
 



 شكر وتقديركلمة  
 

 عمال بقوله سبحانه وتعالى : ) وال تنسوا الفضل بينكم(،

 ف إّني أتقّدم بالشكر الجزيل إلى كلّ من: 

ي كان نعم  ذلطروش الشارف  ال : الدكتور الف اضل  ذاالستا ● 
  ا بكلّ ذي رعى بحثي هذال  األمينه والمرشد والناصح  الموجّ 

   .نهايته    إلىمن بدايته   ،صرامة وحزم

  ،وساعدني كثيرا، سايرني وسهر معي  الذيوج الكريم  الزّ ●
 بة .خصوصا بالكلمة الطيّ 

 .حفظهارعاها اهلل و   أحالم أختي ●

من    أوا العمل سواء من قريب  ذنجاز هإكل من ساعدني في   ●
 .   رحمه اهلل   أبي األكبرسندي    أنسىو ال   ،بعيد
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 بعد امثناء عىل هللا س بحانه و امصالة و امسالم عىل نبيه امكرمي , 

ىلاهدي  احلبيبة " سنية " و كرة عيين "رميساء  أأيمامطيب  الأصل ا 

 رحاب " 

 و رفيق دريب زويج املصون "مراد" حيفظه هللا و يرعاه.

ىل عائليت, لك ابمسه. أأفراد ا   

ىل حبيث.لك من حيبين اهدي مثرة هجدي و  ا   

 



 مــقــّدمــة

    
حمدا  وتعالىالحمد هلل فاتحة كّل خير وتمام كّل نعمة ، أحمده سبحانو    

يميق بجاللو، وعظيم سمطانو، وأصّمي وأسّمم عمى سّيدنا محمد، وعمى آلو 
  .الطاىرين وصحابتو الميامين ، وبعد

يشكل إّن التفكير من أسمى وأعظم العمميات العقمية التي يقوم بيا اإلنسان 
منظم مستمر، وىي نعمة منحيا المولى ألفضل مخموقاتو، وحّثو عمى 
استغالليا واستثمارىا، فيما يعود عميو بالنفع، وكذلك دعاه في كثير من 
المواقف عمى التدبر والتأمل في خمق اهلل وممكوتو، ومنيا قولو تعالى في 

ا َخَمَق المَُّه السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَلْم َيَتَفكَُّروا ِفي َأنُفِسِهْم مَ سورة آل عمران: ) أ
نَّ َكِثيرًا مَِّن النَّاِس ِبِمَقاء َربِِّهْم َلَكاِفُروَن  َوَما َبْيَنُهَما ِإَّلَّ ِباْلَحقِّ َوَأَجٍل مَُّسمِّى َواِ 

). 
وفي القرن الحالي تزايد االىتمام بتنمية اإلبداع وأنماط التفكير ومياراتو  

بسبب التطور العممي والمعرفي الذي عرفتو أغمب مجاالت الحياة، ولعّل 
التفكير اإلبداعي ىو أىم أنماط التفكير التي تكتسي أىمية في تزويد المجتمع 

سبيل االنتقال من احوالو  باألفكار التي ىو في حاجة إلييا، ويتطمع إلييا في
 القديمة التقميدية إلى المعاصرة والتحديث ومسايرة المجتمعات الحديثة.

إّن تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ىي مسؤولية المؤسسات التربوية والعممية، 
يجب عمييا العمل عمى نشرىا من خالل المناىج الدراسية والبحوث العممية 

 والتطبيقية.
ّنو من الس يل عمى المعّمم أو الموّجو أن يوّجو التمميذ إلى ما يجب عميو وا 

 ، لكن كم يصعب عميو ان يأخذ بيديو ليتعّمم بنفسو.دراستو



لقد أصبحت تنمية التفكير بصفة عامة، وتنمية التفكير اإلبداعي بصفة 
من متطمبات وأضحت ال مناص منو، التي خاصة من األمور الضرورية 

 العصر الحديث.  
ألىميتو وحيوية البحث فيو، واسترعت انتباىي  موضوع اإلبداع شغمني وقد 

مجموعة من األسئمة من قبيل : كيف نيتم بالشخصية المبدعة؟ وىل يمكن 
لممدرسة والمعمم أن ييتم بالقدرات اإلبداعية لمناشئة؟ وكيف يعمل عمى 

رشادىا؟   بيعتيا؟وىل لعممية اإلبداع استراتيجيات ومحفزات، وما طتطويرىا وا 
  وما ىي المعّوقات، وما السبيل في التغمب عمييا؟.

ومن خالل تمك األسئمة وأسئمة أخرى اختمرت في ذىني إشكالية مناسبة 
مجاال لمبحث والمناقشة، ومن ىنا جاء بحثي الذي وىامة يمكن أن تكون 

 وسمتو بـ) دور المعّمم في رعاية القدرات اإلبداعية لممتعّمم(.

في ىذا  الخوضومن األسباب األخرى التي زادت في تشجيعي عمى    
 الموضوع ما يأتي :

 أىمية اإلبداع وضرورتو لممعّمم والمتعّمم بل لكل ذي عقل.ـ 
ا توّصل إليو المختصون من نتائج في ىذا الموضوع مّ عـ رغبتي في الكشف 

 ستفيد منيا.أل
مشتغمين بحقل المسانيات جدة ىذا الموضوع وقّمة االىتمام بو لدى الـ 

 والتعميمية.

، ألن جزئياتو الموضوع السيطرة عمى أشتاتفي كبيرا وقد بذلت جيدا     
تتطمب البحث في عدة حقول وتخصصات منيا: عموم النفس والتربية 

 ، وغيرىا.والتعميمية



وفق خطة أن تكون إشكالية البحث وبعد تفكير وتمحيص استقر رأيي عمى  
 ومدخل وأربعة فصول وخاتمة. مقدمةتتألف من : 

 تناولت العناصر ،(اإلبداع والذكاء مفاىيمففي المدخل الذي وسمتو بـ)   
مفيوم اإلبداع عند المدارس الفمسفية ـ تاريخ اإلبداع  مفيوم اإلبداع ـ اآلتية:

  وتطّوره ـ عالقة اإلبداع بالذكاء ـ مفاىيم لمصطمحات متعمقة باإلبداع.
تطرقت إلى (  العوامل المؤثرة في االبداعاألّول الذي وسمتو بـ)وفي الفصل   

اإلبداع والعوامل المؤثرة فيو ـ التفكير اإلبداعي والعوامل العناصر اآلتية: 
، واندرج تحت كل عنصر استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعيالمؤثرة فيو ـ 

          من ىذه العناصر عناصر فرعية. 
 وفيو(، خصائص التالميذ المبدعينني الذي وسمتو بـ)وفي الفصل الثا  

الشخصية ـ صفات  أسباب ومبررات رعاية المبدعين اآلتية:تناولت العناصر 
 المبدعة ـ عالقة السن باإلبداع.

(  دور المعمم في رعاية المبدعينالذي عنوّنتو بـ) الثالثوفي الفصل    
وأدواره ـ المعمم  نشاطـ وصفاتو تناولت فيو العناصر اآلتية: خصائص المعّمم 

 . المعّمم ورعاية المبدعين
وفي الفصل الرابع الذي وسمتو بـ)نشاط القراءة بوصفو نموذجا لمعممية   

اإلبداعية( تناولت العناصر اآلتية: قواعد القراءة والترغيب فييا ـ صفات 
 العازفين عن القراءة.مرشد القراءة ـ القراءة الجديدة واستراتيجيتيا ـ التعامل مع 

 وفي الخاتمة أوجزت النتائج التي توّصمت إلييا من خالل ىذا البحث.

يقوم عمى  ،منيج ىومناقشتيا عمإشكالية الموضوع  تحميلفي  اعتمدتوقد   
في إنجاز ىذا الموضوع منيا عانيت من الصعوبات التي و ، والتحميلالوصف 
 عممية وغير منيجية.  غيرفي أكثرىا آراء فيو، وىي  كثرة اآلراء



  .الشكر والمّن من قبل ومن بعدالتوفيق ولو هلل سبحانو وتعالى أسأل أخيرا و 
 

 .م0202مارس02مستغانم في : 

 الطالبة: سوداني عائشة.
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 ة:ــــتوطئ

، وال نممؾ ؿفيو لمجي إننا نعيش في عالـ ال مجاؿ فيو لمضعفاء، وال أمؿ
لذا البد أف نكوف أقوياء،  ،إال أف نأخذ بمعايير العالـ الذي نعيش فيو

لكف العمـ  ،ووسيمتنا لذلؾ ىي العمـ، فالعمـ والمعرفة يشكالف قوة العالـ الجديد
فإذا  ،(1)ال يتـ إال بالتعمـ، والتعمـ يعني التفكير، والتفكير يقود إلى اإلبداع

بداعاتيـأردنا ألبنائنا تنمية مواىبيـ   ،الديمقراطي فعمينا أف نوفر ليـ المناخ وا 
والبيئة الغنية التي تترعرع فييا قدراتيـ الكامنة في جميع المجاالت. ولكي 

لنا  بأخرى، والبد أوأف يكوف ناقدا بدرجة  البد ينجز المعمـ عمال إبداعيا،
كمربيف مف التركيز عمى التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد في آف واحد. 

ييدؼ إلى تربية أفراد قادريف  جوف بياجيو وكما أوضح يفالتفكير اإلبداع
عمى القياـ بأعماؿ جديدة ومبادرة، وال يكتفوف بإعادة ما توصؿ إليو مف 

الناقد  التفكيرأما  ،أي أفرادا مبدعيف ومخترعيف ومكتشفيف ،سبقيـ أو بتقميدىـ
بالتفكير إلى التساؤؿ وتفحص كؿ شيء قبؿ  االرتقاءفيو الذي ييدؼ إلى 

 قبولو والتسميـ بو.

ـ   اؿيق إذف حيثما تكوف ىناؾ حاجة ممحة الختراع  ،اإلبداع عادة: الحاجة أ
شيء ما يساعد عمى تمبيتيا، أو حيثما يشعر بعض األفراد بأف لدييـ القدرة 

وفي الوقت نفسو، إذا  ،والرغبة لسد تمؾ الحاجة، يكوف ىناؾ إبداع حقيقي
ذا التفكير لدييـتوفرت البيئة الغنية لجميع األفراد ألف يوظفوا ميارات  ، وا 

                                                           

(
1

 .13، ص 2008، 1صفبء، طسٕسٍ شبكز يجٍذ، يٓبراد انزفكٍز اإلثذاػً انُبلذ، دار ٌُظز  ( 
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ذلؾ بطريقة مادية أو  وجدوا التشجيع والحوافز والمكافآت والتقدير. سواء كاف
معنوية فإف ذلؾ يشحذ تفكيرىـ إلى أقصى درجة، ويدفعيـ إلى اكتشاؼ 

نجاز واختراع ما لـ يكف يخطر ليـ أو لغيرىـ عمى باؿ وبتطمع معرفي ، وا 
وحاجة نجدىا تدفعنا  دواتنابيف واع وبطموح ىادؼ في تجسيد غاية كامنة 

أمامنا سبؿ التدرج نحو تحقيؽ مقاصد طالما  يييئدوما إلى كسب ما قد 
قدمنا كؿ شيء كاف فينا ألجميا قصد وضع معاني سمو رسالة التربية 

طمب )والتعميـ ضمف دائرة التالـز مع ما يفسر قولو صمى اهلل عميو وسمـ: 
أو يكوف لنا مف موجبات األخذ بمستقبؿ  ،(1)(العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ

 .(2)أفراد الجيؿ إلى أسمى المراتب.

  مفهوم اإلبداع:ـ  1

حياتيـ  إف مف فضؿ اهلل عمى عباده أف ميزىـ بعقوؿ يتدبروف بيا شؤوف
خالفا لبقية المخموقات األخرى التي تدبر أمور حياتيا وفقا لنظاـ الفطرة التي 

ف تعممت إال  ،فطرىا اهلل عمييا فبعض الحيوانات التي تسمى بالراقية حتى وا 
أنيا ال تتعدى المجاؿ الذي تحدد ليا. أما اإلنساف فبقدر ما يتعمـ بقدر ما 

يكوف رافده التعمـ األوؿ ما يعني أف ىذا  يكوف مستعدا إلى تعمـ شيء جديد
 (3)في الفكر ىو إبداع ناتج عف ذكاء. االرتقاء

                                                           

(
1

 ( انحذٌث رٔاِ يسهى.

(
2

ػٍسى انؼجبسً، انززثٍخ اإلثذاػٍخ فً ظم انًمبرثخ ثبنكفبءاد، دار انغزة نهُشز ٔانزٕسٌغ، ْٔزاٌ، ٌُظز ( 

 .07، ص 2006

(
3

 ، 114 عرزجًخ غسبٌ ػجذ انحً أثٕ فخز، ػبنى انًؼزفخ،  ،اإلثذاع انؼبو ٔ انخبص ـ  انكسُذرٔ رٔشكب ٌُظز (

 .107ص ، 1989، ط/انكٌٕذ
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اإلبداع عف ميؿ في اإلنساف ليحقؽ ذاتو ويستغؿ يصدر : )يقوؿ روجرز 
أقصى إمكاناتو، وعندما ينفتح ذىف اإلنساف أما خبراتو كافة يصبح سموكو 

 (1)(اءإبداعيا، ويصبح بن  

ليد األفكار، واستخداـ و عمى ت اإلبداع بأنو القدرة Haung Et Siscoيعرؼ 
غير مألوفة سابقا، اإلمكانات وتوظيؼ الخياؿ لتكويف أفكار أو أشياء جديدة 

ويشيراف إلى أف قدرة األفراد عمى توليد األفكار الجديدة تعتمد عمى الخبرة 
مى القدرة في تمحيص ىذه ؿ القاعدة بالنسبة ليا. ومف ثـ عالسابقة التي تشك

عادة صياغتيا بحيث تصبح أفكارا خالقة وأصمية وتتميز بأنيا  األفكار وا 
 (2)نتيجة التفكير اإلبداعي لألفراد.

ىو مجموعة مف التوجيات والميوؿ الوجدانية والقدرات العقمية التي و 
يمتمكيا الشخص، والتي تمكنو مف إنتاج أفكار أصمية، فعمى سبيؿ المثاؿ، 
التمميذ الذي يحؿ مسألة في الرياضيات بطريقة جديدة ومستقمة وغير معروفة 

وتقنيات  ب جديدةلديو سابقا، يعتبر مبدعا، أما المعمـ الذي يستعمؿ أسالي
 في مساعدة الطمبة عمى التعمـ وعمى اإلبداع يعتبر معمما مبدعا. جديدة 

 الفمسفية مفهوم اإلبداع عند المدارس ـ2

                                                           

(
1

انزجزثخ اإلثذاػٍخ، دراسخ سٍكٕنٕجٍخ االرصبل ٔاإلثذاع، يٍ يُشٕراد ارحبد انكزبة  ـ سًبػٍم انًهحىإ ـ (

 .07، ص2003انؼزة، ديشك، 

(
2

 )Haung.J and Sisco.B.R, Thinking styles of chinese and american adult students 

in higher education, a comparative study psychological reports, 1994, P74. 
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اإلبداع عبارة عف إعادة دمج وترجمة ػ ترى مدرسة الجشطالت أف  1
إذ  ،Stenويمثؿ ىذا االتجاه العالـ ستايف ، (1)المعارؼ واألفكار بشكؿ جديد

يرى أف إلبداع عممية ينتج عنيا عمؿ يتميز بالجدة في فترة زمنية لقدرتو 
 (2)عمى تمبية احتياجات ىذه الجماعة.

قدرة الفرد عمى  ا يرىتجاىا لجمالية أو التعبيريةتتبنى المدارس اـ  2
بشكؿ متفرد ومتغير، ومف ىذه التعريفات: تعريؼ ، التعبير عف ذاتو وحاجاتو

اإلبداع يمثؿ القدرة عمى تحسس )يقوؿ: الذي  Thurstoneثيرسوف 
اإلبداع عممية  أف الذي يرى Ghislinجزليف  (، وىناؾ تعريؼالمشكالت

 (3)تغيير في تنظيـ الحياة الشخصية لمفرد"

أف اإلبداع  وف فيوير الذي  التحميل النفسي أنصاريف تعرػ وىناؾ 3
 محصمة لتفاعؿ ثالث متغيرات لمشخصية وىي: األنا واألنا األعمى واليو،
فاألنا ىو ذلؾ النشاط اإلدراكي الواعي. ويمثؿ األنا األعمى القوى القمعية أو 
النظاـ المحضور. ويشمؿ القيـ الدينية، واالجتماعية واألخالقية، فيو ينشأ 

يمثؿ الغرائز البدائية، أي الجانب الطبيعي نتيجة التربية والتنشئة. أما اليو ف
لإلنساف وىو مركز الرغبات والغرائز العدوانية والجنسية. ولكي يحدث اإلبداع 

                                                           

(
1

 .22، ص انسبثكانًزجغ ـ ٌُظز(

(
2

، 1صبنح يحًذ ػهً أثٕ جبدٔ: رطجٍمبد ػهًٍخ فً رًٍُخ انزفكٍز اإلثذاػً، دار ٌبفب انؼهًٍخ، األردٌ، طٌُظز ( 

 .25، ص 2007

(
3

، 2007، 1سبيً انحالق: انهغخ ٔانزفكٍز انُبلذ، رمذٌى رشذي أحًذ طؼًٍخ، دار انًسٍزح، ػًبٌ، ط ػهىٌُظز( 

 .31ص 
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البد مف كبت األنا حتى تظير إلى السطح محتويات الالشعور أو ما قبؿ 
 (1)الشعور.

بعد استقرائنا ليذه التعاريؼ نخمص إلى أف جوىر اختالفاتيا في تعريؼ 
بداع يعود إلى اختالؼ التخصصات التي يتواجد بيا اإلبداع وبالتالي يأخذ اإل

 طبيعتو منيا ومفيومو.

 ـ تاريخ اإلبداع وتطّوره 3

 ىي: بمراحؿ تاريخية أدت إلى تطورهمر اإلبداع اإلنساني 

حيث بدأت مف العصر اإلغريقي إلى غاية انتياء عصر  المرحمة األولى
امتازت بخمط بيف مفاىيـ اإلبداع و النيضة األوربية في القرف العشريف، 

والذكاء والموىبة والنبوغ المبكر، فأعتقد أف اإلبداع والعبقرية تحكميا قوى 
خارقة عف حدود سيطرة اإلنساف. فقد ركزوا آنذاؾ عمى دور الوراثة والفطرة 

 (2)حيث انتقاؿ اإلبداع والعبقرية في سالالت معينة... مف

فقد بدأت مف نيايات القرف التاسع عشر، حيث  وأما المرحمة الثانية
شيدت النقاش والخالؼ بيف اتجاه البيئة واالتجاه الوراثي، مف حيث تشكؿ 

 السموؾ والقدرات العقمية لإلنساف، ومف أبرز خصائص ىذه المرحمة:

 عدة نظريات سيكولوجية حوؿ تفسير الظاىرة اإلبداعية. ظيورػ 
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 المساواة بيف مفاىيـ اإلبداع والذكاء والعبقرية.ػ 

 الربط بيف اإلبداع والغيبيات والخوارؽ.ػ 

 االعتراؼ بأىمية العوامؿ البيئية والوراثية في العممية اإلبداعية.ػ 

 تطور أدوات قياس اإلبداع وبرامج تعميمية.ػ 

 (1)دائرتو في مجاؿ العمـو الحياتية.اتساع ػ 

منتصؼ القرف العشريف إلى عصرنا من وكانت المرحمة الثالثة ابتداء 
الحاضر، فقد وضع تمايز بيف مفيومي الذكاء واإلبداع، وكذا الموىبة، حيث 
ظيرت نظريات جديدة كنظرية القياس النفسي والنظريات المعرفية في 

ف البرامج التربوية والتدريبية لتنمية التفكير اإلبداع. إضافة إلى تطوير عدد م
 (2)اإلبداعي وتعميمو...

ونالحظ مف خالؿ ىذا التطور لمفيـو اإلبداع، أنو حظي باالىتماـ مف 
طرؼ الباحثيف والعمماء بمختمؼ مشاربيـ العممية، فكمما ظير مجاؿ عممي 

جديدة لمفيـو اإلبداع الذي كانت تشوبو الخرافة والسحر  اجديد أعطى أبعاد
 (3)فيما مضى إلى إمكانية اختباره وقياسو.

 عالقة اإلبداع بالذكاء:ـ  4
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 ،عميقة، وتكاد تكوف ممتحمةاإلبداع الذكاء  ال شؾ بأف العالقة بيف
 فالمبدع مفكر وذكي، إال أف اإلبداع يتصؼ كذلؾ بالمثابرة والعمؿ الجاد

 (1)لشخص نشيط ومرف وذي فعالية عالية.

،  والبد مف وجود دافعية كشرط أساسي لمقياـ بأي نشاط عقمي مبدع
لما ىو غامض، وحب السؤاؿ والرغبة في  واالنجذاب كالحماس والحساسية 

ف أي عمؿ إبداعي ما ىو إال  (2)التميز والخمؽ عممية خمؽ شاقة يقـو )، وا 
 (3).( بتكاممو الشخصي أو بتكامؿ مجتمعوبيا المبدع لكي يحتفظ 

ذا كاف التفكير اإلبداعي يتصؼ بقيمتو العالية ونتائجو المفيدة لمفرد  وا 
والمجتمع، فيو إذف يقتصر عمى استخداـ الذكاء بطرؽ إيجابية تخدـ 
الشخص نفسو مف جية، واآلخريف المحيطيف بو، والذيف يشاركونو العيش 

.  عمى ىذا الكوكب. مف جية أخرى بينما يمكف استخداـ الذكاء بطرؽ سمبية
المدمرة ىو شخص ذكي، ولكنو بدال مف توظيؼ  األسمحةالذي يفكر بصنع ف

، نراه قد صنع أدوات  ذكائو في إبداع صناعات لفائدة البشرية ورفاىيتيا
 . لتدميرىا

لذا فالذي يميز بيف التفكير اإلبداعي والذكاء، أف األوؿ يقترف بالقيـ 
 . عنيا أحيانااإلنسانية والمثؿ واألخالؽ، أما الثاني فقد ينحرؼ 
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، واألطفاؿ  كؿ األطفاؿ العادييف موىوبوف) :  يقوؿ الفيمسوؼ ديكارت
 ، فإذا سمحنا لمقمة أف تطور ذكائيا القوا العناية الفائقة مجرد أطفاؿ عادييف

 (1).(، وىنا الطغياف األعظـ ، ستحتكر القوة ، فإنيا ال مناص

، ليذا  (2)البشر أنفسيـفالخالؽ ال يميز بيف الناس، واالمتيازات مف صنع 
دعا سعادة جودت أحمد إلى تدريس ميارات التفكير لمطمبة في جميع المراحؿ 

 واالىتمامات بتعميـ التفكير بدأت بتوجيو الدراسية، ألف التجارب السابقة
األميات لرعاية أطفاليف وىـ أجنة في بطونيف، وىذا يعني أىمية توعية 
األميات أوال، ثـ المعمميف والمعممات عمى اختالؼ المراحؿ التي يعمموف 

أو المدارس أو الكميات المتوسطة،  األطفاؿفييا، سواء  كاف ذلؾ في رياض 
 (3)أو حتى في الجامعات.

ألف تكوف البيئة المدرسية واألسرية فإف األطفاؿ بحاجة  ومف أجؿ ذلؾ
وبكؿ ما مف شأنو أف يدفع بيـ إلى النمو نفسيا  ،يحتاجونو غنية بكؿ ما

أكثر مف مجاالت  ، ليبدعوا في واحدة أووعقميا وجسديا ووجدانيا واجتماعيا
 . اإلبداع المتعددة

وىو يحتاج بشكؿ خاص إلى نظاـ مدرسي، ومنياج مدرسي يعطييـ 
مساحة كافية مف الحرية التي تسمح ليـ بالطالقة في  ويعطي معممييـ
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البحوث  ، وبإعداد التفكير، وبإجراء التجارب، وبالتأمؿ وبالمطالعة الحرة
ارسة الرسـ والكتابة اإلبداعية، وباالكتشاؼ، وبالمعب، ومم ،والدراسات

 ، ومفتبادؿ األفكار واآلراء عف طريؽ النقاش اليادؼ والعصؼ الفكريوي
اليب التعمـ ىي أف يشعر الطفؿ أو التمميذ بأنو يحب كؿ عمؿ يقـو أفضؿ أس

 (1). وكؿ شخص يشاركو في ذلؾ العمؿ بو،

البد لو لكي يستمر ويطور تفكيره اإلبداعي، مف بيئة ثرية تشحف  لذلؾ
قدراتو وترتفع بيا إلى األعمى، فالمطموب في ىذا العصر مبدعوف ومبتكروف 

 (2)ومكتشفوف، وأناس لدييـ القدرة عمى التخيؿ وسرعة التغيير

باإلبداع بصفتو قدرة عقمية عالية إف في مجاالت العمـ  االىتماـإف 
ف عمى المستوى الفني والجمالي مطمب إنساني وضرورة ممحة  والتكنولوجيا، وا 
في عالـ سريع التغير. وتسعى باستمرار مراكز البحث والدراسات وأشكاؿ 
التدرب والتمريف الكتشاؼ الطاقات اإلبداعية وتربيتيا. لكف ما يمكف 

و أف نضع تحديدا لإلبداع والفعؿ المبدع يبقى سرابا فسر العبقرية بوساطت
 . يبقى غامضا

لة، وما العمؿ العممي ما ثمرة البحث واالستكشاؼ والمحاو اإلبداع ىو  ف  إ
أف يكوف سمة  هفاإلبداع الذي نرجو  ،كاف ليحدث لو لـ يكف ىناؾ تخيؿ
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مكانو محصورا بيف  حالمتعمميف، ال يزدىر وال يشع لو نور إذا ما ظؿ يتراو 
 أسوار صمبة ال يستطيع أف يتجاوزىا.

