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 مسموح باالطالع عليه..
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 إدارة التعليم والمهارات

 

 68والتنمية رقم  التعاون االقتصاديمنظمة  -ورقة عمل حول التعليم 

 

لين سبنسر   بيل لوكاس وغاي كالستون وا 

إنه من المقبول على نطاق واسع أن اإلبداع يمثل أحد أهم مخرجات التعليم، ومع ذلك، فإن هناك العديد من 
النظر المختلفة حول ماهيته أو تعريفه، وأفضل السبل لتنميته لدى الشباب، وماذا كان يجب أن ُيقيم، وجهات 

وكيف. وفي كثير من المناهج الدراسية الوطنية، تقدم اإلبداع بطريقة ضمنية ونادًرا ُيعرف على نحو دقيق. 
لمون في تجربتين ميدانيتين في مدارس تتناول هذه الورقة البحثية تعريًفا لإلبداع ذا محاور خمسة انتهجه مع

بإنجلترا. تقترح هذه الورقة أساًسا نظرًيا لتعريف اإلبداع وتقييمه، إلى جانب عدد من االقتراحات العملية بشأن 
كيفية تطوير اإلبداع وتتبعه في المدارس، وقد ُحددت فائدتان واضحتان لتقييم التقدم المحرز في تطوير اإلبداع 

( المتعلمون 2المعلمون قادرون على أن يصبحوا أكثر دقة وثقة في تطوير اإلبداع لدى النشء، )( 1كالتالي: )
قادرون على فهم ما يعنيه أن يكون الشخص مبدًعا بشكل جيد )وأن يستخدموا هذا الفهم لتسجيل األدلة على 

مدى واسعًا من السلوكيات  تقدمهم(. ويبدو أن النتيجة ستحمل توقعًا أكبر بأن المتعلمين يمكنهم أن يظهروا
 )الخصائص( اإلبداعية في مدى واسع من المجاالت.

كتبت هذه الورقة لصالح إستراتيجية االبتكار للتعليم والتدريب الخاصة بمركز البحث التعليمي واالبتكار 
(CERI وهي ناتج مشروع بحثي تعاوني نفذته منظمة اإلبداع والثقافة والتعليم بالتعاون مع مركز البحث ،)

 والتنمية. التعاون االقتصاديالعلمي واالبتكار التابع لمنظمة 

 للتواصل: 
 Francesco.avvisati@oecd.orgفرانسيسكو افيساتي: محلل: 

  Stephan.vincent-lancrin@oecd.orgروع: النكرين كبير محليين ومدير مش -ستيفان فينسنت
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صممت هذه السلسلة حتى تجعل مجموعة من الدراسات المختارة متاحة لعدد واسع من القراء، استنادًا إلى 

والتنمية. يكون التأليف عادة جماعيًا، لكن يذكر المؤلفون  التعاون االقتصاديأعمال إدارة التعليم التابعة لمنظمة 
 زية أو الفرنسية(، وتضم ملخصًا موجزًا بلغات أخرى.الرئيسيون، وتتاح األوراق البحثية بلغتها األصل )اإلنجلي

هذه الوثيقة وأي خريطة مدرجة بها ال تمس وضع أو سيادة أي إقليم، وترسيم الحدود الدولية والحدود الرسمية أو 
 اسم أي إقليم أو مدينة أو منطقة.

التعاون وُتعزى اآلراء المذكورة في األوراق البحثية لمسؤولية المؤلفين الفردية، وال تعكس بالضرورة آراء منظمة 
 وال آراء الحكومات للدول األعضاء. االقتصادي و التنمية

 
 
 
 
 

 (.edu.contact@oecd.orgنرحب بأية مالحظة حول السلسلة حيث يتحتم إرسالها إلى )
 

http://www.oecd.org/edu/www.oecd.org/edu/workingpapers  
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اإلبداع أحد مخرجات التعليم المهمة على نطاق واسع، على الرغم من أن هنالك وجهات نظر مختلفة يعتبر 

حول ماهيته وحول أفضل السبل لتنميته في الشباب وكيف ينبغي له أن ُيقيم. ويعد اإلبداع أمًرا ضمنًيا مسّلًما به 
قيق فيها. وتتناول هذه الورقة البحثية تعريًفا في الكثير من المناهج الوطنية ونادًرا ما يكون معّرًفا على نحو د

لإلبداع ذا محاور خمسة انتهجه معلمون في تجربتين ميدانيتين في مدارس في إنجلترا. كما تقدم هذه الورقة 
دعًما نظرًيا لتعريف اإلبداع وتقييمه إلى جانب عدد من االقتراحات العملية تتطرق إلى كيفية تطوير اإلبداع 

مدارس حيث ُحددت فائدتان واضحتان لتقييم التقدم المحرز في تطوير اإلبداع كالتالي: األولى أن وتعقبه في ال
يصبح المعلمون أكثَر دقة وثقة تجاه تطوير اإلبداع في الشباب، والثانية أن يدرك المتعلمون على نحو أفضل ما 

ة على تقدمهم(. ويبدو أن النتيجة يعنيه أن يكون الشخص مبدًعا )وأن يستخدموا هذا اإلدراك لتسجيل األدل
ستحمل احتمااًل أكبر بأن يعرض المتعلمون نطاًقا كاماًل من قدراتهم اإلبداعية تطال تشكيلًة واسعًة من 

 المجاالت.
 
 

نتقدم باالمتنان لفرانسيسكو افيساتي وستيفان فينسنت النكرين لقراءتهم المفصلة المفيدة للغاية للمسودات السابقة 
 لهذه الورقة البحثية وإلرشادهم التحريري. 

كما نتقدم بالشكر لفريق المشروع القيادي وهم: الدكتور فرانسيسكو أفيساتي، وبول كوالرد، وآنا كرافت، والدكتور 
فيد باركر، ونارني روثرا راجان، والبروفيسور جوليان سيفتون غرين، وجو تراوزديل، والدكتور ستيفان فينسينت داي

 النكرين.
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لين سبينسر: إعداد  *بيل لوكاس وغاي كالستون وا 

(، بالشراكة مع مركز البحث التعليمي CCE، قامت منظمة اإلبداع والثقافة والتعليم )2111ربيع عام في 
 Centre forوالتنمية، بتكليف " مركز التعلم في عالم واقعي"  التعاون االقتصادي( لمنظمة CERIواالبتكار )

Real-World Learning (CRLفي جامعة وينشستر إلجراء البحوث إلثبات جد ) وى تطوير إطار تقيمي
 لمتابعة تطور اإلبداع لدى الشباب في المدارس.

( الخبراء الممارسين في إجراء CRLوبعد استعراض أدبيات البحث المتعلقة باإلبداع وتقييمه، استشار مركز )
(. وفي ضوء هذا العمل التحقيقي 2115المقابالت المنظمة وتبني نهج تحقق تقديري )كوبرايدر وويتني عام 

األولي وضعنا إطارًا للمعلمين لتقييم تطور اإلبداع لدى الشباب، والعمليات المتعلقة بتجربة هذا اإلطار في 
( مدرسة كانت أوالهما كدليل على المفهوم، والثانية الستكشاف 12نيتين في )المدارس. ثم أجرينا تجربتين ميدا

 القضايا التي أثيرت في الدراسة األولى. 
 وقادنا في هذا العمل ثالثة أسئلة شاملة، كانت كالتالي: 

 م(؟هل يمكن تطوير أداة تقييم شاملة ومتطورة بشكل فعال، ويمكن للمعلمين االستفادة منها )إثبات المفهو  ( أ
 هل هناك أي إطار عمل  قابل لالستخدام عبر المرحلة العمرية الكاملة للتعليم الرسمي؟  ( ب
ذا كان هناك إطار مفيد للمعلمين والطالب.. ما طريقة التقييم التي يجب أن يتبناها هذا اإلطار؟ ( ت  وا 

وصلنا إليها. وتشمل ( وفريق البحث، واالستنتاجات التي تCRLوصف الورقة البحثية النهج الذي تبناه مركز )
أ(، ووصفًا ألداة التقييم التي 2112ملخصًا مختصرا للغاية ألدبيات البحث الواسعة )سبنسر ات ال لعام 

 طورناها إلى جانب تحليل لفاعليتها.
 
 
 

Bill.Lucas@winchester.ac.ukجامعة وينشستر.  االتصال:   -مركز التعلم في عالم واقعي  *  
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 اإلبداع في المدارس أمرًا ذا أهمية؟ لماذا يعد تقويم .1

"منذ بداياته المتواضعة من الجامعات في القرن الثامن عشر وكذلك األنظمة المدرسية في القرن التاسع 
عشر تطور التقييم التعليمي بسرعة ليصبح الحكم ذا القيمة التي ال جدال فيها سواء إلنجازات الطالب 

 Patricia Broadfoot (2000:xi ) .الوطنية التعليمية" أو الجودة المؤسساتية أو المنافسات
 

 التحدي اإلبداعي 

يتفق غالبية الناس على أن المدارس يجب أن تعمل على تطوير اإلبداع لدى الطالب بنفس القدر الذي تعمل به 
يوجد تعريف من أجل تخريج متعلمين يعرفون القراءة والكتابة والحساب. ومع ذلك وعبر العالم التربوي، ال 

مستخدم على نطاق واسع يحدد ماهية اإلبداع، كما ال يوجد إطار متفق عليه لتقييم تطور اإلبداع في المدارس، 
 وهناك عدد قليل من أدوات التقييم مصممة خصيصا لتتبع تطور المتعلمين.

ذا كان من الضروري أن ُيحمل اإلبداع محمل الجد من قبل التربويين وصناع السياسة ا لتعليمية، فإنه يتحتم وا 
علينا أن نكون أكثر وضوحًا حول ماهيته، كما يجب أن نضع نهجا لتقييمه بحيث يكون أكثر صرامة لضمان 
المصداقية، وبحيث يمكن للمعملين المنشغلين بسهولة ويسر. وبهذه الطريقة، نكون قد قدمنا قيمة مضافة لما 

 أشير إليه في العبارة المقتبسة أعاله.
 ربة لهذا التحدي، فإن تعريفنا لإلبداع يتضمن العناصر التالية.وفي مقا

 نحن نعتقد أن اإلبداع:
 (؛ 2112مفهوم معقد ومتعدد األوجه ويظهر في كل مجاالت الحياة )ترفينجر ات ال عام  -
 (: 1998قابل للتعلم )سيكزنتميهالي عام  -
 (: 1998أمر أساسي للنجاح في العالم الحقيقي )ستيرنبيرغ عام  -
 (:1951)غيلفورد  1يمكن إخضاعه للتحليل على مستوى الفرد من حيث السلوكيات أو التصرفات -
 (.1991يتأثر بقوة بالسياق والعوامل االجتماعية )الفي ووينجر عام  -

 
 
 



 
 

 

9 

 

 بعض إيجابيات وسلبيات تقييم اإلبداع

منهما. وللمعنيين بالتعليم يعد كل من اإلبداع والتقييم موضوعين مهمين، وتوجد أدبيات بحث مكثفة حول كل 
آراء قوية حول كل من التقييم واإلبداع. تلخص قصة بداية هذا المشروع ذلك، ففي جلسة التحقق التقديرية التي 

ن  2ُعقدت مع هيئات المعلمين والمبدعين والخبراء، أيَّد الحضور بشدة الطرح القائل بأنه من الممكن )حتى وا 
التقدم المحرز في تطور اإلبداع لدى الشباب، وأن هناك مجموعة من الطرق كان بطريقة غير مباشرة( تقييم 

التي يمكن من خاللها القيام بذلك. وكان الفريق قد ُمِثل التقييم بشكل دائري في مصفوفة تظهر عددًا من 
 مستويات المهارات اإلبداعية في عدد من المجاالت المختلفة، وكان الحضور مرتاحين تمامًا لذلك.

عندما ُعرض المفهوم ذاته من خالل جدول تظهر فيه بشكل صريح مستويات التقدم مرقمة )في مقابل  لكن
المستويات الضمنية المدرجة في الشكل الدائري التي ظهرت مرتفعة ومظللة بخط أكبر( أبدى المعلمون 

 والمبدعون غضبهم ورفضهم وحيرتهم.
دائرة إلى مستويات "التقدم"، بينما أظهر الجدول أنواعًا كان الفرق الوحيد هو تنسيق العرض، حيث أشارت ال

 للمستويات المرتبطة بالمعلمين مع مستويات التحصيل المنجزة في المواد المهمة كاألدب والحساب.
وهكذا تعلمنا في وقت مبكر أن المشكلة التي تواجهنا لم تكن تتمثل فقط في تحديد عدد أوجه اإلبداع، التي 

ا في نطاق مسار تطوري، بل كان علينا أيضا األخذ بعين االعتبار الطابع العملي، يمكن وصف كل منه
 والمعقولية، ومدى مقبولية المفهوم من قبل المعلمين.

وعلى الرغم من تعقد المهمة إال أن المزايا المحتملة لمحاولة قياس أو تعقب تطور اإلبداع في المدارس يمكن 
 إدراكها بسهولة، وهي تشمل:

 رة إلى أن العقلية اإلبداعية تؤخذ على محمل الجد كجانب مهم من المنهج الرسمي في المدارس.اإلشا -
 اإللهام تطور المناهج واألنشطة التدريسية التي تعزز اإلبداع.  -
( تتيح للمعلمين واآلخرين فهم المزيد حول 2119توفير طريقة لتوضيح رؤية تطبيقية لإلبداع )هينجل  -

 (.2112طور الطالب، ودعم تطورهم العقلي بطريقة أكثر فاعلية )كرافت ات ال األبعاد المختلفة لت
 مساعدة المعلمين على فهم اإلبداع بطريقة أكثر دقة. -
 (.2111تقديم تغذية راجعة بنائية للطالب تمكنهم من تطوير إبداعهم بشكل أكثر فاعلية )بالك وويليام  -
 تقديم تغذية راجعة للمعلمين وتركيز انتباههم على هذا البعد.  -
 بدء المناقشة حول طبيعة اإلبداع وبناء توافق أو إجماع في اآلراء حول ذلك. -
 فهم التطورات الفردية وكذلك مسارات تعلم اإلبداع بشكل أفضل. -
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العيوب المحتملة أو التحديات تكمن المشكلة في عدم وجود رأي مجمع عليه حول ماهية اإلبداع. لذلك، فإن 
 المتعلقة بالتقييم البنائي لإلبداع في المدارس قد تشمل: 

 تشجيع التفسيرات السطحية حول ماهية اإلبداع )كما وضحته الحكاية التي ذكرت مسبقًا في هذا القسم(. -
مثال احتمال التشويش على الطالب على نحو سيئ بسبب تعليق حول شخصية طالب بأنه على سبيل ال -

 .1ضعيف الخيال 
إذا افترضنا أن عمل مقارنات تلخيصية عن إبداع األفراد ليس هو الهدف المنشود؛ فإن هنالك مجازفة بأن  -

تستخدم "عالمات" التقييم بطريقة غير مناسبة إلجراء مقارنات تجميعية في األداء بين المدارس وداخل 
 المدارس.

