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 قسم العروض
 

 إشراف ا/ امٌرة ابراهٌم شعبان

سكندرٌةاالجامعة  – اآلدابالمدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلٌة   

 

 

  -وٌتضمن االتً :

 نترنت لطالب القرن الحادي و العشرٌن:البحث على اإلمهارات " عرض لرسالة ماجستٌر بعنوان :  -1
ٌّة المصادر مسؤولة - زهر سوزان محّمد بدر إعداد" ثانويالدراسة حالة للصف الثالث    فً اإللكترون

ٌّة بٌروت جامعة مكتبات إدارة  . لبنان– العرب
 

دراسة تجرٌبٌة فً مكتبة مدرسة النٌل  دور ملتقٌات المبدعٌن فً تنمٌة اإلبداع لدى التالمٌذ: العرض -2

 .آٌة عبد الجواد السٌد عبد الجواد - عرض  الحدٌثة للغات باإلسكندرٌة
 

وحل مشكالتك ك،عقل ترقٌة قدراتإلى البسٌط دلٌلك العملً : لون حٌاتك بفكرة " عرض لكتاب بعنوان:  -3
محمد عبد  -إعداد ، " مهارات وتقنٌات االبتكارتعلُّم ومن ثم تحقٌق أهدافك ،وزٌادة دخلك من خالل ؛

ه المكتبات المدرسٌة بمحافظة شمال سٌناء - كاملالفتاح  كلٌة -دكتوراه فً المكتبات والمعلومات  - موجِّ
 .اآلداب جامعة المنوفٌة
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 العرض االول 

 عرض لرسالة ماجستٌر بعنوان : 

 نترنت لطالب القرن الحادي و العشرٌن:البحث على اإلمهارات " 

 1" ثانويالدراسة حالة للصف الثالث   

 إعداد

 زهر سوزان محّمد بدر

ٌّة المصادر مسؤولة ٌّة بٌروت جامعة مكتبات إدارة فً اإللكترون  لبنان- العرب

Email: s.zahr@bau.edu.lb; lrcatomar@gmail.com 

  : تمهٌد

وسائل  فً سرٌعةمتالحقة و طوراتما نتج عنه من تو ،"المعلومات ثورة عصر"المستمر الذي فرضه  التغٌٌر مع

؛ وزٌادة اإلقبال على استخدام هذه اإلنترنت عبر المتاحة مع تزاٌد أعداد وأنواع مصادر المعلوماتالمعلومات، تكنولوجٌا

االهتمام بهؤالء الشباب ودعمهم لٌصبحوا  من البد كان ؛الشبكة خاصُة من فئة الشباب إلشباع احتٌاجاتهم المعلوماتٌة 

 مدى الحٌاة. بهم الخاصة ٌةالمعلومات مشكالتال حل فً أنفسهم مساعدة قادرٌن على

  أهداف الراسة:

 بكفاءة عبر البحث العشرٌن،وهً مهارات و الحادي القرن مهارات أحد أهم الّضوءعلى تسلٌط إلى الّدراسة هذه هدفت  

ٌّاته اإلنترنت ٌّة إلى إضافة ،Google البحث محّرك خالل من وآل ٌّة لمعاٌٌر وفقا   المصادر توثٌق كٌف ٌّة األمٌرك  لعلم الجمع

ٌّة خالل من البحث وتنظٌم ،American Psychological Association ( APA)الّنفس  الكبرى الستّ  الخطوات نظر

(Big Six.) 

 منهج الدراسة:

 الطاّلب استخدام مدى تحّدد التً البٌانات على للحصول الوصفً، واإلحصاء الحالة دراسة منهج على الّدراسة اعتمدت

 المفتوحة األسئلة من عدد   منها كل تحت ٌندرج مجاالت ثالثة من تألّفت التً اإلستبانة خالل من وذلك المهارات، لتلك

 .Thurston مقٌاس وفق والمغلقة

                                                           
1
سوزان محّمد بدرزهر."مهارات البحث على االنترنت لطالب القرن الحادي و العشرٌن: دراسة حالة للصف   

انة محً الدٌن،و فوز عبد هللا الثالث  ثانوي".رسالة ماجستٌر   جامعة بٌروت العربٌة ، . بٌروت :/ إشراف حسَّ
ٌّة ٌّة العلوم كل  .2112،  المعلومات وعلوم المكتبات قسم ، اإلنسان
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ٌّنة االستبانة على من نسخة وخمسٌن سّتة ُوّزعت ذلك، بعد  فً مباشر بشكل( الّثانوي الّثالث الّصف طالب)  الّدراسة ع

ٌّة ٌّة التابعة الخّطاب بن عمر كل ٌّة المقاصد لجمع ٌّة الخٌر  وذلك بعد ،2111/2112 الدراسً للعام بٌروت، فً اإلسالم

ٌّة عروض لخمسة خضوعهم  .تدرٌب

ٌّة  الّدراسة أهّم

ٌّة تكمن  :اآلتٌة الّنقاط فً الّدراسة أهّم

ٌّنة) ثانوي الّثالث الّصف طاّلب وتحدٌدا   المدارس طاّلب لدى جدٌد مفهوم طرح: أّوال    لمهارات بإتقانهم ٌتمّثل ،(البحث ع

 العروض خالل من المفهوم ذلك تعزٌز وٌبدو. Google خالل محرك البحث الشهٌر من خاّصة اإلنترنت على البحث

ٌّة  .التدرٌب

ٌّة أبحاثهم إجراء فً المدارس طالب قدرات تعزٌز: ثانٌا    المجال هذا فً الّدراسات معظم أنّ  اإلنترنت؛ حٌث عبر المدرس

ٌٌّن طاّلب على كانت عٌناتها تقتصر ولكنّ  تناولته قد  .  جامع

 : الدراسة نتائج

ٌّات وفق Google البحث محّرك استخدموا قد الطالب من كبٌرة نسبة أنّ  النتائج أظهرت    حٌث تلقّوها، التً اإلستراتٌج

ٌّات لتلك ملحوظا   استخداما   واإلجتماع االقتصاد فرع طاّلب أبدى  وعلوم العاّمة العلوم فرع طالب من أكثر االستراتٌج

ٌّن كما. الحٌاة  بالتفصٌل:العشرٌن ، وفٌما ٌلً النتائج  و الحادي القرن فً المتعلّمٌن سمات ٌمتلكون كافّة الطالب أنّ  تب

 : فٌما ٌتعلق باستخدام عٌنة الدراسة إلشارة اإلقتباس " "  .1

i. ٌّة تاستخدم  استٌعابهم إلى ٌشٌر ما بحثهم، فً%( 62)الطاّلب من العظمى الغالب

ٌّتها  أكثر استخدموها قد كانوا واإلجتماع اإلقتصاد فرع طاّلب أنّ  اإلشارةإلى وتجدر؛ألهّم

ً   طاّلب من  .الحٌاة وعلوم العاّمة العلوم فرع

  )+(: زائد إلشارة الدراسة عٌنة باستخدام ٌتعلق فٌما .2

i.  ٌّنة من%(55)استخدمت نسبة  حٌث لفائدتها، استٌعابهم ٌعنً ما اإلشارة هذه الّدراسة ع

 وعلوم العاّمة العلوم فرعً طاّلب من أكثر واإلجتماع اإلقتصاد فرع طاّلب استخدمها

 .الحٌاة

 ٌستخدمواهذه لم العٌنة من العظمى الغالبٌة أنّ  تبٌن (:-) ناقص الدراسة إلشارةفٌما ٌتعلق باستخدام عٌنة  .3

 .أبحاثهم فً إلٌها حاجتهم عدم ٌشٌرإلى اإلشارة؛ مما

i. من أكثر استخدموها قد الحٌاة وعلوم العاّمة العلوم فرع طاّلب أنّ  إلى اإلشارة وتجدر 

 .غٌرهم

  الطالب عٌنة الدراسة : علٌها ٌّطلع التً النتائج فٌما ٌتعلق بعدد .4

ٌّة  على قدرتهم عدم إلى ٌشٌر مما نتائج فقط ؛ عشرة إلى ستّ  على ٌّطلعون الطاّلب من العظمى تبٌن أن الغالب

 على ٌّطلعون الحٌاة وعلوم العاّمة العلوم فرع طاّلب انّ  المجال هذا فً اإلشارة األدّق؛ وتجدر النتٌجة اختٌار

 . النتائج من العدٌد على اّطالعهم ٌتطلّب مجالهم أنّ  حٌث واإلجتماع، اإلقتصاد فرع طاّلب من أكثر نتائج

ة المصادر استخدام فٌما ٌتعلق بنسبة .5 ٌّ ٌّة: اإللكترون ٌّة، المصادر استخدموا الطاّلب من العظمى الغالب  اإللكترون

 بٌان ذلك بالتفصٌل: العشرٌن؛ وفٌما ٌلً و الحادي القرن متطلّبات مواكبة على قدراتهم إلى ذلك وٌشٌر

 Google فً المتقّدم استخدام البحث .  أ

 :المتقّدمGoogle بحث استخدام .1

ٌّة  ٌّة، هذه استخدموا الطاّلب من العظمى الغالب  أسباب إلى أشاروا وقد  لفائدتها؛ استٌعابهم إلى ٌشٌر ما الخاص

 .المتقّدم والبحث األساسً البحث بٌن الفرق مؤّشرا  إلدراكهم ذلك وٌعتبر االستخدام،

ٌّة استخدام .2   :”الكلمات هذه جمٌع ”خاص

ٌّة ٌّة، هذه استخدموا الطاّلب من العظمى الغالب  .التاّمة المطابقة تحقٌق فً لفائدتها استٌعابهم إلى ٌشٌر ما الخاص

 : اللّغة خانة استخدام .3

 استخدمها حٌث الستخدامها، الكبٌرة الّنسبة خالل من ذلك ٌبدو إذ الطاّلب، أبحاث فً مهّما عامال   كانت اللغة

 .غٌرهم من أكثر الحٌاة وعلوم العاّمة  العلوم فرع طالب

 :  التارٌخ خانة استخدام .4

 استخدمها لها،حٌث القلٌل االستخدام لنسبة وفقا   أبحاثهم، فً التارٌخ خانة الستخدام الطاّلب حاجة تبٌن عدم 

 التطّور على لالّطالع حاجتهم هو ذلك ٌبّرر وما؛  غٌرهم من أكثر الحٌاة وعلوم العاّمة  العلوم فرع طالب

 .البحث لموضوع الّزمنً

 : Google البحث المتقدم فً محرك بحث  استخدام تفضٌل .5
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ٌّةتبٌن أن   من، وذلك  Google فً األساسً البحث عن المتقّدم البحث ٌفضلون الطاّلب من العظمى الغالب

  إلدراكهم مؤّشرا   ذلك وٌعتبر بشكل أفضل؛ البحث مجاالت تحدٌد فً ٌساهم أّنه على إلٌه أشاروا ما خالل

ن بٌن الفرق  ٌ  .اإلثن

 :Google Scholar العلمً الباحث استخدام.  ب

 ة األكثرٌة منه بهذا الباحث. معرف عدم إلى ٌشٌر ماعٌنة الدراسة؛م الطاّلب من قلٌلة نسبةلقد استخدمته 

