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دور المعّلم في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى 
 المتعّلمین



 

  قال اهللا تعالى: 

152 البقرة «  «  و اشكُروا ِلي َو َال َتْكفُرون
 و عمًال بقول رسول اهللاً صلى اهللا عليه و سلم:

»من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا  » 

 * فالشكر هللا أوال الذي وهبني عقوال مدبرة،و أنار لنا السبيل الختيار هذا الموضوع . 

 *كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى والدي و والدتي أطال اهللا في عمرهما.

 الذي أشرف على هذه » سعيدي محمد «*أتقدم بخالص شكري  إلى األستاذ الفاضل 

الرسالة و الذي أحاطني باهتمامه و تشجيعه لي ،فأسال اهللا أن يمد في عمره و يجعله سنًدا 

للباحثين ، و عظيم امتناني إلى جميع األساتذة الذين رافقوني خالل مساري الدراسي من 

 األطوار األولى إلى الجامعة.

*كما أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لكل أســــــــــاتذة اللغة العربية و آدابها ، كما أشكر لجنة 

المناقشة لقبولها مناقشة بحثي هذا راجين من اهللا عّز و جّل تسديد خطى أساتذتنا الساهرين 

 على تكوين أجيال المستقبل .

*ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه الرسالة له عظيم امتناني و خالص شكري لما 

تكرموا به من مساعدات إلتمامها.و أسأل اهللا أن يجعل عملي خالًصا لوجهه الكريم و أسال 

 التوفيق و السداد و الحمد هللا رّب العالمين.

 

 
 



 

 

 

 

  

          أھدي ثمرة جھدي ھذه إلى الوالدین الكریمین أطال هللا في عمرھما 

وإلى اإلخوة األعزاء ، وإلى الذي كان لھ الفضل الكبیر في إنجاز ھذا البحث 

األستاذ المشرف *سعیدي محمد و إلى جمیع دكاترة وأساتذة جامعة مستغانم 

قسم اللغة العربیة وآدابھ إلى طلبة السنة الثانیة ماستر أدب عربي تخصص 

.2015تعلیمة اللغة العربیة دفعة   

 *  وإلى كل من ساھم في إخراج ھذا البحث إلى النور من قریب أو بعید.
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 مقدمــــــــــــة:

الحمد ہلل رب العالمین ربنا لك الحمد كما ینبغي لجاللك وعظیم سلطانك والصالة والسالم 
 على اشرف المرسلین محمد وعلى الھ وصحبھ أجمعینأما بعد:

جعل هللا اإلنسانخلیفتھ في األرض ومیزه بالعقل على جمیع المخلوقات وجعل عقلھ مناط 
التكلیف وتحمل أعباء المسؤولیة وحثھ على النظر إلى ملكوتھ وإعمال العقل والن المعلم ھو 

خلیفة هللا على األرض  والمتحكم في نموھا االقتصادي  كنتاج لألداء البشري الذي یسھم 
 في إعداده للمجتمع سنویا فال یتحقق التقدم إال بالتقوى العاملة التي یعلمھا ویدربھا.

ففي ظل المعلومات وتوافرھا حیث یمكن لكل إنسان وبنقرة زر صغیرة على حاسوبھ أن 
 معلومة یریدھا یصبح إعطاء المعلومات أو حشو رؤوس أبنائنا بالمعلومات أيیحصل على 

عمال غیر مجدي،وال ضرورة لھ ویصبح المھم إعطاء الطفل المھارات الكافیة التي تساعده 
في الحصول على المعلومة التي یرید.وتعلیم التفكیر ھو العلم الذي نحن في أمس الحاجة لھ 
في ھذه األیام نتعلمھ ونعلمھ ألطفالنا وہلل در سیدنا علي ابن أبي طالب رضي هللا عنھ قال 

 ".علّمواأبناءكملزمانغیرزمانكم"

لذلك تعتمد المجتمعات المتقدمة اعتمادا كبیرا في نموھا وتطورھا على األقلیة المبتكرة 
وھدفھا االسمي في التعلیم یكمن في تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي لدى األطفال فتنمیة ھذا 

النبع اإلنساني في أصالتھ ومرونتھ وطالقتھ بالنظر فیاألسالیب الدراسیة التي تركز على 
الجانب األكادیمي للمعلم دون العنایة الكافیة بالتفكیر اإلبداعي وذلك من خالل البرامج 

واألنشطةالطرقالمالئمة.                                                                         
المعلّم في تنمیة وفي إطار ھذه الرؤیا جاء موضوع بحثنا تحت عنوان"دور 

 والذي انتھجنا في دراستھ المنھج الوصفي التحلیلي.                 التفكیراإلبداعیلدىالمتعلّمین"

 ولّعل من األسباب التي جعلتنا نختار ھذا الموضوع لیكون محل 

دراستنا:الرقي بالبحث العلمي وتطویره،وقلة االھتمام بمثل ھذه المواضیع 

التربویة  كنتاج تربوي تطبیقي مباشر  مع المتعلّمینلخدمة المنظومة 

التربویة عامة والتعلیم االبتدائي خاصة.وإلتمام ھذا البحث على أكمل 

وجھ اعتمدت على ھا الجملة من المصادر و المراجع أھمھا:علم النفس 

التربوي للطالب الجامعي والمعلّم الممارس للدكتور حسین أبو ریاش 

وزھریة عبد الحق،تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي لسوسن شاكر 

مجید،تعلیم التفكیر لطافش محمود...الخ،واقتبست بعض الشواھد من 

 القرآن الكریم و الحدیث النبوي الشریف.                
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كما أن لكل بحث أھداف یقوم علیھا وغایة یسمو إلیھا فالقیام بھذه الدراسة كان مبرمجا الن 

 یصل إلى لألھداف التالیة:

 -الوصول إلى الدور الذي یقوم بھ المعلم لینمي التفكیراالبداعي لدى المتعلمین.

-التعرف على الفروق في نمو التفكیر اإلبداعي من حیث الجنس (ذكر،أنثى) من خالل 

 قدراتھم اإلبداعیة.

-لفت انتباه المدرسینإلىإمكانیةإظھار القدرة اإلبداعیة مثل مختلف القدرات العقلیة التي یملكھا 

 كل التالمیذ.

كما للبحث أھمیة في تنمیة شخصیة المتعلّم منالجوانب وخاصةالقدرة العقلیة وتحقیق اإلبداع 

في المدارس أي تكوین وإعداد جیل ذي قدرات عالیة لمواجھة مختلف المشاكل التي 

تواجھھم بطرق وأسالیبأكثر نجاحا.لذلك ال یقتصر دور المعلّم فقط على إلقاء المعلومات 

والمعارف وإنماأصبح الموجھ والمرشد والمدّبر.ومنھ كانت ھذه التساؤالت: :ما ھي 

 األنشطة التي على المعلّم تقدیمھا للتالمیذ؟وما ھوتاثیر المعلّم على المتعلّم؟

 ماھو الدور المطلوب من المعلّم لینمي ویّطّور التفكیر اإلبداعي المتعلمین؟

 ھل ھناك فروق بین اإلناث والذكور من خالل قدراتھم اإلبداعیة؟

 فبما أن لكل بحث خطة یسیر ضمنھا،فقد تحدد بحثنا في خطة منھجیة شملت:

 : والذي تناولت فیھ : نبذة عن التعلیم تعریف المعلّم والمتعلّم أصناف المعلّم مدخل

 خصائصھ صفاتھ، والعالقة بین المعلّموالمتعلّم، ودور المعلّم بین القدیم والحدیث.

  یشمل الجانب النظري األول للدراسة،وكان عنوانھ ماھیة التفكیر اإلبداعيالفصالألول:

وقد تم في العناصر:تمھید للفصل، تعریف التفكیرواالبداع لغة،تعریف التفكیر اإلبداعي 
 صفات المفكر المبدع خصائص التفكیر اإلبداعي مستویاتھ مھاراتھ مراحلھ خالصة للفصل.

یشمل الجانب النظري الثاني للدراسة،كان معنون بتربیة اإلبداع،وقد تم في الفصل الثاني :
العناصر:تمھید،معیقات التفكیر اإلبداعي،العوامل المؤثرة في التفكیر اإلبداعي،المعلّم 
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والتفكیر اإلبداعي،استراتیجیات تنمیة  التفكیر اإلبداعي  المقارنة بین التفكیر اإلبداعي وبین 

 التفكیر الناقد،خالصة

الفصل الثالث:خصص ھذا الفصل للجانب المیداني وقد تضمن الدراسة االستطالعیة، 
وصف عینة الدراسة،مكان إجراء الدراسة،األدوات المستعملة،اآلراء المقدمة حول البحث، 

 نتائج البحث، تحلیل المعطیات،خالصة.

واختتمت دراستنا بخاتمة عامة والتي تتضمن االستنتاج العام ألھم النتائج المتوصل إلیھا مع 
 تقدیم اقتراحات وتوجیھات التي تخدم المجال التربوي وتفتح مجاالت لدراسات أخرى.

وفي األخیر تم عرض مختلف المصادر والمراجع التي اعتمدت علیھا الباحثة في انجاز 
دراستھا.ثم مالحق.وفي األخیر أتوجھ بالشكر إلى كل من ساعدني في إعداد ھذا البحث،من 

 قریب أو بعید،

.وأرجو أني قد سعیدیمحمدوأتقدم بجزیل الشكر واالمتنان إلى كل األساتذة وخاصة األستاذ 
أسھمت بھذا الجھد المتواضع في إلقاء الضوء حول األبعاد التربویة والتي یمكن أن تثري 

 واقعنا التربوي.                                                         

 وہلل الموفق           
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  المدخل:

    التعلیم مھنة شریفة مقدسة تتطلب كفایات معینة لیس من السھل توفرھا عند كّل إنسان، 

وعلیھ فكما أّن كل إنسان ال یستطیع أن یكون قائدا فّذا أو شاعرا مبدعا، لیس باستطاعتھ أن 

Pیكون معلّما ناجحا منتجا ومؤثرا 0F

1
P فالتعلیم عملیة منظمة یمارسھا المعلم بھدف نقل ما في.

ذھنھ من معلومات ومعارف إلى المتعلم الذي تحصل علیھ بفضل الخبرة والتأھیل 

Pاألكادیمي. 1F

2 

       یطلق مصطلح التعلیم على العملیة التعلیمیة التربویة كلّھا وما یتصل بالمدارس 

ووظیفتھا وإدارتھا. فیرى البعض أّن التعلیم عملیة تلقین التالمیذ معلومات مختلفة وتدریبھم 

Pعلى أداء بعض العملیات والتجارب المنصوص علیھا في المنھج الدراسي 2F

3 

 التعلیم نوع من االتصال المنظم المستمر بین المعلم والمتعلّم.

         غایتھ إحداث تعلّم، فنجاح عملیة التعلیم یتوقف على كثیر من العوامل المختلفة، إالّ 

Pأّن وجود معلّم كفء یعّد حجر الزاویة لھذا النجاح 3F

4 

        فالمعلم القائد التربوي الذي یتصدر عملیة توصیل المعارف والمعلومات التربویة ، 

Pوتوجیھ السلوك لدى المتعلمین، فھو الذي یختار وسیلة التعلیم المناسبة ویؤثر في تفكیرھم. 4F

5 

المعلم العنصر الثاني في العملیة التعلیمیة، فھو المسار الموصل بین البرنامج والتلمیذ، 

فبمقدار ما یحملھ في رأسھ من علم وفكر وما یحملھ في قلبھ من إیمان برسالتھ ومحبة 

 لتالمیذه وما أوتي بھ من موھبة یكون نجاحھ وأثره في أبنائھ وطالبھ.

 للنشر الوي مجد دار- عالجھا أسبابھا للتالمیذ، التعلیمة السلوكیة الصیفیة والمشكالت المعلم= فرج اللطیف عبد. د-   1
  11 ص 2006 1ط عمان والتوزیع
13ص 2009 ،)ط د (القاھرة- والتورید للتسویق المتحدة العربیة الشركة- التدریس تصمیم= آخرون قطامي یوسف  2  

- بیروت- والنشر للطباعة العربیة النھضة دار للتدریس، العامة األسس: جابر الحمید عبد جابر د حبیب، رشدي- د 3 -
  29ص1983 ،1ط
 1ط األردن عمان- والطباعة والتوزیع للنشر المسیرة دار الصفي، التدریس مھارات الجیلة : محمود محمد د. أ-  4

  27ص م2002
 للنشر المسیرة دار الممارس والمعلم الجامعي للطالب التربوي النفس علم: الحق عبد زھریة د ریاش أبو حسین د5

  188ص 2007 1ط األردن عمان والتوزیع
1 
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المعلّم یكشف عن قدرات ومیول التالمیذ واستعداداتھم ومواھبھم، وینمیھا إلى أقصى حدود 

ممكنة ، في إطار فلسفة اجتماعیة واضحة المعالم ویھیأ لھم األجواء التربویة المناسبة لما 

Pیعیده من نشاطات وفعالیات ھادفة 5F

1 

         لذلك ال یوجد تعلم دون وجود متعلم، وال یحدث تعلم ما لم تتوفر رغبة المتعلم في 

التعلم فھو العنصر األول واألساس في العملیة التعلیمیة وھو الفرد المتمدرس الذي یتلقى 

المبادئ األولیة في حیاتھ من األسرة ثم المدرسة ویظھر ذلك من خالل سلوكا تھ وتصرفاتھ 

Pالمختلفة 6F

2 

      وال شك إن مقدرة المعلم على الوفاء بمسؤولیاتھ اتجاه المجتمع والتلمیذ تتحدى بمدى 

استیعابھ ألھداف العملیة التعلیمیة ومتطلبات المجتمع وتوقعاتھ من دور كمعلّم فھو الذي 

یفھم ویوجھ عملیة التعلیم والتعلّم ویستطیع ان یحرر التالمیذ من الخوف من السلطة ومن 

Pتدھور الروح المعنویة ویستطیع أن یساعدھم على التعبیر عن أنفسھم، وإظھار اختالفاتھم. 7F

3 

 یطرح نفسھ: من انتم أّیھا المعلمون؟

      نقولھا في برقیات: أنتم المرفوعون- أي عند هللا سبحانھ وتعالى " یرفع هللا الذین آمنوا 

 منكم والذین أوتوا العلم درجات"

وأنتم الوارثون، أي الوارثون ألعالم النبوة كما اخبر النبي صلى هللا عیھ وسلّم" العلماء 

 ورثة األنبیاء"

     وانتم المصلحون لما أفسده اآلخرون، فقد یفسد الطالب أھلھ، وقد یفسده مجتمعھ، وقد 

 یفسده أحیانا ما یسمعھ وما یراه وما یقرأه، ومھمتك أن تصلح كّل ھذا لماذا؟.

20ص م2005 دط عمان أسامة دار الحدیث التدریس وأصول الصف معلم: مراد القادر عبد  1  
10ص السابق المرجع: فرج اللطیف عبد  2  

 والتوزیع للنشر الثقافة دار والنفسیة التربویة البحوث مركز وتطبیقاتھ التربوي النفس علم: العبیدي جاسم محمد. د 3
  365ص م2009/ه1430 القاھرة

11اآلیة المجادلة سورة*  
 

2 
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الّن المعلم أثره مستمر یبقى مع الطالب وقتا طویال ولسنوات عدیدة، ومن خالل مواقف 

Pمتكررة، من خالل التدریس والتعلیم ونشاطات وغیر ذلك 8F

1 

لذلك ینبغي أن نعلم أّن المعلم ال یعلم بمادتھ وإّنما یعلم بطریقتھ وأسلوبھ وشخصیتھ وعالقاتھ 

Pمع تالمیذه وما یضربھ من قدوة حسنة ومثل أعلى 9F

2
Pفال یستطیع ان یستفید المتعلّم من  

معلم ال یكن لھ المحبة والتقدیر واالحترام، فالمعلّم الماھر الذي یقود افكار التالمیذ من 

Pمرحلة إلى مرحلة، وال یحملھم على محاكاتھ وتردید ما یقولھ من غیر رؤیة أو إعالم فكر 10F

3 

لذلك یمكن تصنیف المعلمین إلى أصناف فھناك الضعیف أو الكسول الذي یفرط في مھامھ 

وواجباتھ ویقصر في أدائھ وعطائھ ألي عمل یقوم بھ وھناك المعلّم المزاجي وھو صاحب 

مزاج في التدریس، بحیث ینتھز الفرصة، تارة یشرح ویناقش وتارة یصمت ویتحدث في 

أمور ال صلة لھا بالتعلیم. وھناك المعلّم المخلص األمین وھو أفضل األنماط السابقة ألّنھ 

معلّم حریص ومخلص ومجتھد .....الخ، یبذل قصارى جھده بإخالص وأمانة ویحرص 

على األداء واالبتكار واإلبداع ویراعي هللا في أداء عملھ سّرا وعالنیة ویفكر في أفضل 

Pالطرق لمساعدة التالمیذ وتوجیھھم وتشجیعھم ویبذل جھد في تعلیم أبنائھ 11F

4 

 ولتحقیق العملیة التربویة السلیمة یفترض ان تتوفر لدى المعلم خصائص معرفیة تتمثل -

     اإلعداد األكادیمیة والمھني سعة اإلطالع، المعرفة بالمتعلمین، المرونة واالنفتاح 

الفكري الذكاء اإلبداع والتطور وخصائص شخصیة تشمل سمات شخصیة المعلم منھا تأكید 

Pالذات إدارة الحوار والنقاش ، التفاعل االجتماعي، الحماس والمثابرة. 12F

5 

فالمعلم المحبوب من تالمیذه ال بّد وأن یكون محبا لھم، والذي ال یتمتع بھذه الخاصیة ال 

یصلح أن یكون معلّما ألّن القناعة الوجدانیة والقبول المتبادل من أھم شروط نجاح العمل 

التربوي، فیجب التأكید على ضرورة اتصاف المعلم باألخالق الحسنة، وأن یتصف بصفات 

17ص ه1426/م2006 1ط والتوزیع للنشر صفاء دار كفایاتھ تدریسھ إعداده المعلم: عبید محمد جمانة 1  
  2 .األلباني وصححھ وغیره الترمذي رواه*188 د- حسین أبو ریاش د- زھریة عبد الحق المرجع السابق ص

188ص م2007 1ط القاھرة- والتوزیع للنشر الحدیث الكتب عالم وتنمیتھم، المعلمین إعداد عبیدات أحمد سھیل د   3  
29ص 2003 2ط الجدیدة الجامعة دار للمعلم، المھني، والتطویر التدریس أساسیات : السالم عبد مصطفى السالم عبد  4  

 عمان- والتوزیع للنشر المسیرة دار ، الصفي التدریب سیكولوجیة: المحامید عقلة وشاكر الزغول الرحیم عبد عماد5
  .29ص 12007ط
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أخالقیة تتمثل في االلتزام بالمبادئ والقیم، التحكم بالنفس االلتزام بالعمل والتقّید بقوانینھ 

التحلي بالصدق واألمانة." إّن أحسن الخلق الحسن". باإلضافة إلى احترام حقوق التالمیذ 

