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 كلمة الشكز
 

كقبؿ الخكض بدايةنأحمدالميكثيرانكأشكرفضميالذيمنَّعمّيبإنجازىذاالعماللمتكاضعكيسرليطريقو، 
في غمرة ىذىالدراسة المتكاضعة البد لي أف أتقدـ بعظيـ الشكر ككافر االمتناف لمدكتكرة األستاذة 
المشرفة ميا زحمكؽ، لما قدمتو لي مف مساعدة جمة في إنجاز ىذىالدراسة، فكانت نبراسان أنار 

إذ لـ لي الطريؽ كذلؿ لي الصعكبات التي اعترضت طريقي خبلؿ مسيرتي في ىذىالدراسة ،
، كتقديـ النصح كاإلرشاد فأشكرىا  كؿ الدراسةتبخؿ عمي بجيد أك عمـ أك كقت لمتابعة تقدـ 

 .لدراسة الشكر عمى تشجيعيا كمؤازرتيا طكاؿ فترة ا

كأغتنـ لفرصة ألعبر عف تقديرم كامتناني مع فائؽ شكرم ألعضاء لجنة الحكـ األفاضؿ 
لتكرميـ بقبكؿ عضكية لجنة الحكـ ةعالية الرفاعي كالدكتكرغساف أبك الفخراألستاذالدكتكر 

ليـ تمؾ ةن ، كشاكراكتصكيبوق الدراسة  ليـ ما بذلكه مف جيد ككقت، في تقييـ ىذةن مقدر
 . العمؿالمالحظات كالتكجيياتالقيمة التي قيمت مسار 

 في كمية التربية دراسةكما أتقدـ بالشكر كاالمتناف ألساتذتي الكراـ محكمي أدكات اؿ
 .دمشؽبجامعة

كما أخص بالشكر أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بجامعة دمشؽ الذيف زرعكا 
في فكرنا نبتة العمـ كالبحث كأشرفكا عمى رعايتيا حتى شبت كأصبحت شجرة، حيث أنيـ لـ 

رشاد حتى ظيرتالدراسة في طكرىا األخير ىذا  .يبخمكا عمٌي بأية نصيحة كا 

 كالشكر أخيران لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث
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الفصؿ األكؿ 
خمفية الدراسة كأىميتيا 

مقدمة الدراسة : أكالن 
 أداة التفكير يعدميز اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف عف سائر مخمكقاتو بنعمة العقؿ الذم 

 مف عصكر  باإلنساففيو انتقؿ. كالسبلح المعرفي الذم تنشأ كترقى بو الحضارات اإلنسانية
الظبلـ إلى عصر المعرفة كالتطكر العممي، فاإلنساف ىك باني ىذه الحضارة بتفكيره كعقمو 

. المبدع

ىتماـ بالتفكير ضركرة ممحة، مف أجؿ إيجاد جيؿ قادر عمى كفي عصرنا الراىنأصبح اإل
مكاكبة التقدـ العممي كاالنفجار المعرفي اليائؿ ففي ظؿ عالـ تتفجر فيو المعرفة باستمرار، لـ 

تعد المعرفة غاية في حد ذاتيا بؿ كسيمة لمتٌعمـ كالتدريب لبلستزادة منيا، كلذلؾ يمكف القكؿ أف 
. المتٌعمـ ينتقؿ مف معرفة إلى أخرل جديدة عبر كسائط معينة ىي ميارات التفكير

 فالتفكير عممية عقمية معرفية كجدانية راقية تبنى كتؤسس عمى العمميات النفسية كالعقمية 
 مف الحكار الداخمي المستمر انكعكما يعد ...... كالتذكر، التمييز، التعميـ، المقارنة، االستدراؾ

كقد يككف التفكير . مع الذات أثناء القياـ بعمؿ ما أك مشاىدة منظر ما أك االستماع لرأم معيف
كما ييدؼ .  بالغ التعقيد كاتخاذ قرار أك حؿ مشكمةأمران نشاطان ذىنيان بسيطان كأحبلـ اليقظة أك 

جمع المعمكمات كالربط بينيا لتكليد معارؼ جديدة أك تككيف أنماط تفكير غير مألكفةحيث إلى 
مكانيات عديدة كمتنكعة كأصيمة لممكاقؼ التي يتعرض " أف  تزايد قدرة الفرد عمى تكليد حمكؿ كا 

ليا تزيد مف ثقتو بقدرتو عمى حؿ المشكبلت، اتخاذ القرارات التي تكاجيو بنفسو لذلؾ فإف إحدل 
، 2004جبر، )". المزايا الميمة لتعميـ التفكير لمطمبة ىي زيادة الثقة بالنفس كاحتراـ الذات 

( 34ص

ىك الميارة العممية التي يمارس بيا الذكاء  (De bono)كالتفكير كما يراه دم بكنك 
االستكشاؼ المتبصر ك المتأني لمخبرة مف أجؿ الكصكؿ " كما أنو " نشاطو اعتمادا عمى الخبرة 

 (.De bono,1986,p31)".لميدؼ 
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يتفؽ الباحثكف عمى أىمية تعميـ التفكير كأىمية البرامج الخاصة بتنميتو كتحسينو ك 
 بأناألفراديكلدكنكلدييمالقدرةعمىالتفكير، (Dewey,1933) ديكم درؾالتدرب عميو، حيث أ

 فقدأقربأف Piaget,1958))التفكيرالجيد، أماأساليبكأقربدكرالمعممينفيتدريبالمتعممينعمى
اليدفالرئيسيممتربيةىكالقدرة عمى خمقإنسانقادرعمىفعؤلشياءجديدةكليسعمىتكرارما فعمتياألجيااللسابقة 

ما ؿ فيكتشكيبللعقكاللناقدة، كالمغايرةالالعقكاللمستقبمة سمبان Piagetأمااليدفالثانيممتربيةفيمفيـك 
 .(Akan,2003,5)ايعرض عميو

بشكؿ عاـ لتعميـ التفكير كمياراتو  الخاصة مج العالميةاالبركنتيجة لذلؾ ظير العديد مف 
لجيمفكرد الذم  (برنامج البناء العقمي)عمى سبيؿ المثاؿ اإلبداعي بشكؿ خاص كمنيا كالتفكير 

المقارنةكالتصنيؼ كاالستنتاج، :ييدؼ إلى تطكير الميارات المعرفية لمتفكير مثؿ
لدم بكنك كىك برنامج لمتعمـ باالكتشاؼ، كييدؼ إلى تزكيد المتعمميف بعدة (الككرت(كبرنامج

 كأيضان مف بيف (75، ص1999جركاف، )استراتيجياتمحبللمشكبلت في المجاالت المختمفة
التي تيدؼ إلى تنمية ميارات التفكير برنامج قبعات التفكير الست الذم طكرعف البرامج 
كالذم يستند إلى نمط التفكير عند الفرد كأسمكب تعاممو العقمي أك الفكرم مع  (دم بكنك)طريؽ

مجريات األحداث كشؤكنيا المختمفة، كضمف ىذا البرنامج يقسـ التفكير إلى ستة أنماط، كاعتبار 
 .كؿ نمط بقبعة ذات لكف محدد يمبسيا اإلنساف حسبطريقة تفكيره في تمؾ المحظة

تعميـ أساليب التفكير لؤلفراد ىك الضماف األكيد ليـ لمتعامؿ مع ىذا الكـ كيمكف القكؿ إف 
 .اليائؿ مف المعمكمات ك المعارؼ المتجددة

أضؼ إلى ذلؾ أف العكلمة كما أفرزتو مف تحدياتتقتضي تزكيد األفراد بأساليب كطرائؽ 
التفكير المناسبة التي تساعدىـ عمى التعامؿ مع ما أفرزتو العكلمة مف قيـ كتحديات ثقافية 

أنتعميـ المعرفة لـ يعد كتربكية، ففي ظؿ عالـ تتسارع فيو التغيرات كالتطكرات المعرفية كالعممية 
نما تطبيؽ المعرفة كاالنتقاؿ مف مرحمة التمقيف التي تعتأمرا د عمى ـ مجديان لؤلفراد كالمجتمعات كا 

الحفظ كاالستذكار إلى مرحمة التدريب عمى ميارات التفكير كتنميتيا إلعداد جيؿ قادر عمى 
. مكاكبة حصيمة التطكر العممي كالمعرفي الذم يشيده ىذا العصر

، التعميميالتقميديالذييجمعمابينالحفظكالقدراليسيرمنالفيـنظامنا فثقافة الذاكرة التي تميز 
غفاؿ  الميارات كالمستكيات العميا لمتفكير، يجعؿ المتعمـ سمبيا، يعتمد عمى الحفظ اآللي، كنقؿ كا 
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 فقط دكف التفاعؿ معياأك تطبيقيا في مكاقؼ إليياالمعمكمات كترسيخيا كاسترجاعيا عند الحاجة 
كما يكلد لدل الطمبة اإلحساس بالضعؼ أماـ سمطة المعمـ كمعرفتو التي ال يمكف , جديدة 

، األمر الذم يحد مف طاقات الطمبة اإلبداعية كيقمؿ مف قدراتيـ المعرفية كالفكرية إلييااالرتقاء 
. المختمفة، كيطكر ممكة الحفظ عمى حساب بقية الميارات المعرفية كالفكرية األخرل

أف ثقافة الذاكرةتقيد شخصية الفرد كتقكلبيا كال تسمح لو باستخداـ قدراتو ذلؾ  إلى أضؼ
كطاقاتو كمعارفو في حؿ المشكبلت، األمر الذم يشجع الطمبة عمى استخداـ ميارات التفكير 
الدنيا كتقمؿ مف قدرتيـ عمى استخداـ ميارات التفكير العميا كالتفكير اإلبداعي كيضعؼ لدييـ 
الميؿ إلى امتبلؾ ميارات التحميؿ كالتركيب كالبحث كاالستكشاؼ مف أجؿ الكصكؿ الى ما ىك 

. جديد في عالـ المعرفة

إف طبيعة ىذا العصر تحتاج بشدة إلى مفكرينغير تقميديف، بؿ مفكريف يتميزكنبميارات 
عميا تتبلءـ مع تحديات الحياة المعاصرة، لذا فقد برزت في اآلكنةاألخيرة أصكات تنادم 

بضركرةاالىتماـ بتحسيف كتطكيرميارات التفكير الدنيا كالعميا لدل الطمبة في جميع المراحؿ 
التعميمية، األمر الذم أكد عميو عمماء النفس كالتربية معتبريف أناليدؼ الرئيس مف العممية 

التربكية كالتعميمية يجب أف يككف تعميـ األطفاؿ كيؼ يفكركف، ككيؼ يتعممكف بأنفسيـ كحيف 
فإنيـ يقصدكف كيؼ يفكركف بطريقة بناءة ككيؼ يتحممكف المسؤكلية في  (كيؼ يفكركف)يقكلكف 

( 14، ص2010زحمكؽ، أبك الفخر، ). ذلؾ

ـ التفكير كالتدريب عمى مياراتو إلى ظيكر مدارس تربكية مكلقد أدل االىتماـ المتزايد بتعؿ
ف اختمفت في الطريقة كاألسمكب الكاجب اعتماده  مختمفة في مجاؿ تعمـ التفكير كتنمية قدراتو، كا 

كقد ارتكزت ىذه . عند تعميـ التفكير إال أنيا جميعا متفقة عمى اليدؼ، أال كىك تعمـ التفكير
المنحى األكؿ يعتمد تدريس ىذه الميارات ضمف المنيج :ىماكالمدارس عمىمنحنييف رئيسييف 

الدراسي كالمنحى الثاني يعتمد تدريسيا كمادة مستقمة لكحدىا، كالقصد مف المنحى األكؿ ىك 
المنحى الثاني فيعتمد تدريس . إدخاؿ ىذه الميارات كتضمينيا ضمف المناىج الدراسية المقررة

ىذه الميارات كمادة أك كمنياج مستقؿ مثمو مثؿ بقية المكاد الدراسية األخرل التي يدرسيا 
 (7، ص2007الجدكع، ).الطمبة
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 التدريب عمى ميارات التفكير عامة كالتفكير اإلبداعي إمكانيةك يتفؽ معظـ التربكيينعمى 
. خاصة، كتنميتيا مف خبلؿ خمؽ المكاقفكاألكضاع التعميميةالتي تستثير التفكير

إلىالتفكير اإلبداعي عمى أنو ميارة مف DeBono)دم بكنك)شير كفي ىذا السياؽ م
كسابيا لؤلطفاؿ كالكبار شأنيا في ذلؾ  الميارات التي يمكف تعميميا كتعمميا كالتدرب عمييا كا 

شأف تعمـ الميارات األخرل كالقراءة كالسباحة كالكتابة كرككب الخيؿ كغيرىا مف الميارات االتي 
كليذا فإنو يمكف  (81، ص2007زحمكؽ، أبك الفخر، )يعد الذكاء القكة األساسية المحركة ليا 

لدل الطمبة سكاء مف خبلؿ المناىج الدراسية  بالتدرب كالتعمـ كالتمريف تنمية التفكير اإلبداعي
أكمف خبلؿ البرامج التدريبية المستقمةالتي تساعد عمى تنمية ميارات التفكير عامة، كالتفكير 

 .اإلبداعي خاصة

نتدريب األفراد في أم مجتمع عمى أف يككنكا أكثر مركنة في أ( 2000سكلك، )كما كجد 
ركبرت ).تفكيرىميساعدىـ فيالحصكؿ عمى درجات أعمى عند األداء عمى اختبارات اإلبداع

 بالتأكيد عمى أف التربية الصحيحة ىي  ذلؾ(1989ركشكا، )كعززت  (744ػص2000سكلك، 
التي تقكد إلى اإلبداع مع األخذ بعيف االعتبار أنماط التربية المختمفة لمتبلميذ، انطبلقان مف 

إف تربية اإلبداع ممكنة لدل شخص طبيعي كعادم مف كجية النظر : " النظرية القائمة
( 207، ص1989ركشكا، )".العقمية

التفكير اإلبداعي يمكف تنميتيمدل األطفاؿ عف أف  (2010زحمكؽ، أبك الفخر، ) ترلك
طريؽ األلعاب الحرة أك األلعاباإلييامية، كفي ىذا الصدد مف المفيد أف نستشيد بما قالو أحد 

كعف طريؽ المعب يمكف لمطفؿ أف عمماء النفس بأنو لدل األطفاؿ عمبلن يزاكلكنو أال كىك المعب، 
زحمكؽ، ).يكتشؼ الكثير مف الحقائؽ ك المفاىيـ، كعف طريؽ المعب يمكف تنمية قدراتو كمكاىبو

( 14، ص2010أبك الفخر، 

بأف  (1994النجار، )(1999السركر، حسيف )كقد كشفت العديد مف الدراسات كاألبحاث 
 كعائد  كيظيرالتدريب يؤثر بصكرة حاسمة في مستكل األداء عمى مختمؼ القدرات اإلبداعية

مباشر لمتدريب الذم تعرض لو الفرد إضافة إلى أف تنمية التفكير تؤدم إلى صقؿ 
نماءشخصية المتعمميف، كتحسيف المستكل الدراسي، ك االنطبلؽ إلى فيـ أعمؽ لممحتكل  كا 

. المعرفي الذم يتعممو الطالب كالتفكير بو بأسمكبإبداعي
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كانطبلقا ن مف أىمية تعمـ التفكير، تحاكؿ الدراسة الحالية الكشؼ عف فاعمية برنامجمف 
البرامج التدريبية لتعميـ التفكيرفي تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامس 

النظرية المعرفية القائمة  لتكليد األفكار، ك استنادا إلىSCAMPERاألساسيكىك برنامج سكامبر
بإمكانية تعميـ اإلبداع ك التدريب عميو مف خبلؿ برامجو مستقمةوالتي تتضمف مكاقؼ ك خبرات 
تتطمب التفكير كتحفز العقؿ، كبالرغـ مف إمكانيةتعميـ التفكير كالتدريب عميو ضمف المناىج 

الدراسية، كالتي تعد مكازية لتعميـ التفكير مف خبلؿ البرامج المستقمة إال أنيا تشكؿ عبئان إضافيان 
. لممعمـ، كليذا السبب فإف تعميـ التفكير كالتدريب عميو مف خبلؿ البرامج المستقمة يككف أفضؿ

 لتكليد األفكار عمى تعميـ التفكير بطريقة عمميةك SCAMPERك يستند برنامج سكامبر
تطبيقية مف خبلؿ التدريبات كاالستراتيجيات الفكرية الكاردة فييكالتي تقـك عمى الخياؿ اإلبداعي 

 تحت مسمى 1997عاـ BobEberleكقد تـ إعداد ىذا البرنامجمف قبمبكب ايبرلي. كاأللعاب
كىك برنامج مطكر عف قائمةتكليد األفكارالتي اقترحيا اليكس (Scamper) سكامبر
كمجمكعة األساليب التي SurringChecklist كالتي تدعىقائمة تكليد األفكارOsbornأكسبكرف

لعبة  (20)يتضمف البرنامج .  لتحفيز التفكير اإلبداعي لدل األطفاؿWilliamsقدمياكيميامز
  في تنمية الخياؿDe Milleلتنمية التفكيركالخياؿ ك اإلبداع تـ صياغتيا كفؽ أسمكب دم ميمي 

. 

الحشاش،  )(1996,البدرايف )(2013زيداف,فتكحي) مف بينيا الدراسات ككقد أشارت 
إلى فاعمية ىذا البرنامج في تحسيف ميارات التفكير اإلبداعي لدل األفراد إال  (2013

ىذا البرنامج األمر الذم مثؿ أية دراسةفي البيئة المحمية تتناكؿانيكبحسب عمـ الباحثة فإنو لـ 
 إلى االىتماـ بدراستيكتطبيقو مف أجبللكشؼ عف مدل فاعميتو في تنمية ميارات التفكير ىادفع

 المحمية اإلبداعيمدل تبلمذة الصؼ الخامس األساسي في البيئة 

كقد تـ اختيار تبلمذة الصؼ الخامس لتطبيقالبرنامج لككنيـ في السنة ماقبؿ األخيرة مف 
الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي، كألنيـ في ىذه المرحمة العمرية كىي مرحمة الطفكلةالمتأخرة 

يصبحكف أكثر خبرة كنضخان مقارنة بالمراحؿ السابقة ليـ حيث تطرأ عمييـ مجمكعة مف التغيرات 
دراؾ المفاىيـ  النمائية كالمعرفية كاالجتماعية، كيصبحكف أكثر قدرة عمى التفكير المجرد كا 
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كالعبلقات مف المراحؿ السابقة، ىذا باإلضافة إلى حبيـ لبلستطبلع ك التخيؿ األمر الذم يسيؿ 
 .عمييـ عممية اكتساب ميارات التفكير اإلبداعي

مشكمة الدراسة : ثانيان 
إف المتتبع لكاقع التعميـ في مدارسنا يجد بأف تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ال تحظى 

، حيث أف العممية التدريسية ال تزاؿ تعتمد كفي كثير مف  حتى كقتنا الحالي باالىتماـ الكافي
جكانبيا عمى ثقافة الذاكرة ال ثقافة اإلبداع ك ال تزاؿ تركز عمى اإللقاء كالتمقيف مف جانب المعمـ 

كالحفظ كاإلنصات مف جانب المتعمـ، ىذا عمى الرغـ مف أناليدؼ األسمى لمتربية اليكـ ىك 
تنمية ميارات التفكير ليتمكنالمتعممكف مف مكاجية متغيرات ىذا العصر ك غزارة المعمكمات فيو 
بفاعمية كاقتدار، كذلؾ إما مف خبلؿ البرامج المستقمة لتعميـ التفكير في المدارس أك مف خبلؿ 
البرامج المتضمنة في المناىج كلكافة المراحؿ الدراسية ككضع المتعمميف في مكاقؼ كأكضاع 

كيتبمكر اليدؼ األساسي تستدعي التفكير كالتقكيـ كاإلنتاج لدييـ أكثر مف الحفظ كاالستذكار، 
 في تنمية ميارات التفكير "Scamper"ليذه الدراسة في الكشؼ عف فاعمية برنامج سكامبر

. اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامس األساسي في البيئة المحمية

كيمكف ليذىالدراسةأف تسيـ في لفت أنظار الميتميف كأصحاب القرار إلى زيادة االىتماـ 
بتنمية ميارات التفكير عامة كالتفكير اإلبداعي خاصةمف خبلؿ البرامج المستقمة عف المناىج 

الدراسية، أك مف خبلؿ تضميف ىذه المناىج بالخبرات كاألنشطة التي تساعد المتعمميف في كافة 
. المراحؿ الدراسية عمى تحسيف السمكؾ اإلبداعي كميارات التفكير لدييـ

كتؤكد تكصيات العديد مف الندكات كالمؤتمرات كالمقاءات ككرش العمؿ المحمية التي عقدت 
 مركران باألبحاث ك الدراسات 1987في سكرية بدءان مف المؤتمر األكؿ لتطكير العميـ عاـ 

انتياءن بالكرشة الكطنية لمتطمبات المناىج كفؽ  (2000شبيب- 1990زحمكؽ، )األكاديمية 
عمى أىمية تنمية التفكير  (2014)مدخؿ المعايير الذم عقد بكمية التربية في جامعة دمشؽ 

اإلبداعي، كتبني المداخؿ كالبرامج التي تساعد المتعمميف عمى تكظيؼ مياراتيـ المكتسبة في 
.  مختمؼ مجاالت الحياة كاستخداـ التفكير اإلبداعي في المكاقؼ التي تعترضيـ في الحياة
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كمف يراجع األدب التربكم في مجاؿ التفكير كاإلبداع يجد بأف ىناؾ عددان مف البرامج 
العالمية التي اىتمت بتنمية ميارات التفكير عامة كالتفكير اإلبداعي خاصةكبالنظر إلى الحاجة 
الماسة لبرامج تعميـ ميارات التفكير في معظـ مدارسنا فيالبيئة المحمية، كانطبلقان مف أىمية تعميـ 
ميارات التفكير اإلبداعي، كبأنو أصبح اليدؼ األسمى لمعظـ السياسات ك التكجيات التربكية، 

:  تأتي ىذه الدراسة في محاكلةلئلجابة عف السؤاؿ الرئيسي اآلتي

في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل تبلمذة  (Scamper)ما فاعمية برنامج سكامبر 
الصؼ الخامس األساسي في البيئة المحمية؟ 

 :أسئمة الدراسة: ثالثا ن 
 : الغرض الرئيسي لمدراسة الحالية ىك اإلجابة عف األسئمة اآلتية

في تنميةميارات التفكير اإلبداعي لدل تبلمذة  (Scamper)مافاعميةبرنامجسكامبر-1
الصؼ الخامس األساسي؟ 

في تنميةميارات التفكير  (Scamper)ما مدل استمرار فاعمية برنامجسكامبر- 2
 تنفيذ البرنامج؟  عمىاإلبداعيمدل تبلمذة الصؼ الخامس األساسيبعد التكقؼ لمدة شير 

فيتنميةميارات التفكير اإلبداعي لدل  (Scamper)ىؿ تختمؼ فاعميةبرنامجسكامبر- 3
 ؟(إناث– ذككر )تبلمذة الصؼ الخامس االبتدائي باختبلفالجنس 

: فرضيات الدراسة: رابعا ن 
بيف متكسطي درجات 0.05))ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةعند مستكل الداللة -1

عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده (التجريبية كالضابطة)تبلمذةالمجمكعتيف 
 تعزل لبرنامج سكامبر ،في التطبيؽ البعدم (الدرجة الكمية،الطبلقة، المركنة، األصالة )األربعة

(Scamper )
بيف متكسطي درجات (0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةعند مستكل الداللة -2

الطبلقة، )عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده األربعة(التجريبية)تبلمذةالمجمكعة
في التطبيؽ البعديك البعدم المؤجؿ تعزل لبرنامج سكامبر  (األصالة، الدرجة الكمية،المركنة

(Scamper )
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بيف متكسطي درجاتالذككر ك (0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةعند مستكل الداللة -3
الطبلقة، )اإلناث تبلمذة المجمكعةالتجريبية عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده األربعة

( Scamper)في التطبيؽ البعديتعزل لبرنامج سكامبر  (المركنة، األصالة، الدرجة الكمية

: أىداؼ الدراسة: خامسا ن 
الكشؼ عف مدىفاعمية  -1

 - الطبلقة:)فيتنميةالتفكيراإلبداعيممثبلبأبعادىاألربعة التالية(Scamper)برنامجسكامبر
 تبلمذة الصفالخامس االبتدائيك التحقؽ مف لدل( الدرجةالكمية-المركنة–األصالة

 .صبلحية استخدامو في البيئة السكرية
التعرؼ الى مدل احتفاظ التبلميذ بنتائج التدريب عمى برنامج سكامبربعد مركر شير  -2

عمى االنتياء مف تطبيؽ البرنامج  
فيتنميةالتفكيراإلبداعيبأبعادىاألربعة لدل Scamper))الكشؼ عنفاعمية برنامج سكامبر -3

 .(االناث–الذككر)الجنس بحسب متغير تبلمذة الصؼ الخامس االبتدائي

أىمية الدراسة : سادسا ن 
 فاعمية برنامج سكامبر في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الكشؼ عف -1

 محتكاه مف األلعاب ك بتبلمذة الصؼ الخامس األساسي مف خبلؿ تدرم
األنشطة التي تعتمد عمى الخياؿ باستخداـ أسمكب التفكير التباعدم ك التي 

 .تساعد عمى تعميـ التفكير كتنميتو
إلقاء الضكء عمى أىمية تعميـ برامج التفكير في تحسيف نكعية التعمـ بيدؼ  -2

تحسيف العممية التربكية كالتعميمية كزيادة قدرة التبلميذ عمى مكاجية المشكبلت 
 .كحميا بأسمكبإبداعي

لفت انتباه المعنييف كالميتميف إلى إمكانية تعميـ التفكير كتنميتو مف خبلؿ  -3
التركيز عمى ميارات التفكير التي تحاكي المستكيات العميا مف التفكير بدال مف 

التركيز عمى عممية الحفظ ك االستذكار كالتي يتـ فييا االعتماد عمى التمقيف 
 .كاإللقاء مف جانب المعمـ كاإلنصات كالحفظ مف جانب التمميذ
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 البرامج المستقمة أك المتضمنة خبلؿأىمية تعميـ التفكير كتنميتو سكاء مف  -4
في تنمية العمميات العقمية العميا مف خبلؿ دكره داخؿ المنيج الدراسي ك

األساليب ك االستراتيجيات التعميمية التي تستثير التفكير  
يسيـ االىتماـ ببرامج تعميـ التفكير في تنمية مكاىب التبلميذ كقدراتيـ العقمية ك  -5

الفكرية، ككذلؾ في تنمية قدراتيـ عمى التفكير بأسمكبإبداعي كذلؾ مف خبلؿ 
كزيادة قدرتيـ , مشاركتيـ الفعالة، ككضعيـ لمحمكؿ اإلبداعية لممكاقؼ التعميمية 

 .عمى التعامؿ مع المشكبلت المعاصرة بكفاءة
إلقاء الضكء عمى أحد البرامج الجديدة في مجاؿ تعميـ التفكير كىك برنامج  -6

 بيدؼ تكجيو األنظار إلى إمكانية استخدامو في البيئة "Scamper"سكامبر
المحمية، كىك برنامج يتميز بسيكلة تطبيقو كيمكف استخدامو مع األطفاؿ كمع 

.  المعب بشكؿ أساسيالكبار كيعتمد عمى أسمكب

مصطمحات الدراسة ك التعريفات اإلجرائية : سابعان 

  Scamperبرنامج سكامبر -1
البرامج المعركفة في مجاؿ تنمية عد مف م لتحفيز األفكارككىك مجمكعة مف األنشطة

:  ما يمييتضمفكالتفكير عامة ، كالتفكير اإلبداعي خاصة 

 S Substituteتبديمشيء ما بدؿ مف شيء آخر 
 C Combineجمع أفكار أك أدكات أك أشياء مع بعضيا 

 A Adjustضبط كتكييؼ شيء لمبلءمة ىدؼ كغاية معينة 
 M Modifyتعديؿ كتكبير كتصغير األشياء 
 P Put to Other uses ما االستخدامات األخرل لشيء ما

 E Eliminateالتخمص كاإلزالة كالحذؼ لجزء أك مجمكعة أك صفة 
 R Reverse Rearrangeعكس األشياء 

كيكصىبتطبيقيذىالمحفزاتعمىاألطفالمنعمرثبلثسنكاتكحتىطمبةالمرحمة 
الجامعيةكىيتستندإلىمجمكعةمنالتدريباتالتيتنفذعمىشكؤللعابتعززالنشاطالعقمي 

(. 20، ص 2006البداريف، ).المستيدفعنداألفرادالذينيطبقعمييـ



 خهفيخ انذراسخ وأهًيزهب انفصم األول 
 

 
11 

 

:  التفكير -2

لى ابتكار إتفكير عممي تكليدم يسعى " التفكير عمى أنو De BONO)) يعرؼ دم بكنك
جاد البدائؿ إملى إيجاد الحمكؿ لممكاقؼ المختمفة كىك تحريضي في مضمكنو يسعى إاألشياء ك

، سعادة)"كاالبتعاد عف النمطية المعتادة كيقـك بتكسيع القدرات مف خبلؿ الخياؿ كالبديية 
( 40ص، 2003

 : CreativeThinkingالتفكير اإلبداعي -3
نشاطعقميمركبكىادفتكجيو ل إؿميارة تؤدم 

رغبةقكيةفيالبحثعنحمكألكالتكصئللىنكاتجأصيمةلمتكنمعركفةسابقنا، كيتميز 
جركاف، ).بالشمكليةكالتعقيدألنيينطكيعمىعناصرمعرفيةكانفعاليةكأخبلقيةمتداخمةتشكمحالةذىنيةفريدة

 (83، ص2004

كيعرؼ إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في اختبار تكرانس لمتفكيراإلبداعي 
. المستخدـ في الدراسة الحالية (أ)الصكرة المفظية 

:  ميارات التفكير اإلبداعي -4
 (: Fluency)الطالقة - أ

ك األفكار كذلؾ أك االستجابات أك إنتاج أكبر عدد ممكف مف البدائؿ أكىيالقدرة عمى تكليد 
كتتضمف عممية استدعاء كتذكر , عند االستجابة لمثير معيف في فترة زمنية محددة كجيد أقؿ

( Torrance ,1993)كىي تمثؿ الجانب الكمي لئلبداع , تـ تعمميا سابقا, خبرات

لمتفكير  (تكرانس)كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في أدائيعمى اختبار 
. في البعد الخاص بالطالقة (أ)اإلبداعي بصكرتو الشكمية 

(:  Flexibility)ةلمركفا - ب

ك تحكيؿ أكتكجيو , كتعنيالقدرة عمى إنتاج أفكار متنكعة ليست مف نكع األفكار المتكقعة
(. 2002, جركاف)طريقة التفكير حسب تغير المكقؼ كالمركنة ىي عكس الجمكد الذىني 

لمتفكير  (تكرانس)كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في أدائيعمى اختبار 
. في البعد الخاص بالمركنة (أ)اإلبداعي بصكرتو الشكمية 
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(:  (Originalityاالصالة  - ت

كنكعيتيا كجدتيا , تعني الجدة كالتفرد ك تشير إلى قيمة تمؾ األفكار التي يقدميا الطالب
(. 2002, جركاف)فيي أكثر الخصائص ارتباطا باإلبداع كالتفكير اإلبداعي 

لمتفكير  (تكرانس)كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في أدائيعمى اختبار 
. في البعد الخاص باألصالة (أ)اإلبداعي بصكرتو الشكمية 

الصؼ الخامس األساسي تالمذة  -5

عمار التبلميذ أحد صفكؼ الحمقة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي كالذم يتراكح أىك 
. سنة (11-10)كالتمميذات فيو مف سف 

: حدكد الدراسة: ثامنا ن 
:  اقتصرت الدراسة عمى ما يمي

الممتحقيف بمدرستي  (الذككر كاإلناث)عينة مف تبلمذة الصؼ الخامس األساسي - 1
 2015 / 2014الغسانية كزينب فكاز في محافظة دمشؽ لمعاـ الدراسي 

الطبلقة، )اقتصرت الدراسة عمى ثبلثة مككنات مف مككنات التفكير اإلبداعي كىي - 2
 (المركنة، األصالة

مف الذككر ك  (38)تمميذان كتمميذةن بينيـ  (60)كقفت الدراسة الحالية عند عينة قكاميا - 3
مف اإلناث مف تبلمذة الصؼ الخامس األساسي في مدرستي الغسانية ك زينب فكاز  (22)

كتككنت العينة مف شعبتيف كاحدة منيا تـ اختيارىا مف .بمنطقة الدكيمعة في محافظة دمشؽ
. مدرسة الغسانية، كاألخرل تـ اختيارىا مف مدرسة زينب فكاز

: كقد تـ تكزيع أفراد العينة عمى مجمكعتيف عمى النحك اآلتي

مف  (11)مف الذككر، ك (19)تمميذا كتمميذة بينيـ  (30)كتتككف مف :المجمكعة الضابطة
. اإلناث
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( 11)مف الذككر، ك (19)تمميذا كتمميذة بينيـ  (30)كتتككف مف : المجمكعة التجريبية
 .مف اإلناث

  



انفصم انلبَي 

 اإلطبر انُظري نهذراسخ
انزفكير : انًحىر األول

رىطئخ 

رؼريف انزفكير : أووًال 

يمزىيبد انزفكير :  بَيبًال 

 بنلب ػُبصر انزفكير 

يمىغبد انزفكير : راثؼبًال 

فىائذ رؼهيى انزفكير : خبيمبًال 

انلبَي اإلثذاع و انزفكير اإلثذاػي : انًحىر

رىطئخ 

انزطىر انزبريخي نًفهىو اإلثذاع : أووًال 

رؼريف اإلثذاع :  بَيبًال 

انُظريبد انًفمرح نإلثذاع :  بنلبَا 

رؼريف انزفكير اإلثذاػي : راثؼب

أثؼبد انزفكير اإلثذاػي : خبيمبًال 

يهبراد انزفكير اإلثذاػي : سبدسبًال 

يمزىيبد انزفكير اإلثذاػي : سبثؼبًال 

يراحم انزفكير اإلثذاػي :  بيُبًال 

خصبئص انشخص انًجذع : ربسؼبًال 

 رؼهيى انزفكير اإلثذاػي: ػبشراًال 
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: مقدمة الفصؿ
في " Scamper"تيدؼ الدراسةالحاليةالى استقصاء فاعمية برنامج تكليد األفكارسكامبر 

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي، كيحتكم ىذا البرنامج عمى عدد مف األلعابالتعميمية كالتخيمية 
الفصؿ الحالي يتضمف ؼالتي تنمي ميارات التفكير عامة ك التفكير اإلبداعي خاصة، كليذا 

التفكير  اإلبداع كالمحكر األكلحكؿ التفكير ك المحكر الثاني حكؿ: محكرييف رئيسيف ىما
تعريؼ التفكير، مستكياتو، مككناتو، مسكغاتو كطرائؽ : منياةكمكضكعات عد فييما اإلبداعيمتناكال

ميارات التفكير ، تعريؼ التفكير اإلبداعي، النظريات المفسرة لئلبداع، تعريفاإلبداع،تعممو
 . تعميـ التفكير اإلبداعي،اإلبداعي، مراحؿ العممية اإلبداعية، مستكيات التفكير اإلبداعي

كاألساس النظرم الذم تأخذ بو ىذه الدراسة ىك النظرية المعرفية التي تؤكد عمى أف اإلبداع 
عممية عقميةكمعرفية يمكف تنميتياكتعمميا مف خبلؿ المكاقؼ التعميمية كالتدريبيةالمنظمة كعف 

 .لى السمكؾ اإلبداعيإلى الكصكؿ بالفرد إطريؽ تكفير مجمكعة مف الخبرات كالنشاطاتالتي تيدؼ

التفكير : المحكر األكؿ
: تكطئة

يعد التفكير جزءان أساسيان مف عممية التعميـ، كال يمكف فصمو عف باقي النشاطات اإلنسانية، 
ك ميارات التفكير ال تنمك بالنضج كالتطكر الطبيعي كحده كال تكتسب مف خبلؿ تراكـ المعرفة 

كالمعمكمات فقط، بؿ تحتاج إلى بيئة تعميمة تستثير التفكير كتساعد عمى تنمية مياراتو مف خبلؿ 
برامج التدريس الحديثة كالمتنكعة التي يستخدميا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ كما يعد التفكير 

ني عمى الماضي كنبتكر مف أجؿ الحاضر ك نبالتفكيرفب."مطمبان أساسيان لتقدـ الفرد كتطكره
( 9ص,2005حبش، )". المستقبؿ

كالتفكير عبارة عف ميارات نحتاج إلييا في حياتنا اليكمية لتساعدنا عمى استمرار الحياة 
الجيدة، كتفسير ما يحيط بنا مف ظكاىر كأحداث، كيشمؿ عمى العديد مف المعاني، فقد يعني 

العمميات أك الخطكات التي تؤدم في النياية إلى حؿ لمشكمة ما، أك بناء خطة ما، كيعد التفكير 
 يأتي مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع بيئتو كتأثره بيا ك محاكلتو المستمرة في التعامؿ مع ان سمكؾ
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المكاقؼ كالمشكبلت التي يتعرض ليا، كىك قدرة مف القدراتالتي يشتمؿ عمييا التنظيـ العقمي 
. المعرفي لمفرد

: تعريؼ التفكير: أكالن 

 مف أىـ الخصائص التي تميز اإلنساف ديمثؿ التفكير أعقد أنكاع السمكؾ اإلنساني، كما يع
 .عف غيره مف المخمكقاتفاإلنساف يتعمـ أكثر ما يتعممو عف طريؽ التفكير

كقد اىتـ العمماء كالباحثكف عمى اختبلؼ تخصصاتيمبقضية التفكير حاكؿ الكثير مف 
:  المتخصصيف في التربية كعمـ النفس كضع تعريفاتممفيـك التفكير

نشاط ذىني أك عقمي يختمؼ عف اإلحساس "عمى أنو ( 1989: دم بكنك)عرفو فقد 
لى األفكار المجردة، أم أنو كؿ تدفؽ مف األفكار تحركو مشكمة أك إكاإلدراككيتجاكز االثنيف معان 

( 40ص، 1989دم بكنك، )".مسألة تتطمب حؿ 

لى ابتكار األشياء إتفكيرعممي تكليدم يسعى " نو كما عرفو دم بكنكفي مكاف آخر عمى أ
يجاد البدائؿ كاإلبتعاد إلى إيجاد الحمكؿ لممكاقؼ المختمفة كىك تحريضي في مضمكنييسعى إك 

