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ةمدقملا

 يــt ةــلثمتم- ةيــضايرلاو بابــشلا نوؤــش ةرازو ى�ــست �ــ�لا فادــهالا دــحأ ةيبابــشلا بــهاوملا يــt رامثتــسالا gــfتعي

 ةـــيؤرلا عـــم مجـــسني رامثتـــسالا نـــم عوـــنلا اذـــه نأ كـــش ال .عـــقاولا ضرأ ىـــ�ع اـــهقيقحتل- بابـــشلا ن<ـــكمت ةرادإ

 تارداــبم قــلخولبقتــسملا فارــشتسإل ي�ــسلا يــt لــثمتت �ــ�لاو ،اــهاعرو هللا اــهظفح ةديــشرلا اــنتدايقل ةدــعاولا

 رامثتــسالا نامــضلو .تالاــجملا فــلتخم يــt ن<بوــهوملا لــبق نــم ةــمدقم ةرــكتبم ةــيعادبإ لوــلح داــجيإ ا�¥أــش نــم

 نوؤـش ةرازوـل ةـعباتلا بابـشلا ن<ـكمت زـكارم ى�ـست ،ن<بوـهوملا بابـشلاو ةئشانلا تاردقو تايناكمإ يt لثمألا

 تالاــــــجم يــــــt م�¨اردــــــق ةــــــيمنتل ةــــــصصختملا تاــــــيلاعفلاو ةطــــــشنألا نــــــم ةــــــعومجم ميدــــــقتل ةــــــضايرلاو بابــــــشلا

 نــــم كــــلذو يªانطــــصالا ءاكذــــلاو مالــــعإلاو بادآلاو نوــــنفلاو ةــــسدنهلاو اــــيجولونكتلاو موــــلعلا اــــهزربأ ةددــــعتم

 �ـ�لا ةـيملعلا م�¨اراـكتبا زارـبإ و ،ةـيتايحلا تاراـهملا ةـيمنت يـt مهاـستو اـيلعلا رــيكفتلا تاراـهم ززـعت جمارـب لالخ

 قــقحي بولــسأب ،ةيلبقتــسملاو ةــيلاحلا تايدــحتلا نــم ددــعل ةــيعادبإ لوــلح ميدــقتل لوــلح مدــقت نأ ا�¥أــش نــم

 مئاـقلا يـ�معلا ثـحبلا تاوـطخ �ـملعلا ثـحبلا تاوـطخ �»بت نم لبقتسملا مولع تالاجم ن<ب يtرعملا لماكتلا

 .يªادبإلاو دقانلا g<كفتلا ى�ع

 بيردــت لالــخ نــم ةيلبقتــسملا تايدــحتلا ةــهجاوم ةرورــض Csikszentmihalyi, M. (2013) يا�®متيــسكج ن<ــب

 لالـــــخ نـــــم كـــــلذو ،تارارـــــقلا ذاـــــختاو تالكـــــشملا لـــــح تاراـــــهم يـــــt ن<ـــــنكمتم ن<لعاـــــف ةداـــــق اوـــــنوكي نأل لاـــــيجألا

 فراــــــــعملاب مهدــــــــيوزتو ،يرادإلا ريوــــــــطتلاو تاذــــــــلا ريدــــــــقتو عادــــــــبإلا يــــــــt جمارــــــــبو ةــــــــيبيردت تارودــــــــل مهعاــــــــضخإ

.تالكشملل ةيعادبإلا لولحلاو رارقلا ذاختا تاراهم ى�ع بيردتلاو ،ةصاخلاو ةماعلا تامولعملاو

اددــع كاــنه نأ" ،)2006- رـــيكفتلا تاراــهم سيردــت( ھــباتك يــt ةداعــس تدوــج ركذــيو
ً
 مــلعت ءارو تاررـــبملا نــم 

 فادـــهألا قـــيقحت لـــجأ نـــم ةـــيلاع ةراـــهمب رــــيكفتلا عيطتـــسي يذـــلا نطاوـــملا ةئـــشنت" يـــt اـــهمهأ لـــثمتي رــــيكفتلا

 ،ةيمـــسجلاو ةـــينادجولاو ةـــيحورلاو ةـــيركفلا يµاوـــنلا نـــم لـــماكتلاب نوزاـــتمي ن<نطاوـــم ةئـــشنتو ،اـــ�®ف بوــــغرملا

ارـــيثكم�¨دعاــسمو ،تالكــشملا لــحو تارارــقلا عنــصو يªادــبإلاو دــقانلا رـــيكفتلا ىــ�ع دارــفألا ةردــق ةــيمنتو
ً
 ىــ�ع 

.”ةماع ةروصب ةيتايحلا رومأللو ،ةصاخ ةروصب ةيوغللا رومألل لضفألاو قمعألا مهفلا
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ادهأ
 ليلدلا ف

 ن<ــــكمت زــــكارم لــــمع ةدناــــسمل ةــــبولطملا ةيــــساسألاو ةــــماعلا تاــــمولعملا g<فوــــت ىــــvإ ليلدــــلا اذــــهفدــــ�¸

 يــt ن<بوــهوملا بابــشلاو ةئــشانلا ىــ�ع فرــعتلا يــt ،ةــضايرلاو بابــشلا نوؤــش ةارزوــل ةــعباتلا بابــشلا

 زكارمعيمجل ةدحوملا تارامتسالا مادختساو ،يرظنلا راطإلا ضارعتسا لالخ نم ،نيرحبلا ةكلمم

 مــث نــمو،نيرــحبلا ةــكلمم يــt ن<بوــهوملا نــع ةــلماكتم تاــنايب ةدــعاق ءاــشنإ لــجأ نــم بابــشلا ن<ــكمت

 يــtو ،ھــيجوتلاو داــشرإلا ىــ�ع دــيكأتلا عــم ةــفلتخملا ةطــشنألاو جماgــfلا ذــيفنت gــfع بــهاوملا هذــه لقــص

.نيرحبلا ةكلمم جراخو لخاد بهاوملا هذه زاربإ متي ةg<خألا ةلحرملا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



:ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو ةيؤر

)ةضايرلاو بابشلا ةمصاع نيرحبلا(

 ن<ـكمتل ةـضايرلاو بابـشلا لاـجم يt ةيملاعلا تاروطتلا ةبكاوم
.نيرحبلا ةكلمم يt ةيسفانتلاو ةمادتسملا ةيمنتلا نم بابشلا

1+5 يبابشلا لمعلا تازكترم

الوصو ةيساسأ تازكترم سمخ ى�ع ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو زكرت
ً

 سوفن يt لمألا ةعارز ىvإ 
ن<بوهوملاو بابشلل ةحوتفم ةلداع ةيسفانت ةئيب قيقحت فد�� بابشلا
:يvاتلاك تازكترملا يتأتو

.نامألاب بابشلا ساسحإ .1

.بابشلل تاصنإلاو عامتسالا .2
.مهمعدو بابشلا عيجشت .3
.ھيلع دمتعم ھنأب بابشلا ساسحإ .4
.ةقثلاب بابشلا ساسحإ .5

ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازول ةيجيتاg½سالا فادهألا

.ةيضايرلاو ةيبابشلا ثادحألاو تاردابملا ذيفنتو ميظنتل ةلاعف ةرادإ•

.لبقتسملا ةعانصو تارارقلا ذاختإ يt بابشلا كارشإو ن<كمت•
.ةرازولا يÀ� t¿سؤملا ¾<متلا قيقحت وحن عدبملا ي�سلا•
.ةضايرلاو بابشلا يªاطقل تامدخلاو معدلا g<فوت•
.ا�¨آشنم فلتخم ن<ب لماكتلا قيقحتو ةيضايرلاو ةيبابشلا ةيتحتلا ةينبلا ريوطت•

6

ليصافتلاددعلازكارملا#

،تاـــــظفاحملا ةـــــمدخل ىدـــــفملا كـــــلملا ةـــــلالج نـــــم ھـــــيجوتب تءاـــــج2ةيجذومن زكارم1

:يÂو

.ي[ذومنلا يبابشلا قرحملا زكرم•

.ي[ذومنلا يبابشلا دمح ةنيدم زكرم•

:يÂو ،ن<عم لاجم يt جمارب مدقت زكارم2ةيصصخت زكارم2

يtاقثلا ناملس زكرم•

.ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل �»يرحبلا �ملعلا زكرملا•

 ةـنيعم ةقطنم يvاهأ ةجاح ةجيتن يتأتو ،ةيلهأ ةرادإ تاذ زكارم38بابشلا ن<كمت زكارم3

 ا�� دجاوتملا ةقطنملا بابش ةمدخل جمارب مدقتو .ةيبابش جماfgل

�ح ةيرمعلا ةئفلل زكرملاÃ 35ةنس.

 ،عاونأ ةثالث ىvإ نيرحبلا ةكلممب ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازول ةعباتلا ةيبابشلا زكارملا مسقت
:هاندأ ن<بم وه ام بسحو

ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازول ةعباتلا ةيبابشلا زكارملا )1( لودج

هأ
اد

ا ف
دل

يل
 ل

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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بر
ازكترمب ليلدلا ط

يموكحلا لمعلا ت

ليصافتلازكترملا#

 نم27 مقر نوناق1

 نيرحبلا ةكلمم روتسد
 نأشب( م2005 ةنسل

)ميلعتلا

:)9 /8 /7 دنبلا(3 ةداملا

 ي[وـــــلونكتلا جاـــــتنإلاو لـــــمعلا ىـــــ�ع ةرداـــــقلا ةـــــينطولا تاردـــــقلا ةـــــيمنت•
.�ملعلاو

.راكتبإلاوعادبإلا نم ھنيكمتو دقانلا رـيكفتلا ى�ع درفلا ةردق ةيمنت•

.يتاذلا ملعتلاو ةفرعملا نع ثحبلا تاراهم ةيمنت•

 ةيمنتلا فادهأ2

2030 ةمادتسملا

)16( فدهلا

ةلئاــسملل ةعــضاخو ةفافــشو ةــلاعف تاــسسؤم ءاــشنإ :)6-16( ةــياغلا•
.تايوتسملا عيمج ى�ع

 يـــــt ةgـــــ<خألا م�Äبرـــــجت نـــــع ن<ـــــضارلا ناكـــــسلا ةبـــــسن :)2-6-16( رـــــشؤملا•

.ةماعلا تامدخلا نم ةدافتسالا
 نيرحبلا ةيؤر3

2030 ةيداصتقالا

)3-1( ةمادتسالا أدبم

 ةئـشانلا صرفلا نم ةدافتسالاب ليوطلا ىدملا ى�ع داصتقالا ليوحت•
.راكتبالاو ةدايرلل زفحم خانم داجيإ لالخ نم ةديدجلا

ةموكحلا جمانرب4

2019-2022

اــصوصخو ةــماعلا فادــهألا يــt ةــموكحلا جماــنرب راــشأ•
ً
 عــساتلا فدــهلا 

 عـيمج يـt ةـضايرلاو بابـشلاو ةأرـملا رودو قوـفتلاو عادبإلا معد( :ى�ع
.)ةيموكحلا تاردابملاو جماfgلاو

 ،)ةيداــصتقالا ةــيمنتلاو ةــيلاملا ةمادتــسالا( يناــثلا فدــهلا يــt ّن<ــب اــمك•

tتاـــــــسسؤملا رود زـــــــيزعتو لـــــــمعلا قوـــــــس مـــــــعد( ةـــــــثلاثلا ةـــــــسايسلا يـــــــ 
 ىــــــ�ع ةــــــيناثلا ةرداــــــبملا يــــــt ،)ةــــــمعادلا ةطــــــسوتملاو ةg<غــــــصلاو ةئــــــشانلا

.)لامعألا ةئيب ومن نامضل ةمعادلا جماfgلا g<فوت يt رارمتسالا(

 ةيجيتاg½سالا فادهألا5

 بابشلا نوؤش ةرازول
ةضايرلاو

 ةعانـــــــــصو تارارـــــــــقلا ذاـــــــــختا يـــــــــt بابـــــــــشلا كارـــــــــشإو ن<ـــــــــكمت :يناـــــــــثلا فدـــــــــهلا

.لبقتسملا

.ةيبابشلا بهاوملا زاربإو لقصو فاشكتسا .3

 يبابشلا لمعلا تازكترم6

5+1

.مهمعدو بابشلا عيجشت :ثلاثلا زكترملا•

يموكحلا لمعلا تازكترمب ليلدلا طبر )2( لودج

 ةـكلمم روتـسد يـt تدرو داوـمو دوـنب ىـ�ع ن<بوهوملا زارباو لقصو فاشتكال يداشرالا ليلدلا دنتسي

 نيرــحبلا ةــيؤر ،2030 ةمادتــسملا ةــيمنتلا فادــهأ( :يــÂو ،يموــكحلا لــمعلا تازــكترم ىــ�عو ،نيرــحبلا

 فادــــــهألا ،2030 ةيداــــــصتقالا نيرــــــحبلا ةــــــيؤر ،2022-2019 ةــــــموكحلا جماــــــنرب ،2030 ةيداــــــصتقالا

.)يبابــــــــــــــــــــــــشلا لــــــــــــــــــــــــمعلا تازــــــــــــــــــــــــكترمو ،ةــــــــــــــــــــــــضايرلاو بابــــــــــــــــــــــــشلا نوؤــــــــــــــــــــــــش ةرازوــــــــــــــــــــــــل ةيجيتاg½ــــــــــــــــــــــــسالا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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نيبوهوملازاربإولقصوفاشتكاليلد
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نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا

نلا راطإلا
يرظ
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 ةبهوملا

 )ماـعلا دادعتـسالا( اـ�¥أ ىـ�ع ةردـقلاو ةبهوملل DMTGھييناج جذومن بسحب ةبهوملا فرعت
:يvاتلاك ةيرطفلا بهاوملا نم طامنأ ةعبرأ دجوتو ،ةبردم g<غ ةيعيبطتاردق يÂو

.)مكحلا رادصإو رـيكفتلا :لاثم( ةيلقعلا•

.)ليختلاو عادبإلا ى�ع ةردقلا :لاثم( عادبإلا•

.)�À¿حلا كاردإلا :لاثم( ةيلاعفنالا ةيعامتجالا•

.)قسانتلاو ي�مسلا :لاثم( ةيكرح سحلاو ةقايللاو فطاعتلا•

 ن<بوهوملا

 :م�¥أــــــــب مهفرــــــــعي يذــــــــلاو ن<بوــــــــهوملل دــــــــنالرام فــــــــيرعت يــــــــكيرمألا ةــــــــيبg½لا بــــــــتكم نــــــــع ردــــــــص
 تاردــق م�¸دــل نيذــلاو ن<ــصصختم لــبق نــم مهفيرــعت متــي نيذــلا مــه نوــقوفتملاو نوــبوهوملا"
 ةــيئارثإوةــيميلعت جمارــب ىــvإ نوجاــتحي نيذــلا لاــفطألا مــه ءالؤــهو ".يvاــعلا ءادألا يــt ةــقوفتم
 كـلذو ،ةـيدايتعالا جماfgلا نمض ةمدقملا ةيداعلا كلت قوفت تامدخ ىvإ نوجاتحيو ةزيامتم
 دارــــــفألا اــــــضيا مــــــهو .عــــــمتجملا لــــــجأ نــــــمو مهــــــسفنأ لــــــجأ نــــــم م�¨امهاــــــسم قــــــيقحت نامــــــضل
 ووذوأ/و يvاـــــعلا ليـــــصحتلا ووذ ةـــــبلطلا م�Èمـــــض نـــــمو يvاـــــعلا ءادألا قـــــيقحت ىـــــ�ع نيرداـــــقلا
 :ةيلاتلا تالاجملا يt ةلمتحملا ةيلاعلا تايناكمإلا