فيبدي بعض المالحظات عف اإلبداع كمفيـو عممي فريد  موندأما سيج
وكواقع معاش في الحياة اليومية. فيقوؿ أف اإلبداع لفظ شائع ومعروؼ. 
فغالبية البشر متفقة عمى ف اإلبداع مرتبط باألفكار الجديدة واألصيمة. ثـ ىي 

كذلؾ عمى أف ما ىو مبدع عمى عالقة واضحة بمشكمة أو بميمة.  متفقة
ىذه العبارات عمى قمتيا تنطوي عمى محددات التعريؼ العممي لإلبداع. و 

 وىي في إيجاز عمى النمو التالي:

 دة.ػػػػػػػػػػػػالج -أ 
 ة.ػػارة إلى حؿ المشكمػػػاإلش -ب 
 (1)تمعيف.ػػػة المسػػػػػػموافق -ج 

فية متجانسة، إذ ىو يستند إلى قدرات معر إف اإلبداع ليس سمة شخصية 
ارة اإلبداع ومع ذلؾ فإف عممية حؿ مدعمة بسمات شخصية مف شأنيا إث

وسبب ذلؾ أف  ،المشكمة مثال ال يمكف تفسيرىا بالقدرات اإلبداعية وحدىا
واإلبداع ليس  ،السمات الشخصية البيئية تعمؿ سويا أثناء عممية حؿ المشكمة

 إلنساف منفتح العقؿ نحو بيئتو ونحو ذاتو.ممكنا إال إذا كاف ا
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بداع يستند إلى بواعث ويكشؼ عف أنحاء عاطفية ويؤلؼ بيف قدرات اإلو 
، فمفيومو متداوؿ لدى المتخصصيف ولدى غير المتخصصيف مع خاصة 

يوفؽ في جذب انتباه  ييصفوف درسيـ الذ كثيروفمدرسوف و تشعب معانيو. 
 . (1)الطالب بأنو درس "إبداعي

ف  و  أو الذي يأتي بنتائج جديدة  النظرية تسـ السموؾ الجديد البحوثبعض ا 
بأنو سموؾ إبداعي دوف األخذ بأي معايير أخرى. وىذا القوؿ يعني أف تركيب 

 اختراعأية عبارة جديدة ىو عمؿ إبداعي كما لو كاف عمى قدـ المساواة مع 
اإلبداع مقصور  آلة معقدة الغاية. ىذا مف وجية، ومف وجية أخرى فإف لفظ

الحد  عمى اإلنجازات العظمى مثؿ أعماؿ بيتيوفف وأينشتايف وداروف إلى
الذي فيو ينظر إلى الشخص العادي عمى أنو ليس مبدعا وال مبرر لتنمية 

 قدرتو اإلبداعية.

  ثمة تعريفات عممية لإلبداع تتبنى عددا مف التناوالت المتنوعة والخصية 
 وىي عمى النحو التالي:

 .عوامؿ الشخصية مثؿ القدرة عمى اإلبداع 
 .عمميات معرفية كامنة في االكتشاؼ واالختراع 
 .مالمح المنتج اإلبداعي 
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 .(1)مالمح البيئات المالئمة لإلبداع 

 كيؼ يمكف قياس اإلبداع؟ ولكف

 يقاؿ أحيانا بنبرة ساخرة عف أبحاث الذكاء نحف ال نعرؼ ما ىو الذكاء،
 قياسو. إذف كيؼ يمكف وصؼ اإلبداع؟ولكف عمى األقؿ يمكف 

القياس النفسي وبالذات بالنسبة إلى  اختبارفي إطار تناوؿ القدرات تطور 
تقويـ عوامؿ الشخصية المساىمة في  وبالنسبة إلى ،فتراقيقدرات التفكير اال

لقياس العمميات الذىنية ووصفيا ثمة ، و ىذا المجاؿ فثمة استبيانات عديدة
وقد ، لتفكير بصوت عاؿاطورت، وأغمبيا يعتمد عمى تجارب متنوعة قد ت

ثمة محاوالت الستخالص مؤشرات ، و استخدمت كذلؾ مناىج فسيولوجية
عديدة لنوعية اإلنجاز اإلبداعي عمى أساس النتائج التاريخية ألفكار 

الجدؿ لـ يحسـ  لكف  مف الذكاء  ومف ىنا فاإلبداع أكثر إشكالية، (2)المتميزيف.
لى قياسو.  بالنسبة إلى معنى اإلبداع وا 

تحديد عالقة اإلبداع بالذكاء، ففئة ترى  فيقد اختمؼ عمماء النفس والتربية 
وحجتيـ في ذلؾ أف  ،أف اإلبداع باختالؼ مجاالتو واحد مف عناصر الذكاء

 ومف غير المنطقي أف يكوف الغبي مبدعا، أما الفئة الثانية ،كؿ ذكي مبدع
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عقمياف منفصالف، وفي نظرىـ  افوتعتبر أف كمييما نشاط ،ترى خالؼ ذلؾف
 يكوف المبدع ذكيا والعكس وارد.أف أنو بالضرورة 

إذا توصمنا إلى أف اإلبداع يكتسب فإف الذكاء ىو اآلخر تصنعو كثير مف 
الذي ال  فالذكاء يعتمد عمى عامؿ التفكير التقاربي، العوامؿ أىميا الوراثة

الذي  لتباعديا، أما اإلبداع فيعتمد عمى التفكير ينتج إال اإلجابات الصحيحة
يخضع لمحموؿ المناسبة، وعميو فالذكاء مقيد أما اإلبداع فيتميز بحرية التفكير 

رغـ ىذا االختالؼ إال أنو ومف خالؿ البحوث ، و وترؾ المجاؿ واسعا لصاحبو
 (1)يف يممكوف مستوى كبيرا مف الذكاء.الكثيرة حوؿ ىذا المجاؿ فإف المبدع

 ،مف عوامؿ عقمية معينة منيا الذكاءيتكو ف اإلبداع ونستنتج مما سبؽ أف  
عف اإلبداع في ضوء الذكاء  فبعضيـ يتحدث ،وقد اختمفت آراء العمماء

يتحدث  يـوبعض ،(2)، واالجتماعية.االنفعاليةباإلضافة إلى عدد مف العوامؿ 
عف اإلبداع بشكؿ مختمؼ عف الذكاء ويمثؿ ىذا االتجاه سبيرماف الذي 

يمكف تفسير الناتج اإلبداعي في ضوء الثالثة مبادئ التي افترضيا ) يقوؿ: 
وىي: إدراؾ الفرد لمخبرة التي يمر بيا، أي تعرؼ الفرد عمى ما يجري في 

دراكو لجوانب ىذه الخبرات، والمبدأ الثاني ىو: إدراؾ  حياتو مف خبرات وا 
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العالقات، حيث يدرؾ الفرد العالقات الموجودة في جوانب خبرتو، والمبدأ 
 (1الثالث ىو استنباط المتعمقات

في إدراؾ الفرد لخبراتو التي  نستنتج مف نظرة "لسبيرماف" لإلبداع أنو يكمف
يمر بيا في حياتو، إلى جانب إدراؾ جوانبيا، وكذا العالقات التي تربطيا 

المتعمقات بيذه الخبرات، فيكوف بذلؾ االستنباط  يذه العممية يستنبط الفردوب
 مسؤوؿ عف اإلبداع، مستبعدا في ذلؾ دور الذكاء في اإلبداع.

عمى دور الذكاء كعامؿ أساسي في  بينما يؤكد كؿ مف "كاتؿ" و"بوستر"
التي يتميز بيا المبدعيف. أما  االنفعاليةاإلبداع إلى جانب بعض السمات 

"جيمفورد" ينظر لإلبداع كتنظيـ يتكوف مف عدد مف القدرات العقمية التي يمكف 
، والتي تختمؼ بمحتوى التفكير ومف ثـ ناتج أف تندرج في التفكير اإلبداعي

التفكير، إضافة إلى ىذا يبيف "جيمفورد" أف القدرات اإلبداعية تنتمي إلى نمط 
 (2)اعدي، بينما تنتمي قدرات الذكاء إلى التفكير التقاربي.التفكير التب

"زينب شقير" أف العمماء ببذليـ جيدا لمعرفة العالقة بيف الباحثة ترى 
عالقة مثمثة،  بينيمااإلبداع والذكاء استطاعوا أف يثبتوا أف العالقة بيف 

اء بمعنى أف المبدعيف يتمتعوف بنسبة مرتفعة مف الذكاء، وأف أصحاب الذك
بداعية المنخفضة قد إلمبدعيف وأف أصحاب القدرات ا المرتفع ليسوا بالضرورة

مف يتصفوف بالذكاء المنخفض يكونوف مف ذوي نسبة الذكاء العالية، أما 
                                                           

(
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 .24ص ،2000 /1األردٌ، طػًبٌ ، سؼٍذ ػجذ انؼشٌش: يذخم إنى اإلثذاع، دار انثمبفخ، ٌُظز  ( 

(
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 25ص، َفسّ (انًزجغ
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ليذا نجد عالقة وثيقة بيف الذكاء ، (1) إبداعية فينذر أف يتصفوف بقدرات
بالتعمـ، ويمثؿ القدرة الذكاء ىو عامؿ يتأثر ) : كما قاؿ فيرجسوفو والتعمـ، 

 .(2)(عمى حؿ المشكالت

ذا  أنيا تتجمى فيما يمي:تمعنا في العالقة بينيما نجد  وا 

 كؿ ذكي أقدر عمى التعمـ وتحصيمو مضموف أكثر مف غيره.ػ 

كمما توفرت عوامؿ سيرورة التعمـ كاف الذكاء خاضعا لعوامؿ سيرورة ػ 
 (3)(مطبعة لبزوغ الذكاء التعمـ: )ػٍسى انؼجبسً، ويقوؿ الباحث التعمـ

باستطاعتو إزالة بعض و ، لدى المتعمميفة اإلبداع بتنميالمعمـ مطالب و 
ميما تكف درجة ذكاء و بعض المتعمميف،  عندالمظاىر التي تنفر أحيانا 

المتعمميف فإنو ال يجوز لممعمـ أف يترؾ اإلبداع عندىـ يقـو عمى 
 اإلبداع بطريقة عممية.المصادفات، ولذلؾ وجب عميو أف ينمي عندىـ 

إذا اتفقنا عمى أف حدوث اإلبداع ػ  ومف مراحؿ تنمية اإلبداع عند المتعمـ
 فإنو ىو اآلخر يمر عبر ثالث مراحؿ:ػ ـ مرىوف بوجود تعم  

مرحمة التمقي وىي استجابة المتعمـ لممؤثرات الخارجية وىنا يدخؿ المعمـ ػ 
 والمتمثؿ في اختيار الطريقة المناسبة لذلؾ.

                                                           

(
1

ٔانًزفٕلٍٍ ٔرًٍُخ انزفكٍز ٔاإلثذاع، دار ( سٌذ انٌٕٓذي: يحًذ جٓبد جًم، أسبنٍت انكشف ػٍ انًجذػٍٍ 

 .105، ص 2001، 2انكزبة انجبيؼً، اإليبراد انؼزثٍخ انًزحذح، ط

(
2

 .110، ص 1990، 1( د.ريضبٌ انمذافً، ػهى انُفس انززثٕي: انذار انجًبٍْزٌخ نهُشز ٔانزٕسٌغ ٔاإلػالٌ، ط

(
3

 .109ثبنكفبءاد، انًزجغ انسبثك، ص (ػٍسى انؼجبسً، انززثٍخ اإلثذاػٍخ فً ظم انًمبرثخ 
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 مرحمة ربط العالقات بيف التنبيو واالستجابة.ػ 

 (1)مرحمة التقديـ وتكوف عمى شكؿ حصيمة لنتائج المرحمتيف السابقتيف.ػ 

الذي ػ ليس مف السيؿ أف تتحقؽ ىذه المراحؿ إذا لـ يتوفر في المتعمـ و 
وأف يستميـ معانيو أو  اإلحساس واإلدراؾ بما يحيط بو ػ نريده أف يكوف مبدعا

حؽ ما يحس بو عمى ذاتو، فالمعمـ عندما يريد أف يحسس الطفؿ مثال بشيء 
ما، فميس معناه أنو يقدمو لو كما ىو بؿ يصوره لو عف طريؽ اإليحاءات 
والدالالت التي تدفعو إلى التخيؿ ليشكؿ منيا مدركات حسية عمى شكؿ 

ثير مف الصور التي تشكمت ، ويحدث ىذا طبعا بعد انتقائو لكصور ذىنية
فيما سبؽ في مخيمتو، تترجـ بعد ذلؾ في شكؿ صياغة لفظية أو سموؾ 

 ظاىر.

إف اإلبداع ىو ثمرة البحث واالستكشاؼ والمحاولة، وما العمؿ العممي ما 
اإلبداع الذي نرجو أف يكوف سمة ، و كاف ليحدث لو لـ يكف ىناؾ تخيؿ

إذا ما ظؿ يراوح مكانو محصورا بيف المتعمميف، ال يزدىر وال يشع لو نور 
 (2)أسوار صمبة ال يستطيع أف يتجاوزىا.

القديـ يكتفي بما يقدمو المعمـ فقط وييمؿ تماما التعميمي كاف المنياج 
إنتاج المتعمـ، وكاف التعمـ يقـو عمى حشو ذىف المتعمـ بالمعمومات فقط، 

ألف المتعمـ  غابت المجاالت األخرى التي مف المفروض أف تكوف حاضرةو 
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 .109ػٍسى انؼجبسً، انززثٍخ اإلثذاػٍخ فً ظم انًمبرثخ ثبنكفبءاد، انًزجغ انسبثك، ص ٌُظز (
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 .111، ص انسبثك انًزجغٌُظز  (
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لعؿ أىـ العوامؿ واألسباب التي )و ،في ىذه الحالة يحضر بجسده ال بعقمو
أدت إلى ذلؾ ىي أف المناىج أىممت عممية التفكير اإلبداعي وكانت تنطمؽ 

الكمي لموسائؿ التعميمية أدى  مف العمـو وتيمؿ الخصوص، كما أف النقص
 (1)(ؿ بيف البيت والمدرسةإلى اعتماد التجريد، باإلضافة إلى غياب التواص

 ـ مفاهيم لمصطمحات متعمقة باإلبداع 5

وتنمية ميارات تفكيره، نرى أنو  اإلبداعسياؽ الحديث عف قضية  فيونحف 
متعمقة  لمصطمحات غامضةالمفاىيـ بعض مف الضروري أف نتطرؽ إلى 

 .والتفوؽ، والعبقرية ،الموىبةاالبتكار، و  : ياباإلبداع من

صطمح يستخدـ أساسا ىو م يقوؿ روبير في تعريفو لالبتكار: ) :االبتكارـ  1
في التعبير العممي بنفس الطريقة التي يستخدـ بيا في الحياة اليومية، ويشار 
بو إلى العمميات العقمية التي تقود إلى حموؿ وأفكار وتصورات، ومنتجات 

 .(2)(فنية ونظريات، وانتاجات تكوف متفردة وجديدة

مصطمح الموىبة يختمؼ معناه عند  أف   نشير ىنا إلى الموهبة:مفهوم ـ  2
  :ىمامؿ داللتيف حترجمتو إلى اإلنجميزية، وىو بذلؾ ي

 ،ويقصد بيا درجة مف القدرة في الميارة معينة (Talentبمعنى ) موهبةالأ ـ 
وغالبا ما تكوف في الجانب األدبي والفني، لكف ىذا المصطمح يتصؼ 
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 .108ص  انسبثك،انًزجغ ـ  (
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 .208، ص 2008، 1شبكز يجٍذ: رًٍُخ يٓبراد انزفكٍز اإلثذاػً نهُبلذ، دار صفبء، األردٌ، ط ( سٕسٍ
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لقدرة الفطرية أو استعداد موروث في  : ) يعني بالخداع ألف البعض يرى أنو
، ويمثؿ ىذا المنحنى (1)(ؿ أو أكثر مف مجاالت االستعدادات العقميةمجا

عندما يتعمؽ النظري ليذا المصطمح وعمى وجو التحديد فإف المصطمح محايد 
 األمر بالمقابمة بيف الوراثة والبيئة.

الفرد لموىبة محددة، قد  امتالؾىي تشير إلى و  :Giftالموهبة بمعنى ب ػ 
تكوف ىذه الموىبة عقمية عامة أو موىبة خاصة محددة والمالحظ أف ىناؾ 

فيناؾ مف يرى أنو إذا  ،(Gift)و  (Talent)تشابيا في استخداـ المصطمحيف
ذا كانت  (Talent)كانت الموىبة  تختص بامتالؾ التفوؽ في األدب والفف، وا 

 . (2)فيي تشير إلى الموىبة في المغة والرياضيات" (Gift)الموىبة 

إلى أعمى مستوى مف الطاقة يشير مفهوم العبقرية  العبقرية:ـ مفهوم  3
 .(3) العقمية

تميز نسبة معينة مف أفراد المجتمع في مجاؿ  إلىمفيومو  يشيرـ التفوق:  4
 .(4)أو مجاالت ما"
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 208، ص  2008،  1سٕسٍ شبكز يجٍذ : رًٍُخ يٓبراد انزفكٍز اإلثذاػً انُبلذ ، دار صفبء األردٌ ، ط( 
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، 2003انؼهًٍخ، ػًبٌ، )د.ط(،  يؼهٕف انسجٍؼً: انكشف ػٍ انًْٕٕثٍٍ فً األأَشطخ انًذرسٍخ، انجبسٔري(
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 .209انًزجغ َفسّ، ص ٌُظز  (
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ومما سبؽ نالحظ أف ىناؾ خمطا وتداخال فيما يتعمؽ بمصطمح الموىبة، 
مصطمح العبقرية الذي نفسو لوىي متداخمة مع ما يشير إليو اإلبداع، والشيء 

 ،ألنيـ يروف في استعمالو غموا كبيرا ستخداموإال يفضؿ العمماء استعمالو أو 
كما أف التفوؽ مصطمح يشير كما رأينا إلى موضع الفرد داخؿ جماعتو أو 
نما ألسباب متنوعة.  جماعة ما، حيث ال يرجع تفوقو لقدراتو العقمية فحسب وا 

في المغة  لكف ،في اإلنجميزية االبتكاريعني يبقى مصطمح اإلبداع وىو و 
بداع والذي معا بالتبادؿ، بينما االستعماؿ الشائع ىو اإل افستخدمتالعربية قد 

يشير إلى الخمؽ المتميز المتفرد والجديد، لذا فالذي يميز بيف التفكير 
فقد بينما  والذكاء، أف األوؿ يقترف بالقيـ اإلنسانية والمثؿ واألخالؽ اإلبداعي
الؽ والقيـ غير مرتبط باألخ اختراععنيا، ألف أي اكتشاؼ أو الثاني ينحرؼ 

ف  ، وتدمير البيئة والقتؿ الجماعي لمشعوب األوبئةقد يؤدي إلى نشر  التربية وا 
دورىا  االعتبارالحقة ىي التي تقود إلى اإلبداع خاصة إذا أخذنا بعيف 

إف ) انطالقا مف المقولة التالية:  اإلنساف وبخاصة الناشئة،الفاعؿ في تربية 
وتوجد  ،نظر عقمية وجيةي عاد مف تربية اإلبداع ممكنة ألي شخص طبيع

عمى أف أي شخص عاد يمكف تطوير اإلبداع لديو بقميؿ  ةاليـو براىيف كثير 
 .(1)(أو كثير بيذا االتجاه أو ذاؾ

                                                           

 اإلبداع العام والخاص، ترجمة غسان عبد الحي أبو فخر، الكويت، عالم المعرفة، ـ ( روشكا ألكسندو1)
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 ل األولـصـالف
 

 العوامل المؤثرة في اإلبداع

 .ـ اإلبداع والعوامل المؤثرة فيو 1

 .ـ التفكير اإلبداعي والعوامل المؤثرة فيو 2

 استراتيجيات تنمية )رعاية( التفكير اإلبداعيـ  3
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  : تمييد
إف التطور السريع الذي يعرفو العمـ في ىذا العصر، والذي شمؿ جميع 

وقد انبثقت  معرفية ىائمة مجاالت الحياة نتج عنو ثورة معمومات، وتراكمات
منيا مجموعة مف المشكالت، مما أوجد تغيرات وتعقيدات في العالقات بيف 

لذلؾ برزت أىمية األفراد والمجتمعات وفي جؿ مظاىر الحياة المدنية، 
لمواجية المشكالت  اآلماؿالتي تعقد عمييا  اإلبداع كإحدى السبؿ الميمة

 المعاصرة لتمكيف اإلنساف مف قدرة تكيفو مع بيئتو الداخمية والخارجية.
ىامة في موضوع  ظيرت بحوثالماضي الخمسينات مف القرف في بداية 

عمـ النفس األمريكي عاـ )بعد خطاب "جيمفورد" أماـ جمعية اإلبداع، وخاصة 
ـ، عندما عرض أفكاره حوؿ مفيـو الذكاء والوظائؼ العقمية واإلبداع، 0551

 .(1)إلى تجاىؿ الدراسات النفسية لمظاىرة اإلبداعية( حيث أشار
 ـ اإلبداع والعوامل المؤثرة فيو 1
 ػ مكونات اإلبداع ومظاىرهأ 

العممية الذىنية التي يمكف نفسي داخمي معقد يتمثؿ في ىو منظر  : إلبداعا
والعمؿ اإلبداعي ىو كافة األنشطة  ،عف طريقيا تصور العمؿ اإلبداعي

والدافعية التي تحدث داخؿ الفرد المبدع. فيو مظير  النفسية والمعرفية
 (2) تفكيري عقالني يمكف تطويره وقياسو.

                                                           

، 2003، 1، انمبْشة طأًٍٚ ػبيش، انحم اإلبذاػٙ نهًشكالث بٍٛ انٕػٙ ٔاألسهٕة، انذاس انؼشبٛت نهكخبة(1) 

 .23ص

انخفكٛش انحذسٙ نهًشحهت األسبسٛت، دٚبَٕٕ نهطببػت ٔانُشش، ػًبٌ،  لطبيٙ ٕٚسف، اَخصبس ػشب،ُٚظش   (2) 

 .15، ص 2007
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ػ  اإلبداعيةاالحتضاف الفكري لمفكرة ػ  إلعدادا :ىي أربع مراحؿ ويتـ خالؿ
التحقيؽ، أي تنفيذ الفكرة ػ  ي االىتداء لكيفية تنفيذ الفكرة اإلبداعيةفاإللياـ 

 اإلبداعية.
 وأّما مظاىره فيمكف تمثيميا بالمخطط اآلتي:

 

 
 
 
 
 
 

اختمؼ العمماء في تفسير حيث  متعددة في تفسير اإلبداعنظريات وىناؾ 
ووضعوا افتراضات مختمفة لـ يتـ التحقؽ منيا بشكؿ مؤكد ولحد  ،ظاىرةال

اآلف فقد أشار "مالتزماف" إلى أف اإلبداع يمثؿ تنظيما لمعناصر المترابطة في 
تراكيب جديدة متطابقة مع المقتضيات الخاصة. وىي متداخمة في التركيب 

ى حينيا يكوف الحؿ أكثر إبداعا. أما وأكثر تباعدا الواحدة عف األخر 
"فرتاىيمر" فيرى أف اإلبداع يبدأ مع مشكمة، ويؤخذ الحؿ بشكؿ عاـ ويشمؿ 
الحؿ ىذا الكؿ أما األجزاء فال يعير ليا اىتماـ )إدراؾ الكؿ يسبؽ 
الجزء(.ويتمايز الحؿ اإلبداعي مف بيف الحموؿ التي تأتي بالصدقة أو القائمة 

نو الحؿ الذي يتطمب الحدس وفيـ المشكمة. أما عمى أساس التعمـ بأ
النظريات العبقرية فإنيا تفسر اإلبداع عمى أنو إيحاء فجائي يحدث لمفرد 

 اَفؼــبنٙ

 يْٕــبٙ ػمــهٙ يظبْش اإلبذاع

 حذســٙ
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نتاج ما ىو  المبدع الذي يتمتع بالقدرة عمى تجاوز حدود المعرفة الحالية وا 
جديد بخطوة واحدة بغض النظر عف ما أنجز سابقا أو التجارب والخبرات 

د المبدع عف مجاؿ إبداعو. أما االتجاه اإلنساني الذي يمثمو المتوفرة عن
روجرز وآخروف( فيـ يعتقدوف أف -ماسمو-مجموعة مف العمماء مثؿ )أفرـو

اإلبداع يتـ عف طريؽ العالقة بيف الفرد ذي التفكير السميـ المبدع والوسط 
 (1)المشجع والمناسب والمالئـ لظيور إيداع الفرد.

 األفكار اآلتية:ومف ىنا نستنتج 
إف الطاقة النفسية يمكف تحريرىا ويمكف توجيييا إلى أي اتجاه نرغب فيو  ػ

ويمكف تركيزىا وتنميتيا والتدريب عمى إنتاجيا في أي موضوع ترغب فيو 
 فينتج لدينا نوع مف اإلبداع.

ف اإلبداع ىو طاقة نفسية يمكف تحويميا إلى طاقة عقمية تمكف الفرد مف ػ إ
إليجاد نمط إبداعي معيف وحسب توجو الميوؿ واالتجاىات النفسية  استثمارىا

نحو تحقيؽ السموؾ اإلبداعي المنطمؽ مف الطاقة نحو االتجاه والرغبة في 
 تحقيؽ اإلنجاز.

