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 وتقديرشكر 

 

بضع سنيف مرت بي خبلؿ مرحمة البحث، كبينما أقترب مف نياية الطريؽ، أقؼ كأنظر لمكراء    
ف لكؿ مف كقؼ إلى جانبي كساندني في مشكارم العممي نظرة شكر كبقمب مميء باالمتنا

 .القصير

كأخص بالشكر الدكتكرة الكريمة لبنى جديد التي قدمت لي اإلرشاد كالتكجيو كأمدت البحث بكؿ 
، فأنارت طريقي سراجان يرفع راية االرتقاء بالبحث العممي، كأنارت قمبي أختان كبرل ربحتيا  . ما يمـز

جو بالعرفاف الجزيؿ إلى لجنة الحكـ التي كٌرست مف كقتيا كجيدىا حٌصة كما يسعدني أف أتك    
 كبيرة مف أجؿ رفع قيمة البحث بمبلحظاتيا الغنية كتكجيياتيا التي لف أنساىا في المستقبؿ.

كال ننسى إدارة كمية التربية بكؿ أعضائيا، فميا مف الشكر كاالمتناف الشيء الكثير، كلجميع    
كات البحث مف أساتذة كراـ، كإلدارتي مدرستي إبراىيـ محفكض كعبلء سمماف مف قاـ بتحكيـ أد

 لمتسييبلت التي منحكىا أثناء تطبيؽ أدكات البحث،

ي حركؼ اليجاء كأكؿ انكالدتي.... كالدم.... أكؿ مف عمم إلى كما أتكجو بالشكر أكالن كآخران    
  .ني سبؿ الحؽ كالصكابابصر أمف 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فيرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 أ شكر كتقدير
 ب فيرس المحتكيات 
 ح فيرس الجداكؿ 
 د فيرس األشكاؿ 
 ذ فيرس المبلحؽ 

 ُْ-ُ  الفصل األول: مشكمة البحث وأىميتو 
 ِ المقدمة  -ُ -ُ
 ْ مشكمة البحث  -ِ -ُ
 ٔ أىمية البحث  -ّ -ُ
 ٔ أىداؼ البحث  -ْ -ُ
 ٕ فرضيات البحث  -ٓ -ُ
 ٖ نيج البحثم -ٔ -ُ
 ٖ عينة البحث -ٕ -ُ
 ٖ أدكات البحث -ٖ -ُ
 ٗ حدكد البحث -ٗ -ُ
 ٗ المعالجة اإلحصائية -َُ -ُ
 َُ مصطمحات البحث التعريؼ ب -ُُ -ُ

-ُٓ  اإلطار النظريالفصل الثاني: 
ٖٓ 

 ُٔ مقدمة الفصؿ 
-ُٔ  التفكير -المحكر األكؿ -ُ -ِ

ِْ 
 ُٕ مفيـك التفكير  -ُ -ُ -ِ
 ُٖ خصائص التفكير  -ِ -ُ -ِ
 ُٗ ميارات التفكير  -ّ -ُ -ِ
 َِ مستكيات ميارات التفكير  -ْ -ُ -ِ



 ُِ تعميـ التفكير كمياراتو  -ٓ -ُ -ِ
 ِّ قات كتحديات تعميـ التفكير عيم -ٔ -ُ -ِ
-ِْ  التفكير اإلبداعي  -المحكر الثاني -ِ -ِ

ّٗ 
 ِْ مفيـك التفكير اإلبداعي  -ُ -ِ -ِ
 ِٖ خصائص التفكير اإلبداعي  -ِ -ِ -ِ
 ِٖ أنكاع التفكير اإلبداعي  -ّ -ِ -ِ
 ِٗ ميارات التفكير اإلبداعي  -ْ -ِ -ِ
 ِّ قياس اإلبداع -ٓ -ِ -ِ
 ّْ أشير برامج تعميـ التفكير كالتفكير اإلبداعي -ٔ -ِ -ِ
 ّٖ معيقات التفكير اإلبداعي  -ٕ -ِ -ِ
 -ّٗ  لتعميـ التفكير CoRTنامج بر  -المحكر الثالث -ّ -ِ

ٖٓ 
 ُْ  CoRTخصائص برنامج  -ُ -ّ -ِ
 ِْ CoRTفمسفة برنامج  -ِ -ّ -ِ
 ِْ لتعميـ التفكير  CoRTبرنامج  كصؼ -ّ -ّ -ِ
 ْٓ CoRTطريقة التدريس في برنامج  -ْ -ّ -ِ

-ٗٓ سابقةالفصل الثالث: دراسات 
ٕٖ 

 َٔ مقدمة الفصؿ 
-َٔ  رامج تنمية ميارات التفكير اإلبداعيدراسات تناكلت ب -ُ -ّ

ْٔ 
 َٔ عربية دراسات  -ُ -ُ -ّ
 ّٔ أجنبية دراسات  -ِ -ُ -ّ
-ٓٔ  لتعميـ التفكير CoRTدراسات تناكلت فاعمية برنامج  -ِ -ّ

ٔٗ 
 ٓٔ عربية دراسات  -ُ -ِ -ّ
 ٕٔ أجنبية دراسات  -ِ -ِ -ّ
-َٕ  تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في CoRTدراسات تناكلت فاعمية برنامج  -ّ -ّ



ُٕ 
 َٕ عربية دراسات  -ُ -ّ -ّ
 ُٕ جدكؿ يمخص الدراسات السابقة  -ْ -ّ
 ٕٕ مكقع البحث الحالي بيف الدراسات السابقة  -ٓ -ّ

جراءاتو  -ٕٗ الفصل الرابع: منيج البحث وا 
ُٗ 

 َٖ مقدمة الفصؿ 
 َٖ منيج البحث  -ُ -ْ
 َٖ ينتو مجتمع البحث كع -ِ -ْ
-ِٖ أدكات البحث  -ّ -ْ

ُٗ 
 ِٖ لتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابع  CoRTبرنامج  -ُ -ّ -ْ
 ٖٓ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي  -ِ -ّ -ْ
 ُٗ تطبيؽ التجربة النيائية  -ْ -ْ

-ّٗ الفصل الخامس: عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا 
ُُُ 

 ْٗ مقدمة الفصؿ
 ْٗ األكلى كمناقشتيا  الرئيسة تائج المتعمقة بالفرضيةالن -ُ -ٓ
 ٖٗ كمناقشتيا  الفرعية ةالنتائج المتعمقة بالفرضي -ُ -ُ -ٓ
 َُُ كمناقشتيا الرئيسة الثانية ةالنتائج المتعمقة بالفرضي -ِ -ٓ
 َُْ كمناقشتيا الفرعية األكلى ةالنتائج المتعمقة بالفرضي -ُ -ِ -ٓ
 َُٕ المتعمقة بالفرضية الفرعية الثانية كمناقشتياالنتائج  -ِ -ِ -ٓ
 َُٗ ممخص النتائج  -ّ -ٓ
 َُُ المقترحات  -ْ -ٓ

-ُُِ المراجع 
ُِْ 

 ُُّ أكالن: المراجع العربية 
 ُِِ ثانيان: المراجع األجنبية 

-ُِٓ المالحق 



ُْٗ 
 ُٓٗ ممخص الدراسة بالمغة العربية 
 ُٔٗ ممخص الدراسة بالمغة األجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فيرس الجداول   

رقم 
 الجدول

 الصفحة اسم الجدول

 ٕٕ-ِٕ ممخص الدراسات السابقة ُ-ّ
مجمكعتيف تجريبية كضابطة تبعان  لىإأفراد عينة البحث التبلميذ تكزع  ُ-ْ

 لمجنس
ُٖ 

في  (كالضابطة التجريبية) المجمكعتيف تبلميذدرجات  يالفرؽ بيف متكسط ِ-ْ
 لمتفكير اإلبداعي بصكرتو المفظية )أ(تكرانس التطبيؽ القبمي الختبار 

 بأبعاده األربعة

ُٖ 

درجات األصالة عمى أنكاع األسئمة بالنسبة لمنشاط السادس في اختبار  ّ-ْ
 تكرانس لمتفكير اإلبداعي

ٖٖ 

الزمف المستغرؽ في كؿ نشاط مف أنشطة اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي   ْ-ْ
 خبلؿ الدراسة االستطبلعية

ٖٗ 

تكرانس  ختبارالالفرعية عمى األبعاد  درجاتالقيـ معامبلت االرتباط بيف  ٓ-ْ
 لو كالدرجة الكمية لمتفكير اإلبداعي

ُٗ 

 تكرانس لمتفكير اإلبداعي ثبات ألفا كركنباخ ألبعاد اختبار معامبلت قيـ ٔ-ْ
 الفرعية كلبلختبار ككؿ

ُٗ 

)التجريبية كالضابطة( في  المجمكعتيف يذدرجات تبلم يالفرؽ بيف متكسط ُ-ٓ
 لمتفكير اإلبداعي التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس

ْٗ 

في التطبيقيف  المجمكعة التجريبية يذدرجات تبلم يالفرؽ بيف متكسط ِ-ٓ
كفي كؿ بعد مف أبعاده  لمتفكير اإلبداعي ختبار تكرانسال القبمي كالبعدم

 كميةالمتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة ال

ٖٗ 

المجمكعة  الذككر كاإلناث مف أفراد يذتبلمالدرجات  يالفرؽ بيف متكسط ّ-ٓ
  لمتفكير اإلبداعي ختبار تكرانسال في التطبيؽ البعدم التجريبية

َُُ 

الفرؽ بيف متكسطي درجات الذككر مف تبلميذ المجمكعة التجريبية في  ْ-ٓ
ر اإلبداعي كفي كؿ بعد التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكي

 مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية 

َُْ 



الفرؽ بيف متكسطي درجات اإلناث مف تبلميذ المجمكعة التجريبية في  ٓ-ٓ
التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي كفي كؿ بعد 

 الة كالمركنة كالدرجة الكميةمف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألص

َُٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فيرس األشكال
 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل

 ُِ مستكيات ميارات التفكير ُ-ِ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  يذدرجات تبلم يؽ بيف متكسطالفر  ُ-ٓ

لمتفكير اإلبداعي بأبعاده المتمثمة  التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس
 قة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية   بالطبل

ٗٔ 

المجمكعة التجريبية في التطبيقيف  يذدرجات تبلم يؽ بيف متكسطالفر  ِ-ٓ
لمتفكير اإلبداعي في كؿ بعد مف أبعاده  القبمي كالبعدم الختبار تكرانس

 المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية 

ََُ 

ناثجات در  يالفرؽ بيف متكسط ّ-ٓ  في التجريبيةالمجمكعة  ذككر كا 
في كؿ بعد مف أبعاده  لمتفكير اإلبداعي البعدم الختبار تكرانس التطبيؽ

 المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية

َُّ 

المجمكعة التجريبية في  مف تبلميذذككر الدرجات  يؽ بيف متكسطالفر  ْ-ٓ
لمتفكير اإلبداعي في كؿ بعد  ار تكرانسالبعدم الختبك  يف القبميالتطبيق

 مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية

َُٔ 

المجمكعة التجريبية في  مف تبلميذ اإلناثدرجات  يؽ بيف متكسطالفر  ٓ-ٓ
لمتفكير اإلبداعي في كؿ بعد  البعدم الختبار تكرانسك  يف القبميالتطبيق

 الطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكميةمف أبعاده المتمثمة ب

َُٖ 

 

 

 

 

 



 فيرس المالحق 
 الصفحة اسـ الممحؽ رقـ الممحؽ

-ُِٔ تكسعة مجاؿ اإلدراؾ -لتعميـ التفكير CoRTالجزء األكؿ مف برنامج  ُ
ُْٓ 

-ُٓٓ اإلبداع -لتعميـ التفكير CoRTالجزء الرابع مف برنامج  ِ
َُٖ 

-ُُٖ )أ( المفظيةصكرة ال -اإلبداعي اختبار تكرانس لمتفكير ّ
ُُٗ 

 ُِٗ النمكذج التفصيمي -تفريغ درجات اختبار تكرانس ْ
 ُّٗ استمارة تفريغ الدرجات النيائية ٓ
 ُْٗ أسماء السادة المحكميف لمبرنامج التدريبي ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ُْ-ُ  الفصل األول: مشكمة البحث وأىميتو 

 ِ المقدمة  -ُ -ُ
 ْ البحث مشكمة  -ِ -ُ
 ٔ أىمية البحث  -ّ -ُ
 ٔ أىداؼ البحث  -ْ -ُ
 ٕ فرضيات البحث  -ٓ -ُ
 ٖ منيج البحث -ٔ -ُ
 ٖ عينة البحث -ٕ -ُ
 ٖ أدكات البحث -ٖ -ُ
 ٗ حدكد البحث -ٗ -ُ
 ٗ المعالجة اإلحصائية -َُ -ُ
 َُ مصطمحات البحث التعريؼ ب -ُُ -ُ



 الفصل األول

 مشكمة البحث وأىميتو

 المقدمة:  -1 -1

أصبحت  ، كالتطكرات المتجددةكالمتبلحقة التغيرات المتسارعة ال يختمؼ أحد اليـك عمى أفٌ 
يمثؿ إحدل سمات الدكؿ التي تسعى لمريادة في كفي المقابؿ فإف تعميـ التفكير  سمة ىذا العصر،
ر أىميتيا الكبيرة، لقضية تنمية التفكيمما جعؿ ، فالعبلقة بيف السمتيف طردية، مختمؼ المجاالت

حيث أنيا تتعمؽ بمسألة النمك كالتقدـ الذم تسعى إليو الدكؿ، كمكاجية تحديات المستقبؿ في 
مف اعتماده عمى قدرات اإلنساف كمكاىبو بصكرة أكبر  ، فالمستقبؿ يعتمدالتفكير قائدهعالـ أصبح 

إف الشعكب تعيش عمى و "كىذا ما أكده أحد المفكريف اليابانييف بقكل، عمى المكارد الطبيعية
خيرات تقع تحت أقداميا كسرعاف ما تنضب، أما نحف فنعيش عمى خيرات تقع في 

 ( َِٓ،ََِٓ.")العتكـ كآخركف، رؤكسنا

اليكـ عصر التقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائؿ، عصر المعمكماتية كاالنفجار  كيعيش العالـ
بحاجة أكثر مف أم كقت مضى لذا فيك  كما يترتب عميو مف تحديات تكاجو الشعكب، ،المعرفي

 كرعايتيـ إلعداد نماذج بشرية قادرة عمىباألفراد، كخاصة في مرحمة الطفكلة، إلى العناية 
التطكرات المتسارعة كالمساعدة في حؿ المشكبلت، كالتكيؼ مع  مكاجية ىذه التحديات كمكاكبة

دكؿ المتقدمة سريعان قبؿ غيرىا منذ المستجدات كقيادة المكاقؼ، كىذا ما فطنت إليو كأدركتو ال
باعتباره ثركة بشرية ضركرية كميارات التفكير اإلبداعي،  اإلبداعتنمية فاىتمت بمكضكع  ،زمف

لتحقيؽ إنجازات عممية كتكنكلكجية ضمف سياؽ التنافس الدكلي، كككنو أحد أىـ األعمدة 
 سية.األساسية في رفع سكية التعميـ كربطو بالمجتمع كحاجاتو األسا

كيعد التفكير اإلبداعي مف أنماط التفكير المركبة ذات األىمية في إبداع كتكليد حمكؿ كأفكار 
جديدة خارجة عف المألكؼ، مف خبلؿ سمسمة مف العمميات المعقدة التي تقكدىا مجمكعة مف 

 اإلبداعي. ميارات التفكير

برنامج الحؿ  مثؿ بداعيتنمية التفكير اإلف برامج مكقد شيد القرف العشركف ظيكر العديد 
كغيرىا مف ( َُٖٗ(، كبرنامج رسؾ )َُٕٗ) CoRTبرنامج(، ك َُٓٗاإلبداعي لممشكبلت )



 برامج منفصمة"ىذه البرامج بيف  ، كقد تمايزتاإلبداعي ميارات التفكير لتنميةرت كٌ البرامج التي طي 
، كأخرل الدراسية المقررة ؿ محتكل المكادكبرامج تتخم ،(بذاتيا )التعميـ الصريح كالمباشرقائمة 

 ،ََِٖ)نكفؿ،  ."تقؼ مكقفان كسطيان قائمان عمى تككيف اتجاه تكفيقي بيف االتجاه األكؿ كالثاني
بقكة  برز عمماء التفكير الذيف يدافعكفمف أ Edward DeBono ديبكنككربما كاف إدكارد  ،(ّْ

كقد صٌمـ ديبكنك في ىذا ، عف منيجية تنمية ميارات التفكير كتدريس أدكاتو بطريقة مباشرة
ظير ألكؿ مرة عاـ لتعميـ التفكير كالذم   CoRTبرنامجالمضمار العديد مف البرامج كمف أىميا 

عمى  األفرادتدريب  ، "كىك برنامج لمتعميـ العممي المباشر لمتفكير، يقكـ بأكممو عمىَُٕٗ
 ( ٕ،ُٖٗٗ، )المانع." الميارات التفكيرية لدييـعمى تنمية  استخداـ أدكات خاصة تساعدىـ

في أكثر مف ثبلثيف دكلة عمى مستكل العالـ كأمريكا، بريطانيا،   CoRTبرنامجٌبؽ كطي 
 التبلميذإلى إدراؾ أىمية أف يصبح  ، قطر..... حيث كصمت ىذه الدكؿاألردف زلندا، الياباف،نيك 
بلؿ الثركات البشرية التي ، كحقيقة أٌف استغليا كيف سمبييفمستيمً  ديف لممعرفة بدالن مف ككنيـكلٌ مي 

قيؽ التقدـ كاالزدىار في عصر دائـ بات ضركرة حتمية لتحىي أغمى الثركات جميعيا كاستثمارىا 
 كسريع التغير. 

كمع ازدياد عدد البحكث كالدراسات التي أثبتت فاعمية مثؿ ىذه البرامج، كمع ازدياد الثقة بيا 
التربكم السكرم أف  لممجتمعقكؿ أما آف األكاف نتائجيا في الكثير مف دكؿ العالـ، يمكف البك 

خرل في ىذا المجاؿ كيمتحؽ بالركب؟ خاصة يستفيد أيضان مف ىذه البرامج كمف تجارب الدكؿ األ
بيف الباحثكف التربكيكف مكجكد لدل كؿ األفراد مع اختبلؼ درجاتو أف التفكير اإلبداعي كما 

مجتمع عدد كبير ممف يمتمككف قدرات إبداعية  في كؿإلى أنو " ُٕٗٗ))، فقد أشار عاقؿ لدييـ
، "فالقدرة (ُٗ، ُٕٗٗككضعيا مكضع االستخداـ كاإلفادة" )عاقؿ،  كلكنيـ يقصركف عف تحقيقيا

عمى التفكير اإلبداعي ليست كالتفكير اإلبداعي، ككمنا يمكف أف نفكر بإبداع أكثر مما نفعؿ" 
(Torrance, ُٖٕٗ, ُُٓ)لمسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ المؤسسات ا تؤكدىذه الحقيقة  ، إف

قدرات ، كرعاية ذكم الات التفكير اإلبداعي لدل أبنائياالتربكية عمى اختبلفيا في تنمية ميار 
أف "ميارات التفكير اإلبداعي مف ميارات التفكير التي يمكف تعمميا اإلبداعية المتميزة، خاصة ك 

 ( ُّ،َََِشبيب، " ).كالتدريب عمييا كتنميتيا

يتـ استخداـ كضركرة تنميتو،  كالحاجة إليوالتفكير اإلبداعي  ظران لما تقٌدـ مف أىمية مكضكعكن
فكير اإلبداعي في البيئة مدل فاعميتو في تنمية ميارات الت لتحديدلتعميـ التفكير  CoRTبرنامج 

 . السكرية لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي

 



 مشكمة البحث:  -2 -1
بية ميـ كتحقيؽ قفزات نكعية فيو محط أنظار الكثير مف عمماء التر بات ىدؼ تجكيد التع

كافة السبؿ شغؿ أذىانيـ يسعكف إلى تحقيقو ب كأصبح مطمبان  ،كالتعميـ في كؿ أنحاء العالـ
مف تحقيؽ ىدؼ  المجتمع التربكم السكرم، أيف كالكسائؿ، كالسؤاؿ الميـ الذم يجب أف ييطرح ىنا

 كاحد كالعشريف؟ تجكيد التعميـ في القرف ال

لقد تنبيت كزارة التربية في سكرية إلى أىمية بناء العقكؿ كتطكيرىا، كتجمى ذلؾ في محاكالتيا 
التعممية، كتأكيدىا عمى استراتيجيات التعمـ كالتعميـ التي  -المستمرة إلصبلح العممية التعميمية

التفكير  يذ"تعميـ التبلمعار تساىـ في إثراء كتنمية قدرات كميارات التبلميذ العقمية، كرفعت ش
 ،كالقائميف عمييا التعميميةك ممؤسسات التربكية لأسمى حيث بات ىدفان كالتعمـ الذاتي البناء" 

كخطت خطكات عدة في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ، حيث أصبحت سكرية عضكان مشاركان كعمى نحك دائـ 
في العديد مف المؤتمرات  (، كشاركتُٖٗٗفي مؤتمرات كزراء التربية كالتعميـ العرب منذ عاـ )

التي تصب في خدمة ذلؾ كاف مف أبرزىا المؤتمر العممي العربي لرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف 
الذم أكصى بعدد مف النقاط كاف أىميا "تشكيؿ فريؽ فني لتقديـ الخبرة كالمشكرة لمدكؿ العربية 

عممييـ." )المؤتمر العممي في مجاالت الكشؼ عف المكىكبيف كتطكير برامج لرعايتيـ كتدريب م
 (َََِالعربي الثاني لرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف، 

كما ترجمت كزارة التربية ىذا االىتماـ مف خبلؿ تغيير المناىج الدراسية لتككف أكثر فاعمية في 
ىذا المضمار، كعقدت العديد مف الدكرات التدريبية لممعمميف حكؿ تطبيؽ ىذه المناىج، إال أنو 

لـ يحقؽ ذلؾ ، فإف الكاقع التعميمي المعاصر عمى المستكل التنفيذم ـ مف كؿ ىذه الجيكدكبالرغ
اليدؼ عمى النحك المطمكب، األمر الذم الحظتو الباحثة مف خبلؿ عمميا كمعممة لمرحمة التعميـ 

كالذم كاف مكضكعان لمنقاش في المؤسسات التربكية التعميمية كعمى ، حمقة أكلى -األساسي
ـٌ تأكيد ىذه المبلحظة مف خبلؿ النتيجة التي تكصمت ليا دراسة شاشات ا لتمفاز، كما ت

( التي كجدت أف "المعمميف ال يمارسكف ميارات التفكير اإلبداعي في أثناء َُِِ)محفكض، 
 المعتادةؽ ائفاؼ نحك الطر تاالل(، فما زاؿ ْ، َُِِقياميـ بعمميـ في غرفة الصؼ" )محفكض، 

كما زالت مدارسنا في النادر ما تييئ الفرص لتبلميذىا كي يعبركا ، السائدىك  مف قبؿ المعمميف
أساليب التعميـ التفاعمية  يندر استخداـ، حيث ينجزكاعف فضكليـ كيسألكا كيبحثكا كيكتشفكا ك 

كالتي تجعؿ مف المعمـ محكر العممية  -كذلؾ ألسباب عدة–كيسكد مكانيا األساليب المعتادة 
ظـ فييا االختبارات التي تركز عمى قياس القدرة عمى الحفظ كاالسترجاع ككمية التعميمية، كما كتن

المعمكمات، األمر الذم ال يساعد عمى تحصيؿ أكثر مف أدنى مستكيات التفكير التي حددىا 
، ىذا باإلضافة إلى االقتصار عمى الكتاب المدرسي كالمعمـ مصدراف كحيداف لممعمكمات.  بمـك



، فالسائد ما زاؿ اآلفالتعميـ لـ ينجز أك يحقؽ إنجازات مقنعة حتى سبؽ كبعبارة تمخص كؿ ما 
 اإلبداع الكاسعة.ساحات رحاب التفكير ك إلى  التبلميذكسر ليخرج كجدار المألكؼ لـ يي  سائدان 

يتطمب  عمـ كالتعميـ كضركرة حتمية كممحةمستكل التميز كاإلتقاف في مجاؿ التلاالنتقاؿ إف 
ي مما يسيـ فتفكير عمكمان كتنمية التفكير اإلبداعي كتييئة الفرص المثيرة لو، "االىتماـ العممي بال

كيساعدىـ عمى التكيؼ بطريقة ناجحة كمتفكقة، دكف أف يقفكا مشدكىيف  يذ بما يمـزتسميح التبلم
، ََُِ، )قطامي ."التي لـ يزكدىـ مجتمعيـ التربكم بما يمكنيـ مف مكاجيتيا المستجداتتجاه 
ُُٗ) 

إلى  كاإلبداع نظر إلى ما أكدتو البحكث كالدراسات مف أف قضية إدخاؿ تعميـ التفكيركبال
ىي قضية تتعمؽ بمسألة النمك كالتقدـ كمكاجية  -إلى جانب أىميتيا العممية كالتربكية-المدارس 

السعي إلدخاؿ برامج لتنمية ميارات  كجب، لذا تقبؿ في عالـ أصبح قائده التفكيرتحديات المس
ألٌف اكتساب "ير اإلبداعي في حصص خاصة مستقمة إلى جانب المكاد الدراسية المقررة، التفك

عد أمران ناقصان دكف اكتساب ميارات التفكير، فالمعرفة يي  ،المعرفة العممية، عمى الرغـ مف أىميتو
، ( ِٓ،ُٖٗٗلمانع، ا" )كحدىا ال تغني عف التفكير، كال يمكف االستفادة منيا دكف تفكير يدعميا

يمكف ف ،ميارات التفكير اإلبداعي ال تختمؼ عف أم ميارة أخرلخاصة كأف الدراسات بينت أٌف "
  ( َّ -ِٗ، ََُِأف تتحسف بالتدريب كالمراف." )جركاف، 

يذ تبلمميارات التفكير اإلبداعي لدل  تنميةبناءن عمى ما سبؽ، كمف تنامي الشعكر بضركرة 
بجزأيو األكؿ CoRT  التربكم العالمي يتـ استخداـ برنامج استجابة لمتكجوالقطر العربي السكرم 

شيرة عالمية كاسعة كيمتاز بكضكح  كالرابع لمحاكلة تحقيؽ ذلؾ، خاصة كأف ىذا البرنامج يمقى
إلى جانب ثبكت فاعميتو في تحقيؽ تنمية ميارات التفكير  ،تعميماتو كمركنة كسيكلة تطبيقو

 . خبلؿ الكثير مف الدراسات في دكؿ عدة صكصان مفعمكمان كالتفكير اإلبداعي خ

       : تحديد مشكمة البحث بالسؤاؿ التاليكبالتالي يمكف 

في تنمية ميارات  -بجزأيو األكؿ كالرابع  - CoRTفاعمية التدريب عمى برنامج  مدل ما
 ؟في محافظة البلذقية الصؼ الرابع األساسييذ تبلمالتفكير اإلبداعي لدل 

 

 

 

  



   لبحث:ا أىمية -3 -1
 تتجسد أىمية البحث في المجاليف اآلتييف:

 :أكالن مف الناحية النظرية

أىمية مكضكع تنمية التفكير اإلبداعي، إذ أصبح ضركرة حتمية كمطمبان مشركعان يفرضو كاقع  -ُ
الحاؿ في المجتمع التربكم السكرم كما يتسـ بو ىذا العصر الدائـ التغير، كما يفرضو مف 

عداد أكبر عدد ممكف مف تحديات كظركؼ  عصية تستدعي تجنيد كافة الطاقات البشرية كا 
 األفراد المبدعيف بأقؿ التكاليؼ الممكنة.

التي حاكلت  -كذلؾ في حدكد عمـ الباحثة-قمة الدراسات العربية كندرة الدراسات المحمية  -ِ
تفكير كال سيما سكاء ككحدة كاممة أك بعض مف أجزائو في مجاؿ تعميـ ال CoRTتطبيؽ برنامج 

مف أشير البرامج العالمية  CoRTاإلبداعي منو بطريقة مباشرة، عمى الرغـ مف ككف "برنامج 
ـٌ اختبار ُِٓ، ََِٔالمتعمقة بتعميـ التفكير كأكثرىا تطبيقان كانتشاران" )الجبلد،  (، حيث أنو ت

كرية بما يتعمؽ بالحمقة األكلى مبلءمتو لمعديد مف البيئات العربية، إال أٌف ذلؾ لـ يتـ في البيئة الس
 مف التعميـ األساسي.

 ثانيان مف الناحية التطبيقية:

لفت نظر القائميف عمى تجديد كتطكير األنظمة التربكية السكرية إلدخاؿ برامج تنمية التفكير  -
كاإلبداع إلى المناىج التعميمية، مكاكبةن لمتكجو التربكم العالمي في تكريس ما ييعرؼ بالتعمـ 
الفعاؿ، حيث يككف التمميذ ىك محكر العممية التربكية التعميمية، كيصبح تعممو إيجابيان، كيمكف 

 االستفادة منو في التعمـ األكاديمي كفي مكاقؼ الحياة الحقيقية.

 أىداف البحث: -4 -1
 يسعى البحث الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

بجزأيو األكؿ كالرابع في تنمية ميارات  CoRT. تحديد مدل فاعمية التدريب عمى برنامج ُ
 التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في محافظة البلذقية.

بجزأيو األكؿ كالرابع في تنمية ميارات  CoRT. تحديد مدل فاعمية التدريب عمى برنامج ِ
 بعان لمتغير الجنس.التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في محافظة البلذقية ت

. تقديـ مجمكعة مف المقترحات في ضكء النتائج التي ينتيي إلييا البحث، كالتي قد تسيـ في ّ
 تفعيؿ البحث العممي في مجاؿ برامج تنمية التفكير كاإلبداع.



 فرضيات البحث: -5 -1
 ينطمؽ البحث الحالي مف الفرضيات التالية: 

  الفرضية الرئيسة األولى:

تبلميذ درجات  ي( بيف متكسطَٓ.َداللة )الإحصائيان عند مستكل  ؽ داؿفر  كجدال ي -
         عمى اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده المتمثمة  تيف التجريبية كالضابطةالمجمكع

عزل لمتدريب عمى برنامج في التطبيؽ البعدم، يي  (الطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكميةػ )ب
CoRT ميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابعلتع. 

 كيتفرع عف ىذه الفرضية فرضية فرعية:

( بيف متكسطي درجات تبلميذ َٓ.َال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ) -
المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده 

 CoRTصالة كالمركنة كالدرجة الكمية(، ييعزل لمتدريب عمى برنامج المتمثمة بػ )الطبلقة كاأل
 لتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابع.

 الفرضية الرئيسة الثانية:

درجات  يمتكسط معدلي تحسف ( بيفَٓ.َداللة )الإحصائيان عند مستكل  ؽ داؿكجد فر ال ي -
   نس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده المتمثمةعمى اختبار تكرا تيف التجريبية كالضابطةالمجمكعتبلميذ 

عزل لمتدريب عمى برنامج ، يي في التطبيؽ البعدم (الطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكميةػ )ب
CoRT لتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابع. 

 كيتفرع عف ىذه الفرضية فرضيتيف فرعيتيف:

( بيف متكسطي درجات الذككر مف َٓ.َ)ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة  -ُ
تبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده 

 CoRTالمتمثمة بػ )الطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية(، ييعزل لمتدريب عمى برنامج 
 .لتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابع

مف  اإلناث( بيف متكسطي درجات َٓ.َيكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ) ال -ِ
ختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده التبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم 

 CoRTالمتمثمة بػ )الطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية(، ييعزل لمتدريب عمى برنامج 
 .تعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابعل



 منيج البحث: -6 -1
استخدـ البحث الحالي المنيج الكصفي في سياؽ اإلطار النظرم لمبحث انطبلقان مف تعريفو 
"أسمكب لدراسة الكاقع أك ظاىرة ما، كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كالتعبير عنيا كيفيان أك كميان، إذ 

ظاىرة مكضحان خصائصيا، في حيف يعطينا التعبير الكمي كصفان التعبير الكيفي يعطينا كصفان لم
رقميان مكضحان مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة األخرل." 

 (ُّ)عبيدات كآخركف، د.ت، 

 Quasiأما فيما يتعمؽ باإلطار العممي لمبحث تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي 

Experimental Design  لتحديد مدل فاعمية التدريب عمى برنامجCoRT  بجزأيو األكؿ
كالرابع كمتغير مستقؿ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة 
كالدرجة الكمية كمتغيرات تابعة، مف خبلؿ االنطبلؽ مف تعريؼ المنيج شبو التجريبي أنو "تغيُّر 

كط أك الظاىرة مكضكع الدراسة، كمبلحظة ما ينتج عف ىذا التغير مف آثار ميتعمد كمضبكط لمشر 
 (ُٕ،ََِّ، دياب." )في الكاقع أك الظاىرة

 عينة البحث: -7 -1
تمميذ  ٖٔ) مجمكعتيف ضابطة يف عمىتمميذان كتمميذة مكزع ُّٗمف  ت عينة البحثتككن
المختمطة الحمقة األكلى في مدينة  تمميذ كتمميذة( مف مدرسة عبلء سممافُٕ ) كتجريبية كتمميذة(

البلذقية، كالتي تـ اختيارىا ككنيا تضـ شرائح اجتماعية كثقافية متنكعة تمثؿ المجتمع السكاني 
 في محافظة البلذقية.

 أدوات البحث: -8 -1
 تـ استخدـ األدكات التالية لتحقيؽ أىداؼ البحث:

(، َُٕٗ، تصميـ إدكارد ديبكنك عاـ )علتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالراب CoRTػ برنامج ُ
حيث يحتكم البرنامج عمى ستة أجزاء، كيضـ الجزء الكاحد عشرة دركس تمثؿ عشرة أدكات 
تفكير، كقد تـ اختيار الجزء األكؿ )تكسعة مجاؿ اإلدراؾ( ككنو مف الكاجب تطبيقو دائمان قبؿ أم 

بداع( فيعكد ألف أدكاتو قد اشتقت مف كما أكصى ديبكنك، أما اختيار الجزء الرابع )اإل -جزء آخر
طبيعة التفكير اإلبداعي كالذم ييدؼ البحث الحالي إلى تنمية مياراتو، ثـ تـ إجراء التعديبلت 
كاإلضافات عمى البرنامج لمكاءمتو مع البيئة كالمرحمة العمرية المستيدفة، كبعد ذلؾ تـ عرضو 

إجراء الدراسة االستطبلعية لو، كسيتـ تناكؿ عمى مجمكعة مف األساتذة الجامعييف لتحكيمو، ثـ 
 ىذه األداة بأجزائيا المستخدمة بالتفصيؿ في الفصؿ الرابع.



 E. Poulبصكرتو المفظية )أ( تصميـ بكؿ تكرانس اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي ػِ
Torrance  ع ، ككف االختبار بيذه الصكرة يتطمب إجابة لفظية تحريرية متناسبة م((ُٔٔٗعاـ

بجزأيو األكؿ كالرابع كطبيعة االستجابة عمييا، كىك مؤلؼ CoRT طبيعة التماريف في برنامج 
مف سبع أنشطة ممتعة تثير االىتماـ كالتفكير، كقد قامت الباحثة بإجراءات الصدؽ كالثبات 
لبلختبار قبؿ استخدامو كأداة بحثية، كسيتـ تناكؿ ىذه األداة مف كافة الجكانب بالتفصيؿ في 

 لفصؿ الرابع.ا

 حدود البحث: -9 -1
 مف أجؿ إمكانية تعميـ نتائج البحث الحالي تـ األخذ بعيف االعتبار الحدكد التالية:

، خبلؿ الفصميف َُِْ -َُِّتـ تطبيؽ البحث الحالي في العاـ الدراسي الحدكد الزمانية:  .ُ
 الدراسييف األكؿ كالثاني.

مدرسة عبلء سمماف المختمطة الحمقة األكلى فػي مدينػة  البحث فيتـ تطبيؽ : الحدكد المكانية .ِ
 البلذقية التابعة لمديرية التربية في محافظة البلذقية.

( تمميػػػذ كتمميػػػذة مػػػف تبلميػػػذ ُّٗعينػػػة مككنػػػة مػػػف )البحػػػث عمػػػى  إجػػػراءالحػػػدكد البشػػػرية: تػػػـ  .ّ
( كضػػابطة ُٕالصػؼ الرابػع األساسػي فػي محافظػة البلذقيػػة، مػكزعيف عمػى مجمػكعتيف تجريبيػة )

 ( إناث ضمف المجمكعة التجريبية.ْٓ( ذككر ك)ِٔ(، منيـ )ٖٔ)

)الطبلقػػػػػة،  التفكيػػػػر اإلبػػػػػداعي ميػػػػػارات تنميػػػػة الحػػػػػالي  : تنػػػػاكؿ البحػػػػػث. الحػػػػدكد المكضػػػػػكعيةْ
لتعمػػيـ التفكيػػر بجزأيػػو األكؿ كالرابػػع  CoRTمػػف خػػبلؿ التػػدريب عمػػى برنػػامج  األصػػالة، المركنػػة(

 بداع(. )تكسعة مجاؿ التفكير، اإل

 المعالجة اإلحصائية: -11 -1
بعػػد تطبيػػؽ التجربػػة النيائيػػة كأدكات البحػػث، تػػـ إدخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػكب كمػػف ثػػـ تمػػت 

 SPSS – Statistical Package of)معالجتيػا باسػػتخداـ البرنػػامج اإلحصػػائي الحاسػػكبي 

Social Science)  :كبالقكانيف اإلحصائية المناسبة، كىي 

التجريبيػة )المجمػكعتيف تبلميػذ درجػات  ستيكدنت لحساب الفرؽ بػيف متكسػطي اختبار ت . -
 التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي. ( فيكالضابطة

اختبار ت .ستيكدنت لحساب الفرؽ بػيف متكسػطي درجػات تبلميػذ المجمكعػة التجريبيػة فػي  -
 داعي.التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلب



 فػيالمجمكعػة التجريبيػة تبلميذ درجات  الفرؽ بيف متكسطيستيكدنت لحساب  اختبار ت . -
 التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي تبعان لمتغير الجنس.

اختبػػػار ت .سػػػتيكدنت لحسػػػاب الفػػػرؽ بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تبلميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة  -
 لقبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي.)الذككر ثـ اإلناث( في التطبيقيف ا

حجػػـ تػػأثير )إيتػػا مربػػع( لحسػػاب النسػػبة المئكيػػة مػػف التبػػايف الكمػػي لمفػػرؽ بػػيف المجمػػكعتيف  -
  التجريبية كالضابطة نتيجة لتأثير البرنامج التدريبي. 

يقيف القبمي حجـ تأثير )إيتا مربع( لحساب النسبة المئكية مف التبايف الكمي لمفرؽ بيف التطب -
كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي لدل المجمكعة التجريبية  نتيجة لتػأثير البرنػامج 

 التدريبي. 
حجػػـ تػػأثير )إيتػػا مربػػع( لحسػػاب النسػػبة المئكيػػة مػػف التبػػايف الكمػػي لمفػػرؽ بػػيف التطبيقػػيف   -

ث مػػػف تبلميػػػذ القبمػػػي كالبعػػػدم الختبػػػار تػػػكرانس لمتفكيػػػر اإلبػػػداعي لػػػدل الػػػذككر ثػػػـ اإلنػػػا
 المجمكعة التجريبية  نتيجة لتأثير البرنامج التدريبي.  

 معايير لتفسير حجـ التأثير كفؽ التالي: (NSSE)"اقترح المسح الكطني ألعماؿ الطمبة 

 ( حجـ التأثير معدكـَٗ.َ( إلى )َمف ) 
 ( حجـ التأثير صغيرِٗ.َ( إلى )َُ.َمف ) 
 ( حجـ التأثير متكسَٓ.َ( إلى )َّ.َمف )ط 
 ( حجـ التأثير كبيرٗٔ.َ( إلى )ُٓ.َمف ) 
 ( ( حجـ التأثير كبير جدان" )غصكف، َٕ.َأكبر مفَُِْ ،ٗٓ) 

 مصطمحات البحث:التعريف ب -11 -1
 : Effectivenessلفاعلية ا -1 -11 -1

نجػػاح بػػرامج     ىػػي مجمكعػػة األنشػػطة كالجيػػكد التػػي تبػػذؿ لقيػػاس مػػدل تحقيػػؽ أىػػداؼ محػػددة كا 
دد كبأقؿ التكاليؼ كالكصكؿ إلى نتائج مرضية لمتمقي البرامج كالقائميف عمييا. معينة في كقت مح

 (ٖ، ُٖٗٗ)األحمرم، 

بجزأيػػو  CoRTكتيعػػرؼ الفاعميػػة إجرائيػػان أنيػػا مقػػدار التغيػػر الػػذم ييحدثػػو التػػدريب عمػػى برنػػامج    
 لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي. اإلبداعي األكؿ كالرابع في ميارات التفكير

 

 



 :  Creative Thinkingالتفكير اإلبداعي -2 -11 -1

تفكير في نسؽ مفتكح يتمٌيز اإلنتاج فيو بخاصية فريدة ىي تنكع : "(ُٕٔٗ)عاـ عٌرفو جيمفكرد 
 (  ّْٗ،ََُِ" ) قطامي كآخركف، اإلجابات المنتجة كالتي ال تحددىا المعمكمات المعطاة

عمػػى اختبػار تػػكرانس لمتفكيػػر  التبلميػػذيحصػػؿ عمييػا بداللػة الدرجػػة الكميػة التػػي  وُيعرررف إجرائيرراً 
التبلميػػذ عمػى أبعػػاد االختبػار المتمثمػػة  ، كىػي حاصػػؿ جمػع درجػاتالمفظيػػة )أ(اإلبػداعي بصػكرتو 

 بػ: الطبلقة، األصالة، كالمركنة.

 :Creative Thinking Skillsميارات التفكير اإلبداعي  -3 -11 -1

 Fluency -الطبلقة
تكليػػػد عػػػدد كبيػػػر مػػػف البػػػدائؿ أك المترادفػػػات أك األفكػػػار أك المشػػػكبلت أك  تعنػػػي القػػػدرة عمػػػى"

 ( ٖ،ََِْ." )جركاف، االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف، كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا

القدرة عمى إنتػاج أك تكليػد عػدد كبيػر مػف األفكػار الجيػدة كالصػحيحة لمسػألة أك مشػكمة : "كما ىي
 ( ُُْ،َُُِ." )العتـك كالجراح، ما نيايتيا مفتكحة

 تكرانس لمتفكير اإلبداعياختبار عمى  التبلميذبداللة الدرجة التي يحصؿ عمييا  وُتعرف إجرائياً 
 .في بعد الطبلقة بصكرتو المفظية )أ(

 Originalityاألصالة 
نتػػػاج األفكػػػار البعيػػػدة كالمػػػاىرة أكثػػػر مػػػف األ: "ىػػػي الشػػػائعة فكػػػار القػػػدرة عمػػػى التعبيػػػر الفريػػػد، كا 

راء المباشر كالمػألكؼ مػف ، أم أنيا التميز كالتفرد في الفكرة كالقدرة عمى النفاذ إلى ما ك كالكاضحة
 ( ّْ،َُُِالعتـك كالجراح، ) ".األفكار

تكرانس لمتفكير اإلبداعي اختبار عمى  التبلميذبداللة الدرجة التي يحصؿ عمييا  وُتعرف إجرائياً 
 ألصالة. في بعد ابصكرتو المفظية )أ( 

 Flexibility -المركنة
، كتكجيو أك تحكيؿ ست مف نكع األفكار المتكقعة عادةالقدرة عمى تكليد أفكار متنكعة لي: "كىي

 ( ٖٓ،ََِْع تغير المثير أك متطمبات المكقؼ." )جركاف، مسار التفكير م
 لمتفكير اإلبداعيتكرانس اختبار عمى  التبلميذبداللة الدرجة التي يحصؿ عمييا  وُتعرف إجرائياً 

 في بعد المركنة. بصكرتو المفظية )أ(
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(، "كييعتبػػر مػػف أكثػػر َُٕٗبرنػػامج ميصػػمـ مػػف قبػػؿ إدكارد ديبكنػػك ) :أنػػوCoRT ؼ برنػػامج ييعػػر 
طبيقػػان كانتشػػاران، كيتخػذ البرنػػامج مػػف البػرامج أىميػػة فػي التعمػػيـ المباشػػر لمتفكيػر، كأشػػيرىا كأكثرىػا ت

، ََِٕكتاب المعمـ،  -( ك)ديبكنكُِٓ، ََِٔطريقة األداة منيجان في تعميـ التفكير" )الجبلد، 
أداة تفكير مكزعة عمى ستة أجزاء )تكسعة مجاؿ اإلدراؾ، التنظيـ، التفاعؿ،  َٔ(، كيتككف مف ٔ

 ا عشرة أدكات تفكير. اإلبداع، المعمكمات كالعكاطؼ، العمؿ(، لكؿٍّ مني
ػػػػنظـ كفقػػػػان لخطػػػػة درسػػػػية تتضػػػػمف خطػػػػكات متسمسػػػػمة  ويعرررررجف إجرائيرررراً  أنػػػػو برنػػػػامج ميخطػػػػط كمي

أداة  َِكاستراتيجيات لتنمية ميارات التفكير اإلبػداعي، يقػكـ عمػى تػدريب التبلميػذ عمػى اسػتخداـ 
 تفكير ضمف سياؽ تكسعة مجاؿ اإلدراؾ كاإلبداع.

1- 11- 4- 1- ُCoRT  تكسعة( مجاؿ اإلدراؾBreadth:) 

، يتكػػكف مػػف عشػػرة أدكات تفكيػػر تسػػاعد عمػػى تزكيػػد األفػػراد CoRTىػػك الجػػزء األكؿ مػػف برنػػامج 
بميارات تفكير أساسية تيبنى عمييا جميع ميػارات التفكيػر األخػرل، كفيمػا يمػي عػرض مػكجز ليػذه 

 األدكات:

مػػع النظػػر إلػػى األمػػكر الممفتػػة : اسػػتخبلص إيجابيػػات الفكػػرة كسػػمبياتيا PMIمعالجػػة األفكػػار  -ُ
 لبلنتباه أك التي تتطمب دراسة أكثر لمبت فييا.

: تحديػد أكبػر عػدد ممكػف مػف العكامػؿ المتعمقػة بمكقػؼ مػا، قبػؿ CAFاعتبار جميػع العكامػؿ  -ِ
 أف نقرر أك ننفذ أم فكرة.

سػػينيا : صػػياغة مجمكعػػة مػػف المػػكائح التػػي تسػػتخدـ لضػػبط حيػػاة األفػػراد كتحRulesالقػػكانيف  -ّ
 كتسييميا كتنظيميا.

: النظػػر إلػػى المسػػتقبؿ لرؤيػػة النتػػائج الفكريػػة كالمتكسػػطة S&Cالنتػػائج المنطقيػػة كمػػا يتبعيػػا  -ْ
 كالبعيدة لؤلعماؿ كالقرارات كالقكانيف كاالختراعات.

: التركيػػز عمػػى اليػػدؼ العػػاـ الػػذم يكمػػف كراء األعمػػاؿ التػػي يقػػـك بيػػا الفػػرد،  Agoاألىػػداؼ -ٓ
 ىداؼ المرحمية كالخطكات التي تحقؽ ىذه األىداؼ.كتحديد األ

: عممية تفكير لؤلماـ مف خبلؿ رسـ خطكات لمكصكؿ إلى ىدؼ ما مع  Planningالتخطيط -ٔ
 األخذ بعيف االعتبار كافة النكاحي.

 : الحكـ عمى األفكار ثـ ترتيبيا حسب أىميتيا بالنسبة لمفرد.FIPاألكلكيات الميمة األكلى  -ٕ



: التركيز عمى اكتشاؼ جميع البدائؿ كالخيارات كاإلمكانات عف APCات كاالحتماالت الخيار  -ٖ
 قصد لحؿ مشكمة ما.

: القدرة عمى التعامؿ مع المكقػؼ الحػالي كرؤيتػو بشػكؿ كاسػع مػف أجػؿ Decisionsالقرارات  -ٗ
 الكصكؿ إلى قرار سميـ.

 رىـ لبلستفادة منيا.: معرفة آراء اآلخريف كطريقة تفكيOPVكجيات نظر اآلخريف  -َُ

يقػػكـ عمػى تػػدريب التبلميػػذ عمػػى  CoRTإجرائيػان أنػػو جػػزء أساسػػي مػف برنػػامج CoRT1 كييعػرؼ 
استخداـ عشر أدكات تفكير متسمسمة كفؽ استراتيجية معينة تساعد تحفيز مناطؽ االنتباه كتكسػيع 

 اإلدراؾ.
1- 11- 4- 2-ْ CoRTاإلبداع (Creative:) 

، يتكػػػػكف مػػػػف عشػػػػر أدكات تفكيػػػػر ييسػػػػاعد التػػػػدريب عمػػػػى CoRTمج ىػػػػك الجػػػػزء الرابػػػػع مػػػػف برنػػػػا
استخداميا في فتح قنكات تفكير جديدة لدل األفراد لمتعامػؿ مػع المكاقػؼ كاألفكػار بطريقػة إبداعيػة 

 دكف حكـ أك تقييـ، كفيما يمي عرض مكجز ليذه األدكات:  

 حكـ أك تقييـ فكرم ليا. : إظيار الفكرة بشكؿ إبداعي دكفYes, No, Poنعـ، ال، إبداعي  -ُ

: عبػػارة عػػف فكػػرة مػػا ننتقػػؿ إلييػػا لػػيس مػػف أجػػؿ البقػػاء Stepping stoneالحجػػر المتحػػرج  -ِ
 .Poمعيا، كلكف مف أجؿ تخطي ىذه الفكرة لمكصكؿ إلى أفكار جديدة عف طريؽ 

: ربػػط أك دمػػج كممػػات أك أفكػػار غيػػر مرتبطػػة مػػع Random inputالمػػدخبلت العشػػكائية  -ّ
 لبعض لمكصكؿ إلى أفكار إبداعية.بعضيا ا

: النظػر إلػى األشػياء كاألفكػار المقبكلػة  Concept challengeمعارضػة المفيػـك أك الفكػرة -ْ
 كالمأخكذة بثقة، ثـ معارضتيا.

: ىػي القػدرة عمػى تحديػد الفكػرة األىػـ التػي تسػكد Dominant ideaالفكػرة السػائدة الرئيسػية  -ٓ
 خركج بفكرة جديدة.المكقؼ كمف ثـ اليركب منيا لم

: ىػك بػذؿ جيػد مقصػكد لتعريػؼ المشػكمة بدقػة،  Define the problemتعريػؼ المشػكمة -ٔ
 كبالتالي يككف مف السيؿ حميا.

: القدرة عمى تحديد األخطػاء المكجػكدة فػي الفكػرة، Remove faultsإبعاد أك إزالة األخطاء  -ٕ
 ثـ محاكلة التخمص منيا.



خداـ األشياء المكجكدة في مكاقؼ منفصمة ليككف ليػا قيمػة أكبػر : است Combinationالربط -ٖ
 مف كجكدىا منفصمة.

 : البحث عف األشياء المطمكبة في مكقؼ ما.Requirementالمتطمبات  -ٗ

: تعريػػؼ األفكػػار أك الحمػػكؿ لرؤيػػة أم منيػػا يمكػػف أف يناسػػب بشػػكؿ Evaluationالتقيػػيـ  -َُ
 أكبر.

الػػذم يقػػـك عمػػى تػػدريب التبلميػػذ عمػػى  CoRTزء مػػف برنػػامج إجرائيػػان أنػػو الجػػCoRT4 كييعػػرؼ 
اسػػػتخداـ عشػػػر أدكات تفكيػػػر متسمسػػػمة كفػػػؽ اسػػػػتراتيجية معينػػػة تزيػػػد مػػػف التركيػػػز عمػػػى التفكيػػػػر 

 اإلبداعي، كبالتالي تنمية مياراتو.
 :the Fourth Primary Pupils تالميذ الصف الرابع األساسي -5 -11 -1

نػػاث الػػذيف تتػػراكح أعمػػارىـ حػػكؿ تسػػع سػػنكات، كيتبعػػكف مرحمػػة التعمػػيـ ىػػـ التبلميػػذ الػػذككر كاإل   
 حمقة أكلى )مف الصؼ األكؿ كحتى الرابع(. -األساسي

كييعػػرؼ تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع األساسػػي إجرائيػػان أنيػػـ التبلميػػذ مػػف الجنسػػيف الميمتحقػػيف بالصػػؼ    
سػػػجميف خػػػبلؿ العػػػاـ الدراسػػػي الرابػػػع األساسػػػي فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة فػػػي محافظػػػة البلذقيػػػة المي 

 (، دكف أف يككف لدييـ أم كاقعة رسكب.َُِْ -َُِّ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٖٓ -ُٓ  اإلطار النظريالفصل الثاني: 

 ُٔ مقدمة الفصؿ 



 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  مقدمة الفصل:

 ِْ -ُٔ  التفكير -المحكر األكؿ -ُ -ِ
 ُٕ مفيـك التفكير  -ُ -ُ -ِ
 ُٖ خصائص التفكير  -ِ -ُ -ِ
 ُٗ ميارات التفكير  -ّ -ُ -ِ
 َِ مستكيات ميارات التفكير  -ْ -ُ -ِ
 ُِ تعميـ التفكير كمياراتو  -ٓ -ُ -ِ
 ِّ قات كتحديات تعميـ التفكير ك مع -ٔ -ُ -ِ
 ّٗ -ِْ  التفكير اإلبداعي  -المحكر الثاني -ِ -ِ
 ِْ مفيـك التفكير اإلبداعي  -ُ -ِ -ِ
 ِٖ خصائص التفكير اإلبداعي  -ِ -ِ -ِ
 ِٖ اع التفكير اإلبداعي أنك  -ّ -ِ -ِ
 ِٗ ميارات التفكير اإلبداعي  -ْ -ِ -ِ
 ِّ قياس اإلبداع -ٓ -ِ -ِ
 ّْ برامج تعميـ التفكير كالتفكير اإلبداعي أىـ -ٔ -ِ -ِ
 ّٖ قات التفكير اإلبداعي ك مع -ٕ -ِ -ِ
 ٖٓ -ّٗ  لتعميـ التفكير CoRTبرنامج  -المحكر الثالث -ّ -ِ
 ُْ  CoRTنامج خصائص بر  -ُ -ّ -ِ
 ِْ CoRTفمسفة برنامج  -ِ -ّ -ِ
 ِْ لتعميـ التفكير  CoRTبرنامج  كصؼ -ّ -ّ -ِ
 ْٓ CoRTطريقة التدريس في برنامج  -ْ -ّ -ِ



في تنمية ميارات  CoRTالبحث الحالي تحديد مدل فاعمية التدريب عمى برنامج ييدؼ 
ير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي، كليذا فإف الفصؿ الحالي سكؼ يقؼ عند التفك

مفيكـ التفكير كخصائصو كمياراتو كمستكيات ميارات التفكير كتعميميا كمعكقات كتحديات ذلؾ، 
ثـ ينتقؿ إلى مفيـك التفكير اإلبداعي كخصائصو كأنكاعو كمياراتو كقياسو كأشير البرامج العالمية 

ي تعميـ التفكير كالتفكير اإلبداعي كمعيقات التفكير اإلبداعي، كستككف المحطة األخيرة في ىذا ف
لتعميـ التفكير كخصائصو كفمسفتو ككصؼ مكسع لؤلجزاء  CoRTالفصؿ عند برنامج 

 . CoRTالمستخدمة منو في البحث الحالي كطريقة سير الدركس في برنامج 

قان كفؽ المحاكر الثبلثة التالية: التفكير، التفكير اإلبداعي، كسيتـ تناكؿ النقاط المذككرة ساب
 لتعميـ التفكير.  CoRTبرنامج 

 التفكير :   –المحور األول  -1 -2
عمى مر العصكر، خاصة في في حياتو اليكمية التفكير نشاط طبيعي ال غنى عنو لئلنساف 

نكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عصر االنفجار العممي كالمعرفي كالتطكر المذىؿ في تكمكاجية 
عنصر أساسي في البناء  –باعتباره أعقد كأرقى عممية معرفية  –فيك "، كما تفرضو مف تحديات

،  "قمي المعرفي الذم يمتمكو اإلنسافالع  (، كبو يستطيع فيـ الظكاىر ٕ- ُِ،َََِ)السمـك
عادة   إنتاجيا .كالمكاقؼ كالنفاذ إلى عمقيا الستخبلص المعرفة كمعالجتيا كا 

كالعالـ اليكـ بات يعيش عصران يحمؿ الكثير مف التغيرات كالتحديات، األمر الذم يجعؿ 
امتبلؾ الفرد لميارات التفكير المختمفة ضركرة ممحة في جميع المجتمعات، كأضحى التفكير 

 في مجاالت عمـ النفس كخاصة عمـمسألة ميمة في التعميـ كمف أكثر المكضكعات دراسةن كبحثان 
 النفس المعرفي كعمـ النفس التربكم.

مفيكـ التفكير كخصائصو كمستكياتو كأىمية تعميمو كطرائؽ  ييستعرض في ىذا المحكر سكؼك 
 . قات ذلؾيكمع

 

 مفيوم التفكير:   -1 -1 -2
لخير البشرية، في تقدـ الحضارة  جكىريان  في تكجيو الحياة، كعنصران  أساسيان  يعد التفكير عامبلن 

 الجديدة بكفاءة كفعالية. االبتكارات كالمكاقؼكالتعامؿ مع  كالظكاىر األحداث ة لفيـسككسيمة رئي



قد اختمؼ عمماء النفس في تحديد تعريؼ ك كالتفكير مف المكضكعات المحكرية في عمـ النفس، 
فييا  ولمزاكية التي يتناكل في تعريفاتو، كذلؾ تبعان  كتعددان  كشمكالن  لو، فيك مف أكثر المفاىيـ اتساعان 

 عمماء النفس كنشاط أك سمكؾ أك عممية أك مف خبلؿ عبلقتو بالذاكرة. 

العاـ كؿ نشاط عقمي أدكاتو الرمكز، بمعنى أنو يستعيض عف األشياء "كىك في معناه 
مف معالجتيا معالجة فعمية كاقعية، أما في معناه الخاص فإنو  األحداث برمكزىا بدالن كاألشخاص ك 

 ".االستدالؿ أك التفكير االستدالليبالذىف ال بالفعؿ، كىذا ما يعرؼ ب يقتصر عمى حؿ المشكبلت
 ( ِِّ، ََُِ)ممحـ، 

عمى  يمارس بيا الذكاء نشاطو اعتمادان  ميارة عممية"أف التفكير  ُٖٓٗرأل ديبكنك عاـ  بينما
، )قطامي "أك متبصر لمخبرة مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ. كمتأفٍّ  ىك اكتشاؼ متركٍّ  الخبرة، أك

ََُِ ،ُْ.) 

التي  Mental Operationsالتفكير إحدل العمميات العقمية "أف فقد رأل  دجيلفورأما 
  Convergentالتقاربي، كلو نكعاف: التفكير ا الفرد في التعامؿ مع المعمكماتيستخدمي

Thinking  كالتفكير التباعدمDivergent Thinking ."  ،منصكر(ََِّ،َّّ ) 

بيدؼ أف التفكير ىك "المعالجة العقمية لممدخبلت الحسية  (ُٖٓٗ ,Costa)كيرل ككستا 
 ،   ( ُٕٗ،ََِْتشكيؿ األفكار، مف أجؿ إدراؾ المثيرات الحسية كالحكـ عمييا." )العتـك

سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا الدماغ عندما يتعرض "أنو كعرؼ جركاف التفكير 
 ( َْ، ََُِ)جركاف،  "ك أكثر مف الحكاس الخمسة.لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة أ

س ؤسٌ بنى كتي عممية عقمية معرفية كجدانية راقية تي "أنو  ََِٕ عاـ كما عرفو الخضرم كآخركف
 (  ُٔ، ََُِ. )بدكر، "عمى محصمة العمميات النفسية كالعمميات العقمية

س فييا الفرد إجراءات العممية التي يمار "أنو  َُُِ عاـ في حيف عرفو عبد المختار كعدكم
إلى عممية غيؿ المعمكمات كاإلجراءات نفسيا متعددة بدءان مف استدعاء المعمكمات كتذكرىا إلى تش

 (  ْ،َُُِ)عبد المختار كعدكم، " ذ القرار بالنسبة لمفرد.االتقكيـ التي تصؿ إلى اتخ

مميات تسبؽ ما يجكؿ في الذىف مف ع"أٌف التفكير ىك  ََِّ عاـ كمف جانبو يرل سعادة
ـٌ نعمؿ عمىالقكؿ كالفعؿ، بحيث تبدأ بفيـ ما نحٌس بو أك نتذكره، أك ما نراه تقييـ ما نفيمو  ، ث

 (  ُّ،ََِٔ)ميدم،  ."محاكليف حؿ المشكبلت التي تعترضنا في حياتنا اليكمية

 تعريؼ التفكير عمى أنو: يمكف استخبلصكمف ىذه التعاريؼ 



يا الحكاس خبلؿ فسية يتـ فييا تنظيـ المثيرات التي تستقبمسمسمة مف العمميات العقمية كالن
معرفة أك حؿ مشكمة أك اتخاذ ، مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ محدد ىك إما اكتساب المكاقؼ كالخبرات

 . ، ثـ تقكيـ ذلؾقرار

 خصائص التفكير:  -2 -1 -2
 يمي:  تميز التفكير بخصائص عدة، كيأتي في مقدمتيا ماي   
بي فبل ييعقؿ لفرد ما أف يصؿ درجة الكماؿ في التفكير، أك أف يحقؽ التفكير مفيكـ نس -ُ

 ( ّ -ِ،د.ت( ك)أبك ىاشـ،  ُٓ -ُْ،ََِٖكيمارس جميع أنكاع التفكير. )عمكم كآخركف، 

عتبر ىاتاف العمميتاف مف أىـ العناصر الجكىرية في التفكير عممية تنظيـ كعبلقة، حيث تي  -ِ
فيـ نشاطات كعمميات التفكير دكف فيـ عمميات التنظيـ محتكل تعريؼ التفكير، كما يصعب 

– ُِ، ََِٖالمعرفي كعممية إدراؾ العبلقات بيف أجزاء المكقؼ أك المشكمة. )عمكم كآخركف، 
َُ) 

 التفكير الفعاؿ يكصؿ إلى أفضؿ المعاني كالمعمكمات التي يمكف استخبلصيا.  -ّ

)عمكم كآخركف،  .الفرد كتراكـ خبراتولنمك  نكعان تبعان لتفكير سمكؾ تطٌكرم يتغير كمان ك ا -ْ
 ( ّ -ِ،د.ت( ك)أبك ىاشـ،  ُٓ -ُْ،ََِٖ

تقؼ عائقان أماـ أىداؼ الفرد فيك سمكؾ ىادؼ ال التفكير عممية ترتبط بالمشكبلت التي  -ٓ
 (َُ– ُِ، ََِٖ. )عمكم كآخركف، يحدث في الفراغ

دراكاتو التفكير عممية كنشاط عقمي غير مباشر، أم ال يعتمد  -ٔ فقط عمى إحساسات الفرد كا 
، ََِٔ ،)ممحـ. مف تصكرات مف األحداث السابقة المباشرة، بؿ عمى ما استقر في ذاكرتو

نما يمكف قياس نكاتج ىذه (ِّٓ ، كما ال يمكف قياس عممية التفكير التي تتـ في دماغ الفرد، كا 
 العممية. 