 العشرٌن و الحادي القرن و المعلوماتً الوعً مهارات. فٌما ٌتعلق ب6

 :اإلجتماعً التواصل مواقع إستخدام - أ
 مؤّشراتى اإلجتماعً،أحد التواصل مواقع استخدام صعٌد على الطاّلب سّجلها التً الملحوظة الّنسبةتعد 

 .العشرٌن و الحادي القرن متطلّبات مواكبة على القدرة

ٌّة معاٌٌر استخدام مدى سهولة  - ب ٌّة الجمع  : الّنفس لعلم األمٌرك
 إلى ٌشٌر ما المعاٌٌر، هذه استخدام فً الّصعوبات بعض إلى عٌنة الدراسة الطاّلب من قلٌلة نسبةأشارت 

ٌّة ٌّة المرحلة هذه فً استخدامها إمكان  .الدراس

 :المرجعً باالستشهاد الخاص الموقع إستخدام - ت
 إلٌه، حاجتهم عدم إلى ٌشٌر ما؛ مكثٌرا   المرجعً باالستشهاد الخاص الموقع الدراسة عٌنة الطاّلبلم ٌستخدم 

 .سابقا   تمت اإلشارة كما المرجعً االستشهاد معاٌٌر تطبٌق فً صعوبة ٌجدوا لم اّنهم خاّصة

 :The Big6الكبرى الستّ  الخطوات إستخدام - ث

ٌّة هذه الدراسة عٌنة الطاّلبلم ٌستخدم   تنظٌم فً لهم همٌمعلّم مساعدة إلى ذلك ٌعود قد ؛ وكثٌرا   الّنظر

 .أبحاثهم خطوات

 :تدرٌبالالحاجة إلى   - ج
ٌّة المحاضرات إعطاء ضرورةتبٌن من نتائج الدراسة    .سابقة دراسٌة مراحل فً التدرٌب

ٌّة العروض تقٌٌم - ح  : التدرٌب
ٌّة العروض استٌعاب على قادرٌنمحل الدراسة  طاّلبكان ال  منقد بدا ذلك  والتً تم تقدٌمها لهم ؛   التدرٌب

 .بأنها جٌدة لها تقٌٌمهم خالل

 :توصٌات الدراسة  

 طالب لدى البحث مهارات مفهوم لتعزٌز الّتوصٌات من مجموعة إلى -فً ضوء نتائج الدراسة  -  باحثةال توّصلت 

وفٌما  ؛والعشرٌن  الحادي القرن مهارات مواكبة على قادرٌن اصبحولٌ مهاراتهم وتعزٌز قدراتهم لصقل وذلك المدارس؛

 ٌلً بٌان هذه التوصٌات :

 وٌكون مبّكرة، مراحل فً البحث أصول ، وتعلٌمهم االّطالع حب على -فً المرحلة الثانوٌة – الطالب ضرورة حثّ  .1

ٌّة خطط وضع خالل من ذلك  ٌدركون ألّنهم وذلك األساتذة مع بالّتعاون المكتبات أمناء بإعدادها ٌقوم متكاملة تدرٌب

ٌّة، وقدراتهم الطالب مستوٌات  الماّدة خالل من للبحث ُتطرح أن ٌمكن التً بالموضوعات تاّمة دراٌة على أّنهم كما الّتعلّم

ٌّة؛ ًٌّ مع الّتعاون خالل من وكذلك التعلٌم  .لإلنترنت اآلمن االستخدام على الطالب توعٌة فً المعلومات تقن

ٌّة خطط بإعداد ذلك وٌتمّثل الحالً؛ الجٌل طاّلب بٌن ةالمبدئٌّ  وأصوله العلمً البحث ثقافة نشر .2  بكل خاّصة تعلٌم

ٌّة، مرحلة    والعلمً؛ الفكري مستواهم مع ٌتناسب بما اإلنترنت، عبر البحث مهارات على الطالب تدرٌب ٌتم حٌث دراس

ٌّة المرحلة لطالب المهارات تلك فتعلٌم ٌّة المرحلة لطالب تعلٌمها عن ٌختلف اإلبتدائ  إنّ  إذ الّصعوبة؛ حٌث من الّثانو

ٌّة المرحلة فً تعلٌمها  تجارب من االستفادة ٌمكن كما األخرى، المراحل فً منها أكثر األنشطة على ٌعتمد اإلبتدائ

 .المجال هذا فً األخرى المدارس

ٌّة األنشطة خالل من الحالً القرن ثقافة فً الطالب اندماج تعزٌز .3  مهارات على الّضوء تسلّط التً المتنّوعة الّثقاف

 ترعاه الذي ،Environment Online العالمً البٌئً المشروع: المثال سبٌل القرن؛ ومن ذلك على هذا وموضوعات

ٌّة المدارس من شبكة  البٌئة حماٌة و األشجار لغرس عالمً ٌوم تحدٌد خالل من العالم حول البٌئً الوعً لتعزٌز اإلفتراض

 .الماء على والحفاظ

 من به العمل بدأ وقد ،"البٌئً الوعً"  والعشرٌن الحادي القرن مفاهٌم أهم أحد على الّضوء ٌسلّط المشروع هذا إنّ  إذ 

 .فنلندا فً Joensuu مدٌنة فً 2112 عام المجال هذا فً متطّوعٌن قبل

 شركة ترعاه الذي الّتعلّم فً شركاء كمشروع معروفة شركات ترعاها التً المشارٌع من العدٌد إلى هذا ، باإلضافة 

  نشر إلى المشروع هذا ٌهدف حٌث 2114 فً لبنان عام الّتعلٌم و التربٌة وزارة مع بالّتعاون ،Microsoftماٌكروسوفت 

ٌّة المشارٌع و األنشطة خالل من وذلك بلد، بكل الخاّصة الثقافة وتبادل  . التعلّم
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ٌّة المقّررات فً البحث، مهارات دمج .4 ٌّة خطط وضع ذلك ٌتطلّب إذ الدراس ٌّة مرحلة بكل خاّصة تعلٌم  بالتنسٌق دراس

ًٌّ المكتبات، أمناء بٌن ٌّة المناهج إعداد على القائمن و المواد أساتذة و المعلومات وتقن ٌّة؛ مؤّسسة كل فً الّدراس ٌّم  تعل

ٌّة التجارب على االّطالع المجال هذا فً المفٌد ومن ٌّة و العالم  .المحلّ

ٌّة اللّغة لطبٌعة مالءمة أكثر بحث محّركات تطوٌر .5 ٌٌّن بٌن الّتعاون تعزٌز خالل من وذلك ، العرب  وعلماء جهة من التقن

 .أخرى جهة من المكتبات وأمناء اللّغة

ٌّة المكتبات دور تعزٌز .6 ٌّة خدمات تقدٌم خالل من المدرس  استخدام: أبرزها من أمور بعّدة ذلك وٌتمّثل معاصرة؛ بحث

ٌّات إلدارة إلكترونً نظام  إداري كادر و طالب من كافّة المستفٌدٌن احتٌاجات تلبٌة بهدف المكتبة، ومقتنٌات عمل

 .وتعلٌمً

 االنترنت، على البحث مهارات على الطالب تدرٌب هً -من وجهة نظر الباحثة  المكتبة تقّدمها خدمة أهم تكون و تكاد 

 .هذا ٌومنا فً ملّحة ضرورة أصبحت ألّنها

ٌّة باألنشطة خاّصة خطط إعداد إلى باإلضافة  ٌّة  التثقٌف ٌّة و المحل  الطالب اندماج لتعزٌز وذلك العام، مدار على العالم

 . الحالً القرن ثقافة فً المدرسً والمجتمع

ٌّزة خدمات تبرز وقد ٌّة الكتب كإعارة الّسابق، فً نعهدها لم مم  دروسا   تتضّمن التً المدمجة األقراص ، و اإللكترون

ٌّة ٌُتوقع  اللّمس تكنولوجٌا على القائم( I-PAD) اللّوحً الحاسب ننسى وال الطالب، ومٌول احتٌاجات مع تتماشى تفاعل الذي 

ٌّة مرتبط وغٌرها الخدمات تلك تقدٌم أنّ  إال المستقبل؛ فً الكتب الورقٌة عن بدٌال   له أن ٌصبح   كل تحّددها التً بالمٌزان

 .هالمكتبت مدرسة
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 اٌؼسض اٌثاوٓ 
 دَز مٍرمٕاخ اٌمثدػٕه فٓ ذىمٕح اإلتداع ٌدِ اٌرالمٕر

دزاسح ذدسٔثٕح فٓ مىرثح مدزسح اٌىًٕ اٌحدٔثح ٌٍغاخ تاإلسىىدزٔح 
2

 
 عرض 

 آٌة عبد الجواد السٌد عبد الجواد

 ذمٍٕد:

فخٌّؼٍِٛخص ٟ٘ أٓخّ حٌل١خس، ٚال ٠ظٕٔٝ طؼي حٌّىظزخص ِٓ حٌُّٕشآص حٌّئػَس فٟ حٌل١خس؛ 

١ِس حٌظٟ طٔظٕي ػ١ٍٙخ فّظخىٍ حٌّؼٍِٛخص ٟ٘ حٌَو ؛حٌلظٛي ػٍٝ حٌّؼٍِٛخص اال ِٓ هالي حٌّىظزش

ٟ٘ حٌّم١خّ حٌلم١مٟ ٌٕـخف حٌّىظزش؛ فىٍّخ وخٔض حٌّظخىٍ ِظٕٛػش ِٚٛحوزش ٌىً ؿي٠ي، حٌّىظزخص؛ٚ

ِٚغ ططٍٛ ِظخىٍ حٌّؼٍِٛخص، ِٓ حٌّٔظف١ي٠ٓ. وٍّخ كممض حٌّىظزش فؼخ١ٌش فٟ ؤذ أػيحى وز١َس 

ػظَٔخ حٌلخٌٟ فٟ أطزق ٠طٍك ػٍٝ حٌّىظزخص حٌّي١ٍٓش ٚحٌيٍٚ حٌٌٞ طمَٛ رٗ حٌّىظزش حٌّي١ٍٓش، 

:َِوِ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي  ِٓ ٌٖ٘ ح١ٌّّٔخص؛ٌظطٌٍٛٙح حٌ ش١ِّٔخص ػي٠يس ِٛحوز

َِوِ ٚ ، Media Centerَِوِ حٌّٛحى حٌظؼ١ّ١ٍش ٚ، Information Centerحٌّؼٍِٛخص

 . Comprehensive Internationalحٌّىظزش حٌشخٍِش ٚ،Learning resource Centerحٌظؼٍُِظخىٍ

 

فهو أحد اإلضافات التطوٌرٌة للمكتبة المدرسٌة ؛فهو ”Makerspace“أما ملتقى المبدعٌن      

المشارٌع اإلبداعٌة ،والمشاركة فٌتنفٌذ والمعرفة،جتمع فٌه األشخاص لتبادل المواردالمكان المادي الذي ٌ

وتطوٌرهاوإنشاء المنتجات الجدٌدة، حٌث ٌتضمن البرنامج مجموعة من األنشطة وورش العمل 

األلعاب والمنسوجات ، و، الدراجاتوصناعة اإلنسان اآللً، واإللكترونٌات، وكاألعمال الخشبٌة، 