Pوسالمتھم الشخصیة والنفسیة (عدم الضرب، عدم اإلھانة .........الخ. 13F

1 

باإلضافة إلى احترام العدل في التطبیق " التالمیذ سواسیة كأسنان المشط" أي ال یفضل 

Pتلمیذ على تلمیذ 14F

2 

      وھناك صفات مھنیة تتمثل في ان یكون المعلم متمكن من المادة العلمیة وعالما بأدق 

األمور التي تتصل بمادتھ حتى یكون قادرا على تلبیة الحاجات العلمیة للطالب، وان یكون 

قادرا على إجراء العملیات األساسیة في عملیة التعلّم بفعالیة وإتقان مثل التخطیط والتنفیذ 

Pوالتقویم 15F

3
P كما اّن ھناك صفات تكون السبب في إعجاب التالمیذ بمعلمھم نذكر منھا متعاون ،

ألقصى حّد، یشرح درسھ جّیدا ، یعطي التالمیذ فرصا للمناقشة ، متمكنا من مادتھ، یحضر 

دروسھ قبل حضور الحصة، یعطي دروسا مشوقة، یتكلّم ویشرح بوضوح، یستعمل األمثلة 

Pفي الشرح..الخ. لذلك 16F

4
P فالمعلّم الموجھ النفسي والخلقي واالجتماعي للتالمیذ، إذ یعمل 

Pباستمرار على الكشف عن حاجیات ومیول التالمیذ وتوجیھ اتجاھاتھ 17F

5
P)4.( 

       إذا كان المعلم موجھا،فإنھ یحرص على توجیھ المتعلم نحو معارف وحقائق یتم 

تحدیدھا من قبل المعلم وبفضل ھذا التوجیھ یقود المتعلم إلى إعادة اكتشاف األھداف 

المسطرة،فعلى المعلم احترام معلمھ وأن یكون االحترام متبادل ینھما وإتاحة الفرصة 

Pالمواتیة لتنمیة مواھبھ وقدراتھ 18F

6
P. 

     البد لنا أن نستعرض دور المعلم بین القدیم والحدیث،حیث تغیر دوره تغییرا واضحا 

من العصر الذي كان یعتمد على الورقة والقلم كوسیلة للتعلم والتعلیم إلى العصر الذي یعتمد 

 بیروت- والتوزیع للنشر الثقافة دار العام التطویر وآفات والمدرسیة، التعلیمیة اإلدارة سیكولوجیة: محمد جاسم محمد. د-1
  821ص 2008 1ط

50ص)دت(،)دط- (وھران- والتوزیع للنشر الغرب دار اإلنتاجیة، المعلم صفات: الحق عبد منصوري- د:  .2  
م، 2005ه/1425 1أ.د. یعقوب حسین نشوان: التربیة في الوطن العربي ، دار الفرقان للنشر والتوزیع- القاھرة- ط

  3 .292ص
.44جمانة محمد عبید:المرجع السابق ،ص 4  

-الجزائر-عكنون بن-الجمعیة المطبوعات دیوان-تحلیلیة وصفیة دراسة.المدرس سیكولوجیة:زبدي الدین ناصر.د5
  .45،ص2،2013ط
 – أنھار أوالد – والتوزیع والنشر للطباعة كتاب الجزائر الدیداكتیكي،مؤسسة الفعل بناء أسس:یعقوبي المؤمن عبد- 6

132ص2002 .2تلمسان،ط   ./س 
4 
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على الحاسوب واالنترنت ،حیث كان قدیما یعتبر العنصر األساس في العملیة التعلیمیة 

Pوالمحور الرئیسي لھا  19F

1
P. 

      فمھام وأدوار المعلم لم تعد مقتصرة على مجرد اتصال الحقائق والمعلومات والمفاھیم 

إلى المتعلمین بل اتسعت وتنوعت ھذه األدوار لتواجھ التطورات المستمرة والسریعة 

كالثورة العلمیة والتكنولوجیة .واالنفجار المعرفي وظھور التقنیات التربویة الجدیدة في 

 میدان .

األھداف والمناھج والرسائل التعلیمیة ،فھو الشخص الملم بالمبادئ واألسس النفسیة في 

التفاعل مع المتعلمین من خالل تحدیده ومعرفة بنظریات التعلم والتعلیم والدافعیة وتقدیر 

Pحاجات المتعلمین 20F

2 

     فوظیفة المعلم األساسیة أن یكون مصدر المعرفة بالنسبة لتالمیذه وان تكون لھ سلطة 

علمیة علیھ، ولذلك یتطلب فیھ أن یكون مصدرا متجددا وسلطة متحررة وفي ھذا العصر 

الذي تتحرر فیھ المعرفة وتتزاید في نموھا وتراكمھا فال بّد أن تتوفر للمعلّم القدرة على 

Pالتحصیل السریع وكذلك القدرة على التجدید 21F

3 

    فاھم األدوار المطلوب أدائھا من قبل المعلم اكتساب الطلبة المعارف والحقائق والمفاھیم 

العلمیة الوظیفیة  وتنمیة الطلبة في جوانبھم المختلفة العقلیة والنفسیة واالجتماعیة تھیئة 

الطلبة لعالم الغد وتنمیة قدرات إبداعھم ویكون مثال أعلى لھم ویقوم بغرس روح العلم 

Pوالتعلیم في قلوبھم 22F

4 

Pفالمعلم في المدرسة یقوم بأدوار أّنھ رائد اجتماعي وموجھ ثقافي وقائد لألطفال 23F

5
P فلقد اھتّم 

الشعراء فكتبوا عن المعلّم باعتباره الركیزة األساسیة التي تقوم علیھا المدرسة فھا ھو 

 الشاعر أحمد شوقي: یقول:

 قم للمعلّم وفّیھ التبجیال***كاد المعلم أن یكون رسوال.

. 188د.حسین أبوریاش،د.زھریة عبد الحق :مرجع سابق،ص 1  
11ص م،2003 1ط األردن عمان،- الشروق دار التدریس، إلى المدخل: القتالوي كاظم سھیلة  2  

399ص ،1982)دط-(الجزائر- الجامعیة المطبوعات دیوان والتعلیم، التربیة أصول: رابح تركي- د . 3  
30/31أ-د- محمد محمود الحیلة: مرجع سابق ص 4  

 د(،)ط د- (الجزائر- الجامعیة المطبوعات دیوان العام التعلیم لتلمیذ تربویة سیكولوجیة دراسة: زیدان مصطفى محمد. د  5
  10ص)ت
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فالشاعر أحمد شوقي رفع مرتبة المعلم وجعلھ في مرتبة القداسي وألح على ضرورة احترام 

 التلمیذ لھ.

فالمعلم یقوم بمساعدة التالمیذ على اكتساب المھارات المختلفة وتصحیح أخطائھم  -

 1وتذلیل الصعوبات التي تعترضھم

إن مسألة إعداد المعلّم وتأھیلھ من الوسائل التربویة الھامة حظیت باھتمام كبیر من  -

قبل التربویین لذلك ال بد من إعداده إعدادا متكامال لیكون قادر على تحمل المسؤولیة والقیام 

بواجباتھم ولما لھ من آثار سلبیة وایجابیة على التالمیذ فھم یختلفون في قدراتھم العقلیة 

 والوجدانیة فالمعلم الموجھ األساسي للمعلم یمكنھ من أن یوسع دائرة تفكیره.

 

 

 

 

 

 

 

.399د- تركي رابح: مرجع سابق، ص 1  
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اإلبداعي التفكیر ماھیة:                                                          األول الفصل  
 

 :تمھید

إن التفكیر صفة یتمیز بھا اإلنسان على غرار سائر المخلوقات وھو أعلى مراتب             

النشاط العقلي الذي یمكنھ من حل مشكالتھ الیومیة والتخلیط لحیاتھ المستقبلیة، فمنا من 

 یستعمل التفكیر بطریقة سطحیة ومنا من یصل بھ إلى درجة اإلبداع.

فالتفكیر واإلبداع أحد الضروریات األساسیة في إدارة الحیاة والمؤسسات في عصر  

 التسابق نحو الصدارة.

وقد تعددت االتجاھات والنظریات التي تناولت التفكیر اإلبداعي إذ یعرف األدب        

  نظریة في اإلبداع.54التربوي ما یزید عن 

 أوال: تعریف التفكیر: -

 : الفكر والفكر:إعمال الخاطر (في الشيء).لغة: أ 1

 : وال بجمع الفكر والعلم وال النظر.سیبویھقال 

 في جمعھ: أفكار. والفكرة: كالفكر وقد فكر في الشيء وأفكر وتفكر. درید ابنوقد حكى 

 1ورحل فكیر،وفیكر: كثیر الفكر.

 :اصطالحا:  ب1 

 موقفا كان إذا خاصة ما موقف مع یتعامل حین الفرد بھا یقوم التي العقلیة العملیة          
 لقولھ تعالى: (الذین یذكرون هللا قیاما وقعودا وعلى 2.منھ ویستفید یحلھ لكي، مشكال

 جنوبھم ویتفكرون في خلق السماوات واألرض ) *

یعد التفكیر من أرقى وأعقد األنشطة العقلیة التي یمارسھ اإلنسان باستمرار في حیاتھ 

Pالیومیة بصورة طبیعیة عند ما یواجھ مشكلة ما 2F

3
P. 

ذلك یحتاج الكثیر من المتعلمین إلى إكتساب اإلستراتجیات المختلفة التي تعطیھم القوة على 

Pالتعامل مع المعلومات وفھمھا جیدا. 3F

4
P  

أبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة المرسي: المحكم والمحیط األعظم، دار الكتب العلمیة- بیروت، لبنان- المجلد الرابع- مادة  1
  .7م،ص2000(ف ك ر)،(د ط)، 

81، ص2000، 1د- نبیل عبد الفتاح حافظ:صعوبات التعلم والتعلیم العالجي، مكتبة زھراء الشرق- القاھرة- ط  .2  
20م، ص2009، 1أ-د عبد اللطیف حسین فرج: التدریس الفعال، دار الثقافة للنشر والتوزیع- بیروت- ظ  .3  

ه- 1،1427د- عصام علي الطیب: أسالیب التفكیر- نظریات ودراسات وبحوث معاصرة- عالم الكتب- نشر- توزیع- طباعة- ط 4
  .19.ص2006
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فھو سلسة من النشاطات التي یقوم بھا الدماغ عندما یتعرض كثیر یتم استقبالھ عن         

 طریق واحدة. أو أكثر من الحواس الخمس.وھو مفھوم مجرد ینطوي على نشاطات غیر.

مرئیة ، وغیرھا ملموسة، وما نالحظ أو نلمسھ ھو في الواقع نواتج فعل التفكیر، فھو أحد 

الوسائل التي یستخدمھا الفرد لتحقیق وتحسین وتنمیة ذاتھ، كما أنھ یساعد الفرد ففي التعبیر 

 لعلكھم للناس نضربھا األمثال وتلك :( ...عزوجل قال 1عن فردیتھ وتنمیة موھبتھ.

 ).یتفكرون

 ثانیا: تعریف اإلبداع:

 : یعرف اإلبداع في اللغة بعدة دالالت لغویة:لغة: 1- 2

 بدع الشيء یبدعھ بدعا، وابتداعا: أنشأه وبدأه.

 والبدیع الشيء الذي یكون أوال، أبدع الشيء وابتدعھ:

 .2إخترعھ. وابتدع فالن ھذه الركبة وسیقاء بدیع: جدید

وفالن بدع في ھذا األمر أي أول من فعلھ فیكون اسم فاعل بمعنى مبتدع، والبدیع: المحدث 

). أي ما أنا أول من جاء بالوحي الرسل من بدعا كنت ما قل: (تعالى قولھ ومنھالعجیب: 

عند هللا تعالى وتشریع الشرائع بل أرسل هللا تعالى الرسل قبلى مبشرین ومنذرین فانا على 

 ھداھم.

 أبدع الشاعر جاء بالبدیع وشيء (یدع) بالكسر أي مبتدع. -

 3والبدعة: الحدث في الدین بعد اإلكمال. 

ومن تلك المعاني اللغویة یتضح أن اإلبداع ھو االختراع واالبتكار على وجھ لم یسبق إلیھ 

 أحد.

فكلمة اإلبداع في االستعمال العام تقابل بھالة من الجاللة مستمدة من جالل من تنسب       

إلیھ، وھو الخالق األعظم، لكنھا قد تحرك شیئا في الصدور حین تضاف إلى المخلوق، من 

 ).*واألرض السموات بدیع، واسم من أسمائھ لقولھ: (1حیث أنھا صفة للخالق

د- علي سامي الحالق: اللغة والتفكیر الناقد – أسس نظریة واستراتیجیات تدریسیة- دار المسیرة للنشر والتوزیع  
28،ص2007، 1والطباعة- عمان- األردن – ط .1  

50م، ص1998ه، 1419، 1، دار الكتب العلمیة- بیروت- لبنان- ط2الزمخشري: أساس البالغة – مادة بدع، ج  .2  
  1992محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح – بیروت – (د ط )،  3
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  :اإلبداعي التفكیر تعریف ثالثا

یتدفق علماء النفس أن التفكیر اإلبداعي ھو التفكیر الذي یتضمن تولید وتعدیل       

األفكار، بھدف التوصل إلى نواتج تتمیز باألصالة والطالقة والمرونة واإلفاضة 

والحساسیة للمشكالت، ویعتمد على الخبرة السابقة للفرد، وھو بذلك لیس نتاجا تلقائیا أو 

  2عشوائیا بل ثمرة جھود عقلیة خالقة. 

      یعتبر التفكیر اإلبداعي نشاطا عقلیا مرطبا وھادفا توجھھ رغبة قویة في البحث عن 

حلول أو التوصل إلى نواتج أصلیة لم تكن معروفة سابقا، ویتمیز بالشمولیة والتعقید ألنھ 

ینطوي على عناصر معرفیة وانفعالیة وأخالقیة متداخلة تشكل حالة ذھنیة فریدة. ویستخدم 

Pالباحثون تغیرات متنوعة مرادفة لھ: كالتفكیر المنتج والتفكیر المتباعد 9F

3
P فھو أن توجد شیئا ،

Pمألوفا من شيء غیر مألوف، وأن تحول المألوف إلى شيء غیر مألوف. 10F

4
P  

فالمتعلم الذي یصل إلى ھذه المرحلة من التفكیر (أي التفكیر اإلبداعي ) یكون مجددا وذو 

وخیال واسع. وھو في ذلك یستطیع إیجاد طرق غیر تقلیدیة للربط بین المعلومات وإیجاد 

عالقات جدیدة من األفكار القدیمة محاوال إیجاد حل متمیز یفوق الحل العادي (المنطقي) . 

Pوالمفكر المبدع ھو الذي یطلق أفكاره ویستطیع تحدید مدى فاعلیتھا 11F

5
P . 

: وزمالئھ أن التفكیر اإلبداعي ھو التفكیر الذي یتسم بعدم newell نوول یرى -

التقلیم، وتتسم نواتجھ بالجدة والقیمة لدى كل من الشخص المفكر والثقافة التي ینتسب إلیھا، 

 .6وتدفع المفكر إلیھ دافعیة قویة ومثابرة عالیة

 وقد ظھرت تعریفات عدیدة ومتعددة لھ، منھا: •

 : (أنھ التفكیر المتشعب الذي یتضمن تحطیم ھونیج یعرفھ/ 1

69م، ص1،1993، دار الكتب العلمیة –بیروت- لبنان،ط1ابن منظور: لسان العرب، باب (الباء) الجزء   1. 
117سورة البقرة، اآلیة،  • *.  

 31اللغة و التفكیر الناقد –ص:د- علي سامي الحالق1
 

د- ولید عبد الكریم صوافلة:تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي واتجاھات الطلبة نحو العلوم، دار الثقافة للنشر والتوزیع – عمان – األردن  3
  .39،ص2008، 1، ط

164، ص2011، 1د- ولید رفیق العیاصرة: التفكیر واللغة ، دار أسامة للنشر والتوزیع- ط  .4  
.245، ص2005، 1أ.د: مجدي عزیز إبراھیم: المنھج التربوي وتعلیم التفكیر، عالم الكتب نشر ،توزیع، طباعة – القاھرة- ط  5  

92، ص2004، 1طافش محمود: تعلیم التفكیر : مفھومھ أسالیھ،مھاراتھ، دار جھینة للنشر والتوزیع . عمان، ط .6  
9 
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وتقسیم األفكار القدیمة،وعمل روابط جدیدة، وتوسیع حدود المعرفة، وإدخال األفكار 

العجیبة والمدھشة، أي تولید أفكار ونواتج جدیدة من خالل التفاعل الذھني، وزیادة المسافة 

 المفاھیمیة بین الفرد، وما یكتسبھ من خبرات).

: (بأنھ عملیة ذھنیة یتم فیھا تولید وتعدیل األفكار من خبرة olsonلسون أو یعرفھ/ 2

معرفیة سابقة وموجودة لدى الفرد، فال یمكن تكوین حلول جدیدة للمشكالت، إذ لم یكن لدى 

 1 الرد خبرة معرفیة سابقة...).

 MEDNIK/ یعرفھ  میدنیك:3

 2(عملیة صب عدة عناصر یتم إستدعاؤھا في قالب جدید یحقق حاجة محددة أو منفعة).

 ( بأنھ تفكیر في نسق مفتوح، یتمیز اإلنتاج فیھ بخاصیة  فیعرفھ:guilford/ أما جیلفورد 4

 فریدة تتمثل في تنوع اإلجابات المنتجة التي تحددھا المعلومات المعطاة ). وقد عرفھ

أحد الباحثین العرب: (على أنھ قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجا یتمیز بأكبر قدر ممكن من 

 الطالقة الفكریة، والمرونة التلقائیة، واألصالة).

      وعرف آخرون التفكیر اإلبداعي:( نشاط عقلي مركب وھادف، توجھھ رغبة قویة في 

Pالبحث عن حلول، أو التوصل إلى نواتج أصلیة لم تكن معروفة سابقا.) 15F

3 

  كذلك: ( بأنھ سمات إستعدادیة تضم الطالقة في التعبیر والمرونة جیلفود       وعّرفھ 

Pواألصالة والحساسیة للمشكالت وإعادة تعریف المشكلة وإیضاحھا بالتفصیالت ). 16F

4 

: التلمیذ الذي یحل مسألة في الریاضیات بطریقة جدیدة ومستقلة وغیر معروفة لدیھ     مثال

 سابقا، یعتبر مبدعا، والمعلم الذي یستعمل أسالیب جدیدة في مساعدة الطلبة على التعلم

وعلى اإلبداع یعتبر معلما مبدعا، كما یشیر البعض إلى أننا جمیعا نبدع كل یوم ألننا 

Pوباستمرار نغیر من أفكارنا التي نملكھا حول المحیط بنا. 17F

5 

 1 . أ-د عدنان یسف العتوم وآخرون: تنمیة مھارات التفكیر،دار المسیرة للنشر والتوزیع
139، ص2007، 1عمان – ط .  