)General Intellectual Ability( ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا•

)Specific Academic Aptitude( صاخلا �ميداكألا دادعتسالا•

)Creative or Productive Thinking( ةيعادبإلا ةيجاتنإلاو يªادبإلا g<كفتلا•

)Leadership Ability( ةيدايقلا ةردقلا•

)Visual and Performance Arts Ability( ةيئادألاو ةيرصبلا ةينفلا ةردقلا•

)Psychomotor Ability( ةيكرحسفنلا ةردقلا•

 Gifted and Talented Students نــيبوهوملا بالـطلا ةـيبg½ل ستيفاـج بوكاـج نوــناق فرـع
Education) 1968( ةــــــبهوم نوــــــكلتمي بابــــــش وأ لاــــــفطأ مــــــه " ن<بوــــــهوملا لاــــــفطألا نأ 

اــيلاع ليــصحتلا يــt مــهؤادأ نوــكيو ،ةيئانثتــسا
ً
 تايوتــسم قــيقحت ةــيناكمإ نورــهظي نــمم وأ ،

 ءالؤــــه رــــهظيو .اهــــسفن ةــــئيبلاو ،ةgــــfخلاو ،رــــمعلا نــــم م�¥ارقأــــب ةــــنراقم ،زاــــجنإلا نــــم ةــــعفترم
 ،ةـــــينفلا وأ/و ةـــــيعادبإلاو ،ةـــــيلقعلا تالاـــــجملا يـــــt ةـــــيلاع ةـــــيئادأ تاردـــــق بابـــــشلا وأ لاـــــفطألا
 ،ةددـــحم ةـــيميداكأ تالاـــجم يـــt نوـــقوفتي وأ ،ةداـــيقلا ىـــ�ع ةـــيداع gـــ<غ ةردـــق اـــضيأ نوــــكلتميو
."ةداع سرادملا اهرفوت ال ��لا ةطشنألا وأ تامدخلا ضعب ىvإ ةجاح يt مهف ،اذل
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 عادبإلا

 اذـه اـ�Èم نوـكتي �ـ�لا رـصانعلا ىـ�ع ادانتـسا عادـبإلا فـيرعت Guilford (1986)دروـفليج لواـنت
 ةـــــنورملاو رــــــيكفتلا يـــــt ةــــــقالطلا مــــــضت ةيدادعتـــــسا تامـــــس" ھـــــنأب عادـــــبإلا فرـــــع ثـــــيح ،موـــــهفملا
."باهـسإلا وأ تاليـصفتلاب اهحاـضيإو ةلكــشملا فـيرعت ةداـعإو تالكـشملل ةيـساسحلاو ةلاصألاو
ّنأ ىــ�ع عادــبإلاTorrance (1995)سناروــت فّرــع اــمك  تاــمولعملا يــt تارــغثلا كاردإ ةــيلمع" ھــ
 تايــــــضرفلاو راــــــكفألل ليكــــــشت مــــــث ،اهقاــــــستا مدــــــع ىــــــvإ يدؤــــــت �ــــــ�لا ةدوــــــقفملا رــــــصانعلا دــــــيدحتو
 لوصولا نكميةيلمعلا كلت لالخ نمو ،ةحg½قملا تايضرفلا كلتل رابتخاب مايقلا مث ،ةبسانملا
 ."اهعون نم ةديرف جئاتن ىvإ

 عدبملا

t(2011)رندراـج ىرـي ن<ـح يـ Gardner مظتـنم لكـشب نكمتــي يذــلا درـفلا كـلذ وـه" عدـبملا نأ 
 ¾ــ<متت ثــيحب ،ن<ــعم لاــجم يــt ةدــيدجلا تالؤاــستلا حرــط وأ ،جئاــتنلا ريوــطتو تالكــشملا لــح نــم
."ن<عم يªامتجا طسو يt لوبقلاب ىظحتو ةدجلاب

 يªادبإلا g<كفتلا تاراهم

جاــــتنإو تالكــــشملل قــــيمع مــــهف ھــــنأ ىــــ�ع يªادــــبإلا رـــــيكفتلاGordon (1961) نودروــــج فرــــعي
 تاردـقلانـم ددـع نـم نوـكتي  ھـنأ ّن<ـب امك ،لولحلا لضفأ ىvإ لوصولل ديفملا g<يغتلا ثادحإو
  :يÂو

 تاباجتــسالا نــم نــكمم ددــع gــfكأ ءاعدتــسا ىــ�ع موــقي يذــلا يوــغللا جاــتنإلا يــÂو:ةــقالطلا•
 صـصقلا نيوانع( ةيعادبإلا تاردقلا ةيراطب لالخ نم اهسايق نكميو ،ن<عم g<ثمل ةبسانملا
.)ءايشألا ةيمستو تالامعتسالاو

 نـكميو،ةـعونتم تاـئف نـم تاباجتـسالا وأ راـكفألا لئادـب نـم عوـنتم ددع جاتنإ يÂو :ةنورملا•
 تالامعتــسالاو ءايــشألا ةيمــستو تالامعتــسالا( ةــيعادبإلا تاردــقلا ةــيراطب لالــخ نــم اهــسايق
.)ةداتعملا g<غ

 �ـ�لا ةـعامجلا لـخاد يئاـصحإلا Ã»عملاـب رارـكتلا ةليلق ،ةليصأ تاباجتسا جاتنإ يÂو :ةلاصألا•
 صــصقلا نيواــنع( ةــيعادبإلا تاردــقلا ةــيراطب لالــخ نــم اهــسايق نــكميو ،درــفلا اــ�®لإ �ــمتني
.)زاغلألاو ةديعبلا جئاتنلاو

 نــــكميو ،ةعئاــــشلا تاودألا يــــt صقنــــلا ھــــجوأو بوــــيعلا كاردإ يــــÂو :تالكــــشملل ةيــــساسحلا•
 مظنـــــــــــلاو تاودألاو تالكـــــــــــشملا ةـــــــــــيؤر( ةـــــــــــيعادبإلا تاردـــــــــــقلا ةـــــــــــيراطب لالـــــــــــخ نـــــــــــم اهـــــــــــسايق
.)2007 ،ةفيلخ( )ةيعامتجالا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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 راكتبالا

ّنأ ىـ�ع راـكتبالاShermerhorn.R.Jنروهg<مg<ـشت فّرـع الخو ةدـيدج ٍراـكفأ داـجيإ" ھـ
ّ
 نـمو ،ةـق

 مــث نــمو ،ةرــكفلا نــم أدــبيل راــكتبالا موــهفم عيــسوت ىــvإ صــلخ دــقو ،"ا�Äــسراممو اــهقيبطت مــث
اg<خأو ،ةسرامملاو جاتنإلا ّ¾<ح ىvإ لقتنتل اهقيبطت

ً
ّ<ح لخدـتل قوسلا ىvإ اهلاقتنا  .سفاـنتلا ¾ـ

 وأءايــشأ يــt تالكــشملا ةــيؤر ىــ�ع صخــشلا ةردــقب راــكتبالا Guilfordدروــفليج فرــعي اــمنيب
 راـــكتبالا ىوتـــسم سيـــقن نأ اـــنل نـــكميو ،اـــ�®ف نورـــخآلا اـــهاري ال دـــق ةـــيعامتجا مـــظن وأ تاودأ
 .صاخشألا زاجنإ لالخ نم صخشلا ىدل عادبإلاو

 عاg½خالا

 ةرـــــكف" ھـــــنأ ىـــــ�ع عاgـــــ½خالا نواـــــعتلا ســـــلجمل ةـــــماعلا ةـــــنامألاب عاgـــــ½خالا تاءارـــــب بـــــتكم فرـــــعي
 ةــينقتلا لاــجم يــt ةدــيدج ة¾ــ<م ةفاــضإ وأ ةــنيعم ةلكــشمل لــح اــ�Èع جتــني عgــ½خملا اــ�®لإ لــصوتي
."اهعون نم ةديرف

 ايلعلا g<كفتلا تاراهم

 اهـسرامن ةددـحم ةـيلقع تاـيلمع نـع ةراـبع رـيكفتلا" نأ,Sternberg)1999( جfgنg<تس دكؤي
 داـــــــجيإ ،تالكـــــــشملا دـــــــيدحت تاراـــــــهم لـــــــثم تاـــــــمولعملا ةـــــــجلاعم يـــــــt دـــــــصق نـــــــع اهمدختـــــــسنو
 نــــــم اــــــهg<غو ميــــــيقتلاو طيــــــطختلاو لــــــيلحتلا مادختــــــسا ،ليلدــــــلا ةوــــــق ميــــــيقت ،تاــــــضاg½فالا
 رــــــيكفتلاو ،دـــــقانلا رــــــيكفتلا( اـــــ�Èم رــــــيكفتلل ةدـــــيدع عاوـــــنأ كاـــــنهو .)2005 ،لـــــمج( ."تاراـــــهملا
 رـــيكفتلا ،درــجملا رـــيكفتلا ،�ــÐيرجتلا رـــيكفتلا ،�ــملعلا رـــيكفتلاو ،ي�مأــتلا رـــيكفتلاو ،يªادــبإلا
.)يفطاعلا رـيكفتلا ،يئارقتسالا رـيكفتلا ،ي[اتنتسالا رـيكفتلا ،ي�يلحتلا

 عادبإلا تانوكم

 اهراــصتخا نــكمم ةيــساسالا تاــنوكملا نــم ددــع نــم نوــكتي عادــبإلا نأRhodes سدور ن<ــبي
tعادــبإلل ةــعبرألا فورــحلا" يــ" P)( (Four P’s of Creativity)لاو� عادــبإلا نأ اــ�� دــصقي Ãــ
 طوغضلاوأPlace ناكملاوPerson صخشلاوProduct جتنملاوProcess ةيلمعلا :نم نوكتي
  عاـنقإلا رـصنعSimonton نوتنوميـس فاـضأ دـقو ،Environmental Pressure ةـيعامتجالا

Persuasion، اوـكنير اـقحال فاـضأو Runcoةـيناكمإلا رـصنع Potential)2010Kaufman 
& Sternberg,(.

 صئاـــصخلاو تادادعتـــسالاو تاردـــقلا نـــم جيزـــم وـــه عادـــبإلا نأ )1998( ناورـــج دـــكؤي اـــمك
 ىــvإ يدؤــتل ؛ةــيلقعلا تاــيلمعلاب ىــÒرت نأ نــكمي ةبــسانم ةــئيب تدــجو اــم اذإ �ــ�لا ةيــصخشلا
.ةديفمو ةليصأ تاجاتن

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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 ةيعادبإلا تايلمعلا لحارم

Wallas سالاو ددــح (Davis and Rimm, 1988)اددــع
ً
 ةــيلمعلا اــ�� رــمت �ــ�لا لــحارملا نــم 

:يvاتلاك يÂو ةيعادبالا

 ،اـ�®حاون عـيمج صـحفو ةلكـشملا دـيدحت متـي اـ�®فو : gPreparation<ـضحتلا وأ دادـعإلا ةلحرم
 لكــشب ةلكــشملا فرــعتو .ةــفلتخم روــصب ضعبــلا اهــضعب طبرــيو تاــمولعملا عــمج متــي مــث نــمو
.اهصحف ةلواحمو ةيلوأ تاجاتنتسا ةغايصو ،ددحمو حضاو

 عدـبملا اـ�®ف ھـبتنيل راـظتناو ثـيرت ةـلحرم يـÂو : Incubationناـضتحالا/رامتخالا ةلحرم1.
اـهابتنا ةلكـشملا ىvإ

ً
ايدـج 

ً
 ررـحتي اـ�®ف ،نوـمك ةgـ½ف يـÂ لـب لوـمخ ةgـ½ف تـسيل اـ�¥أ gـ<غ ،

اروعـش عدـبملا رعـشيو ،ةلكشملاب اهل ةلص ال ��لا بئاوشلا نم g<ثك نم لقعلا
ً
اـضماغ 

ً
 

 ةgـ½فلا هذـه ناـبإ نوـكت ةلكـشملا نأ سفنـلا ءاـملع ضـعب ىرـيو ،ھـتياغ وـحن مدـقتي ھنأب
.ةيروعش ال تايلمع g<ثأت تحت

 ىـــ�ع حـــضتيو ،نهذـــلا ىـــvإ لـــحلا غ¾ـــfي اـــ�®فو : Illuminationقارـــشإلا وأ ماـــهلإلا ةـــلحرم2.
اـنحل ةأـجف ن<ح

ً
امـسر وأ ناـك 

ً
افـشك وأ 

ً
اـيملع 

ً
 gـ<غء�ÀـØ ىـvإ رـظني نـم لـثم ،ةديـصق وأ 

ةراتف .قفألا يt حضاو
ً

.ىرخأ ةروصب ةراتو ،ةروصب ء�ÙÀلا اذه ھل ودبي 

 اــ�®ف رــظنلا دــيعيو ةرــكفلا عدــبملا رـــبتخي اــ�®فو : Verificationناــهfgلاو قــيقحتلا ةــلحرم3.
ائيــش بــلطتت وأ ،ةدــيفم ةرــكف يــÂ لــه ىgــ<ل

ً
ارـــيثك نأ عــقاولاو .بيذــ�Äلاو لقــصلا نــم 

ً
 

المتـكم دـلوي ال مهعادـبإ نأ نودـجي ن<عدبملا نم
ً
 gـ<بك ليدـعت ىـvإ ةـجاح يـt نوـكي لـب ،

 .بيوصتو ريوحتو

 يªادبإلا لحلا ةيلمع ا�� �ÚÀمت ��لا لحارملا1970 ماع يPrince( t( سنرب ددح دقو4.
 :يتآلا يt ةلكشملل

.ةلكشملا مهفو ديدحت•

.ا�� ةطبترملا تامولعملا عمج•

.ةحاتملا عئاقولا لك يg t<كفتلا•

.يvايخلا لمأتلا•

.اهلقصو راكفألا ديلوت•

.)لولحلاو( راكفألا لضفأ رايتخا•

.)1997 ،رماع( لحلا وأ ةركفلا ذيفنت•

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا

م
ص

احلط
م يt ةماه ت

او ةياعر يvاج
تح

اض
ن

ن<بوهوملا



14

 عادبإلا تايوتسم

:يTorrance & Saffer, 1986 ( Â( تايوتسم ةسمخ عادبإلل نأTaylor روليات ركذي

 نــم.رــحلا يئاــقلتلا gــ<بعتلا يــt لــثمتيو: Expressive Creativityيgــ<بعتلا عادــبإلا•
 نـــم ىوتـــسملا اذـــه نأ )2008( دـــيجم ن<ـــبي ثـــيح ،لاـــفطألل ةـــيئاقلتلا موـــسرلا ثـــيح
ايرورض دعيو ةيمهأ تايوتسملا Ûgكأ