لمبدعٌن لتعزٌز النشاط لمكتبات ملتقى اااستضافت لذلك ؛والطباعة ثالثٌة األبعاد ،التركٌبٌة

 والعملٌات. ،المواداألفكار، ومشاركة تفعٌل مشاركة الموارد، وواإلبداعً،

مجموعة من األنشطة ، فهومكان ٌتم به إجراء كما أنه ٌعمل على تعزٌز التعلم من خالل اللعب

 .المتغٌرة والمرنة اإلبداعٌة مع األهداف التعلٌمٌة التً تتفق 

                                                           
دراسة تجرٌبٌة فً : دور ملتقٌات المبدعٌن فً تنمٌة اإلبداع لدى التالمٌذ."آٌة عبد الجواد السٌد عبد الجواد2

اإلسكندرٌة: جامعة اإلسكندرٌة، / إشراف أمانً زكرٌا الرمادي."مكتبة مدرسة النٌل الحدٌثة للغات باإلسكندرٌة

2121. 
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اْ ططز١ك فىَس ٍِظم١خص حٌّزيػ١ٓ فٟ حٌّىظزخص ٠لٛي حٌّىظزخص ٚحٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش ِٓ  

وٛٔٙخ أِخوٓ طٛؿي رٙخ هيِخص ِؼٍِٛخص، اٌٝ أِخوٓ ٠ظُ رٙخ طط٠َٛ حٌّؼَفش ٚحألفىخٍ، ٚطؼ٠ِِ 

 ؛ ”do-it-yourself“حٌو١خي ٚحإلريحع ٚطشـ١غ أظخؽ ِزيا حفؼٍٙخ رٕفٔه 

ح ؿي٠ًيح هظظخط١ٛ حٌّىظزخص ٚحٌّؼٍِٛخصح ٞٚفٟ ٍِظم١خص حٌّزيػ١ٓ ٠ئى ًٍ ِٓ أىٚحٍ  ىٚ
ُ ػ١ٍّخص حإلريحع ِٓ هالي طوظظٗ ، Teacher librarianحهظظخطٟ حٌّىظزٟ حٌّؼٍٍُّ حٌٌٞ ٠يػِّ

 حٌّؼٍِٛخطٟ.

 

حٌظٟ طؼي ِٓ حٌيٍحٓخص حٌظـ٠َز١ش حٌم١ٍٍش  حٌظٟ حٌيٍحٓش  ٌٖ٘ ِٓ ٕ٘خ ؿخءص حٌلخؿش اٌٝ اػيحى

 ػ١ٓ فٟ حٌٛؽٓ حٌؼَرٟ.ٍّظم١خص حٌّزيح٘ظّض ر

 

 :مشكلة الدراسة :أوالا 
بإجراء مقابلة  فقامتم بمكتبة مدرسة النٌل التً تعمل بها، الحظت الباحثة قلة األنشطة التً تقدَّ 

الستطالع  آراء عٌنة عشوائٌة بسٌطة من طالب المدرسة محل الدراسة لمعرفة مدى استفادتهم من 

ولما كانت ملتقٌات المبدعٌن  . لتالمٌذالمكتبة لهؤالء اقلة جذب  المكتبة، وقد أعربت نتائج المقابلة عن

إجراء هذه الدراسة التجرٌبٌة لمحاولة  ضرورة الباحثة رأت عوامل  جذب الطالب للمكتبات ، فقد أحد  

 حل هذه المشكلة.

ا ٌا  :أهداف الدراسة :ثان

 هدفت الدراسة إلى تحقٌق ما ٌلً:
 وأغراضه.، التعرف على مفهوم ملتقى المبدعٌن  -1

 عرض التجارب السابقة لملتقى المبدعٌن بالمكتبات والتعلم منها. -2

وإٌضاح األنشطة التً ٌمكن تقدٌمها من براز عالقة ملتقى المبدعٌن بالمكتبات المدرسٌة إ -3

 خالل هذا البرنامج.

بالمكتبات لرفع قٌمة وقدر  اإلفادة منهملتقى المبدعٌن وكٌفٌة  خطوات إنشاءبف ٌالتعر -4

 المكتبات بٌن الطلبة والباحثٌن.

لتالمٌذ محل الدراسة قبل تطبٌق تجربة ملتقى لدى ا قدرات التفكٌر بٌنالفروق  استكشاف -5

 .التطبٌق وبعد المكتبةالمبدعٌن ب

 : ٍاثاٌثاً: مىٍح اٌدزاسح َأدَاذ

ٌم١خّ طؤػ١َ ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ ؛ ًٌٚه  حٌيٍحٓش،رخٌّٕٙؾ حٌظـ٠َزٟ أ٘يحف ٌظلم١ك حٌزخكؼش حٓظؼخٔض

رخٌّىظزش حٌّي١ٍٓش ػٍٝ ط١ّٕش حإلريحع ٌيٜ حٌظال١ٌِ، ِغ أىحء حهظزخٍ لزٍٟ ٚرؼيٞ ٌظٛػ١ق حٌفَٚق 

 حٌظٟ طظَٙ رؼي حٌظـَرش.

حٌّـّٛػظ١ٓ )حٌؼخرطش ٚحٌظـ٠َز١ش( رم١خّ لزً  حٌظـ٠َزٟ ًح ٌظظ١ُّحٓظويِض حٌزخكؼش حٚ

لّٔض ػ١ٕش حٌيٍحٓش حٌّوظخٍس اٌٝ ِـّٛػظ١ٓ )طـ٠َز١ش، ػخرطش(، ٚلي ك١غ ٘خ؛حٌظـَرشٚرؼي

ٍّؼخٌـش ٌْ حٌؼخرطش ٚحٌظـ٠َز١ش ٌم١خّ لزٍٟ، ػُ ُػَػض حٌّـّٛػش حٌظـ٠َز١ش خُػَػض حٌّـّٛػظ

حهظزخٍ . ٠ٚؼي ْ حٌؼخرطش ٚحٌظـ٠َز١ش ٌم١خّ رؼيٞخي٠ٍزٟ(، ػُ طؼَػض حٌّـّٛػظِؾ حٌظ)حٌزَٔخ

٘ٛ حألٍٓٛد حإلكظخثٟ حٌّٕخٓذ Independent samples T test "ص" ٌٍّـّٛػخص حٌّٔظمٍش

 .ٌٍىشف ػٓ حٌفَٚق ر١ٓ ِظٛٓطٟ حٌّـّٛػظ١ٓ فٟ حٌّظغ١َ حٌظخرغ

، ٚف١ّخ ٠ٍٟ فٟ حٌيٍحٓش حٌظـ٠َز١ش طظّىٓ ِٓ حٌزيء  لخِض حٌزخكؼش رؤهٌ ػيس اؿَحءحص كظٝوّخ 

 :ًوَ٘خ
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ح ٌّخ -حٌظٟ حػظَػض فٟ رخىة حألَِ -حٌلظٛي ػٍٝ حٌّٛحفمش ِٓ اىحٍس حٌّيٍٓش -1 ًَ ، ٔظ

ػٓ أْ ٕ٘خن حٌىؼ١َ ِٓ حألٔشطش حٌف١ٕش حٌظٟ  ء حٌيٍحٓش ِٓ طىٍفش ِخى٠ش، فؼاًل ٠ظطٍزٗ اؿَح

 طظُ هخٍؽ حٌّىظزش فٟ رؼغ حٌّٛحى حألهَٜ. 

أٔشطش حٌّىظزش ٚحٓظويحَ حٌّٛحى ٚحألىٚحص حٌّظخكش  ِغٚوخْ حٌلً ٘ٛ أْ ٠ظُ ىِؾ ٌٖ٘ حألٔشطش 

 رـخٔذ ِشخٍوش رؼغ حألىٚحص ِٓ لزً حٌطالد.

ّخٍٓٙخ حٌطٍزش هالي فظَس ٠حإلريحػٟ حٌظٟ  طظ١ُّ حٌظي٠ٍزخص ّٚٔخًؽ أٔشطش حٌظفى١َ -2

ص حٌٔخرمش حٌوخطش رؤٔشطش حٌيٍحٓش، ك١غ طُ حالٓظؼخٔش رزؼغ حٌّظخىٍ وخٌىظذ ٚحٌيٍحٓخ

ِٚخطشظًّ ، حٌظفى١َ حإلريحػٟ، ٚحالؽالع ػٍٝ رؼغ حٌّٛحلغ حٌّٙظّش رخألٔشطش حإلريحػ١ش 

ػ١ٍٗ ِٓ أٔشطش هخطش رىً َِكٍش ػٍٝ كيس. رـخٔذ طلؼ١َ حألىٚحص ِٓ لزً حٌطٍزش 

 ظُ حٓظويحِٙخ فٟ ططز١ك رؼغ حألٔشطش. ٠حٌّشخٍو١ٓ ٚحٌّيٍٓش أ٠ًؼخ حٌظٟ 

ّم١خّ ط٠ٍْٕٛ ٌإلريحع حٌشىٍٟ )د( ٚحٌطَق وخالٓظؼخٔشرٌيٍحٓشأىٚحص حطلؼ١َ -3

ٌظل١ًٍ ٔظخثؾ  (SPSS)خٌَُِش حالكظخث١ش ٌٍؼٍَٛ حالؿظّخػ١ش ر وخالٓظؼخٔشحإلكظخث١ش، 

 حٌيٍحٓش.

ػَع حٌّم١خّ ػٍٝ حألٓظخً ػَّٚ فظلٟ، ٚ٘ٛ ِيٍد ط١ّٕش حٌّٙخٍحص ح١ٌٌٕ٘ش ِٚٔظشخٍ   -4

أٔٗ ٠ٕخٓذ حٌَّكٍش ، ٚلي أشخٍ اٌٝ ١2112ٓ، ًٌٚه فٟ ػخَ ٔفٟٔ ٌألؽفخي ٚحٌَّح٘م

حٌؼ٠َّش ٌألؽفخي ٠ٚالثُ ٘يف حٌيٍحٓش، وّخ أشخٍ اٌٝ أٔٗ ٠ٙيف اٌٝ حٌظؼَف ػٍٝ حٌطالد 

ح٠ٌٌٓ ٌي٠ُٙ حٓظؼيحى ٌإلريحع ٚحالرظىخٍ ٚح٠ٌٌٓ ١ّ٠ً طفى١َُ٘ اٌٝ حألطخٌش ٚحٌَّٚٔش 

 ٚحٌطاللش ٚاىٍحن حٌظفخط١ً.

،  حٌمز١ٍش ٌؼ١ٕش حٌيٍحٓش ِٓ ك١غ و١ف١ش حٓظويحُِٙ ٌٍّىظزش ِٓ لزً حالؽالع ػٍٝ ح٢ٍحء -5

طُ ًٌه ػٓ ؽ٠َك أٓجٍش شف١ٙش ِٓ هالي لي ٚ،خٌظٟ وخٔض طميَخألٔشطش ٚحٌّٔخرمخطأٔٛحػٚ

ٚأٚػلض ػيَ حٌَػخ ِٓ لزً حٌطالد ، فىخٔظَىٚى حألفؼخي غ١َ ا٠ـخر١ش حٌّمخرٍش حٌشوظ١ش.