. )عمكم اخؿ مع العمميات العقمية األخرلدالتفكير عممية غاية في التعقيد، فيي ترتبط كتت –ٕ
   ُّ- ُْ) ،ََِٖكآخركف، 

 بالنشاط العممي االجتماعي لئلنساف.  كثيقان  يرتبط التفكير ارتباطان    -ٖ

الخبرات االتجاىات ك التفكير دالة الشخصية، فنظاـ الحاجات كالدكافع كالعكاطؼ كاالنفعاالت ك  –ٗ
 ( ََِٔ, ِّد كتكجيو. )ممحـ، كالقيـ كالميكؿ تنعكس عمى تفكير الفر 

 ميارات التفكير :  -3 -1 -2



عممية كمية "أف التفكير  ( ََِٖ،م كآخركفك عم) بيف مٌيز العمماء بيف التفكير كمياراتو فقد
كاستدالليا  األفكارمعالجة عقمية لممدخبلت الحسية كالمعمكمات المترجمة لتككيف عف طريقيا  يتـ

عف قصد في معالجة  كتيستخدـ تيمارستفكير فيي قدرات عقمية أما ميارات ال ،كالحكـ عمييا
)عمكم  "المعمكمات، بعد جمعيا كحفظيا كتخزينيا لمكصكؿ إلى استنتاجات ككضع القرارات.

 (  َّ -ِٗ ،ََِٖكآخركف، 

القدرة عمى فيـ كممارسة العمميات العقمية بسرعة "أنيا   Sternbergستيرنبرغقد عرفيا ك 
تقاف، مف إدراؾ المتاحة  لمعبلقات كاختيار البدائؿ كاالستبصار كتنظيـ األفكار كالخبرات كا 

 "معالجة المعمكمات بفاعمية عالية. ، األمر الذم يساعد عمىلمكصكؿ إلى أفكار جديدة
 (  ٗ،ََِّ)السنكرم، 

قمية قدرات يمتمكيا الفرد لمقياـ بالعمميات الع"عمى ككف ميارات التفكير  Connieكيؤكد ككني 
 ( ,N.D, ِ Connie) ".عالجة األفكار لتحقيؽ ىدؼكم

المتقدمة كالميارات األساسية مف الميارات مجمكعة "أف ميارات التفكير   Cottonككتفكيشير 
، ، كىذه الميارات تشمؿ المعرفة، التنظيـ، اإلدراؾالتي تحكـ العمميات العقمية لمفرد الفرعية

 ( ّ ,ُُٗٗ ,Cotton) ".عمميات ما بعد اإلدراؾك 

، كال تيكتسب مف التطٌكر الطبيعي كحدهميارات التفكير ال تنمك بالنضج ك "كأكضح حمس أٌف 
عممي  ريفخبلؿ تراكـ المعرفة كالمعمكمات كحدىا، بؿ ال بٌد أف يككف ىناؾ تعميـ منتظـ كتم

)حمس،  "التفكير العميا. متتابع كمتدرج يبدأ بميارات التفكير األساسية كيتدرج إلى عمميات
ََِٕ، ْ).  

 ترل الباحثة أٌف ميارات التفكير ىي:  كبالنظر إلى ىذه التعريفات

مجمكعة مف القدرات العقمية المتدرجة في مستكياتيا كالتي يمكف تنميتيا بالمراف مف أجؿ 
 االستدالؿ، المقارنة، تحسيف قدرة الفرد عمى ممارسة العمميات العقمية )كالتذكر، التجريد، التعميـ،

العمميات النفسية )كاإلدراؾ، اإلحساس،  عمى ...( كالتي تبنى.، عمميات ما بعد اإلدراؾالتنظيـ
 .عممية التفكير التخيؿ......( كينتج عف ذلؾ

 مستويات ميارات التفكير :  -4 -1 -2
، اف في مجاؿ التفكير بيف مستكييف لميارات التفكير حسب درجة تعقيدىيالباحثغالبية ميز 
 ىما: 

  (:Lower– Basic  Thinking Skillsالتفكير الدنيا األساسية )ميارات  -1



مثؿ ميارة الترتيب كاالستنتاج كالتنبؤ كالتفسير كىي عبارة عف القدرات العقمية غير المعقدة    
)عبد الكبير،  ك.....، كىي ميارات ال بدَّ مف إتقانيا قبؿ االنتقاؿ إلى مستكل التفكير المركب.

ََِٖ ،   (ُٓ     
  :(Higher-Complex Thinking Skills) ميارات التفكير العميا المركبة -2

عمى تفسير كتحميؿ المعمكمات  درات العقمية المعقدة التي تعيفكىي تمثؿ مجمكعة مف الق   
مشكمة ال يمكف حميا باستخداـ ميارات التفكير الدنيا معالجتيا لئلجابة عف سؤاؿ أك حؿ ك 

صدار  عطاء اآلراء، كاستخداـ محكات كمعايير متعددة لمكصكؿ إلى  حكاـاألاألساسية، كا  كا 
 ( ِٓٓ –ُٕٓ، ََُِ. )الشريدة كبشارة، تيجةن

كىي تضـ ميارات التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي كحؿ المشكبلت كعممية صنع القرارات 
 ( ََِٖ, ُٓكالتفكير فكؽ المعرفي. )عبد الكبير، 

أف التفكير فكؽ المعرفي يمٌثؿ مستكل ثالث مف  افمثؿ جرك  آخركف باحثكف رألفي حيف 
ـ ألداء مستكيات التفكير كىك عبارة عف "عمميات تحكـ عميا كظيفتيا التخطيط كالمراقبة كالتقيي

أعمى  كات التفكير األخرل، كىقكـ بالسيطرة كتكجيو جميع نشاطيالفرد في حؿ المشكبلت، ك 
" .لذاتو كلغيره أثناء التفكير في حؿ مشكمة وعمى كعي يشاط العقمي الذم يبقمستكيات الن

 (  ْٖ،ََُِ، جركاف)

كقد اتفؽ حمس مع جركاف فيما رآه مف أف ميارات كعمميات التفكير تنتظـ في مستكيات 
تنتيي بميارات ل، متدرجة تبدأ بميارات التفكير األساسية، ثـ تتدرج إلى ميارات التفكير المركب

مف تحميؿ الخطكات التي مٌر بيا تفكير الفرد عند قيامو بعممية التفكير فكؽ المعرفية كالتي تتض
  .(ِ ،ََِٕ)حمس،  .تفكير مركبة

، حاكلت فييا الباحثة تنسيؽ الجيكد خريطة لميارات التفكير بمستكياتيا يمكف تقديـكفيما يمي 
  المختمفة الرامية لتصنيؼ مستكيات ميارات التفكير ضمف مخطط قد يككف جامعان:



 
                                                       تنسيؽ الباحثة  -(: مستكيات ميارات التفكير ُ،ِ) الشكؿ

    :تعميم التفكير ومياراتو -5 -1 -2

، تفكير المختمفةميارات الكسابيـ إعمى التفكير يعني المساعدة عمى  التبلميذنمية قدرة إف ت
المسؤكلية ، كتقع ىذه عمى مكاجية مكاقؼ الحياة اليكميةيـ مما يعين ،كتدريبيـ عمى استخداميا

اإلمكاف رفع سكية ميارات التربكييف أجمعكا أٌف ب خاصة أفٌ " في جكىر أىداؼ التربية الحديثة،
مف إدارة دراستيـ الحقان  التبلميذف ، األمر الذم قد يعالج عيكب المناىج الدراسية، كيمكٌ التفكير

  (ٓ-ْ ,Connie, N.D) ."كحياتيـ بنجاح

تيا كقد أظيرت نتائج البحكث أف عممية تعمـ كيفية معالجة المعرفة كالخبرات تفكؽ في قيم"
مكمة أىـ مف تعمـ ، لذلؾ فإٌف تعمـ كيفية الحصكؿ عمى المعأىمية المعرفة نفسيا ككميتيا

  ( ِّ -ِِ،ََُِ ،)قطامي" .المعمكمة نفسيا



يككف مطمقان  مكر الميمة، كىذا الكتشجيعو مف األ فتييئة الفرصة لتعميـ التفكير كعمى ىذا
 –مة في المستقبؿميتككف  فالمعمكمات التي نزكدىـ بيا حاليان قد ال- بالمعمكمات التبلميذبتزكيد 

يجاد العبلقات الجديدةبؿ يككف ذلؾ مف خبلؿ مساعدتيـ عمى تحدم ىذه ال ، معمكمات كا 
 .النظر الجديدة المتجددةر ككجيات كتعكيدىـ عمى االنفتاح عمى األفكا

 :التفكير اتجاىيف أساسييف ميارات ميـكنجد في تع

، ميتضٌمف في المناىج الدراسية أم أف ميارات التفكير ميدمىجة كميكمِّمة غير مباشر :األكؿ -
  لممكاد الدراسية.

 اسية.، حيث تيعمَّـ ميارات التفكير بشكؿ منفصؿ عف محتكل المكاد الدر مباشر : مستقؿالثاني -

ديبكنك مف أكبر المؤيديف ألسمكب التعميـ الصريح كالمباشر لميارات التفكير، كيبرر كيعتبر 
ذلؾ بقكلو "لـ يعد باإلمكاف التعكيؿ عمى الفكرة القائمة أف التفكير يمكف أف يينمى كناتج جانبي أك 

(، كقد ْ، ََِٕ، ُ -ثانكم خبلؿ االىتماـ بمادة محددة كالتاريخ أك الجغرافيا مثبلن" )ديبكنك
، ماستر Think Linkصمـ في ىذا االتجاه العديد مف البرامج منيا برنامج القبعات الست، 

 لتعميـ التفكير.   DATT ،CoRTثنكر، 

مف كثافة المنيج المدرسي كاقتصاره  -برأم الباحثة–يستمد ىذا االتجاه قكتو في البيئة المحمية 
بيؽ كالتصنيؼ كغيرىا، بينما األكثر أىمية ىك ميارات كالتطعمى تعميـ ميارات تفكير محدكدة 

 .....  كالتفكير اإلبداعي كالناقد كيات كاختيار البدائؿالتفكير العميا كاتخاذ القرارات كترتيب األكل

لتعميـ التفكير مف البرامج القكية التي تقكـ عمى التعميـ الصريح  CoRTكييعتبر برنامج 
راد بمجمكعة مف أدكات التفكير كتدريبيـ عمى استخداميا عبر لمتفكير، مف خبلؿ تزكيد األف

 مكاقؼ حياتية متنكعة منفصمة عف المكاد الدراسية المقررة. 

في حيف يرل أنصار االتجاه غير المباشر أف عممية التفكير ال تحدث بشكؿ منفصؿ              
 (ٗ، ََِٔ المفمح،)Lorin Resnik. كمستقؿ عما يحيط بيا، مثؿ لكريف رسنؾ 

( ضركرة األخذ بيذا االتجاه بأف التعميـ مف أجؿ تنمية ُٓٗٗ ,Wellpergكيبرر كيمبرج )
 األىداؼ التالية:  لمتمميذميارات التفكير مف خبلؿ المناىج أك المكاد الدراسية يحقؽ 

 .تنمية مدركاتو االجتماعية كطرؽ اكتسابو لممعرفة* 

 . ريف بطريقة فعالةلمشاركة مع اآلخانحك التفاعؿ ك  ودفع* 

 ْٕ) ، َُُِ، لقكانيف الخاصة بالمكاد الدراسية. )العتـك كآخركفافيـ المفاىيـ ك * 



خ يشجع جؿ تحقيؽ مناأتاج إلى سمككيات يقكـ بيا المعمـ، مف يح تعميـ التفكيرفإف  عمكمان ك 
 : كتتمخص ىذه السمككيات بما يميعمى تطكير ميارات التفكير، 

 سمكب لطيؼ ال يبعث عمى الشعكر بالضغط. تقديـ النشاطات بأ -

 .التبلميذتحقيؽ االحتراـ لكؿ  -

 قبكؿ الفركؽ الفردية.  -

 تقديـ التعزيز عند كؿ استجابة. -

 (َُ ,ُُٗٗ ,Cotton. )لمجميع لممشاركة النشطة الفاعمة إعطاء الفرصة -

 الربط أثناء التقكيـ بيف األسباب كالنتائج. -

 المألكفة.ألفكار غير ااحتراـ  -

                                                 (ُٔٓ ,ُُٔٗ ,Myers& Torrance) ليتدربكا دكف ضغط التقييـ. لمتبلميذإفساح المجاؿ  -

 قات وتحديات تعميم التفكير: و مع -6 -1 -2
 ىناؾ عدد مف التحديات التي تقؼ عائقان أماـ تعميـ التفكير كمياراتو، كمنيا: 

  .بة تقٌبؿ التغيير كالخركج عف المألكؼ كالتخمص مف طرائؽ التدريس التقميديةصعك  -

رفض المعمميف التقميدييف تغيير دكرىـ الكظيفي، أك التخمص مف التعميـ المتمركز حكؿ  -
 (  َِْ،.ت)ياميف، د .المعمـ

غار كما عمييـ ص التبلميذممراحؿ العمرية المبكرة، كاعتبار أف ىؤالء لالجيؿ بأىمية التفكير  -
 سكل تمقي كمية كبيرة مف المعمكمات، كليس تعميميـ كيفية تكليدىا أك استعماليا. 

ال  األسئمة، إضافة إلى ككف ىذه التبلميذاالقتصار عمى تكجيو األسئمة إلى عدد محدكد مف  -
 مية ميارات التفكير العميا. تنترٌكز عمى 

طرح باسمو قبؿ  تمميذينادكف الف ،طرح السؤاؿأثناء  استراتيجيات خاطئةالمعمميف  اتباع -
 . السؤاؿ، ثـ يطمبكف إجابة سريعة

)الغامدم،  التبلميذ.ف قبؿ الجديدة م كاألسئمةعدـ تقبؿ المعمميف لؤلفكار غير المألكفة  -
ََِْ،ُّ- ُْ  ) 

 كترل الباحثة مف ضمف معيقات تعميـ ميارات التفكير في البيئة التربكية السكرية:    

 عدـ القدرة عمى تنفيذ التعمـ النشط بسبب ازدحاـ الصفكؼ.  -



 . الكثيؼضيؽ الكقت المخصص لممنيج المدرسي  -

عدـ تدريب الطمبة المعمميف خبلؿ فترة إعدادىـ عمى استخداـ البرامج كالتقنيات كالطرائؽ  -
 الحديثة. 

 .  لمشرفيف عمى تقييميا، أك اإعداد المعمميف مية خبلؿ فترةمعدـ فاعمية حصص التربية الع -

 :التفكير اإلبداعي -المحور الثاني -2 -2
طو ، الرتباالماضيةالتربية باإلبداع كالمبدعيف في العقكد األخيرة ك  النفس زاد اىتماـ عمماء

العصر الحالي اسـ   ، ليطمؽ عمىبنيضة األمـ في كافة المجاالت، كالتغمب عمى المشكبلت
 مبدعيف تقع مسؤكلية التقدـ الحضارم.فعمى عاتؽ ال ،()عصر اإلبداع

 المعنى لئلشارة إلى ( ك)التفكير اإلبداعي()اإلبداعمصطمحي كيستخدـ عمماء النفس كالتربية 
ىناؾ عبلقة طردية بيف اإلبداع كالتفكير " ( أفٌ  (ََِّعاـ المشرفي حسب كتاب، فقد كرد ذاتو

، كبقدر ما تككف براعة العممية عي عمميةحيف أٌف التفكير اإلبدا ج فينتى فاإلبداع مي  اإلبداعي،
 ."ة البداية بالنيايةي عبلقة الشيء بأصمو أك عبلقىأثره، فالعبلقة بينيما يككف لممنتج تمٌيزه ك 

 (  ُٖ،ََِّ، )المشرفي

يتضمف مجمكعة مف الميارات القابمة لمتعمـ كالتدريب، كيرتبط بالقدرة عمى كالتفكير اإلبداعي 
تيديد عند التعامؿ مع المشكبلت مما يسمح بالتحرر مف قيكد المجتمع التحرر مف الخكؼ كال

  كاآلخريف كصكالن إلى األفكار الغريبة كغير المألكفة أك الجديدة.

 مفيوم التفكير اإلبداعي:  -1 -2 -2
الكاسعة التي اختمؼ العمماء كالباحثكف في اإلبداعي مف المفاىيـ المعقدة ك  يعد مفيكـ التفكير

عكست كجيات  داعيمتفكير اإلبل متباينة تعريفات كبذلؾ أدرجت، انظر إلى طبيعتيطريقة ال
يمكف ، بحيث عمى جبية عريضة مميئة بالتشعب كالتنكع ىذه التعريفات ، كتكزعتالنظر تمؾ
 : المجمكعات التاليةفي تصنيفيا 

                       Psychologist Creative Process      التفكير اإلبداعي عممية إبداعية سيكولوجيةرررر 

                                                 Mental Ability التفكير اإلبداعي قدرة عقمية                        رررر 

   Creative Product  التفكير اإلبداعي نتاج إبداعي    رررر 

           Characteristics of Creative Person   دعالمب فردالتفكير اإلبداعي في ضوء سمات ال رررر

                                                 Creative Clime ة                                التفكير اإلبداعي في ضوء البيئة اإلبداعي رررر



 تعريف التفكير اإلبداعي باعتباره عممية إبداعية سيكولوجية: أ. 

اختبارىا لمكصكؿ عممية تشكيؿ الفرضية ك "( ىك ُٔٓٗ ,Steinستيف )ل لتفكير اإلبداعي تبعان فا
بحث لكف كألغراض ال أك في كؿ سمات ىذه العممية، إحدلي ، كقد يككف اإلبداع فإلى النتائج

 ,Taylor)." مقبكؿعممية التي تؤدم إلى عمؿ مبتكر ك أنو العمى ؼ اإلبداع عرٌ العممي يجب أف ني 
N.D,َُٖ)   

ىادؼ تكجيو رغبة قكية في البحث عف حمكؿ أك التكصؿ اط عقمي مركب ك نش" كما عيٌرؼ أنو
يتميز بالشمكلية كالتعقيد ألنو ينطكم عمى عناصر ، ك نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة سابقان إلى 

( ك)جركاف ََُِ, ِٖٔ" )ممحـ، .معرفية كانفعالية كأخبلقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة
 (ََِٕ, ٕكالعبادم، 

إلى تعريؼ التفكير اإلبداعي عف طريؽ تعريؼ  ينزعكف أصحاب ىذا النكع مف التعريفات إف
عممية اإلبداع ذاتيا، كلما كانت ىذه العممية غير ظاىرة كمعقدة حيث تجرم داخؿ المخ كالجياز 

ة تبسيطيا إلى في معظـ األحكاؿ إلى محاكل أتعريفيا لج ؿعصبي لئلنساف، لذا فإٌف مف حاك ال
  .مراحؿ

  مراحؿ العممية اإلبداعية كفؽ تعريؼ التفكير اإلبداعي باعتباره عممية إبداعية سيككلكجية:مراحؿ العممية اإلبداعية كفؽ تعريؼ التفكير اإلبداعي باعتباره عممية إبداعية سيككلكجية:
 : ىية تمر بيا العممية اإلبداعية، ك ركز بعض المختصيف عمى مراحؿ إبداعية عد  

معمكمات التي : كفييا تتـ تييئة المبدع لمكصكؿ إلى اإلبداع، مف خبلؿ جمع الاإلعدادػ مرحمة ُ
 يحتاجيا لحؿ المشكمة. 

: كىي مرحمة كسطى بيف االستعداد كاإللياـ، حيث يشرع المبدع الكمكف أك الحضانةػ مرحمة ِ
 لديو بشكؿ مستمر شعكرم كال شعكرم. في التفكير بالمشكمة، كتحميؿ المعمكمات التي

شكمة، كتتميز بظيكر : كىي الخبلصة أك الحؿ الذم يصؿ إليو المبدع لمماإلشراؽمرحمة  ػّ
 الحؿ اإلبداعي فجأة كفي أم مكقؼ كاف.

: حيث يحاكؿ المبدع بياف صحة ما تحقؽ عف طريؽ كضعو مكضع التثبت أك التحقؽػ مرحمة ْ
( ك)الجركاني  ّٗ -ٗٓ،ََِٖاالختبار لبياف صحتو كفؽ المعايير المكضكعة. )األحمدم، 

 ( ِ،.تكالمشرفي، د

 

 



 عي باعتباره قدرة عقمية: ب ر تعريف التفكير اإلبدا

يرل عدد مف المختصيف أف التفكير اإلبداعي عبارة عف مجمكعة مف القدرات العقمية التي 
، كيميز بعض العمماء في قياس التفكير ياسيا بكاسطة اختبارات معدة لذلؾيمكف التعرؼ عمييا كق

  .اإلبداعي أربع قدرات ىي الطبلقة، األصالة، المركنة، كاإلفاضة

أف التفكير اإلبداعي في صميمو تفكير  ُٔٗٗذكر أبك حطب كصادؽ  ىذا السياؽ كفي
، أم أف التفكير التباعدم ليس كالعكس غير صحيح  -عمى حد تعبير جيمفكرد-تباعدم 
 (  ِٗٔ،ُٔٗٗتفكيران إبداعيان. )أبك حطب كصادؽ،  بالضركرة

شكبلت في أم درة عمى حؿ المالق" ىك التفكير اإلبداعي أف ( فيرلُٕٔٗ ,Levinأما ليفيف )
 ( ُُّ،ََُِ، يطامق) "مكقؼ يتعرض لو الفرد.

كالقدرة ، ، كاألصالةالقدرة عمى التخيؿ"ر اإلبداعي ىك أف التفكي Rhodesبينما رأل ركدس 
 (ُّ،  َُٗٗ،)القذافي ."اإلبداععمى االختراع ك 

لقدرة ا"بداعي ىك أٌف التفكير اإل (Robert Harris, 1991) ىارس كمف جانبو يرل ركبرت
ة عمى تكليد مف ال شيء، لكف القدر  عمى الخمؽىك ليس القدرة ك ، لتخٌيؿ أك اختراع شيء جديدا

 (ّ ,ُٖٗٗ ,Harris) "عادة تقديـ األفكار بطريقة جديدة.ا  ك  التغييرك  األفكار الجديدة بالجمع

تكرانس  دـ اختباراه في تعريؼ التفكير اإلبداعي، كيستخكيستند البحث الحالي إلى ىذا االتج
، كما التفكير اإلبداعي كىي الطبلقة كاألصالة كالمركنة مياراتيقيس بعض ل لمتفكير اإلبداعي

التي كرد ذكرىا، كسيتـ  المياراتة في البحث بيدؼ تنمية كأداة رئيس CoRT يقٌدـ برنامج
 تكضيحيا بالتفصيؿ الحقان.

 عيًا: ر تعريف التفكير اإلبداعي باعتباره نتاجًا إبدا ج

، المحؾ في قدرة الفرد عمى اإلبداعكفي ىذا السياؽ اعتبر بعض الباحثيف النتاج اإلبداعي 
خضاعو لمدراسة كالتقييـ، كمف أىـ خصائص جب أف يككف ىذا النتاج مممكسان ك كي يمكف قياسو كا 

ثارة الدىشة. )الجركانيدع أنو يتسـ بالجدة، األصالة، الكاقعيةالعمؿ المب  (  ّ،.ت، دكالمشرفي ، كا 

ظيكر ناتج  بأنو"( التفكير اإلبداعي في ىذا االتجاه ُِٕٗ ,Rogers) كقد عٌرؼ ركجرز
 (  ِٕ،ََُِ)بدكر،  "مف خبرات. سبوتبيف ما يكبيف الفرد ك  جديد نابع مف التفاعؿ

أفضؿ تعريؼ لمتفكير اإلبداعي ليس مف ناحية " بقكلو أفٌ   Taylorكقد أٌكد عمى ذلؾ تايمكر
كف مف ناحية المنتج، كىنا يكجد خبلؼ كاسع  فيما يتعمؽ باألصالة كالقيمة، فاألصالة العممية ل

مر طبيعي، كلكف يجب أف يككف ليذه األصالة قيمة ما كفقان لمعيار معيف، أىذا ىي إبداع ك 



 كبالتالي فالتفكير اإلبداعي ىك الذم يؤدم إلى إنتاج أفكار )أك منتجات أخرل( بحيث تككف
 (َُٖ ,Taylor, N.D) "األصالة كالقيمة. متصفة بكؿ مف

  أف النتاج المبدع يتمٌيز بػ:  يمكف استنتاجكمف التعاريؼ السابقة 

: بمعنى أف يككف ىذا الناتج جديدان أك غير مسبكؽ، سكاءن في خبرة الفرد األصالة كأالجدة -ُ
بالنسبة لمعالـ ككؿ،  قٌدـ فييا، أك أف يككف جديدان المبدع، أك األفراد، أك المجتمعات التي يي 
  خصكصان في الظركؼ العالمية المعاصرة.

، أك مف النكاحي الجمالية أك الفنية أك الفكرية أك الثقافية : سكاءن في الكجية الكظيفيةالمبلءمة -ِ
 ( ِٖ،د.تأك الحضارية عمكمان. )دركيش، 

 تعريف التفكير اإلبداعي في ضوء سمات الشخص المبدع: .د

قدرة عمى التعبير عف كال" معينة يميز الشخص المبدع عف غيره بصفات إف ىذا التعريؼ
دراكيا ك ميشعكر بالعبلقات الكالالجديدة المفيدة،  فكاراأل عمى تكضيحيا  ةقدر المة كالجديدة كا 

." )بدكر، مة كالحاسمة التي لـ يفكر أحد بيا مف قبؿميىا، كأف يسأؿ عف تمؾ األسئمة الكتفسير 
ََُِ،ِٕ) 

الشخص المرف ذك األفكار  بأنوالمبدع " الفرد  Loinfieldكينفيمد لعرؼ  فقدكعمى ىذا 
الذم يمكنو التكصؿ تعريؼ األشياء أك إعادة تنظيميا، ك  المتمتع بالقدرة عمى إعادةاألصيمة، ك 

 (  َُٗٗ, ُّٖ، فيالقذا)" ة بطرؽ جديدة تعطييا معاني جديدة.إلى استخداـ األشياء المتداكل

أف يتمثمكىا حتى يككنكا مبدعيف كىي  األفرادعض الصفات التي عمى كقد حدد ىارس ب
، إضافة إلى (َُِِ, ََّ -ِٓٔ، الخياؿ المرف" )العمرم، ، التحدم، المثابرةؿ"الفضك 

  (ْٔ -ّٔ ,ُٖٗٗ ,Harris) ".ؿ العاطفي لممشكبلت، كالقبك ماتالتفاؤؿ، تحدم المسمٌ "
 إلبداعية :تعريف التفكير اإلبداعي في ضوء البيئة ا .ه

 الفرد ىيأتو بيئتو ألف ينتج شيئان استعداد ذىني لدل "نظر لمتفكير اإلبداعي عمى أنو يي  كىنا
   َُُِ, َُّ)آخركف، ك )العتكـ  ."غير معركؼ سابقان  جديدان 

 كقد حدد الباحثكف المناخ كالبيئة اإلبداعية في فئتيف مف العكامؿ: 

ختمؼ المتغيرات في البيئة المحيطة المؤثرة في قدرة : كىي معكامؿ البيئة الخارجية لئلبداع -ُ
 . الفرد عمى األداء اإلبداعي، أك كفاءتو في حؿ المشكبلت بطريقة إبداعية



مؼ االتجاىات التي يتبناىا الفرد، كدكافعو كقيمو ىي مختامؿ البيئة الداخمية لئلبداع: ك عك  -ِ
قبكلو في مدل تؤثر في سمككو، ك  خصاؿ التي يمكف أفغيرىا مف الالخاصة، كسمات شخصيتو ك 

 (ُّ ،.تكيش، در د. )مكاقؼ التي تتطمب اإلبداع تحديدان منيا اللمتحديات في مختمؼ المكاقؼ، ك 

 :خصائص التفكير اإلبداعي -2 -2 -2  
كتحميؿ  كمراجعة ،طبلع عمى عدد مف أدبيات البحث المختصة بالتفكير اإلبداعيالبعد ا

 :التفكير اإلبداعي بما يميخصائص تحديد ، يمكف فييا حكلوعريفات الكاردة الت

 . ده كيقؿ تكراره في سياقات مختمفةػ أصيؿ يندر كجك ُ

 ػ يتصؼ بالمركنة كاالستقبللية كالضبط الذاتي.ِ

 . ػ يعكس االىتمامات المتنكعةّ

 .يز بالتمقائية كالدافعية الذاتيةػ يتمْ

 .متعدد األفكار كمتدفؽ ػٓ

 ة مجمكعة كبيرة مف األفكار.معالج ىالقدرة عملو ػ ٔ

(  ٕ،.ت)طبيب، د السبب كالنتيجة.، كعبلقات قدرة عمى صياغة الفرضياتالػ يعكس ٕ
  (. ِّٗ -ََِ،ََُِ)الحكاؾ، ك

 . عمى نتائج صحيحة مف مقدمات خاطئةالحصكؿ  مف فمكٌ يي ػ ٖ

 .ػ تفكير متشعب تباعدمٗ

 .يرػ يضيؼ كيجدد كيغَُ

 ( ِ،ََِٕ، نافع)ال .ػ يصعب التنبؤ بنتائجوُُ

 :التفكير اإلبداعي مستويات -3 -2 -2
 ( خمسة مستكيات متسمسمة لمتفكير اإلبداعي، ىي:ُٗٓٗاقترح تايمكر )

األطفاؿ في الرسكمات ، نراه غالبان لدل الحر : كىك نكع مف اإلبداع التمقائيتعبيرمال المستكل *
 .كالمسرحيات

كاىب كاالستعدادات مكضع العمؿ كالسيطرة يتضمف كضع الم: المنتج أك التقني المستكل *
لمكصكؿ إلنتاج األعماؿ الكاممة، كاإلنتاج يككف إبداعيان عندما يصؿ لمستكل معيف مف اإلنجاز، 

 كنراه غالبان لدل العمماء كالفنانيف حيث تسرم بداخميـ الحاجة لئلنتاج اإلبداعي.



 تكنكلكجية، أك تحسينان لتكنكلكجيا ما.كىنا قد يككف اإلبداع حبلن لمشكمة  المخترع:*  المستكل 

اختراؽ قكانيف ك تككيف عبلقات جديدة، عمى القدرة  : ىكأك التجديدم االبتكارم المستكل *
، كىذا أك معارضتيا سيف أك إعادة تنظيـ نظـ اجتماعيةتحك  ،بتةكمبادئ أك مدارس فكرية ثا

تككف المبادئ األساسية مفيكمة يتطمب قدرة بارزة عمى التصكر المفاىيمي الذم يتكلد عندما 
 فيمان كافيان، مما ييسر لممبدع تحسينيا كتعديميا. 

كتطكير مبادئ أك فرضيات جديدة  ،القدرة عمى خمؽ نمكذج جديد كميان : ىك نبثاقياال المستكل* 
كمبيدات الحشرات كالبذكر مثؿ تداخؿ المخصبات الكيميائية  تمامان إلى أعمى مستكل تجريدم،

( ك)التميمي، ّْ، ََُِ)قطامي،  .م ساعد عمى إطبلؽ الثكرة الخضراءاألمر الذ ،اليجينة
 .(ُٕٔ -ُٕٓ ,ََُِ ,.Baker. et.al)( ك ُِ، َُِِ )العكيضي،( كُُْ -َٗ، ََِٕ

 كما كأضاؼ آخركف عمى ىذه المستكيات مستكل جديد أعمى:  

كاإلبداع التخيمي  ،يد كميان أ أك نظرية أك افتراض جد: كىك الكصكؿ إلى مبدالتخيمي المستكل* 
)قطامي،  يرتبط بالخياؿ العممي الذم أكصؿ إلى عدد كبير مف االكتشافات كاالختراعات.

2001،ّْ ) 

 :ميارات التفكير اإلبداعي -4 -2 -2
 "قدرات خاصةلال تحتاج التي ئلبداع مجمكعة مف الميارات القابمة لمتعمـ كالتدريب ك لإف "

، ر اإلبداعي عمى ثبلث يتفؽ معظـ الباحثيف في مجاؿ اإلبداع كالتفكيك "، ( ِِْ،ََِْ )العتـك
ا مقياس تكرانس ة لمتفكير اإلبداعي ىي الطبلقة كاألصالة كالمركنة التي شمميميارات رئيس

" )العتكـ، ىما اإلفاضة كالحساسية لممشكبلت ، باإلضافة إلى ميارتيف فرعيتيفلمتفكير اإلبداعي
 .تاؿ ليذه الميار فصٌ يمي عرض مي ، كفيما (ِِٕ -ِِٔ، ََِْ

 : Fluencyالطالقة 

القدرة عمى استدعاء أكبر قدر مف األفكار المناسبة "أنيا ( ُٔٗٗ ,Torranceعٌرفيا تكرانس )
 (، كعرفت أيضان  ْْ،َُُِ، )العميي كآخركف ".يرثة محددة لمشكمة أك مكقؼ أك مفي فترة زمني

، أم تقنية مطكرة لتسجيؿ ة كالمشكبلت مفتكحة النيايةالعديد مف االستجابات لؤلسئم إنتاجأنيا "
 ( ْ ,َُِّ ,Justesen." )ف الخيارات لمنظر فييا ك تقييمياعدد كبير م

مكف إنتاجيا التي يك ، ير معيفثفكار المقدمة استجابة لمكيمكف رصد الطبلقة مف خبلؿ عدد األ
 (ِّ، .تفي كحدة زمنية معينة. )دركيش، د

 



 :يكلمطبلقة أنكاع ى 

: كتشير إلى القدرة عمى إنتاج عدد كبير مف األلفاظ التي الطبلقة المفظية أك طبلقة الكممات
يتكفر في تركيبيا شرط أك خصائص معينة، كذكر أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تبدأ أك 

، كلمطبلقة المفظية أىمية خاصة             ّٕ– ٗٗ) ََُِ,تنتيي بحرؼ الميـ )الطائي، 
. تفكيرالقدرة عمى التعبير المرادؼ تعتبر أىـ أدكات النك حيث أشار إلى أف الطبلقة ك بك عند دي

 ( ََِٗ,ٔ)الكىابي، 

: كتشير إلى القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ التي طبلقة المعاني أك طبلقة التداعي
 ( , ََُِ, ّٕ– ٗٗتتكفر فييا شركط محددة مف حيث المعنى. )الطائي

، َُِِ: تعني إطبلؽ الفرد أكبر قدر مف األفكار في كقت محدد )العكيضي، قة الفكريةالطبل
(، دكف التركيز عمى قيمة كنكع ىذه األفكار، مثاؿ عمى ذلؾ ذكر أكبر عدد ممكف مف ُِ

 (  ّٕ- ٗٗ،َُِِالعكيضي، ساعة. ) ْٖالنتائج المترتبة عمى مضاعفة طكؿ اليكـ إلى 

فكير السريع بالكممات المتصمة كالمبلئمة لمكقؼ معيف أك حدث أك : ىي التالطبلقة التعبيرية
 ( ُّ، َُِِالعكيضي، قصة أك صكرة، ثـ صياغتيا بشكؿ سميـ. )

: كتشير إلى القدرة عمى الرسـ السريع لعدد مف األمثمة كالتفصيبلت أك التعديبلت طبلقة األشكاؿ
كف مف األشكاؿ ذات المعنى المطمكبة كاستجابة لمثير بصرم، مثؿ تككيف أكبر عدد مم

  (ََُِ, ّٕ- ٗٗباستخداـ الدكائر المغمقة أك الخطكط المتكازية. )الطائي، 
 : Flexibilityالمرونة  

القدرة عمى إنتاج حمكؿ أك أشكاؿ أك أفكار مناسبة كتتسـ بالتنكع ( أنيا "ُٔٔٗعرفيا تكرانس )
 ( ْْ،َُُِكآخركف،  لعميي" ) ا.كالبلنمطية

متنكعة التغيير بغرض تكليد حمكؿ جديدة ك لقدرة عمى تغيير الكضع أك التكيؼ مع كما تعني "ا
 ( ْْ،َُُِالعميي كآخركف، " ) .لممثيرات كالمشكبلت

أك حالتو النفسية أك العقمية إلى اتجاىات  عف قدرة الفرد عمى تغيير تفكيره بر المركنةعكت"
 ( ٓ،ََِٖ)صكافطة،  ."أخرل بسيكلة خبلؿ فترة معينة مف الزمف

كتتمثؿ المركنة في عدد كسرعة االنتقاالت الذىنية خبلؿ التفكير في مكضكع ما، كتتجمى في "
 ( ِْ،.ت)دركيش، د ."صكرة بدائؿ أك حمكؿ مختمفة لمشكمة معينة

 



 ىما:  كلممركنة مظيراف

تبط التي تر ك : أم إعطاء عدد مف األفكار المتنكعة في الشكؿ كاالتجاه التمقائيةأ ػ المركنة  
 تقاؿ مف فكرة ألخرل بسيكلة كسرعة. ، كاالنبمكقؼ محدد

الراجعة التي : كتعني التكصؿ إلى حؿ مشكمة أك مكقؼ في ضكء التغذية التكيفيةب ػ المركنة 
 ( ٓ،َُُِ)عبد اليادم،  .، عف طريؽ التغيير كالتعديؿ لمكاجية مشكمةتأتي مف ذلؾ المكقؼ

 :Originalityاألصالة 

أنيا "قدرة الفرد عمى إعطاء فكرة جديدة كخارجة عف نطاؽ األصالة  (ُٔٔٗعرؼ تكرانس )
 ( ْْ،َُُِكآخركف،  العميي" ).المألكؼ، أك مخالفة لما ىك شائع

" .كتعني "التميز في التفكير كالندرة كالقدرة عمى النفاذ إلى ما كراء المباشر كالمألكؼ مف األفكار
 ( ٓ،َُُِ)عبد اليادم، 

كآخركف،  العميي) "اإلنتاج غير المألكؼ الذم لـ يسبؽ إليو أحد" إذان فاألصالة ىي
 ، سكاء كاف فكرة جديدة متميزة أك اتجاىان جديدان أك حمكالن فريدة.(ْٓ،َُُِ

كتعد األصالة مف أكثر الميارات ارتباطان باإلبداع كالتفكير اإلبداعي، حيث ذكر تايمكر 
 (,Taylor, N.D  (َُٖ""األصالة ىي إبداع، كفقان لمعيار معيف

ميارة األصالة بمدل جدة االستجابة التي يعطييا الفرد عف طريؽ مقارنة شيكع  كيمكف تقدير
 ( ٔ،ََِٖ)صكافطة،  .مجمكعةالتمؾ االستجابة باستجابات األفراد ضمف 

 :Expatiationاإلفاضة 

ى مزيد مف قدرة الفرد عمى تقديـ إضافات أك تفاصيؿ جديدة تقكد بدكرىا إل"تعني اإلفاضة 
، "المعمكمات أك اإلضافات األخرل  ( ِِٖ،ََِْ )العتـك

 ,Justesen) ."كماالن أك المنتج أكثر تفصيبلن أك أكثر فاإلفاضة تمثؿ تقنية لجعؿ الفكرة "
َُِّ, ْ) 

القدرة عمى إضافة حمكؿ أك أفكار متنكعة حكؿ مشكمة محددة "أنيا فت ميارة اإلفاضة رٌ كما عي 
فاضة تنتج عف خاصية أف ميارة اإل  Kent Hoverىكفرر كينت ، كيشيأك مكقؼ معيف

 ( ٕ،ََِٗ )الكىابي، ".المثابرة



، األمكر الميمة في التفكير اإلبداعي مفف إضافة التفاصيؿ لفكرة ما ( "أََِٖكيرل أحمد )
 )بدكر،" مف األفكار اإلبداعية لـ تكف لتحصؿ دكف ىذه التفاصيؿ المضافة لفكرة ما. فكثير

َُِّ،ْٕ ) 
 :Sensitivity to Problemsالحساسية لممشكالت 

ت في األشياء كالمكاقؼ أك النظـ، كرؤية جكانب النقص كىي قدرة الفرد عمى الكعي بالمشكبل"
ت كالتحقؽ مف ، كىذا يعني أف بعض األفراد أسرع مف غيرىـ في مبلحظة المشكبلكالعيب فييا

، ليست كما ينبغيالمكاقؼ  الحكـ أفىي أك "(،  ٓ،َُُِ )عبد اليادم،" .كجكدىا في المكاقؼ
 ( ِْ،د.ت)دركيش،  "ىك مرغكب فييا لـ يتكفر بطريقة مبلئمة. أك أف ما

أف التفكير اإلبداعي ( ََِٖ ,Mc William& Dawsonكقد رأل ماؾ كلياـ كداكسكف )"
 &Meintjes)" تطكير كتطبيؽ أفكار جديدة.ك مبادرة ال بشرط تكافريتضمف حؿ المشكبلت 
Grosser,ََُِ, ِّٔ) 

كيرتبط بيذه  ،ة أكلى في عممية البحث عف حؿ لياشؾ أف اكتشاؼ المشكمة يمثؿ خطك كال
يرة في محيط الفرد أك في مكقؼ ما، الميارة مبلحظة األشياء غير العادية أك الشاذة أك المح

ثارة تساؤالت حكليا  ( ٕٗ،ََُِ . )جركاف،أك استخداميا تكظيفيا، أك إعادة كا 

 قياس اإلبداع: -5 -2 -2
 ياقياس التفكير اإلبداعي، منلساليب األالعمماء كالباحثكف في ىذا المجاؿ مجمكعة مف  كضع

كثر لكف األىـ كاأل ...مقاييس الشخصية، كدراسة تاريخ الحالة، كتقديرات المحيطيف، كغيرىا
 انتشاران ىي اختبارات التفكير التباعدم.

ا األشير كاألكثر ميكصفالتفكير اإلبداعي، ب يقيساف اريفاختبألىـ  مكجزه  كفيما يمي عرضه 
 انتشاران.

 ر اختبارات جيمفورد لمتفكير اإلبداعي:
الجمؿ، تحميؿ الفقرة، تحميؿ الشكؿ،  ؿكقد اشتممت ىذه االختبارات عمى األنشطة التالية: تحمي

لعامة، اختبار اختبار مفيـك الشكؿ، اختبار المستحيبلت، عناكيف القصص، اختبار المكاقؼ ا
قة، اختبار المركنة، تداعيات األرقاـ، اختبار المتتابعات، اختبار الدائرة أك المربع، اختبار بلالط

ترتيب المشكبلت، اختبار االستعماالت المتضمنة، اختبارات التداعيات، اختبارات االستخدامات 
 (ََُ -ٗٗ، ََِٓغير العادية. )المشرفي، 

 



 :(TTCT)اإلبداعي  ر اختبار تورانس لمتفكير
، BكA كلو صكرتاف  ُّٕٗ، كتمت مراجعتو عاـ ُٔٔٗاـ ع ني مف قبؿ بكؿ تكرانسبي 

 كيتككف االختبار مف جزأيف:

 كتيتـ بمكضكعات ثبلث ىي: ، (TCP) الشكميةالصكرة  - أكالن   

أف يفكر في اسـ  لمفحكصػ بناء صكرة عمى شكؿ معيف بحيث تككف بدايتيا مكجكدة، كعمى اُ
 عنكاف ليا.أك 

 ػ إكماؿ صكرة بإضافة خطكط لؤلشكاؿ غير المكتممة.ِ

ػ تككيف مكضكعات باستخداـ خطكط مفتكحة )متكازية(، حيث يطمب مف المفحكص أف يضيؼ ّ
 ( ُُٓ،ََُِ)مجيد،  .خطكطان جديدة لمخطيف المتكازييف، كأف يكتب عنكانان ليا

 ة متنكعة، ىي:أنشط كتتككف مف سبع،  (TCW) األلفاظصكرة   -ثانيان 

  تكجيو األسئمة  ←

 تخميف األسباب  ←

 تخميف النتائج  ←

 تحسيف اإلنتاج  ←

 االستعماالت غير الشائعة )عمب الصفيح(  ←

 األسئمة غير الشائعة   ←

  فترض أفَّ ا ←

بالتفصيؿ في  دكات البحث الحالي، كسيتـ تناكلوكيعتبر اختبار تكرانس بصكرتو المفظية مف أ
 ع مف البحث. الفصؿ الراب

دقيقة لمتطبيؽ، أما الصكرة   ْٗكما البد مف اإلشارة إلى أف الصكرة المفظية تحتاج إلى
 ( ُُٓ، ََُِمجيد، دقيقة. ) َّالشكمية فتحتاج إلى 

متفكير اإلبداعي، ل تكرانس كتشير معظـ الدراسات السابقة إلى تأثير طريقة تطبيؽ اختبارات
)المشرفي،  ة تختمؼ عف غيرىا مف االختبارات النفسية.حيث أنيا تحتاج إلى أسمكب كطريق

ََِٓ ،َُِ) 



مة المكاف، كتكافر األدكات البلزمة، كأف تككف لغة ءيجب عمى الفاحص أف يتأكد مف مبلك 
مستكل  يعطي تكجييات ترفع، ك مريحان  ف يييئ جكان االختبار مناسبة لمستكيات المفحكصيف، كأ

 ( ََُِ, ُُٓالدافعية لدل المفحكصيف. )مجيد، 
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أصبحت حركة تعميـ التفكير في المدارس حركة قكية في نياية القرف العشريف، كظيرت فيما 
نراه مف ابتداع كتطكير عدد كبير مف برامج تعميـ التفكير بشكؿ عاـ كخصكصان التفكير 

رامج في المدارس كعمى مستكل عالمي، كتيرجـ الكثير منيا اإلبداعي، حيث طٌبؽ عدد مف ىذه الب
إلى عشرات المغات، كأجريت عمييا العديد مف الدراسات كاألبحاث التي أثبتت فاعميتيا في تحقيؽ 

 الغرض منيا، كفيما يمي عرض مكجز لبعض أشير ىذه البرامج:

 Osborn's Creative Problem -محل اإلبداعي لممشكالتل أوزبورن برنامج -1

Solving Program: 

 –، كقد عيرفت بعممية أكسبكرفكنداإحدل التقنيات التي كجدت انتشاران كاسعان في أمريكا ك ىي 
 كس أكسبكرفٌكرت ىذه العممية أكالن مف قبؿ ألحيث طي  ،(Osborn –Parnes process)بارنز 

Alex Osborn  د بارنزمع سً  ، كفيما بعد عمؿ َُٓٗ)عبارة العصؼ الذىني( عاـ كضعالذم 
Sid Parnes ( كآخريف في معيد الحؿ اإلبداعي لممشكبلتCPSI)The Creative 

Problem Solving Institute (Byron, 2006, 6) ، كىذه الطريقة تتضمف ست مراحؿ أك
 مستكيات: 

  .ىي محاكلة لتمييز الحالة التي تمثؿ تحدمك  (:Objective Findingإيجاد الموضوع )أواًل: 

كىي محاكلة لتمييز المعمكمات المعركفة كالمتعمقة  (:Data Findingإيجاد البيانات ): ثانياً 
بالحالة كالسعي لمحصكؿ عمييا، كتمييز المعمكمات غير المعركفة كلكف مف الضركرم الحصكؿ 

 عمييا. 

كىي محاكلة لتمييز كؿ البيانات المحتممة  :(Problem Finding)إيجاد المشكمة ثالثًا: 
 مة، ثـٌ عزؿ األكثر أىمية أك األساسي منيا. لممشك

العديد مف الحمكؿ المحتممة  لكضعكىي محاكلة  (:Idea Findingإيجاد الفكرة )رابعًا: 
 لممشكمة. 



: ىنا يتـ استعماؿ قائمة المعايير المنتقاة الختيار (Solution Findingإيجاد الحل )خامسًا: 
 أفضؿ حؿ أك حمكؿ يمكف تطبيقيا. 

: ىذه المرحمة تجعؿ كؿ جيكدنا لمكصكؿ (Acceptance Findingإيجاد الموافقة ): سادساً 
 ,Mitchell& Kowalik) .إلى الحؿ تمقى القبكؿ، ثـ يتـ تقرير خطة عمؿ لتطبيقيا في الكاقع

1999, 4)  

كؿ خطكة أك مرحمة مكافقة أك إقرار يتطمب إنجاز العمؿ ضمف فريؽ، ك  تتطمبىذه العممية 
ـٌ  القياـ بيا يستغرؽ، ك حكـ مف إصدار جماعي أكثر في المحاكالت األكلى ساعة أك ساعتيف، ث

 خبلؿكؿ مرحمة  لتنجزكقت التنفيذ الكمي لمعممية مع ازدياد المحاكالت كالخبرة حتى  يتضاءؿ
 (Ellyn, 1995, 1) .دقيقة فقط عمى األكثر
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ناقشات الصفية حكؿ مكاضيع ـ ىذا البرنامج لتطكير التفكير كمياراتو أثناء الممٌ كقد صي 
األطفاؿ التفكير الفمسفي عمى  مف خبللياركايات يضيؼ  ظـ البرنامج حكؿ ستٌ ، كقد ني فمسفية

 (Cotton, 1991, 6)ان. دراسي ان صف االثني عشر ىذا البرنامج يغطيك حياتيـ، 

يـ التفكير في المؤسسات تحسيف شركط تعمىي ة ليذا البرنامج الرئيس دل األغراضإح
 ، كقد صنؼ ليبماف أىداؼ برنامجو كاآلتي:التربكية

 تحسيف قدرات التفكير.  -

 تطكير اإلبداع.  -

 تثبيت القيـ األخبلقية. -

 تحسيف الكعي الذاتي.  -

 (Marashi, N.D, 12- 15تنمية التفكير الناقد. ) -

 Reuven Feuersteins Instructionalورستين التعميمي اإلغنائيبرنامج ريوفين في -3

Enrichment Program  

  ستيدؼ تطكيرج المخضرمة بيف البرامج األخرل، يذك الدكر الفعاؿ ىك مف البرام FIEبرنامج 
يزكد بالحافز كالكسائؿ إلعادة إصبلح العديد مف  كىكالعمميات اإلدراكية أك تعميـ اإلدراؾ، 

 كىك بذلؾكيؼ يتعممكف ككيؼ يفكركف، كميـ كؿ العالـ، مف خبلؿ تعميـ األطفاؿ المدارس ح
 (Berchin& Kean, 2001, 1) .نمكذج بدالن مف ككنو فقط فمسفة



آلية مككنة مف تماريف قمـ الرصاص كالكرقة، كيقٌدـ لمدة ساعة  ُٓكيشتمؿ ىذا البرنامج عمى 
ىذه اآلليات دليؿ منٌظـ لمتعميـ المبدع، ك ث، سنتيف أك ثبل لمدةثبلث إلى خمس مرات كؿ أسبكع 

ـٌ تزٌكد الشخص المعني بتجربة تساعده  عمى حيث ترٌكز كؿ آلية عمى نقص إدراكي معٌيف، ث
 (Hobbs, 1910, 566-561). التغمب عمى ىذا النقص
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، كييدؼ  ُُٕٗيا بصياغة ىذا البرنامج عاـكفريق  Carol Schliciterقامت كاركؿ شمختر
إلى تعميـ التفكير الخبلؽ كتطكير ميارات تفكير متعددة )سٌميت مكاىب في ىذا البرنامج(، كيرل 

التنبؤ التكاصؿ ك كاضعك ىذا البرنامج أنو يجب تنمية ميارات الطفؿ في مجاالت التفكير المنتج ك 
الذيف تعرضكا لمثؿ ىذه الخبرات التدريبية مف حيث األفراد حان لدل كاتخاذ القرار، كقد أثبت نجا
، كيمكف تطبيقو في المدارس االبتدائية كالثانكية، حيث يككف اإلبداعالقدرة عمى التخطيط كالتنبؤ ك 

 ,Cotton, 1991)ك(  ُٗٓ،َُُِ ،معممكف مسؤكلكف عف عممية التدريب. )العتكـ كآخركفال

6) 

  TRIZلمشكالت بطريقة إبداعية ريز لحل ابرنامج ت -5

كالذم  Henry Altshullerر ممعمى يد العالـ الركسي ىنرم ألتشيقـك عمى نظرية كلدت 
ٌنما ىي عممية مي  اإلبداعتكصؿ إلى أٌف عممية  مة تمٌر بمسارات نظٌ ليست عممية عشكائية كا 

مر إلى أف ىناؾ ، كانتيى األتتكرر في مجمكعة مف اإلبداعاتكاضحة كمبادئ محددة تتشابو ك 
بداعي، كقد استندت ىذه النظرية أربعيف استراتيجية إبداعية يمكف استخداميا لتنمية التفكير اإل

 لى مفاىيـ أساسية ىي: إ

كىك القانكف األساسي في الجدلية المادية، فمف  :Contradictionالتناقضات  - أ
 أجؿ الكصكؿ إلى اإلبداع يجب إزالة التناقضات. 

: أم ال بد مف التخمص مف العكائؽ ألف اإلبداع يجب أف يتـ Idealismالمثالية  - ب
 في حالة مثالية. 

: حيث تعتبر مف الجكانب األساسية في نظرية تيريز التي Resourcesالمصادر  - ت
يجب تكافرىا لضماف العمؿ بطريقة مناسبة كفعالة، كقد تتعمؽ المصادر بالمكاف أك 

 بالزماف أك بالكظائؼ. 

: عممية منيجية منتظمة، تسير كفؽ سمسمة محددة مف Creativeاإلبداع  - ث
الخطكات، كلعؿ ىذا االفتراض جكىرم في نظرية تيريز، حيث إٌف غيرىا مف 



النظريات ترفض التعاطي مع عممية اإلبداع باعتبارىا تشكؿ سمسمة منتظمة مف 
ت. الخطكات التي يمكف السير كفقان ليا في تكليد الحمكؿ اإلبداعية إلحدل المشكبل

 (  ِْٔ -ُُْ،َُِّ)العبد العزيز، 

سنة، لكف السبب   ُٔ-ُِيالنا المبدع يككف بيف أٌف قمة خكقد أشارت بعض الدراسات 
يسمى )القصكر الذاتي  أننا نكتسب مااراتنا اإلبداعية بسرعة بعد ذلؾ لنقصاف مي الرئيس

إلبداعي لديو فرصة لمقاكمة ٌف مف يتعٌمـ كفؽ برنامج تيريز كيطٌكر ميارات التفكير االنفسي(، كا  
 ( Wits, 2010, 1- 7القصكر الذاتي النفسي في ذلؾ العمر. )
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Program 

في الكاليات المتحدة  إنديانا صٌمـ ىذا البرنامج مجمكعة مف الباحثيف في جامعة بيردك بكالية
تفاصيؿ بنكعييا كاألصالة كال يدؼ إلى تنمية القدرات اإلبداعية كالطبلقة كالمركنةكياألمريكية، 

فيما يممككنو  التبلميذ، كما ييدؼ إلى تطكير ثقة تبلميذ المرحمة االبتدائيةلدل  المفظية كالشكمية
اعي، مف قدرات التفكير اإلبداعي، كدعـ االتجاىات اإليجابية لدييـ نحك اإلبداع كالتفكير اإلبد

خبلؿ ىذه  التبلميذ( درسان مسجبلن عمى أشرطة كاسيت، حيث يتعرض ِٖكيضـ ىذا البرنامج )
األشرطة إلى معمكمات تخص التفكير اإلبداعي، باإلضافة إلى معمكمات تتضمف قصة تاريخية 

تمرينات مطبكعة  ؿسجٌ حكؿ الركاد المبدعيف مف العمماء كالمكتشفيف، ىذا كيرافؽ كؿ شريط مي 
لتدريب  ك( أثر برنامج بيردُٖٕٗ، كقد أثبتت دراسة الشريؼ )عقب كؿ جمسة تدريبتقدـ 

)العتـك  .المرحمة االبتدائية في المدارس المصرية تبلميذاإلبداع في تنمية التفكير اإلبداعي لدل 
 ( ُٕٓ،َُُِكآخركف، 

  Six Thinking Hatsبرنامج قبعات التفكير الست  -7

( كىك سيؿ التعمـ كاالستخداـ، كيساعد عمى اإلبداع، 1995) صٌمـ ىذا البرنامج ديبكنك
يحٌث عمى األفراد، كيحد مف أحادية التفكير، ك  األفكار التقميدية، كيطٌكر قدراتكيسيـ بالحد مف 

، كيتـ حدة  كىمية، يتـ استخداـ كؿ منيا عمى التأني في إطبلؽ األحكاـ، كيتضمف ست قبعات
ذاتيا كيفكركف باالتجاه ذاتو، كىذه  جميع األفراد القبعة إٍذ يرتدم العمؿ ضمف مجمكعات،

 القبعات ىي: 

 تمٌثؿ التفكير المحايد، كالحقائؽ كالمعمكمات، دكف آراء خاصة، القبعة البيضاء :
 كتتطمب انتباىان لكؿ المعمكمات التي تغيب عٌنا. 



 تفتح الباب لمعكاطؼ كالستكشاؼ عكاطؼ اآلخريف.القبعة الحمراء : 

 تمٌثؿ الحكـ السمبي، أم تحميؿ المخاطر كالمشاكؿ كالعيكب. السوداء القبعة : 

 :كىي قبعة التفاؤؿ كالقيـ كالمنافع، كىي أصعب بكثير مف القبعة  القبعة الصفراء
 السكداء، كتحتاج لجيد أكبر، كبدكنيا نستطيع القكؿ إٌف اإلبداع أمر مستحيؿ.

 حث عف البدائؿ كاالنطبلؽ كىي قبعة : تمٌثؿ التفكير اإلبداعي كالبالقبعة الخضراء
 العمؿ كاإلنتاجية كاالحتماالت األرحب. 

 كىي القبعة المسيطرة كالمديرة كالمنظمة لمتفكير، كىنا نحتاج لمتفكير القبعة الزرقاء :
بشأف التفكير الستكشاؼ المكضكع، كالتعٌرؼ عمى المشكبلت كتشكيؿ األسئمة، كما 

ات العامة كاالستنتاجات كما سيحؿ الحقان. أنيا مسؤكلة عف الخبلصات كالنظر 
(Fen, 2012, 15)  

أنو سيؿ ممتنع فيك يتطمب تدريبان مناسبان كخبرة لدل المعمـ، كما كىذا البرنامج يتمٌيز عف غيره 
نمي يمكف ممارستو كتطبيقو في كؿ السياقات التعميمية كالتدريبية المختمفة، إضافة لذلؾ فيك ي

 (  2009,22، كالشديفات )قطامي متعمـ كالمعمـ.الثقة في النفس لدل ال
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قات، كيمكف تصنيفيا في ثبلث ك إلبداعي العديد مف المعتبرز أماـ قدرة الفرد عمى التفكير ا

 فئات ىي: 

 معكقات شخصية تتعمؽ بخصائص الشخص كصفاتو الشخصية، مثؿ: :أوالً 

 ضعؼ الثقة بالنفس. -ُ

 الميؿ لمجاراة الناس. -ِ

 الحماس كالرغبة كالدافعية المفرطة لمنجاح. -ّ

 التشبع كالكصكؿ إلى حالة مف االستغراؽ الزائد في الظاىرة. -ْ

 التفكير المنطقي المقيد بأسمكب أك عادات محددة كمقيدة لئلبداع. -ٓ

 إحساس الفرد بالعجز كعدـ الحساسية تجاه المكاقؼ أك المشكمة. -ٔ

 ( ِِٓ،ََِْقيد بطرائؽ كاستراتيجيات سبؽ أف ثبت نجاحيا في الماضي. )العتكـ، الت -ٕ

 االلتزاـ بمكاقؼ سمبية تعيؽ اإلبداع، مثؿ: -ٖ

 )أكه، ال، مشكمة(: فرٌد الفعؿ عمى المشكمة غالبان مشكمة أكبر مف المشكمة نفسيا.  - أ



 )ال يمكف عممو(: كىذا المكقؼ استسبلـ قبؿ المعركة.  - ب
فعمو(: فالبعض يعتقد أنو ال يستطيع حؿ المشكمة سكل المتخصص،     )ال أستطيع  - ت

 كبعضيـ يصؿ لمرحمة اعتقاده أنو ال يستطيع أف يفعؿ شيئان.
)لكف أنا لست مبدعان(: مع أف كؿ شخص مبدع إلى حد ما، لكف المشكمة أف اإلبداع   - ث

 ييقمع في المدرسة، ليصؿ الطفؿ إلى مرحمة التيقف بأنو ليس مبدعان.
)ذلؾ طفكلي(: لكف عمينا أف نتذكر أف األفراد أحيانان يضحككف عمى شيء مضحؾ   - ج

 فعبلن، لكنيـ في الغالب يضحككف عندما يفتقركف إلى الخياؿ.
بعدما  Tomas Edison)أنا قد أفشؿ(: كىنا عمينا أف نعتنؽ ما قالو تكماس أديسكف   - ح

 الفشؿ فرصة لمتعمـ. مرة "لقد كسبت الكثير مف المعرفة" إذان  َََُفشؿ أكثر مف 
)ماذا سيعتقد اآلخركف؟(: حيث ىناؾ ضغط اجتماعي قكم لنطيعو، كلنككف عادييف   - خ

 (ٕٓ -ٓٓ ,ُٖٗٗ ,Harris)كليس مبدعيف. 
 معكقات ظرفية تتعمؽ بأسمكب التعامؿ كالتفاعؿ مع الظكاىر كالمكاقؼ، مثؿ: :ثانياً 

 أك باألسمكب التقميدم في تنفيذ المياـ.الميؿ إلى مقاكمة التغيير كالتشبث بالكضع الراىف  -ُ

الجدية المطمقة في التعامؿ مع األحداث، حيث أف التفكير اإلبداعي يتطمب الفكاىة كالمعب  -ِ
 أحيانان.