ً
.ةيلاتلا تايوتسملا روهظل 

Productiveي[اـــتنإلا عادـــبإلا• Creativity :جتـــنم وأ ةـــلآ ريوـــطتب طبترـــي يذـــلا وـــهو. 
 نـــم اـــنيعم ىوتـــسم غـــلبي يذـــلا جاـــتنإلا يـــt لـــثمتيو .ةدـــيدج بيلاـــسأ ميدـــقتب قـــلعتيو
 .ةلاصألاو ةقدلاب مستيو رخآل اديلقت نوكي الو ،زاجنإلا

Inventiveيــــªاg½خالا عادــــبإلا• Creativity :ــــ½خا وــــهوgعا ØــــÀلالــــخ نــــم دــــيدج ء� 
 يــt ةلــصفنم تــناك ءازــجأ ن<ــب ةــيداعلا gــ<غو ةدــيدجلا تاــقالعلا نــم ددــعل تافاــشتكا
.قباسلا

ھــــنع مجنــــيو راــــكفألل رمتــــسملا ريوــــطتلا ىــــvإ g<ــــشي: Innovativeيدــــيدجتلا عادــــبإلا•
 روــــــــصتلا لــــــــيعفت عدــــــــبملا نــــــــم ىوتــــــــسملا اذــــــــه بــــــــلطتيو .ةدــــــــيدج تاراــــــــهم باــــــــستكا
.يªادبإلا جتنملا ليدعتو ن<سحت عدبملل رسيي امم ءايشألل يديرجتلا

 روـــصت نمـــضتيو عادـــبإلا روـــص نـــم ةروـــص عـــفرأ وـــهو : EmergentيÒاـــثبنالا عادـــبإلا•
 قبـسي مـل ةدـيدج قاـفآ عادـبإو داـجيإ يأ ،دـيرجتلا نـم يvاـع ىوتـسم عم ديدج أدبم
.دحأ ا�®لإ

 ةيتايحلا تاراهملا

 ىـــ�ع ةردـــقلا يـــÂ ةـــيتايحلا تاراـــهملا نأ (WHO,1993)ةـــيملاعلا ةحـــصلا ةـــمظنم ترـــكذ
كمي يذــــلا بــــسانملايباــــجيإلا كولــــسلا ثادــــحا

ّ
 عــــم ةــــيلاعفب لــــماعتلا نــــم ناــــسنإلا نــــ

 ةـــــسراممو ةـــــيتايحلا تاراـــــهملا مـــــلعت ِلهـــــسي ثـــــيح ،ةـــــيمويلا ةاـــــيحلا تايدـــــحتو تاـــــبلطتم
ايفاقث ةمئالم ةقيرطب ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاراهملازيزعتو

ً
ايومنتو 

ً
 زـيزعت يـt مهاسي لب 

.ناسنإلل ةيحصلاو ةيعامتجالا لكاشملا للقيو ةيصخشلا

 ءارثإلا

اgـــــ<غت نمـــــضتي لماـــــش حلطـــــصم"ھنأ ءارـــــثإلا Davidدـــــفيد فرـــــع دـــــقو
ً
 tءادألا ةـــــيعون يـــــ 

 جماgـfلا ةـمهمف .ةـيدايتعالا تاطاـشنلا اـهرفوت يذـلا ىوتـسملا نـم ىـ�عأ ىوتسمل لوصولل
 رــــــــيكفتلا تايوتـــــــسم ¾ـــــــ<فحتو مـــــــعد يـــــــÂ ن<بوـــــــهوملا فد�Äـــــــست �ـــــــ�لا ةـــــــيئارثإلا ةطـــــــشنألاو
(Davis and Rimm,1998) ."ايلعلا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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 ةذملتلا

 لالــخ نــم ن<بوــهوملا تاردــق ةــيمنت لاــجم يــt ةــيملعلا تاــسرامملا دــحأ ةذــملتلا gــfتعت
 وأ ¾ـــ<متملا درـــفلاو ملاـــعلا وأ gـــ<بخلا وأ دـــشرملا ن<ـــب رـــشابملاو رمتـــسملا لـــصاوتلا قيـــسنت
 ھباـــسكإو ،ھـــيدل ماـــمتهالا ةداـــيزو ھـــتاراهم ةـــيمنتو ھـــتاردق ريوـــطت لـــجأ نـــم ،بوـــهوملا
.قيقدلا صصختلا لاجمو ةبهوملا لاجم يt ةيعون تاراهمو تاfgخ

 ةددعتملا تاءاكذلا

Âلا تاـــمولعملا ليغـــشتل ةـــيجولويب ةيـــسفن ةردـــق يـــ� يtاـــقث ناـــيكيـــt اهطيـــشنت نـــكمي �ـــ
 تاءاكذـلا نـم ددـع ىـvإ رندراـغ راـشأ ،ةـميق اـهل �ـ�لا تاجتنملا قلخ وأ تالكشملا لحل
 ،يناــكملا /يرــصبلا ءاكذــلا ،�Àــàايرلا يــقطنملا ءاكذــلاو يوــغللا ءاكذــلا  :يــÂو ةددــعتملا
 ،�Àــــــــــáخشلا/ةيتاذلا ةــــــــــفرعملاءاــــــــــكذ ،يكرحلا/�مــــــــــسجلاءاكذــــــــــلا ،يقيــــــــــسوملاءاكذــــــــــلا
.ي�مأتلاءاكذلاو ،ي�يبطلا /ةعيبطلا ملاعءاكذلا ،يªامتجالاءاكذلا

 لايخلا

ارـضاح سيـل اـم راـضحتساو ،ىرـي ال ام ةيؤر ى�ع ةردقلا وه
ً
 دهاـشملا ن<ـب فيلأـتلاو ،

 ھـملاع gـ<غ ملاوـع ىـvإ لـقتنيو ،ىؤرـلا يt كراشيو رثأتي ئراقلا لعجت ةقيرطب ةددعتملا
 ةــيلقعلا ةــيلمعلا" وــه ھــنأب لاــيخلا Ãــâبلا داؤــف فرــعي اــمك .)2010 ،يراــبلا( ي�قاوــلا
 روــصلا مظنــتو ،ةقباــسلا تاgــfخلا ن<ــب ةدــيدج تاــقالع ءاــشنإ ىــ�ع موــقت �ــ�لا اــيلعلا
 ركذــــــتلا تاردــــــقب ةناعتــــــسالا ھــــــلالخ نــــــم متــــــي ثــــــيح ،ةــــــفولأم gــــــ<غ ةــــــقيرطب لاكــــــشألا
.)2006 ،يزاجح( "ةفلتخملا ةيلقعلا روصلا ءانبو عاجg½سالاو

 اهمدختـسمل حيـتت ةـيلايخلاو ةـيعادبإلا تاfgخلا نأGulbenkian ن<كابنولج فشكيو
اددع

ً
:ا�Èم صرفلا نم 

.دح áÀÃقأ ىvإ ةيناسنإلا تاناكمإلا ريوطت•

.ءاطعلا يt لصاوتلاو لمعلاو g<كفتلا ى�ع درفلا ةردق ن<سحت•

.سيساحأو رعاشم ةيذغت•

.ةيكاردإلاو ةيدسجلا تاراهملا قاطن عيسوت•

 . )(Duffy, 2006 ىرخألا تافاقثلاو ةيلحملا ةفاقثلا مهفو ميقلا فاشتكا•

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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 لايخلا عاونأ

 تافينــصت ةدــع ىــvإ ھــفئاظو بــسح لاــيخلا فينــصت نــكمي ھــنأ )2011( يناــنكلا راــشأ
:يvاتلا وحنلا ى�ع عاونأو

 عــم ،g<ثملاــب ةــطبترملا ةقباــسلا تاgــfخلا عاجg½ــسا ھــلالخ نــم متــي :يªاجg½ــسالا لاــيخلا
.لبق نم ھل تثدح تاfgخ لثمت ا�¥أب صخشلا يªو

 قـيقحتب ةـصاخ ةيلبقتـسم ثادـحأ عـقوتب صخـشلا موقي امدنع وهو :عقوتملا لايخلا
.ام فده ققحت نأ ا�¥أش نم تاوطخ ليخت وأ ن<عم فده

 نم g<ثكيtو ،ام تابغر قيقحت فد�� درفلا ليختي امدنع وهو :ءاوهألا قيقحت ليخت
.عقاولاب طابترالا ةليلق نوكت نايحألا

 ثادـحأو تاgـfخ نـم ھتداعتـسا مـت اـم بـيكرت ةداـعإ لالـخ نـم متـيو :يئاشنإلا لايخلا
 لــماوع قــلخدرــفلا عيطتــسي يئاــشنإلا لــيختلا ةردــق لــضفبو ،ةرــكتبم ةــقيرطب ةقباــس
.ھينامأو ھتاجاحو ھحومط �àÀرت تاfgخو ةديدج

 ةـــينادجولاو ةيـــسحلا تاكردـــملا لالغتـــساب درـــفلا موـــقي ھـــلالخ نـــمو :يªادـــبإلا لاـــيخلا
اروــص راــكتبا مــث نــمو

ً
 نــم دــيرفو دــيدج لكــش نيوــكتل تاكردــملا كــلت فلآــت نــم ةــثيدح 

.ھعون

 نــــــم ددــــــع يــــــt لــــــيختلا ىــــــ�ع ھــــــتاردق لــــــيعفت درــــــفلا عيطتــــــسي عاوــــــنألا كــــــلت لالــــــخ نــــــم
 ليــضفلا ةــسارد نأ ثــيح ،تالكــشملا لــحو ةــباتكلاو ميمــصتلاو مــسرلا لــثم تالاــجملا
tرـــيكفتلا نــم لــكو لــيختلا ىــ�ع ةردــقلا ن<ــب ةــيطابترا ةــقالع دوــجو تــنيب1985 ماــع يــ 
.ءاكذلاو يراكتبإلا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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رود عادبإلا ةيمنت يt ةرسألا 

ىـ�ع فرـعتلا ةـيفيك نادـلاولا مـهفي نأ مـهملا نـم ھـنإ (Torrance, 1995)سناروـت لوـقي
.داليملا ذنم ھيجوتو ةياعر ىvإ جاتحت ةرذبلا هذهف ،لفطلا ىدل ھتيمنتو  عادبإلا

Smutny ؛2009  ،يزاــجح( نــم لــك ن<ــب اــمك & Fremd, 2011( تارــشؤم كاــنه نأ 
:ي�يام اهمهأ نم ،م�æانبأ عادبإ ىدم ى�ع اهلالخ نم فرعتلا ءابآلا ى�ع لهسي ةيلمع
ارــــكبم ةءارــــقلا ملعتــــيف ،ھــــنارقأب ةــــنراقم يــــ�قعلا هوــــمن يــــt عيرــــس•

ً
 لــــحب عتمتــــسيو ،

.ةدقعملاو ةطيسبلا ةيباسحلا لئاسملا
 مــل جتــنم قــلخل ةردــقلا كــلت لغتــستو ،اــ�Äيؤر نورــخآلا عيطتــسي ال تاــقالع كاردإ•

.دحأ ھل لصي
.مهراكفأ نع g<بعتلل نوزخملا اذه فيظوت ى�ع ةردقو يوغل نوزخم كالتما•
 ةـباتك وأ ،ةـحول مـسر( ھعورـشم هزاـجنإل ن<عم فده هاجت ةقالطب راكفألا ھيجوت•

.ناقتإو ةعاfgب )ام ةلكشمل لح وأ ،ةصق ةباتك وأ ةرطاخ
.بصخلا ھلايخ نم يتأت يÂو ةيديلقت g<غ ةردانو ةديدج راكفأ ميدقت•
انايحأ لصي•

ً
.دحأ اهل لصي مل ةيلبقتسم داعبأ ىvإ 

 �ـــ�لا لوـــلحلا عـــضوب دـــ�Äجيو ،ةـــفلتخملا تالكـــشملاو اياـــضقلا لوـــح تالؤاـــستلا gـــ<ثي•
tمتلاب مستت بلاغلا ي>¾.

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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اددـــع ) ,2010Kaufman & Sternberg ؛2009 ،يزاـــجح( نـــم لـــك حرـــط دـــقو
ً
 نـــم 

:ي�ي ام ا�Èم لافطألا ىدل يªادبإلا g<كفتلا تاردق ةيمنتل حئاصنلا
.مهراكفأو مهسفنأ نع g<بعتلاو ثدحتلا ى�ع مهعيجشت1.
 ةـــــــــفلتخملا م�¨اردـــــــــق ةـــــــــيمنتو ةـــــــــعتملا g<فوـــــــــتل ةطـــــــــشنألا فـــــــــلتخم يـــــــــt مهكارـــــــــشإ2.

.مهدنع فعضلاو ةوقلا نيدايم فاشتكاو
 راهظإو زاربإ ى�ع عيجشتلا لب موللاو بينأتلا نم ولخي يذلا يçصلا وجلا g<فوت3.

 جراــخو لــخاد مظتــنمو قــسنمو عــئار وــه اــم لــك ىــvإ مههاــبتنا ھــيجوتو  ،م�¨اردــق
.تيبلا

.ليلدتلا يt فارسإلا وأ ،ا�®ف غلابملا ةيامحلل مهضيرعت مدع4.

 ةـــيماردلا باـــعلألاب مـــهل حامـــسلاو ،ماg½حاـــب لاـــفطألا لاـــيخو ةلئـــسأ عـــم لـــماعتلا5.
 نولءاـــــستيو ھـــــنوحرطيو ھـــــنومدقي اـــــمب رـــــشابملا ماـــــمتهالا راـــــهظإ عـــــم ،ةـــــيليختلاو
.ھلوح

.اهل هديرف لولح ثادحتساو تالكشملاب ساسحإلا ى�ع مهعيجشت6.