 .ًرٔزذ ػيَ ِشخٍوظُٙ فٟ أٞ أٔشطش ِٓ لز

حٌزيء رظطز١ك حٌيٍحٓش، رل١غ طُ حٓظويحَ حٌّىظزش رخٌطَق حٌظم١ٍي٠ش ٌٍطالد فٟ حٌّـّٛػش  -6

حٌؼخرطش، ٚططز١ك أٔشطش ٚأٓخ١ٌذ ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ فٟ حٌّـّٛػش حٌظـ٠َز١ش. ِغ حالٌظِحَ 

 41رخٌٛلض حٌّليى. ٚحٓظغَلض حٌيٍحٓش ٕٓش ىٍح١ٓش وخٍِش، رٛحلغ كظش أٓزٛػ١ًخ ٌّيس 

١ك أٔشطش ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ ىحهً حٌفظٛي حٌيٍح١ٓش ٚحٌّىظزش ًِؼخ،ًٌٚه ىل١مش. ٚطُ ططز

ٌظغَ كـُ حٌّىظزش. فىخٔض حٌفظٛي حٌيٍح١ٓش ٌٍَّحكً وز١َس حٌؼيى، ٚحٌّىظزش ٌٍَّحكً 

، ٌىٓ ططز١ك ٚاؿَحء وخفش حألٔشطش ٘ٛ يى. فخٌّىخْ ١ٌْ ٘ٛ حٌغَع حألٓخّطغ١َس حٌؼ

 حٌٌٞ ٠ـذ حٌظَو١ِ ػ١ٍٗ.
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ْٕ ٌإلريحع حٌشىٍٟ )د( حٌزؼيٞ ػٍٝ حٌّـّٛػظ١ٓ حٌؼخرطش اؿَحء ِم١خّ ط٠ٍٛ -2

 ٚحٌظـ٠َز١ش. 

 ؿّغ حٌز١خٔخص ٚطل١ًٍ حٌٕظخثؾ ِٚمخٍٔظٙخ رخٌيٍحٓخص حٌٔخرمش ٚوظخرش حٌظٛط١خص. -8

 

 َلد لامد اٌثاحثح تاالسرؼاوح تاألدَاخ اٌرإٌح إلخساء اٌدزاسح:

 

 ٌٍظفى١َ حإلريحػٟ حٌشىٍٟ )د(.Torranceِم١خّ ط٠ٍْٕٛ  .1

خ ٌٍىشف ػٓ حٌميٍحص حإلريحػ١ش ٌيٜ حٌّظؼ١ٍّٓ، وّخ أٔٗ ٠َوِ ٚ٘ٛ  ًِ ِٓ أوؼَ حٌّمخ١٠ْ حٓظويح

 .ػٍٝ ليٍحص حٌطاللش، حٌَّٚٔش، حألطخٌش ٚحٌظفخط١ً

 كظخث١ش.حٌطَق حإل .2

 رَٔخِؾ حٌَُِش حإلكظخث١ش ٌٍؼٍِٛخالؿظّخػ١شSPSS. 

 .حهظزخٍ حٌظيق 

 .ِؼخًِ ػزخص وَٚٔزخم أٌفخ 

  حهظزخٍ صTest. 

 غ وخٞ.حهظزخٍ َِر 

 .حهظزخٍ أٔٛفخ 

هالي حٌؼخَ حٌيٍحٟٓ أِخ ػٓ حٌظي٠ٍزخص حٌظٟ حٓظويِظٙخ حٌزخكؼش ِغ حٌّـّٛػش حٌظـ٠َز١ش فظّض 

( رٛحلغ كظش ٌىً طي٠ٍذ، ٓٛحء وخٔض حٌلظش حٌّوظظش ٌٍّىظزش أٚ كظش 2112/2118)

ف حٌيٍح١ٓش اػخف١ش ٠ّىٓ حٓظغالٌٙخ فٟ ططز١ك حٌظي٠ٍزخص. ٚطُ حالؽالع ػٍٝ حٌّٕخ٘ؾ ٌـ١ّغ حٌظفٛ

ٚرٕخًء ػ١ٍٗ طُ ط٠ُٛغ حٌظي٠ٍزخص ؽزمًخ ٌطز١ؼش حٌّٕخ٘ؾ حٌيٍح١ٓش حٌوخطش رىً َِكٍش، ٚف١ّخ ٠ظٕخٓذ 

٘ٛ ط١ّٕش  ٜ حٌيٍحٟٓ ٌٍطالد. فخٌغَع حألٓخِّغ حٌَّكٍش حٌؼ٠َّش. ٌىٟ طٕخٓذ حٌظي٠ٍزخص حٌّٔظٛ

 ١ٌْٚ طؼم١يُ٘. ٌي٠ُٙحإلريحع 

خطَ حإلريحع وخٌطاللش، حٌَّٚٔش، حألطخٌش ٌٚمي طٕٛػض حألٔشطش حٌظي٠ٍز١ش ٌظٕخٓذ ػٕ

ٚحٌظفخط١ً. وظي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌطاللش حٌٍفظ١ش، طي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌَّٚٔش حٌفى٠َش، طي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش 

حٌطاللش حٌظؼز٠َ١ش، طي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌَّٚٔش حٌظٍمخث١ش، طي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌلٔخ١ٓش ٌٍّشىالص، ٚطي٠ٍزخص 

 ٌظ١ّٕش حألطخٌش.

 اٌدزاسح:: فصُي زاتًؼا

 طىٛٔض  حٌيٍحٓش ِّخ ٠ٍٟ: ٌمي

 :اٌفصً األَي

 طٕخٚي حإلريحع رّفِٙٛٗ حٌشخًِ ٚحالرظىخٍ أ٠ًؼخ، ٚأٚػق حٌفَق ر١ّٕٙخ. 

وّخ طٕخٚي هظخثض حٌظفى١َ حإلريحػٟ وخٌَّٚٔش ٚحالٓظمال١ٌش ٚحٌظٍمخث١ش ٚحٌظٕٛع ٚحٌميٍس ػٍٝ 

ٚطٕمُٔ اٌٝ ، حػٟ أ٠ًؼخ وخٌطاللش ِؼخٌـش ِـّٛػش وز١َس ِٓ حألفىخٍ. ِٚٙخٍحص حٌظفى١َ حإلري

ٚحٌَّٚٔش  ، ٚحٌطاللش حٌظؼز٠َ١ش، ٚؽاللش حٌظيحػٟ ، حٌطاللش حٌٍفظ١ش ٚحٌفى٠َش ٚؽاللش حألشىخي 

 ٚحألطخٌش ٚحٌظٛٓغ ٚحٌلٔخ١ٓش ٌٍّشىالص. 
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فخإلريحع ظخَ٘س طظؤػَ رؼيس ػٛحًِ وخألَٓس ٚحٌّـظّغ ٚحٌّؼٍُ.  ؛ ٚطٕخٚي أ٠ًؼخ ِخ ٠ؼ١ك حإلريحع

 ٌٌٌه طُ ًوَ ٚػَع ؽَق طؼ٠ِِ حإلريحع وّخ ٚػلٙخ ط٠ٍْٕٛ وخكظَحَ أٓجٍش حٌطالد ٚه١خالطُٙ.  

ػُ رؼي ًٌه طٕخٚي ِظطٍق ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ ٚػاللظٗ رخٌّىظزخص، فٙٛ حٓظؼخٍس ٌز١جش طؼ١ّ١ٍش 

شخف حٌّفظٛف ٌٍـ١ّغ، وّخ أٔٗ ٚحكي ِٓ أوؼَ حٌّّظٍىخص حٌم١ّش ف٠َيس طشـغ ػٍٝ حٌٍؼذ ٚحالٓظى

ٌٍّىظزش. ٠ٚؼُ ؿ١ّغ حٌفجخص حٌؼ٠َّش. ٠ٚٙظُ رّشخٍوش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ وخٌطخرؼخص ػالػ١ش حألرؼخى ٚلٛحؽغ 

 ح١ٌٍٍِ.

وّخ ػَع ؽَق أشخء ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ رخٌّىظزخص، ٚحالػظزخٍحص حٌظٟ ٠ـذ حألهٌ رٙخ ػٕي 

 مٝ حٌّزيػ١ٓ.حٌظوط١ؾ إلٔشخء ٍِظ

: حٓظؼَع ٌ٘ح حٌفظً ّٔخًؽ ٌٍّظم١خص حٌّزيػ١ٓ فٟ شظٝ أٔٛحع حٌّىظزخص فٟ اٌفصً اٌثاوٓ

حٌؼخٌُ؛ ٚفٟ حٌفظً حٌظخٌٟ طظليع حٌزخكؼش ػٓ حٌيٍحٓش حٌظـ٠َز١ش حٌظٟ أؿَطٙخ ٌظ١ّٕش حإلريحع ٌيٜ 

 ِىظزش ِيٍٓش ح١ًٌٕ حٌلي٠ؼش ٌٍغخص رخإلٓىٕي٠ٍش.

ك١غ طىْٛ ِٓ طال١ٌِ حٌَّكٍش حالرظيحث١ش ، ظً ِـظّغ حٌيٍحٓش طٕخٚي ٌ٘ح حٌف اٌفصً اٌثاٌث:

ٚطُ حهظ١خٍ حٌَّحكً حألوؼَ طَىًىح ػٍٝ . رخٌّيٍٓش. ٚػ١ٕش حٌيٍحٓش فٟٙ ػ١ٕش ؽزم١ش ػشٛحث١ش 

حٌّىظزش. أِخ ػٓ ِٕٙؾ حٌيٍحٓش فخٓظويِض حٌيٍحٓش حٌّٕٙؾ حٌظـ٠َزٟ ٌّالثّظٗ ٌطز١ؼش حٌيٍحٓش 

ظٟ حٓظؼخٔض رٙخ حٌزخكؼش ٌـّغ حٌز١خٔخص ٚطل١ًٍ حٌٕظخثؾ وّم١خّ ط٠ٍْٕٛ ٚأ٘يحفٙخ. ٚأىٚحص حٌيٍحٓش حٌ

 ٌٍظفى١َ حإلريحػٟ.

وّخ ػَػض حٌزخكؼش ّٔخًؽ ألٔشطش حٌظفى١َ حإلريحػٟ حٌظٟ طُ ططز١مٙخ ِغ حٌطالد وخألٔشطش 

٠زخص ٚطيٍ، ٚطي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌطاللش حٌٍفظ١ش ، حألٔشطش حٌظي٠ٍز١ش ٌظ١ّٕش حٌظفى١َ حإلريحػٟ ٚحٌف١ٕش 

، ٚطي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌَّٚٔش حٌظٍمخث١ش ، ٚطي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌطاللش حٌظؼز٠َ١ش ، ٌظ١ّٕش حٌَّٚٔش حٌفى٠َش 

ٚطي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حألطخٌش. ػُ ٕٔظمً ٌٍفظً حٌؼخٌغ ٚ٘ٛ ، ٚطي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌلٔخ١ٓش ٌٍّشىالص 

 طل١ًٍ ٌٍيٍحٓش حٌظـ٠َز١ش.  

: طليع ٌ٘ح حٌفظً ػٓ طفخط١ً حٌيٍحٓش حٌظـ٠َز١ش ٌيٍٚ ٍِظم١خص حٌّزيػ١ٓ فٟ اٌفصً اٌساتغ

ٚفٟ حٌظفلخص حٌظخ١ٌش ٠ؤطٟ ، ط١ّٕش حإلريحع ٌيٜ ِىظزش ِيٍٓش ح١ًٌٕ حٌلي٠ؼش ٌٍغخص رخإلٓىٕي٠ٍش 

 حٌلي٠غ ػٓ ٔظخثؾ ٚطٛط١خص حٌيٍحٓش.