عدـ التكازف بيف التنافس كالتعاكف، حيث أف التفكير اإلبداعي يتطمب كمييما أك المزج بينيما  -ّ
 ( ِِٓ،ََِْفي كقت كاحد. )العتكـ، 

أفكار خاطئة حكؿ اإلبداع تسيطر عمى تفكير الفرد كتحد مف إبداعو، كىي معتقدات أك  :ثالثاً 
 أفكار شائعة، مثؿ:

 اإلبداع يجب أف يككف عمبلن عبقريان انفراديان، كليس تعاكنيان. -

 اإلبداع يككف مفاجئان، أشبو بالكميض، كليس نتيجة لمتحضير. -

ى يتسـ باألصالة، أما التخطيط كالتكتيؾ فييفسداف اإلبداع. اإلبداع يجب أف يككف تمقائيان حت -
(Justesen, َُِّ, ِ) 

: المحور الثالث -3 -2  

 Cognitive Research Trust لتعميم التفكير CORTبرنامج 



 Cognitiveالمعرفيكنك المنشئ لمؤسسة البحث مف قبؿ إدكارد ديب  CoRTبرنامجـ مٌ صي 
Research Trust حيث بدأت المدارس كالجامعات   َُٕٗج بإنكمترا عاـ في جامعة كامبرد

، ج مف األحرؼ األكلى ليذه المؤسسةباستخدامو كتطبيقو  في ذلؾ العاـ، ك قد اشتٌؽ اسـ البرنام
 (ٓ ,ََِٕ ,Robertson( لسيكلة المفظ. )C( بعد الحرؼ )oكأضيؼ حرؼ )

عميـ المعرفة كالمعمكمات فقط كضح أٌف تأحيث  مياراتوأكد ديبكنك عمى أىمية تعمـ التفكير ك 
، فالطفؿ سيكبر كسيترؾ المدرسة إلى عالـ معقد، لذا مف الضركرم أف يككف مجٌيز   ان غير كاؼو

أف يككف جميع األذكياء  الضركرممف  ليس إضافة إلى أنو"بميارات التفكير األساسية كالعميا، 
 ."عمى التفكير ليستطيعكا أف يبدعكا بكا جيدان درَّ فيـ يحتاجكف أف يي  قادريف عمى التفكير اإلبداعي،

 (  َُ،.ت)الغامدم، د

لمتفكير في  باب رئيسة لمتعميـ المباشر الكاضح كالبٌناءىناؾ أربعة أس ََِٔلديبكنك  بعان تك 
 المدارس:

زٌكد يلبلستعماؿ في الحياة الحقيقية كالمدرسة أيضان، كأف  يساعد في تطكير ميارات التفكير -ُ
ذم يجعؿ مف السيكلة المكجو ال المفيدة في المناقشات الصفية، كميارة االنتباهمناقشة بميارات ال

 .النقاط الجديدة بمكاف اكتشاؼ

سيصبح  عمى التفكير ألطفاؿا ديٌربعدـ ىدر كمية ضخمة مف المكاىب، فإف استثمار ك  -ِ
 مفكريف ممتازيف، مما يؤثر عمى احتراميـ كاحتراـ اآلخريف لذكاتيـ. الكثير منيـ

حؿ المشكبلت في الحاجة الحقيقية لمتفكير في مجاؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية ك  -ّ
 .العالـ

 ,َُِِ ,Fen)السمبية كالحمكؿ الجاىزة التي يكرثيا التمفاز كالبرامج التمفازية السطحية.  -ْ
ُٖ-ُٗ) 

لمتفكير، عمى ميـ المباشر في مساقات التع مف أكثر البرامج استخدامان   CoRTبرنامجلقد غدا "
ـ مف أكثر مف مٌ تع، حيث يقكـ باستخدامو ما يزيد عمى سبعة مبلييف مي نطاؽ كاسع في العالـ

نجاحان مميزان بسبب بساطتو ككضكحو ( فقد أثبت فعالية ك  ٖٗ،َََِ ،)شبيب "ثبلثيف دكلة
متعدد كما أنو عممية، "ككف ىذه التماريف سيكلة التدريب عميو كاشتقاؽ تمارينو مف الكاقع ك ك 

 التبلميذاالستعماالت حيث يستطيع المعممكف استخدامو بشكؿ متكرر في تعزيز التعمـ لدل 
عمى انتقاؿ أثر التعمـ، كحؿ المشكبلت  التبلميذ، كمساعدة كتركيز كتنظيـ المناقشات الصفية
 ،كتحسيف السمكؾ ،(ّّ-ِّ ,ُٖٖٗ ,Melchior.et.al) "كاتخاذ القرارات، كتنظيـ التفكير



اعدة عمى رؤية البدائؿ، كتطكير األفكار دكف الحكـ عمييا ضمف المجمكعات، كعصؼ كالمس
 .الدماغ بفعالية

 

 في القضايا األربع التالية: CoRTأىداؼ برنامج  ((ُٖٗٗكيمٌخص ديبكنك 

 .مناسبة مركنةػ تنمية التفكير ضمف البرنامج المدرسي بشكؿ مباشر كبُ

 .كالتدريبػ تنمية التفكير مف خبلؿ االنتباه ِ

 .إلى أنفسيـ عمى أنيـ مفكركف التبلميذ كاألفرادػ أف ينظر ّ

تعمؿ بشكؿ جيد في المكاقؼ جميعيا، عمى اكتساب أدكات تفكير متحركة  التبلميذػ مساعدة ْ
 (  ِ،َُِِ( ك) قطيط، َُٖ -ُْٕ، ََِٔ)الجبلد،  .كميا الدراسي جكفعالة في نكاحي المني

 :ميفميعمى أمريف  CoRTكقد اعتمد نجاح برنامج 

 .مي بتعميـ التفكير كميارة أساسيةزيادة االىتماـ العال -

 ( ْ،ََِٕ،  ُ-. ) ديبكنكطبيعة الدركس العممية -

، كالتشكيش الناجـ عف الفيـ السيء قات التفكير سببيا األناك أف معبشكؿ كاضح  كيؤكد ديبكنك
 ,ََِٕ ,Robertson)قات. ك لممساعدة عمى تفادم ىذه المع CoRTلذا فقد صممت أدكات 

ٕ) 

 :لتعميم التفكير CORTخصائص برنامج  -1 -3 -2
 بعدد كبير مف الخصائص نكجزىا بما يمي: CoRTيتميز برنامج    

 .، كيمكف لممعمميف استخدامو كؿه حسب أسمكبويػ برنامج عممي كتطبيقُ

كتطكير  التبلميذتعمـ ، أك ضمف المنيج لتدعيـ التفكير بشكؿ مستقؿ عمـ مياراتػ يمكف أف يي ِ
، مع العمـ أف ديبكنك أكد أنو مف األفضؿ تعميـ ميارات التفكير بشكؿ مباشر مفكريف منطمقيف
 كصريح كمستقؿ.

 .ػ يمبي الحاجة المتزايدة لتعميـ التفكير كميارة غدت أساسية كالقراءة كالكتابة كالرياضياتّ

. ، كما يمكف تعٌممو في المنزؿارسي جميع الظركؼ كفي مختمؼ المدستعمؿ فػ يمكف أف يي ْ
(DeBono, ََِٗ, V) 



كيناسب  ،سنكات فما فكؽ كاسعة مف األعمار مف عمر ستِّ  فئات مختمفةليشمؿ  وكجٌ مي  ػٓ
المكىكبيف كالضعفاء كذكم صعكبات التعمـ كذكم  التبلميذستخدـ مع ، حيث يي القدراتمختمؼ 

 (ّ ,ََِٕ ,Raven& Smith) .االحتياجات الخاصة كمع األمييف

 بدركسو. التبلميذبرنامج قكم كمتماسؾ كيستمتع  .ٔ

لو تصميـ متكاز، إذ أٌف كؿ جزء فيو مستقؿ تمامان عف اآلخر كيمكف االستفادة منو عمى  .ٕ
 CoRT(، فيك يمثؿ الجزء األساسي مف برنامج  ِ،.تدا الجزء األكؿ )جركاف، دحدة، ما ع

 ييشترط فييا الترتيب. األجزاء األخرل فبل اكيجب البدء بو، أم

تكامؿ البرنامج مف حيث كضكح أىدافو، كأساليب تعميمو، كالكسائؿ التعميمية البلزمة، كطرؽ  .ٖ
  .التبلميذتقييـ مستكل التغير في تفكير 

تضٌمف البرنامج الكثير مف األمثمة المشتقة مف الحياة العممية التي تحقؽ شرط اإلثارة  .ٗ
  ( َُٖ -ُْٕ،ََِٔ)الجبلد، . التبلميذكاالىتماـ لدل 

 لتعميم التفكير: CoRTفمسفة برنامج  -2 -3 -2
نما تعميـ اإلدراؾ،  CoRTإف مسألة تعميـ التفكير في برنامج  ال ييقصد منيا تعميـ المنطؽ كا 

كاإلدراؾ ىك معالجة المعمكمات لئلفادة منيا، كفي رأم ديبكنك أٌف التفكير ما ىك إال اإلدراؾ 
دراؾ األشياء مف حكلنا يتـ عندما بعينو، ألٌف ا لتفكير ىك أيضان معالجة المعمكمات لئلفادة منيا، كا 

كعمى ىذا فيك يزيد كينقص حسب قدرتنا كتمكننا مف تكجيو االنتباه لبلتجاه  ،نكجو انتباىنا إلييا
و المرغكب فيو، كىذا جزء أساسي مف ميارة التفكير، كيعتقد ديبكنك أٌف الطريقة الكحيدة لتكجي
قة ياالنتباه لبلتجاه المرغكب فيو تتمثؿ في تأسيس طريقة خارجية لتكجيو االنتباه، أسماىا طر 

 ( ّْ -ُٓ،ُٖٗٗ. )المانع، Tool Methodاألداة 

عمى  التبلميذأداة مف أدكات التفكير، يتـ تدريب  CoRTكيمثؿ كؿ درس مف دركس برنامج 
لدييـ، "إذان فالغرض مف دركس برنامج  استخداميا لمساعدتيـ عمى تنمية ميارات التفكير 

CoRT شيء محسكس يتمكف بكاسطتو القياـ بميمة التفكير، كبعد التدريب  تمميذأف يككف لدل ال
تقانيا يصبح استخداميا س في المكاقؼ اليكمية التي  تمميذمككان داخميان معتادان لدل العمى األداة كا 

 ( ِ،ََُِعمى أدكات التفكير." )الدكسرم، يكاجييا، كىذا ىك اليدؼ الحقيقي مف التدريب 

التفكير المنتج اإلبداعي العممي البناء، كليس الغرض منو تحسيف  CoRTكيتضمف برنامج 
 (ُٕ ,Fen, 2012). تقديـ ميارات حياتية حقيقية أيضان السجبلت األكاديمية فقط، لكف 

 لتعميم التفكير : CoRTوصف برنامج  -3 -3 -2



تكسعة مجاؿ "كىي  CoRT6إلى  CoRT1عمى ستة أجزاء مف  CoRTيحتكم برنامج 
(، ِ ,ََُِ ,Dingli) "، الفعؿعكاطؼ، اإلبداع، المعمكمات كال، التفاعؿاإلدراؾ، التنظيـ

ستة  CoRTليصبح مجمكع كتب برنامج ؿ جزء كتاب كيضـ الجزء الكاحد عشرة دركس، كلك"
تكضح اليدؼ مف كؿ أف كؿ بطاقة  إضافة لكتاب دليؿ المعمـ ككتاب بطاقات التمميذ، حيث

)العتـك كآخركف،  لمتبلميذ."كتحتكم مجمكعة مف التماريف المخصصة  كتعريؼ أداة الدرس، درس
َُُِ،ُٖٓ ) 

ـٌ يمكننا اختيار األجزاء التي نحتاجيا لمتدريب  كال بٌد مف تقديـ الجزء األكؿ قبؿ أم جزء آخر ث
تفكير المعينة التي اخترنا تنميتيا، كفيما يمي عرض التي تناسبنا كتناسب ميارات ال ةبالعشكائي

 مكجز ألجزاء البرنامج:

 :Breadthتوسعة مجال اإلدراك  -الجزء األول

بميارات التفكير األساسية التي ستكسع  التبلميذلتزكيد  CoRT1(تـ تصميـ دركس )أدكات
مف األطفاؿ  (، ففي تفكير كؿّ ,ََِٗ ,DeBono) فيوكؿ شيء يختاركف التفكير لفيميـ 

، كاتخاذ حكـ فكرم في قضية ما نظرة ضٌيقة جدان  ألخذفي الميؿ  البالغيف يكمف الخطأ الرئيسك 
( كبذلؾ ُٔ ،ََِٕ،  ٔ-بكنكفيـ بدالن مف استكشاؼ القضية )ديثـ استخداـ تفكيرىـ لدعـ مكق

م ىك تكسعة مجاؿ اإلدراؾ بحيث نتمكف في أ CoRT1يككف اليدؼ األساسي لدركس برنامج 
في  مىف اشترؾقد أظيرت الخبرة أٌف ىك أبعد مف األمكر الكاضحة الظاىرة، ك  مكقؼ أف نرل ما

 ( ٓ،ََِٕ،  ُ-بكنكيمان أكسع لممكاقؼ المختمفة ) ديف قد طكرىذه الدركس 
 :Organizationالتنظيم  -الجزء الثاني

تحديد معالـ  عمى كيفية تدريب التبلميذالخمس األكلى ييدؼ ىذا الجزء مف خبلؿ دركسو 
المشكمة مف خبلؿ طرح أسئمة محددة كالبحث عف إجابات محددة، كالغكص في التفاصيؿ 

 ( ّالدقيقة، دكف االنحراؼ عف اليدؼ المقصكد. )جركاف، د.ت،

عمى التنظيـ الشامؿ لمتفكير ليتـ  أما الدركس الخمس الثانية فمف خبلليا يتدرب التبلميذ
 -ف أجؿ تطكير استراتيجيات لكضع الحمكؿ لممشكبلت. )ديبكنكاستخدامو بأسمكب مترٌك كمنتج م

ِ ،ََِٕ،ٔ ) 

 :Interactionالتفاعل  -الجزء الثالث

عمى التفكير القائـ عمى  مكاقؼ بيف شخصيف، مف أجؿ تدريب التبلميذ CoRT3يتناكؿ 
(، فاليدؼ ىنا ىك تشجيع  ٓٔ،ََِٕ، ٔ -التفاعؿ بيف تفكيرىـ كتفكير اآلخريف )ديبكنك



(، كتطكير  ٓ،ََِٕ، ّ -عمى االستماع لما يتـ قكلو كتقدير قيمتو )ديبكنك لتبلميذا
 ( َُٖ -ُْٕ،ََِٔاستراتيجيات المناقشة كالتفاكض كالتحقؽ مف كؿ الجكانب. )الجبلد، 

 

 

 :Creativityاإلبداع  -الجزء الرابع

كتنميتيا  درب عمييا، بؿ ىك ميارة يمكف التكىبة حباىا اهلل لمبعض دكف غيرىـاإلبداع ليس م
صكؿ إلى أفكار جديدة غير فاإلبداع عممية ميمة تيدؼ إلى الك كجزء مف عممية التفكير، "

الذيف يفكركف بطريقة إبداعية، كىذا  فراداألالتبلميذ ك كدافع كحافز لدل  ممتع، كاإلبداع تقميدية
ة مى ممارسع CoRT4في  تركز الدركسكما  ،CoRT4اإلحساس بالمتعة يجب أف يتطٌكر في 

ي بالتفكير الجاناسـ ىذا النكع مف التفكير  عمى المؤلؼ أطمؽكقد  ،أدكات التفكير المحفزة لئلبداع
(Lateral Thinking)." ديبكنك(-ْ  ،ََِٕ،ٓ- ٔ )  

 :Information and feelingالمعمومات والعواطف  -الجزء الخامس

العمميات  CoRT5، لذا يتناكؿ اطؼيعتمد التفكير عمى المعمكمات، كيتأثر بشكؿ قكم بالعك 
كما يتناكؿ أيضان المشاعر ، الجاىزة كالمفاتيح كالتخميف كاالعتقاد كاآلراء األسئمةالمعمكماتية مثؿ 

ككيفية استخداـ  يمزميـ ماك عمى إدراؾ المعمكمات التي لدييـ  التبلميذ، كيتـ تدريب كالقيـ
 ( ٔ،ََِٕ،  ٓ-) ديبكنك .حظةنكع مف البعد كالمبل األمر الذم يطكر، المعمكمات

 :Actionالعمل  -الجزء السادس

بالقدرة عمى تطبيؽ الميارات  التبلميذ، كيزٌكد الجزء عف األجزاء الخمس السابقةيختمؼ ىذا 
محددان  إطاراً  CoRT6حيث تمثؿ دركس بشكؿ متكامؿ "السابقة  CoRTالتي تعممكىا في أجزاء 

، جعميا أكثر سيكلةمما يية التفكير إلى مراحؿ محددة عممتنقسـ مجمؿ للمتفكير باألشياء، 
، أم كظيفة تفكير معينة في كؿ مرة ،بعمؿ شيء كاحد في المرة الكاحدةكاإلطار يعني أف تقكـ 

، إٌف إطار TEC-PISCOيسيؿ تذكرىا  كمراحؿ ىذا اإلطار يشار إلييا بأحرؼ لتشٌكؿ كممة
PISCO  كالمكاقؼ الصعبة، أما اإلطار ىك اإلطار األساسي لمتفكير بالمشكبلتTEC  فيك

إطار أبسط يمكف استخدامو لمتفكير بأم شيء حتى عندما ال يككف ثمة مشكمة محددة تستدعي 
 ( ٓ،ََِٕكتاب المعمـ،  -)ديبكنك .الحؿ



لتعميـ التفكير أساس البحث الحالي، لذا ال بٌد مف التكقؼ بشيء مف  CoRTكيعتبر برنامج 
تكسعة مجاؿ اإلدراؾ  CoRT1المطبقة منو في ىذا البحث، كىي عند األجزاء  التفصيؿ

(Breadth) وCoRT4  اإلبداع(Creativity):كما يمي ، 

 Breadthتوسعة مجال اإلدراك   CoRT1الجزء األول: 
لتكسيع تفكيرىـ، فيي تحفز مناطؽ االنتباه التي  التبلميذلتشجيع  CoRT1مت أدكات مٌ صي 

جيان نحك النقاط السالبة كالمكجبة كالمثيرة كاعتبار كؿ العكامؿ يمكف أف يككف البحث فييا مك 
، كىذا يحتاج أف عيف االعتبارت كأخذ كجيات نظر اآلخريف بكالنتائج كاألىداؼ كتقييـ األكلكيا

تكسيع تفكيرىـ.  لمتبلميذيككف الجيد مقصكدان لتكجيو تفكيرىـ نحك ىذه المناطؽ، كعندئذ يتحقؽ 
(Mercieca.et.al., ََِٔ, ٖ) 

أساسية في كؿ أنكاع التفكير، نكجزىا عمى الشكؿ التالي،  دركس عشرة CoRT1كيتضمف 
 مع مثاؿ تكضيحي لكؿ منيا:

 :Plus, Minus, Interesting (PMI)معالجة األفكار  -الدرس األول  -1

عالجتيا عف م، كىك يطرح طريقة لمتفاعؿ مع األفكار ك CoRTيعتبر مف أشير كأىـ دركس 
اكز استجاباتنا األكلية الطبيعية، كاألخذ بعيف االعتبار النقاط الجيدة كالسيئة كالمثيرة طريؽ تج
  ّ ,ََِٕ ,Raven& Smith) ) ، بدالن مف القكؿ بأننا نحب فكرة ما أك ال نحبيا.رحكؿ األفكا

 الكسيمة في تخطي ردة لمتبلميذ كاألفراد PMIكيقدـ االستخداـ المتركم ألداة معالجة األفكار 
،  ُ-بطريقة مكضكعية ككاسعة. )ديبكنكالفعؿ االنفعالية نحك فكرة ما إلى النظر لمفكرة 

 (، كيتـ استخداـ ىذه األداة في معظـ الدركس البلحقة. ٖ،ََِٕ

يجب أف يعمؿ جميع التبلميذ ثبلثة أشير في السنة لكسب النقكد، ما ىي  مثاؿ تكضيحي:
 الفكرة؟النقاط المكجبة كالسالبة كالمثيرة ليذه 

 :Consider All Factors (CAF)اعتبار جميع العوامل  -الدرس الثاني -2

مف  ف كؿ العكامؿ الممكنة بشكؿ كاسع قبؿ عرض الفكرة، بدالن عالبحث  CAFتعني أداة "
 فرادحيث يفترض معظـ األ"، " (ّ ,ََِٕ ,Raven& Smith)اعتبار العكامؿ الكاضحة فقط
ال أٌف اعتباراتيـ عمى األغمب تككف محدكدة، كرغـ الصعكبة التي أنيـ يعتبركف جميع العكامؿ، إ

قد تكاجو الفرد في تناكؿ مجمكعة كبيرة مف العكامؿ بعيف االعتبار، فإف عدد العكامؿ التي يمكف 
أف تفي بالغرض المطمكب ىي أىـ عشرة عكامؿ، كىذه العكامؿ يمكف اختيارىا كالبحث عنيا مف 

 التالية: خبلؿ التركيز عمى النكاحي



 العكامؿ التي تؤثر عمى الفرد نفسو. -

 العكامؿ التي تؤثر عمى اآلخريف. -

 ( ُّ،ََِٕ، ُ -)ديبكنك "العكامؿ التي تؤثر عمى المجتمع بشكؿ عاـ. -

مف الدركس السيمة كالبسيطة، كتيدؼ إلى تجميع أكبر قدر ممكف مف العكامؿ  CAFإذان 
 أك أنيا مثيرة. مة دكف تقييميا سمبان أك إيجابان يمال

قرر رب أسرة أف يحفر بئر لمياه الشرب في المنزؿ، ما ىي العكامؿ التي  مثاؿ تكضيحي:
 يجب مراعاتيا قبؿ اتخاذ مثؿ ىذا القرار.

 :Rulesالقوانين  -الدرس الثالث -3

أم اعتبار القكاعد الكاضحة كالضمنية المتأصمة في الحالة المطركحة، كىنا ال بد مف "
اة معالجة األفكار عمى القكاعد التي يتـ ابتكارىا، كما ال بد مف استخداـ أداة اعتبار استخداـ أد

أحد ، كعمى ىذا ف(ّ ,ََِٕ ,Raven& Smith) "جميع العكامؿ لمخركج بقكاعد جديدة مبتكرة
تكفير فرصة لمممارسة كالتدريب عمى الدرسيف السابقيف، فالقكانيف تساعدنا  ىنا ةؼ الرئيساىداأل

 لتفكير بشكؿ محدد كدقيؽ.عمى ا

تعتبر جزءان  فيي ييا أيضان و يجب التركيز عمنإال أاليدؼ الرئيس ىنا،  القكانيف ليسف كمع أفٌ 
أساسيان مف التفكير، باإلضافة إلبطاؿ الفكرة القائمة أف ليس ىناؾ قكانيف في دركس التفكير، كأٌف 

 ( ُٗ، ََِٕ،ُ -بكنكالتفكير يمكف أف يسير بدكف التقٌيد بقكانيف معينة. )دي

أنت عضك في لجنة تحاكؿ كضع بعض القكاعد لآلباء عندما يتعاممكف مع  مثاؿ تكضيحي:
 أبنائيـ، ىؿ تستطيع التفكير بأربعة قكانيف رئيسية؟

 :Consequence& Sequel( C&Sالنتائج المنطقية و ما يتبعيا ) -الدرس الرابع -4

المستقبؿ، لمتفكير في أعمالنا كخططنا كقراراتنا في  كالتفكيرلنظر لؤلماـ اىي أداة تعمـ "
 (ِٓ -ٓ( سنكات، كالمتكسط )ٓ -ُعمى المدل القصير )، الميتبعة مف حيث نتائجياالقكانيف ك 

نظرنا لما بعد  مدل أم تكسيع"(، ّ ,ََِٕ ,Raven& Smith) "سنة( ِٓسنة، كالبعيد )فكؽ 
ى عمؿ ألٌف نتائجو الفكرية ، فقد نقدـ عمآلخريفأعمالنا الخاصة بنا أك بااألثر الفكرم ألفكارنا ك 

، فإٌف العمؿ النتائج بعيدة المدللمنظر إلى  ف عند قيامنا ببذؿ مجيكد مدركس كمتأفٍّ كلك جٌيدة،
جزء مف اعتبار جميع  C&S، كقد تككف أداة الىتماـ أك مثيران في تمؾ المحظةقد ال يبدك جديران با

عممية إيجاد النتائج المنطقية كما يتبعيا  لى التركيز عمى، لكٌف األمر يحتاج إCAFالعكامؿ 



ف ، بينما تكك أك تكقعيا بيا ما لـ تقـ بجيد لمتنبؤ، إٍذ أٌف النتائج في العادة ال تكجد بشكؿ مباشر
  ( ِّ،ََِٕ ، ُ-بكنك)دي "ه العكامؿ معنية بتمؾ المحظة فقط.ىذالعكامؿ دائمان مكجكدة أمامؾ ك 

 لة جديدة لكشؼ الكذب، قـ بتحديد النتائج الفكرية الستخداـ ىذه اآللة.ىناؾ آ مثاؿ تكضيحي:
  :Aims, Goals, Objective (AGO)األىداف  -الدرس الخامس –5

مف كراء  اليدؼيركزكف مباشرة كبركية عمى  التبلميذمساعدة لجعؿ  AGOتعتبر أداة "
بعيف فكرة البٌد مف أف يأخذكا  إبداع، فعند قياميـ بعمؿ أك عماؿ التي يريدكف القياـ بيااأل

كالتأكد مف األىداؼ "، (ّ ,ََِٕ ,Raven& Smith) "االتجاه العاـ كالنيائي االعتبار
عمى التفكير في عدة مياديف مثؿ: اتخاذ  التبلميذيـ أىداؼ اآلخريف، مما يساعد فكتعريفيا، ك 

 ( ُٔ،ََِٕ،  ٔ-)ديبكنك "كالعمؿ. ،القرار، التخطيط

، حيث أنو بدكف اإلحساس بمعنى اليدؼ تككف ف أف يركزكا عمى األىداؼممك نصح المعكيي 
، إذف الغاية مف الدرس ، أك عادة ماإما ردكد فعؿ عادية لمكقؼ معيف أك ألمر األفعاؿجميع 

  reactionأك مختمؼ عف ردة الفعؿ الطبيعية تركيز االنتباه مباشرة عمى اليدؼ كشيء مميز
 ( ِٖ،ََِٕ،  ُ-بكنكدي)

 ماذا ستككف أىدافؾ لك ربحت خمسة آالؼ ليرة سكرية في إحدل المسابقات؟ تكضيحي:مثاؿ 
 :Planningالتخطيط   -الدرس السادس –6

 "كابتكار برنامج كاضح حكؿ كيفية القياـ بالفعؿ ،تفعؿسىك تفكير نحك األماـ حكؿ ماذا "
(Raven& smith, ََِٕ, ْ) ،"لتي قد تتدخؿ فكير اكىنا يككف التركيز منصبان عمى عممية الت

بما أف النتائج ك لكف تبع لكضع الخطط، مي  يكجد شكؿ محدد ، كالفي عممية كضع الخطط
مان في التخطيط فإف االىتماـ بيذه الجكانب يحٌسف القدرة مياؼ كالعكامؿ تمعب جميعان دكران كاألىد

 ( ِّ،ََِٕ، ُ -" )ديبكنكعمى التخطيط.

سرقة بعض األشياء عند حكض السباحة، كيؼ يعمؿ أحد المصكص عمى  مثاؿ تكضيحي:
 يمكف أف تخطط لمقبض عمى ذلؾ المص؟ 

 :First Important Priorities (FIP)األولويات الميمة األولى   -الدرس السابع –7

لنتائج ... كالعكامؿ كاألىداؼ كا األفكارلتقييـ  لمتبلميذكسيمة مساعدة  FIPتعتبر األداة "
حيث أٌف " (ْ ,ََِٕ ,Raven& Smith) "ثـ ترتيبيا حسب أىميتيا، كاختيار األكثر أىمية

طريقة بعض األفكار أكثر أىمية مف األخرل، كالغرض ىنا ىك إيجاد التكازف بيف ىذه األفكار ب
ذا أردنا اختيار النقاط األكثر أىميةمحكمة كمتأنية منذ البداية فسنككف قادريف عمى  مباشرة ، كا 



يساعد عمى تحديد مف الصكرة بذؿ جيد لرؤية أكبر ما يمكف لكف  رؤية جزء صغير مف الصكرة،
، كما يأتي متأخران في ىذه السمسمة FIP، كىك السبب الذم يجعؿ درس األفكار األكثر أىمية

الفرد أنو األكثر  فما يعتقد ،، كال يكجد ىناؾ إجابات مطمقةحكـ عمى الفكرةأداة لم FIPتعتبر أداة 
فاليدؼ مف ىذا الدرس ىك  ان آخر قد يسقطو مف قائمة أكلكياتو، إذ ان ، فإف شخصأىمية في نظره

 ( ّٖ -ّٕ،ََِٕ،  ُ-بكنك) دي ."تركيز عمى عممية تقدير أىمية الفكرةال

حكؿ شراء المبلبس، كمف ثـ قـ بعمؿ األكلكيات  (AGO)قـ بعمؿ األىداؼ  مثاؿ تكضيحي:
 عمى األىداؼ التي كضعتيا. (FIP)الميمة األكلى 

 :Possibilities, Choices (APC)الخيارات واالحتماالت  -لدرس الثامنا -8

عبلج لرد الفعؿ العاطفي، كتركيز االنتباه عمى استكشاؼ الخيارات  APCتعتبر أداة "
يجاد ، كاالحتماالت الممكنة، كالنظر إلى ما بعد الخيارات كاالحتماالت التي اعتدنا عمييا سابقان  كا 

فعند اتخاذ قرار قد تبدك بعض الخيارات "، (ْ ,ََِٕ ,Raven& Smith) "البدائؿ عف قصد
كاالحتماالت فقط، كلكف عند بذؿ جيد متأني إليجاد بدائؿ لمخيارات كاالحتماالت الكاضحة أك 
الجاىزة فإٌف ذلؾ قد يغير مف القرار المتخذ، فقميؿ مف الجيد يكصمنا إلى الخيارات كاالحتماالت 

 ( ُْ،ََِٕ، ُ -)ديبكنك ".في البداية لـ تكف كاضحة األفضؿ كاألنسب، رغـ أنيا

 تكتشؼ أف صديقؾ العزيز لص، ما ىي االحتماالت كالخيارات لديؾ؟ مثاؿ تكضيحي:

 :Decisionsالقرارات  -الدرس التاسع -9

حيث " ،ىذا الدرس يمثؿ فرصة الستخداـ كؿ األدكات السابقة أك بعض منيا قبؿ اتخاذ القرار
ات عمى زيادة التعرؼ عمى المكقؼ لدرجة يمكف فييا لمقرار أف يصبح سيؿ تساعد تمؾ األدك 

جدان ىنا، ككما فإف استخداـ أداة األكلكيات الميمة األكلى ييعتبر ميمان  -كبالتحديد –الصنع، لكف 
كلة إلمبلء األكامر مف أجؿ صنع القرارات، اس السابؽ فبل تكجد ىناؾ محىك الحاؿ في الدر 
بعد ذلؾ يستجيب إليو  التمميذمكقؼ الذم يتـ فيو اتخاذ القرار، كعندئذ فإٌف فاليدؼ تكضيح ال

 ( ْٔ،ََِٕ، ُ -)ديبكنك "بشكؿ طبيعي مستخدمان القيـ الشخصية التي لديو.

يبلحظ ضابط شرطة ضكءان غريبان في مخزف البضائع، إنو بمفرده، كعميو أف  مثاؿ تكضيحي:
 يتخذ قراران، فما الذم عميو أف يفعمو؟

 :Other People Views (OPV)وجيات نظر اآلخرين  -الدرس العاشر -11

مف خبلؿ االنتقاؿ مف كجية " (ْ ,ََِٕ ,Raven& Smith) "ىذه األداة عبلج لؤلنانية"
  ( ِٔ،ََِٕ، ُ -)ديبكنك "النظر الذاتية لتناكؿ كجيات نظر اآلخريف المعنييف بالمكقؼ.



 ة مجاؿعتكس –ان حكؿ تضخيـ مكقؼ التفكير يز منصبفي الدركس التسعة السابقة كاف الترك"
كذلؾ مف كجية نظر المفكر، كلكف ىناؾ مكاقؼ تفكير تحتاج إلى إشراؾ أشخاص  -اإلدراؾ

ٌف كجية نظر ىؤالء األشخاص اآلخريف جزء أساسي مف تكسيع إدراؾ المكقؼ  آخريف فييا، كا 
ا فإٌف شخصان آخر قد يككف ، كىكذCoRT1الذم ىك المكضكع األساسي لمدركس العشرة مف 

 التبلميذعمى إدراؾ  عمـ...، كىنا يجب أف ينصب جيد الملديو أىداؼ مختمفة كأكلكيات مختمفة ك
 ( ِٓ،ََِٕ، ُ -)ديبكنك "إمكانية أف تختمؼ كجيات نظر األشخاص في نفس المكقؼ.

لمدير الذم يرفض تمميذ إطاعة معممو في الصؼ، يقٌدـ المعمـ تقريران إلى ا مثاؿ تكضيحي:
 بدكره يفصؿ التمميذ، ما ىي كجيات نظر التمميذ كالمعمـ كالمدير كالكالديف كزمبلؤه في الصؼ؟

 :Creativityاإلبداع  - CORT 4الرابعالجزء 
يات يمكف تعمميا التقنيات كاإلجراءات اإلبداعية األساسية، كيتمٌثؿ في عمم CoRTْيغطي 

عشرة دركس أساسية نكجزىا عمى  CoRTْ، كيتضمف كالتدرب عمييا كتطبيقيا بأسمكب متركٍّ 
 الشكؿ التالي، مع مثاؿ تكضيحي عمى كؿ منيا:

 :Yes, No, Poنعم, ال, إبداعي  -الدرس األول -1

Po دـ لمداللة عمى أننا ننظر لمفكرة بطريقة جديدة، خمفيكـ جديد، كىك عبارة عف كممة تست
المتبعة لمنظر إلى األشياء كالحكـ عمييا فيما إذا كتدٌؿ كذلؾ عمى ابتعادنا عف الطرؽ التقميدية 

كانت صحيحة  أك خاطئة، مفيدة أك غير مفيدة، مناسبة أك غير مناسبة، كىذه الكممة مشتقة مف 
، كىي مف أجؿ تحقيؽ أثر مممكس ( حيث األفكار الغريبة يمكف أف تكضع معان Poetryالشعر )

( حيث تكضع األفكار Hypothesisكممة ) كذلؾ مف( ك Suppositionمشتقة أيضان مف كممة )
 ( ٖ-ٕ،ََِٕ،  ْ-بكنك)دي .غير المتفؽ عمييا كذلؾ مف أجؿ تفكير أعمؽ

لحكـ بشكؿ إبداعي دكنما ا ظيار أٌف الفكرة يمكف استخدامياإل ستخدـفأداة الدرس الحالي تي  ان إذ"
كذلؾ "(  ٕٔ،ََِٕ ، ٔ-بكنك)دي "عمييا أك تقييميا بشكؿ فكرم، بؿ النظر إلييا بحس إبداعي

سعى إلى اكتشاؼ قنكات ت فيذه األداةكاألفكار،  األشياءبيدؼ فتح قنكات جديدة لمنظر إلى 
 ( ٕ،ََِٕ،  ْ-بكنك)دي ."تقكدنا إلى اإلبداع المطمكب جديدة غير تقميدية

 (:POاختر أم كاحدة مف الجمؿ التالية إلعطائيا )نعـ(، )ال(، ) مثاؿ تكضيحي:

 لماء ػ الزيت أخؼ مف ا

 ػ يمكف أف يسبح الناس في اليكاء   

 ػ الجامع األمكم في مكة المكرمة 



 ػ تحاكؿ أمريكا سرقة النفط مف الدكؿ العربية 

 ػ يستطيع أم شخص صعكد السٌمـ )الدرج( بسيكلة 

 
 :Stepping Stoneالحجر المتدحرج  -الدرس الثاني - 2

كطريؽ لمكصكؿ إلى أفكار جديدة، مف  فكرة عمى نحك خبٌلؽالاستعماؿ  األداةتعني ىذه "
 &Raven) "لمعرفة أيف يمكف أف تقكدنا النظر إليياؿ الجممة التي تمثؿ الفكرة ك ناك خبلؿ ت

Smith, ََِٕ, ْ)" ،اميا لتطكير بعض األفكار فاستخداـ الفكرة بشكؿ إبداعي يعني استخد
تدحرج لمحصكؿ عمى م آخر ال يتـ الحكـ عمى الفكرة كلكف تستخدـ كحجر، كبمعنى الجديدة

، الحجر المتدحرج الذم تـ استخداموب درجة ارتباط الفكرة الجديدة ليس ميمان ، ك أفكار جديدة
رج فإننا نقـك بنسيانو نيائيان كاجتيازه لمحصكؿ عمى أفكار فعندما يتـ استخداـ الحجر المتدح

غير مألكؼ، ي ك د عند قكؿ أم شيء خياليمكف تصميـ الحجر المتدحرج  بشكؿ مقصك جديدة، ك 
، ىناؾ استخداـ آخر لمحجر المتدحرج، كما أٌف الكضعكالطريقة األسيؿ ىي القياـ بعكس 

، يمكف استخداميا بدالن مف رفضيا فكران فالشخص عادةن ما يخرج بفكرة تبدك ككأنيا خاطئة، ك 
 ( ُّ،ََِٕ، ْ -)ديبكنك" .لتكليد أفكار جديدة جر متدحرجكح

مف أجؿ الحصكؿ عمى  مف الدرس السابؽ كحجارة متدحرجةجمؿ ـ نفس الكىذا الدرس يستخد
  ( ُْ،ََِٕ، ْ -)ديبكنك .أفكار جديدة منفتحة خبلقة

أم مف الجمؿ اآلتية يمكف أف تستخدـ كحجر متدحرج لمخركج بفكرةو جديدة حكؿ    مثاؿ تكضيحي:
 األحذية؟

 ػ األحذية التي تيمبس في الخارج تساعد عمى المشي بسرعة أكبر 

 الكعب العالي سٌيء لمكاحؿ  ػ

 ػ تؤثر المكضة عمى األحذية كثيران 

 ػ يجب أف يككف لؤلحذية أصكات خاصة بيا 

  ػ الجميع يجب أف يرتدكا أحذية مف نفس المقاس
 Random Input:دخالت العشوائية المُ  -الدرس الثالث –3

حيث بدأ، كبالطبع كمما بذؿ عندما يفكر الفرد بمشكمة ما فإنو غالبان ما يجد نفسو كقد عاد إلى 
ر في التركيز كجد نفسو محاصران أكثر بنفس األفكار، كما يبدك ضركريان ىك كجكد مثير بجيدان أك



في اختيار مؤثر كالخطأ الذم ييرتكب ىنا ىك بذؿ جيد كبير خارجي يكجو العقؿ كجية جديدة، 
كحتى تتـ الفائدة لذا مكجكدة، مع األفكار ال ليتناسبخارجي ألٌف ذلؾ المؤثر يتـ اختياره فقط 

يجب أف يككف المؤثر الخارجي غير متكقع أك غير مرتبط بالفكرة أم أف يككف المؤثر  المرجكة
 ( ُٗ،ََِٕ،  ْ-)ديبكنك .الخارجي عشكائي

المكقؼ، مما قد بإف عممية المدخؿ العشكائي تتمثؿ في إدخاؿ أفكار مزيفة كغير مرتبطة "
 ,Raven& Smith) "طريقة إبداعية، أك إيجاد أفكار جديدة إبداعيةب نايؤدم إلى تغيير أفكار 

مف خبلؿ تقديـ  كثر بساطة ىك الكممة العشكائيةكفي الكاقع فإف المدخؿ العشكائي األ (ْ,ََِٕ
كؿ شخص كممة عمى كرقة مطكية ثـ تيخمط األكراؽ في عمبة ليتـ اختيار إحداىا عند عرض 

العشكائية كجزء مف مفاىيـ يتـ جمبيا إلى المكقؼ كذلؾ لفتح  تعمؿ الكممة"ك ، إحدل أمثمة الدرس
 ( ُٗ،ََِٕ، ْ-)ديبكنك ."جديدة لمتفكير كقنكات خطكط

 صابكف(؟  POما ىي األفكار التي يمكف الحصكؿ عمييا مف )سجائر  مثاؿ تكضيحي:
 :Concept Challengeتحدي المفيوم / الفكرة   -الدرس الرابع –4

عدـ المكافقة عمى األشياء أك األفكار، بأف ننظر لما ىك مقبكؿ كندحضو تعمـ طريقة الكىذه "
أك نتحداه، كىنا ال ييـ أف تككف الفكرة األصمية في النياية أفضؿ مما نتكصؿ إليو، بؿ الميـ ىك 

فإذا فشمت المعارضة " ، (ََِٕ, Raven & Smith)"القدرة عمى معارضة المفاىيـ المقبكلة
ألف حالة الفشؿ تصبح مبرران الستخداـ المفيكـ نفسو، كلكف إذا نجحت ز عزٌ المفيكـ يي  فإفٌ 

 ( ِٓ،ََِٕ،  ْ-)ديبكنك "المعارضة فإف ىناؾ فكرة أفضؿ سكؼ تظير.

نظرية تظير ىنا صعكبتاف، األكلى تكمف في عزؿ المفيكـ كتحديده بدقة الناحية المف لكف 
ا يتطمب جيدان كدقة، ذ، كىمف أفكار لكي تتـ معارضتو بدالن مف معارضة كؿ ما يظير أمامنا

مياجمة المفيكـ إليضاح  يقكـ عمىكالثانية تكمف في التمييز بيف المعارضة كاالنتقاد، فاالنتقاد 
أسباب عدـ فائدتو، بينما المعارضة تتطمب البحث عف البدائؿ كالطرؽ األخرل لمتعامؿ مع شيء 

ار ال يمكف معارضتيا، ألنيا تعد مف كمف الميـ القكؿ بأٌف ىناؾ بعض األشياء كاألفك، ما
 ( ِٔ،ََِٕ،  ْ-)ديبكنك .الثكابت

. مثاؿ تكضيحي:   شكؿ الصحف دائرم، عارض ىذا المفيـك
 :Dominant Ideaة الفكرة السائدة الرئيس  -الدرس الخامس -5



، االفكرة السائدة ىي الفكرة المسيطرة كالتي تجعمنا غير قادريف عمى التفكير بأفكار أخرل غيرى
 -)ديبكنك فالتفكير بأكممو مرتبط بطريؽ رئيس ذا سيادة كجميع االحتماالت األخرل تككف ميممة.

ْ ،ََِٕ،َّ ) 

كفي أغمب المكاقؼ تككف ىناؾ فكرة سائدة، كىي مختمفة بيف األفراد، كلكي يككف الفرد مبدعان 
 ( ٕٔ،ََِٕ، ٔ -عميو أف يجدىا كييرب منيا بطريقة إبداعية. )ديبكنك

ىذا الدرس إلى تنمية القدرة عمى اكتشاؼ الفكرة السائدة ألم ظرؼ أك مكقؼ، فقد يتأثر  ييدؼ
كتشؼ الفكرة السائدة يككف مف ، كعندما تي مدركان لذلؾتفكير شخص ما بفكرة سائدة دكف أف يككف 

 ( ٖٔ،ََِٕ، ْ -السيؿ اليركب مف سيادة الفكرة كالخركج بفكرة جديدة. )ديبكنك

ىي األفكار األخرل التي نجدىا إذا ىربنا مف فكرة أفَّ الدكاء لمشفاء مف   ما  مثاؿ تكضيحي:
  األمراض؟

 :Define the Problemتعريف المشكمة   -الدرس السادس -6

صعكبة نسبية في التطبيؽ، فمف السيؿ قكؿ "عٌرؼ  التبلميذفي ىذا الدرس سكؼ يجد 
ت معطاة حكؿ كيفية تعريؼ المشكمة، المشكمة" لكف مف الصعب عمؿ ذلؾ، حيث ال تكجد تعميما

ـٌ تعريفيا بشكؿ كاؼ. )ديبكنك  ،ََِٕ، ْ -كذلؾ ال تكجد أية محاكلة إليضاح أٌف المشكمة ت
ّٓ) 

أىمية تعريؼ المشكمة، فمحاكلة تعريؼ المشكمة بشكؿ دقيؽ  التبلميذالشيء الميـ أف يدرؾ 
عمى أنفسيـ األسئمة التالية: "ما  ذالتبلميسيساعد أف يككف حميا أسيؿ، لذا ال بد مف أف يطرح 

المشكمة الحقيقية ىنا؟ ما ىك أفضؿ تعريؼ ليا؟ ما أسبابيا؟" كليس فقط التركيز عمى المعاني 
 (ْ ,ََِٕ ,Raven& Smith)المغكية لمكممات، بؿ عمى الغرض. 

 المختمفيف سكؼ يعٌرفكف المشكبلت بطرؽ مختمفة، كىذه التعريفات فرادكبالتأكيد فإٌف األ
عمؿ باتجاه تعريؼ أكثر المختمفة تعتبر مادة جيدة لمنقاش، ألنو يمكف أيضان بكاسطة النقاش ال

 ( ّٓ،ََِٕ، ْ -)ديبكنك تحديدان.

 تحديدتعريؼ كاحد فقط، كلكف أف يككف ىناؾ  صياغةكليس اليدؼ مف ىذا الدرس 
 ( ّٔ،ََِٕ، ْ -)ديبكنكجديدة.  أفكارسيقكدنا إلى  مر الذماأل، تلممشكبل

ييعاني أحد محبلت السكبر ماركت مف مشكمة كبيرة، كتتمٌثؿ ىذه المشكمة في  مثاؿ تكضيحي:
زيادة معدؿ السرقة داخؿ المحؿ، بحيث أصبح ضركريان رفع األسعار عمى البضائع، كيؼ يمكنؾ 

  تعريؼ المشكمة الحالية؟



 :Remove Faultsإزالة األخطاء   -الدرس السابع -7

 ئان ف شيخطاء مف أسيؿ الدركس، فعندما ييطمب مف أم شخص أف ييحسٌ يعتبر درس إزالة األ
ضحة، كببساطة فإف ىذا الدرس ما، أك يعيد تصميمو، فإنو عادة يحاكؿ تصحيح األخطاء الكا

تقـك عمى استخراج العيكب كاألخطاء، ثـ محاكلة إزالتيا  التي ،يركز عمى أىمية ىذه العممية
بعادىا.   ( َْ،ََِٕ، ْ -)ديبكنكك (ْ ,ََِٕ ,Raven& Smith)كا 

تتطمب كيمكف أف تككف األخطاء كاضحة سيمة التعديؿ كالتصحيح، أك قد تككف مسألة 
تعديؿ شيء غير مكجكد، كالشيء الميـ ىك بذؿ كىي حذؼ، كقد تككف المسألة أكثر صعكبة ال

بعادىا بشكؿ مقصكد. )ديبكنك  -َْ،ََِٕ، ْ -الجيد المقصكد، أم البحث عف األخطاء كا 
ُْ ) 

إٌف عممية إزالة األخطاء شكؿ محدكد مف اإلبداع، كلكنيا مفيدة جدان في تحسيف األشياء 
 (ْ ,ََِٕ ,Raven& Smith)كاألفكار. 

َـّ تخمَّص مف األخطاء. مثاؿ تكضيحي:   حدِّد أخطاء الباص المحمي )النقؿ الداخمي(، ث
 :Combination الربط -الدرس الثامن -8

منفصمة لخمؽ شيء لو قيمة أعظـ مف قيـ ى ربط األشياء التي كجدت عم ىذا الدرس يقكـ"
 ,Raven& Smith)"يككف ذلؾ إما بإضافتيـ منفصميف أك بالدمج كاالنصيار معان أجزائو، ك 

قد المنفصمة  األشياءتككف محاكلة الربط عشكائية، كفي أكقات أخرل فإٌف  أحيانان " ،(ْ ,ََِٕ
ة ما إذا كانت ىناؾ فائدة لرؤي جمعيا معان لذلؾ يجرم الربط ك تككف مفيدة  جدان في حد ذاتيا، ك 

بعض  لنسبية، كيمكف أف يؤدم إلى إنتاجبذلؾ فالربط ىك تمريف مفيد بسبب سيكلتو اإضافية، ك 
 ( ْٔ،ََِٕ،  ْ-)ديبكنك ."جدان لئلنساف المفيدة األفكار

ف مف األشياء طفؿ صغير سقط في مجرل نير سريع، يمكنؾ استخداـ شيئي مثاؿ تكضيحي:
                                                              _ كرة قدـ_ حبؿ _صنارة صيد(  مظمةالتالية إلنقاذه أييا سكؼ تختار؟ )

 :Requirementsالمتطمبات  -الدرس التاسع-9

عطايركز ىذا الدرس عمى كضع قائمة بالمتطمبات ك   أفٌ أ ، كالمبديا ترتيبان حسب األىميةئا 
ذلؾ ييدؼ الدرس ب، ك مرتبطة بظرؼ لو متطمباتو الخاصة ال تكجد في فراغ كلكنيا األفكار

. المرتبطة بالمكقؼ األخرلقادريف عمى البحث عف المتطمبات  التبلميذالحالي إلى أف يصبح 
 ( ِٓ،ََِٕ، ْ-)ديبكنك



أك اعد في تشكيؿ الفكرة سيس التفكيرمنذ بداية العمؿ أك  عتبارباال أخذىافالكعي بالمتطمبات ك "
أف كقد يظف البعض خطأ "(، ْ ,ََِٕ ,Raven& Smith) "إنجاز العمؿ عمى نحك مبدع

خبلؿ  النظر المستمر لممتطمبات لكفلتناسب المتطمبات،  تأتي أكالن كمف ثـ يتـ تحسينيا  الفكرة
رة خبلؿ المراحؿ، بؿ الفكرة ال يعني أنيا تعيؽ الفك السماح ليا بتشكيؿك  العمؿ أك التفكير مراحؿ

عمييا بالمتطمبات، كما أف ترتيب المتطمبات  بذلؾ ال تككف ىناؾ حاجة لمحكـيعني تطكيرىا، ك 
،  ْ-بكنك)دي ."جميع المتطمبات ذات أىمية كاحدة تحسب األىمية يستحؽ المبلحظة، فميس

ََِٕ،ِٓ ) 

، رتِّبيا حسب يذالتبلممجمة حائط مدرسٌية تفيد  اذكر بعض المتطمبات لتصميـ مثاؿ تكضيحي:
 األىمٌية. 

 :Evaluation التقييم -الدرس العاشر –11

أك الظرؼ  لمحالةعنى الدرس الحالي بالحكـ عمى األفكار كالنظر إلى قيمتيا بالنسبة لمفرد ك يي "
خطكتيف مف خبلؿ اإلجابة عمى السؤاليف  تباعبا، كذلؾ قيمتيا اإلبداعيةأك المكقؼ، كليس ب

 التالييف:

 بلئـ المتطمبات كتفييا حقيا؟ىؿ ت -
 (ْ ,ََِٕ ,Raven& Smith)" ؟ما ىي فكائدىا كمضارىا -

س كافيان في التقييـ أٌف األفكار يجب أف تكفي بعض المتطمبات كلي فالمبدأ العاـ المطمكب
 ؿعدٌ التقييـ يمكف أف تي  اختبار ذكر أٌف الفكرة التي ال تتجاكزكيجب ت ،لمفكرة أف تككف إبداعية

 ( ٕٓ،ََِٕ،  ْ-ديبكنك). ذلؾ ليس مف كظيفة التقييـ بالرغـ مف أفٌ ، فكرة جديدةإلنتاج 

يضجركف كثيران في المدرسة، ككحؿ اقتيرح أفَّ أم شخص  يذبعض التبلم مثاؿ تكضيحي:
سنة( ماداـ يستطيع القراءة كالكتابة كالحساب، ىؿ ىذا حؿ  ُْيمكف أف يترؾ المدرسة بعد سف )

  جيد؟
 لتعميم التفكير:  CoRTفي برنامج سير الدروس طريقة -4 -3 -2
عمى مجمكعة مف  كتقكـ طريقة تقديـ األدكات كتيرة سريعةبCoRT برنامج  "تسير دركس   
الجماعي، المناقشة  التبلميذ: تعميمات مباشرة مف قبؿ المعمـ، عمؿ كىي" ،الستراتيجياتا

كلتكضيح طريقة تنظيـ دركس برنامج ( (ِ ,ََُِ ,Dingli "المشاريع المنزلية الفرديةك الصفية، 
CoRT .ال بدَّ مف التطرؽ إلى مجمكعة مف النقاط األساسية 

 :الوقت



ٌممت"  –ّٓ مفكقت الدرس يتراكح ك  ،سبكعاأل فيعمـ مرة لكي تي  CoRTدركس برنامج  صي
عمى بأجزائو الستة  CoRTعمـ دركس برنامج دقيقة، كتي  َٕدقيقة كيمكف أف يصؿ إلى   َْ

، بينما يحتاج تقديـ األجزاء المستخدمة في البحث (ٓ ,ََِٗ ,DeBono) "ث سنكاتمدل ثبل
بشكؿ  درس في كؿتكضيح لزمف كؿ خطكة  (ِ+ُرقـ ) ممحؽكفي ال الحالي سنة دراسية كاحدة،

 تقريبي قد يزيد أك ينقص قميبلن.
 البطاقات والمشاريع:

 ٌكنة تتضمف اسـ األداة كأيقكنتياقدـ لممجمكعات، كىي مملكؿ درس بطاقة، كىذه البطاقة تي 
كمثاؿ التدريب الخاص بالدرس، كما يكجد في نياية كؿ درس مشاريع  كاليدؼ مف التدرب عمييا

سـ األداة اك  كممة مكجية لمتمميذ أك التمميذة كالكالديف بشكؿ فردم، كىي تحكم التبلميذتكٌزع عمى 
كبمساعدة  مف قبؿ التبلميذداة الدرس عمييا تماريف لتطبيؽ أ، كمجمكعة مف الكتعريفان بسيطان ليا

 الكالديف بيدؼ مراقبة طريقة تفكير اآلباء مف قبؿ أبنائيـ. 
 المجموعات:

في مرحمة التدريب مف كؿ درس يقكـ المعمـ بتقسيـ الصؼ إلى مجمكعات صغيرة، يتراكح 
ىـ المعتادة أك في كؿ مجمكعة، يقـك باختيار أفرادىا إما حسب مقاعد تبلميذ  ٔ-ْعددىا بيف 

حسب قدراتيـ كمشاركتيـ، أك بشكؿ عشكائي، حيث قد يضطر أحيانان إلى تغيير المجمكعات عند 
حالة التقاعس أك االحتكار أك الشغب داخؿ المجمكعة، كيختار لكؿ مجمكعة قائدان )إما بشكؿ 

جمكعتو، كينٌظـ عشكائي، أك بنظاـ األدكار المتبادلة( كلمقائد مياـ عٌدة، فيك يقرأ التمريف لم
األدكار فييا، كىك الناطؽ الرسمي ليا عند مناقشة مخرجات المجمكعة التي تعبر عف آراء 

المميزيف لكؿ االستجابات، كتشجع الخجكليف  التبلميذكىذه االستراتيجية تمنع احتكار ، أفرادىا
قد أتيحت  ككفتؾ قة تفكير أفراد مجمكعتيـ، كبذلالثقة بالنفس كمراقبة طري المشاركة كتنميعمى 

 داخؿ غرفة الصؼ. التبلميذجميع لفرصة المشاركة كتقديـ األفكار 

 سير الدروس: خطوات 

ـٌ تعديميا بما يناسب المرحمة كالبيئة كما  ىناؾ خطكات متسمسمة كمنظمة أكردىا ديبكنك، كقد ت
 يمي:

كضيح مكضكع ت مف خبلليا : كىي عبارة عف قصة أك فكرة تطرح لمنقاش، حيث يتـالمقدمة .ُ
 ، كىي في كؿ الدركس ميصممة مف قبؿ الباحثة.الدرس

 .باستنتاج اسـ أداة الدرس، ثـ محاكلة تعريفيا بمساعدة المعمـ التبلميذ: ىنا يقـك التعريؼ .ِ



ككيفية حمو كطريقة تطبيؽ أداة : حيث يعرض المعمـ مثاالن متعمقان بالدرس مثاؿ محمكؿتقديـ . ّ
طريقة تفكير المعمـ، كتتبمكر فكرة الدرس كطريقة استخداـ أداتو في  تبلميذال، ليراقب الدرس عميو

 أذىانيـ.

: كفي ىذه الخطكة يقسـ المعمـ الصؼ إلى مجمكعات كيعطي كؿ مجمكعة بطاقة التدريب .ْ
عمؿ خاصة بالدرس، كيعيف لكؿ مجمكعة قائدان، ثـ يحدد لممجمكعات كقتان معينان قبؿ عرضيـ 

 الصؼ كمناقشتيا، كتعتبر ىذه الخطكة ىي األطكؿ. اآلخريف فيىـ أماـ لمخرجاتيـ كأفكار 

منزلية يساعدىـ فييا أىميـ ليراقبكا طريقة  مشاريع فردية التبلميذع عمى كزٌ : حيث يي المشركع .ٓ
ر عمى إلى المعمـ ليقكـ بتجميع المخرجات كاألفكا التبلميذ، كفي اليكـ التالي يعيدىا تفكير األىؿ
المخصص لنفس الدرس كبنفس األسبكع، يعرض المعمـ األفكار  نيكفي الكقت الثاكؿ تمريف، 

الصؼ، كأىالييـ(، ثـ  )حيث يراقبكف طريقة تفكير رفاقيـ في التبلميذالمجمعة ليناقشيا مع 
  عمييا مف أفكارىـ. فيضيفك 

مكجكدة في كىنا ال بد مف التنكيو إلى أف الباحثة لـ تستخدـ جميع األمثمة كالتدريبات ال   
 مبيئة العربية السكرية،البرنامج أم التي صمميا ديبكنك، بؿ انتقت ما كجدت أنو مناسب ل

كالمرحمة العمرية المستيدفة، كما قامت بتعديؿ بعضيا بما يخدـ نفس الغرض، كأضافت العديد 
برتيا مف التدريبات كاألمثمة المتنكعة كالغنية التي اشتقتيا مف كاقع حياة التبلميذ خبلؿ خ

التعميمية، كقامت بعرض كؿ ذلؾ عمى مجمكعة مف السادة المحكميف أعضاء الييئة التدريسية 
(، حيث التزمت بتعديبلتيـ اإلضافية، ٔفي عدة جامعات سكرية، كما ىك مبيف في الممحؽ رقـ )

إننا مع العمـ أف ديبكنك أعطى الحؽ لممعمميف كالباحثيف إلجراء التعديبلت الضركرية، حيث ذكر "
 ( ٕ، ََِٕ، ُ -نشجع عمى تعديؿ التماريف كاإلجراءات كتكييفيا مع الظركؼ المحمية." )ديبكنك

 المعمم:

 العديد مف المسؤكليات المختمفة، حيث يقكـ بالمياـ التالية: CoRTيحمؿ المعمـ في برنامج 

نامج، كاختيار : حيث يممؾ المعمـ صبلحية اختيار األجزاء التي يراىا مناسبة مف البر االختيار
التماريف المناسبة مف كؿ درس، كتحديد الكقت المناسب لكؿ خطكة في الدرس، كاختيار 

 المجمكعات كالقائد، باإلضافة الختيار األفكار الخاصة بالمجمكعات كبالمشاريع الفردية.

)بيف المنافسة  تحفيز : كذلؾ مف خبلؿ التنكيع في التماريف المختارة، كالتنكع في طريقةالتنكع
 (التبلميذالذككر كاإلناث، أك بيف المجمكعات، أك بيف 

، كمناقشة األفكار كمشاريع التبلميذ: مف خبلؿ إغناء أفكار كمخرجات المجمكعات، اإلثراء
 كالتعديؿ عمييا. كالتبلميذالمقدمة مف المجمكعات 



إلى الخطكة التالية، : مف خبلؿ التعميؽ عمى األفكار، كتكجيو النقاش أك إنيائو، كاالنتقاؿ الضبط
الذيف سيعمقكف عمى األفكار، كتقديـ التعزيزات، أك  كالتبلميذكاختيار المجمكعات كالقائد كالتماريف 

 خاصة بو عندما يككف ىناؾ لحظة صمت.الفكار األ

صيا، أك يمختفكرة ما أك  إلعادة كفيشارك الذيف الالخجكليف أك  دفع التبلميذ: مف خبلؿ التأكيد
 بيف األدكات. شرح الفرؽ

احتماالت لعدة أجكبة صحيحة،  ىناؾ ليس ىناؾ إجابة كاحدة صحيحة، لكف": لؤلفكار االستجابة
ىناؾ ك فكار معركفة أك ليست ذات صمة، يحؽ لممعمـ معالجتيا دكف تركيا، األكانت  كفي حاؿ

 عدة طرؽ الستجابات محتممة في ىذه الحالة مف قبؿ المعمـ، مثؿ:

 لفكرة عف الفكرة التي ناقشناىا اآلف؟كيؼ تختمؼ تمؾ ا -

 مة، أـ مجرد فكرة عادية؟ميىؿ تمؾ الفكرة  -

 أم الفكرتيف تعتقد أنيا أكثر أىمية؟ -

 ىؿ تستطيع التكضيح بشكؿو أفضؿ؟ –ال أستطيع أف أفيـ ما تعني -

 ىؿ لديؾ ما تضيفو إلى تمؾ الفكرة؟ -

 ( ٕٔ -ٕٓ،ََِٕ، كتاب المعمـ -)ديبكنك "ؿ تكافؽ عمى الفكرة التي قد سمعناىا؟ى -

 : التعزيز

أشكاؿ ، كفيما يمي بعض ، كعند كؿ استجابةحيث أف التغذية الراجعة ضركرية في كؿ مكقؼ
 المحتممة مف قبؿ المعمـ في حالة: التعزيز

 .ٌمةميتمؾ نقطة  : إفٌ التعزيز اإليجابي

 .تمؾ النقطة مف قبؿ لدينالـ تكف                   

 .إف تمؾ فكرة شيٌقة                  

 .إف تمؾ فكرة أصيمة                  

 .إف ىذا اتجاه جديد لمفكرة التي سبقت                  

 . مة كمرتبةميإنيا فكرة                   

 .إنيا أفكار شاممة                  

 . ا خياؿ كاسعىذه أفكار فيي                  



 .ػ إف تمؾ فكرة ضعيفة :التعزيز السمبي

  .أنؾ تستطيع القياـ بأفضؿ مف ذلؾػ أنا متأكد                 

 .ػ لقد عالجنا تمؾ الفكرة                

 الفكرة.ػ ال أعتقد أٌنؾ بذلت جيدان كافيان في ىذه                 

 ( ٕٕ،ََِٕ،  ٔ-)ديبكنك .يجب أف تحاكؿ كتبذؿ مجيكدان أكثرػ                 

 
كمما سبؽ، التفكير مف المكضكعات المحكرية في عمـ النفس، كىك يتضمف العديد مف 

 الميارات التي تكجد لدل جميع األفراد كاستعدادات عقمية يمكف تنميتيا بالتدريب كالمراف. 

