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 مینالفکر المعّقد أساس اإلبداع عند المتعلّ 
 بین رودولف شتاینر وإدغار موران 

 

 

 الملخص: 

) وادغار Rudolf Steinerمن رودولف شتاين� (  الفكر املعّقد عند �ّل   ع��وء  ��دف هذا املقال إ�� �سليط الضّ 

) وأهّمّيتھ)Edgar Morinموران   ،   
ّ
املتعل �عليم  اإلبداع.  األذكياء  م�ن  ��  ع��  أّن   وتحف��هم  النبيھ    ذلك  املتعلم 

ن هذه الدراسة ستب�ّ و اهتمامھ.    تعة �� مجاال ألبحاثھ و�ساؤالتھ املتنوّ   وابت�اراتواملوهوب يبحث دائما عن حلول  

   أّن 
ّ
عندهم  ة خاصة، تطور اإلبداع  م�ن األذكياء واملوهو��ن دائما ما يحتاجون إ�� ممارسات �عليميّ مثل هؤالء املتعل

املعّقد.   تفك��هم  بتحف��     ّن وأو�سمح 
ّ
تتطل املمارسات  فضولهم،  هذه  تث��  تداب��  اتخاذ  ال�ي   وتدعمب  األ�شطة 

اإلبداع أمر أسا��ي   إ�� التأكيد ع�� أّن   أيضا  الفصول الدراسية. كما �س�� هذه الدراسةداخل  تحديات    تفرض

   هلتثقيف املتعلم�ن األذكياء واملوهو��ن، ألن تطو�ر 
ّ
يث��    وهو ماد إم�انيات اإلمتاع لهم،  �� التدريس يمكن أن يول

 
ّ
ضرورة أن  �� ا�ختام، إ�� اإلقرار ب  ،راسةتخلص هذه الدو   م عند �ل فرد م��م.   الفضول واإلثارة والرغبة �� التعل

 
ّ
املعل املتعلم�ن  ي�ون  هؤالء  و��جيع  لتحف��  تام  استعداد  ع��   األ مون 

ّ
والتح� واملوهو��ن،  إبداعية  ذكياء  بروح   �

 
ّ
مّية.ة، وممارسة الّتفك�� النّ ومستقل

ّ
 اقد والّتأّم��، �� العملية التعليمّية الّتعل

 ، الفكر املعّقد، اإلبداع، إدغار موران، رودولف شتاين�. ذكياءاأل  املتعلم�ناملفاتيح: ال�لمات 

Abstract: 
This article aims to highlight the importance of complex thought in educating intelligent learners and 

motivating them to create, in both Rudolf Steiner and Edgar Morin. Because a talented and intelligent 

learner usually speaks with surprise, because he is always looking for solutions and discoveries for his 

research and various questions in his field of interest. This study will show that such intelligent and 

talented learners always need special educational practices, developing creativity and allowing them to 

stimulate their complex thinking. Such practices require curious measures and encourage activities that 

present challenges and obstacles to them during classrooms. The study will also seek to emphasize 

that creativity is essential for educating smart and talented learners, as developing creativity in teaching 

can generate possibilities for their enjoyment, raising curiosity, excitement and a desire to learn for each 

of them. Finally, this study will conclude that teachers must be fully prepared to motivate and encourage 

these intelligent and talented learners, be creative and independent, and practice critical and reflective 

thinking, in the learning process. 

Keywords: Intelligent learners, complex thought, creativity, Rudolf Steiner, Edgar Morin. 
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ّ
ساس إالبداع عند المتعل
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 المقّدمة:  -1

ة، األمر الذي جعل  ة، واقتصاديّ ة، وحضار�ّ ة، ودينيّ ا�جتمع اإل�سا�ي بتغي��ات اجتماعية، وسياسيّ   مّر 

التغي هذه  تالئم  تر�و�ة  نظر�ات  عن  يبحثون  ال��بو��ن  واملفكر�ن  الفالسفة  من  تمّر الكث��  ال�ي  ��ا    ��ات 

  ا،�ان الصراع ظاهر   إذا لهؤالء املفكر�ن،  ة جّد ة التار�خية مهمّ النظر�ات ال��بو�ّ   �انت �ّل   ،مجتمعا��م. لذا

والتجر�ة،    ة ع�� العقل ا�خالص وأخرى ع�� ا�حواّس ، ب�ن نظر�ات مبنيّ اليوممنذ ا�حضارة اليونانية ح�ى  

هذه النظر�ات نتاج فلسفة تجابھ التغي��ات ال�ي حدثت   وغ��ها ع�� تنمية النوا�� الروحية. لقد �انت �ّل 

ا�جتمعات وجّس  لدى  رغبة  ال دت  ��  ااملفكر�ن  املستمّرة  املعر��ّ لّس ��  والكمال  الكمال اإل�سا�ي  ، �� وراء 

 
ّ
 يم.علباالرتقاء بالتّ  الذي لن يتحقق �� اعتقادنا، إال

عدم اهتمام املتعلم�ن    إ��ّ في هذه السنوات األخ��ة من ممارسة التدريس، أصبح من الوا�ح بالنسبة  ف

، خاصة ��  ممال  ااملدرسة م�انون ��  �� معظم األوقات، يرى املتعلموباملدرسة واملعرفة املنقولة من خاللها.  

األو�� الّتعليم  املراحل  يتعاون  فبات  .  من  أن  للغاية  املهم  من  وأصبح  .  اإلش�الهذا  لتدارك  املعلمون  من 

ت�ون  أن  و ، والبحث والّتفك��،  لسة ع�� ا�حوار والتفاعمؤّس ب�ن املعلم واملتعلم  إ�شاء عالقات    الضرورّي 

ھ مركز العملية التعليمّية ال هامشا ف��ا.   
ّ
 املدرسة فضاء مرغبا للمتعلم �شعره بأن

 و ،  عتمد الفكر املعّقد �� ا�حّل ن ال��بية ال�لية املت�املة ال�ي �أ  و�عتقد
ّ

ده �ل من رودولف  هذا ما يؤك

) (Rudolf Steinerشتاين�  موران  وادغار   (Edgar Morin  والتعليم ال��بوي  التنظ��  حقل   �� نجد  حيث   .(

بتعليم  �عرف  ما  بمدارس  البديل  تطبيق  .)waldorf(فالدورف    أو  املدارس  هذه  للنظر�ة    ا فعليّ   ا�عت�� 

(  ال�ياالجتماعّية   شتاين�  خاللها  من   Steinerنادى 
ّ
والث واإلخاء  وا�حقوق  واملساواة  با�حر�ة  وال�ي  )  قافة، 

�خص   �ّل   ) للتعليم إ�� أّن waldorf�ش�� مؤسسة (فالدورف  و ف��ا التعليم ضمن مجال الثقافة.  يتموقع  