ف اإلبداع ال يعتمد عمى الذكاء باألساس إنما يحتاج إلى مستوى عادي مف إ ػ
 موضوع بشكؿ أساسي. الذكاء. ألف أصؿ اإلبداع ىو طاقة تتحرؾ نحو أي

كؿ االفتراضات النفسية واألبحاث المرتبطة بيا لـ تستطع لحد اآلف أف ػ 
لذا فإننا نحتاج إلى -تضع مالمح محددة لمسارات لمطاقة النفسية في اإلنساف

المزيد مف البحث والتقصي والقياس لموصوؿ إلى حقيقة ما يجري داخؿ البنية 
 لإلنساف مف عمميات نفسية وعقمية. الباثولوجية

                                                           

،  ، ص 2009، داس انًسٛشة نهُشش ٔانخٕصٚغ، ػًبٌ، 1انضٚبث، فبطًت  يحًٕد، ػهى انُفس اإلبذاػٙ، ط ( ُٚظش1)
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 ـ التفكير اإلبداعي والعوامل المؤثرة فيو 2

 المؤثرة في اإلبداع وىي:وضع تورانس نموذجا يتضمف العناصر األساسية 
يجاد بدائؿ : الطالقة ػ متعددة لموقؼ واحد وتذكر  وتعني توليد أفكار جديدة وا 

واستخداـ معمومات سابقة والقدرة عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار الجديدة 
والصحيحة لعدد مف المشكالت، وتتميز ىذه األفكار بأنيا حرة وغير مقيدة 

 النيايات وغير مغمقة. ومفتوحة
تمتاز الطالقة بالقدرة عمى استخداـ المخزوف المعرفي عند الحاجة إليو 

لإلبداع وتتمثؿ خمس  واستدعائو عند الضرورة وىي تمثؿ الجانب الكمي
 (1).أشكاؿ. ويمكف وضع مقياس لكؿ شكؿ منيا

 أشكاؿ المرونة
 فكرية        لفظية

    
                                                     ربطية              

 تعبيرية                      شكمية                             
 

 

االنتقاؿ أو التحوؿ ىي القدرة عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار و  المرونة:ػ 
مف القدرة عمى تغيير زاوية  مف نوع معيف أو فئة معينة مف األفكار إلى نمط

وتوليد أفكار غير متوقعة إلى قدرة الفرد عمى إنتاج ، وكذلؾ تشير (2)التفكير

                                                           

، ص 2009، داس انًسٛشة نهُشش ٔانخٕصٚغ، ػًبٌ، 1انضٚبث فبطًت  يحًٕد، ػهى انُفس اإلبذاػٙ، طُٚظش  (1) 

46. 
 

ٔطشق  انًصطهحبث انخشبٕٚت انًؼشفت فٙ انًُبْجػهٙ أحًذ انجًم، يؼجى ٔ أحًذ حسٍٛ انهمبَٙ ُٚظش (2)

 .11، ص2003انخذسٚس، ػبنى انكخبة، انمبْشة، 

 انطاللــت انطاللــت
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، والقدرة عمى إبداء الرأي وتقديـ الحموؿ سابقا عف طريؽ وغير معروفة
مشكمة أو موقؼ  التغيير والقدرة عمى إنتاج عدد متنوع مف األفكار حوؿ

إلى أخرى عند االستجابة  مف فكرة ، والقدرة عمى التحوؿ واالنطالؽواحد
فيي قادرة عمى تغيير الحالة الذىنية لمفرد  معيف يتحدى التفكير العاديلمثير 

وخصائصو، لذلؾ يمكف اعتبار المرونة معاكسة لمجمود  طبقا لتغير الموقؼ
المرونة الذىني ألنيا تمثؿ الجانب النوعي لإلبداع وىي تقع عمى شكميف:

المرونة و، وىي االنتقاؿ مف فكر إلى آخر بسرعة وسيولة : التمقائية
ويمكف ، ينتج عف طريؽ التغيير في مواجية مشكمة ما وىي سموؾ : التكيفية

 (1)وضع مقاييس لقياس كؿ منيما.

أصيمة ونادرة ي التفكير  عمى إنتاج أفكار إلى قدرة الفرد وتشير : األصالة ػ
عمى إنتاج أفكار  في مدى أبعد مف األشياء المعتادة بحيث يكوف الفرد قادرا

 تمتاز بالجدية والندرة.
ال تكوف أصمية إال إذا قدمت  عدد مف الباحثيف العرب أف األفكار ويفترض

يرى آخروف  ألوؿ مرة ولـ يسبؽ أف قدمت أو توصؿ إلييا أحد سابقا. بينما
حدود ألفكار اآلخريف وتتجاوز  أف الفكرة تعتبر أصيمة إذا لـ تكف تكرارا

اعتبارىا قدرة عمى إنتاج عدد مف  . ويمكف(2) الشائعة والمألوفة األفكار
األفكار خالؿ فترة زمنية محددة وذات ارتباطات غير مباشرة بالموقؼ المثير 

                                                           

، 2007انخفكٛش انحذسٙ نهًشحهت األسبسٛت، دٚبَٕٕ نهطببػت ٔانُشش، ػًبٌ، ـ  اَخصبس ػشبٔ طبيٙ ٕٚسفل (1)

 .17ص 
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وتتصؼ تمؾ األفكار بالميارة والندرة أي قميمة التكرار وجديدة وبعيدة 
 (1)االحتماؿ.

وىي القدرة عمى تقديـ إضافات وتفاصيؿ جدية ومتعددة يقـو  : التفاصيل ـ
كؿ منيا بدور محدد ويقـو نوع جديد مف الحؿ لموقؼ معيف. والتفاصيؿ 

حوؿ  يجب أف تنطوي عمى أفكار جديدة تضاؼ إلى األفكار المتوافرة
المواقؼ المتداولة وكذلؾ يعبر عنيا بإضافة تفاصيؿ جديدة عمى فكرة معينة 

 ءا عمى أساس المقومات المعطاة لتكممتو مف النواحي المختمفة.وتأسيس بنا
(2) 

ويعني الوعي بوجود عناصر ضعؼ أو نقص في حاجات  : التحسس ـ
معينة أو وجود مشكالت في مواقؼ محددة. وىذه يكشؼ عف األفراد األكثر 

أف اكتشاؼ  كفاية مف غيرىـ في مالحظة المشكالت والتحقؽ مف وجودىا
. ويمكف المشكمة ووضع الحموؿ المناسبة ليا يعد مف أبرز سمات التحسس

نتاجات فكرية إ وإضافة معارؼ جديدة أو إدخاؿ تحسينات عمى معارؼ أ
موجودة. وتشمؿ الحساسية القدرة عمى ربط األفكار القديمة المرتبطة في 

 (3)في البيئة. المواقؼ السابقة مع المواقؼ الجديدة التي يمكف مالحظتيا
ينظر لمبيئة والوراثة عمى أنيا العامالف المشكالف لإلبداع، لكف السؤاؿ 

 ؟والمطروح ىنا: ما األىمية النسبية لكؿ منيما في تشكيم
العوامؿ الوراثية والعوامؿ  إف القدرات اإلبداعية تنمو في إطار التفاعؿ بيف

وىذا ما اتفقت حولو الدراسات التي تناولت القدرات اإلبداعية، حيث  ،البيئية
                                                           

فبػهٛت بؼض األَشطت فٙ ًَٕ لذساث انخفكٛش االبخكبس٘ نذٖ أطفبل انشٔضت، يجهت  ـ  يُسٙ، ػبٛش يحًٕد (1) 

 .28ص.2002، انٓٛئت انًصشٚت انؼبيت نهكخبة، انمبْشة، 1ػهى انُفس، ع

 .17، ص 2002انؼشبٙ، انمبْشة،  داس انفكشأطفبل ػُذ انمًت،  ـ ٚسشٚت صبدق ٔ انششبُٛٛضكشٚب (2) 

 .19، ص انخفكٛش انحذسٙ نهًشحهت األسبسٛتـ  اَخصبس ػشبُٔٚظش، لطبيٙ ٕٚسف،  (3) 
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أف المبدعيف لدييـ استعدادات وخصائص عالية. وتييأت ليـ الظروؼ البيئية 
اإلبداع وكذا بيئتو خاصة لإلبداع بشكؿ إيجابي، وقد  التي ىيأت ليـ أسباب

بداعي أف ىذا الدور نتائج الدراسات المتعمقة بدور الوراثة في التفكير اإل بينت
 Moduasتورزف و Thorsenبازولو و Pezzulloمحدود، فقد أظيرت دراسة 

مدياس أف معامؿ االرتباط بيف درجات اإلخوة التوائـ )عمى مقاييس الذكاء 
العادي  الذكاءوىذا ما يؤكد أف دور الوراثة في حالة  55العادية في حدود 

 .(1) (اإلبداعية، دورىا في حالة القدرات 01أعمى مف 
عمى الدور الكبير لمبيئة في تنمية القدرات اإلبداعية  بينما يتفؽ الباحثوف

حيث أف البيئة بالنسبة لمتفكير اإلبداعي بمثابة المحضف لمنبتة. وحيف يتـ 
مف بيئة أسرية أو  الحديث عف البيئة إنما يقصد بيا كؿ ما يحيط باألفراد

والمؤسسات التربوية الرسمية واألصمية مدرسية أو الحي أو جماعة الرفاؽ 
لميندسيف معمارييف  االجتماعيةوغيرىا فقد أيدت نتائج دراسة التنشئة 

 اتخاذالكثير مف الحرية في  بإعطائيـكانت تتسـ ىذه التنشئة  مبدعيف حيث
القرارات، واكتشاؼ البيئة المحيطة بيـ، وعدـ تعرضيـ لمحماية الزائدة، وعدـ 

الوالديف الذيف كانوا مثاال لمتعاطؼ واالحتراـ ليؤالء نبذىـ مف طرؼ 
 (2)الميندسيف.

ىذا مف جية أما بالنسبة لدور المدرسة فتجدر اإلشارة إلى أف المدرسة البيئة 
األولى التي تتسـ بالمنيجية والتنظيـ وفي حياة الطفؿ،وليذا فإف المدرسة 

بينما التركيز عمى  خاصة المعمـ عبء كبير في تنمية اإلبداع لدى األطفاؿ

                                                           

  www.mahwhiba.orgيؤسست يْٕبت نإلبذاع انسؼٕدٚت:  ـ (1)

 انًشجغ َفسّ.( 2)
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أنشطة تتعمؽ بالتفكير التباعدي التي تتطمب نوعا كبيرا مف المرونة يساعد 
لمميجراـ حوؿ أثر واجبات  اإلبداعي، فقد أشارت دراسة ظيور التفكيرعمى 

التفكير التقاربي إلى أف نسبة االستجابات التي تتصؼ باألصالة والطالقة 
، وقد رأى مميجراـ 61-51-33 Milligrammeالفكرية والنخيؿ تدنت مف 

 الواجباتورفاقو ىذا عند األطفاؿ في المرحمة المبكرة إلى التدني إلى أثر 
 التي تتـ بالتفكير التقاربي المطموب أو النمو المعرفي أو نمو الشخصية

 (1)الطبيعي عند األطفاؿ أو كمييما.
االىتمامات فإف  Torranceإف مرحمة التعميـ األساسي أىمية، فحسب 

واالتجاىات تتطور وتكوف غير مستقرة بعد حيث يرى الطالب في ىذه 
، لكنو ال يعرؼ المرحمة أنو يمكف أف تتعدد الحموؿ الصحيحة لمشكمة واحدة

كيؼ يوظؼ المفاىيـ التي تعمميا بشكؿ إبداعي، فيو يبدي خوفا مف 
Taylorالمغامرة والفشؿ حيث يعتبر تورانس ويؤيده في ذلؾ تايمور 

. ىذا  (2)
ومرحمة التعميـ األساسي ىي فترة حرجة وميمة جدا في تطوير الموىبة 
اإلبداعية، حيث لوحظ الكثير مف االرتفاع أو التدني في مستوى إبداع الطمبة 

 المحيط وخاصة المدرسة. الىتماـفي ىذه المرحمة تبعا 
فقد بينت نتائج الدراسات عدـ وجود  اإلبداع والذكاءأما فيما يتعمؽ بعالقة 

عالقة إيجابية بيف التفكير اإلبداعي والعمميات الذىنية، إذ يبيف أف األفراد 
مستوى فوؽ  امتالؾذوي القدرة المرتفعة مف حيث اإلبداع ينزعوف إلى 

، وىذا يعني أف مستوى معينا مف الذكاء ضروري المتوسط مف حيث الذكاء
                                                           

،بٛشٔث، 1انحًبد٘ ػهٙ، طشٚمت نخٕنٛذ األفكبس اإلبذاػٛت، داس ابٍ حضو نهطببػت ٔانُشش ٔانخٕصٚغ، طُٚظش ( 1)

 .35، ص1999نبُبٌ،

 (2)Torrance. «Torrance test of creative thinking», Norms Technical, Manual  

Ep1974.. 
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. كما أف األفراد ذوي القدرة المرتفعة مف حيث ةإبداعيلتوفير استجابات 
مف حيث القدرات اإلبداعية بحيث يتراوح مدى  الذكاء يتباينوف بشكؿ كبير

ىذه القدرة بيف المستويات المنخفضة والمرتفعة لمقدرات اإلبداعية. أما األفراد 
قدرات متدنية مف  امتالؾذوو القدرة المنخفضة مف حيث الذكاء فيميموف إلى 

، وذلؾ يتضمف أف 021ذكاء  نسبةاإلبداع تنخفض بدرجة شديدة تحت 
مماثؿ في درجات  ارتفاعدرجة الذكاء فوؽ ىذه النسبة ال يتبعو بالضرورة 

  (1)اإلبداع.

مف العمماء حوليا  فقد اختمؼ الكثير اإلبداع بالموىبةأما فيما يتعمؽ بعالقة 
فالطفؿ الذي يظير قدرات استثنائية ربما يكوف موىوبا لكنو ليس مبدعا، 

ويتكمـ أكثر ممف ىـ في سنو ىو طفؿ  فالطفؿ الذي لديو ميارة لفظية متقدمة
موىوب ومستوى األداء العالي في الميارة ال يدؿ بالضرورة عمى إبداع، كذلؾ 

ما لـ  ة معقدة ال يمثؿ عزفو إبداعافإف الطفؿ الذي يعزؼ مقطوعة موسيقي
أف  Jon Juanيعط تنوعا وتغيرا مف ابتكاره الخاص، وقد أشار جوف جياف 

استعدادا لمنشاط اإلبداعي لكنو ليس بالضرورة أف يصبح  الموىبة قد تمثؿ
األطفاؿ الموىوبوف مبدعيف عند الكبر، وليس مف الضرورة أف المبدعيف 

ال ينبغي أف أطفاال موىوبيف أصبحوا راشديف  وىذا، كانوا أطفاال موىوبيف
 (2)مبدعيف.

 يقوؿىذا واإلبداع يمكف التدريب عميو وتنميتو وتعميـ التفكير اإلبداعي كما 
مف الممكف تعميـ التفكير اإلبداعي بتشجيع الطالب : ) إّنو Maloneyمالوني 

                                                           

، 1990، 1لطبيٙ ٕٚسف، حفكٛش األطفبل، حطٕسِ ٔطشق حؼهًّٛ، داس األْهٛت نهُشش ٔانخٕصٚغ، طُٚظش ( 1) 

 .51ص

 .56، ص طشٚمت نخٕنٛذ األفكبس اإلبذاػٛت انحًبد٘ ػهٙ،  (2) 
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وغريبة، والتسامح مع أخطاء الطالب التي قد  فكار مختمفةأعمى إبداع 
 )1(يرتكبونيا خالؿ تطويرىـ ألفكار إبداعية، وعدـ اإلسراؼ في نقدىـ".

الذي يرى إمكانية التفكير اإلبداعي،  Berremreويوافقو عمى ذلؾ بريمر 
تاحةوذلؾ مف خالؿ توفير برامج وأنشطة تتوافؽ وميوؿ الطالب،  الفرصة  وا 

ف بدت غير ناضجة.  )2(لتجريب األفكار واحتراميا، وا 

سمبا أو إيجابا في تنمية التفكير اإلبداعي وتتمثؿ  مؤثرةأخرى عوامل  وىناك 
 ما يمي :  في
مثؿ المرونة والمبادرة والحساسية لممثيرات والمثابرة  : الصفات الشخصية 

الذات والفكاىة والسيطرة، فاألفراد الذيف يمتازوف  والدافعية والمزاجية وتأكيد
 (3)بمثؿ ىذه الخصائص، ىـ أكثر قدرة عمى اإلبداع واالبتكار.

تقميد اآلخريف والتقيد باألنماط السموكية  : إف درجة االستقاللية لدى الفردػ 
الميؿ إلى االستقاللية  السائدة لدييـ يقمؿ مف فرص االبتكار لدى الفرد. أما

فمف شأنيا أف تسمـ في تطوير السموؾ  والتميز، وعدـ االلتزاـ بآراء اآلخريف
 اإلبداعي لديو.

تؤثر طبيعة البيئة التي ينشأ فييا  : طبيعة البيئة التي ينشأ فييا األفرادـ 
الذيف ينشؤوف في  األفراد عمى تطور قدرات التفكير اإلبداعي لدييـ، فاألفراد

بيئات متشددة تمتاز بالتسمط والنقد، وعدـ إفساح الحرية لمتعبير عف الفكر 
والرأي يكونوا أقؿ قدرة عمى التفكير اإلبداعي مقارنة باألفراد الذيف ينشؤوف 

 في البيئات التي تقدـ التشجيع والدعـ ليـ.
                                                           

 www.mawhiba.05g: ينظر الموقع  (1) 
 ينظر الموقع نفسو.( 2) 
 .نفسو الموقع (ينظر3) 
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التي تقـو عمى  تعمؿ أساليب التربية والتعميـ : أساليب التربية والتعميم ػ
تاحة الفرصة لممتعمـ في الحوار والمناقشة  التقبؿ والتسامح والدعـ والتشجيع وا 

بداء الرأي عمى تعزيز السموؾ اإلبداعي لديو، في حيف األساليب التي تقـو  وا 
 (1)عمى التمقيف، وتقديـ المعمومات الجاىزة تحد مف السموؾ اإلبداعي.

أثر عممية اإلبداع بخصائصيا المتميزة إلى حد كبير بالمحيط والبيئة التي تت
يعيش فييا الفرد، فتتأثر بالعادات والتقاليد والقيـ والمعتقدات وكؿ ما يتصؿ 

 بالتراث الثقافي لممجتمع.
تتمثؿ في المستوى االقتصادي،  بيئية،معوقات ىناك عوقات اإلبداع ومن م

المناخ  تتمثؿ في معوقات في المدرسة، و األسرةاالجتماعي، واتجاىات و 
 في المجتمع، وأخرى  (2)اإلمكانات التربوية المناسبة. التقميدي السائد، نقص

التحديد الصاـر لكؿ جنس، و االتجاىات والقيـ السائدة في المجتمع،  منيا
 (3)التدىور االقتصادي.و 

 وفي المخطط التالي يمكف تمخيص ما سبؽ:
 
 
 
 
 
 

                                                           

  www.mawhiba.05g موقعالينظر (1) 
 .47انًشجغ انسببك، ص  (2) 

 49انًشجغ َفسّ، ص(3) 

 .50( انًشجغ َفسّ ،ص4) 

 انخؼهًٛٛت األًَبط

 ػٕايم بٛئٛت

 انًسخٕٖ االلخصبد٘

http://www.mawhiba.05g/
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سبحانو وتعالى وميزه عمى التفكير أرقى سمة يتسـ بيا اإلنساف الذي كرمو 
غيره مف سائر الكائنات الحية ولقد حث اهلل سبحانو وتعالى عمى التفكير في 
الكثير مف اآليات القرآنية وكـر العقؿ والعمـ والعمماء وأف األدياف السماوية 
حثت عمى التفكير واإلسالـ أحد ىذه األدياف الذي عد التفكير فريضة 

العقؿ اإلنساني بكامؿ ما احتواه  القرآف تشمؿ إسالمية وفريضة التفكير في
ُقْل اَل َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي  : )تعالىمف الوظائؼ بخصائصيا جميعا حيث قاؿ 

ْل َخَزاِئُن المَِّو َواَل َأْعَمُم اْلَغْيَب َواَل َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَمٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ ُقْل ىَ 
 1 ( َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفاَل َتَتَفكَُّرونَ 

                                                           

 .50سورة األنعام ،اآلية (.1)

انًسخٕٖ 

 انثمبفٙ

 انؼٕايم انًؤثشة فٙ انخفكٛش اإلبذاػٙ

 انخمٛٛى انزاحٙ
 ػٕايم راحٛت

األيبٌ انُفسٙ 

 ٔانحشٚت

 نخبشةاالَفخبح ػهٗ ا
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وىبيا اهلل لبني البشر دوف غيرىـ مف مخموقاتو وىو يمثؿ  إلييةوالفكر نعمة 
أعقد نوع مف أشكاؿ السموؾ اإلنساني، جعؿ اهلل تعالى خميفتو في األرض 
وميزه بالعقؿ عف بقية المخموقات وجعؿ عقمو مدار التوافؽ وتحمؿ أعباء 

 وحثو عمى النظر في ممكوتو بالتفكير وأعماؿ العقؿ والتدبير، قاؿ-المسؤولية
 َوِمنْ  ۖ  َوُىَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَياًرا )تعالى في سورة الرعد: 

 ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  ِلكَ ذَ   ِفي ِإنَّ  ۖ   النََّيارَ  المَّْيلَ  ُيْغِشي ۖ   اْثَنْينِ  َزْوَجْينِ  ِفيَيا َجَعلَ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ 
 .(1)(َيَتَفكَُّرونَ 

ويتطور التفكير عند األفراد بتأثير عوامؿ البيئة والوراثة، وقد استخدـ 
التفكير وتسمياتو أحد  عأنوابيف نوع آخر مف  زلمتمييالباحثوف أوصافا عديدة 

منذ بدأت  فؾ رموزهو الشواىد عمى مدى اىتماـ الباحثيف بدراسة التفكير 
المحاوالت الجادة لقياس الذكاء بعد منتصؼ القرف التاسع عشر ومما ال شؾ 

فإف لمبيئة أثرا كبيرا عمى أفراد المجتمع فيي تممي عمييـ أنماطا سموكية  فيو
أف بعض الثقافات تؤدي إلى أساليب  Sternbergمعينة ولذا يرى ستيرتبيرغ 

ىذا وما أكدتو نتائج الدراسات التي قارنت بيف  (2)دوف غيرىا تفكير معينة
 Haungأساليب التفكير في أقطار مختمفة إذ أكدت دراسة ىونج وسيسكو 

And Sisco  تفوؽ الطمبة الصينييف في أسموب التفكير العممي عمى طمبة
إلى وجود فروؽ في أساليب  0555. كما أكدت دراسة حبيب عاـ فاألمريكيي

 والواقعي (3)ؼ البيئة  إذا ارتفع مستوى التفكير التحميميالتفكير ترجع الختال

                                                           

 .03الرعد، اآلية  ( سورة1) 
Sternberg R.J.Thinking Style.New york : Cambridge University press.1997, P23.(2) 

(3)Haung.J And Sisco.B.R. Thinking Style of chinese and American adult students in 
higher education, a comparative study psycological Reports, 1994, P74. 
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لدى الطالب المصرييف بينما ارتفع مستوى التفكير العممي لدى الطمبة 
الميبييف، كما أوضحت أحد الدراسات منيا دراسة ىاربسوف وبرامسوف إلى 
وجود الفروؽ بيف السيطرة النصفية لمدماغ وبيف أساليب التفكير كما أشارت 

سيطرة النصؼ األيسر مف الدماغ إلى استخداـ التفكير التحميمي  إلى
والواقعي، أما سيطرة النصؼ األيمف مف الدماغ فقد تؤدي إلى استخداـ 

 (1) أساليب التفكير التركيبي والمثالي.

 مكونات اإلبداع:ـ 
أف اإلبداع يعد ظاىرة متعددة الوجوه كثر مف : ) Mackinnonماكينوف  يقوؿ
أو  ويميز ماكينوف بيف أربع جوانب، (2)(مفيوما نظريا محدد التعريؼعده 

إال  وأنو ال يمكف توضيح  مفيوممبّينا اإلبداع، ويضيؼ في مظاىر أساسية 
 مف خالؿ اإلحاطة الشاممة بالجوانب األربع اآلتية:

 بخصائصو المعرفة والتطورية. :Creative person)(الشخص المبدع-0
نتاجية-2 : أي أف اإلبداع ىو ظيور Creative product)( اإلبداعية اإل

 اإلنتاج الجديد مف خالؿ التفاعؿ بيف الفرد وما يواجيو مف خبرات.
ومراحميا وأنماط التفكير ومعالجة  :Creative press)( العممية اإلبداعية-3

 .المعمومات

                                                           

، ص 6991حبيب مجدي، التفكير األسس النظرية واالستراتيجيات، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، ينظر  (1)
16. 
، انًجهس انٕطُٙ 114( سٔشكب، انكسُذسٔ، "اإلبذاع انؼبو ٔانخبص"، حشجًت غسبٌ ػبذ انحٙ أبٕ فخش، انؼذد2)

 .55، ص 1989نهثمبفت ٔانفٌُٕ، انكٕٚج، 
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: يقصد بو مجموعة الظروؼ  Creative Press)(الموقف اإلبداعي-4
والمواقؼ المختمفة التي توفرىا البيئة لمفرد المتعمـ والتي تسيؿ األداء 

 (1)اإلبداعي لديو.

 ولمتفكير اإلبداعي محوريف يدور عمييما:
أصالة الفكرة وتميزىا وتفردىا بسمات خاصة بيا عف باقي  األول: األصالة:
عمى توليد األفكار والسرعة في  القدرةالثاني: الطالقة:، األفكار المتاحة

التفكير والمرونة في اتخاذ القرارات والوصوؿ لميدؼ المرجو في ىذا الوقت 
يعتبر التفكير اإلبداعي مطمبا ضروريا لمواجية متطمبات الحياة وتقمباتيا 

 (2)المستمرة.

 يرى جيمفورد أف المكونات األساسية لإلبداع ىي كما يمي:
 :)Fluency( الطالقة -0

يقصد بيا القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار اإلبداعية فالشخص المبدع 
يكوف متفوقا مف حيث كمية األفكار التي يقترحيا حوؿ موضوع معيف في 
وحدة زمنية ثابتة مقارنة بغيره.أي أنو عمى درجة عالية مف سيولة األفكار 

 : وسيولة توليدىا. وىناؾ ثالثة أساليب لقياس الطالقة ىي
 سرعة التفكير بإعطاء كممات في نسؽ واحد.أ ػ 

 التصنيؼ السريع لكممات في منبيات خاصة.ب ػ 

القدرة عمى وضع كممات في كبر عدد ممكف مف الجمؿ والعبارات ذات  ج ػ
 معنى.