كميارات التفكير ىي مجمكعة مف القدرات المتدرجة في مستكياتيا حسب درجة تعقيدىا بيف 
 يا مركبة.أساسية كعم

كيعتبر التفكير اإلبداعي مف أنماط التفكير المركبة العميا ذات األىمية الكبيرة في إبداع كتكليد 
أفكار جديدة خارجة عف المألكؼ، مما يساعد عمى حؿ المشكبلت غير المتكقعة، كعمى تطكير 

 حركة التعميـ.

التفكير عمكمان كالتفكير كفي ىذا اإلطار ظيرت العديد مف النماذج كالبرامج التي تستيدؼ 
اإلبداعي خاصة، كالتي أثبتت الدراسات كالبحكث فاعميتيا في تحقيؽ أىدافيا فطيبقت في العديد 

 مف الدكؿ العربية كاألجنبية.

لتعميـ التفكير، كىك يركز عمى تعميـ  CoRTكمف أشير ىذه البرامج كأكثرىا انتشاران برنامج 
ثبتت الدراسات فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التفكير التفكير بشكؿ مستقؿ كمباشر، كقد أ

أداة تفكير ضمف سياؽ تكسعة مجاؿ اإلدراؾ  َِاإلبداعي مف خبلؿ التدريب عمى استخداـ 
كاإلبداع، بحيث يصبح استخداميا عممية تمقائية ال شعكرية، كىذا ما يسير عميو البحث الحالي 

 كيحاكؿ التحقؽ منو في البيئة المحمية.

 

 

 

 

 



 

 

  

 ٖٕ  -ٗٓ سابقةالفصل الثالث: دراسات 

 َٔ مقدمة الفصل 
 ْٔ -َٔ  دراسات تناولت برامج تنمية ميارات التفكير اإلبداعي -ُ -ّ
 َٔ عربية دراسات  -ُ -ُ -ّ
 ّٔ أجنبية دراسات  -ِ -ُ -ّ
 ٗٔ -ٓٔ  لتعميم التفكير CoRTدراسات تناولت فاعمية برنامج  -ِ -ّ
 ٓٔ عربية ات دراس -ُ -ِ -ّ
 ٕٔ أجنبية دراسات  -ِ -ِ -ّ
في تنمية ميارات التفكير  CoRTدراسات تناولت فاعمية برنامج  -ّ -ّ

  اإلبداعي
َٕ- ُٕ  

 َٕ عربية دراسات  -ُ -ّ -ّ
 ُٕ  جدول يمخص الدراسات السابقة -ْ -ّ
 ٕٕ  موقع البحث الحالي بين الدراسات السابقة -ٓ -ّ



 الفصل الثالث
 سابقةاسات در 

 الفصل مقدمة
بجزأيػو األكؿ كالرابػع فػي  CoRTفاعمية التدريب عمى برنػامج  بتحديد مدلييتـ البحث الحالي 

الدراسػػات السػػابقة التػػي  العديػػد مػػف مطالعػػةب كقػػد قامػػت الباحثػػةتنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي، 
تناكلػػت بػػرامج تنميػػة  ثػػـ كضػػعيا ضػػمف ثبلثػػة محػػاكر )دراسػػاتالبحػػث الحػػالي،  تناكلػػت متغيػػرات

، كدراسػػػػات تناكلػػػػت فاعميػػػػة برنػػػػامج CoRTالتفكيػػػػر اإلبػػػػداعي، دراسػػػػات تناكلػػػػت فاعميػػػػة برنػػػػامج 
CoRT  فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي(، كلخصػػػت الدراسػػػات فػػػي جػػػدكؿ تكضػػػيحي، كمػػػا

  .قامت بتحديد مكقع البحث الحالي بيف ىذه الدراسات السابقة

 مج تنمية ميارات التفكير اإلبداعي:دراسات تناولت برا -1 -3
 عربية:دراسات  -1 -1 -3
بعنكاف: "فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى المعب فػي  (2115في األردن عام ) اليذيميدراسة  -

 ما قبؿ المدرسة في عينة أردنية" تنمية التفكير االبتكارم لدل األطفاؿ المعاقيف سمعيان في مرحمة

نميػػة التفكيػػر االبتكػػارم مػػف خػػبلؿ برنػػامج تػػدريبي مسػػتند إلػػى المعػػب لػػدل كقػػد ىػػدفت الدراسػػة ت   
( ٕ–ٓطفػػػبلن كطفمػػػة مػػػف المعػػػاقيف سػػػمعيان تراكحػػػت أعمػػػارىـ الزمنيػػػة مػػػا بػػػيف ) ّْعينػػػة مككنػػػة 

سنكات، حيث تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية، ثـ تقسيميا بالطريقػة العشػكائية إلػى مجمػكعتيف 
بطة، كاستخدمت ىذه الدراسة أربع أدكات ىي)بطاقة البيانػات األكليػة مػف متساكيتيف تجريبية كضا

 Russell Leiter( قػاـ بإعػداده رسػؿ اليتػر LIPSإعداد الباحثة، اختبار اليتر لمقدرات العقميػة )
، اختبار تكرانس لمتفكير االبتكارم بصكرتو الشكمية المصمـ مف قبؿ بكؿ تكرانس عاـ ُِٕٗعاـ 

لتػػػػدريبي المسػػػػتند إلػػػػى المعػػػػب فػػػػي تنميػػػػة التفكيػػػػر االبتكػػػػارم، قامػػػػت بإعػػػػداده ، البرنػػػػامج أُٔٗ
  .الباحثة(، متبعة المنيج التجريبي

لقيػاس البعػدم الختبػار تػكرانس ا فيكقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ فركؽ في أداء األطفاؿ    
ختبػػار، كأنػػو ال تكجػػد تػػو )الطبلقػػة، المركنػػة، األصػػالة، كالتفاصػػيؿ( كالدرجػػة الكميػػة عمػػى االاكميار 

فركؽ بيف أداء األطفاؿ عمى اختبػار تػكرانس لمتفكيػر االبتكػارم تبعػان لمتغيػر الجػنس، كعػدـ كجػكد 
 البرنامج كالجنس في التفكير االبتكارم كأدكاتو. بيف أثر لمتفاعؿ



بعنػػػكاف: "فاعميػػػة برنػػػامج تػػػدريبي لتنميػػػة  (2117دراسرررة السرررمير وفخررررون فررري األردن عرررام ) -
 ت التفكير اإلبداعي لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي" ميارا

ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى أثػػر برنػػامج تػػدريبي لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي عمػػى تنميػػة ميػػارات    
التفكيػػػر اإلبػػػداعي لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر األساسػػػي، كالتعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر بعػػػض المتغيػػػػرات 

تنمية ميارات التفكيػر اإلبػداعي، كقػد أجريػت الدراسػة  المستقمة )الجنس، كمستكل التحصيؿ( عمى
طالبان كطالبة، مقسكمكف بالطريقة العشكائية إلػى مجمػكعتيف متسػاكيتيف  َٔعمى عينة مككنة مف 

تجريبية كضابطة، كقد تـ اختيار العينة بالطريقة العشكائية العنقكدية، كما استخدمت ىػذه الدراسػة 
اعي مف إعداد كتطكير الباحثيف باإلضافة إلى برنامج تدريبي لتنميػة مقياسان لميارات التفكير اإلبد

 .بعت الدراسة المنيج شبو التجريبيميارات التفكير اإلبداعي مف إعداد كتطكير الباحثيف، كات

كجكد فركؽ في مستكل التفكير اإلبداعي تعزل لمبرنامج ككانػت الفػركؽ لصػالح  الدراسة كبينت   
ما بينػت كجػكد فػركؽ فػي مسػتكل التفكيػر اإلبػداعي تعػزل لمجػنس كلصػالح المجمكعة التجريبية، ك

اإلنػػػاث، كأف ىنػػػاؾ فركقػػػان تعػػػزل لمسػػػتكل التحصػػػيؿ كلصػػػالح المسػػػتكل العػػػالي جػػػدان كالعػػػالي مػػػف 
 التحصيؿ.

بػػداع لػػدل بعنػػكاف: "فعاليػػة برنػػامج مقتػػرح لتنميػػة اإل (2119دراسررة أىررل فرري فمسررطين عررام ) -
 أطفاؿ محافظة غزة" 

ىػػدفت إعػػداد برنػػامج لتنميػػة اإلبػػداع لػػدل أطفػػاؿ محافظػػة غػػزة، كمعرفػػة أثػػر ىػػذا البرنػػامج  قػػدك    
عمى تنمية اإلبداع بأبعاده األربعػة )الطبلقػة، المركنػة، األصػالة، التفاصػيؿ(، كقػد أجريػت الدراسػة 

طفػػبلت كمجمكعػػة ضػػابطة كمػػثميف كمجمكعػػة تجريبيػػة، تػػـ اختيػػارىف  َُعمػػى عينػػة مككنػػة مػػف 
ة عشػػكائية، مسػػتخدمة اختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي بصػػكرتو الشػػكمية المعػػرب مػػف قبػػؿ بطريقػػ

المػػػنيج باعتمػػػاد نميػػػة اإلبػػػداع مػػػف تصػػػميـ الباحثػػػة، سػػػيد خيػػػر اهلل، باإلضػػػافة لبرنػػػامج مقتػػػرح لت
 .التجريبي

كقد تكصػمت الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائج ىػي كجػكد فػركؽ فػي مسػتكل التفكيػر اإلبػداعي    
بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ في مستكل 
التفكير اإلبداعي لدل أفراد المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج كفي التطبيؽ التتبعػي لصػالح 

 التتبعي.
تنميػػة  ( فػػي(RISKبعنػػكاف: "فاعميػػة برنػػامج رسػػؾ  (2111دراسررة برردور فرري سررورية عررام ) -

  "ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في مدينة البلذقية



ىػػػدفت الكشػػػؼ عػػػف فاعميػػػة برنػػػامج النظػػػاـ الػػػذكي لمعالجػػػة المعرفػػػة رسػػػؾ فػػػي تنميػػػة ميػػػارات    
التفكير اإلبداعي )الدرجة الكمية، الطبلقة، المركنػة، األصػالة( لػدل عينػة الدراسػة التػي تألفػت مػف 

الػػب كطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ السػػابع األساسػػي فػػي مدينػػة البلذقيػػة، حيػػث تػػـ اختيػػارىـ ط ُْْ
كتقسػػيميـ إلػى مجمػػكعتيف تجريبيػة كضػابطة، كقػػد اسػتخدمت ىػػذه الدراسػة برنػػامج  عشػكائيبشػكؿ 

 Anita)النظػػاـ الػػذكي لمعالجػػة المعرفػػة رسػػؾ المطػػكر عػػف البرنػػامج األجنبػػي ألنيتػػا ىارنػػادؾ 
Harnadec, َُٖٗ) ََِٓذم طكرتػػػو لمبيئػػػة العربيػػػة الػػػدكتكرة ناديػػػا ىايػػػؿ سػػػركر عػػػاـ كالػػػ ،

كيتألؼ مف أربعة أجزاء ىي: ميارات حياتية، النظاـ، قكة التفكير، النجػاح، باإلضػافة إلػى اختبػار 
بعػػت ، كمػػا اتُٔٔٗتػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي بصػػكرتو المفظيػػة، مػػف تصػػميـ بػػكؿ تػػكرانس عػػاـ 

  .الدراسة المنيج شبو التجريبي

أسػػفرت ىػػذه الدراسػػة عػػف كجػػكد فػػركؽ بػػيف أدائػػي المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة عمػػى  كقػػد   
اختبػػػار تػػػكرانس تعػػػزل لبرنػػػامج رسػػػؾ، مػػػع عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث عمػػػى اختبػػػار 

 تكرانس.

بعنػػكاف: "فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى نظريػػة الػػذكاءات  (2111دراسررة حسررن فرري مصررر عررام ) -
 ة في تنمية التفكير االبتكارم لتبلميذ المرحمة االبتدائية" المتعدد

كقػػد ىػػدفت الدراسػػة بحػػث مػػدل فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى نظريػػة الػػذكاءات المتعػػددة فػػي تنميػػة    
 ّٖالتفكيػػر االبتكػػارم لػػدل عينػػة مػػف تبلميػػذ مرحمػػة التعمػػيـ االبتػػدائي بمحافظػػة قنػػا، بمػػغ عػػددىـ 

ؼ الخػػػػامس االبتػػػػدائي، تػػػػػـ تقسػػػػيميـ بالطريقػػػػة العشػػػػكائية إلػػػػػى تمميػػػػذ كتمميػػػػذة مػػػػف تبلميػػػػػذ الصػػػػ
مجمػػػػكعتيف متسػػػػاكيتيف تجريبيػػػػة كضػػػػابطة، مسػػػػتخدمة األدكات التاليػػػػة )اختبػػػػار أبراىػػػػاـ لمتفكيػػػػر 

لمػػذكاءات المتعػػددة تقنػػيف عػػزك عفانػػة  Teele، قائمػػة َُٗٗاالبتكػػارم تقنػػيف مجػػدم حبيػػب عػػاـ 
عمػػى نظريػػة الػػذكاءات المتعػػددة مػػف إعػػداد الباحػػث(،  ، برنػػامج قػػائـََِْكنائمػػة الخزنػػدار عػػاـ 

  .المنيج التجريبي باتباع

كقػػد بينػػت الدراسػػة كجػػكد فػػركؽ بػػيف رتػػب درجػػات تبلميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي    
التفكيػػػػر االبتكػػػػػارم كأبعػػػػػاده )طبلقػػػػػة، مركنػػػػػة، أصػػػػالة( فػػػػػي القيػػػػػاس البعػػػػػدم لصػػػػػالح المجمكعػػػػػة 

ركؽ بػػػيف رتػػػب درجػػػات القيػػػاس البعػػػدم كرتػػػب درجػػػات القيػػػاس التتبعػػػي التجريبيػػػة، كعػػػدـ كجػػػكد فػػػ
 لتبلميذ المجمكعة التجريبية.

 



بعنكاف: "أثر برنامج قائـ عمى بعض األنشطة العمميػة  (2111دراسة خضر في سورية عام ) -
( سػػنكات فػػي مدينػػة  ٔ–ٓفػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل طفػػؿ الركضػػة مػػف عمػػر )

 دمشؽ" 

ؼ كتعػرُّ  ،التفكير اإلبداعي لػدل طفػؿ الركضػةدفت بناء برنامج أنشطة عممية لتنمية ميارات ى   
أثر بعض األنشطة العممية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي )طبلقة، أصالة، تخيؿ( لدل عينة 

(  سػػنكات تػػـ  ٔ–ٓطفػػبلن كطفمػػة بعمػػر ) َْمػػف أطفػػاؿ الركضػػة فػػي مدينػػة دمشػػؽ مككنػػة مػػف 
الطريقػػة العشػػكائية، ككانػػت األدكات المسػػتخدمة فػػي ىػػذه الدراسػػة ىػػي برنػػامج األنشػػطة اختيػػارىـ ب

العممية مف إعداد الباحثػة كاختبػار تػكرانس لمتفكيػر اإلبػداعي باألفعػاؿ كالحركػات مػف تصػميـ بػكؿ 
دمت ىػػذه الدراسػػة ، كمػػا اسػػتخُِٖٗكتقنػػيف محمػػد ثابػػت عمػػي الػػديف عػػاـ  ُٕٕٗتػػكرانس عػػاـ 

  .المنيج التجريبي

كتكصمت إلى كجكد فػركؽ بػيف درجػات أطفػاؿ كػؿ مػف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة عمػى    
 اختبار التفكير اإلبداعي باألفعاؿ كالحركات في القياس البعدم، لصالح المجمكعة التجريبية.

 أجنبية:دراسات  -2 -1 -3
 Can we teach students"بعنػػكاف:  (1997فرري بريطانيررا عررام ) Roddدراسررة رود  -

creative thinking skills?"  "ىؿ نستطيع تعميـ الطمبة ميارات التفكير اإلبداعي؟" 

ىػػدفت الدراسػػة التحػػرم فيمػػا إذا كػػاف باإلمكػػاف تعمػػيـ الطمبػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي، لػػػدل    
طالػػب مػػف مػػدارس جنػػكب غػػرب بريطانيػػا مػػكزعيف بالتسػػاكم عمػػى مجمػػكعتيف:  ْٖعينػػة بمغػػت 

(، باتبػاع TUكضابطة، حيث اسػتخدمت مػف أجػؿ ذلػؾ برنػامج المكاىػب غيػر المحػدكدة )تجريبية 
  .المنيج التجريبي

 الميػػػارات )التفكيػػػر التشػػػعبي، فػػػيكتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ فػػػي أداء المجمػػػكعتيف    
 ، التنبؤ( لصالح أفراد المجمكعة التجريبية.التفسيرات المفظية كغير المفظية

 The effect"بعنكاف:  (2119في تركيا عام ) Erdogan et.alان وفخرون دراسة أردوغ -

of the Van Hiele Model based instruction on the creative thinking Levels 

of 6
th

 grade primary school students"  تػػأثير نمػػكذج فػػاف ىيػػؿ فػػي التعمػػيـ عمػػى"
 الصؼ السادس االبتدائي" مستكيات التفكير اإلبداعي لدل طمبة المدرسة في 

ىػػػدفت تحديػػػد تػػػأثير اسػػػتخداـ نمػػػكذج فػػػاف ىيػػػؿ أثنػػػاء عمميػػػة التعمػػػيـ عمػػػى مسػػػتكيات التفكيػػػر    
طالػػب مػػف الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي مػػكزعيف  ٓٓ تككنػػت مػػف اإلبػػداعي لػػدل عينػػة الدراسػػة التػػي



ف بلإعػداد أصػ عمى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة، باستخداـ اختبػار تػكرانس بنسػختو التركيػة مػف
(Aslan, ُٗٗٗ ك ،) المنيج شبو التجريبيباستخداـ. 

نتائج الدراسة كجكد فركؽ بيف درجػات المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي التفكيػر  بينت كقد   
 اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية.

فررري إسررربانيا عرررام  Garaigordobil & Berruecoدراسرررة غارايدوردوبرررل وبيروكرررو  -
 Effects of a play program on creative thinking of"بعنػػكاف:  (2111)

preschool children" بػػػداعي لػػػدل أطفػػػاؿ مػػػا قبػػػؿ "تػػػأثير برنػػػامج المسػػػرح عمػػػى التفكيػػػر اإل
   المدرسة"

ـ تػػأثير برنػػامج المسػػرح عمػػى التفكيػػر اإلبػػداعي، ككانػػت عينػػة قػػيٌ كقػػد كػػاف غػػرض الدراسػػة أف تي    
طفػػػؿ  ّٓسػػػنكات مػػػكزعيف عمػػى مجمػػػكعتيف: تجريبيػػػة  ٔ –ٓمػػر طفػػػؿ بع ٖٔالدراسػػة تضػػػـ 

 ,Torrance)طفػػؿ، حيػػث اسػػتخدمت الدراسػػة اختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي  ّّكضػػابطة 
 باتبػػاع، ََِٕ، كمقيػػاس سػػمكؾ كميػػزات الشخصػػية المبدعػػة مػػف تصػػميـ البػػاحثيف عػػاـ (َُٗٗ

 .يالمنيج التجريب

أصػػػػالة( كاإلبػػػػداع  فػػػػي اإلبػػػػداع الشػػػػفكم )طبلقػػػػة، مركنػػػػة،كقػػػػد بينػػػػت النتػػػػائج تقػػػػدمان ممحكظػػػػان    
، طبلقة، أصالة( كفي سمكؾ كمميزات الشخصية المبدعة، باإلضافة إلى عدـ فاضةالتخطيطي )إ

 كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث فيما سبؽ ذكره.

 Thinking skills, creativity and"بعنػكاف:  (د.تفرري سرندافورة ) Tanدراسرة تران  -

problem based learning"  "ميارات التفكير، اإلبداع ، التعمـ المعتمد عمى المشكمة" 

( عمى إبػداع الطمبػة، كقػد شػممت عينػة PBCLحيث كاف غرض الدراسة تحديد تأثير برنامج )   
( طالػػب مػػف طمبػػة الجامعػػة المتعػػددة التقنيػػات، مسػػتخدمة اختبػػار القػػدرات اإلدراكيػػة ُٖٓالدراسػػة )

 كباتبػػاع(، PBCL( كبرنػػامج )ُٖٔٗ ,Thorndike & Hagenكىػػاجف ) تصػػميـ ثكرنػػدايؾ
 .المنيج التجريبي

كقػػػد أشػػػارت النتػػػائج إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة بالنسػػػبة لطمبػػػة    
( فػػي إكسػػاب PBCLاليندسػػة، كلطمبػػة العمػػـك التطبيقيػػة كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػى فاعميػػة برنػػامج )

 ـ قدرات إبداعية ىامة.طمبة بشكؿ عاال

 

 



 :CoRTدراسات تناولت فاعمية برنامج  -2 -3
 عربية:دراسات  -1 -2 -3
بعنػػػكاف: "أثػػػر برنػػػامج تػػػدريبي لميػػػارات اإلدراؾ  (2116دراسرررة التكريتررري فررري العرررراق عرررام ) -

 كالتنظيـ في تنمية حؿ المشكبلت لدل طمبة المرحمة اإلعدادية" 

عمى برنامج الككرت في تنمية حؿ المشػكبلت لػدل عينػة الدراسػة معرفة فاعمية التدريب  ىدفت   
طالب كطالبة مف طمبة الصؼ الرابع في مركز محافظة كركػكؾ، مػكزعيف بالتسػاكم  ََُالبالغة 

عمى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة، مستخدمة اختبار االستدالؿ مف إعداد الباحثة، كاختبار تكليد 
المػنيج شػبو  كباتبػاعج كػكرت )تكسػعة مجػاؿ اإلدراؾ كالتنظػيـ(، الحمكؿ مف إعداد الباحثة، كبرنام

 .التجريبي

كقػػػد تبػػػيف كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي اختبػػػارم حػػػؿ المشػػػكبلت    
)االسػػػتدالؿ، تكليػػػد الحمػػػكؿ( لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة، دكف كجػػػكد ىػػػذه الفػػػركؽ تبعػػػان لمتغيػػػر 

 الجنس.

بعنكاف: "أثر استخداـ بعض أجزاء برنامج الككرت  (2117السعودية عام ) دراسة العتيبي في -
المرحمػة في تنمية ميارات التفكير الناقد كتحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لدل عينة مف طػبلب 

  الثانكية بمدينة الرياض"

ؾ كقػػد ىػػدفت الدراسػػة الكشػػؼ عػػف فاعميػػة التػػدريب عمػػى برنػػامج الكػػكرت )تكسػػعة مجػػاؿ اإلدرا   
كالتفاعؿ( في تنمية ميػارات التفكيػر الناقػد كتحسػيف مسػتكل التحصػيؿ الدراسػي لػدل عينػة تككنػت 

طالبػػان مػػف طػػبلب الصػػؼ األكؿ الثػػانكم بمدينػػة الريػػاض تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة العشػػكائية  َْمػػف 
العنقكديػػة كقػػد قسػػمت إلػػى مجمػػكعتيف: تجريبيػػة كضػػابطة، كمػػا تككنػػت أدكات الدراسػػة مػػف اختبػػار 

، كبرنػػامج الكػػكرت )تكسػػعة مجػػاؿ اإلدراؾ ََِٓيػػارات التفكيػػر الناقػػد مػػف إعػػداد الشػػرقي عػػاـ م
 كالتفاعػؿ( مػػف إعػػداد ديبكنػك، كاختبػػار المتشػػابيات لككسػمر، كاسػػتمارة البيانػػات األكليػة، كتػػـ إجػػراء

 .الدراسة باتباع المنيج التجريبي

بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة  كانتيػػت الدراسػػة إلػػى أف البرنػػامج أدل إلػػى كجػػكد فػػركؽ   
 في ميارات التفكير الناقد لصالح المجمكعة التجريبية.

 



( بعنػػكاف: "أثػػر دمػػج ثبلثػػة أجػػزاء مػػف 2118دراسررة المحتسررب وسررويدان فرري فمسررطين عررام ) -
لتعمػػيـ التفكيػػر فػػي محتػػكل كتػػػب العمػػـك فػػي التحصػػيؿ كتنميػػة الميػػارات العمميػػػة  CoRTبرنػػامج 

 ى اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في فمسطيف" كالقدرة عم

تقصي أثػر دمػج ميػارات التفكيػر فػي محتػكل كتػب العمػـك فػي التحصػيؿ كتنميػة  الدراسة ىدفت   
ت طالبػة مػف طالبػا ِٕالميارات العمميػة كالقػدرة عمػى اتخػاذ القػرار لػدل عينػة الدراسػة التػي بمغػت 

مكزعات بالتسػاكم عمػى شػعبتيف، إحػداىما تجريبيػة كاألخػرل  فالصؼ السابع األساسي في فمسطي
ىػػػي: تكسػػػعة مجػػػاؿ  CoRTأجػػػزاء مػػػف برنػػػامج  ةضػػػابطة، كاشػػػتممت أدكات الدراسػػػة عمػػػى ثبلثػػػ

اإلدراؾ، التنظيـ، كحؿ المشكبلت، باإلضافة إلى األدكات التالية: )اختبار المعرفة القبمية، اختبار 
، اختبار  الميارات العممية، كمقياس اتخاذ القرارات( جميعيا مف إعداد التحصيؿ البعدم في العمـك

 .الدراسة ىك المنيج شبو التجريبي كتطكير الباحثيف، ككاف المنيج المتبع في ىذه

كقد أظيػرت نتػائج الدراسػة فركقػان بػيف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي كػؿ مػف التحصػيؿ    
 رار لصالح المجمكعة التجريبية.كالميارات العممية كالقدرة عمى اتخاذ الق

أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج كػػكرت فػػي تحسػػيف بعنػػكاف: " (2113دراسررة مخيمررر فرري فمسررطين عررام ) -
 ميارة حؿ المشكبلت" 

  َٔىدفت تحسيف ميارة حؿ المشكبلت بكاسطة برنامج تدريبي، لدل عينة الدراسة التي بمغت   
ككانػػػػت أدكات الدراسػػػػة اسػػػػتبانة لميػػػػاـ طالبػػػػة مػػػػف قسػػػػـ تربيػػػػة الطفػػػػؿ بكميػػػػة مجتمػػػػع األقصػػػػى، 

المشكبلت السبع المطمكب حميا كالتي تكاجييا الطالبات إعػداد الباحػث، اسػتبانة لتحميػؿ إجػراءات 
حػػػؿ المشػػػكبلت التػػػي اتبعتيػػػا الطالبػػػات، إضػػػافة إلػػػى برنػػػامج كػػػكرت، كذلػػػؾ باتبػػػاع المػػػنيج شػػػبو 

 .مجمكعة تجريبية( -)مجمكعة ضابطة التجريبي كفؽ التصميـ

كأظيػرت النتػائج كجػػكد فػركؽ بػيف المجمكعػػة التجريبيػة كالضػابطة لصػػالح المجمكعػة التجريبيػػة    
 في ميارة حؿ المشكبلت.

( CoRTبعنكاف:" فاعمية استخداـ برنامج الكػكرت ) (2113دراسة عطار في السعودية عام ) -
ط في مادة الرياضيات تقنيان في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكس

 بمدينة مكة المكرمة "

طالبػػة  َٖىػػدفت تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الرياضػػي باسػػتخداـ برنػػامج الكػػكرت لػػدل عينػػة بمغػػت    
مػػف طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتكسػػط فػػي مدينػػة مكػػة المكرمػػة، كزعػػت عمػػى مجمػػكعتيف: تجريبيػػة 

ميػػارات التفكيػػر الرياضػػي المعػػد طالبػػة، كاسػػتخدمت الدراسػػة اختبػػار  َْكضػػابطة فػػي كػػؿ منيمػػا 
 .، كما اتبعت المنيج شبو التجريبيمف قبؿ الباحثة، كبرنامج الككرت بجزئو األكؿ



كأظيرت النتائج كجكد فركؽ بػيف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي كػؿ ميػارة مػف ميػارات    
لتخمػػػيف( كفػػػي الميػػػارات التفكيػػػر الرياضػػػي )االسػػػتنتاج، االسػػػتقراء، التعمػػػيـ، الترميػػػز، النمذجػػػة، كا

 الكمية لمتفكير الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية.

 أجنبية:دراسات  -2 -2 -3
       بعنػػكاف:  (1983فرري أمريكررا عررام ) Edwards & Baldoufدراسررة إدواردز وبالرردوف  -
"Teaching thinking in secondary science" "تعميـ التفكير في العمـك الثانكية" 

معرفة أثر تعرض الطبلب لمككرت األكؿ مدة خمسة أسابيع عمى ميارات التفكير كعمى ىدفت    
 ِٕالقدرة عمى كتابة المقػاالت كالقصػص فػي المكاضػيع المألكفػة كالغريبػة، كأجريػت الدراسػة عمػى 

سنة مف الصػؼ العاشػر، مسػتخدمة الجػزء األكؿ مػف برنػامج كػكرت،  ُٓطالب مف الذككر بعمر 
 .جريبي كفؽ تصميـ )قبؿ ػػػػػ بعد(بو التكباتباع المنيج ش

كقػػػػد أظيػػػػرت النتػػػػائج تحسػػػػنان فػػػػي ميػػػػارات تفكيػػػػر الطػػػػبلب كميػػػػارات الكتابػػػػة القصصػػػػية ذات    
 المكاضيع المألكفة.

 The direct teaching"بعنػكاف:  (1988فري أسرتراليا عرام ) Edwardsدراسرة إدواردز  -

of thinking skills, CORTُ"  ُر لميارات التفكير، ككرت"التعميـ المباش"  

ىػػدفت التحػػرم مػػا إف كػػاف باإلمكػػاف تعمػػيـ التبلميػػذ ميػػارات التفكيػػر مباشػػرة مػػف خػػبلؿ برنػػامج    
مسػػػػػتقؿ، ككانػػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػػة سػػػػػبعة أطفػػػػػاؿ مػػػػػف المرحمػػػػػة االبتدائيػػػػػة فػػػػػي مدرسػػػػػة ككينزالنػػػػػد 

Queensland ىك دراسة الحالة ف المنيج المتبعمستخدمة الجزء األكؿ مف برنامج ككرت، ككا. 

أما نتائج الدراسة فقد بينت كجكد تأثيرات إيجابية غير فكرية )بعيدة المدل( لبرنامج كػكرت فػي    
 تعميـ ميارات التفكير.

بعنػكاف:  (1989فري بورتوريكرو عرام ) Edwards & Clytonدراسرة إدواردز وكاليترون  -
Observing a thinking skills classroom" " "عة دركس ميارات التفكير"مراقبة قا 

ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة معرفة تأثير تعميـ دركس ككرت كميا في تعػاكف المعمػـ كالتبلميػذ    
عمػػػى صػػػب ميػػػارات برنػػػامج كػػػكرت فػػػي المػػػنيج المدرسػػػي بكػػػؿ مجاالتػػػو، ككانػػػت عينػػػة الدراسػػػة 

ة، باسػتخداـ برنػامج سػنة مػف السػنة األخيػرة فػي المرحمػة االبتدائيػ ُِمجمكعة مػف التبلميػذ بعمػر 
 .المنيج الكصفي التحميميباتباع الستة، ك  ككرت بأجزائو



كقػد بينػت نتػػائج الدراسػة أنػػو خػبلؿ تطبيػػؽ البرنػامج عمػػى مػدل العػػاـ قػد أصػػبح أسػمكب التعمػػيـ    
أكثر تفاعمية كاتجاىان نحػك العمػؿ الجمػاعي، كمػا أف تفكيػر التبلميػذ أصػبح أعمػؽ بكثيػر كأفكػارىـ 

 كثقة. أكثر تنكعان 
 A study of DeBono`s PMI":بعنػكاف (1992فري أمريكرا عرام ) Bellدراسرة بيرل  -

thinking tool as a means of enhancing students writing performance"  
 لديبكنك بيدؼ تحسيف األداء الكتابي لدل الطمبة"  PMI"دراسة أداة التفكير 

يارة معرفية لزيادة القدرة عمى الكتابػة الفعالػة مػف خػبلؿ ىدفت إلى تنمية القدرة عمى التعبير كم   
، كتمثمت عينة الدراسػة بػالطبلب الػذككر المسػجميف فػي PMIاستخداـ استراتيجية معالجة األفكار 

طالبػػػان  ٔٓطالبػػػان لممجمكعػػػة الضػػػابطة، ك ٓٓقسػػػـ المنػػػاىج فػػػي جامعػػػة أالبامػػػا، كقػػػد بمػػػغ عػػػددىـ 
كنك، لديب PMI، حيث كانت أدكات الدراسة: أداة التفكير PMIة لممجمكعة التجريبية ديربكا عمى أدا

 .باتباع المنيج شبو التجريبي

كقػػػد أظيػػػرت النتػػػائج فاعميػػػة األداة فػػػي إظيػػػار فػػػركؽ بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة    
 لصالح المجمكعة التجريبية في الكتابة كالتعبير بفاعمية عف أفكارىـ.

 Teaching children to"بعنػكاف:  (1997ي مالطرا عرام )فر Ganadoدراسرة غانرادو  -

think"  "تعميـ األطفاؿ أف يفكركا"  

فػي تعمػيـ التفكيػر ىدفت التحقؽ مف إمكانية نجاح تطبيػؽ دركس برنػامج كػكرت بأجزائػو السػتة    
–ٕعمى مجمكعة مف أطفاؿ المدرسة االبتدائية بعمر ) مدة ثبلث سنكاتمف خبلؿ دراسة تتبعية ل

 .كباتباع المنيج الكصفي التحميمي سنكات، باستخداـ برنامج ككرت بأجزائو الستة، ( ٖ

تقػػػديـ )لػػػدركس برنػػػامج كػػػكرت كػػػانكا أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى  خضػػػعكاكقػػػد لػػػكحظ أف األطفػػػاؿ الػػػذيف    
مف األطفاؿ اآلخريف ككانكا أكثػر قابميػة لمعمػؿ الجمػاعي،  (التعميقات كاألفكار كاألخذ باالعتبارات

 تحسف الميارات الشخصية كتحكيؿ تفكيرىـ مف سياؽ آلخر بسيكلة كسرعة. كما لكحظ
 Teaching thinking skills"بعنكاف:  (1999في مالطا عام ) Sammutدراسة سامت  -

to primary school children"   "تعميـ ميارات التفكير ألطفاؿ المدرسة االبتدائية" 

 كنػكعميػارات التفكيػر ألطفػاؿ المرحمػة االبتدائيػة ككػـ  ىدفت معرفة مػا إف كػاف باإلمكػاف تعمػيـ   
ميارات التفكير التي يمكف أف تػدمج ضػمف المػنيج األساسػي لمسػاعدة األطفػاؿ ليصػبحكا مفكػريف 
فعاليف، كشممت عينة الدراسة مجمكعة مف تبلميذ الصؼ الرابع مف المرحمػة االبتدائيػة، باسػتخداـ 

 .المنيج الكصفي التحميميباع باتالجزء األكؿ مف برنامج الككرت، ك 



لكػػكرت األكؿ تغػػرس فػػي األطفػػاؿ مبػػادئ عقميػػة فػػي االتفكيػػر  أدكاتبينػػت نتػػائج الدراسػػة أف ك     
نحػػك الػػتعمـ المسػػتمر، إضػػافة إلػػى القػػدرة عمػػى تقبػػؿ الظػػركؼ المتغيػػرة بسػػرعة فػػي القػػرف الحػػادم 

 كالعشريف.
 Can we improve"ف: بعنػػػكا (2111فررري إيطاليرررا عرررام ) Tidonaدراسرررة تيررردونا  -

thinking and creativity in school children?"  ىػؿ يمكػف أف نحسػف التفكيػر كاإلبػداع"
 لدل أطفاؿ المدارس؟" 

ىػػػدفت تقيػػػيـ تػػػأثير تعمػػػيـ ميػػػارات التفكيػػػر لؤلطفػػػاؿ الكبػػػار، ككانػػػت عينػػػة الدراسػػػة عبػػػارة عػػػف    
تجريبيػػػػة كضػػػػابطة، كقػػػػد  سػػػػنة، مقسػػػػكمكف إلػػػػى مجمػػػػكعتيف: ُْمجمكعػػػػة مػػػػف األطفػػػػاؿ بعمػػػػر 

 .كؿ، كاتبعت المنيج شبو التجريبياستخدمت الدراسة برنامج ككرت الجزء األ

تكصمت الدراسة إلػى نمػك ميػارات التفكيػر عامػة لػدل المجمكعػة التجريبيػة مقارنػة بالمجمكعػة ك    
 الضابطة.

 Enhancing":بعنػكاف (2113فري األردن عرام ) Melhem & Isaدراسة ممحرم وعيسرى  -

Critical thinking skills among students with learning difficulties" "تحسػيف 
 ميارات التفكير الناقد بيف الطمبة ذكم صعكبات التعمـ" 

ىدفت تحسيف ميارات التفكيػر الناقػد فػي مػادة الرياضػيات باسػتخداـ برنػامج تػدريبي لػدل عينػة    
طالبان مػف الصػؼ السػادس فػي مػدارس  ّٗمغت مف الطمبة ذكم صعكبات التعمـ في الرياضيات ب

طالبػػان، ككانػػت أدكات الدراسػػة:  َٓطالبػػان، كضػػابطة  ّْعمػػاف، قسػػمكا إلػػى مجمػػكعتيف: تجريبيػػة 
 باتبػػاعت بجزئػػو األكؿ، (، كبرنػػامج كػػكر ََُِ ,Dardourاختبػػار التفكيػػر الناقػػد إعػػداد دردكر )

 .المنيج شبو التجريبي

يف المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي ميػػارات التفكيػػر الناقػػد، كقػػد أظيػػرت النتػػائج فركقػػان بػػ   
 لصالح المجمكعة التجريبية.

 

 

 

 



فررري تنميرررة ميرررارات  CoRTدراسرررات تناولرررت فاعميرررة برنرررامج  -3 -3
 التفكير اإلبداعي:

 عربية:دراسات  -1 -3 -3
لتفكيػػر بعنػػكاف: "فاعميػػة برنػػامج كػػكرت فػػي تنميػػة ا (2111دراسررة شرربيب فرري سررورية عررام ) -

 اإلبداعي" 

، لتعمػػيـ التفكيػػر CoRTىػػك برنػػامج  ىػػدفت تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي باسػػتخداـ برنػػامج تػػدريبي   
طالب كطالبة مف طمبة الصػؼ الثػاني اإلعػدادم فػي مدينػة دمشػؽ  ْٖكتككنت عينة الدراسة مف 

تعميـ التفكير، مكزعيف عمى ثبلثة مستكيات )متفكؽ، متكسط، متأخر(، باستخداـ برنامج الككرت ل
اإلضػػػافة الختبػػػار تػػػكرانس لمتفكيػػػر اإلبػػػداعي بصػػػكرتو المفظيػػػة مػػػف تصػػػميـ بػػػكؿ تػػػكرانس عػػػػاـ ب

، كباتبػاع المػنيج الكصػػفي المطبػؽ عمػى الدراسػػة النظريػة، كالمػنيج شػػبو التجريبػي المعتمػػد ُٔٔٗ
 .الدراسة كالتحقؽ مف فرضياتيالمتكصؿ إلى اإلجابة عف أسئمة 

كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف أدائػػػي المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة عمػػػى اختبػػػار كقػػػد كشػػػؼ الدراسػػػة    
تػػػػكرانس بجميػػػػع أبعػػػػاده )الطبلقػػػػة، المركنػػػػة، األصػػػػالة(، كمػػػػا تبػػػػيف كجػػػػكد فػػػػركؽ بػػػػيف أداء أفػػػػراد 
المجمكعػة التجريبيػة بحسػب مسػتكاىـ التحصػيمي )لصػالح المسػتكل المتكسػط( عمػى الدرجػة الكميػػة 

عدـ كجكد فركؽ بيف الػذككر كاإلنػاث عمػى اختبػار تػكرانس كعمػى الختبار تكرانس، باإلضافة إلى 
 ميع أبعاده )الطبلقة، المركنة، األصالة(.ج
بعنػػكاف: "أثػػر تػػدريس مػػادة التػػاريخ كفػػؽ برنػػامج  (2115دراسررة الكمررثم فرري السررعودية عررام ) -

 الككرت في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثالث الثانكم األدبي" 

د ىدفت تقصي أثر استخداـ برنامج الككرت فػي تنميػة التفكيػر اإلبػداعي أثنػاء تػدريس كحػدة كق   
طالبػػػة مػػف الصػػػؼ الثالػػػث الثػػانكم األدبػػػي فػػػي الثانكيػػػة  ُُٔ فػػي مػػػادة التػػػاريخ لػػدل عينػػػة بمغػػػت

طالبة،  ٖٕطالبة، كضابطة  ّٖالسادسة كاألربعيف بالرياض، مكزعات عمى مجمكعتيف: تجريبية 
ت الدراسػػػة ىػػػي الجػػػزء األكؿ كالرابػػػع مػػف برنػػػامج كػػػكرت مػػػدمكجتاف مػػػع دركس فصػػػؿ ككانػػت أدكا

يػػػر اإلبػػػداعي مػػػف إعػػػداد تخطػػػيط المػػػدف اإلسػػػبلمية فػػػي مػػػادة التػػػاريخ، إضػػػافة إلػػػى اختبػػػار التفك
 .الدراسة المنيج التجريبي باتباعالباحثة، 

ف التجريبية كالضابطة فػي المجمكعتي بيف ككانت أىـ النتائج  التي تـ التكصؿ ليا كجكد فركؽ   
القدرة العامة عمى التفكير اإلبداعي كفػي كػؿ قػدرة مػف قدراتػو )الطبلقػة الفكريػة، المركنػة التمقائيػة، 

 كاألصالة( لصالح المجمكعة التجريبية.



بعنػػكاف: "فاعميػػة اسػػتخداـ برنػػامج كػػكرت فػػي تنميػػة  (2116دراسررة الجررالد فرري اإلمررارات عررام ) -
داعي لػػػدل طالبػػػات المغػػػة العربيػػػة كالدراسػػػات اإلسػػػبلمية فػػػي شػػػبكة جامعػػػة ميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػ

 عجماف لمعمـك كالتكنكلكجيا" 

كىػػػػدفت تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي لػػػػدل عينػػػػة مػػػػف طالبػػػػات المغػػػػة العربيػػػػة كالدراسػػػػات    
طالبة،  ّٓطالبة، كضابطة  ٖٓطالبة مكزعات عمى مجمكعتيف: تجريبية  ُُُاإلسبلمية بمغت 

استخداـ برنػامج كػكرت بجزأيػو األكؿ كالثالػث )تكسػعة مجػاؿ اإلدراؾ كالتفاعػؿ(، كاختبػار تػكرانس ب
كباتبػػاع ، ُّٖٗلمتفكيػػر اإلبػػداعي بصػػكرتو المفظيػػة )أ( بنسػػختو المعربػػة مػػف قبػػؿ الشػػنطي عػػاـ 

 .المنيج شبو التجريبي

بالنسػبة لدرجػة االختبػار  كبينت نتائج الدراسة كجػكد فػركؽ فػي تنميػة ميػارات التفكيػر اإلبػداعي   
 ،الكميػػة كلمميػػارات الػػثبلث )الطبلقػػة، المركنػػة، كاألصػػالة( بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة

 لصالح المجمكعة التجريبية.
بعنكاف: "فاعمية اسػتخداـ برنػامج كػكرت فػي رفػع مسػتكل  (2111دراسة سميم في مصر عام ) -

 دة العمـك لتبلميذ المرحمة اإلعدادية" التحصيؿ كتنمية التفكير االبتكارم في ما

حيػػث ىػػدؼ ىػػذه الدراسػػة رفػػع مسػػتكل التحصػػيؿ كتنميػػة التفكيػػر االبتكػػارم لػػدل مجمكعػػة مػػف    
تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، باستخداـ اختبار تحصػيؿ فػي العمػـك مػف إعػداد الباحثػة، كاختبػار 

كبرنػػػامج كػػػكرت بجزأيػػػو األكؿ كالرابػػػع لقيػػػاس التفكيػػػر االبتكػػػارم فػػػي العمػػػـك مػػػف إعػػػداد الباحثػػػة، 
 .المنيج شبو التجريبي باتباع)تكسعة مجاؿ اإلدراؾ، كاإلبداع(، 

ككانػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة كجػػػػكد فػػػػركؽ فػػػػي مسػػػػتكل التحصػػػػيؿ كتنميػػػػة التفكيػػػػر االبتكػػػػارم بػػػػيف    
 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، لصالح المجمكعة التجريبية.

 لسابقة:جدول يمخص الدراسات ا -4 -3
مػف خػبلؿ الجػدكؿ  التػي كرد ذكرىػا فيمػا سػبؽ قامت الباحثة بتمخيص محتكل الدراسات السػابقة

( الذم ضـ كؿ دراسة مف حيث: منيجيػا، أداتيػا، عينتيػا، كأىػـ النتػائج التػي تكصػمت ُ، ّرقـ )
 إلييا.

 

 

 
 



 (: ممخص الدراسات السابقةُ، ّجدكؿ )ال

 يارات التفكير اإلبداعيدراسات تناولت برامج تنمية مأواًل: 

 دراسات عربية. 1

منيج  الباحث/العام
 الدراسة

 أىم نتائج الدراسة عينة الدراسة أدوات الدراسة

اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيمي 
(ََِٓ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
 التجريبي

بطاقػات البيانػات األكليػػة 
مػػػػػػػػػف إعػػػػػػػػػداد الباحثػػػػػػػػػة، 
اختبػػػػػػار التيػػػػػػر لمقػػػػػػدرات 
العقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

(Leiter,1927) 
اختبػػػار تػػػػكرانس لمتفكيػػػػر 

اعي اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
(Torrance,1966) 

كبرنػػػػامج تػػػػدريبي مسػػػػتند 
إلػػػػى المعػػػػب مػػػػف إعػػػػداد 

 الباحثة

طفػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ّْ
كطفمػػػػػػة مػػػػػػف 
المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقيف 
سػػمعيان بعمػػر 

(ٓ–ٕ )
 سنكات

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي األداء عمػػػى 
اختبػػػػػػػػػار تػػػػػػػػػكرانس البعػػػػػػػػػدم لصػػػػػػػػػالح 
التجريبيػػػػة، كعػػػػدـ كجػػػػكد ىػػػػذه الفػػػػركؽ 

المجمكعػػة  تبعػػان لمتغيػػر الجػػنس ضػػمف
 التجريبية. 

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير 
كآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف 

(ََِٕ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

مقيػػاس لميػػارات التفكيػػر 
اإلبػػػػػػػػداعي مػػػػػػػػف إعػػػػػػػػداد 
كتطػػػػػػػػػػػػػػػكير البػػػػػػػػػػػػػػػاحثيف، 
كبرنػػػػػػػػامج تػػػػػػػػدريبي مػػػػػػػػف 
 إعداد كتطكير الباحثيف

طالػػػػػػػػػػػب َٔ 
كطالبػػػػػة مػػػػػف 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

 األساسي

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػابطة فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػتكل 

فكيػػػػػر اإلبػػػػػداعي لصػػػػػالح التجريبيػػػػػة الت
 تعزل لمبرنامج التدريبي.

أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
(ََِٗ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
 التجريبي

اختبػػػار تػػػػكرانس لمتفكيػػػػر 
اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداعي 

(Torrance,1966) 
كبرنػػػػػامج مقتػػػػػرح لتنميػػػػػة 
اإلبػػػػػػػػداع مػػػػػػػػف تصػػػػػػػػميـ 

 الباحثة.

طفمػػػػػػػػػػػػػػػة َِ 
 مف غزة

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 

 تطبيؽ البعدم الختبار تكرانس.في ال

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر 
(ََُِ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

مػػػػػػػػػػػػف  RISKبرنػػػػػػػػػػػػامج 
 Anita)إعػػػػػػػػػداد 

Harnadec, 1910) 
كاختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر 
اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداعي 

طالػػػب  ُْْ
كطالبػػػػػة مػػػػػف 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع 

 األساسي

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 

التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار تػػكرانس فػػي 
يعػػػػػػزل لمبرنػػػػػػامج، كعػػػػػػدـ كجػػػػػػكد ىػػػػػػذه 
الفػػػػركؽ تبعػػػػان لمجػػػػنس فػػػػي المجمكعػػػػة 



(Torrance,1966) .التجريبية 

حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
(ََُِ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
 التجريبي

اختبػػػػار أبراىػػػػاـ لمتفكيػػػػر 
االبتكػػػارم تقنػػػيف مجػػػدم 

(، قائمػػػة َُٗٗحبيػػػب )
Teele  لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكاءات

المتعػػػػػػػددة تقنػػػػػػػيف عػػػػػػػزك 
عفانػػػػػة كنائمػػػػػة الخزنػػػػػدار 

(، كبرنػػامج ََِْعػػاـ )
قػػػػػػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػػػػػػى نظريػػػػػػػػػػػػػة 
الػػػػذكاءات المتعػػػػددة مػػػػف 

 إعداد الباحث

تمميػػػػػػػػػػػػػػػذ  ّٖ
كتمميػػػػذة مػػػػف 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامس 

 االبتدائي

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 
في األداء البعدم عمى اختبار التفكير 

 االبتكارم.

خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(َُُِ ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
 التجريبي

عمميػػة برنػػامج األنشػػطة ال
مػػػػػػػػػف إعػػػػػػػػػداد الباحثػػػػػػػػػة، 
اختبػػػار تػػػػكرانس لمتفكيػػػػر 
اإلبػػػػػػػػػػػػػػػداعي باألفعػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
كالحركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

(Torrance,1966) 
تقنػػيف محمػػد ثابػػت عمػػي 

 (ُِٖٗالديف )

طفػػػػػػػػػػػػػػػػؿ َْ 
كطفمػػة بعمػػر 

(ٓ–ٔ )
 سنكات

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 
فػػػػػي األداء البعػػػػػدم الختبػػػػػار تػػػػػكرانس 

 داعي باألفعاؿ كالحركات.لمتفكير اإلب

 أجنبية. دراسات 2

منيج  الباحث/العام
 الدراسة

 أىم نتائج الدراسة عينة الدراسة أدوات الدراسة

ركد 
(ُٕٗٗ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
 التجريبي

برنػػػػػامج المكاىػػػػػب غيػػػػػػر 
 TUالمحدكدة 

طالػػػػػػػػػػػب  ْٖ
مػػػػف مػػػػدارس 
جنكب غػرب 

 بريطانيا

كجػػػػػػكد فػػػػػػركؽ فػػػػػػي أداء المجمػػػػػػكعتيف 
عمػػػػػػى ميػػػػػػارات التجريبيػػػػػػة كالضػػػػػػابطة 

)التفكيػػر التشػػعبي، التفسػػيرات المفظيػػة 
كغيػػػػػػػػػػر المفظيػػػػػػػػػػة، التنبػػػػػػػػػػؤ( لصػػػػػػػػػػالح 

 التجريبية.

إردكغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
كآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف 

(ََِٗ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

اختبػػػار تػػػكرانس بنسػػػختو 
التركيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف إعػػػػػػػػػػػداد 

(Aslan, ُٗٗٗ) 

طالػػػػػػػػػػػب  ٓٓ
مػػػػف الصػػػػؼ 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادس 

 االبتدائي

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
ة لصػػالح التجريبيػػة التجريبيػة كالضػػابط

 عمى األداء البعدم الختبار تكرانس.

كظػػػػػػػان فػػػػػػػي بينػػػػػػػت النتػػػػػػػائج تقػػػػػػػدمان ممحطفػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ٖٔاختبػػػار تػػػػكرانس لمتفكيػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارام 



غكردكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
كبيرككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

(َُُِ) 

اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداعي  التجريبي
(Torrance,َُٗٗ )

كمقيػػػاس سػػػمكؾ كميػػػزات 
الشخصػػػية المبدعػػػة مػػػف 
تصػػػػػػميـ البػػػػػػاحثيف عػػػػػػاـ 

(ََِٕ) 

–ٓبعمػػػػػػػػػػر )
 ( سنكاتٔ

اإلبػػػػداع الشػػػػفكم، كالتخطيطػػػػي، كفػػػػي 
سػػػمكؾ كمميػػػزات الشخصػػػية المبدعػػػة، 
مػػع عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فيمػػا سػػبؽ ذكػػره 

 تبعان لمجنس.

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج  (ت .تاف )د
 التجريبي

اختبار القدرات اإلدراكية 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ 
(Thorndike & 

Hagen,1916) 

طالػػػب ُٖٓ 
مػػف الجامعػػة 
المتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة 

 التقنيات

مػػػػػػػػػػػكعتيف كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المج
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 

( فػػػػػػي PBCLفػػػػػػي فاعميػػػػػػة برنػػػػػػامج )
 إكساب الطمبة قدرات إبداعية.

 CoRTدراسات تناولت برنامج ثانيًا: 

 عربية. دراسات 1

منيج  الباحث/العام
 الدراسة

 أىم نتائج الدراسة عينة الدراسة أدوات الدراسة

التكريتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
(ََِٔ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 يالتجريب

اختبػػػػػار االسػػػػػتدالؿ مػػػػػف 
إعػػػػداد الباحثػػػػة، اختبػػػػار 
تكليػػد الحمػػكؿ مػػف إعػػداد 
الباحثػػػػػػػػػة، الجػػػػػػػػػزء األكؿ 
كالثػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػف برنػػػػػػػػػامج 

 ككرت

طالػػػب  ََُ
كطالبػػػػػة مػػػػػف 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 الرابع

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة فػي اختبػػارم حػػؿ 
المشػػػػػػػػكبلت لصػػػػػػػػالح التجريبيػػػػػػػػة دكف 

 كجكد فركؽ تبعان لمجنس

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العتي
(ََِٕ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
 التجريبي

اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر 
الناقػػػػػػػد إعػػػػػػػداد الشػػػػػػػرقي 

(، الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزأيف ََِٓ)
األكؿ كالثالػػػػػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػػػػػف 
برنػػػػامج كػػػػكرت، اختبػػػػار 

 المتشابيات لككسمر.

طالػػػػػػػػػػػب َْ 
مػػػػف الصػػػػؼ 

األكؿ 
 الثانكم

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػػػػػػػة كالضػػػػػػػابطة فػػػػػػػي ميػػػػػػػارات 

تعػزل التفكير الناقد لصالح التجريبيػة، 
 لمبرنامج المستخدـ.

المحتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيداف 

(ََِٖ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

الجػػػػػػػػػػػزء األكؿ كالثػػػػػػػػػػػاني 
كالسػػػػػػادس مػػػػػػف برنػػػػػػامج 

CoRT مجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،
اختبػػػػػػػػارات مػػػػػػػػف إعػػػػػػػػداد 
الباحثيف، كمقياس اتخػاذ 
القػػػػػػػػػرارات مػػػػػػػػػف إعػػػػػػػػػداد 

طالبػػػػػػػػػػػػة ِٕ 
مػػػػف الصػػػػؼ 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع 

 األساسي

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
ريبيػػػػػة كالضػػػػػابطة فػػػػػي التحصػػػػػيؿ التج

كالميػػارات العمميػػة كالقػػدرة عمػػى اتخػػاذ 
القػػػػػػػػػرار لصػػػػػػػػػالح التجريبيػػػػػػػػػة، تعػػػػػػػػػزل 

 لمبرنامج التدريبي.



 كتطكير الباحثيف.

مخيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(َُِّ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

اسػػتبانة ميػػاـ المشػػكبلت 
السػػػػػػػػػػػػبع مػػػػػػػػػػػػػف إعػػػػػػػػػػػػػداد 
الباحػػػث، اسػػػتبانة تحميػػػؿ 
إجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
المشػػػػػػػػػػػػػكبلت، برنػػػػػػػػػػػػػامج 

 ككرت

طالبػػػػػػػػػػػػة َٔ 
مػػػػػػػػػػػف قسػػػػػػػػػػػـ 

 ة الطفؿتربي

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 

 في األداء عمى استبانات الدراسة.

عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
(َُِّ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر 
الرياضػػػػػػػػي مػػػػػػػػف إعػػػػػػػػداد 
الباحثػػػػػػػػػة، الجػػػػػػػػػزء األكؿ 

 مف برنامج ككرت

طالبػػػػػػػػػػػػة َٖ 
مػػػػف الصػػػػؼ 
الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 المتكسط

مجمػػػػػػػػػػػكعتيف كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف ال
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 

 في ميارات التفكير الرياضي

 أجنبية. دراسات 2

منيج  الباحث/العام
 الدراسة

 أىم نتائج الدراسة عينة الدراسة أدوات الدراسة

إدكاردز 
كمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؼ 

(ُّٖٗ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

الجػػزء األكؿ مػػف برنػػامج 
 ككرت

طالػػػػػػػػػػػب ِٕ 
مػػػػػف الػػػػػذككر 

 ُٓبعمػػػػػػػػػػػػػػر 
 سنة

أظيػػػػرت النتػػػػائج تحسػػػػنان فػػػػي ميػػػػارات 
تفكيػػػػػػػػر الطػػػػػػػػبلب كميػػػػػػػػارات الكتابػػػػػػػػة 

 القصصية ذات المكاضيع المألكفة.

إدكاردز 
(ُٖٖٗ) 

الجػػزء األكؿ مػػف برنػػامج  دراسة الحالة
 ككرت

أطفاؿ في ٕ 
المرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 االبتدائية

كجػػػػػكد تػػػػػأثيرات إيجابيػػػػػة غيػػػػػر فكريػػػػػة 
لبرنػػػػػػامج كػػػػػػكرت فػػػػػػي تعمػػػػػػيـ ميػػػػػػارات 

 التفكير

دز إدكار 
ككبليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 

(ُٖٗٗ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي 

 التحميمي

برنػػػػػامج كػػػػػكرت بأجزائػػػػػو 
 الستة

عينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف 
التبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 

 ُِبعمػػػػػػػػػػػػػػر 
 سنة

لػػػػكحظ أف أسػػػػمكب التعمػػػػيـ قػػػػد أصػػػػبح 
أكثػػػػػر تفاعميػػػػػة كاتجاىػػػػػان نحػػػػػك العمػػػػػؿ 
الجمػػػػػػػػػاعي، كمػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػبحت أفكػػػػػػػػػار 

 التبلميذ أعمؽ كأكثر ثقة كتنكعان.

بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
(ُِٗٗ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

مػػػػػف  PMIتفكيػػػػػر أداة ال
 برنامج ككرت

طالػػػب ُُُ 
ذكػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 
قسـ المنػاىج 
فػػػػػػي جامعػػػػػػة 

 أالباما

ككد فػػركؽ بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة 
كالضػػػػػػػػابطة لصػػػػػػػػالح التجريبيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 

 الكتابة كالتعبير بفاعمية عف أفكارىـ

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج غانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادك 
الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي 

مجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة برنػػػػػامج كػػػػػكرت بأجزائػػػػػو 
أطفػػاؿ بعمػػر 

لػػػػػػكحظ أف األطفػػػػػػػاؿ الػػػػػػذيف تعرضػػػػػػػكا 
لبرنػػامج كػػكرت كػػانكا أكثػػر قػػدرة عمػػى 



( ٖ–ٕ) الستة التحميمي (ُٕٗٗ)
 سنكات

تقديـ التعميقات كاألفكار، كأكثػر قابميػة 
لمعمػػػؿ الجمػػػاعي، كلتحسػػػف الميػػػارات 
الشخصػػػػػػػية، كلتحكيػػػػػػػؿ تفكيػػػػػػػرىـ مػػػػػػػف 

 سياؽ آلخر بسيكلة كسرعة.

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامت 
(ُٗٗٗ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي 

 التحميمي

الجػػزء األكؿ مػػف برنػػامج 
 ككرت

ة مػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػ
تبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 الرابع

أصبحت عينة الدراسة أكثر قدرة عمى 
تقبػػػػؿ الظػػػػركؼ المتغيػػػػػرة بسػػػػرعة فػػػػػي 
القػػرف الحػػادم كالعشػػريف كمػػا اكتسػػػبكا 

 مبادئ عقمية نحك التعمـ المستمر.

تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكنا 
(ََُِ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

الجػػزء األكؿ مػػف برنػػامج 
 ككرت

مجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
أطفػػاؿ بعمػػر 

 سنة ُْ

ى نمػػػػػك ميػػػػػارات تكصػػػػػمت الدراسػػػػػة إلػػػػػ
التفكيػػػػػػػػػػػر عامػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدل المجمكعػػػػػػػػػػػة 
التجريبيػػػػػػػػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػػػػػػػػة بالمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الضابطة.

ممحـ كعيسى 
(َُِّ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

اختبػػػػػػار التفكيػػػػػػر الناقػػػػػػد 
إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 

(Dardour,2001) 
كالجزء األكؿ مف برنامج 

 ككرت

طالػػػػػػػػػػػب ّٗ 
مػػػػف الصػػػػؼ 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادس 
يعػػػػػانكف مػػػػػف 
صػػػػػػػػػػػػػػػعكبات 
تعمػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي 
الرياضػػػػػػػػػيات 
فػػػػي مػػػػدارس 

 عماف

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػػػػػػػة كالضػػػػػػػابطة فػػػػػػػي ميػػػػػػػارات 
التفكيػػػػػػػر الناقػػػػػػػد، لصػػػػػػػالح المجمكعػػػػػػػة 

 التجريبية.

 في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي CoRTدراسات تناولت فاعمية برنامج ثالثًا: 

 عربية. دراسات 1

منيج  الباحث/العام
 الدراسة

 راسةأىم نتائج الد عينة الدراسة أدوات الدراسة

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيب 
(َََِ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

برنػػػػػامج الكػػػػػكرت لتعمػػػػػيـ 
التفكيػػر، اختبػػار تػػكرانس 
لمتفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػداعي 

(Torrance,1966) 

طالػػػػػػػػػػػب ْٖ 
كطالبػػػػػة مػػػػػف 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 اإلعدادم

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 

 في ميارات التفكير.

الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثـ 
(ََِٓ) 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 
 لتجريبيا

الجػػزء األكؿ كالرابػػع مػػف 
برنػػػامج كػػػكرت، كاختبػػػار 

طالبػػػػة ُُٔ 
مػػػػف الصػػػػؼ 

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 



التفكيػػػػػػر اإلبػػػػػػداعي مػػػػػػف 
 إعداد الباحثة.

الثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 
الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكم 

 األدبي

في األداء البعدم عمى اختبار التفكير 
 اإلبداعي.

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلد 
(ََِٔ) 

بو المػػػنيج شػػػ
 التجريبي

اختبػػػار تػػػػكرانس لمتفكيػػػػر 
اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػداعي تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

(، ُّٖٗالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنطي )
كالجػػػػػػػػزء األكؿ كالثالػػػػػػػػػث 
مف برنامج كػكرت لتعمػيـ 

 التفكير

طالبػػػػة  ُُُ
مػػػف طالبػػػات 
المغة العربيػة 
كالدراسػػػػػػػػػػػػػات 

 اإلسبلمية

كجػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػػكعتيف 
التجريبيػة كالضػػابطة لصػػالح التجريبيػػة 

 بداعي.في تنمية ميارات التفكير اإل

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ 
(ََُِ) 

المػػػنيج شػػػبو 
 التجريبي

برنػػػػامج الكػػػػكرت بجزأيػػػػو 
األكؿ كالرابػػػػػػػػػػػػػػع، كمػػػػػػػػػػػػػػا 
أعػػػػػدت الباحثػػػػػة اختبػػػػػار 
تحصػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػـك 
كاختبػػػػار لقيػػػػاس التفكيػػػػر 

.  االبتكارم في العمـك

مجمكعة مػف 
تبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

األكؿ 
 اإلعدادم

كجػػػػكد فػػػػركؽ فػػػػي مسػػػػتكل التحصػػػػيؿ 
كتنميػػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػػر االبتكػػػػػػػػػػػارم بػػػػػػػػػػػيف 

مػػػػػػػػػكعتيف التجريبيػػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػػابطة المج
 لصالح التجريبية.

 موقع البحث الحالي بين الدراسات السابقة:  -5 -3
 قػػػدمت الدراسػػػات السػػػابقة العربيػػػة كاألجنبيػػػة الفائػػػدة الكبيػػػرة لمباحثػػػة مػػػف حيػػػث القاعػػػدة النظريػػػة

عمى برامج لبحث، كأيضان في االطبلع ا، كمف حيث اإلرشاد إلى األدكات المبلئمة لطبيعة الكاسعة
، كقػد اتفػؽ البحػث الحػالي مػع ككيفيػة التػدريب عمييػا كالسػير بػإجراءات البحػث التفكير المستخدمة

 عنيا في نقاط أخرل: ت السابقة في بعض النقاط، كاختمؼالدراسا

 فاتفؽ مع الدراسات السابقة: 

بو التجريبػػي ػػػ مػػف حيػػث المػػنيج المتبػػع فػػي البحػػث، فغالبيػػة الدراسػػات السػػابقة اعتمػػدت المػػنيج شػػ
(،  ُٕٗٗ(، )غانػػػادك، ُٖٗٗ(، )إدكاردز ككبليتػػػكف، ُٖٖٗباسػػػتثناء دراسػػػة )إدكاردز،

 (. ُٗٗٗ)سامت،

ػ مف حيث األدكات المستخدمة حيث أٌف غالبية الدراسات السابقة اعتمدت اختبار تػكرانس لمتفكيػر 
 (، ََِٓ(، )اليػػػػػذيمي، َََِ( كدراسػػػػػة )شػػػػػبيب،ُٔٔٗ ,Torranceاإلبػػػػػداعي )

(، )غػػارام غكردكبػػؿ  ََُِ(، )بػػدكر، ََِٗ(، )أىػػؿ، ََِٖ(، )صػػكافطة،ََِٔ،بلد)الجػػ
في تنمية ميارات التفكير  CoRT(، كما استخدمت الكثير مف الدراسات برنامج  َُُِكبيرككك،

( قد استخدمتا الجزأيف األكؿ كالرابع  ََُِ( كدراسة )سميـ، ََِٓاإلبداعي فنجد دراسة )الكمثـ،
  .التفكير اإلبداعي كما البحث الحالي في تنمية ميارات



لتعمػػيـ التفكيػر حيػػث عمػػدت معظػـ الدراسػػات السػابقة إلػػى تنػػاكؿ  CoRTأسػمكب تنػػاكؿ برنػامج 
أدكاتو بأسمكب مباشر كبشكؿ مستقؿ، بينما لجأت بعض الدراسات السابقة إلى دمج أدكات بعػض 

(، ََِٖ، )المحتسػػب كسػػكيداف، (ََِٓأجػػزاء البرنػػامج ضػػمف المػػكاد الدراسػػية كدراسػػة )الكمػػثـ، 
 (ََُِ)سميـ، 

 كما يتميز البحث الحالي عف بعض الدراسات السابقة في بعض النقاط، مثؿ:

يػة مختمفػة عمييا البحػث، حيػث تناكلػت الدراسػات السػابقة مراحػؿ عمر  طيٌبؽػ المرحمة العمرية التي 
الصػػؼ  يػػذينػػة مػػف تبلم( التػػي تناكلػػت ع ُٗٗٗدراسػػة )سػػامت، باسػػتثناءكمػػف مسػػتكيات متعػػددة 

 الرابع األساسي، عمى الرغـ مف أف المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي التحميمي. 

فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػػر  CoRTػػػػ تنػػػاكؿ البحػػػث الحػػػالي الجػػػزأيف األكؿ كالرابػػػػع مػػػف برنػػػامج 
لكػف دراسػة الكمػثـ قػد  ( ََُِ(، )سػميـ، ََِٓاإلبداعي كىذا ما لـ نجػده إال فػي دراسػة )الكمػثـ،

تمػت فػػي السػػعكدية كعمػػى عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ الثالػػث الثػػانكم األدبػػي، كمػػا أف دراسػػة سػػميـ قػػد 
ما تناكلت دراسػات أخػرل أجػزاء نتمت في مصر كعمى عينة مف طمبة الصؼ األكؿ اإلعدادم، بي

(،  َََِفػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي كدراسػػػة )شػػػبيب، CoRTمختمفػػػة مػػػف برنػػػامج 
بأجزائػػو المختمفػػة فػػي تحقيػػؽ CoRT ( كفػػي دراسػػات أخػػرل اسػػتخدـ برنػػامج  ََِٔ)الجػػبلد،

(،  ََِأىػػػػداؼ أخػػػػرل مختمفػػػػة عػػػػف تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي كدراسػػػػة )التكريتػػػػي،
(،  َُِّ(، )عطػػار، َُِّ(، )مخيمػػر، ََِٖ(، )المحتسػػب كسػػكيداف،ََِٕ)العتيبػػي،

(،  ُٕٗٗ(، )غانػادك، ُِٗٗ(، )بيػؿ، ُٖٗٗدز ككبليتػكف،(، )إدكار ُّٖٗ)إدكاردز كبالػدكؼ،
(، كما نجد بعض الدراسات قد استخدمت بػرامج أخػرل  َُِّ(، )ممحـ كعيسى، ُٗٗٗ)سامت،

(،  ََِٕ(، )السػػمير كآخػػركف، ََِٓفػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي كدراسػػة )اليػػذيمي،
 (. ُٕٗٗ(، )ركد، َُُِ(، )خضر، ََُِ(، )حسف، ََُِ(، )بدكر، ََِٗ)أىؿ،

لتعميـ التفكير في عدد مف البمداف العربية، إال أنو لـ يطبؽ سابقان في  CORTتـ تطبيؽ برنامج ػ 
كعمػػػى عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ الثػػػاني  ( فػػي مدينػػة دمشػػؽ َََِسػػكرية إال مػػف قبػػؿ )شػػبيب،

كالسػػػكرم،  اإلعػػدادم، كبالتػػالي يسػػير البحػػػث الحػػالي فػػي إطػػار التكجػػػو التربػػكم العػػالمي كالعربػػي
 كيقدـ نسخة معدلة مف البرنامج متكيفة لمتطبيؽ في البيئة المحمية الخالية مف ىكذا برامج. 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جراءاتو   ُٗ -ٕٗ الفصل الرابع: منيج البحث وا 

 َٖ مقدمة الفصؿ 
 َٖ منيج البحث  -ُ -ْ
 َٖ مجتمع البحث كعينتو  -ِ -ْ
 ُٗ -ِٖ أدكات البحث  -ّ -ْ
 ِٖ لتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابع  CoRTبرنامج  -ُ -ّ -ْ
 ٖٓ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي  -ِ -ّ -ْ
 ُٗ تطبيؽ التجربة النيائية  -ْ -ْ



 الفصل الرابع
جراءاتو  منيج البحث وا 

 الفصل  مقدمة
تبػػػػار يتضػػػمف الفصػػػؿ الحػػػػالي عرضػػػان مفصػػػػبلن لمػػػنيج البحػػػػث كعينتػػػو كأدكاتػػػػو المسػػػتخدمة )اخ

جراءات الدراسػة  CoRTتكرانس لمتفكير اإلبداعي، برنامج  لتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابع(، كا 
 االستطبلعية كتطبيؽ التجربة النيائية.

 منيج البحث: -1 -4
 تـ استخداـ المنيج الكصفي في سياؽ اإلطار النظرم لمبحث.  

لتعمػػيـ  CoRTلتػػدريب عمػػى برنػػامج فاعميػػة ا لمكشػػؼ عػػفالمػػنيج شػػبو التجريبػػي  اسػػتخدـكمػػا 
التفكيػػر بجزأيػػو األكؿ كالرابػػع باعتبػػاره متغيػػران مسػػتقبلن، كذلػػؾ فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي 

 .لمركنة باعتبارىا متغيرات تابعةالمتمثمة بالطبلقة كاألصالة كا

 مجتمع البحث وعينتو: -2 -4
 محافظػةألساسػي مػف الحمقػة األكلػى فػي الصػؼ الرابػع ا يذتبلميتألؼ مجتمع البحث مف جميع 

( تمميػػذان كتمميػػذة حسػػب إحصػػائيات ُّٔٔمدرسػػة، كالبػػالغ عػػددىـ ) ٕٓالبلذقيػػة، مػػكزعيف عمػػى 
 ـ. َُِْ /َُِّمديرية التربية في محافظة البلذقية لمعاـ الدراسي 

ككنيػا   المختمطػة كقد اختارت الباحثة مدرسة )أنيس عباس( التي أصبح اسػميا )عػبلء سػمماف(     
، تمثػػؿ المجتمػػع السػػكاني فػػي محافظػػة البلذقيػػة تضػػـ شػػرائح اجتماعيػػة كاقتصػػادية كثقافيػػة متنكعػػة

كتحتػػػكم المدرسػػػة عمػػػى أربػػػع شػػػعب دراسػػػية لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي، كقػػػد عممػػػت الباحثػػػة عمػػػى 
 االختيػػار العشػػكائي لشػػعبتيف دراسػػيتيف لتطبيػػؽ أدكات البحػػث فييمػػا لتشػػكبل المجمكعػػة التجريبيػػة،

تمميػذان كتمميػذة مكزعػة إلػى مجمػكعتيف ضػابطة  ُّٗكبذلؾ تككف عينة البحث النيائية مؤلفػة مػف 
 أفراد عينة البحث.التبلميذ ( يكضح تكزع ُ، ْكتجريبية، كالجدكؿ التالي رقـ )

 

 

 



 مجمكعتيف تجريبية كضابطة تبعان لمجنس لىإأفراد عينة البحث التبلميذ تكزع (:  ُ،ْجدكؿ )ال

 حجم المجموعة عدد الذكور عدد اإلناث العدد الشعبة المجموعة

 تجريبية
ُ ِّ 

ْٓ ِٔ ُٕ 
ِ ّٗ 

 ضابطة
ّ ّّ 

ِْ ِٔ ٖٔ 
ْ ّٓ 

)التجريبيػػػة كالضػػػابطة( قامػػػت الباحثػػػة  البحػػػثمجمػػػكعتي  التبلميػػػذ فػػػي كلضػػػماف التكػػػافؤ بػػػيف
 بالخطكات التالية، قبؿ تطبيؽ التجربة: 

الميسػػجميف فػػي الصػػؼ الرابػػع األساسػػي خػػبلؿ العػػاـ الدراسػػي  ينػػة البحػػثالتبلميػػذ أفػػراد ع تحديػػدػػػ ُ
عينػػػة  أفػػػراد يػػذرسػػػكب فػػي سػػػجؿ التبلم كاقعػػػة التأكػػػد مػػف عػػػدـ كجػػكد أم مػػع، (َُِْ -َُِّ)

  البحث.

التطبيػػػػؽ القبمػػػػي الختبػػػػار تػػػػكرانس بصػػػػكرتو المفظيػػػػة )أ( عمػػػػى مجمػػػػكعتي البحػػػػث )التجريبيػػػػة ػػػػػ ِ
ثػػػـ تحميػػػؿ النتػػػائج إحصػػػائيان باسػػػتخداـ البرنػػػامج كمػػػف  كعتيف،كالضػػػابطة(، لضػػػماف تكػػػافؤ المجمػػػ

 ، كالجدكؿ التالي يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:SPSSاإلحصائي الحاسكبي 
ؽ القبمي في التطبي )التجريبية الضابطة( المجمكعتيف تبلميذدرجات  ي(: الفركؽ بيف متكسط ِ،ْجدكؿ )ال

 بصكرتو المفظية )أ( بأبعاده األربعةلمتفكير اإلبداعي الختبار تكرانس 
 المجموعة      

 
  أبعاد

 التفكير اإلبداعي

)ت(  N = 68الضابطة  N = 71التجريبية 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 االحتمالية

 التفسير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غير دال 1.643 1.15 1.334 1.93681 2.8188 1.91249 2.8612 الطالقة

 غير دال 1.689 1.15 1.78- 1.68719 1.8319 1.69497 1.7414 األصالة

 غير دال 1.327 1.15 1.799 1.17721 1.9643 1.64111 2.1563 المرونة

 غير دال 1.731 1.15 1.144 1.73482 2.2117 1.71426 2.2193 الدرجة الكمية

فػػي الجػػدكؿ السػػابؽ أف القيمػػة االحتماليػػة ألبعػػاد اختبػػار  لتحميػػؿ اإلحصػػائيكقػػد بينػػت نتػػائج ا
(، المركنػػػػػػة ٖٗٔ.َ(، األصػػػػػػالة )ّْٔ.َتػػػػػػكرانس لمتفكيػػػػػػر اإلبػػػػػػداعي ىػػػػػػي بالنسػػػػػػبة لمطبلقػػػػػػة )

عػدـ  ( كجميعيا أكبر مف قيمػة مسػتكل الداللػة ممػا يػدؿ عمػىُّٕ.َ(، كالدرجة الكمية )ِّٕ.َ)
الضػابطة عمػى التجريبيػة ك المجمػكعتيف  تبلميػذمتكسػطات درجػات الػة إحصػائيان بػيف دكجكد فػركؽ 



األربعػػة المتمثمػػة بالطبلقػػة كاألصػػالة كالمركنػػة كالدرجػػة  كبأبعػػادهاختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي 
المجمكعتيف مػف حيػث امػتبلكيـ لميػارات التفكيػر اإلبػداعي، كذلػؾ  تبلميذ الكمية، مما يعني تكافؤ
 قبؿ تطبيؽ البرنامج.

  أدوات البحث: -3 -4
 لتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابع: CoRTبرنامج  -ُ -ّ -ْ

(، كقػػد قػػاـ كػػؿ مػػف ناديػػا ىايػػؿ سػػركر َُٕٗبكنػػك عػػاـ )برنػػامج مصػػمـ مػػف قبػػؿ إدكارد ديىػػك 
( بترجمتو كتعديمػو ليناسػب البيئػة العربيػة، كبػذلؾ يتػألؼ البرنػامج ََِٕكثائر غازم حسيف عاـ )

ككتػػاب بطاقػػات الػػدركس، كقػػد تػػـ  ،كدليػػؿ لمبرنػػامج ،لبرنػػامج السػػتتمثػػؿ أجػػزاء امػػف ثمانيػػة كتػػب 
إجػػراء العديػػد مػػف الدراسػػات حػػكؿ البرنػػامج فػػي العديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػة حيػػث أثبػػت فاعميتػػو فػػي 

عاىػػد فػػي األردف تنميػػة ميػػارات تفكيريػػة عػػدة، كمػػا دخػػؿ البرنػػامج حيػػز التطبيػػؽ فػػي العديػػد مػػف الم
، كمػػف أجػػؿ اسػػتخدامو فػػي البيئػػة المحميػػة عمػػدت الباحثػػة إلػػى إجػػراء العديػػد مػػف اكالسػػعكدية كغيرىػػ

التعديبلت كاإلضافات عميو، كقد تـ عرض البرنامج بصكرتو الميعدلػة عمػى مجمكعػة مػف األسػاتذة 
( ٔالمحكميف مف ذكم الخبػرة كاالختصػاص مػف جامعػات دمشػؽ كالبعػث كتشػريف، كالممحػؽ رقػـ )

ـٌ إجراء دراسة يبيف أسماء السادة الم حكميف، كبعد إجراء التعديبلت التي قدميا السادة المحكمكف ت
 استطبلعية لمتأكد مف مناسبة البرنامج الميعدؿ لمبيئة كالمرحمة العمرية الميستيدفة.

 ككصػؼه  ألسس البرنامج كأىدافو كخصائصػو كفمسػفتو، رضه كقد كرد سابقان في الفصؿ الثاني ع
مسػػػتخدمة فػػػي البحػػػث الحػػػالي، كسػػػيتـ فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ عػػػرض سػػػير ألجزائػػػو كلمػػػدركس ال مػػػكجزه 

 الدراسة االستطبلعية لمبرنامج، كالتطبيؽ النيائي لو.

 الدراسة االستطالعية لمبرنامج:

 برنامج إلى ما يمي:لمستطبلعية االدراسة ال ىدفت

يػػة كالمرحمػػة المحممػػع البيئػػة  التحقػػؽ مػػف مبلءمػػة البرنػػامج بأدكاتػػو كأىدافػػو كخطكاتػػو كتمارينػػوػػػ ُ
جراء التعديبلت كاإلضافات البلزمة بإشراؼ الدكتكرة المشرفة.  العمرية المستيدفة،  كا 

التحقؽ مف قدرة كقابمية الخطة الدرسية عمى تدريب التبلميػذ عمػى اسػتخداـ كػؿ أداة مػف أدكات ػ ِ
 .البرنامج بجزأيو األكؿ كالرابع

و التػدريب عمػى كػؿ أداة، كمعرفػة أفضػؿ طريقػة التحقؽ مف زمف الجمسة التدريبية الذم يحتاج ػ ّ
 زمف الجمسة عمى كؿ خطكة مف خطكات الخطة الدرسية.في تكزيع 



عمى شعبة دراسية مف شػعب الصػؼ  CoRTكقد طبقت الباحثة الدراسة االستطبلعية لبرنامج 
ػػػ َُِِالحمقػػة األكلػػى لمعػػاـ الدراسػػي ) -المختمطػػة محفػػكض إبػػراىيـالرابػػع األساسػػي فػػي مدرسػػة 

كقػػد كػػاف  ـ(، حيػػث تػػـ اختيػػار ىػػذه الشػػعبة كعينػػة اسػػتطبلعية بطريقػػة السػػحب العشػػكائي،َُِّ
أسػػػبكعان،  َِ( تمميػػػذ كتمميػػػذة، كدامػػػت الدراسػػػة االسػػػتطبلعية ِْفػػػي ىػػػذه الشػػػعبة ) يػػػذعػػدد التبلم

، كبػدأت الدراسػة االسػتطبلعية تـ ذلؾ في إحػدل حصػتي الرسػـبمعدؿ حصة كاحدة في األسبكع ك 
 ـ.َُِّ/ٓ/ُِكلغاية  َُِِ/ُُ/ُٖ مف تاريخ

بتقديـ التماريف التي كافقت عمييا لجنة التحكيـ، ضمف الجػزأيف األكؿ كالرابػع كقد قامت الباحثة 
 لتعميـ التفكير. CoRTمف برنامج 

 مراحؿ الدراسة االستطبلعية:

المدرسػة  لتسػييؿ ميمػة الباحثػة فػي ة فػي محافظػة البلذقيػةمديرية التربيػ مكافقةالحصكؿ عمى . ُ
 المختارة )إبراىيـ محفكض(.

االتفػػػػػاؽ مػػػػػع الكػػػػػػادر اإلدارم كالتعميمػػػػػي فػػػػػػي مدرسػػػػػة إبػػػػػراىيـ  محفػػػػػػكض إلجػػػػػراء الدراسػػػػػػة  . ِ
 .االستطبلعية في حصص محددة، كتـ اختيار إحدل حصص الرسـ لذلؾ

 الراسبيف سنة دراسية أك أكثر. يذالتبلم بيدؼ استبعاد يذالتأكد مف سجبلت التبلم. ّ

 ، كفؽ الخطكات التالية:لتدريب عمى استخداـ أدكات البرنامج الميعدؿا . ْ

عنػكاف الػدرس كأىميتػو، كىػي  يػذة يسػتنتج مػف خبلليػا التبلممقدمة ىي فػي الغالػب قصػعرض ػ أ 
 .في جميع الدركس مف إعداد الباحثة

 بمساعدة الباحثة. يذتعريؼ أداة الدرس مف قبؿ التبلمػ ب 

، كطريقػػة طريقػػة اسػػتخداـ أداة الػػدرس يػػذبػػؿ الباحثػػة ليراقػػب التبلمؿ مػػف قػ عػػرض مثػػاؿ محمػػك ج 
 .تفكير الباحثة

، حيث يختمػؼ ىػذا التقسػيـ كالتعيػيف مجمكعةإلى مجمكعات، كتعييف قائد لكؿ  يذ. تقسيـ التبلمد 
 في كؿ درس.

عػة ، حيث يراقب كؿ تمميذ/ة طريقة تفكير أفراد المجمك مجمكعاتالطاقات العمؿ عمى ػ تكزيع بق 
 كيعبركا عف أفكارىـ دكف خجؿ أك كجؿ.

 .أماـ باقي الصؼ ػ مناقشة أفكار المجمكعات عف طريؽ قائد المجمكعةك 



، حيػث يراقػب كػؿ فرديػان، ليػتـ حميػا فػي المنػزؿ بمسػاعدة األىػؿ يػذػ تكزيع المشػاريع عمػى التبلمم 
 .تمميذ/ة طريقة تفكير األىؿ

 لتجميع إجاباتيـ كأفكارىـ عمى كؿ تمريف. الثانييـك في ال يذػ استرداد المشاريع مف التبلمط 

كأفكػػػارىـ عمػػػى لكحػػػة  يػػػذجميػػػع إجابػػػات التبلم كخػػػبلؿ كقػػػت الفرصػػػة عػػػرض الثالػػػثػػػػ فػػػي اليػػػـك 
عمػػى اعتبػػار أٌف المشػػاريع يػػتـ إنجازىػػا  يـاليطريقػػة تفكيػػر رفػػاقيـ كأىػػ يػػذليراقػػب التبلماإلعبلنػػات، 

 .بمساعدة األىؿ

 :ما يمي لدراسة االستطبلعية السابقةاخبلؿ مف مباحثة ل تبيف

 لػدلاغة بعضػيا اآلخػر العقمػي، كعػدـ كضػكح صػي يػذعمر التبلمعدـ مناسبة بعض التماريف ل. ُ
عادة صياغتيا في بعض الحاالت.يذمالتبل  ، فقامت الباحثة بشرحيا ليـ كا 

كليػد العديػد عمى ت يذلمتبلم كانت اإلجابات المجمعة المعركضة عمى لكحة اإلعبلنات مساعدة. ِ
 لفتح المجاؿ لمناقشتيا.  كف كافيان لـ يمف األفكار الجيدة، لكف الكقت 

كقت الفرصػة، ممػا جعػؿ لكحة اإلعبلنات في  عفحدكث بعض الفكضى عند قراءة اإلجابات  .ّ
 يتيربكف مف قراءتيا. يذبعض التبلم

 :كلمتغمب عمى المكاقؼ السابقة قامت الباحثة بما يمي

 اريف غير الكاضحة بالنسبة لمتبلميذ كغير المبلئمة لبيئتيـ. حذؼ بعض التم ر1

، كقد تـ يذبالنسبة لمتبلم إعادة صياغة بعض التماريف كاألمثمة الغامضة لتصبح أكثر كضكحان  ر2
 (ُالمشػػرفة، كمػػا تمػػت اإلشػػارة إلػػى ىػػذه التعػػديبلت فػػي الممحػػؽ رقػػـ ) الػػدكتكرةذلػػؾ تحػػت إشػػراؼ 

 .( مع إدراج تعميؿ لذلؾِك)
مػػػف أجػػػؿ مناقشػػػة  درس أك أداةلكػػػؿ  عكضػػػان عػػػف مػػػدة الفرصػػػة إضػػػافة نصػػػؼ حصػػػة دراسػػػية رررر3

كما يمكف أف تكلده مف أفكار جديدة بشكؿ منظـ ضمف  مف المشاريع اإلجابات كاألفكار المجمعة
تدريبان عمى البرنامج بمعدؿ حصة كنصػؼ  يذكبذلؾ يتمقى التبلم القاعة الصفية كبإشراؼ الباحثة،

 ( أسبكعان.َِكعمى مدل ) أسبكعيان،

نتيػػاء مػػف إجػػراء التعػػديبلت األخيػػرة بنػػاءن عمػػى الدراسػػة االسػػتطبلعية أصػػبح البرنػػامج االكبعػػد 
 بصكرتو النيائية جاىزان لمتطبيؽ في التجربة النيائية. 

 

 



 اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي: -ِ -ّ -ْ
 Torrance Tests of Creative Thinking( TTCTاختبػار تػكرانس لمتفكيػر اإلبػداعي )

كاليػدؼ األساسػي مػف ىػذا االختبػار ىػك المسػاعدة "فػي  ُٔٔٗانس عػاـ ر مصمـ مف قبػؿ بػكؿ تػك 
ة يمسػتكيات الدراسػالجميػع دل ، كيمكف استخدامو لػالذيف قد يتميزكف بقدرات إبداعيةانتقاء األفراد 

 قبػػػؿمػػػف الركضػػػة حتػػػى الدراسػػػات العميػػػا، شػػػريطة أف يقػػػدـ فرديػػػان كشػػػفكيان فػػػي المسػػػتكيات األكلػػػى 
 ( ُُٓ،ََُِالصؼ الرابع األساسي" )مجيد، 

كاالختبار مصمـ كفؽ نمكذجيف متشابييف: النمكذج )أ( كالنمكذج )ب( كيتككف كػؿ نمػكذج مػف 
نيما ميارات التفكير اإلبداعي: الطبلقة، صكرتيف: الصكرة المفظية  كالصكرة الشكمية  تقيس كؿ م

 األصالة، المركنة، باإلضافة إلى التفاصيؿ فيما يتعمؽ بالصكرة الشكمية.

كالتي تشػابو فػي أنشػطتيا كطريقػة  كقد استخدمت الباحثة الصكرة المفظية )أ( في البحث الحالي
 بجزأيو األكؿ كالرابػع، CoRTاإلجابة المفظية التحريرية عمييا طريقة اإلجابة عمى تماريف برنامج 

دقائؽ  ٕدقيقة بمعدؿ  ْٗ االختبارأنشطة، كتستغرؽ اإلجابة عمى  ةتتألؼ مف سبع كىذه الصكرة
لكؿ نشاط بشكؿ كسػطي، إضػافة إلػى الكقػت الػبلـز لمتقػديـ لبلختبػار كقػراءة التعميمػات كشػرح كػؿ 

 ليذه األنشطة: مكجزه  ، كفيما يمي كصؼه حسب تكرانس- نشاط
 (Ask and guessشاط األول: توجيو األسئمة )ر الن1

ف ألعبارة عف صكرة يجب عمى المفحكص أف يتمعف فييا، كأف يسأؿ كؿ األسئمة التػي يحتػاج 
يسػػأليا لكػػي يفيميػػا كيعػػرؼ قصػػتيا، كأف يكشػػؼ كػػؿ خباياىػػا كمػػا ىػػك غػػامض فييػػا، بشػػرط أال 

صػػكرة، كيقػػـك المفحػػكص بكتابػػة تكػػكف ىػػذه األسػػئمة قابمػػة لئلجابػػة عمييػػا مػػف مجػػرد النظػػر إلػػى ال
 في المكاف المخصص لذلؾ عمى كرقة اإلجابة. اي يريد تكجيييتال األسئمة

 (Guessing causesر النشاط الثاني: تخمين األسباب )2

يتبػػػع ىػػػذا النشػػػاط لمصػػػكرة السػػػابقة كىنػػػا عمػػػى المفحػػػكص أف يفكػػػر فػػػي أكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف 
ادث المكجكد في الصكرة، كقد تعكد ىذه األسباب إلى زمف األسباب المتنكعة كالغريبة الممكنة لمح

سػػػابؽ بكقػػػت قصػػػير أك طكيػػػؿ، كىػػػذا يكشػػػؼ قػػػدرة المفحػػػكص عمػػػى أف يكػػػكف حساسػػػان لؤلسػػػباب 
كاالحتمػػاالت، كيقػػـك المفحػػكص بكتابػػة األسػػباب التػػي يخمنيػػا فػػي المكػػاف المخصػػص لػػذلؾ عمػػى 

 كرقة اإلجابة.

 

 



 (guessing consequencesر النشاط الثالث: تخمين النتائج )3

عمى المفحكص التنبؤ بكافػة الطػرؽ التػي يمكػف  إذ يجبكىك نشاط تابع أيضان لمصكرة األكلى، 
ث في الصكرة، كىذا يكشؼ عف قدرة المفحكص عمى التنبؤ ادحؤلث فييا نتيجة لاتتكالى األحدأف 

دث مباشػرة أك بكقػت بالمستقبؿ عمى عدة مسػتكيات مػف خػبلؿ تفكيػره فيمػا يمكػف أف يقػع بعػد الحػا
طكيػػػػؿ، كذلػػػػؾ بكتابػػػػة المفحػػػػكص التخمينػػػػات كاالفتراضػػػػات فػػػػي المكػػػػاف المخصػػػػص عمػػػػى كرقػػػػة 

 اإلجابة.
 (product improvementر النشاط الرابع: تحسين اإلنتاج )4

يرافؽ ىذا النشاط صكرة إلحػدل لعػب األطفػاؿ التػي يمكػف شػراؤىا مػف المحػبلت التجاريػة كىػي 
طمب مف المفحكص أف يفكر بالطرؽ كالتعديبلت التي يمكػف أف لقطف، كيي عبارة عف فيؿ محشك با

مفػرح كالمتعػة المتجػددة لمػف يمعػب بيػا مػف األطفػاؿ، دكف لمصدر يجرييا عمى ىذه المعبة لتصبح 
ثػػارة  ممػؿ، كىػػذا النشػاط يكشػػؼ عػف قػػدرة المفحػػكص عمػى التفكيػػر بػأكثر الطػػرؽ كالكسػائؿ غرابػػة كا 

تعبيػػر عػػف رغباتػػو كأمانيػػو، كذلػػؾ أيضػػان بكتابػػة المفحػػكص ألفكػػاره فػػي لبلىتمػػاـ كيفػػتح المجػػاؿ لم
 المكاف المخصص عمى كرقة اإلجابة.

 (unusual useر النشاط الخامس: االستعماالت غير الشائعة )5

لػػيس ليػػذا النشػػاط صػػكرة مرفقػػة، فالتعميمػػات كاضػػحة كتفػػي بػػالغرض، كىػػي تػػنص عمػػى كتابػػة 
ت المتنكعػػة كالغيػػر اعتياديػػة لعمػػب الصػػفيح الفارغػػة، بحيػػث المفحػػكص أكبػػر عػػدد مػػف االسػػتعماال

تصبح أكثػر فائػدة كأىميػة، كىػذا النشػاط يسػاعد عمػى قيػاس قػدرة المفحػكص عمػى التفكيػر المفتػكح 
كغيػػػػر المقيػػػػد بحػػػػدكد المعػػػػركؼ أك اإلمكانػػػػات، كيقػػػػـك المفحػػػػكص بكتابػػػػة االسػػػػتعماالت الجديػػػػدة 

 ة اإلجابة.المقترحة في المكاف المخصص لذلؾ عمى كرق
 (unusual questionsر النشاط السادس: األسئمة غير الشائعة )6

عمػى المفحػكص أف يكتػب أكبػر عػدد ممكػف مػف ك يدكر ىذا النشاط أيضػان حػكؿ عمػب الصػفيح، 
األسئمة المتنكعة كالغيػر اعتياديػة حػكؿ عمػب الصػفيح، بحيػث تتطمػب اإلجابػة عمييػا البحػث، ممػا 

ستطبلع لدييـ حكليا، ككمما كانت ىذه األسػئمة مػف النػكع التباعػدم يثير اىتماـ اآلخريف كحب اال
كمما حصمت عمػى درجػات أعمػى، لػذا فيػذا النشػاط  -(ّ، ْالجدكؿ رقـ ) كما سيكضح ذلؾ في-

كتابػة المفحػكص األسػئمة مػف خػبلؿ لتفكير التباعدم، كتككف اإلجابػة يقيس قدرة المفحكص عمى ا
 لؾ عمى كرقة اإلجابة.غير الشائعة في المكاف المخصص لذ

 



 (just supposeر النشاط السابع: افترض أنج )7

ىػػػذا النشػػػاط عبػػػارة عػػػف صػػػكرة لمكقػػػؼ خيػػػالي ال يمكػػػف أف يحػػػدث، لكػػػف عمػػػى المفحػػػكص أف 
كط مػف السػحب كتربطيػا بػاألرض، أنو يعيش فعبلن في عالـ تتػدلى فيػو خيػيتخيؿ يفترض حدكثو ك 

ف يحػدث كتخمػيف نتػائج ىػذا الكضػع، ممػا يفسػح المجػاؿ ترؾ لخيالو حرية افتراض مػا يمكػف أيثـ 
لممفحػػػكص لمتعبيػػػر عػػػف أغػػػرب خياالتػػػو التػػػي ال يعبػػػر عنيػػػا فػػػي مكاقػػػؼ حياتػػػو العاديػػػة، كعمػػػى 

 المفحكص كتابة كؿ التخمينات كاألفكار في المكاف المخصص لذلؾ عمى كرقة اإلجابة.

تعة كتثير التفكيػر كاالىتمػاـ، كمف العرض السابؽ يمكف مبلحظة أف نشاطات ىذا االختبار مم
بحيث ال تفسح مجاالن لمتذمر أك التمممؿ كما أنيا بسيطة كاضحة كتقدـ فرصػة السػتخداـ الخيػاؿ، 
نمػا ىنػاؾ إجابػات مثيػرة لبلىتمػاـ كغيػر مألكفػة، لػـ  حيث ال كجكد إلجابات صػحيحة أك خاطئػة كا 

 ختبار.( يتضمف أنشطة ىذا االّيفكر أحد بيا مف قبؿ، كالممحؽ رقـ )

 طريقة تصحيح االختبار:

تقػػدر الػػدرجات بحيػػث يكػػكف لكػػؿ نشػػاط مػػف األنشػػطة السػػبعة درجػػة لمطبلقػػة كدرجػػة لؤلصػػالة 
  كدرجة لممركنة، كما يككف لبلختبار ككؿ درجة كمية، كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك التالي:

خػبلؿ حسػاب فػي الطبلقػة مػف  : يحصؿ كؿ نشاط مف األنشطة السبعة عمػى درجػاتالطبلقة -ُ
جابػات ضػمف تعميمػات األنشػطة إلاجابات المفحكص عمى كؿ منيا، بشرط أف تككف ىذه إلعدد ا

التػػي تمثػػؿ زيػػادة ال فائػػدة منيػػا لفكػػرة كاحػػدة، كمػػا البػػد مػػف ة جابػػإلاكغيػػر مكػػررة، أم يجػػب حػػذؼ 
عامػؿ ث تي جابات المركبة التي تحكم الكاحدة منيا عمى أكثر مف فكػرة، حيػإلااألخذ بعيف االعتبار 
جابة بالشركط السابقة تحصؿ عمى درجة الطبلقػة حيػث ، كعندما تفي اإلجابةإكؿ فكرة عمى أنيا 

حػػػذؼ لػػػـ تسػػػتكؼ ىػػػذه الشػػػركط فتي  ذاات األصػػػالة كالمركنػػػة، أمػػػا إيمكػػف االنتقػػػاؿ إلػػػى كضػػػع درجػػػ
    جابة كال تأخذ درجة في الطبلقة أك األصالة أك المركنة.اإل

لة الصػفرية لكػؿ األكؿ إلى الخامس إضافة إلػى السػابع جػداكؿ لؤلصػا : لؤلنشطة مفاألصالة -ِ
جابة التي ترد في سياؽ ىذه الجداكؿ تأخذ درجة صفر في األصالة، حيث تمثؿ منيا حيث أف اإل

جابػػات لئل درجػػة كاحػػدة جابػػات فتأخػػذ الػػدرجات:إلاجابػػات شػػيكعان أمػػا بػػاقي إلاىػػذه الجػػداكؿ أكثػػر 
أمػا بالنسػبة ، %ِجابػات التػي تػرد بنسػبة أقػؿ مػف لئل ، درجتػاف%ٓ% إلى ِالتي ترد بنسبة مف 
عامؿ بطريقة مختمفػة فػي تقػدير درجػات األصػالة بالنسػبة لؤلسػئمة التػي يطرحيػا لمنشاط السادس فيي 

( يكضػػح أنػػكاع األسػػئمة كدرجػػات ّ، ْالمفحكصػػكف حػػكؿ عمػػب الصػػفيح، كالجػػدكؿ التػػالي رقػػـ )
 األصالة عمييا.



لمتفكير  ات األصالة عمى أنكاع األسئمة بالنسبة لمنشاط السادس في اختبار تكرانس(: درج ّ،ْالجدكؿ )
 اإلبداعي

 تباعدي بركج مُ  بسيط  نوع السؤال

 أربع درجات صفر صفر حقائقي

 أربع درجات درجتاف درجة كاحدة شخصي

، كىػي كىناؾ أمثمة حكؿ أنكاع األسئمة السابقة الذكر تكضػح طبيعتيػا كالمقصػكد بيػا دكف لػبس
لمتفكير اإلبداعي بصكرتو  مكجكدة في دليؿ تقدير الدرجات المرفؽ بكتٌيب تعميمات اختبار تكرانس

 .المفظية )أ(

: األنشػػػطة مػػػف األكؿ إلػػػى السػػػادس مػػػزكدة بجػػػداكؿ فئػػػات مركنػػػة لكػػػؿ منيػػػا، حيػػػث المركنػػػة -ّ
النشػاط إلحػدل جابػات إأف يػتـ نسػب بػتقدير درجة مركنة كؿ نشػاط، كذلػؾ تستخدـ ىذه الجداكؿ ل

، جابػاتإلافئات المركنة الخاصة بالنشاط، ثػـ يػتـ حسػاب أك جمػع عػدد الفئػات التػي نسػبت إلييػا 
الػتمكف مػف كىذا العدد يمثؿ درجة المركنػة التػي حصػؿ عمييػا النشػاط، حيػث تتطمػب ىػذه العمميػة 

ت كػػػؿ نشػػػاط، كفػػػي بعػػػض الحػػػاالت قػػػد ال تنتمػػػي بعػػػض االسػػػتجابا تحديػػػد فئػػػة كػػػؿ اسػػػتجابة فػػػي
، أمػػا بالنسػػبة جابػػاتإلاإلحػػدل ىػػذه الفئػػات كىنػػا عمػػى المصػػحح إدراج فئػػات جديػػدة تحتػػكم ىػػذه 

لمنشاط السابع فبل تيستخدـ فئات المركنة الثابتة كما في األنشطة السابقة في تقدير الدرجػة، حيػث 
حيػث  جابػة،تجػاه أك محػكر االىتمػاـ أثنػاء اإلأف إعطاء الدرجة يعتمد عمى تغير أك تحػكؿ فػي اال

جابػػة تمثػػؿ تغيػػر أك إى درجػػة لكػػؿ عطػػجابػػة األكلػػى دائمػػان درجػػة صػػفر فػػي المركنػػة ثػػـ تي عطػػى اإلتي 
 جمع الدرجات.تحكؿ في االتجاه أك محكر االىتماـ، كفي النيائية تي 

: كىػػي مجمػػكع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا المفحػػكص عمػػى األبعػػاد الفرعيػػة الدرجػػة الكميػػة -ْ
 ، المركنة( في أنشطة االختبار السبعة.الثبلث )الطبلقة، األصالة

 في البحث الحالي: تورانس لمتفكير اإلبداعي الختبارالدراسة االستطالعية 

( َٓقامػػت الباحثػػة بػػإجراء دراسػػة اسػػتطبلعية لبلختبػػار فاختػػارت عينػػة عشػػكائية مككنػػة مػػف )
األكلػػى بتػػاريخ  تمميػػذ كتمميػػذة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع األساسػػي فػػي مدرسػػة عػػبلء سػػمماف الحمقػػة

 ، كمف خبلؿ الدراسة االستطبلعية تحققت الباحثة مف عدة نقاط:َُِِ/ َُ/ ُْ

التأكػد مػف كضػػكح أنشػطة االختبػار مػف قبػػؿ التبلميػذ، كفيميػـ لؤلسػمكب الػػذم عمػييـ اتباعػو فػػي ػػ 
 .االستجابة لؤلنشطة

قبػػؿ اسػػتخدامو  )أ( اختبػػار تػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي بصػػكرتو المفظيػػةصػػدؽ كثبػػات  التحقػػؽ مػػفػػ 
 كأداة بحثية.



كقػػت  فقػػد بمػػغتحديػػد الكقػػت الكسػػطي الػػذم تحتاجػػو االسػػتجابة لكػػؿ نشػػاط مػػف أنشػػطة االختبػػار، ػػػ 
دقيقة، إضػافة لكقػت التمييػد كالتعميمػات، كمػا ىػك مبػيف بالجػدكؿ رقػـ  ُٔكسطيان  تطبيؽ االختبار

(ْ ،ْ .) 
خبلؿ الدراسة  لمتفكير اإلبداعي شطة اختبار تكرانسالزمف المستغرؽ في كؿ نشاط مف أن :(ْ، ْجدكؿ )ال
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الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمف 
 المستغرؽ

 دقائؽٕ  دقائؽَُ  دقائؽٖ  دقائؽٖ  دقائؽٗ  دقائؽٗ  دقائؽَُ 

الزمف المستغرؽ في كؿ نشاط مف أنشطة االختبار مف خبلؿ الػزمف الػذم اسػتغرقو كتـ حساب 
الربع األكؿ مف التبلميذ، كالزمف الذم استغرقو الربع األخيػر مػف التبلميػذ، ثػـ مػف خػبلؿ اسػتخداـ 

الػػػزمف الػػػذم اسػػػتغرقو الربػػػع  +)الػػػزمف الػػػذم اسػػػتغرقو الربػػػع األكؿ مػػػف التبلميػػػذ القػػػانكف التػػػالي: 

 حيث كانت الفركقات بسيطة جدان. ِ ÷ف التبلميذ( األخير م

األنشػػطة الػػثبلث األكلػػى  تطبيػػؽ حصػػتيف درسػػيتيف، بحيػػث تػػـ خػػبلؿ كقػػد تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار
 َُحػكالي  األنشطة الػثبلث تعميماتدقائؽ، ك  ٓة إلى التمييد كمدتو خبلؿ الحصة األكلى، إضاف

حػكالي  أنشػطتيا األربػع كاسػتغرقت تعميمػاتلحصة الثانيػة، دقائؽ، كأجيب عف باقي األنشطة في ا
 دقائؽ. َُ

  :لمتفكير اإلبداعي دالالت صدق وثبات اختبار تورانس

يتػػػكافر فػػػي اختبػػػار تػػػكرانس صػػػدؽ المحتػػػكل كمػػػا ذكػػػر تػػػكرانس ألف االختبػػػار صػػػمـ فػػػي إطػػػار 
 -ِٓٔ،َُِِنظرية جيمفكرد فػي بنػاء العقػؿ كىػي المحػددة لمجػاؿ السػمكؾ اإلبػداعي )العمػرم، 

( فػي سػكرية بدراسػة صػدؽ المحتػكل لبلختبػار مػف خػبلؿ َََِ)عػاـ  (، كقػد قامػت شػبيب ََّ
عرضػو عمػػى لجنػػة مػػف ثبلثػػة محكمػػيف مػػف ذكم الخبػػرة كاالختصػػاص أكػػدكا عمػػى صػػدؽ المحتػػكل 

 (.  ُٕٔ،َََِكمناسبتو لمبيئة السكرية )شبيب،

ر اإلبػداعي لدراسػة صػػدقو كقػد أجريػت العديػد مػػف الدراسػات العربيػة عمػػى اختبػار تػكرانس لمتفكيػػ
 العميػي كآخػركف، فػي سػكرية (ََُِ) عاـ بدكر، في سكرية (َََِ) عاـ شبيب كثباتو، كدراسة

كغيرىػػا، كسيقتصػػر الحػػديث عػػف  فػػي األردف (َُِِ) عػػاـ العمػػرم ،فػػي السػػعكدية (َُُِ) عػػاـ
 الدراسات في البيئة السكرية.



( طالبػان كطالبػة َٓعينػة مككنػة مػف ) عمػى ( بدراسػة صػدؽ البنػاءََُِفقد قامت بػدكر عػاـ )
( كلممركنػػة ٓٗ.َ، كقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط لمطبلقػػة )مػػف طمبػػة الصػػؼ السػػابع األساسػػي

(، كمػػػا تػػػـ َُ.َ) الداللػػػة ( كىػػػي ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكلٕٖ.َ( كلؤلصػػػالة )َٗ.َ)
( كاألصػػػالة ُٗ.َنػػػة )( كالمرك ٓٗ.َحسػػػاب الصػػػدؽ الػػػذاتي، ككانػػػت النتػػػائج كػػػاآلتي: الطبلقػػػة )

  (ٗٗ، ََُِ(. )بدكر، ٔٗ.َ( كالدرجة الكمية )ْٗ.َ)

( بحسػػاب ثبػػػات االختبػػار بطريقػػة اإلعػػػادة بفاصػػؿ زمنػػي قػػػدره َََِكمػػا قامػػت شػػػبيب عػػاـ )
(، المركنػة ْٗ.َ( طالبػان ككانػت النتػائج كػاآلتي: الطبلقػة )َٔ( يكمان عمى عينػة مؤلفػة مػف )ُٖ)
 (ُٕٕ، َََِ(. )شبيب، ٔٗ.َدرجة الكمية )(، الٓٗ.َ(، األصالة )ٖٓ.َ)

( بطريقة اإلعػادة بفاصػؿ زمنػي ََُِبينما كانت نتيجة حساب ثبات االختبار بدراسة )بدكر، 
( طالبػػان كطالبػػة لمطبلقػػة كالمركنػػة كاألصػػالة كالدرجػػة َٓ( يكمػػان عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف )ُْقػػدره )
 ( عمى الترتيب.ّٗ.َ، ٖٗ.َ، ّٖ.َ، ُٗ.َالكمية )

( طالبػػان، مسػػتعينة بأربعػػة ِّقامػػت شػػبيب بحسػػاب ثبػػات التصػػحيح لعينػػة عػػددىا ) ان فقػػدكأيضػػ
ككانػػت النتػػائج كػػاآلتي: الطبلقػػة  -قسػػـ التربيػػة الخاصػػة -مصػػححيف مػػف طمبػػة الدراسػػات العميػػا 

 (ُٕٕ، )المرجع السابؽ %.َٖ%، األصالة ٕٗ%، المركنة ٖٗ

 في البحث الحالي فقد تـ بالطرؽ التالية:أما فيما يتعمؽ بالتحقؽ مف صدؽ كثبات االختبار 
 الصدق:

قصػػد بالصػػدؽ أف يقػػيس االختبػػار فعػػبلن القػػدرة أك السػػمة أك االتجػػاه أك االسػػتعداد الػػذم كضػػع "يي 
 (ِِ، ُٔٗٗيقيس فعبلن ما يقصد أف يقيسو" )عباس،  أف االختبار لقياسو، أم

امػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػات صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي: كتػػػـ حسػػػابو عػػػف طريػػػؽ إيجػػػاد قيمػػػة مع  -
قػػػيـ معػػػامبلت االرتبػػػاط  ككانػػػتالمفحكصػػػيف عمػػػى األبعػػػاد الفرعيػػػة لبلختبػػػار كالدرجػػػة الكميػػػة لػػػو، 

( ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ٓ، ْلمطبلقػػة كالمركنػػة كاألصػػالة القػػيـ المبينػػة بالجػػدكؿ رقػػـ )
 اخمي.(، مما دؿ عمى أف االختبار يتمتع بصدؽ االتساؽ الدَُ.َداللة )ال

 

 

 

 



 تكرانس لمتفكير اإلبداعي ختبارالالفرعية عمى األبعاد  درجاتالمعامبلت االرتباط بيف (: قيـ  ٓ،ْجدكؿ )ال
   لو كالدرجة الكمية

 التفسير معامل االرتباط األبعاد الفرعية

 دال إحصائياً  **1.979 الطالقة

 دال إحصائياً  **1.971 األصالة

 اً دال إحصائي **1.955 المرونة

 الثبات: -2

  (ِِ، ُٔٗٗشير إلى االستقرار في درجات الفرد الكاحد عمى نفس االختبار." )عباس، يي 

كقػػػد قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب ثبػػػات االتسػػػاؽ الػػػداخمي ثبػػػات االتسػػػاؽ الػػػداخمي )ألفػػػا كركنبػػػاخ(:  -
بػػػار تمميػػػذ كتمميػػػذة ألبعػػػاد االخت َٓبطريقػػػة ألفػػػا كركنبػػػاخ عمػػػى نفػػػس عينػػػة الصػػػدؽ المككنػػػة مػػػف 

الفرعيػػة كلبلختبػػػار ككػػػؿ، ككانػػػت قيمػػػة ىػػػذه المعػػػامبلت ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة 
(، كبالتػػالي فػػإف االختبػػار يتمتػػع بثبػػات االتسػػاؽ ٔ، ْ( كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )َُ.َ)

 الداخمي.
 الفرعية كلبلختبار ككؿ بداعيتكرانس لمتفكير اإل اختبارألبعاد  ثبات ألفا كركنباخ معامبلت (: قيـٔ، ْ)جدكؿ ال

 االختبار ككل المرونة األصالة الطالقة األبعاد الفرعية

 1.897 1.634 1.691 1.732 معامل الثبات

اسػػتخدامو كػػأداة تؤكػػد إمكانيػػة ثبػػات الصػػدؽ ك ال ات جيػػدة مػػفاالختبػػار يتمتػػع بػػدرجفػػإف كبػػذلؾ 
 .أثناء تطبيؽ التجربة النيائية يةبحث

 ة النيائية:تطبيق التجرب -4 -4
 :تـ تطبيؽ التجربة النيائية كفؽ الخطكات التالية

 تبلميػػػػػذ ( عمػػػػػىأالمفظيػػػػػة ) تور صػػػػػك لمتفكيػػػػػر اإلبػػػػػداعي ب ختبػػػػػار تػػػػػكرانسال القبمػػػػػي تطبيػػػػػؽال . ُ
 -ِٓذلػػػؾ بتػػػاريخ )ك ، لمتحقػػػؽ مػػػف تكػػػافؤ مجمػػػكعتي البحػػػث كالضػػػابطة،التجريبيػػػة  تيفالمجمػػػكع

بالنسػػػبة لميػػػـك األكؿ  كفػػػي حصػػػتيف متتػػػاليتيفبطة، ( لممجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػاَُِّ/ٗ/ِٗ
  كاليـك الثاني مف التطبيؽ.

بجزأيػو  لتعمػيـ التفكيػر CoRTبرنػامج  تدريب تبلميذ المجمكعة التجريبية عمى استخداـ أدكاتػ  ِ
المجمكعػػة  تبلميػػذعمػػى  كفػػؽ الخطػػة الدرسػػية التػػي تػػـ التكصػػؿ ليػػا، فطيٌبػػؽ البرنػػامج األكؿ كالرابػػع



خػػػػبلؿ  CoRT1ؽ ٌبػػػػ( بفصػػػػميو، حيػػػػث طي َُِْ/َُِّة عمػػػػى مػػػػدار العػػػػاـ الدراسػػػػي )التجريبيػػػػ
خبلؿ الفصؿ الثاني كبمعدؿ حصة كنصؼ أسبكعيان لكؿ شعبة،  CoRT4الفصؿ األكؿ ثـ طبؽ 

 أسبكع. َِجمسة لكؿ شعبة مكزعة عمى  َّكبذلؾ يككف عدد الجمسات التدريبية ما يعادؿ 

بتطبيػػػؽ  كمعممتػػػي مػػػادتي الرسػػػـ كالمكسػػػيقى رة المدرسػػػةكقػػػد قامػػػت الباحثػػػة كبالتنسػػػيؽ مػػػع إدا
مػػػادة المكسػػػيقى فػػػي أيػػػاـ األحػػػد كاألربعػػػاء  فػػػي التجربػػػة فػػػي حصػػػة مػػػادة الرسػػػـ كنصػػػؼ حصػػػة

 كالخميس مف كؿ أسبكع. 

 تبلميػػػػذ عمػػػػى )أ( بصػػػػكرتو المفظيػػػػة لمتفكيػػػػر اإلبػػػػداعي  ختبػػػػار تػػػػكرانسال البعػػػػدم تطبيػػػػؽال . ّ
( لممجمػكعتيف التجريبيػة َُِْ/ْ/ِْ،  ِّبتاريخ ) تـ ذلؾ، ك ة المجمكعتيف التجريبية كالضابط

 بالنسبة لميـك األكؿ كاليـك الثاني مف التطبيؽ. كفي حصتيف متتاليتيفكالضابطة، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ُُُ -ّٗ الفصل الخامس: عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا 

 ْٗ مقدمة الفصؿ
 ْٗ األكلى كمناقشتيا  لرئيسةا النتائج المتعمقة بالفرضية -ُ -ٓ
 ٖٗ كمناقشتيا  الفرعية ةالنتائج المتعمقة بالفرضي -ُ -ُ -ٓ
 َُُ كمناقشتيا الرئيسة الثانية ةالنتائج المتعمقة بالفرضي -ِ -ٓ
 َُْ كمناقشتيا الفرعية األكلى ةالنتائج المتعمقة بالفرضي -ُ -ِ -ٓ
 َُٕ ة الثانية كمناقشتياالنتائج المتعمقة بالفرضية الفرعي -ِ -ِ -ٓ
 َُٗ ممخص النتائج  -ّ -ٓ
 َُُ المقترحات  -ْ -ٓ



 الفصل الخامس
 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

 مقدمة:
فرضػػيات البحػػث لبلنطػػبلؽ لفػػي ىػػذا الفصػػؿ  يػػتـ التعػػرضسػػكؼ  بعػػد تطبيػػؽ التجربػػة النيائيػػة،

 عمػػى يػػذدرجػػات التبلممتكسػػطات اإلحصػػائي لالتحميػػؿ منيػػا كاختبارىػػا، بحيػػث يػػتـ عػػرض نتػػائج 
اختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي فػػي التطبيػػؽ البعػػدم، مػػع مناقشػػة ىػػذه النتػػائج، كمػػف ثػػـ تقػػديـ 

 .التي يمكف أف تتمخض عف النتائجمف المقترحات  مجمكعة

 األولى, ومناقشتيا: الرئيسة النتائج المتعمقة بالفرضية -1 -5
 يرذدرجرات تالم ي( بين متوسرط1.15داللة )الًا عند مستوى إحصائي لاوجد فرق ديال " -

عمرررى اختبرررار ترررورانس لمتفكيرررر اإلبرررداعي ب بعررراده  والضرررابطة التجريبيرررة تينالمجمررروع
عررزى فرري التطبيررق البعرردي, يُ  (الطالقررة واألصررالة والمرونررة والدرجررة الكميررةر )المتمثمررة برر

  "والرابع لتعميم التفكير بجزأيو األول CoRTلمتدريب عمى برنامج 

( t – test.سػتيكدنت ) كلئلجابػة عػف ىػذه الفرضػية عممػت الباحثػة عمػى اسػتخداـ اختبػار ت   
، ٓالمجمػكعتيف )التجريبيػة كالضػابطة(، كالجػدكؿ رقػـ ) يػذدرجػات تبلم يلداللة الفرؽ بيف متكسػط

 ( يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.ُ
المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( في التطبيؽ البعدم  يذمدرجات تبل ي(: الفرؽ بيف متكسط ُ،ٓ)جدكؿ ال

  لمتفكير اإلبداعي الختبار تكرانس
 المجموعات

 

 المتديرات

)ت(  N = 68الضابطة     N = 71التجريبية    
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 االحتمالية

حجم  التفسير
 الت ثير
)مربع 
 إيتا(

مستوى 
المتوسط  الت ثير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 كبير جداً  1.713 دال  1.111 1.15 18.113 1.97412 3.2248 1.66549 7.4145 الطالقة

 كبير جداً  1.748 دال  1.111 1.15 21.194 1.83618 2.2983 1.69726 6.9131 األصالة

 كبير جداً  1.759 دال  1.111 1.15 21.764 1.69191 2.3992 1.12215 5.6982 المرونة

الدرجرررررررررررررررة 
 الكمية

 كبير جداً  1.754 دال  1.111 1.15 21.475 1.78119 2.6418 1.43365 6.6753

 



  إلى ما يمي: (ُ، ٓرقـ ) كيشير الجدكؿ السابؽ

( حيػث أف َٓ.َداللػة )ال( كىػي دالػة عنػد مسػتكل ََّ.ُٖقيمة )ت( بالنسػبة لبعػد الطبلقػة ) -
حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َالحتماليػػة )القيمػة ا

المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فيمػا يتعمػؽ ببعػد الطبلقػة، لصػالح  يػذدرجات تبلم يبيف متكسط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRTالمجمكعة التجريبية، ييعزل لمتدريب عمى برنامج 

( حيػث أف َٓ.َداللػة )ال( كىػي دالػة عنػد مسػتكل ُْٗ.َِبعد األصالة )قيمة )ت( بالنسبة ل -
ؽ داؿ إحصػػائيان فػػر  يكجػػد( كبالتػالي َٓ.َ( أصػػغر مػف مسػػتكل الداللػػة )ََ.َالقيمػة االحتماليػػة )

المجمكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فيمػا يتعمػؽ ببعػد األصػالة، لصػالح  يذتبلمدرجات  يبيف متكسط
 بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRTل لمتدريب عمى برنامج المجمكعة التجريبية، ييعز 

( حيػث أف َٓ.َداللػة )ال( كىػي دالػة عنػد مسػتكل ْٕٔ.َِقيمػة )ت( بالنسػبة لبعػد المركنػة ) -
فػرؽ داؿ إحصػائيان  يكجػد( كبالتالي َٓ.َ( أصغر مف مستكل الداللة )ََُ.َالقيمة االحتمالية )

يبيػة كالضػابطة فيمػا يتعمػؽ ببعػد المركنػة، لصػالح المجمػكعتيف التجر  يػذتبلمدرجػات  يبيف متكسط
 بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRTالمجمكعة التجريبية، ييعزل لمتدريب عمى برنامج 

( حيث َٓ.َداللة )ال( كىي دالة عند مستكل ْٕٓ.َِقيمة )ت( بالنسبة لبعد الدرجة الكمية ) -
فػػػػرؽ داؿ  يكجػػػػد( كبالتػػػػالي َٓ.َ( أصػػػػغر مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة )َََ.َأف القيمػػػػة االحتماليػػػػة )
المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فيمػا يتعمػؽ ببعػد الدرجػة  يػذتبلمدرجػات  يإحصائيان بػيف متكسػط

 بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRTالكمية، لصالح المجمكعة التجريبية، ييعزل لمتدريب عمى برنامج 

إحصرائيًا عنرد  وجرد فررق دالي"كبالتالي يتـ رفض الفرضية كقبكؿ الفرضية البديمػة كالتػي تقػكؿ 
عمرى  والضرابطة التجريبيرة عتينالمجمرو  يرذدرجرات تالم يط( برين متوسر1.15داللة )المستوى 

الطالقررة واألصررالة والمرونررة والدرجررة ر )اختبررار تررورانس لمتفكيررر اإلبررداعي ب بعرراده المتمثمررة برر
لتفكيرر بجزأيرو األول لتعمريم ا CoRTفي التطبيق البعدي, يعرزى لمتردريب عمرى برنرامج  (الكمية
 "والرابع

المجمػػػػكعتيف  يػػػػذتبلم درجػػػػات يؽ بػػػػيف متكسػػػػط( الفػػػػر ُ، ٓرقػػػػـ ) شػػػػكؿ البيػػػػانيال مػػػػف تبػػػػيفيك 
المتمثمػػة بالطبلقػػة كاألصػػالة  بأبعػػاده اإلبػػداعي عمػػى اختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػرالتجريبيػػة كالضػػابطة 

 كالمركنة كالدرجة الكمية.

 



 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار  يذات تبلمدرج يؽ بيف متكسط(: الفر  ُ،ٓالشكؿ )

 لمتفكير اإلبداعي بأبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية    تكرانس

 ( فيما يتعمؽ بحجـ التأثير أف:  ُ، ٓكما يتضح مف الجدكؿ )

%( مف التبايف الكمي لمفرؽ ّ.َٕ) ، أم(َّٕ.َبالنسبة لبعد الطبلقة بمغ ) التأثيرحجـ  -
 بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.

%( مػػػف التبػػػايف الكمػػػي ٖ.ْٕ، أم )(ْٖٕ.َبمػػػغ ) األصػػػالةبالنسػػػبة لبعػػػد  التػػػأثيرحجػػػـ  -
 لمفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.

%( مف التبايف الكمي لمفرؽ ٗ.ٕٓ، أم )(ٕٗٓ.َبمغ ) المركنةلنسبة لبعد با التأثيرحجـ  -
 بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.