األفراد اآلخرون بتحديد �ون لھ وجهة نظر مختلفة عن األفراد اآلخر�ن، ولكن من املهم أن يقوم تيمكن أن 

ب  الضرورّي أما هو �حيح  املعلمون أيضا    نفسهم، ومن  القيام    ،ولو قليال  ،أن �ساهم  �� مساعد��م ع�� 

 
ّ
ة غ�� معطاة، وال توجد حقيقة مطلقة.  فإن املعرفة مبنيّ اختالفات  ھ ح�ى لو �انت هناك  بذلك. وهذا �ع�ي أن

عة لبعض مشا�لهم،  ول ع�� مجموعة من ا�حلول املتنوّ لذلك، بإم�ان املتعلم�ن من خالل إبداعهم ا�حص

 أيضا اح��ام تفك��هم املعّقد.  ومن املهّم 

راء  آل   اتجديد، للوهلة األو��،  ) الذي جعل عقائده األساسية تبدوSteinerسنعرج ع�� أطروحة شتاين� (

نقيض من املسارات  ع�� الو   ،. ولكن) خاصة فيما يتعلق بالنمّو Jacques-Rousseau Jeanجان جاك روسو (

)، من خالل تأسيس Maria Montessori) ومونتيسوري (John Deweyال�ي اتخذها املعاصرون مثل ديوي (

إن خطة شتاين�  ف  ،)Winkler, 2019: 221-225�عليمهم ا�جديد ع�� األف�ار التجر�بية لعلم نفس الطفل (

)Steinerمأخوذ للتعليم  ال�وني  ة)  األن��و�ولوجيا  من  طبيعة  بال�امل  ندرك  أن  نر�د  كنا  "إذا  الروحية:  ة 

النحو   هذا  ع��  ا�خفية،  البشر�ة  الطبيعة   �� النظر  خالل  من  نبدأ  أن  علينا  يجب  املتطور،  اإل�سان 

). الحظ Steiner, 4 :1996فاإل�سان صورة مصغرة من ال�ون، �ل القوى واألف�ار �� ال�ون �عمل �� كيانھ" (

 واإل درسية، مقاومة �عض املعلم�ن لفهم الّتفك�� املعّقد  ) �� الفصول املSteiner(شتاين�  
ّ
م�ن  بدا�� للمتعل
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 و األذكياء،  
ّ

أكيد ع��  دريس �ش�ل عام لتحف�� املتعلم�ن األذكياء والتّ � ذلك �� عدم استعداد هيئة التّ �تج�

   أهمية الّتفك�� اإلبدا��ّ 
ّ
رة أو  الواحدة؛ واإلجابات غ�� املتكرّ ية التفاصيل الواردة �� الفكرة  ق بكمّ فيما يتعل

 ة، والقدرة ع�� �غي�� الّتفك�� أو تصميم الفئات، ثم عمليّ غ�� العاديّ 
ّ
ف�ار  أخاذ القرار وا�حكم، واختيار  ة ات

�ل  مختلفة سبق تقديمها حول املوضوع نفسھ. وعن افتقارهم إ�� طرق التحف��، إذن فاإلبداع
ّ

ال    ��ذا الش

 . )Steiner, 1996 76:لھ أن ي�ون ( تطو�ره كما ينب�� يتّم 

عليم وتكراره،  س�ن �سبب رتابة التّ ذكياء كث��ا ما �شعرون بأ��م غ�� متحمّ األ أغلب املتعلم�ن  أّن  أعتقد  

ا يبدو، كما  �� أك�� �عقيدا ممّ بل  ذكياء املسائل ليست �سيطة  األ ن  و ��ا هؤالء املتعلم  الطر�قة ال�ي يحّل   إّن 

 . قليدّي عليم التّ التّ نمط مشا�لهم يتجاوز كث��ا  رق �حّل إبداعهم �� إيجاد ط أّن 

   إّن  
ّ
املتعل لدى  اإلبداع  معّق فهم  أمر  األذكياء  القضايا،  م�ن   العديد من  أّن  د ويعتمد ع��  �عقيد    كما 

   حديد النف��يّ التّ 
ّ
املمارسات التعليمّية ال�ي    أّن   إذة،  فسيّ راسات النّ من خالل الّد   لإلبداع ال يمكن فهمھ إال

 تطوّ 
ّ

 ر اإلبداع وتمك
ّ
ب  ذكياء  األ م�ن  ن من إثارة الّتفك�� املعّقد للمتعل

ّ
 تتطل

ّ
ظر  إعادة النّ   أهّمها  خاذ تداب��،ات

��يئة التدريس، ثم إعادة النظر �� املنا�ج والبيداغوجّيات املعتمدة،    ا�خاّص   �و�ن البيداغو��ّ �� طرق التّ 

بي البحث عن  املتعلم�ن و��ّج حيث يجب  تث�� فضول  داخل  يات  تحّد ال�ي تفرض  ع األ�شطة  داغوجّيات 

    )، ال �عطى لإل�سانSteinerالفصول الدراسية. إن املعرفة الذاتية ا�حقيقية بالنسبة إ�� (شتاين�  
ّ
عندما  إال

ندما يحاول  ة لألفراد اآلخر�ن، فاإل�سان ال يصل إ�� معرفة حقيقية بالعالم إال ع�ون لديھ مص�حة ومحبّ ت

ذلك،   ما  حّق و �خص  نفسھ  فهم  قد  ا�جيّ   .ا��ون  الذ�ّي فاملعلم  املتعلم  مزاج  مع  يتعامل  إذن، هو من    د 

توقع دائما ما هو موجود وليس ما هو غ�� موجود، يتطلب األمر  ي�جب أن  و ،  اعائقال باعتباره    ا إلهامبوصفھ  

ا لتحقيق  محاولة  مجرد  من  بدال  املتعلم  ملزاج  وا�حة  املهّم معا�جة  فمن  مصطنع،  �ش�ل  جعل    لتوازن 

  التعلم الذا�ّي   وتحف��هم ع�� إجراء أبحاث حول مجال اهتماما��م، إّن   ،املتعلم�ن املوهو��ن يدر�ون قدرا��م

 حيحة للتأمل �� إم�انا��م ا�خاصة، ولك�ّ هو الطر�قة الّ� 
ّ
ق أيضا باحتياجا��م التعليمّية ومصاع��م  �ا تتعل

 ).74Steiner :1922 ,-77وقيودهم ( 

ھ يرفض،  ) فEdgar Morinدغار موران (إأما  
ّ
والتجزيء  من منظوره، �ل فكر يقوم ع�� وهم البساطة  إن

 حيح ودالال��ا ا�حقيقيّ خذ معناها الّ� ، ال تتّ تصّوره  معرفة، حسب  �ّل   عقيد. إّن واالخ��ال ومحار�ة التّ 
ّ
  ة إال

