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ص.   .الورقة البحثية ملخ

الرضية أمرا معتادا و يف كل املؤسسات املنظمة، و يرجع ذلك على إميان  أصبح االهتمام بفرق و املتفوقني يف خمتلف االختصاصات

من املعروف أن ظاهرة الفروق الفردية ظاهرة عامة بني أفراد و . املسؤولني Oن هؤالء هم القاعدة األساسية ألي جناح رضي مستقبلي

، العقلي و  غريها من اجلوانب األخرى،و يرتتب على هذه اجلنس البشري و هي حتدث بني مجيع األفراد يف اجلانب البدين، املهاري 

الظاهرة بعض املشكالت من أمهها كيفية احلكم على استعدادات و قدرات األفراد و حماولة االستفادة من هذه الظاهرة يف وضع الفرد 

ي فىت حاليا لديه منو طبيعي فيما خيص أن أ)" جوكاديف.ف(و يف هذا اgال يذكر .املناسب يف املكان املناسب الستعداداته و قدراته

فال سبيل للوصول هلذه ). 299،ص 1998، رسيان خريبط " (عناصر اللياقة البدنية من حقه أن حيصل على فرصة كي يصبح بطال

م هذا إال بواسطة األهداف إال zلعناية البالغة zألجيال الناشئة و حماولة تزويدهم zلقسط األكرب من االهتمام و العمل اجلاد، و ال يت

 العملية الرتبوية و اليت تعتمد بدورها على فهم النشئ و توجيههم وفق موهبتهم يف احلياة من قدرات و استعدادات  و تنميتها ملا فيه خري

مات البيئة املدرسية وتشري اجلمعية االمريكية للصحة والرتبية البدنية إىل العديد من الفوائد الىت تنتج عن اسها. هلؤالء النشئ و خري للوطن

 يف تنمية القيم االبداعية لدى املمارسني ملختلف االنشطة الرضية ىف وقت الفراغ كتحقيق احلاجات االنسانية للتعبري اخلالق عن الذات

  تطوير الصحة البدنية والصحة االنفعالية والصحة العقلية للفرد كذلك التحرر من الضغوط و تنمية ودعم قيم استقاللية املمارسة الرضية ،

حيث يتم اختيارهم يف نشاط  والتحدت اخلربات على zملثريات ومنفتحة غنيةمن هنا تظهر أمهية انتقاء املتفوقني من  بيئة مدرسية  

عني للوصول إىل املستوت العالية من خالل أسس علمية مع حسن التوجيه حنو النشاط الرضي الذي يتفق مع استعدادا�م و رضي م

ة قدرا�م ، و ال شك أن أحد األهداف الرئيسية ملادة الرتبية البدنية zجلزائر تكمن يف هذا اجلانب األساسي و احليوي و خاصة أن املدرس

  :التايل الرئيس التساؤل على اإلجابة يف الدراسة مشكلة حتددت هنا ومن ، بطالتعد خزان حقيقي لأل

تساهم  يف توفري شروط  الرتبية اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني  يف اgال الرضي  zلتعليم طبقا للواقع احلايل هل عناصر البيئة املدرسية 

 املتوسط ؟ 

 التالميذ املتفوقني  -شروط الرتبية االبداعية -درسية منظومة البيئة امل :الكلمات املفتاحية



  :مشكلة البحث
إذا كان العامل قد حتول إىل قرية صغرية دائمة التغري، فإن على الرتبية أن تكون متجددة إىل أقصى درجة ممكنة ىف 

عناصرها ووسائطها من خالل  –أهدافها ومناهجها ومعلميها، حىت ال تنعزل عن جمر�ت األحداث، وأن حتاول 
بناء الشخصية املبدعة الىت ال تتابع اجلديد فحسب، بل تؤثر فيه وجتد لنفسها مكاrً ىف عامل اإلبداع  –املختلفة 

ولقد 7ت مؤكدًا أمهية بناء هذه الشخصية املبدعة ىف أى جمال من ). 10، ص 1995عبد الفتاح حجاج، (
حلياة مكانيا�م املادية والبشرية، ومن ضمن اإلمكانيات البشرية األفراد كما يعتمد تقدم األمم على إ. جماالت ا

حلياة . املبدعون الذين لديهم القدرة على التفكري االبتكارى ىف مواجهة املشكالت بشكل جديد ىف مجيع ميادين ا
اهية إىل أمهية اإلبداع جتاه اإلسهام ىف رفع مستوى رف  ) Torrance1988,p87(وىف هذا الصدد أشار تورانس

كما أن األخطار الىت تواجه البشرية اليوم، واملشكالت الىت تواجه . األمم والشعوب وحتقيق الرضا لدى األفراد
 ,p57 David,(األمم تنعكس على األفراد، مما يستلزم تقدمي حلول إبداعية من أجل حتسني حياة هؤالء األفراد 