سعادة )". عف النمطية المعتادة ك يقـك بتكسيع القدرات مف خبلؿ الخياؿ ك البديية 
 (23،ص2006،

سمسمة مف النشاطات العقميةالتي يقـك بيا الدماغ عندما : " أما جركاف فيعرؼ التفكير عمى
الممس، كالبصر، : يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحد أك أكثر مف الحكاس الخمس

(. 44، ص2002، جركاف)".كالسمع، كالشـ، كالذكؽ 

إدراؾ عبلقات بيف عناصر مكقؼ معيف مثؿ إدراؾ العبلقة : " بأنو (2002البكر، )كيعرفو
بيف المقدمات كالنتائج، أك إدراؾ العبلقة بيف العمة كالمعمكؿ أك السبب كالنتيجة أك إدراؾ العبلقة 

، البكر)".…بيف شيء معمـك ك شيء غير معمكـ، أك إدراؾ العبلقة بيف العاـ كالخاص 
( 16،ص2002

عممية عقمية يستطيع المتعمـ عف طريقيا عمؿ "بأف التفكير ( Beyer,1988)كيذكر باير
( 39ص، 2003سعادة، )". شيء لو معنى مف خبلؿ الخبرة التي يمر بيا 
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عممية عقمية معرفيو تؤثر بشكؿ مباشر في " بأف التفكير (Strenberg)سترينبرج كيرل
". طريقة ك كيفية تجييز كمعالجة المعمكمات كالتمثيبلت العقميةالمعرفية داخؿ العقؿ البشرم 

 (99ص، 2002، شمبي)

العممية التي يتـ بيا تكليد األفكار عف معرفة سابقة، ثـ ) جكف ديكم عمى أنو كيعرفو
إدخاليا في البنية المعرفية لمفرد، كىك أيضان معرفة العبلقة التي تربط األشياء ببعضيا كالكصكؿ 

حبيب، . )(إلى الحقائؽ كالقكاعد العامة، فالتفكير نشاط ذىني يتمثؿ في أسمكب حؿ المشكمة
( 134، ص2000

شكؿ مف أشكاؿ السمكؾ اإلنساني المعقد ، " التفكير بأنو  (2006)كقد عرؼ عبد العزيز 
عبد )".كيأتي في أعمى مرتبة مف مراتب النشاط العقمي ، كىك نتاج الدماغ بكؿ مافيو مف تعقيد 

 (21،ص2006العزيز ، 

كلدل مراجعة الباحثة ليذه التعريفات ك غيرىا كجدت بأنو اليكجد تعريؼ جامع شامؿ 
ختبلؼ تخصصات الباحثيف كخمفياتيـ إنما ىناؾ الكثير مف التعريفات التي تختمؼ بإلمتفكير ك 
. ال أف جميع ىذه التعريفات تصب في خانة كاحدةإالنظرية 

تفكير عممي تكليدم يسعى " كتتبنى الباحثة تعريؼ دم بكنك لمتفكير حيث أشار إلى أنو 
يجاد إلىإيجاد الحمكؿ لممكاقؼ المختمفة كىك تحريضي في مضمكنو يسعى إالى ابتكار األشياء ك

سعادة، )".البدائؿ كاالبتعاد عف النمطية المعتادة كيقـك بتكسيع القدرات مف خبلؿ الخياؿ كالبديية 
( 40، ص2003

: مستكيات التفكير: ثانيان 

كىذاف المستكياف كما يشير الييما . يميز الباحثكنك المختصكف بيف مستكييف لمتفكير
:  ىما (1999جركاف، )

التفكير البسيط أك األساسي ك يتضمف ميارات كثيرة ك مف بينيا اكتساب المعرفة ك تذكرىا  - أ
 . ك المبلحظة ك المقارنة ك التصنيؼ
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التفكير المعقد أك المركب ك يتضمف ميارات التفكير العميا كالتفكير الناقد ك التفكير  - ب
 Metacognition)اإلبداعيكحؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات كالتفكير ما كراء المعرفي

Thinking.) 
مشيرا بذلؾ الى أنو البد مف إجادة مستكل التفكير البسيط مف أجؿ اإلنتقاؿ إلى مكاجية 

مستكيات التفكير المعقد أك التفكير المركب بصكرة فعالة، مستشيدا بذلؾ عمى أنو اليمكف 
لشخص اليعرؼ شيئا عف الحاسب ك طبيعتو ك استعماالتو أف يقدـ تصكرا أك حبل لعالـ يخمك 

(  37ص، 1999جركاف، ).مف أجيزة الحاسكب

قد رأل أف التفكير يقسـ مف حيث مياراتو الى  (Newmann,1991)ككاف نيكماف 
 : مستكييف ىما

كتتمثؿ في االستخداـ الركتيني لممعمكمات كاالستخداـ : مجمكعة ميارات التفكير الدنيا - أ
 .المحدكد لمعقؿ كالتذكر كاسترجاع المعمكمات التي تـ تعمميا سابقا

كتتمثؿ في استخدامالعقؿ استخداما كاسعا كذلؾ مف خبلؿ :  مجمكعة ميارات التفكير العميا - ب
تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا كمعالجتيا مف أجؿ تقديـ الحؿ أك الحمكؿ لمشكمة معينة أك 

كتتضمف ميارات التفكير العميا كبل مف التفكير النقدم، كالتفكير . اإلجابة عف سؤاؿ ما
 ( 17 -16ص، 2007الجدكع، ).اإلبداعي، كاالستداللي، التأممي، كالتفكير التباعدم

. كىك التفكير اإلبداعيركبكتتمحكر الدراسة الحالية حكؿ أحد أنكاع التفكير الـ

: ثالثا عناصر التفكير

عمماء عمى أف ىناؾ بعض العناصر التي تكصؼ بأنيا المبنات األساسية اؿيتفؽ معظـ 
دكاتو ألمتفكير، كتقدـ ىذه العناصر منفردة تارة كمجتمعة تارة أخرىكمف أىـ عناصرالتفكير اإلنسانيك

:  الرمكز، كمف أنكاع الرمكز التي يستخدميا اإلنساف في تفكيره ما يمي

ف التفكير أفكارنا بالكممات، حتى أعندما نفكر فإننا نفكر بالكبلـ كبالمغةكنعبر عف : المغة -1
. بحد ذاتيعبارة عف كبلـ داخمي

فالمغة ىي القالب الذم يصب فيو تفكير الفرد ك بالتالي معرفة الفرد تككف محددة ببنية 
. لغتو كما تتضمنو مف معاني كما تتميز بو مف خصائص
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يفترض عمماء النفس الميتميف بالمغة أف معرفة الفرد تنظـ كفقا لمتنظيـ المغكم الذم 
كالرمز المثير .يستخدمو كمف خبلليا فإف الفكرةتتككف مف عدة رمكز ىي الكممات كالصكر الذىنية

يمثؿ شيئنا معينا تمثيبل ذىنيا كالعبلقة أك اإلشارة المثيرة تكضح احتماؿ حدكث شيءما، فالبرؽ أك 
. الرعد إشارة الحتماؿ سقكط المطر

ىي تمؾ الرمكز العقميةالتي تستحضر بيا صكر األشياء حيف يتـ التفكير : الصكر الذىنية -2
في مكضكع ما، كيستخدـ اإلنساف في تفكيره صكرا ن ذىنية مف جميعالكيفيات الحسية المختمفة 

 (40، ص2005سياـ، ).(حسية، سمعية، بصرية، حركية، عضمية، شمية)
نتعمـ نحف البشر أف نضفيالترتيب عمى عالمنا عف طريؽ تجميعاألشياء ك : المفاىيـ -3

 .(المفاىيـ)االحداث، في فئات معرفية عامة تسمى 
 ، األحداث،كالمفاىيـ ىي الرمكز التي تعمـ أك تمخص خصائصمميزة لعدد مناألشياء

 (205، ص1994أرنكؼ كتيج، ). أك األفكارالتي تختمؼ فيما بينيا بجكانب أخرل ىامة،األفعاؿ
كالمفيـك تككيف عقمي ينشأ عف تجريد خاصية أك أكثرمنمكاقؼ متعددة تتكفر فييا ىذه 

الخاصية، حيث تعزؿ ىذه الخاصية عما يحيط بيا مف أم مف المكاقؼ المعنية كتعطي اسما أك 
رمزا لمتعبير عنيا، كتختمؼ المفاىيـ في مدل تعقميا، كما أنيا تعمؿ عمى ارتقاء مستكل 

( 17، ص2003عبيد ك عفانة، ).التفكير

 :التفكيرتعميـ مسكغات : رابعان 
 تفرض المتغيرات السريعة، كتدفؽ المعمكمات التي ال حدكد ليا في عصرنا الحالي، عمينا 

كالتي تيشير إلى . ؽ كأساليب جديدة، تتكاكب مع ىذه المتغيرات كالمستجداتائأف نيفكر بطر
نما عمى المستكل العاـليسالحاجة الماٌسة إلى المبدعيف،  .  عمى مستكل األفراد فحسب، كا 

خاصة كأف غالبية عمماء النفس كالباحثيف التربكييف، أصبحكا ييسٌممكف بأف القدرة عمى التفكير 
 .كأف الفرؽ بينيـ، يكمف في درجة أك مستكل ىذه القدرات. االبتكارم شائعة بيف الناس جميعان 

تعمـ كبحاجةؿكما أف الفرد بحاجة إلى تعمـ ميارات القراءة لكي يقرأ كيفيـ كيتعمـ بنفسو، 
 فيك قبؿ كٌؿ ذلؾ، يحتاج إلى تعٌمـ ميارات التفكير ليفكر .ميارات الكتابة ليعبر عف أفكاره بنفسو
 .بنفسو، كليحٌؿ مشاكمو الحياتيةبنفسو
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ففيظؿ مجتمع يتسـ بكفرة كغزارة المعمكمات، كفي إطار عصر تتغير كتتطكر فيو المعارؼ 
كالمعطيات بكثيرة سريعة جدان لـ يعد ممكنا التغاضي عف بذؿ الجيد لكي يكتسب تبلمذتنا 

كتعمـ التفكير ال ييدؼ .ميارات تتعمؽ بالتفكير، ك بحؿ المشكبلت، ك بتطكير نكع مف االستقبللية
إلى حؿ المشكبلت كالمسائؿ العكيصة التي تصادفنا في حياتنا، بؿ إلى تكضيح المشكبلت التي 

ك تحديد األكلكيات كالبدائؿ التيتساعدىفي اتخاذ القرار، كالمشاركة في يجب أف نتصدل لحميا، 
( 130، ص1993عبادة، ).كجيات النظر عف طريؽ طرح األفكار كاآلراء أثناء الحكار كالمناقشة

 : لتعميـ التفكير ىيمسكغات ثبلثة  (Beyer,1989) كقد أكردباير 
التعميـ الكاضح المباشر لعمميات التفكير كمياراتو المتنكعة يساعد عمى رفع مستكل  -1

 .الكفاية التفكيرية لمطالب
التعميـ الكاضح المباشر لعمميات التفكير كمياراتو البلزمة لفيـ مكضكع دراسي، يمكف  -2

 .أنيحسف مستكل تحصيؿ الطالب في ىذا المكضكع
تعميـ عمميات كميارات التفكير يعطي الطالب إحساسان بالسيطرة الكاعية عمى تفكيره،  -3

كعندما يقترف مع تحسيف مستكل التحصيؿ الناجـ بفعؿ ىذا التفكير، ينمك لدل الطمبة 
 .شعكر بالثقة بالنفس يرافقو إنجازات في التحصيؿ المدرسي كغير المدرسي

 أنو مف خبلؿ التفكير نتعامؿ مع ما يحيط بنا مف 2010)اليادم كمصطفي، )كأشار
 عمى ذلؾمشكبلت بيئية أك اجتماعية أكنفسية، كليذا البد مف كجكد مبررات لتعميـ التفكير، 

 : النحك التالي

 ىذه المشكبلت تستدعي عممية التفكير لمكصكؿ تستدعي: مشكبلت نفسية كبيكلكجية - أ
 .إلى حمكلميا

 كلذلؾ تتطمب منو التفكير ،كالتي تعد مف الجكانب الميمة في حياة اإلنساف:  مشكبلت-ب
 .بشكؿ جدم لمكصكؿ إلى حمكؿ ذات أىمية في تخمصو منيا

كىذه المشكبلت تتطمب مف الفرد ، مشكبلت تتعمؽ بالظكاىر الطبيعية كالتفسير العممي-ت
 كلذلؾ البد ,اإلى الفرضيات كالتحميؿ المنطقيان أك الباحث تفسيرا ليا بشكؿ منطقي متسمسؿ مستند

 .منإتباع التفكير لمكصكؿ إلى حمكؿ تستند عمى التفسير كالتحميؿ الصحيح المنطقي
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كىذه المشكبلت ليا أىمية في إثارة التفكير لدل : مشكبلت تتعمؽ بالخكؼ كالقمؽ– ث
 .اإلنساف
 مشكبلت تتعمؽ بتفسير األمكر الغيبية ال يمكف التكصؿ إلى حمكؿ ليا أك تفسيرىا -ج

( 11، ص2010اليادم، مصطفى، ). لكف يمكف اإليماف بيا عف طريؽ التسميـ بيا،بشكؿ دقيؽ

: فكائد تعميـ التفكير: خامسان 

كالعمـ مصدر لتعديؿ سمكؾ اإلنساف لذلؾ اختمؼ سمكؾ اإلنساف , التفكير مصدر العمـ -1
ككمما زادت معرفة اإلنساف باألشياء تغيرت , عف سمكؾ الحيكاف الذم ال يتغير كال يتطكر
فقد ينظر اإلنساف العادم إلى قطعة مف , نظرتو إلييا كاختمفت ظركؼ االستفادة منيا

 ال يضر كال ينفع كلكف العالـ الجيكلكجي يعتبرىا سجبلن ءالصخر عمى أنيا مجرد شي
 .تاريخيان لعصكر ماضية يكتشؼ مف خبلليا خصائص تمؾ العصكر

فيتخيؿ , قدرة اإلنساف عمى التصكر كالتخيؿ جعمتو يتخطى حدكد الحاضر إلى المستقبؿ -2
كيتصكر مستقبمو كيحاكؿ أف يخطط لو كيعد لو العدة كىك يعيش ىذا الحاضر كىذا 

 .الخ.... التخطيط يشمؿ كؿ جكانب حياة اإلنساف االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية
يمعب التفكير الحاذؽ دكران حيكيان في نجاح األفراد كتقدميـ داخؿ المؤسسة التعميمية " -3

كخارجيا ألف أداءاتيـ في الميمات األكاديمية التعميمية كاالختبارات المدرسية كالمكاقؼ 
ىي (كالعبلقات مع اآلخريف كمتطمبات العمؿ)الحياتية في أثناء الدراسة كبعد إنيائيا

نتاجات تفكيرىـ، كبمكجبيا يتحدد مدل نجاحيـ أك إخفاقيـ، كعميو فإف فرص األفراد في 
النجاح تتقمص إذا لـ يقـ المعممكف كالمعممات بتكفير الخبرات المناسبة لتعميـ الطمبة 
كتدريبيـ عمى تنفيذ عمميات كميارات التفكير البلزمة لمميمات األكاديمية كالعامة 

 (44، ص2000 ،دياب)."لمدرسةاخارج
التعمـ مف أجؿ التفكيريرفع مف درجة اإلثارة : تعميـ التفكير يفيد المتعمميف كالمدرسيف معا -4

ك الجذبممخبرات، كيجعؿ مف دكر الطمبةإيجابيان كفاعبلن فينعكس بصكرو عديدة منيا تحسف 
مستكل تحصيميـ كنجاحيـ في االمتحانات المدرسية، كتحقيؽ األىداؼ التعميمية التي 

عكد بالنفع عمى المعمـ كالمدرسة األمر الذيييتحمؿ المعممكف كالمدارس مسؤكليتيا 
 ( 87، ص٢٠٠٥إبراىيـ، ). كالمجتمع
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حيث يصبح المتعمـ بعد امتبلكو ليذه الميارة قادرا عمى خكض : المنفعة الذاتية لممتعمـ" -5
مجاالت التنافس في ىذا العصر المتسارع كالذم يرتبط فيو النجاح كالتفكؽ بمدل القدرة 

. عمى التفكير الجيد كالميارة فيو

 منيـ تجعؿاكتساب أفراد المجتمع لميارات التفكير الجيد : المنفعةاالجتماعيةالعامة
دكر إيجابي لخدمة مجتمعيـ أنيمابمكاطنيف صالحيف 

ف القدرة عمى التفكير الجيد تساعد المرء عمى الراحة النفسية كتمكنو إ: الصحة النفسية -6
مف التكيؼ مع األحداث كالمتغيرات مف حكلو أكثر مف األشخاص الذيف ال يحسنكف 

 (75، ص2008سعادة، )". التفكير

الطبلب عمى التفكير يعتبر مف األىداؼ األكلية لمتعمـ في  قدرات تنميةكترل الباحثةأف 
نو يساعدعمى أ كما .القرف الحادم كالعشريف، فيك يعمؿ عمى تعزيز عممية التعميـ كاالستمتاع بيا

أفضؿ الحمكؿ لممشكبلت التي جاد إم كيساعدىـ عمى ،تحرير عقكؿ التبلميذ كتفكيرىـ مف القيكد
ميف أ فالتفكير يساعد اإلنساف عمى تمبية حاجاتو كت.تعترضيـ أك التخفيؼ مف حدتيا عمى األقؿ

فاإلنساف أصبح في حاجة ممحة إلى قدرات تساعده في تحميؿ عناصر البيئة، كترجمة مستقبمو، 
مكاقؼ الحياة التي يكاجيياأكثر مف مجرد حفظ حقائؽ نظرية بعيدة كؿ البعد عف الممارسة، كلذا 

يجب أف يسعى الجميع لجعؿ التعميـ أكثر فعالية كفائدة لمطبلب كذلؾ مف خبلؿ تزكيدىـ 
.  باألدكات التي يحتاجكنيا لمتعامؿ مع المكاقؼ أك المتغيرات التي تكاجييـ
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اإلبداع كالتفكير اإلبداعي : المحكرالثاني
: تكطئة

يعد اإلبداع كاحدان مف المكضكعات التي تزايد اىتماـ عمماء النفس كالتربية بو في العقكد 
. األخيرة الماضية لقناعتيـ بأنو إحدل الدعامات اليامة، في تقدـ المجتمعات كتطكرىا كرخائيا

كتشير الدراسات كاألبحاث المختصة إلى أف اإلبداع كعمـ كتطبيؽ كممارسة قد تقدـ كتطكر في 
دكؿ العالـ، كعمى األخص في الكاليات المتحدة األمريكية في الخمسينات مف القرف 

فمقد كانت فترة الخمسينات مف القرف المنصـر نقطة تحكؿ . (156، ص 1994شككر، )العشريف
رئيسة في مجاؿ االىتماـ باإلبداع كالمبدعيف، كبخبلؼ بدايات القرف العشريف كحتى منتصفو 

التي كاف االىتماـ بيا في مجاؿ التفكؽ كالتميز يقتصر عمى األذكياء كأصحاب المكاىب 
كلقد نبو جيمفكرد إلى ضركرة لفت األنظار إلى ىذه الظاىرة . الخاصة في مجاالت الفنكف كاآلداب

إلى المربيف األمريكييف كالمعنييف، كالذم  (1957)مف خبلؿ ندائو الشيير الذم كجيو في العاـ 
أحدث ثكرة في مجاؿ دراسة التفكؽ كالتميز إذ نيضت الجامعات كمراكز البحث العممي لدراسة 
الظاىرة اإلبداعية، كالكشؼ عف ماىيتيا كأسرارىا كأغكارىا ككيفية رعايتيا كالعناية بيا، كمف ثـ 
قاـ جيمفكرد بمشركعو الرائد الذم أسفر عف تقديـ تصكر جديد عف التككيف العقميممفرد يشتمؿ 

. قدرة (150)قدرة أكعامبل، كمنثمأضافإلييافيمابعدقدراتأخرىمتصبح (120)عمى 

( Convergentthinking)كيميزالعمماءبيننكعينمنالتفكيركىماالتفكيرالمطابؽ أك التقاربي 
حيثيشيركنإلىأنالتفكيرالمطابؽ أك  (Divergentthinking)كالتفكيرالتباعدم

التقاربييكالمسؤكلعنالذكاءبمعناىالتقميدم، حيثيدفعناإلىإجابةمحددةعندماتعطىمناالكقائع، 
. كىكيقاسباختباراتالذكاء، فيحينيدفعناالتفكيرالتباعديإلىرؤيةعبلقاتجديدةبيناألشياءالمبلئمةلمكقفمعيف

 (30-29، ص2006زحمكؽ، أبكفخر، . )(19،ص2000عيد، )

يعد ك 
يتضمنالقدرةعمىتعدداالستجاباتعندمايككنيناكمؤDivergentThinkingالتفكيراإلبداعيتفكيراتباعدياي 

جديدكالتأممكاالختراع، كاالبتكار، أكاإلتيانبحمجديد، تثر؛كيمكنالقكإلنينكعمنالتفكير الذم يممكاؿ
. كلذاتعجزاختباراتالذكاءالتقميديةعنقياسو
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: التطكر التاريخي لمفيـك اإلبداع: أكالن 

 &Rimm)ك  (2002جركاف، )نقبل عف  (2010زحمكؽ، أبك الفخر، )ترل 

David,1989)أف ىناؾ ثبلثة مراحؿ لمتطكر التاريخي لمفيـك اإلبداعكىي  :

 (الخمط بيف المفاىيـ): مرحمة البدايات األكلى -1

بالعصكرالجاىميةثماإلسبلمية، كانتياء  ان تمتدىذىالمرحمةمنالعصراإلغريقيكالركماني، مركر
 كمف. بعصرالنيضةاألكركبيةكالعقكداألكلىمنالقرنالعشريف

:  برزالسماتالتيتميزالمعرفةاإلنسانيةالمرتبطةبمفيكماإلبداعمايأتيأ

 .كالنبكغالمبكركالتفكؽ ,بينمفاىيماإلبداعكالعبقريةكالذكاءكالمكىبةكالتداخؿ الخمط-

 .اإلبداعكالعبقريةتحركيماقكىخارقةكخارجةعنحدكدسيطرةاإلنسافمفاىيـ دبأفااالعتؽ-

-
التركيزعمىدكرالكراثةكالفطرةمنحيثانتقاالإلبداعأكالعبقريةفيسبلالتمعينةكعبراألجيالمناآلباءإلىاألبناءإلىاأل

 .حفاد

عمىكصؼ المشاىير في القضاء ك السياسة  "عبقرم" ك "مبدع"اقتصاراستخداممصطمحي-
. ك العمـ ك الفنكف مما يأتكف بأعماؿ عظيمة

تفاكتبينالحضاراتفيمختمفالعصكرفيتقديرىالئلعماؿ اإلبداعية بالثناء ك التشجيعكاقتصارىا اؿ- 
 مما حظيت بو المياديف ركبدرجة أقؿ بكثي.....عمى مياديف الحكمك السياسة، كالفمسفة

( 52ص، 2010زحمكؽ، أبك الفخر، ).العممية

 : مرحمةالتناكؿ العممي لمكضكع اإلبداع- 2

 بأف ىذىالمرحمة قد (2005 عبدالمعطي(بالرأم( 2004 جركاف)كيشارؾ
بدأتمعنياياتالقرنالتاسععشرعندمابدأالحديثعنأثرالعكامبلالجتماعيةكالبيئيةفيالسمككاإلنساني،كاتسعتدائرةا

األمر الذم أدل في ذلؾ لنقاشفيتفسيرىالدكرالبيئةكالكراثةفيتشكيبللسمكككالسماتكالقدراتالعقميةالمختمفة،
ييدان لمعكامؿ أ تأكثرالمدرسة األكركبيةكالتي كانت : الكقت الى ظيكر مدرستيف في عمـ النفس

كانت الكراثية كدكرىا فيتككيف القدرات العقمية، كالمدرسة األمريكية التي
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عبد المعطي، ).العكامؿ البيئية في نمك القدرات العقميةأكثرحماسانإلبرازدكرالعكامبلالجتماعيةك
 :  يأتيكنكردأبرزخصائص ىذىالمرحمةفيما(.43، ص2005

 -
تفسيرالظاىرةاإلبداعيةمثمنظرياتالجشطالتكالتحميبللنفسيكالقياسالنفسي ؿظيكرعدةنظرياتسيككلكجية

 .(ثرستكف، ثكرندايؾ)

 .بينمفاىيماإلبداعكالعبقريةكالذكاء كالمساكاة بينيما مف حيث المعنىالربط  - 

حدكثتقدمفيالتمييزبينمفاىيماإلبداعكالمكىبةكالتفكؽ، كتراجع -
 .رادة الشخصإعمميةالربطبيناإلبداعكالغيبياتكالخكارؽ كالقكل الخارجة عف 

كدكر كؿ انحسارالجدلحكألثرالكراثةكالبيئةفياإلبداع، كاالعترافبأىميةالعكامبللكراثيةكالبيئية-
 .منيما ك أثره في اإلبداع

تطكر مفيـك اإلبداعنتيجة تطكر حركة القياس النفسي كخاصة ركائز الذكاء التي -
صممت لمكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف األفراد، كمعرفة المبدعيف إلفساح المجاؿ أماميممتنمية 

 .قدراتيمكطاقاتيـ

اإلبداعكبرامج تعميمو كتدريبو، كسائؿ الكشؼ عف تطكيربعض- 
، 2009أىؿ،  )(53، ص2010،زحمكؽ، أبك الفخر).كالسيمافيمجاالتاألعمااللصناعيةكالتجارية

 (24ص

:  تناكؿ اإلبداع كمفيـك مستقؿ: المرحمة الثالثة-3

منمنتصفالقرنالعشريف كتحديدا منذ أكائبللخمسينات كالتزاؿ مستمرة حتى ىذه المرحمة تمتد
 تتداخؿ مع كفيياأصبحينظرلئلبداععمىأنيتكليفةتندمجفيياالعممياتالعقميةكالمعرفيةك.كقتنا الحالي
 المشجعة كالشخصية كالدافعيةكالعكامؿ البيئة،نمطالتفكير

بح اإلبداعالشغؿ  أصكمعاالنفجارالمعرفياليائبللذيشيدتيالبشرية.لئلبداع
كزادعدد الشاغممممربينكالعمماءفيشتىالمجاالت

كصممتالكثيرمنبرامجتنمية البحكثكالدراساتالتجريبيةالتيأخضعميامفيكماإلبداع
اإلبداعكآمنالكثيربأناإلبداعمكجكدلدىالجميعكالذكاءلكنبنسبمتفاكتةكأصبحت 
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النظرةالقائمةبأنالمبدعينقميمكنبلتنسجممععممالنفسالعامالذييؤمنبتعددالقدرات 
كتفاكتيامنإنسانآلخركأنالبيئةكالكراثةليمادكركبيركىذامادفعالكثيرمنالدكؿ 

، (148، ص2002جركاف، ). كتحميبلن  منكضعظاىرةاإلبداعتحتالمجيردراسةن 
:  يأتي كتميزتيذىالمرحمةبما

 ...، كالمكىبة كالتفكقكالعبقريةتمايزمفيـك اإلبداع عف غيرىمف المفاىيـ كالذكاء -
 . اإلبداعظيكرنظرياتجديدةفياإلبداعكنظريةالقياسالنفسي كالنظرياتالمعرفيةفي -

 .لقياساإلبداعالنفسية كالتشخصية كركائز الذكاء تطكيرعددكبيرمناألدكاتكالمقاييس -

تقدمالبحكثكالدراساتالتجريبيةالتيتناكلتمفيكماإلبداع، - 
زحمك).كشمكليةالنظرةالعامةلئلبداعكمفيكميشمبللفردكالبيئةكالعممياتالعقميةكاألعماألكالنتاجاتاإلبداعية

 (150، ص2002جركاف،  )(55، ص 2010,ؽ، أبك الفخر

االعتقادبأناإلبداعقدرةمكجكدةلدىجميعاألفرادكالذكاء،  -
 .كأنييتكزعكفقمنحنىالتكزيعالسكيممقدراتالعقمية

 -
اتساعدائرةمجاالتالعمبلإلنسانيالتيتعترفالمجتمعاتبالمنجزاتاإلبداعيةفيياكىكذانبلحظأنمفيكماإلبداعمناؿ

ناحيةالتاريخية 
كالتزااللمفاىيمالكبلسيكيةالتيارتبطتب.ستعصىعمىالتفسيرحتىمنقبؤلكلئكالمبدعينالذينأتكابوكااقترنبالغمكض

كمنأبرزتمكالمفاىيمالقكلبكجكدعبلقةبيناإلبداعكعممالنفس.الظاىرةاإلبداعيةتمقيبظبللياعمىدراساتاإلبداع
انعندما كتحديدجدان سيطرةبنيالبشركحتىعيدقريبد، كبيناإلبداعكقكىخارقةمبيمةخارجحدك

بدأجالتكنبحثيمفيمالمككنالكراثيمئلبداعكانتالنظرةالعبقريةلئلبداعكخبرةاليكريكاأكاألحياءكاالستبصارمنأبر
( 1950)لتحكاللكبيرالذيأطمقشراره جيمفكردعاـؿككاف"،زالمكاجياتفيدراساتاإلبداع

افتتاحيةلممؤتمرالسنكيمجمعيةعممالنفساألمريكية تكثيؼ  دكره كبيره في فيكممةو
، 2009أىؿ، )."البحكثالعمميةالجادةالتيتناكلتمفيكماإلبداعكأخضعتيممنيجيةالتجريبكالقياسالنفسي

 (25ص
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كمماسبقترىالباحثةأنمراحبللتطكرالتيمربيامفيكماإلبداعكثيرةكمتنكعةكأنياكانتدائمان 
تبحثفيمفيكماإلبداعكعبلقتيببعضالمفاىيماألخرىكالذكاءكالعبقريةاالبتكارية كغيرىا، كىذه 

 .المفاىيمذاتعبلقةكثيقةباإلبداع

تعريؼ اإلبداع : ثانيان 

: يشيرالتعريفالقامكسيمكممةاإلبداعإلىأنياجاءتمنكممةأبدع، أيأتىبأمرجديد، كابتدعالشيء
خراجمافياإلمكانكالعدمإلىالكجكد، كالكجكب : أياخترعو، كفياالصطبلح ، 1992عرساف، )ىكا 

 (46ص

ق أصؿ((Createكالفعميخمؽor(Creativeness)(Creativity)كأصبللكممةفياإلنجميزية
 & ,.Elias, A). كمعناىالقامكسييخرجإلىالحياة، كيصممكيخترعأكيككنسببان Creareالبلتيني

Edward, E. 1994: p177) 

عمميةتحسسمممشكبلت، "أنو  (Torrance, 1993)أما اصطبلحا فقدعرفو
كالكعيبمكاطنالضعفكالثغراتكعدماالنسجامكالنقصفيالمعمكمات، كالبحثعنالحمكلكالتنبؤ، 

كصياغةفرضياتجديدة، 
عادةصياغتياأكتعديميامنأجبللتكصئللىحمكألكارتباطاتجديدةباستخداممعطياتمتكافرة،  كاختبارالفرضياتكا 

 (22، ص2002جركاف، )". كنقؤلكتكصيبللنتائجمآلخريف

تفكير في نسؽ "نوفقد عرفو عمى أ(Guilford)جيمفكرد أما
 ."مفتكحيتميزاإلنتاجفييبخاصيةمزيدةكىيتنكعاإلجاباتالمنتجة التيبلتحددىا المعمكماتالمعطاة

(Guilford,1959,p 127) 
 عمى  اإلبداع(0Simpsonسيمبسكف )يرلك

أبكسماحة ." (المبادأةالتييبديياالفردفيقدرتيعمىالتخمصمنالسياقالعاديممتفكيركاتباعنمطجديدمنالتفكير"أنو
( 13، ص1998

ما يشير إلى القدرات التي تككف مميزة لؤلشخاص " كفي مكاف آخرنظر إلىاإلبداع عمى أنو 
المبدعيف، كيتكقؼ إظيار الفرد الذم يمتمؾ قدرات إبداعية لمنتاجات اإلبداعية أك عدـ إظياره ليا 

(. 62، ص2010أبك فخر، – زحمكؽ )" عمى صفاتو الطبعية، كميكلو كدكافعو كاىتماماتو
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عمى اإلبداع (Khatena)خاتيناكيرل
قدرةاإلنسانعمىإبداعماىكفريدمننكعيكخارقممعادةاألمرالذييدفعاإلنسانإلىاالبتكارالجديد، "أنو

( 53Khatena, 1982, p)".كخمقارتباطاتكعبلقاتمبتكرةبيناألفكار

:  في حيف أف المدرسةالمعرفية عرفت اإلبداع عمى أنو
االستعداداتالمعرفيةكالخصائصاالنفعاليةالتيتتفاعممعالمتغيراتالبيئيةلتعطينتاجان "

، 2006عبد العزيز، )) ." ألميتيكفائدتيكلتمبيةحاجاتقائمة غيرعاديتنقميجماعةفيعصرمانظران 
( 20ص

العممية التي يقـك بيا الفرد ك المؤدية إلى اختراع شيء " اإلبداع بأنو (Meadد مي)كيعرؼ
( 129، ص1997عبد الغفار، ) ."جديد بالنسبة إليو

ىك عممية تككيف الفرضيات كاختبارىا ك تكصيؿ " فقد رأل بأف اإلبداع stein)شتايف )أما 
( 25، ص1987زيتكف، )"النتائج 

القدرة عمى إنتاج األفكار األصيمة كالحمكؿ باستخداـ " اإلبداع إلى أف (Cort)ككرت ك يشير
عطاء معاني لؤلفكار  ".التخيبلت كالتصكرات مثمما يشير إلى القدرة عمى اكتشاؼ ما ىك جديد، كا 

 (25، ص2005شبيب، )

فيرل (DeBono,1994)أما
أنيإذاماأردناأننعممالتفكيرفيجبعميناأننعمميكمياراتحياتيةيكمية،يحتاجإليياكمفردفيالمجتمعميسيمعمييفيمو

 .ذاالعالمالذييزدادتعقيدايكمابعديكـ

مياراتالتفكيركغيرىامنالمياراتيمكنأنتتحسنبالتدريب،كالممارسة، 
كالتعميممنخبللمكاقفتربكيةطبيعية، يمكنالتخطيطميا، 

كيؤكدديبكنكأنيباإلمكانتنميةالتفكيرلدىالطمبةسكاءمنخبلؿ .لتساعدالفردعمىتنميةطاقاتياإلبداعية
البرامج المناىجالدراسية،أكمنخبلاللبرامجالتدريبيةالمستقمةعنالمناىجالدراسية، كأنتمؾ

ستساعدعمىتنميةمياراتالتفكيربأنكاعياالمختمفة،كالقدرةعمىحبللمشكبلت،كتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيمدىا
 .(Fisher, 2003;Sternberg, 2003; Hackney 2002)لطمبة
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الذم عرؼ اإلبداع عمى  (Torrance, 1993)تعريؼ كتتبنى الباحثة في ىذه الدراسة 
عمميةتحسسمممشكبلت، "أنو 

كالكعيبمكاطنالضعفكالثغراتكعدماالنسجامكالنقصفيالمعمكمات،كالبحثعنالحمكلكالتنبؤ، 
عادةصياغتياأكتعديميامنأجبللتكصؿ  كصياغةفرضياتجديدة، كاختبارالفرضياتكا 

، 2002جركاف، )". لىحمكألكارتباطاتجديدةباستخداممعطياتمتكافرة، كنقؤلكتكصيبللنتائجمآلخريفإ
( 22ص

 :النظريات المفسرة لإلبداع: ثالثاَا 

لىالظاىرةاإلبداعية، كمنأىميذىالنظريات التحميمية، : ىناكنظرياتعديدةاتبعيابعضالمفكرينممنظرا 
:  كفيمايميعرضمتمكالنظريات. االرتباطية، الجشطالتية، اإلنسانية، العاممية

:  النظريةاالرتباطية -1

كيرىأصحابيذااالتجاىأنالعمميةاإلبداعيةتتمثمفيالقدرةعمىتككينعناصرارتباطيةبطريقةتركيبيةجديد
ةأكمبتكرة،منأجممقابمةمتطمباتمعينة، 

” كمنأجمتحقيقفائدةمامتكقعة،كتيعرفنظريةاالرتباطاتعمميةاإلبداععمىأنيا 
. تجميعالعناصرالمترابطةفيتشكيبلتمعينةلمقابمةالحاجات، أكلتحقيقبعضالفائدة

شككر، ). “ككمماكانتعناصرالتشكيمةالجديدةمتنافرةكغيرمتجانسةأزدادمستكىالقدرةعمىالتفكيراإلبداعي 
( 166، ص1994؛عيسى، 161، ص 1994

:  أنالعمميةاإلبداعيةتتأثربعدةعكامؿ، منياMednick" ميدنيؾ"كيعتقد 

 إلييافيبيئتيـالتي يحتاجكف أنيحصبلألفرادعمىالعناصر .