 (.1984ياق بعين االعتبار )كويسلر القلق بشأن أن ُتجرى تقييمات دون أخذ الس -
 الصعوبات العملية المتضمنة في قياس شيء والذي يتجلى في مجموعة من المواد الدراسية. -

 
 المبادئ التوجيهية لتطوير إطار عملنا واألداة المرتبطة به

منها بين الدقة  لقد وضعنا مجموعة من المبادئ التوجيهية لمساعدتنا في الموازنة بين التوترات التي ال مفر 
والقابلية لالستخدام. يهدف هذا المعيار )الذي وضعناه في قائمة في الصفحة التالية( إلى الجمع بين العملية 

 البراجماتية وبين اإلدراك السليم للمعنى.
 لقد قررنا أن يكون إطار عملنا كما يلي:

وفييست  2118بداع )كالكستون عام التحديد المفصل لإلمكانات تقترح أدبيات البحث أنها تمثل جوهر اإل -
 (.2111، كوفمان وستينبيرغ عام  2111عام 

؛ بيركنز عام 2111مرتكز بشكل جلي على "تنمية قدرة" العقلية اإلبداعية )لوكاس وكالكستون عام  -
 (.1998؛ ستينبيرغ عام 1995

 شامل فيما يتعلق بالبحوث الموجودة قدر اإلمكان. -
 ويتضمن عناصر متميزة.متماسك داخليا فيما بينه  -

وباإلضافة إلى ذلك، كنا عازمين )حيث دعمتنا المجموعة القيادية بشكل كبير( على أن نبرز كاًل من المكون 
(، وكذلك الجوانب التقنية والحرفية )بيرجير عام 1991االجتماعي/السياقي لإلبداع والتعلم )الفي ووينجر عام 

يعني االشتمال على مفاهيم "االنضباطية" "والتعاون" في تعريفنا (. وهذا 1991واريكسون ات ال عام  2111
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للفرد المبدع، حيث إن الفرد ذا الشخصية أو الطبيعة "المنضبطة" يرجح أن يكرس الوقت والجهد للمهنية 
ولتحسين وتطوير تقنياته، بينما يكون من المرجح أن يعمل الفرد ذو الشخصية "التعاونية" مع اآلخرين على نحو 

 ناسب ومشاركة نتائج إبداعه التي تعد الحصيلة المهمة لإلبداع.م

وبوصف هذين "الخيارين" فإننا نتوافق بشكل صريح مع تقاليد بنائية اجتماعية واسعة النطاق في التعليم، فضال 
ى على االعتماد على أدبيات البحث التي تفحص األداء الخبير وكيف يتقدم األفراد من مستوى مبتدئ إلى مستو 

 الخبراء الممارسين.

ن كان ذا قيمة عالية لدى المعلمين  وال يعد اإلبداع في معظم الدول عنصرًا رسميًا في المنهج المدرسي )حتى وا 
وأرباب العمل(، ولذلك فإن أي نشاط تقيمي يضطلع به المعلمون فيما يتعلق بتطور إبداع طالبهم يحتاج ألن 

نفذنا المرحلة األولى لهذا  -وألسباب عملية-لوضع في إنجلترا حينما ينظر إليه كقيمة جوهرية. كان هذا هو ا
 المشروع. وفيما يتعلق بالمبادئ، كان من المهم أن تكون أي أداة تقييم:

 مفيدة حسب رأي المعلمين. -
على مستوى جيد من التحليل، ال هي مجردة جدًا بحيث يمكن مالحظتها بشكل مباشر، وال هي مفصلة  -

 ة يصعب تنفيذها.جدًا بحيث لدرج
 واضحة وسهلة الفهم فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة. -
 قابلة للتطبيق على مدى واسع من أنماط اإلبداع. -

 اإلبداع في المدارس

لقد أصبح وضع اإلبداع في مدارس إنجلترا منحسرًا ومتضائاًل، ففي العقد األول من هذا القرن وخالل السنوات 
ن اللجنة االستشارية الوطنية المؤثرة عن التربية اإلبداعية والثقافية )التقرير الصادر التي تلت التقرير الصادر ع

. وفي الواقع، بدى 4( بدا اإلبداع في أوجه1999عن اللجنة االستشارية الوطنية للتربية اإلبداعية والثقافية، 
 اإلبداع في الفترة األخيرة وكأنه مطمور في المنهج الدراسي.

سميث وليسا سميث عن ذلك "إن اإلبداع والتعليم يجلسان وينظران إلى بعضهما البعض من  وكما عبر جيفري
على مسافة، تمامًا كما يفعل أوالد وبنات الصف السابع في حصة الرقص، فهم يعلمون أن مبادرته أو تحركه 

ث وسميث، باتجاه اآلخر في الصالة الرياضية قد يجلب فائدة كبيرة إال أنه محفوف بالمخاطر" )سمي
2111:251.) 
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والتنمية، ُتعِطي سياسة التعليم في المملكة  التعاون االقتصاديوكما في معظم الدول األعضاء في منظمة 
المتحدة مساحة لإلبداع. وعلى الرغم من ذلك فإن مهارات التفكير ومهارات التعلم والشخصية في إنجلترا )وكذلك 
نظيرها في كل من أسكتلندا وويلز وشمال أيرلندا( ال تزال متواجدة كإطار عمل نادرًا ما يتم الرجوع إليه من قبل 

السياسة والمسؤولين عن التعليم. ويتألف إطار عمل مهارات التفكير والتعلم والشخصية من ست واضعي 
 مجموعات من المهارات عبر المناهج الدراسية، يمثل "التفكير اإلبداعي" إحدى هذه المهارات.

عدُّ من هناك أسباب اقتصادية واجتماعية وراء حصول اإلبداع على حيز في المنهج الدراسي. فاإلبداع يُ 
(، وعندما يتم 2112الكفاءات ذات األهمية القصوى لدى أرباب العمل في القرن الحادي والعشرين في )فلوريدا، 

االعتراف باإلبداع وُيعزز في السياسة، فإنه غالبًا ما يكون ذلك ردًا على المخاوف المتعلقة بالتوظيف والقدرة 
بداع في مركز اهتمامها حتى يصبح الطالب قادرين على حل التنافسية. تحدد سياسة التعليم نفسها بوضع اإل

مشكالتهم ومواجهة تحدياتهم خارج الفصل الدراسي. على سبيل المثال، يعد مفهوم اإلبداع لدى هيئة المؤهالت 
نجازهم" ويعد الطالب للحياة ويثري حياتهم" )باناجي  والمنهج على أنه "يطور اعتداد الطالب بأنفسهم وتحفيزهم وا 

 (.2111:21ت ال ا

( ونظرًا لذلك فإنه يعتبر أمرًا مهمًا 2111في أدبيات البحث، ُينظر لإلبداع "كسلعة اجتماعية" )باناجي ات ال، 
"للتطور االجتماعي والشخصي للشباب في المجتمعات والمحيطات االجتماعية األخرى". وهناك غالبًا "حتمية 

ة االستشارية الوطنية للتربية اإلبداعية والثقافية" الجدل بشكل واضح اقتصادية" ُمتضمنة كذلك. ولقد أثارت "اللجن
حول تمكين اإلبداع في التعليم بالدولة "من المنافسة في السوق العالمية وتمكين الشباب من التكيف مع التغير 

 (.15: 2111التقني". )باناجي، 

عة )المدارس( المتحكمة في المواد. ونظرًا إن التحدي األساسي أمام تنمية اإلبداع في المدارس يكمن في طبي
لذلك، بينما يمتد اإلبداع إلى كل المواد، وال يقتصر على "الفنون" فقط، فإنه توجد صراعات متأصلة تتعلق 
بمحاولة التأكيد على تقييم المفاهيم عبر المناهج الدراسية. إن قضية رؤية اإلبداع على أنه "متحرر من السياق" 

منهج معين هي مسألة غامضة أيضًا. على سبيل المثال، يعالج اإلبداع في المنهج الوطني في أو غير مرتبط ب
المملكة المتحدة على أنه موضوع يسري عبر المناهج، إال أنه في مناهج السنوات األولى يحدد اإلبداع ضمن 

ب( بأن  2116كرافت )مجموعة من المواد المحددة تضم الفن والتصميم والموسيقى والمسرح. ولقد علقت أنا 
هذا األمر يجعل القرار بشأن ما يتم تقييمه )أو باألحرى ما ال يتم تقييمه( مشكلة أو أمرًا غامضًا. وسعيًا لتطوير 

 إطار عملنا للتقييم جربنا منهجين مختلفين، أحدهما نهج التجريب الميداني الستكشاف المزيد حول هذا األمر.
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بالمدارس في إنجلترا وهي زيادة أعباء جدول األعمال المساءلة المدرسية المتعلقة وهناك مسألة أخرى تتعلق 
بالدرجات ونظم التقييم وجداول االتحادات، وأنظمة الدفع الجديدة، وتقليص الحرية المهنية في خيارات وضع 

حتمل أن يكون التقييم (. ومن الم2111المنهج محليًا التي تتنافس مع محاوالت جادة لتغذية اإلبداع )مينتر عام 
البنائي الذي يعطي السلوكيات اإلبداعية قيمة يخالف أداء جدول األعمال لالختبار الوطني وبالتالي فهو يعد 

(. ولقد أوضح تقرير كرافت للمختبر المستقبلي: "أن التوجه القوي لرفع المعايير 2119أمرًا ثانويًا )لوني عام 
اد والمدارس يمكن اعتبار أنه في توتر مع االلتزام القوي الذي يملك القوة ولجعل األحكام الخاصة بأداء األفر 

 (.1ب: 2116ذاتها لرعاية اإلبداع والمرونة والقدرة" )كرافت 

بعد فحص أدق للبحوث، على سبيل المثال في عمليات ما وراء المعرفة )بما في ذلك عمليات عقلية مثل 'تحدي 
رد المبدع(، يظهر دليل واضح يقترح بأن تضمين السلوك اإلبداعي )والتعلم وهي ذاتها سلوك للف –االفتراضات' 

األخرى( في الدروس فعاًل يرفع من اإلنجاز، لتعزيز اإلبداع وتطوير المتعلمين أكثر قوة يؤدي إلى زيادات في 
أنه من الممكن  (. هناك هدفان ال ينبغي أن يستخدما بطريقة تبادلية، ذلك2111نتائج اختبار القياس )واتكينز، 

أن ننمي اإلمكانات اإلبداعية، وفي نفس الوقت نرفع مستويات التحصيل في المواد. في الواقع، وجد البحث 
الذي أجراه مركز التعليم المستمر في تأثير "الشراكات اإلبداعية" تأثيرات صغيرة ولكن دالة على اإلنجاز، خاصة 

(. ومع وجود أداة لقياس مدى 2111ة والرابعة )كوبر ات ال عام بالنسبة للشباب في المرحلة األساسية الثالث
 التطور في اإلبداع؛ فإن هذه العالقة ستصبح أكثر وضوحًا.

وعلى نحو ال يثير الدهشة يركز الكثير من المعلمين على االختبارات عالية المجازفة المفروضة من الدولة بداًل 
(. عدم وجود أي متطلب 2114اإلبداع )ويليام ات ال عام من تعقب التطور في إمكانات أو سلوكيات مثل 

لتقييم اإلبداع بطريقة إجمالية على المستوى الوطني )أو حتى بنائي في الفصول( يسهم أيضًا في االستهانة 
باإلبداع. لكن، يمكن القول إن االفتقار إلى أدوات مدرسية سهلة االستخدام لتقييم اإلبداع هي سبب آخر إليالء 

 داع اهتمامًا أقل من المحتوى أو المعارف اإلجرائية.اإلب
 

 تقييم اإلبداع في المدارس

، 1961على الرغم من الصعوبات فإن المحاوالت المتعلقة بتقييم اإلبداع تملك تاريخًا عريقًا )هاوسيفر عام 
ًا ذات مصداقية (. ولم نجد في المراجعة مثااًل استخدم على نطاق واسع وال حتى طرق2111وبالكر وماكيل، 
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لتقييم اإلبداع في المدارس. وعلى الرغم من أنه أمر غير واضح، إال أن هنالك محاوالت وتجارب عملية تنبع 
 من العمل الذي تقوم به إدارة التعليم اإلبداعي والثقافي.

شيكوف إن الغرض من أي نشاط خاص بالتقييم يؤثر بشكل جوهري على اختيار منهجية البحث. يذكر باود وفال
( أن هناك غرضين متمايزين للغاية للتقييم: أحدهما تقديم شهادة إنجاز، واآلخر تسهيل 2118:411)عام 

التعلم. لذلك، فإن التقييم قد يكون بنائيًا )تكوينيًا( يساعد الطالب والمعلمين على التحسن، أو تجميعيًا )نهائيًا( 
يانًا عمل استخدام تكويني أو بنائي للتقويمات التجميعية، يمكن أن يتيح إجراء مقارنات. وفي الواقع، يمكن أح

(. فالتقييم التكويني يمتلك وجهة نظر واقعية 2111هذا على الرغم من أنه من الصعب عمل العكس )لوني عام 
ترى الواقع كبناء اجتماعي وليس مجرد هدف. إن المتغيرات المقيمة بنائيًا معقدة ومتشابكة ومن الصعب قياسها، 

د تستخدم البيانات التجميعية للبيانات التكوينية عند االحتياج للصدق والثبات، بينما يستخدم التقييم البنائي وق
معايير مختلفة مثل: "الثقة والموثوقية". وقد ُشكلت المداخل المتعلقة بالتقييم التكويني في المدارس اإلنجليزية 

، حيث 5( في السنوات األخيرةAfL) Assessment for Learningبواسطة حركة التقييم من أجل التعلم 
استخدمت هذه الحركة مجموعة من أساليب التغذية الراجعة بطرق مختلفة لمساعدة المتعلمين على إنجاز 

 التعاون االقتصاديالمستويات المطلوبة لألداء الممَتحن بشكل أكثر فاعلية )لمزيد من الراجعة، انظر منظمة 
 (.2115والتنمية، 

 : المحاوالت األولية لتقييم التعليم في المدارس1بع المر 

 ( اختبارات لإلبداع تقع ضمن عدد من التصنيفات: 2111اقترح بالكر وماكيل )عام 
  .االختبارات السيكومترية للتفكير التباعدي 
 .اختبارات السلوك أو الشخصية لسمات السلوك أو الشخصية السابقة 
  بالسلوك اإلبداعي.اختبارات الشخصية المتعلقة 
  .قوائم أنشطة الخبرات المرتبطة باإلنتاج اإلبداعي 
  .مقاييس تقييم التصرفات تجاه الجوانب المهمة لإلبداع أو التفكير التباعدي 
 .التقنيات المتطورة لتقييم المنتجات اإلبداعية 
 داع باإلجماع(.األحكام ذات الخبرة لتقييم مستوى اإلبداع في المنتج أو اإلجابة )تقنية اإلب 
  المكونات الستة لتقييم التصميم اإلبداعي للمنتج )نماذج تصميم المنتج للمستهلك( الحداثة والقدرة على حل المشكالت

عطاء األهمية لحاجات العميل، ومستوى الرغبة ومدى أهميتها.     ومستوى الرضا، والقدرة على ربط حاجات العميل وا 
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 التفكير حول اإلبداع وتقييمه .2

"على الرغم من الكم الهائل لتعريفات اإلبداع والمصطلحات التابعة له، إال أن هناك تعريفات 
قليلة تستخدم على نطاق واسع من قبل الباحثين متجنبين بذلك تعريف المصطلحات ذات 

 الصلة" 
 (. 2111:46جوناثان بالكر وماثيو ماكيل )عام 

المتعلق بالتقييم، بناء على األفكار التي عرضت آنفًا، مع التعويل يقدم هذا القسم األسس النظرية إلطار عملنا 
 أ(. 2112على مراجعة أدبيات بحث أكثر اتساعًا )سبنسر ات ال، 

إنه من الصعب الفصل بين المكونات النفسية واالجتماعية لألداء اإلبداعي، وعلى الرغم من أن دراستنا تتناول 
لمدارس إال أن مراجعة أدبيات البحث ركزت على سمات اإلمكانات تطوير إطار عمل لتقييم األفراد في ا

اإلبداعية التي من الممكن تقييمها بداًل من فحص طبيعة المنتج واألداء اإلبداعي أو البيئات التي تدعم اإلبداع 
 بشكل أكثر فاعلية.