 يـظفللا gـ<غو يـظفللا gـ<بعتلاو عدبملا رـيكفتلا ى�ع ءانبألا دعاست ةطشنأ ميدقت7.
.مهلايخو مهرعاشمو مهراكفأل
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 ةحمل
لوح ات  ن<بوهوملا ةياعر خير

 يـــt رامثتـــسالا فدـــ�� تاـــناكمإلاو تاـــقاطلا ةـــفاك g<فوـــت ىـــvإ خيراـــتلا gـــfع مـــمألا ةـــفاك تعـــس
 ،م�¸دــــــل ةــــــيراهملاو ةــــــيلقعلا تاردــــــقلاو ةــــــنماكلا تادادعتــــــسالا ةــــــيمنتو ةيرــــــشبلا بــــــهاوملا
 فالتــخالاو نياــبتلاب مــستت دوــهجلا هذــه نأ الإ .مدــقتلاو ةــيهافرلا قــيقحت نامــضل كــلذو
 ن<بوـهوملا ةـياعر نادـيم يـt نوـمتهملاو نوثحاـبلا ى�ـس دـقو .بولسألاو ىوتحملا ثيح نم
 نـكمت �ـ�لا تاـسرامملا لـضفأل لوـصولا فدـ�� ةـعونتملا براـجتلا كـلت نـم ةدافتـسالا ىvإ
 تاــــــعلطتقــــــيقحت ىــــــ�ع ةرداــــــق ةيرــــــشب ةوــــــق اوــــــنوكي نأل نيرــــــكتبملاو ن<عدــــــبملاو ن<بوــــــهوملا
 لـثمت دـقو .ناـسنالا مدـقب طبترـم ميدـق رـمأ ن<بوهوملاب مامتهالا fgتعي .ممالا تاحومطو
 مادــــــقملا لــــــتاقملاو رهاــــــملا دايــــــصلاو عراــــــبلا سراــــــفلاب ن<قباــــــسلا ةــــــيانعو ماــــــمتها يــــــt كــــــلذ
 ماـــــمتهاك ،روـــــصعلا رـــــم ىـــــ�ع- ه¾ـــــ<مت لاـــــجم يـــــtٌ لـــــك غـــــيلبلا بـــــيطخلاو نèـــــفتملا رعاـــــشلاو
 ءاــمكحلل ن<ــصلا ةــياعرو ةفــسالفلاب ناــنويلا ةــيانعو ن<يركــسعلا ةداــقلا دادــعإب ناــمورلا
.مهg<غو

 ملــــسو ھــــيلع هللا ى�ــــص ميرــــكلا لوــــسرلا نــــم ةــــيادب لاــــجملا اذــــه يــــt نوملــــسملا ¾ــــ<مت اــــمك
 دـيز نـب ةماسأك صاخ لكشب م�Èم ني¾<متملاو ن<ملسملا مومعل ةقئافلا ةقيقدلا ھتيانعو
tساـــبع نـــب هللا دـــبعو ةداـــيقلا يـــ tدـــيلولا نـــب دـــلاخو ھـــقفلا يـــ tنـــب ناـــسحو ةعاجـــشلا يـــ 
 ن<ملـــسملا ءاـــملعب كـــلذ ىـــ�ع دهاـــش ةيمالـــسإلا ةراـــضحلا خيراـــتو ،مهgـــ<غو رعـــشلا يـــt تـــباث
�ش تالاجم يt ني¾<مملاÃ ملاعلا ىوتسم ى�ع ة¾<متملا م�¨اعماجو tقو يÄا�.

 ماــع رــهظتتأدــب دــق ةــيملع ةــيجهنم ةروــصبو رــصاعملا خيراــتلا يــt ن<بوهوملاــب ةــيانعلا اــمأ
 ( Heredity Genius )ةـيرقبعلا ةـثارو باـتك فـلأ يذـلا نوتلاـج سيـسنارف عـم م1869

 ســسألا مــجحو اــم�Èيب ةــقالعلا داــجيإو ساوــحلا ةدــح اــ�®ف سيــقي ندــنل يــt ةداــيع ســسأو
.ةيقرعلا لوصألاو ىرخألا صاوخلا ضعبو

 نـع ةـيلقعلا تاردـقلا ساـيقل اـسايقم فـلأ يذـلا James Cattelلاـتاك سميـج هدـعب ىـتأ
 لوأ تأــــــشنأ م1901 ماــــــع يــــــt .لــــــعفلا درو رثؤــــــملا ن<ــــــب ةــــــينمزلا ةــــــقالعلا باــــــسح قــــــيرط
.ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يt ن<بوهوم ةسردم

 ةيدـسجلا تافـصلا عـمجو ھيقباس نع فلتخأ يذلا �À¿نرفلا Binetھينيب ىتأ كلذ دعب
كو ناــسنإلا تاردــق ساــيقل ةــيلعفلاو ةــيكرحلا

ُ
 م1905 ماــع ةيــسنرفلا ةــموكحلا نــم فــل

 ماـــع يـــ�قعلا رـــمعلا موـــهفم كـــلذ دـــعب حgـــ½قأو ملعتـــلا �ـــíيطب ىـــ�ع فرـــعتلل ھـــقيرط داـــجيإل
اريوــطت gــfتعي ھــنأ ثــيح نوميــسو ھــينيب ساــيقم فــلأو م1908

ً
 . هرــكذ قباــسلا ھــسايقمل 

أ م1921 ماع يtو
ُ

.دنالفيك ةيالوب ةيداعلا سرادملا يt ن<بوهوملاب صاخ فص لوأ أشن
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ةدحتملا ةكلمملا

اــــيميداكأ قوــــفتلا ىــــ�ع ةردــــقلا م�¸دــــل نيذــــلا ةــــبلطلا(gifted) ن<بوــــهوملا ةــــملك فــــصت
ً
 tيــــ

.ايجولونكتلا ,امارد ,ةي¾<لجنإلا عيضاوملا هذه نم Ûgكأ وأ ةدحاو

 ةـيلمعلا تاراـهملا يt قوفتلا ى�ع ةردقلا م�¸دل نيذلا ةبلطلا(talented) ن<قوفتملا فصي
اديج مهعبتت متي بالطلا ءالؤهو �»فلا ءادألا ،ةدايقلا ،ةضايرلا لثم

ً
.�îملا بيردتلل 

 ةيلامشلا ادنلريإ

 يـــtھـــنارقأ ىـــطختيو ةـــيلاع ةـــلحرم ىـــvإ لوـــصولا ىـــ�ع ةردـــقلا ھـــيدل وأ لـــصي يذـــلا بـــلاطلا
 ھـــيدل يذـــلا بـــلاطلا Ãمـــسيو ،اهدـــعب اـــم وأ ةـــيئادتبإلا وأ ةناـــضحلا ءاوـــس ،ةـــسردملا ســـفن
 ةردــقلا يذ ـــب عــمتجملا نــم ھــنارقأب ةــنراقم ةــيلاعلا ةردــقلا لــحارم ÀÃــáقأ غوــلب ىــ�ع ةردــقلا
 .ةيئانثتسالا

Talented and Gifted ناـهجوي )ةيئانثتـسا ةردـق وذ– ةـيلاع ةردـق وذ( ناحلطصملا ناذه 
 وأ لاــجم يــt ةــبهوملا كلذــكو �Àــðاردلا جهنــملا يــt ةــعفترملا ةردــقلا يوذ ةــبلطلا ىــvإ ةلــصوبلا
.ةفرعملا تالاجم نم Ûgكأ

ايلاg½سا

 ة¾ــ<متملا تاراــهملا ھــيدل رــهظتو ،¾ــ<متم لكــشب ةــمدقتملا تاردــقلل درــفلا ناــقتإ :�ــ»عت ةــبهوملا
 اــهكلتمي دــق �ــ�لا بــهاوملا نــم لــقألا ىــ�ع دــحاو لــقح يــt ،)تاراــهملاو فراــعملا( عــم لــماعتلل
 .ناسنإلا

ةروفاغنس

 ةـلالدللexceptionally gifted child ةيئانثتـسا ةردـق وذ بوـهوم ظـفل ةروفاغنـس دـمتعت
  ،ةــبهوملا نــع فــشكلا تاراــبتخال هزاــيتجا ىــ�ع ءاــنب هدــيدحت متــيو ،بوــهوملا بــلاطلا ىــ�ع
 .ھنارقأب ةنراقم ةمدقتمو ةقئاف ةيلقع تاردقب مستيو

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 مت مث ،ـه1418 ماع ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم لبق نم فيرعتلا ريوطت مت
 يـــــ877t مـــــقر يرازو رارـــــق بـــــجومب ةـــــكلمملا يـــــt ميـــــلعتلاو ةـــــيبg½لا ةرازو لـــــبق نـــــم هداـــــمتعا

 تادادعتـــــسا م�¸دـــــل دـــــجوي نيذـــــلا بالـــــطلا م�¥أـــــب نوـــــبوهوملا فرـــــعي ثـــــيح ــــــه6/5/1418
 �ـــ�لا تالاـــجملا نـــم gـــÛكأ وأ لاـــجم يـــt م�¥ارـــقأ ةـــيقب نـــع ¾ـــ<متم ءادأ وأ ةـــيداع gـــ<غ تاردـــقو
 ليـــــصحتلاو يراـــــكتبإلا رــــــيكفتلاو يـــــ�قعلا قوـــــفتلا تالاـــــجم يـــــt ةـــــصاخبو عـــــمتجملا اهردـــــقي
 مــهل قــفاوتت ال ةــصاخ ةــيميلعت ةــياعر ىــvإ نوجاــتحيو ةــصاخلا تاردــقلاو تاراــهملاو �ــملعلا
.ةيداعلا ةساردلا جمارب يt لماكتم لكشب
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 زيزعت ةيمهأ
ح

رو ةنطاوملا س ب
 اهط

او ةياعرب
تح

اض
<بوهوملا زاربإو ن

ن

 لـثمتي g<كفتلا ميلعتو ةيمنت ءارو تارfgملا نم اددع كانه نأ )2006( ةداعس ركذيو

 قــــيقحت لــــجأ نــــم ةــــيلاع ةراــــهمب رـــــيكفتلا عيطتــــسي يذــــلا نطاوــــملا ةئــــشنت" يــــt اــــهمهأ

 ةــــيركفلا يµاوــــنلا نــــم لــــماكتلاب نوزاــــتمي ن<نطاوــــم ةئــــشنتو ،اــــ�®ف بوـــــغرملا فادــــهألا

 يªادبإلاودقانلا رـيكفتلا ى�ع دارفألا ةردق ةيمنتو ،ةيمسجلاو ةينادجولاو ةيحورلاو

ارـــــيثك م�¨دعاــــسمو ،تالكــــشملا لــــحو تارارــــقلا عنــــصو
ً
 لــــضفألاو قــــمعألا مــــهفلا ىــــ�ع 

."ةماع ةروصب ةيتايحلا رومأللو ،ةصاخ ةروصب ةيوغللا رومألل

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



 نيرــحبلاةــكلممب ةــضايرلاو بابــشلا نوؤــش ةرازوــل ةــعباتلا بابــشلا ن<ــكمت زــكارم ى�ــست

 بــــــهاوملا ،ةــــــينفلا بــــــهاوملا( :ةــــــيلاتلا تالاــــــجملا يــــــt بــــــهاوملا زارــــــبإو لقــــــصو فاــــــشتكا ىــــــvإ

 بـــهاوملا،ةـــينقتلا بـــهاوملا ،ةـــيملعلا بـــهاوملا ،ةيميمـــصتلا بـــهاوملا ،ةـــيوديلاو ةـــيفرحلا

.)ةيضايرلا بهاوملا ،ةيمالعإلا بهاوملا ،ةيدايقلا بهاوملا ،ةينهذلا
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نألاو جماfgلا
ش

ززعملا ةط دقل ة ار
 ت

يركتبملاو ن<عدبملاو ن<بوهوملل
ن

 بـــــــجو بابـــــــشلاو ةئـــــــشانلا نـــــــم ن<بوـــــــهوملا تاـــــــجايتحا ةـــــــمئاوم قـــــــلطنم نـــــــم
 تاــــــــجاحلا ،ةــــــــيعامتجالا تاــــــــجاحلا( تاــــــــجاحلا هذــــــــه مدــــــــخت جمارــــــــبميدــــــــقت
.)اهg<غو ،تاذلا قيقحتتاجاح ،ةيصخشلا

 ةـــلاعف نوـــكت نأ نـــكمي ال ن<بوهوملاـــبةـــصاخلا ةـــيئارثإلا جماgـــfلاو تاgـــfخلا نإ
 ذـيفنتلا مـث نـمو،دادـعإلاو طيـطختلا �ـ�لحرم يـt ةـقئاف ةـيانعل عضخت مل ام
 تاليــصفتو طاــمنأب ةدــيقم تــسيل بــهاوملا ةــيمنتجمارــب نأ .قيقدــلا ينادــيملا
 يــــt فــــييكتلاو ريوــــطتلل ةــــلباق جمارــــبيــــÂ لــــب ،اــــ�Èع جورــــخلا نــــكمي ال ةددــــحم
 طيـــــــــطختللةـــــــــسيئر ةادأ رمتـــــــــسملا ميوـــــــــقتلا بولـــــــــسأ نـــــــــم ذـــــــــختت ،اـــــــــهرهوج
.ذيفنتلاو ليدعتلاو

 ،تاراـهملا نـم ةـعومجم نـع ةراـبع رــيكفتلا نأ de Bono)(1992 وـنوبيد ىرـي
 ةحيحــصلا تاودألا مادختــساب بيردــتلا لالــخ نــم ا�Èيــسحتو اــهريوطت نــكمي

 نأ ةرورـضلاب سيـل ھـنأ مـلعلا عـم ،يtاـكلا تـقولا g<فوـت عم ةزفحم ةئيب نمض
ايلاع ءاكذلا ىوتسم نوكي

ً
 ،هدنع g<كفتلا ىوتسم ةيمنتل ى�سي يذلا درفلل 

 عادـــبإلاو ةـــبهوملاب يvاـــعلا ليـــصحتلا وا ءاكذـــلا طبترـــي نأ ةرورـــضلاب سيـــل يأ
 .¾<متلاو ةبهوملل ةمعادلا تامسلا نم نوكت نا نكمم لب

 تاgـــfخب نيرـــكتبملاو ن<عدـــبملاو ن<بوـــهوملادـــيوزت ىـــ�ع لـــمعت ةـــيئارثإلا جماgـــfلا
 جماgـــfلا نـــع مدـــقتم ىوـــتحمب تاطاـــشن وأ تاعوـــضوم يـــt ةـــقمعتمو ةـــعونتم
 طــطخمو ةــفداهو ةــمظنم ةــقيرطب ن<بوــهوملا ةليــصح ءارــثإ فدــ�� ةــيدايتعالا
.ةرازولاب بابشلا ن<كمت زكارم ةرادإو ن<بردملا ھيجوت لالخ نماهل

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



 )Davis & Rimm, 1998 ؛b2002 ،ناورـج ؛2003 ،رورـسلا( ءارـثإلا نـم فدـهلا زاـجيإ نـكميو
:ي�ي اميف

 .مهسفنأ يt ةقثلا عرزو ن<بوهوملا g<غو ن<بوهوملا دنع ةيعفادلا ىوتسم عفر•

.ن<عدبملاو ن<بوهوملا ىدل ةيفرعملاو ةيلقعلا تاراهملا ةيمنت•

.g<غص يدايقو لبقتسملا تالكشم لح يt صصختم دادعإ•

.لبقتسملا مولع زيزعتو ،ةطيحملا لبقتسملا تالكشمب يªولا•

.ةيفرعملا ايجولونكتلا مادختساو �ملعلا ثحبلا تاراهم ى�ع بيردتلا•

.ةايحلاب اهطبرو ةفرعملا عم لعافتلا•

.ةثيدحلا ثحبلا بيلاسأ عم لماعتلا•

.ن<عg½خملا نم لبج قلخل ي�سلاو راكتبالا ¾<فحت•

:ا�Èم ةدع لاكشأ ھل ءارثإلا

 ةــقيرطبددــحم لاــجم يــt عاــستا gــÛكأ داــعبأفاــشتكاب عــسوتلا جماــنرب حمــسي ثــيح :عــسوتلا•
 يــt قــمعأ ىوتــسم باــستكاو ةــيتايحلا تاgــfخلا يــt عــسوت يــt مهاــسي اــمم ،ةــقد gــÛكأو قــمعأ
.راكتبالاو عادبإلا لاجم

 نوـضرعتيفـقاوم يـt ن<بوـهوملا عـضو متـيةيجيتاg½ـسالا هذـه ىـtو :ةدـيدج براـجتلضرعتلا•
 ةـصاخ تاـمامتها نع تامولعمو داومب مهديوزتمتي امك ،ةديدج فقاومو تاfgخل اهلالخ
.ةيدايتعالا جماfgلا قاطن جراخ نوكت ام ةداع