  أنيحصبلألفرادعمىشبكةمعقدةمناالرتباطاتمعالمثيرات؛فاألفراد
ؼ الذينحصمكاعمىتجاربمعمثيرمتفقعمييفيإطارمألك

فيمأقبلألفرادالقادرينعمىعمبلرتباطاتبعيدةمعالمثيرات، 
( Starko, A., 1995,p 95).ألنأنماطاالستجابةلدييمتصبحمعركفة

:  كماأنيناكثبلثةأساليبمكيفيةحدكثيذىاالرتباطات كىي
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 المصادفةالسعيدة :
كذلكعندماتستثارالعناصراالرتباطيةمقترنةمعبعضياالبعضبكاسطةمثيراتبيئيةتحدثمصادفة، 

كمنأمثمةذلكاكتشافأشعةأكس، البنسميف، . فتظيرارتباطاتجديدةبينعناصرلميسبقمياأنارتبطت
. قاعدةأرشميدس

 التشابو :
كمعناىأنيقدتستثارالعناصراالرتباطيةمقترنةمعبعضياالبعضنتيجةلمتشابيبينيذىالعناصرأكبينالمثيراتالتيت

كيبدكىذااألسمكبفيمجااللكتابةاإلبداعية، كالشعر، كالتأليفالمكسيقي، . ستثيرىا
كالرسمحيثيعتمدعمىالتشابيبينالكحداتالمككنةلئلنتاج، 

لى .كاأللفاظمثبلن  ". تعميمالمثير"كيمكنإرجاعحدكثاالقترانبينيذىالعناصرا 

 الكسيط :
قدتستثارالعناصراالرتباطيةالمطمكبةمقترنةبعضيابالبعضزمنيانعنطريقتكسطعناصرأخرىمألكفة، 

حجازم، ). الخ... لرياضيات،كالكيمياء،  اكىذاشائعفيالميادينالتيتعتمدعمىاستخدامالرمكز، مثبل
( 29-28، ص 2001

 كتمخيصان 
لماسبقيتضحأنالنظريةاالرتباطيةتؤكدعمىتككينارتباطاتبينالمثيركاالستجابة،كعمىأىميةالتعزيزفيحدكثكتقك

يةاالرتباطات، 
فأصحابيذىالنظريةيركاأنالطفمقدم.كبالتاليكفقانليذىالنظريةفإنييمكنتنميةالتفكيراإلبداعيمنخبلاللتعزيزات

. صئللىاستجاباتمبدعةباالرتباطمعنكعالتعزيزالذييعززبيالسمكؾ

أنيذىالنظريةأسقطتمناعتبارىاالفردكعنصرميمفيالعمميةاإلبداعية، الباحثة جدت
اآللةيستجيبآليانلممثير، ؾفييجعمتاإلنساف

. كتدفعيامحركاتفسيكلكجيةمجردةمنالتمقائيةكاإلبداعكالحيكية،كبالتاليظيرتبمظيرسمبيغيرفعاؿ

:  النظريةالجشطالتية -2

تيفسركجيةنظرالجشطمتفيقضيةاإلبداعمنخبلاللمجاالإلدراكيممشخصالمبدع، 
:  كتصفحدكثعمميةالتفكيراإلبداعيعمىالنحكالتالي
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فيالبدايةيبرزجزءىاممنالمجاؿ، بحيثيصبحيكالمركز، كدكنأنيبدكمنفصبلنعنباقيالمجاؿ، 
 فعندمايككنجزءمنالمجااللبصريمختمفانفيالمكنأكالظمفإنييبدكفييذىالحالةكشكؿ، بينمايبدكما

دراكيبشكمبنائيأعمؽ، دكنو أرضية، كيتبعذلكرؤيةالمجالكا 
حداثتغيراتفيالمعنىالكظيفي . ممايؤديإلىإدخالتعديبلتكا 

لىمككناتالمجاؿ،  إناإلبداعحسبكجيةنظرالجشطمتتتمثمفيالقدرةعمىالنظرا 
دراكالعبلقاتالتيبليمكنتبنييابالنظرةألعابرة، ثمحدكثاالستبصارالذييأتيفجأةكحممممشكمة القذافي، ). كا 

( 87، ص2000

الذييرىأنالتفكيراإلبداعييبدأعادةمعمشكمةما، Werthemer" فرتيايمر"كقدقامتيذىالنظريةعمىيد
( 38، ص 1997عبدالعزيز، ). الحمينبغيأنيؤخذبعيناالعتبارؼكعندصياغةالمشكمة

 

:  نظريةالتحمياللنفسي -3

 (كحيمةدفاعية)أناإلبداعينشأنتيجةصراعنفسيفيبدايةحياةالفردFreud" فركيد" يرل 
. التيبليقببللمجتمعالتعبيرعنياالميبيديةلمكاجيةالطاقة

كفياإلبداعيبتعدالمبدععنالكاقعميعيشفيحياةكىمية،كيككناإلبداعاستمرارلمعباإليياميالذيبدأىالمبدععندماكا
( 26، ص 2001حجازم، ). نطفبلنصغيران 

. مجمكعةالدكافعالتييحركياالبلشعكركربطفركيداإلبداعكغيرىمنالسمككياتاألخرىمع
. قأخرل،أكيتمتعكيضياائفإذالميستطعالفردأنيعبربحريةعنرغباتو،فإنتمكالرغباتيجبأنتنطمقبطر

، Sublimationفاإلبداعطبقانلييمثمشكمصحيمنأشكااللتعكيض
( Starko, A., 1995: p 30). كذلكباستخدامالدكافعالبلشعكريةالتيمميتمإشباعيافيأىدافإنتاجية

شعكر، إحداىماشخصي، كىكماتكممعنو البيننكعينمناؿYong" يكنج"كيميز 
كىذاالبلشعكرالجمعيعند . كاآلخرجمعي،ينتقمبالكراثةإلىالشخصحامبلنخبراتاألسبلفكتراثيـ،"فركيد"
( 1665 ، ص1994عيسى، ). ىكمصدراإلبداع" يكنج"

( Krisكريس)أما
يرىأناألفرادالمبدعينقادرينعمىإعادةخمقحالةعقميةتشبيعقميةالطفكلة،تككنفييااألفكارالبلشعكرية
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UnconsciousIdeasأسيمتكصبلنلمعقبللكاعيConscious . جكنج"فيحينأكد "
Jungفركيد"كىكأحدمساعديكأتباع "

عمىأىميةالتجربةالشخصيةكالبلشعكريةفيكضعإطاراإلنتاجاإلبداعي، 
( Starko, A.,1995,p 31-33). كقدعرفالمبدعبأنيالشخصالقادرعمىاالنغماسفيالبلشعكرالجمعي

مماسبقترل الباحثة أف نظريةالتحميبللنفسيتؤكد عمى 
دراكو الدكرالذيتقكمبيمحتكياتكدكافعتقعخارجمجالكعيالفرد  .في تفسيرىا لئلبداع ك الظاىرة اإلبداعيةكا 

:  النظريةالعاممية -4

" جيمفكرد"كتمثآلراءككجياتنظر 
Guliford ،أىمالنقاطالتيجاءتبياالنظريةالعامميةفيمجااللتفكيراإلبداعي

. تفكيرتباعدم، كالعكسغيرصحيحمضمكنو ىك حيثيرىأنالتفكيراإلبداعيفي
أيأنالتفكيرالتباعديميسبالضركرةتفكيرانإبداعيان،كمعنىيذاأنالطبلقة، 
كيقصدبالطبلقةإصدارتيارمناالستجاب.كالمركنة،كاألصالةكعممياتتباعديةتمعبدكرانرئيسافيالتفكيراإلبداعي
كتتحددالمركنةكيفيانكتعتمدعمىتنكعو.اتالمرتبطة،كتتحددكميانفيضكءعددىذىاالستجاباتأكسرعةصدكرىا

. ذىاالستجابات، أمااألصالةفتتحددكيفيانأيضانفيضكءندرةاالستجابات،أكعدمشيكعيا،كعدممألكفيتيا
( 195- 193، ص 1998السحماكم، )(629، ص 1994صادؽ، )

أنيناكفرقانبيناإلبداعكاإلنتاجاإلبداعي، فقديتصفالفردبصفاتالمبدعيف، " جيمفكرد"كيرل 
، ص 2001حجازم، ). الظركفالبيئيةق غيرأنيبليقدمإنتاجانإبداعيان،كقديقدماإلنتاجاإلبداعيإذاتكافرتمدم

" جيمفكرد"كيكضح(35
أنمايسميياالتساقيمعبدكرانىامانفيتفكيرالمبدع،فاإلبداعفيالرياضياتيبدأبخطة،كفيالمكسيقىبفكرةأساسية، 

( 626، ص 1994أبكحطب، صادؽ، ). كفيالشعركالقصةكالركايةبييكمعاـ، كفيالرسمبمكضكع
” Transformationكيقصدبالتحكيبلت، أيضانبمايسمييالتحكيبلت" جيمفكرد"ككذلكييتـ

التغيراتأكالتعديبلتالتيتطرأعمىالمعمكمات، 
. سكاءمنحيثالشكؿ،أكالتركيب،أكالخصائص،أكالمعنى،أكالدكر،أكاالستخداـ

أماالتحكيمفيالمحتكىالـر.كمنأشيرصكرالتحكيمفيالمحتكىالشكميالتغييرالكمي،أكالكيفيفيالمكضكع،أكالحركة
 (محتكىالمعاني)أماالتحكيمفيالمحتكىالمغكم .زيفيتمثمفيالرياضياتفيحبللمعادالتالجبرية



 اإلطبر انُظري نهذراسخ  انلبَيانفصم 
 

 
33 

 

. ،أكالداللة،أكاالستخداـلفيتمثمفيالتحكيمعمىالمعف
. أماالتحكيبللسمككيفيتمثمفيتغييرالسمكؾ،أكالحالةالمزاجية، أكاالتجاىات

عادةتأكيميا (  146، ص1997الخبليمة، المبابيدم، ). “أيأنالتحكيبلتنكعمنالتغيراتمممعمكماتالجديدةأكا 

عمىطبيعةالعبلقةبينحبللمشكبلتكالتفكيراإلبداعي، "جيمفكرد"كمايؤكد
فيرىأنيذينالمظيرينيشكبلنكحدةلمابينيمامنخصائصمشتركةكحيثيككنيناكإبداع،فإنييعنيحبلنجديدانلمشكؿ

( 37، ص 1998راجح، : نقبلنعف). ةما،عمىأنيتضمنيذاالحمبطبيعةالحالدرجةمعينةمنالجدة

فقدأ.فيمجاالإلبداعأكثرشمكالنبالنسبةلباقيالنظرياتاألخرل"جيمفكرد"كتأسيسانلماسبقتعتبرمجيكدات
سيمتتمكالنظريةفياتساعنطاقالبحثفيمجااللتفكيراإلبداعي،خاصةلدىالتبلميذالذينبليقدمكنإنتاجانإبداعيان، 

" تكرانس"إلىجانبأناالختباراتالتيقدمياتعدمنالمقاييساألساسيةفييذاالمجاؿ،فقدصاغ
 .كزمبلئيعمىنسقيااختباراتيمفياإلبداعكلكنأيخذعمىتمكالنظريةأنياتكقفتعندالعكامبللعقميةلئلبداع

 : النظرية المعرفية -5

االنتباه، (التفكيراإلبداعيعمميةذىنيةتسير كفقسمسمةمنالعممياتمثؿاعتبارركزتالنظريةالمعرفيةعمى
بيدؼ الكصكؿ إلىشكمجديدلمحمكىذه العمميات ) كاإلدراؾ، كالكعي، كالتنظيـ، كالتصنيؼ، كالتكامؿ

 .ينبغي ربطيا بعدد كبير مف خبرات المتعمـ

تفترضالنظريةالمعرفيةأنإدراكالفردلمبيئةكاستجابتيميايتمكفقالمايجريفيذىنيمف 
شراؽ النظرية المعرفية إعممياتعقميةكالتفكيركالكعيكالتمثيمكالمكائمة،فاإلبداعمنكجية
عقمييأتيبشكمفجائيكمتبلحقممكصكاللىحممممشكبلتيتمعنطريؽ 

. إعادةدمجأكترجمةالمعارفكاألفكاربشكمجديد

رتقائيةبحسبنمكىكنضكجيؼبمراحبلأنتأثيرالبيئةعمىالفردمحككمبمدىكعييبياكالذييمر"(بياجيو)كيرل
قدأظيرتالتجاربأنالمبدعينالمفحكصينأكثرتأثرامنغيرىمفيالبيئةالمميئةبالمثيراتبينمالميتأثرغيرىمبالتبايناتاؿ

 .حادثةفيالمثيراتنفسيا

التنظيـ، كالتكيؼ، : كمايعتقدأنيناككظيفتينأساسيتينممتفكيرىما
التمثؿ، : فاألكلىتشيرالىنزعةالفردلمتكيفمعالبيئةالتييعيشفييا،بينمااألخرىتتضمنعمميتينفرعيتينيما

كالمكائمةكعندمايصادفالفردمكاقفبليستطيعتصنيفياأكتمثميافيضكءمعرفتيكخبرتييحدثمديياختبللفيالتكازف
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المعرفيكىذايدفعيالىرؤيةاستراتيجياتجديدةأكتعديممالدييمنأخرىقديمةأكدمجيمامعالمكاجيةالمشكمةالقائـ
( 40، ص2001قطامي، )" ةكىكذافإنالفرديكيفنفسيمعالمعمكماتالجديدةكيقكمبتمثميا

. ىامة لمعمؿ اإلبداعيفاإلحاطةبمرئياتالبيئةمنأجبللحصكلعمىالمعمكماتالمناسبةيعداستراتيجية
التي  (Sterenbergستيرنبرج)كلعؿ مف أىـ النظريات المعرفية في تفسير اإلبداع نظرية 

 (الذكاء، أسمكب التفكير، الشخصية)تتككف مف ثبلثة ابعاد متداخمة ىي 
ساسيا في فيـ الظاىرة اإلبداعية، كالتي ال أف الذكاءيعد بعدا أصحاب ىذه النظرية أأليرل 

 أنكاع ك التي تضـ ثبلثة بداعيمكف تفسيرىا بمنأل عف فيـ العمميات العقميةذات العبلقة باإل
، ك المككنات األدائية لمذكاءالمتعمقة (التخطيط، المراقبة، التقكيـ)المككنات فكؽ المعرفية : كىي

. بتنفيذ تعميمات المككنات فكؽ المعرفية، ك المككنات التي ترتبط باالستبصار اإلبداعي
فاإلبداع كفقالنظريةالمعرفيةيمثمطرائؽ 

 .مختمفةفيالحصكلعمىالمعمكماتكمعالجتياكالدمجبينيامنأجبللبحثعنالحمكالألكثركفاءةلممشكبلتاإلبداعية

ف نمط التفكير شرط ميـ أب (ستيرنبرج) كفي الجانب اآلخر المتعمؽ بأسمكب التفكير يرل 
. لئلبداعفيك يعمؿ عمى التجسيير كالربط بيف الذكاء مف طرؼ ك الشخصية مف طرؼ آخر

أف خصائص الشخصية تساعد  (ستيرنبرج) كأما البعد األخيرالمتعمؽ بالشخصية، فيرل
الدافعية، المخاطرة، تحمبللغمكض، ك اإلرادة : عمى ظيكر اإلبداعأكثر مف غيرىاكمف بينيا

 (104-95، ص 2002جركاف،  )(143 ص 2010زحمكؽ، أبك الفخر، ).كغيرىا......القكية

ككترىالباحثةأنالنظريةالمعرفيةنجحتفيتككينتفسيرشاممككاضحمئلبداعبدايةمنالخطكةاألكلىمتككينو
 .المرحمةاألخيرةصكالن إلى 

النظرية اإلنسانية   -6

اإلبداعبالسماتاألساسيةالكامنةفيالطبيعةاإلنسانية، Maslow" ماسمك"كصؼ 
كقد.كىيقدرةتمنحمكؤلكمعظمالبشرمنذميبلدىـ،بشرطأنيككنالمجتمعحرانخاليانمنالضغكطكعكامبلإلحباط

:  حددنكعينمناإلبداععمىالنحكالتالي

 القدرةاإلبداعيةالخاصة،كتعتمدعمىالمكىبةكالعمبللجادالمتكاصؿ .
 إبداعالتحقيقالذاتي،أكاإلبداعكأسمكبمتحقيقالفردلذاتو. 
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" ماسمك"فيرل 
أنالقدرةعمىالتعبيرعناألفكاردكننقدذاتييكشيءضركريئلبداعالتحقيقالذاتي،كىذىالقدرةتكازياإلبداعالبرمءا

( Starko, A., 1995,p 36)؛  (31، ص 2001حجازم، ). لسعيدالذييقكمبياألطفاؿ

" ركجرز"كيرل 
Rogerssىي"ركجرز"أناإلبداعيكنتاجالنمكاإلنسانيالصحي،كأكاللسماتالمميزةلئلبداعالتيعرفيا :

. فاألفرادالمبدعينأحرارمنكسائبللدفاعالنفسيةالتيقدتمنعيممناكتسابالخبراتمنبيئتيـ. التفتحممتجربة
. السمةالثانيةىيالتركيزالداخميعمىالتقييـ،كىكاالعتمادعمىالحكمالشخصيكخاصانفيالنظرلممنتجاتاإلبداعية

" ركجرز"السمةالثالثةىيالقدرةعمىالميكبالعناصركالمفاىيـ،حيثأناألفرادالمبدعينكمايذكر أما 
 Starko,A.,1995,p).يجبأنيككنكاقادرينعمىالمعبباألفكاركتخيبللتراكيبالممكنة، كتقديراالفتراضات

37 )

كترل الباحثة مف خبلؿ ماسبؽ اختبلؼ المذىباإلنسانييختمفعنغيره مف المدارس، 
فيتفسيرنشاطاإلنساف،  (السمككية، الجشطالتية)فقدرفضتيذىالنظريةآراءالنظرية 

. لسميمةكالجكىريةلئلنساف اكركزتعمىالطبيعةاإلنسانية،حيثيشتقالدافعاإلبداعيمنالصحةالنفسية
 .فاإلبداعيمثممحصمةالتطكرالعقميالكامؿ

: تعريؼ التفكير اإلبداعي: رابعا

يعد التفكير اإلبداعي مف أرقى مستكيات النشاط العقمي المعرفي كأكثر النكاتج أىمية، 
كيعتمد تقدـ المجتمعات ك تطكرىاعمى تنميةشخصية أبنائياكامكاناتيـ البشريةكذلؾ مف خبلؿ 

. تنميةميارات التفكير عامة ك التفكير اإلبداعي بشكؿ خاص

إنالحديثعنتعريفالتفكيراالبتكاريطكيمكشاقفمقدتعددتيذىالتعاريفكتباينتاألمرالذيأدىإلىغمكضيذاالمفو
كمكازديادىتعقيدانفمنالصعكبةبمكانإيجاد 

عمييمنقببللمتخصصينك ان تعريفجامعمانعمبلبتكارأكعمىاألقمتعريفانمتفؽ
 :كيرجعذلكإلىاالعتباراتالتالية.الميتمينباالبتكار

 .ليسمفيكماننظريانأحاديانقابمممتعريفعمى نحكدقيؽفاالبتكار عددأكجيظاىرةاالبتكارت -1
 .غمكضظاىرةاالبتكاركتعقدىاكصعكبةالتنبؤبياكعدماكتمالفيمياحتىمدل المتخصصيف -2
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النسبيةفيالحكمعمىالعمؤلكالنشاطأكالناتجاالبتكارم،كبينمايمكنالحكمعمى الناتجاالبتكارم،  -3
 .فإنييصعبالحكمعمىالعمميةكصفانكتفسيرانكمنثمتنبؤانكتحكمان 

التداخمكالتفاعبللديناميبينالمتغيراتكالعكامبللتيتقفبصكرةمباشرةأكغير  -4
مباشرةخمفالعمؤلكالنشاطأكالناتجاالبتكارم، حيثيرتكزاالبتكارعمىعكامؿ 
كاستعداداتعقميةكبنيةمعرفيةكعكاممكدينامياتدافعيةكانفعاليةكغيرىامف 

الزيات، ).المتغيراتكالعكامبللتيتتداخممعبعضياالبعضممايتعذرمعيعزألكتحييدآثار أيمنو
( ٤٩٥-٤٩٤: ص.، ص١٩٩٥

أعمقأنماط : عندماكصفالتفكيراالبتكاريبأنو (١٩٩١)كىذاماأكدىالدريني
كجديد إنتاجأصيؿ، بؿ ىك قالتقميديةفيالتفكيرائالتفكيرنظرانألنيبليعتمدعمىالركتينالعاديكالطر

 (٢٤: ، ص٢٠٠٠نصر، .)كغيرشائعيمكنتنفيذهأ

بأنو عممية ذىنية يتـ فييا تكليد األفكار كتعديؿ " (Olson 1999اكلسكف)عرفوفي حيف 
" األفكار مف خبرة معرفية سابقة كمكجكدة لدل الفرد فبل يمكف تككيف حمكؿ جديدة لممشكبلت

لى إنو عممية ذىنية تيدؼ أ"التفكير اإلبداعي عمى ينظر إلى(Dinca1993دينكا ) أما 
 ."بنية كتراكيب جديدة إلضاءة الحؿأتجميع الحقائؽ كرؤية المكاد كالخبرات كالمعمكمات في 

( 2007العتـك كاآلخركف، )

 أف التفكير اإلبداعي ىك تفكير تباعدم  (1992فؤاد أبك حطب، )كيؤكد 
Divergent Thinking يتضمف القدرة عمى تعدد االستجابات عندما يككف ىناؾ مؤثر ؛ بؿ

يمكف القكؿ إنو نكع مف التفكير يممؾ الجديد كالتأمؿ كاالختراع، كاالبتكار، أك اإلتياف بحؿ طريؼ 
فقد شاع بالفعؿ الربط بيف . ؛ كلذا تعجز اختبارات الذكاء التقميدية عف قياس القدرات اإلبداعية

 (356، ص1992فؤاد أبك حطب، ).التفكير اإلبداعي كالتفكير التباعدم
نمط تفكيرم مككف مف عنصريف ىما التفكير  "(Meader ،1998ميدر)كقد عرفو 

ك متفؽ عمييا حيث أالمتقارب الذم يتضمف إنتاج معمكمات صحيحة كمحددة تحديدا مسبقا 
نتاج كاستمياـ أ.تتدنى الحرية في ىذا النشاط الذىني ما التفكير التباعدم فيك يستخدـ لتكليد كا 

ك مشاىدات معطاة أم إنتاج أشياء جديدة أاألفكار المختمفة كالمعمكمات الجديدة مف معمكمات 
 ."اعتمادا عمى خبراتيـ المعرفية
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قدرةالفردعمىاالستجابةلمشكمةأك ":التفكيراالبتكاريبأنو(١٩٨٣الكناني)رلكم
( ١٠: ، ص١٩٨٣الكناني، )."مكقفمثيرعمىأنيتميزىذىاالستجاباتبالطبلقةكالمركنةكاألصالة

 أنوالتفكير اإلبداعي عمى (١٩٩٣(الباسؿذكر كت
القدرةعمىإنتاجأكبرعددممكنمناالستجاباتالتي "

: ، ص١٩٩٩نقبلنعنأبكزايد، (." تتميزبالطبلقةكالمركنةكاألصالةعندمايكاجيالفردمشكمةأكمكقفانمثيران 
٣٣ )

" عمى أنو  فقد عرفو (2000,العزة)أما
,العزة)".مشكمةماأكالكصكإللىنكاتجأصيمةلمتكنمعركفةسابقاؿنشاطعقميمركبكىادفتكجييرغبةفيالبحثعنحؿ

( 235، ص ػ2000

بأنو التفكيراإلبداعي (2002,جركاف)كيرل 
عمميةعقميةتتميزبالشمكليةكالتعقيدغايتياإيجادحمكألصميةلمشكبلتقائمةفيالحياةاإلنسانيةالكاحدحقكاللمع"

( 31ػ، ص 2002جركاف، )". رفة 

عرؼ التفكيراإلبداعيأنو  (2000,عبيد)في حيف أف
عبيد)".نشاطعقمييادفميالقدرةعمىاكتشافعبلقاتجديدةأكحمكألصيمةلمتكنمعركفةسابقانتتسمبالجدةكالمركنة"
( 95، ص2000، 

لعمميةالتييمربياالفردفيأثناءخبراتيكالتيتؤديإلى  إلى التفكير اإلبداعيبا(آندركز)شير كم
( ١، ص١٩٧٧عبدالغفار، ) .تحسينكتنميةذاتو، كماأنياتعبرعنفرديتيكتفرده

عمميةاالبتكاربعمميةإعادةالتكليدالتيتتبعياالعضكياتالدنيافينمكkoestler(1964ككستمر)كيشبو
ىاالعضكيمنخبللتخميقنفسيامجددانمنقطعمفيدة كمثميذا 
 (٧٨، ص١٩٧٩عاقؿ، ).األمرمكجكدأيضانفيالحيكاناتالعميامنأجمخمقأجزاءمنالجسد

عمميةعقميةيستطيعمنخبلليا "التفكير اإلبداعيبػ ( Gallagher,1985)كيعرؼ
عادةربطأفكاركنتاجاتمكجكدةبطريقةجديدةمبتكرة ". الفردالكصكإللىأفكار، أكنتاجاتجديدةأكا 

(Gallagher,1985,p: 303) 
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( 2004جركاف، )كبناء عمى ىذه التعريفاتكغيرىا تأخذ الباحثة بالتعريؼ الذم أشار اليو 
نشاطعقميمركبكىادفتكجيو ميارة تؤدم الى " بأف التفكير اإلبداعي ىك

رغبةقكيةفيالبحثعنحمكألكالتكصئللىنكاتجأصيمةلمتكنمعركفةسابقنا، كيتميز 
جركاف، ). بالشمكليةكالتعقيدألنيينطكيعمىعناصرمعرفيةكانفعاليةكأخبلقيةمتداخمةتشكمحالة، ذىنيةفريدة

2004 ،83) 

: أبعاد التفكير اإلبداعي: خامسان 

الى أنو يمكف النظر الى الظاىرة اإلبداعيةمف خبلؿ  (2010زحمكؽ كأبك الفخر )تشير 
:  أربعة مككناتتتداخؿ ك تتكامممعا لتشكؿ الظاىرة اإلبداعية كىذه المككنات ىي

 The creative person: الشخص المبدع -1

كىك الفرد الذم تتكافر لديو خصائص كاستعداداتيمكف الٌتعٌرؼ عمييا عف طريؽ دراسة 
كاستخداـ مقاييس . متغٌيرات الٌشخصٌية كالفركؽ الفردٌية في المجاؿ المعرفي كمجاؿ الٌدافعٌية

. التفكير اإلبداعي كالشخصية

:  كيتناكؿ كصؼ الٌشخص المبدع عادةن محكريف أساسييف ىما

الخصائص المعرفّية .أ

يتٌفؽ الباحثكف عمكمان عمى أٌف األشخاص المبدعيف برغـ اختبلؼ مياديف إبداعيـ 
. يشترككف في مجمكعةو مف الٌسمات كالقدرات كأساليب معالجة المشكبلت كالمعمكمات

الٌذكاء المرتفع، : كيمكف تمخيص الخصائص المعرفٌية العاٌمة لممبدعيف في ما يمي
 المركنة، ،األصالة، الٌطبلقة الٌمفظٌية، قٌكة البياف، الخياؿ الكاسع، القدرة عمى التٌفكير المجازم

الميارة في اٌتخاذ القرار، القدرة عمى التٌفكير المنطقي، االستقبللٌية في إصدار األحكاـ، الٌتكٌيؼ 
مع األكضاع المستجٌدة، استخػداـ الٌصكر الٌذىنٌية كالٌتصنيفات الٌشاممة، القػدرة عمى استيعاب 
المكاقؼ المختمطػة أك المٌشكشػة، تفضيؿ الٌتكاصؿ غير الٌمفظي، استخداـ المعرفػة المكجكدة 

حكؿ المعايير كاالفتراضات القائمػة، " لماذا"كأساسو لتكليد أفكارو جديدة، إثارة األسئمة المبدكءة بػ 
التٌنٌبػو لممكاقؼ الجديػدة كلمٌثغرات فػي المعرفػة كالقدرة الفٌنػٌية أك الجمالٌية عمى تحديد مشكبلتو جٌيدة 

( 99، ص2006رياف، ). لمبحث كالمتابعة
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الخصائص الّشخصّية كالّدافعّية .ب

يتمٌيز األشخاص المبدعكف بمجمكعةو مف الخصائص الٌشخصٌية كالٌدافعٌية التي قد يتكافر 
بعض منيا لدل شخصو مبدعو كال يتكافر لدل آخر، كما أٌف بعض ىذه الخصائص قد يرد لدل 

كمف أكثر الخصائص الٌشخصٌية كالٌدافعٌية التي ترد في . بعض الباحثيف كال يرد لدل آخريف
الٌرغبة في الٌتصٌدم لممكاقؼ العدائٌية، القياـ بالمخاطرات الٌذكٌية، : المراجع المتخٌصصة ما يمي

المثابرة، الميؿ لمبحث كالٌتحقيؽ، حٌب االستطبلع، االنفتاح عمى الخبرات الجديدة، االنضباطٌية، 
االلتزاـ بالعمؿ، الٌدافعٌية الٌداخمٌية المرتفعة، الٌتركيز عمى الميٌمات، عدـ الٌتحٌرج في رفض أك 
مقاكمة القيكد المفركضة مف قبؿ اآلخريف، التٌنظيـ الٌذاتي لدرجة كضع قكاعد خاٌصة لمٌسمكؾ 

عكضان عف اتٌباع قكاعد اآلخريف، االنشغاؿ الٌذىني الٌذاتي، التٌأثير عمى المحيط، التٌأٌمؿ 
( 101المرجع السابؽ، ص). كاالنسحاب مف المكاقؼ الميئكس مف تطكيرىا أك تعديميا

 Creative Pressالمناخ اإلبداعي -2

 أصحاب المذىب اإلنساني كعمـ اإلنساف كعمـ اإلجتماع، الذيف ـيمثؿ ىذا المنحنى اىتما
. ل أنو ظاىرة انسانيةتتضمف أبعاد حضارية كاجتماعية كثقافيةؿلى اإلبداع عإينظركف 

كيقصد بالمناخ اإلبداعي البيئة التي يقع فييا اإلبداع باعتبارىظاىرة اجتماعٌية كذات 
محتكلن حضارم كثقافي، كبيذا المعنى يمكف الٌنظر لئلبداع كشكؿو مف أشكاؿ القيادٌية التي 

إٌف تقٌبؿ مجتمعو ما كاعترافو بقيمة . يمارس فييا المبدع تأثيران شخصٌيان كاضحان عمى اآلخريف
برازه في سٌجؿ الحضارة اإلنسانٌية . كأىٌمػٌية عمؿو ما شرط أساسي لتفرد ىذا العمؿ كا 

فإذا كانت الزراعة ىي أساس الحضارة اإلنسانية، كاذا كاف اإلبداع ىك أساس الزراعة لـز 
( 1، ص1993كىبة، ).أف يككف اإلبداع ىك أساس الحضارة اإلنسانية

 Creative Processالعممّية اإلبداعية  -3

يمٌثؿ ىذا االٌتجاه محكر اىتماـ عمماء الٌنفس المعرفٌييف كعمماء الجشتالت، كيرٌكز عمى 
الجكانب المتعٌمقة بعممٌية حٌؿ المشكبلت، كأنماط التٌفكير، أك أنماط معالجة المعمكمات التي تشٌكؿ 

. عممٌية اإلبداع
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شتايف )كمف بيف التعريفات التي عرفت اإلبداع عمى أساس العممية اإلبداعية تعريؼ 
Stein)  عممية تككيف الفرضيات ك اختبارىا ك تكصيؿ " الذم يرل بأف اإلبداع ىك
( 68، ص2010زحمكؽ ك ابك الفخر، )".النتائج

لية اإلبداعية بأنيا عممٌية تحٌسسو لممشكبلت كالكعي بيا كبمكاطف الٌضعؼ ـكتعرؼ الع
كالفجكات كالتٌنافر كالٌنقص فييا، كصياغة فرضٌياتو جديدة، كالٌتكٌصؿ إلى ارتباطاتو جديدة 

عادة فحصيا عند الٌمزكـ،  باستخداـ المعمكمات المتكافرة، كالبحث عف حمكؿ، كتعديؿ الفرضٌيات كا 
.  كتكصيؿ الٌنتائج

 Creative productالّناتج اإلبداعي -4

يعنى ىذا االٌتجاه بالٌناتج اإلبداعي ذاتو عمى افتراض أٌف العممٌية اإلبداعية سكؼ تؤٌدم في 
الٌنياية إلى نكاتج مممكسة مبدعة بصكرةو ال لبس فييا سكاء أكانت عمى شكؿ قصيدةو أـ لكحةو فٌنػٌيةو 

كقد حاكؿ كثير مف الباحثيف تحديد خصائص كمكاصفات لتقييـ األعماؿ . أـ اكتشاؼو أـ نظرٌية
كغالبان ما اٌتخذت األصالة كالمبلءمة . الفٌنػٌية كاألدبٌية كالمكسيقٌية مف حيث مستكل اإلبداع فييا

.  كمعياريف لمحكـ عمى الٌنكاتج

" الذم يرل بأف  (Katenaخاتينا)كمف التعريفات التي تبرز الناتج اإلبداعيتعريؼ 
اإلبداعيك قدرةالتخيؿ التي تساعد عمى االنفكاؾ مف المنظكمة الفكرية السابقة بغية بناء أفكار 

( 35، ص1995عاقؿ، )".جديدة كضمياىي كمشاعرىا المرافقة في ارتباطات ك عبلقات مبتكرة 

 :ميارات التفكير اإلبداعي: سادسان 

. يعتقدمعظمالباحثينكالميتمينبالتفكيراإلبداعيأنميذاالنمطمنأنماطالتفكيرمجمكعة منالميارات
زحمكؽ، )، (2002جركاف، )، (2006سعادة، )كبعداطبلعالباحثةعمىالعديدمنالدراساتكبينيا 

:  فإنييمكنتحديدأىميذىالمياراتبمايمي (2006أبكفخر، 

ك (Fluency).: ميارةالطالقة -1
تعنيالقدرةعمىتكليدعددكبيرمنالبدائؤلكالمترادفاتأكاألفكارأكالمشكبلتأكاالستعماالتعنداالستجابةلمثيرمعيف،ك

( 84، ص2004جركاف، ).السرعةكالسيكلةفيتكليدىا
عبادة، )أيالقدرةعمىاستدعاءأكبرعددممكنمناألفكارالمناسبةفيفترةزمنية، محددةلمشكمةأكمكاقفمثيرة 

 (.145، ص1993
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" كتعرؼ الباحثةالطبلقة عمى أنيا 
نتاجأكبرعددممكنمنالبدائؤلكاالستجاباتأالقدرةعمىتكليد كاألفكاركذلكعنداالستجابةلمثيرمعينفيفترةزمنيةـأكا 
, تمتعممياسابقا, تذكرخبرات ك كتتضمنعمميةاستدعاء, حددةكجيدأقؿ

( Torrance ,1993)كىيتمثبللجانبالكميمئلبداع
:  كىناكالعديد مف األشكاؿ لمطبلقةكىذه األشكاؿ ىي

كىيقدرةالفردالمبدععمىإنتاجأكبرعددممكنمناأللفاظأك : الطبلقةالمفظية - أ
( 183، ص2004المعايطةكزميمتو، ).المعانيبشرطأنيتكفرفيتركيبالمفظخصائصمعينة

كتبدكعمىشكمقدرةعمىإنتاجأكبرعددمنالكمماتالتيتحتكيعمىحركفمعينةأكمجمكعةمنالحركفأكالنياياتالمتشابية
، 1995معكض، ). كتبلحظيذىالقدرةعمىكجيالخصكص، لدىالمبدعينفيمجاالتالعمكماإلنسانيةكالفنكف

 : كمف األمثمة (51ص 
. ىاتأكبرعددممكنمنالكمماتالمككنةمنأربعةأحرفكتبدأبحرفج

. اكتبأكبرعددممكنمنالكمماتالتيتضماألحرفالثبلثةالتاليةؾ،أ،نتبدأ بحرؼ ككتنتيي بحرؼ ف

: الطبلقة الفكرية أك طبلقةالمعانيكاألفكار - ب
قطاميكزميمو، ).كىيالقدرةعمىإنتاجأكبرعددممكنمناألفكارذاتالعبلقةبمكقفمعينيككنالفردقادرناعمىإدراكو

2001 ،
كتعدالطبلقةالفكريةمنالسماتعاليةالقيمةفيمجاالتالفنكنكاآلداب،كتدلعمىالقدرةفيإنتاجاألفكارالـ.(452ص

القذافي، ). “كيتمالكشفعنياباستخداماختباراتتتطمبمنالمفحكصالقيامبنشاطاتمعينة . قابمةلمتطمباتمعينة
 (. 43-42، ص 2000

:  كمناألمثمة عمى الطبلقة الفكرية

. اذكر أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمكضكع القصة -
. اكتب أكبر عدد ممكف مف النتائج المترتبة عمى ظاىرة االنحباس الحرارم -

كىي القدرة عمى تصميـ أكبر عدد ممكف مف األشكاؿ أك الرسكمات أك : طبلقة األشكاؿ - ت
التعديبلت نتيجة لمتعرض إلى مثيرات بصرية مختمفة كلتككيف رسـك ألشكاؿ عديدة، كأطمؽ 

(.  43، ص2006السميتي، )عمييا جيمفكرد اإلنتاج التباعدم لكحدات األشكاؿ
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كتتجسدفيقدرةالفردعمىتكليدعددكبيرمناأللفاظتتكافرفيياشركط : طبلقةالتداعي - ث
كمف األمثمةعمى ىذا (140، ص2005الخميمي، ). معينةمنحيثالمعنىكيحددفيياالزمنأحياننا

:  النكعمف الطبلقة
. اذكرأكبرعددممكنمنالكمماتالتيتدلعمىالحرب -
. ىاتأكبرعددممكنمنالكمماتالمككنةمنأربعةأحرفكتدلعمىجماد -

كتتضمنسيكلة التعبير ك الصياغة لؤلفكار في كممات بحيث ترتبط فيما : الطبلقةالتعبيرية - ج
بينيا ك تجعميا متبلئمة مع بعضيا ك يمكف التعرؼ عمى ىذه القدرةعف طريؽ االختبارات التي 
تتطمب مف المفحكص انتاج تعبيرات أك جمؿ تستدعيكضعالكممات بشكؿ معينأك في نسؽ معيف 

 (.91، ص1997ىبلؿ، ).لمقابمة العممية المطمكبةمف تككيف جمؿ أك تغييرات
:  كمف األمثمة عمى الطبلقة التعبيرية

 .تنسيؽ بقصة مف خيالو -
 .تمثيؿ احداث قصتو -
 .بناء مكعبات كاستخداميا ألغراض المقابمة -

أنكاع خمسةككما ىكمالحظ فإف الطالقة تتضمف الجانب الكمي مف اإلبداع ك تقع في 
الطالقة الفكرية، الطالقة المفظية، الطالقة التعبيرية، طالقة األشكاؿ، طالقة : رئيسية ك ىي

. التداعي

 : (Flexibility)ميارةالمركنة -2

لىنكعآخرعنداالستجابةلمكقفمعيف، أم  كىيالقدرةعمىتكليدأفكارمتنكعةكالتحكلمننكعمعينمنالفكرا 
القدرةعمىتغييرالحالةالذىنيةبتغيرالمكقؼ، كىذامايطمقعميو 

كمايقصدبيازيادةعددفئاتماتمإنتاجو، .بالتفكيرالتباعدم،كعكسياالجمكدأكالصبلبة
كالفئةىيمجمكعةأشياءذاتخاصيةكاحدة، فمثبلنإذاطمبنامنأحداألطفالعممصكرمتعددةمنكمخطينمتكازييف، 