ومن ثم يجمع معًا المفاهيم  يبدأ هذا الجزء بتلخيص بعض النقاط المتباينة بين اآلراء المختلفة حول اإلبداع،
الرئيسة حول اإلمكانات )التصرفات( التي تشكل الشخصية المبدعة، مع عرض التحديات التي يواجهها أي 

 شخص يحاول وضع إطار عمل لتقييم اإلبداع.

 ويتحتم عند تطوير أي إطار عمل للتقييم، أن تصاغ الخيارات المتعلقة بالتفكير المبكر حول الموضوع، وبناء
 على مراجعة أدبيات البحث فإن القرارات التي اتخذناها بشأن تقييم اإلبداع تتلخص فيما يلي:

وصفنا اإلبداع من ناحية السلوكيات الفردية اإلبداعية، مختارين بذلك مجموعة متماسكة من السلوكيات  (أ 
ل اإلبداع، وليس التي تنحدر من األدب، وقد اخترنا التركيز مباشرة على ما يجري للمتعلم خالل مراح

على البيئة التي يحدث بها هذا األمر، وال على المنتجات اإلبداعية بحد ذاتها )على الرغم من أنها قد 
 تستخدم من قبل المتعلمين إلظهار مدى تقدمهم(.

عند إدراك وتقييم الطبيعة االجتماعية والشاملة لطبيعة اإلبداع ركزنا على تقييم اإلبداع ضمن األفراد، وقد  (ب 
 شملنا سلوكًا واحدًا بشكل تفصيلي يتناول طبيعة اإلبداع الشاملة على نحو خاص.

 تبنينا رأيًا حول اإلبداع )والذكاء( ُيرى فيه اإلبداع على أنه شيء يمكن تعلمه، وليس شيئًا فطريًا. (ج 
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المثال(، أدركنا أهمية السياق من خالل تقييم اإلبداع داخل المواد )في الموسيقى والرياضيات على سبيل  (د 
 وكذلك في أشكاله العامة )كالقدرة على توليد أفكار جيدة في مجاالت مختلفة(.

 شملنا تركيزًا على االنضباط عندما يكون الفرد مبدعًا، وكذلك على القيمة الموثقة جيدًا للتفكير الحر. (ه 

 أفكار مختلفة حول اإلبداع

اآلراء حول اإلبداع، حيث تتراوح بين اإلبداع  أ( خريطة لمجموعة من 2116حدد النموذج الذي صاغه كرافت )
 collectiveإلى اإلبداع كظاهرة جماعية   individualised endeavourكمسعى فردي لإلبداع 

phenomenon وهو يبين التجاذب الحادث بين رؤية اإلبداع كمفهوم محدد المجال ،domain-specific  في
 .domain-genericمقابل اإلبداع كمفهوم عام المجال 

 
 اإلبداع: الشخص والموقع (1)شكل ال

 
 

 وصف اإلبداع في األفراد 

كان غيلفورد أحد أول الباحثين الذين بحثوا في اإلبداع من منظور اإلمكانات اإلبداعية التي يشار إليها بشكل 
عام بالنظرية السمات النفسية. ركزت هذه النظرية على الطرق المتعلقة باألنماط المعتادة للعقل، والسلوكيات 

غيلفورد للسمات قد ربطها بالتصنيفات الواسعة  المرتبطة بها من أجل وصف الشخصيات المختلفة، وكان تعريف
لالستعدادات واالهتمامات واالتجاهات والصفات المزاجية. ومن وجهة نظره "فإن الشخصية اإلبداعية هي عبارة 

 (. 1951عن أمر متعلق بالصفات التي تعد سمات لألشخاص المبدعين" )غيلفورد عام 

 فردي

 عام المجال

 فردي 

 محدد المجال

 جماعي 

 عام المجال

 جماعي 

 محدد المجال
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لتي تستخدم كمؤشرات لقوة العقلية اإلبداعية في األفراد.. وفي هناك إجماع متزايد حول تحديد السلوكيات ا
تعريفًا لإلبداع في  121( 2112مراجعة شاملة لما وراء تحليل لإلبداع في أدبيات البحث، قارن تريفينجر ات )

األوراق البحثية التي تستكشف "والسمات والخصائص والسمات األخرى الشخصية التي تميز األفراد المبدعين 
 ن أقرانهم.ع

تعريفًا جمعوا قائمة من السلوكيات اإلبداعية )المعرفية والشخصية والسيرة الذاتية( التي وردت على  121ومن 
 األقل في ثالثة مصادر، وصنفت في أربع فئات:

 توليد األفكار. -
 البحث العميق في األفكار.  -
 االنفتاح والشجاعة الستكشاف األفكار.  -
 للفرد. االستماع "للصوت الداخلي" -

؛ 2111هناك محاوالت عدة لتخطيط السلوكيات التي تكمن وراء األداء اإلبداعي )كمحاوالت كوفمان وستنبيرغ، 
(، وكانت بعض القوائم للسلوكيات المتعلقة باإلبداع طويلة جدًا لدرجة يصعب معها على 199وروت بيرنستين، 

سلوكا، تتمتع كل منها بدرجة  11ئمة مكونة من ( قا1999المعلمين تطبيقها، ولقد وضع روت بينستين )عام 
من الصدق الظاهري والتجريبي، تشمل هذه القائمة: المالحظة الدقيقة؛ استخدام الخيال الحسي؛ القدرة على 
التجريد؛ فهم أنماط المعلومات؛ تشكيل أنماط جديدة؛ توليد قياسات جديدة، واستخدام البديهة والمعرفة الضمنية؛ 

فاهيم المتغيرة؛ الربط بين التمثيالت ذات األبعاد المختلفة؛ وخلق النماذج والتكيف معها، التالعب التعاطف والم
 بالمادة واألفكار؛ تحويل األفكار إلى وسائل مختلفة؛ تركيب عناصر فكرة إلى كلٍّ متماسك. 

  
 المكونات الفردية واالجتماعية لإلبداع

( قائمة من السلوكيات، على الرغم من أنها نقطة بداية مفيدة، إال أنها غير مكتملة 2112وضع تريفيجر ات )
كإطار للتقييم، فمظاهر اإلبداع تكون إلى درجة ما نتيجة لتعاون معقد عبر المجموعات االجتماعية. إن التحدي 

أن هذه السلوكيات ببساطة ليست متواجدة  الذي يمثله استخدام هذا التصنيف لتطوير إطار عمل للتقييم هو
داخل الفرد، وهي أيضا دالة لما هو متوافر في السياق األوسع، وكما يالحظ المؤلفون فإن الكثير من تعريفات 

 اإلبداع تتحدى فكرة أن السلوكيات كافية بحد ذاتها. 
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( على سبيل المثال، أعمال أمابايل، حيث أكدا "أن دراسة اإلبداع على أنه 2111:9وقد أورد فيليس ومكولي )
قد يكون له أثر محدود، نظرا ألن المحيط االجتماعي أظهر أيضا أن له تأثيرا على السلوك  traitسمة 

 اإلبداعي".

مى "قانون اإلبداع"، يتناول مفهومًا واسعًا ( نص مبكر حول اإلبداع تحت مس1984وكان آلرثر كويسلر )عام 
حول اإلبداع، ويركز على توابعه االجتماعية، وأشارت نظرية كويسلر العامة حول اإلبداع البشري في الفن 
والفكاهة واالكتشاف العلمي إلى دور التأثيرات الخارجية في عملية التفكير اإلبداعي للفرد، مشيرا إلى 

كيبلر وكيلفن ونيوتن وباستير وفيلمنغ وكويسلر، أثبت كويسلر الطريقة التي تتطور بها "االكتشافات" العلمية ل
عادة تجميع أو ربط العناصر الموجودة، فالبشر  ال  -كما يقول-األفكار عن طريق اإلخصاب المتبادل، وا 

 "يخلقون" التفكير األصيل كليا".

شارة إلى العنصر االجتماعي أكدت التوجهات الحالية لإل بداع الطبيعة االجتماعية والتعاونية لطبيعة العملية وا 
 اإلبداعية، ولقد أخبرنا جون ستينر على سبيل المثال أن:

لهم الفكر الغربي الذي يؤمن بالفردية، وعلى  "نظرية المفكر المنعزل ما زالت تظهر لدى من شكَّ
ل أو بناء المعرفة وتُ  شكل األشكال الفنية واقعاً الرغم من ذلك يكشف الفحص الدقيق لكيفية تشكُّ

مختلفاً، وتنبثق األفكار المولدة من التفكير المشترك من الحوارات المهمة والمستمرة والصراعات 
 المشركة إلنجاز تبصرات جديدة من قبل شركاء التفكير".

 (2118:1،جون ستينر)

فردي هو إتاحة مجال كاف للبعد إن التحدي الذي يواجه الفرد الذي يضع أداة للتقييم الستشكاف اإلبداع ال 
االجتماعي لإلبداع كي يؤخذ في االعتبار، ويمكن تحقيق ذلك من خالل تضمين ُبعد "التعاون" كعنصر مهم 

 قابل للقياس وعنصر من عناصر الفرد المبدع.
 

 اإلبداع محدد المجال في مقابل اإلبداع عام المجال
 Subject-specific versus general creativity 

وأقرانهم األقل إبداعًا هو  Big Cكتب سيكزينتميهالي أن االختالف الرئيسي بين األشخاص المبدعين الكبار 
"التعقيد" المتعلق بتوجهات الفكر والعمل، حيث إن المنجرفون نحو اإلبداع "يميلون إلى الجمع بين مدى واسع 
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ا أن قلة قليلة من األفراد ذوي االمتيازات هم " وال يعني هذ( 1998:52)من اإلمكانات الشخصية داخل أنفسهم" 
من يمتلكون إمكانية اإلبداع، لكن هذا الجانب اإلبداعي ُيغذى وينمو خالل عملية النضوج المتطور التي من 

 المحتمل أن تستفيد من تجارب في السياقات المختلفة. 

 ( أن:2أ:  2116فت )وبالنظر إلى متصل اإلبداع محدد المجال/اإلبداع عام المجال، ذكر كرا

"بينما تجادل بعض اآلراء حول اإلبداع أنه في القلب من اإلبداع، فإن اإلبداع في مجال ما هو 
نفسه اإلبداع في مجال آخر، وهو بذلك يشمل السؤال "بماذا لو؟ من خالل الطرق المناسبة 

 التطبيق".للمجال، ويجادل آخرون أن اإلبداع ال يمكن أن يُفهم دون الرجوع حقل 

وتحتاج أداة تقييم اإلبداع إلى أن تتيح تقييم اإلبداع ضمن مدى من السياقات التي قد تكون مجاالت محددة 
 المجال، أو ربما تكون خارج بيئة المدرسة.

 
 مكتسب أم فطري

ويصبحوا أكثر إبداعًا. إن تقييم اإلبداع يكون ذا قيمة إذا أخذنا بالرأي القائل بأن األطفال يستطيعون أن يتعلموا 
ننا نتبنى الرأي المؤسس بشكل جيد الذي يرى أن اإلبداع يقارن بالذكاء من طرق عدة، بما فيها تواجده لدى  وا 

 أدناه. 2الجميع وفي قابليته للتعلم. وهذا التجاذب األخير موضح في الشكل 
 

 اإلبداع: المكتسب أو الفطري (2)شكل ال

 
 

(. ولإلبداع عدة 1998ومن الواضح على سبيل المثال أن كل فرد يعد مبدعًا إلى درجة ما )سيكزينتميهال عام 
(. وذكر هايندال 2112مستويات، لذا من الممكن أن نتساءل "إلى أي مدى يعد الفرد مبدعًا؟" )ترينفيجر عام 

 الفطري المكتسب
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ارة أخرى، بينما يرى سيكزاينيمهالي أنه بينما ( أن تورانس يعتقد أن اإلبداع ُيكتسب كأي مه2111وفيرلونغ )عام 
ال يمكن لألطفال أن يتعلموا اإلبداع، إال أن الجمع الصحيح بين الصفات الشخصية والبيئة التشجيعية يمكن أن 
ينتج اإلبداع، ولقد صنع بيركنس حالة قوية لتعليم الذكاء، بما في ذلك جوانب عدة من اإلبداع المحددة في 

 (.1995ع )بيركنس عام أدبيات اإلبدا

يتحتم أن يشمل إطار تقييم اإلبداع على عناصر سلوكية قابلة للتقييم التي تمثل السلوكيات المتعلمة التي يمتلك 
 األفراد درجة من التحكم فيها.

 

 المجال الحر مقابل المجال المنظم

أفكار كثيرة من نطاق من اآلراء دون أن أحد جوانب اإلبداع العام هو "التفكير التباعدي" أي القدرة على توليد 
يكون محدودا بتفكير مسبق. ويعد التفكير التباعدي مهمًا لكنه ليس بديال لإلبداع. وتمثل بعض اختباراته 
"تقديرات" إلمكانات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت. ويعتبر الخيال أحد جوانب التفكير التباعدي، بينما يعد 

 (.2111:424التفكير التقاربي ونظيره في األهمية )رانكو عام "التنظيم" أحد جوانب 

إن أداتنا المستخدمة لتقييم اإلبداع تشمل لهذا السبب سلوكيات تمثل كاًل من جوانب التفكير التقاربي والتباعدي 
للفرد المبدع، وهذا قد يشمل التالعب والخيال من جهة، والسلوكيات التي تنعكس على مدى واسع من 

 يارات المهمة  من أجل تضييق الخيارات من جهة أخرى.االخت
 

 هل يعد تحدياً خاصاً؟ -تقييم اإلبداع

أوضحنا الصعوبات التي واجهها اآلخرون في تقييم اإلبداع، حيث نتناول تحديات معينة بشكل  1.5في القسم 
 تقييم. مختصر والتي قد تواجهها المدارس عند تقييم اإلبداع وقضايا أوسع ذات عالقة بأي

على مستوى عملي، فإن تقييم شيء مثل اإلبداع، لو تم بشكل اختزالي، قد يثير سخرية كما الحظنا ذلك عند 
تقييم مهارات أوسع: "إن الفكرة التي مفادها أن الشباب يتخرجون من المدرسة مصنفين "كمتخيل من المستوى 

ييم النجاح يعد أمرًا ضروريًا" )لوكاس وكالكستون كما أن تق -السابع" أو "متعاون بدرجة جيد" تعد فكرة مروعة
 (. 2119:25عام 



 
 

 

21 

 

يوضح اقتباسنا بشكل واضح، التوتر بين توفير البيانات المقارنة الخاصة التابعة لصناع القرار على مستوى 
م وضع السياسة على نحو معين من جهة، ومنح األطفال والشباب المعلومات التي يحتاجون إليها لتطوير تفكيره

 من جهة أخرى. 