 متــــي �ــــ�لاتاقباــــسملانــــم ةلــــسلس يــــt ن<بوــــهوملا كاg½ــــشا متــــي ةــــقيرطلا هذــــه ىــــtو:ةــــسفانملا•
 ةدــــــعىــــــ�ع متــــــت تاقباــــــسملاهذــــــهو ن<بوــــــهوملا تاردــــــقو تاراــــــهم دــــــيدحتو ¾ــــــ<فحتل اهميمــــــصت
 لــــــــــــــحو رـــــــــــــــيكفتلا يــــــــــــــt تاقباــــــــــــــسم لمــــــــــــــشت دــــــــــــــقو ،)يــــــــــــــvود ،�ــــــــــــــميلقإ ،يــــــــــــــ�حم( تايوتــــــــــــــسم
.اهg<غو تاتوبورلاو يªانطصالا ءاكذلاو تالاقملا ةباتكو ةيلبقتسملاتالكشملا

:يÂو ،تالاجملا نم ددع ى�ع ةيئارثإلا جماfgلا يوتحت نأ بجي

الوأ
ً

:لمشيو ،يtرعملا لاجملا :

 ،تالكــشملل يªادــبإلا ، لــحلا ،ليــصافتلا ،ةلاــصألا ،ةــنورملا ،ةــقالطلا :عادــبإلا تاراــهم1.
.تاتشألا طبر ،�»هذلا فصعلا ،fgماكس
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ّ<حتلاو ضقاـــــنتلا يّرـــــحت ،ءارقتـــــسإلا ،طابنتـــــسإلا :دـــــقانلا رــــــيكفتلا تاراـــــهم2.  ةـــــطلاغملاو ¾ـــــ
 ¾ــ<يمتلا ،اــ�Äقدو تاــمولعملا ردــصم ةيقادــصم ّ،صنــلا وأ فــقوملا يــt ضوــمغلاو ةــغلابملاو
.اهg<غو ،رظنلا تاهجوو ،ةقيقحلاو يأرلا ن<بو لايخلاو عقاولا ن<ب

 ،g<ياـعمعـضو ،تاـقالعلاو طاـمنألا  ىـ�ع فرـعتلا ،فينـصتلا ،ةـنراقملا :لـيلحتلا تاراهم3.
 .اهg<غو ،عباتتلاو تايولوألاو بيتg½لا

كذـــتلا :ميـــظنتلا تاراـــهم4.
ّ

 ،تايـــضرفلا ريوـــطت ،طيـــطختلا ،فادـــهألا عـــضو ،صيـــخلتلا ،ر
.لمأتلا ،رارقلا ذاختا ،تالكشملا لح ،ةلئسألا نيوكت ،ميمعتلا

ايناث
ً

:لمشيو ،يvاعفنإلا لاجملا :

تاذـــــلا ةرادإو تاذـــــلا ىـــــ�ع داـــــمتعالاو تاذـــــلا ريدـــــقت تاـــــيافك ريوـــــطت :ةـــــيتاذلا تاراـــــهملا1.
ّمحتو ةرباـــثملاو ةـــيتاذلا ةـــيلعافلاو  مـــهفو ، ةـــباعدلا ّســـحو يـــÒالخألا راـــطإلاو ةيلوؤـــسملا لـــ
.فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحتو ،ميقلا حيضوتو ،ملعتلا طامنأو ةماركلا Ã»عم

 ،يـــــظفللا gـــــ<غ لـــــصاوتلاو عارـــــصلا لـــــحو ةداـــــيقلا تاراـــــهم ريوـــــطت :ةـــــيعامتجإلا تاراـــــهملا2.
 ،يtاــــــقثلا عونتلاــــــب يــــــªو ،�ــــــíيب يــــــªو ،قــــــيرف عــــــم لــــــمعلاو نواــــــعتلا ،حماــــــستلاو فطاــــــعتلا
   .لماعتلا يt ةقايللا لوصأو

 ،ةراــــسخلا وأ نادــــقفلا عــــم فــــيكتلا :ةــــجرحلا ةــــيتايحلا فــــقاوملا عــــم لــــماعتلا تاراــــهم3.
 طيـطختلا ،حاـجنلاو ،طوغضلاو ،لشفلاو ،ةيدامتعالا عم لماعتلا ،g<غتلا عم فيكتلا
.ملعتن فيك لاجم .ةرطاخملاو ،ةيلامكلا مهف ،لبقتسملل

 ةــــــنيعم ليــــــصافت ةــــــظحالم ،تاــــــميلعتلا عاــــــبتا :كاردإلاو ةــــــظحالملاو عامتــــــسالا تاراــــــهم4.
 ،اــــ�®ف عباــــتتلاو اياــــضقلاو ةــــسيئرلا طاــــقنلا مــــهف ،ةــــمئالم ةلئــــسأ ھــــيجوت ،اــــ�®لع ¾ــــ<كg½لاو
.ملكتملا رظن ةهجو مييقت ،جئاتنلاب ؤبنتلاو جاتنتسالا ،ءازجألا عم لكلا ةقالعل هابتنالا

 لاــــمهإ ،راــــكفألاو ميهاــــفملاو تاgــــ<بعتلا راــــيتخا :ةــــماعلا طوــــطخلاو تاــــظحالملا ليجــــست5.
كذــــــــتلل ةدعاــــــــسم لاكــــــــشأو خيراوــــــــتو تاــــــــملك عــــــــضو ،ةــــــــمهملا gــــــــ<غ تاــــــــمولعملا

ّ
 راــــــــيتخا ،ر

.حوضوب عوضوم وأ ةطقن لك ةغايص ،¾<مg½لل ماظن مادختساو

 اــــــهعمجل ةــــــمئالملا تاودألاو ةــــــبولطملا تاــــــمولعملا دــــــيدحت :تاحوــــــسملاو ةــــــلباقملا تاراــــــهم6.
 ،اهلـــــسلستو ةلئـــــسألا ةغايـــــص ،ريدـــــقتلا سيياـــــقمو بطـــــشلا مئاوـــــق ميمـــــصت ،اهردـــــصمو
.ةعباتملا تاينقت مادختسا ،دارفألا عم ةفلألا ءانب ،ةلثمم تانيع رايتخا

 دـــيق ،تاـــنايبلا عـــمج رداـــصمو تاودأو عاوـــنأ دـــيدحت :تاـــنايبلا ميـــظنتو لـــيلحت تاراـــهم7.
 دادـــــــعإ ،ةيئاـــــــصحإ تاـــــــصخلم ةـــــــباتكو تاـــــــنايبلا لـــــــيلحت ،تاـــــــنايبلا فينـــــــصتو بـــــــيوبتو
.جئاتنلا ريرقت ةباتكو تاجاتنتسإلا ،تاموسرلاو لوادجلا
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 ةـــهجاوم ةرورـــض ,Brewer & Ruth( )2004 ثورو رـــيورب اـــ�� ماـــق �ـــ�لا ةـــساردلا تـــّنيب
 يــt ن<ــنكمتم ن<لعاــف ةداــق اوــنوكي نأل لاــيجألا بيردــت لالــخ نــم ةيلبقتــسملا تايدــحتلا
 ةــيبيردت تارودــل مهعاــضخإ لالــخ نــم كــلذو ،تارارــقلا ذاــختاو تالكــشملاّ لــح تاراــهم
 تاــــمولعملاو فراــــعملاب مهدــــيوزتو ،يرادإلا ريوــــطتلاو تاذــــلا ريدــــقتو عادــــبإلا يــــt جمارــــبو
 دـــقو.تالكـــشملل عدـــبملا لـــحلاو رارـــقلا ذاـــختا تاراـــهم ىـــ�ع بيردـــتلاو ةـــصاخلاو ةـــماعلا
 ةطــــــشنألاب بردــــــي لــــــقعلا نأ عادــــــبإلا عوــــــضوم يــــــt ةــــــيلاوتملا ةــــــيبيردتلا جماgــــــfلا تــــــتبثأ
 .)Torrance & Safter 1999( لقعلا تاقاط áÀÃقأ ىvإ لصوت ��لا نيرامتلاو

 نورداـق رـشبلا عـيمج نأ )Sternberg & Williams (1996  ميـلوو جfgنg<تـس ن<ـبي اـمك
 ةــــــيهام مهفيرــــــعت متــــــي نأ مــــــهملا نــــــم نــــــكل ،ةدــــــيدج ءايــــــشأ اوــــــقلخيو اوعدــــــبي نأ ىــــــ�ع
 ةـمئالمو ءارـثإ gـÛكألا ةيوبg½لا تاfgخلا ھنأب ءارثإلاب دصقي .ھتابلطتمو عادبإلا بيلاسأو
 نــم ةـيلعافت ةطـشناو جمارـب ريوـطت لالـخ نـم كـلذو ،ن<بوـهوملا gـ<غو ن<بوـهوملا ةـبلطلل

 مـستت�ـ�لا م�¨اردـقو ةـصاخلا م�¨اـجاح عـم بسانتيل كلذو قمعلاو مكلاو عونلا ثيح
 دــنعروــطتو ،فراــعملا مــك نــم دــيزت ةــيلمعلا كــلت ،ءادألا نــم لاــع ىوتــسم تاذ اــ�¥وكب
 ,Davies & Rimm (  فــلتخملا رـــيكفتلا تاراــهمو يªادــبإلا رـــيكفتلا تاراــهم ةــبلطلا

1998(. 

 ميـــلعتلل ةـــينطولا ةيراـــشتسالا ةـــنجللا رـــيرقت يـــt ءاـــج اـــم )Craft 2002( تـــفارك دـــصري
افادــهأ حgــ½قي يذــلاNACCCE عدــبملا يtاــقثلا

ً
 ىــ�ع نوفرــشملاو نوــبرملا ى�ــسي نأ بــجي 

:يvاتلاك يÂو ،عادبإلا زيزعت لجأ نم اهقيقحت ىvإ ةيبيردتلا جماfgلا

ايعارم �Ðيرجتلا طاشنلا ى�ع ¾<كg½لا .1
ً

.عساو لكشب بسانملا يئا�Èلا ىوتسملا 

ملا ةطشنألا عيجشت.2
ُ

.لايخلل ةزفح

.رحلاو رشابملا دقنللو يديلوتلا g<كفتلل بسانم ناكم صيصخت.3

 ءاكذـــــــلاو يفطاـــــــعلا ءاكذـــــــلا ةـــــــيمنتو تاذـــــــلا موـــــــهفم زـــــــيزعتو يتاذـــــــلا gـــــــ<بعتلا عيجـــــــشت.4
.يªامتجالا

.ا�Èم لكل يرورضلا تقولاو يªادبإلا طاشنلا يt ةنمضتملا لحارملا ةاعارمو لبقت.5
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 لاـــفطألا تاردـــق زـــيزعتو تاراـــهم ةـــيمنتل ى�ـــست ةـــيئارثإ جمارـــب ميمـــصتو ءاـــنب لـــجأ نـــمو
 ةــــــسارد زــــــكارملا ىــــــ�ع ن<مئاــــــقلا ىــــــ�ع بــــــجي نيرــــــكتبملاو ن<عدــــــبملاو ن<بوــــــهوملا بابــــــشلاو
:اهزربأو تالؤاستلا نم ددع ى�ع ةباجالا لالخ نم يvاحلا عضولا دصرو
 نــــم ةــــمدقملا بــــهاوملل ةززــــعملا تاــــيلاعفلاو ةطــــشنألاو ةــــيئارثإلا جماgــــfلا يÂاــــم•

؟يvاحلا تقولا يtبابشلا ن<كمت زكارم لبق
؟بابشلا ن<كمت زكارم اهفد�Äست ��لا تائفلا يÂ ام•
 ا�̈ردـق ىدـماـمو،بابشلا ن<كمت زكارمل ةبستنملاةيرشبلا رداوكلا ددع غلبي مك•

؟بهاوملل ةززعملا ةطشنألاو جماfgلا ذيفنت ى�ع
؟بابشلا ن<كمتزكارمل ةيداملاو ةيتسجوللا تايناكمالا يÂ ام•
؟زكارملا ةطشنأو جمارب يt ن<كراشملا دارفألا مه نمو،ةمعادلاتاهجلا يÂ ام•
 ةكراــشملاوأ اهذــيفنتل زــكارملا ى�ــست �ــ�لا ةيمــسوملاو ةــيرودلا تاقباــسملا يــÂ اــم•

؟ا�®ف

 ةطـــــشناو جمارـــــب ميمـــــصتو ءاـــــنب لهـــــسلا نـــــم نوكيـــــس ،ةلئـــــسالا كـــــلت ىـــــ�ع ةـــــباجإلا دـــــعب
 يبابـــــشلا لـــــمعلا تازـــــكترمب اـــــهطبرو بابـــــشلا ن<ـــــكمت زـــــكارم فادـــــهأو تاـــــعلطت بـــــكاوت
اـــملع .)5+1(

ً
 gـــfتعت تاـــيلاعفلاو ةطـــشنألاو ةـــيئارثإلا جماgـــfلا ميوـــقتو ميـــيقت ةـــلحرم نأـــب 

.رمتسملا ريوطتلا قيقحت نامضل ةيساسألا لحارملا نم

 اهذــخأي نأ بــجي طاــقنلا نــم ةــعومجم كاــنه ،يــئارثالا جماــنfgلا وأ طاــشنلا ءاــنب لــبق
:لاثملا ليبس ى�ع ،رابتعالا ن<عب جمانfgلا ى�ع ن<مئاقلا
ملا / ةيلاعفلا / طاشنلا مسا•

ُ
فد�Äسملا عوضوملا وأ جمانfgلا / ةقباس

طاشنلا فادهأ•
ةفد�Äسملا ةئفلا•
خيراتلاو مويلا•
طاشنلا ةدم•
طاشنلا قيبطت ناكم•
)ةياعرلا( ليومتلا ردصم عم طاشنلا ذيفنتل ةيريدقتلا ةفلكتلا•
ةبولطملا تا¾<هجتلا•
ةكراشملا موسر•
ىرخأ•

 اذـــه نـــم تارامتـــسالا مـــسق يـــt ،)4( ةرامتـــسا ىـــ�ع عالـــطالا نـــكمي ،تاـــمولعملا نـــم دـــيزمل
.ليلدلا
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 ةيئارثإلا جماfgلاو ةط

ن<بوهوملل



 ھــميدقت متــي يgــÛمو قــيمع يــئارثإ ىوــتحم بــلطتت ن<بوهوملاــب ةــصاخلا جماgــfلا نأ كــش ال

 نامــــضل كــــلذو ،عادــــبإلاو ةــــيفاg½حالا نــــم يvاــــع ىوتــــسم ىــــ�ع نيذــــفنمو ن<بردــــم لــــبق نــــم

 نيذـــــفنملا راـــــيتخا زـــــكارملا ىـــــ�ع ن<مئاـــــقلا ىـــــ�ع ن<ـــــعتي ھـــــيلعو ،ةوـــــجرملا فادـــــهألا قـــــيقحت

:ةيلاتلا تافصلاو تاراهملا نوكلتمي نيذلا ن<بردملاو

.صصختلا لاجم يt ةيفاg½حالا•

.¾<حتلا مدعو لماعتلا يt ةنورملاو حاتفنالا•

.ةيصخشلا طامنأ فلتخم عم لماعتلا ى�ع ةردقلاو يªامتجالا ءاكذلا•

.يئارثإلا طاشنلا وأ جمانfgلا ىوتحمب ماتلا نكمتلا•

.يباجيالا g<ثأتلاو بيردتلا لاجم يt ةfgخلا يوذ نم•

.حرملاو ةباعدلاحور•

.نيرخآلا ةدعاسمو نواعتلا بح•

.قيرفلا نمض لمعلا•
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اعويـــش تافـــصلا هذـــه gـــÛكأ نـــم ،ةيـــصخشلا تافـــصلا نـــم ددـــعب نوعدـــبملاو نوـــبوهوملا كg½ـــشي
ً

 
  :)2008، رماع ؛Rawlinson,1993 ؛1990،ينانكلا( ا�Èيب ��لا

اـيئاقتنا ةـيئاقتنالا نم عونب جوزمم يªولا اذه نوكي دقو ،ھلوح رودي ام لكب يªولا1.
ً
 اـمب 

 .ھلويمو ھتامامتهاو بسانتي

 .ديرفو ¾<مم وهام جاتنإل ةرباثملل عدبملاو بوهوملا عفدت��لا ،ةيويحلاو طاشنلا2.