510، ص2007 ، 1أ- د یوسف قطامي : تعلیم التفكیر لجمیع األطفال،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة – عمان ،ط .2  
  .202، ص2008، 1 أ-د سوسن شاكر مجید: تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي الناقد، دار صفاء للنشر والتوزیع – عمان – ط 3

.91، ص تعلیم التفكیر: محمود طافش 4  
  322، ص2004، 1د- محمد عودة الریماوي وزمالئھ: علم النفس العام، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة – عمان- ط 5.
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 (عبارة عن عملیة نمارسھا للكشف عن الصعوبات، والمشكالت، / عرفھ تور انس:5

والتغیر في المعلومات والتخمینات وتكوین الفروض، وتقییم التخمینات والفروض 

Pواختبارھا، وأخیرا توصیل النتائج إلى اآلخرین). 18F

1
P  

 ):1999/ یعرفھ جروان فتحي عبد الرحمان(6

(نشاط عقلي مركب وھادف توجھھ رغبة قویة في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج 

أصلیة لم تكن معروفة سابقا). ویتمیز التفكیر اإلبداعي بالشمولیة والتعقید- فھو من المستوى 

األعلى المعقد من التفكیر، ألنھ ینطوي على عناصر معرفیة وانفعالیة وأخالقیة متداخلة 

Pتشكل حالة ذھنیة فریدة). 19F

2 

 الذي سقطت علیھ التفاحة. لو أنھ لم یفكر تفكیرا إبداعیا، لما كان نیوتن أسحق    كلنا نذكر 

السباق في اكتشاف قانون الجاذبیة. ذلك التفكیر اإلبداعي، إبتعد بھ عن التفكر العادي الذي 

قد یستخدمھ أي شخص آخر، سقط علیھ شيء  من أعلى، واكتفى بالقراءة السطحیة لھ دون 

  3أن یستنتج أفكارا مبدعة تكون قد تولدت منھ.

 فقد تعمق في التفكیر الناقد لما حصل، فراح یتساءل، ویحلل، ویخمن، نیوتن     أما 

ویتحقق....إلخ إلى أن وصل اكتشافھ الكبیر الذي تعلمھ جمیع الطلبة في كل أنحاء العالم 

وإستخدمھ المالیین حتى وقتنا الحالي، في مجاالت الصناعیة والبحث والتجارب العلمیة 

Pالمختلفة إذا ھو لم یكتف ب (ماذا حدث) وإنما راح یفكر ب (لماذا حدث). 21F

4
P  

 فالسؤال الذي یطرح نفسھ: لماذا التفكیر اإلبداعي؟ -

یمكن القول أن التفكیر اإلبداعي ظاھرة ذھنیة متقدمة یعالج الفرد فیھا الموافق والخبرات 

والمشاكل بطریقة غیر مألوفة، وبالتالي قد تكون مھمة التدریب على اإلبداع مھمة وطنیة، 

فتدریب الطلبة على معالجة القضایا التي یعاصرونھا بأسلوب وطرق جدیدة یسھم في 

تعلیمھم قیم المعاصرة، ویساعدھم على التكیف بطریقة ناجحة ومتفردة، والتكیف صفة 

  5شخصیة إیجابیة یسعى كل فرد لتحقیقھا.

 
  .26م، ص2000مراد وھبھ، منى أبو سنھ: منفستو االبداع في التعلیم، دار قباء الطباعة والنشر والتوزیع – القاھرة- د ط .1

  2. جروان، فتحي عبد الرحمان: تعلیم التفكیر – مفاھیم وتطبیقات- دار الكتاب الجامعي – عمان 
201 صتنمیة مھارات التفكیر'أ- د سوسن شاكر مجید:   .3  

202المرجع نفسھ، ص  .4  
  .138م ، ص2009ه -1429 1أ- د نایفة قطاعي: تفكیر وذكاء الطفل، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة  - عمان – ط 5
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 ویسھم التفكیر اإلبداعي في تحقیق األھداف اآلتیة لدى المتعلم:

 زیادة وعي الطلبة بما یدور حولھم. •

 معالجة المشكالت من وجوه متعددة. •

 زیادة كفاءة العمل الذھني لدى الطلبة في معالجة المواقف. •

 1 زیادة حیویة ونشاط الطلبة في تنظیم المواقف أو التخطیط لھا.

 فقد أبتكر مصطلح التفكیر اإلبداعي لسببین:

:  معنى الواسع والغامض لكلمة إبداعي، فاإلبداع یشمل كل شيء على ما یبدو، بدءا أولھما

 یخاق الفوضى والحیرة.

: أن التفكیر اإلبداعي یعتمد بشكل مباشر على المعلومات في أنظمة المعلومات ثانیھما

   2المنظمة ذاتیا فھو تحویل األنماط بطریقة إعتیادیة أو منظمة.

    فأحیانا ال ینتبھ المعلمون إلى ما یقولونھ للمتعلمین، لكن بعض العبارات التي قد 

 یتلفظون بھا قد تؤذي مشاعرھم وتھز ثقتھم بأنفسھم، فمن أمثلة ھذه العبارات نذكر:

 أ: ما ھذه األفكار الغبیة .

 ب: أال تعمل عمال صحیحا ولو لمرة واحدة.

 ج: كم مرة أعلمك ماذا تفعل.

     فھذه التعلیمات بشكل مستمر تحطم إحترام الطفل لذاتھ، وال تشجع إطالقا على المبادرة 

Pواإلطالع. 25F

3 

     ومن الممكن إستخدام عبارات بدیلة حیث تسمح الفرصة لحث المتعلمین وتشجیعھم، 

 وتھيء وتحفز على المبادرة واإلبداع ، فمن ھذه العبارات:

 فكرة مثیرة ومدھشة. •

 أخبرني كیف قمت بھذا العمل. •

 كیف توصلت ھذه النتیجة مبدیا إعجابك. •

139 صنایفة قطامي:تفكیر و ذكاء الطفل  .1  
  .58، ص2008، 1سعاد جبر سعد: سیكولوجیة التفكیر والوعي بالذات، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع – إربد، األردن، ط 2

 : تألیف: دونالد ج. ترفنجر وكارول ناساب ترجمة
42م، ص2006- 1426، 2منبر حوراني: أسس التفكیر وأدواتھ، دار الكتاب الجامعي – العین- ط .3  
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 أنا واثق أنك تستطیع أن تعملھا لوحدك بإتقان. •

 أال یوجد حل آخر لھذه المشكلة . •

 1إعملھا لوحدك وإذا احتجت مساعدة فأنا مستعد. •

 رابعا: صفات المفكر المبدع:

     المبدعون لیسوا أفراد خارقین، بل ھم من بني البشر لكنھم یمتلكون قدرات ومواھب 

غیر عادیة في مواقف أو حقول معرفیة معینة تمیزھم عن أقرانھم العادیین. ونظرة الناس 

إلیھم على أنھم متمایزون تأتي من مالحظة علي لھم سمات متمایزة تظھر جلیلة في سلوكھم 

Pومستویات أدائھم المرتفعة. 27F

2 

       فالشخص المبدع یتمیز بعدد من الخصائص المعرفیة والنفسیة والشخصیة، ومنھا ما 

ھو موضع اتفاق عام، ومنھا ما ھو خالف بین الباحثین والدارسین، ویؤكد العدید من 

Pالباحثین والدارسین في مجال اإلبداع أن الصفات الممیزة للمفكرین المبدعین 28F

3
P:ھي ، 

 / الخیال الواسع: الذي من خاللھ یعمل على البحث عن اإلثارة والحلول غیر المألوفة.1

 / یمثل إلى التنافس بدال من المسایرة ویرغب في المحاولة والتجریب2

 بدال من الموافقة على آراء اآلخرین.

/ یملكون إلى تحمل المسؤولیة، ویرون في الفشل طریق لتعریف وتنقیح ومراجعة الفكرة 3

 ( تعدیل األفكار وإعادة التوازن).

/ المفكر المبدع یأتي بأفكار جدیدة ونادرة، ویتسم بقدر كبیر من الطموح ولدیھ حصیلة 4

لغویة كبیرة. كما یحاول تثقیف نفسھ باستمرار واالطالع على الجدید من المعارف 

Pوالمعلومات.  29F

4 

/ تحمل األخطاء:والمیل إلى المغارة وعدم الخوف، فلكي یصبح الشخص مبدعا ومجددا 5

 في فكره فیجب علیھ أل یكون خائفا من الوقوع في الخطأ.

43ترجمة : منیر حوراني: مرجع سابق ، ص   تألیف: دونالدج. ترفنجر وكارول ناساب :.1  
وجدان الشمري: دور القصة في تنمیة القدرات والسمات اإلبداعیة لدى أطفال الروضة ، الدار العالمیة للنشر والتوزیع- القاھرة-  2
  .77م، ص1،2005ط

149سابق، ص أ- د عدنان یوسف العتوم وآخرون: مرجع  .3  
د- ماھر صالح: مھارات الموھوبین ووسائل تنمیة قدراتھم اإلبداعیة ،دار أسامة للنشر والتوزیع – عمان، األردن، 4
  .74،ص1،2002ط
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/ االستقبال الشخصي: یتمیز الشخص المبدع بكونھ متحررا بدرجة ما من القیود 6

 1االجتماعیة فھو مستقل عما ھو تقلیدي، وال یھتم باالنطباعات التي یتركھا لدى اآلخرین.

 / المیل إلى الثقة بالنفس واإلیمان بصحة ما یقوم.7

/ القدرة على عرض أفكارھم بصورة مبدعة، والتمتع بخیال رحب وقدرة عالیة على 8

 التصور الذھني، والتمتع بمستویات عقلیة علیا في تحلیل وتركیب األفكار.

 / المتعلم المبدع یسأل أسئلة إبداعیة (مفتوحة النھایة).9

P/ الشعور بالسعادة لما یقوم بھ من أعمال حتى أثناء التعامل مع المشكالت الصعبة.10 31F

2 

/ حب االستطالع:حیث یمیل إلى طرح األسئلة، واالستفسار عن الكثیر من األمور 1

استزادة  للمعرفة من أجل االستفادة منھا في مواجھة المشكالت ومواقف الحیاة المختلفة، 

Pكما أنھم مرنون في تفكیرھم. 32F

3 

/ النظرة إلى المشكالت كعمل ممتع ومھم، ألنھا تثیر  التفكیر أوال وتشغل الشخص 12

المبدع فترة من الزمن في طرح الفرضیات أو الحلول التجریبیة المؤقتة ثابتا، ویبحث بعدھا 

 عن األدلة والبیانات المعرفیة الالزمة لفحص الفرضیات ثالثا، والوصول إلى الحلول

 المناسبة رابعا، وتطبیق تلك الحلول في مواقف تعلیمیة تعلمیة جدیدة خامسا وأخیرا.

/ نظرتھم للحیاة لیست جامدة أو مطلقة، وإنما نظرة تتسم بالنسبة، كما لدیھم روح 13

الفكاھة والمرح، ویقدرون الفكاھة أكثر من غیرھم، كما أنھم أقل تعقیدا وجمودا واكثر 

 تحررا. ویتصفون بالصدق والعدالة.

P/ اإلتصاف بالمرونة في المواقف المختلفة تمھیدا للخروج بأفضل الحلول. 14 33F

4 

 خامسا: خصائص التفكیر اإلبداعي :

من خالل مراجعة التعاریف السابقة الذكر لھ یمكن التوصل إلى بعض االستنتاجات 

 والمالحظات التي تحدد طبیعتھ، والتي تتمثل في الخصائص التالیة:

 أنھ عملیة عقلیة ھادفة إما لصالح الفرد أو لصالح المجتمع. •

  174 ص 2005الكتاب الحدیث –القاھرة –(دط)-دار  د- فوزیة محمود النجاحي: االتجاھات الحدیثة في تنمیة التفكیر واإلبداع- 5
، 1د محمد صالح األمام، د عبد الرءوف محفوظ إسماعیل: التفكیر اإلبداعي والناقد، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع – عمان- ط 2

  .175، ص2010
  .180م، ص2009، 1د فھد خلیل زاید: التفكیر بطرق مختلفة مھارات وتطبیقات، دار النفائس للنشر والتوزیع – األردن- ط 3
 – دراسة في تنمیة السمات اإلبداعیة ، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع – بیروت – اإلبداعد عبد المنعم عیسوي: سیكولوجیة  4

  .21د ط – د ت ، ص
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 اإلبداع ھو أحد طرق التفكیر اإلنساني ولیس مرادفا للذكاء. •

أنھ عملیة تؤدي إلى إنتاج أشیاء جدیدة مختلفة ومتمایزة وبالتالي تكون فریدة بالنسبة  •

 للشخص المبدع.

  1یتصف ویمتاز بالمرونة والطالقة واألصالة والحساسیة للمشكالت. •

 یتمیز بالتلقائیة والدافعیة الذاتیة. •

  2التنوع والقدرة على معالجة مجموعة كبیرة من األفكار.  •

 متعدد األفكار ومتدفق ومندفع ومتحمس إلى أدلة وبراھین. •

 3تعد القدرة أو األدبیة أو الموسیقیة.... مثل: رسم لوحة فنیة جمیلة. •

 سادسا: مستویات التفكیر اإلبداعي:

    في دراسة تحلیلیة للباحث تایلور أحد علماء النفس االجتماعیین، شملت ما یقارب تحلیل 

 مئة تعریف اإلبداع ،توصل من خاللھا إلى أن اإلبداع لھ مستویات خمس، وھي:

 المستوى األول: اإلبداع التعبیري:

    وفق ھذا المستوى من اإلبداع یتم العمل على تطویر أفكار بعض النظر عن نوعیھا أو 

أصالتھا. وقد یكون اإلبداع غیر ذي صلة بالموضوع، ویمكن تنمیة ھذا اإلبداع من خالل 

إستراتجیة العصف الذھني ، ویستند ھذا النوع إلى قواعد. ویتمثل في الرسوم التلقائیة 

Pلألطفال. 37F

4 

 المستوى الثاني: اإلبداع اإلنتاجي: 

    في ھذا المستوى من اإلبداع یكون الشخص عنوانا ألي منتج تجدیدي، حیث یعتبر إنتاجا 

أو تصمیما لوحة فنیة من ھذا القبیل، حیث تتوافر بعض القیود التي تضبط األداء المنطلق 

Pلألفراد . 38F

5 

  .289م،ص2009 ،1د عماد عبد الرحیم الزغول: مبادئ علم النفس التربوي ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة-عمان- ط 1
أ- د نایفة  قطامي وآخرون: تنمیة اإلبداع والتفكیر اإلبداعي، الشركة العربیة المتعددة للتسویق والتوریدات- القاھرة – (د ط 2
  .30، ص2008)

289د- عماد الرحیم الزغول: مرجع سابق ،ص  .3  
د صالح محمد أبو جادو- د محمد بكر نوفل: تعلیم التفكیر – النظریة والتطبیق- دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة-  

139 ، ص2007 1عمان – ط .4  
ه- 2،1418عبد الكریم الخالیلة،عفاف اللبابیدي: طرق تعلیم التفكیر األطفال دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع- عمان – ط5

  .142م، ص1997
15 
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فحینما یقوم طفل كبیر بتمثیل شخص- بطریقة واقعیة فإن ذلك یحل محل التصور التلقائي 

: مثلالذي یتمیز بالتعبیر الحر، ویتطلب ھذا المستوى عادة مستوى عال من المھارة التقنیة 

الكلمات واأللوان واآللة الموسیقیة. لذلك تبدو أھمیة ھذه المھارة بوضوح في بعض األنشطة 

  1 : الرسم.مثلاإلبداعیة. 

 المستوى الثالث : اإلبداع االختراعي: 

    ویشیر ھذا المستوى إلى القدرة في استخدام المواد بصورة جدیدة ومطورة ولكن دون 

أن یقدم إسھاما جدیدا في المعرفة أو المبادئ والنظریات أو المدارس الفلسفیة، ویتمیز ھذا 

النوع بأنھ غالبا ما یخضع لمعاییر ومواصفات تحددھا عادة دوائر تسجیل براءات 

االختراعات التي تشترط أن یكون العمل غیر مسبوق ونافعا معا. مثل: ابتكارات إدیسون 

 .BELL وبل MARCONIومار كوني

ومن خصائص ھذا المستوى االختراع واالكتشاف اللذان یتضمنان المرونة في إدراك 

  2عالقات جدیدة.

 التجدیدي INNOVATIV CREATIVITYالمستوى الرابع: اإلبداع 

   یتضمن ھذا المستوى من اإلبداع تولید استخدامات وظیفیة جدیدة ألشیاء معروفة أو 

متواجدة، یظھر عند قلیل من الناس، ھذا المستوى یتضمن قدرة على اختراق قوانین 

Pومبادئ ومسلمات، أو حتى مدارس فكریة ومن ثم تقدیم منطلقات وأفكار جدیدة. 41F

3 

 4في الذرة. yoorمثل: اإلضافات التي قدمھا ذرفورد على یور

 EMERGNTIVE CREATIVITYالمستوى الخامس: اإلبداع االنبثاقي :

    یعتبر اإلبداع في ھذا المستوى أعلى درجات اإلبداع، وھو نادر الحدوث لما یتطلبھ من 

وضع أفكار وافتراضات جدیدة كل الجدة. تتحقق فیھ قدرة الفرد على الوصول إلى نظریة 

م، 2007ه- 1،1428أ- د مجدي عزیز إبراھیم: التفكیر لتطویر االبداع وتنمیة الذكاء،عالم الكتب – نشر، توزیع، طباعة،ط1
  .395ص

. 1أ- د سمیر عبد الوھاب أحمد : أدب األطفال: قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة- عمان- ط2
  .296م- ص2006ه- 1426

140رجع سابق صمد- صالح محمد أبو جادو – د محمد بكر نوفل:   .3  
395، ص سابقرجعمأ- د مجدي عزیز إبراھیم:   .4  
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أو مبدأ جدید. ویسمى ھذا النمط باإلبداع السامي، ویقود إلى أعمال مھمة واكتشافات أساسیة 

Pتختلف عن اإلبداع.  43F

1
P  

 سابعا: مھارات التفكیر اإلبداعي: 

    یتفق معظم الباحثین والدارسین في مجال اإلبداع والتفكیر اإلبداعي على أنھ یشمل ثالثة 

مھارات رئیسیة وھي الطالقة والمرونة واألصالة. وباإلضافة إلى مھارتین فرعیتین ھما: 

  2الحساسیة للمشكالت والتفاصیل.

 : fluency:  الطالقة:7-1

    وھي القدرة على إنتاج عدد كبیر من األفكار ذات الداللة ویعد ھذا العامل إحدى قدرات 

الوحدات الزمنیة للتفكیر التباعدي. فالفرد المبدع على درجة مرتفعة من القدرة على سیولة 

األفكار وسھولة تولیدھا، أي أنھ متفق في تحدید األفكار وكمیتھا في موضوع معین وفي 

Pوحدة زمنیة ثابتة بالمقارنة مع غیره.  45F

3 

 وللطالقة أنواع، وھي: •

   وتعني سرعة الفرد في التفكیر على تقدیم األلفاظ و الكلمات أو الطالقة اللفظیةا 1 

المترادفات و نقائضھا تولیدھا في سق معین، أو قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من 

 المفردات ضمن مواصفات معینة في فترة زمنیة معینة .

Pمثال: تقدیم أكبر عدد ممكن من بیوت الشعر تبدأ بحرف وتنتھي بحرف معین.  46F

4
P  

 : وھي القدرة على التعبیر عن األفكار وسھولة صیاغتھا في التعبیریة الطالقة: ب -1

 5كلمات أو صور للتعبیر عن ھذه األفكار بطریقة تكون فیھا متصلة یغیرھا ومالئمة لھا. 