هلا الشعبية و املعاصرة ، وبنظمها و قواعدها السلمية و عليه  أصبحت األنشطة الر�ضية مبختلف أشكا). 1994
ميداr هاما من امليادين اإلجتماعية اليت �تم �ا األمم ، فقد أصبحت الدليل على رقي الشعوب و ثقافتها كما أ�ا 

يف  يف هذا الشأن  أصبح االهتمام بفرق املتفوقني.أصبحت متثل وسيلة تعبريية هامة يف األفراد    و اجلماعات
الر�ضية أمرا معتادا و يف كل املؤسسات املنظمة، و يرجع ذلك على إميان املسؤولني �ن  خمتلف االختصاصات

من املعروف أن ظاهرة الفروق الفردية ظاهرة عامة بني و  .هؤالء هم القاعدة األساسية ألي جناح ر�ضي مستقبلي
انب البدين، املهاري، العقلي وغريها من اجلوانب أفراد اجلنس البشري و هي حتدث بني مجيع األفراد يف اجل

حلكم على استعدادات و قدرات األفراد و  األخرى، و يرتتب على هذه الظاهرة بعض املشكالت من أمهها كيفية ا
و يف هذا . حماولة االستفادة من هذه الظاهرة يف وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب الستعداداته و قدراته

أن أي فىت حاليا لديه منو طبيعي فيما خيص عناصر اللياقة البدنية من حقه أن حيصل )" جوكاديف.ف(كر ا�ال يذ 
فال سبيل للوصول هلذه األهداف إال 7لعناية ). 299،ص 1998، رسيان خريبط " (على فرصة كي يصبح بطال

حماولة تزويدهم 7لقسط األكرب من االهتمام و  العمل اجلاد، و ال يتم هذا إال بواسطة البالغة 7ألجيال الناشئة و 
حلياة من قدرات و استعدادات   العملية الرتبوية و اليت تعتمد بدورها على فهم النشء و توجيههم وفق موهبتهم يف ا

وتشري اجلمعية األمريكية للصحة والرتبية البدنية إىل العديد . و تنميتها ملا فيه خري هلؤالء املنشئ    و خري للوطن
لفوائد الىت تنتج عن اسهامات البيئة املدرسية يف تنمية القيم االبداعية لدى املمارسني ملختلف األنشطة من ا

حلاجات االنسانية للتعبري اخلالق عن الذات، تطوير الصحة البدنية والصحة   الر�ضية ىف وقت الفراغ كتحقيق ا
عبد (االنفعالية والصحة العقلية للفرد كذلك التحرر من الضغوط و تنمية ودعم قيم استقاللية املمارسة الر�ضية 

حلمامحي،& الرمحان   املتحركة البيئة هذه كانت �ن كلما  )123،ص 2008 دمحم؛ (يرى و.)57-56، 1997ا

حلياة  ومتنوعة أفاقًا خمتلفة أمامه التلميذ و تفتح حيياها أخرى حياة املدرسة علجب الكفيلة وحدها كانت تنبض 7

 وأنشطة ر�ضة و ثقافة و علماً  الرتبوي املتحرك الفضاء هذا والوجدانية، النفسية حاجاته إشباع من متكنه



 فاملنتظر من ...التعلم حب على حتفيزه و7لتايل وتشويق املتعلم، إ¯رة حيث من له نظري ال حافزاً  خمتلفةيشكل

 استعداداً  اجلسم كل و إعداد على �يئة يسهر بل ، معيناً  متريناً  املمارس تعليم على يقتصر ال البدنية الرتبية

 يستوجب ذلك ولتحقيق  و  .أخرى جهة من سليم احلياة جبسم حمك وخوض جهة ، من الر�ضية للممارسة

صر من حتتويه ما بكل املدرسية البيئة منظومة يف الوسائل املتوفرة كل توظيف  يف ميكنها املسامهة فعالية ذات عنا
 ,graou Brighouse, T. and Woods D, 2004(لويقو   ..)167، ص 2007بيب، (اإلجناز هذا

p92 (مبثابة واهتمامات استعدادات التالميذ من لدى ما وفرص اكتشاف التعلم مبصادر الغنية املدرسية البيئة إن 

استعداد  التلميذ الذي لديه اكتشاف ميكن كيف إذ اإلبداع، تنمية إىل �دف املدرسة اليت لربامج التحتية البنية
 ميكن µدية اليت واملعامل الر�ضية واملرافق  املنشآت  توفر الر�ضية دون ا�االت من جمال يف واإلبداع للتفوق

التلميذ فكرً�  منو لتكامل األساسية الدعامات الر�ضية منالبدنية و  الرتبية تعد لذا.فيها واالبتكارات التجارب
 من وختلصهم فراغهم واستثمار أوقات جمتمعهم مع التكيف على وتساعدهم حياة التالميذ تثري فهي واجتماعياً 