ن املواد التعليمّية وتدريسها منعزلة �عضها عن �عض، يتع�ّ   . فعوض الفصل ب�نداخل سياق، أي؛ داخل �ّل 

، �جعل املتعلم قادرا  عل��اإيجاد طر�قة لن�ج الروابط الضرور�ة ب�ن هذه املواد وا�حقول املعرفية ال�ي تحيل  

  �� املستقبل ع�� مواجهة الواقع املعّقد واملركب بطبيعتھ. واقع، �ستوجب ا�حياة فيھ مواجهتھ بالتس�ح ب�ّل 

 ��يّ منطق تخصّ   املعارف املمكنة �عيدا عن �ّل 
ّ

ات و�أسرها داخل عالم محدود ومغلق أي؛ ما  ، يقتل الذ

 ص. �عرف �عالم التخصّ 

( ترجع   املعّقد   complexe�لمة 
ّ
الال ال�لمة  إ��   () مع    �ّل إ��  تحيل  و )،  complexusتينية  منسوج  هو  ما 

ماسك وال��ابط  ذلك ع�� وجود نوع من التّ   أك��، يدّل املعّقد هو �سق يتواجد بدوره �� �سق    �عضھ �عض، إّن 

(موران،   مش��ك  �سيج  ش�ل  (موران  52  :2015ع��  يقول  اإلطار  هذا   ��  .(Morin  عن أتحدث  "عندما   :(



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
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 التّ 
ّ
)، أي؛ املنسوج مع �عضھ �عضا…،  complexus(  تي�ي البدائي ل�لمة �عقيدعقيد فأنا أعود إ�� املع�ى الال

 
ّ
 إن

ّ
 نات املتنافرة ا�جمّ من امل�وّ سيج  ھ ذلك الن

ّ
 ر معھ التّ عة �ش�ل يتعذ

ّ
ھ ذاك الذي يطرح مفارقة  فر�ق بي��ا، إن

واملتعّد  (ز�تو�ي،  الواحد  بو ).  39  :2015د"  أيضا  والتفاعالت  وصفھ  عرفھ  واألفعال  األحداث  من  "�سيجا 

 واالرتدادات والتّ 
ّ
 حديدات واملصادفات ال�ي �ش�

ّ
). ويستنتج (موران  19:  2004اهرا�ي" (ادغار،  ل عاملنا الظ

Morin ّمن خالل هذا الت ( 
ّ
).  11: 2009ھ ال يمكننا حصر أو ت�خيص املعّقد �� �لمة �عقيد (لوغاي، حديد أن

 
ّ
 ألن

ّ
واهر املعّقدة عن طر�ق إخضاعها لفعل  نا سنسقط آنذاك �� خطأ املنا�ج التقليدية ال�ي �عاملت مع الظ

�ان همّ التّ  وال�ي  واالخ��ال،  التوصّ   الرئي��يّ   هابسيط   هو 
ّ
الال و�زاحة  النظام  إ��  زاد من    ،يق�نل  وهو عمل 

الواقع �سمّ وأدّ   ، �عقيد  ما  إ��  (موران  ى  بMorinيھ  نظر�ّ ـ  )  تمارسھ  �انت  ال�ي  العق��"،  املعرفة  "الع�ى  ة 

املعارف    صنيف ل�ّل � والتّ أش�ال الغموض من أجل الوصول إ�� الوضوح والتم�ّ   ة. ولتجاوز �ّل الكالسيكيّ 

عقيد، فا�خالفات املعرفية  ) �� هذا اإلطار: "إننا مازلنا عميانا فيما يخص مسألة التّ Morinيكتب (موران  

)…ا�خ تجاهل��ا  Feyerabend، ف��ابند (Lakatos)، ال�اتوس  Kuhn)، طوماس �ون (Popperب�ن �ارل بو�ر(

 
ّ
ھإتنا،  ل جزءا من بر�ر�ّ ومررت عل��ا �� صمت، وهذا الع�ى �ش�

ّ
   ن

ّ
نا مازلنا ننت�ي إ�� عصر األف�ار  �شعرنا أن

 ة، مازلنا �� عصور ما قبل تار�خ الفكر البشرّي ال��بر�ّ 
ّ

ب يمكنھ أن �سمح لنا بإضفاء طا�ع  . وحده الفكر املرك

 ).Edgar, 2005 :24ر ع�� معرفتنا ( التحضّ 

ھ    ،فيما يتعلق بال��بية،  )Morin(موران  يرى   
ّ
يتحدثون دون    ااألذكياء أفراد  ن و عادة ما ي�ون املتعلمأن

حلول    ،يق�ن عن  دائما  يبحثون  املتنّوعة  أل��م  اهتمامهم.  عن  و ألسئل��م  مجال   �� ألبحا��م  اكتشافات 

   وهذا �ع�ي  فا�حديث مع عدم اليق�ن �ع�ي البحث عن حقائق للقضايا ال�ي سبق الّتفك�� ف��ا،
ّ
  وجود  ھ ال أن

)  Morinهم ا�حقائق �� مجاالت مختلفة من املعرفة. يؤكد (موران  ، بل هناك فرص لفو��ائية  حقيقة مطلقة�

   أّن 
ّ

اح��ام جميع وجهات النظر ا�ختلفة حول    فمن املهّم   ،دة تمامااملعرفة والّتفك�� ال يصالن إ�� حقيقة مؤك

التّ ، و املعرفة  �� القائمة  إ�� العقالنية املفرطة  التعليميّ �اإلضافة  ينب�� أن �شمل املمارسات  ة سبل  عليم، 

التّ  عملية   �� املشارك�ن  األفراد  ب�ن  عاطفية  روابط  مهمّ إقامة  العاطفة  فحالة  والتعلم،  جّد عليم  أثناء  ة  ا 

ا�خارج من  واالضطرابات  األحداث  �ستوعب  ف�ي  والتعليم.  أّن   ،ال��بية  �ع�ي  الّد   وهذا  تجد  حسابات  ماغ 

 . )Edgar, 2014: 207نفسها دائما �� نفس الوقت، �� حالة من املعرفة والعمل (

 دریس والتعلم: یة الخیال واإلبداع أثناء عملیة الّتأهمّ  -2

من اإلبداع وا�خيال جانبا من جوانب    �ّل ويعت��  ر �� عملية اإلبداع.  إن العالقة ب�ن ا�خيال واإلبداع تفّس 

ظر إ�� ا�خيال  عمل، �� ح�ن يمكن النّ   نوجدها �� أّي  عملية ا�خلق. فاإلبداع هو ا�جودة ال�ي ينب�� لنا أن

دريس الطر�ق الذي ينب�� لنا أن �سلكھ �� اخ��اع ��يء جديد. يمكن أن يؤدي تطو�ر اإلبداع �� التّ بوصفھ  

�� نفوسهم، فالطر�قة   والرغبة  واإلثارة  الفضول  يث��  األذكياء، ألنھ  للمتعلم�ن  اإلمتاع  إم�انيات  إ�� خلق 