 �ـــ�لاو ،يªادـــتلا ةـــقالطب  ةـــلثمتملا ظاـــفلألا دـــيدحتو فـــيرعت ىـــ�ع ةردـــقلاو يـــظفللا مـــهفلا3.

.تاطابترالاو راكفألا نيوكتو Ã»عم تاذ تاقالع يt تاملكلا عضو ى�ع ةردقلا يt حضتت

.ةباعدلا بحو ةهاكفلاو ةيدجلا ن<ب جزملا4.

.)نونفلا نم اهg<غو ىقيسوملا ،تحنلا ،بدألا ،مسرلا( ھعاونأ عيمجب �»فلا قوذتلا5.

 ليـصافتو تاملك ىvإ ا�Äمجرتو ةينهذ روص نيوكت ى�ع ةردقلاو لايخلل ¾<مملا مادختسالا6.

.سوملم عورشم وأ ةينف ةحول وأ

 ةداـيقل عدـبملا دعاـست �ـ�لا ةـيدايقلا تافـصلا نم g<ثكو تاذلا ديكأتو يتاذلا لالقتسالا7.

 هراــكفأقــيبطت ىــ�ع هدعاــستو ةــيراكتبالا ھــفادهأ قــقحت ىــvإ اــهدوقي دارــفألا نــم ةــعومجم

 .عقاولا ضرأ ى�ع ةيقيبطت عيراشم ىvإ ةينهذلا

 لــــــحيــــــt نامهــــــست ناــــــتللا تاــــــنايبلا بــــــيترت ةداــــــعإ ةعرــــــسو ةــــــيفيكتلا ةــــــيلقعلا ةــــــنورملا8.

.تالكشملا لح يt لشفلا بابسأ دحأ دومجلاف ،تالكشملا

 يـــt عدـــبملاف ،يدـــيلقتلا gـــ<غ رــــيكفتلا تاردـــق لـــيعفت لالـــخ نـــم يدـــحتلاو ةرطاـــخملا بـــح9.

.ا�Äشقانمو اهحرط نورخآلا ÙÀÃخي تالاجم ضوخي بلاغلا

 نـــمناـــك وـــل اـــمك اـــههاجت نورعـــشي ثـــيحب اـــهل ديدـــشلا فاـــهرإلاو ،تالكـــشملاب ساـــسحإلا10.

. ا�Èم ةيرشبلا صيلخت ةيلوئسم ن<عمجأ رشبلا نود م�®لع ضورفملا

 ناـك وـلو Ãـ�ح اـ�Èع نوعفادـيو اـ�¥ونبتي �ـ�لا اياضقلا هاجت ةيلوؤسملاو ما¾½لالاب ساسحإلا11.

.رشبك م�¨ايح باسح ى�ع كلذ
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نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



 لخدـــــــملا gـــــــfتعي ن<بوـــــــهوملا بابـــــــشلاو ن<غلاـــــــبلاو لاـــــــفطألا ىـــــــ�ع فرـــــــعتلا ةـــــــيلمع نأ كـــــــش ال

 ةـــياغ يـــt ةـــيلمع �ـــâف .م�¨اـــقاط قالـــطإو م�Äياـــعر ىـــvإ فدـــ�¸ جماـــنرب وأ عورـــشم يأل �Àـــðاسألا

 "بوـــهوم" ھـــنأ ىـــ�ع بـــلاطلا اـــ�ôجومب فنـــصي  رارـــق ذاـــختا كـــلذ ىـــ�ع بـــتg½ي ثـــيح ؛ةـــيمهألا

 نـع متـي�ـ�لا ىـvوألا ةـباوبلا فـشكلا ةـلحرم دـعتو ."بوـهوم g<غ" ھنأ ى�ع رخآ فنصي امنيب

 ميدـــقت يـــtلـــثمتملا فدـــهلا ىـــvإ لوـــصولل لئاـــسولا لوأ يـــÂو ،ن<بوـــهوملا ىـــ�ع فرـــعتلا اـــهقيرط

 فـــشكلاو فرـــعتلا يـــt ةـــصصختم جماـــنرب ذـــيفنت ىـــ�ع ةـــعومجملا هذـــه دـــمتعتو ،مـــهل ةـــياعرلا

 �ــــــ�لا ةــــــيملعلا تاءارــــــجإلا نــــــم ةــــــلمج لالــــــخ نــــــم ن<بوــــــهوملا ةــــــبلطلل قيقدــــــلا صيخــــــشتلاو

.ةيرمعلا مهلحارم فالتخاب م�®لع فرعتلا يt مهاستس
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نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



 .ا�¨اذ دح يt ةياغ تسيل ن<بوهوملا نع فشكلا ةيلمع•

ايئارجإ ددحمو حضاو فيرعت ىvإ دنتسي نأ بجي فشكلا ماظن•
ً

.ميهافملل 

لك•
ّ

.ةيلعاف Ûgكأ ةياعرلا ةيلمع تناك ةركبم نس يt فشكلا ةيلمع تناك ام

.ةياعرلاو فشكلا ةيلمع يt رود اهل نوكي نأ بجي �À¿يئر فرط ةرسألا•

.ةياعرلا جمانرب نومضم عم مجسنم فشكلا نوكي نأ بجي•

.ةعجارملل عضخي نأ بجيو ءاطخألا نم ولخي ال فشكلل ماظن يأ•

.اهسايقل ةقداص تاودأ مدختسيو تاكحم ةدع نمضتي ديجلا فشكلا ماظن•

.فشكلا ةيلمع ةيلعاف نم ديزي تارابتخالا ءادأل ن<حشرملا ةرئاد عيسوت•

.ةثيدحلا ءاكذلا تايرظن رابتعالاب ذخأي ديجلا فشكلا ماظن•

.ةعجارملاو ضاg½عالل عضخت نأ بجي ن<بوهوملا رايتخا تارارق•

 يt ةلصافلا دودحلا ى�ع نوعقي نيذلا ن<حشرملل بولطم ةلاح ةسارد ءارجإ•
.ةمئاقلا

.ةقوثوم ةيملع ةقيرطب متت نأ بجي ةمهم ةيلمع اهعيمجتو فشكلا تانايب ةجلاعم•
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.رومألا ءايلوأو لهألا•

."ةسردملا يt ءالمزلا ،ءاردملا ،ن<ملعملا" ةسردملا•

.ةيبابشلا زكارملا يt ءالمزلا•

ملاو ن<يضايرلاو ن<نانفلاو ءاملعلاو ءاfgخلا•
ُ

.مهg<غو تالاجملا فلتخم يt ن<برد

.عمتجملا دارفأ فلتخم•
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نيبوهوملازاربإولقصوفاشتكاليلد

ي�معلا راطإلا
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حيشg½لا

فاشتكا

ن<بوهوملا

 ةبهوملا لقص

تاردقلا ةيمنتو

بهاوملا زاربإ

ةيبابشلا

مييقتلا

 بهاوملا زاربإو لقصو فاشتكا ةيجهنم )1( لكش

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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:لالخ نم كلذ متيو ،حيشg½لا :ىvوألا ةلحرملا

.رمألا يvو حيشرت / يتاذلا حيشg½لا ةرامتسا•
.)ن<بوهوملا حيشرت ةرامتسا( صصختم ،g<بخ ،بردم حيشرت ةرامتسا•
.صصختم بردم وأ ملعُم نم ةيكزت باطخ•
.)بابشلا ،ن<غلابلا ،لافطألا( حشرملل �áÀخشلا فلملا•
.ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو اهدمتعت ��لا ةيلوألا تاودألا نم اهg<غو•

حيشg½لا

فاشتكا

ن<بوهوملا

 ةبهوملا لقص

تاردقلا ةيمنتو

بهاوملا زاربإ

ةيبابشلا
مييقتلا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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:لالخ نم كلذ متيو ،ن<بوهوملا فاشتكاو قيقدلافرعتلا :ةيناثلا ةلحرملا

.ن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا ةرامتسا•
 .ةيصخشلا تالباقملا ريرقت•
.ةيكولسلا صئاصخلا سايقم جئاتن  / ةيكولسلا صئاصخلا تارامتسا جئاتن•
 لــــــــثم عادــــــــبإلا تاراــــــــبتخا gــــــــfع ساــــــــقتو( يªادــــــــبإلا رـــــــــيكفتلا تاراــــــــبتخا جئاــــــــتن•

.)اهg<غودروفليج تارابتخا ،سناروت تارابتخا
 لــــثم ءاكذــــلا تاراــــبتخا لالــــخ نــــم ساــــقتو( ةــــيلقعلا تاردــــقلا تاراــــبتخا جئاــــتن•

 ءاكذــللنــفير تافوفــصم ساــيقمو ،تــينيب دروفناتــس ساــيقم ،رلــسكو ساــيقم
 تاراــبتخا اــهزربأ نــم لودــلا نــم ددــع يــt ةــننقملا �ــملعلا ليــصحتلا تاراــبتخاو
.)ةيبرعلا ةئيبلل نèقملا ةبهوم ةسسؤمل تاردقلا

 تاكراــــشملا ،زئاوــــجلاو تاقباــــسملا يــــt زوــــفلا زــــكارم ىــــ�ع ىوــــتحي( زاــــجنالا فــــلم•
.)ةصاخلاو ةيلحملا

 تازاـــجنالا باحـــصأ نـــم مهgـــ<غو ملاـــع ،ناـــنف ،gـــ<بخ لـــبق نـــم ةـــيكزت باـــطخ•
.ةيملاعلاو ةيلحملا بهاوملاو

حيشg½لا

فاشتكا

ن<بوهوملا

 ةبهوملا لقص

تاردقلا ةيمنتو

بهاوملا زاربإ

ةيبابشلا
مييقتلا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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:لالخ نمكلذ متيو ،ةيراكتبالاو ةيعادبإلا تاردقلا ةيمنتو ةبهوملا لقص :ةثلاثلا ةلحرملا

مادختــــــسا نــــــكميو ،ةــــــبهوملل ةــــــمعادلا تاــــــيلاعفلاو ةطــــــشنألاو جماgــــــfلا يــــــt ةكراــــــشملا•
.ن<بوهوملل مدقتم يئارثإ جمانربدامتعإل،)4ةرامتسا(

.ھيجوتلاو داشرإلا•

.ةيجراخلاو ةيلحملا تاءاقللاو تارمتؤملا يt ةكراشملا•

.ةيجراخلاو ةيلحملا تاسفانملاو تاقباسملا يt ةكراشملا•

.ةيلودلا تايلاعفلا يt نيرحبلا ةكلمم ليثمت•
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:لالخ نم كلذ متيو ،ةيبابشلا بهاوملا زاربإ :ةعبارلا ةلحرملا

.ةيجراخلاو ةيلحملا تاءاقللاو تارمتؤملا يt ةكراشملا•

.ةيجراخلاو ةيلحملا تاسفانملاو تاقباسملا يt ةكراشملا•

.ةيلودلا تايلاعفلا يt نيرحبلا ةكلمم ليثمت•

 بــــهاوملا لــــيوحتل هاــــعر داــــجيإ لالــــخ نــــم ،بابــــشلا يــــt رامثتــــسالا•
.لامعأ داور ىvإ ة¾<متملا ةيبابشلا
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:لالخ نم كلذ متيو ،ةعباتملاو ميوقتلاو مييقتلا

 ةـــــــلحرم دـــــــعبو ،ءاـــــــنثأو ،ةـــــــيادب يـــــــt زاـــــــجنالا ريراـــــــقت( ن<بوـــــــهوملا ةـــــــعباتم فـــــــلم•
.)لقصلا

.لقصلا ةلحرم ءانثأو لالخ اهقيقحت مت ��لا زوفلا زكارمو تازاجنالا•

.تاقباسملاو تارمتؤملاو تايقتلملا يt تاكراشملا ددع•

ملا تاــــــــظحالم•
ُ
 ةوــــــــقلا بــــــــناوج دــــــــيدحت( لقــــــــصلا ةــــــــلحرم دــــــــعبو لالــــــــخ ن<بردــــــــ

.)ن<بوهوملا ىدل يدحتلاو

 م�¨اردــــق يــــt رامثتــــسالا فدــــ��( ن<بوــــهوملا نــــم ةــــبخنل ةــــيريوطت ةــــطخ دادــــعإ•
.)م�ôهاومو

 ةــــــــــصاخلا تاــــــــــنايبلا ةدــــــــــعاق ءاــــــــــشنإل( ن<بوــــــــــهوملا تازاــــــــــجنإ دــــــــــصر ةرامتــــــــــسا•
.)ن<بوهوملاب

 ،طاـــــشن ،جماـــــنرب ميـــــيقت ةرامتـــــسا( ةـــــيئادأ / ةـــــيميداكا يـــــئارثإ جماـــــنرب ميـــــيقت•
.)ةيلاعف

 ،ن<بوـهوملاةـيبرت لاـجم يـt ةـيلودلا تاـسرامملا لـضفأب اـهطبرو جماgـfلا ريوطت•
 ,STEAM, Incubation Model, CPS, FCPS, SCAMPER( :لـــــثم

Mentorship(.
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نيبوهوملازاربإولقصوفاشتكاليلد



تارامتسالا

 ءاـــــشنإ( بابـــــشلا ن<ـــــكمت زـــــكارمب قاـــــحتلال ن<بوـــــهوملا ليجـــــست :)1( ةرامتـــــسا•

.)ن<بوهوملاب ةصاخ تانايب ةدعاق

.)تانايبلا ةدعاق ثيدحت( ن<بوهوملا زاجنإ دصر :)2( ةرامتسا•

 ىـvإ مـسقنتو ،ن<بوـهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)3( ةرامتسا•

.)3A-3I( ةفلتخم تارامتسا9

.ن<بوهوملل مدقتم يئارثإ جمانرب دامتعا :)4( ةرامتسا•

.خلا... ةيلاعف ،طاشن ،جمانرب مييقت :)5( ةرامتسا•

41

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



42

............................................................................................................. :زكرملا.................................................. :ةظفاحملا

...................................................... :خيراتلا

ليصافتلادونبلا#

يªابرلا مسالا1

�áÀخشلا مقرلا2

oةيسنجلا3 o �»يرحب  �»يرحب g<غ
ةنس ةنس ةنس ةنسرهش رهشموي مويداليملا خيرات4

رمعلا5

نكسلا ناونع6

oةظفاحملا7

قرحملا

o

ةمصاعلا

o

ةيلامشلا

o

ةيبونجلا

لصاوتلا ماقرأ8

ةبهوملا لاجم9

)ىرخأ ،ةيكزت لئاسر ،تاجاتن ،تاقباسم يt زوف( ةبهوملا لاجم يt تازاجنإلا مهأ ركذأ10

ملا ىدل ةبهوملا ةيمنت متي فيك11
ُ

 ،تالحر ،تاودن ،تايلاعف ،تارود روضح( ؟زكرملل مدقت

)ىرخأ ،تاركسعم

:تاظحالم

............................................................................................................................................................................................................................