 : وھي إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات الداللة الواحدة.التداعي طالقة: ج -1

396، صا د مجدي عزیز إبراھیم:التفكیر لتطویر وتنمیة الذكاء  .1  
، 1أ- د عدنان یوسف العتوم: علم النفس المعرفي – النظریة والتطبیق- دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة – عمان – ط 2

  .223،ص2004
، 2008 – القاھرة – (د ط ) والتوریدأ- د عبد الرحمان عدسا وآخرون: علم النفس التربوي، الشركة العربیة المتحدة للتسویق  3

  .466ص
م، 2007. 1د- كمال محمد خلیل: مھارات التفكیر التباعدي. دراسة تجریبیة- دار المناھج للنشر والتوزیع- عمان- األردن. ط 4.
  25ص

د- سناء نصر حجازي: تنمیة اإلبداع ورعایة الموھبة لدى األطفال، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة – عمان األردن،  5
  .65،ص1،2009ط
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: وھي تقدیم بعض اإلضافات إلى أشكال معینة لتكوین رسوم األشكال طالقة: د -1 -2

: كأن یعطي الفرد رسمة على شكل كرة ویطلب منھ إجراء إضافات بسیطة مثلحقیقیة. 

 1بحیث یصل إلى أشكال متعددة وحقیقیة. 

): الطالقة في مجال األفكار من أھم عوامل الطالقة، ویعني القدرة على المعاني (األفكار طالقة ه:

 .2إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في زمن محدد

 نستخلص مما سبق أن القدرة على الطالقة تقاس بأشكال متعددة: •

 سرعة التفكیر بإعطاء كلمات في نسق محدد. -

 التصنیف السریع للكلمات في فئات خاصة. -

 3إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معینة.  -

  :flexibilité/ المرونة: 7-2

    وتعني تنوع األفكار والقدرة على االنتقال من فئة إلى أخرى في التفكیر. ویمكن قیاسھا كمیا 

بعدد الفئات أو الطریقة التي یفكر بھا األفراد إلنتاج االستجابات، وذلك من خالل التحویالت في 

Pفئات أو طرق أو اتجاھات التفكیر.  51F

4
P فالمرونة بعكس الجمود أو التصلب العقلي، ألنھا قدرة الفرد 

 على تغییر حالتھ الذھنیة بتغیر الموقف.

 ویمكن تقسیم المرونة طبقا لبعد المستوى إلى األنواع التالیة: •

 أ/ اإلنتاج التباعدي لفئات األشكال:

    وھو عامل یتطلب مرونة في تنسیق األشكال البصریة مثل : اختبار تشابھ األشكال، ویتطلب 

Pتجمیع عدد من األشكال في مجموعات كل منھا یتكون من ثالثة أشكال . 52F

5
P  

 ب/ اإلنتاج التباعدي لفئات الرموز:

وتقاس باختبار یتطلب من المفحوص أن یجد عددا من الخصائص التي تشترك فیھا مجموعات 

 من الحروف، ثم یضیف مجموعات أخرى من الحروف.

 ج/ اإلنتاج التباعدي لفئات المعاني:
د- محمد فرحان القضاة، د- محمد عوض الترتوري: علم النفس التربوي- النظریة والتطبیق- دار الحامد للنشر والتوزیع- األردن-  1

  .2006عمان، (د ط ) 
27،ص1،2002د- جمال الدین محمد الشامي: المعلم وابتكار التالمیذ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،ط  .2  

أ- د یوسف القطاعي / د دلى الفرا: التفكیر اإلبداعي القصصي لألطفال دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة – عمان – األردن،  3
  .164، ص1،2009ط

28، صالمعلم و ابتكار التالمیذد- جمال الدین محمد الشامي : - .4  
28 ، ص-مرجع نفسھ  .5  
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    وھذا العامل ھو ما یطلق علیھ جیلفورد المرونة السیمیانتیة التلقائیة. وتقاس باختبارات 

االستعماالت، والتي تحدد بعدد فئات االستعماالت التي یعطیھا المفحوص لشيء معین والتي 

Pتتطلب أیضا استعماالت غیر مألوفة ألشیاء معینة. 53F

1 

 یتم التعبیر عن المرونة بمظھرین أو شكلین ھما: •

: وھي قدرة الفرد على تقدیم عدد من االفكار المتنوعة التي ترتبط التلقائیة المرونة / أ.7-2

 بموقف محدد.

: أي التوصل إلى حل مشكلة ما أو مواجھة أي موقف، في ضوء التكیفیة المرونة ب/.2 -1

التغذیة الراجعة، التي تأتي من ذلك الموقف، لذا فالمرونة تعتمد على الخصائص الكیفیة 

Pلالستجابات، وتقاس یتنوع ھذه االستجابات. 54F

2 

 :originality/ األصالة : 3- 7

      تعد عنصرا أساسیا في التفكیر اإلبداعي ، فھي القدرة على تولید أفكار جدیدة أو غیر مألوفة 

وفریدة من نوعھا، أو ھي قدرة الفرد على إعطاء تداعیات بعیدة أو إنتاج أفكار غیر شائعة تتمیز 

Pبالجدة فیھا یتعلق بھ أو بالمجتمع الذي یعیش فیھ.  55F

3 

فالذي یفكر بطریقة متفردة وأصلیة ھو الذي یستطیع أن یبحث عن أفكار واقتراحات  -

جدیدة وحلول فریدة للمشكلة ، إن المفكر بھذه الطریقة ھو الذي یطور تفكیره التشعبي،لذا فإن 

 4االختراعات الجدیدة تعتمد على أفكار أصلیة مبتكرة. 

 

 

 

 

د- محمد حمد الطیطي: تنمیة قدرات التفكیر اإلبداعي ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة- عمان ، األردن،  1
  .53،ص2،2004ط
 53 د محمد حمد الطیطي : تنمیة قدرات التفكیر اإلبداعي ص 1
 1د فخري رشدي خضر: طرائق التدریس الدراسات االجتماعیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة – عمان ،األردن- ط 3
  .227م،ص2006،

خیر سلیمان شواھین، شھر زاد صالح بدندي: تنمیة مھارات التفكیر لألطفال- دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة –  
34، ص2009، 1عمان ،األردن- ط .4  
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 :sensiterrty to problems/ الحساسیة للمشكالت:4- 7

    وتعني القدرة على رؤیة العیوب، أو قدرة الفرد على رؤیة الكثیر من المشكالت واإلحساس 

بھذه المشكالت یتحدى المبتكر للوصول إلى التغیرات أو اإلنتاج الجدید الذي یحلھا مثل: عیوب 

Pالمجتمع. 57F

1 

فال شك أن اكتشاف المشكلة یمثل الخطوة األولى في عملیة البحث عن حل لھا وإثارة التساؤالت 

: لماذا ال یسمح لجمیع سائقي السیارات بدھان جمیع سیاراتھم باللون مثلحول المشكلة. 

Pاألصفر؟ 58F

2
P  

 وھي قدرة الفرد على تقدیم إضافات، أو زیادات élaboration :التوسع أو اإلفاضة /:5 -7

جدیدة لفكرة أو عمل ما من ناحیة من نواحي قدرتھ المختلفة حتى یصبح على درجة أكبر من 

التطور أو اإلتساع، أو قدرة مھمة على التوسع وإضافة التفاصیل إلى الفكرة المعطاة تمیز 

 3وزخرفة وتنفیذ للفكرة .

 :maintaining direction / : المحافظة على االتجاه:6- 7

     وھي استمرار الفرد على التفكیر في المشكلة لفترة زمنیة طویلة حتى یتم الوصول حتى یتم 

Pالوصول إلى حلول جدیدة. 60F

4 

 ثامنا: مراحل العملیة اإلبداعیة:

      اختلف العلماء في تحدید المراحل، كما اختلفوا في تعریف اإلبداع، كما یؤكد العلماء أن لیس 

 ومار كسبري WALLASواالسمن الضروري أن تمر عملیة اإلبداع بمراحل محددة. ویذكر 

marksbery أن عملیة اإلبداع تمر بمراحل متنوعة تتكون خالل الفكرة اإلبداعیة، كما یؤكدان 

أنھ قد ینتقل الفرد المبدع من المرحلة األولى إلى المرحلة األخیرة في أثناء تكوین الفكرة اإلبداعیة 

 5دون المرور ببقیة المراحل، وفیما یأتي بعض نماذج العملیة اإلبداعیة. 

  :graham wallasأوال: نموذج واالس: 

252، صتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعيأ- د سوسن شاكر مجید:   .1  
252أ. د سوسن شاكر مجید: مرجع سابق ،ص   .2  

وجدان الشمري: دور القصة في تنمیة القدرات والسمات البدائیة لدى أطفال الروضة، الدار العالمیة للنشر والتوزیع القاھرة- (د ط) 3
  .76،ص2005

65 ،صتنمیة اإلبداع و رعایة الموھبة لدى األطفالد- سناء نصر حجازي:   .4  
، 2د. زید الھویدي ، د.محمد جھاد جمل: أسالیب الكشف عن المبدعین والمتفوقین، دار الكتاب الجامعي للنشر – العین- ط 5

  .96م،ص2006ه- 1426
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 أن عملیة اإلبداع عبارة عن مراحل متباینة، تتولد في أثنائھا الفكرة wallas واالسیذكر 

  وھي:1الجدیدة، وتمر ھذه العملیة بأربعة مراحل،

 :éparationأ/ مرحلة األعداد (التحضیر) 

    وتتضمن جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة كما تتضمن تحدید المشكلة وفھم عناصرھا. كما 

تتضمن محاوالت لحل ھذه المشكلة وقد یفید ذلك في فھم المشكلة بشكل أفضل وتعرف جزیئات 

 2المشكلة والعالقات التي تربط تلك الجزئیات.

  : incubation الكمون أو االختمار –ب/ مرحلة االحتضان 

     في ھذه المرحلة یكون الشخص المبدع خامال، وال یظھر أي نشاط فكري یذكر، وفیھا 

یستوعب العقل كل المعلومات التي لھا عالقة بالمشكلة ویتخلص من األفكار والمعلومات التي 

لیس لھا عالقة، كما یكون الخیال نشیطا في ھذه المرحلة، ویكون الفرد المبدع قلقا ومتوترا وقد 

أطلق على ھذه المرحلة اسم مرحلة المخاض لما یصاحبھا من توترات نفسیة وتقلبات مزاجیة، 

وتشیر خبرات األشخاص المبدعین أن إنجازاتھم اإلبداعیة تحدث خالل األوقات التي یتركز 

 3وعیھم على موضوع آخر.

  :illuminationج/ مرحلة اإللھام أو اإلشراف:

     وھي المرحلة التي تتولد فیھا األفكار الجدیدة التي تقود إلى حل المشكلة وعادة تأتي األفكار 

لھویدي: ( إن اإلى الفرد بشكل متتابع ومستمر وكأنھ یوجد فرد آخر یلقنھ تلك األفكار، ویقول زید 

المبدع یجد ضالتھ في ھذه التي كان في خضم البحث عنھا، كما إنھ یشعر بشھوة الفرد والنصر 

عند حل المسالة (المشكلة )، وكمثال على ذلك قول أرخمیدس: (وجدتھا، عندما توصل إلى كیفیة 

 4قیاس حجم جسم صلب غیر منتظم.

  :vérificationج/ مرحلة التحقق أو إعادة النظر 

    وھي المرحلة التي یتم فیھا تجریب واختبار الفكرة الجدیدة التي توصل إلیھا المبدع. ویفضل 

أن یجرب كل مبدع فكرتھ قبل أن یعلنھا، وان یتأكد من صحتھا، كما على الشخص المبدع في 

التعرف إلى مواطن الضعف والقصور في فكرتھ أو نظریتھ الجدیدة وفي التاریخ یوجد أمثلة 

61، صتنمیة قدرات التفكیر اإلبداعيد. محمد حمد الطیطي:   .1  
96، صأسالیب الكشف عن المبدعین والمتفوقیند. زید الھویدي، د. محمد جھاد جمل:   .2  

  .40م، ص2006ه، 1426 ،1د. سعید عبد هللا الفي: القراءة وتنمیة التفكیر، عالم الكتب – نشر- توزیع – طباعة – القاھرة – ط3
94، صتعلیم التفكیرمحمود طافش:   .4  
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متعددة لنظریات صحیحة رفضت في البدایة وعند مراجعتھا بعد زمن ثبتت صحتھا. مثال: تقدیم 

 لفكرة دوران األرض حول الشمس ولم یستطع إقناع اآلخرین إلى aristarckus أرستارخوس

Pعام واثبت صحة دوران األرض حول الشمس 800 بعد كوبرنیكسأن جاء  66F

1 

 :1981ثانیا: نموذج األلوسي 

 یلخص األلوسي مراحل العملیة اإلبداعیة بالمراحل التالیة:

: وفي ھذه الرحلة یظھر إحساس عند الفرد بوجود مشكلة وانھ بحاجة بالمشكلة الشعور مرحلة /1

 إلى حلھا.

: ویتم تحدید المشكلة وذلك بصیاغتھا یحمل تقریریة أو بصیاغتھا على المشكلة تحدید مرحلة /2

Pشكل سؤال یحتاج إلى حل.  67F

2 

: والفرض ھو حل مقترح لم تثبت صحتھ، إذ یقوم الفرد باقتراح الحلول التي الفروض مرحلة /3

 یعتقد أنھا قد تمثل حال في المستقبل.

: في ھذه المرحلة یتمكن الفرد المبدع من إنتاج الحل األصیل والحدید ویستثني الحل مرحلة /4

 بقیة الحلول المقترحة.

: في ھذه المرحلة یتم التأكید من صحة الحل األصیل أو اإلنتاج الجدید. ومن التقویم مرحلة /5

Pمدى فائدتھ في تلبیة حاجات الفرد. أو حاجات المجتمع إلیھ. 68F

3
P  

 خالصة الفصل: •

    نظرا ألھمیة التفكیر اإلبداعي وقیمتھ وإظھار قدرات التالمیذ واستغاللھا في التعلم إلفادة 

المجتمع ورقیة وازدھاره، واستغاللھا ضرورة ملحة للتربویین، علماء النفس والمعلمین ولكل من 

لھ عالقة بعملیة التعلم. فسواء كان الطفل مبدعا بالوراثة أم بتأثیر البیئة فال بد لھ من بیئة ثریة 

تسمح لھ بالطالقة في التفكیر وبإجراء التجارب والتأمل لكي یستمر ویتطور تفكیره اإلبداعي. 

 لذلك سوف نوضح ذلك بالتفصیل في الفصل الثاني.

 

289م. ص2000ه – 1420، 3أحمد نجیب: أدب األطفال – علم وفن ملتزم، دار الفكر العربي – القاھرة- ط  .1  
، 2د- زید الھویدي: اإلبداع – ماھیة – اكتشافھ – تنمیتھ، دار الكتاب الجامعي – اإلمارات العربیة المتحدة – ط 2

  .33م،ص2007ه،1427
98د. زید الھویدي ، د. محمد جھاد جمل:أسالیب الكشف عن المبدعین و المتفوقین، ص  .3  
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تمھید : 

 قدرة تتوفر لدى اإلبداع، وقد أجمعوا على أن اإلبداعلقد تطرق العدید من الباحثین لموضوع 

 اإلبداعجمیع الناس بدرجات متفاوتة ویمكن تنمیتھ وتدریبھ، ففي معرض حدیثنا السابق عن 

وعوامل تنمیتھ تطرقنا فیما بین السطور إلى بعض العوامل المؤثرة فیھ، والعوامل التي تعیقھ 

وأھم االستراتیجیات لتنمیتھ، فالخطوة األولى التي یجب على المعلمون والمدربون ھي 

تحدیدھا حتى یمكن التغلب علیھا بفاعلیة عند تحقیق البرنامج التعلیمي الذي یستھدف تنمیتھ 

 عندما نھیأ لھ الظروف لتطویر طاقاتھ الخفیة ومواھبھ. اإلبداع العادي یستطیع فاإلنسان"

: اإلبداعيأّوال: عقبات التفكیر 

 ما ھو خاص بالفرد وما ھو خاص بالظروف اإلبداعيمن العقبات التي تعیق التفكیر 

 كاألسرةاالجتماعیة كالمجتمع الذي یعیش فیھ، ومنھا ما ھو متعلق بمحیطھ المباشر 

Pوالمؤسسات التعلیمیة 0F

1
P .

العقبات الشخصیة: أھّمھا: 

 ضعف الثقة بالنفس: 1-1): 1

 ألّن ضعف الثقة بالنفس یؤدي إلى التردد اإلبداعيفالثقة بالذات عاھل مھم في التفكیر   

 عمل إنجاز. فشك الفرد في قدراتھ بعدم النجاح وعدم اإلخفاقوالحیرة والفشل والخوف من 

 بل في تربة النجاح والتقدم والثقة بالذات. كان اإلحباط ال ینمو في تربة فاإلبداع ة لھ قیم

P.محدودة طاقتي إنّ یقول :  1F

2 

: الحماس المفرط: 2)1

132ص م،2006 ،1ط األردن، عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار اإلبداع، إلى المدخل: العزیز عبد سعید- د  .1  
، 2007 األول اإلصدار 1 ،طاألردن د- سعید عبد العزیز: تعلیم التفكیر ومھاراتھ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  2

  .90ص
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 االنفعال المفرط فیھ ، فالرغبة القویة في النجاح والحماس الزائد تؤدي أشكالیشكل احد 

 كما أنّھ یشجع الفرد للقفز إلى الحالةلتحقیق االنجازات إلى االستعجال النتائج قبل نضوج 

 وقد یكون ناتجا عن شعور الفرد الزائد بثقتھ بنفسھ أو اإلبداعیةمرحلة متأخرة في العملیة 

Pنتیجة الغرور 2F

1 

: وانفعاالتھ: عواطف الفرد 1:3)1

 یعبر عن أفكاره كما یرید كما أنال شك أّن الفرد الذي یتصف بصفة االنفعال ال یستطیع 

رین على حل مشكالتھ. ومن ھذه العوائق: الخوف من ارتكاب تمیعیق الفرد حین یحاول ال

الخطأ، وعدم القدرة على التمییز بین الحقیقة والوھم، المیل المسایر المألوف ومجاراتھ. 

فمسایرة المألوف ومجاراتھ تقضي على الخیال اإلبداعي، فالتفكیر المتعدد إال وجھ ھو 

 وعامة الشعب كیف محاوریھالمسؤول عن اإلبداع مثال: دفع سقراط حیاتھ ثمنا لتعلیم 

Pیستخدمون عقولھم وكیف یفكرون وینظرون للحیاة والمشكالت التي تقف في طریقھم 3F

2 

: التشبع:  1-4)1

عملیة معاكسة لالحتضان، وھو حالة من االستغراق الزائد، الذي قد یؤدي إلى نقص الوعي 

Pفي دقة المشاھدات 4F

3 

:  النمطي: التفكیر 5)1

یقصد بھ ذلك النوع من التفكیر المقید بالعادة، فھو ال یخرج عن المألوف الذي یحد من 

: لتوضیح مثالقدرات الفرد على قدح زناد عقلھ والتفكیر بطریقة مختلفة في حل مشكالتھ. 