فنجدىمثبلنيعممنخمةككردةكشباكاكباباكقممرصاصكغيرذلؾ، 
لىفئاتنجدأنالنخمةكالكردةتعتبر منفئةالنبات،كالبابكالشباكمنفئةالبناء،كالقمممنفئةاألافكعندتقسيميذىالصكرا 
. فئات (3)كحدات، كالقدرةعمىالمركنةسجمت  (5)دكاتالكتابية،كىنانبلحظأنالقدرةعمىالطبلقةسجمت
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ككممازادتالقدرةعمىتنكيعالفئاتزادتالقدرةعمىالمركنة،كىكمايجبتنبيياألطفاإلليو، 
( 75، ص 1996لبف، ). كتشجيعيمعمىتنكيعكتغييرخططيمكأفكارىمكمماكاجيكاشيئانجديدان 

كماتعتمدالمركنةعمىالخصائصالكيفيةكتتطمبإنتاجأنكاعمختمفةمناالستجاباتمثؿ 
، ص 2006حجازم، ).الجدةكاالختبلؼ

كيبلحظيناأناالىتمامينصبعمىتنكعاألفكاربينمايتركزاالىتمامبالنسبةلميارةالطبلقةعمىالكمدكنالكيفكا(30
( 85، ص2004جركاف، ).لتنكع

: " كتعرؼ الباحثة المركنة عمى أنيا
كتكجيياك ،القدرةعمىإنتاجأفكارمتنكعةليستمننكعاألفكارالمتكقعة

(. 2002, جركاف)".تحكيمطريقةالتفكيرحسبتغيرالمكقفكالمركنةىيعكسالجمكدالذىني

:  كيمكنتحديدنكعينمنقدراتالمركنة

كىيمقدرةالفردعمىإعطاءأكبرعددممكنمناالستجاباتممثيرمعيف، : المركنةالتمقائية - أ
: بحيثبلتنتميإلىنسقكاحد،كيميبللفردكفقيذىالقدرةإلىالمبادرةفيالمكاقفكاليكتفيبمجرداالستجابة مثاؿ

. اكتبمقاالقصيرنااليتضمنأيفعممضارع
كىيقدرةالفردعمىتغييرالكجيةالعقميةالتيينظرمنخبللياإلىحؿ : المركنةالتكيفية - ب

مشكمةمحددةككمماازدادتمدىالفردالقدرةعمىتغييراستجاباتيمكييتناسبكالمكقؼ، 
اذكرشكاىدكأدلةمناسبةحكلفكرةأكمعنىفي المقركء : مثاؿ. تطكرتمدييالمركنةالتكيفيةاإلبداعية

كيبلحظيناأناالىتمامينصبعمىتنكعاألفكارأكاالستجابات، .(44ص2006السميتي، )
. بينمايتركزاالىتمامبالنسبةلمطبلقةعمىالكمدكنالكيفكالتنكع

” كتقاسدرجةالمركنة 
بعدداألفكارالبديمةأكالمكاقفكاالستخداماتالمختمفةأكاالستجاباتأكالمداخبللتيينتجياالفردفيزمنمحددلمكقفمعي

( 193، 1995عرياف، ). “نأكمشكمة 

 كمما سبؽ نجد أف المركنة تعتمد عمى الجانبالكمي لبلستجاباتكيتـ قياسيا باختبلؼ كتنكع 
. االستجابات التي يتـ تقديميا مف قبؿ المفحكص

:  (Originlation)ميارة األصالة -3
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. “تعداألصالةمنأكثرالخصائصارتباطانبالتفكيراإلبداعي، كاألصالةىنابمعنىالجدةكالتفرد ” 
( 84، ص 1999جركاف، )

. كىيالعامبللمشتركبينمعظمالتعريفاتالتيتركزعمىالنكاتجاإلبداعيةكمحكممحكمعمىمستكىالتفكيراإلبداعي

كىيالقدرةعمىإنتاجاستجاباتأصيمةأيقميمةالتكراربالمعنىاإلحصائيداخؿ الجماعةالتيينتميإليياالفرد، 
، ص 2006الطنطاكم، )أيأنيكمماقمتدرجةشيكعالفكرةزادتدرجةأصالتيا

كاألصالة . كىيمنأكثرالخصائصالمرتبطةبالتفكيراإلبداعي(44
ليستصفةمطمقةفيينسبيةكتحددبالنسبةلمفردفيإطارخبرتيالذاتية، ثمإنالفكرةيجبأف 

تككنغيرعاديةكبعيدةالمدىكأنتككننافعةلممجتمعكيتمالتركيزفيقدرةاألصالةعادة 
(. 457، ص2001قطاميكزميمتو،).عمىقيمةتمكالفكرةكنكعيتياكجديتيا
طارمرجعي، ؿ كلمحكمعمىعمممابأنيجديدأكأصي البدأنيككنالحكمعمييمنخبلؿ انتمائو إلىمجالمعينأكا 

فالطفبللذييأتيبسمككغيرمسبكققديككنمبدعانبالنسبةلزمبلئياألطفالكلكنيميسبالمبدعإذاقيسعمميإلىأعمااللؾ
، 1995الحفني، ). بار، ككذلكفإنماقديظنيشخصمافيمجتمعجديدانكأصيبلقداليككنكذلكفيمجتمعآخر

فمعاييرالمبلئمةالخاصةبالكبارالتتناسببصكرةعامةمعمعاييراألطفاؿ، (25ص 
كيمكناعتبارجيكداألطفالمبلئمةإذاكانتذاتمعنىكىدفأكتؤديئليصالفكرةبطريقةما، 

ذااستطاعاألطفاألنيشرحكافكرةماأكعممكاعمىحممشكمةفإف اعتبار جيكدىممبلئمة،  يتـكا 
ذااستطاعكاعمميذابطريقةخبلقةكجديدةعمىاألقمب . لنسبةليمفإننانستطيعاعتبارجيكدىمإبداعيةاكا 

(Starko,1995: 6 )

لىقيمةتمكاألفكارالتييقدمياالطالب: "كترل الباحثة أف األصالةتعني , الجدةكالتفردكتشيرا 
( 2002جركاف، )".كنكعيتياكجدتيافييأكثرالخصائصارتباطاباإلبداعكالتفكيراإلبداعي

:  كمناألمثمة عمى األصالة

 .ٌألفطرائفجديدةتمقيياعمىزمبلئؾ. اكتبقصةقصيرةتدكرأحداثيافيمدرستؾ -

:  كتختمفاألصالةعنعامميالطبلقةكالمركنةفيمايمي

لىكميةاألفكاراإلبداعيةالتييعطيياالفرد، بمتعتمدعمىقيمةكنكعية -  األصالةالتشيرا 
. كجدةتمكاألفكار، كىذامايميزاألصالةعنالطبلقة
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لىنفكرالمتعمممنتكرارتصكراتيأكأفكارىيكشخصيناكمافي المركنة، -  األصالةالتشيرا 
لىالنفكرمنتكرارمايفعمياآلخركف،كىذامايميزىاعنالمركنة ( 30، ص 2006حجازم، ).بمتشيرا 

كبشكؿ عاـ، فاألصالةىي األفكار الجديدة ك المبتكرة، كتعد مف أىـ خصائص التفكير 
اإلبداعي كتقـك عمى نكعية الناتجاإلبداعي، ككمما كانالناتج أك األفكاراإلبداعية جديدة ك فريدةكاف 

. ذلؾ داللةعمى األصالة، كىي مف أىـ معايير الحكـ عمى درجة اإلبداع ك أصالتو

الطبلقة، ): كتقتصر الدراسة الحالية عمىيذه المياراتالثبلثة األكلى لمتفكير اإلبداعي كىي
كدكا عمى ىذه المياراتعند الحديث عف اإلبداع أف معظـ الباحثيفأ، كبسبب مف (المركنة، األصالة

لمتفكير  (Toranceتكرانس، )ك المبدعيف، كما أف معظـ اختبارات اإلبداعكمف بينيا اختبار 
. اإلبداعيكاختبار جيمفكرد تركز كبشكؿ أساسيعمى ىذه الميارات الثبلثة

عاقؿ، )تعنيالقدرةعمىإضافةالتفاصيئللىفكرةأساسيةتمإنتاجيا : (اإلضافة)إدراكالتفاصيؿ  -4
كتستخدممنأجمتجميبللفكرةأكالعمميةالعقميةكزخرفتياثمالمبالغة (30، ص 1991

. فيتفصيبللفكرةالبسيطةأكاالستجابةالعاديةكجعمياأكثرفائدةكدقة، كذلكعنطريقالتعبير عنمعناىابإسياب
(.  313، ص 2006سعادة، )

بداعايميمكنإلىزيادةالكثيرمنالتفصيبلت  كقدذكرتكرانسأنالتبلميذالصغاراألكثرا 
ذكالقدرةعمىالتفصيمتتناسبدرجتيمع (المبدع)إلىرسكماتيمكقصصيـ، كعمييفالتمميذ 

(. 186، ص 2004المعايطة كزميمو، )مقدارالتفصيبلتالتييعطييا

: الحساسية لممشكالت -5
كيقصدبياالكعيبكجكدمشكبلتفيالبيئةأكالمكقفكيعنيذلكأنبعضاألفرادأسرعمنغيرىمفيمبلحظةالمشكمةكالتح

، 2004جركاف، )ققمنكجكدىافيالمكقؼ
كىكذلكالنكعمنالتفكيرالذييتناكلفييالفردأفكارناغيرمتعارفة .(86ص

حجازم، )عندالجماعةفيالمجاالتالمختمفةكالحساسيةلممشكبلتقدتككنسمةأفقيةأكثرمنككنياقدرةعقمية 
 (.31، ص2006

قد ( نيكتف)بأف مبلييف البشر قبؿ  (2010 ،زحمكؽ كأبك الفخر)كفي ىذا السياؽ فقد ذكرت
 تسقط عف األشجار إال أف منظر التفاحة ك ىي تسقط عف الشجرة كاف يشكؿ شاىدكا ثماران 
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بالنسبة الى نيكتف ىاجسا يحفؿ بالكثير مف المشكبلت التي انتيت بو فيما بعد إلى نظرية 
. الجاذبية األرضية

دراؾ  كفي ىذا مايشير إلى قدرة المبدع عمى اإلحساس بالمشكبلت احساسان مرىفان كا 
. الثغرات أك المشكبلت أك الفجكات القائمة

  :مستكيات التفكير اإلبداعي: سابعان 

 خمسةمستكياتممتفكيراإلبداعي منطمقا Taylerذكرتايمكر
:  ختمففيالعمقكليسفيالنكعكىي ممنفكرةميمةقدتزيدنافيمالمظاىرةاإلبداعيةكىيأناإلبداع

 Expressive مستكىاإلبداعالتعبيرم- 1

يقصدبيتطكيرفكرةأكنكاتجفريدةبغضالنظرعننكعيتياأكجكدتياكمثالذلكالرسكمالعفكية 
( 17-16، ص1999شقير، ).لؤلطفاؿ

 productive: مستكىاإلبداعاإلنتاجي-2

يتنقميذاالمستكىإلى الفردعندماتنمكقدراتيبحيثيصئللىإنتاجأعمالمتكاممة، 
 .يتميزىذاالمستكىبتعقيدالنشاطالحركضبطيكتحسينأسمكباألداءفيضكءقكاعدمعينة

كبعبارة اخرل، يعبر ىذا المستكل عف البراعةفي التكصئللى اختراعات كابتكارات 
 .كتطكيرآلةمكسيقيةمعركفةأكلكحةفنيةأكمسرحيةشعريةجديدة

 Inventiveمستكىاإلبداعاالبتكارم-3

كيتميزىذاالمستكىباالختراعكاالكتشافالمذينيتضمنانالمركنةفيإدراؾ 
عبلقاتجديدةكغيرمألكفةبينأجزاءمنفصمةمكجكدةمنقبؿ 

 ك 
يقصدبيالبراعةفياستخدامالمكادلتطكيراستعماالتجديدةليابحيثيشكمذلكإسيامانأسياسيانفيتقديمأفكارأكمعمك

ماتأساسيةجديدةكعادةمايخضعإلىمكاصفاتتحددىامؤسسةمعنيةبحيث يحصؿ 
 .صاحبيعمىبراعةاختراعكماىكالحالبالنسبةألديسكف

 Innovativeمستكىاإلبداعالتجديدم - 4
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العندقمةمناألفرادكيتعمقو كيتطمبيذاالمستكىقدرةفائقةعمىالتصكرالتجريديمماجعميذاالمستكىبليظيرا 
ذاالمستكىبعممياتالتحسنالمستمرةمنخبلاللقيامبتعديبلتميمةفياألسسكالمبادئالعامةالتيتحكمميداننامعينناكلؾ

( 229، ص 1995عبدالحميد، .(نباالستنادإلىأفكار ك نظرياتمكجكدةسابقنا
كيستدلعمىيذاالنكعمناإلبداعبقدرةالفردعمىالتطكيركالتجديدالذييتضمناستخدامالمياراتالتصكريةاؿ

. فردية
فطفميذىالمرحمةلنيككنقادرانعمىاالختراعكماىكالحالبالنسبةلمكبار، 

لىيذىالمرحمةعمىأنيامرحمةمنعمراإلنسانتشتممعمىأىممقكماتالتفكيراإلبداعي . إالأنذلكبليمنعمنأنننظرا 
فاإلبداعتعبيرذاتيتمقائي، ،فالطفمتمقائيبطبيعتو، كالتمقائيةالتعبيريةفيتمامياتصئللىاإلبداع

كالتعبيريةعنداألطفالييخطكةنحكالتفكيراإلبداعيبالمعنىالحقيقي، 
لىإبداعالطفممنخبللتعبيراتيبصكرىاالمختمفة - التعبيرالقصصي- التعبيرالفني)كعمىذلكيجبأنننظرا 

 .(..التعبيرالمكسيقي- التعبيرالحركي

  Emergentiveمستكىاإلبداعالبزكغي التخيمي - 5

كىكأرقىالمستكياتكيتعمقبافتراضأكمبدأجديدفيأعمىمستكياتالتجريدينبثقعندالمستكىاألكثرأساسيةكاأل
كثرتجريدا 

يقصدبيالتكصئللىمبدأأكنظريةأكافتراضجديدتمامايترتبعمييازدىارأكظيكر مدارس 
عبد )كحركاتبحثيةجديدةكماىكفيحالةأينشتاينكفركيدكفيشعراءالمدرسةالركمانسيةكالفنية المختمفة 

( 35، ص2006العزيز، 

كترىالباحثةأنمئلبداعأنكاعمتعددةفيكافةالجكانبسكاءفياإلنتاجأكاالبتكاركالتجديدكالتخيؿ، 
 .ككميذىاألنكاعتساعدفيالتعرفعمىطبيعةالفكرةاإلبداعيةكمدىتطكرىاككيفيةتجديدىا

: مراحاللتفكير اإلبداعي: ثامنان 

أف كؿ مرحمة في التفكير اإلبداعيتتضمف حاجات انسانية قكية،  (1989تكرانس)يرل 
فنحف إذا شعرنا أف أم شيء يبدك ناقصان أك مفقكدان أك غير مرتب فإننا نشعر بالتكتر كالضيؽ 

كطرح االسئمة، ,التكتر، كلذلؾ نبدأ في البحث كالتقصيىذا كنسعى لعمؿ أم شيء لتخفيؼ 
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عادة اختبارىا، حتى نتكصؿ الى  نتاج أكاكتشاؼ شيء محدد كطكاؿ ىذه إكمعالجة األشياء، كا 
. العمميات ىناكاستجابات بناءة كليس مجرد تكيؼ مع المكقؼ

 كقد نظر أصحاب ىذا االتجاه إلى التفكير اإلبداعي عمى أنو يمربمراحؿ مختمفة، كقد 
ساعد ذلؾ العمماء كالمتخصصيف عمى دراسة التفكير اإلبداعيبصكرة تحميمية كمعرفة كؿ مرحمة 

. بشيء مف التفصيؿ كالتكضيح

– قبؿ البدء في الحديث عف مراحؿ التفكير اإلبداعي – كترل الباحثة أنو مف الضركرم 
:  تكضيح أمريف

أف المقصكد بالتفكير اإلبداعييي العممية الذىنية التي يمكف عف طريقيا تصكر، : أكالن 
، ١٩٨٥أبك زيد، ). العمؿ اإلبداعي بكصفو كحدة كمية قبؿ الشركع في إنجازه أك تحقيقو

( ٢١ ص

أف التفكير اإلبداعي ىك كافة النشاطات النفسية المعرفية، كالدافعية التي تحدث : ثانيان 
داخؿ الفرد المبدع، كالتي تمكنو مف الكصكؿ إلى النتاجات أك االنجازات االبتكارية، فالتفكير 

. االبتكاريضركرة أساسية سابقةن ألم انجاز أك عمؿ ابتكارم

كمف جانب آخر يرل بعض العمماء أف التفكير اإلبداعي يمر بمراحؿ عديدة تتخمؿ ىذه 
( Taylor)المراحؿ تكالد األفكاراإلبداعية، كلكنيـ اختمفكا في عدد ىذه المراحؿ، فمثبلن قدـ تايمكر

:  نمكذجان صنؼ فيو التفكير اإلبداعي بأربع مراحمكىي

. الكصكؿ إلى التفاصيؿ كاألفكار- ٤اإلشراؽ - ٣االحتضاف - ٢العمؿ الذىني - ١

:  كاعتبر األلكسي أف مراحؿ التفكير اإلبداعي خمس مراحؿ، كىي

كالدة الحؿ - ٤صياغة المشكمة - ٣تحديد المشكمة - ٢اإلحساس بالمشكمة - ١
التقكيـ - ٥

:  فمراحؿ العممية اإلبداعية المتضمنة فيو ست مراحؿ، كىي (Harris)أما نمكذج ىاريس 

تمثيؿ - ٤التفكير بالمشكمة - ٣جمع المعمكمات - ٢كجكد الحاجة إلى حؿ المشكمة - ١
( 95: ، ص2006الرياف، ). تنفيذ األفكار- ٦تحقيؽ الحمكؿ كتجربتيا - ٥الحمكؿ 
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 شيرة لمراحؿ تفكير اإلبداعي ىك نمكذج كاالس كثرف النمكذج األأإال 
فبعد تفسيرىما لمتفكير اإلبداعي عمى أنو عممية (Wallas and Mark Sberry)كماركسبرم

نفسية قدما كصفان ألربعة مراحؿ يمر بيا ىذا النكع مف التفكير، ىذه المراحؿ متتالية مترابطة 
بحيث أف كجكد المرحمة الكاحدة ضركرم لممرحمة البلحقة، كال تتـ العممية اإلبداعيةإال إذا مرت 

:  بتمؾ المراحؿ، كىي عمى النحك التالي

 

 Preparation: مرحمة اإلعداد كالتحضير أك مرحمة التحفيز- أكالن 

فيأتي " ال يأتي مف عدـ فإف المبدع يمجأ إلى الكاقع بشقيو المادم كالمعنكم، بداعبما أف اإل
بكؿ ما تعممو خبلؿ حياتو كالخبرات التي اكتسبيا حتى لك كانت عف طريؽ المحاكلة 

( ٩، ص ٢٠٠٣التميمي، )".كالخطأ

فالمقصكد بالتحضير ىنا كؿ ما يقـك بو المبدعمف دراسات تمييدية كاستطبلع كمبلحظة 
كقراءة كزيارات لمكصكؿ إلى تحديد معالـ البناء الذم سيتجو إلىتشييده، فالتحضير ما ىك إال 

( ٦٢، ص ١٩٦٤البسيكني، ).خطكة بحث

كما تحتاج إلى معرفة صحيحة كعميقة بأساليب , كقد تستغرؽ عممية التحضير فترة طكيمة
فيذه المرحمة . البحث كالنظريات ليقكد ذلؾ إلى االكتشاؼ كالتجديد في ميداف اختصاص محدد

تعتبر مف أىـ المراحؿ الحاسمة في العممية اإلبداعية بحيث يتـ فييا تحديد المشكمة التي يبحثيا 
المبتكر كتحديد أبعادىا كعكامميا كجمع المعمكمات التي تساعد عمى حميا كيمكف تمخيص أىـ 

:  كظائؼ ىذه المرحمة بما يمي

. بمكرة الشركط األكلية كتككيف االتجاه العاـ لئلبداع- ١

. تحديد مركز االىتماـ أك االتجاه- ٢

. االستعداد لجمع الخبرات كالمعمكمات المناسبة لمركز االىتماـ- ٣

. العمؿ عمى بناء دليؿ كاؼ إلثبات الفكرة- ٤ 

- فيذه المرحمة شبيية إلى حد ما بخطكة تحديد المشكمة كجمع المعمكمات المناسبة لحميا، 
حيث يتـ فييا كمف خبلليا تجميع المعمكمات - "عمى اعتبارىا الطكر التحضيرم لعممية اإلبداع
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دراؾ العبلقات كالمتعمقات بينيا،  المتعمقة بالمشكمة، ثـ ىضـ ىذه المعمكمات كاستيعابيا كتمثميا كا 
كتحميؿ المشكمة إلى عكامميا، كالتجكؿ الحر عبر محددات المشكمة، كالبحث عف إمكانية تكظيؼ 

 (٥١، ص ١٩٩٥الزيات، )"المعمكمات المتاحة كالمشتقة أك المستنتجة لحميا

 Incubation: مرحمة الكمكف أك الحضانة أك التفريغ: ثانيان 

كتمثؿ ىذه المرحمة حضانة األفكار كالمعمكمات المتعمقة بالمشكمة، فاإلنساف المبدع في 
ىذه المرحمة ال ينشغؿ شعكريان، كتككف عممية التفكير في حالة مف عدـ النشاط الظاىرم كال 

في ىذه المرحمة تتـ (٩، ص ٢٠٠٣التميمي، ).يظير أم تقدـ نحك الحؿ أك اإلنتاج اإلبداعي
عممية محاكمة الكقائع المجمعة مف قبؿ المبدع حيث تختمر المعمكمات كالكقائع المختمفة في 

ذىنو حيث يبذؿ المبدع جيدان عقميان كنفسيان معتبران لمكاجية المكقؼ الذم يعالجو كقد يتعرض إلى 
عقبات كاحباطات تجعمو يعاني مف تكترات نفسية تبعده عف حؿ اإلشكاؿ كقد تطكؿ ىذه المدة أك 

، 2001كآخركف، ,تكؽ). تقصر كفي بعض األحياف يككف الحؿ سريعان كدكف أية صعكبة نفسية
( 86ص

أف مرحمة الكمكف ىذه ال يمكف أف تزكدنا بمعمكمات يقينية  (Guilford)كيرل جيمفكرد 
عما يحدث مف عمميات عقمية بيد أف االعتقاد بأف االحتماء يجرم في منطقة مف الذىف يطمؽ 
عمييا البلشعكر ال يحؿ اإلشكاؿ، بؿ ىك فقط يمقى بالمشكمة بعيدان عف البصر كعندئذ يشعر 

. الباحث أنو قد أعفى نفسو مف تعقبيا

فالمبدعفي ىذه المرحمة يعمد إلى تحكؿ أنظاره عف المشكمة الرئيسة ليتفحص ما لديو مف 
خبرات كمعمكمات مخزكنة في ذىنو ليندمج معيا عمى أمؿ أف ييتدم إلى الحؿ النيائي مع 

نما ينتقؿ مف نمط لمحؿ إلى آخر إلى أف يستقر  مركر الزمف، فيكال يتكقؼ عف النشاط الذىني كا 
عمى حؿ معيف فربما يأتي الحؿ بعد االستيقاظ مف النـك أك أثناء ممارسة نشاط يكمي أك في 

المكتب أك أثناء القيادة أك أثناء قياـ المبتكر بعممو، أكعندما يككف لكحده أك حتى في الحماـ، أك 
. ربما أثناء النكـ، أك عندما يمارس تمارينو الرياضية

مف فرد آلخر كمف مكقؼ – االحتضاف – كيتبايف سمكؾ المبدعخبلؿ مرحمة التفريغ 
آلخر، ربما يغمب عمى سمكؾ الفرد أثناء ىذه الفترة القمؽ كاإلثارة مع الشعكر بالراحة كحتى 

إف . كقد يشعر فرد آخر بالحزف كاالكتئاب. اإلحباط كيصبح سيؿ اإلثارة يستسمـ لمعكامؿ المشتتة
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ممارسة الفرد لبلسترخاء أك الكسؿ أك النـك تحدث لديو نكع مف التغيير كالذم يمكف أف يقمؿ مف 
تأثير عكامؿ الكؼ أك الدفاع أك التدخؿ، كيييئ الفرصة لبزكغ اإلبداعمف خبلؿ دفعو قكية جديدة 

( 10، ص٢٠٠٣التميمي، ). كانطبلقة إلى األماـ

 Iliumination: مرحمة اإلشراؽ أك االستبصار أك البزكغ أك اإللياـ: ثالثان 

بعد مرحمة الكمكف أك الحضانة أك التفريغ تأتي مرحمة اإلشراؼ أك اإللياـ التي يأتي الحؿ 
فييا فجأة كدكف سابؽ إنذار، يأتي بشكؿ فجائي كمف بعيد، كيبدك كاضحان كجميان ما كاف غامضان 

الكثير مف التداخبلت التي تعكؽ كبتبلشي كمبيمان، كحينيا يحس المبدعبحالة مف النشكة كاالرتياح 
( 49، ص1996القذافي، ). تقدـ الفرد نحك الحؿ

 Verification: مرحمة التحقيؽ: رابعان 
تعد مرحمة اإلشراؽ التي تـ الحديث عنيا مسبقامف أىـ مراحؿ العممية اإلبداعية ك التفكير 
اإلبداعي، إذ يتبمكر فييا الحؿ المفاجئ غير أف العممية اإلبداعية بشكؿ عاـ ال تتكقؼ عند حد 
نما ىناؾ مرحمة أخرل أىـ كىي مرحمة  االستبصار الذم مف خبللو نصؿ إلى حؿ لمشكمة ما كا 
تحقيؽ الحؿ كالتي مف خبلليا يتـ اختبارصحة كجكدة المنتج مف خبلؿ تجريبو، كيذكرركشكا 

في ىذا المقاـ أف عممية االستبصار مرحمة الذركة في العممية اإلبداعيةإال أف نتاجيا ال  (١٩٨٩)
( ٤٢، ص ١٩٨٩ركشكا، ).يككنمقبكالنإال إذا مر في مرحمة التحقيؽ

ك في ىذه المرحمة قد يحدثبعض التعديبلت أك التغيرات عمى اإلنتاج اإلبداعي بغية 
جؿ إثبات الكجكد كاستمرارية أتحسينو كتجكيده، كالعمؿ عمى أف يككف خالصان دكف شكائب مف 

التجربة كسبؽ الجكدة عمى أف تككف ىذه المرحمة عبارة عف عممية غربمة لؤلفكار كالعبلقات 
كالركابط المختمفة مف أجؿ الخركج بالفكرة المبتكرة الصافية الناجحة ليحقؽ المبدعاالرتياح النفسي 

. بعد التكتر كالتشتت
كعمى الرغـ مف أف المراحؿ األربع السابقة مكجكدة في عممية اإلبداع ك التفكير اإلبداعي، 

أنو يجدر بنا النظر إلى اإلبداعبكصفو عممية ديناميكية متفاعمة مستمرة : "يرل (التميمي)فإف 
إنيا دائمان عممية متداخمة المراحؿ كمتفاعمة . شأنيا شاف الكثير مف العمميات النفسية األخرل

كىذا ما يتعارض مع تقسيـ العممية اإلبداعيةإلى مراحؿ متمايزة كمع ىذا فإننا ننظر . كمكجكدة
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نظرة خاصة إلى مرحمتيف أساسيتيف تمقياف الضكء عمى العممية اإلبداعية نفسيا بشكؿ مباشر 
( ١١، ص ٢٠٠٣التميمي، ). كىما اإلعداد كالتحقيؽ

أف المشكمة في تقسيـ العممية اإلبداعية لمراحؿ متتابعة ىي الكيفية (2006الرياف، )كيرل 
التي ينتقؿ بيا المبدعمف مرحمة ألخرل، ثـ إف ىذا التقسيـ المرحمي ال يخبرنا عف القدرات العقمية 

التي يستخدميا المبدعأثناء انتقالو مف مرحمة اإلعداد مركران بمرحمة الكمكف كمف ثـ اإللياـ 
كانتياءبمرحمة التحقيؽ ثـ إف ىذا التقسيـ كغيره يعتبر مجرد تصكر مفتعؿ ال يرقى إلى درجة 

ال يكحي بفركض خصبة قابمة لبلختبار – أم التقسيـ – النظرية ذات النسؽ الفكرم، ألنو 
. التجريبي، كالدليؿ عمى ذلؾ أننا ما زلنا نجيؿ كيؼ يحدث اإلبداع

ترل الباحثة أنيينبغي النظر إلى اإلبداع كفعؿ كاحد يقكـ بو اإلنساف بكؿ إمكانياتو 
الجسمية كالعقمية كاالنفعالية ينتج عف ىذا الفعؿ الكمي الشيء الجديد كالمبتكر بحيث يتصؼ ىذا 

. الناتج اإلبداعيباألصالة، كالمركنة كالطبلقة كلو قيمة كمنفعة لممجتمع

خصائص الشخص المبدع : تاسعان 

يعد مكضكع دراسة خصائص األطفاؿ المبدعيف مف المكضكعات الرئيسة التي ييتـ بيا 
حيث يتميز ىؤالء األطفاؿ بخصائص عامة تجعميـ . كثير مف الباحثيف الميتميف بيذا المجاؿ

مختمفيف عف أقرانيـ مف األطفاؿ غير المبدعيف، كىذه الخصائص تنسجـ أصبل مع التعريفات 
 .التي تبناىا الباحثكف ك اإلجراءات التي استخدمت لمكشؼ عنيـ

 يمتمكالطالبالمكىكبمجمكعةمنالخصائصالسمككيةالتيتميزىعناآلخريف، كيمكف تصنيفياكفقان 
 : لؤلبعاداآلتية

:  الخصائصالمعرفية: أكالن 

 : القدرةعمىالتعامممعاأللفاظكالرمكزالمجردة .١

حيثيظيراألطفالمنذالصغرفياألسرةكالمدرسةالقدرةالمغكيةكالقدرةعمىاستخدامالكمماتفيجممتامةكمام
ظيركنقدرةكاضحةفياستخداماألعدادكمدلكالىابشكممتقنرغمحداثةسنيـ، 

 .كلدييمقدرةعمىفيمالرمكزكاستخداميابشكمكاضح

 : حباالستطبلع .٢
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يظيرالطفمرغبتيفيالتعرفعمىالبيئةالتيتحيطبو، حيثيقكمالطفمبطرحأسئمةلفيمالبيئةتمؾ، 
كمنكاجباألسرةكأفرادالعائمةكالمدرسةأنتجيبعمىتساؤالتالطفمكتشجيعيعمىطرحاألسئمةالنذلكيشجعيعمىاكتسا

 .بالمعمكمات، كتنميةقدرةالمبلحظةكاالنتباىكالتعرفإلى المشكبلتكتفسيرمايحدثحكليمنظكاىر
 : االستقبلليةفيالعمؿ .٣

كتعنيأنالفرديحبالعمممكحدىكذلككييتمكنمنبناءصكرةمتكاممةعنالمشكمةكيقكمبجمعالمعمكماتالبلـز
ةثميضعالفركضكيختبرىاكذلكممكصكإللىالنتائج، 

كذلكميتعرفعمىقدرتيفيمكاجيةالمشكبلتكألنييقكمبحبللمشكبلتانطبلقانمندافعداخميمكجكدعندىكليسمنأجبلؿ
( 236، ص 2000محمد، عمي، ).ثكابكالعقابالذييستخدميالمعممكنئلثارةدافعيةالطبلبالعاديينممعمؿ

 : االحتفاظباالتجاه. 4

كالشخصالذييتصفبيذىالصفةيصعبانتزاعو.كيعنيقدرةالفردعمىالتركيزفيالمشكمةكذلكممكصكلممحؿ
كممازادتنسبةالذكاءلدىالفردفإنقكةالتركيزلدييتزدادكىذايدألنالفردالمبدعيحتفظبالتؼ.منعمميقبئلتماميالعمؿ

 .فينفساالتجاهبيا كيرفيالعمؤلكالمشكمةلمدةأطكلممايحتفظالفردالعادم

 : قدرةلغكية.5

يتصفاألفرادالمبدعكنبأنيميحبكنالقراءةكالمطالعةلمكتبالمتنكعةكالمتعمقة، 
كحتىقبمتعممالقراءةفإنيميظيركنمستكياتمتقدمةمنالتطكرالمغكيكالقدرةالمفظية، 

كغالبانتككنحصيمتيمالمغكيةمتقدمةعمىاألفرادمننفسالسف، 
، Piagelبياجيو)كىذايدلعمىأنيميدرككنأكثرممايدركيأبناءسنيمحيثيذكر

دراكالمفاىيـ(١٩٨٥ ، ٢٠٠٤اليكيدم، . )أناألطفاليتمفظكنبمايدرككنممايعكسقدرتيمعمىالتفكيركا 
 (42ص

الخصائص االنفعالية : ثانيا
 يتميزبالشجاعةكعدمالخكفكالشعكرباألمانكالثقةبالنفس، لذلكفيميدرككف 

اآلخرينكيككنكنقادرينعمىالضبطكالتحكمالذاتيكييتمكنبمشكبلتاآلخريف كيقدمكنميمالمساعدة، عالعبلقاتـ
 :  كيمكف تحديد أىـ الصفات االنفعالية لؤلطفاؿ المبدعيف بػ.فيمأكثرنضجانانفعاليانمنالعادييف

القدرةعمىمعرفةانفعاالتيكانفعاالتاآلخريف، الشعكرباالختبلؼ، ك، االتزانكالتكافقاالنفعاليالعالي
 .شدةفيالكعيالذاتي، كقديشعرالبعضمنيمبالكحدةأحيانان 
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التكقعات حكؿ ذاتيـ كاآلخريف، ك، كما أنيـ يتسمكف بمستكيات عالية مف الحكـ األخبلقي
 .التيتؤديأحيانانلمستكياتمناإلحباطمع الذاتكاآلخرينكالمكاقؼ

إضافة الى ،كالتطكرالمبكرلمقدرةعمىالتحكمبالنفسكالضبطالداخمي
( 72، ص2005الكناني، ).السعيالدائمممصادقةمنيمأكبرمنيعمران 

 
 : الخصائصالشخصية: ثالثا

يتصؼ بيا أف ىناؾ بعض الخصائص الشخصية ك السمات التي ( 2002جركاف،  (كيرل
 : الشخص المبدع كىي

 .الرغبةفيالتصديمممكاقفالعدائيةكالقيامبالمخاطراتالذكية -
 .المثابرة -
 .حباالستطبلعكالميمممتساؤلكالمساءلة -
. االنفتاحعمىالخبراتالجديدةكالنضكج -
 .االنيماكالزائدفيالعمؿ -
 .االنضباطفيالعممكاالنتماءإليو -
 .التركيزعمىالميماتكعدمالتشتت -
 .الدافعيةالذاتيةالمرتفعة -
 .التحررالركحيكرفضالقيكدالمفركضةمنقببلآلخريف -
 .القدرةعمىالتنظيمالذاتيكفققكاعدىمالخاصة -
( 113ص، 2002جركاف، ).القدرةعمىالتأثيرفياآلخريف -

 ك مف خبلؿ مراجعة الباحثة لعدد مف الدراسات ك الكتب التي تناكلت الخصائص 
:   ىذه الصفات بمايميتمخيصتكصمت الباحثة إلى أنو يمكف ع الشخصية لمشخص المبد

اءالعممفيالكقتالمحدد، إنياءاألعمااللمطمكبةفيكقتأقصرممايستغرقياآلخركف، نوإ
، القدرةعمىالقيامبمجمكعةمناألعمالفيالكقتنفسيأحيانان 

التمتعبقدرةعاليةعمىمكاصمةاإلف،استثمارطاقتيالعاليةفيإنجازاألعمااللتييكٌمفبيا.تميزأعماليبالدقةكاإلتقاف
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جازكبخاصةفياألعمااللصعبةكاالستمتاع 
 .التمتعبدافعداخميمئلنجازكىذااليقمممنأىميةالدكافعالخارجية،درجةإنجازىأعمىمناآلخريف،بذلؾ
 الخصائصالقيادية : رابعا

 : بعض ىذه الخصائص كالتالي (2005القريطي، )حدد
 ، ك ثقةعاليةبالنفسكجرأةبناءة،ك الميمممسٌمطة، التمتعبقدرةعاليةعمىتحمبللمسؤكلية

كماأنيـ يمتازكف ، كقدرةعاليةعمىتحفيزاآلخرينممعمؿ،كتقييمالنفسكاآلخريف، كالقدرةعمىاتخاذالقرارات
، بأسمكب التعاممبكدمعاآلخرينكاإلصغاءليـ

 إضافة الى ،قدرةعاليةعمىاإلقناعكالتأثيركالسيطرةعمىاآلخرينكعمىالتكاصبلالجتماعيمعاآلخريف
كعدمالترددفيطرحاآلراءكاألفكارالتيتكجو ،االىتمامبتحقيقمبادئالعدلكالمساكاةكالجمالكالحقيقةفيالمجتمع

 .قدرةمتطكرةعمىفيمالمشكبلتاالجتماعيةكالبيئية، كالعممعمىحمياكما أنو يمتمؾ ، نجاحاآلخريف
 الخصائص اإلبداعية : خامسا

تناكلت العديد منالدراسات الخصائص اإلبداعية لمشخص المبدع، كمف ىذه الدراسات 
كالتي اتفقت في معظميا عمى امتبلؾ الشخص المبدع عمى (1998دبابنو،  )(2004المطيرم، )

( 2004المطيرم، )كمف ىذه الخصائص كما أكردىا .عدة مظاىر تدؿ عمى بذكر اإلبداعمديو
:  كالتالي(1998دبابنو، )

حباالستطبلع، ،سعةالخيالكقكتو
كركحالمغامرة،تكليداألفكارغيرالمألكفةذاتالقيمةكالفائدة،التبلعبباألفكاركسرعةالبديية، 
انتقاداألفكارالسطحية، كتعددزكاياالنظرلؤلفكاركاألشياء،يرىأكثرمنكجيممشيءالكاحد، 

كيحاكيالفكرةمنعدةجكانب،مركنةفيمعالجةاألفكاركالمعمكمات،القدرةالعاليةعمىرؤيةالعبلقاتغيرالعاديةبينا
المطيرم، ). ألفكاركالمعمكمات،الحساسيةلمفنكالجماؿ،سرعةالتكيؼ، كالممممنالركتينكحبالتجديد