اإلبداعية  العمل مع األ�شطة  �� تطو�ر مهارات    املث��ة لالهتمام ��  الفن مثال  أهمية  ت��ز  والفنية، حيث 

فالفن �� نظرنا هو البعد الذي يرتفع فيھ اإل�سان من مخلوق طبي�� إ�� �ائن مبدع.   .اإلبداع �� �ل �خص



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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ّ
  �� تخطيط املدرسة  ا �ج. فاإلبداع ليس موجودا، تفك��ا جديرا بالّتأّمل ينطوي ع�� النّ ب منّ فاألمر يتطل

بالعمل    يتّم   وقتنا، بل ع�� العكس من ذلك، العمل املدر��يّ   ��   وأهدافها للفرد  بطر�قة مجزأة، ال �سمح 

 
ّ
  إقامة عالقات مع �ّل  . فمن املهّم اإلبداعق ية تحّق برؤ�ة �ل

ّ
ل مجال املعرفة نفسھ، وتقديم  األ�عاد ال�ي �ش�

الذي  ي  تحّد فإّن ال  ،  Morin)مورانوفق ( و ).  2002Edgar , 115:-119(  ؤال الواحدوجهات نظر مختلفة للّس 

يحّق يواجھ   أن  هو  ال��بية  التّ معلم  فكر  من  فهما  لفهم  ق  أساسية  جديدة  فئة  فالتعقيد  لألشياء،  عقيد 

ھوحقيقة املعّقد    ،موذج الفكري ا�جديدالنّ 
ّ
التّ   أن علم الذا�ي والتنظيم الذا�ي �� هذه  يجب تطو�ر ظاهرة 

عن طر�ق التوازن غ�� الدينامي�ي الذي �س�� إ�� عمليات   (ن و ء واملوهو�ن األذكيا و ال�ائنات ا�حية (املتعلم

  �:إ�� ما ي� عقيد،فيما يتعلق بالتّ �ش�� "موران" . ) 333Edgar :2014 ,-335(تكيف جديدة

 م نفسھ �� ظل الّس عقيد يقّد التّ   إّن 
ّ
سم ��ا الفو��ى، واالضطرابات، مات املز�جة ال�ي ال تنفصم وال�ي تت

 والغموض، و 
ّ
   ،يق�ن. ومن هناالال

ّ
واهر من خالل قمع الفو��ى أي؛ من خالل استبعاد  تأ�ي ضرورة ترتيب الظ

 
ّ
إلزالة الغموض، يجب توضيح العناصر وتمي��ها وتبيان  و   ،ظام واليق�نيق�ن لتحديد عناصر النّ حاالت الال

�ي البصر إذ نجحت �� إزالة  ة، تجازف بأن تجعلنا عُ ات الضرور�ّ مثل هذه العمليّ   . ولكّن �سلسلها الهرمّي 

(موران  يفّسر  ).  11Edgar :2005 ,-15(  عمياناخصائص أخرى للبشر�ة. والواقع، كما زعمت، أ��م جعلونا  

Morin  (  ذلك ب�ون 
ّ
إ�سان    �ّل   سم بھ النظر إ�� األمور ع�� نحو مختلف ينبع من إدراك أّن التعقيد الذي يت

للتوصّ املشا�ل بط   قادر ع�� استخدام اإلبداع �حّل  إ��  رق مختلفة واكتشاف مجموعة من االحتماالت  ل 

يتمتّ   حلول �ختلف مجاالت املعرفة، ف�ّل  التّ فرد  بالذ�اء والعواطف واملشاعر، و�مكنھ  عب�� عن خيالھ  ع 

ا  ماغ عصبيّ طرق عمل نظام الّد   لوجودهم؛ و�ما أّن   للبشر وضرورّي   لق�ن أمر أسا��يّ التّ   بطرق مختلفة. إّن 

% �ش�� إ�� 98% من اإلجما��، �� ح�ن أن  2�جسم ع�� صلة بالعالم ا�خار��، ال تمثل سوى  ال�ي تجعل او 

العمليات الذهنية الباطنية، وال�ي �ش�ل عاملا نفسيا مستقال �سبيا، حيث يحتاج إ�� األحالم، والرغبات،  

20Edgar :2002 ,-�خار�� (رنا للعالم اور، والتخيالت... هذا العالم يتحكم �� رؤ�تنا أو تصوّ واألف�ار، والصّ 

24 .( 

ينشأ    يئا) عن ا�خيال باعتباره شSteiner) ما قالھ (شتاين�Van Alphen�� مقابل ذلك �شرح (فان ألف�ن   

ة �� اإلبداع مثل العواطف واألحاسيس. فا�خيال يخلق إم�انيات  ن جوانب مهمّ ي. و�تضمّ من اإلدراك ا�ح��ّ 

ـ  تشافات ا�جديدة، فهو �سبب تفك��ا �شيطا �خلق ما، يمكن وصفھ بلالبت�ار واإلبداع واإلنجازات �� االك

نقيح  ع والتّ رات مرنة، وقادرة ع�� التوّس ة" �� تصوّ هذه "الصور ا�حيّ   "الصور ا�حية" �� أذهان املالحظ. إّن 

 
ّ
 )  Steiner(شتاين�   إّن   :) �� مقالتھVan Alphen�ضيف (فان ألف�ن  و ما زادت خ��اتنا وكفاياتنا.  �ل

ّ
ة،  الحظ بدق

 
ّ

عور واإلرادة لدى اإل�سان، وعالق��ا مع مظاهر ا�خيال واإللهام وا�حدس األع�� ع��  طبيعة الّتفك�� والش

 ظر�ة التعليمّية �شأت من هذه املالحظات. أّم النّ   وا��. حيث �ش�� إ�� أّن التّ 
ّ
ق با�جانب "الرو��"،  ا فيما يتعل

أّن Steinerيش�� (شتاين�ف يمكن من خاللھ تطو�ر    إذما �� األمر،    أهّم هو  إ�سان    دي ل�ّل التم�� الفر   ) إ�� 

وأساسيّ  روحية  صفات  بمثابة  وا�حدس  واإللهام  ا�خيال  أيضا  ويعت��  كذلك.  األخالقية  لتنمية  قيمھ  ة 

 ). 23Alphen :2011 ,القدرات البشر�ة (



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مينالفكر المعّقد ا
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ن، مستخدما أساليب  باحثا للطبيعة "الروحية" لإل�ساوصفھ  ) ينظر إ�� نفسھ بSteinerو�ان (شتاين�

ال�ي    ة األساسية للكيان البشرّي �ش��، "الرو��"، إ�� التفرديّ   إذ  ،ةالستكشاف ا�خ��ات البشر�ّ   البحث العل�يّ 