وكما بدأنا االستكشاف آنفًا فإن النماذج المتضمنة التي رسمها التقييم البنائي والتقويم التجميعي أصبحت مختلفة 
 (.2116على نحو واضح )كوفمان ات ال عام 

إن إطار العمل التجميعي كان من الضروري أن يؤسس صدقه وثباته، على األقل. ولضمان تنفيذه يتطلب ذلك 
ميم معايير، وتجربتها ووضع نظام للتدريب الوسيط والمعتدل لضمان االتساق في التطبيق. ومن جهة أخرى، تص

 فإن إطار البنائي يتطلب نهجا مختلفًا.

بينما يمكن استخدام أي تقييم على نحو تلخيصي )دون الحاجة إلثبات صحته(، إال أنه ال يمكن للجميع 
( أن "التقييم البنائي يعد في الحقيقة 2115:448الواقع، يناقش تاراس )عام المطالبة بالوظائف البنائية. وفي 

تقييمًا تجميعيًا مضافًا إليه تغذية راجعة تستخدم بواسطة المتعلم، وربما تستخدم أيضًا بواسطة المعلم. وقد يكون 
خدمة الوظائف البنائية  إطار عمل التقدم تجميعيًا وتكوينيًا أو بنائيًا، على الرغم من أن قدرة التقييم على

والتجميعية تعد عماًل موازنًا بين كل من بيانات التقييم التجميعي والبنائي في دروس التخطيط. ويقدم التقييم 
التكويني "وليد اللحظة" معلومات ذات صلة لمساعدة المعلمين بالتالعب في الدروس من خالل التركيز على 

 بة للموضوع.مناطق التعليم أو على المعرفة المتطل

( بعنوان 1996:142إن الدليل على منافع استخدام التقييم البنائي يعد قويًا، ولقد قدمت ورقة بالك وويليام )
اإلبداع داخل الصندوق األسود: رفع المعايير من خالل تقييم الفصل الدراسي، قدمت دلياًل ثابتًا على أن التقييم 

ورقة بحثية  251صلوا إلى هذا االستنتاج بناء على مراجعة أكثر من البنائي يرفع من معايير اإلنجاز، وقد تو 
 ذات جودة عالية.

أن هناك حجة قوية الستخدام  2119وقد اقترح ليهي وويليام في مؤتمر للجمعية األمريكية للبحث التربوي عام 
"كان هنالك على األقل  سنة المنصرمة 25التقييم البنائي لتحسين مخرجات المتعلمين. ولقد الحظا أنه خالل الـ

مراجعة جوهرية للبحوث، تجمع بين عدة آالف من الدراسات البحثية التي وثقت أثر ممارسات التقييم في  15
(. كما حسبوا "الزيادات الجوهرية في إنجاز الطالب، 2119:2الفصل الدراسي على الطالب" )ليهي وويليام، 

 (.2119:15رعة التعلم" )عام في المائة في س 61و 21حيث زاد ما نسبته بين 
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( أن األنشطة المندرجة تحت "التقييم من أجل التعلم" تظهر كواحدة من خمس 2118وناقش ويليام )عام 
 إستراتيجيات رئيسة، وأن أي شيء ال يناسب مجموعة اإلستراتيجيات تلك ال يعد في الواقع تقييمًا من أجل التعلم:

 النجاح.توضيح وفهم مقاصد التعلم ومعايير  -
 المناقشات التوجيهية الفاعلة في الفصل الدراسي واألسئلة والمهام التي تظهر دلياًل واضحًا على التعلم. -
 توفير خلفية تجعل الطالب يتقدمون. -
 تفعيل الطالب كموارد منهجية لبعضهم البعض.  -
 تفعيل الطالب كمالكين لتعلمهم الخاص.  -

، 2111قييم التي تقيم تطور السمات المرتبطة باإلبداع )بياتي عام ولقد وجدت مراجعتنا مجموعة من أدوات الت
(. وفي كل حالة يتطلب األمر أداة للتقييم التي تقيس أمثلة من هذه السلوكيات أثناء العمل. 1961هوكيفار عام 

 كما استكشف هذا الكم تشكيلًة من الطرق الممكنة وهي كما يلي:

 (. 2118وصفية مدعمة باألمثلة )ليندستروم عام  Rubricsاستخدام قياسات متدرجة  -
 التقييم من خالل األقران.  -
 التقييم باستخدام الملفات التعريفية.  -
 (. 2112التقييم باستخدام طرق مختلطة )تريفيجر ات ال عام  -
 التقييم الذاتي. -

علمين والمتعلمين، فإن من المرجح وفي نهاية األمر، يبدو أنه إذا أريد إلطار التقييم أن يكون ذا فائدة تكوينية للم
أن تتمثل فائدته في نشر الفهم المشترك بين المعلم والمتعلم، وفي تسليط الضوء على الخطوات المهمة للتطور 
لكل منهم، بداًل من تزويد األفراد بتصنيفات غير ذات معنى إلبداعهم، ولربما تطور هذا اإلطار بشكل أكبر 

جميعية، ويمكن اتخاذ مجموعة من المداخل لجمع البيانات، كما ذكر آنفًا في األمثلة ليوفر وظيفة ثانوية كأداة ت
 التي تقدم نقطة انطالق.

 أداة نموذجنا األولي لتقييم إبداع الطالب في المدارس  .3

 % جهد".99% إلهام، و1العبقرية هي "
 توماس إديسون
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تطور نموذجنا األولي للفرد المبدع مباشرة مما تعلمناه من تفاعلنا مع الممارسين ومن أدبيات البحث )سبنسر  
أ(. وقد أبلغت اللجنة كذلك بالمعايير التي طورناها مع فريقنا التوجيهي لمساعدتنا في الحصول 2112وآخرون، 

 على أعلى قدر من القيمة من تجربتينا الميدانيتين. 

 السلوكيات الخمسة المبدعةنموذج 
من الواضح أن األفراد المبدعين رائعون في كشف وتتبع االهتمامات واألسئلة  Inquisitiveفضولي:  .1

 الجديرة بالبحث في نطاق إبداعهم.

التساؤل: إلى جانب كونهم فضوليين تجاه األشياء فإن التساؤل الذي يطرحه الفرد يبني تساؤالت واضحة  -
 يساعده ويساعد اآلخرين على التفكير باألشياء وخلق أفكار جديدة. حول األشياء، وهذا

االستكشاف والتحقق: إن التساؤل عن األشياء ال يقود إلى اإلبداع، حيث إن الفرد المبدع ُيعِمل فضوله  -
يجاد المزيد.   من خالل االستكشاف وُيتِبع الفرد ذلك بالتحقق من أسئلته من خالل الخروج والبحث وا 

فتراضات: إن وجود درجة مناسبة من الشك تعد سمة مهمة للفرد المبدع، وهذا يعني عدم أخذ تحدي اال -
 األشياء بقيمتها االسمية دون فحص نقدي. 

 تمشيًا مع مقولة توماس إديسون المذكورة آنفا، فقد أكد هذا الجزء مرارًا عليه. Persistentمثابر:  .2

المثابرة يعد عادة مهمة للعقل ُتمكِّن الفرد من تجاوز األفكار االشباك مع الصعوبة: إصرار المتمثل في  -
 المألوفة وطرح أفكار جديدة.

الجرأة تجاه األمور المختلفة: يتطلب اإلبداع مستوى محددًا من الثقة بالنفس كمتطلب قبلي للمجازفة  -
 المعقولة والتسامح مع الغموض.

حالة عدم اليقين يعد أمرًا مهمًا، إذا أراد الفرد أن  التسامح مع الغموض: إن كون الفرد قادرًا على تحمل -
يزيل الحواجز الموجودة في مشروع أو مهمة، حيث تكون األفعال واألهدف غير محددة على نحو 

 واضح.

يالت للشخصية المبدعة تقع وفي القلب من مجموعة واسعة من التحل Imaginativeواسع الخيال:  .3
 لول خالقة.  على اإلتيان باحتماالت وح القدرة

 التالعب مع االحتماالت: تطوير فكرة ينطوي على التالعب بها، وتجربتها وتحسينها. -
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 خلق روابط: إن عملية التوليف تُنِتج مزيجًا جديدًا من األشياء المتباينة. -
نشاء رؤى وأفكار جديدة ال  - استخدام الحدس: إن استخدام الحدس يتيح لألفراد خلق روابط جديدة، وا 

 الضرورة من خالل التفكير التحليلي. تتحقق ب

. تؤكد الكثير من المداخل الحديثة حول اإلبداع مثل تلك التي طورها جون Collaborativeمتعاون:  .4
 ( على الطابع االجتماعي والتعاوني للعملية اإلبداعية. 2118ستينر )

 تشارك المنتج: هذا يشير إلى النتاج اإلبداعي الذي يتعدى أثره بحد ذاته صانعها.  -
إعطاء تغذية راجعة واستقبالها: وهذا يعني الرغبة في المساهمة في أفكار اآلخرين واالستماع إلى فكرة  -

 شخص ما يمكن تحسينها.
خرين، مما يعني العمل بشكل التعاون على نحو مناسب: يتعاون الفرد المبدع على نحو مناسب مع اآل -

 جماعي عند الحاجة وليس بالضرورة في كل األوقات.

كموازنة مع الجانب "الحالم" والخيالي لإلبداع، فإن هنالك حاجة للمعرفة  Disciplinedمنضبط:  .5
 والحرفية في تشكيل المنتج اإلبداعي، وفي تطور الخبرة. 

ديدة، لكن الفرد المبدع سيقوم بالممارسة من أجل تطوير التقنيات: قد تكون المهارات متطورة أو ج -
 تحسينها، ويتعلق هذا األمر بتكريس الوقت من أجل الوصول إلى مسعى إبداعي.

التأمل على نحو ناقد: بمجرد توليد األفكار يكون التقييم أمرًا مهمًا، وهذا ما نطلق عليه "التفكير  -
 المتقارب" وهو يتطلب مهارات صنع القرار.

الحرفية والتحسين: وهذا يتعلق باإلحساس باالعتزاز بعمله، حيث يولي الفرد اهتمامًا إلى التفاصيل،  -
 يصحح األخطاء، ويتأكد من أن المادة المعدة تعمل بكفاءة كما ينبغي. 

وقد اخترنا وصف الخصائص الخمس ذات الصفات التجريدية نسبيًا، بينما استخدمنا الخصائص الفرعية لإلشارة 
 لى الخصائص الفرعية في محاولة لتعزيز اإلجراءات المطلوبة لكي نجرب كل خاصية أكمل وجه.إ

، سعينا إلى أن تكون شاملة، وأن 1-2في الفرع  1وفيما يتعلق بالنهج المختلفة لإلبداع الموجزة في الشكل
األولي يحمل أهمية في  نستوعب أكبر عدد ممكن منها في سياق المدارس التي عملنا معها. ونعتقد أن نموذجنا

كل مجال من مجاالت المناهج الدراسية، مع التسليم بأن الطريقة التي يتم بها التعبير عن هذه الخصائص قد 
 تختلف تبعًا للسياق.
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 4في البداية افترضنا أن األمر كان على األقل يستحق استكشاف استخدام أداة النموذج عبر نطاق عمري من 
ذا األمر، في الواقع، ممكنًا في المرحلة الرئيسية الرابعة نظرًا لثقافة األداء القوية السائدة سنة. لم يكن ه 18إلى 

(. وألسباب متعلقة بالوقت، لم نستكشف الطرق المختلفة التي ُيظهر بها المتعلمون من 8في هذه المرحلة )
هذه األداءات، استكشفنا مختلف األعمار مواقف خالقة. ومع ذلك، فإننا، بافتراض وجود تعريف مشترك ل

 االختالفات في كيفية استخدامها وفهمها عبر الفئات العمرية.

وقد تم التخطيط لتجربتنا الميدانية األولى كدليل على المفهوم، بهدف التحقق من مدى سهولة فهم المعلمين 
تقييم الذاتي بوساطة المتعلمين. واستخدام األداة في برهة من الوقت لتقييم التالميذ. وركزت التجربة الثانية على ال

وقد فضلنا طوال المشروع استخدام نهج تكويني لتصميم أدوات التقييم، في الوقت الذي بقينا غير متأكدين حيال 
 االستخدامات المحتملة ألغراض التقييم التجميعي )النهائي(.

 
 1أداة التجربة التدريبية  (3)الشكل 

 

 
. وقد صممت األداة على نحو يساعد في تتبع 1كما يظهر في الشكل البياني رقم اختُبرت األداة بشكل مبدئي 

 تطور كل تصرف من التصرفات الفرعية الخمسة عشر من خالل ثالثة أبعاد:

: وهذا بدا في مستوى االستقاللية الذي يظهره الطالب من حيث حاجتهم إلى تذكير Strenthالقوة  -
 المعلمين ودعمهم أو حاجتهم إلى ظروف مواتية أفضل. 
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: وهذا بدا في ميل الطالب إلى ممارسة التصرفات اإلبداعية في محيطات جديدة أو Breadthاالتساع  -
 في نطاق جديد.