 

 :ورائح اٌدزاسح : خامًسا

 ٌدزاسح:أٌم اٌىرائح اٌرٓ ذُصٍد إٌٍٕا افٕما ٍٔٓ 

طظٕٛع حألٔشطش رٍّظم١خص حٌّزيػ١ٓ ر١ٓ أٔشطش ٠ي٠ٚش ٚأٔشطش اٌىظ١َٔٚش، ٚأىٚحص  -1

ِٕوفؼش حٌظىٍفش ٚأىٚحص ػخ١ٌش حٌظىٍفش. ف١ظ١ق ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ حٌّشخٍوش رىخفش حألىٚحص 

حٌّظخكش ِٓ لزً حٌطالد. فّٓ حألٔشطش حٌظٟ ٠ّىٓ حالػظّخى ػ١ٍٙخ رٍّظم١خص حٌّزيػ١ٓ، 

حإلريحػٟ وظي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌطاللش حٌٍفظ١ش، ٚطي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌَّٚٔش أٔشطش حٌظفى١َ 
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 ،ٚحٌفى٠َش،ٚ طي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌطاللش حٌظؼز٠َ١ش،ٚطي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌَّٚٔش حٌظٍمخث١ش

 طي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حٌلٔخ١ٓش ٌٍّشىالص ٚطي٠ٍزخص ٌظ١ّٕش حألطخٌش. 

 

حٌظال١ٌِ ػ١ٕش حٌيٍحٓش ػٍٝ طَل١ش ليٍحص ٔظخثؾ أشخء ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ فٟ ِٔخػيس وخٔض  -2

 ، وخٌظخٌٟ: حٌظفى١َ

   طز١ٓ ٚؿٛى فَٚق ًحص ىالٌش اكظخث١ش ر١ٓ حٌّـّٛػش حٌظـ٠َز١ش ٚحٌّـّٛػش حٌؼخرطش

 ٌظخٌق حٌّـّٛػش حٌظـ٠َز١ش.

 كظخث١ش ر١ٓ حٌٌوٍٛ ٚحإلٔخع ٌظخٌق حٌٌوٍٛ كظٝ اػزظض حٌيٍحٓش ٚؿٛى فَٚق ًحص ىالٌش أ

 ٌغ؛ أِخ فٛق ًٌه فٟٙ ٌظخٌق حإلٔخع.حٌّٔظٜٛ حٌيٍحٟٓ حٌؼخ

  ٓوٍّخ ُحى حٌؼَّ ُحىص ٚطٕٛػض حألٔشطش ر١ٓ حٌطٍزش ُٚحىص حٓظـخرخص حٌطٍزش  أٔٗ   طز١

. ،  ِّخ حطؼق أٔٗ ؽ٠َمش فؼخٌش ٌيِؾ أطٛي حٌظي٠ٍْ ِغ حٌظٕغ؛ ٔلٛ ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ 

فجش ألزٍض ػٍٝ أوؼَ  حألطغَ ًٕٓخ َِطفؼشً ؛ فٌُٙٚىٓ وخٔض ٔٔزش حٌّشخٍوش ِٓ حٌطالد 

ِّخ ٓخػي ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ فٟ ػ١ٍّخص حٌىشف ػٓ حٌّٛ٘ٛر١ٓ  ؛  ٌّشخٍوش رٍّظمٝ حٌّزيػ١ٓح

٠ًٚٔٙ  ،  ٚفٟ ل١خّ ليٍحطُٙ حإلريحػ١ش رّخ ٠ويُِٙ ِٔظمزاًل ، ر١ٓ ِوظٍف حٌفجخص حٌؼ٠َّش 

 ػ١ٍُٙ افخىس أٔفُٔٙ ِٚـظّؼخطُٙ.

  ٞفٟ حٌّـّٛػش حٌظـ٠َز١ش  -طٛؿي ىالٌش اكظخث١ش ٌِوٍٛس فٟ ػاللش ٔظخثؾ حالهظزخٍ حٌزؼي–

 فٟ حٌٍّلٛظ،ٚطِح٠يأػيحىُ٘ حٌطالد حٌٕظ١ـشطفخػً ٌٖ٘ طٛػق حٌيٍحٟٓ؛ك١غ رخٌّٔظٜٛ

 ؽالرخٌظفٛف أوؼَِٓ ٚحٌىظخرش حٌمَحءس ِٟٙخٍطَ  إلطمخُٔٙ ًٌٚه–حٌيٍح١ٓشحٌّظميِش حٌَّحكً

ِّخ ٠يػُ أ٘يحف حٌيٍحٓش ٠ٚٛػق أػَ  -حٌؼخٌؼش فٟ حٌَّكٍش حالرظيحث١ش ٌٚٝ ٚحٌؼخ١ٔش ٚحأل

 .أشخء ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ رخٌّىظزش ِلً حٌيٍحٓش

 

ٍِظم١خص حٌّزيػ١ٓ ٚىٍٚ٘خ  آٙخَ ٚرشىً ػخَ، فٍمي أػزظض حٌٕظخثؾ حٌظٟ طٛطٍض ا١ٌٙخ حٌزخكؼش ِيٜ     

فٟ ط١ّٕش حإلريحع ٌيٜ حٌظال١ٌِ ِٓ هالي طٛف١َ حٌؼٕخطَ حٌّخى٠ش حٌالُِش ٌّلخٌٚش ط١ّٕش حإلريحع 

 ،  حٌفىَٞ ٌٍظال١ٌِ، وّخ طٛطٍض اٌٝ أْ ٕ٘خن ػاللش ر١ٓ ٍِظم١خص حٌّزيػ١ٓ رخٌّىظزخص حٌّي١ٍٓش

 ٌم١ّش حٌّىظزش. اػخفش خ أٔٙخ ٚط١ّٕش حإلريحع ٌيٜ حٌظال١ٌِ فٟ حٌَّكٍش حالرظيحث١ش، وّ

 :ذُصٕاخ اٌدزاسح:سادًسا

 :فٕما ٍٔٓ ذوسٌافٓ ظُء ورائح اٌدزاسح الرسحد اٌثاحثح ػدج ذُصٕاخ 

 ػٍَٚس اطخكش ٍِظم١خص حٌّزيػ١ٓ فٟ حٌّىظزخص ػٍٝ حهظالف أٔٛحػٙخ. .1

اؿَحء ىٍحٓخص طٛػق ِيٜ أ١ّ٘ش ىٍٚ حٌّىظزش ٚأٔشطظٙخ حٌّوظٍفش فٟ ط١ّٕش حٌظفى١َ  .2

 حإلريحػٟ ٌيٜ حٌطالد، ٚحٍطزخؽ حٌّىظزش رىخفش حٌّٛحى حٌيٍح١ٓش.

ٕ٘خن كخؿش اٌٝ َِحلزش ٍِظم١خص حٌّزيػ١ٓ ٌفظَس أؽٛي، ٚطمي٠ُ ٍإٜ ل١ّش فٟ ِـخي حٌظٕغ.  .3

 ٚط٠ٕٛغ ػ١ٕش حٌزلغ ٌٍظؼَف ػٍٝ حكظ١خؿخص ِٚظطٍزخص ر١جش حٌظٕغ. 

زخص حٌؼظَ، ٚحٌـ١ً حٌـي٠ي ػٍَٚس حٌزلغ فٟ طط٠َٛ حٌّىظزخص رىخفش أٔٛحػٙخ ٌظالثُ ِظطٍ .4

 حٌَّطزؾ حٍطزخؽًخ ٚػ١مًخ رخٌظىٌٕٛٛؿ١خ.

زيع ٠ُٔخ٠َ ِٔظـيحص حٌّـظّغ حٌَلّٟ، ٚو١ف١ش طظ١ُّ ر١جخص  .5 ُِ حٌؼًّ ػٍٝ طؤ١ً٘ ِىظزٟ 

حٌـّغ ر١ٓ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٚحٌّٛحٍى حٌّظخكش ػٍٝ رً ، فمؾ لخثّش ػٍٝ حٌّٔخكخص  ضحٌظؼٍُ ١ٌٔ

 أٚ هخٍؿٙخ. ٚطٕغ شٟء ؿي٠ي ٓٛحء ىحهً حٌّىظزش 
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ْ حٌّؼظخى فٟ حٌّيحٍّ اك١غ  ؛ أْ طمَٛ اىحٍس حٌّيٍٓش رظوظ١ض ١ِِح١ٔش ِليىس ٌٍّىظزش .6

حٌّظ٠َش أْ طلظً حٌّىظزش ػٍٝ اٍحىحطٙخ ِٓ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش ِٓ حٌّيٍٓش ػٕي حٌلخؿش 

 ١ٌْٚ رشىً ِٕظظُ. ،  فمؾ 

ٓ أؿً رٕخء ِـظّغ ػٍَٚس حٓظىشخف ح٘ظّخِخص حٌطالد، ٚحٌزيء ربٔشخء ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ،ِ .2

 طخٔغ.

طؼي٠ً ١ٓخٓش حاللظٕخء رخٌّىظزخص حٌّي١ٍٓش رّخ ٠ظٕخٓذ ِغ حإلريحػخص حٌفى٠َش ٌظال١ٌِ  .8

 حٌّيٍٓش، وخلظٕخء حٌّـّٔخص ٚحٌََٓٛ حٌظٛػ١ل١ش.

 

ٍىان تؼط األسإٌة اٌممرسحح ٌٍرغٍة ػٍّ مؼُلاخ اإلتداع فٓ اٌمدرمغ إظافحً إٌّ ما سثك، ف َ

 ا:اٌؼستٓ، فٕما ٍٔٓ ذوسٌ

  ،ٕ٘خن كخؿش اٌٝ ٔٙؼش شخٍِش، طؼظّي ػٍٝ ط١َٓن ػمخفش حالرظىخٍ فٟ شظٝ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش

؛ ِٓ هالي رٕخء ٔظخَ اىحٍٞ الرظيحث١ش حٌظٟ طئْٓ حٌطفً فى٠ًَخ ِٚؼ٠ًٕٛخٚهخطشً فٟ حٌّيحٍّ ح

حألفىخٍ ىحػُ ٌالرظىخٍ ١ٙ٠ت حٌّٕخم حٌّٕخٓذ ٌظّى١ٓ حٌؼخ١ٍِٓ رٌٖٙ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش ِٓ ط١ٌٛي 

 حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّزيػش، ٚطل٠ٍٛٙخ اٌٝ حرظىخٍحص طؼ١ّ١ٍش.