أثر ھذه العقبة أورد دیبونو مثاال یتلخص في أّن كلبا اعتاد أن یسلك طریقا طویال للوصول 

إلى عظمة یضعھا صاحبھا في نفس الموقع خلف السیاج، ولما كانت أول محاولة ناجحة 

للوصول إلى العظمة قد تحققت بعد سلوك ھذا الطریق الطویل ، فقد ظل الكلب متمسكا بھا 

وأصبحت عادة یقوم بھا بصورة آلیة، ولو أمكن توجیھ الكلب لھذه العظمة ألصبح بمقدوره 

 4أن یتخلى عن عادتھ ویكتشف الطریق األقصر لبلوغ ھدفھ

91ع نفسّھ، ص  المرج 1  
.123د- سعید عبد العزیز: المدخل غلى اإلبداع ، ص  2  

.90د- سعید عبد العزیز: تعلیم التفكیر، ومھاراتھ،  ص 3  
 : د- فتحي عبد الرحمان جروان: اإلبداع: مفھومھ، معاییره، نظریاتھ، قیاسھ، تدریبھ، دار الفكر ناشرون وموزعون- 4

  .175م، ص2009ه/1430، 2المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان- ط
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: التسرع وعدم احتمال الغموض: 6)1)1

یتسرع بعض الناس في إیجاد حلول لمشكالتھ من فنجدھم 

یتبنون أول حل یخطر ببالھ من حیث غنّھم ال یتغلبون المشكلة على كافة وجوھھا وال 

یدركون ما ھو غامض منھا لذلك نجدھم یتسرعون في تقدیم الحلول بدون اللجوء إلى تولید 

أكبر قدر ممكن من البدائل كحلول للمشكلة، مثال: عند ممارسة عملیة العصف الذھبي ال 

Pیسمح بإصدار األحكام إالّ بعد استنفاذ كل فرصة ممكنة لتولید األفكار 6F

1 

: عدم الحساسیة والشعور بالعجز:  7)1)1

من الخصائص الضروریة لعملیة التفكیر اإلبداعي الیقظة والحساسیة المرھفة للمشكالت، 

فعندما تضعف الحساسیة نتیجة عدم اإلثارة أو قلة التحدي  فإّن الشخص یصبح أكثر میال 

 أبعاد المشكلة استشرافللبقاء في دائرة ردود الفعل لما یدور حولھ ویتخلى المبادأة في 

Pواالنشغال في إیجاد حلول لھا مجرد اإلحساس بھا 7F

2 

: نقل العادة:  8)1)1

فعالة في التعامل مع مواقف عدیدة ت عندما تترسخ لدى الفرد أنماط وأبنیة ذھنیة معینة كان

ومتنوعة ، فإنّھ غالبا ما یتم تجاھل استراتیجیات أخرى أكثر فعالیة، ومن العبارات القاتلة 

التي تلخص ھذه العقبة قولنا: "لقد كنا دائما نفعل ھذا بنجاح" أو"كنا نحل المشكلة بھذه 

Pالطریقة" 8F

3
P. 

 في محیط األسرة: اإلبداع): معوقات 2(

یقول العالم األمریكي إیرك بیرن "إّن الناس یولدون أمراء وأمیرات لكن أسالیب التنشئة 

األسریة تحیكھم غلى ضفادع" فاألسرة ھي التي تقوم بتعلیم الطفل سلوكھ االجتماعي 

 التطبیقیة- دار الشروق للنشر والتوزیع- عمان، األمثلة أ-د- جودت أحمد سعادة: تدریس مھارات التفكیر – مع مئات 1
  266، ص2003، 1 طاألردن

60ص سابق مرجع: سعد جبر سعاد- د .2  
178ص ، سابق مرجع : جروان الرحمان عبد فتحي- د  .3  
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واألخالقي ....الخ واإلبداعي، فھي تستطیع أن تشجع في األطفال طالقة التفكیر واحترام 

 . والتقدیر واألصالة والمرونة والحب اآلخرین

Pفقدان الحب في المحیط األسري یؤدي إلى اضطرابات وسلوكیات انفعالیة 9F

1
P األمر الذي یحد ،

من طموحھم وتعلیمھم فأكبر دلیل ما یعافي منھ أطفال المالجئ حیث یفتقرون للحب والدفء 

العاطفي، من ابرز معوقاتھ في األسرة، نذكر: 

تدني المستوى االقتصادي : 

ال شك أن المال ھو عصب الحیاة واّن تدني مستوى الدخل یقف عائقا أمام رب األسرة ،       

فاألسرة ھي التربة التي تستطیع أن توفر ألبنائھا كل الوسائل اإلنمائیة وھي التي تستطیع أن 

تدفع بالطفل إلى أقصى حّد ممكن كممارسة میولھ المتعددة وقدراتھ المختلفة وأفكاره 

Pیةعبالتش 10F

2
P. 

_ ارتفاع نسبة األمیة في بعض األسر: 

إّن من أكبر األخطاء الماثلة أمام اإلبداع ھي األمیة فاألمي تنقصھ القدرة على اإلطالع على 

إبداعات اآلخرین وأفكارھم بسبب عدم القدرة على التعبیر عن آرائھم أو عدم قدرتھ على 

Pتقدیم حلول لمشكالتھم. 11F

3 

اختالف أدوار الوالدین في التربیة: 

 األب وظیفة كسب العیش فإذا أبنائھا وعلىإّن النظرة السائدة أن األم ھي المسؤولة عن تربیة 

ما فشلت األم في مھمة تربیتھا ألبنائھا دار الصراع بینھا وبین زوجھا لیغیرھا المسؤولیة عن 

الفشل والحقیقة غیر ذلك حیث أّن على الوالدین ان یكمال أدوارھما ألّن لكل منھما تجاربھ 

وخبراتھ األمر الذي یساعدھما على إنشاء أطفال متكاملین قادرین على النمو فیجب على األم 

واألب أن یوفرا  ألطفالھما الجو اآلمن والمریح ویجب علیھما احترام قدرات الطفل في كافة 

Pمجاالت نموه لتقویم سلوكیات وتنمیة قدراتھ وإبداعاتھ 12F

4
P. 

- معوقات اإلبداع في المجتمع: 3

301ص السابق، المرجع تنمیتھ،- اكتشافھ- ھیتھ ما اإلبداع،: الھویدي زید- د .1  

225سوسن شاكر مجید: تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي، صد-   2  
128،ص  اإلبداع إلى المدخل: العزیز عبد سعید- د .3  
.129: د- سعید عبد العزیز: المدخل غلى اإلبداع، ص  4  
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: االتجاھات والقیم السائدة في المجتمع المتمثلة في الطاقة والخضوع والمبالغة في تقدیس مثل

: مثلالماضي والتمیز بین الجنسین والحروب التي تشكل ظاھرة مزمنة في الوطن العربي 

Pحرب الخلیج والعنف السیاسي 13F

1 

نلخص عوائق اإلبداع في المجتمع في النقاط التالیة: 

انتشار األمیة والجھل والبطالة والجریمة. 

التمییز بین الذكور واإلناث. 

ذوبان الفرد في الجماعة وإھمال مواھبھ وقدراتھ. 

عدم االستقرار األمني. 

اإلیقاع على التقالید البالیة. 

Pاجترار أمجاد الماضي والتشبث بھا وعدم السیر نحو المستقبل 14F

2 

 

 

 

 

 

 

 

P 15F

1
P)معوقات اإلبداع.1شكل رقم:( 

167ص من2005/ 1425 ،1ط – عمان- والتوزیع للنشر صفاء دار ن التفكیر ومھارات الطفل: الخلیلي السالم عبد أمل:   .1  
167ص السابق، المرجع : الخلیلي السالم عبد أمل  .2  

معوقات خاصة 

متعباملج  
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 -وجود شخصيات تسلطية  

 -سيادة قيم الطاقة و اخلضوع لآلخرين

 -التمييز بني أفراد اجملتمع (أبيض-أسود-ذكر-أنثى)

 وجود عدو دائم لألمة مثل الصهيونية و أمريكا و الغرب.

 -عدم اهتمام وسائل بالربامج الرتبوية و خاصة اإلثرائية.

 

 

 

 املعلم أساليبه ،اجتاهاته حنو                 -أساليب التدريس املتبعة          -أسلوب املعاملة
-             -االمتحانات املدرسية و           -العالقة بني الوالدين باألبناء –عمله   عالقاته مع التالميذ

.                        –املنهاج-احملتوى-األنشطة   اهتمام الوالدين باألبناء–                 أساليبها
 اإلدارة املدرسية(دميقراطية،                 -الطاقة العمياء                   -املستوى اإلقتصادي 

Pتسبيبة،استبدادية)-عدم مراعاة           -انعدام قيمة الدميقراطية           -املستوى التعليمي للوالدين 16F

2 
 عدم فاعلية        -ندرة برامج املتفوقني –الفروق بني التالميذ 

 أساليب اإلشراف و توجيه الرتبوية
 عدم تنوع أساليب اإلشراف و اإلدارة

 

 
158زید الھویدي ،محمد جماد جمل :مرجع سابق ص 1  

معوقات خاصة 

 بالفرد

 النظام الرتبوي

معوقات خاصة 

ملدرسةبا  

معوقات 

 اإلبداع

معوقات خاصة 

سرةباأل  

28 
 

                                                                                                                                                                                     



 الفصل الثاني                                                                             تربیة اإلبداع
 

  االبداعي: مقترحات إلزالة المعوقات التي تواجھ تنمیة التفكیر

تعلیم اإلبداع  والتحریض على ممارستھ من خالل برامج تعلیمھ تعد لھذا الغرض في جمیع 

مراحل التعلیم، وذلك یستند غلى كون اإلبداع ظاھرة یمكن تعلیمھا وتعلمھا. 

 القدرات اإلبداعیة لدى طوتنشر تعدیل وتطویر المناھج الدراسیة لتصاغ بطرق تفج)2

المتعلم، ولحدوث ذلك ال بد من اقتناع الجھات الرسمیة المشرفة على وضع البرامج الدراسیة 

والمناھج التعلیمیة. 

) توفیر مناخ تعلیمي تعلمي اجتماعي یشجع على تنمیة القدرات اإلبداعیة بین المعلم  3

والمتعلم وبین المعلم واإلدارة التربویة وبین المدرسة والمنزل. 

) تطویر برامج خاصة لتطویر وإعداد المعلمین المبدعین واالستمرار في تدریبھم ونموھم 4

Pالمھني وتطویر وتعدیل اتجاھات المعلمین نحو اإلبداع والمبدعین 17F

1 

: اإلبداعيثانیا: العوامل المؤثرة في التفكیر 

تتأثر تربیة اإلبداع بخصائصھا المتمیزة إلى حد كبیر بالمحیط والبیئة التي یعیش فیھا الفرد، 

فتتأثر بالعادات والتقالید والقیم والمعتقدات وكل ما یتصل بالتراث الثقافي للمجتمع. 

وتختلف المجتمعات في بنائھا وثقافتھا ومعتقداتھا عن بعضھا بعض. فھناك المجتمعات التي 

تشجع االستقاللیة واالعتماد على الذات وتشجیع روح التطور والتقدم بدون أي قیود أو تحفظ 

Pفي حین أّن نوعا من المجتمعات ال یشجع االستقاللیة  18F

2 

فھناك نوعین من العوامل التي تؤثر في قدرة الفرد على التفكیر اإلبداعي ھما: 

 ھي تلك الظروف الخاصة بالفرد وتكمن بداخلھ ولھا ارتباط كبیر : العوامل الذاتیة:1 -2

بالقدرات اإلبداعیة وبالعمل اإلبداعي ویمكن أن نذكرھا كما یلي: 

 

155ص السابق المرجع األطفال، لدى الموھبة ورعایة اإلبداع تنمیة: حجازي نصر سناء  .1 
54ص اإلبداعي التفكیر قدرات تنمیة : الطیطي جمد محمد  .2  
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یعني أنّھ كلما شعر الشخص باألمان النفسي وبحریتھ - أ:  األمان النفسي والحریة: 1- 2

Pالكاملة في التعبیر زادت بذلك فرصة ظھور اإلبداع لدیھ بشكل واضح وأكبر 19F

1
P .

وبھذا فإن من العوامل التي تساعد الفرد على اإلبداع ھو ثقتھ بنفسھ وبقدراتھ الشخصیة. 

ب: االنفتاح على الخبرة: - 2

یعتبر من أكثر الظروف أھمیة للفرد أثناء عملیة اإلبداع وھي تتمثل في تلك العملیات التي 

یقوم من خاللھا بتقییم ذاتھ بطریقة موضوعیة بحیث یقوم بطرح األسئلة والبحث عن 

Pاإلجابات المناسبة التي ینتج عنھا إحساس الفرد بذاتھ والرضا عنھا 20F

2 

- د: عامل الوراثة:  2

تظھر العالقة بشكل واضح بین اإلبداع والوراثة في أعمال ولیام جیمس وخصوصا في 

. 1900نظریتھ التي ظھرت عام 

وقد صاغ ھذه العالقة في العبارة التالیة: "اإلبداع نتیجة حاصلة بین الروابط وتجنب إصدار 

األفكار العامة" ویضیف أیضا "الفرق بین المبدع وغیر المبدع في أّن المبدع ھو شخص 

 نحو األفكار المحسوسة"، وقد غلب جیمس الوراثة على البیئة هأتلف األفكار المألوفة بسعي

ورفض فكرة إن الفرد العبقري ھو الذي یقیم روابط متمیزة بین األفكار المختلفة وھذه القدرة 

Pترجع غلى ظروف وراثیة 21F

3 

U2-2  :العوامل البیئیة :

تعتبر البیئة أحد العناصر المحددة لظھور األعمال اإلبداعیة ویقال في كثیر من الحاالت أّن 

اإلنسان ابن بیئتھ ومجتمعھ أي أّن إبداع الفرد ھو احد مترتبات تفاعلھ مع بیئتھ ویرى الكناني 

أّن الوجھة الصحیحة لدراسة السلوك اإلبداعي وفھمھ تبدأ من اإلطار الثقافي للمجتمع ، وأّن 

 .4العوامل الوراثیة ال تفسر التنوع الشدید في المستوى األداء الذھني واالجتماعي

56ص سابق مرجع والتطبیق، النظریة بین التفكیر تعلیم: نوفل بكر محمد جادو، أبو علي محمد صالح .1  
56ص نفسھ مرجع: نوفل بكر محمد- د جادو، أبو علي محمد صالح- د  .2  

41ص سابق مرجع ن اإلبداعي والتفكیر اإلبداع تنمیة: وآخرون قطامي نایفة .3  
42المرجع نفسھ  ص    4  
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وھناك عدة عوامل خارجیة والتي قد تؤثر على القدرات اإلبداعیة للفرد ومن تلك العوامل 

 نذكر:

-أ: دور األسرة في عملیة اإلبداع : 2-2

 من األسرة الطفل یتلقى ،حیثلألسرة دور مھما في تنمیة القدرات اإلبداعیة العقلیة لألطفال 

 حیاتھ في القادمة المواقف و للخبرات سلبیة أو إیجابیة بطریقة لإلستجابات یعده ما الخبرات

تسمح بتعزیز  أسالیب و طرق ،بإتباع مجال أي في أبنائھم قدرات تنمیة مسؤولیة اآلباء ،فعلى

و تشجیع قدرات و أسالیب التفكیر اإلبداعي لدى الطفل.وكل ذلك یكون في أسرة یسودھا جو 

من الحب و الھدوء و األمن و الدفء العاطفي. 

 ال ننسى أن الجانب اإلقتصادي لألسرة دورا فعاال في تنمیة قدرات الطفل ،فكلما تمتع * -

الفرد بمستوى إقتصادي جیّد كانت لدیھ القدرة على توفیر المواد و األدوات الالزمة 

. االبداعلتنمیة

 أما على المستوى الثقافي ،فكلما كانت أسرة الطفل تتمتع بالمستوى العلمي الجیّد ،و *

بالوعي الثقافي ،كانت إحتمالیة اإلھتمام بالطفل و تقدیم المساعدة لھ أكبر ،مما یؤدي إلى 

P اإلبداعیة لإلنتاجیاتظھور المزید من فرص الوصول  23F

1 

-و من خالل ماتقدم یتضح أن لألسرة دور فعال و ھام في تنمیة قدرات الطفل اإلبداعیة من 

عدة جوانب النفسیة و المادیة و اإلقتصادیة إال أنھ ال یقتصر األمر على األسرة فقط، بل 

ینتقل ذلك إلى وسط أوسع أال و ھو المدرسة. 

 -ب-دور المدرسة في عملیة اإلبداع:2-2

للمدرسة دور ھام في عملیة اإلبداع لدى األطفال ،ویشترك في دورھا كل من المنھج 

الدراسي و المعلم و اإلدارة المدرسیة. 

«فالمنھج مجموعة الخبرات الثقافیة التي تھیئھا المدرسة لطلبتھا تحقیقا لألھداف التربویة 

Pسواء كان ذلك عن طریق المواد الدراسیة أو األسالیب و الطرائق المتبعة في التدریس» 24F

2 

 
د.صالح محمد علي أبو جادو: تطبیقات عملیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي ،دار النشر و التوزیع العلمیة عمان األردن  1

.56، ص2004، 1،ط  
.57د. صالح محمد علي أبو جادو :تطبیقات عملیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي، المرجع نفسھ ، ص2  

31 
 

                                                           



 الفصل الثاني                                                                             تربیة اإلبداع
 

 المنھاج بأنھ « مجموعة الخبرات التربویة التي تھیئھا 1998 -و یعرف الوكیل و المفتي 

المدرسة للتالمیذ سواء داخلھا أو خارجھا و ذلك بفرض مساعدتھم على النمو الشامل 

المتكامل ،أي النمو في كافة الجوانب العقلیة و الثقافیة و الدینیة و اإلجتماعیة و الجسمیة و 

النفسیة و الفنیة، نموا یؤدي إلى تعدیل سلوكھم، و یكفل تفاعلھم بنجاح مع بیئتھم ومجتمعھم و 

 .1ابتكارھم حلوال لما یواجھھ من مشكالت »

بالنسبة للمادة العلمیة المقدمة للتالمیذ و الذي یوضح طریقة تقدیمھا الكتاب المدرسي الذي 

للتعدیل من حیث الشكل و المضمون. بھدف تحقیق العملیة التعلیمیة    یخضع ھو اآلخر أما

إلنتاج عقول مفكرة و مبدعة قادرة على مواجھة تحدیات عصر السرعة و التقدم. 