 تطور تطبيق التصرفات، ومدى مالءمة تطبيق التصرفات للحدث. : وهذا بدا في مستوىDepthالعمق  -

 تجريب األداة وتنقيحها

 قال مدرس ابتدائي في التجربة االستطالعية الثانية: 
"لقد الحظت أن األطفال هم اآلن أكثر إدراًكا لـ "كيف" و"متى" يستخدمون 

 روس".خيالهم، وهم اآلن يحددون ذلك بأنفسهم بشكل مستقل خالل جميع الد

 ولقد ُأجِريت تجربتان ميدانيتان؛ حيث صممت األولى للتعرف على: 

 مدى قدرة المعلمين على تحديد وضع الطالب في إطار العمل بسهولة.  -

 مدى قدرة المعلمين على تحديد، وجمع األدلة، واتخاذ القرار. -

 تحديد العوائق و"األجزاء الصعبة" في هذا اإلجراء. -

 اإلجراء.كيف يمكن تحسين هذا  -

 وصممت التجربة الميدانية الثانية للتأكد من: 

 مدى فهم التالميذ أنهم قادرون على إجراء تقييم ذاتي للتخيل. -

 مدى قدرة التالميذ على تقديم أدلة داعمة كافية. -

 كيف يمكن تعديل األداة، من أجل توفير توجيه للتطوير.  -

دراسة الحالة. وتصميم بحوث دراسة الحالة يستخدم عادة كان جمع البيانات لكلتا التجربتين يقع ضمن تصميم 
لجمع بيانات كيفية تتضمن عددًا من مجموعات من المشاركين. وكانت التجارب الميدانية يقودها المعلمون، 
وتشمل التصميم والتخطيط والتنسيق من فريق المشروع. شاركت مدارس المرحلتين االبتدائية والثانوية: ست 

مدرسة في الثانية. وحدد لكل مدرسة منسق مشروع شارك في دورة "تدريب  12ربة األولى، ومدارس في التج
المدربين". وكان منسقو المشروع يتواصلون مع المعلمين المشاركين في مدرستهم. وقد ُطلب من كل معلم 
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معلم أن يحاول  تلميذًا في السنوات العمرية التي حددناها. لكل تلميذ، وطلب من كل 12إلى  8التركيز على 
تحديد أو رسم بروفايل لشخصية الطفل في لحظة معينة فيما يتعلق باألبعاد الثالثة 'القوة'، واالتساع )أو 
النطاق(، والعمق لعادة التخيل. وأخيرًا رتب المنسقون للمدرسين لجمع البيانات والنتهاء تقرير المشروع، التي 

 جيبين في جانب من جوانب األداة.سؤااًل حول آراء المست 52شملت اإلجابة عن 

طارًا زمنيًا أطول من مجرد لقطة  كانت التجربة الميدانية الثانية تجربة أوسع نطاقًا، تطلبت مشاركة التالميذ وا 
واحدة تحدد من مرة واحدة. كان مسؤولية استخدام األداة تقع على التالميذ، مع دور تيسيري أو توجيهي 

اف واسعة النطاق أعاله عددًا من األسئلة البحثية المتعمقة. وطرحت استفسارات للمعلمين. وقدر آثارت األهد
للمشاركين في البحث )المدرسين والتالميذ على حد سواء( من خالل استخدام االستبيانات كأداة لجمع بيانات 

  (.1و 2)انظر المالحق 

 

 : طريقة التجربة الميدانية2المربع 
 1التجربة الميدانية 

 عدد أدوات التقييم التي أكملت السنة للمجموعة )عدد المعلمين( المدرسة
 46 (1)5(، الصف  2) 1(، الصف 1(، االستقبال )5التمهيدي ) مدارس ابتدائية 3

 مدارس ثانوية 3
 11(، الصف 2) 9(، الصف 1) 6(، الصف 2) 2الصف 

 (1) 11(، الصف 1) 12/11(، الصف 1) 11(، الصف 2)
181 

 
 2ة يالتجربة الميدان

 سنة المجموعات  المدارس
 استبيانات المعلم

استبيانات 
 الطالب

أدوات التقرير الذاتي 
 للطالب

، ½(، السنة 1)* 2التمهيدي، السنة  5االبتدائية 
، السنة 5، السنة 4، السنة 4/5السنة 

 ( 2)* 8، السنة 5/8
18 81 96 

 9 (، السنة1)* 6، السنة 2السنة  6الثانوية 
*(2) 

9 86 91 
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 النتائج بالتفصيل

وفقًا للدليل الخاص بتجربتينا الميدانيتين في اثنتي عشرة مدرسة، يعتبر مفهوم إطار عمل تقييمي لإلبداع في 
المدارس موضوع ذو قيمة ومالءمة. وتكمن قيمته في استخدامه كموجه للمدرسين لتمكينهم من الحفاظ على 

داة الطالب بلغة عامية تصف سلوكهم وترصد التركيز، وكأداة تقييم تكويني لتتبع إبداع الطالب. وُتمد لغة األ
أبعادًا مختلفة من تعلمهم وتساعد المعلمين على إدراك الفرص المتعلقة بتطور اإلبداع التي يقدمونها. ومن بين 

 أولئك الذين عملنا معًا، لم تكن لدينا رغبة في إنتاج أداة تلخيصية لإلبداع. 

أنه من الممكن لكل من المعلمين والتالميذ أن يقيموا إبداع التالميذ، كدليل على المفهوم، تبين هذه الدراسة لنا 
وأن لهذه العادات الخمس صدقا ظاهريا. يتناسب مفهومنا لإلبداع مع فهم المعلمين للتصرفات الخالقة التي 

عور قوي يرغبون في تطويرها لدى التالميذ. وقد رؤى أن هذه العادات متميزة ومفيدة بما فيه الكفاية، وهناك ش
 لدى المعلمين أن إطار عملنا يشمل مجموعة من السلوكيات قابلة للتعلم.

سنة، إال أن  18إلى  4وحيث إننا قد افترضنا باألساس أن إطار العمل قد يستخدم مع الفئة العمرية بين 
م من أن بعض . هذا على الرغ14و 5التجارب االستطالعية اقترحت أن نركز مبدئيًا على الفئة العمرية ما بين 

الممارسين يجدون أن إطار العمل المقترح مناسب للطالب األصغر واألكبر سنًا. وفي بعض المناطق عدا 
 إنجلترا، يحظر إجراء الدراسات التجريبية على طالب سنوات الدراسة ذات االختبارات عالية المخاطر.

(. وهنالك سببان لذلك: أولهما 5-1ة العمرية وال يستخدم هذا اإلطار في الوقت الراهن في مرحلة التأسيس )للفئ
أن لألداة جانب تقييم ذاتيا مما يجعلها معقدة جدًا لألطفال الصغار.. وثانيهما أنه يوجد لدى الممارسين في 
السنوات المبكرة بالفعل مدى من عمليات التقييم التكويني المفيدة، في حالة إنجلترا، هناك منهج يستند إلى اللعب 

 كبير.إلى حد 

األداة تقريبًا هي النتاج الحقيقي للتحليل: فاستخدام العادات الخمس تبدو أنها تكون شاملة بما فيه الكفاية، وليس 
من الصعب اإللمام بها. إن تجميع العادات الفرعية الثالث في بيان نموذجي واحد للتالميذ يعد أداة ضعيفة جدًا 

الة أو الموقف. إن استخدام األبعاد الثالثة، القوة واالتساع والعمق، ال تضمن معالجة جميع الجوانب الثالثة للح
على نحو صراح يولد مهمة تقييم مرهقة ومعقدة جدًا، ولكن بجعلها أكثر ضمنية )مضمورة(، سوف تُفقد بعض 

في  الدقة. األداة واضحة وميسرة في استخدامها للمصطلحات، وقابلة للتطبيق على مدى واسع من أنماط اإلبداع
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العالم الحقيقي. أيضا األداة شاملة على نحو كاف، ومتماسكة داخليا؛ فلم تظهر التجارب األولية أن هناك أي 
 عادات أساسية أو فرعية مفقودة، وال تداخل بين العادات الفرعية.

 إن منافع استخدام أداة التقييم واسعة وهي ترتبط بما يلي:

ة الراجعة لالستخدام التكويني من قبل الطالب، حيث تدعمهم في االستخدام القوي المحتمل لمواد التغذي -
 تعزيز إبداعهم على نحو متزايد.

المزيد من التركيز والدقة التي منحها التركيب البحثي المتقن للسلوكيات الخمسة للمعلمين في أنشطة  -
 الفصول الدراسية.

ساتهم، مما يساعدهم على التفكير على تأثير األداة على المعلمين، وعلى مساعدتها لهم في تحسين ممار  -
 وجه التحديد في كيف يمكنهم تنمية مدى واسع من التصرفات اإلبداعية.

إعطاء حالة اإلبداع الدفعة التي يتيحها توضيحنا وتنقيحنا لتعريف اإلبداع على نحو مفيد وعملي ألولئك  -
احة التعليمية الحالية، حيث العديد من المعنيين بمناقشته. وُيعد هذا األمر وثيق الصلة ال سيما على الس
(. على نحو أكثر دقة، فإن التعريف 2موضوعات اإلبداع ال مكان لها في الثانوية اإلنجليزية القادمة)

 المستند إلى البحث قد يكون مفيدًا في مواجهة اآلثار السلبية المحتملة لمنهج دراسي يخنق اإلبداع.

ل هذا المشروع أن يجسر الفجوة بين النظرية والممارسة، وقد وجد التوازن بين البساطة والصرامة. حاو  -
 أن المعلمين سوف يستخدمون فقط األداة التي توفر هذا التوازن.

الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه األداة، بمفرداتها، في هيكلة مجتمع من الممارسين المعنيين بتدريس  -
 اإلبداع.

لية إبداعية كنتيجة لجمع وتصنيف العالمات، وتبادل مواد ظهور منهج ذي نهايات مفتوحة لتطوير عق -
 التعليم والتعلم باستخدام بنية األداة.

 تأمالت في التطبيق الميداني في المدارس

أخذت كل من التجربتين الميدانيتين واحدًا فقط األبعاد الخمسة: "أن يكون فضوليًا" في التجربة األولى، "وأن 
 1مدارس ابتدائية و 1ولقد طلب من المعلمين في التجربة األولى في المدارس الست ) يكون خياليًا" في الثانية.
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طالبًا، وأن يحاولوا أن يرسموا الملف التعريفي لكل طفل كنسخة ألداة  12إلى  8مدارس ثانوية( أن يركزوا على 
 طوا التعليمات كاملة.التقييم في لحظة من الوقت من خالل استخدام "القوة واالتساع والعمق" المناسب، وأع

نسخة من  211ومن التجربة الميدانية األولى تسلمنا تقريرًا من كل مدرسة من المدارس الست على حدة، و
التقييم بعد ملئها. وفيما يتعلق بصدق األداة ككل، طلب من المعلمين أن يشاركوا أفكارهم حول العادات الخمس 

ها األداة. أمدتنا التغذية الراجعة من المعلمين "بدليل" على أن عادة الفرعية التي بنيت علي 15األساسية، و
العادات األساسية والعادات الفرعية كانت مفيدة وقابلة للرصد والتقييم. وحصل المعلمون على إطار العمل 

 إلكماله مع توضيح لجميع الجوانب المتوقعة لإلبداع.

-مدارس ثانوية( ُجربت األداة المعدلة  8س ابتدائية ومدار  5مدرسة ) 11وفي التجربة الميدانية الثانية في 
في أحد فصولهم للفترة ما بين أربعة وستة أسابيع. ولقد طبق المعلمون المشروع  -موجهة للطالب للتقييم الذاتي

بطرق متنوعة، اتبعوا فيها بشكل عام التوجيهات التي قدمها فريق العمل. وحضر أغلب المعلمين عرض فيديو 
ترنت أعددناه لشرح مفهوم اإلبداع، ولماذا من المفيد تقييمه، والكيفية التي خططنا لهم للقيام بهذا األمر. على اإلن

ولقد استقبل الطالب هذا العرض والفيديو بصدر رحب، كما أعطي الكثير من الطالب الفرصة لتطوير تعريفاتهم 
جلسات  1إلى  2والتدوين. وعقد المعلمون من للخيال من خالل وسائل متعددة تشمل المناقشة والصور الذهنية 

من خالل -لتشجيعهم على استخدام التقييم الذاتي باستخدام أداة للتقييم المعدة للطالب. وطلب منهم أن يفكروا 
إلى أي مدى كانوا خياليين مقارنة بالنموذج المثالي الموجود في األداة. يمكن االطالع على البيان  -أمثلة حديثة
(. وكان متطلبًا منهم أن يبرروا تقييمهم الذاتي للكيفية التي قارنوا فيها أنفسهم مع 1باألداة في الملحق) النموذجي

 121من استبيانات المعلمين، وأكثر من  25البيان النموذجي الموجود في أداة التقييم. ولقد حصلنا على 
 ن في التجربة الثانية.نسخة من أدوات التقييم للطالب المشاركي 161استبيانًا للطالب، و

وربط بعض المعلمين جلستهم االستهاللية بعملهم الذي يتناوله الدرس، فعلى سبيل المثال، جرت مناقشة لتطوير 
درس "التوعية" بدور اإلبداع في التاريخ. واستخدم معلم الدراسات الدينية المقدمة كطريقة لالهتمام بمهارات 

فلسفية كبيرة". وفي حين أن هذه األنشطة ال تنمي اإلبداع بالضرورة، إال  التفكير لموضوع تحتوي على "أفكاراً 
 أنها تظهر كيف يسعى المعلمون جاهدين لوضع اإلبداع في سياقات التعلم. 
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 آراء المعلمين

أخبرنا معظم المعلمين المشاركين في التجربة أن مشاركتهم قد أثرت إيجابًا على ممارستهم، وتحدث ثالثة 
عن الكيفية التي وسعت بها التجربة درايتهم باإلبداع من حيث األشكال المختلفة التي يتخذها، واألماكن معلمين 

التي ينبثق منها، وكيف ساعدتهم على إضفاء قيمة له واالحتفاء به. وأخبرتنا معلمة أخرى عن الكيفية التي 
ضمان استمرارية هذا التركيز من خالل انتفعت بها من التركيز المحدد على أحد جوانب اإلبداع، والتخطيط ل
 النظر إلى عدد أقل من "المهارات" على أساس نصف الفصل الدراسي.

وفي خمس مدارس تحدث المعلمون عن آثار التجربة على ممارستهم كاإلنصات كثيرًا )وطرح األسئلة( على 
كس ذلك، والتخطيط بشكل أكبر الطالب بغية مالحظة السلوك التخيلي، واإلطراء والشجاعة لديهم، والوقت لع

عند التخيل. لقد كانت فرص التخطيط لتحويل التخيل إلى دروس وعمل ذي آليات أوسع، التغير الشائع األكبر 
 الذي ذكره المعلمون.

 آراء الطالب

ُطلب من الطالب العودة إلى األداة أثناء درسين إلى ثالثة دروس )حسبما يتراءى للمعلم( على مدى ستة 
أسابيع. والختبار هذا الدليل )ما إذا كان الطالب يمكنهم أن يستخدموا األداة( طلب من الطالب التفكير في أمثلة 
واضحة للوقت الذي كانوا فيه متخيلين في الفترة األخيرة. وُأخبر المعلمون أن بإمكانهم التركيز على جهود 

الدليل من الدروس التي يتعلمونها من زمالئهم  الطالب خالل درس أو مشروع معين، والسماح للطالب بإحضار
سواء في االبتدائية أو الثانوية. كما طلب منهم مقارنة سلوكهم بالبيان النموذجي حول األداة، واتخاذ القرار حول 
 المدى الذي كان السلوك فيه "يشبه الطالب نفسه" )إطالقًا، قلياًل، إلى حد ما، كثيرًا(. وكانوا ملزمين بالبحث عن
أدلة، على سبيل المثال، هل كان هنالك دليل فيما كتبوه؟ وبمثل هذه األداة التكوينية، فإن ما هو أكثر أهمية من 
العالقة الموضوعية بين المربع الذي اختاره الطالب والدليل الذي قدمه هو التبرير الذي يقدمه الطالب الختيارهم 

وكما كنا نأمل، فقد طّور أغلب الطالب  على تطوير األحكام.ساعدة الطالب مربعا ما، والمحاورة مع المعلم لم
تفكيرهم حول الكلمات الرئيسية والمفاهيم المستخدمة في األداة. وباستخدام األداة، كان الطالب على دراية بشكل 
أكبر بالوقت الذي كانوا فيه متخيلين، وكان الكثير منهم يسعى بشكل نشط وراء الفرص. ولقد صنف الطالب 

ذين ادعوا أن األداة لم تجعلهم أكثر دراية تحت تصنيفين، حيث اعتقد بعضهم أنهم يملكون دراية كافية على ال
أية حال، وأظهر البعض أنهم لم يكونوا قادرين على أن يكونوا متخيلين، وأن لإلبداع وسائل كثيرة لتجربتها 

ة لوقت كاٍف للتواصل مع األداة، ولم تظهر وتحديدها، وفي مدرسة معينة تحديدًا أظهرت إجابات الطالب الحاج
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الحصيلة األولية من المعلمين أنها كافية لتطوير فهمهم. ومن المتوقع أن هذه العوامل متزامنة النظرة الضيقة لما 
 يعنيه التخيل.