التالميذ  ترعى إذن فهي التعلم، على نشاطاً  وأكثر التلميذ أكثر إقباالً  جيعل مما النفسي واإلجهاد التعب آ¯ر
واجلماعي  الفردي 7لتوجيه الر�ضية املدعمة واملمارسة األداء فرص هلم اإلبداعية حبيث تتيحه  النواحي املتفوقني يف

صقل االرتقاء ذلك مثرة ومن و مستمر، متزايد منو يف االبتكار عملية جيعل مبا  التذوق موهبة 7إلحساس الر�ضي و

 على 7ملثريات ومنفتحة غنيةمن هنا تظهر أمهية انتقاء املتفوقني من  بيئة مدرسية   .األداء الر�ضي يف والنمو

صول إىل املستو�ت العالية من خالل أسس  والتحد�ت اخلربات حيث يتم اختيارهم يف نشاط ر�ضي معني للو
شك أن أحد األهداف  علمية مع حسن التوجيه حنو النشاط الر�ضي الذي يتفق مع استعدادا�م و قدرا�م ، و ال

صة أن املدرسة تعد خزان حقيقي  ب.تالرئيسية ملادة  7جلزائر تكمن يف هذا اجلانب األساسي و احليوي و خا
صر البيئة املدرسية تساهم  :التايل الرئيس التساؤل على اإلجابة يف الدراسة مشكلة حتددت هنا ومن لألبطال هل عنا

 دور البيئة ماى التالميذ املتفوقني يف ا�ال الر�ضي  7لتعليم املتوسط ؟ يف توفري شروط  الرتبية اإلبداعية لد

هل و  املتوسطة ؟ البدنية والر�ضية للمرحلة الرتبية مادة يفلدى التالميذ املتفوقني  اإلبداعية القيم تنمية يف املدرسية
للمرحلة   البدنية والر�ضية الرتبية مادة يفلدى التالميذ املتفوقني  اإلبداعية القيم تنمية احلايل يساهم  يف املنهاج

 البدنية والر�ضية للمرحلة الرتبية مادة يفلدى التالميذ املتفوقني  اإلبداعية القيم تنمية يف املدرس دور املتوسطة ؟ما

صر البيئة املدرسية يف توفري شروط  و عليه هدفت هذه الدراسة اىل تقييم املتوسطة ؟ مدى إسهامات بعض عنا
  ؟ الرتبية االبداعية يف ا�ال الر�ضي لدى التالميذ املتفوقني  7لتعليم املتوسط

  اجراءات البحث -2
متثلت  عينة البحث يف أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية  يف التعليم املتوسط حيث قدر   : عينة الدراسة  1.2

هذه الدراسة ما بني و قد اجنزت  .مت إختيارهم بطريقة عشوائية  استاذ من والية مستغامن  70بــ تعدادهم 
وزعت االستمارات االستبيانية على أساتذة  يف أماكن العمل وكذلك  كما   20/3/2017إىل  10/12/2016

    ادة لطور التعليم املتوسط املعلى هامش امللتقى الرتبوي املنظم من طرف مفتش 



قام فريق البحث  خالل هذه اخلطوة Áعداد استمارة الستطالع رأي موجهة ألساتذة مكونة   :ادوات البحث -

يف إعدادها كمكون أ�ا "   likert  techmigue"من عدة أسئلة ، حيث مت االعتماد على طريقة ليكرت 

متدr مبعلومات أكثر عن املستجيب نظرا ألنه يستجيب لكل عبارة ، كما تقيس درجة من االجتاه لكل عبارة حيث 

ومن خالل  .أو أوافق ، أوافق بقوة ، ال أوافق) 3-2-1(مت تقومي كل عبارة على أساس  ميزان تقدمي ثالثي 

 2طريقة لوصف االجتاه لوصف االجتاه وهي النسبة املئوية للمستجوبني ، وكا املعاجلة اإلحصائية مت استخدام أسهل

حتديد احملاور الالزمة  *    :وقد مت االلتزام 7خلطوات التالية إلعداد هذه اإلستمارة .على كل عبارة مبفردها

 قد  وإلستطالع الرأي وذلك يف ضوء الدراسات النظرية واملصادر واملراجع ذات الصلة 7لبحث ، 

اشتمل -

دور املدرسة يف تنمية القيم اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني : 1احملور:ت هذه األداة على أربعة حماور أساسية وهي 

دور املدرس يف :  3احملور.دور املنهاج يف تنمية القيم اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني:  2احملور.يف ا�ال الر�ضي

دور األنشطة الصفية :  4احملور.رس الرتبية البدنية والر�ضية لدى التالميذ املتفوقنيتنمية القيم اإلبداعية بد

  . والالصفية يف تنمية القيم اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني
 

 