 .اػيحى ىٍحٓخص ِظؼّمش ٌٍظؼَف ػٍٝ وخفش حٌؼٛحًِ حٌظٟ طؼَلً ّٔٛ حٌميٍحص حإلريحػ١ش 

  ،ٟطل١ٔٓ حألٚػخع حٌظَر٠ٛش حٌؼَر١ش،ِٓ هالي هٍك ِٕخم طَرٛٞ ِٕفظق، ِظٔخِق، ى٠ّمَحؽ

 ٠شـغ حٌظؼٍُ حٌٌحطٟ.٠ظمزً حٌٕمي، ٠ٚميٍ حٌظفى١َ حإلريحػٟ، وّخ 

  ًطفؼ١ً ىٍٚ حٌّىظزش حٌّي١ٍٓش فٟ حوظشخف ًٚٞ حٌّٛح٘ذ ٚحٌميٍحص حإلريحػ١ش، ٚطؼٙيُ٘ رشى

ِزىَ رخٌَػخ٠ش حٌالُِش ٚطٛف١َ حإلِىخٔخص ٚحٌويِخص ٌٌٌه؛ِٓ أؿً حٌٛطٛي اٌٝ ِـظّغ ٓؼ١ي 

 ِِٚىَ٘ ٠َرٟ أرٕخءٖ ػٍٝ طٕخػش ِٔظمزٍُٙ،ِٓ هالي ِىظزخص ِي١ٍٓش ِزظِىَس.

 حٌّي١ٍٓش، ِٓ هالي  طفؼ١ً ىٍٚ حٌّىظزش فٟ ط١ّٕش ِٙخٍحص حالرظىخٍ ٌٍّٔظف١ي٠ٓ ِٓ حٌّىظزخص

 .ِٚخى٠ًخ ،ىػّٙخ اىح٠ًٍخ، ِٚؼ٠ًٕٛخ 

  ٍٟٓطفؼ١ً ىٍٚ حٌّىظزخص حٌّي١ٍٓش فٟ طط٠َٛ حٌظؼ١ٍُ ِٓ هالي طط٠َٛ ػم١ٍخص ِي٠َٞ ِٚي

 ٚطال١ٌِ حٌّيحٍّ.

 ٌٍفِىَ طّٕق حٌٔؼخىس ٌّٔظف١ي٠ٙخ، ِّخ ٠ؼ١ي حٌظال١ٌِ  طل٠ًٛ حٌّىظزخص حٌّي١ٍٓش حٌؼَر١ش اٌٝ ِالػذ

 اٌٝ ٌٖ٘ حٌّىظزخص حٌظٟ حٔظَف ػٕخ حٌىؼ١َْٚ ُِٕٙ.

  طط٠َٛ حٌـٛ حٌيٍحٟٓ حٌظم١ٍيٞ رخالٔظمخي ِٓ حٌفظً حٌيٍحٟٓ اٌٝ حٌل١خس حٌلم١م١ش ِٓ هالي

ظِىَس فٟ ط١َٓن ػمخفش حٌظؼٍُُّ حٌٌحطٟ،ٚأظخؽ ٚطزخىي حٌّؼٍِٛخص؛ ٚطزِّٕٟ ؽَق، ٚأىٚحص ِز

 حٌظي٠ٍْ.

  ي طي٠ٍذ حٌّي١ٍٓٓ ػٍٝ ِّخٍٓش ِّ ًٍ ِٓ ح٢طٟ: حٌظؼ١ٍُ حٌّؼظ ، ٚطٕف١ٌ كً حٌّشىالصػٍٝ و

طزش َُّ  . Higher order thinkingحٌّشَٚػخص، ِٚٙخٍحص حٌظفى١َ ػخٌٟ حٌ

 حٌّي١ٍٓش ػٍٝ ِّخٍٓش طم١ٕخص حالرظىخٍ حٌّوظٍفش.خٌّىظزخص رحٌّؼٍِٛخص  حهظظخط١ٟ  طي٠ٍذ 
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  حٌّي١ٍٓش ػٍٝ ِّخٍٓش حٌطَق حٌّوظٍفش ٌإلريحع فٟ  خٌّىظزخصرحٌّؼٍِٛخص  خط١ٟحهظظطي٠ٍذ

 .Creative problem solvingكً حٌّشىالص

  ىػٛس حألفَحى حٌّمظي٠ٍٓ ٚحٌّئٓٔخص حاللظظخى٠ش ٌظزٕٟ ِشخ٠ٍغ ٚرَحِؾ هخطش ٌظ١ّٕش حٌميٍحص

 حإلريحػ١ش.

 

 تاٌمىرثاخ اٌمدزسٕحاٌدًٌٕ اٌممرسذ مه لثً اٌثاحثح ٌمٍرمّ اٌمثدػٕه 

طؼي ٍِظم١خص حٌّزيػ١ٓ رخٌّىظزخص حٌّي١ٍٓش أىحس ٌيػُ هيِخص حٌّىظزش ٚاػخىس رٕخء حٌّـّٛػخص 

ريحهٍٙخ، وّخ أٔٙخ طؼظزَ ِٓ أُ٘ حٌطَق حٌظٟ طـؼً حٌّىظزش لخىٍس ػٍٝ حٌظٛحؿي فٟ ظً حٌؼظَ 

خ طـؼً حٌّىظزش ِىخًٔخ رً ٠ٚظٛحؿي ريحهٍٗ أغٍذ ٚلظٗ. وّخ أٔٙ، حٌَلّٟ حٌٌٞ ٠زلغ ػٕٗ حٌطخٌذ 

 ٌإلريحع ٚحإلٌٙخَ ٚطشخٍن حألفىخٍ.

ألٔٗ ٠ويَ ِوظٍف  -ٚرخٌَغُ ِٓ أْ ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ اػخفش ٌٍّىظزش حٌّي١ٍٓش، رً ٌٍّيٍٓش 

اٌٝ حٌؼمزخص حٌظٟ طٛحؿٗ أشخء أٚ ططز١ك ٍِظم١خص  اال أْ ػ١ٍٕخ أْ ٔظطَق - حٌّٛحى حٌيٍح١ٓش

حٌّي١ٍٓش. وؼيَ ِٛحفمش اىحٍس حٌّيٍٓش رظطز١ك ِؼً ٌٖ٘ رخٌّىظزخص  ”Makerspaces“حٌّزيػ١ٓ 

أٔٙخ ِىخْ ٌمَحءس حٌىظذ ظىٍفش حٌّخ١ٌش، ٍٚإ٠ظُٙ ٌٍّىظزش ػٍٝ حٌويِش ٌؼيس أٓزخد ِٕٙخ حٌ

ٌرٌه ذعغ اٌثاحثح مه خالي ٚحالٓظؼخٍحص فمؾ. ٚػيَ طٛحفَ حٌّٔخكش حٌىخف١ش ٚحألىٚحص أ٠ًؼخ؛

 ه تاٌمىرثح اٌمدزسٕح. فٕما ٍٔٓ:ذدسترٍا ػدج خطُاخ إلوشاء مٍرمّ اٌمثدػٕ

 ف٠َك حٌؼًّ: -1

٠ٚظُٔ رخٌيلش  ،ف١ـذ حهظ١خٍ ِٓ ٠ظلٍٝ رخٌظزَ ؛ ٠ـذ حٌظؤٟٔ فٟ حهظ١خٍ ف٠َك حٌؼًّ

ِٚٓ ٌي٠ٗ حٌميٍس ػٍٝ حٌظٕظ١ُ. ِٚٔخػيس حٌطالد ِٓ ، ٚحٌَٔػش فٟ حطوخً حٌمَحٍحص حٌظل١لش 

 أٔشطش ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ. أػٕخء أىحءفٟ ٓجٍظُٙ، ِٚشخٍوظُٙ حٌؼًّ ػٓ أهالي حإلؿخرش 

 حٌطالد: -2

طلي٠ي حٌفجش حٌؼ٠َّش أٚ حٌظفٛف حٌيٍح١ٓش حٌظٟ ٓظشخٍن فٟ ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ. ً٘  ٕزغ٠ٟ

 ًَ ٌٍـ١ّغ؟ فظلي٠ي ٌ٘ح حٌؼٕظَ ١ٓٔخػي فٟ حهظ١خٍ  خ ػٍٝ فجش ػ٠َّش ِليىس أَ ِفظٛكً  ح١ٓىْٛ ِمظظ

 حألىٚحص حٌّٔظويِش ٚؽ٠َمش حٌظٛحطً ِغ حٌطالد.

 :طلي٠ي حألٔشطش -3

ٛػغ أٚ طلي٠ي حألٔشطش حٌظٟ ١ٓمَٛ رٙخ ِغ حٌطالد ىحهً ٍِظمٝ رحٌّىظزش  حهظظخطٟ ٠مَٛ

حٌّزيػ١ٓ. ًٌٚه رٕخًء ػٍٝ حٌفجخص حٌؼ٠َّش حٌظٟ ٓظشخٍن رٍّظمٝ حٌّزيػ١ٓ. ٚؽزمًخ ٌَإ٠ش 

 حٌّىظزش ف١ّخ ٠ظٕخٓذ ِغ حٌّىظزش حٌّي١ٍٓش. حهظظخطٟ

  

 طلي٠ي حألىٚحص: -4

ويِش رؤٔشطش ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ، فٍىً ٔشخؽ أىٚحطٗ حٌوخطش. طلي٠ي حألىٚحص ٚحٌّٛحى حٌّٔظ

١ٌْٚ رخٌؼٍَٚس حٓظويحَ أىٚحص رخ٘ظش حٌؼّٓ، رً حٓظويحَ حألىٚحص حٌّظخكش ِٓ لزً حٌطٍزش 

ٚحٌّظٛفَس ٌي٠ُٙ. ٌٚىٓ ٠ّىٓ طلي٠ي ؿِء ِٓ ١ِِح١ٔش حٌّيٍٓش ٌألىٚحص حألػٍٝ ػًّٕخ كظٝ ٠ِىحى 

 ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ لٛس.

 طـَرش حألٔشطش: -5
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رؼغ حألٔشطش ِغ ػيى ل١ًٍ ِٓ حٌطالد لزً حٓظويحِٙخ ىحهً ٍِظمٝ  الري ِٓ طـَرش

حهظظخطٟ ٌٚ٘ح ١ٓٔخػي ؛ ًٌٚه ٌظفخىٞ حألهطخء حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠مغ ف١ٙخ حٌطالد  ؛ حٌّزيػ١ٓ

 .حإلٌّخَ ٚحإلكخؽش ر١ِّّحص ٚػ١ٛد وً ٔشخؽػٍٝ حٌّىظزش 

 طلي٠ي حٌّىخْ حٌّٕخٓذ: -6

ف١ٍْ رخٌؼٍَٚس حهظ١خٍ حٌّٔخكخص، رً طلي٠ي  ؛حٌّٔخكخصطلي٠ي حٌّىخْ حٌّٕخٓذ ١ٌْٚ 

ٍطٍزش ىحهً حٌٕشخؽ حٌٛحكي. ف١ّىٓ حهظ١خٍ حٌّىظزش حٌّي١ٍٓش ٌٚحٌٌٞ ٠ظٔغ ،  حٌّىخْ حٌّٕخٓذ ٌألٔشطش

أٚ طوظ١ض اكيٜ حٌفظٛي  ، رظوظ١ض ؿِء ِٕٙخ ٌٍّظمٝ حٌّزيػ١ٓ ٚطـ١ِٖٙ رخألىٚحص حٌالُِش

حهظ١خٍ ِىخْ غ١َ ِٔظغً رخٌّيٍٓش ٚطـ١ِٖٙ رخألىٚحص حٌيٍح١ٓش ٌظٕغ ٚطـَرش حألٔشطش. أٚ 

 حٌالُِش.