ت األغلبية العظمى من الطالب قالوا إنهم وجدوا األداة سهلة، وأن من السهل جمع األدلة، وأن األداة أصبح
 أسهل في االستخدام ألنها صارت مألوفة أكثر.

تنوعت جودة التقييم الذاتي ألسباب عدة. اكتفى بعض الطالب بسرد العمل الذي قاموا به والدروس التي عرضت 
عليهم في قائمة عندما كانوا يستخدمون خيالهم. وكان التفصيل ضئياًل وغير كاٍف للمعلمين لمنح التوجيه 

على الرغم من أن بعض الطالب قدموا تفاصيالت أكثر من اآلخرين. وبشكل عام، كان المتعلق بالتطوير، 
المعلمون راضين عن كون الدليل مبررًا ومالئمًا بشكل عقالني. ومال الدليل ألن يكون أفضل عندما كان واضحًا 

جدت الدليل الشفهي ومفصاًل على نحو كاٍف، وعلى الرغم من أن معلمة في المرحلة االبتدائية أخبرتنا أنها و 
أسهل في القبول ألن طالبها كانوا قادرين على التوضيح بشكل أفضل شفويًا وليس كتابيا. كما أن األدلة 
المستقاة من دروس أخرى غير دروس المعلمين كان من الصعب الحكم عليها، ولذلك ننصح باستخدام أداة 

 ذي يقوم بالتجربة.التقييم مع الدروس أو المشروعات التي يقودها المعلم ال

وكثيرًا ما ذكر الطالب إلى أي مدى كان جمع الدليل في الموضوعات سهاًل، حيث شعروا بأن إبداعهم كان 
 يستخدم بشكل طبيعي، أو أنهم كانوا قد أِلفوا استخدام مخيلتهم في الطريقة التي فهموا بها ما يعنيه التخيل.

ـ: العثور على أمثلة لمواقف توضح تخيلهم، وربط أمثلتهم بالبيان كما أن الصعوبات التي واجهها الطالب تتعلق ب
يجاد الدليل الواضح، واتخاذ القرار حول البيانات "التي تشبهني" التي اقترحها دليلهم ليضعوا أمامها  النموذج، وا 

ثر عالمة )صح(. إن صوغ األفكار كتابًة )السيما إذا كانت حصيلة الطالب اللغوية محدودة( كانت األك
القضايا شيوعا من بين هذه القضايا، على الرغم من أن معظم ما ذكر كان من قبل الطالب الذين قالوا إن األداة 
كانت سهلة االستخدام. وهذا يقترح أنها كانت مسألة ثانوية واجهت هؤالء الطالب. وفي المدارس التي وردت 

معلم تسجيل الدليل هو القضية لدى الطالب األقل طالبًا( اعتبر ال 15فيها هذه القضية بشكل متكرر )من قبل 
 قدرة.

وفي مدرستين كان التأمل والمناقشة مع األقران أكثر شيوعًا من مالحظة الخبرات لدى بعض الطالب الذين 
حاولوا ضم تفاصيل كثيرة في ورقتهم التقريرية. ومن أجل بناء أداة تكوينية لمسار التطور، كان ال بد أن يطرح 

ا يخص مدى فائدة هذا المستوى من التفصيل، وبينما يعد مستوى معين من التفاصيل المالئمة أمرا سؤال فيم
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مفيدا لفهم المعلم لدليل الطالب، إال أن مقدارًا كبيرًا من الوصف والرواية غير الناقدة من غير المحتمل أن تكون 
عمق من اإلبداع، وحتى هناك احتمال أقل مفهومة من قبل المعلمين الذين لديهم رأي في دعم تشكيل مستويات أ

أنها كتبت من قبل الطالب، حيث إنها تثير المشكالت في المستقبل أو تعكس وتقرر بناء على أهدف التطوير 
 الشخصية الخاصة بهم.

وكان هناك موضوع شائع بأن تطوير اإلبداع في دروس الرياضيات يثير بعض التحديات. وال بد للتدريس أن 
استخدام الطالب لخيالهم، حيث احتاجوا حينها إلى الثقة ليؤمنوا بأنهم تخيليون )خاصة الفتيات( وكّن يفضي إلى 

بحاجة إلى دليل قوي لم يكن من السهل إيجاده من خالل النظر إلى درس من الرياضيات، وادعى بعض 
 الطالب في درس الرياضيات الذي قدمه المعلم أن الدرس لم يكن أسهل في الممارسة.

 تنقيح التجربة الميدانية الثانية

أبرزت التجربة الميدانية األولى بعضًا من جوانب األداة التي كانت شاقة وصعبة عند استخدامها من قبل 
الطالب الشباب خالل وقت محدد، وقد سهلت التجربة الميدانية الثانية األداة لتكون مألوفة وأكثر سهولة. تمثلت 

 ة األولى فيما يلي:الفروق األساسية عن التجرب

 وضع "التخيل" العادة الفرعية لإلبداع محل التركيز عوضًا عن "الفضول". -

 تم تسهيل أداة التقييم من حيث العملية، وكذلك من حيث المحتوى. -

 أجري التقييم بواسطة الطالب، مع إعطاء المعلمين دورا تيسيرا في النهاية. -

 من تنفيذها في فترة زمنية صغيرة. أجريت عملية التقييم عبر فترة زمنية بدالً  -

بعد تصميم نهج معقد لإلبداع إلى حد ما باستخدام األبعاد "القوة واالتساع والعمق" في التجربة الميدانية  -
األولى، بسطت التجربة الثانية األداة في هذا الشأن. وكان توجهنا نحو "القوة والعمق" يشمل المعايير التالية 

ذجي بداًل من محاولة منح عالمات منفصلة "للقوة واالتساع والعمق" )الظاهر في األداة المرفقة بالبيان النمو 
 (:1) في الملحق

 "أستطيع القيام بهذه األشياء دون تذكير من أحد، فأنا على ثقة بأني سأقوم بهذه األشياء".
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عية عبر مجموعة من بعد "االتساع" )الذي يقصد به أن يعكس درجة إلى أي مدى أظهر األفراد ميواًل إبدا -
السياقات(، كان يفسر بواسطة الطالب في أمثلة وسياقات مختلفة. لم يكن يتوقع من التالميذ إعطاء 

 أنفسهم درجة واحدة على بعد "االتساع"، ولكن بداًل من ذلك النظر في مجموعة من السياقات.

عتراضات محتملة لفحوصات قانونية. ( نظرًا ال18إلى  14حذفت المرحلة الرابعة األساسية )الفئة العمرية  -
 والمرحلة التأسيسية. 6و 8و 4و 2وطلب من المدارس التركيز على السنة 

وعقب التجربة الميدانية األولى استبدل مفهوم "القوة" بفكرة أكثر وضوحًا "هي االستقاللية"، أي القدرة على القيام 
 ".باألشياء دون تذكير، واستخدمت الثقة كمؤشر على "العمق

كان التوجه الموحد لتعقب القوة والعمق ناجحًا بشكل جلي فقط في تلك المدارس، حيث كانت األداة ال تثير أي 
مشكلة إطالقًا. وفي المدارس الثالث، كان المعلمون راضين عن أن الطالب قد فهموا أن المطلوب ليس لديهم 

دارس األخرى، لم يقدم المعلمون أنفسهم لنا مشكلة في توجيه االنتباه لكل من القوة والعمق. وفي السبع م
مالحظات تتعلق بهذه القضية المحددة، مما يوحي بأن النهج الموحد كان دقيقًا ومتماسكًا وقاباًل للمالحظة 

 بالنسبة لهم.

طورنا في وبعد تجريب نهج أكثر تعقيدًا لتقييم الثالث عادات الثانوية "للتخيل" في التجربة الميدانية األولى؛ فقد 
التجربة الميدانية الثانية بيانًا نموذجيًا مترابطًا وصف كيف للفرد أن يقوم بالعادات الثالث الثانوية على نحو جيد. 
وتباين الطالب في درجة ثقتهم في الدليل على عادة أو عادتين أو ثالث عادات ثانوية. وفي بعض األمثلة لم 

العادات الثانوية التي حاولوا أن يثبتوها. وهذا يقترح أن التوجه  يفهم الطالب السؤال الذي طرحناه حول عدد
 الموحد لم يكن موجهًا على نحو كاٍف للبعض.

وبين العادات الثالث الثانوية إذا أعطيت واحدة منها االنتباه بشكل أكثر قلياًل من ِقبل الذين أخبرونا أنهم وجدوها 
ن كنت غير قادر على شرح أسبابك(. صعبة، فإنهم قد استخدموا "بديهتهم" )أي القد رة على االستمرار حتى وا 

وقال هذا، لم تذكر الصعوبات مع الحدس إال نادرًا. ولم تكن هنالك كلمة مألوفة لالستهالل بها إال أنها أصبحت 
كذلك مع الممارسة وباإلدراك الالحق. ووجد البعض أن األمر أقل سهولة للمالحظة عندما كانوا يستخدمون 

هتهم على الرغم من أن المعلمين قد أخبرونا بأن الطالب لم يستخدموا بديهيتهم. ومن الممكن أن تكون بدي
المشكلة المتعلقة بالبديهة )إذا كانت هنالك مشكلة فعاًل( لم تكن بسبب الكلمات ألن المعلمين استخدموا كلمات 

صعبة المالحظة باألساس، إال أنها تعد جانبًا  مختلفة ليشرحوا ما تعنيه بل لشرح المفهوم نفسه. وتعتبر البديهة
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مهمًا لإلبداع الذي يظهر بشكل منتظم في التحاليل األخرى للسمات التي يتميز بها األفراد المبدعون. وال يجب 
 أن توقف الصعوبات في إظهار ذلك ضمها في إطار العمل.

الدليل لعادة ثانوية واحدة فقط في ذات  وكان المعلمون في مدرستين يعطون أولوية للتركيز على الحصول على
 الوقت.

وكان توجهنا نحو "االتساع" يشمل الطلب من المعلمين الممارسين أن يتيحوا للطالب الحصول على دليل من 
الدروس األخرى ومن دروسهم الشخصية. وأظهر الطالب لنا ما إذا كانوا قد تبعوا موضوعًا واحدًا فقط أو مدى 

أو مدى واسع، أو مدى أوسع من األمثلة المدرسية. وقد ساعد نطاق األمثلة المشتقة  ضيق من الموضوعات،
 من المدى الموجود في الموضوعات الطالب على تأسيس االتساع.

وفي هذه المرحلة من تطوير األداة، لم يكن الطالب موجهين من قبل الفريق البحثي أو المعلمين ليكونوا منظمين 
م، وقد جمعوا فقط حوالي حزمة من األدلة خارج المدرسة. وكان هذا األمر متوقعًا، حيث فيما يتعلق بجمع أدلته

أعطى التنسيق الذي قام فيه الطالب لمعلم واحد فقط. وكانت التجربة لمعرفة ما إذا كان الطالب يمكنهم الرجوع 
دى الكثير من إلى موضوعات أخرى. ولقد كان هنالك قاسم مشترك في هذا الخصوص وهو االنتقائية ل

 الموضوعات "اإلبداعية" التي اعتبرت أكثر قراءة عند البعض.

إن تذكر السياقات خارج التجربة الفورية للطالب كانت يعد مشكلة لدى عدد قليل من الطالب، حيث كان 
عملون استرجاع ما قاموا به مسبقًا في الدرس يمثل تحديا لهم. حيث كانت عقلية الطالب مقيدة بالموضوع الذي ي

عليه. وهذا يقترح أن أفضل طريقة للحصول على األفكار هي التي تنجح في التقاط األفكار على الفور. ومع 
 ذلك، إال أن معلما في إحدى المدارس كان يعتقد أن عدم المبالغة في إعداد التقارير يعد نهجًا جيدًا.

األداة هو أمر يستحق الجهد لما يتركه من أثر قوي  وأظهرت نتائج التجربة الميدانية الثانية أنه بالتأكيد أن تطور
 على فهم الطالب لمفاهيم التعلم المهمة وعلى مفرداتهم، وعلى ممارسة المعلمين المحترفة.

والستكمال هذا العمل فإن هناك حاجة لمزيد من العمل لتطوير هذه األداة بشكل أكبر. واألهم، تطوير مزيد من 
لفائدة لتتبع اإلبداع في الفصول، يجب أن تكون األداة أكثر نفعًا من ناحية البنائية. المواد التدريبية لتعظيم ا

رشادات حول  وينبغي أن يكون األداة مفيدة على نحو بنائي. إن المعلمين والطالب بحاجة إلى نماذج مفصلة وا 
لى تطور الطالب في مسار كيفية االستفادة على نحو أفضل من هذه األداة والتأكد من أن األدلة دائمًا تشير إ

 تصاعدي.



 
 

 

36 

 

يوجد هنالك مسائل متعلقة بالتحفيز، على سبيل المثال، كيف لنا أن نضمن أن تصبح األداة جزًءا من جمع 
عداد التقارير ونظام المكافآت.. وما مدى ضرورتها؟ وكيف للتقنية أن تساعد في هذا الشأن؟  بيانات المدرسة وا 

العتدال.. كيف لنا أن نضمن أن المعلمين والطالب يتشاركون فهمًا مشتركًا كما أن هنالك مشكالت متعلقة با
 للمصطلحات الرئيسة؟ وكيف لنا أن نستخدم االعتدال في تطوير بعض أمثلة الدليل؟

بيد أننا نعتقد من أجل تطوير األداة في المستقبل، فإن االتجاه األكثر فائدة لهذه األداة كأداة تكوينية للتالميذ 
 رها سجاًل من اإلنجازات الماضية.رسين، هو التركيز على العمل من أجل المستقبل، بداًل من اعتباوالمد

 الخاتمة والخطوات التالية .4

البحوث التي  -"نحن نحتاج إلى بحوث ممارسات مبتكرة في مجال المناهج ودراسات التقييم
الدراسة في مختلف ستغير سياسات التقييم وممارسات التعلم اإلبداعي داخل فصول 

 السياقات االجتماعية والثقافية".