                                                           

 بخصشف. 59-56"اإلبذاع انؼبو ٔانخبص، َفس انًشجغ، ص (سٔشكب، انكسُذسٔ، 1) 

  www.mawhiba.05g: ُٚظش(2)

http://www.mawhiba.05g/


 الفصل األول:                            العوامل المؤثرة في اإلبداع

 

46 
 

 :) lexibilityF( المرونة -2
وىي قدرة الشخص عمى تغيير حالتو الذىنية بتغير الموقؼ، أي أف  المرونة 

التصمب العقمي، فالشخص المبدع مطالبا لكي يكوف عمى درجة  ىي عكس
عالية مف المرونة حتى يكوف قادرا عمى تغيير حالتو العقمية لكي تناسب 

 ونة ىما:قؼ اإلبداعي، وىنالؾ مظيريف لممر المو 
وىي قدرة الشخص عمى أف يعطي عددا مف  المرونة التمقائية:أ ـ 

 مي لفئة واحدة أو مظير واحد.االستجابات الممنوعة، والتي ال تنت

 وىي السموؾ الناجح لمواجية موقؼ أو مشكمة معينة. :المرونة التكيفيةب ـ 

وتعني أف الشخص المبدع ذو تفكير أصيؿ أي  :(originality) األصالة -3
ال يكرر أفكار اآلخريف، حيث تكوف أفكاره جديدة وغير متضمنة لألفكار 

 (1) الشائعة.

 : اإلبداعيةمراحل العممية 
الفمسفة  الختالؼاختمؼ الباحثوف في تحديد مراحؿ العممية اإلبداعية، نتيجة 

التي ينطمقوف منيا، واألىداؼ التي يسعوف لتحقيقيا، ففي ىذا الصدد ذكر 
 اإلبداعية تمر بثالث مراحؿ ىي: أف العممية Steinستايف 

 :(Hypothesis Formation) مرحمة تكوين الفرضية-0
 تبدأ ىذه المرحمة بعد االستعداد وتنتيي بفكرة )فرضية( أو خطة جديدة.

 :Hypothesis)  (Testingمرحمة اختبار الفرضية -2
 (1) وتتضمف ىذه المرحمة فحص الفكرة أو الفرضية واختبارىا بدقة.

                                                           

التفكير"، دار األمل لمنشر  تنميةوآخرون: "طرائق التدريس العامة ىاشم جاسم  السامرائيينظر ( 1) 
  33-31، ص 2000األردن، والتوزيع،
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 :)Communication of results( مرحمة التوصل إلى النتائج-3
االستفادة مف المعمومات والخبرات في التوصؿ إلى وفي ىذه المرحمة تتـ 

 .النتائج
 مستويات اإلبداع:

 اإلبداع إلى خمس مستويات ىي: taylorقسـ تايمور 
 :(expressive) اإلبداع التعبيري-0

في الرسـو التمقائية لألطفاؿ ويعد ضروريا لظيور المستويات األخرى،  يتمثؿ
ويظير مف خالؿ التعبير المستقؿ دوف الحاجة إلى الميارة أو األصالة أو 

 نوعية اإلنتاج.

 :)roductive)P اإلبداع المنتج-2
ؿ الشخص لتقبؿ النشاط الحر وتحسيف أسموب األداء يفي ىذا المستوى يم
 ، مما يؤدي إلى ظيور منتجات متكاممة.معينةفي ضوء ضوابط 

 :(Inventive) بداع اإلبتكارياإل -3
ويتضمف عماؿ المكتشفيف والمخترعيف والذيف تظير عبقريتيـ باستخداـ المواد 
دراؾ العالقات الجديدة بيف األجزاء التي كانت منفصمة  واألساليب المبتكرة، وا 

 (2)مف قبؿ.

 :)(Innovative اإلبداع التجديدي-4

                                                                                                                                                                          

دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن، ، "تنمية قدرات التفكير اإلبداعيـ  محمد حمد  الطميطي (1)
 .21-20، ص1/2001ط
، 1/2004التفكير عند األطفال، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، طـ  محمود محمد  غانمينظم  (2)

 .33ص 



 الفصل األول:                            العوامل المؤثرة في اإلبداع

 

48 
 

ويعتني بتطوير وتحسيف أشياء وأساليب كانت موجودة سابقا مف خالؿ 
 استخداـ الميارات المناسبة لذلؾ.

نبثاقياإلبداع التخيمي أو -5  :(Imaginative or Emergetive) اال
أو نظرية أو مسممة  مستويات اإلبداع، ويتحقؽ عنده ظيور مبدأويعد أعمى 

 (1)جديدة.

 النفسية في تفسير اإلبداع فتكمن في: االتجاىاتأما 
 :التفسير السموكي

، ترى أف اإلبداع ىو القدرة عمى وضع صياغات بيف يتمثؿ في نظرية ميدنؾ
األفكار القديمة صياغة تتسـ بالحداثة، ويكوف التفكير أثناء اإلبداع عممية 
مف التنبو المتكرر لمتأليؼ بيف العناصر العقمية، ويتوقؼ ظيور اإلبداع عمى 
وجود ثروة مف األفكار المكتسبة مف خالؿ الخبرة يصوغيا الفرد صياغة 

 ة.جديد
 تفسير التحميل النفسي:

الدوافع غير الميذبة يتـ إعالئيا عند كبتيا وصراعيا يسبب الضغوطات 
فرويد   االتجاهومف رواد ىذا  اجتماعياشكؿ مقبوؿ  إلى، وتتوجو االجتماعية
 مف مؤسسي اتجاه التحميؿ النفسي. حيث يعتبر

تجاه نساني اال  :اإل
بدرجات مختمفة، ويستندوف في ذلؾ كؿ كائف حي يولد ولديو طاقات إبداعية 

أف ميؿ الفرد إلى تحقيؽ ذاتو يعتبر خاصية تنسجـ  عمى مبادئ عممية منيا:

                                                           

 .34، ص نفسو المرجعينظر  (1) 
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القدرات اإلبداعية ، وأّف أف الصراع يعيؽ اإلبداع، و مع الطبيعة اإلنسانية
 موجودة لدى كؿ فرد.

 ولتنمية اإلبداع البد مف:
 وتتحقؽ بتقبؿ الفرد واحتراـ آرائو. السالمة النفسية:ـ  0

  إتاحة الفرصة لمفرد لموصوؿ إلى الخبرات المالئمة. الحرية النفسية:ـ  2

 :العامميونإتجاه 
النفسية المعقدة كالشخصية والذكاء  ظواىرالعمى تحميؿ  االتجاهويعتمد ىذا 

النفسية الالزمة،  االختباراتأولية مف خالؿ تطبيؽ واإلبداع إلى عناصر 
ومنيا نظرية جمفورد الذي يرى أف اإلبداع يرتبط بمجموعة القدرات العقمية 
والخصائص الشخصية واالنفعالية، ومف ىذه القدرات اإلبداعية )الطالقة، 

  األصالة،المرونة، الحساسية، اتجاه المشكالت(
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 في المجاؿ المعرفي -أ

 نفعاليفي المجاؿ اال -ب
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І)أسباب أو مبررات رعاية الموهوبين )المبدعين .: 

 تمييد

تماـ بالموىبة والموىوبيف ليس باألمر الجديد بؿ ىو وارد منذ آالؼ السنيف، االىإف 
لكف مع العصور الحديثة لـ تجد ىذه الظاىرة وال ىؤالء األفراد العناية الكافية مقارنة 

حتياجات الخاصة، خصوصا في المجتمعات العاطفية التي تبرر بباقي فئات ذوي اال
 داؼ إنسانية.مف أى بانطالقياتمؾ الرعاية 

يالئيـ اإلرشاد والتبني بشكؿ  لقد أكدت أدبيات التربية الخاصة عمى أىمية رعايتيـ وا 
، لخدمتيـ وخدمة مجتمعاتيـ بما يرضي اهلل ورسولو والمؤمنيفيكفؿ تسخير مواىبيـ 

ىتماـ بالمتفوقيف والموىوبيف ال يقتصر عمى توفير البرامج التربوية والتعميمية التي الوا
وال عمى سف القوانيف واألنظمة والتشريعات التي  بتنمية قدراتيـ العقمية والذىنية،تيتـ 

بؿ إنو يتعدى ذلؾ إلى رعايتيـ نفسيا وجسميا تنظـ حياتيـ وتسيؿ التعامؿ معيـ، 
مف خالؿ المؤتمرات والندوات والمقاءات العممية المختمفة تمحورت أىـ و ، 1واجتماعيا

 المناسبة ليـ فيما يمي:النقاط الكثيرة لمرعاية 

: فيؤالء النفر مف الموىوبيف مفاتيح التطور والنمو مف خالؿ الضرورة التنموية -1
 .(3)أفكارىـ اإلبداعية واختراعاتيـ واكتشافاتيـ الستغالؿ ثروات أوطانيـ

فعقوليـ ييبوىا لتعمير األرض واإلصالح والتجديد  :الركيزة األساسية لمتحفيز -2
 .(4)الحضارة اإلنسانيةواستمرار 

فإسياماتيـ تميزت بالغزارة والنوعية في مجاؿ تعزيز : كفاءة اإلنجاز كما وكيفا -3
 مكانة األمة.

                                                           
  Www.massira.joينظر الموقع نفسه. (3) 

 ينظر الموقع نفسه.  (4)

http://www.massira.jo/
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: فالرعاية المناسبة ليـ توفر نبعا دفاقا مف الموارد البشرية توفير األمن اإلجتماعي -4
 .(5)وحؿ مشكالتوالمؤىمة والقادرة عمى إنتاج األفكار التي تسيـ في رقي المجتمع 

 ما يأتي : فنمخصيا في المبرراتعف أما 

 تحديات قدرات الفرد الكامنة إليجاد حموؿ لممشكالت يؤدي إلى إنتاج مميز.  ػ1

 تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص. ػ 2

مالحظة الماؿ واإلحباط ومظاىر الغضب التي تسيطر عمى الموىوبيف نتيجة عدـ ػ 3
 بيـ والقيود المفروضة عمييـ وعمى تفكيرىـ. االىتماـ

 اختالؼ آراء ورغبات وحاجات الموىوبيف تحتـ تغيير أساليب التعامؿ معيـ. -4

عندما تمبي حاجات الموىوبيف وتنمي قدراتيـ سيؤدي إلى إظيار والئيـ وانتمائيـ  -5
 لمجتمعاتيـ.

 .(1)جتمع اآلخريفإسيامات الموىوبيف تتفوؽ كما وكيفا عف جممة أفراد الم -6

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Www.massira.joفي  معاجيني ينظر مقالة د.أسامة حسن محمد (5) 

 .  Www.massira.joعن الموقع:  (1) 

http://www.massira.jo/
http://www.massira.jo/
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ІІ صفات الشخصية المبدعة  ـ 

  :نيالمبدعب لالىتماـ الخمفية التاريخية والمنهجية

تطور حركة تعميـ الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف منذ بداية العقد الثالث ليالحظ المتتبع 
كاف وال يزاؿ عمى رأس  ليؤالءأف موضوع الخصائص السموكية  ،مف القرف العشريف
اجع عمـ النفس الموىبة. وقد ىتماـ كبير مف مر االتي تحظى ب ،قائمة الموضوعات

تركزت دراسات وكتابات الرواد في مجاؿ الكشؼ عف ىؤالء الطمبة ورعايتيـ عمى 
. وكانت دراسة (2)تجميع الخصائص السموكية والحاجات المرتبطة بيا لدراستيا وفيميا

طفال تـ اختيارىـ مف والية  1526تبعية لعينة مف الطويمة ال Termanلويس تيرماف 
 كاليفورنيا أوؿ محاولة عممية جادة في ىذا المجاؿ.

وقد صدر أوؿ مجمد عف ىذه الدراسة بعنواف السمات العقمية والبدنية أللؼ طفؿ 
بعنواف  Coxوتضمف المجمد الثاني دراسة لكاثريف كوكس . (1) 1225موىوب عاـ 

 السمات العقمية المبكرة لثالثمائة عبقري.

انت مف أوائؿ الذيف اىتموا بدراسة سمات فقد ك Hollingworthأما ليتا ىولينغويرث 
موىوبيف والمتفوقيف عقميا في كتابييا األطفاؿ الموىوبوف وخصائص وحاجات الطمبة ال
أف تتأثر ىذه الدراسات مف الطبيعي . (2) 181كثر مف واألطفاؿ الذيف نسبة ذكائيـ أ

بداع والذكاء. ولذلؾ ميز يـ الموىبة والتفوؽ واإلبمشكالت وتطورات ترافؽ تحديد مفاى
 .المبدعينعقميا، وخصائص  والمتفوقين الموهوبينبعض الباحثيف بيف خصائص 

                                                           
 .  center.com-Www.jarwanعن الموقع:  (2) 

(1)  Terman, L.M(1925) Genetic studies of genius : Mental and physical traits of thousand 
gifted children, (voll) Stanford , CA Stanford university, press, P2.  

(2)  Hollingworth, L (1926) Gifted childre ; their nature and nurture, New York :Macmillan.P04 
Hollingworth L.S (1942), children above 180 IQ , Stanford binet : origin and development 

New York. World book Co. P07.. 

http://www.jarwan-center.com/
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فبعض الدراسات عالجت موضوع الخصائص السموكية لممبدعيف والموىوبيف والمتفوقيف 
مف واقع مراجعة وتحميؿ السير الذاتية لعدد مف العظماء والعباقرة الذيف تركوا بصمات 

رينزولي وجماعتو عمى ىذا واشتممت مقاييس . (3)واضحة في سجؿ الحضارة اإلنسانية
عمى المقاييس الفرعية التي شممت مجاالت  مف الخصائص السموكية موزعة 25

الدافعية، اإلبداعية، القيادية، الفف، الموسيقى، المسرح، الدقة في االتصاؿ، التعمـ، 
 .(4)التعبيرية في االتصاؿ والتخطيط

وتعود أىمية التعرؼ عمى الخصائص السموكية لمطمبة الموىوبيف والمتفوقيف وحاجاتيـ 
 لسببيف رئيسييف: 

ضرورة استخداـ قوائـ الخصائص السموكية عمى اختيارىـ لمبرامج التربوية   -1
 الخاصة.

والحاجات المترتبة عمييا وبيف نوع وجود عالقة قوية بيف الخصائص السموكية  -2
 .(1)البرامج التربوية واإلرشادية المالئمة

 :نموذج من قوائم الخصائص السموكية

 Tuttle Etمف قوائـ الخصائص السموكية الكالسيكية ما أورده الباحثاف تتؿ وبيكر 

Becker :في وصؼ الموىوب والمتفوؽ 

 .محب االستطالع 

 .مثابر عمى اىتماماتو وتساؤالتو 

 .مدرؾ لمحيطو، واع لما يدور حولو 

 .ناقد لذاتو واآلخريف 

                                                           
 .  Center.com-Www.jawranعن الموقع:  (3) 

 ينظر الموقع نفسه.  (4)

 Center.com-Www.jawranينظر الموقع  (1) 

http://www.jawran-center.com/
http://www.jawran-center.com/
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 نيا.، والسيما المفظية ميتمتع بمستوى رفيع مف حس الدعابة 

 .حساس شديد التأثر بالظمـ عمى كافة المستويات 

 .قيادي في مجاالت متنوعة 

 (2)مياؿ لعدـ قبوؿ اإلجابات أو األحكاـ أو التعبيرات السطحية. 

 .يفيـ المبادئ أو القوانيف العامة بسيولة 

 .غالبا ما يستجيب لمحيطو بوسائؿ وطرؽ غير تقميدية 

 متباعدة. يرى العالقات بيف أفكار تبدو 

 (3)يولد أفكارا عديدة لمثير معيف. 

 :Clarkنموذج كالرك 

.... توصمت إليو طورت الباحثة كالرؾ نظرية في الموىبة واإلبداع تستند إلى آخر 
 الدراسات العممية حوؿ التكويف واألداء الدماغي لإلنساف وعممية التعميـ والتعمـ.

الموىوبيف تخطي مكونات أربع فقد أوردت قائمة مطولة بسمات وخصائص الطمبة 
 لمنموذج عمى النحو التالي:

 : أوردت كالرؾ الخصائص التالية:في المجال المعرفي  -أ

 .حفظ كمية غير عادية مف المعمومات واختزانيا 

 .سرعة االستيعاب 

 .اىتمامات متنوعة وفضوؿ غير عادي 

 .تطور لغوي وقدرة لفظية مف مستوى عاؿ 

 غير عادية عمى المعالجة الشاممة لممعمومات والسرعة والمرونة في عممية  قدرة
 التفكير.

                                                           
(2)  Tuttle F.B Et Becker L.A(1983) characteristics and identification of gifted and talented 

students (2nd ed) Washington DC : National education association. P21. 
 .22ص، السابق المرجعينظر    (3)
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 .قدرة عالية عمى رؤية العالقات بيف األفكار والموضوعات 

 .قدرة مبكرة عمى استخداـ وتكويف األطر المفيومية 

  قدرة مبكرة عمى تأجيؿ اإلغالؽ، بمعنى تجنب األحكاـ المتسرعة أو األفكار
 .(1)ةغير الناضج

 .القدرة عمى توليد أفكار وحموؿ أصيمة 

  الظيور المبكر ألنماط متمايزة مف المعالجة الفكرية مثؿ التفكير المتشعب
 وتحسس المترتبات والتعميمات واستخداـ القياس والتعبيرات المجردة.

 .تطور مبكر لالتجاه التقويمي نحو الذات واآلخريف 

  في السموؾ أو النشاط.قوة تركيز غير عادية ومثابرة وىدفية 

 : اشتممت القائمة عمى:نفعاليل في المجال ا -ب

 .حساسية غير عادية لتوقعات ومشاعر اآلخريف 

 .تطور مبكر لممثالية واإلحساس بالعدالة 

 .شباع الحاجات  تطور مبكر لمقدرة عمى التحكـ والضبط الداخمي وا 

 .مستويات متقدمة مف الحكـ األخالقي 

 وقوتيا.فعاالت عمؽ العواطؼ أو االن 

 .شدة الوعي الذاتي والشعور باالختالؼ عف اآلخريف 

  إما عمى شكؿ سخرية سرعة الحس بالدعابة واستخداميا في االستجابة لممواقؼ
 أو عمى شكؿ فكاىة.

 .الكمالية أو النزوع نحو الكماؿ 

  اختزاف قدر كبير مف المعمومات حوؿ العواطؼ التي لـ يتـ اختبارىا أو الكشؼ
 عنيا.

                                                           
(1)  Clark,B (1992) Growing up giftedness (4th ed) New York : Macmillan subshing Company. 

P92-93. 
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 .الحاجة القوية لمتوافؽ بيف القيـ المجردة واألفعاؿ الشخصية 

 .قدرة معرفية وانفعالية متقدمة لتصور وحؿ مشكالت اجتماعية 

 .القيادية 

 .االستغراؽ في الحاجات العميا لممجتمع مثؿ العدالة والجماؿ والحقيقة 

 (1)دافعية قوية ناجمة عف شعور قوي بالحاجة إلى تحقيؽ الذات. 

 : أوردت كالرؾ ما يمي:المجال الحسي والبدنيفي  -ج

 .مدخالت غير عادية مف البيئة عف طريؽ نظاـ حسي مرىؽ 

 .وجود فجوة غير عادية بيف التطور العقمي والبدني 

 .تقبؿ الفجوة بيف معاييرىـ المرتفعة ومياراتيـ الرياضية المتواضعة 

 التي قد تشمؿ إىماؿ الصحة الجسمية وتجنب النشاط البدني. النزعة الديكارتية 

 : فقد اشتممت عمى:Intuitiveفي المجال الحسي أو البديهي  -د

 .االىتماـ المبكر واالندماج بالمعرفة الحدسية واألفكار والظواىر الميتافيزيقية 

 .االستعداد الختبار الظواىر النفسية والميتافيزيقية واالنفتاح عمييا 

 قدرة عمى التنبؤ واالىتماـ بالمستقبؿ.ال 

 (2)الممسات اإلبداعية في كؿ مجاالت العمؿ أو المحاوالت. 

  :الخصائص المعرفية

يتميز الطمبة الموىوبوف والمبدعوف بخصائص سموكية معرفية تتطور وفؽ تقدـ السف، 
بمساىمة التنشئة األسرية في تنميتيا، وقد يؤدي عف توافر الرعاية إلى إخفائيا وقتميا 

حباط المبدع فيؤدي إلى جعميا قوى سمبية   بسبب حساسية الموىوب وا 

                                                           
 . 96، 95، 94ينظر المرجع السابق، ص  (1)
 .97، 96، صالسابقالمرجع ينظر    (2)
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 التالية:ائص المعرفية عمى ضوء االعتبارات ، لذا ينبغي أف تفيـ الخص(1)معيقة لمتعمـ

 كمما ازدادت درجة الموىبة واإلبداع عند الفرد أو ذات درجة تفرده عف غيره.

مف خالؿ التفاعؿ مع المحيط، تظير الخصائص المعرفية في مراحؿ مبكرة أو متأخرة و 
 .(2)تبعا لمرعاية التي توفرىا بيئاتيـ

 أما أىـ الخصائص المعرفية التي تتردد في المراجع المتخصصة فتشمؿ ما يمي:

كالتعامؿ مع المغة : أول: القدرة عمى التعامل مع النظم الرمزية واألفكار المجردة
 واألرقاـ وحؿ األلغاز... 

مف خالؿ قوة المالحظة وطرح التساؤالت التي تفوؽ مستواه  :ثانيا: حب اإلستطالع
 .(3)العمري أو الصفي

فالنزعة االستقاللية تعكس رغبة ومتعة في بناء : ثالثا: تفضيل العمل اإلستقاللي
خطط ذاتية لحؿ المشكالت، وترتبط مع الرغبة في اإلستقاللية بالعمؿ وجود دوافع 

لتي تستند إلى أساليب المكافأة والعقاب كما ىو داخمية بدال مف الدوافع الخارجية ا
 .(4)الحاؿ لدى الطالب العادي

تمعب قوة التركيز ومدة االنتباه دورا ىاما في تحقيؽ إنجازات عمى : رابعا: قوة التركيز
مستوى المينة أو التخصص في المستقبؿ إذا ما أتيحت لمموىوب والمتفوؽ فرص 

توصمت الباحثة البريطانية فريماف إلى أف نسبة التطبيؽ في مجاؿ اىتمامو. وقد 
 .(5)الذكاء تزداد كمما ازداد عدد ساعات التركيز

                                                           
 .  Center.com-Www.jarwanينظر  (1) 

 ينظر المرجع نفسه.   (2)
 .السابقينظر المرجع   (3)
 .السابقينظر المرجع   (4)
(5)  Freeman, J. Gifted children growing up. London, Uk :Cassell, 1991.P47.  

http://www.jarwan-center.com/
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فالذاكرة القوية تعتبر أعظـ سالحا عقميا يمتمكو الفرد، والسيما : خامسا: قوة الذاكرة
بالنسبة لمطمبة ذوي التحصيؿ المرتفع وىـ يحضروف أنفسيـ لالمتحانات، وذلؾ ألف 

المتحانات المدرسية يعتمد أساسا عمى قدرة الفرد في استرجاع المواد النجاح في ا
 المطموبة ضمف الوقت المحدد.

مف الطمبة الذيف تـ  80%إلى أف  Baskaتوصمت الباحثة باسكا : سادسا: حب القراءة
البحث عف الموىبة في الواليات الواقعة في وسط في برنامج  1282اختيارىـ عاـ 

غرب أمريكا كانوا قد بدؤوا القراءة في سف خمس سنوات، وسواء أكاف تعمميـ لمقراءة 
تمقائيا أـ عف طريؽ مساعدة أفراد أسرىـ فإف المثير في األمر سرعة وسيولة تعمميـ 

 .(1)المغة

والفضوؿ والقدرة عمى االستيعاب ىي ربما الدافعية  :سابعا: تنوع الهتمامات والهوايات
التي تقود إلى تطور اىتمامات الطمبة كتجميع الطوابع والعمالت القديمة والبطاقات 

 البريدية... وغيرىا أو كقضايا الديف والجنس والسياسة وغيرىا.

يستخدـ الطالب التعابير المغوية في جمؿ مفيدة وتراكيب : ثامنا: تطور لغوي مبكر
تاـ، خصوصا في محادثاتيـ الشفيية طبقا لما يقرؤوف مف قصص ذات معنى 

 .(2)وغيرىا

غير قادر عمى التعبير عف أفكاره،  إلى إمكانية أف يكوف طالب ما torranceلقد أشار 
في حيف المتفوؽ يجسده في سموكو اإلبداعي، وقد يعطي عددا أقؿ مف األفكار، ولكف 

لجودة واألصالة، وقد يكوف قادرا عمى تناوؿ كال منيما قد يكوف عمى درجة كبيرة مف ا
 .(3)فكرة واحدة ومعالجتيا بالتفصيؿ مف مختمؼ جوانبيا

                                                           
(1)  Vantassel.Baska.J. profiles of preocity : The 1982 mid-west talent search finalists. Gifted 

child quarterly, 27 (3), 1983, P139-144. 

 .  Center.com-Www.jarwanينظر  (2) 
(3)  Torrance.E.P.Gifted children in the classroom(2nd) New York : The macmillan Co,1966. 