 ؽ٠َمش حٌظٛحطً: -2

طلي٠ي ؽَق حٌظٛحطً ِغ ف٠َك حٌؼًّ ٚحٌطالد ِٓ أُ٘ ػٛحًِ حٌٕـخف. أطزق حإلٔظَٔض 

 ًَ ٌٌٌه فّٓ حٌّّىٓ أشخء ِـّٛػخص ِٓ هالي اكيٜ حٌظطز١مخص ِؼً حٌٛحطْ ؛ ٌيٜ حٌـ١ّغ  حِظٛف

 ، ٌٚىٓ طلض اشَحف اىحٍس حٌّيٍٓش.”Facebook“أٚ  ”WhatsApp“آد 

 حإلػالْ ػٓ حألٔشطش حٌّظخكش: -8

رؼي طلي٠ي ؽ٠َمش حٌظٛحطً ِغ حٌطالد هخٍؽ ٔطخق حٌّيٍٓش، ٠ؤطٟ حإلػالْ ػٓ حألٔشطش 

طٛحفَ٘خ ٌيٜ حٌطالد فٟ وً  حٌّظخكش ٍٕٚٚ حٌؼًّ ىحهً ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ، ٚطلي٠ي حٌشَٚؽ حٌٛحؿذ

 ٔشخؽ، ٚوٌٌه ِٛحػ١ي اؿَحء وً ٔشخؽ. 

 آٍحء حٌّٔظف١ي٠ٓ: -9

٠ٕزغٟ ػٍٝ ف٠َك حٌؼًّ أهٌ آٍحء حٌّٔظف١ي٠ٓ ِٓ ٚلض ٢هَ ِٓ هالي حٓظز١خٔخص ٍٚل١ش أٚ 

 شف١ٙش. ٚحٌؼًّ ػٍٝ طـي٠ي ٚطط٠َٛ ٍِظمٝ حٌّزيػ١ٓ رٕخًء ػٍٝ آٍحء حٌّٔظف١ي٠ٓ.

 

 ػَع حٌظـخٍد: -11

ٍد حٌطالد حٌّشخٍو١ٓ رٍّظمٝ حٌّزيػ١ٓ ِٓ ػٛحًِ ِىخفؤطُٙ ٚطلف١ِ ػَع طـخ٠ؼي 

حٌطالد ح٢ه٠َٓ ٌالشظَحن رٍّظمٝ حٌّزيػ١ٓ. ف١ّىٓ ػَع حٌظـخٍد ىحهً حٌّيٍٓش ِٓ هالي 

ّٓ هالي فهخٍؽ حٌّيٍٓش ش ، أٚ ِٓ هالي حٌلفالص حٌّي١ٍٓش، أِخ طوظ١ض فمَس رخإلًحػش حٌّي١ٍٓ

 ّٛحلغ حٌوخطش رخٌّيٍٓش .ّخػٟ أٚ حٌٚٓخثً حٌظٛحطً حالؿظ
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 اٌؼسض اٌثاٌث

 

 ػسض ٌىراب تؼىُان: 

وحل مشكالتك ك،عقل ترقية قدراتإلى البسيط دليلك العملي : لون حياتك بفكرة " 
" مهارات وتقنيات االبتكارتعلُّم ومن ثم تحقيق أىدافك ،وزيادة دخلك من خالل ؛

3
،

4
 

 إػداد   

 وامًمحمد ػثد اٌفراذ 

ً اٌمىرثاخ اٌمدزسٕح تمحافظح شماي سٕىاء  مُخِّ

 وٍٕح اٖداب خامؼح اٌمىُفٕح-دورُزاي فٓ اٌمىرثاخ َاٌمؼٍُماخ 

 ذمٍٕد 

                                                           
ى١ٌٍه حٌؼٍّٟ حٌز١ٔؾ اٌٝ طَل١ش ليٍحص ػمٍه،ٚكً ِشىالطه ؛ِٚٓ ػُ مادِ . ٌُن حٕاذه تفىسج :أماوّ شوسٔا اٌس3

   ص. 2121،154حالٓىٕي٠ٍش : حٌّئٌفش، . طلم١ك أ٘يحفه ،٠ُٚخىس ىهٍه ِٓ هالي طؼٍُُّ ِٙخٍحص ٚطم١ٕخص حالرظىخٍ

 
4

  صفحح اٌىراب اٌمراحح ػثس فٕسثُن:
 https://www.facebook.com/Creativity-and-life-development-

103978751693769/?ref=pages_you_manage 

ٚ٘ٛ ٠زخع فٟ حإلٓىٕي٠ٍش ٌيٜ ِىظزش "أوًّ ٌٍٛٓخثؾ حٌؼمخف١ش ٚحٌّىظزخص" ،  ٚفٟ وً حٌؼخٌُ ِٓ هالي ِٛلغ "١ًٔ ٚفَحص ىٚص وَٛ".
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ريحع ِفَٙٛ حإل أطزق كخ١ٌخً ٌمي حإلرظىخٍ ١ٌْ ظخَ٘سً كي٠ؼش، رً أٙخ لي٠ّش وميَ حٌزش٠َش ٔفٔٙخ ، ٚ

أكي أُ٘  ٔظَح ألْ حالرظىخٍ ٠ؼي ،ٚحالرظىخٍ  ِٛػغ ح٘ظّخَ حٌؼي٠ي ِٓ حألوخى١١ّ٠ٓ ٚحٌظَر١٠ٛٓ 

٠ٚىّٓ حٌظليٜ ح١ٌَٛ فٝ و١ف١ش ططز١ك حألفىخٍ  ؛حٌّٙخٍحص حٌّطٍٛرش ٌٍظ١ِّ فٝ حٌؼظَ حٌلي٠غ 

اللظظخى ك١غ ٠ؼي حالرظىخٍ ِٙخٍس أٓخ١ٓش ًحص طؤػ١َ ح٠ـخرٝ فٝ ح ،ػٍٝ أٍع حٌٛحلغ حالريحػ١ش 

ط١ٔ١َ حٌل١خس ح١ِٛ١ٌش طٔخػي فٟ حٌظٟ  ـي٠يس حٌّٕظـخص حٌـي٠يس ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ ح٠ٌـٍذ ، فٙٛحٌؼخٌّٝ 

حإلٔظخؿ١ش ٚهٍك فَص  ؼخ١ٌّش ، وّخ ٠ٔخُ٘ فٝ ٠ُخىسحٌظلي٠خص حٌهٛع طل١ٔٓ ؿٛىطٙخ ،ٚ

 .ٚحالرظىخٌٌٌٍه طٙظُ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّئٓٔخص حٌظَر٠ٛش  رظؼ١ٍُ حٌطالد ِٙخٍحص حالريحع  ؛حٌؼًّ

اجلسد،  أعضاءالعقل ىو أعظم نعم اهلل تعاىل على اإلنسان، وىو أىم "من ناحيٍة أخرى، فإن 
 ألنو يتحكم يف ضربات القلب، وحركة الرئتني، وسائر وظائف أجهزة اجلسم !

يعمل يف أفضل ظروف ممكنة،  ورص اإلنسان على أن يظل عقلحيلذا فإنو من الضروري أن 
تو بشىت قدراية ترقغذية السليمة،أو الظروف ادلعيشية الصحية، أو من خالل تدريبو و سواء من خالل الت

 الطرق. 
بتمرينها، كلما  مت  كلما ق    -العقل مثل العضلة :"  Idowu Koyenikanوكما قال آيدو كوينكان 

 " !زادت قوتها، وكلما زادت قدرتها على التمدد
“The mind is just like a muscle - the more you exercise it, the stronger it gets and the more it can 

expand” 
 

ولعل أمهية العقل السليم تتضح حني نفكر كيف ستكون احلياة إذا مل نستطع أداء الوظائف اليومية 
البسيطة يف يوم من األيام .... وكيف سيكون األمر مزعجاً إذا مل نكن قادرين على اجللوس، أو ادلشي، 

 "و االستعداد ألداء مهامنا الرئيسة يف الصباح بدون مساعدة من قريب أو صديق !!!!أ

 

ص ىخ٠ٙيف حٌٝ طٕش١ؾ  ٍَِ ٠ؼي ى١ٌالً ػ١ٍّخً حٌىظخد حٌٌٜ ِٓ أؿً ٌ٘ح حهظَص ٌٍمخٍٜء حٌى٠َُ ٌ٘ح    

أٔخْ ٚطٛؿ١ٙٙخ رشىً ػٍّٟ؛ فخإلريحع ١ٌْ ِكىَح ًػٍٝ أكي  ألْ وً حالريحع حٌىخِٕش فٝ حالٔٔخْ 

 ِزيٌع رخٌفِطَس .

ُّ  ٟ حٌّٔخػيس ػٍٝفٌ٘ح حٌىظخد ٠ٔخُ٘ وّخ      ،ِٕظـخص اٌٝزيػش ٌالٔٔخْ طل٠ًٛ حألفىخٍ حٌ

ًٍغ،أٚ ِهيِخص،أٚ أٚ ِٓ ُِ  لش.َرِ ِشَٚػخص 

 اٌىراب محرُِ

مه ثالثح أتُاب، ٔحرُْ وً مىٍا ػٍّ فصٍٕه ، َفٕما ٍٔٓ   تٕه أٔدٔىأرىُن اٌىراب اٌرْ 

 ػسظٍا:

     رخالِظٕخْ ألطلخد حٌفؼً ػ١ٍٙخ ؛ فزؼي شىَ هللا  -وؼخطي٘خ فٟ وً ِئٌفخطٙخ -ريأص حٌّئٌفش

َٙض رخٌشىَ ٚحٌظمي٠َ ٌٛحٌي٠ٙخ،ٚأٓخطٌطٙخ فٟ  حٌؼ١ٍُ حٌلى١ُ، ري٠غ حٌّٔخٚحص ٚحألٍع؛طٛؿَّ

  Dr. Noordin 5نور الدين شهاب الدينلدكتور/لطوظض حٌّىظزخص ٚحٌّؼٍِٛخص ،ػُ 

                                                           
5
 Swinburne University of Technology’s Faculty of Business & Director of Business Engagement at 

Enterprise. 
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من كتابو  ادتالذي أفَ  جاسم الباللي الحميد عبدمنو التدريس اإلبداعي،واألستاذ/ تعل َمت
 . "آخر للحياة اإلبتكار طعمٌ ن : "ادلعنوَ 
لومات الذين جيتهدون زمالء مهنة ادلكتبات وادلعكما توجهت بالشكر والتقدير  إىل      

ويف وأحدث تكنولوجيا،بأيسر السُُّبل،ومات ادلناسبة للمستفيد ادلناسب؛ادلعللتيسري وصول 
 الوقت ادلناسب.

وتطوير ل من حيب التميُّز، ويطمح إىل تنمية قدراتو، وختمت بالشكر والتقدير  لك     
 حياتو.