 (45، ص2004
السعيالدائممتطكيراألمكركتحسينيا،إيجادحمكلمتنكعةكغيرمألكفةلممشكبلت،االستقبلليةفيالتفكيركالعمؿك

،قدرةعاليةعمىالتصكرالمكاني،التمتعبقدرةعاليةعمىالتمثيمفيسنمبكرةعندبعضالمكىكبيف،التمتعبحسعالمرك
( 35، 1998دبابنة، ).حالفكاىةعندبعضالمكىكبيف
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كترىالباحثةأنييمكنتمخيصالخصائصالتييتميزبياالطفبللمبدععنغيرىكذلكمنخبلؿ 
بالخيااللكاسع، كالفضكؿ، كاالنفتاح، كالبساطة، كالمرحكالفرحككثرةالضحؾ، : عممياالميداني

كمايتميزكنبالحماسكالشكقممايحبكنيكالكلعبممارسةمايرغبكنفييمنألعابكىكايات، 
كيغمبعمييماإلخبلصكالتسامحكحبالمستحيمكالثقةبأنفسيـ، كيصدقكنمااليصدؽ، كلدييـ 

 .بانمرةكمحاميانمرةأخرىكميندسانمرةأخرلمقدرةطبيعيةعمىالتخيؿ، فالطفميتخيمنفسيطب

تعميـ التفكير اإلبداعي : عاشران 

كلعنالحضاراتالراقيةالتيتكصمتإليياالبشريةعمىمرالعصكر، ؤإنالتفكيراإلبداعيمس
نتاجالعصكرالحديثةفييإبداعكذلؾ،  فإنتاجالقدماءفيمختمفالحضاراتفييإبداع، كا 

فمكالالمبدعينكأفكارىممظمتالحياةبدائيةحتىاليكـ، كباإلضافةإلىذلكفاإلبداعتصاحبيسعادة، 
يسمكبأذكاقنا،  كينميأذكاقالناسكمشاعرىـ، كالفردالمبدعيقدممناإنتاجانعمميانأكفنيانعمىمستكىعاؿو 

. كيجعمنانقبمعمىالحياة، كيسيمفيإثرائيابالعمبللجاد

كماأنقضيةإدخالتعميمالتفكيراإلبداعيإلىالمدارسإلىجانبأىميتياالعمميةكالتربكيةىيقضيةتتعمقبمسألة
النمككالتقدمكمكاجيةتحدياتالمستقبمفيعالمأصبحقائدىالفكر، 

كمنثمفإنالحاجةإلىتعميمالتفكيراإلبداعيمتبلمذتناىيحاجةعظيمةكىناكالعديد مف المبررات التي 
تدفعبناإلىأنننظربجديةإلىمسألةإدخالتعميمالتفكيراإلبداعيإلىمدارسناكمنيذىالمبرراتكما أشار الييا 

:  مايمي (1996المانع، )

االنتقاؿ مف - 
االىتمامبدراسةالشخصالذكيإلىالشخصالمبدعكالعكامبللتيتسيمفيإبداعيتو،كأصبحتتربيةالعقكاللمفكرةكتف
ميةالتفكيراإلبداعيغايةمستيدفةعمىمستكىالمجتمعكالتربيةبمؤسساتياالمختمفةكىدفانميمانعمىمستكىمراحبل

. لتعميمالمختمفةداخميذىالمؤسسات

 -
قمكاجيةالمشكبلتكتقديمالحمكالإلبداعيةليا، ائتحكالالىتمامإلىالتعميماإلبداعيالذييعتمدعمىتعممالتفكيركطر

اعتمادانعمىإناكتسابالمعرفةالعمميةكحدىادكناكتسابالميارةفيالتفكيراإلبداعييعدأمرانناقصان،فالمعرفةالتغني
بداعييدعميا . عنالتفكيركاليمكناالستفادةمنيادكنتفكيرا 
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إننافيمكاجيةمستقبممتزايدالتعقيديحتاجإلىكثيرمنالمياراتفياتخاذاالختياراتكحبللمشاكمكالقيامبالمباد
( 27، ص 1996المانع، ). راتالمختمفة

ثـ إف 
الدراساتفيمكضكعالتفكيراإلبداعيمنشأنياأنتساعدفيالتعرفعمىالمبدعينالذينينبغيعمىالمجتمعإحاطتيمبالرعا

؛ 2000: ؛ككجؾ2000: دركيش)يةكاالىتمامكالتشجيعفيالمراحبللمبكرةمنحياتيمفقدكشفتدراسةكممف 
( 2000: عبدالكريـ

عنالمعاييرالمستخدمةفيالكشفعناألطفااللمبدعينإلىجانبضركرةاستكشافحدكدكطبيعةالدكرالذييجبأنتنيضب
. قاكتشافكرعايةاألطفااللمبدعيفائىمختمفالمؤسساتالعمميةكالتربكيةكاإلعبلميةفيالمجتمعمزيادةالكعيبطر

مما سبؽ، ترل الباحثة أف 
االىتمامبإتاحةالفرصالكافيةإلطبلقطاقاتالخمقكاإلبداعمدىاألطفاليسيمفيبناءالذاتالسكيةلمطفؿ، 

 ألنالكثيرمنالنزعاتالعدكانيةكالرغبةفيالسيطرةأكاالنسحابمندائرةالتفاعبلالجتماعيينتج
" تكرانس"نكبتحاجةاألطفاإللىالتعبيراإلبداعي، بئلف ع

 نظاىرةالتخمففيالدراسةكاالنصرافعنمتابعةالدركسكعدـبأقكؿاؿيذىبإلىأبعدمنذلكفي
" تكرانس"اللتزامبنظامحجراتالدرسيرجعإلىالكبتالحادالطكيبلألمدلطاقاتاإلبداعمدىاألطفاؿ، كيؤكد ا

أنالحاجةإلىالتفكيراإلبداعيمنالحاجاتاألساسيةالتيبلتستقيمالصحةالنفسيةلؤلطفالبدكنإشباعيا، 
دراجياضمنأىدافياتقفخمفكثيرمنمشكبلتالدراسة .  كأنقصكرمناىجالدراسةعنإشباعيذىالحاجاتكا 

:  االتجاىات الرئيسة في تعمـ التفكير اإلبداعي ك تنميتو-1

اإلبداعيإال أنيماختمفكاحكؿ ير ةتعممالتفؾه ماإلبداعبإمكافيانهبقضامنهكالميتـمرغـ قناعةالباحث
 :إلىثبلثاتجاىاتكىي كالتاليعميوؽ كأساليب تعممهيكالتدربائطر

تعميـ التفكير ضمف المنيج الدراسي  : االتجاىاألكؿ

لىتنميةمياراتالتفكير ب ةه ميارات محددةلمتفكير، كذلؾ ممباشرةكدكنتسـطريقةكىذااالتجاه يدهعكا 
بإيجاد بيئة تعميمية مثيرة لمتفكير ميسرة لتنمية مياراتو مف خبلؿ أساليب المعمـ التدريسية داخؿ 

( 28ىػ، ص1423النافع، ).الصؼ، مثؿ اعتماد أسمكب التعمـ التعاكني، أك حؿ المشكبلت
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يرل المؤيدكف ليذا االتجاه أف تعميـ التفكير يككف ضمف المكضكعات الدراسية المكجكدة 
. بيف أيدم الطمبة، أفضؿ مف تعممو كمادة مستقمة، فكؿ مادة ليا أساليب فيـ خاصة بيا

التعمـ المباشر لميارات التفكير اإلبداعي : االتجاىالثاني

بشكممباشريتهمعف طريؽ مدكىذااالتجاىإلىتعممهمياراتالتفكيرهاإلبداعميدعكمؤ
كمستقمةعنالمكادالدراسيةه   .برامجكمقرراتمخصصةلمياراتالتفكيره

قكة تكمف ، كمكذلكؤلنتعممالتفكيركمادةمستقمةاليؤثرعمىمحتكىالمنيجالدراس
. ىذااالتجاىفيتعممهالتفكيرهلمطبلب منخبللمادةمستقمةفيالتفكيرلياأساليبيا ك أدكاتيا التفكيرية

عرض ميارة التفكير بإيجاز، تكضيح ): خمسخطكاتكىيير كليذااالتجاىفي تعمممياراتالتفؾ
الميارة ك إعطاء أمثمة عنيا، تكضيح خطكات التطبيؽ ليذه الميارة، مطالبة التبلميذ بتطبيؽ 

( 202، ص2005سركر، ). (الميارة، مراجعة الخطكات السابقة

:  دمجميارات التفكير في محتكل المادة الدراسية: االتجاه الثالث

لكنبالدمجأنتعممهمياراتالتفكيريجب أف يتـ ضمنالمنيجكمعززان ئالقايرلك
منالطريقةاألكلىكالثانيةمببرامجمستقمةتيدرسخارجنطاقالمنيج، أيأنيمز  .جه

م دمجالتدريسالمباشرؼ":مهكنتعريؼ الدمجبأنومك
الطبلب، كتعززكذلكمف ير قةتفؾمتحسنيذىالدركسمنطر.مياراتتفكيرمعينةفيدركسمنالمناىج

( 15، ص2003سكارتز، )". عمميةتعممالمحتكل

 برامج تنميةالتفكير اإلبداعي-2
 برنامج الككرت لتعميـ ميارات التفكير -1

دكاردديبكنك  Edward Deيعدبرنامجالككرتمتعميمالتفكيربرنامجا عالميانقامبإعدادىالدكتكرا 
Bono 1970سنة. 

التي تتبنى اتجاه التعميـ المستقؿ كىكمنأضخمبرامجتعميمالتفكير
، ةكيحتكيعمىأدكاتكمياراتفيالتفكيريدربعميياالطالبميمارسيافيحياتياليكمي.لمتفكير

اكاس ترجممعدةلغاتعان كقدكجدالبرنامجنجاحن  .، كي
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يتككنالبرنامجمنستيندرسانمكزعةعمىستةأجزاء، يحتكيكمجزءمنيا عشرةدركس، 
كمجزءيحمبلسمانيتضمنيدفانيفترضتحقيقيعنداالنتياءمف ىذاالجزء، 
. فضبلعنأنكمجزءمناألجزاءالستةيتناكلجانبانكاحدانمف جكانب التفكير

إلىتعميممياراتالتفكيرالناقد، إلى أف برنامج الككرت ييدؼ  (1989، دم بكنك)كقد أشار 
 .نةمكالتفكيراالبتكارم، كالتفكيرالبنائي، حيثييتمكؿ درسمندركسيبتنميةناحيةتفكيريةمع

:  كيمخص ديبكنك أربعو مستكيات ألىداؼ برنامج الككرت
ف يعالج بشكؿ أفي المناىج كالتي يمكف مف خبلليا لمتفكير (حيز)ىناؾ منطقو -1  

 . مناسبوةمباشر كذلؾ بحرم
 .نو ميارة يمكف تحسنيا باالنتباه كالتعمـ كالتدريب أتفكير عمى اؿينظر الطبلب إلى -2  
 .يصبح الطبلب ينظركف إلى أنفسيـ عمى إنيـ مفكركف -3  
يكتسب الطبلب ادكات تفكير متحركة تعمـ بشكؿ جيد في جميع المكاقؼ كفي نكاحي -4  

( 140، ص1989دم بكنك، ).المناىج
أكالكصؼ : أما منحيثتطبيقالدركس، يقكمالمعممكفقانلخطكاتمحددةكىي

. ميارةالتفكيرالمرادالتدربعمييا، كيشرحيامعاستخداممثالعمييا، ثميطبؽ الطبلبالميارةفيتدريبيينأكثبلثة
كنعادةفيشكمجماعيمككنمف بضعةأفرادفيمجمكعة، كفينيايةالدرسيخصصكقتمممناقشة، كالتغذية ؿكيعـ

ديبكنك، ).الراجعة، ثميعطىالطبلبكاجبانمنزليانلمزيدمنالتدريب، لتعكيدالطبلبعمىعمميةضبطالتفكير
1998 ،76-81) 

 Right Intelligent System of)برنامج النظاـ الذكي في معالجة المعرفة  -2
Knowledge)  ريسؾ 

في التفكير الناقد،  (ىاردناؾ)يستند برنامج النظاـ الذكي في معالجة المعرفة إلى برنامج 
إال أف البرنامج المطٌكر يختمؼ عف البرنامج األصمي مف حيث تكزيع األبكاب، كالمسٌميات 
كالميارات كمضاميف التماريف، لكف االلتزاـ بقي ثابتان في اليدؼ األصمي لمبرنامج كمدلكؿ 

 ييدؼ إلى تطكير ميارات التفكير الناقد، كالقدرات اإلبداعية RISKإف البرنامج الحالي . مياراتو
كالخصائص السمككية اإلبداعية، كتفعيؿ أنماط التفكير ذات العبلقة بالتفكير الناقد نفسو، كتحديدان 

صدار  فإف أفضؿ ما يدرِّب عميو ىذا البرنامج ىك استثارة كتطكير ميارات التحميؿ كالتقييـ كا 
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األحكاـ كبالتالي فإف تفعيؿ استخداـ الفكر الناقد، كتنشيط عمميات التفكير كأنكاع التفكير بشكؿ 
 .عاـ يساعد عمى اليقظة الذىنية

 كلعٌؿ أىـ ما يتكقع مف تعميـ ىذا البرنامج ىك مساعدة الطمبة في تشكيؿ نظاـ فكرم ذكي 
يحٌمؿ كيقٌيـ كينتقد كيحاكي المعرفة التي يتعرضكف ليا، كبالتالي يجعميـ قادريف عمى إصدار 

ال يتـ تعميـ التفكير إال إذا كاف . األحكاـ عمى المعرفة كاختيار الصحيح المتمٌيز كالنافع منيا
ىناؾ استعداد كقابمية عمى تطكير القدرة لتعمـ التفكير الناقد، فاألطفاؿ ال يطكركف القدرة عمى 

سنة،  (15)سنة، كتتألؽ ىذه القدرة في عمر  (12-11)تعمـ التفكير الناقد بشكؿ جٌيد حتى سف 
. كىناؾ مف يقكؿ أنيا تتطكر في أعمار مبكرة أكثر

 كبشكؿ عاـ يينصح عند تعميـ ىذا البرنامج أف يكٌجو لمطمبة منذ الصؼ الخامس 
االبتدائي، إال أف قكتو تظير بفاعمية أكبر عند تدريسو في المرحمة الثانكية كلممستكيات الجامعية 

.  األكلى، كلمختمؼ مستكيات الطمبة المكىكبيف بحسب قابمية القدرة

:  يتككف ىذا البرنامج مف أربعة أجزاء رئيسة ىي

  يتككف مف ثبلثة أبكاب تتضمف تسع ميارات في التفكير : (ميارات حياتية)الجزء األكؿ
.  الناقد

  يتككف مف بابيف يتضمناف ست ميارات: (النظاـ)الجزء الثاني  .
  يتككف مف بابيف يتضمناف أربعة عشر ميارة: (قكة التفكير)الجزء الثالث .
 يتككف مف ثبلثة أبكاب تتضمف اثناف كعشريف ميارة: (النجاح)الجزء الرابع  .

:  طريقةتعميميذاالبرنامج
يتمتعميميذاالبرنامجفيحصصخاصةمستقمةعنالحصصالمدرسيةالعادية، 

كيتمتخصيصحصةخاصةلتعميمالبرنامج، 
كماييمكندمجميارةالتفكيرالناقدضمنتدريباتالمنيجالمدرسيالعادم، عمىأنيككنيناكفيمصحيحممميارة، 

حتىتتمعمميةالدمجبشكمدقيقكصحيح، كتظيرمنسجمةمعنسيجمحتكىالمادةالدراسية، 
.  كاليجريإقحاميابشكميربكفيمالطمبةلميارةالتفكيرالناقد، أكتضيعكفايةالمادةالتعميمية

لذلكعمىالمعممينفيمالمياراتجيدانكحٌمتطبيقاتيابشكممستقمبمفردىا، 
كمنثميختاركنالمياراتالتييركنأنياتنسجمكمحتكىالمقٌررالدراسيالذييعٌممكنو، 
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كييتمدمجيافيالمنيجبشكمغيرمباشر، 
( 2005السركر، ).كاليتمشرحالميارةلمطمبةإالإذاكانالبرنامجكمياراتيتدٌرسبشكممستقمعنالمنيج

 : برنامج قبعات التفكير الست -3

ىذا البرنامج بأنو سىيىؿ التعمـ كاالستخداـ، كعممي،  (DeBono,1995)يصؼ ديبكنك 
كيساعد عمى اإلبداع، كيسيـ بالحد مف األفكار التقميدية، كيطٌكر قدرات األفراد، كيحٌد مف أحادية 

إذ ييعد مف مزاياه أنو مطكران لؤلفكار التقميدية، . التفكير، كيحث عمى التأٌني في إطبلؽ األحكاـ
كيمكف مف خبللو الكصكؿ لمحٌد األقصى مف قدرات األفراد، كيسمح لممفكر بالقياـ بعمؿ كاحد 
بشكؿ كامؿ بدالن مف محاكلة إطبلؽ األحكاـ عمى كافة أبعاد التفكير، كيسمح بالتفكير المكازم 

.  البلـز عندما يصبح التفكير التقميدم غير مناسب

كيتضمف البرنامج مسميات لستة قبعات كىمية، يتـ استخداـ كؿ منيا عمى حدل، كيتـ 
العمؿ ضمف مجمكعات، إذ يرتدم جميع األفراد القبعة ذاتيا، كيفكركف في االتجاه ذاتو، كفيما 

:  يأتي كصؼ لمقبعات الست
تشير إلى التركيز عمى المعمكمات، أييا مكجكد؟ كأييا ضركرم؟ كأييا : القبعة البيضاء

مفقكد؟ كيؼ يمكننا الحصكؿ عمى المعمكمات التي نريد؟ يتـ عرض جميع المعمكمات بشكؿ 
ف كانت مختمفة كتتراكح صعكبة المعمكمات مف الحقائؽ إلى الشائعات أك اآلراء .  متكازم حتى كا 

كىي تسمح بالتعبير الحٌر عف المشاعر، كالحدس، كاإللياـ، كاالنفعاالت : القبعةالحمراء
. في كقت محٌدد دكف الحاجة لمتفسير أك تقديـ األعذار

كتمثؿ الحذر الذم يمنعنا مف القياـ بأمكر خطرة أك مخربة أك غير : القبعة السكداء
. فعالة، كىي تستخدـ لتقييـ الخطكرة كاستخداـ التفكير الناقد

كتمثؿ النظرة اإليجابية المنطقية، كىنا يقكـ المفكر بالبحث عف القيـ : القبعة الصفراء 
كىي أصعب بكثير مف . كالمنافع، كيحاكؿ المفكر رؤية كيفية االستفادة مف الفكرة كممارستيا

القبعة السكداء كتحتاج لجيد أكبر، فمف خبلليا نتمكف مف تحديد قيـ كمنافع لـ نبلحظيا مف 
قبؿ، كبدكف ىذه القبعة نستطيع القكؿ أف اإلبداع أمر مستحيؿ ألننا لف نتمكف مف تحديد منافع 

.  الفكرة الجديدة
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كىي متعة اإلبداع كىنا نتمكف مف كضع بدائؿ، إذ يتـ تفسير األفكار : القبعة الخضراء
كىي . الجديدة كتعديميا كتغييرىا، كتكليد البدائؿ التي يستخدـ في التحضير إلنتاج أفكار جديدة

.  تمثؿ قبعة العمؿ كاإلنتاجية التي تفتح المجاؿ لبلحتماالت األرحب
كىي قبعة التحكـ بعممية التفكير كتتعمؽ بإدارة عممية التفكير كالنظر إلى : القبعة الزرقاء

عممية التفكير بحٌد ذاتيا، كاالىتماـ بالنتائج كاالستنتاجات كما سيحصؿ الحقان، كذلؾ يتـ ىنا 
.  كضع تسمسؿ الستخداـ القبعات األخرل، كالتأكيد عمى تطبيؽ قكانيف القبعات الست

 : ىناؾ طريقتاف رئيسيتاف الستخداـ القبعات
قد يتـ استخداـ قبعة كاحدة بمفردىا الستحضار نكع محٌدد مف التفكير خبلؿ كقت : األكلى

محٌدد، كمف خبلؿ ىذا االستخداـ المؤقت لمقبعات تصبح القبعات رمكز تسمح بتطبيؽ نكع محٌدد 
. مف التفكير المكازم

االستعماؿ التسمسمي حيث يتـ استعماؿ القبعات بشكؿ متسمسؿ الكاحدة تبع : الثانية
األخرل، كيمكف التحضير مسبقان لمسمسمة، أك قد تتطكر الحقان بحيث يتـ اختيار القبعة األكلى ثـ 
الثانية، كبالنسبة لممجمكعات غير المدربة ييفضؿ استخداـ السمسمة المحضرة مسبقان لتجنب الجداؿ 

الذم قد ينتج مف محاكلة تحديد القبعة البلحقة، كيختمؼ تسمسؿ القبعات كفقان لممكقؼ، 
كلممشاركيف في التفكير، كبشكؿ عاـ فإنو يينصح بالبدء كاالنتياء بالقبعة الزرقاء ك اختيار سمسمة 

( 40، ص2011، العكيضي). مناسبة فيما بيف ذلؾ
:  برنامج المكاىب المتعددة -4

أحدالبرامجالعالميةالكاسعةاالنتشاركىكمنالبرامجالناجحةفيتنميةكتعميـأيعدبرنامجالمكاىبالمتعددة
التفكير، نكاع

كالذييفCalvinTaylarكقدأثبتنجاحيفيالمدارساالبتدائيةكالثانكيةبنيعمىنظريةالمكاىبالمتعددةلكالفنتايمر
االتصاؿ، التنبؤ، )نالطمبةيمتمككنمكاىبيمكناستغبلليالتنميةالتفكيراإلبداعيالمنتجأطمقمنمبدأ

( 63، ص2005الدليمي، )(اتخاذالقرار، التخطيط
 : ىدافالبرنامجأ
 .يساعدالمعممينعمىاالعتناءبقدراتالطمبةالمتعددة .١
 .يساعدالطمبةفيالتعرفعمىالمشكبلتكبحثيا .٢
 .يساعدالطمبةفيتطكيرمياراتاالستفسارلتعريفالمشكمةككضعاسئمةكبحثيا .٣
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 .تفجيرالقدراتالكامنةلدىالطمبة .٤
المرجع ).يساعدالطمبةفيتحميبللخطةلمكصكاللىنقاطالضعفكالقكةالتخاذاألجراءالسميمفيحبللمشكمة .٥

 (65السابؽ، ص
 : مزايابرنامجالمكاىبالمتعددة

 .يمكنتعميمالمياراتممطمبةكافةكفيالمراحمكافة .١

يمكنتدريبالمعممينعمىتنفيذالبرنامج، إذأنكرشاتعممتدريبالمعممينممميارات التي  .٢
 .تتيحميمفرصدمجماكراءالمعرفةفيالمنياج

 (73، ص٢٠٠٠، مطر(.اليتطمبتنفيذالبرنامجشراءادكاتمعينةبميحتاجفقطممتفاعمكالدافعية .٣

 Creative Problem Solvingالحالإلبداعيمممشكمة -5

 " كيقصدبيا
مجمكعةالعممياتالتييقكمبياالفردمستخدماالمعمكماتكالمعارفالتيسبقتعممياكالقدراتالتياكتسبيافيالتغمبعمىمكؽ

( 165، ص 2001، الطيطي)" فمعينبشكمجديدكغيرمألكفميفيالسيطرةعمييكالكصكإللىحممو

:   مؤسس ىذه الطريقة باالعتماد عمىمجمكعة مف األفكار أىمياOsbornيعد اكسبكرف

 : لمشكبلتثبلثعممياتصغرىمتداخمةكمتعاقبةىيؿالحبلإلبداعييشمؿ 

 .مبلحظةالمشكمةأكاإلحاطةبجكانبياالمختمفة -أ
 .معالجةالمشكمةبمايعينعمىتحديدىاكبمكرتياكمحاكلةالتكصبللىحمكلمبلئمةليا -ب
 .التيتمثبللحمكاللمبلئمةلممشكمةالمطركحة كتقييماألفكارالتيتمالتكصئللييا -ت

 (التفرداألصالة: ) كينظر إلى السمككاإلبداعيناتجإبداعييتميزبصفتينيما
كأخيرا فإف .كييككنالشخصمبدعانالبدمنأنتتكافرلدييدرجةعاليةمنالقدرةعمىاستشفافالمشكبلتالمحيطةك

 : الحبلإلبداعيمممشكمةيتطمبتناكليافيمراحممتعاقبةتشتممعمى
 .جمعالحقائقالمتصمةبيا -أ

 .تحديدالمشكمة -ب
 .التفكيرفيالحمكاللمختمفةليا -ت
 .اختيارالحبللمبلئـ -ث
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(  34، ص1983دركيش، ).اختبارفعاليةىذاالحمكتقديممبرراتمقبكلةكحمنيائيمممشكمة -ج
 "Scamper"برنامجتكليداألفكارسكامبر  -6

 SCAMPER:برنامجسكامبركصؼ عاـ ؿ:أكال

اعالميناقامبإعداده "Scamper"يعدبرنامج سكامبر بكب ابيريؿ  لتعميمالتفكيربرنامجن
((berle.B,1996 ، يكصؼ البرنامج عمى أنو برنامج إجرائي يساعد عمى تنمية التفكير

اإلبداعي عف طريؽ الخياؿ، باستخداـ أسمكب التفكير التباعدم، كيشتمؿ عمى مجمكعة مف 
األلعاب كعددىا عشركف لعبة، تختمؼ في محتكياتيا كتشترؾ في طريقة تقديميا ك اليدؼ 

ك تحتاج ألعابسكامبر إلى . األساسي منيا ىك إتاحة الفرص الكافية لمتعبير عف الخياؿ اإلبداعي
بحيث - في أم عمر– شخصيف عمى األقؿ، طفؿ في الثالثة مف عمره أك اكبر كشاب أكبر منو 

يقـك الشخص الكبير بدكر المدرب، كقد يقـك المدرب بقيادة متدرب كاحد أك مجمكعة مف 
المتدربيف يصؿ عددىـ الى مئة شخص، إال أف العدد المثالي لممتدربيف في برنامج سكامبر في 

 . متدرب تقريبا (35)حدكد 

 بالمركنة، كىذا ما أكد عميو مطكر البرنامج بكب (Scamper)سكامبريتصؼ برنامج
 في الدليؿ التدريبي لمبرنامج، حيف أعطى الحرية لممدرب أك أم ((Eberle.B,1996إيبيريؿ

خضاعوبتعديؿ بعض األلعاب أك جزء منيا، أك مف أنشطتيا شخص يقـك بتطبيؽ البرنامج   اكا 
 كما أكد أيضا أف المدرب ىك الشخص الكحيد القادر (Scamper)لقائمة تكليد األفكارسكامبر

عمى إدارة المقاء التدريبي، كتقدير الكقت، ك اإلجراءات المناسبة، كاختيار األدكات البلزمة لتنفيذ 
عداد األنشطة بما يتناسب مع خصائص كقدرات المتدربيف  E.األلعاب، كا 

berle.B,1996,p8)) 

يستخدـ برنامج سكامبر حاليا عمىنطاقكاسعفيعددمنالمدارسكقدثبتتفعاليتيفيدراسات عديدة 
 & Glenn, 1997; Westberg, 1996 Gladding)أجريتعميو

Henderson,2000)(. ،13، ص2008الحسيني )

 ك قد مر البرنامج بمراحؿ تطكر عدة إلى أف ظير بشكمو الحالي، ك يمخص بكب 
:  أبرز محطات تطكره بالتاليEberle.B,1996))ايبيريؿ
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قائمة تكليد  (AlexOsborn,1963) في البداية اقترح الكس اكسبكرف
 كىي الجمؿ المفتاحية التي تشكؿ حركفيا األكلى SpurrinChecklistgاألفكار
. ، لكي تككف استراتيجية مساعدة أثناء جمسة العصؼ الذىنيSCAMPERكممة

ضع أمؾ عمى " كتابا بعنكاف  (1967)عاـ  Richard de Milleثـ قدـ ريتشارد ديميمي
قدـ فرانؾ  (1970)ك في عاـ . كالذم ييدؼ إلى تنمية الخياؿ لدل الناشئة" السقؼ 
مجمكعة مف أثناء عممو كمدير لمشركعالمدارس الكطنية كزمبلؤه (FrankE.Williams)كيميامز

كقد اعتمدت ىذه األساليب , األساليب كالتي ىدفت إلى تحفيز التعبير اإلبداعي عند األطفاؿ
 (األصالة، المركنة، الطبلقة، الميؿ إلى التفصيبلت)العمميات المعرفية: عمى بعديف أساسيف ىما

حب االستطبلع، االستعداد لمتعامؿ مع المخاطر، تفضيؿ ): كالعمميات العاطفية أك الكجدانية
( Eberle,1996p.14.)(التعقيد، الحدس

ببناء كتصميـ برنامج تكليد  (Bob Eberle)قاـ بكب ابيريؿ (1996)كفي عاـ 
حيث اعتمد عمى دمج كؿ األساليب السابقة مع بعضيا البعض " Scamper"األفكارسكامبر

 حيث قاـ بتعريؼ كؿ كممة فييا تعريفا Osbornابتداء مف قائمة تكليد األفكار لػ أكسبكرف
 SCAMPER، ، ليصبح لديو نمكذج سكامبرWilliamsإجرائيا، كأضاؼ إلييا أساليبكيميامز

كما قاـ بصياغة األلعاب . لتنمية الخياؿ اإلبداعي، كىك عبارة عف مكعب ثبلثي األبعاد
كبذلؾ فاف برنامج سكامبر .  لتنمية الخياؿ اإلبداعيde Mille كاألنشطة كفؽ أسمكب دم ميمي

المرجع السابؽ، ). (النمكذج العممي، كاألسمكب العممي، كاألنشطة)يقـك عمى ثبلثة أبعاد كىي
( 16ص

ثـ . Scamperسـاك قد تضمف البرنامج في نسختو األكلى عشرة ألعاب، كأطمؽ عمييا 
قاـ الباحث بتطكير النسخة األكلى مف البرنامج، كذلؾ بإضافة عشرة ألعاب أخرل، ليصبح 

.  1996كالتي صدرت عاـ "Scamper On"مجمكع األلعاب عشركف لعبة، كأطمؽ عميو اسـ

 "Scamper"قائمة سكامبر: ثانيا

اصطبلحا المعب ك المرح ك الجرم كالطفؿ، كتصؼ " Scamper"تعني كممة سكامبر 
ىذه الكممة عممية البحث بمرح عف األفكار التي صممت األلعاب مف أجميا، كما أف ىذه الكممة 

مككنة مف الحركؼ األكلى لمجمكعة مف الكممات أك الجمؿ التي تشكؿ في مجمميا كممة 
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كالتي تيدؼ إلى زيادة . كالتي تشكؿ قائمة تكليد األفكار المثيرة ك األصيمة" Scamper"سكامبر
القدرة عمى إيجاد األفكاراإلبداعية، كتشجع كتعزز عمى القياـ بمجمكعة كبيرة مف العمميات ك 

 .المعالجات الذىنية المرتبطة بالتفكير اإلبداعي
لىالحرفاألكلمنالكمماتأكالمياراتالتيتشكؿ فيمجمميا  "قائمةتكليداألفكار" كماأنكمحرفمنالحركفالسبعةيشيرا 

 :  كىي كالتاليSCAMPERسكامبر

 االستبداؿSubstitute : ىك أداء الشخص لدكر شخص آخر، أك استخداـ شيء معيف
ماذا بعد؟ ىؿ ىناؾ مكاف آخر؟ىؿ ىناؾ كقت : كتتضمف التساؤالت التالية. بدؿ شيء آخر

أف تبدؿ شيئان ما في المنتج أك الفكرة بشرط أف يتغير إلى : كبمعنى آخر. الخ...آخر؟
.  األفضؿ

 التجميعCombine :ىك تجميع األشياء مع بعضيا البعض لتككف شيئا كاحدا .
ما الذم تستطيع أف تجمعو؟ ماالذم يتقابؿ مع؟ ما ىي : كتتضمف التساؤالت التالية

أف تضيؼ فكرة إلى الشيء : كبمعنى آخر. الخ...األىداؼ؟ما ىي األفكار؟ماىي المكاد؟
ماذا أستطيع أف أضيفو إلى ىذا : كاسأؿ نفسؾ. فيصبح أفضؿ كأحسف أك أف تدمج شيئيف معان 

الشيء حتى يتحسف أدائو؟ 
  التكييؼAdjust,Adapt :مف خبلؿ . ىك التكييؼ لمبلئمة غرض أك ظرؼ محدد

إعادة : كتتضمف التالي. تغيير الشكؿ، أك إعادة الترتيب، أك اإلبقاء عميو كماىك
أف تغير في : كبمعنى آخر. الخ...التشكيؿ؟الضبط أك التعديؿ؟التمطيؼ؟التسكية؟المكافقة؟

مكاصفات أكخكاص الشيء حتى يتكيؼ مع البيئة الجديدة لو أك حتى يتناسب مع الحالة 
ما األشياء التي يمكف تعديميا؟ : كاسأؿ نفسؾ. الجديدة

 التطكيرModify : ىك تغيير الشكؿ أك النكع مف خبلؿ استخداـ ألكاف أخرل، أك أصكات
 . الخ...أخرل، أك حركة أخرل، أك شكؿ آخر، أك حجـ آخر، أك طعـ آخر، أك رائحة أخرل

 التكبيرMagnify: ىك تكبير في الشكؿ أك النكع مف خبلؿ اإلضافة إليو كجعمو أكثر
. الخ...ارتفاعا، أك أكثر قكة، أك أكثر سمكا، أك أكثر طكال

 التصغيرMinify: ىك تصغير الشيء ليككف أصغر أك أقؿ مف خبلؿ جعمو أصغر، أك
. الخ...أخؼ، أك أبطأ، أك أقؿ حدكثا كتكرارا، أك أقؿ سماكة
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 االستخدامات األخرلPutto Other Uses: استخداـ الشيء ألغراض غير تمؾ التي
ماىي االستخدامات الجديدة؟ما ىي : كتتضمف التساؤالت اآلتية. كضع مف أجميا أصبل

. الخ...األماكف األخرل التي يستخدـ بيا؟متىيستخدـ؟ككيؼ يستخدـ؟
 الحذؼEliminate:ما : كتتضمف التساؤالت التالية. كىك اإلزالة أك التخمص مف النكعية

. الخ...الذم يمكف التخمص منو؟ما الذم يمكف إزالتو؟ما الذم يمكف تبسيطو؟
 العكسReverse:ماالذم : كتتضمف التساؤالت التالية. كىك الكضعية العكسية أكالتدكير

الداخؿ لمخارج )يمكف إدارتو؟ماالذم يمكف قمبو رأسا عمى عقب؟ماالذم يمكف قمبو 
. الخ... درجة؟180؟ماالذم يمكف تدكيره (كالعكس

 إعادة الترتيبRearrange: ،كىك تغيير الترتيب أك التعديؿ أك تغيير الخطة أك الشكؿ
عادة التكزيع عادة التجميع، أكا   (.Robert,1997).الخ...أك النمط، أكا 

 SCAMPER:فمسفة برنامج سكامبر: ثالثا

يمكنأننستخمصمنخبللقراءةدليبللبرنامجكاألدبالتربكيالمتعمؽ بو أف فمسفة 
 :البرنامجترتكزفيمضمكنياعمىالمرتكزاتالتالية

إف التدريب عمى الخياؿ بأسمكب المرح كالمعب، ك القياـ بالعمميات الذىنية كالعقمية - 1
، يسيـ في تنمية الخياؿ اإلبداعي، SpurringChecklistباالعتماد عمى قائمة تكليد األفكار

. الذم بدكره يسيـ في تنمية كتعزيز اإلبداع

فاالتجاه . ىنالؾ اتجاىاف رئيساف في تعميـ التفكير، كلكؿ منيما منطمقاتو كمبرراتو- 2
األكؿ يرل أىمية تقديـ البرامج ك األنشطة التي تيدؼ إلى تعميـ التفكير بشكؿ مستقؿ عف 

المناىج الدراسية العادية، بحيث تككف منيجا منفردا يدرس مثمو مثؿ أم مادة أخرل في المدرسة، 
أما االتجاه الثاني فإنو يرل أىمية تقديـ تمؾ األنشطة داخؿ المنيج الدراسي العادم كضمف 

يتبنى االتجاه ""Scamperكفي ىذا الصدد يمكننا القكؿ بأف برنامج تكليد األفكارسكامبر. محتكاه
. األكؿ

فالرأم األكؿ . ىنالؾ رأياف شييراف في تعميـ التفكير، كلكؿ منيما منطمقاتو كمبرراتو- 3
يؤكد عمى أف يتـ التدريب عمى الميارات بشكؿ مباشر، مف خبلؿ إبراز الميارة المراد التدريب 

عمييا لممتدرب أما الرأم الثاني فإنو يرل أف يتـ دمج الميارة ضمف محتكل معيف مف دكف إبرازىا 



 اإلطبر انُظري نهذراسخ  انلبَيانفصم 
 

 
68 

 

. أك اإلعبلف عنيا، بحيث يتـ التدريب عمييا بشكؿ غير مباشر بعد كضعيا في سياقات مختمفة
يتبنى الرأم الثاني أثناء  ""Scamperكفي ىذا الصدد يمكف القكؿ إف برنامج تكليد األفكارسكامبر

 (14، ص2008الحسيني، ). تقديـ األلعاب ك األنشطة خبلؿ المقاءات التدريبية

 الطريقة SCAMPER ىنالكعدةطرقمتعميمالتفكير، كتنميةاإلبداعكيتبنىبرنامجسكامبر- 4
 :التالية

 : إجراءات ما قبؿ التدريب عمى البرنامج -أ 
 يجب أف يككف المدرب متقنا لمبرنامج كذلؾ بقراءة محتكل البرنامج كألعابو بشكؿ عميؽ. 
  يجب أف يككف مكاف عقد المقاءات التدريبية مبلئما كمريحا لممدرب كالمتدربيف عمى حد

 .سكاء
  يعرض المدرب في المقاء األكؿ شرحا بسيطا ك مختصرا حكؿ أىمية اإلبداع، كيبسط

. بشكؿ سريع مفاىيـ قائمة تكليد األفكار
  يجب التأكد مف إتقاف جميع المتدربيف لتعميمات البرنامج بعد شرحيا ليـ، كمف ثـ القياـ