 (.149-141: 2111باميال بيرنارد )عام  

في الواقع، وبعد السنوات األخيرة لالستثمار المهم في ترويج اإلبداع في المدارس في إنجلترا؛ فإنه ال يوجد هنالك 
 التفاسير الممكنة.أداة للتقييم تستخدم على نحو واسع أو إطار عمل يقدم عددًا من 

قد يكون تقييم اإلبداع صعبًا للغاية في المدارس، وقد يكون نتاجًا للتواجد في نظام تعليمي يرى أنه مثقل بأعباء 
االختبارات، أو قد يعود ذلك إلى الطبيعة المهيمنة للمناج في المدارس المثقلة بالعوائق التنظيمية أو التشريعية. 

(، أن المعلمين المهتمين باإلبداع يكونون حذرين تجاه 8استشهادنا في الصفحة )أو أننا نشك، كما تبين في 
 تقييم اإلبداع. أو أنه ال يوجد فهم واضح أو نتيجة لما يعنيه اإلبداع في سياقات مختلفة. 

 ولقد بدأنا بحثنا بثالثة أسئلة:

المعلمون مفيدة )إثبات  هل من الممكن وضع أداة للتقييم تكون شاملة ومتطورة على نحو كاف، يجدها .1
 المفهوم(؟ 

 هل هناك إطار عمل يمكن أن يستخدم على مدى عمري عبر مراحل التعليم الرسمي؟  .2

 إذا كان هناك إطار العمل مفيد للمعلمين والطالب، أي نهج للتقييم يمكن أن نتبناه؟  .1
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حول ما وجدناه. ويمكن االطالع ونحن نقدم هنا إجابات عن هذه األسئلة، وبعضًا من التأمالت التي اكتسبانها 
 .   6ب( 2112على التقرير الكامل على الموقع اإللكتروني اإلبداع والثقافة والتربية )سبنسر وآخرون 

لى هذا الحد فقد تم البرهنة على المفهوم. .1  إنه من الممكن وضع أداة للتقييم يجدها المعلمون مفيدة، وا 

فإن ضغط  14، وما بعد سن 14و 5في األعمار ما بين يبدو إطار العمل أكثر قابلية لالستخدام  .2
االختبارات والموضوعات الدراسية قد يكون كبيرًا، وفيما قبل سن الخامسة، فإن معلمي السنوات األولية 
يملكون أدوات تكوينية ممتازة للتعلم الستخدامها في المنهج الذي قد يكون يكون أكثر مرحا، ويتناسب 

 اع على نحو أسهل.بالفعل مع تطوير اإلبد

ونحن على بينة من أن االستخدام الرئيسي لألداة هو تمكين المعلمين من أن يصبحوا أكثر دقة وثقة في  .1
تدريسهم لإلبداع، وكأداة تكوينية لتمكين المتعلمين من تسجيل وتطوير قدراتهم اإلبداعية على نحو 

 أفضل.

ل يتضمن ما هو صارم وما هو عقالني، كما أنهم أحبوا إن المعلمين الذين جربوا أداتنا وجدوا أن إطار العم
األداة، ورأوا كيف أنها مفيدة في الفصل الدراسي في التقييم التكويني. وبناًء هذه الدراسة الصغيرة، يبدو أن هناك 
رغبة وحاجة ألداة تشبه أداتنا لمساعدة المعلمين على التركيز بشكل أكبر على العقلية المبدعة ولمساعدة 

لقد فضل المعلمون  ا ما زلنا في بداية عملية كبيرة.متعلمين على تطوير إبداعهم بشكل أكثر فاعلية، ولكننال
الذين عملنا معهم بشكل واضح نهجًا للتقييم تكوينيًا )بنائيًا( وليس تجميعيًا )أو تلخيصيًا(، وتشكل لدينا إحساس 

يمكن من خاللها مقارنة إبداع الطالب بها  قوي بأن هناك رغبة ضعيفة في وضع مصفوفة إجمالية معقدة
وتقييمه، وجاء هذا الشعور خاصة بشدة من ردود فعل في عملنا قبل التجربة االستطالعية مع المدرسين 

 والمديرين الذين أظهروا رفضًا لفكرة وضع عالمات للطالب في ضوء إبداعهم.

ولهذا السبب جربنا األداة مع المعلمين الذي أعربوا عن اهتماههم باإلبداع وكانوا في مدارس إنجلترا فقط. وبينما 
يبدو المفهوم نافعًا، إال أن األداة قد استخدمت من قبل المعلمين والطالب خالل فترات قصيرة من الوقت، وكانت 

ًا متاحة على اإلنترنت، وكان تصميمها سهاًل وليس معدًا األداة عبارة عن ورقة واحدة بداًل من أن تكون نسخ
 حسب الفئات العمرية المختلفة للطالب الذين استخدموه. 
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ولقد وجدنا أن الموازنة بين السهولة والصرامة في أداة التقييم أمرًا مهمًا ألن المعلمين سيستخدمون أداة تحقق هذا 
مفصاًل على نحو كاف من دون أن يكون واسعًا جدًا، وتم التأكد التوازن، كما أن استخدام العادات الخمس يعد 

 من صحة العادات الخمس من قبل الممارسين والطالب.

 وفيما يتعلق بما تبدو عليه أداة التقييم في ضوء النتائج التي توصلنا إليها؛ فإننا نوصي بالتوجهات التالية:

ة القيادية قرارنا للتركيز على هذا الجانب وعلى إبقاء التركيز على تعلم اإلبداع، حيث دعمت المجموع -
 الجانب االجتماعي.

عداد التقارير وأنظمة المكافآت. -  دمج األداة في جمع بيانات المدرسة وا 

تطوير مواد التدريب ومصارده للمعلمين إلظهار أفضل ممارسة، مما يجعل عملية التقييم محسوسة أكثر  -
 يلي: لدى المعلمين، وقد تتعلق المواد بما 

 اإلخبار بالغرض. -

 ربط الدليل بالبيان النموذجي. -

 إظهار مستوى من التفصيل المطلوب. -

 إعداد طالب يافعين. -

 تطوير نموج لفصل العادات الثالث الثانوية لكل عادة لإلبداع.  -

 استخدام خط واضح وقابل للقراءة من قبل الطالب الشباب. -

كاف، خاصة لألطفال الناشئين وذوي االحتياجات  تدقيق اللغة للتأكد من أن تكون واضحة على نحو -
الخاصة، وكذلك للذين ال يألفون مصطلحات اإلبداع أو التعلم، وقد يعني هذا أن وضع نسخ مختلفة من 

 األداة لمجموعات من فئات عمرية مختلفة وال تبرر التعليقات هذا األمر كدورة محددة للعمل.

ة التي يختار بها المعلمون أن يكون ذا تركيز على جانب تطوير أفضل الممارسات المتعلقة للكيفي -
 صغير من األداة في وقت ما.
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تطوير أداة تكوينية بشكل أكبر تدفع الطالب والمعلمين للتفكير في الكيفية التي يتطورون بها بداًل من  -
حصول على تسجيل السلوك السابق، ومن وجهة نظر عملية في الوقت الراهن فإن األداة ال تتيح غرفة لل

التقدم بشكل مالئم نتيجة لقلة المساحة. ولقد أرخ بعض الطالب مالحظاتهم التي أظهرت تقدمًا إلى 
 درجة ضئيلة، كما أن فصل العادات الثانوية يتيح كتابة مالحظات أكثر تركيزًا حول التقدم.

ي يستخدم بها في الحصول على "االتساع" بشكل أكثر نظامًا في األداة من خالل تأسيس الكيفية الت -
محيطات عدة، وما إذا كان هنالك أية قضايا للملكية المطلقة، وقد يشمل هذا استكشاف الكيفية التي 
تتعامل فيها المدارس بشكل أفضل مع قضية التنسيق، وذلك لضمان أن تنفذ التقاييم بشكل نظامي، 

ي، وعلى سبيل المثال قد تحتاج وتشكل نسقًا نافعًا للمتعلمين والمعلمين الستخدامه على نحو تكوين
المدارس إلى تعيين منسق لضمان أن يجرى التقييم، وقد يقع هذا الدور في نطاق "تقييم المنسق" في 

 المستوى االبتدائي. 

تطوير عملية جمع الدليل بشكل أكثر نظامًا، وتطوير المواد ليتناولها تفكير المعلمين حول الفرص التي  -
 يقدمونها في المنهج.

 وير األداة للبيئة االفتراضية.تط -

تجريب األداة "دون تحويلها" وفي ضوء حقيقة مفادها أن المدارس المشاركة كانت مجموعة ذاتية  -
االختيار لممارسين "متحمسين"، إال أن األداة لم تكن "متحولة"، وكان تقديمها لمجموعة من المدارس 

ها. وبافتراض الحالة غير القانونية للتطبيق، فمن التي ال تألف تقييم اإلبداع قد يختبر عمليتها ونفع
 األفضل التركيز على تلك المدارس التي ترغب في استكشاف اإلبداع بشكل فاعل. 

 

إن الكلمة التي استخدمها غيلفورد كانت في الواقع "السمة"، وهنالك مرادفات كثيرة نحن على دراية بها تحمل كل  .1
بما فيها "الصفات، النوعية، النعت، عادات العقل، التنظيم"، ولقد اخترنا أن نستخدم منها فروقًا دقيقة مختلفة 

خالل هذه الورقة، إال عندما تكون كلمة "السمة" تتعلق بشكل كبير ’  disposition‘كلمة "التصرف" أو التنظيم 
يها، مع الفكرة بأن تلك الجوانب بالتفكير، وفضلنا أن نشير إلى "التنظيمات" اإلبداعية ألن العالقة التي ال لبس ف

 للفرد قد تنمو وتكتسب، تصبح أكثر قوة وعمقًا عندما ينقلها "التنظيم".
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"العوامل الثقافية" هو المصطلح المستخدم لوصف المحترفين من مجال من العلوم ممول للعمل في المدارس  .2
 اعية.كجزء من آلية منظمة الثقافة والتعاون واالقتصاد ذات الشراكات اإلبد

وقد ترى هذه الظاهرة في الموضوعات األخرى كالرياضيات التي تكون فيها المستويات الحسابية الضعيفة ترى  .1
 وهي تستخدم على نحو سيئ كتفويض لما يطلق عليه "غبي".

: أنتجت اللجنة االستشارية الوطنية للتعليم الثقافي واإلبداعي تقريرًا للمملكة المتحدة تحت مسمى 1999في عام  .4
نجلترا  مستقبلنا كله: اإلبداع والثقافة والتعليم. وزامن تساؤل اللجنة المراجعة التي أعدت في المنهج الوطني وا 
وويلز، ولذلك فإنها خلصت إلى توصيات بهذه المراجعة، وقد شملت توصيات إلستراتيجية وطنية أوسع للتعليم 

نية للتعليم الثقافي واإلبداعي كرد على ورقة الحكومة اإلبداعي والثقافي، وكان تقرير اللجنة االستشارية الوط
تحت مسمى التفوق في المدارس، ولقد أبرزت قيمة دونية لألدبيات  1992البيضاء التي صدرت عام 

واإلنسانيات والتقنية، وأسهبت مراجعتنا األدبية )لسبنسر ات ال( كثيرًا عن الكيفية التي شكل فيها تقرير اللجنة 
 وطنية للتعليم الثقافي واإلبداعي تطور اإلبداع ضمن التعليم في المملكة المتحدة.االستشارية ال

مّولت مؤسسة نافيلد جزًءا من البحث تحت مسمى مشروع الملك ميدواي اوكفوردشاير للتقييم  1999في عام  .5
وأسكتلندا, ويعد تقييم التكويني. وكنتيجة لذلك المشروع أصبح تقييم التعلم مركزًا على سياسة التعليم في إنجلترا 

 التعلم أي تقييم يضع أولويات لتعلم الطالب األولى وقبل كل شيء. 

 4وفي إنجلترا توضع مراحل التعليم الرئيسة في إطار عمل التدريس للمنهج الوطني، وتتألف المرحلة األساسية  .8
. ويقيم الطالب في نهاية 14إلى  11واألطفال الذين تراوح أعمارهم من  11إلى  11من السنوات الدراسية من 

 . وهذا يبرز النهاية للتعليم اإلجباري.4المرحلة الرئيسة 

( مقياسًا للمستوى الذي يحصل فيه الطالب EBaccويعد ) 2111قدمت كمقياس لألداء في جداول األداء لعام  .2
ضيات والتاريخ والجغرافيا على تقدير جيد أو أعلى منه في المواد األكاديمية الجوهرية )اللغة اإلنجليزية والريا

والعلوم اللغة(. وهو يمّكن من عمل المقارنات بين المدارس فيما يخص انتشار المواد األكاديمية األساسية 
 المفضلة أو المطلوبة للدخول إلى الدورات التي تحمل درجة.

6. http://www.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/Progression-in-
Creativity-Final-Report-April-2012.pdf  
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 )ترقيم األسئلة.. ضع عالمة على األسئلة البحثية المتعمقة(

 الرجاء إدخال المعلومات التالية 
 2111/     /      تاريخ اليوم 

  اسم مدرستك 
  اسم المدرس الذي قدم ورقة التسجيل للطالب 

  اسمك الكامل )االسم األول واسم العائلة(
 
 . التفكر في عملية المحاولة لتعقب.. إلى أي مدى تعد مبدعًا وكيف بإمكانها أن تساعدك؟3

1.1     
بما أنك جربت اآلن "ورقة تسجيل 

 أكثرالطالب" هل أنت على دراية 
 بالوقت الذي تكون فيه متخياًل؟

دراية في  أكثرلم تجعلني 
 الواقع.

أنا على دراية  دراية. أكثرجعلتني 
أكثر وأفكر 

بالكيفية  أكثر
التي أكون 
فيها أكثر 
 إبداعًا.

الرجاء إخبارنا لماذا اخترت هذه 
 اإلجابة. 

براز واحد أو أكثر من الرجا ء تدوين وا 
 المربعات الموجودة على اليسار.

1.5     
إلى أي درجة وجدت ورقة التسجيل 

للطالب سهلة االستخدام؟ الرجاء تدوين 
براز واحد أو أكثر من المربعات  وا 

 الموجودة على اليسار.

 صعبة جداً  أقل سهولة سهلة سهلة جداً 

إذا كنت صعبة هل يجب علينا 
 تغيير أي من الكلمات؟ أيها؟ ولماذا؟ 

 التفكير في.. كيف يمكنك بسهولة أن تتعقب "خيالك" وتطور الدليل؟ .5
5.4       

هل وجدت من السهل 
اتخاذ القرار حول "جمع" 

 صعب جداً  أقل سهولة عادي سهل سهل جداً 
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الدليل لدعم المربع الذي 
 اخترته في ورقة التسجيل؟ 
ما األمور التي كانت 

 صعبة؟ ولماذا؟ 
براز واحد  الرجاء تدوين وا 
أو أكثر من المربعات 

 الموجودة على اليسار.
 

.  التفكير باالنتباه الذي أعرته لجوانب "التخيل" الثالثة في المثال القدوة )دون حصر األفكار 7
 واألفكار واستخدام البديهة(بسرعة وربط الحقائق 

2.1    
كان هنالك ثالثة أجزاء 

"ألن تكون متخياًل" )انظر 
 المربع أعاله(.

الرجاء اختيار واحد من 
 واكتبالمربعات أعاله 

المناطق التي لم تعرها 
 ؟ ولماذاانتباهًا 

براز واحد  الرجاء تدوين وا 
أو أكثر من المربعات 
 الموجودة على اليسار.