       خيراتلا عم عيقوتلا      ةنجللا سيئر دامتعا

خيراتلا عم عيقوتلاتانايبلا لخدم مسا

بابشلا ن<كمت زكارمب قاحتلال ن<بوهوملا ليجست :)1( ةرامتسا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



.............................................................................. :زكرملا..................... :ةظفاحملا

.......................... :خيراتلا

ليصافتلادونبلا#

يªابرلا مسالا1

�áÀخشلا مقرلا2

oةيسنجلا3 o �»يرحب �»يرحب g<غ
نكسلا ناونع4

oةظفاحملا5

قرحملا

o

ةمصاعلا

o

ةيلامشلا

o

ةيبونجلا

لصاوتلا ماقرأ6

ةبهوملا لاجم7

 نعزكرملل ةبولطملا تادنتسملا قافرإ نكمي زاجنإ نم Ûgكأ دوجو لاح يtزاجنالا ناونع8

ينوg½كلإلا ديfgلا قيرط

زاجنالا قيقحت ةنس9

دلبلاو ةهجلا مسازاجنالا ناكم10
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ن<بوهوملا زاجنإ دصر :)2( ةرامتسا

:تاظحالم

.......................................................................................................................................................................................................

خيراتلا عم عيقوتلاةرادإلا سلجم دامتعا

خيراتلا عم عيقوتلاتانايبلا لخدم مسا
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ةينفلا بهاوملا لاجم يt بوهوملا صئاصخ
 مـــــــــسر ،مـــــــــسرلا ،فزـــــــــعلا ،طـــــــــخلا ،نيوـــــــــلتلا ،جاـــــــــيكملا(
 ةــــباتك ،لــــيثمتلا ،يµرــــسملا جاــــتنإلا ،ءاــــنغلا ،g<تاــــكيراكلا
 ،رعــــــــــشلا ،ةيحرــــــــــسملا ةــــــــــباتكلا ،تاــــــــــياورلاو صــــــــــصقلا
وي)جارخإلا ،ةيل¾èملا مالفألا ريوصت ،يئامنيسلا جاتنإلا

دج
نب 

بس
 ة

لاع
ةي

وي
دج

نب 
بس

 ة

نم
فخ

ةض

ي ال
جو

د

م
حال

اظ
 ت

/ 

م
تس

دن
ا

 ت
اد

مع
ة

 ةـينفلا تاعوـضوملا مـسر يـt ةيلاع تاراهم كالتما1

 قــــــــسانت تاذ ناوــــــــلأو ،ةــــــــنقتم ةــــــــيعادبإ طوــــــــطخب

.ماجسناو

 ،فولأـــــــــملا نـــــــــع جورـــــــــخلاو ،لـــــــــيختلا ىـــــــــ�ع ةردـــــــــقلا2

 وا يµرـــــسم يـــــئادأ �ـــــ»ف جاـــــتنإ ىـــــvا راـــــكفألا لـــــيوحتو

 يــــــt ¾ــــــ<متلا وأ /و ة¾ــــــ<مم ةيحرــــــسم صوــــــصن ةــــــباتك

 ةg<صق مالفأ جاتنإ

 رـكتبم لكـشب اـهفيظوتو ةينفلا رصانعلاب كاسمالا3

- نوـــــــــــللا- مـــــــــــجحلا– ةحاـــــــــــسملا-�ـــــــــــ»فلا طـــــــــــخلا(

)اهg<غو حوطسلا سمالم

 ةـباتكلالخ نم ةيعادبإلا ةباتكلا لاجم يt ¾<متلا4

 تاياورلاو ةg<صقلا صصقلا وأ /و رعشلا

 ةـــــــطبترملا تاقباـــــــسملا يـــــــt ةـــــــمدقتم زـــــــكارم قـــــــيقحت5

 :ةينفلا بهاوملا لاجمب

 ةــــــــــــباتكلا-لــــــــــــيثمتلا-فزــــــــــــعلا-ءاــــــــــــنغلا– مــــــــــــسرلا

اهg<غو يئامنسلا ريوصتلا-ةيعادبإلا

فاg½حاــــب ةيقيــــسوم ةــــلآ ىــــ�ع  فزــــعلا عــــم نكمتــــلا6

 /و ةيقيـــسوملا ھـــتونلا ةءارـــق ىـــ�ع ةردـــقلا عـــم ¾ـــ<متو

 ¾<متب ءانغلا ى�ع ةردقلا وأ

ةينفلا ةبهوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)A-3( ةرامتسا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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 ةبهوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)B-3( ةرامتسا
ةيوديلاو ةيفرحلا

 ةيفرحلا بهاوملا لاجم يt بوهوملا صئاصخ
ةيوديلاو
 ،زــــــيرطتلا ،رهاوــــــجلا ةعانــــــص ،راــــــخفلا ةعانــــــص(
 تاعانـــــــصلا ،روـــــــهزلا قيـــــــسنت ،خبـــــــطلا ،ةـــــــعارزلا
 ،تــــحنلا ،ھيــــشورك ،ةــــيديلقتلا ةــــيوديلا فرــــحلاو
 يـــــــط نـــــــف ،نوباـــــــصلا عنـــــــص ،ةـــــــكايحلا ،ةـــــــطايخلا
 ،تايــــــــــــــــــــضفلا ةعانــــــــــــــــــــص ،)يماــــــــــــــــــــغيروا( قروــــــــــــــــــــلا
 تاعانــــــــــــــصلا ،فزــــــــــــــخلا ،ةيبــــــــــــــشخلا تالوغــــــــــــــشملا
 ،جاـــجزلا ىـــ�ع مـــسرلا ،ةـــثيدحلا ةـــيوديلا فرـــحلاو

)ةدادحلا ،نفسلا ةعانص
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 ميمــصتل يراــكتبالا لــيختلا تاراــهمكالتــما1

 داــــــــعبألا يــــــــثالثلا مــــــــسرلاو لاكــــــــشألا مــــــــسرو

– تارهوــــــــــجملا– فزــــــــــخلا ةعانــــــــــص فدــــــــــ��

بــــــهاوملا نــــــم اــــــهg<غو ھيــــــشوركلاو زــــــيرطتلا

ةيوديلاو ةيفرحلا

 ةــــــــــيندبو ةيلــــــــــضع ةــــــــــيودي تاراــــــــــهم كالتــــــــــما2

ةـــــــيوديو ةـــــــيفرح لاـــــــمعا راـــــــكتبا نـــــــم ھـــــــنكمت

ةعانـــــص-تـــــحنلا-زـــــيرطتلا( لـــــثم ةـــــعونتم

 ةـــــــــــــــــكايحلا-قروـــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــط نـــــــــــــــــف-راـــــــــــــــــخفلا

)اهg<غو نفسلا ةعانص-ةطايخلاو

 ةــــــــــــــــــيفرخزو ةيليكــــــــــــــــــشت تاردــــــــــــــــــق كالتــــــــــــــــــما3

.اهعون نم ةديرفلا ناولألاو طوطخلاب

 تالاـجملا يt ھفيظوتو ينوللا قوذتلا تاراهم4

ةيوديلاو ةرحلا

 تاقباـــــــــــــسم يـــــــــــــt ةـــــــــــــمدقتم زـــــــــــــكارم قـــــــــــــيقحت5

 ةـــــــــيفرحلا بـــــــــهاوملا لاـــــــــجم يـــــــــt تاـــــــــسفانمو

ةيوديلاو

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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ةيميمصتلا بهاوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)C-3( ةرامتسا

ةيميمصتلا بهاوملا لاجم يt بوهوملا صئاصخ
 ميمـــصتلا ،يراـــمعملا ميمـــصتلا ،بـــئاقحلا ميمـــصت(
وي)سبالملا ميمصت ،يكيفارجلا ميمصتلا ،�ðÀدنهلا

دج
نب 

بس
 ة

لاع
ةي

 

وي
دج

نب 
بس

 ة

نم
فخ

ةض

ي ال
جو

د

م
حال

اظ
 ت

/  

م
تس

دن
ا

 ت
اد

مع
ة

يــــــــــt يراــــــــــكتبا رــــــــــكفو ةــــــــــيودي تاراــــــــــهمكالتــــــــــما1

.ليكشتلاو ،قصللاو ،بيكg½لاو ،ميمصتلا

 gــ<غ ،ةــيعادبإ ةدــيدج راــكفأ دــيلوت ىــ�ع ةردــقلا2

.ةعفنم تاذ ءايشأ عينصتل ،ةيديلقت

 ةرفاوـتملا تاـماخلا فـيظوت يـt ةبهوملا كالتما3

.ا�Èيب فيلوتلاو

 اــهعون نــم ةدــيرف لاكــشأ ميمــصت ىــ�ع ةردــقلا4

 لـــــــــــيعفت لالـــــــــــخ نـــــــــــم بوـــــــــــساحلا مادختـــــــــــساب

يكيفارجلا ميمصتلا تاراهم

 تاقباــــــــــــــــسم يــــــــــــــــt ةــــــــــــــــمدقتم زــــــــــــــــكارم قــــــــــــــــيقحت5
 ،ءاـــــــــيزألاو بـــــــــئاقحلا ميمـــــــــصت يـــــــــt تاـــــــــسفانمو
 ميمــــــــــصتلاو �Àــــــــــðدنهلا و يراــــــــــمعملا ميمــــــــــصتلا
)يكيفارجلا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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ةيملعلا بهاوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)D-3( ةرامتسا

بهاوملا لاجم  يt بوهوملا صئاصخ
ةيملعلا
 دادـــعإ ،تاـــغللا مـــلعت ،تاـــنايبلا لـــيلحت(
 ثــــــــــحبلا ةــــــــــباتكو ثاــــــــــحبألاو تاــــــــــساردلا
وي)�ملعلا

دج
نب 

بس
 ة

لاع
ةي

وي
دج

نب 
بس

 ة

نم
فخ

ةض

ي ال
جو

د

م
حال

اظ
 ت

/  

م
تس

دن
ا

 ت
اد

مع
ة

 تاردــــــــقو ةــــــــيملع تاراــــــــهم كالتــــــــما1

 نـــــــــــم ھـــــــــــنكمت يvاـــــــــــع ىوتـــــــــــسم تاذ

 ساـــــــــــــــــــسحالاو تاـــــــــــــــــــنايبلا لـــــــــــــــــــيلحت

 ةـــــــــــــقيرطب اهدـــــــــــــيدحتو تالكـــــــــــــشملاب

ةيملع

 تاــــــغللا مــــــلعت يــــــt ةــــــبهوملا كالتــــــما2

 ةفلتخملا

 تاـــــــــــساردلا دادـــــــــــعإ ىـــــــــــ�ع ةردـــــــــــقلا3

يtاg½حا لكشب ةيملعلا ثاحبألاو

نـــم ھـــنكمت ةـــيملع تاردـــق كالتـــما4

دـــــــق زاـــــــهج عاgـــــــ½خا وا جتـــــــنم راـــــــكتبا

 دــــــــــحأل لوــــــــــلح داــــــــــجيإ يــــــــــt مهاــــــــــسي

ةيملاعلا وا ةيلحملا تايدحتلا

 يـــــــــــــــــــt ةـــــــــــــــــــمدقتم زـــــــــــــــــــكارم قـــــــــــــــــــيقحت5

 وأ /و ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيملعلا تاقباــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسملا

تاغللاب ةطبترملا تاقباسملا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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ةينقتلا بهاوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)E-3( ةرامتسا

ةينقتلا بهاوملا لاجم يt بوهوملا صئاصخ
 ،تاــــــــمولعملا ةــــــــينقت ،ةــــــــجمfgلا ،تاــــــــتوبورلا ةــــــــجمرب(
 ةـــــــــضايرلا ،يªانطـــــــــصالا ءاكذـــــــــلا ،تارايـــــــــسلا ريوـــــــــطت
وي)ةينوg½كلإ تارود ،ةينوg½كلإلا

دج
نب 

بس
 ة

لاع
ةي

 

وي
دج

نب 
بس

 ة

نم
فخ

ةض

ي ال
جو

د

م
حال

اظ
 ت

/  

م
تس

دن
ا

 ت
اد

مع
ة

 بوــساحلا تاــغل مادختــسا ىــ�ع ةردــقلا كــلتمي1

 جماgــــــــfلا مــــــــظنو تــــــــنg½نالا لاــــــــجم يــــــــt ةددــــــــعتملا

تاتوبورلا ةجمربو ةبسوحملا

 تاــــــــــــقيبطت مادختــــــــــــسا ىــــــــــــ�ع ةردــــــــــــقلا كــــــــــــلتمي2

ةـصاخلا تاودألا ةـفرعمو جمارـب نـم بوساحلا

ھجو لمكأ ى�ع اهفيظوتو جمانرب لكب

 ةينوg½كلإلا ةيضايرلا باعلألا ةجمربو ميمصت3

ةيمقرلا تاقيبطتلاو عقاوملاو

 تاـــينقت لاـــخدإو تارايـــسلا ريوـــطت ىـــ�ع ةردـــقلا4

ا�� صاخلا ليغشتلا ماظن يt ةركتبم

 تاقباـــــــــــــــــسم يـــــــــــــــــt ةـــــــــــــــــمدقتم زـــــــــــــــــكارم قـــــــــــــــــيقحت5

ةينقتلا تالاجملا يt تاسفانمو

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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ةينهذلا بهاوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)F-3( ةرامتسا

ةينهذلا بهاوملا يt بوهوملا صئاصخ

 ،جنرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشلا ،كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبورلا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعكم(

)ةفخلا باعلأ،ركونسلا،ودرايلبلا،وغيللا
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 نـــمھـــنكمت تاردـــقو رــــيكفت تاراـــهم كالتـــما1

ةينهذلا بهاوملا نم ددع ةسرامم

 ةفخلا باعلأ لاجم يt ةبهوملا كالتما2

 ددـــــع يـــــt ة¾ـــــ<مم جئاــــتن قـــــيقحت ىـــــ�ع ةردــــقلا3

 ةينهذلا باعلألا نم

كبورلا بعكم ةبعل ةسرامم ى�ع ةردقلا4

 تاقباــــــــــــسم يــــــــــــt ةــــــــــــمدقتم زــــــــــــكارم قــــــــــــيقحت5

 ةــــــــينهذلا بــــــــهاوملا لاــــــــجم يــــــــt تاــــــــسفانمو

 ،وــــــــــــــغيللا ،جنرطــــــــــــــشلا ،كــــــــــــــبورلا بــــــــــــــعكم(