P106. 

http://www.jarwan-center.com/
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 :Affective Characteresticsالخصائص اإلنفعالية: 

جتماعية والعاطفية، فمف يسمع أو يشاىد ما ىي ما لو عالقة بالجوانب الشخصية واال
والمعادالت والقوائـ واألماكف  يدور في صفوؼ مدارسنا يجد سبيال مف الحقائؽ

يفرغيا المعمموف في محاضراتيـ دوف اىتماـ كبير بالجانب االنفعالي لعممية  والتواريخ
 .(1)التعميـ والتعمـ

عاطفي واستقاللية تتفؽ الدراسات عمى أف معظـ الطمبة المبدعيف يتمتعوف باستقرار 
ى االجتماعي في شتى مراحؿ ذاتية وكثيروف منيـ يمعبوف أدوارا قيادية عمى المستو 

 .(2)دراستيـ، وىـ أقؿ عرضة لالضطرابات الذىنية والعصبية مف الطمبة العادييف

 لقد أورد الباحثوف عددا مف الخصائص االنفعالية أىميا:

 :أول: النضج األخالقي

في مستوى نضجيـ أشارت دراسات تيرماف إلى أف الطمبة المبدعيف أظيروا تقدما 
األخالقي بمعدؿ يوازي مستوى النضج األخالقي لمف يكبرونيـ سنا بأربع سنوات. ومف 

 المؤشرات التي تدؿ عمى ذلؾ:

 إدراكيـ القوي لمفيـو العدالة في عالقاتيـ وقدرتيـ عمى الضبط والتحكـ الذاتي.ػ 

 ة.انشغاليـ بنشاطات وقضايا مرتبطة بالعدالة االجتماعية والمساواػ 

 اىتماميـ بمشكالت اآلخريف وميميـ لتقديـ المساعدة ليـ.ػ 

 (3)قدرتيـ عمى التمييز بيف الصواب والخطأ. 

 .تطورييـ لنظاـ مف القيـ في مرحمة مبكرة مف العمر 

                                                           
 . 109نفسه، صينظر المرجع   (1)
 .109السابق، صينظر المرجع   (2)

(3)  Terman , L.M.Genetic studies of genius : Mental and physical traits of a thousand giftes 
children, (vol.1) Stanford, Co, Stanford university press. 
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 .مبالغتيـ في نقد الذات ونقد اآلخريف فالمواقؼ التي ال تنسجـ مع توقعاتيـ 

  (4)واتخاذىـ كأصدقاءتفضيميـ المعب مع مف ىـ أكبر سنا منيـ. 

 :ثانيا: حس الدعابة )النكتة(

دراؾ أوجو التناقض وعدـ الطمبة المبدعوف القدرة عميمتمؾ  ى مالحظة مفارقات الحياة وا 
االنسجاـ في المواقؼ، وذلؾ باالعتماد عمى مخزونيـ المعرفي الواسع وسرعتيـ في 

 التفكير

دراؾ العالقات، ففي كثير مف األحياف يمجؤوف  إلى استخداـ النكتة الالذعة أو وا 
المبطنة في التكيؼ مع محيطيـ، وقد يظير ذلؾ عمى شكؿ رسومات، كتابات أو 
تعميقات ساخرة، ألنو يرتبط بالتالعب باأللفاظ واألفكار والرموز... بطريقة ذكية تنـ 

 .(1)عف ثقة بالنفس

 :ثالثا: القيادة

ت، اتخاذ القرارات وااللتزاـ بيا، الثقة يتمتع المبدعوف بقدرة عمى التفكير، حؿ المشكال
بالنفس، ركوب المخاطر، العمؿ باستقاللية، الصدؽ مع النفس، التوجيو اإليجابي 
لمساعدة الغير، فيـ مييؤوف لمقياـ بأدوار قيادية في سف مبكرة خصوصا إف توفرت 

 .(2)ليـ الرعاية المناسبة في المدرسة واألسرة

 :لحدة النفعاليةرابعا: الحساسية المفرطة وا

يتميز معظميـ بحدة االنفعاالت في استجاباتيـ لممواقؼ، فيعانوف مشكالت في 
المدرسة والبيت ومع الرفاؽ. يؤدي بيـ اإلحساس باالختالؼ عف اآلخريف، فيتولد 

                                                           
 .  r.comCente-Www.jarwanموقع  ينظر (4) 

 الموقع السابقينظر   (1)
 نفسه. الموقع  (2)

http://www.jarwan-center.com/
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لدييـ تساؤالت وشكوؾ حوؿ سريتيـ، والسيما أف السموؾ الذي يتجاوز حدود المعايير 
 .(3)وكمما زاد ىذا زاد استيجاف الرفاؽ والمعمميف ليامف حيث النوع والشدة 

وقوة المشاعر ىي القوة المحركة لمموىبة ومف السموكيات التي إف الحساسية الزائدة 
 تعكسيا نذكر: 

 االنسحاب مف الموقؼ خوفا عمى مشاعر الغير.ػ 

 التوحد مع اآلخريف واالىتماـ بالموت والميؿ لموحدة.ػ 

 والقمؽ واالكتئاب.الخوؼ مف المجيوؿ ػ 

 التطرؼ في الحب والكراىية.ػ 

 الشعور بالعجز والحماس في أداء الميمات، والتعمؽ بالمثؿ العميا وقضايا الحؽ.ػ 

 :Perfectionismخامسا: الكمالية 

صيا: التفكير بمنطؽ كؿ شيء أو الشيء والتميز، فمف خصائفيي السعي نحو التفوؽ 
ALL Or Nothing  ووضع معايير متطرفة والسعي لبموغ أىداؼ مستحيمة، وتقييـ الذات

 .(1)عمى أساس مستوى اإلنجاز واإلنتاجية

 :عوامل تطور صفة الكمالية

فالطفؿ الوحيد أو المولود األوؿ ينعـ بفترة أطوؿ بصحبة والديو، : /الترتيب الولدي1
تكافؤ عندما يظير حماسا أكثر ألداء الواجبات، فيـ بذلؾ وباىتماـ الجديف وكثيرا ما 

 .(2)يسيموف في تشكيؿ السموكات المرافقة لمكمالية

 :/تأثير الوالدين2
                                                           

 نفسه. الموقع  (3)
 السابق . الموقعينظر   (1)
(2)  Rowell.J. Who says perfect is best ? growing up Magazine 1986 Spring P7. 
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أشار الباحث رووؿ بأف ىناؾ ميراثا نفسيا يتوارثو األبناء عف الوالديف وتتناقمو األجياؿ 
تفاعؿ والتعامؿ التي يعمؿ والسموكات وأنماط الجيال بعد جيؿ، يتمثؿ في طرؽ التنشئة 

 .(3)اآلباء عمى ترسيخيا مف خالؿ أنماط الثواب والعقاب والنمذجة

 :/وسائل اإلعالم3

ما يثبت عبر وسائؿ اإلعالـ مف برامج اجتماعية وثقافية ودينية ىدفيا توجيو الناشئة، 
فإذا كاف الطفؿ أو المراىؽ يقضي ساعات طويمة وىو يشاىد أحداثا وشخصيات غير 
واقعية مثال، فإنيـ بال شؾ سيتطمعوف ألف تكوف حياتيـ األسرية واالجتماعية نموذجا 

 .(4)لتمؾ المثاليات

 :الضطراب العائمي/4

تسمـ االضطرابات العائمية إلى ظيور وتطور صفة الكمالية لدى المبدعيف وذلؾ في 
تكريس الوقت والجيد لتحقيؽ انجازات، وكأنيـ يعوضوف عجزىـ في التحكـ 
باضطرابات العائمة عف طريؽ التحكـ ببيئتيـ المدرسية. وقد أثارت دراسات إلى أف 

الكحوؿ عادة ما يعزوف تطور صفة الكمالية عندىـ إلى معاناتيـ أبناء المدمنيف عمى 
 .(1)العائمية

 :/ضغوط المعممين والرفاق5

تعد الصفوؼ والمدارس الخاصة بالطمبة المبدعيف بيئة صالحة لسيادة صفة الكمالية، 
حيث تبدو مسألة طبيعية وبالتالي ال ينظر إلييا عمى أنيا مشكمة أو حالة شاذة، ألنيا 

 .(2)سمات مشتركة بيف الطمبة ومعممييـ وتعززىا تجمع

                                                           
 .9، 8المرجع نفسه، ص  (3)
 .10، صالسابق المرجع  (4)
(1)  Robinson.B Work.addiction of adult children.Deerfield Beach.FL : Health communication, 

1989.P17. 
 .18المرجع نفسه، ص   (2)
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 وعميو: ىؿ ىناؾ مواصفات خاصة بالشخصية المبدعة؟

ІІ  صفات الشخصية المبدعةـ: 

كما ذكرنا سابقا، فالمبدع شخص ذكي يتحمى باألخالؽ الحميدة والقيـ اإلنسانية، نشيط 
ومثابر، ذو ثقة عالية بنفسو، يتحمؿ المسؤولية، ويبحث دائما عما ىو جديد، حيث 
يبتعد عف التقميد والمحاكاة، ويبتكر ما ىو أصيؿ، ىو عنيد ومغامر، يحمـ ويعمؿ 

دافو. ففي دراسة حوؿ مشاىير المبدعيف، تبيف أف بجيده، ال يثنيو أي عائؽ عف أى
منيـ تميز بدرجة عالية مف الذكاء وحب االستطالع الذي ال يكؼ عف طرح  %90

 .(3)التساؤالت

وىناؾ أيضا الدافعية، والرغبة في التفوؽ والشيرة والشوؽ لالنجاز والنجاح والفوز. أما 
فيو يربط بيف الشخصية المبدعة وبعض الخصائص كالمرونة  الباحث جيمفورد

بينما يرى غيره أىمية الدافعية . (1)واألصالة والتفكير التباعدي، أي المنطمؽ. والطالقة
 والمزاج واستقاللية التفكير.

ىذا ويرى آخروف أف ىناؾ عالقة كبيرة بيف اإلبداع والصحة النفسية لمشخص المبدع 
ىناؾ الشخصية متعددة اإلبداعات، وىي الشخصية التي ال تبدع  ذكره أففمف الجدير 

نما في عدة مجاالت في آف واحد. ونحف نطمؽ عمييا  في مجاؿ واحد فحسب، وا 
الشخصية العبقرية. مثاؿ ذلؾ ليوناردو دافنشي الذي كاف رساما، رياضيا، ميكانيكيا، 

 .(2)وميندسا، ومكتشفا في الفيزياء

العباقرة العرب والمسمميف الذيف نبغوا في الطب والفمؾ كما أف ىناؾ كثيرا مف 
 والموسيقى والشعر وغيرىا مثؿ: الرازي وابف سينا وابف جني...

                                                           
 .77، ص1993سايمتن، دين كيث، ترجمة: د.شاكر عبد الحميد، العبقرية واإلبداع والقيادة، الكويت، عالم المعرفة،   (3)
، 1989د. عدنان عبد الحي أبو فخر، الكويت، عالم المعرفة، روشكا، ألكسندرو، اإلبداع العام والخاص، ترجمة:   (1)

 .54ص
 . 99المرجع نفسه، ص  (2)
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ويمكف أف نستنتج بأف العبقري ىو الذي يممؾ طاقة عالية وقدرة مركبة وغنية في سرعة 
في أكثر  االنتقاؿ مف مجاؿ إلى آخر. ومثؿ ىذا ىو الذي يقود إلى اإلنجاز اإلبداعي

 .(3)مف مجاؿ. دوف اإلقالؿ مف قيمة وشراء المجاؿ األساسي لممبدع

وبشكؿ عاـ فإف الشخصية المبدعة أو العبقرية تتسـ بالجرأة والشجاعة والثقة بالنفس، 
كما تتسـ بالشعور بالسعادة في أعماليا... فيي ميذبة، صادقة، عادلة، تراعي القيـ 

المرحة والتفاؤؿ والحضور الشخصي. فيؿ لمسف تأثير عمى اإلنسانية، وتتمتع بالروح 
 اإلبداع؟.

 

 

ІІІ  عالقة السن واإلبداعـ: 

يمكف أف يحصؿ اإلبداع في فترات عمرية واسعة، ممكف في الخامسة عشرة أو أقؿ، 
إلى غاية التسعيف، إذ ال توجد حدود معينة في ذلؾ، وأفضؿ مثاؿ الفناف بابمو بيكاسو 

الفني اإلبداعي إلى ما بعد التسعيف والكاتب نجيب محفوظ  الذي واصؿ نشاطو
 الحاصؿ عمى جائزة نوبؿ لآلداب.

تشير معظـ الدراسات إلى أف سمات اإلبداع تظير قبؿ المرحمة الثانوية، ثـ تقوى 
وتزدىر في المرحمة الجامعية، أما النتاجات اإلبداعية في الشعر والموسيقى فتظير في 

المعطيات تبيف أنيا تنمو باستمرار حتى الثالثيف إلى األربعيف سف مبكرة، لكف بعض 
 . (1)مف العمر ثـ تيبط تدريجيا إال أف ىذا ال ينطبؽ عمى جميع المجاالت والحاالت

                                                           
 .103، 102المرجع نفسه، ص  (3)
 .149، 148روشكا، ألكسندرو، اإلبداع العام والخاص، صينظر    (1)
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بياء الديف إلى االىتماـ بالطفولة، بتعميميا قبؿ السف المدرسي، الباحث ىذا ويدعو 
وية الدقيقة، كما يدعو إلى استخداـ خاصة تعميـ المغات والموسيقى والميارات اليد

أساليب مبتكرة تخاطب كؿ أنواع الذكاء وحواس وعواطؼ الطفؿ، وذلؾ مف أجؿ 
 .(2)التمييد لتنمية قدراتو عمى اإلبداع واالنطالؽ بيا

وما ييمنا نحف أف ننمي اإلبداع لدى جميع األطفاؿ مف خالؿ برامج تعميمية تحفزىـ 
المجاالت المختمفة، وذلؾ بإثراء البيئة التعميمية/التعممية، وتتيح ليـ فرصة اإلبداع في 

وبتطوير المناىج، بحيث تمبي حاجاتيـ وتقوي دافعيتيـ لمبحث واالكتشاؼ، وتنمي 
    مواىبيـ وتصقميا وتفتح ليـ باب الخمؽ واإلبداع عمى مصراعيو.

                                                           
 .114، ص2003الدين، حسين كامل، مفترق الطرق، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب،  بهاءينظر     (2)
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 ـ خصائص المعمم وصفاتو 1

كونو يحقؽ التكامؿ  المعمـ ىو قطب العممية التربوية وأحد أىـ عناصرىا، إف 
يقوؿ محمد  في ىذا الصددو  بيف ضوابط السياسة التعميمية وأدواتيا التنفيذية.

الوسائؿ التعميمية، وميما تقدمت و األحمد الرشيد: )ميما تسارعت التطورات 
ف   تكنولوجيات التربية، فمف يتـ التعميـ إال بمعمـ،  وسيظؿ لممعمـ دور الرأس، وا 

  1ما نثري بو العمـ سوؼ يرتد ثراء مضاعفا في أبنائنا(

ـ المتكامؿ الذي يغنيو ـ الكامؿ يجب أف نوجد لو المعم  وقبؿ أف نجد المتعم   
الدراسات  ألف   الناىي ويظؿ بالنسبة لو الموجو والمرشد ال اآلمر ،فكريا وعمميا

مقي، فالمذكرات الجاىزة حدت مف نشاط المعمـ أثبتت فشؿ طريقة اإللقاء والت
الذي صار ممقنا ال معمما. وعميو فالبد مف تناوؿ عممية التربية اإلبداعية عمى 
أساس أنيا واحدة مف أىـ الوسائؿ التي يجب مراعاتيا والعمؿ بيا وتشجيع 

 . 2تطبيقيا داخؿ المدارس

 تربط المتعمـ بالمعمـ،عندما نعرؼ أصناؼ المعمميف تتبيف لنا العالقة التي 
االستبدادي المسيطر، المناور كثير المداخؿ، الجائر  وىو المتسمط:  3فمنيـ

 .كثير العقاب، العسكري المقرر
                                                           

، 2006انترثٛخ اإلثذاػٛخ فٙ ظم انًمبرثخ ثبنكفبءاد، دار انغرة نهُشر ٔانتٕزٚغ، ْٔراٌ، ط/ ػٛسٗ انؼجبسٙ ــ   1

 89ص
2
 90انًرخغ َفسّ، صـ  

3
 91، صَفسّ انًرخغـ   



الغوغائي محتكر ، و ما ال يفعؿبؿ يقو الذي الديماغوجي  ومن، والميمل وىناؾ 
المضطرب ال يثبت عمى ، و الساذج معتقد حصوؿ الشيء بمجرد الشؾ ،الكممة

اإلقناع والتأثير ، و المشاركة واالستشارة الذي يعتمد المحاور وىناؾ، رأي واحد
  .مف خالؿ االستماع إلى المتعمميف

النوع األخير، الذي يشجع المتعمميف فيو وأفعميـ  ىؤالء وأنفعيـ أحسفأما و  
عمى اإلقباؿ والتفاعؿ مع الدروس والنشاطات، يشعر مع المتعمموف كأنيـ بيف 

وذوييـ، فيجدوف حرية وراحة، ويستطيع أف يؤثر فييـ ىذا المعم ـ أىميـ 
 .4وبالتالي أف يوصؿ رسالتو وغاياتو التي يرجو تحقيقيا

ومف الخصائص والصفات العممية واإلنسانية التي يجب أف تالـز المعم ـ ما 
 يمي :

 ،الفارغ مف الماء ال يمكف أف يفيض عمى غيره فالحوض:  العمـ والمعرفةػ 
 ، وقديما قاؿوالمصباح الخالي مف الوقود ال يمكف أف ينير عمى مف حولو

 الشاعر :

 بالعمـ نحيا وباألرواح نفديو         جيابذةالعمـ إال عف  ذخأال ت

 5ستيـ قد ضؿ مف كانت العمياف تيديو    وو الجيؿ فارغب عف مجاؿ   ذ أما
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 فمرة قاـ الرسوؿالقاسي ال يصمح أف يكوف معمما ،  القمبف الرحمة والشفقة :ػ  
خرة ؤ رحمة بأـ صبي كاف يبكي في م بتخفيؼ صالتواهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

، ومف ال  6(إنما أنا لكـ مثؿ الوالد لولده) الرسوؿ ألصحابو: ؿاوق ،الصفوؼ
 َيرحـ ال ُيرحـ.

يتمفظ بو المتعمـ أو عدـ التحسس لكؿ ما ، و سعة الصدر ونعني بو : الحمـػ  
فالحمـ يساعد المعمـ في  ،وأف يكوف تأديبو بالرىبة ال بالعقاب ،حركة يقـو بيا

إنما الشديد الذي يممؾ نفسو  ،رعةصوليس الشديد بال ،ميمتو التربوية التعميمية
طالعيـ عمى أنواع او  ،جيدا في نصح المتعمميف يألو، وأف ال عند الغضب

 .7العمـ

، حصوؿ المعرفة ال تتحقؽ دائما في الوقت الذي يريد المعمـ إفالصبر:  ػ
  .ىف المتعمـ بأكثر مف قدرتوذإثقاؿ يجب ال و الزاد، كالصبر فبالتالي و 

فال ينيى عف خمؽ ويأتي  بما يقوؿ،أف يعمؿ المعمـ  ػ القدوة الحسنة : وىي
  .والعمؿ باإلبصار  ،ف العمـ يدرؾ بالبصائرلؾ ألذو  ،بمثمو

 ايتميزوف بمميزات تبعث كثير ، كثيرا ما نصادؼ بعض المتعمميف : لفطنةػ ا
ا يكوف مف الواجب عمى كؿ معمـ أف يتسمح بالذكاء والفطنة ذل ،مف الحرج

ذاو  ،حتى ال يسقط في أعينيـ مر كانت جميع الحصص محؿ ألاتكرر  ا 
  وسوء تصرفات. فوضى
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 ـ انحذٚث رٔاِ أثٕ دٔد  

7
و، 1/2008ط ،سٛكٕنٕخٛخ اإلدارح انتؼهًٛٛخ ٔانًذرسٛخ ٔآفبق انتطٕر انؼبو، دار انثمبفخ ـ يحًذ خبسى يحًذ ـ   

 90ص، ، ػًبٌ، األرد2ٌاإلصذار



نو ال إفعؿ أا ذسئؿ سقراط عف طفؿ لـ ينجح عنده فقاؿ : ما التواضع:ػ 
 ،يحبني؟ ربما ىنا سقراط قد زاد في اليوة بينو وبيف ىدا الطفؿ بعدـ التواضع

نو مر ذات يـو أومف حسف تواضعو  ،كاف معمما كامال الكريـرسوؿ اللكف 
 .8بصبييف فسمـ عمييما

وا ) مخاطبا نبّيو موجيا لو :العفو : قال اهلل تعالى ـ  َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ
مف ندرؾ ف والمتعمـ ا اتسعت اليوة بين المعممذفا ،9(َعْنُيمْ  َفاْعفُ  ۖ  ِمْن َحْوِلَك 

ذف فالغايات المسطرة في  ،المعمـ بعفوه وصفحو المتعمـ يشمؿالبد أف ، وا 
 و.يصمح حال ىحتتعاممو معو 

ولـ يوؼ بوعوده أماـ  ،المعمـ في اتخاذ القراراتا تردد ذإ : قوة الشخصية ػ 
وأصبح نتيجة انعداـ الحجة المقنعة محط  ،ضعؼ تأثيره أماميـ ،متعمميو
  .سخريتيـ

وىو يتعمؽ بنية األنساف، وقد جاء في  : فيو اإلخالصو  االقتناع بالواجبػ 
نما لكؿ امرئ ما نوى ،نياتلإنما األعماؿ باالحديث الشريؼ: ) ، 10(وا 

  .ثـ اإلخالص لموطف ،فاإلخالص هلل في كؿ عمؿ تربوي فيو رقيبو

في  امنخرط ،اا المعمـ باحثذىأف يكوف  :خصائص المعمـ الناقد المبدع ومف 
بالتنظير  اوميتم ،بالمصادر النظرية امرتبط، و األنشطة الثقافية والمينية

لمبحث  ومجاال اعقالني االتدريس نشاطفي يرى ، و يو والتأويؿ في عممو الترب

                                                           
 93، صانترثٛخ اإلثذاػٛخ فٙ ظم انًمبرثخ ثبنكفبءاد ػٛسٗ انؼجبسٙ ــ   8
9
 159ـ آل ػًراٌ،   

10
  .59، صو2001/ط ،يؤسسخ انرسبنخ ،خبيغ انؼهٕو ٔانحكى اثٍ رخت انحُجهٙ ـ انحذٚث يتفك ػهّٛ ، ُٚظر ـ    



ر االجتماعي في يينظر إلى حجرة الدراسة في سياؽ عممية التغي،، 11والتجريب
ويدرؾ أىمية المعرفة  ،يقاـو العزلة واالغتراب امعمميكوف  ،مجتمعو الكبير

  .جاعةشالوالتفكير و 
تارفر كيدري عاـ مف الدراسات الجادة اليامة الدراسة التي قد ميا الباحث و 

 حددىا بما يمي :حيث صفات المعمم الناجح أىـ  فيياوبي ف  1981
 .ويبيف ميامو بوضوح  ،أف يجعؿ لنفسو ىدفا يسعى إليوػ 1
 .ويراعي مبدأ الفروؽ الفردية  ،ويستمع جيدا ضا،أف يكوف يقػ  2
فيساؿ أسئمة تنمي قدرات االجتياد و ، أف يبني آراءه عمى األدلة والبراىيفػ  3

 .التفكير
 .أف يحتـر الطمبة ويشجعيـ عمى التعمـ ػ  4
 . أف يتجنب إصدار تصريحات وأفكار مسبقةػ  5
فيوفر لطمبتو المعمومات التي  ،أف يتجنب االعتماد عمى رأيو الشخصيػ  6

  .يحتاجونيا

 أف يكوف : اإلبداعلمعمـ قائد المسيرة التربوية إلى امواصفات  ومف
 .راء وأفكار تالميذه متقبؿ آل ،واسع الثقافة ومتنوع الخبراتػ 1
 .يخطط لتنمية القدرة عمى التفكير عند تالميذه -2 
والتفاعؿ الصفي ويعمؿ بنظاـ المجموعات حتى  ،يتبنى أساليب التحفيز-3 

 .يتجنب التمقيف
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، عمى المالحظة يـيدرب التالميذ عمى أساليب التعمـ الذاتي ويحث -4 
 التصنيؼ... و 
 رة ويشجعيـ عمى االستكشاؼ والتحميؿ ... يحفز روح المباد -5  

لو األثر و  ،يقضي معيـ ساعات طويمة ،فالمعمـ ىو المربي الفعمي لمتالميذ
ه إعداد، ولذلؾ يجب وتربيتيـ بطريقة مباشرة وغير مباشرة سموكيـاألكبر في 
 :بما يميوقائدا مثاليا يتصؼ قدوة  ألف يكوف

طرقا  ويتبعوالمعمومات يستخدـ العمـ فيو مصدر  ،حتراـواال ةمعاممالحسف ي
حيث  ،الطمأنينة والراحةعمى تربوي يبعث ، يعمؿ في جو حديثة في عممو

  .يراعي المشاكؿ الصحية لكؿ واحد

 ـ نشاط المعمم وأدواره 2

بؿ أصبح المخطط  ،لـ يعد المعمـ المرجع الوحيد لممعمومات والخبرات التربوية
أصبح مصمحا ، إذ والمرشد والموجو والمشارؾ في صناعة الخبرات التربوية

ا الدور الجديد ذى، و وحاجتو إلى النمو والتطور ،اجتماعيا يعي أىداؼ مجتمعو
  12.لممعمـ تطمب إعدادا تربويا وأكاديميا خاصا

 اػ ذ اشاركم ػ اقياديػ  ايسر أصبح : موتتمثؿ أدوار المعمـ الحديثة في كونو 
ينمي نفسو مينيا واجبا عميو ، وأصبح مرشدػ  امصممػ  كفايات متعددة

 13.باستمرار
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 و.2008ٔانتٕزٚغ، ػًبٌ، األردٌ، 



يعرؼ أصبح الطالب ، فالمعرفي رعصرنا الحديث يتصؼ باالنفجا وألف 
نيا  الكثير مف خارج المدرسة ووسائؿ االتصاؿ مثؿ الكمبيوتر واالنترنت، وا 

 ،ال تخمو أي مدرسة مف المبدعيف، ولذلؾ توفر معرفة أكثر مف المعمـ والكتاب
 ،والتربية اإلبداعية ىي القادرة عمى إبراز المبدعيف ،و متعمميفوا أمعمميف كان

والمعمـ الناجح ىو الذي يستطيع إبراز كؿ القدرات اإلبداعية عند المتعمميف 
 .اتءمف خالؿ التخطيط الجيد الذي يسيؿ عممية صنع كثير مف الكفا

ويقر بو  ،اعي المبصر يمكف أف يبني عالقات ايجابية مع المتعمـفالمعمـ الو  
فمو فرضنا أف المتعمـ جيد في الخط أو  ويتحدث معو خاصة فيما يرغب.