 .بممارسة أحد األلعاب التدريبية

:  إجراءات التدريب عمى البرنامج- ب

 يقـك المدرب بتقديـ عنكاف المعبة، كمف ثـ يعرض استيبلال قصيرا أك مدخبل ليا. 
  يقـك المدرب بتقديـ بعض الكسائؿ ك األساليب التعميمية ك األدكات المساعدة كالصكر ك

. المجسمات
  كاآلف ما رأيكـ أف نمعب : حد العبارات التاليةأالبدء بتنفيذ المعبة باستخداـ المدرب

 ...المعبة
  التذكير بتعميمات البرنامج قبؿ بدء المعبة، أك استئناؼ أم جزء منيا متى دعت الحاجة

 .ذلؾ
  ك قراءة بعض أجزاءىا أالبدء بقراءة نص المعبة قراءة معبرة كبعد االنتياء مف قراءتيا

 (Eberle,1997,p18).المدرب بتكزيع بطاقات النشاط ذات العبلقة بالنشاطيقـك 
 :تكجيينشاطالمتدربينأثناءالمقاءالتدريبييتممنخالؿ- ج
شرافمباشرمنقببللمدرب -  تدريبكا 
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كذلؾ مف خبلؿ اؿ اإلبداعييقكمالمدرببحفزالمتدربينعمىإنتاجاألفكاراألصيمة، كممارسةالخي -
 .خبللسماعيممنصكصاأللعابكالتفاعممعيا

الخياؿ اإلبداعي إلى ذلؾ  أنشطة تساعد عمى تحكيؿ يقـك المدرب بعرض بطاقات -
 .يمكنرصدىا، كتقديمتغذيةراجعةحيالياسمككيات 

المكتسبة تييئةالفرصمممتدربينبالتدريبعنطريقالمعب، كحفزىمعمى تعميـ الخبرات - د
 .فيمكاقفحياتيةمختمفة

يستيدؼ برنامج سكامبر شريحة كبيرة مف المجتمع، :الفئة المستخدمة ليذا البرنامج- 5
ف ألى طمبة الجامعة، عمى إ سنكات كصكال 3فيك صالح لبلستخداـ مع األطفاؿ بدءا مف عمر 

ك تعمؿ األلعاب عمى تعزز النشاط العقمي المستيدؼ . يتـ اجراء تعديبلت طفيفة في تعميماتو
(. 2002السركر، ) .عند األفراد الذيف يطبؽ عمييـ

في تنمية التفكير Scamperاألنمكذج العممي الذم يستند إليو برنامج سكامبر:رابعان 
:  اإلبداعي

:  العمميات المعرفية التي تسيـ في التعبيراإلبداعي -أ 
مف أجؿ بناء . تكليد مجمكعة مف الخطط ك األفكار: Fluent Thinkingطبلقة التفكير  -1

حرية انسياب : كيمكف التعبير عنيا كالتالي.مخزكف كبير مف المعمكمات لبلستخداـ فيما بعد
 .إيجاد عدد كبير مف اإلجابات كالردكد المناسبة • كتدفؽ األفكار، تكليد أكبر عدد مف األفكار،

كىي التنقؿ ك التعديؿ ك التغيير بيف أنكاع التفكير، Flexible Thinking: مركنة التفكير -2
 كيمكف .كىذا النكع مف التفكير يضع في اعتباره مجمكعة مف األفكار ذات الطرؽ المتباينة

البحث  .إضافة آراء مختمفة.التغيير كالتعديؿ في أنكاع التفكير: التعبير عنيا في النقاط التالية
 .عف الخطط البديمة

كيمكف .إنتاج اإلجابات غير العادية ك الغير متكقعة كالتي تتميز بالجدة، كالتفرد: األصالة -3
كيمكف التعبير عنيا في . أف نعتبر اإلجابات أصيمة إذا كانت غير عادية، كمبتكرة، ك إبداعية

 .الحداثة كالتفرد.إنتاج الردكد كاإلجابات غير العادية أك غير المتكقعة: النقاط التالية
 : العمميات االنفعالية الكجدانية التي تسيـ في التعبير اإلبداعي -ب 

، ك ىك سمكؾ استكشافي أٌكلي مكجو نحك اكتساب Curiosityحب االستطبلع - 1
المعرفة، كيتضمف استخداـ كؿ الحكاس في البحث ك االختبار ك التأكد مف صحة التخمينات، 

 كاالندفاع نحك المجيكؿ أك غير المألكؼ لتحقيؽ الرغبة القكية في معرفة الشيء
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 Willingness to Take a Calculated: االستعداد لمتعامؿ مع المخاطر المتكقعة-2
Risk : ىك نشاط يتضمف التأمؿ، التنبؤ، الحكمة، البصيرة، التنبؤ باحتماؿ الفشؿ ك النجاح قبؿ

ك يتميز مف يتحمؿ المخاطر باإلرادة كاالستعداد ككضع األىداؼ لممكاسب ك . كقكع الحدث
. الفكائد، كبحساب عكامؿ الصدفة ك الحظ كحب المجيكؿ ك المغامرة كتحمؿ القمؽ

 كىك الرغبة ك االستعداد لقبكؿ Preference for Complexity:: تفضيؿ التعقيد- 3
التحدم، كيمثؿ الرغبة في العمؿ أك التعامؿ مع التفاصيؿ، ك الميؿ لمتمحيص ك البحث عف 

كيمكف أف تظير التحديات في شكؿ أفكار معقدة يصعب . األفكار المعقدة ك المشكبلت الصعبة
. حميا أك مشكبلت صعبة أك رسكمات ك تصميمات معقدة أك نظريات معقدة

 كىك اإلدراؾ الذم يتطمب نفاذ البصيرة كسرعة البديية كفيما Intuition: الحدس-4
كتمييزا مباشرا لمحقيقة أك الكاقع مستقبل عف العمميات المنطقية، فيك يتضمف اإلدراؾ ك الفيـ 

نفاذ :  كيمكف التعبير عنو في النقاط التالية.السريع ك المباشر لممعرفة الجديدة غير المتعممة
دراؾ األفكار، أك المعمكمات باستقبلؿ عف العمميات المنطقية، الحس الباطني، البصيرة  .فيـ كا 

 "Scamper"كالشكؿ الحالي يمخص األنمكذج العممي الذم يستند إليو برنامج سكامبر

 
 يمخص األنمكذج العممي الذم يستند إليو برنامج سكامبر (1)الشكؿ رقـ 

 (العاطفية)العمميات الكجدانية 
 حب االستطبلع  -
 تحمؿ المخاطر  -
 التعقيد  -
 الحدس -

 

Scamper 

 العمميات المعرفية
 طبلقة التفكير -
  مركنة التفكير -
  األصالة  -
 الميؿ الى  -

 التفصيبلت 
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" Scamper"أىداؼ برنامج سكامبر : خامسا

بناء اتجاىات إيجابية لدل المتدربيف نحك التفكير كالخياؿ كاإلبداع، كعممية تعممو مف - 1
. خبلؿ تبسيط المعاني، كاستثمار اإلمكانيات المتاحة

. تنمية الخياؿ، كخاصة الخياؿ اإلبداعي لدل المتدربيف- 2

. تنمية ميارات التفكير بشكؿ عاـ، كالتفكير اإلنتاجي بشكؿ خاص لدل المتدربيف- 3

. تييئة المتدربيف لمياـ اإلنتاج كالتفكير اإلبداعي- 4

إكساب المتدربيف كتعميميـ ممارسة أساليب تكليد األفكار المتضمنة داخؿ ألعاب - 5
. Scamperكأنشطة برنامج تكليد األفكارسكامبر

. زيادة فترات االنتباه، كبناء ركح الجماعة لدل المتدربيف- 6

. إثارة حب االستطبلع، كتحمؿ المخاطر، كتفضيؿ التعقيد، كالحدس، لدل المتدربيف- 7

فتح آفاؽ التفكير التباعدم لدل المتدربيف مف خبلؿ ما يتـ تقديمو أثناء المقاءات - 8
 .التدريبية

مساعدة المتدربيف عمى تعميـ الخبرات المكتسبة في مكاقؼ حياتية مختمفة، بعد - 9
. تقديميا ليـ في سياقات متنكعة

. إيجاد مستكيات عالية مف الطمكح كاآلماؿ، كتعزيز مفيـك الذات لدل المتدربيف- 10
Eberle,1997,p.20) )

 SCAMPER:تعميمات تطبيؽ برنامجسكامبر: سادسان 

:  SCAMPERمعمكمات عامة حكؿ ألعابسكامبر -أ 
 تحتاج إلى شخصيف عمى األقؿ، طفؿ في الثالثة مف SCAMPERألعابسكامبر: أكالن 

عمره أك أكبر كشاب أكبر منو ػ في أم عمر ػ بحيث يقـك الشخص الكبير بدكر المدرب، كقد 
يقـك المدرب بقيادة متدرب كاحد أك مجمكعة مف المتدربيف يصؿ عددىـ إلى مئة شخص، إال أف 

.  متدرب تقريبا (35) في حدكد SCAMPERالعدد المثالي لممتدربيف في برنامج سكامبر
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لمبدء بمعب األلعاب يقـك المدرب بقراءة نص المعبة كما ىك مكجكد في دليؿ : ثانيان 
كالغرض مف ىذه  (...)المدرب، كييتـ كثيران لمكقفات الضركرية التي يشار إلييا عادة بثبلث نقاط 

.  لتنفيذ التكجييات كالتعميمات التي يصدرىا المدرب،الكقفات ىك تكفير الكقت لممتدربيف
يجب مزاكلة األلعاب بكؿ حماس، كىذا الشرط يضع مسؤكلية كبيرة عمى المدرب : ثالثان 

فيك المسؤكؿ عف كؿ ما يمكف فعمو، كال بد أف يككف مستعدا كراغبا في التفكير كالػتأمؿ بكؿ فكرة 
ميما كانت متطرفة أك عفكية، كيتكقؼ نجاح األلعاب عمى قدرة المدرب كاستعداده كرغبتو في 

ظياره لمحناف كالحب كالدؼء كالحماس كالتكقعات اإليجابية فذلؾ يسيـ في نجاح  المعب كا 
. األلعاب

نظاـ األلعاب يتيح الفرص الكافية لممدرب لمتعبير عف خيالو اإلبداعي، إذ قد يعدؿ : رابعان 
المدربكف بعض األلعاب أك أجزاء منيا، أك أنشطتيا لتتناسب مع مجمكعة معينة مف المتدربيف، 

( 24المرجع السابؽ، ص).فيذا البرنامج مف البرامج القبلئؿ التي تشجع كتسمح باإلبداع

 SCAMPER تعميمات المتدربينقبمتطبيؽ ألعابسكامبر-ب

، كعند لعب ىذه المعبة، سيطمب منكـ SCAMPERسنمعب لعبة مف ألعابسكامبر
كعندما نستخدـ الخياؿ فإف كؿ شيء قابؿ . االنطبلؽ كالتحميؽ في عالـ مف الخياؿ

كلكننا عندما نتخيؿ حدكث أشياء غير عادية كغريبة نستمتع أكثر كننمي إبداعنا، كليذه ،لمحدكث
. األلعاب قكاعد يجب أف نتبعيا جيدا

... سأخبرؾ عف شيء كأتكمـ عنو، كالمطمكب منؾ أف تفكر في ىذا الشيء كأف تتخيمو– 

كيجب أف تفيـ أنو ليس المطمكب منؾ أف تقـك ... أحيانا سأطمب منؾ عمؿ شيء– 
... فقط تخيؿ أنؾ تفعمو... بعمؿ ذلؾ الشيء فعميا، كلكف عميؾ فقط أف تتخيؿ بأنؾ تفعمو

فقط يمكنؾ تحريؾ ... فعندما أطمب منؾ عمؿ شيء ال تتكمـ... تذكر أننا نتخيؿ بيدكء– 
... رأسؾ ألسفؿ إذا كنت مكافقا، كىزه مف اليميف إلى اليسار إذا كنت غير مكافؽ

أفضؿ طريقة لمتخيؿ ىي أف تضع كفيؾ عمى عينيؾ لكي تغمضيا، أك أف تغمض – 
عينيؾ، كتضع قدميؾ عمى أرضية الغرفة، ثـ تضع ذراعيؾ عمى الطاكلة كتجمس باسترخاء تاـ، 

... كعندما تفعؿ ذلؾ حاكؿ أف تستمع لي لترل كتتخيؿ ما أقكلو لؾ
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عندما أطمب منؾ ذلؾ دع األفكار تتدفؽ ... أحيانان أطمب منؾ تذكر بعض األفكار– 
... كشاىدىا في خيالؾ

حاكؿ جاىدان أف ترل الصكر المتخيمة، فكمما كانت محاكالتؾ جادة أكثر كمما كانت – 
( 20، ص2008الحسيني، )...رؤيتؾ لمصكر أفضؿ كأكثر متعة

 كصؼ عاـ إلدارة المقاء التدريبي في برنامج سكامبر- جػ 

 يمثؿ ثكرة بيضاء عمى كثير مف Scamper""في الحقيقة يمكف القكؿ أف برنامج سكامبر
البرامج التي تعمؿ عمى تعقيد المصطمحات ك المفاىيـ، كتتصمب إلى حد الجمكد في إجراءاتيا 
ف كاف ذلؾ عمى حساب اليدؼ مف  جرائية حتى كا  خبلؿ المقاءات التدريبية، لتككف منضبطة كا 

 المعمقة المراجعة، فمف خبلؿ Scamper""إال أف األمر مختمؼ مع برنامج سكامبر. إعدادىا
لمبرنامج كاألدب التربكم المتعمؽ بو، كمف خبلؿ الدراسة االستطبلعية لمبرنامج تكصمت الباحثة 
إلى أف المدرب ىك الشخص الكحيد القادر عمى إدارة المقاء التدريبي، كتقدير الكقت كاإلجراءات 

عداد األنشطة المناسبة . المناسبة ك األدكات المعينة كا 

 :يمكف أف نمخص طريقة تطبيؽ البرنامج بالطريقة التالية
 المكاد ك األدكات المعينة : 

جؿ تكضيحيا كشرحيا أتحتكم بعض األلعاب عمى كممات غير كاضحة لممتدربيف كمف 
... يمكف االستعانة ببعض الصكر أك المجسمات، كما يمكف استخداـ جياز العرض فكؽ الرأسي

اإلفراط في عرض الكسائؿ التعميمية فإف أك بأم طريقة يراىا المدرب مناسبة، مف جية أخرل 
. المعينة قد يؤثر عمى الخياؿ اإلبداعي

 اإلجراءات العممية : 

:  دقيقة يتـ تكزيعيا كالتالي (45)كؿ لعبة مف ألعاب البرنامج يستغرؽ تطبيقيا 

لمتأكد مف مبلئمة المكاف لعقد المقاء التدريبي، كالترحيب بجميع المتدربيف، ثـ  ( د15) -
يقـك المدرب بعرض عنكاف المعبة عمى المتدربيف كتقديـ مقدمة لمعبة، كفي ىذه األثناء 

 .يتـ عرض األمثمة ك الصكر التي تساعد المتدربيف عمى أداء المعبة بشكؿ مناسب
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، ثـ (عرض تكضيحي لمضمكف المعبة)يقدـ المدرب االستيبلؿ المتعمؽ بالمعبة  ( د8) -
" نذكر اسـ المعبة " ؟...ما رأيكـ أف نمعب لعبة: يقكـ بسؤاؿ المتدربيف كبشكؿ حماسي

 .كما يتـ في ىذا النشاط تذكير المتدربيف بقكاعد ك تعميمات المعب
ف تككف أمع ضركرة مراعاة , في ىذا النشاط يقـك المدرب بقراءة نص المعبة ( د15) -

نبرات صكت المدرب معبرة كتتناسب مع النص المقركء، ثـ بعد ذلؾ يقدـ المدرب بطاقة 
 .النشاط الخاصة بالمعبة لممتدربيف ك تشجيعيـ عمى تنفيذ ما يرد في البطاقة

بعد االنتياء مف آخر بطاقة نشاط في المعبة، يختـ المقاء التدريبي بجممة قصيرة  ( د7) -
. تعزز مف خبلليا قيمة العمؿ الذم قاـ بو المتدربكف

:  ميسرات التفكير اإلبداعي-3

يعدالنشاطاإلبداعيالحقيقيمئلنسانالناجحنتاجعمميةطكيمة، فاإلبداعيشكبلألساس 
األكلمدىالطفمفييذىالعممية، لذايؤكدكثيرمنالتربكييف، كالباحثينعمى إمكاناتالمدارس، كمعممييا، 

بداعالتبلميذ، كعميو  اثارة، كفتحالقنكاتمتطكيرا  كالكتابالمدرسيكمضمكنيفيجذبك 
نشطتكثيرمنالجيكدالعمميةلمبحثعنأسس، كطرائؽ تعميمية، كتربكيةتساعد التبلميذ في تطكير قدراتيـ 

 .كذلكمنخبللتزكيدالمناىجميذىاألسسكالطرؽ.اإلبداعية

فالمدرسةلياأىميةكاضحةفيالتشجيععمىاإلبداع، كتنميتو، فييتقدممممتعممخبرات متنكعة، 
شاممة، كمتكاممةمنخبلاللمنيجالمدرسيبمفيكمةالكاسع، كالمنيجالدراسيباعتبارىحياة 

المدرسةيتيحالفرصةلحريةالتفكير، كالتحميؿ، كتكجيياألسئمة، كاالستفسارات، كالتفكيراإلبداعييتيح 
 الفرصةأمامالمتعممينممثقةبالنفس، كركحالمخاطرةفيمكاصمةالبحث، كالكشؼ

كقدأثبتتدراسات كثيرةأنالبيئةالمدرسيةالتيتتسمبالحريةكالتشجيعكالخاليةمنالعقابكالتيديد 
 .تسيمفيتنميةقدرةالطمبةعمىالتفكيراإلبداعي

الصافي أنيبإمكانالمدرسةأنتمعبدكرناميمنافي ( 1991الصافي، ) كيرل 
 : تنميةاإلبداعكذلكمنخبلؿ

 .التكظيفالكامممقكىاألفرادكجعميميعممكنبأقصىطاقاتيمبمافيذلكقدراتيماإلبداعية -
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تكفيرالصحةالنفسيةليمباعتبارىامحكنالنجاحالعمميةالتربكية، إذيقكدالسكءالنفسيإلى  -
 .نمكشخصيةسكيةقادرةعمىاإلبداع

زيادةالتحصيبللدراسيمدييمكذلكمنخبلاللمساعدةعمىأنيتعممكاكيفينظمكف  -
 .الخبراتالمدرسيةبحيثتيسراكتسابالمعرفةبطريقةإبداعية

 فكظيفةالمدرسةىيجعمطبلبيايقكمكنبإسياممفيد لممجتمع، .تأكيداألىميةاالجتماعيةلئلبداع -
 ( 171، ص1997الصافي، ) .فبقدرنجاحيافيتنميةاإلبداعمدييمبقدرماتزيدقيمةإسياميـ

إلىبعضالعكامبللمساعدةعمىإطبلقالقدراتاإلبداعية  (58، ص2008، الداىرم(كقدأشار
المناخالنفسي، ثقةعاليةكخكفقميؿ، كالتكاصبللصفي، تكاصمحر ككاضح، : فيغرفةالصفكمنيا

مخططكمفتكح، كضكحاألىدافمممتعمميف، استثارةاالىتمامكالتصميمعمىتحقيقيا كتيسيرالتقكيممذاتي، 
بداءاآلراءالمخالفة لمشائعكالمألكفكالتجديدكاإلبداع  .كالضبطالتحكماستقبلليةالقرار، كحريةالتعبيركا 

في حيف يرل بعض الباحثيف أف عممية التدريب عمى اإلبداع ك تنميتو ترتبط بشكؿ كبير 
نو البد مف العمؿ عمى تكجيو أب (16، ص2004الركادم، )بشخصية الفرد لذلؾ فقد كجد 

. الطاقات الكامنة لدل الفرد لحؿ مشكمة معينة كاضحة كتحفيزه عمى ابتكار حمكؿ جديدة

 : معكقات التفكير اإلبداعي-4

لمتفكير اإلبداعي معكقات كثيرة كمتنكعة ال يمكننا اإلحاطة بيا في ىذه الدراسة، كقد تناكؿ 
معظـ الباحثيف ك الميتميف بمكضكع اإلبداع بدراساتيـ ك أبحاثيـ أىـ العقبات ك المعكقات التي 

تعيؽ اإلبداع ك التفكير اإلبداعي، لذل سيتـ االقتصار ىنا عمى عرض أىـ العقبات التي 
 .تعترض طريؽ تنمية التفكير اإلبداعي مف كجية نظر بعض الباحثيف

أف مف أىـ العقبات التي تعيؽ التفكير اإلبداعي داخؿ القاعة  (2005حبش، ) فقد بيف 
:  الصفية

إف تقييد حرية المتعمـ مف قبؿ المعمـ يبعث عمى تعطيؿ تفكير المتعمـ، : تقييد الحرية. 1
. كًمف ثىـٌ االعتماد عمى عممية التمقيف مف المعمـ دكف أف يككف لممتعمـ دكر أك رأم في ذلؾ
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إف السمبية التي قد تحصؿ مف المعمـ تجاه المتعمـ في حالة إجابة ىذا : السمبية. 2 
 كفيؿ بكأد التفكير العممي لدل المتعمـ، المتعمـ ،االخير إجابة بارعة أك اكتشافو أك حمو لمشكمة

. بحاجة إلى التشجيع كالحفز في ىذا المكقؼ فمابالكإذا قكبؿ باالنتقاد أك السخرية

إف استعجاؿ المعمـ لنتيجة ما يطرحو المتعمـ سكاء مف إجابة سؤاؿ : استعجاؿ النتيجة. 3 
.  يؤدم إلى إرباؾ تفكير المتعمـ كعدـ تركيزه كىذا بدكره يؤثر عمى تنمية التفكير لديو،أك نحكه

إف الحرص عمى خركج الطبلب بنتيجة متميزة يدفع المعمـ إلى : التفكؽ الكىمي. 4
ف بدت  الحرص عمى التمقيف ككضع األسئمة المباشرة التي تخدـ عممية التمقيف كالحفظ حتى كا 
األسئمة جيدة كتقيس الميارات إال أنيا قد تككف غير صادقة كذلؾ بتركيزىا عمى نفس القكالب 
كاألمثمة التي درسيا الطالب كحفظيا، كىذا بدكره يعٌطؿ عممية التفكير لدل الطالب كيعطي 

. تعميمان ىشان ال يمكف أف يصمد أماـ العقبات

الضعؼ في اإلمكانات المادية لو دكر في إضعاؼ تنمية التفكير خاصة : المادة. 5
اإلبداعي منو، كمع ذلؾ ال يعتبر ذلؾ عائقان معطبلن لمتفكير بؿ قد يككف حافزان لمتفكير بكيفية 

(  42-41، ص ص2005حبش، ).التغٌمب عميو

 إلى Parnes 1981)بارنز)كبالمقابؿ فقد أشار
الكثيرمنالمعكقاتالتيتحكلدكنتكليداألفكاراإلبداعية، 

الخكفمف نتائجاألفكار، : غيرأنيذىالمعكقاتفياعتقادىيمكنحصرىافيفئتينرئيسيتينيما
(  409، ص1999ىيجاف، ).كالنمطيةفيالتفكير

:  كمما سبؽ، ترل الباحثة أنو يمكف أف نجمؿ العكامؿ التي تؤدم إلى إعاقة اإلبداعبمايمي

لمعكقاتاالنفعالية كالمبالغة بالخكؼ ا/ المعكقاتالعقمية
الدافعية حيث تتعمؽ بأكالقمقؤلنياتقيدالتفكيركتمنعالفردمنالسعيكراء أم جديد كتزعزعثقتيبنفسيكمعكقات

يؤديعدمتشجيعالفردكتحفيزىكعدمحصكليعمىاحترامكتقديراآلخرينميإلىإعاقةاإلبداعككضعالحكاجزضداأل
 كأخيرا المعكقات البيئية فالبيئة التي تتسـ باالنغبلؽ ك تقييد الفرد ك الضغط عمى .فكارالجديدة

  .لى قتؿ ركح اإلبداعإتفكيره تؤدم 
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: مقدمة- 
في تنمية " Scamper" عند فاعميةبرنامج سكامبر ا في مكضكعوة الحاليت الدراسة كقؼ

. التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الخامس

 لذا فقد عممت الباحثة عمى مراجعة األبحاث كالدراسات التي تخدـ أغراض البحث 
في تنمية " Scamper"الحالي، كركزت عمى الدراسات التي اىتمت بفاعمية برنامجسكامبر 

التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الخامس، كما ركزت عمى الدراسات التي اىتمت بأثر البرامج 
الخاصة كالطرائؽ الحديثة في تنمية التفكير اإلبداعي، كبذلؾ تـ تصنيؼ الدراسات في المحاكر 

:  التالية

الدراسات التي اىتمت بتنمية التفكير اإلبداعي عامة  -1
. الدراسات التي اىتمت بتنمية التفكير اإلبداعي مف خالؿ البرامج المستقمة -2
  Scamper الدراسات التي اىتمت بتنمية التفكير اإلبداعي مف خالؿ برنامج سكامبر -3

كقد اعتمدت الباحثة في عرضيا ليذه الدراسات في كؿ محكر مف محاكر الدراسة عمى 
 إياىا مف األقدـ إلى األحدثبحيث يبيف اليدؼ مف الدراسة، كاألدكات مرتٌبةن التسمسؿ الزمني ليا 

المستخدمة فييا، كالعينة، كأىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة 

: الدراسات التي اىتمت بتنمية التفكير اإلبداعي عامة: المحكر األكؿ
الدراسات العربية  (أ

:  األردف (2001)دراسة الحكراني  -1

أثر برنامج تدريبي لتنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي في تحصيؿ الرياضيات )عنكانيا 
. (لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي لتنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي في 
. تحصيؿ الرياضيات، لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي

طالبة مف طالبات الصؼ العاشر، تـ اختيارىف بطريقة  (90)كقد بمغت عينة الدراسة 
تجريبية درست الكحدة المقررة في مادة الرياضيات : عشكائية، تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف
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كقد تـ تطبيؽ . باستخداـ البرنامج التدريبي في حيف درست المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية
 (بعدم– قبمي )االختبار التحصيمي المعد مف قبؿ الباحثة 

:  تكصمت الدراسة إلى النتيجة اآلتية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تحصيؿ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في 
األداء عمى االختبار التحصيمي، لصالح المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ البرنامج 

. التدريبي المصمـ لتنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي

  فمسطيف(2004)بك ندم أدراسة  -2

لتفكير اإلبداعي كعبلقتو بكؿو مف العزك السببي كمستكل الطمكح لدل تبلميذ ا): عنكانيا
 (الصفيف الخامس كالسادس االبتدائييف

تحديدعبلقةالتفكيراإلبداعيبكممنالعزكالسببيكمستكىالطمكح لىإىدفتيذىالدراسة
. لدىطمبةالصفالخامسكالسادساالبتدائيفيمدارسككالةالغكثمبلجئينفيمحافظة رفح

اختبارتكرانسممتفكيراإلبداعي، )كلتحقيقأىدافالدراسةتمتطبيقاألدكاتالتالية
 .د)مقياسالعزكالسببيمنإعدادالباحث، مقياسمستكىالطمكحاألكاديميمطبلبالمرحمةالثانكيةمنإعداد

منطمبةالصفالخامسكالسادس االبتدائي تكصمت ( ٢٦١ (تككنت عينةالدراسةمف (ةصبلحأبك ناىي
لى كجكدعبلقةارتباطيةمكجبةذاتداللةإحصائيةبينالتفكيراإلبداعيكبعدالعزك لمجيدكمستكل إالدراسة 

 – ذكر)الطمكح، كما كجكدفركقذاتداللةإحصائيةفيالتفكيراإلبداعيمدىأفرادالعينةتبعانلمتغيرالنكع
لصالحالذككر  (أنثى

 (2005)دراسة البمعاكم  -3

. (اثر برنامج تدريبيي عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ العاشر): بعنكاف

ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد برنامج لتنمية التفكير اإلبداعي لمصؼ العاشر األساسي، 
، )الطبلقة، المركنة، األصالة(البرنامجعمىتنميةالقدرةعمىالتفكيراإلبداعيبأبعادىالثبلثةكمعرفة أثر ىذا 

طالبان مف طبلب الصؼ العاشر األساسي مف مدرسة خميؿ  (١٦)كتككنت عينة الدراسة مف 
، ، تماختيارالعينةبشكمعشكائيةالكزير الثانكم

طبلب، (٨)التجريبيةتتككنمفعةاألكلىالمجمك,كقسمالباحثالعينةإلىمجمكعتينمتساكيتيف
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، كطبقالباحث البرنامج المعد لتنمية التفكير اإلبداعي ) ٨ )كالمجمكعةالثانيةالمجمكعةالضابطة
عمى المجمكعة التجريبية، بينما المجمكعة الضابطة لـ تمقى أم تدريب، كقد تـ تطبيؽ اختبار 

قبمي لمقياس التفكير اإلبداعي مف إعداد سيد خير اهلل عمى المجمكعتينالتجريبيةكالضابطة، 
عادةتطبيقاالختبارعمىالمجمكعتينبعداالنتياءمنتطبيؽ البرنامج، كقدتكصبللبرنامجإلىالنتائجالتالية : كا 

التكجدفركقذاتداللةإحصائيةبينالمجمكعتيف 
التجريبيةكالضابطةفياالختبارالقبميعمىمقياسالتفكيراإلبداعيكماكتكجدفركقذاتداللةإحصائيةبينالمجمكعتينا

كالمركنة، ك  ,الطبلقة)لتجريبيةكالضابطةفياالختبارالبعديعمى مقياسالتفكيراإلبداعيمبعد
. لصالحالمجمكعةالتجريبية(االصالة

  فمسطيف(2006)دراسةأبك زايدة -4

أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تدريس الرياضيات في تنمية التفكير اإلبداعي ): عنكانيا
 (لدل تبلميذ الصؼ السادس مف التعميـ األساسي بمحافظة شماؿ غزة

ىدفت ىذه الدراسةإلى معرفة أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تدريس الرياضيات عمى 
تنمية التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ السادس مف التعميـ األساسي بمحافظة شماؿ غزة 

( 80)كاتبع الباحث المنيج التجريبي ك تككنت عينة الدراسة الكمية مف . مقارنة بالطريقة التقميدية
تمميذان، كالمجمكعة الضابطة  (40)تمميذان مكزعة عمى مجمكعتيف المجمكعة التجريبية عددىا 

تمميذان، تـ اختيار العينة قصدينا، كتـ تكزيعيـ عشكائيان بالتساكم عمى مجمكعتيف،  (40)عددىا 
تجريبية تـ تدريسيا باستخداـ األلعاب التعميمية، كمجمكعة ضابطة تـ تدريسيا بالطريقة التقميدية، 

كما قاـ الباحث بإعداد اختبار التفكيراإلبداعي الرياضي في كحدة الكسكر العادية، الغراض 
اختبار القدرة عمى التفكير اإلبداعي في الرياضيات، : الدراسة استخدـ الباحث األدكات التالية

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط . األلعاب التعميمية، دليؿ المعمـ
درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية الذيف تعممكا باستخداـ األلعاب التعميمية في القياسيف القبمي ك 

. البعدم كفي اختبار التفكير اإلبداعي الرياضي ككؿ لصالح درجاتيـ في االختبار البعدم
يجاد  كتكصي الدراسةبضركرة االىتماـ بإعداد ألعاب تعميمية في مختمؼ فركع الرياضيات كا 
فرص كاممة لتعاكف التبلميذ أثناء المعب كتنافسيـ بالمشاركة في إعداد كاستخداـ األنشطة 
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التعميمية المصاحبة، ك ضركرة أال يقتصر نظاـ التقكيـ في مقرراتالرياضيات عمى التحصيؿ فقط 
. بؿ يجب أف ييتـ بقياس القدراتالعقمية لمتمميذ كمنيا اإلبداعية

 عماف (2007)دراسة الصرايرة  -5

أثر استخداـ األسمكب القصصي في تدريس مادة التربية االجتماعية كالكطنية ): عنكانيا
في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ األكؿ في مديرية التربية ك التعميـ لعماف 

 (الثالثة

ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر استخداـ األسمكب القصصي في تدريس مادة التربية 
تـ اختيار . االجتماعية كالكطنية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ األكؿ

طالبا ك طالبة كلتحقيؽ أغراض الدراسة قامت الباحثة بإعداد  (60)العينة بطريقة قصدية بمغت 
أداتيف األكلى عبارة عف مادة تعميمية معدة كفؽ األسمكب القصصي، كاألداة الثانية اختبار 

كقد أظيرت  (الطبلقة، كاألصالة، كالمركنة، كالتنظيـ، كالتركيب)لمتفكير اإلبداعي في إبعاد 
كجكد فركؽ ذات داللة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ : النتائج ما يمي

األكؿ األساسي في مادة التربية االجتماعية كالكطنية عمى اختبار التفكير اإلبداعي البعدم، 
. لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ األسمكب القصصي

  األردف (2010)حمادنة ,دراسة عباصرة -6

 (درجة التفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة اربد في األردف): عنكانيا

تيدفيذىالدراسة إلى معرفة درجة التفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينةاربد 
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطبيؽ اختبار تكرانس . (التخصص, جنساؿ,المدرسة)كفقا لمتغيرات 

طالبا كطالبةتـ اختيارىـ  (250)عمى عينة تككنت مف  (ا)التفكير اإلبداعي صكرة األلفاظ 
أف درجة التفكير اإلبداعي لدل طمبةالمرحمة : ىيككانت أبرز النتائج . بالطريقة العشكائيةالطبقية

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية عمى  (٦٩.٤٣)الثانكية كانت 
كدلت النتائج إلى عدـ كجكد . االختبار تعزل لمتغير التخصص كلصالح طمبة التخصص العممي

ثر لمتفاعؿ بينالجنس كالتخصص كالمدرسة عمى ألى كجكد إكلـ تشر النتائج , فركؽ تعزل لمجنس
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كؿ ميارةمف مياراتالتفكير اإلبداعيكقد أكصى الباحثاف بضركرةإجراء المزيد مف الدراسات حكؿ 
. مكضكع التفكير اإلبداعي في مراحؿ دراسية مختمفة كفي ضكء متغيرات أخرل

السعكدية   (2010)دراسةرمؿ  -7

فاعمية األنشطة االثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي ك التحصيؿ الدراسي في ): عنكانيا
مادة الرياضيات لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي المكىكبات بالمدارس الحككمية في مدينة 

. (مكة المكرمة

رائية في تنمية التفكير اإلبداعي مف إىدفت الدراسة الىالكشؼ عف فاعمية األنشطة اال
كتحسيف  (كالتفكير اإلبداعي ككؿ, التفاصيؿ, االصالة, الطبلقة ك المركنة)خبلؿ تنمية قدرة 

التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضياتمدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي المكىكبات بالمدارس 
. الحككمية في مدينة مكة المكرمة

طبقت الدراسةعمى عينة مف تمميذات الصؼ , اعتمدت الباحثة المنيج الشبة التجريبي
تمميذة قسمت الى مجمكعتيف  (50)الخامس االبتدائي المكىكبات في مدينة مكةبمغ عددىا 

كاألخرل ضابطة , تجريبية درست باستخداـ األنشطة اإلثرائية المعتمدة عمى األلعاب كاأللغاز
كاستخدمت الباحثة اختبار التفكير .درست باستخداـ األنشطة العادية المصاحبة لمكتاب المدرسي

ظيرت الدراسةفاعمية أ.كاختبار التحصيؿ الدراسي المعد مف قبؿ الباحثة (ب)اإلبداعيمتكرانس 
كما , األنشطة اإلثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي ك التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات

كصت الباحثة بضركرة تكظيؼ األانشطةاإلثرائية كنماذجيا التعميمية في تعمـ الرياضيات أ
 .بالمرحمة االبتدائية

  مصر(2010)دراسة عز الديف  -8

أثر استخداـ فنية دم بكنك لقبعات التفكير الست عمى تنمية مياراتالحؿ ): عنكانيا
. (اإلبداعي لممشكبلت في الكيمياء لدل طبلب الشعب العممية بكمية التربية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت المرتبطة بدراسة 
الكيمياء لدل طبلب الفرقة الثانية شعبتي الطبيعة كالكيمياء كالبيكلكجي بكمية التربية كأثر استخداـ 

 .فنية قبعات التفكير الست عمى تنمية ىذه الميارات
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استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، كما استخدمت اختبار تفكير إبداعي لممشكبلت 
 طالبان كأشارت الدراسة إلى كجكد قصكر 43الكيميائية، ك أجريت الدراسةعمى عينة مككنة مف 

جراء المعالجة التجريبية، كما إلحؿ اإلبداعي لممشكبلت قبؿ ؿفي الميارات الرئيسية الثبلث 
أشارت إلى تحسف أداءالطبلب بعد المعالجة بالبرنامج المعد في إكساب الطبلب ميارات الحؿ 
اإلبداعي لمطبلب في الكيمياء، مما يؤكد عمى األثر الكبير الستخداـ فنية قبعات التفكير الست 

كفي ضكء النتائج تكصي الدراسة .عمى تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت الكيميائية
. بضركرة االىتماـ باستخداـ فنية قبعات التفكير الست في التدريس لتنمية مياراتالتفكير اإلبداعي

 السعكدية(2011)دراسة خير الديف  -9

استخداـ نمكذج أبعاد التفكير في تدريس االجتماعيات عمى تنمية الميارات ): عنكانيا
 (الجغرافية كالتفكير اإلبداعي لدل تبلميذ المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية

استخداـ نمكذج أبعاد التفكير في تدريس االجتماعيات ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف أثر 
عمى تنمية الميارات الجغرافية كالتفكير اإلبداعي لدل تبلميذ المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية 

كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث بإعداد قائمة بالميارات الجغرافية المتضمنة بمقرر . السعكدية
لمعمـ في ؿجؿ ذلؾ دليؿ أالدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ األكؿ المتكسط، كما صمـ مف 

اعتمد البحث عمى المنيج شبو .معد كفؽ نمكذج أبعاد التفكيرك(الخرائط كالتقنيات الحديثة)كحدة 
تمميذان كمجمكعة تجريبية كاحدة، كقد تكصؿ  (37)التجريبي كالذم طبؽ عمى عينة بمغ عددىا 

استخداـ نمكذج أبعاد التفكير أدل إلى نمك الميارات الجغرافيةلدل تبلميذ الصؼ ف أالباحث الى 
األكؿ المتكسطكالتي تمثمت في نمك ميارة استخداـ الخرائط كميارة الصكر كميارة استخداـ 