    ومن خالل ما تقدم فالمنھج الدراسي بما فیھ من طرق التدریس و الكتاب المدرسي 

..........العنصر الفّعال فیھ ھو المعلّم الذي لھ دور مھم و فّعال في تنمیة قدرات التالمیذ 

Pاإلبداعیة. 26F

2 

-ج- دور المدرس في تنمیة اإلبداع: 2-2

    فال شك أن المعلّم ھو محور العملیة التربویة ،فألجل مواكبة التطورات أصبح المعلّم في 

سباق مع الزمن حتى یكون قادر على تدریس التالمیذ.و ألجل تحقیق األھداف التعلیمیة 

المسطرة في المنھج علیھ أن یسعى لتنمیة القدرات اإلبداعیة للتالمیذ.و حتى یحقق ذلك علیھ 

القیام باألدوار :َضبط البیئة الصفیة، عرض المادة بطریقة منظمة، احترام رأي األغلبیة، 

 األسئلة التي تثیر التفكیر للطلبة......الخ. حطر

 

 

 

د.محمد خلیل عباس و محمد مصطفى العبسي :مناھج و أسالیب الریاضیات للمرحلة األساسي الدنیا ،دار المیسرة للنشر 1 
1عّمان ، األردن، ط–و التوزیع و الطباعة    

27محمد خلیل عباس و محمد مصطفى العسي: مرجع سابق ص  2 
32 
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P )2شكل رقم( 27F

1
P: .عوامل تطویر مھمة تنمیة اإلبداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعلّم و التفكیر اإلبداعي: 

112زید الھویدي و محمد جھاد: أسالیب الكشف عن المبدعین و المافوقین،ص  1  

 األسرة:

 - تقافة الوالدین 

 -أسالیب التربیة

-العالقة بین الوالدین و 
 الطفل.

عوامل مھمة تؤثر في 
 تنمیة اإلبداع

 الفرد نفسھ:

 -شخصیتھ 

 -قدراتھ

 -میولھ و اھتماماتھ 

 -الصحة النفسیة و الجسمیة

  

 المجتمع:

 -ثقافتھ 

 -اھتماماتھ بالمبدع

 -مستوى المجتمع

 -اإلقتصادي و الثقافي

 المعلم:

 -ثقافتھ

 -كفایاتھ المھنیة

 -عمره 

ه-شخصیت  

 

 المنھاج:

 -عناصره

 -شمولیتھ

 -تطوره

-اھتمامات خاصة 
 بالمبدعین 

 -وسائلھ التعلیمیة

 أسالیب تدریب مھمة اإلبداع

 التعلم التعاوني 

 إتقان التعلیم

 اإلستكشاف (اإلستقصاء)

 حل المشكالت 
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 إن أعمال العقل في التعامل مع قضایا الحیاة یؤدي إلى نتائج مثمرة ،و اإلنسان یستخدم        

. عقلھ لیفھم و یفّكر لحل مشكلة ،و كلما كان التفكیر إبداعیا كلما كانت النتائج أفضل

  فحینھا یتعلّم الطلبة إستراتیجیات التفكیر من خالل النموذج أو النص موضوع الدرس. فإن 

قدراتھم التفكیریة تسمو بصورة ملموسة فیصبحون أكثر رغبة في التعلم ،و ھذا ما یحفزھم 

Pعلى ممارسة التعلم الذاتي سعیًا نحو اإلبداع  28F

1 

 و یستطیع المعلّم أن یدّرب تالمیذه على مھارات التفكیر اإلبداعي من خالل المنھج        

الدراسي ،لذلك ھناك طرائق و أسالیب كثیرة یستطیع المعلّم الناجح اإلفادة منھا في تنمیة 

Pالتفكیر اإلبداعي لدى طلبتھ  29F

2
P : منھا

تشجیع الطلبة على طرح أفكارھم الجدیدة و مساعدتھم في إختیارھا بعیًدا عن أیة أفكار 

Pمطروحة أو التقلیل من شأنھا .باإلضافة إلى تقدیم  عدد كبیر من األنشطة  30F

3
P .

 یوّجھ المعلّم التالمیذ للقراءة في الكتب المثیرة و أن یعرفھم بأشخاص و أفكار *أن     

  توماس أدیسون و:ألبرت أیننشتاین متنوعة ،ویقوم بتذكیرھم بأن الناس العظماء مثل

P ،ولیس فقط من العقول الذكیة االكتشافمن العقل الراغب في     یؤمنون بأن النجاح یأتي 31F

4
P .

 ،ثم یجیبواتقبل اإلجابات حیث یخبر المعلّم جمیع المتعلّمین بأنھ سیطلب من الجمیع أن *   

یطلب منھم كتابة اإلجابة قبل النطق بھا ، و السماح لھم باستخدام أسالیب التعلم التعاوني ، ثم 

یستمع إلى عدد كبیر من اإلجابات مراعیا الفروق الفردیة، و متیحا الفرصة لجمیع الطالب 

Pدون التركیز على المتفوقین ،ثم یكتب اإلجابة الممیزة على السبورة 32F

5
P .

  -األسئلة المفتوحة :أسئلة لھا أكثر من إجابة ،فیعرض ھذه األسئلة على المتعلّمین من خالل 

كتابتھا على السبورة ،و یبدأ باستقبال إجابتھم حولھا. 

118محمود طافش: تعلیم التفكیر ،المرجع السابق ،ص 1  
د. إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي: إختبارات و مقاییس الموھبة و اإلبداع ،مركز اإلسكندریة للكتاب-اإلسكندریة-  2   

               .2008ط) د(
.69 عبد الفتاح عبد الكافي: المرجع السابق ،صإسماعیل د. 3 

. 163 عبد الكریم خالیلة ،عفاف اللبایدي: المرجع السابق،ص 4  
200125 ص 1 تنمیة التفكیر بأسالیب مشوقة ،دیبونو للطباعة و النشر و التوزیع-عّمان- ط:أ.د عبد الواحد الكبیسي  5  

34 
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  -تنمیة ظاھرة حب اإلستطالع و اإلكتشاف لدیھم. 

 لثا  -توفیر جو یمتاز باألمن و الھدوء و المرح و الفكاھة مع تقبل بعض مظاھر عدم اإلمتت

لدى األفراد . 

 غیر مشروط و التعامل معھم بأصالة . احتراما  -إحترام الطلبة 

P أسلوب محدد في حل المشكالت التي تواجھھاستخدام  -یجب علیھ أال یجبر التالمیذ على  33F

1
P .

  -قبل نھایة الحصة یلقي المعلّم على تالمیذه أسئلة سابرة مثل: كیف توصلت إلى ھذه 

؟ أو ما ھي الخطة التي وظفتھا ؟ أو یطلب منھ تفسیر تفكیره و تعلیلھ ، ثم یغرز النتیجة

P مثمرةمناقشاتھمتوجھات المتعلّمین بالقول أن  34F

2
P .

 للتالمیذ ، فللمتعلم كذلك دور و یمكن اإلبداعي دور في تنمیة التفكیر للمعلم       بما أن 

تلخیصھ في النقاط التالیة. 

        * فھم المشكلة من جمیع نواحیھا. 

        * القیام بأنشطة مختلفة للوصول إلى الحل الصحیح. 

    *تكوین الحلول الجدیدة و المتنوعة. 

P الحل الصحیح و إثباتھ و تطبیقھاختیار    *  35F

3
P .

 أنماط التفكیر العلمي في تحلیل المطروحة للبحث إلى ظف   نستنتج مما سبق أن المتعلّم یو

عناصرھا ، فإذا ما أعاد تركیب ھذه العناصر بطریقة جدیدة ، و توّصل إلى رؤى جدیدة فإنھ 

Pقد فّكر بطریقة إبداعیة 36F

4
P .

إستراتیجیات تنمیة التفكیر اإلبداعي:   

185 د سعید عبد العزیز:تعلیم التفكیر و مھاراتھ،،ص 1  
.185 د.سناء حجازي :تنمیة اإلبداع و رعایة الموھبة ،ص 2  
. 146 د.زید الھویدي: اإلبداع، ماھیتھ، إكتشافھ ،تنمیتھ،ص 3  

.122 صتعلیم التفكیر، محمود طافش : 4  
35 
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  تشیر األدبیات النفسیة و التربویة إلى أنھ إذا أردنا إظھار النواتج اإلبداعیة لدى الطلبة 

P،فالبّد من إقتراح األنشطة أو اإلستراتیجیات التعلیمیة التي توفر الجو اإلبداعي 37F

1
P فمن أبرز ، 

 الطرائق و األسالیب المستخدمة في تنمیة التفكیر اإلبداعي مایلي:

 1  :storm Brain : (إمطار الدماغ)إستراتیجیة العصف الذھني (

   تعتبر من أفضل ماعرف ،وھي األكثر قوة في تنمیة التفكیر اإلبداعي ،یمكن حدوث ھذه 

) أفراد ویقدم 10-2الطریقة بشكل فردي أو ضمن مجموعات ،تتكون كل مجموعة من(

ق الجلسة ھادئة،حدد بھاریس عدة إرشادات لنجاحھ منھا :التفكیر بحّریة ، نظّم الفوضى، إ

nrobso Pأزبورنوقت الجلسة.....إلخ،إبتكرھا  38F

2
P .

ـؤدي ھذه الطریقة إلى التحرر من القیود التي یفرضھا الفكر ،ومن بین ممیزات العصف ت   -

الذھني: 

-تشجیع المتعلّم على طرح أفكار و حلول عدیدة للمشكلة الواحدة. 

   -تساعد المعلمین على معرفة مستویات المخزون الذھني لطالبھم. 

   -تعطي للمعلمین فكرو عن األسالیب التي یستخدمھا الطالب في معالجة األفكار, 

 osborn مبدأین أساسیین الستخدامھا و ھما: أزبورن  *و قد حدد 

فالتفكیر یتضمن استخدام العقل الذي یقوم بعملیات أ-تأجیل إصدار األحكام على األفكار: 

 ذھنیة مثل التحلیل ،التصور ،التخیل .....الخ

األفكار سلسلة من الروابط التي تم ترتیبھا في شكل ب-حجم األفكار و عددھا یزید من رقیھا: 

  .3ھرمي ،و تزداد فیھا طھور األفكار األكثر أصالة

 

.154 أ.د.عدنان یوسف العتوم ،د.عبد الناصر ذیاب الجراح :تنمیة مھارات التفكیر، المرجع السابق،ص 1  
  .225 أ.د.عدنان یوسف العتوم و آخرون:علم النفس التربوي ، مرجع سابق،ص2
المملكة – د.عمر إبراھیم عزیز:العصف الذھني و أثره في تنمیة التفكیر اإلبتكاري، دار دجلة ناشرون و موزعون 3

 50  ص 1،2008األردنیة الھاشمیة ،ط
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) إستراتیجیة التعلم التعاوني: 2

و ھو من اإلستراتیجیات التي تحفّز التفكیر و بالتالي تطور التفكیر اإلبداعي ،فھو یحث كل 

Pفرد أن یقوم بالمھمة التي توكل إلیھ ،وعلیھ یستوعبھا أوال ثم یناقشھا مع أفراد المجموعة 40F

1
P ،

اء ضففي ھذه اإلستراتیجیة تكون من واجبات كل فرد تیسیر فھم كل مادة إلى بقیة أع

المجموعة و مناقشتھا و الّرد على تساؤالت أفراد المجموعة. 

) إستراتیجیة حل المشكلة: 3

 osborn لھذه الطریقة و طورھا ، ثم قام بارنس بتفصیلھا ،الذي یرى أنھا  أزبورنتوصل

تتطلب :المالحظة و المعالجة و التقییم،كما تتطلب أن یكون األفراد ذو حساسیة لما یحدث من 

خولھم من مشكالت . 

 أن الفرد عندما یواجھ مشكلة ما فإنھا في البدایة تكون غامضة ،و الدر یني-ویرى حسین 

یكون علیھ أن یستوضحھا و یتحضر في ذھنھ كل ما یتعلق بھا ،على أن یصل غلى حلھا 

،وعندئذ یكون قد مر بمراحل: إیجاد الحقیقة، الكشف عن المشكلة، الكشف عن الفكرة ، 

Pالكشف عن الحل،تقبل الحل 41F

2
P .

  *فھذه الطریقة تمّر وفق خطوات : 

) مواجھة أعضاء الجماعة بموقف غامض أو مشكلة محیرة. 1

) التعرف على المشكلة الحقیقیة. 2

) وضع بدائل متعددة لحل المشكلة و ھنا یجب اسستخدام قواعد ومبادئ أوزبورن. 3

-تقییم األفكار و الحلول و ذلك باستخدام معاییر موضوعیة كالتكلفة,,,,الخ 

-اإلعداد لوضع أفضل الحلول موضع التنفیذ. 

.135 د.زید الھویدي: اإلبداع :ماھیتھ ،إكتشافھ، تنمیتھ، المرجع السابق ،ص 1  
– د.اسماعیل عبد الفتاح : تنمیة التفكیر عند األطفال:(التفكیر اإلبداعي ،األجیال المبدعة )،مركز اإلسكندریة  2

 . 99 ص2009اإلسكندریة-دط- 
37 
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     و یمكن استخدام ھذه الطریقة في تجریب األطفال على التفكیر في حل مشكلة :على أن 

تحدد المشكلة ، وأن تصاغ صیاغة واضحة، ثم تحدد البدائل في البدایة و یطلب من األطفال 

التفكیر في الحلول. 

P إلى تحقیق المھارة التي یراد التدرب علیھا .تحتاج ھذه الطریقة إلى تدریبیصلواإلى أن  42F

1
P .

إستراتیجیة تآلف األشتات.: ) 4

تشبھ طریقة العصف الذھني ، الفرق بینھما أنھ ال یعلم أحد من  جوردن ، ھي من إبتكار

أعضاء الجماعة فیھا عدا القائد بطبیعة المشكلة(موضوع المناقشة) لتحسین الحلول 

Pالسریعة 43F

2
P. 

 ال یزید عن سبعة أفراد ،وتضم المجموعة :القائد،الخبیر،أفراد أن ecnirp  برنسیقترح 

المجموعة. 

مقارنة بین التفكیر اإلبداعي و التفكیر الناقد: 

أن التفكیر عال  لیبمان Lipman أكدإعتبر العلماء أنھما من أشكال التفكیر العلیا ،حیث 

Pالرتبة و ھو مزیج من اإلبداعي و الناقد . و قد إعتبر التفكیر الناقد مكّمل للتفكیر اإلبداعي 44F

3
P .

   فالتفكیر اإلبداعي تفكیر تشعبي یتضمن تولید و تعدیل لألفكار ،یعتمد على الخبرة السابقة 

للفرد وعلى قدراتھ في عدم التقید بحدود قواعد المنطق ,أما التفكیر الناقد تفكیر اقاربي یعمل 

على تقییم مصداقیة الظواھر و الوصول إلى أحكام منطقیة من خالل معاییر و قواعد محددة 

محاوال تصویب الذات و إبراز درجة من الحساسیة نحو الموقف الذي یرد فیھ من أجل خل 

Pمشكلة ما و تقییم الحلول المطروحة 45F

4
P .

   لذلك كان من الممكن التمییز بینھما لیس بسیط و ھو أن أي تفكیر جیّد یتضمن تقییم للجودة 

و إنتاج یمكن وصفھ بالجدة . 

.100 د. اسماعیل عبد الفتاح : تنمیة اإلبداع عند األطفال ،ص 1  
.146 ، ص2006 1عّمان ،ط–كّبة – د.نجاح كبة : مقاربات بین اللغة و علم النفس ،مؤسسة الطریق للنشر و التوزیع  2  

.232 أ.د. عدنان یوسف العتوم :علم النفس المعرفي ، المرجع السابق ص 3  
.201 أ.د. سوسن شاكر مجید: مرجع سابق ،ص 4  

38 
 

                                                           



 الفصل الثاني                                                                             تربیة اإلبداع
 

P   ولتحدید أوجھ الشبھ و اإلختالف ،انظر إلى الجدول 46F

1
P :

 أوجھ المقارنة التفكیر الناقد التفكیر اإلبداعي

-تفكیر متشعب(تباعدي) 

-یتصف باألصالة. 

-متجاوز للذات. 

-محكوم بالسیاق. 

-تولید أفكار جدیدة من 

الخبرة. 

-ال یلتزم بمبادئ محددة. 

-تأملي،غیر تأملي. 

 

-تفكیر متقارب 

-تعمل على تقییم مصداقیة 

أمور موجودة. 

-یلتزم بمبادئ و معاییر 

محددة سابقا. 

-یمكن التنبؤ بنتائجھ 

-یتحدد بقواعد المنطق 

 العلمي.

 أوجھ اإلختالف

-كالھما یتطلبان الدافعیة و الرغبة و اإلستعداد للعمل بجدّ . 

-كالھما یستخدمان عملیات معرفیة متقدمة إلنجاز المھمات. 

 - كالھما یتضمنان المرونة الذھنیة و حل المشكالت.

 أوجھ الشبھ

- التفكیر الناقد یكّمل عمل اإلبداعي للتحقق من المنتج و 

 اإلبداعي یكمل عمل الناقد للتوصل إلى حلول و فرضیات.

 أوجھ التداخل

 

 

 

 

 

 

2007 1محمد فندي العبد هللاّ : أسس تعلیم القراءة النافذة جدار للكتاب العالمي للنشر و التوزیع –إربد ،عّمان-ط  1  
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خالصة الفصل : 

    إننا الیوم في أشد الحاجة إلى عقول تقترح فكرا ثاقبا لتستطیع بھا اإلجابة عن أسئلة كثیرة 

ما تزال دون إجابة . وھا نحن في خضم الضیاع ,نعتمد ‘لى أناس عادیین في تفكیرھم ، 

ونحن بحاجة إلى موھوبین ومبدعین و أذكیاء،لیقدمو لنا أفكارا تخرجنا من الصف األخیر و 

من عتبات العتمة إلى الضیاء ،ھؤالء ھم سر تقدھم األمم و رأسمالھا الذي ال ینضني ،لھؤالء 

یجب أن نتوجھ بالرعایة و الدعم فھم أملنا ،و حبذا لو إلتفتنا لھم منذ نعوم’ أظافرھم ، حتى ال 

تجذبھم أنظمة تعلیمیة أخرى ، خارج نطاق سیطرتنا ، فیصبحوا علماء كبار ،لكن مھاجرین 

یذكروننا باألعیاد و المناسبات العامة ،و بذلك نھدر ثروتنا البشریة و نقدمھا لآلخرین ، في 

حین نحن أشد الحاجة إلیھا. 
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                                                         الجانب المیداني    الفصل الثالث :           
 

 تمھید:

     یعتمد أي بحث علمي على ما یسمى بأدوات جمع البیانات التي تعین الباحث في الحصول 

على مختلف البیانات و المعلومات التي یحتاج إلیھا في بحثھ،و لكي تستخدم ھذه األدوات 

یجب معرفة أوال مدى صالحیتھا للتطبیق ،وذلك بالتجربة األولیة ألدوات جمع البیانات 

 ،والتي سوف نتطرق إلیھا في ھذا الفصل المتمثلة في الدراسة االستطالعیة.

 -الدراسة االستطالعیة:

 أوًال :الدراسة االستطالعیة:

     ھي دراسة تجریبیة من خاللھا نتأكد من أدوات البحث التي نرید تطبیقھا على العینة 

 األساسیة من حیث مدى توافقھا مع العینة.و تعتبر خطوة ھامة في البحث العلمي.