وعندما  ،فيطمب منو أف يكتب الموضوع عمى السبورة واليـو والتاريخ ،الرسـ
 فتتولد لديو الثقة ،يدخؿ المعمـ ويرى الكتابة يمدحو كثيرا أماـ الصؼ

  .مما سيؤدي إلى زيادة انتباه المتعمـ ،فتبنى أواصر الحب والتقدير ،واالعتزاز

 ،مية مناسبةيو مف الشروط األساسية لوجود تعمـ إبداعي توفر ظروؼ تعم
معمـ بمثابة مفتاح لتعميـ اإلبداع يساعد عمى تفجير قدرات المتعمميف فيترتب الف

 :14 المعم ـ القياـ بما يمي عمي

 . البرنامجتطبيؽ ػ 

 .عدـ التقيد بالترتيب بؿ ربط المواضيع بالحدث المناسب ػ 

 .االنطالؽ في الدرس مف باب اإلثارة واالستثارة ػ 
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 .التخطيط لتفادي االرتجاؿ حيث تتوفر لديو المعرفة والرغبة والميارة ػ 

 . تقدير أعماؿ المتعمميف خصوصا محاوالت اإلبداعػ 

ف العالقة التي تربط و  ومف مواصفات  ،المعمـ بالمتعمـ ىي عالقة اتصاؿا 
باجتماعيا مع االتصاؿ الجيد أف يتوفر عؿ مجموعة مف الخصائص التي 

في صورتيا الحقيقية مف خالؿ الجدوؿ  ،بعضيا تتحدد شخصية المتعمـ
 : 15التالي

 تميزت نفسية المتعمـ بػ: إذا توفرت  في المعم ـ المعايير اآلتية
 الراحة والرضا قدرة وضوح  رغبة  سالسة
 الروتينية قدرة وضوح  رغبة  ركاكة
 الصراع قدرة وضوح  رفض سالسة
 الصعوبة قدرة غموض  رغبة سالسة
 الممؿ فشؿ وضوح رغبة سالسة
 خيبة األمؿ قدرة وضوح رفض ركاكة
 الفشؿ  قدرة غموض رفض ركاكة
 القمؽ فشؿ وضوح رغبة ركاكة
 الركاكة قدرة غموض رفض سالسة
 حباطاإل فشؿ وضوح رفض سالسة
 تغيير مفيـو التعميـ قدرة وضوح رفض سالسة
 الفراغ فشؿ وضوح رفض ركاكة
 احتماؿ التسيب فشؿ غموض رغبة ركاكة
 عدـ ألفة كم ي فشؿ غموض رفض سالسة
 االنعداـ الكمي فشؿ غموض رفض ركاكة

                                                           
15

 97ـ  96ـ ُٚظر انًرخغ انسبثك، ص  



  

ويمكف لممعم ـ أف يشد انتباه المتعم ـ مف خالؿ عممية التدريس، وما تتضمنو مف 
المسموع،  الصوت، الوقؼ بيف الجمؿ، و طرؽ وأساليب وفنيات كالمغة السيمة

واستخداـ المثيرات  ،التسمسؿ الموضوعي والمنطقي، و التدريب، و التكرارو 
اختيار المعززات ، و اركةوالوسائؿ المرغوب فييا التي تسيؿ عممية الفيـ والمش

حيث يبعده عف حاالت الفشؿ كاليمس والحركة وما  ،التي يرغبيا المتعمـ
  .16لؾذشاكؿ 

في التدريس، فأما القواعد التي يحسف مراعاتيا عند  مياراتقواعد و وىناؾ 
 : اآلتيتتمثؿ في فالتدريس 

 .إثارة الدافعية لعممية التعميـ لدى الطمبة   ػ

 .إعالـ الطمبة باألىداؼ المراد تحقيقيا ػ 

 . مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبةػ 

 .توظيؼ األسئمة بطريقة مناسبة ػ  

 . 17تحديد التعمـ بطريقة مناسبةػ 

 .استعماؿ أساليب متنوعة لمتدريس ػ 
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 127ـ  126ص، 2008صؼٕثبد انتؼهى، دار ٔائم نهُشر ٔانتٕزٚغ، األردٌ، ػًبٌ/ ـ  ـ لحطبٌ أحًذ انظبْر  

17
ٚحٙ يحًذ َجٓبٌ : األسبنٛت انترثٕٚخ انخبطئخ ٔأثرْب فٙ تُشئخ انطفم، دار انٛبزٔر٘ انؼهًٛخ نهُشر ـ   

 . 69، ص2008ػًبٌ، األردٌ،  ٔانتٕزٚغ،



 التي يجب أن تكون نصب عيني المعّمم فتتمثل في :  مياراتالوأما 

، تحديد استعداد الطمبة لمتعمـ الجيد، و تحفيز الطمبة لمتعمـ، و التخطيط لمتدريس
النمو الميني ، إثارة تفكير الطمبة وتنمية مستوياتيـ، العرض والتواصؿ

  18المستمر.

عتقد أف دوره يقتصر عمى مجرد التنبيو والتشديد عمى ا إذا سمبياالمعمـ ويعد 
ىنا قد يتمكف قمة و  ،اإلصغاء إليوو طالبو بالجموس عمى مقاعدىـ في الصؼ 

المعم ـ أما ، نظرا لذىاب خياليـ خارج الصؼ ،منيـ مف استقباؿ ما يقوؿ
لدى دور رئيسي في تنمية ميارات التفكير واإلبداع يقـو بيو الذي فااليجابي 

ويسمح ليـ بالمشاركة ومناقشة  ،يجعميـ يعتمدوف عمى أنفسيـ المتعمميف حيث
ويوفر ليـ المناخ المالئـ لالندماج في األنشطة  ،لؾذفيشجعيـ ب ،الدرس

 صفية.ال  الالصفية و 

 الكفاءات الالزمة لممعمم الجيد : 
 جؿ التالميذ بما يمي :أيقـو مف لكفؤ المقتدر : االمعمم -1 
 .يستعمؿ المبادئ واألساسيات النفسية في التعميـ ػ   
 . يستعمؿ مبادئ نمو الطفؿ وتطورهػ  
 . بناء الفصؿييئ مناخ ػ ي 
 . يستعمؿ طرؽ تدريس مختمفة - 
 .يستعمؿ إجراءات تحميمية وعالجية بفاعمية  - 
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 75ـ انًرخغ َفسّ، ص  



  19يدير الفصؿ بفاعمية - 
 المعمم الكفء يرشد ويوجو التالميذ بعقالنية : – 2
 .يستعمؿ المبادئ األساسية المتعمقة بالنمو والتطور-   
 . يبني عالقات فعالة مع اآلباء-  
 . يجمع ويستعمؿ المعمومات اإلرشادية اليامة-  
 .يستعمؿ اإلجراءات اإلرشادية المناسبة  - 
 .  20يقيـ عالقات جيدة و مناسبة تختص باإلرشاد و التوجيو -

 المعمم الكفؤ يساعد في إيجاد عالقات جيدة بين المدرسة والمجتمع  – 3
 .فصؿ ليستغؿ مصادر المجتمع المحمي في األنشطة داخؿ اػ 
 .يحصؿ عمى تعاوف اآلباء في أنشطة الفصؿ ػ 
 . نصيبا في معارض المجتمع المحمي و مشاريعو ذخأيػ 
  . 21يالحظ األخالقيات المينية في مناقشة المشاكؿ المدرسيةػ 
 المعمم الكفء يساعد التالميذ لفيم وتقدير التراث الثقافي :-4
 يدير الفصؿ مف اجؿ حياة ديمقراطية فعالةػ  
 يعمؿ تطبيقات ىامة حوؿ التعميـ في الفصؿ  ػ
 ينشط ويشجع النمو الثقافي لألفراد و الجماعات ػ 
 يساعد التالميذ عمى تطبيؽ المبادئ الديمقراطيةػ 
 المعمم لكفؤ يشارك بفعالية في األنشطة المدرسية :-5
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 .يخطط وسائؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية - 
 .يفترض أف لو دورا في المسؤولية - 
 .  يقيـ عالقات ودية شخصية بزمالئو-

الظروؼ  بتييئةو المعمـ عممو نحو معالجة السموؾ واالنفعاؿ، فيو يقـو جيو 
دلؾ مف ناحية  إلىووجود الحاجة  ،المناسبة لمرعاية في كؿ نواحي تطور النمو

 المعمميف  بإعدادالمدرسية و االىتماـ  اإلدارة

 أفيعطي المعمميف الحؽ في  الذي األمروالمعمـ عادة يكوف في مقاـ الوالد 
  تالميذىـ .يكوف ليـ نفس سمطة الوالديف عمى 

 :22 الصفات المرغوبة في المعممين – 16
 : يأتيكانت الصفات التي أكدىا األطفاؿ بالترتيب كما 

تعدد الميوؿ  ػالصبر ػ مراعاة الشعور ػ العطؼ ػ واالتجاه الديمقراطي ػ التعاوف 
 السموؾ الثابت ػ الخمؽ الطيب ػ روح الرعاية ػ العدؿ ػ الالئؽ والمظيرالسموؾ ػ 
ػ والتقدير ػ  استخداـ أسموب المدحػ المرونة ػ االىتماـ بمشكالت التالميذ  ػ

  .الكفاية الممتازة في تدريس مادة معينة

الحياة الجماعية واشد تيذيبا  إلىميال  أكثرالمدرس الجيد  أفومف المحتمؿ 
وتبدو  أكثراستجاباتو االنفعالية  أفكما  ،وحب لممغامرة مف المدرس الضعيؼ

يطابؽ مشاعره مع  أفعنده صفة التقمص الوجداني وىي قدرة الشخص عمى 
  .اآلخريفمشاعر 

 :بتالميذهالمعمم و عالقاتو -17
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حوؿ التفاعالت التي  أساسيةوتنمو بصفة  التالميذالعالقة بيف المعمـ و  أتنش
فالمعمـ يعد الدروس ’المدرسية المختمفة  األنشطةتتـ داخؿ حجرة الدراسة وفي 

                        .23التالميذليحدث تغيرات معينة في سموؾ  األنشطةو 
ؿ المعمـ مف جيد في االستعداد الموقؼ التعميمي بتحديد ذبقدر ما يبو  

عداد الوسائؿ التعميميةموضوع التعمـ ورسـ  وأسئمة المناقشة  ،الخطة وا 
وطريقة استخداـ الكتاب المدرسي وتحديد الواجبات المنزلية ، والتطبيؽ

بحيث ، كالتدريب والتصحيح مع ربط دلؾ بحياة التمميذ في المدرسة أو خارجيا
وكذلؾ نجد أف  يدرؾ التالميذ أف ما يتمقونو لو عالقة بحياتيـ في البيئة ...

عض التالميذ واآلباء يذكروف المعمميف بالخبر كونيـ يتمتعوف بالسمعة الطيبة ب
 .24ألنيـ مخمصوف في عمميـ

 :المعمم وعالقتو باإلدارة المدرسية-
ويقـو  ،يشرؼ المعمـ عمى التالميذ في طابور الصباح أو فترة االستراحة

قبؿ بعض وقد نراه  يست، ببعض األعماؿ الكتابية أو المخزنية في المدرسة
فنجده عضوا في  ،ويساعدىـ عمى التعرؼ عمى أحواؿ أبنائيـ ،أولياء األمور

مشرفا عمى الطالب في القسـ الداخمي أو في لجنة تأثيث  إحدى المشتريات أو
ه المسؤوليات يتقبميا المعمـ ذوى ،مشرفا عمى احد األقساـ المدرسية أو ،المكتبة

 .25عف طيب خاطر

 :المبدعيف ورعاية المعم ـ -3
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 القدراتو إبراز الكفاءات  ىال بد اف يعمؿ المعمـ عمى توفير الجو المساعد عم
توفر في مدرستو تالعممية لمتالميذ مف شتى الجوانب، فيحرص عمى أف 

ة مكتب، والفضاء الرياضي، والوالنادي والمسرح المناسبة،األدوات واألجيزة 
 ي قائما باستمرار، وأف يكوفالفنوغيرىا، وأف يكوف النشاط العممي والثقافي و 

دارتيا تنفيذ نتيجة تعاونية بيف معممي المدرسةالو  تخطيطال فوجود التالميذ ، وا 
مثال في ساحة المدرسة أو في الممعب يتطمب تواجد المعمميف لمالحظة 

ودلؾ  ،سموكيـ وتوجيييـ في االستخداـ الصحيح لألجيزة واألدوات
ف  26لحمايتيـ وجود بعض  يذ المكتبة المدرسية يستدعزيارة التالمي، وا 

وتدريبيـ عمى الطريقة  ،لمشرفيف لمعاونتيـ في اختيار الكتب التي يريدونياا
 .27الصحيحة لمتعرؼ عمى الكتاب واالستفادة منو

 النفسية:موقف المدرس من حاجات التمميذ 
 . توفير الجو المدرسي المناسب إلشباع حاجات التمميذ النفسيةػ 1 
أف يالحظ المعمـ تقدير أعماؿ التالميذ طبقا لطاقتيـ وقدرتيـ وتشجيع ػ  2 

 . نجاحيـ
راؼ شأف يبتعد المعمـ عمى فرض القيود التي تحد مف حرية التمميذ أو اإلػ  3 

 . في التوجيو
  .أف يتعاوف مع األسرة و يمـ بالظروؼ الخارجية التي يعيش فييا التمميذ-4 
 .أف يتوفر بيف المدرس و تالميذه جو مف العطؼ والمودة -5
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تشجيع التالميذ عف بدؿ كؿ جيد ستساعدىـ عميو قدراتيـ و استعداداتيـ -6 
 .28العقمية و النفسية والجسمية

 التالميذعالج مشاكل و المربي 
 الوقاية خير من العالج :-1
أحواؿ التالميذ  ودرء توثيؽ صمة المدرس بالمنزؿ حتى يتمكف التعرؼ عمى ػ  ا

 ف يقع.أ ما عساه
 .خمؽ جو اجتماعي سميـ في المدرسة تسوده الصراحة والتعاوف والمحبةػ  ب
 .إقامة وزف لمفروؽ الفردية بيف التالميذػ  ج
  .وحسف استغالؿ أوقات الفراغ ،النشاط خارج الفصؿبالعناية ػ  د
 تقصي األسباب عند بحث المشاكل:ـ  2
 اشتراؾ أكثر مف جية في بحث المشكمة .ػ  أ

 .اإللماـ بجميع جوانب المشكمة قبؿ إصدار حكـ بشأنيا ػ  ب
أب أو ولي  ،مشرؼ اجتماعي ،مدير ،تعاوف كؿ مف يعنييـ األمر )مدرسػ  ج

 .29أمر(
ا ىؿ يتسنى لممدرس االىتماـ بجميع إبداعات تالميذه ذو لكف في ظؿ كؿ ى

 ظاظا في عدد التالميذ؟ف الفصوؿ تعاني اكتأخصوصا و 

أف الطريقة التقميدية في التعمـ التي نولييا تجميع عدد مف الطمبة في صؼ 
طريقة البد  ،يقـو بتقديـ التعميـ المفظي في معظـ األحياف ،يتعيده معمـ واحد
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وبضرورة تجاوبيا مع  ،أف تتغير وفاء بأغراض التربية وأىدافيا الحديثة
وتمبية حاجات التزايد  ،األوضاع ومراحؿ النمو الجسمي والنفسي مف جية

 .30الكمي السريع في إعداد التالميذ مف جية أخرى

 الناجحة: ـ التخطيط والتحديث من االستراتيجيات

 يجب أف  الوسيمة الذكية التي العمؿ ىو مفتجديد طرائؽ التخطيط العممي و إف 
استعماؿ الطمبة ومنيا: العدد إف أراد أف يواجو مشكالت  المربي، إلييا أيمج

أفالـ التعميـ ، وعمى رأسيا الراديو التمفزيوف ،الطرائؽ السمعية البصرية
 ...31المبرمج

تنشئ المدارس وتوسع  فأخذت ،لقد استجابت نظمنا التعميمية في العالـ العربي
مف ىدا التطور بعض المشكالت  أوقد نش ،في القبوؿ عمى مختمؼ المستويات

فاف الحاجة إلى المعمميف كما وكيفا   ،منيا مالحقة إعداد المعمميف وأعدادىـ
 ،وعمى مختمؼ مستويات التعميـ العاـ وفي مختمؼ التخصصات شديدة لمغاية
ف أفكيؼ يستطيع المعمـ اليـو الذي يجد نفسو في فصؿ مكتظ بالتالميذ 

 ـ التمميذ ؟.ييتأكد مف ف وكيؼ ،يالحؽ تعميميـ بصورة 

يراعي أف ف يعالج كؿ تمميذ عمى حدة و أالتعميـ الجيد يتطمب مف المعمـ إف 
ف يحؿ مشكالت كؿ أالفروؽ الفردية بيف التالميذ مف حيث المواىب والميوؿ و 

، ولوجيا التعميـ حؿ ىذه المشكمة الخطيرةنستطاعت تكا، وقد طالب في الفصؿ
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ستعماليا بمفرده ويشيدىا ويجيب االطالب عمى  تالقصيرة ساعد األفالـفمثال 
عف األسئمة المتعمقة بيا، وعميو فقد خفقت ىذه الوسائؿ مف جية العمـ ووفرة 

 بنسبة ىائمة مف الطاقة التي كاف يبددىا في أعماؿ متكررة مع كؿ طالب .

إال  ،ة التعميـعممي فيداـ التمفزيوف والتعميـ البرمجي خستابالرغـ مف إمكانيات 
مكانات اإلفي  اونقص ،في عدد المدرسيف المتخصصيف اإف ىناؾ نقص

قترح ضرورة استخداـ أوجو مف النشاط التعميمي نجح، لذا االالزمة لمتدريس الن
، بما توفر لنا الماؿ والجيد ،الذي يساعد عمى تعميـ األعداد الكبيرة مف التالميذ

يساىـ في مواجية التحديات الذي  ،البرمجيوالتعميـ  يةالتمفزيونمثؿ البرامج 
وىذا ال يعني االستغناء  ،ازدياد أعداد التالميذ داخؿ حجر التدريسالمتعمقة ب

بؿ ىو سر النجاح أو الفشؿ في عممية  عف المدرس أو التقميؿ مف أىميتو،
وتجعمو أكثر قدرة  ،ألنو يختار تمؾ األنشطة وغيرىا، لتيسر لو عممو ،التعميـ

ال بالتفاعؿ المباشر بيف المدرس إتحقيقيا  يمكفال التي  ،قيؽ األىداؼعمى تح
  .وتالميذه

ن  ألاآف التعميـ عممية كيفية بالدرجة  ف تطغى أمف غير الجائز  وولى، وا 
جتناب ىذا الخطر، الى إييدؼ التخطيط التربوي ، المطالب الكمية عمى التربية

 ،الغاية بمحتوى التعميـ ومضمونو وجوىره إلىخطر طغياف الكـ عمى الكيؼ 
المحتوى : المناىج عمى االىتماـ ب وعميو يجب أف تقـو استراتيجية المعم ـ

والطرائؽ وتحسينيا والعناية باإلدارة التربوية، والوسائؿ والخطط  ،وتطورىا
 .الدراسية



 الكافية ؟  اإلنتاجيةلكف ىؿ يممؾ المعمـ الكفاية و 

 اإلنتاجية لممعمم :طرق تحسين الكفاية 

الوصوؿ إلى معم ـ يحقؽ الغايات ويعمؿ عمى الدفع بالتالميذ إلى الرقي إف 
والتطور العممي، والتمكف مف رعاية الموىوبيف والمبدعيف يتطمب مف المجتمع 

 الحرص عمى تكويف المعم ـ، وىناؾ عوامؿ أخرى مؤثرة منيا: 

لمامو  توقابميو اعره، ىات المدرس ومشاتجاتشمؿ  العوامل الذاتية :ـ  لمتقدـ وا 
 ..بالتراث الثقافي

  في المجاالت اآلتية:المدرس  إعدادالعوامل المينية وتشمل ـ 

ػ  والمؤتمرات االجتماعاتػ حمقات المناقشة ػ التدريب ػ  الدراسات التكميمية  ـ 
  . تحسيف المناىجػ زيارات الفصوؿ 

 :( العوامل البيئية 3

 .الحرية في العمؿ -

 .رتقاء بمينة التعميـ الحوافز اال-

 ( عوامل نوعية :4

 . لممدرسة االجتماعيػػ الكياف 

  األىداؼ .ػػ ضرورة وضوح 

 .ػػ التفاعؿ



 .ػػ السيطرة عمى الجماعة 

 . ػ الموازنة بيف الحموؿ الفردية واالجتماعية لممشكالت

 االستراتيجيات العامة في رعاية المبدعين:ـ 

 32حل المشكالت: إستراتيجيةـ  أ
، ف والمشارؾو مف ثالثة عناصر ىي: المشكمة والمتعمم ةاالستراتيجيتتكوف ىده 

ثـ يطمب ،بموقؼ تعميمي بو مشكمة يشعر بيا المتعمـ  ستراتيجيةالاه ذتبدأ ى
وفي ، ونعتني بطريؽ التفكير الجماعي ،ه المشكمةذمنو البحث عف الحموؿ لي

 .إليوف في مناقشة ما تـ التوصؿ و يشارؾ المتعمم األخير
 33االكتشاف: إستراتيجيةب_      

ساليب البحث عف المعرفة مف أبتدريب المتعمـ عمى  ستراتيجيةاالتيتـ ىده 
كما تسمح لممتعمـ ، الرحالت العمميةو  ،المصادر المتنوعة مف الكتب والدوريات

ه ذولي، الجاىزةكثر مف تعممو القائـ عمى المعمومات أمف الفيـ المعمؽ 
 شكاؿ مف بينيا :أعدة  ستراتيجيةاال
 ثناء العمؿ.أيخطط لو المعمـ بحيث يوجو المتعمـ  الذيو  :االكتشاف الموجو●
وفيو يقؿ دور المعمـ ويكتفي بعرض المعمومات  :اإلرشادياالكتشاف ●

لممتعمـ القاعدة المراد اكتشافيا و العالقة التي تربط بيف  يذكروالبيانات بحيث 
 المعمومات.
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المفتوح وينتج مف خالؿ االستطالع الطبيعي ويسمى  :االكتشاف الحر●
 .لمتمميذالفضوؿ العممي  إلى،زيادة 

 :34 دواراأللعب  ةاستراتيجيـ 
وتعتمد  ،ال يحفظوف التالميذأف  إال، بالدراما عمى المسرح األدواريشبو لعب 

ا ذالعناصر المختمفة وغير المناسبة بعضيا مع بعض، لىده الطريقة عمى ربط 
الحؿ  إلىوالوصوؿ  ،والمشابية تعارة والمجازاالسيكثر فييا استخداـ أشكاؿ 
 المبدع لممشكالت المختمفة.

  (  Morphological analysis)35الشكمي التحميل المورفولوجي إستراتيجيةـ 
ومف ثـ  ،األساسية أبعادىا إلىتحميؿ المشكمة  أساسطريقة تقـو عمى  ىي

ثـ يقـو الطالب بربط   ،األبعاده ذى إليياتحديد الفئات المختمفة التي تنتمي 
ومف خالؿ دلؾ يحصؿ عمى طرؽ أخرى ، تممة لمحؿحىده الفئات بالطرؽ الم

 جديدة. 

  Attribute listing: 36الخواص تغيير إستراتيجية  ـ
 كذلؾو   ،تطوير منتج ما تحسيف أو إلىتيدؼ و  ،األفكارىي طريقة لتوليد 

وتقـو ىده الطريقة  ،المميزة ليدا المنتج األساسيةالتعرؼ عمى الخصائص 
ثـ يتـ  ،لشيء أو موضوع أو فكرة األساسيةعمى حساب وحصر الخصائص 
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ولتي يتـ تقويميا كؿ  األفكارمجموعة مف  إلنتاج،تغيير كؿ خاصية عمى حدة 
 عمى حدة.

 : 37فكاراالفتراضات والبحث عن التناقضات من األ إستراتيجيةـ 
ونقـو ىنا بمحاولة بناء ما  ،ا لوذما، و اذا  و  ،اذيتـ استخداـ جمؿ مف نوع ما 

أو الفيـ المجرد لمعالـ الطبيعي  ،يمكف تسميتو االستيعاب لما ىو موجود
 ، اذويحدث اكتساب الفيـ بمجرد طرح السؤاؿ ما ،والنظاـ االجتماعي

 ،الحوار أسموببؿ يحددوف مادة الحديث و  ،المعدة مف قبؿ األدوار، و ا......ذا  و 
المناقشة  أسموبريب عمى دواالنفعاالت والت الذاتوىي فرصة لمتعبير عف 

 المنظمة ......الخ.