 
  وقبل أن يبدأ القارىء يف االطالع على زلتوى الكتاب ،قامت ادلؤلفة بتمهيد أوضحت فيو

أقصى إفادة من ىذا الكتاب كي حيقق أنو لب نصحت القارىءكما أمهية العقل وأمهية تدريبو،
وأشارت على حتقيق كل أنواع أىدافو !!  -بفضل اهلل تعاىل -درك أنو سوف يعينوجيب أن يُ 

 إىل كيفية  ذلك، وقدمت لو ادلساعدة على كتابة ىذه األىداف بشكل منظ م وواضح.
  مدى  -بشكل قابل للقياس-يرى قدمت للقارىء اختبارًا بسيطًا لكي وبعد ىذا التمهيد

التطور الذي سوف حيدث يف قدرات عقلو، ومستوى تفكريه، بعد االنتهاء من ىذا الكتاب 
 ار ، مع مقارنة النتائج.، وإجراء نفس االختب

 
ن قدرات عقلك"وعنوانه الباب األول:   : "مرِّ

 
دلمارسة الرياضة العقلية من أجل ، وىو مكان  "صالة ألعاب العقلوعنوانو: " بالفصل األولبدأ ىذا الباب      

 مهيئاً لالبتكار.، لكي يصبح  تطوير بِْنية، و أداء العقل ؛ ومن مث تنمية قدراتو على  اإلبداع واالبتكار

وفيو قدمت ادلؤلفة  العديد من التمارين العقلية والرياضية اليت تعني على زيادة االنتباه،وتنمية قوة ادلالحظة،وزيادة الًتكيز 
 ،وتقوية الذاكرة ، وحتسني احلالة النفسية ؛

، وكذلك  Torrance test of creative thinking ىذه التمارين تعتمد على مقياس تورينس للتفكري اإلبداعي 
 ..Bloom's Taxonomy for higher order thinking skillsتصنيف بلوم لتنمية مهارات التفكري العليا 

كما ساىم ىذا الفصل يف اكتساب ادلعرفة حول أفضل العادات اليومية والغذائية لصحة العقل والذاكرة 
. 

                                                                                                                                                                      
 

 
 بالكويت. رئيس رللس إدارة شركة اإلبداع الفكري 6

https://www.goodreads.com/author/show/4460422._
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فضالً عن إكسابو ادلعرفة حول أفضل العادات اليومية  على كيفية  قيام اإلنسان بتحرير القوى الكامنة  لعقلو،
 والغذائية لصحة العقل والذاكرة .

بتدريب وتنمية إمكانات  فيسبوك هتتموأخريًا انتهي ىذا الفصل باإلشارة إىل صفحة علمية رلانية متاحة عرب  
 .العقل، وشحن طاقتو؛ مما يًتتب عليو ترقية مهارات التفكري، وتقوية الذاكرة، وتنمية قدرات االبتكار

 ": "اإلبداع واالبتكار وعنوانوالباب الثانً: 

 حٔمُٔ ٌ٘ح حٌزخد اٌٝ فظ١ٍٓ : 

 ومفاهٌم.اإلبداع واالبتكار: تعرٌفات الفصل األول، بعنوان :  

 Higher قدم مترينات لتنمية مهارات التفكري عايل الرتبةأوضح ىذا الفصل الفرق بني اإلبداع واالبتكار ، مث             

order thinking ، وكذلك مستويات  حتويل األفكار ادلبدعة إىل أشياء قيِّمةكما ألقي الضوء على كيفية،
 طرحت  المؤلفة التساؤالت  التالية : مث وأنواع وخطوات االبتكار، وآلية عمل العقل ادلبدع ، 

  بليون خلية رمبا تعادل عدد  022دلاذا ال نتعلم بصورة أفضل ىف حني حيتوى ادلخ على
 النجوم ىف بعض اجملرات الكونية !!!!!!!

  ميل ىف   022تسافر أفكارنا بسرعة  تتجاوزدلاذا ال نفكر  بصورة أسرع  ىف حني
 الساعة وىى سرعة  أكرب من أسرع قطار ىف العامل !!!!!!!!

   بليون  022دلاذا ال نتذكر بصورة أفضل  ىف حني تستطيع عقولنا أن حتتفظ حبواىل
 معلومة والىت تعادل ما تتضمنو موسوعة !!!!!!!!!

  لنا على أكثر من تريليون وصلة زلتملة دلاذا ال نفهم  بصورة أفضل ىف حني حتتوى عقو
!!!! 

 )) و جاءت اإلجابة على كل ىذه التساؤالت ،وىي: 

 كل ىذا  بسبب  أن معظمنا ال يستخدم  سوى  قدر  ضئيل من قواه العقلية  ((

خالل متارين بعد ذلك متت اإلشارة إىل كيفية استخدام  القدرات  الكاملة للعقل  بدالً  من استخدام جزء منها فقط ؛ من 
 اليت تربط فص ي ادلخ معاً ، ليعمل ادلخ بأقصى طاقتو.    Super brain yogaالعقل الفائق 

 كما ناقش ىذا الفصل النقاط التالية :

: مثل الفضول والشجاعة وقلة اخلوف من الفشل  ومهارات التفكري النقدى وتوافر الدافع نات االبتكارمكو  *
 الشخصى لالبداع  .

:  مثل اخلوف من التغيري ، واخلوف من فشل التجربة اجلديدة  والشعور بالتهديد  و شعور البعض االبتكار معوقات*
 باالستياء ألهنم ليسوا مبدعني  .

 من خالل التأمل والرياضة  وتنمية القدرة على الربط  بني األشياء :عداد العقل لالبتكار:إكيفية *
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 .  كيفية تقييم األفكار المبدعة*

 .بتمرينات لتنمية مهارات التفكري عايل الرتبة  مث انتهى  

 الفصل الثانً ، بعنوان: أدوات وتقنٌات االبتكار :

 -بشكل عملي -اليت تعنيأدوات وتقنيات االبتكارإحدى النقاط اذلامة وىى -بأمثلة كثرية -وفيو أوضحت ادلؤلفة 
 على ممارسة  االبتكار يف شىت نواحي احلياة ؛ و تتمثل فيما يلي:  

 اخلروج عن ادلألوف أو كسر القاعدة .  -
 زلاكاة الكائنات احلية  . -
 االرجتال وتغيري اإلطار. -
 التفكري من وجهة نظر اآلخرين . -
 التفكري فيما يؤمل ويُزِعج . -
 تغيري السِّمات واخلصائص -

 Osborn's check list ة أوسبورن قائم -
 ويتميز ىذا الفصل بالصور التوضيحية اليت تعني على فهم وتطبيق التقنيات ادلذكورة.

 

 اٌثاب اٌثاٌث: حً اٌمشىالخ تطسق إتداػٕح
 وقد تكون من الفصلني التاليني:

 

 :  اٌفصً األَي : حً اٌمشىالخ تطسق إتداػٕح

ادلؤلفة أسلوباً جديداً من أساليب تيسري احلياة وتلوينها بألوان جديدة ومفيدة ؛ أال وىو  طرحتوفيو 
مبالحظات قبل اإلقدام على حل  للقارىء تمهدفاكتساب مهارة حل ادلشكالت بطرق إبداعية؛ 

 .طُرُقاً عديدة لذلك تعرض، و  اكتشاف أسباب ادلشكالتالضوء على أمهية  ألقت ادلشكلة، مث

 اٌفصً  اٌثاوٓ: أتسش اٌطسق ٌإلتداع فٓ حً اٌمشىالخ :  

أبرز الطرق لإلبداع يف حل ادلشكالت؛وىي: حتويل ادلشكلة اىل سؤال،و حتويل يف ىذا الفصل عرضت ادلؤلفة 
 ،وطريقة إثارة الغضب أو التحدي. إعادة تصميم ادلشكلةادلشكلة اىل خيال ، و 

 المؤلفة اختباراً  لقياس مدى التطور الذي حدث في عقل القارىء، تقدموفي نهاية ىذا الباب 
 .بعد اإلفادة من ىذا الكتاب لديو وفي مستوى مهارات التفكير

 ػٍدٝ طل٠ََِشدخػَٖ حٌٔدٍز١شٔٔدخْ حإلِٔدخػيس فدٝ حٌٌٞ ر١ٓ أ٠ي٠ٕخ ٠ف١دي وؼ١دَحً فخْ حٌىظخد ، رؼيٚ   

؛ ؛ فؼالً ػٓ طٕشد١ؾ ٚط١ّٕدش ٍَِىدخص حإلرديحع حٌىخِٕدش ٌي٠دٗ حٌظمي٠َ حٌٌحطٟٚػيَ ،ٚحالوظجخد ،خٌظٛطَو

خء حٌظفى١دَ حٌزَّٕدػٍدٝ ٠ٚٔدخػيٖ  ،وّخ ٠ؼ١ٕٗ ػٍٝ حٌظؼٍُ ِٓ حٌظـخٍد حٌفخشٍش، ٠ٍِٚع فٟ لٍزٗ حٌظفدخإي



.  715. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد   
2122لعام    

ِخى٠دش ِٚؼ٠ٕٛدش ؛ ِّدخ ٠ـؼدً  ، رً ٚطل٠ًٛ أفىخٍٖ حٌّزيػش اٌٝ ِىخٓذفٝ كً ِشىالطٗ  حإلريحعٚ،

ََ ك١خطٗ أوؼَ   .،ٚرٙـشً،ٚططٍٛحً،ٚأظخؿ١شكخً ٌٓٙٛش،ِٚ

فٟ حٌّـخي ، ك١غ ٠ظ١ِّ ػٓ غ١َٖ رؤٔٗ  اإلوراج اٌفىسْ اٌؼستٌٓ٘ح حٌىظخد ٠ٔي فـٛس فٟ    

َِ  وظخد طفخػٍٟ ١ٌْ ٌٍمَحءس فمؾ ف فٟ ، رً ٘ٛ ى١ًٌ ػٍّٟ ٚططز١مٟ، ٌٚىٓ رشىً ػٍّٟ ًٓٙ، ِٚ

حٓظ١ؼخد ِلظٛحٖ، ٚأىحء  ٍٝٔفْ حٌٛلض؛وّخ أٔٗ ِيػُ رخٌىؼ١َ ِٓ حٌظٍٛ حٌظٛػ١ل١ش حٌظٟ طٔخػي ػ

 .ِخ ؿخء رٗ ِٓ طّخ٠ٍٓ   

 

ططز١ك ِخ ؿخء رٗ ِٓ ِؼَفش  ،ٚرؼي حالٔظٙخء ِٓ لَحءس حٌىظخد-ِّٚخ ١ّ٠ِٖ أ٠ؼخً أٔٗ ٠ٔخػي حٌمخٍٜء

حٌظطٍٛ حٌٌٞ كيع فٟ (( قابل للقياس و ،ٚحلؼٟػٍّٟ ،ٚ))رشىً  ػٍٝ أْ  ٠ُيٍن - ٚطي٠ٍزخص

 .؛ًٌٚه ِٓ هالي اؿَحء حهظزخٍ ر١ٔؾ  ٖطفى١َٚؽَق ٌٍمخٍٜء ،  حٌؼم١ٍش ميٍحصحٌ

 

ُٖ حٌؼخشَس،ٚكظٝ ِخ فٛق حٌّخثش-ِغ ٌ٘ح حٌي١ًٌ حٌؼٍّٟ  َُ ّْ ٓ ُػ َِ ػ٠ِِٞ  أىػٛن -حٌٌٞ ٠وخؽذ 

 ٌظ١ُمِع اريحػخطه حٌىخِٕش ،ٚطَٜ حٌل١خس رٍْٛ ؿي٠ي ! حٌمخٍٜء