والس�� الدائم إ�� املعرفة. فهو �عزو ا�خيال واإللهام وا�حدس كصفات روحية،   ،تنشأ م��ا القيم األخالقية

 .)178Steiner :1987 ,-182�ة (و�أمر أسا��ي للكشف عن اإلم�انات البشر 

فمن املهم أن يوفر    ،دريس) أيضا ع�� أهمية ا�خيال �� التّ Morinيؤكد (موران    نفسھ،  و�� هذا الّسياق

 
ّ
ها، وأن يحرض، بطر�قة مت�املة، ع��  التعليم القدرة الطبيعية للعقل ع�� صياغة املشا�ل األساسية وحل

 
ّ

للذ ال�امل   االستخدام 
ّ
و�تطل حرّ �اء،  �امل  االستخدام  هذا  وا�خيال،  ب  الفضول  وممارسة  التعب��  �ة 

األسا��يّ  ومن  بحر�ة.  استنادا  واإلبداع  املعرفة  الرّ   اكتساب  �عّد إ��  ب�ن  الر�ط  تتيح  ال�ي  أ�عاد وابط  د 

 .  اوء ع�� مدى �عقيدهياقات، ثم �سليط الضّ الّس 

 التعقید أساس المعرفة العالمیة:  -3

ة. واملعرفة املعّقدة �� ال�ي �ستلزم الوصول إ�� املعرفة العامليّ  ) Morinد حسب (مورانعليم ا�جيّ التّ   إّن 

 
ّ

معّق تمك هو  ما  فهم  من  ولتثقيفن     د، 
ّ
اإل�سان  يعّد و م�ن،  املتعل حالة  لتدريس  وذلك  ضرور�ا.  أمرا   هذا 

روري  عا، ووضع الفرد �� ال�ون وعدم فصلھ عنھ، و��ذا املع�ى فمن الضّ املت�املة �� أك�� مجاالت املعرفة تنوّ 

 
ّ
  أّن     (Morin(موران  بّ�ن  ) وفيما يتعلق باملتعلم�ن األذكياء،  23Edgar :2002,(  بل إلصالح الفكرر الّس أن نوف

 قدرا��م اإلبداعية ال �عمل �ش�ل سليم �� الفصول الدراسية �سبب نقص التّ 
ّ
م�ن أو  در�ب املناسب للمعل

متخصّ  خدمة  �ّل غياب  �ستحضر  تطورا��م.    صة  فأ�عاد  ا�حالة،  هذه  املقّد   إّن و��  املدر��ي  م  التعليم 

 للمتعلم�ن اال 
ّ
ھ منع إبداعهم وخيالهم من  ذكياء، بصفة عامة، لم �ستحضر احتياجا��م التعليمّية، كما أن

 
ّ

الفكرّي   إّن   .�التج� النموذج  �غي��  يتطلب  لألذكياء  املعّقد  الّتفك��  �ش��    فهم  حيث  مدارسنا.   �� القائم 

لواقع وفصلھ و�ضفاء  هناك نموذجا قديما، وهو مبدأ قديم يقودنا إ�� تبسيط ا  ّ◌ إ�� أن  Morin)(موران

 
ّ
الرس�يّ الط التّ   ا�ع  منفصلعليھ دون  خلق  ،عب�� عما هو  إذ   ودون  الواقع.  �عقيد  أو  املعّقدة  ا�جموعات 

النّ  الفكرّي يرتبط  بالتّ   موذج   القديم 
ّ
الط الذي يجعل  ما  عليم  لهم  يدّرسھ  الب �ستن�خون فقط  املعلمون 

  وهو ة وتحديدها، اختيار املفاهيم والعمليات املنطقيّ  سهم ��موذج � هذا النّ  دون الّتأّمل �� تلك املعرفة. إّن 

وظيف��ا،    ما  �� و�تحكم  الرئيسية  الفئات  و�فكرو و يمثل  األفراد  �عرف  الطر�قة  وفقا  ن  و�تصرفو ن  ��ذه 

 . )23Edgar :2002,( الة ف��م ثقافيّ لنماذج م�ّج 

التّ    يرتبط نموذج 
ّ
��دف  و �س�� إ�� وحدة املعرفة،    عل�يّ صات ال�ي �� ن�ج  خصّ شابھ ب�ن التّ عقيد بالت

الفكر ليس  إذ أّن  .  هاهذا الن�ج إ�� توف�� فهم جديد للواقع الذي يضع عناصر تمر ب�ن التخصصات وع�� 

ر �عطيل املتعلم�ن ع�� ا�حركة؛ فعل يأ�ي و�ذهب، و�مكن معھ تطو�ر املعرفة.  وهذا ما ي�ّ�  جامدا، بل يدّل 

 
ّ
خط اخ��ا��ّ بتفك��  ا  ي   نموذجھ 

ّ
ال� مع   لبساطة، 

ّ
�سل املقابل،  و��  ا�حاضر،  ع��  (شتاين� �ك��  )  Steinerط 

 ة التّ يّ وء ع�� أهمّ الضّ 
ّ

امل الذي  غلب ع�� عملية إعادة التأهيل. كنموذج يحتذى بھ، ويش�� إ�� التعليم الش

 
ّ

ال  و ب ع�� الّتفك��.  در�رجة األو�� بالتّ ع�ى بالّد نوات �ُ التعليم �� هذه الّس   د ع�� تنمية اإل�سان بأسره؛ إّن يؤك



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
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  ).9Wiechert :2010,-10ولكن �غذية وتحف�� �شاط الفكر (  ،يقصد من املعرفة تحميل العقل ما ال يطيق

ــب  ى) ما �سّ� Steinerابتكر(شتاين�  وقد ل املتعلم  أال يتحمّ بدريس االقتصادّي" الذي ينادي من خاللھ  "التّ   ــــــــــ

 و ).  15Steiner :1921 ,دون جدوى منھ (  املعر��ّ   املثقلة بالكّم   واملوادّ ما ال يطيق من املعرفة  
ّ

ز مثل هذا  �رك

الفكرّي التّ  البعد  من  أ�عد  هو  ما  ع��  واملادية،  عليم  االجتماعّية،  العواطف  ب�ن  فيدمج   ،

�جمال  تطبيق الفضائل الثالث ا�حقيقة وا  ة. حيث يتّم ة والروحيّ واإلبداعية/البد��ية، وا�جوانب ا�جماليّ 

(شتاين� �عليم   ��  Steinerوا�خ�� 
ّ
الث املراحل   �� رائدة  كزخارف  املبكرة،  )،  للطفولة  ي�ون  فالث  عندما 

بتقليد أ�شطة الكبار، فاملتعلم�ن الصغار  ن  غالبا ما �ستمتعو   ،ن جدا �� لع��مو ن الصغار �شيط و املتعلم

ون القيم األخالقية ملعلم��م وأولياء  صّ اخلية للبالغ�ن الذين �عتنون ��م، و�متفات الّد يقلدون أيضا الصّ 