  مت استخدام املنهج الوصفي �سلوب املسح: املنهج املستخدم  -

متثلت  عينة البحث يف أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية  يف التعليم املتوسط حيث قدر تعدادهم بــ   : عينة البحث

 10/12/2016هذه الدراسة ما بني ، و قد اجنزت والية مستغامن بعض متوسطات : ا�ال املكاين -استاذ  70

   .2017 /20/3إىل 

قام فريق البحث  خالل هذه اخلطوة Áعداد استمارة الستطالع رأي موجهة ألساتذة مكونة من     :أدوات البحث

يف إعدادها كمكون أ�ا متدlikert  techmigue   " r"عدة أسئلة ، حيث مت االعتماد على طريقة ليكرت 

اه لكل عبارة حيث مت مبعلومات أكثر عن املستجيب نظرا ألنه يستجيب لكل عبارة ، كما تقيس درجة من االجت

ومن خالل املعاجلة  .أو أوافق ، أوافق بقوة ، ال أوافق) 3-2-1(تقومي كل عبارة على أساس  ميزان تقدمي ثالثي 

على كل  2اإلحصائية مت استخدام أسهل طريقة لوصف االجتاه لوصف االجتاه وهي النسبة املئوية للمستجوبني ، وكا

  :خلطوات التالية إلعداد هذه اإلستمارة وقد مت االلتزام 7.عبارة مبفردها

حتديد احملاور الالزمة  إلستطالع الرأي وذلك يف ضوء الدراسات النظرية واملصادر واملراجع ذات الصلة  -

 قد و 7لبحث ، 

دور املدرسة يف تنمية القيم اإلبداعية لدى التالميذ : 1احملور:اشتملت هذه األداة على أربعة حماور أساسية وهي  -

دور :  3احملور.دور املنهاج يف تنمية القيم اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني:  2احملور.املتفوقني يف ا�ال الر�ضي

دور األنشطة :  4احملور.املدرس يف تنمية القيم اإلبداعية بدرس الرتبية البدنية والر�ضية لدى التالميذ املتفوقني

  . داعية لدى التالميذ املتفوقنيالصفية والالصفية يف تنمية القيم اإلب



    :األسس العلمية لالختبار -
  قيم معامل ثبات وصدق حمور االستبيان املوجه لألساتذة الرتبية البدنية)  01(جدول رقم 

  كرونباخ   م ألفا  الصدق  الثبات  حماور االستبيان  الرقم

01  
دور املدرسة يف تنمية القيم اإلبداعية لدى 

  يف ا�ال الر�ضيالتالميذ املتفوقني 
0,82 0,91 0,82 

02  
دور املنهاج يف تنمية القيم اإلبداعية لدى 

  .التالميذ املتفوقني
0,79  0,89 0,61 

03  
دور املدرس يف تنمية القيم اإلبداعية بدرس 

الرتبية البدنية والر�ضية لدى التالميذ 
  .املتفوقني

0,89  0,94 0,73 

04  
يف تنمية القيم  دور األنشطة الصفية والالصفية
  اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني

0,91  0,95 0,59 

 0,69 املقياس ككل  

يتضح ارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل حماور   ) 1( و7لنظر إىل معامالت الثبات يف اجلدول رقم   
يتضح أنه معدل عال ، و عليه .إذ أنه كلما كانت تلك املفردات متجانسة فيما تقيسه كان التناسق عاليا  املقياس  ،

  .األمر الذي مّكن من االعتماد على استجا7ت أفراد عينة الدراسة يف عملية التحليل

  

حملور .1  ا�ال الر�ضيدور املدرسة يف تنمية القيم اإلبداعية لدى تالميذ املتفوقني يف :  1عرض نتائج ا
  .دور املدرسة يف تنمية القيم اإلبداعية لدى تالميذ املتفوقني يف ا�ال الر�ضي) 3(جدول 

حملور األول دور املدرسة يف تنمية القيم  عناصر ا
 اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني يف ا�ال الر�ضي

أوافق 

 بقوة
 أوافق

ال 

 أوافق

الدرجة 

 املقدرة

النسبة 

 املؤوية
 2كا

تكوين اإلجتاهات االجابية لدى التالميذ املتفوقني من خالل الدروس 
 .واملواقف الرتبوية املختلفة

44 16 10 174 82,86 23,22 

تيسري سبل ونظم اإلستثمار وقت الفراغ لدى التالميذ املتفوقني 
 .والعمل على إكسا�م القيم واإلجتاهات املرغوبة 

35 25 10 165 78,57 33,82 

الرتكيز على األنشطة الرتبوية العامة واإلهتمام �ا كمكون أساسي من 
 .مكوrت اخلطة الدراسية 

45 20 5 180 85,71 27,48 

حتديث وتنويع األنشطة العامة مبا يناسب ميول التالميذ املتفوقني 
 .وما يفيد يف حيا�م العملية,