 : 38الذىنيالعصف  إستراتيجية
 أنواعه الطريقة كأسموب لمتفكير الجماعي أو الفردي في حؿ ذوتستخدـ ى

والتدريب عمى زيادة كفاءة القدرات والعمميات  ،المشكالت العممية والحياتية
 ه العممية ما يمي :ذاستخداـ ى مبادئومف   ،اإلبداعية

 .األفكارتأجيؿ الحكـ عمى قيمة  -
 يرفع مف كيفيا. األفكاركـ  -
 المتولدة. لألفكارضرورة تجنب النقد  -
 ميما كاف نوعيا. األفكارحرية التفكير والترحيب بكؿ  -
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 المطروحة. األفكارالتركيز عمى زيادة  ػ

  : 39تآلف األشتات إستراتيجية  ػ  
 اإلبداعيالتعميمية المتبعة في تحسيف التفكير  النماذجا األسموب مف ذويعد ى

وتتضمف نوعيف مف النشاط ىما  ،تستخدـ بشكؿ فردي أو جماعي، لدى الطمبة
جعؿ الغريب مألوفا بالربط بيف فكرتيف معينتيف وتحديد أوجو  إستراتيجية-1 :

 الشبو بينيا.
دا كاف المدرس إجعؿ المألوؼ غريبا ويستخدـ ىدا األسموب  إستراتيجية-2

 الفكرتيف. اإلبداعو  اإليجاديستيدؼ عممية 

في تفعيؿ التفكير باستخداـ أسئمة  النموذجيستعمؿ ىدا  : 40سكامبير نموذج
ه األسئمة تمثؿ مدخالت ذوى ،تطرح حوؿ موضوع معيف أو ظاىرة معينة

عمميات االستدالؿ واالستقراء واالستنباط  إجراءالتي يعتمد عمييا في  النموذج
والتي تستخمص  ،الطمبة بإجاباتأما المخرجات فتتمثؿ  ،والتصنيؼ والتنظيـ

خدـ في بناء منظومة معرفية متكاممة عف الموضوع منيا األفكار التي تست
 .اإلبداعيالمطروح وىي تمثؿ التفكير 

ىدا عف االستراتيجيات التي يستخدميا المعمـ كأسموب لتسيير األنشطة 
 تساعد عمى تنمية اإلبداع .التي المدرسية، لكف ىناؾ مف األنشطة 

 : بداعياإلو ميارات التفكير  اإلبداعنشاطات تساعد في تنمية -
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يقصد بالنشاطات التربوية المدرسية تمؾ البرامج التي تصنفيا أو تنظميا 
والتي يقبؿ عمييا  ،41األجيزة التربوية لتكوف متكاممة مع البرنامج التعميمي

بحيث تحقؽ أىداؼ تربوية سواء ارتبطت بتعميـ  ،وفؽ قدراتيـ وميوليـ التالميذ
بناء  إلىلؾ ذعمى أف يؤدي  ،المواد الدراسية أو اكتساب المعارؼ والميارات

 قاعدة فكرية صحيحة .
 الصورة:-1

فحسف  ،مف خالؿ حاسة النظر التمميذتعد مف الوسائؿ المحسوسة التي يدركيا 
 الذيعكس اليدؼ تأف  والتي يشترط فييا ،اختيار الصور مف طرؼ المعمـ

 ،التالميذفالتفاصيؿ الواضحة واأللواف مف شأنيا أف تثير  ،إليويريد الوصوؿ 
أو وضع عنواف لمصور أو توقع  ،كما تصاحب الصور بمجموعة مف األسئمة

 أسباب األحداث في الصورة.
 _ القصص:2
مف أىـ الحوافز التي تعطى لمطفؿ والتي تعمؿ عمى إكسابو ) القصة  تعد  

المزيد مف الميارات، وتنمية القدرات العقمية، والتنمية االجتماعية والنفسية 
ف، و النفعاليةاو  خياؿ الطفؿ في مختمؼ مراحؿ نموه خصب يسيؿ عميو  ا 

عممية التصور وبالتالي يسيؿ عميو أف يحيا في جو الخبرات الخيالية التي 
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فكرة ليا والقصص في جوىرىا عبارة عف موضوعات أو ، توحي بيا القصة
 .42(ىدؼ
عمى المطالعة  التالميذأىمية القصة وجب عمى المعمـ أف يحفز  ذكروعمى      

 داخؿ القسـ أو خارجو و لتشجيعيـ عمى كتابة قصص قصيرة.
 _الرسم :3

يعد الرسـ أحد طرؽ التعبير عف األفكار مند األزؿ ، فمعظـ الحضارات 
الرسومات التي وجدت في آثارىـ العريقة تمكنا مف معرفة أحواليا مف خالؿ 

وال يزاؿ الرسـ األداة  ،سواء داخؿ الكيوؼ أو عمى الجدراف أو عمى الصخور
والتي يصعب عميو في  ،عف مشاعره الداخمية والخارجية اإلنسافالتي يعبر بيا 
 .43لتعبير عنيا لغوياابعض األحياف 

المرئية أكثر مف  األشياء المحسوسة التالميذو في المرحمة االبتدائية يدرؾ 
وكثيرا ما ساعدت رسومات المختصوف النفسانييف مف تحميؿ  ،التعبير الشفيي

ا يمكف لممعمـ أف يستغؿ ىدا النشاط ذلي، واتيـذشخصياتيـ وكشؼ ما تخبؤه 
مف خالؿ طرح مجموعة أسئمة  ،أشكاؿ جديدة إبداعلتحفيز خياؿ الطمبة عمى 

 عمى سبيؿ المثاؿ : ،تعمؿ كمثيرات ليـ
 ؟ ارسـ ميزاف لوزف الفيؿػ 
 وضع عدد مف النقاط عمى الورقة ثـ أوصؿ بينيما.ػ 
 تصور لمحيط المدرسة بشكؿ مختمؼ. إعطاءػ 

                                                           
انحًٛذ ـ أدة األطفبل فٙ انًرحهخ االثتذائٛخ، يكتجخ انًدتًغ انؼرثٙ نهُشر ٔانتٕزٚغ، ػًبٌ،  ْٛجخ يحًذ ػجذـ   42

 93، ص1/2006ط

43
 237و، ص1/2008تًُٛخ يٓبراد انتفكٛر اإلثذاػٙ انُبلذ، دار صفبء، األردٌ، طـ سٕسٍ شبكر يدٛذ ـ   

 



في األخير ما يمكف قولو أنو ال يمكف تصور أنشطة تربوية دوف التخطيط  
ه ذنجازىا واالعتماد في دلؾ عمى استراتيجيات وأساليب لتنظيـ سير ىإل

ستراتيجيات واألنشطة عامالف متكامالف فيما بينيما لتنمية فاال ،األنشطة
 .44اإلبداعيو ميارات التفكير  اإلبداع

 البرامج العالمية لتعميم التفكير :
قدت العديد مف عفقد  اإلبداعيومف باب االىتماـ بتنمية وتطوير التفكير 

واستحدثت العديد مف البرامج عمى الصعيد العالمي  ،الندوات والمؤتمرات
 The purdureصمـ برنامج بوردو  العالميفعمى المستوى  ،والعربي والمحمي

creative thinking program ، في أمريكا عمى يد مجموعة مف الباحثيف في جامعة
المتمثمة في  اإلبداعيتنمية قدرات التفكير  إلىوييدؼ ىدا البرنامج  ،بوردو

أخرى كما صممت برامج  ،األصالة في المرحمة االبتدائيةو المرونة و  الطالقة
 Parnesبرنامجو  لؾ برنامج الكورت،ذوك منيا في أمريكا منيا برنامج  بارنز،

creative thinking program  ، ه البرامج لمتدرب عمى التفكير ذوتصمح ى
  .45في كافة المراحؿ الدراسية اإلبداعي

العاصمة األردنية عماف )المؤتمر الثاني عقد في  العربيوعمى المستوى 
ومف أبرز توصياتو إعادة النظر في المناىج  ،2002االبداع(عاـ و ة لمموىب

، 46ف مف أحد أىدافياو الدراسية وأساليب التدريس بحيث يكوف اإلبداع والمبدع
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أما عمى مستوى العراؽ فقد عقد "المؤتمر الثاني لمعمـو النفسية" في رحاب كمية 
حيث ألقيت  ،2002نيساف عاـ  14-13التربية ابف رشد جامعة بغداد لمفترة مف 

 ،اإلبداعيفي المؤتمر العديد مف الدراسات والبحوث التي تناولت التفكير 
 :منيا التوصياتوخرجت بعدد مف 

 .اإلبداعيغنائيا بميارات التفكير ا  بالمناىج الدراسية و عادة النظر إ -1
 . اإلبداعيي طرائؽ تدريس حديثة تساعد في تنمية التفكير تبن   -2
الجامعة وطمبة  أساتذةمف قبؿ  ،اإلبداعالمزيد مف البحوث عمى  إجراء-3

 . 47الماجستير و الدكتوراه

الغاية األساسية مف وراء برامج تعميـ التفكير ليس فقط اكتساب الطمبة  إف 
مرجعي وطريقة منفردة خاصة  إطارلتساعدىـ عمى خمؽ  إنماالمعرفة العممية 

برامج تعميـ التفكير، وانتشرت  ، وقد تعددتيعيشوف فيو الذيبيـ لمعرفة الواقع 
 في جميع أنحاء العالـ لتدريس ميارات مختمفة.

أحصت الباحثة السرور ناديا ىايؿ عددا كبيرا مف ىذه البرامج، فوجدت وقد 
قسما منيا يستخدـ مع محتوى المنيج، وقسما منيا مستقؿ عنو، ومنيا ما 

 :48يمي
 ػ برنامج المواىب غير المحددة.

 ػ برنامج بيرؿ لتنمية التفكير اإلبداعي.
 ػ برنامج ماثيو لبماف.

 ػ نظاـ تكتيكات التفكير.
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 مج التأكيد عمى تطوير عمميات التفكير المجرد.ػ برنا
 ػ مشروع التأكيد عمى التفكير التحميمي.

 ػ نموذج التطور أثناء المسير. 
 ػ مشروع أمباكت لتعمـ التفكير في المدارس االبتدائية.

 ػ برنامج بارتز وبرنامج أرفيف لمتفكير.
 ػ برنامج التفكير المنتج.

 ، ؿ)دي نوبو(tink – Thinkػ برنامج أؿ 
  ػ برنامج )أليست( لمتفكير. 
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 المبحث الثالث: نشاط القراءة ودور المعمم في تطبيقه.

 تمهيد:

وغذاء العقل، إنيا السبيل األول لتوسيع  نعمم كمنا أن القراءة ىي عين المعرفة،
المدارك وتطوير المعمومات، كسب الثقافة والمحرض عمى اإلبداع واالبتكار، بل 

اعية المتفوقة ىي ىي حجر األساس في تقدم األمم ورقي الشعوب، واألمة الو 
 األمة القارئة.

والقراءة ىي أىم الميارات التي يجب عمى اإلنسان التسمح بيا، ونحيا جل ما 
 يستطيع من الرعاية واإلىتمام، ألنيا رفيقة عمره وصديقة دربو وزاد عقمو.

يشير إتحاد المعممين األمريكيين في أدبياتو حول القراءة فيقول:" ليس ىناك ميارة 
ت التفكير تحتاج إلى تعميم وتنمية أكثر من القراءة، إنيا السبيل لكل من ميارا

 .(1)معرفة أخرى"

وانطالقا من الواقع المرير الذي تعاني منو أمتنا، ونظرا لألىمية البالغة التي 
تحتميا القراءة في تقدم األمم ورقي الشعوب، إال أن أكثر الناس ال ييتمون وال 

ليذا احتاجت مؤسساتنا وعالمنا إلى من ييتم لذلك ألن يبذلون جيدا في إتقانيا، 
فولتير سئل مرة عمن سيقود الجنس البشري في ىذا العالم فقال:" أولئك الذين 

 الذي يعنى بالدرجة األولى ولكن المعمم ىو األساس ، (2)يعرفون كيف يقرؤون"

                                                           
(1)

، 2د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، أهميتها، مستىياتها، مهاراتها، أنىاعها، دار الىعي لنشر والتىزيع، ط  

 .19م، ص2012هـ/1433
(2)

 .20المرجع نفسه، ص  
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عمى غرس حب وىو الذي يعمل لتمقين كيفية القراءة الجيدة واإلبداع في إلقائيا، 
 .(3)القراءة والرغبة في اإلطالع الذاتي المستمر

ىذا والقراءة ال ترتبط فقط بالمواد المطبوعة، بل تشمل جميع أنواع أوعية 
 .(4)المعمومات الورقية واإللكترونية

 :/ أهداف القراءة1

 :تنمية مهارات التفكير والتعبير  -

فيم النص أحسن التعبير، والكالم، كتابة وتأليفا، إبداعا وابتكارا عند  فمن
 .(1)الحاجة

 :إتقان مهارات القراءة  -

التعود عمى سرعة القراءة، أما السطحية أو عن طريق التصفح اختصارا  منيا
لموقت، لكن من يجعل القراءة جزءا ىاما من حياتو اليومية، فستساعد المؤلف عمى 

 التأليف، والمبدع عمى التفكير، والناشر عمى النشر...

 :خمق المجتمع القارئ  -

من أسمى واجبات المؤسسات التعميمية، تنمية قدرات التالميذ الفكرية  إن
 والتعبيرية، وجعل المطالعة والبحث الذاتي عن المعمومات أولى ركائز التعميم، 

                                                           
(3)

 .23المرجع نفسه، ص  
(4)

 .26المرجع نفسه، ص  
(1)

 .28د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، مرجع سابق، ص  
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وأىم وسائمو مع ربطيا بالحياة ومتطمباتيا، كذا توسيع مدارك الدارسين العقمية، 
وبفضل الزاد المعرفي الذي المعمم، بفضل المعمومات الممكتسبة ذاتيا تحت إشراف 

خصوصا وأن لكل نص أدبي غرض، فقراءة المجمة العممية  .(2)توفره القراءة الحرة
ليست كالقصة أو الرواية، ليذا من واجب المعمم أن يناقش ىذه األغراض بتبسيط 

 .(3)مع التالميذ تبعا لمستوياتيم الدراسية

ومن الميم أن يقسم السبورة في كل مرة إلى ثالثة حقول: يكتب أعمى الحقل األول 
منيا عنوان:" أشياء نعرفيا "، وأعمى الحقل الثاني:" أشياء نريد معرفتيا "، أما 
عمى الثالث فيكتب:" أشباء نريد تعمميا "، ثم يبدأ بطرح أسئمة ويسجميا، وبذلك 

 .ون فيما يقرؤون ولماذا؟ وكيف؟يعرف التالميذ الغرض، ويغدون يفكر 

 :تنمية ثقافة الفرد -

الكتب التي كتبت بعناية ورعاية واىتمام من قبل مؤلفييا، ىي التي تستحق القراءة 
ثرائك بالمعرفة، تساعدك عمى النمو والتقدم،  والحفظ، فيي تستطيع تثقيفك، وا 

 .(4)فترجع إلييا مرات ومرات

 :/ كيفية الترغيب بالقراءة2

 أىم عوامل نجاح استراتيجية الترغيب بالقراءة ودعميا، احتواء برامج الدراسةمن 
 عمى أوقات كافية، محددة رسميا، ومحترمة، لمقراءة الحرة داخل 

                                                           
(2)

 .29 -28، صالمرجع نفسه  
(3)

 .29المرجع نفسه، ص  
(4)

 .29المرجع نفسه، ص  
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بدءا من رياض األطفال، مرورا بالمرحمة اإلبتدائية، فالثانوية، وحسن  األقسام
ا، التقميدية منيا والرقمية، مع التوجيو لفيم المواد المقروءة بمختمف أنواعيا وأشكالي

عطاء فرص كافية لمناقشة ىذه المواد وجود تعاون وثيق بين المعمم والمكتبة،  وا 
 .(1)بإشراف المعمم

فالقراءة الواعية ىي التي تعتمد الحوار والمناقشة وحسن االختيار، عبر التفكير 
المباشر واستخدام المعارف السابقة لكسب معارف جديدة، واستنتاج األفكار 

الرئيسية من النص، كذا عبر استخدام مصادر المعمومات لإلجابة عمى األسئمة 
 .(2)المطروحة

 شجيع عمى القراءة وتنشيطيا نذكر:ومن األمور المفيدة أيضا في الت

إنشاء نوادي الكتب، فيي خير سبيل لمتشجيع عمى القراءة وتحسين الميارات 
جراء  القرائية، ويجب التحفيز عمى إقامة الندوات واألمسيات الثقافية واألدبية وا 

 .(3)لقاءات مع المبدعين والمفكرين والكتاب والشعراء

 مدرسية، ومجالت الحائط بأقالم التالميذ.كما يحبذ أيضا إصدار المجالت ال

وثمة استبانة يضعيا المعمم حول العادات القرائية عند التالميذ، تفيد في معرفة 
 عمى توجيييم لمقراءة  ىذه العادات الخاصة بكل تمميذ، فيي تساعد المعمم

                                                           
(1)

  Mortimer j Adler, Charles Van Doren, haw to read a book, New York, London, 

Torento-Sydney, Simon and Schuster pub 1972,p344.  
(2)

  J Michael O’Mally-Lorraine Valdez Pierre Authentic Assessment for English 

Language Learnes practical approaches for teachers, usa Addison Wesley pub. Comp. 

1996,p95. 
(3)

 .49د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، المرجع السابق، ص  
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وعند انتياء القراءة والمناقشة داخل كل مجموعة، يقوم المعمم بصورة أفضل، 
بإجراء اختبار خطي لمقراءة يقدم ليم فيو نصا أدبيا حول الموضوع الذي قرؤوه، 
ويترك داخمو فراغات ويطمب منيم تعويض الكممات المحذوفة بأخرى مناسبة من 
عندىم، ويمكنو أيضا طرح أسئمة حول النص يطمب منيم اإلجابة عنيا بعضيا 

 .(4)فاظيصل بالفيم واالستيعاب، وبعضيا يتعمق بمعاني األل

إن المعمم ىو محرك عممية القراءة والمطالعة وىو عنصر فاعل ومؤثر في نجاح 
حصة مثال عمى حصص القراءة بين التالميذ، لذا من الميم جدا التركيز عمى 

قضية التفكير أكثر من تحصيل اإلجابات حول النص واالىتمام بمعرفة سبل 
مى اكتشاف أخطائيم الوصول إلى ىذه اإلجابات الصحيحة، أي تشجييم ع

وغالبا ما يشعر التالميذ أن ، (1)بأنفسيم مع تدريبيم عمى سرعة القراءة تدريجيا
القراءة لمتسمية، لذلك عمى المعممين شرح أىمية المطالعة الحرة، ولمتأكيد عمى ذلك 

 ينبغي عميو القيام بما يمي:

من التالميذ إحضار بعض كتبيم الخاصة بالتسمية إلى القسم لمقراءة  الطمب  -
 .(2)الحرة

جعل القراءة الحرة من واجبات التالميذ المنزلية والسؤال عنيا في القسم أسئمة  -
 تنافسية.

                                                           
(4)

 .94المرجع نفسه، ص  
(1)

  Beatrice .S.Mickuleckey. Luida Jeffries.op.cit p255. 
(2)

 .99د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، ص  
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 سؤال التالميذ عن أفضل كتب قرؤوىا أو عن تمك التي يرغبون بقراءتيا. -

 أمام زمالئيم في الصف ما كانوا قرؤوه.تشجيع التالميذ أن يقرؤوا  -

 تشجيعيم عمى القراءة أسرع في أثناء قراءة التسمية. -

 .(3)إقامة مسابقات لمقراءة السريعة مع تشجيع المبرزين -

أمام التالميذ والقراءة الجماعية أو الثنائية أو الفردية  وعميو فقراءة المعمم النموذجية
لى جياز التسجيل أو  أو الصامتة أو الجيرية، واإلستماع إلى قراءة التالميذ وا 

األقراص المدمجة، بينما يتابع التالميذ النص المطبوع بين أيدييم، جميعيا ىامة 
عميا في مستوى تمكن من تطوير قراءة التالميذ وتحسينيا وج، (4)وضرورية

التطمعات واألىداف المنشودة، ولكن كل ىذا يكون بوجود وحضور مرشد ومعمم، 
 فما صفاتو؟

 :صفات مرشد القراءة

لممرشد أن يكون محب لمقراءة، ماىرا، متمكنا من أنواعيا ومستوياتيا، حتى  البد
 يستطيع تدريبيا وتمقينيا ألن فاقد الشيء ال يعطيو، لذا يجب أن يتصف بما يمي: 

 معرفة سبل التوجيو نحو القراءة، ودعم معارف القراء حوليا.  -

 احترام الوقت وضبط المواعيد وااللتزام بيا. -

                                                           
(3)

 .99المرجع نفسه، ص  
(4)

 .100المرجع نفسه، ص  
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 ميارات القراءة وسبل تدريب اآلخرين عمييا. إتقان -

معرفة الكتب الداعمة لمقراءة والكتب المتعمقة بفن القراءة حتى يفيد منيا في  -
 .(1)تدعيم عممو ونشاطو اليومي

 الثقة بالنفس وعدم اإلستسالم لميأس عند اإلخفاق في تحقيق ىدف ما. -

 التحمي بالصبر والقرب من قموب القراء. -

 .(2)امتالك نظرة جمالية لمحياة، وخمفية تربوية واجتماعية كافية وصحة جيدة -

 :واجبات مرشد القراءة ومهامه

 من أهمها:

 استخدام ارشاد القرائي بصورة فاعمة ومؤثرة.  -

 التفكير بأفضل السبل لإلنتقال من مرحمة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر. -

قامة جسر من المودة والثقة معيم. -  وضع القراء وحسن معاممتيم وا 

تحضير محيط اإلرشاد والتوجيو جيدا من حيث اإلضاءة والتيوية وأماكن  -
 الجموس المناسبة، ووسائل ومراجع وأدوات الزمة.

 .(3)مراجعة النفس بعد انصراف القراء لمعرفة اإليجابيات والسمبيات -

                                                           
(1)

 .146المرجع السابق، ص  
(2)

 .147المرجع نفسه، ص  
(3)

 .148 -147المرجع نفسه، ص  
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 :مهارة القراءة

تتجمى ميارة القراءة في الربط بين النص والمعنى، أي الربط بين األلفاظ ومعانييا 
والتركيز عمى وظيفة المحظة داخل الجممة، مطمب أساسي من مطالب الميارة 
وليس االىتمام بمجرد معرفة معناىا، وعمى القراء واجب تعمم وظائف األلفاظ 

، ويجب عمى المعمم أن (1)ا فقطداخل النصوص التي يكتبونيا وليس التي يقرؤوى
يطمب من التالميذ بين فترة وأخرى أخذ أوراق وكتابة وظائف الكممات داخل الجمل 
التي يقرؤونيا في النص، وعميو مساعدتيم عمى إزالة أي غموض يصادفيم داخل 

 .(2)مجموعات صغيرة

 :قواعد القراءة

ىناك عدة قواعد من المفيد  ىي نوع من الجد، نوع من البناء لذاإن القراءة الجيدة 
 الحديث عنيا:

 :القاعدة األولى  -1

 عميك أن تنسى نفسك، فالنص ال يتحدث عنا، بل نحن الذين نقرؤه لنفيد منو.

 

 

                                                           
(1)

  MICHAEL PRESSLEY READING INSTRUCTION THAT WORKS 2 ED NEW 

YORK. LONDON GILFORD PRESS. 2002 P62. 
(2)

 . 222د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، مرجع سابق، ص  
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 :القاعدة الثانية -2

إن كل نص ىو نتاج مؤلف وعمى القارئ فيم ما يريد النص التعبير عنو وليس ما 
 .(3)يقولو فحسب

 :القاعدة الثالثة -3

، أي يجب وضع الكتاب برمتو في جممة واحدة أو في فقرة قصيرة تعكس مضمونو
 تمخص محتواه بايجاز شديد.

 :القاعدة الرابعة -4

ضرورة معرفة مدة تنظيم الكتاب، وترتيب األفكار ووضعيا في قالب واحد 
متماسك، ألن الكتاب الجيد ىو كالمنزل الجيد حسن التنظيم في أجزائو وفروعو، 

صل منو استقالليتو الداخمية داخل البناء الواحد وتحت عنوان واحد، والكتاب لكل ف
 األفضل ىو األكثر تنظيما ومن ثم فيو األكثر مقروئية.

 :القاعدة الخامسة -5

اكتشاف مشكالت المؤلف، ألنو يطرح سؤاال أو عدة أسئمة في بداية كتابو وعميو 
اإلجابة عنيا، لذا يجب عمى القارئ أيضا طرح أسئمة عن الكتاب واإلجابة عنيا 

 .(1)بنفسو

 
                                                           

(3)
 .224المرجع نفسه، ص  

(1)
 .225المرجع السابق، ص  
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 :مالحظة

إن ىذه القواعد الخاصة بالقراءة ىي في الوقت نفسو قواعد خاصة بالكتابة، 
فالقراءة والكتابة عمالن تبادليان ينعكس الواحد منيما عمى اآلخر، ومن ثم فإن 

 .(2)قواعدىما تبادلية منعكسة

 :/ نصائح حول القراءة الجيدة3

، لذا ناء قراءاتيمالقراء الجيدون ىم الذين يعرفون متى يبطئون ومتى يسرعون أث
 إليكم بعض النصائح المفيدة لتحسين القراءة وتطويرىا نعرضيا فيما يمي:

ال تقرأ قراءة سمبية وكأنك تشاىد التمفاز، تذكر أن المؤلف ىو إنسان مثمك، ال  *
 تتفق معو مباشرة في الرأي.

االنتكاسات في أثناء القراءة خصوصا عندما تكرر قراءاتك لفقرة واحدة،  * تجنب
 تعمم كيف تمسك المعنى من القراءة األولية.

 . (3)توقف عن الحديث مع نفسك في أثناء القراءة* 

 * أقرأ ضمن مجموعة تفكير.

 

 
                                                           

(2)
  Mortimer J.Adler, Charles Van Doran. How to read a book- New York- London. 

Torento-Sydney: Simon and Schuster publ. 1972, p77-94. 
(3)

 .228د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، ص  
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المرونة في أثناء القراءة، فيناك نصوص ال تتطمب القراءة السريعة، تعمد   *
والقارئ الجيد ىو الذي يتصف بالمرونة حيث يعطي مادة قرائية حقيا من 

 . (1)اإلىتمام

* أنظر إلى األلفاظ الواردة في النص والتي تعبر عن رأي، أو يراد منيا دعم رأي 
 معين وبيدك القبول أو الرفض. 

ىو الميارات  األول:وعميو فميارات القراءة في األساس داخل قسمين رئيسيين، 
فيزيائية التي تتجمى في كتابة الحروف اليجائية ورسميا وتنظيميا، أما القسم ال

فالصوت والمعنى وقواعد المغة، ثم النص )الكتاب( وىي قمب القراءة، وال  الثاني:
عجب أن نسمع من أطفال ما يقيو أنيم يكرىون القراءة، وذلك بسبب الطريقة التي 

 .(2)يتعممون بيا وعدم توجيييم نحو القراءة الصحيحة

يشرف عمى  وال يمكن توقع نتائج قرائية جيدة في غياب استراتيجيات فاعمة لمقراءة،
وضعيا خبراء متخصصون في عموم التربية وعمم النفس وعمم المغة وما إلييا، ألنو 
ليست ىناك طريقة واحدة لمقراءة بل ىناك طرق متعددة، بعضيا يفيد بعض القراء 
 دون غيرىم، وبعضيا يفيد بعض القراء دون غيرىم، وبعضيا اآلخر يفيد آخرين.