 أمورهم دون و��؛ إ�ّ 
ّ

 ).1970urriculumC ,: 175ون من البيئات األصلية حيث تزرع ا�خ�� بو�� (�م يتغذ

 ما الحاجة إلی تغییر النموذج الفکري؟   -4

قدات  موذج الفكري عبارة عن مجموعة �املة من املعتد للغاية؛ ألن النّ إن �غ�� النموذج الفكري معّق 

محّد  مجتمع  أفراد  و�مشاركة  واألساليب،  أّن ف د.  والقيم  الوا�ح  تحّد   �ّل   من  تفس��ها  ثقافة  طر�قة  د 

 للوتقييمها  
ّ

مع�ّ تدخ �� مجال   ل 
ّ
أن �� مجتمعنا هو  نراه  املعرفة. وما  تزال هناك مقاومة  ن من مجاالت  ھ ال 

في السياق التعلي�ّي فياقات االجتماعّية.  ا�جاالت والّس غي��، واالستثمار �� اإلبداع، واالبت�ار �� مختلف  للتّ 

إ��   سينت�ي األمر ��ذه ا�حقيقةو دريس نحو التعقيد.  هناك مقاومة لتغي�� طر�قة التّ   ، مثال،الذي أنت�ي إليھ

 نيا  جعل التعليم مض
ّ
 اوشاق

ّ
 ا. (ال يزال التغي�� �� مجتمعنا العر�ي شاق

ّ
  ب)، من املهم إذن إيجاد طر�قة للتغل

  .العمل التعلي�ّي ع�� نحو مبدع وخالقعامل مع داب�� التعليمّية ال�ي ال تتع�� التّ 

لنا أن نو�� املز�د من االهتمام مليوالتنا  :  أك��  ذلك  لنشرح التغي��، فينب��  إذا كنا نر�د أن نفهم تطور 

(جهاز املناعة ا�خفي)    الالقو�ة ح�ى ال تتغ��.  وهذا االهتمام سيساعدنا ع�� أن نكتشف �� أنفسنا قوة وجما 

باستمرار بخلق   التغي��، حيث سنقوم  إ�� منع  نميل من خاللها  ال�ي  الدينامية  العملية  الكشف عن  أي؛ 

طرق   طاقة جديدة لدعم  النظام، سنطلق  إذا استطعنا فتح هذا  التغ��.  ا�خالقة، حديثة  أسباب  للرؤ�ة 

يبّس  الذي  النموذج  هذا  سينت�ي  التدريسحيث  عملية  للمتعلم�ن   حّد و�  ،ط  اإلبداعية  اإلم�انات  من 

أّن ما أشاهده أنا من خالل تجر�ة فص��، ف .تضمي��ا �� معظم ا�حاالت �� املدرسة املوهو��ن، والذي ال يتّم 

سلوكيّ  مختلفون  إ��م  بل  فحسب،  العادي�ن  املتعلم�ن  من  أسرع  ليسوا  املوهو��ن  إ��م  املتعلم�ن  أيضا،  ا 

 ل إ�� اكتشافا��م بقدرا��م ا�خاصة. عم املنظم، أل��م قادرون ع�� التوصّ ى من الّد األد� يحتاجون إ�� ا�حّد 

 يركز التحدي النّ 
ّ
 موذ�� الكب�� ع�� الّتفك�� �� ت�و�ن معل

ّ
ن من استيعاب العالم الذي  م جديد، ح�ى يتمك

 
ّ
 �عيش فيھ �� وضع �سمح لھ بتحو�لھ. يتطل

ّ
التجزئة، و�بحث عن  ما يتغلب ع�� نموذج  ب هذا االق��اح معل

دوره كباحث ووسيط،  ي�ون  حيث  هادفة،  بطر�قة  و�تصرف  ممن�جة،  نظر  وجهة  مسارات مختلفة، مع 

 .)87Edgar :2002 ,و�تعاون من أجل تطو�ر متعلم مت�امل (



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مينالفكر المعّقد ا

ٔ
  الناصري محمد   ا
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ف��ا    إّن  الّتفك��  �ع�ي  كنظام  املدرسة   �� معّق بوصفها  الّتفك��  يتّم وحدة  (�سيج)  و�عادة    دة  تنظيمها 

ال�ّل تنظيمها ب�ن  عالقات  إلقامة  وتتفاعل  واملتنوّ   ،وأجزائھ  ،  الواحد  إّن و��ن  املؤّس   ع.   �� سة  الّتفك�� 

 التعليمّية ع�� أ�ّ 
ّ
  حيث   دون جزء.  �ّل ال  و   ،ھ ال يوجد جزء بدون �ّل �ا صورة ثالثية األ�عاد �ع�ي االعتقاد بأن

 
ّ
 ال يمكن فهم األجزاء إال من خالل ال�

ّ
حركة بأثر رج�� للتغذية والتغذية الراجعة. ��    � / ا�جزئّي �ابط الك�

وخصوصيّ ف خصائصھ  ب�ل  أك��  نظام  من  جزء   املدرسة 
ّ
إن األخرى.  األنظمة  مع  تتفاعل  ال�ي  �شمل  اتھ  ھ 

 ما يتكرّ   ) �ّل Morinحسب (موران    �ع�ي  ظام، الذي النّ 
ّ
ر ضمن قانون. ويشمل أيضا االضطراب، الذي  ر و�ؤط

ويشمل    ،ؤالنحراف عن بنية معينة، والصدفة، وعدم القدرة ع�� التنبّ �ل ما هو غ�� منتظم، وايحيل ع��  

  .)89Edgar :2002 ,-90ن النظام / االضطراب، ( أيضا املنظومة ال�ي تتضمّ 

واالقتصادّي   واالجتما�ّ�  التار���  الواقع   �� املتعلم  إلدخال  ذلك،  من  أ�عد  نذهب  أن  الضروري  من 

 والدور الرئي��يّ   (الك��) ضرورّي   ا�حوار ب�ن ا�جزء (ا�جزئي) وال�ّل   لهذا، فإّن والثقا�� والسيا��ّي والدي�ي.  

 و هذا التعقيد �� العالقات.    للمعلم هو إعطاء ا�حياة ل�ّل 
ّ
  ،ةم أننا مواد �وكبيّ من دوره أيضا أن يظهر للمتعل

 ة لوضع أنفسنا �� ال�ون. علينا استجواب حالتنا البشر�ّ حالتنا البشر�ة ضرور�ّ   وأّن 
ّ
ال عن  ساؤل أوّ ة �ع�ي الت

) و�� االع��اف بحالة اإل�سان  Morinة للغاية بالنسبة إ�� (موران  مسألة أخرى مهّم  م�انتنا �� العالم. هناك

�عليم املستقبل يجب أن يتمحور حول حالة اإل�سان،  فإّن  وحسب تصّوره، ال�ي لم يتم تناولها �� املدرسة. 