ملت إلثبات منطقة 
 واحدة.

ملت إلثبات منطقتين 
 اثنتين.

ملت إلثبات كل العناصر 
الثالثة ألن يكون الفرد 

 متخياًل.
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 التي حصلت منها على الدليل مختلفة. التفكير باألماكن ال8

6.1     
ما المناطق المتعلقة 

بالموضوع التي رسمت 
 منها دليلك؟ 

الرجاء اختيار واحد من 
المربعات أعاله وأخبرنا 
عن المناطق المتعلقة 
بالموضوع التي فكرت 

 فيها ولماذا؟ 
براز واحد  الرجاء تدوين وا 

أو أكثر من المربعات 
 الموجودة على اليسار.

نطاق ضيق من  واحد فقط موضوع
 الموضوعات

نطاق واسع من 
 الموضوعات

موضوعات 
أخرى ومن 

خارج المدرسة 
 أيضًا.

 
 . التفكير بالمشروع ككل.. من الوقت الذي سمعت عنه وتجربته وانعكاسه على الفصل9

 ما الشيئان المفضالن لديك حول أداة تقرير الطالب؟
 ما األجزاء التي كانت صعبة جدًا؟ 

 ما الشيئان اللذان تعلمتهما عن نفسك؟
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32

 
 دعم تطور اإلبداع في تقييم اإلبداع في المدارس

 ( االستبيان للمعلمين المشاركين2التجربة الميدانية )
 

 عزيزي المعلم.. 

 شكًرا لك للمشاركة في هذه التجربة الميدانية، حيث إن آراءك تعد مهمة لنا، لذا: 
تكتبه في هذا االستبيان سيحلل بشكل تام لمساعدتنا على فهم تجاربك المتعلقة بأداة تقرير  كل شيءإن  -

 الطالب.
 قدر اإلمكان، حيث إن المربعين النصيين يتوسعان عند طباعتك فيهما. التفاصيلالرجاء كتابة  -
ضافة الت -  .أيضاً عليقات للشرح إذا كان هناك أسئلة متعددة الخيارات في اإلجابة، الرجاء اختيار المربع وا 
نقدم لك امتناننا إذا أكملت هذا النموذج إلكترونيًا، هذا يعني أنه سيحلل دون النسخ، وسنرسل لك نسخة  -

 ورقية على البريد اإللكتروني )للطباعة عند الحاجة(.

 الرجاء إدخال المعلومات التالية
 5/12/2111 تاريخ اليوم 

مجموعتك المشاركة في 
 الفصل.

 6السنة 

التاريخ الذي قدم لفصلك 
ألول مرة "ورقة تسجيل 

 الطالب".

16/11/2111 

عدد  الجلسات التابعة 
لالنعكاس التي عقدت 

 في الفصل ذاته.

1 

 
 التفكير في تجربتك السابقة لتعقب اإلبداع في الطالب .1

 كيف تقيم اإلبداع أساسًا في مدرستك؟ 1.1
 

االستقاللية نستخدم معايير تنتقل من التبعية إلى 
 حسب ما أورده غاي كالكستون.

ما المناطق المتعلقة بالسياقات/ الموضوع  1.2
 التي قيمت بها اإلبداع في مدرستك؟

( في أيام 2في المنهج المتطور )السنة الدراسية 
تعلمنا األداء والصنع واالبتكار والتواصل 
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 (.6واالستكشاف )السنة الدراسية 
طة كيف وضع هذا المشروع ضمن أنش 1.1

 التقييم في مدرستك؟
 

وضع بشكل جيد ألننا نناقش اإلبداع والتخيل 
 بشكل منتظم.

كيف فهم الطالب "التخيل" قبل المشروع؟  1.4
)إذا أعطيت الفرصة للحصول على تعاريفهم 
الخاصة في البداية( إذا كان لديك صور 
لرسومات العقل أو ما شابهها، حيث أعدت من 

المشروع، الرجاء قبل الطالب عندما بدأ هذا 
 إرسالها لمنسق المشروع إضافة إلى االستبيان.

 سأرسل رسومات العقل التي وضعوها إليك كدليل. 

 
 التفكير في الكيفية التي قدمت بها المشروع للطالب .2

كيف قدمت هذا المشروع للطالب )فكرة تقييم   2.1
اإلبداع وفكرة التعلم حتى يصبحوا أفضل في 

 المالحظة "أن يكون متخياًل"؟ 

قمت بورشة عمل اعتمادًا على السؤال "ما 
 اإلبداع؟".. "وماذا يعني كون الشخص متخياًل"؟ 

هل جرى األمر على نحو جيد؟ أو أقل من   2.2
 للطالب؟ذلك عند تقديم المشروع 

انخرط الطالب حقًا في ورشة العمل، ويبدو أنهم قد 
ساعات  1استمتعوا بالمناقشة التي امتدت إلى 

حول اإلبداع ومالحظة الوقت الذي يكونون فيه 
 متخيلين. 

جلسات لالنعكاس  1إلى  2طلب منك عقد   2.1
لدى الطالب.. كيف أقمت جلسات االنعكاس؟ 

وا؟ كيف طلبت وماذا طلبت من الطالب أن يفعل
 منهم أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض؟ 

طلبت من الطالب إكمال ورقات الدليل وناقشنا هذه 
التجارب، كما طلبت منهم أن يقّيموا أقرانهم 
خبارهم متى يرون الدليل  بمالحظة خيال اآلخرين وا 

 عليه.
ما األنشطة أو التوجهات نحو جلسات   2.4

شكل جيد أو أقل االنعكاس التي وجدتها قد عملت ب
 من ذلك؟ ولماذا؟ 

 فضلوا المناقشة على كتابة التجارب.
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التفكير بالكيفية التي عملت من خالل العملية على تجربة أن يكون إبداعهم قد أثر على  .3
 سلوك الطالب

كيف استجاب   1.1
الطالب لمفهوم تعقب 

"التخيل" وكيف تغير ذلك 
 )إن وجد(؟

الرجاء إبراز واحد من 
الخيارات الموجودة على 

 اليسار واشرح أدناه.

 ظلوا سلبيين أصبحوا إيجابيين أصبحوا سلبيين ظلوا إيجابيين

كيف تعتقد أنك كنت   1.2
ناجحًا في إرشاد الطالب 

لتعقب تطور مخيلتهم 
واستخدام ورقة تسجيل 
الطالب خالل الفترة 

المخصصة للمشروع؟ 
 الرجاء شرح السبب.

ناجحين تمامًا، حيث أصبح الطالب مستقلين في هذه العينة، أعتقد أننا كنا 
وكانوا قادرين على تعقب تطورهم بشكل جيد، وكانت ورقة التسجيل سهلة 

 االستخدام.

هل الحظت تغييرًا   1.1
في الطريقة التي يتحدث 
بها الطالب ويفهمون من 
خاللها ما معنى "أن تكون 

متخياًل" كلما تطور 
أن المشروع؟" الرجاء 

 تشرح.

عطائهم خلفية عن ذلك  قادرينكانوا  على مالحظة تخيل بعضهم البعض وا 
 ولم يحدث األمر من قبل مطلقًا.

كيف تجاوب الطالب  1.4
 مع جلسات االنعكاس؟ 

 تجاوبوا بشكل إيجابي جدًا.
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التفكير في الكيفية التي ساعدت بها العملية الطالب على تعقبهم إبداعهم وكيف أثرت على  .4
 ممارستك؟

هل كان األعضاء   4.1
اآلخرون من الطاقم )ليسوا 
من المعلمين المشاركين( 

قادرين على دعم المشروع؟ 
إذا حدث ذلك فعاًل.. الرجاء 

 دّون التفاصيل..
الرجاء إبراز واحد من 

الخيارات الموجودة على 
 يسارك واشرح أدناه 

أهملوا األمثلة التي 
تشرح كيف تكون 
متخياًل خالل 

 وسهم.در 

كانوا يعلمون عن 
المشروع وتحدثوا 

 عنه جيدًا.

كانوا يعلمون عن 
المشروع ولم 
 يكونوا داعمين.

ال أعلم إن 
كانوا يعلمون 
 عن المشروع.

وبما أنك ساعدت   4.2
الطالب اآلن على تعقب 
تخيلهم.. ما األشياء التي 

قمت بها أو فكرت بها بشكل 
 مختلف؟ ولماذا؟ 

عليهم وبشكل منتظم عن الوقت الذي يكونون فيه متخيلين طرح أسئلة كثيرة 
 وتشجيعهم على أن يكونوا أكثر تخياًل.

 
التفكير بالكيفية التي يكون فيها الطالب قادرين على أن يقّيموا "مخيلتهم" ذاتيًا وتقديم  .5

 دليل كاف لدعم المربع الذي اختاروه
تحتم على الطالب اختيار  5.1

مربع يظهر قربهم من "مناسبة" 
البيان القدوة. هل وجدت من 
السهل "ختم" الدليل؟ ما الذي 

 كان صعبًا؟ 
الرجاء إبراز واحد من الخيارات الموجودة 

 على اليسار واشرح أدناه.

 صعب جداً  أقل سهولة عادي سهل سهل جداً 

تم تشجيع الطالب على   5.2
تقديم الدليل من مناطق خارج 
منطقة الموضوع. هل وجدت 

من السهل "ختم" هذا الدليل؟ ما 

 صعب جدًا  أقل سهولة  عادي  سهل  سهل جدًا 
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 الذي كان صعبًا؟
الرجاء إبراز واحد من الخيارات الموجودة 

 على اليسار واشرح أدناه.
هل كانت بعض  5.1

ثر أو أقل الرياضات دلياًل أك
إقناعًا من األخرى؟ الرجاء ذكر 

أمثلة للدليل الذي كان من 
الصعب ختمه والدليل الذي كان 

من السهل إجماع الطالب 
 عليه.. الرجاء إخبارنا بالسبب.

 كانت الكتابة المبدعة سهلة للختم وكان دروس الرياضيات صعبة جدًا.

 
انتباههم للبيان القدوة ككل الذي تحدث عن استخدام التخيل التفكير بالكيفية التي أعار الطالب فيها  .6

 "دون االستعجال" وبثقة بالنفس
هل بدا أن الطالب   8.1

قد أعاروا االنتباه لكل جزء 
من البيان القدوة عند دعم 
اختيارهم للمربع بالدليل أم 
أنهم قدموا الدليل لبعضها 

وأهملوا الجوانب االخرى؟ ما 
 ؟ األجزاء التي أهملت

الرجاء إبراز واحد من 
الخيارات الموجودة على 

 اليسار واشرح أدناه.

كانوا يميلون إلى عدم 
اإلشارة إلى الثقة  وعدم 
 الحاجة لالستعجال.

كانوا يميلون إلى 
إثبات الثقة أو عدم 
 الحاجة لالستعجال.

كانوا يميلون إلى إيجاد 
الثقة المثبتة بالدليل، 

وعدم الحاجة 
 لالستعجال.

هل مال الطالب إلى  8.2
تقديم دليل كاف على 

 اختيارهم للمربع؟ 
الرجاء إبراز واحد من 

الخيارات الموجودة على 
 اليسار واشرح أدناه.

كان الدليل 
 مفقوداً 

كان الدليل 
 غامضاً 

كان 
الدليل ال 
 بأس به.

كان 
الدليل 
 جيدًا.

لقد فهموا جيدًا كيفية 
إيجاد دليل واضح 

 وذي صلة.
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بالكيفية التي أعار بها الطالب االنتباه لتعريف "التخيل" بجوانبه الثالثة "تجربة  التفكير .7
ن لم تكن قادرًا على شرح  األشياء، وربط األفكار بمناطق مختلفة، والقدرة على االستمرار، حتى وا 

 أسبابك
هل أعار الطالب  2.1

انتباهًا متساويًا للجوانب 
الثالثة لكونهم متخيلين 

 الدليل؟  عند إيجادهم
الرجاء االختيار من 
 اليسار واشرح أدناه.

كانوا يميلون إلى إثبات 
 فقط. واحدةمنطقة 

كانوا يميلون إلى إثبات 
 اثنتين.منطقتين 

كانوا يميلون إلى إثبات 
المناطق الثالث كلها 

 لكونهم متخيلين.

 
المدرسة( التي التفكير في نطاق المحيطات التعلمية )بما فيها ما يكون خارج نطاقات  .8

 رسمها الطالب
إإلى أي  .6.1

مدى رسم الطالب 
نطاقًا من 

المحيطات التعلمية 
ولم تكن في منطقة 

 الموضوع؟
الرجاء إبراز واحد 

من الخيارات 
الموجودة على 

 اليسار واشرح أدناه.

نطاق ضيق من  موضوعك فقط.
 الموضوعات.

نطاق واسع من 
 الموضوعات.

موضوعات أخرى 
وخارج نطاق 
 المدرسة أيضًا.

 
 

التفكير في المشروع ككل.. من السماع عنه، والحصول على المواد، وتقديمه للطالب،  .9
 وتجربته وزيارته مجدداً معهم

 ما األشياء الثالثة اليت عملت على حنو جيد؟  .1.9
 ورقة تسجيل الطالب اجلديدة.  .9

 الرتكيز على أن جيمع الطالب الدليل.  .2

 الرتكيز على عنصر واحد للنموذج.  .3
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 ما األجزاء الثالثة اليت كانت صعبة جداً؟  .1.2
 الوقت.  . أ

  . ب

  . ت
 ما األشياء الثالثة اليت تعلمتها؟  .1.3

 أصبح للطالب فهم جيد ملاهية التخيل اجليد. 
 أصبحوا ذوي مالحظة جيدة عند استخدام خميلتهم. 
 أثر هذه الدراسة امليدانية.ال تكفي الساعات املتاحة يف اليوم للتعمق أكثر يف 

 
 تعليقاتك اإلضافية .01

 الرجاء إخبارنا بأي شيء جتده نافعاً لنا.
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 متاحة على:منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قد تكون سلسلة األوراق العملية حول التعليم الصادرة عن 

 www.oecd.org/edu/workingpapersوالتنمية: قتصادي اال التعاونموقع إدارة التعليم لمنظمة  -
http://www.oecd-على اإلنترنت: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المكتبة اإللكترونية  -

workingpapers_19939019-education-ilibrary.org/education/oecd  
   /http://www.repec.orgاألوراق البحثية حول االقتصاد:  -

والتنمية حول التعليم واألوراق  التعاون االقتصاديإذا رغبت بأن تكون على اطالع بمنشورات منظمة 
 العملية، الرجاء اتباع ما يلي: 

 /http://www.oecd.orgاذهب إلى:  -
 ."My OECD"اضغط على  -
 ."My OECD"سجل وأنشئ حسابك من خالل  -
 اختر التعليم كواحد من األفكار المفضلة.  -
 كواحد من الرسائل اإلخبارية التي تود استقبالها.  "OECD Education Working Papers"اختر  -

 
منظمة التعاون االقتصادي ولمزيد من المعلومات حول سلسلة األوراق العلمية حول التعليم الصادرة عن 

  edu.contact@oecd.org، الرجاء مراسلة: والتنمية 
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