40 25 5 175 83,33 22,78 

 26,72 69,52 146 9 46 15 ومعنوً� ينمي اإلبداع بشكل جيد يف املدرسةحتفيز املعلمني مادً� 

إن التجهيزات السمعية والبصرية من التجهيزات اهلامة اليت ينبغي 
 للمدرسة أن تتزود �م من أجل دعم العملية اإلبداعية 

35 32 3 172 81,90 33,82 

مساعدة التالميذ على التعامل مع املواهب والقدرات اإلبداعية اليت 
 يتميزون �ا 

30 35 5 165 78,57 20,22 

 19,67 77,14 162 4 40 26 .إ¯رة دافعية املتفوقني ليكونوا منتجني  بدرجة اكرب



توفري األمكاrت املساعدة على جذب التالميذ املتفوقني إليها 

 .وقت فراغهم فيها حتت إشراف املباشر  وإستثمار,
38 22 10 168 80,00 16,32 

إتباع األساليب العلمية يف اإلستطالع على رغبات التالميذ ومبا 

 .يتصل بطبيعة األنشطة اليت يفضلون  املشاركة فيها
44 20 6 178 84,76 27,65 

العلمية : التنسيق بني املدرسة وبني املؤسسات ا�تمعة األخرى 

 والشبابية, الر�ضية ,
33 27 10 163 77,62 19,54 

ضرورة توفري مناخ تعليمي تعلمي اجتماعي يشجع على تنمية 

 .القدرات اإلبداعية بني املعلم والتالميذ
18 44 8 150 71,43 33,98 

 6,32 69,52 146 22 20 28 .يتوفر يف املدرسة مناخ حيفز الطلبة واملعلمني على اإلبداع 

  

اليت تقدم برامج تعلمية وتربوية  البيئةاملدرسية  ��ا  البيئةانطالقا من النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله  تبني أن  

نوعية من اجل اعداد تالميذ متفوقني دائمي التعلم و ترقية القيم االبداعية ألجل اكتساب املعرفة واالستعداد 

تكوين اإلجتاهات االجابية هذا ما اتضح يف  وللتطورات احلياتية ولتحقيق الذات والعيش مع االخرين بشكل عام 

و عليه فان من أهم عوامل جناح وكفاءة . من خالل الدروس واملواقف الرتبوية املختلفة لدى التالميذ املتفوقني

املدرسة وجود قيادة قوية �ا، تعمل على توفري مناخ تعليمي تعلمي اجتماعي يشجع على تنمية القدرات اإلبداعية 

. يعود إىل كفاءة العنصر القيادي �اوأن ارتفاع إنتاجية بعض املدارس عن املدارس األخرى، . بني املعلم والتالميذ

و7لتايل فإن جناح النظام التعليمي يف حتقيق غا�ته وأهدافه أو إخفاقه يف حتقيقها؛ يتوقف 7لدرجة األوىل على مدى  

صر البشرية اليت تقوم عليها و يشري فريق البحث أن عملية تطوير البيئة   .كفاءة اإلدارة املدرسية وقدرة العنا

ينبغي أن تسود روح حيث   ا�تمع املدرسي لتصبح بيئة إجيابية ومثرية لإلبداع التعامل 7لدرجة االوىل مع املدرسية 

االنسجام بني ا�تمع املدرسي حىت يصبح جمتمعا متكامال تسود فيه روح إبداء الرأي ونبوغ الفكرة وتبنيها وحىت 

تقبل واحرتام التنوع  يف التعامل على كل املستو�ت مثل ميكن حتقيق ذلك البد من µكيد املبادئ والقيم التالية 

ضمان حرية التعبري واملشاركة  تقبل النقد البناء واحرتام الرأي اآلخر و  واالختالف يف األفكار واالجتاهات ، و 

حمور النشاط . العمل بروح الفريق ومبشاركة مجيع األطراف  7ألخذ والعطاء ،و  الر�ضي كما أن يكون التلميذ هو 

صل اليها ك مساعدة التالميذ على التعامل مع املواهب والقدرات اإلبداعية و قد اتضح ذلك من خالل النتائج املتو

لذا فنقطة االنطالق يف أي عمل مبدع تبدأ من وضوح الرؤية واهلدف فان املدرسة اليت تنمي .اليت يتميزون �ا 

صا جلميع األط راف املرتبطة 7لعملية التعليمية والرتبوية ملناقشة فلسفة الرتبية اإلبداع هي املدرسة اليت توفر فر

صل إىل قاعدة مشرتكة ينطلق منها اجلميع لتحقيق أهداف واضحة  البدنية و الر�ضية وأهدافها من أجل التو

صة  و  االساتذة  .يتصدرها هدف تنمية اإلبداع والتفكري لدى التالميذ و املتفوقني منهم خا

  

  

  