ا�حياة ��ذا �  �ا عالقة �شأت منذ �شأة اإل�سان � يمكن الفصل بي��ما، أل�ّ اإل�سان لھ عالقة بال�ون، وال  ألّن 

وهكذا،   املستحيل  املع�ى.  (موران  فمن  مفهوم   ��Morin معّق فكر  تطو�ر  �ائنا  )،  اإل�سان  اعتبار  دون  د 

 ا...ا وتار�خيّ ا واجتماعيّ ا وثقافيّ ا ونفسيّ بيولوجيّ 

 
ّ

يفك ال��بوّي ال  النموذج  هذه    ا�حا��ّ   ر  املتعّد ��  ألّن األ�عاد  للموضوعات،  م،دة 
ّ
املتعل (موران  لـوفقا     

Morin 
ّ
مشت ومقّس )،  لفك  ت  طر�قة  توجد  ال  اآلخر.  عن  منفصل  أحدهما  مختلفة،  مدرسية  مواد  ب�ن  م 

ارتباط اإل�سان �� التار�خ وا�جغرافيا والعلوم وغ��ها. يجب أن نتعرف ع�� اإل�سان ك�ائن معقد، ك�ائن  

 ذي 
ّ
(موران    التأكيد ع�� أّن   من املهّم و التفاعل ينتج ا�جتمع. نحن جزء من ا�جتمع ونتفاعل. ب ھ  عالقات، ألن

Morin ��ع يق��ح  بي��ا.  فيما  االتصال  و�عادة  روابط  إقامة  يق��ح  بل  املكتسبة،  املعرفة  إلغاء  يق��ح  ال   (

 املعلم�ن الر�ط ب�ن املعارف وجعلها حية وتوصف �عدم اليق�ن. ف�
ّ
ما زاد فصلنا ب�ن املعارف، �لما فقدنا  ل

التّ  ع��  والتّ القدرة  االتصال  و�عادة   حليل 
ّ
أن أي  والتعقيد،  أو  وليف  املعلومات  وضع  ع��  القدرة  نفقد  نا 

الصلة(  ذات  املعرفة  تضيع  لذلك  ذواتنا،  اكتشاف  إعادة  ع��  القدرة  ونفقد  سياقها،   �� Edgar ,املعرفة 

2002: 97(. 

تقّد  ما  نا  و�ناء ع�� 
ّ
فإن أّن م،  التّ   �عتقد  أهّم ممارسة  واحدة من   �� يجب    دريس  ال�ي  املركز�ة  املشا�ل 

 ا. مواجه��ا إذا أردنا �عليما معقدا وسياقيّ 
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 تعقید عملیة إدماج المتعلمین الموهوبین في المدرسة:  -5

لم يناقش    �عقيد �عليم املتعلم ذي اإلم�انيات العالية أك�� بكث�� مما �عتقد موظفو التدريس؛ وهو تحّد 

  ياق �� كث�� من األحيان بكفاءة �� الّس 
ّ
�سبب ظروف اإلدماج ال�ي    ، وذلك ب عليھاملدر��ي، ناهيك عن التغل

يطرحهما   ما  غالبا  فهناك سؤاالن  املوهو��ن،  املتعلم�ن  إدراج  حول  نقاش  �ان هناك  إذا  املدرسة.  توفرها 

تخصص�ن �� التعليم، لقد ظل �� اعتقادهم أن  املعلمون. فمن ناحية، هذه املناقشة مث��ة ل�جدل ب�ن امل

املتعلم�ن املوهو��ن االذكياء ال يحتاجون إ�� عمل ومجهود خاص، ومن ناحية أخرى، ال يبدو أن ا�حلول  

 
ّ

 .أن، تل�ي االحتياجات التعليمّية ا�خاصة لهؤالء املتعلم�ناملق��حة �� هذا الش

 
ّ
 الكث�� من املؤل

ّ
غم من  املتعلم�ن األذكياء واملوهو��ن، ع�� الرّ   أّن   فكرة  ع��  وء الضّ   ون طف�ن ال��بو��ن  �سل

�ون لد��م احتياجات  ت وقد    ،صة وجهد جبارامتالكهم مهارات (موهبة عالية)، يحتاجون إ�� خدمة متخصّ 

واالجتماعّية،  ة  ة والعاطفيّ ترتبط هذه االحتياجات با�جوانب املعرفيّ و   ،�عد من أ�عاد التنمية  �عليمية �� �ّل 

 
ّ
ويش�� �ّل  نمية ا�خاصة ��م ،  �عليم ��دف إ�� متا�عة جميع جوانب التّ وجود    ھ سي�ون من الضرورّي أي أن

وتجنّ من   مت�امل،  �ش�ل  املوهو��ن  باملتعلم�ن  خاص  �عليم  وجود  أهمية  إ��  وشتاين�  طر�قة  موران  ب 

 العام. ياق املدر��يّ التدريس االخ��الية وا�جزأة املوجودة �� الّس 

 العمل باإلبداع في سیاق المدرسة:  -6

 و   ،يبدو أن العمل باإلبداع �ع�ي ا�حاجة إ�� تجر�ة العالم
ّ
فاعل مع  م و�م�انية التّ ��� توسيع تجر�ة املتعل

اإلبدا��ّ  �شاطھ  أساس  ست�ون  ال�ي  العناصر  وتنويع  بإثراء  �سمح  ال�ي  حولھ  من  واألشياء  ، املوضوعات 

�� هذا املن�ج، ي�ون ل�خيال واإلبداع أهمية كب��ة    يزداد�قدر ما  و ر املعر��،  تطوّ فضال عن توسيع إم�انيات ال 

فاعل  يمكن للتّ   . حيثوتفاعالتھ مع العالم من حولھ  ��ا ويعتمدان ع�� نوعية تجارب املتعلم وكمي  ،للتعلم

  تعلم لتنمية حّس دافعا إبداعيا، باإلضافة إ�� قيادة امل  اب�ن املوضوعات والبناء النشط للمعرفة أن يوفر 

 
ّ
ه املعر��، وزادت قدرتھ اإلبداعية.  زاد نموّ ،  ما زاد ثراء تفاعل الفرد مع العالم من حولھالتعاون وا�حوار. ف�ل

بأّن  القول  �عادل  والتّ   وهذا  املعرفة  حولبناء  من  األشياء  مع  �عيشها  ال�ي  واإلبداع.  ن جارب  ا�خيال  �عزز  ا 

وسيلة   إذن  باإلبداع  العمل  �ّل مهمّ سي�ون  تطو�ر  لتحف��  مع    ة  مت�امل.  �ش�ل  املوهو��ن  املتعلم�ن  من 

 
ّ
 �ة التّ �ك�� ع�� حرّ ال�

ّ
د فرصا لالع��اف  عب�� أثناء التدريس وع�� االح��ام املتبادل، األمر الذي يمكن أن يول

 :ما ي�� ، بناء ع�� تجر��ي ا�خاّصةأق��حو علم. دريس والتّ باالختالف خالل عملية التّ 

املتعلم�ن حر�ة االختيار ب�ن الطرق ا�ختلفة �حل املش�لة، من خالل تنويع إم�انيات األ�شطة  منح  •

 املق��حة.