%( مف التبػايف الكمػي ْ.ٕٓ، أم )(ْٕٓ.َبمغ ) الدرجة الكميةبالنسبة لبعد  التأثيرحجـ  -
 لتأثير البرنامج التدريبي.لمفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة يعكد 

تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر فػػػػي  CoRTبرنػػػػامج أدكات  فاعميػػػػة التػػػػدريب عمػػػػى النتػػػػائجىػػػػذه  تؤكػػػػد
 كيمكف رد ىذه النتيجة إلى عدة أمكر قد تفسرىا، ىي: ،المجمكعة التجريبية يذتبلملدل  اإلبداعي

طة كعمميػػة، يمكػػف متعػػددة كسػػيمة كبسػػي CoRTػػػػػ بنيػػة البرنػػامج كخصائصػػو، فػػأدكات برنػػامج 
اسػػتخداميا فػػي أم مكقػػؼ أك مشػػكمة تيػػـ التبلميػػذ كبأسػػمكب منيجػػي كبطرائػػؽ متنكعػػة كمػػف زكايػػا 
مختمفػػػة، كالبرنػػػامج غنػػػي باألمثمػػػة كالتمػػػاريف كالتػػػدريبات المرتبطػػػة مباشػػػرة بحيػػػاة التبلميػػػذ الكاقعيػػػة 

 كبالتالي تثير اىتماميـ كتنشط دافعيتيـ.
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 الدرجة الكلية المرونة األصالة الطالقة

7.4145 
6.9131 

5.6982 
6.6753 

3.2248 
2.2983 2.3992 2.6408 

 الضابطة التجزيبية



ة التػػػي قػػػدميا البرنػػػامج قػػػد اسػػػتثارت التفكيػػػر كالتأمػػػؿ لػػػدل التبلميػػػذ ػػػػػػ إف المعرفػػػة غيػػػر التقميديػػػ
 كنشطت أذىانيـ كفجرت طاقاتيـ.

ػػػػػ ىذا باإلضافة إلى أسمكب تقديـ البرنامج كالػذم غمػب عميػو عنصػر التشػكيؽ كالجػذب، كالػذم 
إلػػى جانػػب نػػٌكع فػػي طرائػػؽ التعمػػيـ المتبعػػة كػػالتعمـ التعػػاكني كالػػتعمـ بالنمذجػػة كالعصػػؼ الػػذىني، 

ممارسات المعمـ اإليجابية ممػا جعػؿ مػف عمميػة الػتعمـ عمميػة شػيقة كمثيػرة، كمػا جعػؿ بيئػة الػتعمـ 
 بيئة محببة كجذابة تبعث الدؼء في نفكس التبلميذ.

ػػػػػػ إلػػى جانػػب ذلػػؾ فطريقػػة سػػير الجمسػػات التدريبيػػة كفػػؽ الخطػػة الدرسػػية المكضػػكعة مػػف قبػػؿ 
داة عف طريؽ قصة مثيػرة تجػذب انتبػاه التبلميػذ، كشػرح مثػاؿ عنيػا الباحثة، كالتي تبدأ بالتقديـ لؤل

يبيف كيفية استخداميا، كمف ثـ تقسيـ التبلميذ إلػى مجمكعػات صػغيرة تتعػاكف كتتنػاقش فيمػا بينيػا 
لتقػػديـ األفكػػار عبػػر قائػػد المجمكعػػة، كمناقشػػتيا مػػف قبػػؿ المعمػػـ كالتبلميػػذ، كػػؿ ذلػػؾ أتػػاح الفرصػػة 

بػػداعاتيـ، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى لمتبلميػػذ لتكسػػيع إدرا ثػػارة كتنشػػيط تفكيػػرىـ كتفجيػػر مػػكاىبيـ كا  كيػػـ كا 
 ترسيخ قيـ التعمـ التعاكني كاالنتماء كالحكار كتقبؿ الرأم اآلخر كاالحتراـ المتبادؿ.

ػػػػػػ إف المحتػػكل المػػؤثر المػػدعـك بالتفاعػػؿ بػػيف المعمػػـ كالتبلميػػذ كػػاف لػػو دكر كبيػػر بيػػذه النتػػائج، 
ف ك اف فعبلن شخصيان إال أنو ظاىرة اجتماعية، فميارات الفرد المعرفية تتطكر في السػياؽ فالتعمـ كا 
 االجتماعي. 

نتائج الكثير مف الدراسػات التػي حاكلػت التحقػؽ مػف فاعميػة بػرامج تنميػة كتتفؽ ىذه النتيجة مع 
(، ََِٗ(، )أىػػػػػؿ، ََِٕ(، )السػػػػػمير كآخػػػػػركف، ََِٓالتفكيػػػػػر اإلبػػػػػداعي كدراسػػػػػة )اليػػػػػذيمي، 

 ,.Erdogan et.al)(، ُٕٗٗ ,Rodd(، )َُُِ(، )خضر، ََُِ(، )حسف، ََُِدكر، )ب
ََِٗ), (Garaigordobil& Berrueco, َُُِ( ،)Tan, N.D حيػث تكصػمت جميػع ىػذه )

الدراسات إلػى كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف أفػراد مجمػكعتي الدراسػة )التجريبيػة كالضػابطة( فػي 
المتمثمة بػ )الطبلقة، األصالة، المركنة( نتيجػة تطبيػؽ برنػامج كػؿ تنمية ميارات التفكير اإلبداعي 

 دراسة.

فػي  CoRTكما اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة العديد مف الدراسػات التػي تناكلػت فاعميػة برنػامج 
( حيػػػث كجػػػدت ىػػػذه ََُِ(، )سػػػميـ، ََِٓتنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي كدراسػػػة )الكمػػػثـ، 

اليػػػػة فركقػػػػان دالػػػػة إحصػػػػائيان بػػػػيف أفػػػػراد مجمػػػػكعتي البحػػػػث )التجريبيػػػػة الدراسػػػػات كمػػػػا الدراسػػػػة الح
كالضػػابطة( فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي المتمثمػػة بػػػ )الطبلقػػة، األصػػالة، المركنػػة( تيعػػزل 

 بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRTلمتدريب عمى برنامج 



يضان لنفس النتيجة لكف ( قد تكصمت أََِٔ(، )الجبلد، َََِبينما نجد أٌف دراستي )شبيب، 
 .CoRTمف خبلؿ التدريب عمى أجزاء مختمفة مف برنامج 

 , ومناقشتيا:الفرعيةالنتائج المتعمقة بالفرضية  -1 -1 -5
تالميرذ درجرات  يمتوسرط ( بين1.15داللة )الوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ال ي" -

ترورانس لمتفكيرر اإلبرداعي ختبرار ال فري التطبيقرين القبمري والبعردي التجريبية ةالمجموع
عرزى لمتردريب عمررى , يُ (الطالقرة واألصرالة والمرونرة والدرجرة الكميرةر )ب بعراده المتمثمرة بر

  ".لتعميم التفكير بجزأيو األول والرابع CoRTبرنامج 

إلػػػى اسػػػتخداـ ت .سػػػتيكدنت لداللػػػة الفػػػرؽ بػػػيف  كلئلجابػػػة عػػػف ىػػػذه الفرضػػػية عمػػػدت الباحثػػػة
( يبػيف النتػائج ِ، ٓمجمكعػة التجريبيػة القبميػة كالبعديػة، كالجػدكؿ رقػـ )متكسطي درجػات تبلميػذ ال

 التي تـ التكصؿ إلييا.
ختبار الفي التطبيقيف القبمي كالبعدم  المجمكعة التجريبية يذتبلمدرجات  ي(: الفرؽ بيف متكسطِ، ٓالجدكؿ )
 صالة كالمركنة كالدرجة الكميةكفي كؿ بعد مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاأل لمتفكير اإلبداعي تكرانس

 التطبيق 

 

 المتدير

 )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 االحتمالية

حجم  التفسير
الت ثير 
)مربع 
 إيتا(

مستوى 
التطبيق  الت ثير

 القبمي
التطبيق 
 البعدي

التطبيق 
 القبمي

التطبيق 
 البعدي

 كبير جداً  1.743 دال 1.111 1.15 22.684- 1.66549 1.91249 7.4145 2.8612 الطالقة

 كبير جداً  1.799 دال 1.111 1.15 25.678- 1.71897 1.69497 6.9312 1.7414 األصالة

 كبير جداً  1.811 دال 1.111 1.15 26.193- 1.12215 1.64111 5.6982 2.1563 المرونة

الدرجررررررررة 
 الكمية

 كبير جداً  1.796 دال 1.111 1.15 26.144- 1.43729 1.71426 6.6813 2.2193

   إلى ما يمي: (ِ، ٓرقـ ) كيشير الجدكؿ السابؽ

( حيػث أف َٓ.َداللة )ال( كىي دالة عند مستكل ْٖٔ.ِِ-قيمة )ت( بالنسبة لبعد الطبلقة ) -
يان حصػػائإ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َالقيمػة االحتماليػػة )

فيمػا يتعمػؽ ببعػد الطبلقػة، لصػالح  في التطبيقيف التجريبية ةالمجمكع يذدرجات تبلم يبيف متكسط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRT، ييعزل لمتدريب عمى برنامج التطبيؽ البعدم

( حيث أف َٓ.َداللة )ال( كىي دالة عند مستكل ٖٕٔ.ِٓ-) األصالةقيمة )ت( بالنسبة لبعد  -
حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َماليػػة )القيمػة االحت



، لصػالح األصػالةفيما يتعمؽ ببعد  في التطبيقيف التجريبية ةالمجمكع يذدرجات تبلم يبيف متكسط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRT، ييعزل لمتدريب عمى برنامج التطبيؽ البعدم

( حيػث أف َٓ.َداللػة )ال( كىي دالة عند مستكل ُّٗ.ِٔ-) مركنةالقيمة )ت( بالنسبة لبعد  -
حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َالقيمػة االحتماليػػة )

، لصػالح المركنػةفيمػا يتعمػؽ ببعػد  في التطبيقيف التجريبية ةالمجمكع يذدرجات تبلم يبيف متكسط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRTيب عمى برنامج ، ييعزل لمتدر التطبيؽ البعدم

( َٓ.َداللػػة )ال( كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتكل ُْْ.ِٔ-) الدرجػػة الكميػػةقيمػػة )ت( بالنسػػبة لبعػػد  -
 د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػة )( أصػغر مػػف ََ.َحيػث أف القيمػػة االحتماليػػة )

الدرجػة فيمػا يتعمػؽ ببعػد  فػي التطبيقػيف بيةالتجري ةالمجمكع يذدرجات تبلم يحصائيان بيف متكسطإ
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRT، ييعزل لمتدريب عمى برنامج التطبيؽ البعدم، لصالح الكمية

 وجرد فررق داليكقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تقػكؿ " الفرعية األكلى كبالتالي يتـ رفض الفرضية
فري  التجريبيرة عرةالمجمو  يرذدرجرات تالم يط( برين متوسر1.15داللرة )الإحصائيًا عند مسرتوى 

الطالقرررة ر )ختبرررار ترررورانس لمتفكيررر اإلبرررداعي ب بعررراده المتمثمررة برررال التطبيقررين القبمررري والبعرردي
لتعمريم التفكيرر بجزأيرو  CoRT, يعزى لمتدريب عمى برنرامج (واألصالة والمرونة والدرجة الكمية

 "األول والرابع

 التجريبيػة المجمكعػة يػذتبلم درجػات يؽ بيف متكسطالفر  (ِ، ٓرقـ ) شكؿ البيانيال مف تبيفيك 
المتمثمػػة  فػػي كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاده اإلبػػداعي الختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر فػػي التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم

 . األصالة كالمركنة كالدرجة الكميةبالطبلقة ك 

 



 
بيقيف القبمي كالبعدم الختبار المجمكعة التجريبية في التط يذدرجات تبلم يؽ بيف متكسط(: الفر  ِ،ٓالشكؿ )

 لمتفكير اإلبداعي في كؿ بعد مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية  تكرانس

 ( فيما يتعمؽ بحجـ التأثير أف: ِ، ٓكما يتضح مف الجدكؿ )

فرؽ %( مف التبايف الكمي لمّ.ْٕ، أم )(ّْٕ.َبالنسبة لبعد الطبلقة بمغ ) التأثيرحجـ  -
بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي لدل المجمكعػة التجريبيػة 

 يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.
%( مػػػف التبػػػايف الكمػػػي ٗ.ٕٗ، أم )(ٕٗٗ.َبمػػػغ ) األصػػػالةبالنسػػػبة لبعػػػد  التػػػأثيرحجػػػـ  -

اعي لػػدل المجمكعػػة لمفػػرؽ بػػيف التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػد
 التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.

%( مف التبايف الكمي لمفرؽ َ.َٖ، أم )(ََٖ.َبمغ ) المركنةبالنسبة لبعد  التأثيرحجـ  -
بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي لدل المجمكعػة التجريبيػة 

 يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.
%( مف التبػايف الكمػي ٔ.ٕٗ، أم )(ٕٔٗ.َبمغ ) الدرجة الكميةبالنسبة لبعد  التأثير حجـ -

لمفػػرؽ بػػيف التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل المجمكعػػة 
 التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.

تفاعػؿ  ،ة إلػى مػا تػـ ذكػره سػابقان باإلضػاف النتػائج التػي تػـ التكصػؿ ليػا فػي ىػذه الفرضػية،عكد ت   
المحتػػكل المػػػؤثر لمبرنػػػامج مػػػف حيػػػث خصػػػائص المعرفػػػة المقدمػػػة غيػػػر التقميديػػػة كالمثيػػػرة الىتمػػػاـ 
بػداعات  كدافعية التبلميذ مع المناخ النفسي المريح لمبيئة الصفية، كالذم أسيـ فػي بمػكرة مكاىػب كا 
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2.8612 1.7404 2.0563 2.2193 
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ذا البرنامج )األسمكب الصػريح كالمباشػر( فػي التبلميذ، ربما إلى أسمكب تعميـ التفكير المتبع في ى
تػػػدريب تبلميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة، كالػػػذم أكػػػد عمػػػى أىميتػػػو ديبكنػػػك فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر 
اإلبداعي، عكضان عف إدراجيا ضمف المكاد الدراسية المقررة، إذ قاؿ أنو "لـ يعد باإلمكاف التعكيػؿ 

أثنػاء االىتمػاـ بمكضػكع محػدد فػي التػاريخ أك الجغرافيػا  عمى تنمية التفكير كناتج جانبي أك ثانكم
(، كبالتػػػالي أتيحػػػت فرصػػػة التركيػػػز المباشػػػر عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات ْ، ََِٕ، ُ -مػػػثبلن" )ديبكنػػػك

 .التفكير اإلبداعي كممارستيا خبلؿ مجمكعة متنكعة مف المكاقؼ

( التػي كجػدت فرقػان ََِٕكتتفؽ النتيجة الحالية مع النتيجة التي تكصمت ليا دراسػة )خطػاب،    
داالن إحصػػػائيان لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار التفكيػػػر اإلبػػػداعي فػػػي الرياضػػػيات فيمػػػا يتعمػػػؽ 

 بميارات الطبلقة كاألصالة كالمركنة.

 , ومناقشتيا:الثانية الرئيسة النتائج المتعمقة بالفرضية -2 -5
درجات الرذكور  يمتوسط ( بين1.15داللة )الإحصائيًا عند مستوى  وجد فرق داليال " -

المجموعة التجريبية عمى اختبار ترورانس لمتفكيرر اإلبرداعي ب بعراده تالميذ  اإلناث منو 
عررزى , يُ ( فرري التطبيررق البعررديالطالقررة واألصررالة والمرونررة والدرجررة الكميررةر )المتمثمررة برر

 "لتعميم التفكير بجزأيو األول والرابع CoRTلمتدريب عمى برنامج 

(، t – testالفرضػية عممػت الباحثػة عمػى اسػتخداـ اختبػار ت ػ سػتيكدنت ) لئلجابػة عػف ىػذه
 ( يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا. ّ، ٓكالجدكؿ رقـ )

المجمكعة التجريبية في التطبيؽ  أفراد الذككر كاإلناث مف يذمدرجات التبل يالفرؽ بيف متكسط (:ّ، ٓالجدكؿ )
 اعيلمتفكير اإلبد البعدم الختبار تكرانس

 الجنس    
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 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 االحتمالية

 التفسير
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 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
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 غير داؿ َِٔ.َ َٓ.َ ّّْ.ِ- ِّّٓٔ.ُ ِٖٔٗ.ٔ َْٕٕٔ.ُ ُّٓٓ.ٔ الدرجة الكمية

 

 



 إلى ما يمي: (ّ، ٓرقـ ) كيشير الجدكؿ السابؽ

( حيػث َٓ.َداللة )ال( كىي غير دالة عند مستكل ِْٖ.ِ-بة لبعد الطبلقة )قيمة )ت( بالنس -
 كجػػػػد فػػػػرؽ داؿي(، كبالتػػػػالي ال َٓ.َ( أكبػػػػر مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة )ُِ.َأف القيمػػػػة االحتماليػػػػة )

فيمػا يتعمػؽ ببعػد  فػي التطبيػؽ البعػدم المجمكعػة التجريبيػة يػذدرجػات تبلم يطإحصائيان بيف متكسػ
 ر الجنس.الطبلقة، تبعان لمتغي

( حيث َٓ.َداللة )ال( كىي غير دالة عند مستكل ٔٗٓ.ُ-قيمة )ت( بالنسبة لبعد األصالة ) -
 كجػػػد فػػػرؽ داؿيال (، كبالتػػػالي َٓ.َ( أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة )ُُّ.َأف القيمػػػة االحتماليػػػة )

ببعػد  فيمػا يتعمػؽ فػي التطبيػؽ البعػدم المجمكعػة التجريبيػة يػذدرجػات تبلم يحصائيان بيف متكسػطإ
 األصالة، تبعان لمتغير الجنس.

( حيػث َٓ.َداللػة )ال( كىي غير دالة عند مستكل ٖٕٓ.ِ-قيمة )ت( بالنسبة لبعد المركنة ) -
 كجػػػد فػػػرؽ داؿيال (، كبالتػػػالي َٓ.َ( أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة )َّٕ.َأف القيمػػػة االحتماليػػػة )
فيمػا يتعمػؽ ببعػد  التطبيػؽ البعػدم فػي المجمكعػة التجريبيػة يػذدرجػات تبلم يإحصائيان بيف متكسػط

 المركنة، تبعان لمتغير الجنس.

( َٓ.َداللػة )ال( كىي غير دالة عنػد مسػتكل ّّْ.ِ-قيمة )ت( بالنسبة لبعد الدرجة الكمية ) -
ؽ كجػػد فػػر يال (، كبالتػػالي َٓ.َ( أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة )َِٔ.َحيػػث أف القيمػػة االحتماليػػة )

فيمػػا يتعمػػؽ  فػػي التطبيػػؽ البعػػدم المجمكعػػة التجريبيػػة يػػذجػػات تبلمدر  يحصػػائيان بػػيف متكسػػطإ داؿ
 ببعد الدرجة الكمية، تبعان لمتغير الجنس.

داللػة الإحصػائيان عنػد مسػتكل  ت نتػائج ىػذه الفرضػية عػدـ كجػكد فػرؽ داؿبشكؿ عػاـ فقػد أظيػر 
 ر تػكرانسعمى اختبػاالمجمكعة التجريبية )الذككر كاإلناث(  يذتبلم متكسطي درجات ( بيفَٓ.َ)
 المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية في التطبيؽ البعدم.  بأبعاده متفكير اإلبداعيل

ناث المجمكعة التجريبيػة  ي( الفرؽ بيف متكسطّ، ٓرقـ ) بيف الشكؿ البيانييك  درجات ذككر كا 
بالطبلقػػػػة كاألصػػػػالة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم الختبػػػػار تػػػػكرانس لمتفكيػػػػر اإلبػػػػداعي بأبعػػػػاده المتمثمػػػػة 

 كالمركنة كالدرجة الكمية.



 
ناث المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار  يؽ بيف متكسط(: الفر ّ، ٓالشكؿ ) درجات ذككر كا 

 لمتفكير اإلبداعي في كؿ بعد مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية  تكرانس

بػػأف أسػػاليب التنشػػئة االجتماعيػػة لمػػذككر كاإلنػػاث باتػػت متقاربػػة جػػدان  يمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة
نتيجػػة التغيػػرات االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالثقافيػػة التػػي طػػرأت عمػػى المجتمػػع، حيػػث يتمقػػكف نفػػس 
ف كانكا ييعػدكف إلػى القيػاـ بػأدكارىـ النمطيػة، يػتـ تييئػتيـ لمقيػاـ بػأم دكر  الرعاية كاالىتماـ، فيـ كا 

ف كػػاف ال يتكافػػؽ أك ينسػػجـ مػػع نمطيػػـ الجنسػػي، كبالتػػالي ممكػػف أف يسػػ ند ليػػـ فػػي المسػػتقبؿ، كا 
يتمقػػػكف خبػػػرات اجتماعيػػػة ثقافيػػػة كاحػػػدة، ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى أف الػػػذككر كاإلنػػػاث ضػػػمف المدرسػػػة 
يتعرضػػكف لػػنفس الخبػػرات التعميميػػة كالثقافيػػة كاالجتماعيػػة، كىػػـ متسػػاككف فػػي الحقػػكؽ كالكاجبػػات 

ر، مما قد ينعكس عمى طرائؽ تفكيرىـ كمعالجتيـ لمقضػايا، كالتػي تكػكف متقاربػة كفي فرص التعبي
 إلى حٌد كبير.

كما ال يمكف إغفاؿ طبيعة البرنامج كمحتكاه فيك مكجو ليناسب جميع األفػراد بمختمػؼ المراحػؿ 
العمريػػة كمختمػػؼ القػػدرات كاالىتمامػػات، إلػػى جانػػب أسػػمكب المعمػػـ المتبػػع فػػي تقػػديـ نفػػس مقػػدار 

 لتشجيع كالدعـ كالمكافآت لكبل الجنسيف.ا

( المتػػاف لػػـ تجػػدا فركقػػان دالػػة ََُِ(، )بػػدكر، ََِٓتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )اليػػذيمي، 
إحصػػائيان بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي المتمثمػػة بالطبلقػػة كاألصػػالة 

 اإلبداعي التي تناكلتيا ىذه الدراسات.كالمركنة نتيجة التدريب عمى برامج تنمية التفكير 
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( التػػي كجػػدت فركقػػان ََِٕبينمػا اختمفػػت نتيجػػة الفرضػػية الثانيػة مػػع دراسػػة )السػػمير كآخػركف، 
ناث المجمكعة التجريبية في تنميػة ميػارات التفكيػر اإلبػداعي، كلصػالح  دالة إحصائيان بيف ذككر كا 

 اإلناث في بيعد الطبلقة.

( فػػي الكصػػكؿ إلػػػى نتيجػػة عػػدـ كجػػػكد َََِيػػػة مػػع دراسػػة )شػػػبيب، كمػػا اتفقػػت النتيجػػة الحال
نػػاث المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي  فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف ذكػػكر كا 

 .CoRTالمتمثمة  بالطبلقة كاألصالة كالمركنة تيعزل لمتدريب عمى برنامج 

 , ومناقشتيا:ىاألول الفرعية النتائج المتعمقة بالفرضية -1 -2 -5
درجات الرذكور  ي( بين متوسط1.15داللة )الإحصائيًا عند مستوى  وجد فرق داليال " -

ختبرار ترورانس لمتفكيرر ال في التطبيقين القبمي والبعردي المجموعة التجريبيةمن تالميذ 
عرررزى , يُ (الطالقرررة واألصرررالة والمرونرررة والدرجرررة الكميرررةر )اإلبرررداعي ب بعررراده المتمثمرررة بررر

 "لتعميم التفكير بجزأيو األول والرابع CoRTعمى برنامج لمتدريب 

إلػػػى اسػػػتخداـ ت .سػػػتيكدنت لداللػػػة الفػػػرؽ بػػػيف  كلئلجابػػػة عػػػف ىػػػذه الفرضػػػية عمػػػدت الباحثػػػة  
، ٓمتكسطي الذككر مف تبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمػي كالبعػدم، كالجػدكؿ رقػـ )

 .( يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إليياْ
في التطبيقيف القبمي كالبعدم  المجمكعة التجريبية يذتبلم الذككر مف درجات ي(: الفرؽ بيف متكسطْ، ٓالجدكؿ )

 كفي كؿ بعد مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية لمتفكير اإلبداعي ختبار تكرانسال
 التطبيق 

 

 المتدير

 )ت( ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 االحتمالية

حجم  التفسير
الت ثير 
)مربع 
 إيتا(

مستوى 
التطبيق  الت ثير

 القبمي
التطبيق 
 البعدي

التطبيق 
 القبمي

التطبيق 
 البعدي

 كبير  1.647 دال 1.11 1.15 11.459 - 1.76133 1.14994 6.7143 2.7637 الطالقة

 كبير جداً  1.765 دال 1.11 1.15 13.781 - 1.76659 1.76166 6.5199 1.6978 األصالة

 كبير جداً  1.766 دال 1.11 1.15 14.117 - 1.16157 1.72722 5.2363 2.1111 المرونة

الدرجررررررررة 
 الكمية

 كبير جداً  1.741 دال 1.11 1.15 13.326 - 1.47761 1.84465 6.1535 2.1575

   ما يمي: إلى (ٓ، ٓرقـ ) كيشير الجدكؿ السابؽ

( حيػث أف َٓ.َداللة )ال( كىي دالة عند مستكل ْٗٓ.َُ-قيمة )ت( بالنسبة لبعد الطبلقة ) -
حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َالقيمػة االحتماليػػة )



ببعػػػد فيمػػػا يتعمػػػؽ  فػػػي التطبيقػػػيف التجريبيػػػة ةالمجمكعػػػ يػػػذتبلم الػػػذككر مػػػف درجػػػات يبػػػيف متكسػػػط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRT، ييعزل لمتدريب عمى برنامج التطبيؽ البعدمالطبلقة، لصالح 

( حيث أف َٓ.َداللة )ال( كىي دالة عند مستكل َٖٕ.ُّ-) األصالةقيمة )ت( بالنسبة لبعد  -
 حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َالقيمػة االحتماليػػة )

فيمػػػا يتعمػػػؽ ببعػػػد  فػػػي التطبيقػػػيف التجريبيػػػة ةالمجمكعػػػ يػػػذتبلم الػػػذككر مػػػف درجػػػات يبػػػيف متكسػػػط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRT، ييعزل لمتدريب عمى برنامج التطبيؽ البعدم، لصالح األصالة

( حيػث أف َٓ.َداللػة )ال( كىي دالة عند مستكل َُٕ.ُْ-) المركنةقيمة )ت( بالنسبة لبعد  -
حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َمػة االحتماليػػة )القي

فيمػػػا يتعمػػػؽ ببعػػػد  فػػػي التطبيقػػػيف التجريبيػػػة ةالمجمكعػػػ يػػػذتبلم الػػػذككر مػػػف درجػػػات يبػػػيف متكسػػػط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRT، ييعزل لمتدريب عمى برنامج التطبيؽ البعدم، لصالح المركنة

( َٓ.َداللػػة )ال( كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتكل ِّٔ.ُّ-) الدرجػػة الكميػػةت( بالنسػػبة لبعػػد قيمػػة ) -
 د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػة )( أصػغر مػػف ََ.َحيػث أف القيمػػة االحتماليػػة )

فيمػا يتعمػؽ  فػي التطبيقػيف التجريبيػة ةالمجمكعػ يػذتبلمالػذككر مػف درجػات  يحصائيان بيف متكسطإ
بجزأيػػو األكؿ  CoRT، ييعػػزل لمتػػدريب عمػػى برنػػامج التطبيػػؽ البعػػدم، لصػػالح لكميػػةالدرجػػة اببعػػد 

   كالرابع.
 وجرد فررق داليكقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تقػكؿ " الفرعية األكلى كبالتالي يتـ رفض الفرضية

 عررةالمجمو  يررذتالم الررذكور مررن درجررات يط( بررين متوسرر1.15داللررة )الإحصررائيًا عنررد مسررتوى 
     ختبررار تررورانس لمتفكيررر اإلبررداعي ب بعرراده المتمثمررةال فرري التطبيقررين القبمرري والبعرردي التجريبيررة

لتعمرريم  CoRT, يعررزى لمترردريب عمررى برنررامج (الطالقررة واألصررالة والمرونررة والدرجررة الكميررةر )برر
 "التفكير بجزأيو األول والرابع

 يػػػػذتبلم ككر مػػػػفالػػػػذ درجػػػػات يؽ بػػػػيف متكسػػػػط( الفػػػػر ْ، ٓرقػػػػـ ) شػػػػكؿ البيػػػػانيال مػػػػف تبػػػػيفيك 
فػي كػؿ بعػد  اإلبػداعي الختبػار تػكرانس لمتفكيػر في التطبيقػيف القبمػي كالبعػدم التجريبية المجمكعة
 . األصالة كالمركنة كالدرجة الكميةالمتمثمة بالطبلقة ك  مف أبعاده



 
قبمي كالبعدم المجمكعة التجريبية في التطبيقيف ال يذتبلم الذككر مف درجات يؽ بيف متكسط(: الفر  ْ،ٓالشكؿ )

 لمتفكير اإلبداعي في كؿ بعد مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية  الختبار تكرانس

 ( فيما يتعمؽ بحجـ التأثير أف: ْ، ٓكما يتضح مف الجدكؿ )

%( مف التبايف الكمي لمفرؽ ٕ.ْٔ، أم )(ْٕٔ.َبالنسبة لبعد الطبلقة بمغ ) التأثيرحجـ  -
التطبيقيف القبمػي كالبعػدم الختبػار تػكرانس لمتفكيػر اإلبػداعي لػدل الػذككر مػف تبلميػذ بيف 

 المجمكعة التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.
%( مػػػف التبػػػايف الكمػػػي ٓ.ٕٔ، أم )(ٕٓٔ.َبمػػػغ ) األصػػػالةبالنسػػػبة لبعػػػد  التػػػأثيرحجػػػـ  -

كيػػر اإلبػػداعي لػػدل الػػذككر مػػف لمفػػرؽ بػػيف التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار تػػكرانس لمتف
 تبلميذ المجمكعة التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.

%( مف التبايف الكمي لمفرؽ ٔ.ٕٔ، أم )(ٕٔٔ.َبمغ ) المركنةبالنسبة لبعد  التأثيرحجـ  -
بيف التطبيقيف القبمػي كالبعػدم الختبػار تػكرانس لمتفكيػر اإلبػداعي لػدل الػذككر مػف تبلميػذ 

 لتجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.المجمكعة ا
%( مف التبػايف الكمػي ُ.ْٕ، أم )(ُْٕ.َبمغ ) الدرجة الكميةبالنسبة لبعد  التأثيرحجـ  -

لمفػػرؽ بػػيف التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل الػػذككر مػػف 
 .تبلميذ المجمكعة التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي
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 , ومناقشتيا:الثانية الفرعية النتائج المتعمقة بالفرضية -2 -2 -5
 اإلنراثدرجرات  ي( بين متوسط1.15داللة )الإحصائيًا عند مستوى  وجد فرق داليال " -

ختبرار ترورانس لمتفكيرر ال في التطبيقين القبمي والبعردي المجموعة التجريبيةمن تالميذ 
عرررزى , يُ (قرررة واألصرررالة والمرونرررة والدرجرررة الكميرررةالطالر )اإلبرررداعي ب بعررراده المتمثمرررة بررر

 "لتعميم التفكير بجزأيو األول والرابع CoRTلمتدريب عمى برنامج 

إلػػػى اسػػػتخداـ ت .سػػػتيكدنت لداللػػػة الفػػػرؽ بػػػيف  كلئلجابػػػة عػػػف ىػػػذه الفرضػػػية عمػػػدت الباحثػػػة  
، ٓكالجػدكؿ رقػـ ) متكسطي اإلناث مف تبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمػي كالبعػدم،

 ( يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.ٓ
في التطبيقيف القبمي كالبعدم  المجمكعة التجريبية يذتبلم اإلناث مف درجات ي(: الفرؽ بيف متكسطٓ، ٓالجدكؿ )

 كميةكفي كؿ بعد مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة ال لمتفكير اإلبداعي ختبار تكرانسال
 التطبيق 

 

 المتدير

 )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 االحتمالية

حجم  التفسير
الت ثير 
)مربع 
 إيتا(

مستوى 
التطبيق  الت ثير

 القبمي
التطبيق 
 البعدي

التطبيق 
 القبمي

التطبيق 
 البعدي

 كبير جدًا  1.817 دال 1.11 1.15 22.665 - 1.48161 1.75131 7.8191 2.9175 الطالقة

 كبير جداً  1.826 دال 1.11 1.15 22.164 - 1.64551 1.66111 7.1746 1.7651 األصالة

 كبير جداً  1.836 دال 1.11 1.15  23.393 - 1.17947 1.59197 5.9651 2.1825 المرونة

الدرجررررررررة 
 الكمية

 كبير جداً  1.841 دال 1.11 1.15 23.929 - 1.33652 1.61656 6.9862 2.2551

    إلى ما يمي: (ٔ، ٓرقـ ) كيشير الجدكؿ السابؽ

( حيػث أف َٓ.َداللة )ال( كىي دالة عند مستكل ٓٔٔ.ِِ-قيمة )ت( بالنسبة لبعد الطبلقة ) -
حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َالقيمػة االحتماليػػة )

فيمػػػا يتعمػػػؽ ببعػػػد  فػػػي التطبيقػػػيف التجريبيػػػة ةالمجمكعػػػ يػػػذتبلم اإلنػػػاث مػػػف درجػػػات يبػػػيف متكسػػػط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRT، ييعزل لمتدريب عمى برنامج التطبيؽ البعدمالطبلقة، لصالح 

( حيث أف َٓ.َداللة )ال( كىي دالة عند مستكل ُْٔ.ِِ-) األصالةقيمة )ت( بالنسبة لبعد  -
حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َالقيمػة االحتماليػػة )

فيمػػػا يتعمػػػؽ ببعػػػد  فػػػي التطبيقػػػيف التجريبيػػػة ةالمجمكعػػػ يػػػذتبلم اإلنػػػاث مػػػف درجػػػات يبػػػيف متكسػػػط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRT، ييعزل لمتدريب عمى برنامج التطبيؽ البعدم، لصالح األصالة



( حيػث أف َٓ.َداللػة )ال( كىي دالة عند مستكل ّّٗ.ِّ-) ركنةالمقيمة )ت( بالنسبة لبعد  -
حصػػائيان إ د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػػة )( أصػػغر مػف ََ.َالقيمػة االحتماليػػة )

فيمػػػا يتعمػػػؽ ببعػػػد  فػػػي التطبيقػػػيف التجريبيػػػة ةالمجمكعػػػ يػػػذتبلم اإلنػػػاث مػػػف درجػػػات يبػػػيف متكسػػػط
   بجزأيو األكؿ كالرابع. CoRTعزل لمتدريب عمى برنامج ، يي التطبيؽ البعدم، لصالح المركنة

( َٓ.َداللػػة )ال( كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتكل ِٗٗ.ِّ-) الدرجػػة الكميػػةقيمػػة )ت( بالنسػػبة لبعػػد  -
 د فػػرؽ داؿجػػك ي( كبالتػػالي َٓ.َمسػػتكل الداللػة )( أصػغر مػػف ََ.َحيػث أف القيمػػة االحتماليػػة )

فيمػا يتعمػؽ  فػي التطبيقػيف التجريبيػة ةالمجمكعػ يػذمتبلاإلنػاث مػف درجػات  يحصائيان بيف متكسطإ
بجزأيػػو األكؿ  CoRT، ييعػػزل لمتػػدريب عمػػى برنػػامج التطبيػػؽ البعػػدم، لصػػالح الدرجػػة الكميػػةببعػػد 

   كالرابع.

 وجرد فررق داليكقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تقػكؿ " الفرعية األكلى كبالتالي يتـ رفض الفرضية
 عررةالمجمو  يررذتالم اإلنرراث مررن درجررات يط( بررين متوسرر1.15) داللررةالإحصررائيًا عنررد مسررتوى 

     ختبررار تررورانس لمتفكيررر اإلبررداعي ب بعرراده المتمثمررةال فرري التطبيقررين القبمرري والبعرردي التجريبيررة
لتعمرريم  CoRT, يعررزى لمترردريب عمررى برنررامج (الطالقررة واألصررالة والمرونررة والدرجررة الكميررةر )برر

 "التفكير بجزأيو األول والرابع

 يػػػػذتبلم اإلنػػػػاث مػػػػف درجػػػػات يؽ بػػػػيف متكسػػػػط( الفػػػػر ٓ، ٓرقػػػػـ ) شػػػػكؿ البيػػػػانيال مػػػػف تبػػػػيفيك 
فػي كػؿ بعػد  اإلبػداعي الختبػار تػكرانس لمتفكيػر في التطبيقػيف القبمػي كالبعػدم التجريبية المجمكعة
 . األصالة كالمركنة كالدرجة الكميةالمتمثمة بالطبلقة ك  مف أبعاده

 
المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم  يذتبلم اإلناث مف درجات يطؽ بيف متكس(: الفر  ٓ،ٓالشكؿ )

 لمتفكير اإلبداعي في كؿ بعد مف أبعاده المتمثمة بالطبلقة كاألصالة كالمركنة كالدرجة الكمية  الختبار تكرانس
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 ( فيما يتعمؽ بحجـ التأثير أف: ٓ، ٓكما يتضح مف الجدكؿ )

%( مف التبايف الكمي لمفرؽ ٕ.ُٖ، أم )(ُٕٖ.َالطبلقة بمغ ) بالنسبة لبعد التأثيرحجـ  -
بيف التطبيقيف القبمػي كالبعػدم الختبػار تػكرانس لمتفكيػر اإلبػداعي لػدل اإلنػاث مػف تبلميػذ 

 المجمكعة التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.
الكمػػػي %( مػػػف التبػػػايف ٔ.ِٖ، أم )(ِٖٔ.َبمػػػغ ) األصػػػالةبالنسػػػبة لبعػػػد  التػػػأثيرحجػػػـ  -

لمفػػرؽ بػػيف التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل اإلنػػاث مػػف 
 تبلميذ المجمكعة التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.

%( مف التبايف الكمي لمفرؽ ٔ.ّٖ، أم )(ّٖٔ.َبمغ ) المركنةبالنسبة لبعد  التأثيرحجـ  -
تبػار تػكرانس لمتفكيػر اإلبػداعي لػدل اإلنػاث مػف تبلميػذ بيف التطبيقيف القبمػي كالبعػدم الخ

 المجمكعة التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.
%( مف التبػايف الكمػي ُ.ْٖ، أم )(ُْٖ.َبمغ ) الدرجة الكميةبالنسبة لبعد  التأثيرحجـ  -

ث مػػف لمفػػرؽ بػػيف التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار تػػكرانس لمتفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل اإلنػػا
 تبلميذ المجمكعة التجريبية يعكد لتأثير البرنامج التدريبي.

كيمكػػػف مبلحظػػػة أف حجػػػـ التػػػأثير بالنسػػػبة لبعػػػد الطبلقػػػة لػػػدل اإلنػػػاث مػػػف تبلميػػػذ المجمكعػػػة 
التجريبية كاف كبيػران جػدان بينمػا كػاف كبيػران لػدل الػذككر مػف تبلميػذ المجمكعػة التجريبيػة، كربمػا 

ئيبلن إلى أف "اإلناث أكثر قدرة مف الذككر عمى إدراؾ التمميحػات يعكد ىذا الفرؽ رغـ ككنو ض
 -ٗٗ، ََِٕكالتفاصػػػيؿ كالسػػػرعة فػػػي تنظػػػيـ األفكػػػار كاالنتقػػػاؿ بينيػػػا" )السػػػمير كآخػػػػركف، 

لمزيد مف  فافسة خصكصان مع الذككر مما يدفعيكما أف اإلناث تتكلد لدييف ركح المن(، ُٕٓ
 .لية مف األفكار المبدعةستكيات عاالتركيز كالرغبة في تحقيؽ م

  ممخص النتائج: -3 -5
 ان إحصائي داؿؽ كجد فر يأنو  فيما يتعمؽ بالفرضية األكلى قد بينت نتائج اختبار ت .ستيكدنت  
 CoRTعمػػػى برنػػػامج  خضػػػعت لمتػػػدريبالمجمكعػػػة التجريبيػػػة التػػػي  يػػػذتبلم متكسػػػط درجػػػاتبػػػيف 

المجمكعة الضابطة التي لػـ تخضػع ليػذا  رجاتمتكسط دلتعميـ التفكير بجزأيو األكؿ كالرابع كبيف 
المتمثمػػػة بالطبلقػػػة كاألصػػػالة  بأبعػػػاده متفكيػػػر اإلبػػػداعيل األداء عمػػػى اختبػػػار تػػػكرانسالبرنػػػامج فػػػي 

كلصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة حيػػث كػػاف حجػػـ تػػأثير البرنػػامج التػػدريبي  كالمركنػػة كالدرجػػة الكميػػة
لتعمػػػيـ التفكيػػػر بجزأيػػػو األكؿ  CoRTى برنػػػامج ، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػة التػػػدريب عمػػػكبيػػػر جػػػدان 

المجمكعة الضابطة التي بكالرابع لدل المجمكعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج التدريبي مقارنة 
 .في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لـ تخضع لو



          أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لمفرضػػػػػػية الفرعيػػػػػػة المتعمقػػػػػػة بالفرضػػػػػػية الرئيسػػػػػػة األكلػػػػػػى، بينػػػػػػت نتػػػػػػائج اختبػػػػػػار 
ت .سػػػتيكدنت كجػػػكد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيان بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تبلميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي 

المتمثمػػػػة  بأبعػػػػاده متفكيػػػػر اإلبػػػػداعيل األداء عمػػػػى اختبػػػػار تػػػػكرانسفػػػػي التطبيقػػػػيف القبمػػػػي كالبعػػػػدم 
ير كلصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدم، حيػػػث كػػػاف حجػػػـ تػػػأث بالطبلقػػػة كاألصػػػالة كالمركنػػػة كالدرجػػػة الكميػػػة

لتعمػػػيـ التفكيػػػر  CoRTفاعميػػػة التػػػدريب عمػػػى برنػػػامج  يؤكػػػد، كىػػػذا البرنػػػامج التػػػدريبي كبيػػػر جػػػدان 
فػي تنميػة ميػارات  بجزأيو األكؿ كالرابع لػدل المجمكعػة التجريبيػة التػي خضػعت لمبرنػامج التػدريبي

 التفكير اإلبداعي.

كجد فرؽ داؿ يأنو ال  لرئيسةفيما يتعمؽ بالفرضية الثانية ا ت .ستيكدنت كما بينت نتائج اختبار
ناث المجمكعة التجريبية التػي دي  متكسطي درجاتإحصائيان بيف  بػت عمػى اسػتخداـ أدكات رٌ ذككر كا 

متفكيػػػػر ل عمػػػػى اختبػػػػار تػػػػكرانس فػػػػي األداء لتعمػػػػيـ التفكيػػػػر بجزأيػػػػو األكؿ كالرابػػػػع CoRTبرنػػػػامج 
كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى التػػػأثير  ،ة الكميػػػةالمتمثمػػػة بالطبلقػػػة كاألصػػػالة كالمركنػػػة كالدرجػػػ بأبعػػػادهاإلبػػػداعي 

ناثان.  المكحد لمبرنامج عمى المجمكعة التجريبية ذككران كا 

الفرضػػيتيف الفػػرعيتيف األكلػػى كالثانيػػة المتعمقتػػيف بالفرضػػية الرئيسػػة الثانيػػة، بينػػت  كفيمػػا يخػػص
نتػػػائج اختبػػػار ت .سػػػتيكدنت كجػػػكد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيان بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات التطبيقػػػيف القبمػػػي 

بأبعػػاده األربعػػة، بالنسػػبة لمػػذككر كاإلنػػاث مػػف تبلميػػذ متفكيػػر اإلبػػداعي ل لبعػػدم الختبػػار تػػكرانسكا
المجمكعة التجريبية، كؿ عمى حدة، كلصالح التطبيؽ البعدم، حيث كاف حجـ التػأثير كبيػران جػدان، 

بلقػة حيػث باستثناء حجـ التأثير لدل الذككر مف تبلميػذ المجمكعػة التجريبيػة فيمػا يتعمػؽ ببعػد الط
كػػاف كبيػػران، لكػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ يصػػب فػػي مجػػاؿ التأكيػػد عمػػى فاعميػػة البرنػػامج التػػدريبي فػػي تنميػػة 

 ميارات التفكير اإلبداعي.

 المقترحات: -4 -5
 ، ىي:قدـ الباحثة مجمكعة مف المقترحاتفي ضكء نتائج البحث الحالي ت

  CoRTبػػػداعي مثػػػؿ برنػػػامج بػػػرامج لتنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر اإل تضػػػميف األنظمػػػة المدرسػػػية . ُ
  كبحسب المرحمة التعميمية. تعميمية منفصمة كمستقمة،كمقررات 

لػدل أىػالي المتعممػيف، عمى تككيف اتجاىات إيجابية نحك برامج تنمية التفكير كاإلبػداع  العمؿػ  ِ
 ضمف سياؽ ربط المدرسة بالمجتمع.

لبلزمػػػػة لتطبيػػػػؽ بػػػػرامج التفكيػػػػر عقػػػػد دكرات مسػػػػتمرة لممعممػػػػيف بيػػػػدؼ تزكيػػػػدىـ بػػػػالخبرات ا . ّ
 المختمفة، في سياؽ التأىيؿ كالتدريب المستمر لممعمميف.



لتعمػيـ  CoRTالتي تتناكؿ فاعمية التػدريب عمػى برنػامج  كاألبحاث ػ إجراء المزيد مف الدراسات ْ
 التفكير في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مراحؿ دراسية مختمفة كبيئات مختمفة.

لتعميـ التفكير في تنمية ميارات التفكير اإلبػداعي  CoRTة فاعمية التدريب عمى برنامج ػ دراس ٓ
 لدل المعمميف، كالطمبة المعمميف.

األفػراد التبلميذ ك . إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ ميارات التفكير اإلبداعي كطرؽ تنميتيا لدل ٔ
مستكل التحصيؿ الدراسي، كمستكل رل كأخكاستقصاء عبلقة اإلبداع كالتفكير اإلبداعي بمتغيرات 

 كغيرىا مف المتغيرات... كميارات اتخاذ القرارات الذكاء

 ػ إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ برامج التفكير كاإلبداع األخرل. ٕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المراجع

 
 المراجع العربية -أكالن     

 المراجع األجنبية -ثانيان     

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع العربية -أوالً 

 . مصر: عالـ الكتب.التدريس اإلبداعي وتعمجم التفكير(. ََِٓبراىيـ، مجدم عزيز )إ -

. مصر: مكتبة األنجمك عمم النفس التربوي(. ُٔٗٗأبك حطب، فؤاد؛ صادؽ، آماؿ ) -
 المصرية.

 
الخصائص السيكومترية لقائمة أساليب التفكير في ضوء نظرية أبك ىاشـ، السيد محمد.  -

. السعكدية: مركز البحكث التربكية. جامعة الممؾ سعكد. دكف نبرج لدى طالب الجامعةستير 
 تاريخ.

 
استخداـ أسمكب العصؼ الذىني في تنمية (. ََِٖاألحمدم، مريـ بنت محمد عايد ) -

. ميارات التفكير اإلبداعي كأثره عمى التعبير الكتابي لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط
 .ّٗ-ٗٓبي. ص رسالة الخميج العر 

 
فعالية برامج السجون في تديير اتجاىات النزالء وسموكيم, (. ُٖٗٗاألحمرم، حسف ) -

، قسـ الدراسات االجتماعية، جامعة الممؾ سعكد: دراسة ميدانية لسجن الحائر بالرياض
 السعكدية. 

 
. زةفاعمية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غ(. ََِٗأىؿ، أماني محمد ) -

 رسالة ماجستير. الجامعة اإلسبلمية: فمسطيف. 
 

في تنمية ميارات التفكير   "Risk "فعالية برنامج ريسك(. ََُِبدكر، لينا صالح ) -
. رسالة ماجستير غير االبداعي لدى طمبة الصف السابع األساسي في مدينة الالذقية

 ة.منشكرة. قسـ التربية الخاصة، كمية التربية، جامعة دمشؽ: سكري
 

فاعمية برنامج تعميمي معد وفق نموذج مارزانو ألبعاد التعمم (. َُِّبدكر، لينا صالح ) -
. رسالة ماجستير غير في تنمية التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطمبة المتفوقين عقمياً 

 منشكرة. قسـ التربية الخاصة، كمية التربية، جامعة دمشؽ: سكرية.



أثر برنامج تدريبي لميارات اإلدراك والتنظيم في (. ََِٔالتكريتي، جناف قحطاف سرحاف ) -
 . رسالة ماجستير. جامعة تكريت: العراؽ.تنمية حل المشكالت لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

 
مستكل التفكير اإلبداعي لطمبة قسـ المغة العربية في كمية (. ََِٕالتميمي، ضياء عبد اهلل ) -

 .ُُْ -َٗ. ص 78العدد  . مجمة كمية اآلداب.التربية/ ابف رشد
 

 (. األردف: دار الفكر.ِ. )طالموىبة والتفوق واإلبداع(. ََِْجركاف، فتحي عبد الرحمف ) -

أثر برنامج تعميمي قائم عمى (. ََِٕجركاف، فتحي عبد الرحمف؛ العبادم، زيف حسف ) -
مبة استراتيجيات الحل االبداعي لممشكالت في تنمية ميارات التفكير االبداعي لدى الط

. رسالة ماجستير. جامعة عماف العربية لمدراسات العميا: الموىوبين ذوي صعوبات التعمم
 األردف.

 
 . األردف: دار الفكر.مفاىيم وتطبيقات –تعميم التفكير(. ََُِجركاف، فتحي عبد الرحمف ) -

تـ استرجاعو في . برنامج -CoRT –التفكير –برنامج كورت, التعميمجركاف، فتحي.  -
 . بدكف تاريخ.   center.com-www.jarwan  .عمى الرابطَُِّ/ُِ/ُٖ
 

استراتيجيات اكتشاف وتنمية اإلبداع لدى الجركاني، ىالة ابراىيـ؛ المشرفي، انشراح ابراىيـ.  -
. رسالة ماجستير. كمية رياض األطفاؿ، جامعة اإلسكندرية: مصر. بدكف طفل الروضة

 تاريخ.  
 

فعالية استخداـ برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير (. ََِٔ)الجبلد، ماجد زكي  -
االبداعي لدل طالبات المغة العربية كالدراسات اإلسبلمية في شبكة جامعة عجماف لمعمـك 

. (2)18. مجمة جامعة أـ القرل لمعمـ التربكية كاالجتماعية كاإلنسانية. المجمد كالتكنكلكجيا
 .َُٖ -ُْٕص 

 



فاعمية برنامج قائم عمى نظرية الذكاءات المتعددة (. ََُِأبك الحسف )حسف، حساـ الديف  -
. رسالة ماجستير. جامعة اإلسكندرية: في تنمية التفكير االبتكاري لتالميذ المرحمة االبتدائية

 مصر.
 

بناء اختبار القدرة عمى التفكير االبداعي (. ََُِالحكاؾ، كجداف جعفر جكاد عبد الميدم ) -
-ََِ. ص 27+26. مجمة البحكث التربكية كالنفسية. ة جامعة بغدادالمفظي لدل طمب

ِّٗ. 
 

. الواقع والم مول  –ميارات تعميم تنمية التفكير والتعمم. (ََِٕ) حمس، داككد دركيش -
 السعكدية: جامعة أـ القرل. 

 
أثر برنامج قائـ عمى بعض األنشطة العممية في تنمية ميارات (. َُُِخضر، نجكل بدر ) -

 -ُْٖ. ممحؽ. ص 27. مجمة جامعة دمشؽ. المجمد ر االبداعي لدل طفؿ الركضةالتفكي
َِٓ. 
 

مكانيات تنميتو في األفراد والجماعات  –التفكير اإلبداعيدركيش، زيف العابديف.  - . طبيعتو وا 
 مصر: جامعة القاىرة. بدكف تاريخ.

 
ترجاعو في تـ اس. برنامج الكورت لتعميم التفكير(. ََُِالدكسرم، سمماف أحمد ) -

عمى الرابط.  َُِّ/ٓ/ُِ
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=ّْٕٔ 

 
 فمسطيف: جامعة القدس المفتكحة.مناىج البحث العممي. (. ََِّدياب، سييؿ رزؽ ) -

 
. توسعة مجال اإلدراك –سمسمة برنامج الكورت لتعميم التفكير(. ََِٕديبكنك، إدكارد ) -

 (.ُ)ترجمة نادية ىايؿ السركر؛ ثائر غازم حسيف(. األردف: دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع. )
 

. )ترجمة نادية ىايؿ التنظيم –سمسمة برنامج الكورت لتعميم التفكير(. ََِٕديبكنك، إدكارد ) -
 (.ِف: دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع. )السركر؛ ثائر غازم حسيف(. األرد

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=7364
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=7364


. )ترجمة نادية التفاعل –سمسمة برنامج الكورت لتعميم التفكير(. ََِٕديبكنك، إدكارد ) -
 (.ّىايؿ السركر؛ ثائر غازم حسيف(. األردف: دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع. )

 
ترجمة نادية ىايؿ . )اإلبداع –سمسمة برنامج الكورت لتعميم التفكير(. ََِٕديبكنك، إدكارد ) -

 (.ْالسركر؛ ثائر غازم حسيف(. األردف: دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع. )
 

. المعمومات والعواطف –سمسمة برنامج الكورت لتعميم التفكير(. ََِٕديبكنك، إدكارد ) -
 (.ٓ)ترجمة نادية ىايؿ السركر؛ ثائر غازم حسيف(. األردف: دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع. )

 
. )ترجمة نادية ىايؿ العمل –سمسمة برنامج الكورت لتعميم التفكير(. ََِٕكارد )ديبكنك، إد -

 (.ٔالسركر؛ ثائر غازم حسيف(. األردف: دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع. )
 

. )ترجمة نادية كتاب المعمم –سمسمة برنامج الكورت لتعميم التفكير(. ََِٕديبكنك، إدكارد ) -
 (.ٕألردف: دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع. )ىايؿ السركر؛ ثائر غازم حسيف(. ا

 
 .ُِ -ٕشكاؿ.  53. مجمة النبأ. التفكير كحؿ المشكبلت(. َََِالسمكـ، عبد الحكيـ ) -

 
فاعمية استخدام برنامج كورت في رفع (. ََُِسميـ، شيماء عبد السبلـ عبد السبلـ ) -

. رسالة المرحمة اإلعداديةمستوى التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري في مادة العموم لتالميذ 
 ماجستير. جامعة المنصكرة: مصر.

 
فاعمية برنامج تدريبي لتنمية (. ََِٕالسمير، محمد؛ جرادات، محمد حسف؛ حكامدة، باسـ ) -

ميارات التفكير االبداعي لدل عينة طمبة الصؼ العاشر األساسي. مجمة جامعة أـ القرل 
 .ُٕٓ -ٗٗ. ص (1)19المجمد . لمعمـك التربكية كاالجتماعية كاإلنسانية

 
أثر نموذج فان ىايل في تنمية ميارات التفكير اليندسي (. ََِّالسنكرم، بدر محمد برد ) -

. رسالة ماجستير. الجامعة واالحتفاظ بيا لدى طالب الصف التاسع األساسي بدزة
 اإلسبلمية: فمسطيف.

 



. رسالة ماجستير. البداعيفعالية برنامج كورت في تنمية التفكير ا(. َََِشبيب، بارعة ) -
 جامعة دمشؽ: سكرية.

 
. سكرية: التفكير المركب كعبلقتو ببعض المتغيرات(. ََُِالشريدة، محمد؛ بشارة، مكفؽ ) -

 .ِٓٓ-ُٕٓ. ص (3)26مجمة جامعة دمشؽ. المجمد 
 

فاعمية طريقة حؿ المشكبلت في تنمية التحصيؿ (. ََِٖصكافطة، كليد عبد الكريـ محمكد ) -
. مجمة ياء كميارات التفكير اإلبداعي لدل طبلب الصؼ الثانكم العممي بمدينة تبكؾفي الفيز 

 .111رسالة الخميج العربي. العدد 
 

أثر االستعدادات الشخصية في الطبلقة اإلبداعية (. ََُِالطائي، فرحاف عكاد جاسـ ) -
لمكصؿ: . اطمبة كخريجي قسـ اليندسة المعمارية في جامعة المكصؿ –لمتصميـ المعمارم

 .ٗٗ -ّٕ. ص (2)18ىندسة الرافديف. المجمد 
 

عمى  َُِْ/ِ/ُتـ استرجاعو في  .التفكير اإلبداعيطبيب، عمادة.  -
 . بدكف تاريخ. emadtabib.freesevers.com/reference.htmالرابط.

 
 (. لبناف: دار العمـ لممبلييف. ِ. )طاإلبداع وتربيتو(. ُٕٗٗعاقؿ، فاخر ) -

جراءاتيا –االختبارات النفسية (.ُٔٗٗعباس، فيصؿ ) -  . لبناف: دار الفكر العربي.تقنياتيا وا 

معوقات تعميم ميارات التفكير في مرحمة التعميم (. ََِٖعبد الكبير، صالح عبد اهلل ) -
 . اليمف: مركز البحكث كالتطكير التربكم.األساسي

 
. مطي واإلبداعيالتفكير الن(. َُُِعبد المختار، محمد خضر؛ عدكم، إنجي صبلح فريد ) -

 مصر: مركز تطكير الدراسات العميا كالبحكث.
 

تـ استرجاعو في . تنمية ميارات التفكير االبداعي(. َُُِعبد اليادم، محمد محمد ) -
عمى الرابط.  َُِّ/ُِ/ُٓ

www.abegs.org/aportal/post/show?id=ُُُٕٔ&forumid=ِّ 

http://www.abegs.org/aportal/post/show?id=17116&forumid=23
http://www.abegs.org/aportal/post/show?id=17116&forumid=23


أثر برنامج تدريبي ميستند إلى نظرية تريز في (. َُِّالعبد العزيز، أركل بنت عبد العزيز ) -
. مجمة جامعة أـ القرل تنمية التفكير المتكازم لدل عينة مف متدربات معيد اإلدارة العامة

 .ِْٔ -ُُْ. ص (1)51لمعمـك التربكية كالنفسية. مجمد 
 

البحث العممي, مفيومو كقاف؛ عدس، عبد الرحمف؛ عبد الحؽ، كايد )د.ت(. عبيدات، ذ -
 .. األردف: دار مجدالكم لمنشر كالتكزيعأدواتو, أساليبو

 
، عدناف يكسؼ ) - . األردف: دار النظرية والتطبيق –عمم النفس المعرفي(. ََِْالعتـك

 المسيرة. 
 

، عدناف يكسؼ؛ عبلكنة، شفيؽ فبلح؛ الجراح، عب - د الناصر ذياب؛ أبك غزاؿ، معاكية العتـك
 دار المسيرة. :(. األردفُ. )طالنظرية والتطبيق -عمم النفس التربوي(. ََِٓمحمكد )
 

، عدناف يكسؼ؛ الجراح، عبد الناصر ذياب؛ بشارة، مكفؽ ) - تنمية ميارات (. َُُِالعتـك
 . األردف: دار المسيرة.نماذج نظرية وتطبيقات عممية  –التفكير

 
- ، نماذج  -تنمية ميارات التفكير(. َُُِعدناف يكسؼ؛ الجراح، عبد الناصر ذياب ) العتـك

 (. األردف: دار المسيرة.ّ. )طنظرية وتطبيقات عممية
 

أثر استخدام بعض أجزاء برنامج الكورت في تنمية (. ََِٕالعتيبي، خالد بف ناىس ) -
ة من طالب المرحمة ميارات التفكير الناقد وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى عين

 . رسالة دكتكراه. جامعة أـ القرل: السعكدية.الثانوية بمدينة الرياض
 

( تقنيًا CoRTفاعمية استخدام برنامج الكورت )(. َُِّعطار، ناىد بنت عمي عباس ) -
في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات 

 . رسالة ماجستير. جامعة أـ القرل: السعكدية. مةبمدينة مكة المكر 
 

 



عمكم، أحمد صالح؛ ناصر، فاطمة محمد؛ حمدكف، حسف أحمد؛ قائد، جماؿ أحمد؛ عبد  -
نموذج مصفوفي لدمج تعميم   –التفكير وتعميم ميارات التفكير(. ََِٖالحميد، مناؿ طو )

( المرحمة 9-7لمصفوف ) وتعمم ميارات التفكير األساسية من خالل تدريس مادة العموم
 . اليمف: مركز البحكث كالتطكير التربكم.األساسية

 
(. َُُِالعميي، تغريد عبد اهلل حزاـ؛ الفمفمة، ىناء حسيف؛ الحدابي، داككد عبد الممؾ ) -

بداعي لدل الطمبة المعمميف في األقساـ العممية في كمية التربية مستكل ميارات التفكير اإل
. ص (3)2المجمة العربية لتطكير التفكير. مركز تطكير التفكؽ. المجمد . كالعمكـ التطبيقية

ّْ- ٕٓ. 
 

برنامج تدريبي مقترح إلكساب المتعممين (. َُِِالعكيضي، كفاء بنت حافظ بنت عشيش ) -
. ميارات التفكير االبداعي أثناء نظم الشعر في المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية

 كلي لمغة العربية. بيركت: المؤتمر الد
 

بحث الوحدات التعميمية في ضوء ميارات التفكير لمرحمة (. ََِْالغامدم، حمدة عمي ) -
 تعميـ البنات. –. السعكدية: كزارة التربية كالتعميـرياض األطفال

 
. السعكدية: اإلدارة العامة الكورت –برنامج تنمية ميارات التفكيرالغامدم، عمي بف محمد.  -

 إدارة المكىكبيف. بدكف تاريخ. –عميـ بالمنطقة الشرقية لمتربية كالت
 

 . مصر: المكتب الجامعي الحديث.عمم النفس التربوي(. ُٕٗٗالقذافي، رمضاف ) -

أثر استخدام نموذج بوسنر في إحداث التديير المفاىيمي (. َُِْغصكف، زينب ) -
. رسالة سات االجتماعيةواالحتفاظ بو لدى التالميذ ذوي التعمم )السطحي والفعال( في الدرا

 ماجستير. جامعة تشريف: سكريا.
 

 . األردف: دار الفكر. تعميم التفكير لممرحمة األساسية(. ََُِقطامي، نايفة ) -

. أسئمة التفكير اإلبداعي )برنامج تطبيقي((. ََِٗقطامي، يكسؼ؛ الشديفات، رياض ) -
 األردف: دار المسيرة.