 ور املنهاج واملنشآت الر�ضية يف تنمية القيم اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني د:2احملور .1
صر احملور الثاين دور املنهاج يف تنمية القيم اإلبداعية لدى التالميذ  عنا

 .املتفوقني

أوافق 

 بقوة
 أوافق

 % م.د ال أوافق
   2كا

صقلها وفق الألساليب   إكتشاف موهبة املتعلم والعمل على رعايتها و

 .الرتبوية
45 20 5 180 85,71 27,72 

إكساب املتعلم مهارات التعلم الذايت ونوعيته �ن التعلم عملية مستمرة 

 .على مدى احلياة 
34 26 10 164 78,10 15,83 

توزيع العمل تدريب التلميذ على العمل التعاوين والتخطيط واملشاركة يف 

 .واملسؤوليات  والتصرف يف املواقف املختلفة
30 34 6 164 78,10 27,23 

ربط التالميذ املتفوقني  7لبيئة احمليطة والتفاعل معها وتدريبه على اإلسهام 

 .يف حل املشكالت
28 35 7 161 76,67 33,65 

عدم مساعدة التالميذ املتفوقني على التغلب على املشاكل النفسية مثل 

 .القدرة الرتكيز وعدم الثقة  7لنفس 
30 34 8 166 79,05 25,12 

الستخدام اجليد لألوقات الفراغ من خالل ممارسة األنشطة الر�ضية  ا

 .املدرسية والذي يعترب   وسيلة إجيابية حلسن إستخدام الوقت
32 30 8 164 78,10 8,66 

صقل  الشخصية لدى التالميذ تنمية مسة القيادة والتحمل املسؤولية و

 .املتفوقني من خالل قيادته لزمالئه على عمل أو مشروع 
30 30 10 160 76,19 9,77 

إن قلة املنشآت الر�ضية والوسائل يعد عائقا يف وجه النشاط الر�ضي  

 والتالميذ املتفوقني
18 44 8 150 71,43 28,53 

واليت من خالهلا تساعد يف  ان املؤسسة تتوفر على الوسائل البداغوجية

 .ووسائل مسعية وبصرية. …تطور التلميذ املتفوق  
26 38 6 160 76,19 33,65 

سوء الصيانة الذي مس مجيع هذه املنشآت الر�ضية والذي يرجع  7لدرجة 

الهتمام واملراقبة  األوىل إىل سوء ا
28 28 14 154 73,33 6,21 

وجود بيئة تعليمية متكاملة خبصائص دائمة ومنشآت مناسبة من الناحية  

صفية   الصحية والرفاهية  واألنشطة الال
44 9 17 167 79,52 14,57 

لتنسيق بني اجلهات الر�ضية 7ملناطق واملدارس لإلستغالل األمثل 

 .للمنشآت الر�ضية
32 30 8 164 78,10 31,87 

 
البيئة املدرسية الغنية مبصادر التعلم وفرص اكتشاف ما  أن  ذrهالنتائج املوضحة يف اجلدول ألقد تبني من خالل 

لدى التالميذ املتفوقني  من استعدادات واهتمامات مبثابة البنية التحتية لربامج املدرسة اليت �دف إىل تنمية التفكري 

عية يف ظل نقص واإلبداع إذ كيف ميكن اكتشاف التلميذ لديه استعداد للتفوق واإلبداع يف  العاب الفردية او اجلما

املرافق الر�ضية  و العتاد  الر�ضي و هذا من خالل ما ظهر من نتائج كسوء الصيانة الذي مس مجيع هذه 

المر ينعكس سلبا على متغري  الهتمام واملراقبة و هذا ا املنشآت الر�ضية والذي يرجع  7لدرجة األوىل إىل سوء ا

 .ملشاكل النفسية مثل عدم القدرة الرتكيز وعدم الثقة  7لنفس مساعدة التالميذ املتفوقني على التغلب على ا

  

  



  

دور األنشطة املدرسية الصفية والالصفية يف تنمية القيم اإلبداعية لدى التالميذ : 4عرض و حتليل نتائج  احملور 
  .املتفوقني

عناصر احملور الرابع    دور األنشطة الصفية والالصفية يف تنمية 
 لدى التالميذ املتفوقنيالقيم اإلبداعية 

أوافق 
 بقوة

 ال أوافق أوافق
  .د

 املقدرة
 2كا %

جذب التالميذ املتفوقني حنو العمل الرتبوي والتعليمي مبا حيقق مشاركتهم الوجدانية 
 يف إجناز  حاجات ورغبات مشرتكة 

48 10 12 176 83,81 34,43 

واملهارات إجتاه حتليل وتفسري تنويع الوسائل والتقنيات اليت تناسب تفوق التالميذ 
 املوضوعات  اليت يتعرضون هلا

39 25 6 173 82,38 18,33 

توظيف مستو�ت خمتلفة من قدرات التالميذ املتفوقني وما يتيح هلم تفعيل أدائهم 
 .بتفاعل وسائله  وتقنياته 