التّ  • ع��  املتعلم�ن  الفضاءات  مساعدة  استكشاف  فرص  توف��  مع  ا�ختلفة؛  أف�ارهم  عن  عب�� 

 .ة �لما أمكن ذلكراسيّ ا�ختلفة، وترك املساحة املادية ا�حدودة للفصول الّد 

   ��جيع •
ّ
 املتعل

ّ
ال� بمشاريعهم  القيام  ع��  للتعرّ م�ن  �وسيلة  ومواه��م؛  خصية  مهارا��م  ع��  ف 

 .و��جعهم ع�� أن ي�ونوا مبدع�ن



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مينالفكر المعّقد ا

ٔ
  الناصري محمد   ا
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ة أو  ماح للمتعلم�ن بطرح األسئلة واختبار فرضيا��م، ح�ى لو بدت غ�� �افية أو غ�� منطقيّ الّس  •

 .�خيفة �� البداية

•  
ّ
 .ا�حفظ ال��ك�� ع�� جّنبوت  ،م��جيع الفضول للتعل

أخرى   • احتماالت  ب�ن  من  املعرفة،  من  مختلفة  مجاالت  حول  أبحاث  إلجراء  خيارات  الطالب  منح 

 .للعمل باإلبداع

 :االستنتاجات  -7

ي املتمثل �� فهم الفكر املعّقد للمتعلم�ن املوهو��ن �� املدرسة �عتمد  من املمكن االستنتاج أن التحّد 

يط السليم للفصول الدراسية وفقا الحتياجا��م التعليمّية  خطع�� �شكيل هيئة تدريس خاصة للقيام بالتّ 

  ض أيضا ع��خطيط إ�� أقسام دراسية ذات أ�شطة إبداعية وأن تحرّ ة. و�نب�� أن �ستند هذا التّ ا�خاصّ 

م�ن فضول هؤالء املتعلم�ن استثارة 
ّ
 الذين يحتاجون إ�� خدمة خاصة.  واهتمامهم. هؤالء املتعل

ھ 
ّ
ھ من ا�جدير باملالحظة أن

ّ
عليمّية ال�ي �شمل العمل باإلبداع إال  تحدث املمارسات التّ   يمكن أن  الع�� أن

 
ّ
و�تمث مبتكر.  �ش�ل  والعمل  إبدا��  �عليم  قبول   �� الراغب�ن  للمعلم�ن  جيد  تدر�ب  هناك  �ان  أحد إذا  ل 

للتّ التحّد  فرص  إيجاد   �� عموما  املدرسة  تواجهها  ال�ي  ��جيات  اإلبداعية عليم  اإلم�انات  تنمية  ع��    ع 

 . أيضا ليس فقط للمتعلم�ن بل للمعلم�ن وتطو�رها،

تطو�ر اإلبداع  إّن لذا فا �عتقد. قد ي�ون التعقيد �� فهم تفك�� املتعلم�ن ذوي اإلم�انات العالية أك�� ممّ 

التعليم يمّر  �� املدرسة  ��  الذين �عملون  املهني�ن  إبداع  ب أن �عرف املعلمون  يج إذ    ،بالضرورة بمستوى 

للتغلب ع��   ضرور�ا  ي�ون هذا شرطا  أن  و�مكن  والتعليم،  التدريس  أثناء عملية  يواجهو��ا  ال�ي  العوائق 

 صعو�ة العمل باإلبداع. 

امليّ  املفاهيم  إنتاج  �عيد  ال  للتعليم  الف�ي  الن�ج  ولكنّ إن   تة، 
ّ
يتطل وهذا  ھ  وديناميكية،  مرنة  مفاهيم  ب 

ح  ضرورّي  اليوم.  عالم  حيّ ��  كصور  املفاهيم  هذه  تظهر  حيّ يث  عالقة  خالل  من  الذين  ة  املعلم�ن  مع  ة 

 
ّ
والتمث باألحاسيس  تقسيم �عملون  ا�حا��  التعليم  ويعزز  الصور.  �� هذه  تنمو  أن  يمكن  ال�ي  العقلية  الت 

 ملتعلم�ن ذوي اإلم�انات العالية. امن إبداع  إ�� ا�حّد ، �� اعتقادنا، سينت�ي بھ  وهو مااملعارف؛  

ل  تجزئة املعرفة مرتبطة إ�� حّد   ستنتج �� األخ�� أّن � ) Morin(موران    ـــكب�� ��يمنة الذ�اء ا�جزئي وفًقا 

التعليم وتوسيع إم�انيات  Steinerو(شتاين�  �� النظرة االخ��الية ا�حالية  التغلب ع��  )، لذلك يجب علينا 

واإلبداع. وا�خيال  واالخ��اع  االبت�ار  مع  (شتاي  وقد   العمل  من  Steinerن�قدم  جديدا  شكال  مشروعھ   ��  (

 
ّ

والش الّتفك��  ت�امل  والرّ أش�ال  والفنيّ عور  اإلبداعية  األ�شطة  خالل  من  وهذا  غبة  البيداغوجيا.   �� ة 

  ظر إ�� �ل من الفرد وا�جتمع والطبيعة. فمن املهّم �ة األخالقية، بالنّ ة وا�حة: تطو�ر ا�حرّ االندماج لھ نيّ 

 
ّ

حول    والّتأّم��ّ   وممارسة الّتفك�� النقدّي   ،� بروح إبداعية ومستقلة��جيع املتعلم�ن املوهو��ن ع�� التح�

زة حيث يتمتع  وء ع�� أهمية خلق بيئة محّف ) الضّ Morinدريس والتعلم. ��ذا املع�ى، سلط (موران  عملية التّ 

بحرّ  التدريس  فر�ق   ف��ا 
ّ
املعل ع��  كذلك  و�جب  التعب��.  الّس م��ة  بالتّ ن  للمتعلم�ن  أف�ارهم  ماح  عن  عب�� 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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  اتالوضعيّ   ا�ختلفة، وتوف�� فرص البحث �� البيئة التعليمّية، ومنحهم حر�ة اختيار طرق مختلفة �حّل 

فإّن  و�التا��،  التّ   املش�لة.  يفرضها  ال�ي  ا�حدود  يتجاوز  أن  لھ  يمكن  املعّقد  املوّح الفكر  ما  وهو  د،  عليم 

 نات اإلبداعية. يمكن من تطو�ر اإلم�اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
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ٔ
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