أھدافھا: 

         لھا أھمیة كبیرة في مساعدة الباحث على صیاغة بحثھ ومن جعلھ یتأكد أن ما یفكر فیھ 

لھ أساس في الواقع ولذلك على الباحث أن یقوم بدراسة استطالعیة حتى یضمن سالمة 

محتوى التطبیق وبذلك تعتبر مرحلة من مراحل البحث ال یمكن التخلي عنھا ومن أھدافھا : 

 .-التعرف على مدى فھم واستیعاب أفراد العینة البحث 

 .-اخذ فكرة عن كیفیة تقدیم القصة واستجابة أفراد العینة لھا 

 .-محاولة تجنب كل العراقیل المشاكل التي تعیق الجانب التطبیقي 

 .-إیجاد أفضل الطرق لتحلیل القصص وتعدیلھا 
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-میدان الدراسة :  2

أ-مكان الدراسة: 

        في الدراسة المیدانیة اخترت ابتدائیة الشھید بن نیة عبد القادر .دائرة عشعاشة بوالیة 

 إناث قمت بتقدیم كل 2 ذكور و 2مستغانم وعلى قسم السنة الرابعة ابتدائي تحدیدا في تالمیذ 

 .واحد منھم قصة وطلبت منھم قراءتھا لمعرفة حدود تفكیر كل واحد منھم 

ب-وصف عینة الدراسة: 

تمثلت العینة في تالمیذ السنة الرابعة ابتدائي  واخترت العینة بطریقة مقصودة نظرا     

 إناث, الحالة االجتماعیة لألطفال 2 ذكور و 2 تالمیذ 4لعامل الوقت فكانت العینة متكونة من 

 سنوات . 10 إلى 9بین الجید والمتوسط تتراوح سنھم مابین 

ج-الفترة الزمنیة : 

 صباحا . 10.00 إلى 8.30 على الساعة 2015 افریل 13*یوم االثنین 

 األولى بالتلمیذ بعلي عبد النور.  لمقابلةكانت ا

.  2015 افریل14*یوم الثالثاء 

من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة صباحا . 

كانت المقابلة الثانیة بالتلمیذ ة زحیم شیماء . 

 صباحا كانت 10.30 إلى الساعة 08.30 من الساعة 2015 افریل 15*یوم األربعاء 

المقابلة الثالثة مع التلمیذ ماحي بالل..  

 كانت المقابلة 10.00 إلى الساعة 08.30 على الساعة 2015 افریل 16*یوم الخمیس 

الرابعة بالتلمیذة باي رحاب  
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-األدوات المتعلقة بالدراسة :  2

 اعتمدت في ھذه الدراسة على المالحظة وھي أداة علمیة منظمة تم استخدامھا *المالحظة:

بمالحظة طریقة الحوار والقص من قبل التالمیذ التفاعل والتغیرات التي تطرأ على علیھم 

أثناء قراءة القصة واإلجابة على األسئلة المقدمة لھم كما الحظت التغیرات واالختالفات 

الطارئة في ما بینھم والوقت المخصص لذلك. 

ھي وسیلة یلجا إلیھا الباحث لجمع المعلومات وھي تحتوي على مجموعة من *المقابلة:

األسئلة الھدف من ذلك معرفة القدرات الذھنیة لدى المتعلّم و محاولة معرفة الدور الذي یقوم 

 في إطار ھذه الدراسة قد وظفت الطالبة الباحثة أدوات بحثیة بھ المعلّم في تنمیة اإلبداع .

لجمیع البیانات من بینھا المقابلة حیث أجرت الباحثة مقابلة مع المعلّمة محمد باي و التالمیذ 

(تالمیذ السنة الرابعة ابتدائي) و قد تمحورت األسئلة حول متغیري الدراسة.و كانت معظم 

اإلجابات توحي إلى أھمیة الموضوع . باإلضافة إلى حالة من اإلتزان المعرفي و 

ھدف من ذلك الرضا.الذي یسعى لتحقیقھ من خالل إیجاد حلول للمشاكل التي تحیُر عقلھ.

معرفة القدرات الذھنیة لدى التالمیذ ومحاولة معرفة دورالمتعلّم في تنمیة التفكیر اإلبداعي 

لدى متعلمیھ كما أجریت مقابلة مع التالمیذ – السنة الرابعة ابتدائي-. 
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تقدیم النتائج الخاصة بالقصص: 

العناصر األساسیة 
التي تھدف إلیھا 

 القصة 

السن  المؤلف ودار النشر 
 المناسب 

موضوع 
 القصة 

 عنوان القصة 

ینبغي على اإلنسان 
معاملة الحیوان 

وكأنھ صدیق الن 
الرفق بالحیوان من 

األساسیات 
 الضروریة والحسنة 

بلقاسم بن حمیدة  
دار الیمامة  

للنشر والتوزیع  
حي 

 باحة.المحمدیة.الجزائر

 إلى 9
عشر 

 سنوات 

الرفق 
 بالحیوان 

 راشد وكلبھ 

الصداقة كنز ثمین 
على كل واحد معرف 

 قیمتھا ومعناھا 

مكتبة جنة األطفال  
دار المناھل للطباعة 

والنشر والتوزیع 
 قسنطینة.الجزائر

 إلى 9
عشر 

 سنوات

قیمة 
 الصداقة 

 توتة الصغیرة 

من بر الوالدین 
احترامھما وطاعتھما 
فثواب الطاعة یكسب 

صاحبھ حسن 
الصحبة وفي الجنة 

مع اھل الشرف 
والمكانة فطاعتھما 

في المعروف من 
 طاعة هللا تعالى 

بلقاسم بن حمیدة  
دار الیمامة للنشر 

والتوزیع  
حي باحة  الجزائر 

 المحمدیة 

 إلى 9
عشر 

 سنوات

 أسرة سعیدة  بر الوالدین 

كل شئ في 
الطبیعة جمیل لذلك 

یجب المحافظة 
علیھا  

الماء ھو سبب 
حیاة اإلنسان 

والحیوان والنبات 
 لذلك فھو ثمین جدا 

بلقاسم بن حمیدة  
دار الیمامة للنشر 

والتوزیع  
حي باحة  الجزائر 

 المحمدیة

 إلى 9
عشر 

 سنوات

المحافظة 
على الثروة 

 البیئیة 

 عسل النحل 
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 - االراءالمقدمة حول القصص:3

-المقابلة األولى : 1

التلمیذ : بعلي عبد القادر.  

الجنس : ذكر . 

 سنوات  10السن :

المستوى الدراسي : السنة الرابعة ابتدائي.  

. 13/04/2015تاریخ إجراء المقابلة : 

مكان المقابلة : مدرسة الشھید بن نیة عبد القادر.  

مدة المقابلة: ساعة ونصف.  

لذي جعل راشد  یتجھ نحو الكلب ؟  ا*ما1س

*الشئ الذي جعل راشد یتجھ نحو الكلب ھو جرح كبیر في قدمھ. 1ج

*كیف داوى راشد الكلب؟ 2س

*داوى راشد الكلب بمرھم ثم ضمده بضمادة ثم لفھ بلفافة . 2ج

*ماذا فعل راشد لما تعب من العوم ؟ 3س

*استند راشد بیده على ظھر الكلب. 3ج

*لماذا اخرج الكلب فرحا من البحر ؟ 4س

*خرج الكلب فرحا من البحر لنجاة صاحبھ من الغرق.  4ج
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-المقابلة الثانیة: 2

التلمیذة : زحیم شیماء. 

الجنس : أنثى . 

 سنوات.  10السن :

المستوى الدراسي : السنة الرابعة ابتدائي.  

. 14/04/2015تاریخ إجراء المقابلة : 

مكان المقابلة : مدرسة الشھید بن نیة عبد القادر.  

مدة المقابلة: ساعة ونصف . 

* من ھي الشخصیة الرئیسیة في القصة.  1س

*الشخصیة الرئیسیة في القصة ھي العصفورة توتة . 1ج

*لماذا قررت توتة الطیران لوحدھا . 2 س

*قررت توتة الطیران لوحدھا ألنھا مللت من الترحال والسفر.  2ج

*ماھي األتعاب التي وقعت على توتة . 3 س

* األتعاب التي وقعت على توتة ھي العطش والجوع والتعب كما تعرضت لھجوم 3 ج

الصیاد. 

*ماھو المغزى الحقیقي من القصة ؟ 4س

* المغزى الحقیقي من القصة ھو قیمة الصداقة.  4 ج
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- المقابلة الثالثة:3  

 التلمیذة : ماحي بالل .

 الجنس : ذكر.

  سنوات .10السن :

 المستوى الدراسي : السنة الرابعة ابتدائي. 

.15/04/2015تاریخ إجراء المقابلة :   

 مكان المقابلة : مدرسة الشھید بن نیة عبد القادر .

 مدة المقابلة: ساعتین .

* بماذا كان إبراھیم وأختھ یساعدان أمھما وجدیھما؟ 1س  

*كان إبراھیم وأختھ یساعدان أمھما وجدیھما ویھتمان بجدھما وجدتھما . 1ج  

  كان إبراھیم یزور أبویھ دائما ؟ا*لماذ2 س

*كان إبراھیم یزور أبویھ دائما ویھتم بأمرھما ویرفھ عنھما. 2ج  

*لماذا فكر إبراھیم في بناء منزل كبیر؟  3 س  

* فكر إبراھیم في بناء منزل كبیر وجمیل تحیط بھ حدیقة جمیلة لیسكن والدیھ فیھا .3 ج  

*ھل حقق إبراھیم ھدفھ؟4س  

  .* حقق إبراھیم ھدفھ فبني بناءا جمیال لیسكن والدیھ فیھ 4 ج
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-المقابلة الرابعة: 2

التلمیذة: باي رحاب.  

الجنس : أنثى . 

 سنوات.  09السن :

المستوى الدراسي : السنة الرابعة ابتدائي.  

. 16/04/2015تاریخ إجراء المقابلة : 

مكان المقابلة : مدرسة الشھید بن نیة عبد القادر.  

مدة المقابلة: ساعتین ونصف . 

* لماذ ا كان الفالح وابنھ مختلفان في الرأي ؟  1س

*كان الفالح وابنھ مختلفین في الرأي الن ابنھ كان مغرما بتطویر الفالحة ومعاصرة 1ج

األسالیب الفالحیة الحدیثة وطرائقھا دون دراسة أو تفكیر.   

*مرض الفتى ابن الفالح ماذا وصف لھ الطبیب ؟  2 س

*وصف الطبیب البن الفالح عسل النحل.   2ج

*لماذا لم یجد أھل المریض العسل لمداواة المریض ؟  3 س

* لم یجد أھل المریض العسل لمداواة الفتى ألنھ لم یجدو أثارا لھ . 3 ج

*ماھي األتعاب التي تعرض لھا األب للحصول على ا لعسل؟ 4س

* تعرض األب على لسعات في وجھھ ویده وتورم وجھھ وانتفخ.  4 ج
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        *من بین النشاطات التي ساعدت المعلمة لمعرفة القدرات   اإلبداعیة لدى متعلمیھا 

القصة  فھي توفر التسلیة واالستمتاع وتغذي عقل وتفكیر المتعلم وتوسیع خیالھ وتساعده 

على الخلق واإلبداع وتدربھ على الفھم والتفكیر ووتنمي قدرتھ على التعبیر من خالل إعادة 

السرد . 

       وجاء اختیار عینة من الصف الرابع ابتدائي بمدرسة بن نیة عبد القادر تمثلت أسماؤھم 

في  : باي رحاب . ماحي بالل . بعلي عبد النور . زحیم شیماء وكان ذلك تحدیدا لیشكلوا 

أفراد ھذا العمل إلى اعتبارات نظریة وعملیة منھا استقرار التفكیر حیث تم توزیع قصص 

بسیطة على مستوى كل تلمیذ ومن خالل تطلعات إلجابات التالمیذ المختلفة اكتشفت مدى 

 ھناك فھم أنتعلقھم بمحتوى القصة والتأثر بھا وقد التمست ھذا من خالل اختبار المتعلمین 

 ھناك فروق بین ھؤالء  أنتي لھم اكتشفتشحقیقي للقصص المقدمة لھم ونم خالل مناف

التالمیذ و نقول ھناك عالقة بین المعلّم والمتعلّم و ھناك اختالف بن المتعلّمین فروقات فردیة 

خصوصا بین اإلناث والذكور. 

استنتاج حول المقابالت األربعة: 

      نالحظ من خالل قراءة التالمیذ للقصص المقدمة لھم كان فھمھم لھا واستیعابھم سریع 

وذلك یتجلى من خالل إطالق العنان لخیالھم الواسع وذلك بالتحكم في أحداث القصة بالزیادة 

فیھا والتفسیر بأسلوبھم الخاص.  

    ومن خالل ترجمة أفكارھم نقول أن القصص جلبت انتباه التالمیذ فادر اكوھا وتر سخت 

في ذاكاؤتھم من خالل قراءتھا والتمعن فیھا ومن ھنا نجد أن القصة تتماشى مع متطلبات 

التلمیذ األسریة والعالقات االجتماعیة وألنھا تصور ما یحیط بھ سواء كان داخل األسرة أو 

 وھناك من لیھ اندفاع لإلجابة ومرن في التفكیر.  ونجد أن كل منھم تفكیر خاص،المدرسة.
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تحلیل المعطیات : 

       بعد القیام بالعمل المیداني وتحلیل النتائج المتوصل إلیھا من خالل القصص التي قدمتھا 

 النشاطات والفرضیات المطروحة توصلنا إلىالمعلّمة لتالمیذ السنة الرابعة ابتدائي واستنادا 

إلى ما یلي : 

-إن المعلّم لھ دو ر في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى المتعلّمین وھذا من خالل مناقشة المعلّم 1

مع األطفال إلتاحة الفرص لحل المشكلة من خالل المحاوالت الفردیة أو الجماعیة. ویحاول 

المعلّم أن یشجعھم على تذكر إنتاجھم وأفكارھم االیجابیة التي یستطیعون القیام بھا ویقوم 

المعلّم بمالحظة سلوكیات المتعلّم اإلبداعیة المتمیزة لكل منھم .فمن خالل قراءة التلمیذ 

للقصص قاموا باإلجابة عن األسئلة المقدمة لھم بطریق ذكیة ففي قصة راشد وكلبھ عرف 

التلمیذ معنى الرفق بالحیوان. أما في القصة الثانیة معنى الصداقة وقیمتھا والقصة الثالثة ھي 

بّر الوالدین وطاعتھما واحترامھما. أما القصة الرابعة تحدث عن المحافظة على الثروة 

الطبیعیة وكیف نحافظ على البیئة فمثل ھذه القصص یحبھا التالمیذ وتنمي لدى التلمیذ مھارة 

القراءة ویكتسب مھارات اللغة واإلبداع والتفكیر.  

- إن دور المعلّم في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى التلمیذ یقوم بمدى تنمیة القدرات المعرفیة 2

لدى المتعلّم المتمثلة في الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصیل كما استعمل القصص لنقل 

المعلومات وتعلّمھ الصبر والقیم وھي من الطرق المثلى لتعلیم التالمیذ لكونھا تساعد على 

 وتكسبھم الكثیر من القیم والمبادئ. فعندما تستخدم المعلّم أو المعلّمة إنتباھھمجذب التالمیذ  

ھذه الطریقة فإنھا تبدأ في تقدیم المعلومات الخاصة بموضوع الدري أوال  ثم تبدأ بروایة 

القصة من خیالھا على التالمیذ حول ھذا الموضوع.  

-كما أجمعت المعلمة على أن التفكیر اإلبداعي یعمل إدماج المتعلّم داخل المجتمع من       

خالل تعلّمھ لطرائق الحوار الھادف ضمن العمل الجماعي،و اكتسابھ ملكة تقبل النقد من 

الطرف اآلخر،و اعترافھ بأخطائھ التي أصبحت مفتاًحا من مفاتیح الدخول إلى العالم اآلخر 

 بعد أن ظلت سنوات مریرة جرًما في حق صاحبھ.
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    - أضافت المعلّمة على أنھ ضروري في صقل المھارات و القدرات العقلیة على غرار 

قدرة التفكیر و ھو الھدف األسمى الذي یسعى المدرسون إلى تطویره من خالل اإلبداع و 

 ذلك كلھ من أجل تعلم أفضل.

 -ومن خالل ما سبق نذكر أھم النتائج التالیة للمقابلة:

    * تطویر قدرات الطلبة اإلبداعیة.

    * تطبیق إستراتیجیات كأسلوب حل المشكلة ،رغم الصعوبات التي یواجھونھا المعلّمون 

و التي تتمثل في اكتظاظ األقسام مّما یعیق التدریس و ذلك بالتركیز على الفئة الممتازة من 

التالمیذ وبناء على ما سبق أردنا بناء اختبار یقیس المتغیرین و یتالءم مع قدرات التالمیذ و 

 حسب ظروف المتوفرة لدیھم.

 أسالیب التفكیر اإلبداعي لدى الطفل.وكل ذلك یكون في وتسمح بتعزیز و تشجیع قدرات 

ة.أسرة یسودھا جو من الحب و الھدوء و األمن و الدفء العاطف  

 -و ال ننسى أن الجانب االقتصادي لألسرة دورا فعاال في تنمیة قدرات الطفل ،فكلما تمتع 

الفرد بمستوى إقتصادي جیّد كانت لدیھ القدرة على توفیر المواد و األدوات الالزمة لتنمیة 

 اإلبداع .

- أما على المستوى الثقافي ،فكلما كانت أسرة الطفل تتمتع بالمستوى العلمي الجیّد ،و بالوعي 

الثقافي ،كانت إحتمالیة اإلھتمام بالطفل و تقدیم المساعدة لھ أكبر ،مما یؤدي إلى ظھور 

 المزید من فرص الوصول لإلنتاجیات اإلبداعیة. 

-و من خالل ما تقدم یتضح أن لألسرة دور فعال و ھام في تنمیة قدرات الطفل اإلبداعیة من 

  عدة جوانب النفسیة و المادیة و اإلقتصادیة ،كما أن المعلّم یلعب الدور األكبر في ذلك.

      بعد قراءة التالمیذ القصة نجد أن قصة راشد وكلبھ تعالج موضوع الرفق بالحیوان 
وقصة توتة الصغیرة تعالج قیمة الصداقة وقصة أسرة سعیدة تعالج البر بالوالدین واألسرة 

السعیدة أما قصة عسل النحل تعالج الفئة من العمل وكیف نحافظ على الثروة البیئیة لذلك نجد 
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ان كل القصص المقدمة لھم تجعل أن التلمیذ یعرف الصواب ویبتعد عن الخطأ ویمشي على 
قیم ومعاییر تعارف علیھا المجتمع حین نجدد ان لھا غایة وأھداف تربویة. 

خالصة الفصل :  
تطرقنا في ھذا الفصل المتمثل في الدراسة االستطالعیة والتي تعرضنا فیھ الى نتائج التجربة 

والمقابلة التي قامت بھا الباحثة والتي أكدت لنا صالح األداة والفرضیة أن للمعلم الدور 
الكبیر في تنمیة القدرات والتفكیر اإلبداعي لدى التلمیذ فیجب أن یكون الحوار بین المعلم 

والمتعلم على شكل مناقشة السؤال والجواب من جانب المعلم للطلبة المبدعین  آو من جانب 
المتعلم للمعلم وھي تؤدي إلى إثارة التفكیر وتساعد المتعلم على اكتساب الحقائق من تلقاء 

 .أنفسھم ویكون المعلم موجھا ومرشدا

توصیات واقتراحات: 
من خالل ما سبق توصلنا إلى طرح االقتراحات التالیة : 

*االھتمام بتنمیة قدرات التلمیذ عل ى التفكیر اإلبداعي وذلك بتوفیر اإلمكانیات المادیة 
والمعنویة لتشجیعھم على تطور ھذه القدرات.  