36 23 11 165 78,57 19,32 

خاصة  �دف إىل تعميق وتوسيع ما تقدمي للتالميذ املتفوقني حمتو�ت دراسية إضافية 
 .يتعلمونه يف  صفوفهم العادية 

40 17 13 167 79,52 20,22 

وخباصة اإلجراءات واألنشطة اليت تتم أثناء ,مراعاة الربrمج املدرسي بعناصره كافة 
 .احلصة حسب  حاجا�م ورغبا�م 

30 22 18 152 72,38 16,8 

التعليمية لرعاية التالميذ مالئمة املناهج الدراسية واألساليب 
 .املتفوقني 

34 19 17 157 74,76 29,12 

إعطاء للتالميذ املتفوقني احلرية التامة يف إختيار النشاط الذي 
 .يرغب فيه ويتوافق مع ميوله 

19 32 19 140 66,67 14,78 

إشباع حاجات التالميذ املتفوقني لألنشطة ذات مستوى رفيع 
 .تتحدى قدرا�م 

32 22 16 156 74,29 13,32 

تعزيز قدرات التالميذ املتفوقني على القيادة واملبادرة يف أوجه 
 .األنشطة التعليمية 

44 19 7 177 84,29 36,32 

إعداد خاص قبل املنافسة من حيث االختيار واالنتقاء والتشكيل الفرق املدرسية 
 الالصفية يف بداية املوسم الدراسي

44 22 4 180 85,71 30,22 

مهمة إختيار الفرق الر�ضية وتشكيلها يف الغالب يقع على التالميذ 
 ر.ب.تاملتفوقني يف درس 

18 30 22 136 64,76 10,43 

ان انتقاء التالميذ املشاركني يف املسابقات اخلارجية يكون على 
 .اساس املوهبة والتفوق 

24 36 10 154 73,33 28,54 

إىل إفساح ا�ال أمام التالميذ املتفوقني االهتمام 7ملنافسات الر�ضية �دف 
 .للمشاركة الفعالة يف السباقات املستقبلية

36 24 10 166 79,05 18,55 

أن  تنميــة املواهــب لــدى األفــراد تعتــرب حاجــة هامــة لــدى  انطالقــا مــن النتــائج املدونــة يف اجلــدول أعــاله تبــني مــا يلــي
ا�تمعــات ، وإن مل تتــوفر متطلبــات تنميــة املوهبــة طــول احليــاة لألفــراد ميكــن أن تضــعف هــذه املوهبــة وتنتهــى ومــن مث 

فـــوق فـــال بـــد مـــن االهتمـــام 7لرتبيـــة اإلبداعيـــة لـــدى األفـــراد املتفـــوقني مـــن أجـــل ترقيـــة مســـتوى قـــدرا�م املرتبطـــة 7لت
كما أشارت بعض الدراسات السابقة إىل أن الفصل واليـوم الدراسـى العـادى مهـا أكثـر األمـاكن واألوقـات . الر�ضي

الدراسية مالءمة للرتبيـة اإلبداعيـة بـني الطـالب، بشـرط أن تتـاح الفـرص لكـى تنمـو موهبـة الطالـب املبـدع، وأن يـؤثر 



وقني، وأن تتوفر األنشطة الر�ضية الصـفية و الالصـفية املناسـبة لكـى املدرس إجيابياً ىف تنمية مكتسبات التالميذ املتف
كما ). Fraizer, 1993) ،(Grant, 1995) ،(Adams, 1997(تتقابل االحتياجات ويتحقق املردود 

خلــص فريــق البحــث طبقــا للنتــائج البحــث املتوصــل اليهــا  أن األنشــطة الر�ضــية املدرســية حتقــق األهــداف الرتبويــة 
كالشـــعور 7إلنتمـــاء للجماعـــة، اظهـــار روح التنـــافس املـــنظم والشـــريف بـــني اجلماعـــات، واإلهتمـــام ( درســـة داخـــل امل

كـالتطبيق الفعلـي ( واألهـداف الرتبويـة خـارج املدرسـة ) اخل ....بتحقيق نتائج اجيابية، وحتقيـق اإلسـتقرار النفسـي، و 
ابيـــات املشـــاركة يف النشـــاطات املدرســـية حســـب للمعلومـــات واخلـــربات املســـتفادة مـــن النشـــاط، واإلســـتفادة مـــن اجي

تطبيــق روح املواطنــه الصــاحلة وخدمــة ا�تمــع والقــدرة علــى اخلطابــة واملواجهــة مــن خــالل النشــاطات : نوعيتهــا مثــل
كما لألنشـطة الر�ضـية املدرسـية دور رئـيس يف حـل مشـكالت التالميـذ ).اخل ....املسرحية واملعسكرات والرحالت 