)ةفخلا باعلأ ،ركونسلا ،ودرايلبلا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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ةيدايقلا بهاوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)G-3( ةرامتسا

 لاـــــــــجم يـــــــــt بوـــــــــهوملا صئاـــــــــصخ

 ،ةـــــــــــــباطخلا( ةـــــــــــــيدايقلا بـــــــــــــهاوملا

)ةءارقلا
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1
 نــــمهراــــكفأ فــــيظوت عيطتــــسي

 ةباطخلاو ءاقلإلا لالخ

2
 نـــــــــــم ¾ـــــــــــ<مم ىوتـــــــــــسم كـــــــــــلتمي

ةيدايقلا تاراهملا

3

 جماgـــــــــــــــــــــــــــfلا يـــــــــــــــــــــــــــt ةكراـــــــــــــــــــــــــــشملا

 ةدايقلا لاجم يt تارضاحملاو

ةءارقلاو ةباطخلاو

4
 فــلتخم يــt ةءارقلاــب ماــمتهالا

تالاجملا

5

 يــــــــــt ةــــــــــمدقتم زــــــــــكارم قــــــــــيقحت

نمــــــض تاــــــسفانمو تاقباــــــسم

 / و ةـــــــيدايقلا بـــــــهاوملا لاـــــــجم

.ةءارقلا وأ /و ةباطخلا وأ

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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ةيمالعإلا بهاوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)H-3( ةرامتسا

ةيمالعإلا بهاوملا لاجم يt بوهوملا صئاصخ

)Voice Over، ريوــــــــصت ،ةيفحــــــــصلا ةــــــــباتكلا 

 ىوـتحملاةعانـص ،يtارغوـتوفلا ريوصتلا ،ويديفلا

)يمالعإلا
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يمالعإلا لاجملا يt ة¾<مم تاراهم كالتما1

 مالــــــفألا جاــــــتنإ لاــــــجم يــــــt ةــــــبهوملا كالتــــــما2

 ىوــــــــــــتحملا ةعانــــــــــــصو ةg<ــــــــــــصقلا ةــــــــــــيمالعإلا

  يمالعإلا

ةــــــــيفارغوتوف روــــــــص طاــــــــقتلا ىــــــــ�ع ةردــــــــقلا3

 يـــــــــــt ةكراـــــــــــشملاو ةدوـــــــــــجلا يvاـــــــــــع ىوتـــــــــــسمب

 ريوــــــــصتلا لاــــــــجم يــــــــt صــــــــصختم ضراــــــــعم

يمالعإلا

 ةيفحـــــــــصلا تالاـــــــــقملا ةـــــــــباتك ىـــــــــ�ع ةردـــــــــقلا4

¾<ممو قيش بولسأب ةيمالعإلا رابخالاو

 تاقباـــــــــــسم يـــــــــــt ةـــــــــــمدقتم زـــــــــــكارم قـــــــــــيقحت5

ةــــــيمالعإلا بــــــهاوملا لاــــــجم يــــــt تاــــــسفانمو

)Voice Over، ريوـصت ،ةيفحـصلا ةـباتكلا 

 ةعانـــــص ،يtارغوـــــتوفلا ريوـــــصتلا ،ويدـــــيفلا

)يمالعإلا ىوتحملا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا
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ةيضايرلا بهاوملا لاجم يtن<بوهوملا بابشلاو ةئشانلا تامس نع فشكلا :)I-3( ةرامتسا

ةيضايرلا بهاوملا لاجم يt بوهوملا صئاصخ

)ةيئاملا ،ىوقلا باعلأ ،ةيعامجلا ،ةيدرفلا(
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بــــهاوملا لاــــجمب ةــــطبترم تاراــــهم كالتــــما1

 نـــــــم ھـــــــنكمت ةيلـــــــضع تاردـــــــقو  ةيـــــــضايرلا

ةيعامجلا وأ /و ةيدرفلا باعلألا ةسرامم

ىوقلا باعلأ لاجم يt ةبهوملا كالتما2

 يـــــــــــt ة¾ـــــــــــ<مم جئاـــــــــــتن قـــــــــــيقحت ىـــــــــــ�ع ةردـــــــــــقلا3

 ةيئاملا باعلألا

 وأ دـحأ يـt ة¾ـ<مم جئاـتن قيقحت ى�ع ةردقلا4

 وأ /و ةــيدرفلا ةيــضايرلا باــعلألا نــم ددــع

ةيعامجلا

 تاقباـــــــــــسم يـــــــــــt ةـــــــــــمدقتم زـــــــــــكارم قـــــــــــيقحت5
 ةيــــــضايرلا بــــــهاوملا لاــــــجم يــــــt تاــــــسفانمو
 ،ىوــــــــــــقلا باــــــــــــعلأ ،ةــــــــــــيعامجلا ،ةــــــــــــيدرفلا(
)ةيئاملا

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



53

ن<بوهوملل مدقتُم يئارثإ جمانرب دامتعا :)4( ةرامتسا

ليصافتلادونبلا#

اراعش لثمت ��لاو ةزفحملا تاملكلا نم ةعومجم ةباتكجمانfgلا راعش1
ً

 جمانfgلل 

هذيفنت دارملا جمانfgلا مسا ةباتكجمانfgلا مسا2

لوألا فدهلا•جمانfgلا فادهأ3

يناثلا فدهلا•

ثلاثلا فدهلا•

ماع لكشب جمانfgلا ةركف ةباتكجمانfgلا ةركف4

ةبهوملا لاجم وأ سنجلا وأ رمعلا ةيحان نم ةفد�Äسملا ةئفلا ديدحتةفد�Äسملا ةئفلا5

)؟خيراتلاب ةطبترم ةبسانم كانه له( جمانfgلا ذيفنت خيراتو موي ديدحتذيفنتلا خيرات6

)ةيئاسم ،ةيحابص ةg½ف( جمانfgلا ذيفنت تاعاسلا ددع ديدحتذيفنتلا تقو7

جمانfgلا ذيفنت ناكم ديدحتذيفنتلا ناكم8

اناجم ،موسرب( جمانfgلا يt ةكراشملا موسر ديدحتةحg½قملا موسرلا9
ً

(

)خلا... ،ةيتسجوللا ،ةيرشبلا( تاجايتحالا ديدحتةبولطملا تاجايتحالا10

جمانfgلا اذه ذيفنتل ةيريدقتلا ةينا¾<ملا ديدحتةبولطملا ةينا¾<ملا11

جمانfgلا ذيفنتل مزاللا يvاملا معدلا مدقتس ��لا تاهجلا ديدحتليومتلا ردصم12

راودألا عيزوت عم ذيفنتلا يt ةكراشملا تاهجلا ديدحتةكراشملا تاهجلا13

ةبولطملا معدلا تالاجم ركذ عم ةمعادلا تاهجلا ءامسأ ديدحتةمعادلا تاهجلا14

جمانfgلا ذيفنتو ميمصت ى�ع فرشملا لمعلا قيرف راودأو ءامسألمعلا قيرف15

ملا ةيلآلا ديدحتجمانfgلا قيوست16
ُ

جمانfgلا قيوستل ةبسان

ملا ةيجهنملا ديدحتجمانfgلا مييقت17
ُ

جمانfgلا مييقتل ةبسان

ىرخأ18

ملا دعم مسا
ُ

خيراتلا عم عيقوتلاحg½ق

خيراتلا عم عيقوتلاةرادإلا سلجم دامتعا
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بهاوملا ةيمنتو معدل صصختم جمانرب مييقت :)5( ةرامتسا

الوأ
ً

 ةيصخشلا تانايبلا :

)يرايتخا( مسالا

ركذ•سنجلا
ùÃنأ•

تاونس5 نم لقأ•ةيرمعلا ةئفلا
ةنس5-14•
ةنس15-19•
ةنس20-29•
ةنس30-34•

ةضور ،يئادتبإ ،يدادعإ ،يوناث ،ي�ماج�ميلعتلا ىوتسملا

نكسلا ةقطنم

)يرايتخا( لصاوتلا مقر

)يرايتخا( ينوg½كلالا ديfgلا

ايناث
ُ

�Ðيردتلا جمانfgلا مييقت :

�Ðيردتلا جمانfgلا ناونع

ةينوg½كلإلا ةمانزورلا نم خيراتلا رايتخاجمانfgلا داقعنا خيرات

ةيبيردتلا تاعاسلا ددع وأ مايألا ددعجمانfgلا ةدم

�Ðيردتلا جمانfgلا داقعنا ناكم

)ةعماجلا ،ةسردملا( ةيميلعتلا تاسسؤملا•؟جمانfgلا نع تعمس فيك
ءاقدصألاو لهألا•
يبابشلا زكرملا لبق نم يب لاصتالا مت•
ينوg½كلإلا ديfgلا•
ينوg½كلإلا عقوملا•
يªامتجالا لصاوتلا لئاسو•
)اهركذأ( ىرخأ•

ملا ةداملا ثيح نم �Ðيردتلا جمانfgلا ىوتسم .1
ُ

جمانfgلا فد�� اهلاصتاو ةمدق

زاتمم•
ديج•
فيعض•
ةيلاحلا ةبهوملا لقص يÐ� tيردتلا جمانfgلا نم ةدافتسالا ىدم .2

زاتمم•
ديج•
فيعض•
ملا نكمت .3

ُ
ن<كراشملا مامتها بذج ى�ع ھتردقو ةيبيردتلا ةداملا نم برد

زاتمم•
ديج•
فيعض•
 ةيعادبإلاو ةيراكتبالا عيراشملا يt ةيبيردتلا ةداملا قيبطت ةيناكمإ ىدم .4

زاتمم•
ديج•
فيعض•
ةيجراخلا وأ ةيلحملا تاقباسملا دحأب ةيبيردتلا ةداملا طابترا ىدم .5

زاتمم•
ديج•
فيعض•
بولطملا يباجيإلا رثألاو ةدئافلا قيقحتل ةيفاك �Ðيردتلا جمانfgلل ةينمزلا ةg½فلا .6

قفاوأ•

ام دح ىvإ قفاوأ•

قفاوأ ال•
يئارثإلا جمانfgلا ريوطتل مكتاحg½قم وأ مكتاظحالم لابقتسا اندعسي

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

اصرح
ً

... نايبتسالا اذهئ�مل مكتوعد انرسي ،....... بابش ن<كمت زكرم نم 

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



رداصملا

الوأ
ً

ةيبرعلا رداصملا :

 راد :ناــمع .ميوــقتلاو ،ةطــشنألا ،تاراــهملا ،تالاــجملا ،ةــيعادبإلاو ةــيفيظولا ةــباتكلا .)2010( .رهاــم ،يراــبلا•
.ةg<سملا

 رــكفلا راد :ةرهاــقلا .لاــفطألا ىدــل ھــسايقو ھــتيمنتو ةــفيرعت : عادــبإلا ةيجولوكيــس .)2006( .ءانــس ،يزاــجح•
.يبرعلا

.ةg<سملا راد :نامع .لافطألا ىدل ةبهوملا ةياعرو  عادبإلا ةيمنت .)2009( .ءانس ،يزاجح•

قورشلا راد :نامع .ةيقيبطتلا ةلثمألا عم ،g<كفتلا تاراهم سيردت .)2006( .دمحأ تدوج ،ةداعس•

 .راــــبتخإلا ةــــسارك ،تاــــميلعتلا باــــتك ،ةــــيعادبإلا تاردــــقلاراــــبتخإ ةــــيراطب .)2007( .فيطللادــــبع ،ةــــفيلخ•
.بيرغلا راد :ةرهاقلا

 .ي�ماجلا باتكلا راد :ن<علا .g<كفتلا تاراهمو ةينهذلا تايلمعلا .)2005( .دمحم ،لمج•

 ةلاـــسر .ةـــنراقم ةـــيبيرجت ةـــسارد عادـــبإلا ةـــيمنت بيلاـــسأ ضعبـــل ةـــيفيظولا ةءافـــكلا .)1997( .نـــميأ ،رماـــع•
.ةرهاقلا :ةرهاقلا ةعماج ،سفنلا ملع مسق ،ةروشنم g<غ g<تسجام

.ةg<سملا راد :نامع .عدبملا لفطلا ةيجولوكيس .)2011( .حودمم ،ينانكلا•

.رشنلل لئاو راد :نامع .�ðÀردملا جهنملا يg t<كفتلا ميلعت .)2005( ايدان ،رورسلا•

ّمع .ةـيعادبإلا ةـيلمعلا لحارم– ھبيردت– ھسايق– هg<ياعم– ھموهفم :عادبإلا .)2002( .يçتف ،ناورج•  .ناـ
.عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد

55

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا



رداصملا

ايناث
ً

ةيبنجألا رداصملا :

• Brewer, H. & Ruth C. (2004). Leader creativity: how essential is this ability? Dissertation

Abstract, (Prequest No. AAT 3138508).

• Csikszentmihalyi, M. (2013). Creativity: The Psychology of Discovery and Invention. Harper
Perennial; Reprint edition

• Torrance, E.(1995). Why fly?. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

• Torrance, E. & Safter, T. (1999). Making the creative leap beyond. New York: Creative Education

Foundation Press.

• Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books.

• Gordon, W. (1961). Synectics. New York: Harper and Row.

• Kaufman, J. & Sternberg, R. (2010). The cambridge handbook of creativity. USA: Cambridge

Univirsity Press.

• Kaufman, J. & Sternberg, R. (2010). The cambridge handbook of creativity. USA: Cambridge

Univirsity Press.

• Sternberg, R. & Williams, W. (1996). How to develop student creativity. Alexandria: The

Association for Supervision and Curriculum Development.

• Davis, G. & Rimm, S.(1998). Education of the gifted and talented. Boston: Allyn and Bacon.

• Torrance, E. & Safter, T. (1986). Are children becoming more creative? Journal of Creative

Behavior, v20 no1, p1-13.

• Duffy,  B. (2006). Supporting creativity and imagination in the early years. England : Open 

University press,.

• De Bono, E. (1992). Teach Your Child How to Think. Now York: Penguin Group.

• Craft, A. (2002). Creativity and early years education: a lifewide foundation. England :Biddles

Ltd.

56

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا

http://www.amazon.com/Creativity-Early-Years-Education-foundation/dp/0826457428/ref=lh_ni_t


رداصملا

ايناث
ً

ةيبنجألا رداصملا :

• Smutny, J. & Fremd, V. (2011). Teaching advanced learners in the general education classroom.

USA: Corwin.

• Rawlinson, J. (1993). Creative thinking and brainstorming. England: Gower Publishing

Company.

• De Bono, E. (1976). Teaching Thinking. England: Penguin Book.

• De Bono, E. (1992). Teach Your Child How to Think. Now York: Penguin Group.

• De Bono, E. (2000). Six Thinking Hats. Great Britain: Penguin Books.

• De Bono, E. (1990). Future Positive. New York: Penguin Book.

• Fisher, R. (2005). Teaching Children to Think. Trans-Atlantic Publications, Inc.

• Forgeard, M. &Mecklenburg, A. (2013). The two dimensions of motivation and a reciprocal
model of the creative process. Review of General Psychology, V 17(3), Sep 2013, 255-26

57

نيبوهوملا زاربإو لقصو فاشتكا لوح يداشرإلا ليلدلا