*إتاحة الفرصة المناسبة أمام التالمیذ إلظھار قدراتھم اإلبداعیة واستغاللھا . 

*اقتراح أسالیب لتشجیع التالمیذ الذین لدیھم قدرة إبداعیة مرتفعة. 

*تدریب التالمیذ على معالجة مشاكلھم ومواجھتھا في تطویر قدراتھم اإلبداعیة . 

*إجراء بحوث تتناول العالقة بین التفكیر اإلبداعي والناقد وذلك لوجود ارتباط قوي وواضح 
بینھما وان تنمیتھا أمر ضروري في مجال التربیة . 

*إجراء البحوث من ھذا الموضوع على مستوى أوسع لتكون الدراسة اشمل و أوضح . 

*التقلیل من عدد التالمیذ في القسم حتى یتمكن المعلم من التدریب.  
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 خاتمة : 

      یشكل التفكیر اإلبداعي احد أنماط التفكیر،ویتم من خاللھ اكتشاف أو إنتاج أشیاء جدیدة 

تمتاز بالجدة واألصالة،لذلك یمكن القول بن التفكیر كعملیة عقلیة واإلبداع كقدرة ومھارة 

 مطلوب منا نحن كمربیین وأولیاء األمور أن نقوم بتنمیتھا وصقلھا في أطفالنا. 

      فرغم تعدد الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع من خالل عدة جوانب إال انھ ال زال 

بحاجة إلى دراسات أخرى،وربما الن موضوع اإلبداع مرتبط بالعملیات العقلیة لدى الفرد 

وبھذا التفكیر اإلبداعي موضوع معقد وشائك حیث خضوعھ للدراسات والبحوث من 

مختلف الجوانب.وخاصة من الجانب التربوي،أي من خالل استخدام الطرق واألسالیب 

والوسائل التعلیمیة التي تساعد على التفكیر اإلبداعي لدى التالمیذ وھذا ماحاولت الدراسة 

 الكشف عنھ لمعرفة الدور الذي یقوم بھ المعلم في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى المتعلمین. 

 وبعد الدراسة النظریة والمیدانیة توصلنا إلى النتائج التالیة : 

*تنمیة اإلبداع ھدف یسعى إلیھ المعـلّم الذي یرید تنمیة الشخصیة السعیدة المتكاملة والمنھاج 

 الذي یسعى إلى رفع المجتمع بأفراد قادرین على التجدید واإلبداع وحل مشكالتھم. 

*لتنمیة اإلبداع ال بد من تنمیة مكوناتھ المعرفیة المتمثلة في:الطالقة والمرونة واألصالة 

 والتفاصیل وفق بیانات صفیة تسودھا التسامح والدیمقراطیة. 

*بإمكان المعلم تنمیة الفكر اإلبداعي لدى المتعلم من خالل األنشطة وتقدیم االستراتیجیات 

 وشرحھا لھم،وینشر أجواء المرح والمحبة،...الخ. 

*أن یعد المعلم نفسھ جیدا ویفكر في القضیة المطروحة بدقة حتى یستطیع تقدیم األمثلة التي 

تعارض المواقف،و مناقشة المشكلة من جمیع جوانبھا المختلفة مع التالمیذ،وذلك كي یفھم 

 الجمیع المشكلة وما تتطلبھ.
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*تدریب التالمیذ على اإلبداع من خالل إنتاج إجابات جدیدة متعددة مرتبطة بالمشكلة. 

 *عرض موقف أو مشكلة تثیر دافعیة المتعلم وتقدیم اكبر عدد من األنشطة .

شدنا إلى اختیار موضوع ریجدر بنا في األخیر أن نحمد هللا الذي أتاح لنا الفرصة وأ     

كھذا الموضوع ثراء وقیمة وأھمیة فقد فتح لنا أفاق البحث في المستقبل والتعمق في الدراسة 

وشجعنا على العمل إلتمام الدراسة إن شاء هللا بما یفید في بناء مناھجنا وإعداد أساتذتنا 

 وتكوین جیل بّناء. 
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قائمة المصادر والمراجع   

 مالحق البحث  



-القرآن الكریم.   

 -الحدیث النبوي الشریف.   

 المراجع والمصادرقائمة                          
 1993 ،دار الكتب العلمیة-بیروت ،لبنان- ط1لسان العرب-باب الباء-جابن منظور:  )1
 المحكم و المحبط األعظم المجلد الرابع مادة (ف ك ر) دار الكتب العلمیة –ابن سیده: )2

 .2000بیروت ،لبنان –(دط) 

 الطفل و مھارات التفكیر ،دارصفاءللنشروالتوزیع عّمان ،األردن-أمل عبد السالم الخلیلي:3
   .2005-1ط

 إختبارات و مقاییس الموھبة و اإلبداع ،مركز د. إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي:4
. 2008ط)داإلسكندریة للكتاب-اإلسكندریة- (

 تنمیة التفكیر عند األطفال ( التفكیر اإلبداعي ،األجیال المبدعة) د. إسماعیل عبد الفتاح :5
        .2009مركز اإلسكندریة للكتاب –اإلسكندریة-(وط) 

 .2000 3أدب األطفال –علم وفن ملتزم-دار الفكر العربي –القاھرة ،طأحمد نجیب: 6

 1المعلّم –إعداده ،تدریبھ-كفایاتھ،دار صفاء للنشر و التوزیع –عّمان –طجمانة محمد عبید: 7
2007 .

تعلیم التفكیر –مفاھیم و تطبیقات – دار الكتاب الجامعي –عّمان-جروان فتحي عبد الرحمن: 8
. 1999(وط) 

 1:المعلم و ابتكار التالمیذ ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،طد.جمال الدین محمد الشامي 9
2002. 

تدریس مھارات التفكیر –مع مئات األمثلة التطبیقیة –دار الشروق أ.د جودت أحمد سعادة: 10
. 2003 1للنشر و التوزیع-عّمان،األردن – ط

دور القصة في تنمیة القدرات و السمات اإلبداعیة لدى أطفال الروضة وجدان الشمري :11
 .2005، 1،الدار العالمیة للنشر و التوزیع –القاھرة-ط

 تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي و اتجاھات الطلبة نحو د. ولید عبد الكریم صوافلة:12
 .2008 1العلوم،دار الثقافة للنشر و التوزیع .عّمان.األردن  ط

 2011، 1التفكیر و اللغة ، دار أسامة للنشر و التوزیع ط) د. ولید رفیق العیاصرة: 13

    1998، 1،دار الكتب العلمیة –بیروت،لبنان- ط2: أساس البالغة ،مادة –بدع-جزمخشري14
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أسالیب الكشف عن المبدعین و المتفوقین و دار الكتاب زید الھویدي ، د.محمدجھاد جمل: 15
. 2006 2الجامعي للنشر-العین- ط

ماھیتھ، اكتشافھ- تنمیتھ-دار الكتاب الجامعي –اإلمارات العربیة  : اإلبداعد. زید الھویدي:16
. 2007 2المتحدة- ط

علم النفس التربوي للطالب الجامعي و المعلّم د. حسین أبو رباش ، د.زھریة عبد الحق: 17
 2007 1الممارس ،دار المیسرة للنشر و التوزیع –عّمان األردن- ط

تعلیم التفكیر- مفھومھ ،أسالیبھ ، مھاراتھ-دار جھینة للنشر والتوزیع- طافش محمود : 18
. 2007 1عّمان- ط

تصمیم التدریس –الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات یوسف قطامي و آخرون: 19
.  2009ط)د–القاھرة-(

التربیة في الوطن العربي دار الفرقان للنشر و التوزیع –القاھرة-أ.د یعقوب حسین نشوان: 20
. 2005 1ط

 تعلیم التفكیر لجمیع األطفال ،دار المیسرة للنشر و التوزیع و أ.د یوسف قطامي:21
. 2007 1الطباعة.عّمان ط

التفكیر اإلبداعي القصصي لألطفال ، دار المیسرة للنشر و أ.د یوسف القطامي ،رلى الفرا: 22
. 2009 1التوزیع و الطباعة.عّمان األردن ط

مھارات التفكیر التباعدي – دراسة تجریبیة – دار المناھج للنشر و د. كمال محمد خلیل :23
. 2007 1التوزیع-عّمان ،األردن –ط

سیكولوجیة اإلدارة التعلیمیة و المدرسیة و آفاق التطویر العام ،دار د. محمد جاسم محمد: 24
. 2008 1بیروت- ط-الثقافة للنشر و التوزیع 

 صفات المعلّم اإلنتاجیة، دار الغرب للنشر و التوزیع –وھران-) د.منصوري عبد الحق:25
(وط) ،(دت). 

علم النفس التربوي و تطبیقاتھ ،مركز البحوث التربویة و النفسیة د. محمد جاسم العبیدي:26
،دار الثقافة 

المنھج التربوي و تعلیم التفكیر ،عالم الكتب نشر ،توزیع ،طباعة أ.د مجدي عزیز إبراھیم:  27
. 2005 ،1،القاھرة- ط

دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العام دیوان المطبوعات  د.محمد مصطفى زیدان: 28
. 2009الجامعیة- الجزائر –(دط) (دت).للنشر و التوزیع-القاھرة -
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التفكیر اإلبداعي و الناقد،مؤسسة د. محمد صالح اإلمام ،و عبد الرؤوف محفوظ إسماعیل: 29
. 2009-1الوراق للنشر و التوزیع -عّمان- ط

 دار المیسرة للنشر و التوزیع و ، علم النفس العام د. محمد عودة الریماوي و زمالئھ:30
. 2004 1الطباعة.عّمان ط

منفستو اإلبداع في التعلیم، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع  مراد و ھبة ، منى أبو سنھ: 31
. 2008ط) د-القاھرة- (

مھارات الموھوبین و وسائل تنمیة قدراتھم اإلبداعیة دار أسامة للنشر و د.ماھر صالح: 32
. 2002 1التوزیع –عّمان-األردن-ط

مناھج و أسالیب الریاضیات للمرحلة األساسي محمد خلیل عباس و محمد مصطفى العسي: 33
. 2007الدنیا، دار المیسرة للنشر والتوزیع و الطباعة-عّمان ،األردن-

: أسس تعلیم القراءة النافذة جدار للكتاب العالمي للنشر و التوزیع –محمد فندي العبد ّهللا 34
 2007 1إربد ،عّمان-ط

التفكیر لتطویر اإلبداع و تنمیة الذكاء، عالم الكتب –أ.د مجدي عزیز إبراھیم :35
. 2007 1نشر،توزیع،طباعة، ط

علم النفس التربوي –النظریة و التطبیق-دار د.محمد فرحان القضاه، د. محمد الترتوري: 36
 2006األردن،عمان-(دط)حامد للنشر و التوزیع –

قدرات التفكیر اإلبداعي،دار المسیرة للنشر و التوزیع و : تنمیة الطیطيحمد محمد. د37
 .2004 2الطباعة-عمان،األردن-ط

 مھارات التدریس الّصفي، دارالمیسرة للنشر والتوزیع و ) أ.د محمد محمود الجبلة :38
 2002 1الطباعة –عّمان ،األردن،ط

 سیكولوجیةالمدّرس –دراسة وصفیة تحلیلیة –دیوان المطبوعات د. ناصر الدین زبدي:39
. 2،2013الجامعیة –بن عكنون –الجزائر –ط

 تفكیر و ذكاء الطفل ، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة.عّمان أ.د نایفة قطامي:40
. 2009 1ط

. 2006 1مقاربات بین اللغة و علم النفس، مؤسسة الطریق للنشر و التوزیع- كبة، عّمان-طد. نجاح كبة: 41

: تنمیة اإلبداع و التفكیر اإلبداعي ،الشركة العربیة المتحدة ) أ.د نایفة قطامي و آخرون42
. 2008ط) دللتسویق و التوریدات-القاھرة-(
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إعداد المعلّمین و تنمیتھم ،عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع –د.سھیل أحمد عبیدات: 43
. 2007 1القاھرة-ط

.  12003 المدخل إلى التدریس ،دار الشروق – عّمان،األردن-طسھیلة كاظم الفتالوي:44

تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي الناقد ،دار صفاء للنشر و التوزیع أ.د سوسن شاكر مجید: 45
 .2008 1–عّمان-ط

: میكولوجیة التفكیر و الوعي بالذات ،عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع د. سعاد جبر سعد46
. 2009 1–إربد-األردن-ط

دار المیسرة ،   أدب األطفال – قراءات نظریة و نماذج تطبیقیةأ.د سمیر عبد الوھاب أحمد:47
. 2006 1للنشر و التوزیع و الطباعة.عّمان ط

 تنمیة اإلبداع و رعایة الموھبة لدى األطفال ،دار المیسرة للنشر و د.سناء نصر حجازي:48
. 2009 1التوزیع و الطباعة.عّمان ط

 القراءة و تنمیة التفكیر ،عالم الكتب –نشر-توزیع –طباعة- القاھرة-د. سعید عبد هللا الفي:49
. 2006 1ط

 2دار الثقافة للنشر و التوزیع عّمان األردن – ط،المدخل إلى اإلبداع د. سعید عبد العزیز: 50
2007 

تعلیم التفكیر و مھاراتھ ،دار الثقافة للنشر و التوزیع عّمان األردن – ) د. سعید عبد العزیز: 51
 .2006 1ط

عالجھا-أسباب)د.عبد اللطیف فرج:المعلّم و المشكالت الصفّیة السلوكیة التعلّمیة للتالمیذ –52
) 20061.6،طدار مجد الوي للنشر و التوزیع-عّمان

. 2005معلّم الصف و أصول التدریس الحدیث ،دار أسامة عّمان –(وط) )عبد القادر مراد: 53

أساسیات التدریس و التطویر المھني للمعلّم ،دار ) عبد السالم مصطفى عبد السالم: 54
. 2003 .2الجامعیة الجدیدة –القاھرة- ط

سیكولوجیة التدریس الصفّي ،دار ) عماد عبد الرحیم الزغول و شاكر عقلة المحامید: 55
. 2007 1المیسرة للنشر و التوزیع –عّمان –ط

 أسس بناء الفعل الدیداكتیكي ،مؤسسة الجزائر كتاب للطباعة و النشر عبد المؤمن یعقوبي:53
 2002، 2و التوزیع-أوالد أنھار –تلمسان- ط

صعوبات التعلم و التعلیم العالجي،مكتبة زھراء الشرق –) د. نبیل عبد الفتاح حافظ: 54
. 2000 1القاھرة- ط
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 1: التدریس الفّعال ،دار الثقافة للنشر و التوزیع بیروت –طأ.د عبد اللطیف حسین فرج55
2009 .

:أسالیب التفكیر –نظریات و دراسات  و بحوث معاصرة –عالم ) د. عصام علي الطیب53
. 2006 1الكتب –نشر-توزیع-طباعة-ط

دار ) علي سامي الحّالق : اللغة و التفكیر الناقد –أسس نظریة و استراتیجیات تدریسیة، 54
 .2007 1المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة.عّمان،األردن ط

: سیكولوجیة اإلبداع –دراسة تنمیة السمات اإلبداعیة –دار النھضة عیسوي) د.عبد المنعم 55
 ت).دط)،(دالعربیة للنشور و التوزیع-بیروت- (

 دار المیسرة للنشر و التوزیع ،مبادىء علم النفس التربوي) د. عماد عبد الرحیم الزغول: 56
 .2009 1و الطباعة.عّمان ط

 تنمیة مھارات التفكیر ، دار المیسرة للنشر و التوزیع أ.د عدنان یوسف العتوم و آخرون:57
. 2007 1.عّمان ط

الشركة العربیة المتحدة للتسویق و ، علم النفس التربوي أ.د عبد الرحمن عدس و آخرون: 58
. 2008ط) دالتوریدات-القاھرة-

 طرق تعلیم التفكیر لألطفال ،دار الفكر للطباعة و عبد الكریم الخالیلة ،عفاف اللیابیدي :59
. 1997 .2النشر و التوزیع- عّمان- ط

 العصف الذھني و أثره في تنمیة التفكیر اإلبتكاري ،دار دجلة د.عمر إبراھیم عزیز:60
. 2008 1ناشرون و موزعون-المملكة األردنیة الھاشمیة، ط

 علم النفس المعرفي –النظریة و التطبیق-دار المیسرة للنشر و أ.د عدنان یوسف العتوم:61
. 2004 1التوزیع و الطباعة.عّمان ط

 تنمیة التفكیر بأسالیب مشوقة ،دیبونو للطباعة و النشر و التوزیع-أ.د عبد الواحد الكبیسي:62
. 2008 1عّمان- ط

اإلتجاھات الحدیثة في تنمیة التفكیر و اإلبداع، -كیف یفكر د.فوزیة محمود النجاجي: 63
. 2005ط) دطفلك-دار الكتاب الحدیث-القاھرة-(

: التفكیر بطرق مختلفة مھارات و تطبیقات –دار النفائس للنشر و التوزیع د. فھد خلیل زاید64
. 2009- 1–األردن – ط

 دار المیسرة للنشر و التوزیع  ،:طرائق التدریس الدراساتاإلجتماعیةد. فخري رشدي خضر65
. 2006 1و الطباعة.عّمان ط
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 ،و معاییره، نظریاتھ، قیاسھ، تدریبھ-دار الفكر اإلبداع: مفھومھوان:ردفتي عبد الرحمن ج66
. 2009-2. عّمان – طالھاشمیةناشرون و موزعون. المملكة األردنیة 

تعلیم التفكیر النظریة و التطبیق-دار المیسرة صالح محمد أبو جادو – د.محمد بكر نوفل:67
. 2007 1للنشر و التوزیع و الطباعة-عّمان ط

 عملیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي ،دار النشر و  تطبیقاتجادو:د. صالح محمد علي أبو 68
. 2004التوزیع العلمیة-عمان األردن-

 19933 مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح –بیروت –(دط)رازي:69

األسس العامة للتدریب، دار النھضة العربیة للطباعة و د.رشدي حبیب،د.جابر عبد الحمید: 70

. 1983 1النشر-بیروت –ط

. 1982 أصول التربیة و التعلیم ،دیوان المطبوعات الجامعیة –الجزائر- (وط) .تركي رابح:71

أسس التفكیر و أدواتھ  منیر حوراني: ترجمة ،بتألیف دونالد .ج ترفنجر و كارول ناسا72
. 2006- 1،دار الكتاب الجامعي –العین- ط

تنمیة مھارات التفكیر لألطفال، دار المیسرة خیر سلیمان شواھین ،شھر زاد صالح بدندي: 73
. 2009 1للنشر و التوزیع و الطباعة.عّمان ط

 

 

 

 

6 
 


	الواجهة و التشكرات و الاهداء
	مقدمة+
	مدخل
	الفصل الاول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	*التقليل من عدد التلاميذ في القسم حتى يتمكن المعلم من التدريب.

	الخاتمة
	الفهرس
	قائمة المصادر و المراجع