. التقنيات الحديثة
 جدة  (2011)دراسة العكيضي  -10

فاعمية كحدة دراسية قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات ): عنكانيا
 (التدريس اإلبداعي لدل الطالبات معممات المغة العربية بالمرحمة المتكسطة كاتجاىاتيف نحكىا

ىدؼ البحث لقياس فاعمية كحدة دراسية قائمة عمى برنامج قبعات التفكير الست في تنمية 
التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ : ميارات التعميـ اإلبداعي لدل الطالبات المعممات في مجاالت

كاتجاىيف نحكىا فأعدت الباحثة كحدة دراسية كاستخدمت المنيج شبو التجريبي ذك العينة الكاحدة 



 انذراسبد انمبثقخ  انلبنثانفصم 
 

 
84 

 

 طالبة مف الممتحقات ببرنامج الدبمكـ العاـ في التربية تخصص المغة العربية؛ كطيبقت 25البالغة 
: كقد أسفرت المعالجة اإلحصائية عف النتائج التالية_ قبؿ كبعد التجربة _ عمييف أدكات البحث 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات القياس القبمي كالبعدم في اختبار التحصيؿ 
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف . 89.03 (ت)لصالح القياس البعدم حيث بمغ اختبار 

متكسطات القياس القبمي كالبعدم في بطاقة مبلحظة ميارات تخطيط كتنفيذكتقكيـ الدركس 
، أما ميارتي 88.88في ميارة التخطيط  (ت)لصالح القياس البعدم حيث بمغت قيمة اختبار 

كىي قيـ دالة عند مستكل 279.00في القياس البعدم  (ت)التنفيذ كالتقكيـ بمغت قيمة اختبار 
، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدم في مقياس االتجاه 0.0001أقؿ مف

 .كبير جدان  (ƞ2)، ككاف حجـ تأثير الكحدة الدراسية حسب قيمة مربع ايتا 9.2الذم بمغ 
 :  فمسطيف (2011,الدبش)دراسة -11

فاعمية برنامج قائـ عمى أسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس مبحث التربية ): عنكانيا
 (الكطنية لرفع مستكل التحصيؿ لطمبة الصؼ التاسع األساسي في محافظة رفح

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى أسمكب التفكير اإلبداعي في 
تدريس مبحث التربية الكطنية لرفع مستكل التحصيؿ لطمبة الصؼ التاسع األساسي في محافظة 

 30ك اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي نظاـ المجمكعتيف المجمكعة التجريبية كعددىا . رفح
 طالبة، كتـ اختيار عينة 40 طالبان ك 30 طالبة، كالمجمكعة الضابطة كعددىا 40طالبان ك 

استخدـ الباحثاالختبار التحصيمي كاالختبار اإلبداعي المتكافئ قبؿ . الدراسةبطريقة قصدية
نو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي ألى إتدريس البرنامج كبعده، كأشارت نتائج 

لصالح التطبيؽ  (الكمي كأبعاده)درجات مجمكعة الدراسة في اختبار التفكير اإلبداعي القبمي 
 العينة لممجمكعة التجريبية أفرادالبعدم، كما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

كقد .  العينة لممجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم لصالح المجمكعة التجريبيةأفرادك
باستخداـ أسمكب التفكير اإلبداعي كأسمكب تدريس يساىـ في رفع مستكل : أكصى الباحث

. التحصيؿ كينمي اإلبداع لدل الطمبة

 

:  اليمف (2011)كآخركف , دراسة الحدابي -12
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التحصيؿ كعبلقتو بتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل عينة مف الطمبة )عنكانيا 
 (المكىكبيف في الجميكرية اليمنية

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كالذم يعد أحد المخرجات 
استخدمت الدراسة المنيج .النيائية لعممية التعميـ كالتعمـ، كعبلقتو بميارات التفكير اإلبداعي
طالب مف طبلب الصؼ  (50)الكصفي في جمع البيانات كذلؾ لمجمكعة الدراسة المؤلفة مف 

التاسع مف التعميـ األساسي تـ اختيارىـ بطريقة قصدية كليذا الغرض تـ استخداـ اختبار تكرانس 
المقنف عمى  (ب) الصكرة المفظية TorranceTest of Creative Thinkingلمتفكير اإلبداعي

ـ 2010- 2009البيئة اليمنية كدرجات التحصيؿ النيائية في اختبارات نياية العاـ الدراسي 
كقد خرجت الدراسة بنتيجة تدؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة . الخاصة بأفراد العينة

إحصائية بيف متغيرم التحصيؿ الدراسي كالتفكير اإلبداعي لدل عينة مف الطمبة المكىكبيف في 
. الجميكرية اليمنية

:  سكريا (2011)دراسة خضر  -13
أثر برنامج قائـ عمى بعض األنشطة العممية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ): عنكانيا

سنكات في  (5-6)دراسة تجريبية عمى عينة مف أطفاؿ الركضة مف عمر"لدل طفؿ الركضة 
 ("مدينة دمشؽ

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر بعض األنشطة العممية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي 
طفبل  (40)لدل عينة مف أطفاؿ الركضة في مدينة دمشؽ، مككنة مف (طبلقة، أصالة، تخيؿ)

. طفبل كطفمة (20)كطفمة كزعت عشكائيان عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية في كؿ مجمكعة 
أعدت الباحثة برنامج أنشطة عممية كاستخدمت اختبار التفكير اإلبداعي باألفعاؿ كالحركات، 

(TCAM)كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية  :
عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسط درجات أطفاؿ كؿ مف المجمكعتيف 

عمى اختبار التفكير ، كالضابطة كالتجريبية عمى اختبار التفكير اإلبداعي في القياس القبمي
. اإلبداعي باألفعاؿ كالحركات في القياس البعدم ككاف الفرؽ لصالح المجمكعة التجريبية

 
 

 :  عماف(2012)دراسة حجازم  -14
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أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة ): عنكانيا
 األساسية

أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية التفكير اإلبداعي لدل ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف
طالبان كطالبة، تـ  (60)تككنت عينة الدراسة مف .طمبة المرحمة األساسية في منطقة الجميؿ

اختيارىـ بالطريقة القصدية مف طمبة الصؼ الخامس كتـ تكزيعيـ عشكائيان إلى مجمكعتيف، 
طالبان كطالبة، تـ تدريس المجمكعة الضابطة باستخداـ  (30)الضابطة كتجريبية كتككنت مف

كاستخدـ في القياسيف القبمي كالبعدم جمسة تدريبية،  (14)البرنامج المقترح، الذم تكٌكف مف 
كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ".أ"لمتفكير اإلبداعي صكرة األلفاظ  (Torrance)اختبار تكرانس 

بعاده الثبلث أذات داللة إحصائيةبيف متكسطات المجمكعتيف عمى اختبار تكرانس ككؿ، ك
، تعزل لمطريقة، ككانت لصالح المجمكعة التجريبية؛ مما يدؿ عمى (الطبلقة، المركنة، كاألصالة)

فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية التفكير اإلبداعي لدل أطفاؿ المرحمة األساسية في 
منطقة الجميؿ، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات عمى 

. االختبار ككؿ، تعزل لمجنس، أك التفاعؿ بيف متغيرم الطريقة كالجنس
  عماف (2013)دراسة العساؼ  -15

اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل " عنكانيا 
" طمبة المرحمة األساسية العميا في مديرية تربية عماف الثالثة

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك تنمية ميارات التفكير 
: اإلبداعي لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في مديرية تربية عماف الثالثة، كعبلقتو بمتغيرات

معمما كمعممة، كتككنت  (133)ك تـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف . المؤىؿ العممي كالخبرة
اتجاىات المعمميف نحك تنمية قدرات : فقرة مكزعة عمى ثبلثة مجاالت، ىي (45)أداة الدراسة مف 

التفكير اإلبداعي، اتجاىات المعمميف نحك الكشؼ عف الميارات اإلبداعية كتحديدىا، اتجاىات 
كتكصمت الدراسة إلى أف اتجاىات المعمميف نحك تنمية . المعمميف نحك تشجيع كتبني اإلبداع

ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة إيجابية، مع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات 
المعمميف نحك تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كلصالح 
حممة شيادة الدراسات العميا، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية في اتجاىات المعمميف نحك 

. تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة تعزل لمتغرم الخبرة سنكات الخدمة
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:  الككيت (2012)دراسةالصميمي -16

ريس ماة التربية الفنية باستخداـ القصة لمصؼ الثامف في تنمية دأثر ت): عنكانيا
. (التفكيراإلبداعي ك الخياؿ الفني بدكلة الككيت

ريس ماة التربية الفنية باستخداـ القصة لمصؼ الثامف دىدؼ الدراسة الى الكشؼ عف أثر ت
في تنمية التفكيراإلبداعي ك الخياؿ الفني بدكلة الككيت، تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة 

تـ اختيار العينة . طالبا كطالبة (650) كالبالغ عددىـ 2012الصؼ الخامس لمعاـ الدراسي 
بالطريقة القصدية، كتـ اختيار شعبتيف صفيتيف احداىما لمذككر ك األخرل لئلناث كمجمكعة 

لى كجكد فركؽ ذات داللة احصائيةلصالح إتكصمت الدراسة . تجريبية ك مثميما مجمكعة ضابطة
بعاده الثبلثة ك عمى اختبار الخياؿ تعزل أالمجمكعة التجريبية عمى اختبار التفكير اإلبداعي ب

 .(القصة، األسمكب االعتيادم)ألسمكب التدريس 

 :الدراسات األجنبية (ب

 كاليفكرنيا (Kleiner,1991)دراسةكمينر -1

(The Effects Of Synctics Training On Students Creativity And 
Achievement In Science) 

 (تأثيرطريقة تألؼ األشتات عمى اإلبداع كالتحصيؿ لدل الطمبة في مادة العمـك )

، ىدفتيذىالدراسةإلىالتعرفعمىتأثيراستخدامطريقةتآلفاألشتاتعمى الفيـ
 .كالتفكيراالبتكاريكقدراتالكتابةلدىطبلبالصفالرابعكالخامساالبتدائيفيمادةالعمكـ

، ؿتمميذانمنالمستكىاألقممنالمتكسطفي التحصي(٥٨)كتككنتعينةالدراسةمف
كقسمتعينةالدراسةإلىمجمكعتينمجمكعة ، بمدارسمدينةسانتيبكاليفكرنيا

كمجمكعةضابطيدرستباستخداـ ، تجريبيةدرستمادةالعمكمباستخدامطريقةتآلفاألشتات
كاستمرتفترةالتجريبأربعةأسابيعتمقتخبللياكمتا ، الطريقةالمعتادةفيالتدريس

 .غطتالمعمكماتالخاصةبالجسمالبشرم، المجمكعتينعشرساعاتفيدراسةالعمكـ

 .كتمتطبيقيقبميانكبعديان ، استخدمالباحثاختبارانتحصيميانمنإعدادىمقياستحصيبللطمبة
 : كتكصمتالدراسةإلىمايمي
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 .أصبحمدىطبلبالمجمكعةالتجريبيةزيادةفيالمفاىيماألساسية.1

داخبللفصؤلثناءالدراسة،أدىاستخدامطريقةتآلفاألشتاتإلىزيادةمشاركةطبلبالمجمكعةالتجريبية.2
. 

أثبتتالدراسةعدمكجكدفرقداإلحصائيانفيمتكسطالدرجاتبينالمجمكعةالتجريبية .3
 .كالقدرةالكتابية، كقدراتالتفكيراالبتكارم، استيعابيمممادةالعمكـ: كالضابطةَّفيكممف

( Queen, 1994)دراسة ككيف  -2

(The aca'demic, creative, and social performance of six At-risk 
adolescents who participated in An ternative school program (At Risk)) 

ميارات االداء االجتماعية ك االكاديمية ك اإلبداعية لستة مراىقيف مشاركيف في برنامج المدرسة )
 (البديمة

ىدفت إلى معرفة أثرالتعمـ التعاكني في تطكير اإلبداع، ككشفت الدراسة عف أف تعزيز 
اإلبداع ساندتو األحداث خبلؿ السنة الدراسية، كالمحاكالت اإلبداعية لمطبلب، كما أف الطبلب 

أشاركا باإلجماع إلى أف المدرسة كاف ليا تأثير إيجابي في حياتيـ اليكمية كلعؿ السبب في ذلؾ 
استراتيجيات التدريس اإلبداعي 

 أنتاريك(Lafrance 1994)دراسة الفرانس -3
Notes teachers creative thinking among students special needs 

 .(ممحظات المدرسيف لمتفكير اإلبداعي لدل الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة) 

مدرسا مف المدارس االبتدائية في كالية  (20)قامت الباحثة بإجراء مقاببلتفردية مع 
: الطمبة ىـ)أنتاريك، كذلؾ لتحديد ما إذا كاف أسمكبيـ في تكجيو طمبتيـ يتسـ باالبتكارية 

المتفكقكف الذيف ال يعانكف مف صعكبات في التعمـ، كالمتفكقكف الذيف يعانكف مف صعكبات في 
كأشارت النتائج إلى أف المعمميف . (التعمـ، كغير المتفكقيف الذيف يعانكف مف صعكبات في التعمـ

كانكا عمى كعي بالعديد مف الخصائص التي يتمتع بيا ىؤالء الطمبة باالضافة إلى دكرىـ المفيد 
لتنمية الطالب ككؿ عف طريؽ التحكؿ الدراؾ نقاط القكة اإلبداعية باإلضافة إلدراؾ نقاط 

. الضعؼ
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  تكساس(Olenchak,1995)دراسة أكلنشاؾ  -4

 (Effects of enrichment on gifted learning –disabled students):عنكانيا

 (أثر برنامج إثرائي في تنمية التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ )

ىدفت إلى استقصاء أثر برنامج إثرائيفي تنمية التفكير اإلبداعي كمفيـك الذات لدل الطمبة 
مف الطمبة ذكم صعكبات  (108)المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ، كتككنت عينة الدراسة مف 

التعمـ مف الصفكؼ الرابع كالخامس كالسادس في كالية تكساس، كتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر 
ذم داللة إحصائية لمبرنامج اإلثرائي في تحسيف االتجاىات نحك المدرسة كمفيـك الذات، كما 
بينت النتائج كجكد أثر ذم داللة إحصائية في مستكل تحسيف اإلنتاج اإلبداعي لدل الطمبة 

. المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ

 استرالياAmabel) 1998)دراسةأمابؿ -5

  (Amodel of creativity and innovation in organization research)عنكانيا

 (.نمكذج لئلبداع ك اإلبتكار في المنظمات البحثية )

ىدفت ىذه الدراسة إلى كضع نمكذج لمعكامؿ التي تحفز السمكؾ اإلبداعي كتدعمو أك 
. تعيقو في مؤسسات القطاع العاـ في مدينة ممبكرف باستراليا

ستخدـ فييا المنيج الكصفي الكثائقي باالعتماد عمى الكتب كالدراسات ذات العبلقة ا
أف مف العكامؿ التي تحفز السمكؾ : بمكضكع الدراسة، كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا

تاحة حرية التصرؼ لمعامميف أثناء تأدية : اإلبداعي كتدعمو الرغبة في المخاطرة كالتحدم، كا 
. أعماليـ، كدعـ األفكار الجديدة كتشجيعيا، كتكفير اإلمكانات المادية كالبشرية في بيئة العمؿ

كما بينت نتائج الدراسة أف مف العكامؿ التي قد تؤدم إلى إعاقة اإلبداع مناخ العمؿ الذم يشجع 
عبلقات التنافس بدال مف التعاكف، كيفرض قيكدنا عمى العامميف أثناء تأدية أعماليـ كعدـ عدالة 

 .أسمكب التقييـ ككفاية المكارد

 نيكمكسيكك  (Gerjovich,2000)دراسة جير جكفيش -6

 The relationship between students’ creativity and preferred): عنكانيا
learninstyles) 
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 (العبلقة بيف إبداع الطبلب ك أنماط التعمـ)

ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف العبلقة بيف إبداعات الطبلب مف خبلؿ تفكيرىـ اإلبداعي 
ك الطريقة التي يتعممكف بيا في المدارس الثانكية في كالية نيكمكسيكك االمريكية، كتككنت عينة 

كقد استخدـ الباحث استبانة . طالبا كطالبة مف طبلب المرحمة الثانكية العميا (142)الدراسة مف 
التعمـ التنافسي، التعمـ الفردم، : لى األبعاد التاليةعفقرة مكزعة  (67)طكرىا بنفسو تضمنت 

تكصمت الدراسة الى كجكد . أساليب التعمـ البصرية ك السمعية، كأسمكب التعمـ بالمكاد المحسكسة
ارتباط إيجابي بيف نمك التفكير اإلبداعي كاستخداـ أسمكب التعمـ المفضؿ لدل الطالب، كما 

ظيرت فركؽ دالة احصائيان لصالح االناث حكؿ التكجو نحك تنكع أساليب التعمـ لمزيد مف اإلبداع 
. كاالكتشاؼ

  أمريكا (Ham,2000)دراسة ىػاـ -7

 Varieties of Creativity Investigating the Domain- Specificity": عنكانيا
of Creativity in Young Children" 

 (التعرؼ عمى أنماط كميارات التفكير اإلبداعي لدل األطفاؿ الصغار )

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف ميارات التفكير اإلبداعي لدل األطفاؿ كاألداء اإلبداعي في 
لدل عينة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية في الكاليات المتحدة  (المغة، كالفف، كالرياضيات)مجاؿ 

طفؿ كطفمة، كاستخدـ الباحث اختبار كلش كككجف  (109)األمريكية، كقد بمغت عينة الدراسة 
لقياس قدرات التفكير اإلبداعي عند األطفاؿ، كتكصمت الدراسة إلى اختبلؼ أداء األطفاؿ في 

باختبلؼ قدراتيـ اإلبداعية، فاألطفاؿ ذكم التفكير  (المغة، كالفف، كالرياضيات)المجاالت السابقة 
المرتفع لدييـ ميارات إبداعية عالية في المجاالت السابقة عمى عكس األطفاؿ ذكم التفكير 

. اإلبداعي المنخفض
 جنكب افريقيا(Van Antwerp,2002)دراسةفاف انتكرب  -8

 Fantasyandimaginationasprerequisitesforcreative: عنكانيا
Thinkingduringfoundationbase Education 

  .(أثر الخياؿ ك التمثيؿ الخيالي في التفكير اإلبداعي أثناء التعميـ )
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ثر استخداـ المعمـ ألسمكب التخيؿ ك التمثيؿ الخيالي ألى التعرؼ عمى إىدفت الدراسة 
كتككنت عينة الدراسة . ساسي مف متطمبات التفكير اإلبداعي عمى تحصيؿ الطبلبأكمتطمب 

كقاـ الباحث . طالبا كطالبة يدرسكف في مدارس ضكاحي كيب تاكف في جنكب افريقيا (88)مف 
عده ألى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كقد اخضعت المجمكعتيف الختبار إبتقسيـ الطبلب 

ظيرت النتائج أك. الباحث خصيصا يقـك عمى تخيؿ الرسكمات ك التعبير عنيا لفظيا ك كتابيا
 .فركقا تحصيمة لصالح المجمكعة التجريبية

 لكريزيانا(Johnson,2003)دراسة جكنسكف  -9

 Creative Teaching: its Effects Upon The Creative Thinking":عنكانيا
Ability Achievement. And Intelligence of Selected Fourth Grade Students 

التدريس اإلبداعي ، آثاره عمى التفكير اإلبداعي ،القدرة عمى  اإلنجاز كالذكاء لدل عينة )
  .(مختارة مف طبلب المرحمة الثانكية

ر بعض الدركس المكجيةفي التفكير اإلبداعي لدل عينة أثىدفت الدراسة الى تحديد 
تككنت عينة . مختارة مف طمبة المرحمة الثانكية في كالية لكيزيانا في الكاليات المتحدة األمريكية

طالبان كطالبة قسمت إلىمجمكعتيف، مجمكعة تجريبية، كأخرل ضابطة تعرض  (٣٥٣)الدراسة مف 
درسان مصممان لتنمية اإلبداع كقدرات التفكير اإلبداعي كلمدة  (١٢)طمبة المجمكعة التجريبية إلى 

كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التفكير . دقيقة لكؿ درس (٣٠)
 .اإلبداعي ككانت لصالح اإلناث

 تايكاف(Hung,2003) دراسة ىنج -10

 A study of creative problem solving instruction-a): عنكانيا
design and assessment in elementary school chemistry courses) 

دراسة أثر استخداـ نمكذج حؿ المشكبلت في تصميـ كتقييـ منياج مادة الكيمياء في )
 (.المدرسة االبتدائية

ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ نمكذج حؿ المشكبلت اإلبداعي في اإلبداع العممي كالقدرة 
طالبا في الصؼ الخامس الساسي في  (25)عمى حؿ المشكبلت العممية عمى عينة مككنة مف 
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تايكف، كتضمنت أدكات الدراسة مقياسا قبميا في اإلبداع العممي كمقياسا آخر في حؿ المشكبلت 
العممية، ثـ درست المجمكعة باستخداـ نمكذج حؿ المشكبلت اإلبداعي، كبعد انتياء المعالجة 

كأشارت النتائج إلى أف درجات االختبار البعدم لكؿ مف اإلبداع العممي . طبؽ عمييـ المقياساف
كحؿ المشكبلت العممية أعمى بكثير مف درجات االختبار القبمي، مما يعني فاعمية نمكذج حؿ 

. المشكبلت اإلبداعي

 ( (Duriez& Soenens,2005: دراسةدكريز ك سكنيس -11

(Classroom Learning Environment and Creativity: Some Caribbean 
Findings) 

 (البيئة الصفية لمتعمـ كاإلبداع)

طالبان  (٣٥٠)تككنت عينة الدراسة مف . ىدفت الدراسة الى دراسةاألداء اإلبداعي لمطمبة
تـ تطبيؽ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي الشكمي، كاختبار تكرانس . كطالبة مف طمبة الثانكم
أظيررت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل . لمتفكير اإلبداعي المفظي

. لمتغير الجنس كالتخصص في األداء اإلبداعي

 ماليزيا(Dhanapal,Saroja,2008)دراسة داناباؿ ك ساركجا -12

 Cultivating Critical and Greative Thinking Skills through الدراسةعنكاف
an Integrated Approach to the Teaching of Literary Texts. 

 (تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ك الناقد مف خبلؿ تعميـ منيجمتكامؿ لمنصكص األدبية )

لدل  (CCTS)ىدفت الدراسة لتحديد الكضع الحالي لميارات التفكير اإلبداعي ك الناقد 
 .الطمبة الماليزييف

. تألفت العينة مف طمبة الدرجة الرابعة الماليزييف في المدراس الريفية ك الحضرية
المستمد مف قبؿ  (أ) لمتصنيؼ Cogaffك ككجاؼ Bloomاستخدمت ىذه الدراسة تصنيؼ بمـك 

. الدكتكر مصطفى القذافي، إضافة الى مقابمة المعمميف

أظيرت الدراسة كجكد فركؽ جكىرية بيف المجمكعة التجريبية ك الضابطة في ميارات 
التفكير اإلبداعي كالناقد لصالح المجمكعة التجريبية التي اتبعت المنيج المتكامؿ لمتدريس 
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كما بينت عدـ كجكد فركؽ بيف طمبة المدارس الريفية كالحضرية مف حيث , النصكص األدبية
. التأثر بالنيج المطبؽ

الدراسات التي اىتمت بتنمية التفكير اإلبداعي مف خالؿ : المحكر الثاني
. البرامج المستقمة

 الدراسات العربية (أ

:  سكرية (2000) دراسة شبيب  -1

فاعمية برنامج ككرت في تنمية التفكير اإلبداعي، دراسة تجريبية في الصؼ )عنكانيا 
. (الثاني اإلعدادم

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج ككرت في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة 
بدأ التجريب النيائي في مدينة دمشؽ باختيار عينة الدراسة كقد تألفت . الصؼ الثاني اإلعدادم

طالبنا كطالبة مف طمبة الصؼ الثاني اإلعدادم مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية  (84)مف 
كقد تمت  (متفكؽ، متكسط، متأخر)كضابطة تضـ كؿ مجمكعة ثبلث مستكيات تحصيمية 

:  االستعانة في تنفيذ ىذه الدراسة باألدكات التالية

. برنامج ككرت لمتفكير- 

. (أ)اختبار تكرانس بصكرتو المفظية - 

كشفت نتائج ىذه الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية 
عمى اختبار تكرانس في جميع أبعاده، كذلؾ كجكد فركؽ  (لصالح المجمكعة التجريبية)كالضابطة 

لصالح )ذات داللة إحصائية بيف أداء أفراد المجمكعة التجريبية حسب مستكاىـ التحصيمي 
عمى الدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي، كعدـ كجكد فركؽ ذات  (أفرادالمستكل المتكسط

. داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث عمى اختبار التفكير اإلبداعي عمى جميع أبعاده

  عماف (2000)دراسة مطر  -2

ثربرنامجتعميمالتفكيركالمكاىبغيرالمحددةعمىتطكيرالقدراتاإلبداعيةكمفيكمالذات أ): عنكانيا
 (.لدىعينةمنطمبةالصفالخامساألساسي
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فيتطكير (المكاىبالمتعددة(ثربرنامجتعميمالتفكيرأىدفتالدراسةالىالتعرفعمى
طالبانفيمنطقةعماف الكبرىكتـ (٥٨)القدراتاإلبداعيةكمفيكمالذات، كتككنتالعينةمف

لىمجمكعتينمتساكيتيناحداىاتجريبيةكاألخرىضابطة، إتقسيميـ
التخطيط، اتخاذالقرار، التنبؤ، االتصاؿ،  )ميارات(٥)تمرينامكزعاعمى(١٢٥)كتككنالبرنامجمف
ظيرتالنتائجتفكقالمجمكعةالتجريبية أكقدطبقالبرنامجعمىالمجمكعةالتجريبيةك( التفكير المنتج

 ).تحميبللتبايف)عمىالضابطةكبفرقداالحصائيانفيالتفكيراإلبداعيكمفيكمالذاتباستخداـ

 مكة (2004)دراسة زمزمي  -3

في  [اإلدراؾ، التفاعؿ، االبتكارية ] لتعميـ التفكير CORTفاعمية برنامج الككرت): عنكانيا
تنمية قدرات التفكير الناقد كاالبتكارم لدل عينة مف طالبات قسـ رياض األطفاؿ بجامعة أـ القرل 

. مكة المكرمة– 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية برنامج الككرت لتعميـ التفكير عف طريؽ 
التدريب عمى ميارات اإلدراؾ الجزء األكؿ، كميارات التفاعؿ الجزء الثالث، في تنمية القدرة عمى 
التفكير الناقد، كالتدريب عمى ميارات اإلدراؾ الجزء األكؿ، كميارات االبتكارية الجزء الرابع في 

ارىا بطريقة مطالبةن تـ اخت (٩٦)بمغ مجمكع أفراد العينة .تنمية قدرات التفكير االبتكارم
عشكائيةكزعف عمى ثبلث مجمكعات اثنتاف تجريبيتاف ك الثالثة ضابطة استخدمت الدراسة ثبلثة 

اختبار كاطسكف كجميسرلمتفكير الناقدكاختبار تكرانسممتفكير االبتكارم المصكر : مقاييس ىي
لىكجكد فركؽ دالة إحصائيان إتكصمت الدراسة  (ا)، كاختبار تكني لمذكاء الصكرة (الصكرة ب)

لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف البلتي طبؽ عمييف البرنامج في تنمية ميارات التفكير الناقد 
كالتفكير االبتكارم مقارنة بالضابطة، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية 

. الثانية كالضابطة في بعد المركنة

 المكصؿ(2006)دراسة فتكحي  -4

ثر برنامج المكاىبالمتعددة في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات معاىد أ): عنكانيا
 (عدادالمعمماتإ
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ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف أثر برنامج المكاىب المتعددة في تنمية التفكير اإلبداعي 
لدل طالبات معاىد إعداد المعممات كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ تصميـ تجريبي ذم المجمكعات 

في  (٢٣)طالبة،  (٤٦)المتكافئة ذات االختباريف القبمي كالبعدم، كتككنت عينة البحث مف 
نس لمتفكير اإلبداعي االمجمكعة التجريبية كما يقابميا في المجمكعة الضابطة، كطبؽ اختبار تكر

كبرنامج المكاىب المتعددة الخاص بتنمية التفكير اإلبداعي لكاركؿ  (الصكرة المفظية)
التخطيط، )كالمتضمف خمسة ميارات Unlimited Taluts By Carrol Shilker1971شميختر

كبعد تطبيؽ البرنامج أظيرت النتائج تفكؽ (اتخاذ القرار، التنبكء، االتصاؿ، التفكير المنتج
المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم مما يدؿ عمى أف البرنامج لو 
أثر في تنمية التفكير اإلبداعي، كفي ضكء النتائج أكصى الباحث بضركرة إدخاؿ برامج تنمية 
. التفكير في معاىد إعداد المعمميف كالمعممات كالمرحمة اإلعدادية لتعميـ الطمبة ميارات التفكير

. تدريب المدرسيف كالمدرسات عمى طريقة تطبيؽ برنامج المكاىب المتعددة في المدارس

 عجماف(:2006)دراسة الجالد  -5

فاعمية استخداـ برنامج ككرت في تنمية مياراتالتفكير اإلبداعي لدل طالبات ): عنكانيا
 (المغة العربية ك اإلسبلمية في شبكة عجماف لمعمـك ك التكنكلكجيا

ىدفت الدراسة إلى دراسة فاعمية استخداـ برنامج ككرت في تنمية مياراتالتفكير اإلبداعي 
تككنتعينة الدراسة . لدل طالبات المغة العربية كاإلسبلمية في شبكة عجماف لمعمـك ك التكنكلكجيا

كقد طبؽ اختبار التفكير اإلبداعيمتكرانس تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات . (111)مف 
في تنمية  (التفاعؿ)كالثالثة  (تكسيع مجاالالدراؾ)داللة إحصائيةلبرنامج ككرتبكحدتية األكلى 

ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات المغة العربية ك اإلسبلمية في شبكة عجماف لمعمـك ك 
. التكنكلكجيا

 عسير ( ىػػػػ1428-ـ 2007)دراسة السميماني  -6

في تنمية  (TRIZ)أثر بعض مبادئ الحمكؿ االبتكارية لممشكبلت كفؽ نظرية ): عنكانيا
 (التفكير االبتكارم لدل عينة مف المكىكبيف بالصؼ األكؿ الثانكم العاـ بمنطقة عسير
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لى الكشفعف مدل تأثير بعض مبادئ الحمكؿ االبتكارية لممشكبلت كفؽ نظرية إىدفت 
(TRIZ)  في تنمية التفكير االبتكارم لدل عينة مف المكىكبيف بالصؼ األكؿ الثانكم العاـ

 طالبان مف طبلب مركز رعاية المكىكبيف في عسير 50تككنت عينة الدراسة مف . بمنطقة عسير
استخدـ , كتقسيميـ الى مجكعتيف تجريبية كضابطة, تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة

ك البرنامج التدريبي المعتمد عمى  (أ)الباحث مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي بصكرتو الشكمية 
لى فاعمية البرنامج المعد بتنمية إتكصؿ البحث . بعض مبادئ الحمكؿ االبتكارية كفؽ نظرية تريز

صت الدراسة بضركرة تكفير األلعاب التعميمية التي تساعد عمى التفكير أككما , التفكير االبتكارم
االبتكارم ك باستخداـ نظريةتريز في بناء برامج تدريبية لتنمية التفكير االبتكارم مف خبلؿ 

. المناىج الدراسية

:  العراؽ (2008)دراسة أميف، ك الحياكم -7

فاعمية استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية التفكير اإلبداعي كالدافعية نحك )عنكانيا 
 .(العمؿ المختبرم لدل طمبة الصؼ الرابع قسـ الفيزياء بكمية التربية جامعة المكصؿ

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ فاعمية استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية التفكير اإلبداعي 
كالدافعية نحك العمؿ المختبرم لدل طمبة الصؼ الرابع قسـ الفيزياء بكمية التربية بجامعة 

طالبنا كطالبة كزعكا إلى مجمكعتيف درست المجمكعة  (88)تككنت عينة الدراسة مف . المكصؿ
التجريبية باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني، فيما درست المجمكعة الضابطة بالطريقة 

. (مقياس الدافعية, اختبار التفكير اإلبداعي): كقد استخداـ الباحثاف األدكات التالية. االعتيادية

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 
استراتيجية العصؼ الذىني عمى أفراد المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في 
تنمية التفكير اإلبداعي بميارتي الطبلقة كالمركنة كالدافعية نحك العمؿ المختبرم، في حيف لـ 

. تظير تمؾ الفركؽ في ميارة األصالة بيف أفراد المجمكعتيف

:  سكرية (2010)دراسة بدكر  -8

في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ " Risk"فاعمية برنامج رسؾ )عنكانيا 
. (السابع األساسي في مدينة البلذقية
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ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج رسؾ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل 
طمبة الصؼ السابع األساسي في مدينة البلذقية كالكشؼ عف الفركؽ بيف الذككر كاإلناث مف 

طالبنا كطالبة، تـ تقسيميـ  (144)تككنت عينة الدراسة مف . حيث القدرة عمى التفكير اإلبداعي
طالبنا كطالبة، كالمجمكعة الضابطة  (72)المجمكعة التجريبية تككنت مف : إلى مجمكعتيف

كقد استخدمت الباحثة . طالبنا كطالبة، اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي (72)تككنت مف 
:  األدكات التالية

" Risk."برنامج النظاـ الذكي لمعالجة المعرفة رسؾ- 

. اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي- 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف : أسفرت ىذه الدراسة عف النتائج التالية
نتيجة التطبيؽ البعدم  (لصالح المجمكعة التجريبية)التجريبية كالضابطة عمى اختبار تكرانس

لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة الذككر كاإلناث مف أفراد المجمكعة إإضافة 
 .التجريبية عمى اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي

:  سكريا (2011)دراسة بكر  -9

أثر استخداـ طريقة حؿ المشكبلت في تنمية التفكير اإلبداعي كالتحصيؿ لدل ): عنكانيا
. (الطمبة المتفكقيف عقمينا

ىدؼ البحث إلى معرفة أثر استخداـ طريقة حؿ المشكبلت في تنمية التفكير اإلبداعي 
بمغت . كالتحصيؿ لدل عينة مف الطمبة المتفكقيف عقميان في الصؼ العاشر بمحافظة مدينة دمشؽ

طالبان كطالبة مف الصؼ العاشر في مدرسة الباسؿ لممتفكقيف ك تـ  (60)عينة البحث مف طمبة 
 طالبان كطالبة، (30)المجمكعة التجريبية تككنت مف: تقسيـ عينة البحث إلى مجمكعتيف
طالبان كطالبة، كتـ تدريب المجمكعة التجريبية باستخداـ  (30)كالمجمكعة الضابطة تككنت مف 

أساليب كأنشطة النمكذج التعميمي المصمـ كفؽ طريقة حؿ المشكبلت، أما المجمكعة الضابطة 
:  كقد استخدـ الباحث األدكات التالية. لـ تتمؽ أم تدريب كتابعت دركسيا بالطريقة التقميدية

النمكذج التعميمي في مادة المغة العربية لمطمبة المتفكقيف في الصؼ األكؿ الثانكم -
. بمدارس المتفكقيف، المنبثؽ عف طريقة حؿ المشكبلت
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اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي -

:  أسفر البحث عف النتائج التالية

تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده األربعة المتمثمة - 
بالدرجة الكمية الطبلقة كالمركنة األصالة، كىذا يعني فاعمية ىذا النمكذج كقدرتو عمى تنمية 

. ميارات التفكير اإلبداعي

 غزة  (2012)دراسة المدىكف  -10

أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في ): عنكانيا
. (مبحث حقكؽ اإلنساف لدل تبلميذ الصؼ السادس بغزة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية 
في مبحث حقكؽ اإلنساف لدل تبلميذ  (الطبلقة، المركنة، األصالة)ميارات التفكير اإلبداعي 

ناث" كاتبعت الباحثة المنيج .الصؼ السادس االبتدائي في مدارس ككالة الغكث الدكلية" ذككر كا 
التجريبي بتصميـ حقيقي لمجمكعتيف متكافئتيف كقياس قبمي كبعدم، كتـ تطبيؽ أداة الدراسة 
االختبار التفكير اإلبداعي، بيدؼ التعرؼ عمى أثر برنامج قبعات التفكير الست في تدريس 

مبحث حقكؽ اإلنساف في تنمية التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ بغزة، كتككف االختبار مف 
ف برنامج قبعات التفكير الست يتصؼ بفعالية كبيرة تزيد عف ألى إأسئمة، تكصمت الدراسة (8)
كفقان لمعامؿ مربع إيتا في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في تدريس مبحث حقكؽ  (0.78)

 .اإلنساف لدل تبلميذ الصفالسادس
 العراؽ  (2013سمماف, الخياط)دراسة  -11

ثر استخذامنمكرجمارزانكالبعاد التعمـ في تعديؿ انماط التعمـ كالتفكير لدل طبلب أ): عنكانيا
 (السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية

ىدفالبحث إلى الكشؼ عف أثر استخداـ أنمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تعديؤلنماط التعمـ 
كالتفكير لدل طبلب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية، بمغ عدد أفراد عينة البحث 

 بطريقة ةتـ تكزيع العيف.طالبانكاستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمبلءمتو طبيعة البحث (77)
عد الباحثاف منياجا تعميميا قائما عمى نمكذج ألى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية كإعشكائية 
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فاعمية أنمكذج مارزانك في تعديؿ : كقد استنتج الباحثاف ما يأتي.كمقياس ألنماط التفكير, مارزانك
. نماط التعمـ كالتفكير لدل طبلب السنة الدراسيةالثالثة في كمية التربية الرياضيةأ

 :الدراسات األجنبية (ب

:  جنكب افريقيا (Erickson,1990)دراسة أريكسكف -1

(Choice and perception of control, the effect of a thinking skills 
program on the locus of control self and creativity of gifted students) 

. (أثر برنامج الككرت لتعميـ ميارات التفكير في تنمية التفكير اإلبداعي لدل الطمبة)

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج الككرت لتعميـ ميارات التفكير في تنمية التفكير 
طالبنا، (150)اإلبداعي لدل طمبة الصؼ السادس كالسابع كالثامف، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

تعرضت عينة الدراسة لبرنامج الككرت، كقد استخدـ الباحث اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 
، كقد أظيرت النتائج كجكد أثر لمبرنامج في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل (بعدم– قبمي )

 .الطمبة

 (Hinnant,1993)دراسة ىينانت -2

(Effect of Purdue Program on development creative thinking skills) 

 (.فاعمية برنامج بيردك في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي)

استخدمت . لى معرفة فاعمية برنامج بيردك في تنمية ميارات التفكير اإلبداعيإىدفت الدراسة 
أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ . الدراسة اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بصكرتو المفظية

. لمركنة كاألصالةاذات داللة احصائية عمى ميارات التفكير اإلبداعي بأبعاده الطبلقة ك

 الصيف(Victor Fung, 1997)دراسة فكتكر فكنغ -3

(Effect of a sound Exploration program on children creative thinking 
in music) 

. (فاعمية برنامج االستكشاؼ الصحيح في التفكير اإلبداعي لؤلطفاؿ في المكسيقى)
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 مدرسة ابتدائية حضرية 12 طالبان مف 66ضمت ىذه الدراسة عينة عشكائية مؤلفة مف 
لى ثبلثة مجمكعات، المجمكعة األكلى إفي كؿ مف مينيبكليس، ساينتباكؿ، مينيسكتا، قسمت 

استخدمت الدراسة . كالثانية شاركت في البرنامج، بينما لـ تشارؾ المجمكعة الثالثة في البرنامج
. لقياس درجة التفكير اإلبداعي في المكسيقى (Webster)مقياس كيبستار

النحك , األصالة, أظيرت نتائج الدراسة اختبلفات ىامة بيف المجمكعات الثبلثة في المركنة
كليس في الشمكليو المكسيقية، حيث حقؽ أفراد المجمكعة األكلى ك الثانية أرقاـ , المكسيقي

مرتفعة أكثر مقارنة مع أفراد المجمكعة الثالثة في عكامؿ اإلبداع المكسيقي بعد المشاركة في 
. برنامج االستكشاؼ الصحيح الغير تقميدم

 نيكزلندا (Coombe,1997)دراسةككمبي -4

إلىالتعرفعمىأثرتعميمطمبةالمدارسالثانكيةبنيكزلندابرنامجالقبعات راسة ىدفتالد
الستةكبرنامجككرتعمىتنميةالتفكيراإلبداعي، كاستخدمالباحثالمنيجالتجريبي لمجمكعتيف 

متكافئتينإحداىماتجريبيةتعرضتمبرنامجتطكيرميارةالتفكيرباستخدامبرنامج القبعاتالستة كبرنامجككرت، 
طالبانكطالبة، كمثميمتككنتالمجمكعة الضابطةالتيممتتعرضممبرنامج، (24)كبمغعددالطمبةفييا

:  كقداستخدمالباحثاألدكاتالتاليةلقياسأثرالبرنامج

 .مقياسإدكاردلمفيكمالذاتمدىالمفكريف 1-

 (الطبلقةكالمركنةكاألصالة)التفكيراإلبداعيرات لقياسقدرانساختبارتك 2-

 .مقياسككستالخصائصالسمككالذكي 3-

 .اختبار رافييترلقياسالقدرةالعامة 4-

 .المدرسيةاالختباراتنتائج 5-

ف برامجتعميمالتفكيرقدحققتاليدففيتطكيرخصائص السمكؾ الذكي أكقددلتنتائجالدراسةعمى
 .لتجريبيةالدل العينة كالقدرةعمى التفكيراإلبداعي

 (Zlotin&other,2001)دراسة زلتكف ك آخركف  -5
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(Theories and application when using teresas theory in the filed of 
non-technical) 

 (النظريات ك التطبيؽ في استخداـ تريز في المجاؿ غير التقني)

سنكات مف خبلؿ  (7-6) ىدفت الدراسة الى تعميـ نظرية تريز لطمبة تتراكح أعمارىـ بيف 
. برنامج تدريبي تـ تطكيره استنادت الى ىذه النظرية

حدل إكاستخدـ الباحثكف برنامج تدريبي يستند الى نظرية تريز، تـ تطبيقو عمى تبلميذ 
بينت الدراسة أف البرنامج التدريبي فعاؿ في تعمـ األطفاؿ صغار السف . المدارس االبتدائية

. اإلبداع بنجاح

:  الصيف(Pin.Jen chen,2008)دراسة بف جف تشيف -6

(Effectiveness of Web Quest Instrucvtional Strategy on Critical Thinking 
and creative Thinking Abilities of Elementary School Upper Grade 
Students). 