 
عايش؛ الزعبي، رفعة؛ قطر، جيياف؛ ظاظا، حيدر  قطامي، نايفة؛ شريـ، رغدة؛ غرايبة، -

 (. األردف: دار كائؿ لمنشر.ُ. )طعمم النفس التربوي(. ََُِ)
 

عمى  َُِْ/ِ/ُتـ استرجاعو في  .برنامج كورت لمتفكير(. َُِِقطيط، غساف يكسؼ ) -
 ّٓ=http://www.ghassan-ktait.com/?id الرابط. 

 
أثر تدريس مادة التاريخ وفق برنامج الكورت في تنمية (. ََِٓالكمثـ، ميا ابراىيـ ) -

. رسالة ماجستير. جامعة الممؾ التفكير االبداعي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي األدبي
 سعكد: السعكدية.

 
ح تطبيؽ برنامج ككرت اقترا –تنمية قدرات التفكير عند التبلميذ(. ُٖٗٗالمانع، عزيزة ) -

. منطقة العيف التعميمية: مجمة الدراسات التربكية. كزارة التربية كالتعميـ كالشباب في لمتفكير
 .ّْ -ُٓ. ص َِ. السنة 1دكلة اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 . األردف: دار صفاء. نماذج –االختبارات النفسية(. ََُِمجيد، سكسف شاكر ) -

لتعميـ  CoRTأثر دمج ثبلثة أجزاء مف برنامج (. ََِٖ، رجاء )المحتسب، سمية؛ سكيداف -
التفكير في محتكل كتب العمـك في التحصيؿ كتنمية الميارات العممية كالقدرة عمى اتخاذ القرار 

. مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في فمسطيف
 .ِّّْ -ُُِّ. ص (8)24اإلنسانية(. المجمد 

 
درجة ممارسة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لميارات (. َُِْمحفكض، نغـ ) -

 . رسالة ماجستير. جامعة دمشؽ: سكريا.التفكير اإلبداعي داخل غرفة الصف
 

. أثر استخداـ برنامج ككرت في تحسيف ميارة حؿ المشكبلت(. َُِّمخيمر، سمير كامؿ ) -
 . ٓٓ. ص 41+39النفسية العربية.  صفاقس. تكنس: مجمة المستجدات

 

http://www.ghassan-ktait.com/?id=53


فعالية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعميم التفكير (. ََِّالمشرفي، انشراح ابراىيـ ) -
. رسالة دكتكراه. كمية رياض األطفاؿ. االبداعي لدى الطالبات المعممات بكمية رياض األطفال

 جامعة اإلسكندرية: مصر.
 

. القاىرة: تعميم التفكير اإلبداعي لطفل الروضة(. ََِٓالمشرفي، انشراح ابراىيـ محمد ) -
 الدار المصرية المبنانية. 

 
 

. الرياض. السعكدية: دكرة تنمية تنمية ميارات التفكير(. ََِٔالمفمح، عبد اهلل بف محمد ) -
 ميارات التفكير.

 
 (. األردف: دار المسيرة.ُ. )طسيكولوجية التعمم والتعميم(. ََِٔممحـ، سامي ) -

 . سكرية: منشكرات جامعة دمشؽ. عمم النفس التربوي(. ََِّعمي ) منصكر، -

فعالية استخدام برمجيات تعميمية عمى التفكير البصري (. ََِٔميدم، حسف ربحي ) -
. رسالة ماجستير. والتحصيل في تكنولوجيا المعمومات لدى طالبات الصف الحادي عشر

 الجامعة اإلسبلمية: فمسطيف.
 

تقنين مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي  –قياس التفكير اإلبداعي(. ََِٕالنافع، عبد اهلل ) -
اإلبداع كالتميز  –. السعكدية: الممتقى اإلدارم الخامسوتطبيقاتو في البيئة السعودية

 اإلدارم.
 

. تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل(. ََِٖنكفؿ، محمد بكر ) -
 (. األردف: دار المسيرة.ُ)ط

 
فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى المعب في تنمية التفكير (. ََِٓاليذيمي، نياد صالح ) -

. رسالة االبتكاري لدى األطفال المعاقين سمعيًا في مرحمة ما قبل المدرسة في عينة أردنية
 دكتكراه. الجامعة األردنية: األردف.



 
بكية مف كزارة التربية كالتعميـ . نشرة تر التدريس اإلبداعي(. ََِٗالكىابي، عكض بف عمي ) -

عمى الرابط.  َُِّ/ٖ/ٓتـ استرجاعو في في محافظة سراة عبيدة. 
.docُ/َََْٗwww.taleemsa.gov.sy/eshraf/file/science  

 

 

. الككيت: جامعة الخميج التنمية واإلبداع تعميم التفكير من أجلياميف، تيسير صبحي.  -
 العربي. بدكف تاريخ.

 
التربية اإلبداعية أفضل (. َََِالمؤتمر العممي الثاني لرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف ) -

 .، عماف، األردفاستثمار لممستقبل
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 الدرس األول:

 Plus, Minus, Interesting  (PMI)معالجة األفكار 

 :    األىداف

  أف يتعرؼ عمى النقاط المكجبة )الجيدة( حكؿ فكرة ماأف يتعرؼ عمى النقاط المكجبة )الجيدة( حكؿ فكرة ما_ُ

  _أف يتعرؼ عمى النقاط السمبية )السيئة أك الرديئة( في الفكرة_أف يتعرؼ عمى النقاط السمبية )السيئة أك الرديئة( في الفكرةِِ

  لبة إال أنيا مثيرة لبلىتماـلبة إال أنيا مثيرة لبلىتماـ_ أف يتعرؼ عمى النقاط التي تعتبر غير مكجبة أك سا_ أف يتعرؼ عمى النقاط التي تعتبر غير مكجبة أك ساّّ  

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

بداء رأييـ فييا  يذالتبلميطرح المعمـ فكرة ما كيطمب مف  دقائؽدقائؽ  ٓٓ مقدمة  -تقييميا كا 
  –كبشكؿ فردم

: ما رأيؾ أف يتـ تحطيـ كؿ الحكاسيب في العالـ؟ كبعد إعطائيـ مثال
ميمة نصؼ دقيقة لمتفكير يتمقى اإلجابات التي ستككف في الغالب 
إيجابيات كسمبيات حكؿ الفكرة المعركضة، ثـ يناقشيـ المعمـ حكؿ 
النقاط الميمة عف الفكرة كالتي ال تعتبر إيجابيات كال سمبيات ليمفت 

 انتباىيـ حكليا 
 مثؿ: ىؿ سيرضى جميع الناس بتحطيـ حكاسيبيـ؟

 لمحككمات أف تيرغـ الناس ؟ ىؿ يمكف       
 ماذا لك لـ تحطـ إحدل البمداف حكاسيبيا؟       
 ماذا لك أخفى بعض األشخاص حكاسيبيـ ؟       

يترؾ فاصؿ لعدة ثكاني بيف كؿ سؤاؿ كآخر أك نقطة مثيرة لبلىتماـ 
يجابية ىؿ يكفي تحديد النقاط السمبية كاإل يذالتبلمكأخرل، ثـ يسأؿ 
ينا في فكرة ما؟ أال تفتح مثؿ ىذه النقاط المثيرة ليعبر ذلؾ عف رأ

الباب لنغير رأينا حكؿ الفكرة المطركحة؟ كبعد ترسيخ أىمية ىذا 
 يكتب عنكاف الدرس عمى السبكرة يذالتبلمالدرس في أذىاف 



تعريؼ أداة التفكير الحالية، كبعد تمقي عدة  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ التعريؼ
 ت التعريؼ عمى السبكرة:إجابات يثبِّ 

"استخبلص إيجابيات الفكرة كسمبياتيا مع النظر إلى ألمكر الممفتة 
 "لبلنتباه أك التي تتطمب دراسة أكثر لمبت فييا

كيطمب منيـ شرحيا  (PMI)ثـ يتـ تفصيؿ عناصر ىذه األداة 
 بجممة:

 ....... PLUS+مكجب 
 ......... MINUSسالب
  ....... INTERESTمثير

 مثاؿ
 محمكؿ

طريقة  يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن حكؿ ىذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 استخداـ ىذه األداة:
ثبلثة أشير في  يذالتبلم: يجب أف يعمؿ جميع المثال رقم ثالثة

المكجبة، النقاط السمبية، كالنقاط  النقاطالسنة لكسب النقكد، ما ىي 
 المثيرة ليذه الفكرة؟

ائؽ ائؽ دقدق  ََُُ التدريب
لعمؿ لعمؿ 

                    المجمكعات المجمكعات 
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

لمناقشة لمناقشة 
 المجمكعاتالمجمكعات

عمى شكؿ  يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ  
مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات بشكؿ بطاقات 

دقائؽ إلى ربع ساعة يتـ تمقي اإلجابات مف  َُعمؿ كبعد 
 ى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ المجمكعات.المجمكعات كتثبيتيا عم

: يجب أف تدىف جميع السيارات بالمكف األصفر المثال رقم واحد
(، مف خبلؿ PMIالفاتح حسب القانكف، بيِّف رأيؾ بعد تطبيؽ )

 .النقاط المكجبة، السالبة، كالمثيرةعرض 
ة مف بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمكع يذالتبلميكزع المعمـ عمى   المشركع

بعد إنجازىا  يذالتبلمالتماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس بحيث يضعيا 
 في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
: يجب أف يتكلى كؿ شاب العناية المثال رقم اثنان من فقرة المشروع

بشخص مسف، ما ىي النقاط المكجبة، النقاط السمبية، كالنقاط المثيرة 
 ليذه الفكرة؟

: يجب أف يزرع كؿ تمميذ شجرة عندما الباحثةمثال مصمم من قبل 
 يصبح عمره عشر سنكات 



بيذه الفكرة كيتبنكنيا، كستككف  يذالتبلم: في ىذا العمر سيقتنع التعميؿالتعميؿ
 آثارىا المستقبمية مفيدة لمبيئة إف تـ تطبيقيا.

: ما العكامؿ التي تأخذىا بعيف االعتبار مثال مصمم من قبل الباحثة
 ألٌمؾ؟  عند اختيارؾ ىدٌية

: إفَّ اختيار اليدية أصعب خطكة في شرائيا، ألفَّ ذلؾ يتطمَّب التعميؿالتعميؿ
فيمان شامبلن لمشخص الذم تريد إىداءه، كىذا األمر ستزداد أىميتو 

 عندما يككف ىذا الشخص أمان.
: يجب أف يضع الناس إشارات أك عبلمات مميزة مثال رقم اثنان

 ف جيدان أك سيئان.تعبر عف مزاجيـ في ذلؾ اليـك سكاء كا
يقكـ بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 

اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة 
 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثاني:

 :CAFاعتبار جميع العوامل  

 :األىداف

السميمة مف خبلؿ األخذ بعيف االعتبار جميع العكامؿ ،أم كي ال نندـ السميمة مف خبلؿ األخذ بعيف االعتبار جميع العكامؿ ،أم كي ال نندـ _ أف يتخذ القرارات _ أف يتخذ القرارات ُُ
                                                                                                                                                                عمى أم قرار ييتخذ .                                                                                                          عمى أم قرار ييتخذ .                                                                                                          

  _أف يراقب طريقة تفكير األشخاص اآلخريف_أف يراقب طريقة تفكير األشخاص اآلخريفِِ

  _أف يبحث عف العكامؿ التي أغفميا األشخاص اآلخركف كلـ يأخذكىا بعيف االعتبار_أف يبحث عف العكامؿ التي أغفميا األشخاص اآلخركف كلـ يأخذكىا بعيف االعتبارّّ

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

عض دركس المنياج ببعض المعمكمات مف ب يذالتبلمييذكِّر المعمـ   دقائؽدقائؽ  ٓٓ مقدمة
المدرسي المقرر، كىي حكؿ أنكاع البيئات، كالشركط الضركرية لنمك 

 النباتات، كأنكاع النباتات في كؿ بيئة، ثـ يطرح الفكرة التالية: 
أراد أحد سكاف البادية أف يزرع شجرة مشمش قرب خيمتو ألنو يحب 

ئة مناسبة؟ ثمارىا كثيران، بماذا أخطأ؟ ما العكامؿ التي نسييا؟ ىؿ البي
ما األشياء التي تحتاجيا ىذه الشجرة كليست مكجكدة في ىذه  
البيئة؟ .... أليس مف الميـ قبؿ أف ننفذ مشركعان أك نخطط لو أف 
نتذكر جميع النقاط حكلو؟ أم نأخذ باالعتبار جميع العكامؿ لضماف 

يكتب  يذالتبلمالنجاح؟ كبعد أف ييثبِّت أىمية ىذه األداة في أذىاف 
 عنكاف الدرس عمى السبكرة. ليـ

تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي عدة  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ التعريؼ
 إجابات يثبت التعريؼ عمى السبكرة:

، قبؿ أف عكامؿ المتعمقة بمكقؼ ما"تحديد أكبر عدد ممكف مف ال
 نقرر أك ننفذ أم فكرة"

مثاؿ 
 محمكؿ

طريقة  يذالتبلم حكؿ ىذا الدرس ليراقب يعرض المعمـ مثاالن محمكالن  دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 استخداـ ىذه األداة:



، ىدية البنيما كابنتيماالمثاؿ رقـ كاحد: يذىب زكج كزكجتو لشراء 
 إنيما يأخذاف جميع العكامؿ التالية بعيف االعتبار:

 . المكف المناسب_ُ         
 .التعبير عف المناسبة_ِ         
 . جكدة اليدية_ّ         

 .الثمف_ْ         
 . عمر االبف كاالبنة_ٓ         
 .الفائدة التي تقدميا_ ٔ         

 ثـ يسأؿ ما ىي العكامؿ التي لـ يأخذاىا بعيف االعتبار؟ 
دقائؽ دقائؽ   ََُُ التدريب

لعمؿ لعمؿ 
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
 المجمكعاتالمجمكعات

، يذالتبلمف قبؿ بعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو م
عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات 

ُدقائؽ إلى  َُبشكؿ بطاقات عمؿ كبعد 
ساعة يتمقى المعمـ  ْ

اإلجابات مف المجمكعات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ 
 جميع المجمكعات.

اختيار مينة ( عند CAF: قـ باعتبار جميع العكامؿ )مثال رقم اثنان
 ما 

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمكعة  يذالتبلميكزع المعمـ عمى   المشركع
بعد  يذالتبلممف التماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس بحيث يضعيا 

 إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
: قاـ أحد المخترعيف باختراع فطكر عمى شكؿ حبة المثال رقم ثالثة

غيرة جدان، إال أنيا تحتكم عمى جميع عناصر دكاء، كىي حبة ص
الغذاء كالفيتامينات التي يحتاجيا الجسـ، بعد أف يتناكؿ اإلنساف تمؾ 
الحبة ال يشعر بالجكع لمدة خمس ساعات، ىؿ يجب أف ييسمح 
بمثؿ ىذه الحبكب؟ ما ىي العكامؿ التي يمكف أف تؤخذ بعيف 

 االعتبار؟ 
تمميذ في الصؼ الرابع، نٌظمت : أحمد مثال مصمم من قبل الباحثة

مدرستو رحمة إلى خارج المحافظة، لكف كالده ميتردد ىؿ يسمح لو 
بالذىاب أك يمنعو، ما العكامؿ التي يجب أف يأخذىا الكالد بعيف 

 االعتبار؟



، ككثيران ما يتعرضكف لو، فإذا يذالتبلم: إنو مكقؼ مف كاقع التعميؿالتعميؿ
ال ينحازكف فيو إلى أم  كصمكا إلى القرار الصحيح كىـ في مكقؼ

 جانب فإف ذلؾ سيساعد عمى تجنب التكتر الناتج عنو في المستقبؿ.
: ما ىي العكامؿ التي يجب المثال رقم واحد من فقرة المشروع

 أخذىا بعيف االعتبار عند كضع تصميـ لكرسي؟
يقكـ بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 

ضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة اإلجابات ثـ يعر 
 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثالث:

 :Rulesالقوانين 

 : األىداف

  _أف يضبط التفكير كينظمو_أف يضبط التفكير كينظموُُ  

  _ أف يكتسب استراتيجية كضع القكانيف _ أف يكتسب استراتيجية كضع القكانيف ِِ  

  _أف يتعكد التفكير في حمكؿ لممشكبلت_أف يتعكد التفكير في حمكؿ لممشكبلتّّ  

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
درقة في درقة في المستالمست

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 القصة التالية:   يذمتبلمليحكي المعمـ   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
الصؼ الرابع غاضبيف ألف صديقيـ يضربيـ بعد أف  يذتبلمكاف 

أصبحت أمو معممتيـ، كلـ يستطيعكا البكح لممعمميف أك لممدير، فاجتمعكا 
 ىك الحؿتطيعكف فعميا، ما ليفكركا في المكضكع، ما األمكر التي يس

لمثؿ ىذه الحاالت، ثـ تحدث مناقشة جماعية في الصؼ لبضع دقائؽ، 
؟ ماذا يستطيع يذالتبلمكيسأؿ المعمـ: خطأ مف ىذا؟ ًلمىف يجب أف يذىب 

أف يفعؿ المدير؟ ما التعميمات التي يجب أف يصدرىا؟ ماذا سيحدث 
 بعدىا؟....

بعد كؿ سؤاؿ، كبعد ترسيخ أىمية  يذالتبلمكيتمقى المعمـ اإلجابات مف 
 يثبت العنكاف عمى السبكرة. يذالتبلمالقكانيف في أذىاف 

تعريؼ األداة القكانيف، كبعد تمقي عدة إجابات  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ
 يثبت تعريفو عمى السبكرة:

"ىي صياغة مجمكعة مف المكائح التي تستخدـ لضبط حياة الناس 
 يا كتسييميا كتنظيميا."كتحسين

مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

طريقة  يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن حكؿ ىذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 استخداـ ىذه األداة.

: أنت عضك في لجنة تحاكؿ كضع بعض القكاعد لآلباء المثال رقم واحد



 عندما يتعاممكف مع أبنائيـ، ىؿ تستطيع التفكير بأربعة قكانيف رئيسة؟
دقائؽ دقائؽ   ََُُ  لتدريبلتدريباا

لعمؿ لعمؿ 
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

، عمى شكؿ يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
بشكؿ  يذالتبلممكزعان عمى مجمكعات  ىذا المثاؿمجمكعات، كيككف 
ُدقائؽ إلى  َُبطاقات عمؿ كبعد 

مف  ساعة يتمقى المعمـ اإلجابات ْ
 المجمكعات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ جميع المجمكعات.

: تسافر مجمكعة مف الناس إلى جزيرة ما، كذلؾ لبدء المثال رقم أربعة
حياة جديدة، إنيـ يمغكف النقكد كالممكية كجميع القكانيف القديمة، يجدكف 

راعة كبناء أخيران أف الجميع يرفضكف القياـ باألعماؿ الصعبة مثؿ الز 
عمى ىذه الحالة، كقـ بإيجاد  (CAFالبيكت، طبؽ اعتبار جميع العكامؿ )

 بعض القكانيف.
عة مف بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمك  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع

بعد إنجازىا  يذالتبلمالدرس، بحيث يضعيا  التماريف حكؿ استخداـ أداة
 في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:

: إذا كنت تنظـ مسابقة لمعرفة األكؿ لمثال رقم اثنان من فقرة المشروعا
 في أكؿ التفاح، ما القكانيف التي تضعيا ليذه المسابقة؟

: إف لعبة كرة القدـ لعبة شعبية كمحبكبة، مثال مصمم من قبل الباحثة
لكنيا ال تمقى اىتمامان كبيران مف قبؿ الفتيات، غيِّر قكانيف ىذه المعبة 

 ث تجذب الفتيات لبلىتماـ بيا.بحي
: ىذه المعبة ييقبؿ عمييا الفتياف أكثر مف الفتيات، كبعد عرض التعميؿالتعميؿ

بيذا  يذالتبلمفسيعجب  الفتيات، لذاالمثاؿ بيذه الطريقة فستقبؿ عمييا 
 المثاؿ. 

: في سباؽ القكارب، ىناؾ أنكاع متعددة مف القكارب المثال رقم سبعة
ا صغير كبطيء، تريد إعطاء فرصة لكؿ بعضيا كبير كسريع كبعضي

 فرد لمفكز، ما ىي القكانيف التي تضعيا؟ 
يقكـ بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 

اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة 
 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

 

 



 الدرس الرابع:

  : S&Cية وما يتبعيا  النتائج المنطق

 :  األىداف

  _أف يدرس النتائج المنطقية لؤلعماؿ كالقرارات كالقكانيف كاالختراعات كما يتبعيا_أف يدرس النتائج المنطقية لؤلعماؿ كالقرارات كالقكانيف كاالختراعات كما يتبعياُ

  _أف يكسع النظرة لما بعد األثر الفكرم لمعمؿ الذم يقـك بو الفرد _أف يكسع النظرة لما بعد األثر الفكرم لمعمؿ الذم يقـك بو الفرد ِِ

  _ أف يفكر في المستقبؿ كينظر إلى األماـ، فاالىتماـ مركز مباشرةن عمى المستقبؿ._ أف يفكر في المستقبؿ كينظر إلى األماـ، فاالىتماـ مركز مباشرةن عمى المستقبؿ.ّّ  

المدة الزمنية المدة الزمنية   خطكاتخطكاتالال
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

صكرتيف إحداىما لشخص سعيد، أحكالو  يذالتبلميعرض المعمـ عمى   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
ميسكرة بسبب نجاحاتو الباىرة، كالجميع فخكر بو، أما األخرل فيي 

 يذمالتبللشخص تعيس حزيف، يبدك فاشبلن في كؿ شيء، كيطمب مف 
 المقارنة بيف  الصكرتيف، ثـ يسأؿ: 

ما ىك برأيكـ السبب كراء حالة كؿ منيما؟ ما األمكر التي أدت إلى ىذه 
النياية؟ لك كاف الفاشؿ يعمـ ما سيحدث لو، ىؿ كاف قد أىمؿ دراستو؟ 
كيؼ نستطيع أف نستفيد مف تجربتيما؟ ىؿ تفكر في المستقبؿ فقط مف 

قبؿ القياـ بأم عمؿ أف نفكر في  حيث الدراسة؟ أليس مف األفضؿ
المستقبؿ؟ في أم كقت يقع المستقبؿ الذم ينبغي أف نفكر بو؟ ىؿ ىك 
مباشر أـ قريب أـ متكسط البعد أـ بعيد؟ أليس مف األفضؿ أف نفكر 
بيـ جميعان؟.... كبعد أف يرسخ أىمية التفكير بالنتائج، يكتب المعمـ 

 عنكاف الدرس عمى السبكرة.
تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي عدة إجابات  يذالتبلميطمب المعمـ مف   قائؽقائؽدد  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 يثبت التعريؼ عمى السبكرة:
"النظر إلى المستقبؿ لرؤية النتائج الفكرية كالقريبة كالمتكسطة كالبعيدة 

 لؤلعماؿ كالقرارات كالقكانيف كاالختراعات"
 ثـ يطمب منيـ شرح عناصر األداة بجممة:



S&C  : الفكرية..... 
S&C ....... : القريبة 
S&C ..... : المتكسطة 
S&C ....... : البعيدة 

مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

طريقة  يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 استخداـ أداة الدرس
: ىناؾ آلة جديدة لكشؼ الكذب، قـ بتحديد النتائج المثال رقم ثالثة
 ـ ىذه اآللة.الفكرية الستخدا

دقائؽ دقائؽ   ََُُ  التدريبالتدريب
لعمؿ لعمؿ 

                    المجمكعات المجمكعات 
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

، عمى يذالتبلمبعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات بشكؿ 

ُدقائؽ إلى َُبطاقات عمؿ كبعد 
المعمـ اإلجابات مف ساعة يتمقى  ْ

المجمكعات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ جميع 
 المجمكعات.

: ألغيت جميع االمتحانات في المثال رقم اثنان من فقرة المشروع
 ( حٌكؿ ىذه الفكرة إلى قانكف.C&Sالمدارس، قـ بعمؿ )

عة مف بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمك  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
بعد إنجازىا  يذالتبلمالتماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا 

 في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
: ما ىي نتائج نقاشؾ كجدالؾ المثال رقم ثالثة من فقرة المشروع

 )شجارؾ( مع كالديؾ؟
: صدر قانكف جديد بإلغاء جميع العطبلت مثال مصمم من قبل الباحثة

 ( في ىذه الحالة.C&Sت األعياد، قـ بعمؿ )األسبكعية كعطبل
: العطمة ميمة لمجميع خاصةن لؤلطفاؿ في مثؿ ىذا العمر، لذا التعميؿالتعميؿ

، باإلضافة إلى ذلؾ فإنو ينبييـ إلى يذالتبلمفالمثاؿ سيثير اىتماـ 
 أىمية ىذه العطؿ بالمقاءات العائمية أك مراجعة الدركس. 

يقـك بتجميع  يذالتبلممؿ مف كبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ الع
اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة 

 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة. 
 

 



 الدرس الرابع:

  : S&Cالنتائج المنطقية وما يتبعيا  

 :  األىداف

  عياعيا_أف يدرس النتائج المنطقية لؤلعماؿ كالقرارات كالقكانيف كاالختراعات كما يتب_أف يدرس النتائج المنطقية لؤلعماؿ كالقرارات كالقكانيف كاالختراعات كما يتبُ

  _أف يكسع النظرة لما بعد األثر الفكرم لمعمؿ الذم يقـك بو الفرد _أف يكسع النظرة لما بعد األثر الفكرم لمعمؿ الذم يقـك بو الفرد ِِ

  _ أف يفكر في المستقبؿ كينظر إلى األماـ، فاالىتماـ مركز مباشرةن عمى المستقبؿ._ أف يفكر في المستقبؿ كينظر إلى األماـ، فاالىتماـ مركز مباشرةن عمى المستقبؿ.ّّ  

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

صكرتيف إحداىما لشخص سعيد، أحكالو  ذيالتبلميعرض المعمـ عمى   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
ميسكرة بسبب نجاحاتو الباىرة، كالجميع فخكر بو، أما األخرل فيي 

 يذالتبلملشخص تعيس حزيف، يبدك فاشبلن في كؿ شيء، كيطمب مف 
 المقارنة بيف  الصكرتيف، ثـ يسأؿ: 

ما ىك برأيكـ السبب كراء حالة كؿ منيما؟ ما األمكر التي أدت إلى ىذه 
ياية؟ لك كاف الفاشؿ يعمـ ما سيحدث لو، ىؿ كاف قد أىمؿ دراستو؟ الن

كيؼ نستطيع أف نستفيد مف تجربتيما؟ ىؿ تفكر في المستقبؿ فقط مف 
حيث الدراسة؟ أليس مف األفضؿ قبؿ القياـ بأم عمؿ أف نفكر في 
المستقبؿ؟ في أم كقت يقع المستقبؿ الذم ينبغي أف نفكر بو؟ ىؿ ىك 

أـ متكسط البعد أـ بعيد؟ أليس مف األفضؿ أف نفكر مباشر أـ قريب 
بيـ جميعان؟.... كبعد أف يرسخ أىمية التفكير بالنتائج، يكتب المعمـ 

 عنكاف الدرس عمى السبكرة.
تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي عدة إجابات  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 يثبت التعريؼ عمى السبكرة:
مستقبؿ لرؤية النتائج الفكرية كالقريبة كالمتكسطة كالبعيدة "النظر إلى ال

 لؤلعماؿ كالقرارات كالقكانيف كاالختراعات"
 ثـ يطمب منيـ شرح عناصر األداة بجممة:



S&C ..... : الفكرية 
S&C ....... : القريبة 
S&C ..... : المتكسطة 
S&C ....... : البعيدة 

مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

طريقة  يذالتبلم محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب يعرض المعمـ مثاالن   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 استخداـ أداة الدرس
: ىناؾ آلة جديدة لكشؼ الكذب، قـ بتحديد النتائج المثال رقم ثالثة

 الفكرية الستخداـ ىذه اآللة.
دقائؽ دقائؽ   ََُُ  التدريبالتدريب

لعمؿ لعمؿ 
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

، عمى يذالتبلممثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ  بعد ذلؾ يعرض المعمـ
شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات بشكؿ 

ُدقائؽ إلى َُبطاقات عمؿ كبعد 
ساعة يتمقى المعمـ اإلجابات مف  ْ

المجمكعات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ جميع 
 المجمكعات.

: ألغيت جميع االمتحانات في ة المشروعالمثال رقم اثنان من فقر 
 ( حٌكؿ ىذه الفكرة إلى قانكف.C&Sالمدارس، قـ بعمؿ )

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمكعة مف  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
بعد إنجازىا  يذالتبلمالتماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا 

 في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
: ما ىي نتائج نقاشؾ كجدالؾ ل رقم ثالثة من فقرة المشروعالمثا

 )شجارؾ( مع كالديؾ؟
: صدر قانكف جديد بإلغاء جميع العطبلت مثال مصمم من قبل الباحثة

 ( في ىذه الحالة.C&Sاألسبكعية كعطبلت األعياد، قـ بعمؿ )
: العطمة ميمة لمجميع خاصةن لؤلطفاؿ في مثؿ ىذا العمر، لذا التعميؿالتعميؿ

، باإلضافة إلى ذلؾ فإنو ينبييـ إلى يذالتبلممثاؿ سيثير اىتماـ فال
 أىمية ىذه العطؿ بالمقاءات العائمية أك مراجعة الدركس. 

يقـك بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة 

 ار جديدة. اإلجابات معيـ كتكليد أفك
 



 الدرس الخامس :

 : Agoاألىداف

 :  األىداف

  _أف يضع ىدفان لكؿ خطكة يقكـ بيا_أف يضع ىدفان لكؿ خطكة يقكـ بياُ

  _أف يسعى لتحقيؽ األىداؼ، ألف اإلنجازات تتحقؽ بكجكد أىداؼ كاضحة._أف يسعى لتحقيؽ األىداؼ، ألف اإلنجازات تتحقؽ بكجكد أىداؼ كاضحة.ِِ

  _أف يكسع إدراكو لممكقؼ نتيجة تحديد اليدؼ_أف يكسع إدراكو لممكقؼ نتيجة تحديد اليدؼّّ

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  التنفيذالتنفيذسير الخطكة أك كيفية سير الخطكة أك كيفية 

ه: ما ىي أركاف اإلسبلـ؟ أليس الصياـ أمران يذتبلميسأؿ المعمـ   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
صعبان؟ أال يسبب التعب كالدكار؟ كلكف رغـ كؿ ىذا ينتظر 
الناس شير رمضاف بفارغ الصبر، أليس األمر مثيران لبلىتماـ؟ 
لماذا أمرنا الٌمو تعالى بالصياـ؟ ما ىي فكائد الصياـ بالنسبة 

ائـ؟ كما ىي فكائده لآلخريف؟ إذان ىؿ ما زلت ترل الصياـ لمص
أمران صعبان؟ ىؿ ترغب أف تصكـ شير رمضاف القادـ؟ ما 
أىدافؾ مف ىذا الصياـ؟ ىؿ ىذه األىداؼ كافية لتصكـ؟ كبعد 
أف يرسخ أىمية كضع األىداؼ في كؿ مرحمة مف حياتنا، 

 يكتب المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة.
تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي عدة  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 إجابات يثبت التعريؼ عمى السبكرة:
"التركيز عمى اليدؼ العاـ الذم يكمف كراء األعماؿ التي يقـك 
بيا الشخص، كتحديد األىداؼ المرحمية كالخطكات التي تحقؽ 

 ىذه األىداؼ." 
مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

 يذالتبلماالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب يعرض المعمـ مث  دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس:

: ماذا ستككف أىدافؾ لك ربحت خمسة آالؼ المثال رقم اثنان



 ليرة سكرية في إحدل المسابقات؟
دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب

                    المجمكعات المجمكعات 
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

الن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ بعد ذلؾ يعرض المعمـ مثا
، عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى يذالتبلم

ُدقائؽ إلى  َُالمجمكعات بشكؿ بطاقات عمؿ كبعد 
ساعة  ْ

يتمقى المعمـ اإلجابات مف المجمكعات كيثبتيا عمى السبكرة مع 
 مناقشتيا مف قبؿ جميع المجمكعات:

: ت صياغتو عمى الشكل التاليالمثال رقم خمسة, وقد ُأعيد
أنت قائد مركبة فضائية تقترب مف كككبو لـ يصؿ أحده إليو 

 قبمؾ، ما ىي األىداؼ التي تضعيا؟
: ألنو عندما نقكؿ )تقترب مف كككب األرض قادمةن مف التعميؿالتعميؿ

، خاصةن كأنيـ يذمتبلملكككبو آخر( فإف ذلؾ سيسبب اإلرباؾ 
 ال يعرفكف عنيا شيئان  يضعكف أنفسيـ في قالب شخصية غريبة

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
الدرس، بحيث يضعيا  عة مف التماريف حكؿ استخداـ أداةمجمك 
 في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي: يذالتبلم

: ما المثال رقم سبعة, وقد أعيدت صياغتو عمى الشكل التالي
 الكمبيكتر؟ىي أىدافؾ عندما تشغؿ جياز 

َـّ استبداؿ كممة )التمفزيكف( بػ )الكمبيكتر( ألفَّ التعميؿالتعميؿ  يذالتبلم: ت
في ىذا العمر يقضكف كقتان عمى الكمبيكتر أكثر مما يفعمكف مع 

إلى اإلمكانات  يذالتبلمالتمفاز، كما أفَّ ىذا التمريف ينٌبو 
 التعميمية لمكمبيكتر.

مس إدارة : أنت مرشح لمجمثال مصمم من قبل الباحثة
المدرسة، ما ىي األىداؼ التي تضعيا نصب عينيؾ لك 

 نجحت في االنتخابات؟
: ىذا المثاؿ ينمي الكعي السياسي كالمجتمعي لدل التعميؿالتعميؿ
 لكف بشكؿ مصغر ليناسبيـ. يذالتبلم

: أبه غاضبه مف ابنتًو، لكنَّو يسامحيا، لماذا المثال رقم واحد
 قاـ بذلؾ حسب اعتقادؾ؟

يقـك  يذالتبلمالمعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف  كبعد أف يجمع



بتجميع اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني 
 لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس السادس:

 :planningالتخطيط 

 : األىداف

عتبار جميع العكامؿ كالنتائج كاألىداؼ، عتبار جميع العكامؿ كالنتائج كاألىداؼ، _ أف يتدرب عمى جميع الميارات: معالجة األفكار كا_ أف يتدرب عمى جميع الميارات: معالجة األفكار كاُ
  ألف التدريب عمييا يحسف القدرة عمى التخطيط.ألف التدريب عمييا يحسف القدرة عمى التخطيط.

  _أف يتعرؼ عمى أىمية التخطيط في حياتنا _أف يتعرؼ عمى أىمية التخطيط في حياتنا ِِ

  _أف ينمي القدرة عمى الكصكؿ إلى أسمـ كأفضؿ الخطط الممكنة لتحقيؽ اليدؼ _أف ينمي القدرة عمى الكصكؿ إلى أسمـ كأفضؿ الخطط الممكنة لتحقيؽ اليدؼ ّّ

  _ أف ينمي القدرة عمى تنظيـ األفكار._ أف ينمي القدرة عمى تنظيـ األفكار.ْْ

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
درقة في درقة في المستالمست

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 قصة :  يذمتبلمليحكي المعمـ   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
كاف ىناؾ تمميذ متفكؽ في كؿ المكاد، كذات يكـ اختفى دفتر 
الرياضيات مف حقيبتو المدرسية قبؿ يكـ امتحاف الرياضيات، فأخذ 

ائبيـ يبكي كيتيـ رفاقو بالصؼ، كبعدما سمح لو الرفاؽ بتفتيش حق
كلـ يجد دفتره شعر بالخجؿ الشديد إلى جانب حزنو، فأخذ يعتذر 
بشدة، كلما أشفؽ عميو رفاقو سامحكه كقرركا أف يساعدكه، لكنيـ لـ 
يجدكا شيئان، كفي اليكـ التالي حصمت القصة نفسيا مع دفتر المغة 

أف  يذالتبلمالعربية، ما السبب ليذه المشكمة برأيكـ؟ ماذا يستطيع 
؟ ىؿ كتب عمى جبيف المص كممة سارؽ؟ إذان كيؼ سيمسككف يفعمكا

بالمص؟ ىؿ كانكا سينجحكف دكف ىذه الخطة؟ كبعد أف يرسخ 
المعمـ أىمية التخطيط المسبؽ، يكتب المعمـ عنكاف الدرس عمى 

 السبكرة.
تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي عدة  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 تعريؼ عمى السبكرة:إجابات يثبت ال



"عممية تفكير لؤلماـ مف خبلؿ رسـ خطكات لمكصكؿ إلى ىدؼ ما 
 مع األخذ بعيف االعتبار كافة النكاحي."
 عندما تخطط البد أف تستخدـ األدكات:

 PMIمعالجة األفكار        
  CAFاعتبار جميع العكامؿ       
 RULESالقكانيف        
  S&Cتبعيا النتائج المنطقية كما ي       
  AGOاألىداؼ       

 ألف االىتماـ بيذه األدكات يحسف القدرة عمى التخطيط.
مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس :

: ىدفؾ ىك جمع النقكد، لديؾ الحرية في اختيار المثال رقم أربعة
 ٓ   أشياء مف بيف األشياء المذككرة ىنا لتحقيؽ ىدفؾ: ثبلثة 

كتاب قديـ، طف مف الدىاف  ََِدراجات ىكائية، حصاف، 
األحمر، آلة طباعة ، ككصفة لعمؿ الكيؾ، ضع خطة تبيف فييا 

 كيؼ تقـك باختيار ثبلثة أشياء.
دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب

                    المجمكعات المجمكعات 
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

لمناقشة لمناقشة 
  كعاتكعاتالمجمالمجم

 يذالتبلمبعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات 

ُبشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد عشر دقائؽ إلى 
ساعة يتمقى المعمـ  ْ

اإلجابات مف المجمكعة كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ 
 المجمكعات:

: يعمؿ أحد المصكص عمى سرقة بعض األشياء ثال رقم سبعةالم
كذلؾ عند حكض السباحة، كيؼ يمكف أف تخطط لمقبض عمى ذلؾ 

 المص؟
عة بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمك  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع

بعد  يذالتبلمالدرس، بحيث يضعيا  مف التماريف حكؿ استخداـ أداة
 عمـ، كالتماريف ىي:إنجازىا في صندكؽ الم

المثال رقم اثنان من فقرة المشروع, وقد ُأعيدت صياغتو عمى 
: آثار األقداـ في الثمج في جباؿ اليمبليا ييفترض أف الشكل التالي



تككف مف مخمكؽ غريب ييدعى المخمكؽ الثمجي، خطط لحممة تقـك 
بيا بالذىاب إلى تمؾ المنطقة مف أجؿ جمع المزيد مف المعمكمات 

ذلؾ المخمكؽ، كخطط كذلؾ لتصكير ىذا المخمكؽ إذا كاف  حكؿ
 ذلؾ ممكنان.

: إف قكؿ )اإلنساف الثمجي( يسبب الكثير مف اإلرباؾ التعميؿالتعميؿ
، ألف ال شيء غريب ىنا، خاصةن كأنيـ تعممكا كجكد يذمتبلمل

اإلنساف الحضرم كالريفي كالبدكم .....، كما أف قكؿ )المخمكؽ 
الة االىتماـ بمجيكؿ مما يثير خيالو الثمجي( يضع التمميذ في ح

 كاىتمامو.
: تفكَّؽ أخكؾ في امتحاناتو عمى مثال مصمم من قبل الباحثة

مستكل المدرسة، حتى أٌف إدارة المدرسة كٌرمتو خبلؿ االجتماع في 
الباحة، كقد أردت مفاجأتو بحفمة تجمع فييا رفاقو، كيؼ تخطط 

 ليذه الحفمة حتى تككف ناجحة؟
فَّ ىذا المثاؿ يعمـ كيفية التعامؿ بحب بيف األخكة، بؿ : إالتعميؿالتعميؿ

 ىناؾ مشاركة في األحزاف كاألفراح.  
: المثال رقم واحد, وقد أعيدت صياغتو عمى الشكل التالي

أصبحت باحة المدرسة متَّسخة كقذرة، كيريد مجمس إدارة المدرسة 
عمؿ شيء ليذا الكضع، ما ىي العكامؿ التي يجب أخذىا بعيف 

عتبار، كما ىي األىداؼ التي يجب عمى المجمس أف يتبناىا؟ قـ اال
 .AGOكاألىداؼ  CAFباعتبار جميع العكامؿ 

َـّ استبداؿ )مركز إحدل المدف( بػ )باحة مدرستؾ( ألفَّ التعميؿالتعميؿ : ت
المدرسة ىي أىـ كحدة اجتماعٌية لؤلطفاؿ في ىذا العمر، كما أفَّ 

مىٍف يجعؿ الباحة مٌتسخة  ىـ يذالتبلمالمدارس تكاجو مشكمة أفَّ 
ف طيمب مف  تنظيؼ أكساخيـ اعترض األىؿ، لذا  يذالتبلمكقذرة كا 

فحٌؿ ىذا التمريف في المنزؿ مع األىؿ ييقنع األىالي بضركرة تحٌمؿ 
 مسؤكلٌية أخطائيـ.   يذالتبلم

يقكـ بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
ي الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة اإلجابات ثـ يعرضيا ف

 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.
 



 الدرس السابع :

 : FIPاألولويات الميمة األولى 

 :  األىداف

  _ أف يركز عمى تقديـ أىمية الفكرة _ أف يركز عمى تقديـ أىمية الفكرة ُ

  _ أف يرتب كينظـ األفكار كالنتائج كاألىداؼ كالعكامؿ كالبدائؿ حسب األىمية_ أف يرتب كينظـ األفكار كالنتائج كاألىداؼ كالعكامؿ كالبدائؿ حسب األىميةِِ

  ألم مكقؼ بطريقة محكمة كمتأنيةألم مكقؼ بطريقة محكمة كمتأنية_ أف يكازف األفكار _ أف يكازف األفكار ّّ

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 يركم المعمـ قصة صديقنا أحمد:   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
كاف أحمد طالبان ذكيان مجتيدان كميذبان مثمكـ، كما قد تمقى دركس برنامج 

CoRT ير يريد أف يقترض مف مثمكـ أيضان، كذات يكـ جاء صديقو الفق
أحمد بعض الماؿ، ففكر أحمد قميبلن ثـ قرر تطبيؽ أداة اعتبار جميع 

 العكامؿ، فتكصؿ إلى العكامؿ التالية:
      _ىؿ ىك بحاجة فعبلن إلى النقكد؟                  
   _ىؿ لدل أحمد ماؿ ليقرض جاره؟              

              _ىؿ يحتاجيا جاره أكثر؟            
         _ ىؿ سيبقى مع أحمد بعض الماؿ؟

  ص المديف؟                     _ىؿ يثؽ بالشخ
                            _ىؿ سيعيد المديف النقكد؟

شارة )ثـ كضع إشارة ) ( أماـ العامؿ ( أماـ العامؿ المتكفر، كا 
فكجد أف ىناؾ أربع  الغير متأكد مف تحققو، كما ىك مبيف في األعمى:

(، لذا فقد أقرض أحمد جاره النقكد لكف ( كفقط إشارتي )إشارات )
النقكد لـ تعد أبدان ألحمد لماذا؟ ما العكامؿ التي أغفميا؟ ىؿ ىذه 
العكامؿ أىـ مف تمؾ التي أخذىا بعيف االعتبار؟ ماذا كاف عمى أحمد 

تأكد مف تحققيا أف يفعؿ؟ ألـ يكف مف األفضؿ أف نجد أىـ العكامؿ كن



أكالن؟ ......... كبعد أف يرسخ المعمـ في أذىاف التبلميذ أىمية تحديد 
األكلكيات الميمة كالتأكد مف تحققيا أكالن يكتب عنكاف الدرس عمى 

 السبكرة. 
يطمب المعمـ مف التبلميذ تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي عدة إجابات   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 رة:يثبت التعريؼ عمى السبك 
 "الحكـ عمى األفكار ثـ ترتيبيا حسب أىميتيا بالنسبة لمشخص."    

مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

طريقة  يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 استخداـ أداة الدرس 
( كذلؾ C&S: في القياـ باعتبار جميع العكامؿ )المثال رقم واحد

 ف تأتي بالعكامؿ التالية: الراتب المدفكع الختيار مينة ما، يمكف أ
 فرص التحسف         
 الناس الذيف يمكف أف تعمؿ معيـ          
 بيئة العمؿ          
 المسافة التي عميؾ أف تقطعيا لمكصكؿ إلى العمؿ          

إذا كاف عميؾ أف تختار ثبلث أكلكيات ميمة مف ىذه العكامؿ، فأييا 
 تختار؟

دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

عمى  يذالتبلمبعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات بشكؿ 

ُبطاقات عمؿ، كبعد عشر دقائؽ إلى 
ساعة يتمقى المعمـ اإلجابات  ْ

 يا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ جميع المجمكعات:كيثبت
( حكؿ شراء المبلبس، AGO: قـ بعمؿ األىداؼ )المثال رقم ثالثة

َـّ قـ بعمؿ األكلكيات الميمة األكلى ) ( عمى األىداؼ التي FIPكمف ث
 كضعتيا.

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمكعة مف  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
بعد إنجازىا  يذالتبلمف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا التماري

 في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
المثال رقم واحد من فقرة المشروع, وقد ُأعيدت صياغتو بالشكل 

: انتخبؾ رفاقؾ عريفان لمصؼ، أنت ممتف ليـ كال تريد أف تخيب التالي
ما ىي أكلكياتؾ  أمميـ، لكنيـ يسببكف الفكضى كستككف أنت المبلـ،



 كعريؼ لمصؼ؟ رتب ىذه األكلكيات حسب أىميتيا بالنسبة لؾ.
في ىذا العمر مف مجاؿ  يذمتبلمل: ألٌف الصؼ أكثر أىمية التعميؿالتعميؿ

المدرسة، كما أفَّ خبرتيـ بالحياة المدرسية كميا تقريبان ضمف نطاؽ 
 الصؼ.

، رفَّ : عندما كنت جالسان مع أسرتؾ مساءن مثال مصمم من قبل الباحثة
جرس الياتؼ كعمـ كالدؾ أفَّ جدَّؾ في المستشفى، فاضطرَّ لترككـ في 
المنزؿ كحدكـ بعد تنبييكـ بعدـ فتح الباب، كبعد نحك نصؼ ساعة 
قرعت امرأةه الباب كقالت أنَّيا مف طرؼ كالديكـ جاءت لتعتني بكـ، 

 كيؼ تتصرؼ؟ ما ىي األكلكيات التي يجب اتباعيا في ىذا المكقؼ؟
الكعي  يذالتبلم، كيكسب يذالتبلم: إفَّ ىذا المكقؼ مف كاقع حياة عميؿعميؿالتالت

دراؾ مخاطرىا ككيفية التصرؼ معيا.   لمثؿ ىذه المكاقؼ كا 
: ما الذم يجعؿ برامج التمفزيكف المثال رقم اثنان من فقرة المشروع

َـّ األكلكيَّات الميمَّة األكلى CAFشيِّقة؟ قـ باعتبار جميع العكامؿ  ، ث
FIP. 

يقـك بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة 

 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثامن :

 , APC )   )Alternatives , Possibilities والخيارات البدائل واالحتماالت
sChoice : 

 :  األىداف

  أف يعالج ردكد األفعاؿ االنفعالية أف يعالج ردكد األفعاؿ االنفعالية _ ُ

  _ أف يتكاصؿ مع الناس نتيجة البحث عف تفسيرات متعددة لفيـ السمكؾ _ أف يتكاصؿ مع الناس نتيجة البحث عف تفسيرات متعددة لفيـ السمكؾ ِِ

يجاد بدائؿ لـ تكف كاضحة لمكىمة األكلى ّّ يجاد بدائؿ لـ تكف كاضحة لمكىمة األكلى _ أف يتأنى في الحكـ عمى الحمكؿ كا    _ أف يتأنى في الحكـ عمى الحمكؿ كا 

المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في 

 إنجازىا

  نفيذنفيذسير الخطكة أك كيفية التسير الخطكة أك كيفية الت

 قصة الطفؿ الكسكؿ كليد: يذمتبلمليحكي المعمـ   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
حدد معمـ كليد في المدرسة مذاكرة رياضيات في اليـك التالي، 
كعندما عاد إلى المنزؿ سمع كالديو يتحدثاف عف رحمة إلى 
الشاطئ إف لـ يكف لدل كليد دركس كثيرة، فمـ يخبرىـ عف 

متيـ، لكف عندما عادكا كأراد مذاكرة الرياضيات، كذىبكا في رح
كليد أف يناـ لـ يستطع النكـ، فغدان لديو مذاكرة رياضيات، كىك 
لـ يدرسيا، فماذا يفعؿ؟ ىؿ يذىب إلى المدرسة كيرسب في 
المذاكرة؟ ما البديؿ عف ذلؾ؟ يخبر كالديو الحقيقة؟ أـ ييرب؟ أـ 
يدعي المرض؟...... )بحيث يسجؿ المعمـ األسئمة المعبرة عف 
الخيارات عمى السبكرة(، كيسأؿ: ماذا نسمي ىذه الجمؿ؟ ما 
فائدة التفكير فييا؟ ىؿ تساعدنا في إيجاد حمكؿ لممشكمة؟..... 

ه إلى عنكاف الدرس الجديد كيثبتو يذثـ يتكصؿ المعمـ مع تبلم
 عمى السبكرة.

تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي عدة  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ
 إجابات يثبت التعريؼ عمى السبكرة:

"التركيز عمى اكتشاؼ جميع البدائؿ كالخيارات كاإلمكانات عف 



 قصد لحؿ مشكمة ما."
مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب  دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس: 

ممة مادة العمـك : طمبت منكـ معمثال مصمم من قبل الباحثة
أف تزرعكا بعض حبكب الفاصكلياء في قطعة قطف كماء، كقد 
نجحت التجربة معؾ، لكف بعد أف كبرت نبتة الفاصكلياء بدأت 

 أكراقيا باالصفرار، ما ىي االحتماالت كالخيارات؟
ةن كأنَّيـ التعميؿالتعميؿ : إفَّ ىذا التمريف مف كاقع حياة التبلميذ، خاصَّ

ك مرتبط بالجانب العممي مف معمكماتيـ يعيشكف في المدينة، كى
 النظرية المتعمقة بالنباتات.  

دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
 المجمكعاتالمجمكعات

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ أداة الدرس عميو مف قبؿ 
كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى عمى شكؿ مجمكعات، 

ُدقائؽ إلى  َُكؿ بطاقات عمؿ، كبعد المجمكعات بش
ْ 
ساعة  

يتمقى المعمـ اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ 
 جميع المجمكعات:

: تكتشؼ أفَّ صديقؾ العزيز لص، ما ىي مثال رقم اثنانال
 االحتماالت كالخيارات لديؾ؟

تضـ بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ  يذالتبلميكزع المعمـ عمى    المشركعالمشركع
الدرس، بحيث يضعيا  مف التماريف حكؿ استخداـ أداةمجمكعة 

 التبلمذة بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
: تريد أف تناـ، إال أف جارؾ يستمع إلى المثال رقم سبعة

كالخيارات، كذلؾ باستخداـ  كسيقى عالية، قـ بعمؿ االحتماالتم
 البدائؿ التالية:

 و بشكؿ صحيح في تمؾ المحظة؟ما الذم تستطيع عمم
 ماذا يمكنؾ أف تعمؿ لمنع حدكث ذلؾ مرة أخرل؟

: المثال رقم أربعة, وقد أعيدت صياغتو عمى الشكل التالي
ؽ يبدأ بالتراجع في دراستو، ما ىي التفسيرات  تمميذ متفكِّ

 المحتممة لذلؾ؟ 
: إفَّ عبارة )ارتكاب عٌدة أخطاء مقصكدة في عممو( التعميؿالتعميؿ



َـّ استبداليا بػ )التراجع ميبيمة  باألخص كممة )مقصكدة(، لذا ت
في دراستو( فيي أقرب إلى المستكل العقمي لمتبلميذ في ىذه 

 المرحمة.
: ذات يكـ كصمت إلى صفِّؾ مثال مصمم من قبل الباحثة

كألقيت التحيَّة، لكف لـ يردَّىا أحد، ككاف الجميع ينظري إليؾ 
ب، ما ىي االحتماالت نظراتو غاضبة، دكف أف تعرؼ السب

 كالخيارات في ىذا المكقؼ؟
: الكثير مف األشخاص يرتكبكف أخطاءن غير مقصكدة التعميؿالتعميؿ

ىذه الحقيقة،  يذالتبلم دكف أف ينتبيكا، كىذا التمريف ييعٌرؼ
 كيعمِّميـ كيفٌية التصرؼ في مثؿ ىذه المكاقؼ.    
ـ يقك  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 

بتجميع اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني 
 لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس التاسع :

 : Decisionsالقرارات 

 : األىداف

  أف يتفاعؿ مع جميع الميارات السابقة كاالستفادة منياأف يتفاعؿ مع جميع الميارات السابقة كاالستفادة منيا_ُ

  ساعده في اتخاذ القرار السميـ ساعده في اتخاذ القرار السميـ _أف يكسع إدراكو حكؿ المكقؼ، األمر الذم ي_أف يكسع إدراكو حكؿ المكقؼ، األمر الذم يِِ

  _ أف يطكر عممية اتخاذ القرار كالكصكؿ لمقرار الصائب _ أف يطكر عممية اتخاذ القرار كالكصكؿ لمقرار الصائب ّّ

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 المشكمة التالية:  يذالتبلميعرض المعمـ عمى   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
ة أحد صديقؾ الصدكؽ منذ سنكات طكيمة رأيتو يسرؽ ممحا

زمبلئؾ في الصؼ، تقؼ مدىكشان، ثـ يسأؿ: كيؼ تتصرؼ في 
مثؿ ىذا المكقؼ؟ ما ىي العكامؿ التي تأخذىا بعيف االعتبار؟ ما 
ىك العامؿ األىـ؟ ما ىي بدائمؾ؟ ما احتماالتؾ؟ ما النتائج 

عمى  يذالتبلمالمتكقعة؟ ما أىدافؾ؟ كبعد أف يكتب المعمـ إجابات 
سأؿ: لـ سألتكـ عنيا؟ ما فائدتيا؟ ىؿ السبكرة، يشير إلييا كي

ستساعدنا عمى اتخاذ قرارنا؟ ما ىك القرار النيائي في ىذا 
المكقؼ؟ ىؿ كنت ستستطيع اتخاذ قرار دكف استخداـ األدكات 

 السابقة؟.... ثـ يثبت المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة.
الدرس، كبعد تمقي  تقديـ تعريؼ ألداة يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 ، يكتب المعمـ التعريؼ عمى السبكرة:يذالتبلمعدة إجابات مف 
"ىي القدرة عمى التعامؿ مع المكقؼ الحالي كرؤيتو بشكؿ كاسع 

 مف أجؿ الكصكؿ إلى قرار سميـ."
                نحتاج في ذلؾ إلى استخداـ األدكات: 

 ار جميع العكامؿ اعتب                                        
 األكلكيات الميمة                                        



 االحتماالت ك  البدائؿ                                            
 النتائج                                                    
 اؼاألىد                                                    

مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكال مرتبطان بيذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس 

: يبلحظ ضابط شرطة ضكءان غريبان في مخزف المثال رقم واحد
البضائع، إنو بمفرده، كعميو أف يتخذ قراران، فما الذم عميو أف 

 يفعمو؟ 
دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب

                    لمجمكعات لمجمكعات اا
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

 يذالتبلمبعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات 

 دقائؽ إلى  َُبشكؿ بطاقات عمؿ كبعد 
ُ
ساعة يتمقى المعمـ  ْ

 مع مناقشتيا مف قبؿ المجمكعة:اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة 
: شاب يعيش مع أمو )أرممة(، كال يستطيع أف المثال رقم اثنان

يجد عمبلن في منطقتو، كلكنَّو يتمقى عرضان لمعمؿ في منطقة 
أخرل بعيدة، أمو  كبيرة في السف لدرجة تجعؿ مف الصعب 
انتقاليا لمعيش في منزؿو جديد، ىنا عمى الشاب أف يقرر إما قبكؿ 

 عمؿ كترؾ أمو، أك رفض العمؿ كالبقاء مع أمو.ال
عة بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمك  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع

 يذالتبلمالدرس، بحيث يضعيا  مف التماريف حكؿ استخداـ أداة
 بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، التماريف ىي:

تنتمي  : تشاجر صديقؾ مع قائد الجماعة التيالمثال رقم سبعة
إلييا، انسحب صديقؾ مف الجماعة، كىك يريدؾ أف تنسحب 
أيضان، عميؾ أف تقرر البقاء مع الجماعة أك االنسحاب منيا، 

 كيؼ تقرر ذلؾ؟
: انتقمت أسرتكـ إلى محافظةو أخرل، مثال مصمم من قبل الباحثة

فكاف عميؾ تغيير مدرستؾ، كفي المنطقة التي سكنتـ فييا تكجد 
ى قريبة كلكفَّ التعميـ فييا غير جٌيد، كالثانية أبعد مدرستاف، األكل

كتحتاج إلى عبكر عٌدة شكارع لكفَّ التعميـ فييا جٌيد، كيؼ تختار 
بيف المدرستيف؟ اشرح األسباب كراء قراراتؾ، قـ بعمؿ النتائج 



 عمى الخياريف.
: مف خبلؿ ىذا المثاؿ سيشعر التبلميذ أنيـ مسؤكلكف عف التعميؿالتعميؿ

 ذا سينمي حس المسؤكلية لدييـ.تعٌمميـ، كى
: أبه كأـ عندىما طفمة مقعدة عمييما أف يقررا المثال رقم أربعة

إمَّا إرساؿ ابنتيما إلى مدرسة خاصة )لذكم االحتياجات 
 الخاصة( أك مدرسة عادٌية.

يقـك بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
لمخصص الثاني لمدرس اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت ا

 لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.
 

  



 الدرس العاشر :

 : OPVوجيات نظر اآلخرين 

 : األىداف

  _ أف يحتـر رأم اآلخر كيبتعد عف التسرع بالحكـ عمى اآلخريف_ أف يحتـر رأم اآلخر كيبتعد عف التسرع بالحكـ عمى اآلخريفُ

_ أف يستفيد مف آراء اآلخريف ك أفكارىـ لتكسيع اإلدراؾ كالنظر إلى المكقؼ بشكؿ أعمؽ _ أف يستفيد مف آراء اآلخريف ك أفكارىـ لتكسيع اإلدراؾ كالنظر إلى المكقؼ بشكؿ أعمؽ ِِ
  شمؿ شمؿ كأكأ

ىماؿ آراء اآلخريفّّ   ىماؿ آراء اآلخريف_ أف يبتعد عف التعصب لمرأم الشخصي كا       _ أف يبتعد عف التعصب لمرأم الشخصي كا 

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 يعرض المعمـ المشكمة التالية:   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
تشاجرت مع ابف جيرانؾ ألنو ضربؾ فدافعت عف نفسؾ، لكف ابف 

يو كلـ يخبرىـ بالحقيقة فغضبا منؾ ككبخاؾ الجيراف كذب عمى كالد
دكف أف يستمعا لؾ، ماذا سيككف شعكرؾ؟  لماذا؟ لك كنت مكانيـ 
ماذا كنت ستفعؿ؟ لماذا؟ ما المغزل مف ذلؾ؟ ىؿ ترل ضركرة 
لبلستماع دائمان إلى كؿ األطراؼ؟ ألف يظمـ طرؼ إف لـ تتح لو 

عنكاف الدرس الفرصة لمدفاع عف نفسو؟........ ثـ يثبت المعمـ 
 عمى السبكرة.

يطمب المعمـ مف التبلميذ تقديـ تعريؼ ألداة الدرس كبعد تمقي   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ
 اإلجابات، يثبت المعمـ التعريؼ عمى السبكرة:

 "معرفة آراء اآلخريف كطريقة تفكيرىـ لبلستفادة منيا."
مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

 يذالتبلملدرس ليراقب يعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا ا  دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس  

: يرفض تمميذ إطاعة معممو في الصؼ، يقٌدـ المثال رقم خمسة
المعمـ تقريران إلى المدير الذم بدكره يفصؿ التمميذ، يعترض كالدا 
التمميذ، ما ىي كجيات نظر التمميذ كالمعمـ كالمدير كالكالديف، 



 كزمبلئو في الصؼ؟
قائؽ قائؽ دد  ََُُ  التدريبالتدريب

لعمؿ لعمؿ 
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

 يذالتبلمبعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات 

ُدقائؽ إلى   َُبشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد 
ساعة يتمقى المعمـ   ْ

 عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ المجمكعة : اإلجابات كيثبتيا
( حكؿ OPV: قـ بعمؿ كجيات نظر اآلخريف )المثال رقم ستة

شخصو ما عرؼ لتٌكه أٌنو ركب بالخطأ )أم أٌنو ركب طائرة ليست 
 ذاىبة إلى البمد الذم يرغب في السفر إليو( 

عة مك بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مج يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
بعد  يذالتبلمالدرس، بحيث يضعيا  مف التماريف حكؿ استخداـ أداة

 إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي: 
: ىناؾ خطة ليدـ بعض المثال رقم اثنان من فقرة المشروع

المنازؿ القديمة كبناء مباني حديثة كتكسيع الشكارع بينيا، ما ىي 
كالصغار )األطفاؿ(  كجية نظر: المخططيف كالميندسيف، الكبار

 الذيف يعيشكف في تمؾ المنازؿ؟   
: أخكؾى أك أخكًؾ الصغير يمحؽ بؾ مثال مصمم من قبل الباحثة

أينما ذىبت كيقمدؾ بكؿ حركاتؾ، أمؾ سعيدة بيذا، لكفَّ ذلؾ 
يغضبؾ بسبب تقييده لحريتؾ بالحركة كتحممؾ لمسؤكليتو دائمان، 

( OPVاآلخريف )ىؿ ستتغير مشاعرؾ لك عممت كجيات نظر 
    ألخيؾ كألمؾ؟

: كؿ األسر تعاني مف غيرة األطفاؿ عند قدكـ طفؿ جديد، التعميؿالتعميؿ
كىذا يسبب الكثير مف التكتر لذا فيذا التمريف يمثؿ فرصة جيدة 

 لمناقشة ىذه المشكمة كربما العمؿ عمى حميا.
: كاف بعض األطفاؿ يركضكف في مثال مصمم من قبل الباحثة

َـّ الباحة أثناء ا لفرصة، فاصطدـ طفبلف ببعضيما كبدأا بالبكاء ث
 التشاجر، اعمؿ كجيات نظر اآلخريف لكؿِّ طفؿو منيما.