 

 
                                                           

(1)
  Denuis doyle. About reading better passadeur city college learning assistance center 

2005 p.p 1-2. 
(2)

  Marion Blank the reading Remeding six assential skills San Fransisco : A wily 

imprimt 2006 p3. 
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ل جيدا في بعض الحاالت دون أخرى، إذا فإن كما أن بعض االستراتيجيات تعم
تحقيق النتائج اإليجابية ال يكون إال عند استخدام كل استراتيجية منيا في الوقت 

 .(3)المناسب

وترتبط استراتيجيات القراءة بمستويات القراء وأعمارىم، وثقافتيم وحاجاتيم القرائية 
 والبحثية وغيرىا.

 :إستراتيجية القراءة لألطفال

في إكسابيم فيم المادة المقروءة مع التحكم بميارات تتجمى ىذه االستراتيجية 
القراءة ذاتيا، وجعل مادة القراءة تتأصل في نفوسيم، فضال عن تدريبيم عمى 

ويتم إكساب األطفال ميارة فيم المادة المقروءة عبر التحدث ، (4)المادة المقروءة
رار، كذا عن طريق قراءة مجالت األطفال عن ىذه المادة والرواية الشفوية مع التك

والقصص، وتشجيعيم عمى االنخراط في المجموعات القرائية وأيضا من خالل 
التجاوب بين المعمم والقراء الصغار وتنمية التفكير لدييم مع تعويدىم عمى تحميل 

 .(1)النصوص وتدريبيم عمى القراءة السريعة

التحكم بميارات القراءة فيكون عن طريق القراءة بصوت مرتفع والتدريب عمى  أما
 تحميل النصوص في مستوى التالميذ، ثم عن طريق القراءة السريعة 

 

 

                                                           
(3)

 .176د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، ص  
(4)

 .177المرجع نفسه، ص  
(1)

 . 178المرجع السابق، ص  
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والتدرب عمييا وتقويم المادة المقروءة بعد تدريبيم عمى ميارات التقويم وحسن 
 .(2)منياالتصنيف والتنظيم وتعريفيم بأدلة التقويم حتى يفيدوا 

وىناك اختبارات فردية يجرييا المعمم في المرحمة اإلبتدائية قصد التعرف عمى 
قراءة التالميذ وميوليم القرائية وطرق قراءاتيم، وتوجد استبانة خاصة بيذه 

االختبارات يستخدميا ليذا الغرض، وىي تصمح لتالميذ الصف الثاني من المرحمة 
 .(3)اإلبتدائية

 :عمى قراءة األطفالإستمارة التعرف 

 نادرا أحيانا دائما نص السؤال
أنا أقرأ كل يوم قراءة حرة لمدة نصف ساعة عمى   -1

  .األقل
   

    متعددة من الكتب.أقرأ أنواعا  -2
    أقرأ أيام العطل. -3
    أحب القراءة والمطالعة الحرة. -4
    أحدث اآلخرن عما أقرأ. -5
    أحب القراءة في البيت.  -6
    أحب القراءة في المكتبة. -7
    أنتبو إلى المعمم عندما يقرأ لنا قصة. -8
    أحب قراءة الكتب السيمة. -9

    أحب قراءة الكتب الصعبة. -11
    ألخص الكتب التي أقرأ. -11

                                                           
(2)

 .179المرجع نفسه، ص  
(3)

  J.Micheal O’Mally. Lonaine Valdez pierce op. cit. p.p98-105. 
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    أفكر فيما اقرأ وأكون رأيا حولو. -12
    قراءة الجممة التي ال أفيميا ألول مرة. أعيد -13
    أسأل زميال لممساعدة عند الحاجة. -14
    أالحظ الفكرة الرئيسية لمنص واألفكار الفرعية. -15
    أسجل مالحظاتي عندما أقرأ. -16
    أناقش موضوع الكتاب مع زمالئي. -17
    أختار كتبا من مكتبة المدرسة لمقراءة الحرة. -18
    أستعير كتبا من المكتبة العامة لمقراءة الحرة. -19
    أضع رؤوس أقالم لما أقرأ. -21
 

ويمكن تقسيم انفراد في مرحمة ما قبل الدراسة الجامعية إلى ثالث فئات رئيسية 
ىي: فئة القراء الصغار، وفئة القراء عمى المرحمة المتوسطة، وفئة القراء 

القراء عمى إثني عشر فئة فرعية )حسب الجدول الموالي(، المتقدمين، مكا يتوزع 
تبدأ بالمبتدعين ثم المتدرجين وصوال إلى المتقدمين من البارعين في المرحمة 

الثانوية، وال تنفصل ىذه المراحل بعضيا عن بعض، بل تتداخل، والغرض من 
 .(1)ورعايتياىذا التقسيم معرفة الحاجات القرائية لمستويات التالميذ قصد إتباعيا 

 

 

 تشجيعيم عمى مزيد من االىتمام بالقراءة.  -

                                                           
(1)

 .189د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، ص  
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 اجتياز مراحميا واحدة بعد أخرى بجدارة وصوال إلى البراعة في القراءة. -

لذا يعرض الجدول التالي أىم الموارد القرائية، والميارات الالزمة لكل فئة من 
دليل عام أكثر من أي الفئات، ويمكن االستئناس بو أثناء التوجيو لمقراءة، وىو 

 .(2)شيء آخر

 الفئة الثانية الفئة األولى
القراءة المصورة واستخدام مجالت   -

 األطفال.
قراءة القصص المصورة والقصص  -

 المسموعة.
 المشاركة في قراءة كتب عن األسرة. -
سرد الحكايات وقصص األطفال  -

 الصغار.
 استخدام األلعاب مع الكممات. -

 الطفل كقارئ.معاممة  -
قراءة كتب عن الحيوانات وقصص  -

 متقدمة.
 التدرب عمى أصوات الحروف. -
إعادة التعبير عن معاني األفكار في  -

 النص.
قراءة كتب تغمب عمييا النصوص  -

 أكثر من الصور.
 الفئة الرابعة الفئة الثالثة

قراءة كتب بنصوص أكثر من كتب   -
 بصور.

إدراك مفاىيم )اإلسم، الفعل،  -
 الحرف(.

 استخدام الجمل اإلسمية والفعمية. -
 معرفة أقسام الكتاب. -
 البدء بالقراءة الصامتة. -

البدء بقراءة القصص القصيرة  -
 والكتب.

قراءة قصص متنوعة كاممة مع إرشاد  -
 وتوجيو.

 ة.استخدام استراتيجية القراء -
التحدث عن مفيوم النص وأغراضو  -

 وأحداثو.

                                                           
(2)

  Op. cit p108. 
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التمييز بين األحداث المختمفة من  - استخدام التنقيط في الكتابة. -
 الكتب.

القراءة الصامتة وتحديد مواعيد  -
 خاصة بيا. 

 الفئة السادسة الفئة الخامسة
فصول من كتب البدء بقراءة   -

 أصعب.
استكمال قراءة كتب، بإشراف  -

 وتوجيو.
فيم أكبر قدر من ألفاظ  قراءة مع -

 النص.
تطوير المعارف حول عناصر األدب  -

 وأنواعو.

قراءة صامتة محددة لفترات أطول  -
 من السابق.

قراءة أنواع الكتب والمؤلفات في  -
 المستوى.

 اختيار الكتب وقراءتيا واستكماليا. -
استخدام المراجع العامة وأصول  -

 البحث فييا.
 ب في الحياة.البدء بفيم معنى األد -
المشاركة في فرق النقاش حول  -

 األدب والقراءة.
 الفئة الثامنة الفئة السابعة

 االستماع إلى القراءة بصوت مرتفع.  -
 إعادة الجمل واأللفاظ وترديدىا. -
 استخدام الصور لفيم النصوص. -

 المشاركة في القراءة الجماعية. -
 البدء بقراءة نصوص إخبارية. -
 استخدام تقنية بناء الجممة وقواعدىا. -

 الفئة العاشرة الفئة التاسعة
 البدء بصياغة الجمل الخبرية.  -
إعادة رواية بداية القصة ووسطيا  -

 ونيايتيا.

 البدأ بالقراءة المستقمة. -
 .لمقراءة اختيار النصوص األدبية -
البدء باستخدام استراتيجيات متعددة  -
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التحدث عن األفكار واألىداف  -
 واألحداث.

 قراءة كتب بنصوص كاممة. -

 لمقراءة.

 الفئة الثانية عشر الفئة الحاديةعشر
 متابعة القراءة المستقمة.  -
القراءة لكسب الخبرات الحياتية  -

 والعممية.
 استخدام أوسع الستراتيجيات القراءة. -
 فيم عناصر األدب وأنواعو. -
 اختيار النصوص لمقراءة. -

 القراءة لمتسمية. -
تقديم اآلراء الشخصية حول المادة  -

 المقروءة.
 نقد الكتب. -
 استخدام أوسع الستراتيجيات القراءة. -
 اختيار نصوص أصعب لمقراءة. -

 

 

 

 

 

 

وىذا كمو يخمص إلى إنتاج قارئ ممتاز وجيد أو متوسط أو ضعيف أو فار من 
وال التفنن في إنتاجيا، ألن من عمل كل معمم  القراءة ال يستطيع اإلبداع فييا

وتنمية إمكانات كل فرد مقبل عمى التعمم داخل المؤسسات  غرس حب القراءة
التربوية، خصوصا وأنيا تدعم قدراتيم وتيتم بيا وتنمييا من خالل مناىجيا 
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تحقيق غد أفضل ونشئ واع  وبرامجيا التي تشرف عمييا األسرة التربوية التي تأمل
 .(1)كنمتم

 :التعامل مع العازفين عن القراءة

ال يكاد يخمو قسم من أقسام الدراسة في المدارس من الذين يبدون عدم رغبتيم في 
التعميم، أو يظير ضعف في القابمية لمقراءة، ما يالحظو المعمم عمييم، وىذا ال 

يعني أنيم كسالى أو ىم  أقل ذكاء من غيرىم، مثل اينشتاين الذي لم يكن يحب 
منحيم العناية يانة معممو لو، لذا يجب الدراسة لكن برز في كبره بالرغم من است

والرعاية ومساعدتيم عمى تحصيل المعرفة عن طريق القراءة المناسبة ليم مع 
 ، ويمكن تحقيق ذلك بـ:(2)تنويع السبل والوسائل، فيمكن أن منيم عباقرة

 

 

 

 معاممتيم عمى أنيم شركاء في العممية التربوية.  -

 إلييم واالستماع إلى ما يريدونو. اإلصغاء -

 جو لمعمل المشترك. خمق -

 تسجيل مالحظات حول الصعوبات التي تعترض سبل كل قارئ. -

                                                           
(1)

 .183-182-181د. عبد اللطيف الصىفي، فن القراءة، ص  
(2)

 .149-148المرجع نفسه، ص  
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 أخذ المبادرة عن مالحظة أي مشكل لدى المستفيد والتحدث معو. -

 توجيو القراء إلى حسن االستماع والكتابة. -

 محاولة بناء الميارات القرائية. -

 النظر إلى المستفيد باستغراب عنو مشاركتو.تحاشي  -

   .(3)العرض عمى شد انتباه المستفيد وجعمو يشارك بصور إيجابية -

  

                                                           
(3)

 .151-150المرجع نفسه، ص  
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 الخاتمة
 

لممتعّمم( مجموعة من  تناول هذا البحث الموسوم بـ) دور المعّمم في رعاية القدرات اإلبداعية 
اإلشكاليات أهمها: طبيعة األبداع، وعواممه، وخصائص التالميذ المبدعين، ودور المعمم في 

 رعاية اإلبداع، ونشاط القراءة بوصفها نموذجا لإلبداع.

 خرجت بجممة من النتائج أهمها ما يمي:  وبعد الدراسة والتحميل

اإلنسان المبدع يتميز باالبتكار  ،اإلبداع موجود عند كل الناس لكن بدرجات متفاوتةـ 
وعندما ينفتح الجديد واالبتكار واإلبداع، تعمم لفبقدر ما يتعمم بقدر ما يكون مستعدا ، والتجديد

 .يصبح سموكه إبداعيا هذهن

اختالف التخصصات التي يتواجد بها حسب  االبداع من مدرسة إلى أخرى مـ يختمف مفهو 
ترى أن اإلبداع هو إعادة دمج مدارس ، فهناك منها اإلبداع وبالتالي يأخذ طبيعته ومفهومه

في قدرة الفرد عمى  أّن االبداع يكمنوترجمة المعارف واألفكار بشكل جديد، بينما ترى أخرى 
محصمة لتفاعل أّن اإلبداع تحسس المشكالت، وترى أخرى و التعبير عن ذاته وحاجاته، 

  .متغيرات لمشخصية وهي: األنا واألنا األعمى والهو ةثالث

ـ ال يرتبط االبداع بسن معينة لكّن سماته تظهر قبل المرحمة الثانوية، ثم تقوى وتزدهر في 
 المرحمة الجامعية. 

حاجات النمو النفسي توّفر لألطفال المحيط الميسور والبيئة المدرسية واألسرية التي  ـ إنّ 
 تدفع بهم ليبدعوا في واحد أو أكثر من مجال. والعقمي والجسدي والوجداني واالجتماعي
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ـ إذا كان لإلبداع عوامل محفّزة بيئية ونفسية واجتماعية، فهناك أيضا عوامل معيقة لإلبداع، 
 من نفس جنس العوامل المساعدة، لكن تأثيرها عكسي وسمبي.قد تكون 

سعة ، و الحممو الرحمة والشفقة و، والثقافة الواسعة والمعرفةالعمم عموما م المعمّ من صفات ـ 
االقتناع و  ،قوة الشخصيةوالعفو و  ،التواضعو لفطنة والقدوة الحسنة وا الصبر، والصدر

في األنشطة  امنخرط ا،باحثأن يكون  ميهع، اّما المعّمم المبدع فيجب اإلخالصو  بالواجب
 اعقالني االتدريس نشاطفي يرى  اومهتم ،بالمصادر النظرية امرتبط، و الثقافية والمهنية

  .لمبحث والتجريب ومجاال

تعتمد عمى  وتنمية اإلبداع رعاية المبدعين ونشاطات ومهارات حديثة فيـ هناك استراتجيات 
  التعميم الفّعال، والتفكير االبداعي، والطرق النشيطة، والتعميم التعاوني التشاركي.

 



Résumé : 

Impact du stress sur le jeuour , de milieur du terrain en Football durant la compétition . 

(l’étude de terrain réalisée sur les jeuour  de 17 ans  des wilyas de tiaret  et tissensilt) 

Cette étude vise a mèttre invisident de tension des jouer de mellieur terrain en fooot ball et 

de trouver cette cette solution approprièes le role des entraineurs face a cette situation . 

Nous avons adopter dans notre ètudes l’approche secriptives qiu a insiste a heubaser sur le 

questionnaire comme outil de travaille . Nous avons av les entrineurs avont utilisè l’ètudes 

stastique pour analyser et traduire les rèsultats  ainsi que les source de rèfèrnces pour la 

collect des information analyse des resultats a corrèlation entre le strees et le type et le 

caractère du jouer melleiur terrain . 

Nous proposons aux gestionnaire de porter la foramatioj mineurs en partuculièr en ce qiu 

concerne l’aspect psychologyque en se fondant sur des normes scientifique rigoureuses 

danse la selection et le choix des jouers.       
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 .ـ برواية ورشن الكريم آالقر 
 العربية:المصادر أ ـ 
 ط/، وكالة المطبوعات ،الكويت، آفاق جديدة في دراسة اإلبداعـ إبراىيم عبد الستار ـ  1

 م.1978
 . م1973 القاىرة، ،دار المريخ لمنشر، دراسات في تطوير التعميمـ حمد لطفي بركات ـ أ 2

من منشورات  ،دراسة سيكولوجية االتصال واإلبداع ،التجربة اإلبداعيةـ  إسماعيل الممحمـ  3
 م.2003 ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب

 ،الدار العربية لمكتاب ،األسموبلممشكالت بين الوعي و  اإلبداعيالحل ـ  عامر أيمنـ  4
 م.2003 /1ط ،القاىرة

، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مفترق الطرقـ  حسين كامل .بياء الدينـ  5
 م.2003

 ،األردنتدريس ميارات التفكير، دار المسير، عمان ، ـ  ـ جودت أحمد سعادة  6
 م.1/2008ط
 ،مكتبة النيضة المصرية ،(واالستراتيجياتاألسس النظرية )التفكيرـ حبيب مجدي ـ  7

 م.1996 ،القاىرة
دار  ،أسس بناء المناىج و تنظيمياـ محمد األمين المفتي ، و حممي احمد الوكيل ـ  8

 م.1/2005ط ،األردنعمان،  ،ةالمسير 

 ،لبنان ،بيروت ،دار ابن حزم، طريقة لتوليد األفكار اإلبداعيةـ  الحمادي عمي ـ  9
 .م1/1999ط
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 ،دار شرشار ،عمم النفس وصمتو بالتربية في بناء شخصية الطفلـ حمدي شطوطي ـ  10
 .م1/1974ط ،الجزائر

 م3791ـ  3791راسم البغدادي الصيد وآخرون ـ التربية وعمم النفس، ـ  11

 م.1/1990ط ، طرابمس، ليبيا،الدار الجماىرية، عمم النفس التربويـ رمضان القدافي ـ  31
ترجمة غسان عبد الحي أبو فخر، عالم  اإلبداع العام و الخاص، ـ الكسندرو روشكا ـ 13

 م.12/1191ط، الكويت ،114عالمعرفة، 
 /1ط ،عمان ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمم النفس اإلبداعيـ الزيات فاطمة محمود ـ  14

 .م2009
والمتفوقين وتنمية أساليب الكشف عن المبدعين ـ محمد جياد جمل و زيد اليويدي ـ  15

 .م2006 /2ط ،اإلمارات العربية ،دار الكتاب الجامعي ،التفكير واإلبداع
 ،األردن ،عمان ،دار وائل لمطباعة والنشر ،مقدمة في اإلبداعـ السرور ىايل ناديا ـ  16
 .1ط
، عمان ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،تربية المتميزين والموىوبينـ ناديا ىايل  السرورـ  17

 .م1998 ،األردن
دار األمل  ،طرائق التدريس العامة و تنمية التفكيرـ السامرائي ىاشو جاسم وآخرون  ـ 18

 م.2000، ط/األردن ،ربدإ ،لمنشر و التوزيع
عالم ، الكويت ،شاكر عبد الحميد ترجمةالعبقرية واإلبداع والقيادة  ـ سايمتن دين كيثـ  19

 م.  1993ط/ ،المعرفة
 ،لتوزيعادار الشروق لمنشر و  ،رام اهلل ،تدريس ميارات التفكيرـ حمد أجودت سعادة  ـ 20

 م.2003ط/ القاىرة،
 م.1/2009ط، األردن ،دار الثقافة، مدخل إلى اإلبداعـ سعيد عبد العزيز ـ  21
، األردن ،دار صفاء، تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد ـ سوسن شاكر مجيد ـ  22
 م.1/2008ط
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، القاىرة ،دار الفكر العربي ،أطفال عند القمةـ يسرية صادق ، و الشربيني زكريا ـ  23
 م.2002ط/
 ،عمان، األردن ،وزارة الشباب ،تنمية التفكير اإلبداعيـ الشيخمي عبد القادر ـ  24
 م.1/2001ط
دار يافا  ،التفكير اإلبداعي ةتطبيقات عممية في تنميـ صالح محمد عمي أبو جادو ـ  25

 م1/2007ط ،األردن ،العممية
 م.1980دار العمم لمماليين ،التخطيط التربويـ  عبد الدايم عبد اهللـ  26
 م1/2009ط، عمان ،األردن ،دار الثقافة ،تعميم التفكير ومياراتوـ عبد العزيز سعيد ـ  27
 م2/2012ـ عبد المطيف الصوفي ـ فن القراءة، دار الوعي ، الجزائر، ط 28
، مركز التمييز التربوي ،مؤسسة الممك حسين ،المبدعوناإلبداع و ـ عبد النور كاظم  ـ  29

  .م2002ط/، األردن ،عمان
مركز غنيم لمتصميم  ،تطور التفكير عند الطفلـ عبد اليادى نبيل ويوسف شاىين ـ  30

 م.1/1990ط، عمان ،والطباعة

المنشاة العامة لمنشر ، اإلدارة المدرسيةمشاركة المدرسين في ـ العجيمي عيسى صالح ـ  31
 م.1982ليبيا، ط/ ،طرابمس ،والتوزيع

 ،دار المسيرة، حمد طعيمةأتقديم رشدي  ،المغة والتفكير الناقدـ عمي سامي الحالق ـ  32
 م.1/2007ط، عمان
دار اليازوري العممية لمنشر  ،الذكاء وتنميتو لدى أطفالناـ عميوات محمد عدنان ـ  33

 م..2007، ط/األردن ،عمان، والتوزيع
 .10ط ، القاىرة،دار المعارف ،تدريس العموم والتربية العمميةـ براىيم بسيوني إعميرة ـ  34
دار الغرب لمنشر  ،التربية اإلبداعية في ظل المقاربة بالكفاءاتـ  عيسى العباسيـ  35

 م.2006، ط/وىران ،والتوزيع



122 
 

 ،األردن ،عمان ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع، التفكير عند األطفالـ  محمود محمد غانمـ  36
 م.2004 /1ط
دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،تنمية قدرات التفكير اإلبداعيـ الطميطي محمد محمد ـ  37

 م.1/2001ط ،األردن ،عمان ،والطباعة
 م.2/2009ط ،األردن ،دار الفكر ،اإلبداعـ فتحي عبد الرحمان جروان ـ  38
 م.1994ط/ ،تطور اإلدارة التعميمية في ليبياـ الفقي عبد المؤمن فرج ـ  39
 /عمان ،األردن ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،صعوبات التعممـ  قحطان احمد ظاىرـ  40

 م.2008

، دار األىمية لمنشر والتوزيع ،تطوره وطرق تعميمو ،تفكير األطفالـ قطامي يوسف ـ  41
 م.1/1999ط

ديبونو لمطباعة و  ،األساسيةالتفكير الحدسي لممرحمة ـ انتصار عشا  و قطامي يوسف ـ 42
 .م2006، األردن، ط/عمان ،النشر
ة في يمعجم المصطمحات التربوية المعرفـ حمد الجمل أعمي و حمد حسين أالمقاني  ـ 43

 م2003ط/  ،القاىرة ،الكتابعالم ، المناىج وطرق التدريس
دار  ،عادل عبد الكريم ياسين ترجمةالذكاء حق طبيعي لكل فرد  ـ ماتشادو لويس البرتوـ  44

 م.1989قبرص، ط/ ،الشباب
دار  ،سيكولوجية اإلدارة التعميمية والمدرسية وآفاق التطور العامـ محمد جاسم محمد ـ  45

 م.1/2008ط ،األردن ،عمان ،الثقافة
 م.1988ط/ ،التربية وعمم النفسـ وآخرون محمد عماد الدين إسماعيل ـ  46
، منشورات الجامعة الميبية ،لنمو النفسي لمطفل والمراىقـ امحمد مصطفى زيدان  ـ 47
 .م1972ط/



123 
 

، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،منفسو اإلبداع في التعميمـ مراد وىبة منو أبو سنو ـ  48
 م.1999ط/ ،القاىرة

 ،التربية والتعميم في الوطن العربي ومواجية التحدياتـ  تيموني حبيبو  مزيان محمدـ  49
 . .الجزائر ،وىران ،دار الغرب لمنشر والتوزيع ،1ج
دار  ،اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصرـ مصطفى صالح عبد الحميد ـ  50

 م.1982ط/ ،المريخ لمنشر
، اليازوري العممية ،الكشف عن الموىوبين في األنشطة المدرسيةـ معموف السبيعي ـ  51

 م.2003 ط/ ،عمان
القاىرة  ،الناشر دار النيضة العربية ،المعمم وعممية التعميم والتعممـ ناثنايل كانتور ـ  52
 م.1955ط/
 م.1962، ط/القاىرة ،عالم الكتب ،األطفالتطور نمو ـ ولسون أويالرد ـ  53

دار  وأسس طرق التدريس، التربية العمميةـ ابراىيم عصمت مطاوع و واصف عزيز ـ  54
 .ط.د.تا ،القاىرة ،المعارف

مكتبة المجتمع العربي  ،في المرحمة االبتدائية األطفال أدبـ  ىيبة محمد عبد الحميدـ  55
 م.1/2006ط ،عمان ،لمنشر والتوزيع

دار اليازوري  ،في تنشئة الطفلاألساليب التربوية الخاطئة وأثرىا ـ حي محمد نبيان يـ  56
 .م2008ط/ ،األردن ،عمان ،العممية لمنشر والتوزيع

 

 

 عممية مواقع ومجالتـ ب 

 (مؤسسة موىبة لإلبداع السعودية)  www.mahwhiba.orgـ:  1

http://www.mahwhiba.org/


124 
 

 .األردن( )دار المسيرة لمطبع والنشر والتوزيع، عمان، WWW. massira.jo ـ 2

 .االردن( ،)مركز جروان  لمتدريب واالستشارات Www.jarwan-center.comـ  3

، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، 1ع جامعة أسيوط ، عمم النفس،كمية التربية و مجمة ـ  4
 م.2002القاهرة، 

http://www.jarwan-center.com/







	واجهة
	الشكر و التقدير
	الإهداء
	المقدمة
	المدخل النهائي للطبع (Réparé)
	الفصل الآول.2docx
	الفصل الثاني
	Nouveau  الـفـصل الـثالث Document Microsoft Word.docx4 (Enregistré automatiquement)
	الفصل الرابع
	NouveauالخاتمةDocument Microsoft Word (2).docx1
	Résumé
	قائمة المصادر و المراجع المصحح (Enregistré automatiquement)
	الفهرس