فمن خالل النشاط من املمكن تشخيص املشاكل اليت يعـاين منهـا التالميـذ : سية واالجتماعية والرتبويةاملتفوقني  النف
املتفــوقني وبنــاءاً علــى ذلــك يــتم حتديــد وســائل العــالج والــيت مــن املمكــن أن تشــمل بعــض بــرامج النشــاط املدرســي 

: وقــدرات التالميــذ املتميــزة وتنميتهــاكــذلك  لألنشــطة الر�ضــية املدرســية دور رئيســي يف اكتشــاف مواهــب . املوجــه
فالنشــاط الر�ضــي املدرســي يــوفر املنــاخ املناســب إلكتشــاف املواهــب والقــدرات وتنميتهــا مــن خــالل اåحــة الفرصــة 
للربوز واالبداع ومن مث الرعاية و�يئة البيئة املناسبة هلـؤالء التالميـذ املتفـوقني مـن خـالل النشـاط املدرسـي الـذي يلـيب 

�  .      م وينمي قدرا�م ومواهبهماحتياجا
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تلعب منظومة البيئة  املدرسية دوراً 7رزاً وأساسياً يف العملية الرتبوية ، مـن حيـث تـوفري سـبل الرعايـة و االبـداع  لـدى  
أن التالميــذ املتفــوقني يف ا�ــال الر�ضــي  حيــث  أن مــن أهــم عوامــل جنــاح وكفــاءة املدرســة وجــود قيــادة قويــة �ــا، و 

ارتفاع إنتاجية البيئة املدرسية  ، يعود إىل كفـاءة العنصـر القيـادي أو البشـري �ـا و اىل ضـرورة تـوفري سـبل الرعايـة  و 
و عليه خلص فريق البحث أن البيئة املدرسية ينبغي أن تكـون متكاملـة، . شروط االبداع الواجب توفريها للمتفوقني 

الـيت    األكفـاء و املـنهج اجليـد ، و اهلياكـل الر�ضـية و العتـاد الر�ضـي فمىت ما وجدت اإلدارة الناجحـة و املدرسـني
تفي 7حتياجات التالميذ املتفوقني ، وغريها واملالعب الر�ضية فـإن ذلـك سيسـهم والشـك يف رفـع مسـتوى التالميـذ 

صـــر مـــن عناصـــر البيئـــة و عليـــه فـــإن اإلدارة املدرســـية كعن.املتفـــوقني و 7لتـــايل التبكـــري يف اكتشـــاف أبطـــال املســـتقبل
املدرســـية مـــن املفـــروض أن تطلـــع 7لعديـــد مـــن املهـــام واملســـؤوليات، ســـواء داخـــل املدرســـة أو خارجهـــا، بغيـــة حتقيـــق 
حمللـي يبقـى بعيـد علـى مـا ينبغـي أن يكـون  حيـث  أهداف العملية التعليمية والرتبوية لكن مـا مت فعـال حسـب الواقـع  ا

و ان .الص ان البيئـة املدرسـية تعـاين شـح املـوارد املاليـة و غيـاب الـدعم ا�تمعـيبناءا على  تفريغ االستبيان مت اسـتخ
كما قصور يف برامج إثرائية الـيت مـن شـأ�ا .هناك قصور يف اهلياكل و املنشئات  الر�ضية و نقص يف العتاد الر�ضي 

ا التالميـذ املتفـوقني  ، فـنحن حنتـاج و عليـه  فلكـى نرعـى اإلبـداع وننميـه لـد. تدعم القيم االبداعية  لـدى  املتفـوقني 
إىل بيئة مدرسية مالئمة لتحقيق هذا األمـر، ببيئـة مدرسـية الزمـة إلثـراء التالميـذ املتفـوقني مبـا يـؤدى إىل تنميـة العمليـة 

وقــد rدت بعــض الدراســات احلديثــة ىف هــذا ا�ــال �مهيــة تــدريب االســاتذة  7ملــدارس علــى أدوار . اإلبداعيــة لــديهم



صي الباحثون  مبا يلـي . لتحقيق أهداف الرتبية اإلبداعية يف ا�ال الر�ضي  فعالة تقـومي األداء امليـداين :و مما سبق يو

صــلح مــنهم للبقــاء يف هــذا ا�ــال مبــا يعــود 7لنفــع علــى املمارســة   للقــائمني علــى إدارات املــدارس وجتديــد تكليــف األ

صة  عند املتفوقني  يف ا حتسـني ظـروف بيئـة -.لتعليم املتوسط  7عتبـاره خـزان حقيقـي لألبطـال الر�ضية اهلادفة و خا

صيانة اهلياكل و املنشئات الر�ضية املدرسية ، مبا جيعل املدرسـة جاذبـة ومسـتقطبة للكفـاءات و اىل  العمل املدرسي و

الميذ املتفوقني صة للت  تفعيل برامج اثرائية تعمل على الرعاية اخلا
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