: يمثِّؿ ىذا التمريف مكقفان حياتيَّان قد يمرُّ بو أك يشاىده أم التعميؿالتعميؿ
فإنَّو يزرع  ىك ال ينحاز ألم جانبطفؿ، فإذا تمَّت مناقشتو بينما 
 الصبر كالتسامح في نفكسيـ.



: امرأة تقكـ بفتح منزليا ممجأ لممرضى الذيف ليس مثال رقم ثالثة
لدييـ مف يعتني بيـ، اعترض بعض الجيراف بشدة، ما ىي 
كجيات نظر: صاحبة البيت، الناس المستفيدكف مف الممجأ، 

 الجيراف  المعارضكف؟
يقكـ بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 

يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة اإلجابات ثـ 
 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.
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 الدرس األول:

 No, PoYes ,نعم, ال, إبداعي  

 :  األىداف

  أف طرقو في التفكير كأساليبو.أف طرقو في التفكير كأساليبو.

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
في في المستدرقة المستدرقة 
  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

)معالجة األفكار( كبعد  PMIيبدأ المعمـ بتذكير حكؿ درس األداة   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
 يذالتبلمذلؾ يعرض المعمـ عدة جمؿ عمى السبكرة كيطمب مف 

البحث عف الجمؿ المثيرة كأف يضعكا أماميا إشارة نجمة، مثبلن: 
كاء، ثـ يسأؿ: إف كانت ىذه الناس يستطيعكف الطيراف في الي

الجممة مثيرة لبلىتماـ، فمـ ىي  كذلؾ؟ أال نستطيع أف نحقؽ 
ذلؾ؟ كيؼ؟ أال يكجد في بعض البمداف غرفة تشبو سطح القمر 
كتنعدـ فييا الجاذبية فيطير الناس؟ ألـ تكف ىذه الفكرة منذ 
عشرات السنيف خياالن فقط؟ ألـ تبدع مثؿ ىذه الفكرة غرفة فضائية 

ائرة شراعية كغيرىا.... أال نستطيع أف نعتبر ىذه الفكرة كط
... أال يكجد أفكار غير إبداعية؟ ىؿ جميعيا (PO) إبداعية

صحيح؟ ىؿ جميعيا خاطئ؟ ىؿ تستطيع تصنيؼ الجمؿ الباقية 
إلى صحيحة كخاطئة مف خبلؿ الكممتيف )نعـ( ك)ال( ألـ تكف 

عية جعمناىا تتحقؽ؟ في البداية خاطئة ثـ ألنيا إبدا (PO)الجممة 
 ثـ يثبت المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة.

تقديـ تعريؼ ألداة الدرس، كبعد تمقي  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ
 يثبت المعمـ التعريؼ عمى السبكرة: يذالتبلمإجابات 

 "ىك إظيار الفكرة بشكؿ إبداعي دكنما حكـ أك تقييـ فكرم ليا."
مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس:

: أم مف الجمؿ التالية ىي جممة مثال مصمم من قبل الباحثة



 ( PO)نعـ( كأيُّيا )ال( كأيُّيا )
 ػ عدف عاصمة اليمف 

 ػ الفتياف كالفتيات ال يختمفكف بالمباس 
 يات غريبة ػ لبعض الناس ىكا

 ػ األطفاؿ يستطيعكف قيادة السيارات 
 درجات مئكٌية  ْػ درجة تجمُّد الماء ىي 

 ػ يجب أال يككف التعميـ إجبارٌيان 
: أرادت الباحثة مف خبلؿ ىذا التمريف طرح بعض األفكار التعميؿالتعميؿ

 .يذالتبلمالجديدة كالتي شعرت بأىمية عرضيا عمى 
دقائؽ دقائؽ   ََُُ  التدريبالتدريب

لعمؿ لعمؿ 
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

 يذالتبلمبعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات 

ُدقائؽ إلى  َُبشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد 
ساعة يتمقى المعمـ   ْ

 تيا مف قبؿ المجمكعات:اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقش
دمج بعض جمل المثال رقم واحد مع بعض جمل المثال رقم 

 : قؿ )نعـ، ال، إبداعي( لآلتي:ثالثة
 ػ الجميد يطفك عمى سطح الماء 
 ػ الفتيات عادةن أذكى مف الفتياف 

 ػ البقرة تقفز إلى القمر 
لساعة مف أسعار البضائع،  % َُػ يجب عمى المحبلت خصـ 

 ـ.كاحدة كؿ يك 
ػ يمكنؾ أف تضغط عمى أزرار لمحصكؿ عمى األشياء التي 

 تريدىا، كفي النياية تتجمع كميا 
 ػ التسكُّؽ عادة لمعديد مف الناس، إٌنيـ يستمتعكف بو حقَّان 

، يذالتبلم: أرادت الباحثة عرض األفكار الميمة فقط عمى التعميؿالتعميؿ
 لذا استخمصتيا مف ىذيف التمرينيف 

عة بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمك  يذالتبلمـ عمى يكزع المعم    المشركعالمشركع
 يذالتبلمالدرس، بحيث يضعيا  مف التماريف حكؿ استخداـ أداة

 بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
: اختر أم كاحدة مف الجمؿ التالية مثال مصمم من قبل الباحثة



 (:POإلعطائيا )نعـ(، )ال(، )
 ػ الزيت أخؼ مف الماء 

 كف أف يسبح الناس في اليكاء ػ يم
 ػ الجامع األمكم في مكة المكرمة 

 ػ تحاكؿ أمريكا سرقة النفط مف الدكؿ العربية 
 ػ يستطيع أم شخص صعكد السٌمـ )الدرج( بسيكلة 

ببعض الحقائؽ مف خبلؿ التبلمذة : أرادت الباحثة تزكيد التعميؿالتعميؿ
 عبارات ىذا التمريف.
ة مف الجمؿ التالية إلعطائيا : اختر أم كاحدالمثال رقم خمسة

 (:PO)نعـ(، )ال(، )
 ػ ال أحد يريد أف يقـك بعمؿ شاؽ.

 ػ معظـ الناس األذكياء يذىبكف إلى الجامعة.
 ػ الكثير مف التبلميذ يعتقدكف أنيـ أكثر ذكاء مما ىـ حقيقة.

 ػ العمؿ في مصنع يمكف أف يككف ممتعان أكثر.
 عشرة أصحاب مصانع.ػ مغني يفيد لممجتمع أكثر مما يفيده 

( إبداعية مقصكدة حكؿ: PO: اعمؿ جممة )المثال رقم ستة
 السيارة، طعاـ المدرسة، الشعر.

( إبداعية PO: اعمؿ جممة )مثال مصمم من قبل الباحثة
باستخداـ ثبلثة عناصر تختارىا مف بيف ما يمي: زينة عيد ميبلد، 

 حذاء، تفاحة، دفتر، طنجرة، صندكؽ فارغ.
مجاالن كاسعان  يذالتبلمرادت الباحثة في ىذا التمريف منح : أالتعميؿالتعميؿ

لعرض إبداعاتيـ كمراقبة إبداعات رفاقيـ، ألفَّ ىذا التمريف يحكم 
 عمى احتماالت كثيرة مف اإلبداعات. 

يقكـ بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
درس لمناقشة اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لم

 اإلجابات معيـ كتحديد أييا إبداعي كتكليد أفكار جديدة.
 

  



 

 : Stepping stoneالحجر المتدحرج  

 :األىداف 

  أف يثير أفكار جديدة مف أفكار غريبة.أف يثير أفكار جديدة مف أفكار غريبة.

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

المقدمة في الدرس السابؽ )الناس يستطيعكف يعكد المعمـ إلى مثاؿ   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  مقدمةمقدمة
الطيراف في اليكاء( حيث أنو قد تـ االتفاؽ سابقان باإلجماع عمى أف 
العبارة إبداعية، ثـ يسأؿ المعمـ: ىؿ بقيت ىذه الفكرة كبلمان فقط؟ ىؿ 
تحكلت إلى فكرة أك عمؿ إبداعي؟ كيؼ؟ ألـ يتـ تصميـ غرفة في 

ف كفييا نفس تضاريس سطح القمر مدينة المبلىي في إحدل البمدا
كيمكف أف يطير فييا األكالد النعداـ الجاذبية؟ أليست الفكرتاف 
إبداعيتيف؟ ألـ تؤدم الفكرة األكلى إلى الثانية؟ ماذا نسمي ىذه 

 الظاىرة؟ ثـ يثبت المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة.
اة الدرس، كبعد تمقي عدة تقديـ تعريؼ ألد يذالتبلمكيطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 إجابات يثبت المعمـ التعريؼ عمى السبكرة:
"عبارة عف فكرة ما تنتقؿ إلييا ليس مف أجؿ البقاء مع ىذه الفكرة، 
كلكف مف أجؿ أف تتخطى ىذه الفكرة لمكصكؿ إلى أفكار جديدة عف 

كأيضان مف  Poetry)ىذه الكممة مشتقة مف   POطريؽ
Supposition  ككذلؾ مفHypothesis".) 

مثاؿ مثاؿ 
  محمكؿمحمكؿ

طريقة  يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 استخداـ أداة الدرس:
: أم مف الجمؿ اآلتية يمكف أف تستخدـ كحجر المثال رقم ثالثة

 األحذية؟ حكؿمتدحرج لمخركج بفكرةو جديدة 
 المشي بسرعة أكبر ػ األحذية التي تيمبس في الخارج تساعد عمى 

 ػ الكعب العالي سٌيء لمكاحؿ 



 ػ تؤثر المكضة عمى األحذية كثيران 
 ػ يجب أف يككف لؤلحذية أصكات خاصة بيا 

 ػ الجميع يجب أف يرتدكا أحذية مف نفس المقاس 
دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب

                    المجمكعات المجمكعات 
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

 يذالتبلممثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ بعد ذلؾ يعرض المعمـ 
عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات 

ُدقائؽ إلى  َُبشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد مركر 
ساعة يتمقى المعمـ  ْ

 اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة، مع مناقشتيا مف قبؿ مجمكعات:
االزدحاـ المركرم في : طيمب منؾ معالجة مشكمة مثال رقم خمسة

(: يجب أف يككف POالمدف، استخدـ الحجر المتدحرج التالي )
 لمسيارات عجبلت مربعة.

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمكعة مف  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
بعد  يذالتبلمالتماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا 

 ىي: إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف
: اعمؿ ثبلثة أحجار متدحرجة  يمكف أف تكٌلد المثال رقم ثمانية

 بعض األفكار الجديدة لتصميـ )الكراسي(
 : أكجد حجران متدحرجان لمعبارات التالية: مثال مصمم من قبل الباحثة

ػ يجب أف تككف لكؿ ابف يكـ خاص في السنة ليتبادؿ األدكار مع 
 كالده 

 ػ مبلبس ال تتمؼ 
 ؿ يصنعكف ألعابيـ ػ األطفا
: كاف اليدؼ مف العبارات السابقة ىك التأكيد عمى إمكانية التعميؿالتعميؿ

 استخداـ أداة التفكير )الحجر المتدحرج( في مكاقؼ متنكعة. 
: اعمؿ ثبلثة أحجار متدحرجة لتكليد أفكار جديدة في المثال رقم ستة

 مكضكع برنامج تمفزيكني في الظبلـ الدامس.
يقكـ بتجميع  يذالتبلممـ جميع أكراؽ العمؿ مف كبعد أف يجمع المع

اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة 
 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

  



 الدرس الثالث:

 :ndom in putaRمدخالت عشوائية 

 :  األىداف

  أف يكلد أفكار جديدة مف أفكار عشكائية غير مرتبطة مع بعضيا.أف يكلد أفكار جديدة مف أفكار عشكائية غير مرتبطة مع بعضيا.

المدة الزمنية المدة الزمنية   اتاتالخطك الخطك 
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 ، مثبلن: ةالعجيب صمة الربطيبدأ المعمـ بمعبة   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  المقدمةالمقدمة
بيف المسمار كالشجرة؟ الشجرة تنمك في  الصمة التي تربطما 

التربة، كأسفؿ التربة يكجد جكؼ األرض، مف جكؼ األرض 
د نصنع المسمار. اآلف نريد أف نغير نستخرج الحديد، مف الحدي

في المعبة قميبلن فبدالن مف أف نجد سمسمة االرتباط بيف شيئيف 
سنجعؿ الميدخؿ العشكائي يحكؿ ما لدينا بطريقة عشكائييف، 

لنخرج بفكرة إبداعية، مثبلن السيارة مع العصفكر: السيارة  سحرية
ي تنقمنا مف مكاف آلخر كنحف جالسكف، كالعصفكر يطير ف

جعمنا الميدخؿ العشكائي العصفكر يسحر السيارة السماء، لكف إذا 
سنحصؿ بطريقة إبداعية عمى سيارة بصكت  التي لدينا

، ثـ العصافير أك ليا أجنحة تفاديان لبلزدحاـ المركرم ......
 يثبت المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة.

ألداة الدرس، كبعد تمقي  تقديـ تعريؼ يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ
 اإلجابات يثبت التعريؼ عمى السبكرة:

"ربط أك دمج كممات أك أفكار غير مرتبطة مع بعضيا البعض 
 لمكصكؿ إلى أفكار إبداعية جديدة."

المثاؿ المثاؿ 
  المحمكؿالمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس:

: ما ىي األفكار التي يمكف الحصكؿ عمييا مف المثال رقم واحد
 صابكف(؟ PO)سجائر 



دقائؽ دقائؽ   ََُُ  التدريبالتدريب
لعمؿ لعمؿ 

                    المجمكعات المجمكعات 
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

 يذالتبلمبعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
ى عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عم

ُدقائؽ إلى  َُالمجمكعات بشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد 
ساعة  ْ

يتمقى المعمـ اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة، مع مناقشتيا مف 
 قبؿ المجمكعات:
: ىناؾ شخص ما يحاكؿ اختراع طعاـ جديد المثال رقم ستة

كيستخدـ الميدخؿ العشكائي )نافذة(، ما ىي األفكار التي يمكف 
 نافذة(؟ PO)طعاـ الحصكؿ عمييا مف 

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمكعة  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
 يذالتبلممف التماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا 

 بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
: المثال رقم ثمانية, وقد ُأعيدت صياغتو عمى الشكل التالي

كائية مف خبلؿ النظر لما حكلؾ في يمكنؾ إيجاد كممة عش
َـّ اربطيا إبداعيَّان مع الكنغر.   الصؼ، ث

َـّ إعطاء الحرية التعميؿالتعميؿ فقط في اختيار كممة عشكائيَّة  يذمتبلمل: ت
كاحدة كضمف نطاؽ معيَّف، بعد أف كانت أكثر مف كممة قبؿ 

 يذمتبلملالتعديؿ، كبالتالي سيتـ ربط جميع الكممات العشكائيَّة 
نتمية لنطاؽ محدد مع كممة كاحدة ىي )كنغر( كي ال تككف كالم

اإلجابات مشتتة، بؿ تككف كثيرة كمتنكعة ضمف نطاؽ كاحد ىك 
 الصؼ. 

: استخدـ الكممة العشكائية )غسالة( مثال مصمم من قبل الباحثة
 لتطكير المصنع 

التعميؿ: كاف اليدؼ مف اختيار ىاتيف الكممتيف )الميدخميف( 
بطيما إبداعيان، أٌف جميع المدخبلت العشكائية في العشكائييف لر 

التماريف السابقة كانت صغيرة الحجـ، فكاف التمريف الحالي 
فرصة الستخداـ األداة عمى مدخبلت كبيرة الحجـ كأكثر تعقيدان، 
خاصةن كأفَّ كؿ منيما يمٌثؿ مشكمة )التمٌكث، صرؼ كبير لمطاقة 

ربطيما إبداعيَّان حؿ مثؿ  الكيربائيَّة....( فقد نستطيع مف خبلؿ
 ىذه المشاكؿ كغيرىا.



: أنتى تطمب بعض األفكار الجديدة حكؿ رجاؿ المثال رقم أربعة
طير  POالشرطة كتستخدـ الميدخؿ العشكائي )رجؿ شرطة 
   كنارم(، ما ىي األفكار التي تخرج مف ىذه المشكمة؟
يقـك  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 

بتجميع اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني 
 لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

  



 الدرس الرابع:

 :Concept challengeمعارضة المفيوم أو الفكرة 

 :  األىداف

  تحديد طريقة بديمة لعمؿ األشياء.تحديد طريقة بديمة لعمؿ األشياء.

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  أك كيفية التنفيذأك كيفية التنفيذسير الخطكة سير الخطكة 

يسأؿ المعمـ: مف يشاىد أفبلـ الكرتكف )السنافر( ؟ عدد بعض   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  المقدمةالمقدمة
أسماء السنافر. لماذا سنفكر معارض دائمان يعارض كيرفض كؿ 
شيء؟ لـ ال نساعد صديقنا السنفكر معارض أف يخرج مف 
معارضتو بأفكار إبداعية؟ كيؼ نفعؿ ذلؾ؟ تعالكا نفكر في 

ب أف يدرس األطفاؿ(، تعالكا نعارضيا كما يفعؿ عبارة )يج
سنفكر معارض )يجب أال يدرس األطفاؿ(، كيؼ نحصؿ عمى 
أفكار إبداعية مف جممة المعارضة؟ ىؿ مف الجيد أال يدرس 
األطفاؿ؟ أليست الدراسة مممة كصعبة؟ أليس المعب أكثر مرحان 
مف الدراسة؟ ما الحؿ؟ ىؿ يمكف أف ندرس مف خبلؿ 

 .. ثـ يثبت المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة.المعب؟..
تقديـ تعريؼ ألداة الدرس، كبعد تمقي  يذالتبلمكيطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 اإلجابات يثبت المعمـ التعريؼ عمى السبكرة: 

"النظر إلى األشياء كاألفكار المقبكلة كالمأخكذة بثقة، ثـ 
 معارضتيا."

المثاؿ المثاؿ 
  المحمكؿالمحمكؿ

 يذالتبلمرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس، ليراقب يع  دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس:

 : شكؿ الصحف دائرم، عارض ىذا المفيكـ.المثال رقم ثالثة
دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب

                    المجمكعات المجمكعات 
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

عمييا مف قبؿ بعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة 
عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى  يذالتبلم

ُإلى  َُالمجمكعات بشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد دقائؽ 
ساعة  ْ



لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

يتمقى المعمـ اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ 
 المجمكعات: 

: اقترح تحسينات عمى خدمة الباص المحمي، المثال رقم ثمانية
 ر مفيكميف لتعارضيماكاخت

يكزع المعمـ عمى التبلميذ بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ     المشركعالمشركع
مجمكعة مف التماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا 

 بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي: يذالتبلم
: في كؿ كاحدة مف المجاالت التالية، اختر المثال رقم ستة

 ف تعارضيا:خمسة مفاىيـ تحب أ
المجاؿ 
 /المفيـك

ُ ِ ّ ْ ٓ 

      الدعاية
      حياة البيت

مباني 
 المدرسة

     

: اختر كعارض ثبلثة مفاىيـ مثال مصمم من قبل الباحثة
 ضمف برنامج المدرسة األسبكعي.

: إفَّ برنامج المدرسة األسبكعي يكضع بما يتكافؽ مع التعميؿالتعميؿ
 يذالتبلمما يناسب حاجات رغبات المعممات كالمعمميف أكثر م

كنكعية المكاد، لذا جاء ىذا التمريف كباب يطرح مف خبللو 
 التبلميذ كاألىالي مشكمتيـ 

: اقترح تحسينات عمى األلعاب االلكتركنية، المثال رقم تسعة
 كاختر مفيكميف لتعارضيما.

يقـك  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني بتجميع اإلجابات 

 لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.
 

  



 الدرس الخامس:

 :Dominant Ideaالفكرة السائدة الرئيسة 

 :األىداف 

  _ أف يحدد الفكرة التي تسيطر عمى مكقؼ ما._ أف يحدد الفكرة التي تسيطر عمى مكقؼ ما.ُ

  _أف ييرب مف الفكرة الرئيسية لتظير أفكار جديدة._أف ييرب مف الفكرة الرئيسية لتظير أفكار جديدة.ِِ

ية ية المدة الزمنالمدة الزمن  الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

الدرس السابؽ مف خبلؿ المثاؿ  يذالتبلميراجع المعمـ مع   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  المقدمةالمقدمة
 التالي: 

في المجاؿ )السرير(، اكتب أكبر عدد مف المفاىيـ التي يمكف 
أف تعارضيا، كبعد تسجيؿ المفاىيـ، يسأؿ المعمـ: ما المفيـك 

منيا طان بالمجاؿ)سرير(؟ ))أف يككف مريحان(( األكثر ارتبا
. ما الفرؽ انطمق إلى فكرة إبداعية كما في الدروس السابقة

بيف ما فعمناه اليكـ كما فعمناه في الدرس السابؽ؟ ىؿ عارضنا 
المفيكـ اليكـ؟ ىؿ اخترنا أم مفيكـ يخطر ببالنا ثـ عارضناه؟ 

الرئيسة كلـ نعارضيا  إذا ن فقد اخترنا المفيكـ أك الفكرة السائدة
بؿ طبقنا عمييا الحجر المتدحرج، ثـ يثبت المعمـ عنكاف الدرس 

 عمى السبكرة.
أف يعٌرفكا أداة الدرس، كبعد تمقي  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 اإلجابات يثبت التعريؼ عمى السبكرة:
ثـ "ىي القدرة عمى تحديد الفكرة األىـ التي تسكد المكقؼ كمف 

 اليركب منيا لمخركج بفكرة جديدة."
المثاؿ المثاؿ 
  المحمكؿالمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس، ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس:

: ما ىي األفكار األخرل التي نجدىا إذا ىربنا المثال رقم ثالثة
 األمراض؟ مف فكرة أفَّ الدكاء لمشفاء مف



دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

بعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى  يذالتبلم

ُدقائؽ إلى  َُالمجمكعات بشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد 
ساعة  ْ

تيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف يتمقى المعمـ اإلجابات كيثب
 قبؿ المجمكعات: 
: ما ىي الفكرة السائدة في كؿ مف المجاالت المثال رقم خمسة

 التالية:
 ػ مشكمة التخريب 

 ػ تصميـ أجيزة الحاسكب 
 ػ الصناعة ككؿ
 ػ اختيار مينة 
 ػ كتابة ركاية 

 ػ تصميـ المبلبس
أكراؽ عمؿ تضـ  بشكؿ فردم يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع

مجمكعة مف التماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا 
 بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي: يذالتبلم

: المثال رقم ستة, وقد ُأعيدت صياغتو عمى الشكل التالي
طيمب منؾ أفكار جديدة حكؿ تصميـ غرفتؾ، بحيث تككف ذات 

ة األساسية ضمف االتجاه منظر أفضؿ، ىؿ يمكنؾ إيجاد الفكر 
 الحالي، كبعد ذلؾ اليرب منيا إليجاد فكرة جديدة؟

َـّ استبداؿ )بناء البنايات الحديثة( بػ )تصميـ غرفتؾ( التعميؿالتعميؿ : ت
ألنيا أقرب إلى كاقعيـ كاىتماميـ، كأنسب لعمرىـ كمستكاىـ 
ةن كأفَّ معمكماتيـ في اليندسة ما زالت تقتصري  العقمي، خاصَّ

  .ياتعمى األساس
: عمؿي المعمـ في الصؼ ىك تعميـ مثال مصمم من قبل الباحثة

 ، اىرب مف ىذه الفكرة.يذهتبلم
: لممعمـ أدكار كثيرة غير تعميـ تبلمذتو يجب أف يقـك التعميؿالتعميؿ

ه األدكار، ذعمى ى يذالتبلمبيا، فجاء ىذا التمريف لييعرِّؼ 
 كبالتالي يحثكف المعمـ عمى القياـ بيا.



: إذا ىربنا مف فكرة أنَّنا نتعمـ فقط قبل الباحثةمثال مصمم من 
 في المدرسة، فما ىي األفكار التي يمكف أف نحصؿ عمييا؟

الحصكؿ عمى معارفيـ  يذالتبلم: إفَّ ىذا التمريف يعٌمـ التعميؿالتعميؿ
كمياراتيـ كخبراتيـ مف كؿ ما حكليـ فيفتح أذىانيـ عمى 

ف فقط مصادر جديدة لمتعمـ، فبل يككنكف سمبييف ينتظرك 
المدرسة الستقباؿ المعمكمات بؿ يبحثكف ًبنىيىـو عنيا في كؿ ما 

 يحيط بيـ.
: في معظـ المكاقؼ ىناؾ فكرة سائدة، كمف المثال رقم ثمانية

أجؿ إيجاد أفكار جديدة فقد تحتاج إلى البحث عف الفكرة 
َـّ اليرب منيا، أعط مثاالن مف عندؾ لتكضيح  السائدة كمف ث

 ذلؾ.
يقـك  يذالتبلمالمعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف  كبعد أف يجمع

بتجميع اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني 
 لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

  



 الدرس السادس:

 :Definet the problemتعريف المشكمة 

 :  األىداف

  أف يبحث عف تعريؼ محدد لممشكمة لتصبح سيمة الحؿ.أف يبحث عف تعريؼ محدد لممشكمة لتصبح سيمة الحؿ.

المدة الزمنية المدة الزمنية   تتالخطكاالخطكا
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 يركم المعمـ القصة التالية:   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  المقدمةالمقدمة
تخيؿ أنؾ كصمت يكمان إلى المدرسة كسممت عمى صديقؾ، لكنو لـ 
يرد، بؿ أزعجؾ بدكف سبب، كأخذتما تتشاجراف حتى جاء المعمـ، 

ما تجيب، ثـ تبيف أنو نسي فسألؾ: لـ ىاجمؾ صديقؾ؟ كلـ تعرؼ 
كتابو في المقعد فاعتقد أنؾ أخذتو لكنو كاف لدل المعمـ،....ثـ 

: لك عرفت في ىذه القصة المشكمة قبؿ أف يذالتبلميسأؿ المعمـ 
تتشاجرا ىؿ كاف سيتغير شيء؟ كيؼ؟ ماذا كاف مف الممكف أف 
يحدث؟ ىؿ مف األسيؿ حؿ المشكمة قبؿ معرفتيا؟.... ثـ يثبت 

 مـ عنكاف الدرس عمى السبكرة:المع
تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي اإلجابات  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 يثبت التعريؼ عمى السبكرة:
"ىك بذؿ جيد مقصكد لتعريؼ المشكمة بدقة، كبالتالي يككف مف 

 السيؿ حميا."
المثاؿ المثاؿ 
  المحمكؿالمحمكؿ

 يذالتبلمطان بيذا الدرس، ليراقب يعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتب  دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة  الدرس:

: ييعاني أحد محبلت السكبر ماركت مف مشكمة المثال رقم واحد
كبيرة، كتتمٌثؿ ىذه المشكمة في زيادة معدؿ السرقة داخؿ المحؿ، 
بحيث أصبح ضركريان رفع األسعار عمى البضائع، كيؼ يمكنؾ 

 تعريؼ المشكمة الحالية؟ 
 يذالتبلمبعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ دقائؽ دقائؽ   ََُُ  دريبدريبالتالت



لعمؿ لعمؿ 
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى المجمكعات 
ى َُبشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد  ُدقائؽ إل

ساعة يتمقى المعمـ  ْ
 يثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا مف قبؿ المجمكعات:ك  جاباتاإل

 : كيؼ يمكف تعريؼ مشكمة اختيار مينة ؟المثال رقم ستة

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمكعة  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
مف التماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا التبلمذة بعد 

 اريف ىي:إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتم
: إفَّ مشكمة المشرديف ىي مشكمة حقيقية، كيؼ المثال رقم أربعة

 يمكف أف تعرفيا بأفضؿ شكؿ ممكف؟  
: أبه منزعجه مف أفَّ ابنتو ال تطيعو أبدان، كيؼ المثال رقم سبعة

 يمكنؾ تعريؼ مشكمتو؟
: في كقتنا الحالي نجد ىناؾ حركة مثال مصمم من قبل الباحثة

ف الريؼ كالمدينة، فأىالي الريؼ يزحفكف نحك ثنائية االتجاه بي
المدف، بينما تزحؼ المدف في نفس الكقت فكؽ األراضي الزراعية، 

يجاد تعريؼ كاضح ليا؟  ىؿ يمكنؾ تحديد المشكمة ىنا كا 
ىذه الفكرة التأكيد عمى الفرؽ بيف إيجاد  مف: كانت الغاية التعميؿالتعميؿ

المشكمة، كذلؾ مف  أسباب المشكمة كالتعريؼ الكاضح كالمحدد ليذه
َـّ ترؾ الميمَّة   يذمتبلملخبلؿ عرض المشكمة عند طرح أسبابيا، ث

 لتعريؼ المشكمة. 
: كيؼ يمكف تعريؼ مشكمة العنؼ بيف مثال مصمم من قبل الباحثة

 في المدارس بشكؿ كاضح كدقيؽ؟ يذالتبلم
: إفَّ مشكمة العنؼ في المدارس سكاء العنؼ الجسدم أك التعميؿالتعميؿ

يذ في ىذا التبلمف أكثر المشاكؿ انتشاران في مدارسنا بيف النفسي م
 .العمر

يقكـ بتجميع  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني لمدرس لمناقشة 

 اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.
 

  



 الدرس السابع:

 : Remove faultsخطاءإبعاد األخطاء _ إزالة األ

 :  األىداف

  أف يحسف فكرة ما مف خبلؿ إزالة النقاط السمبية فييا.أف يحسف فكرة ما مف خبلؿ إزالة النقاط السمبية فييا.

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

أحد أمثمة الدرس السابؽ كقصة الكلد  يذالتبلميراجع المعمـ مع   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  المقدمةالمقدمة
كمة؟ ما الذم ساعد عمى حؿ كصديقو، كيسأؿ: كيؼ حمت المش

المشكمة؟ ىؿ يكفي تعريؼ المشكمة دكف تفكير بالحؿ؟ ىؿ 
يمكف حؿ المشكمة دكف تعريفيا؟ إذا ما الخطكة األكلى إليجاد 
الحمكؿ؟ ما الخطكة التالية؟ ... كيثبت المعمـ عنكاف الدرس 

 عمى السبكرة.
داة الدرس، كبعد تمقي تقديـ تعريؼ أل يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 اإلجابات يثبت المعمـ التعريؼ عمى السبكرة:

"القدرة عمى تحديد األخطاء المكجكدة في الفكرة ، ثـ محاكلة 
 التخمص منيا."

المثاؿ المثاؿ 
  المحمكؿالمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس، ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس:

: حدِّد أخطاء الباص المحمي )النقؿ الداخمي(، قم واحدالمثال ر 
َـّ تخمَّص مف األخطاء.   ث

دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

بعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 
ى عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عم يذالتبلم

ُدقائؽ إلى  َُالمجمكعات بشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد 
ْ 
ساعة، يتمقى المعمـ اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا 

 مف قبؿ المجمكعات:
: سٌجؿ األخطاء المكجكدة في غرفة الصؼ، المثال رقم خمسة



أكالن اذكر األشياء المفقكدة كبعد ذلؾ األشياء التي يجب 
 إبعادىا.

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
مجمكعة مف التماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا 

 بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي: يذالتبلم
: اختر أكثر ثبلثة أخطاء لآلباء، كاقترح كيؼ المثال رقم ثمانية
 يمكف تصحيحيا. 

اختر ثبلثة أخطاء يرتكبيا  :مثال مصمم من قبل الباحثة
زمبلؤؾ بشكؿو عاـ ػ دكف تسمية ػ كاقترح كيؼ يمكف تصحيح 

 ىذه األخطاء.  
فرصة لمتعبير عف آرائيـ  يذالتبلم: ىذا التمريف يعطي التعميؿالتعميؿ

المكبكتة، دكف تجريح، كدكف خكؼو مف العكاقب، كىك يختمؼ 
يساعدكنيـ عف سابقو في أفَّ األٌكؿ سيككف مقٌيدان ألفَّ األىؿ س

بو، أما الثاني فسيككف فيو مجاؿ أكبر مف الحرية، ألفَّ الرفاؽ 
لف يعرفكا مىف كتب عف أخطائيـ، كلك أنيـ عرفكا أنيـ 

 المعنيكف، كعندىا سينتبيكف إلى أخطائيـ أكثر.
: اكتشؼ أحدىـ األخطاء التالية في تصميـ المثال رقم سبعة

طاء )إزالتيا(، إحدل السيارات، كطمب منؾ تصحيح ىذه األخ
 كيؼ تفعؿ ذلؾ؟ 

 الييكؿ الخارجي لمسيارة سيؿ التحطيـ. 
 تسبب تمكُّث كبير لمبيئة .

 خطرة جدَّان عند االصطداـ. 
 تأخذ حيِّزان كبيران عمى الطرؽ الريفيَّة الصغيرة. 

يقـك  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
قت المخصص الثاني بتجميع اإلجابات ثـ يعرضيا في الك 

 لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.
 

  



 الدرس الثامن:

 :Combinationالربط 

 :  األىداف

  أف يربط األفكار كاألشياء المكجكدة باألصؿ بمكقؼ لمكصكؿ إلى قيمة أكبر ليا. أف يربط األفكار كاألشياء المكجكدة باألصؿ بمكقؼ لمكصكؿ إلى قيمة أكبر ليا. 

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  ذذسير الخطكة أك كيفية التنفيسير الخطكة أك كيفية التنفي

يحكي المعمـ قصة الرجؿ الذم يحب جمع األشياء التي تممع   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  المقدمةالمقدمة
مف الطرقات كاألرصفة كأم مكاف، حتى ضاقت زكجتو ذرعان 
بو، كامتؤل المنزؿ بأشياء ال قيمة ليا، فأرادت منو أف  يرمييا، 
كألف الرجؿ يحب أشياءه العديمة القيمة أراد أف يجعؿ ليا قيمة، 

ا تتكقعكف؟ لقد عادت زكجتو في اليكـ التالي مف لكف كيؼ؟ ماذ
عمميا كرأت أجمؿ منظر، فقد قاـ زكجيا بتمبيس سكر حديقة 

حؿ المنزؿ بما أرادت رميو، فكاف جميبلن كأصبح ذا قيمة، ألـ تي 
المشكمة؟ ما الذم فعمو الرجؿ؟ ألـ يستخدـ شيئان في مكقؼ 

 مى السبكرة.ليككف أكثر قيمة؟ ثـ يثبت المعمـ عنكاف الدرس ع
تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي  يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 اإلجابات يكتب التعريؼ عمى السبكرة: 
"استخداـ األشياء المكجكدة في مكاقؼ منفصمة ليككف ليا قيمة 

 أكبر مف كجكدىا منفصمة."
المثاؿ المثاؿ 
  المحمكؿالمحمكؿ

 يذالتبلمبيذا الدرس، ليراقب  يعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس

: طفؿ صغير سقط في مجرل نير سريع، المثال رقم خمسة
يمكنؾ استخداـ شيئيف مف األشياء التالية إلنقاذه أييا سكؼ 

 _ كرة قدـ_ حبؿ _صنارة صيد(  مظمةتختار؟ )
دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ  التدريبالتدريب

                    المجمكعات المجمكعات 
بعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة عميو مف قبؿ 

عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى  يذالتبلم



َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

ُدقائؽ إلى  َُالمجمكعات بشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد 
ساعة  ْ

يتمقى المعمـ اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة، مع مناقشتيا مف 
 قبؿ المجمكعات: 

: اربط بيف جميع الفقرات التالية لتؤلؼ قصة لمثال رقم ستةا
تشتمؿ عمى: كمب أعرج ػ رجؿ شرطة ػ قطعة عمكة ػ ممرضتاف 

د.  بالمباس المكحَّ
بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تتضمف  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع

مجمكعة مف التماريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا 
 جازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:بعد إن يذالتبلم

: اختر اثنيف مف األشياء التالية كضعيما معان المثال رقم سبعة
لتحصؿ عمى كسيمة لكسب الماؿ )لكح تزلج، كعاء قمامة، سٌمـ، 

 مكنسة، خيمة، فرشاة دىاف، خرطكـ حديقة(
: اشتركت مدرستؾ بمعرض عمـك مثال مصمم من قبل الباحثة

، لكنَّؾ مرضت قبمو بأسبكع، كفي الميمة التي محافظة البلذقية
ر شيئان، كفتحت  تسبؽ المعرض شعرت بتحسُّفو لكنَّؾ لـ تحضِّ
مكتبتؾ ككجدت كرتكنان كألكاف كبعض ألعاب السيارات القديمة، 
ما الذم تستطيع أف تفعمو بيذه األدكات، ىؿ أنت بحاجة 

 ألشياء أخرل؟ 
بشكؿو أكبر مف  يذالتبلم : إفَّ ىذا التمريف يمٌس كاقعالتعميؿالتعميؿ

 ، غيره، كما أٌنو يفتح عيكنيـ إلى نشاط ميـ كىك معارض العمـك
ةن أفَّ ىذا ما يتـ تجاىمو في أغمب مدارسنا.  خاصَّ

: ما ىي الفكرة الجديدة التي يمكف أف تحصؿ المثال رقم ثالثة
عمييا مف كضع فكرة مجفِّؼ الشعر كالمكنسة الكيربائيَّة مع 

 بعضيما؟ 
يقـك  يذالتبلمأف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف  كبعد

بتجميع اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني 
 لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

  



 الدرس التاسع:

 :Requirementsالمتطمبات 

 :  األىداف

  أف يحدد المتطمبات في مكقؼ ماأف يحدد المتطمبات في مكقؼ ما

  تياتياأف يرتب المتطمبات حسب أكلكيأف يرتب المتطمبات حسب أكلكي

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 يحكي المعمـ قصة:   دقائؽدقائؽ  ٓٓ  المقدمةالمقدمة
كاف سمير يريد شراء طائرة كرقية، كعندما ذىب إلى البائع قاـ 
باعتبار جميع العكامؿ التي خطرت لو: جميمة، كبيرة، رخيصة، 

، لكف بعد أسبكع تمزقت  الطائرة كلـ يعد يستطيع عمييا رسـك
المعب بيا، لماذا حدث ذلؾ؟ ما األمكر التي أغفميا؟ ما 
المتطمبات التي كاف يفترض أف تتكفر فييا؟ ألـ يغفؿ أف يأخذ 
بعيف االعتبار متانتيا كجكدتيا؟ ثـ يثبت المعمـ عنكاف الدرس 

 عمى السبكرة.
لدرس، كبعد تمقي تعريؼ أداة ا يذالتبلميطمب المعمـ مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 اإلجابات يثبت التعريؼ عمى السبكرة:
 "البحث عف جميع األشياء المطمكبة في مكقؼ ما."

المثاؿ المثاؿ 
  المحمكؿالمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس، ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 طريقة استخداـ أداة الدرس:

دراجة ىكائية : مخترع خرج بفكرة جديدة رائعة: المثال رقم اثنان
مصنكعة مف الخشب، المدىش أفَّ الفكرة فشمت مع أصحاب 
المصنع بسبب أنَّيا ال تفي بمتطمبات الدراجة اليكائية، فما ىي 

 المتطمبات برأيؾ؟
دقائؽ دقائؽ   ََُُ  التدريبالتدريب

لعمؿ لعمؿ 
الدرس عميو مف قبؿ بعد ذلؾ يعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ األداة 

عمى شكؿ مجمكعات، كيككف ىذا المثاؿ مكزعان عمى  يذالتبلم



                    المجمكعات المجمكعات 
َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث

لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

ُدقائؽ  َُمجمكعات التبلميذ بشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد 
ْ 
دقائؽ يتمقى المعمـ اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا 

 مف قبؿ المجمكعات:
 :المثال رقم سبعة, وقد ُأعيدت صياغتو عمى الشكل التالي

اذكر بعض المتطمبات لتصميـ مجمة حائط مدرسٌية تفيد 
 التبلمذة، رتِّبيا حسب األىمٌية. 

: لقد استعيض عف )بناء مكقع خاص بؾ( بػ )مجمة حائط التعميؿالتعميؿ
 مدرسيَّة( ككنيا مناسبة أكثر لعمر التبلميذ.

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ مجمكعة  يذالتبلميكزع المعمـ عمى     المشركعالمشركع
 يذالتبلمريف حكؿ استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا مف التما

 بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي:
: تَـّ كضع المتطمبات التالية لعمؿ صحيفة، المثال رقم سبعة

 رتبيا حسب األىمية:
 ػ يجب أف تكسب ماالن.

 ػ يجب أف يرغب التبلمذة بقراءتيا.
 ػ يجب أف تكفر المعمكمات التبلمذة. 

 يجب أف تككف دقيقة كتقكؿ الحقيقة. ػ
 ػ يجب أف تركز عمى الدعاية كاإلعبلف.

: المثال رقم ثمانية, وقد ُأعيدت صياغتو عمى الشكل التالي
طيمب منؾ تصميـ لعبة جماعية جديدة بالكامؿ، ما ىي 
المتطمبات الضركرية ليا لتككف لعبة شعبية )محبكبة( باعتقادؾ؟ 

 األىمية. اذكر المتطمبات مرتبة حسب
َـّ استبداؿ كممة )رياضة( بػ )لعبة جماعية( ألفَّ التعميؿالتعميؿ : ت

الرياضة تحتاج لقكانيف نظاميَّة أكثر مف المعبة الجماعيَّة ذات 
القكانيف المرنة كىذا أنسب لعمرىـ، كما أفَّ المعبة في ىذا العمر 

 أحبُّ إلييـ مف الرياضة.
ء كتاب غير : عند ذىابؾ لشرامثال مصمم من قبل الباحثة

مدرسي، فما ىي المتطمبات التي يجب أف تتكفر بو؟ رتٌبيا 
 حسب األىمية.



بطريقةو غير  يذالتبلم: كانت الغاية مف ىذا التمريف تكجيو التعميؿالتعميؿ
 مباشرة إلى أفضؿ الطرؽ في شراء كتاب مفيد كمناسب ليـ.

: ما ىي المتطمبات الرئيسة الختيار مثال مصمم من قبل الباحثة
 يفيٍّ تمارسي مف خبللو ىكاياتؾ؟نادو ص
: العطمة الصيفيَّة مدَّتيا طكيمة كمف الجيِّد استغبلليا في التعميؿالتعميؿ

ليا بطريقة  يذالتبلمأمكرو مفيدة، كمف خبلؿ ىذا التمريف سيخطط 
 منظمة.

يقـك  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
صص الثاني بتجميع اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخ
 لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كتكليد أفكار جديدة.

 

  



 الدرس العاشر:

 :  Evaluationالتقييم

 :  األىداف

  أف يحكـ عمى األفكار المكجكدة مف حيث مراعاتيا المتطمبات أـ ال.أف يحكـ عمى األفكار المكجكدة مف حيث مراعاتيا المتطمبات أـ ال.

المدة الزمنية المدة الزمنية   الخطكاتالخطكات
المستدرقة في المستدرقة في 

  إنجازىاإنجازىا

  سير الخطكة أك كيفية التنفيذسير الخطكة أك كيفية التنفيذ

 يحكي المعمـ قصة الكلد مقداد:  ؽؽدقائدقائ  ٓٓ  المقدمةالمقدمة
كاف مقداد مجبران عمى الدراسة طكاؿ الكقت، كلك انتيى مف 
دركسو كاف كالده يجبره عمى الجمكس مرة أخرل إلى الطاكلة 
كالدراسة مف جديد، لكف مقداد صار يشعر بالممؿ، فماذا 
تتكقعكف أنو فعؿ؟ لقد أصبح يضع جياز المكبايؿ تحت كتابو 

أف ينيي دركسو، دكف أف يعمـ كالده، فما رأيكـ  كيمعب بو بعد
بذلؾ؟ لماذا؟ بعد فترة أصبح مقداد معتادان عمى ألعاب المكبايؿ 
كال يستطيع تركيا فبدأ ييمؿ دركسو كيمعب طكاؿ الكقت، فما 
الذم سيحدث برأيكـ، ىؿ ما حدث جيد أـ ال؟ لماذا؟......... 

 ثـ يثبت المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة.
تعريؼ أداة الدرس، كبعد تمقي اإلجابات  يذالتبلميطمب مف   دقائؽدقائؽ  ّّ  التعريؼالتعريؼ

 يثبت التعريؼ عمى السبكرة:
"تحميؿ األفكار أك الحمكؿ لرؤية أم منيا يمكف أف يناسب 

 بشكؿ أكبر." 
المثاؿ المثاؿ 
  المحمكؿالمحمكؿ

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن محمكالن مرتبطان بيذا الدرس، ليراقب   دقائؽدقائؽ  ٓٓ
 استخداـ أداة الدرس:طريقة 

يضجركف كثيران في المدرسة،  يذالتبلم: بعض المثال رقم واحد
ككحؿ اقتيرح أفَّ أم شخص يمكف أف يترؾ المدرسة بعد سف 

سنة( ماداـ يستطيع القراءة كالكتابة كالحساب، ىؿ ىذا  ُْ)
 حؿ جيد؟



  التدريبالتدريب
  
  
  
  
  
  
  

  المشركعالمشركع

دقائؽ لعمؿ دقائؽ لعمؿ   ََُُ
                    المجمكعات المجمكعات 

َـّ  َـّ ث   يقةيقةدقدق  ُُٓٓث
لمناقشة لمناقشة 
  المجمكعاتالمجمكعات

 يذالتبلميعرض المعمـ مثاالن لتطبيؽ أداة الدرس عميو مف قبؿ 
عمى شكؿ مجمكعات، كىذا المثاؿ يككف مكزعان عمى 

ُدقائؽ إلى  َُمجمكعات التبلمذة بشكؿ بطاقات عمؿ، كبعد 
ْ 
ساعة يتمقى المعمـ اإلجابات كيثبتيا عمى السبكرة مع مناقشتيا 

 مكعات:مف قبؿ المج
: أخ كأختو في المدرسة، أصبحت أميما المثال رقم سبعة

مريضة، كلذلؾ تكجب عمى األخت الذىاب إلى المنزؿ لمعناية 
)مع  ، كاألخ ذىب إلى المدرسةبكالدتيا بدالن مف إكماؿ تعميميا

أٌنو ليس ذكٌيان كأختو( ىؿ ىذا جيد؟ قؿ أيف تناسب المتطمبات، 
 . PMI كأيف ال تناسبيا، كقـ بإجراء

: عندما يككف األخ كأختو مف عمر التبلميذ أم ما زالكا التعميؿالتعميؿ
في المدرسة، فإفَّ ذلؾ سكؼ يدفع التبلميذ لبلىتماـ أكثر، لذلؾ 
 تَـّ حذؼ )الكمية المينية( ككضع كممة )المدرسة( عكضان عنيا.

بشكؿ فردم أكراؽ عمؿ تضـ  يذالتبلميكزع المعمـ عمى 
استخداـ أداة الدرس، بحيث يضعيا  مجمكعة مف التماريف حكؿ

 بعد إنجازىا في صندكؽ المعمـ، كالتماريف ىي: يذالتبلم
: أم مف الميف التالية ىك األفضؿ لمشكمة المثال رقم أربعة
 الضجر كالممؿ؟

 ػ االنصراؼ إلى المتعة )تمفاز، ركايات، سينما، حفبلت، .....( 
 ػ ممارسة العمؿ األصعب.

 .ػ تعمـ ىكاية أك حرفة
 ػ ممارسة الرياضة.

ػ عمؿ شيء مفيد يساعد اآلخريف )كاالنتساب لجمعيات خيرية 
.)...... 

: مخترع اخترع مبلبس جديدة رائعة بحيث ال المثال رقم ثمانية
تيػستيمؾ، كعندما تضايقؾ قميبلن ضعيا في إناء مع مادة خاصة 
تقكـ بتجديدىا كميان، ىؿ ىذا اختراع جيد؟ في أم النقاط يناسب 
ىذا االختراع المتطمبات؟ كفي أيِّيا ال يناسب؟ أجر معالجة 

 األفكار عمييا. 



: أدخمت كزارة التربية مادة )التربية مثال مصمم من قبل الباحثة
الزراعية( بدكف أف تؤثر عمى النجاح لتعزيز االرتباط باألرض، 

 ىؿ ىذا جيد؟
ي االختبلؼ بينيـ كبيف رفاقيـ ف يذالتبلم: أف يدرؾ التعميؿالتعميؿ

 الريؼ، كقد ييطالبكف بيذه المادة حتى كلك أٌنيـ في المدينة.
: ضرب أحد التبلميذ رفيقتو في مثال مصمم من قبل الباحثة

الصؼ، كعندما أخبرت المعمِّـ عكقب التمميذ، فما كاف مف 
التمميذ إال أف ضربيا مرَّةن أخرل كىدَّدىا بضربيا ثانيةن إف ىي 

 ىذا جيِّد؟أخبرت المعمـ، فمـ تخبره، ىؿ 
، فمف خبللو يتعمَّـ كجداني: إفَّ اليدؼ مف ىذا التمريف التعميؿالتعميؿ
 المجكء إلى المعمِّـ ميما حدث، كالصراحة.   يذالتبلم

يقـك  يذالتبلمكبعد أف يجمع المعمـ جميع أكراؽ العمؿ مف 
بتجميع اإلجابات ثـ يعرضيا في الكقت المخصص الثاني 

 كليد أفكار جديدة.لمدرس لمناقشة اإلجابات معيـ كت
 

  



 (3الممحق رقم )

 اختبارات التفكير اإلبداعي

 )أ( المفظيةصورة ال
   

 : .........................                         تاريخ إجراء االختبار     /    /  تمميذاسـ ال

د: الجنس: .......................                                تاريخ الميبل
...................... 

 

 تعميمات االختبار

 عزيزم التمميذ، عزيزتي التمميذة: 

صكرة األلفاظ )أ( لمعالـ األمريكي  –التفكير اإلبداعي اختبار كبيف يديؾ ى ذماالختبار ال
تكرانس، كستعطيؾ الفرصة لكي تستخدـ خيالؾ في أف تفكر في أفكار كتصكغيا في كممات، 

نما تيدؼ إلى رؤية كـ عدد األفكار التليس ىناؾ إجابات  ي يمكف أف صحيحة أك خاطئة، كا 
، فحاكؿ أف تفكر في أفكار مثيرة لبلىتماـ كفي اعتقادم أنؾ ستجد ىذا العمؿ ممتعان  ،تأتي بيا

 كغير مألكفة، أفكار تعتقد أف أحدان لـ يفكر بيا مف قبؿ.

لمحدد، لذلؾ حاكؿ أف تستخدـ كعميؾ أف تقـك بسبعة نشاطات مختمفة، كلكؿ نشاط كقتو ا
  كقتؾ استخدامان جيدان.

 اعمؿ كبأسرع ما تستطيع، كلكف دكف تعجؿ.

ذا لـ يعد عندؾ أفكار قبؿ أف ينتيي الكقت، انتظر حتى تي     عطى لؾ التعميمات قبؿ أف تبدأ كا 
 بالنشاط التالي... كىكذا.

ذا كاف لديؾ أية أسئمة بعد البدء ال تتحدث بصكت عاؿو    ارفع إصبعؾ كستجدني بجانبؾ ، كا 
 ألحاكؿ اإلجابة عف سؤالؾ.

 الباحثة                                                         ناجحة  أتمنى لؾ أعماالن 



 Ask and Guessخمن واس ل  3-1االختبارات من 

 

رصة ألف االختبارات الثبلثة اآلتية تعتمد عمى الصكرة المكجكدة في ىذه الصفحة كتعطيؾ ف
تسأؿ أسئمة تؤدم إجابتيا لمعرفة األشياء التي تعرفيا مف قبؿ، كأف تفتح األسباب كالنتائج 

 الممكنة لما يحدث في الصكرة.

كاآلف ... انظر إلى الصكرة، ماذا يحدث؟ كما الذم تستطيع أف تقكلو بكؿ تأكيد؟ كما الذم 
 كماذا ستككف النتيجة؟ تحتاج أف تعرفو لكي تفيـ ما يحدث؟ كما الذم سبب الحدث؟

   

 
 



 االختبار األول:

 Askingتوجيو األسئمة 

 

لصكرة المكجكدة في كعمى ىذه الصفحة اكتب كؿ األسئمة التي يمكف أف تفكر فييا عف ا
، كاسأؿ كؿ األسئمة التي تحتاج إلى أف تسأليا لكي تعرؼ ما ىك حادث، كال الصفحة األكلى

 ف مجرد النظر إلى الصكرة.تسأؿ أسئمة يمكف أف يجاب عمييا م

 يمكنؾ أف تنظر إلى الصكرة كمما أردت.
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 االختبار الثاني:
  Guessing Gaussesتخمين األسباب 

  
كجكد في الصكرة و مف أسباب ممكنة لمحادث المفيتفكر  كفيما يمي اكتب ما تستطيع أف

(، كيمكف أف تفكر فيما يككف قد كقع قبؿ الحادث مباشرة أك بكقت طكيؿ، كأدل ُالسابقة )ص
 إلى ذلؾ الحادث.

 

 اكتب ما تستطيع كال تخؼ مف مجرد التخميف.
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 االختبار الثالث:
  Guessing Consequencesتخمين النتائج 

 
اكتب ما تستطيع أف تفكر فيو مما يمكف أف يحدث نتيجة لمحادث المكجكد في الصكرة 

 ( ، كيمكنؾ أف تفكر فيما يمكف أف يقع بعد الحادث مباشرة أك بكقت طكيؿ.ُ)ص
 

 مف مجرد التخميف.اكتب ما تستطيع مف التخمينات، كال تخؼ 
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 االختبار الرابع:

 Product Improvementتحسين اإلنتاج 
 

في أسفؿ ىذه الصفحة صكرة إلحدل لعب األطفاؿ التي يمكنؾ شراؤىا مف المحبلت 
، ان ( إنشات، ككزنو ربع كيمك غرامٔالتجارية، كىي عبارة عف فيؿ محشك بالقطف، طكلو )

 ف تفكر فييا بحيث تصبح ىذه المعبة، بعد تعديميا،كالمطمكب منؾ أف تكتب الكسائؿ التي يمكف أ
تحدث عف أكثر كسائؿ التعديؿ ليذه المعبة  ،مصدر الفرح كالسركر لمف يمعب بيا مف األطفاؿ

ثارة لبلىتماـ، كال تيتـ بتكاليؼ ىذه التعديبلت.  غرابة كا 

 لمزيد مف الفرح كالسركر. فكر فقط فيما يمكف أف يجعؿ ىذه المعبة مصدران 

 

 
 



ُ- .................................................................................... 
ِ- .................................................................................... 
ّ- .................................................................................... 
ْ- .................................................................................... 
ٓ- .................................................................................... 
ٔ- .................................................................................... 
ٕ- .................................................................................... 
ٖ- .................................................................................... 
ٗ- .................................................................................... 

َُ- .................................................................................... 
ُُ- .................................................................................... 
ُِ- .................................................................................... 
ُّ- .................................................................................... 
ُْ- .................................................................................... 
ُٓ- .................................................................................... 
ُٔ- .................................................................................... 
ُٕ- .................................................................................... 
ُٖ- .................................................................................... 
ُٗ- .................................................................................... 
َِ- .................................................................................... 
ُِ- .................................................................................... 
ِِ- .................................................................................... 
ِّ- .................................................................................... 
ِْ-  .................................................................................... 
 
 
 



 ختبار الخامس:اال

 االستعماالت غير الشائعة )عمب الصفيح(
Unusual Uses (Cardboard Boxes) 

 

مف المعركؼ أف معظـ الناس يمقكف بعمب الصفيح الفارغة رغـ أنيا تستعمؿ في كثير مف 
 االستعماالت المطيفة.

ة، كال اكتب عمى ىذه الصفحة كؿ ما تستطيع أف تفكر فيو مف ىذه االستعماالت غير الشائع
تحدد تفكيرؾ بحجـ معيف مف ىذه العمب، كما يمكنؾ أف تستخدـ أم عدد مف ىذه العمب كما 

 تشاء.

نما فكر فيكال تحصر تفكيرؾ  ، كقدر االستعماالت التي رأيتيا أك سمعت عنيا مف قبؿ، كا 
 ، في االستعماالت الجديدة الممكنة.المستطاع
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 االختبار السادس:

 Unusual Questionsاألسئمة غير الشائعة 

 

في ىذا النشاط عميؾ أف تفكر في أكبر عدد ممكف مف األسئمة التي يمكف أف تسأليا عف 
شخاص عمب الصفيح بشرط أف تؤدم ىذه األسئمة إلى إجابات عديدة كمتنكعة، كأف تثير لدل األ

 اآلخريف االىتماـ كحب االستطبلع فيما يتصؿ بيذه العمب.

، كالتي عادة ال حاكؿ أف تجعؿ أسئمتؾ تدكر حكؿ بعض النكاحي الخاصة في ىذه العمب
 .يفكر فييا الناس
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 االختبار السابع:

 Just Supposeن افترض أ

 

كفيما يمي مكقؼ غير ممكف الحدكث، كعميؾ أف تفترض أنو حدث بالفعؿ، كىذا االفتراض 
سيعطيؾ فرصة الستخداـ خيالؾ لتفكر في كؿ األمكر التي يمكف أف تحدث إذا تحقؽ ىذا 

 المكقؼ غير ممكف الحدكث.

كر األخرل التي فكر في كؿ األم ،أف المكقؼ الذم سنصفو لؾ قد حدثافترض في مخيمتؾ 
قد تحدث بسببو، كبمعنى آخر، ما ىي النتائج المترتبة عمى ذلؾ؟ اكتب كؿ ما يمكنؾ كتابتو مف 

 تخمينات.

 تتدلى كتربطيا باألرض، ما الذم قد يحدث؟ المكقؼ: افترض أف لمسحب خيكطان 

 اكتب كؿ تخميناتؾ كأفكارؾ عمى الصفحة التالية.
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  النموذج التفصيمي النموذج التفصيمي   --(: تفريغ درجات االختبار(: تفريغ درجات االختبار44الممحق رقم )الممحق رقم )
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  (: استمارة تفريغ الدرجات النيائية (: استمارة تفريغ الدرجات النيائية 55الممحق رقم )الممحق رقم )
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 الدرجة الكمية المرونة األصالة الطالقة
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  أسماء السادة المحكمين لمبرنامج التدريبيأسماء السادة المحكمين لمبرنامج التدريبي(: (: 66الممحق رقم )الممحق رقم )
 التخصص العممي  مكان العمل االسم

 عمـ نفس تربكم جامعة دمشؽ أ.د عمي منصكر
 عمـ نفس تجريبي )تعمـ( جامعة دمشؽ أ.د أمؿ األحمد
 يعمـ نفس معرف جامعة دمشؽ د. مركاف أحمد
 عمـ نفس عاـ  جامعة دمشؽ د. بسماء آدـ
 عمـ النفس تربكم جامعة طرطكس د. ريـ سميمكف
 عمـ نفس تربكم كنمائي جامعة تشريف د. صفاء صبح
 عمـ نفس صناعي جامعة تشريف د. سييمة محمد
 عمـ نفس الصحة جامعة تشريف د. فؤاد صبيرة
 يعيةطرائؽ تدريس عمكـ طب جامعة البعث د. محمد بياف

 

  



 ممخص البحث بالمدة العربية

 لقد ميزت الباحثة مشكمة البحث الرئيسية بالسؤاؿ التالي:

في تنمية ميارات التفكير  -بجزأيو األكؿ كالرابع– CoRT"ما فاعمية التدريب عمى برنامج 
 اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في محافظة البلذقية؟" 

بجزأيو – CoRTالي إلى الكشؼ عف فاعمية التدريب عمى برنامج كبذلؾ فقد ىدؼ البحث الح
في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي، كالكشؼ عف الفرؽ بيف الذككر كاإلناث في  -األكؿ كالرابع

 .CoRTميارات التفكير اإلبداعي بعد التدريب عمى برنامج 

( ِٓسي، متضمنة )( تمميذ كتمميذة مف الصؼ الرابع األساُّٗكقد شممت عينة البحث )
( ٖٔ( تمميذ كتمميذة، كضابطة )ُٕ( إناثان، مقسكمكف إلى مجمكعتيف: تجريبية )ٕٖذككران ك)

بجزأيو األكؿ  CoRTتمميذ كتمميذة، كلتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي استخدمت الباحثة برنامج 
)أ( تصميـ ة ( كاختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بصكرتو المفظيَُٕٗكالرابع تصميـ )ديبكنك، 

 (، باتباع المنيج شبو التجريبي.ُٔٔٗ)تكرانس، 

كقد أظير البحث فرقان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده األربعة )الطبلقة، األصالة، المركنة، كالدرجة الكمية( بعد تدريب 

نامج البحث الحالي، كما أظير عدـ كجكد فرؽ بيف الذككر كاإلناث المجمكعة التجريبية عمى بر 
مف المجمكعة التجريبية عمى اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده األربعة، بعد التدريب عمى 

 برنامج البحث الحالي.

عمى  CoRTكفي ضكء ىذا البحث اقترحت الباحثة القياـ بالمزيد مف األبحاث حكؿ برنامج 
كمستكيات كبيئات مختمفة، مع األخذ باالعتبار متغيرات أخرل كالمستكل التعميمي عينات 

 في تنمية ميارات أخرل.... CoRTكالذكاء......، كالكشؼ عف فاعمية التدريب عمى برنامج 

 

 

 

 

 



Abstract of the research in English 

The researcher identified the main problem of the research with the following 

question:  

"What is training efficiency the CoRT program –section one and four- to develop 

the creative thinking skills of the fourth primary pupils in Lattakia?" 

So this research aimed to detection training efficiency the CoRT program –section 

one and four- to develop the creative thinking skills and detection the difference 

between males and females in the creative thinking skills after training the CoRT 

program.  

And the research sample consisted (139) pupils from the fourth primary grade, 

including (52) males and (17) females, who were dividual to two groups: 

experimental group which consisted of (71) pupils, and control group which consisted 

(61) pupils, and to achieve the objectives of the current research, the researcher used 

CoRT  program –section one and four- designed by (DeBono, 1970) and Torrance's 

test for creative thinking the vocables image (A) designed by (Torrance, 1966), 

followed up a semi- empirical study. 

The research showed difference between experimental and control group in post- 

application of Torrance's test for creative thinking in its four dimension (fluency, 

originality, flexibility, total grade), after training experimental group on current 

research program, and there was no difference between males and females from 

experimental group on Torrance's test for creative thinking in its four dimension, after 

training on current research program. 

In the light of this research, the researcher suggested more researches about the 

CoRT program on different samples and levels and other environments, consideration 

a new changeable like education levels, cleverness…… and detection training 

efficiency the CoRT program to develop another skills….  
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