التعميمية في تنمية قدرات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل [Web Quest]فاعمية استراتيجية)
 (طمبة المدرسة االبتدائية العميا

التعميمية في تنمية (Web Quest)ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ تأثير استراتيجية
. قدرات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل طبلب المدرسة االبتدائية

طالبان مف طمبة الصؼ الخامس االبتدائي المكزعيف عمى  (67)تككنت عينة الدراسة مف 
اختبار تكرانس لمتفكير : كقد استخدمت الباحثة األدكات التالية. مجمكعتيف تجريبية كضابطة

 المقابمة ، كاختبار التفكير الناقد،(ب)ك  (أ)اإلبداعي لمصكرة 

:  كأظيرت الدراسة النتائج التالية

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارات التفكير 
ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة الطبلقة مف . الناقد

باإلضافة الى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية . ميارات التفكير اإلبداعي
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ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف . كالضابطة في ميارة المركنة مف ميارات التفكير اإلبداعي
. المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة األصالة مف ميارات التفكير اإلبداعي

الدراسات التي اىتمت بتنمية التفكير اإلبداعي مف خالؿ : المحكر الثالث
 Scamperبرنامج سكامبر

 :الدراسات العربية (أ
 :  األردف (2006)دراسة البداريف  -1

في تنمية القدرة اإلبداعية كمفيـك  (سكامبر)فاعمية استراتيجية تكليد األفكار ): عنكانيا
 (الذات لدل عينة أردنية مف طمبة ذكم صعكبات التعمـ

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استراتيجية تكليد األفكارسكامبر لتعميـ التفكير عند عينة 
كطبقت الدراسة . مف الطمبة ذكم صعكبات التعمـ، كأثرىا عمى قدراتيـ اإلبداعية كمفيـك الذات

طالبان كطالبة، كضابطة  (47)طالبان كطالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف، تجريبية ضمت  (97)عمى 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ عدة أدكات تمثمت بقياـ الباحث .طالب كطالبة (50)شممت 

بتطبيؽ إستراتيجية تكليد األفكارسكامبر بعد أجراء بعض التعديبلت عمى اإلستراتيجية كترجمتيا 
نس المفظي لمتفكير اإلى المغة العربية كتطبيؽ الصكرة المعربة لمبيئة األردنية الختبار تكر

ىاريس لقياس مفيـك تقدير الذات لدل / اإلبداعي، الصكرة المعربة لمبيئة األردنية مقياس بيرس 
األطفاؿ كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كأظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر الستخداـ 

كعدـ كجكد أثر لمجنس، كلمتفاعؿ بيف . استراتيجية تكليد األفكارسكامبر عمى القدرات اإلبداعية
كما بينت النتائج كجكد أثر الستخداـ استراتيجية . الجنس كطريقة التعمـ عمى القدرات اإلبداعية

 .تكليد األفكارسكامبر عمى مفيـك الذات
  األردف (2013)زيداف , دراسة فتكحي -2

 (ثر برنامج سكامبر في تنمية التفكير اإلبداعيأ): عنكانيا
لى معرفة اثر برنامج سكامبر في تنمية التفكير اإلبداعي لدل تبلمذة إىدؼ البحث 

طالبا تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف تجريبية  (50)تككنت عينة البحث مف. الصؼ الرابع االبتدائي
تكصمت النتائج الى كجكد فركؽ لصالح Scamperاستخدـ الباحثاف برنامج سكامبر, ك ضابطة
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كصى الباحثاف أكقد  (الطبلقة كاالصالة كالمركنة كالدرجة الكمية)درجات المجمكعة التجريبية في 
. كاستخداـ استراتيجيات لتطكير اإلبداع, بضركرة استخداـ استراتيجيات مختمفة لمتعمـ كالتعميـ

 
  عماف (2013)دراسة الحشاش  -3

بناء برنامج تعميمي يستند إلى استراتيجية تكليد األفكار كقياس أثره في تنمية ): عنكانيا
 (ميارات التفكير اإلبداعي كدافعية االنجاز كالتحصيؿ المعرفي لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ

ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج تعميمي يستند إلى استراتيجية تكليد األفكار كقياس أثره 
في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كدافعية االنجاز كالتحصيؿ المعرفي لدل الطمبة ذكم 

طالبة مف طالبات صعكبات التعمـ المكاتي  (31)صعكبات التعمـ، كتككف أفراد الدراسة مف 
يعانيف مف صعكبات في المغة العربيةكتـ تعييف الطالبات عشكائيان في مجمكعتيف، مجمكعة 

كالختبار فرضيات الدراسة تطبيؽ . طالبة (15)طالبة، كأخرل ضابطة تضـ  (16)تجريبية تضـ 
لمتفكير اإلبداعي، كتـ تطكير مقياس دافعية اإلنجاز، كاختبار  (أ)الدراسة مقياس تكرانس الشكمي 

التحصيؿ المعرفي لقياس ميارات الكتابة في المغة العربية، باإلضافة إلى بناء البرنامج التعميمي 
المستند إلى استراتيجية تكليد األفكار، كتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر ذم داللة إحصائية 

لمبرنامج التعميمي المستند إلىاستراتيجية تكليد األفكار في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل 
. الطمبة ذكم صعكبات التعمـ

الدراسات االجنبية  (ب

 تركياToraman(2013)دراسة تكرماف  -1

 Application of the Six Thinking Hats and SCAMPER: عنكانيا
Techniques on the 7th Grade Course Unit "Human and Environment": An 

Exemplary Case 
فاعميةتطبيقبرنامج يعتمد عمى القبعات الستة ك تقنيات سكامبر عمى تبلمذة :  عنكانيا

 دراسة حالة. الصؼ السابعفيكحدة اإلنساف ك البيئة
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عدباستخدامبرنامج أتيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل فاعميةالبرنامج التعميميالذم 
 Scamperقبعات التفكير الستك تقنيات برنامج سكامبر

اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة الحالة، كاعتمدت أسمكب المبلحظة كمصدر مباشر 
 .لممعمكمات، في حيف تـ اعتماد أسمكب المقابمة كمصدر ثانكم لمبيانات

 تمميذانكتمميذةفي الصؼ السابع مف طبلب الفصؿ الدراسي الثانيمعاـ 20تككنت العينة مف 
 . في المدرسة الثانكية باسطنبكؿ2013

ىتحسف ك تطكر قدرة التبلميذ عمى فيـ مصطمحالنظـ البيئية، كالقدرة إؿتكصمت الدراسة 
عمى المقارنة بيف مككنات النظـ البيئية ك تصنيفييا مف حيث المتغيرات المناحية، كتنكع الكائنات 

ف غالبية التبلميذ كاف لدييـ تكقعات سمبية نحك ألى إكما تكصمت الدراسة . التي تعيش ضمنيا
 .ض في المستقبؿ قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامجرالبيئةككاقع األ

 :تعقيبعامعمىالدراساتالسابقة
الدراسات التي تناكلت تنمية مياراتالتفكير  مراجعة الباحثة لؤلدبيات ك منخبلؿ

حاث، كالتي عمى الرغـ مف االختبلؼ باإلبداعي كجدت الباحثة كفرة في كـ ك نكع األ
فيمابينيافياألسمكبالمستخدمفيتنميةمياراتالتفكير اإلبداعي إالأنيا 

اتفقتفيككنياأظيرتتأثيرناإيجابيافيتنميةىذىالميارات، ممايدعماالفتراض 
 .القائمبإمكانيةتنميةتمكالمياراتمتكظيفيافيالمكاقفالحياتيةكالتعميمية

منعرضالدراساتالسابقةكجكداىتمامعالميكاسعبتكظيفبرنامج برامج لمباحثة تبيف
تعميمالتفكير عامة، ك التفكير اإلبداعي بشكؿ خاص، 

يجابي فيتنميةاإلبداع التفكيراإلبداعي  فقدأشارتنتائجعددمنالدراساتإلىكجكدأثرا 
 .لدىعيناتمختمفة

 :مف حيث األىداؼ:أكال -

تباينتالدراساتالتيتناكلتبرامجمتعددةلتنميةالتفكيراإلبداعيمنحيث أىدافيافقد 
رمؿ، ()2010عز الديف،  .)تبنتبعضالدراساتاتجاىتنميتو داخؿ المنيجالدراسيكدراسة

2010()Duriez&Soenens,2005 )
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( 2006البداريف، )فيحينينادياالتجاىاألخربتنميةالتفكيربشكممستقمعنالمنيجالدراسي كمف بينيا دراسة 
تقكـ عميو كىك االتجاه الذم (Hinnant,1993)(2000شبيب، )، (2013زيداف، فتكحي، )ك

. اإلبداعيلتنميةميارات التفكيريةالدراسةالحاؿ

 

 :منحيثعيناتالدراسة : ثانيان 

المراحبللتعميميةكالجنسفي الدراسات مف حيثتفاكتتالعينات
( 2011الخضر، )كدراسة الدراساتمرحمة رياض األطفاؿ تالتفكيراإلبداعي،حيثاستيدفتبعضكؿالتيتنا

 (Kleiner,1991)(2010 رمؿ، )(2004أبك ندم، )كتناكؿ البعض اآلخر المرحمة األساسية كػ 
المرحمة الثانكية، كتطرؽ بعض الباحثيف  (2005البمعاكم،  )(2001الحكراني، )في حيف اختار 

في حيف قاـ البعض اآلخر  (2006فتكحي،  )(2010عز الديف، )الى المرحمة الجامعية كدراسة 
 (.2013العساؼ، )بتطبيقيا عمى المعمميف كدراسة 

أما مف حيث متغير الجنسفقد اعتمدت بعض الدراسات المقارنة بيف الذككر ك اإلناث 
( 2010عباصرة ، حمادنة ،)(2004أبك ندم ،)لمعرفة مقدار التحسف لدل كؿ منيما كدراسة 

اكتفت (2007السميماني ، )(2011خير الديف ،)أما دراسة  (2000شبيب ، )(2012حجازم ،)
الحكراني )بتطبيؽ الدراسة عمى الذككر في حيف تناكلتبعض الدراسات اإلناث فقط كدراسة 

( 2004زمزمي ، )، (2010رمؿ ،)(2011،

 :منحيثاألدكاتالمستخدمة: ثالثان 

التيتناكلتالتفكيراإلبداعي،حيثاشتركتمعظمالدراساتفياستخداماختبارينأحدىـالدراساتتنكعتاألدكاتفي
أبك 2011) (الدبش)اعداددليممممعمـ ، تحميبللمحتكىمثمدراسة  ، المتفكيراإلبداعي كاآلخرتحصيمي

استراتيجية  (Pin ,Chen,2008)في حيف استخدمت دراسة 2006)السميرم) ،2006)زايدة ،
(Web Quest)  الحدابي )(2012حجازم ، )لمتفكير اإلبداعيفي حيف استخدمت دراسة
. اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي  (2011،

 :منحيثالمنيجالمستخدـ:رابعان 
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تالتيتناكلتالتفكيراإلبداعيفياستخدامالمنيج،فقداستخدمتغالبيةالدراساتالمنيجالتجريبيـاتنكعتالدراس
ا كـ( 2006البداريف،  )(2010بدكر، )(2006أبك زايدة  )(2005البمعاكم، )2011)الدبش (ثؿ

 Toraman,2013))اعتمد بعضيا عمى منيج دراسة الحالة كدراسة 

 :منالدراساتالسابقةةخالصةالباحث

االطبلععمييا،كاتضحمف االباحثةبعرضؤلىمالدراساتالعربيةكاألجنبيةالتيتسنىموتقاـ
 :خبلاللعرضالسابقمايمي

عمىالطرائؽ التفكيرأثبتتيذىالدراساتفاعمية طرائؽ التدريس التي تعتمد عمى تنميةميارات  -
 .التقميدية

األثراإليجابيالذم أحدثتيبرامج كاستراتيجيات التفكير كالتفكير اإلبداعي  -
 .عمىتحصيبللطمبةكاتجاىاتيمكقدراتيـ التفكيريةاألمرالذيدعاالباحثينإلىاقتراحاألخذبيا كتعميميا

 الركضة)المختمفة تكزعتالدراساتالسابقةعمىمختمفالمكادالدراسيةكفركعياكعمىالمراحبللتعميمية  -
 (ثانكم -تعميمأساسي- 

معظمالدراساتالتيتمتمراجعتياتناكلتفاعمية برنامج سكامبرعمىالطمبةذكم صعكبات التعمـ  -

 :معالدراساتالسابقةفيمايميقالحالي الدراسة تشابو

مف خبلؿ ماتـ عرضيمف دراسات سابقة متعمقة بمكضكع الدراسة، يمكف القكؿ أف الدراسة 
: الحالية تتفؽ معظميا في 

كاعتباره تعميـ ك التدريب عمى ميارات التفكير عامة ، كالتفكير اإلبداعي خاصة أىمية -
 .حد أىـ أىداؼ العممية التعميميةفي كافة المراحؿ أ
 .فاعمية تعميـ التفكير عامة ك التفكير اإلبداعي خاصة مف خبلؿ البرامج المستقمة -
لتكليد األفكار فيتنمية " Scamper"فاعمية البرنامج المستخدـ كىك برنامجسكامبر  -

 .ميارات التفكير اإلبداعي 
قائمعمىمجمكعةتجريبية كاحدة،كمجمكعةضابطكاحدة  اؿاستخدامالمنيجالتجريبي -

 "Scamper"لمتأكدمنفاعميةالبرنامجالمستخدمفيتنميةمياراتالتفكير، كىك برنامج سكامبر
 .لتكليد األفكار
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 .ىا معبعضالدراساتفيأىداؼيوالحاؿلدراسة تشابيا -
 .لمقياستكرانسممتفكيراإلبداعيىامعبعضيذىالدراساتفياستخداـقالحاليت الدراسة كماتشابو -
. التي تنتميإلىمرحمةالتعميماألساسيامعبعضالدراساتفيطبيعةعينتوةالحاليلدراسةتشابيا -

 :عنالدراساتالسابقةةماتختمفبيدراسةالباحث

  : عنالدراساتالسابقةبالنقاطالتاليةتختمؼ الدراسة الحالية 

 عمى الطمبة Scamper"" ركزت الدراسات السابقة التي تناكلت برنامج سكامبر -
ذكم صعكبات التعمـ، في حيف أف الدراسة الحالية تناكلت الطمبة العادييف في 

 .(الصؼ الخامس تحديدا)مرحمة التعميـ األساسي 
باعتبارىا الدراسة – عمى حد عمـ الباحثة _ جدة البرنامج في البيئة المحمية  -

 لتنمية اإلبداع Scamperاألكلى التي تناكلت برنامج تكليد األفكارسكامبر
.  كالتفكير اإلبداعي

قياـ الباحثة بإجراء االختبار المؤجؿ لمتأكد مف فاعمية ك ثبات األثر الذم تركو  -
. البرنامج لدل أفراد العينة

 



انفصم انراثغ 

 ا و إجراءارهانذراسخيُهج 

 
يقذيخ  

 انذراسخيُهج :  أوو

 ا و ػيُزهانذراسخيجزًغ :   بَيب

 انذراسخأدواد :   بنلب
اختبار تكرانس التفكير اإلبداعي  -1
 "Scamper"برنامج سكامبر  -2

إجراءاد انذراسخ و خطىارهب  :  راثؼب

 انذراسخرصًيى :  خبيمب

األسبنيت اإلحصبئيخ انًمزخذيخ :  سبدسب
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 مقدمة
 ا كاألدكات المستخدمة فيوا كعينتوالدراسةتتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ كصفان لمنيجية 

كتنفيذ " Scamper"كدالالتيا السيككمترية كعرضان لمخطكات المتبعة فيتطبيؽ برنامج سكامبر 
. الدراسةتجربة 

 الدراسةمنيج : أكال
اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي لمكشؼ عف فاعمية برنامج سكامبر 

كاعتمدت لتكليد األفكار في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامس 
:   التجريبية كفقان لممتغيرات التاليةالدراسةعمى استخداممجمكعتيف متكافئتينفي عينة الباحثة

 : Scamper"برنامج سكامبر: المتغير المستقؿ -
 (الطبلقة، المركنة، األصالة)ميارات التفكير اإلبداعي: المتغير التابع -

، (الصؼ الخامس) عممت الباحثة عمىاختيار مجمكعتيف مف طمبة مرحمة التعميـ األساسي
ثـ اختيرت إحدل المجمكعتيف عشكائيا لتككف مجمكعة ضابطة كاألخرل تجريبية، حيث تمقى 

أفراد المجمكعة التجريبية تدريبا عمى برنامجسكامبر لتنمية اإلبداعفيما لـ يخضعأفراد المجمكعة 
الضابطة ألم برنامج كتـ تطبيؽ اختبار تكرانس المفظي لمتفكير اإلبداعي كبعد تطبيؽ 

 . برنامجسكامبر الذم استغرؽ خمسة أسابيع تـ استخداـ نفس األداتيف لمقياس البعدم

: الدراسة عينة : ثانيا
ك تككنت عينة البحث مف  (الغسانية ك زينب فكاز)اختارت الباحثة عينتيا مف مدرستي 

تككنت . طالبنا كطالبة مف طمبة الصؼ الخامس في مدرسة الغسانية ك زينب فكاز (60)
طالبة أما المجمكعة الضابطة  (11)طالباى ك (19)طالبنا كطالبة،  (30)المجمكعة التجريبية مف 

يبيف تكزيع أفراد  (1)كالجدكؿ . طالبة (11)طالبان ك (19 )،طالبان كطالبة (30)فقد تككنت مف 
. المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
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الضابطة ك يبيف تكزيع أفراد المجمكعتيف التجريبية ( 1)الجدكؿ رقـ 
المجمكع الكمي االناث الذككر مجمكعتا الدراسة 

 30 11 19المجمكعة التجريبية 

 30 11 19المجمكعة الضابطة 

 60 22 38المجمكع الكمي 

 

:  قامتالباحثة بالخطكاتالتالية (التجريبية كالضابطة)كلضماف التكافؤ بيف مجمكعتي الدراسة 

سنة كبذلؾ تـ  (11-10) بحيث تككف أعمارىـ بيف الدراسةمراعاة السف لدل أفراد عينة  -1
 .استبعاد كؿ طالب لديو سنة رسكب اك أكثر

ذككر ك )لممجمكعة التجريبية " Scamper" عممت الباحثة عمى تطبيؽ برنامج سكامبر -2
 .، بينما لـ يتـ تطبيؽ البرنامج عمى أفراد المجمكعة الضابطة(إناث

قبؿ تطبيؽ برنامج سكامبر  (الضابطة ك التجريبية)لمتأكد مف تكافؤ طمبة المجمكعتيف  -3
"Scamper " الدرجة الكمية، الطبلقة، المركنة، )فيما يتعمؽ بميارات التفكير اإلبداعي المتمثمة

عممت الباحثة عمى تطبيؽ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بصكرتو المفظيةتطبيقا  (االصالة
الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كلمعرفة قبميا عمى الطمبة ثمقامت 

ستكدنت لمعينات المستقمة،  اختبارما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية تـ استخداـ
كالجدكؿ اآلتي يكضح نتائجاختبار ستكدنتممتعرفإلىداللةالفركقبيف متكسطيالمجمكعتيف الضابطة 

 . مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي كمجاالتو الفرعيةكالتجريبية في القياس القبمي عمى
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 لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة (T-Test)قيمة اختبار ( 2)الجدكؿ رقـ 
كالتجريبية في التطبيؽ البعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

البعد كالدرجة 
 الكمية

ط سالمتكف  لمجمكعةا
االنحراؼ 
المعيارم 

قيمة 
 (ت)

ح .د
مستكل 
الداللة 

القرار 

 الطبلقة
 1.02 7.10 30الضابطة 

غير داؿ  0.186 58 1.33
 89. 6.76 30التجريبية 

 األصالة
 1.07 6.86 30الضابطة 

غير داؿ  0.902 58 0.123
 1.01 6.83 30التجريبية 

 المركنة
 94. 6.84 30الضابطة 

غير داؿ  0.195 58 1.31
 81. 6.53 30التجريبية 

 الدرجة الكمية
 1.95 20.80 30الضابطة 

غير داؿ  0.121 58 1.57
 1.25 20.13 30التجريبية 

4-  

 

، (1.57)بمغت في الدرجة الكمية لممقياس  (ت)ييبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
 في الدرجة الكمية، كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة ((0.121كبداللة إحصائية بمغت

 – 0.123)، ككذلؾ بالنسبة لؤلبعاد الفرعية حيث تراكحت قيـ ستكدنت (0.05)االفتراضي 
 يمكف القكؿ ، كبالتالي(0.902 – 0.195)ألبعاد الفرعية يات ا، كما تراكحت قيـ مستك(1.133

التكجدفركقذاتداللةإحصائيةبيف متكسطي درجات تالمذة الصؼ الخامس األساسي في "بأنو 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي قبؿ تطبيؽ برنامج 

Scamper"". 

كالشكؿ التالي يكضح نتائج تكافؤ أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى اختبار تكرانس 
لمتفكير اإلبداعي 
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نتائج تكافؤ أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي ( 2)الشكؿ رقـ 

 :الدراسةأدكات - ثالثان 
:  اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي -1

كىك االختبار الرئيسي في البحث، حيث تـ استخدامو كاختبار قبمي كبعدم كذلؾ مف أجؿ 
ىـ باستخداـ برنامج بمقارنة أداء التبلمذة كالكشؼ عف التحسف في التفكير اإلبداعي بعد تدرم

. Scamperسكامبر

:  كصؼ عاـ لالختبار– أ 

يعد اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي األكثر تداكال في الدراسات كالبحكث التجريبية، 
كقدكاف ىدؼ تكرانس مف بناء ىذا االختبار الكصكؿ إلى مقاييس تساعد عمى انتقاء الطمبة الذيف 

لدييـ القدرة عمى اإلبداع، أك لدييـ االستعداد في حاؿ تكفر البيئة الثقافية كاالجتماعية 
، (أ)المناسبتيف، كقد صمـ تكرانس اختبار التفكير اإلبداعي كفؽ نمكذجيف متشابييف النمكذج 

. (ب)كالنمكذج 
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بحيث  (TCP)كالصكرة الشكمية  (TCW)الصكرة المفظية: يتألؼ كؿ نمكذج مف صكرتيف
تعتبر كؿ صكرة منيما مقياسنا متكامبل يقيس قدرات التفكير اإلبداعي كيمكف أف تطبؽ بشكؿ 

 ق الدراسةلبلختبار في إجراء ىذ (أ)لقد استخدمت الباحثة الصكرة المفظية مف النمكذج .مستقؿ
حيث يمكف استخداـ ىذا االختبار لجميع مستكيات الدراسة مف الركضة حتى الدراسات العميا 
بشرط أف يطبؽ فرديان في المستكيات األدنى مف الصؼ الرابع، كبشكؿ جمعي في المستكيات 

. األعمى منالصؼ الرابع

:  كيشتمؿ االختبار المفظي مف ىذا االختبار عمى األنشطة التالية

ينظر المفحكص إلى الصكرة في الرسـ (asked Guess)تكجيو األسئمة: النشاط األكؿ
في االختبار، ثـ يعطي أكبر عدد ممكف مف األسئمة حكليا كيكشؼ ىذا النشاط عف (1)رقـ

. قدرةالطمبة عمى تككيف الفركض كالتفكير في االحتماالت كطرح األسئمة لمؿء الفجكات المعرفية
دقائؽ  (7)زمف ىذا النشاط 

ينظر المفحكص إلى الصكرة في guess causes))تخميف األسباب: النشاط الثاني
، كيعطي كؿ ما يستطيع مف أسباب ممكنة لمحادث الذم يراه في الرسـ، كيكشؼ (1)الرسـ رقـ

. دقائؽ (7)زمف ىذا النشاط . ىذا النشاط عف قدرة المفحكص في تككيف فركض عف األسباب

ينظر المفحكص إلى  (guessing consequences)تخميف النتائج: النشاط الثالث
في االختبار، كيعطي كؿ ما يستطيع أف يفكر بو مف نتائج يمكف أف تترتب عمى  (1)الصكرةرقـ 

زمف . الحادث الذم يراه في الرسـ، كذلؾ لمكشؼ عف قدرتو عمى تككيف الفركض حكؿ النتائج
. دقائؽ (7)النشاط

يعرض ىذا االختبار  (product improvement)تحسيف اإلنتاج: النشاط الرابع
صكرة إلحدل لعب األطفاؿ كىي عبارة عف فيؿ محشك بالقطف، كالمطمكب مف المفحكص أف 
يذكر كؿ الكسائؿ الممكنة لتعديؿ ىذه المعبة بحيث تصبح بعد تعديميا أكثر جاذبية، كتجمب 
مزيدنا مف الفرح كالسركر لؤلطفاؿ الذيف يمعبكف بيا كيكشؼ ىذا النشاط عف بعض المظاىر 

اإلبداعية لدل الطمبة بحيث يسمح ليـ تقديـ أفكار قد ال يجرؤكف عمى التعبير عنيا في مكاقؼ 
. دقائؽ (7)زمف النشاط . أكثر جدية
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يطمب مف المفحكص أف (unusual uses)استخدامات غير مألكفة: النشاط الخامس
ب الصفيح الفارغة، كيكشؼ ىذا النشاط عف قدرة الطمبة عؿيذكر االستخدامات غير المألكفة ؿ

. دقائؽ (7)زمف النشاط . عمى تحرير عقكليـ مف أسمكب التفكير المحدكد كالتقميدم

يطمب مف المفحكص  (unusual questions)األسئمة غير الشائعة: النشاط السادس
بأف يفكر بأكبر عدد ممكف مف األسئمة حكؿ عمب الصفيح بحيث تؤدم ىذه األسئمة إلى إجابات 
عديدة كمتنكعة تثير االىتماـ لدل اآلخريف كحب االستطبلع كالمعرفة فيما يتصؿ بيذه العمب، 

. دقائؽ (7)زمف النشاط . كذلؾ بيدؼ قياس قدرة المفحكص عمى التفكير التباعدم

في ىذا النشاط يكاجو المفحكص (just suppose)........ افترض أف: النشاط السابع
مكاقؼ غير محتممة الحدكث كعميو أف يتنبأ بالنتائج الممكنة، كلكي يستجيب المفحكص بكؼء 

( 7)زمف النشاط . ليذا النشاط فعميو أف يتصكر كؿ ما يمكف أف يحدث نتيجة ىذا المكقؼ
 .دقائؽ

(. Torrance,1974,4-7. )دقيقة (49)كبذلؾ يستغرؽ زمف االختبار بأكممو 

:  دالالت صدؽ كثبات اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي- ب 

قامت مجمكعة مف الدراسات كاألبحاث بدراسة دالالت صدؽ كثبات الختبار تكرانس 
الصكرة المفظية، كقد بينت ىذه الدراسات كاألبحاث أنو يتمتع  (أ)لمتفكير اإلبداعي النمكذج 

بالصدؽ كالثبات بدرجة مقبكلة العتماده كأداة في دراسة التفكير اإلبداعي، كقد بيف 
صدؽ المحتكل في اختباره الذم يقيس قدرات التفكير اإلبداعي معتمدنا عمى  (1972)تكرانس

نظرية جيمفكد فيي المحددة لمجاؿ السمكؾ اإلبداعي الذم حاكؿ االختبار قياسو، كعند تفحص 
نماذج أسئمة االختبار يتبيف بدقة مدل القدرات المقيسة ك مبلءمتيا كمقياس لمقدرة اإلبداعية، 

( 14, 1983,الشنطي).كعميو يمكف القكؿ أف صدؽ المحتكل متكفرة ليذه االختبارات

( 1964)كما تكفرت دالالت الصدؽ التبلزمي مف خبلؿ نتائج دراسة تكرانس كجبتا عاـ 
حيث أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى قدرة االختبارات عمى التمييز بيف المستكيات المرتفعة 

( 79, 2007الجدكع، )كالمستكيات المنخفضة لمطمبة مف ناحية القدرة اإلبداعية 
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كأشارت دراسة تكرانسالتتبعية بالنسبة لمصدؽ التنبؤم لبلختبار إلى معامبلت ارتباط مقبكلة 
كلئلناث  (0,59)بيف أداء المفحكصيف عمى محؾ اإلنجاز، حيث بمغ معامؿ االرتباط لمذككر 

( 50-47أبك حطب، , سميماف )(0,46)

مجمكعة مف الدراسات الختبار ثبات اختباراتو بإعادة االختبار  (1966)كقد أجرل تكرانس
مف التبلميذ، ككاف الفرؽ الزمني بيف التطبيقيف مف  (118)اشتممت إحدل ىذه الدراسات عمى 

لمطبلقة  (0,93)أسبكع إلى أسبكعيف، كقد كجد تكرانس أف معامبلت ارتباط إعادة االختبار كانت 
( 28سميماف، أبك حطب، )لؤلصالة المفظية  (0,88)لممركنة المفظية،  (0,84)المفظية، 

في الجميكرية العربية السكريَّة بحساب دالالت صدؽ ىذا  (2000)كما قامت شبيب 
االختبار كثباتو، حيث خمصت في نتائجيا إلى تمتعو بصدؽ المحتكل في البيئة السكرية مف 

كما قامت بدراسة ثبات االختبار بالصكرة المفظية مف خبلؿ اإلعادة بفاصؿ . خبلؿ المحكميف
: طالبان ككانت النتائج عمى النحك التالي (60)يكمنا عمى عينة مؤلفة مف  (18)زمني قدره 

, 200,شبيب. )(0.96)الدرجة الكمية  (0.95)، األصالة (0.85)، المركنة (0.94)الطبلقة
177 )

في الجميكرية العربية السكريَّة بحساب دالالت صدؽ  (2010)كما قامت بدكر عاـ 
كثبات اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بصكرتو المفظية، كذلؾ عف طريؽ إيجاد قيمة معامؿ 

االرتباط بيف درجات المفحكصيف عمى األبعاد الفرعية لبلختبار كالدرجة الكمية، حيث كانت قيـ 
، كىي ذات داللة إحصائية عند (0.87)، األصالة (0.90)، المركنة (0.95)االرتباط لمطبلقة 
كما تـ حساب الصدؽ الذاتي مف . ، كبالتالي االختبار يتمتع بصدؽ البناء(0.01)مستكل الداللة 

:  خبلؿ الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات كقد كانت النتائج عمى النحك التالي

( 0.96)، الدرجة الكمية (0.94)، األصالة (0.91)، المركنة (0.95)الطبلقة 

:  الدراسة االستطالعيةلالختبار في البحث الحالي- ج

قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطبلعية الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بصكرتو 
:  المفظيةكالتي تيدؼ الى
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معرفة مدل كضكح تعميمات االختباركتعميمات االجابة ك درجةفيميا بالنسبة لممفحكصيف  -
 .كذلؾ ألنشطة االختبار السبعة

ف تحدث أثناء التطبيؽ لمحاكلةتبلفييا في التطبيؽ أمعرفة الصعكبات التي يمكف  -
 .األساسي

معرفة مدل مبلئمة االختبار لمتطبيؽ عمى طمبة الصؼ الخامس األساسي في مدينة  -
 .دمشؽ

 .فضؿ الشركط التي تجعؿ المفحكصيف يستجيبكف لبنكد االختبار بصكرة أفضؿأتحديد  -
معرفة الزمف المستغرؽ في اإلجابة عمى كؿ نشاط فرعي، كعمى االختبار ككؿ، كذلؾ  -

 .بالنسبة لطبلب الصؼ الخامس في مدينة دمشؽ
كلتحقيؽ ذلؾ قامت .استخراج دالالت صدؽ كثبات االختبار في بيئة الدراسة الحالية -

طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ  (20)الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة مؤلفةمف 
الخامس االبتدائي، اختيركا بطريقة عشكائية مف مدرسة زينب فكاز تـ اختيارىـ مف اربع 

كقد تبيف مف خبلؿ التجربة االستطبلعية  (13/4/2014-4/4/2014)شعب بتاريخ
الختبار تكرانس بصكرتو المفظية أىمية التمييد المسبؽ قبؿ تطبيؽ االختبار، كما تبيف 

ف التعميمات كاألنشطة كاضحة كمفيكمة، أما بالنسبة لممدة الزمنية التي استغرقيا أيضا أ
 :كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي, دقيقة (56)االختبار فقد بمغت كسطيان 

 الزمف المستغرؽ في كؿ نشاط مف انشطة اختبار تكرانسكما في التجربة االستطالعية( 3)الجدكؿ رقـ 
الزمف المستغرؽ أنشطة االختبار 

 دقائؽ 7النشاط األكؿ 

 دقائؽ 8النشاط الثاني 

 دقائؽ 8النشاط الثالث 

 دقائؽ 8النشاط الرابع 

 دقائؽ 8النشاط الخامس 

دقائؽ 9النشاط السادس 

دقائؽ 8النشاط السابع 

دقيقة 56المجمكع 
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:  صدؽ كثبات مقياس تكرانسممتفكير اإلبداعي

 : الصدؽ -1
 :  صدؽ االتساؽ الداخمي - أ

صدؽ االتساؽ الداخمي مف أىـ أنكاع الصدؽ التي يمكف استخداميا لمتحقؽ مف صدؽ 
األداة، كيرتبط ىذا النكع مف الصدؽ بالتحقؽ مف االتساؽ بيف مفردات المقياس كمدل ارتباطيا 

. بالدرجة الكمية

كقد تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجات 
مع الدرجة الكمية لكؿ  (المركنة– األصالة – الطبلقة )التبلميذ عمى االختبارات الفرعية لكؿ مف 

عنصر مف عناصر اإلبداع، كما تـ حساب قيـ معامبلت االرتباط بيف درجات المفحكصيف عمى 
كالجدكليف . االختبارات الفرعية لكؿ عنصر مف عناصر اإلبداع مع الدرجة الكمية الختبار اإلبداع

.  التالييف يكضحاف ذلؾ

قيـ معامالت االرتباط بيف درجات المفحكصيف الفرعية التي حصمكا عمييا في كؿ اختبار مع ( 4)الجدكؿ رقـ 
الدرجة الكمية لكؿ عنصر مف عناصر اإلبداع 

 7اختبار 6اختبار 5اختبار 4اختبار 3اختبار  2اختبار 1اختبار 

 0.52 0.47 0.55 0.47 0.58 0.54 0.61الطالقة 

 0.48 0.51 0.61 0.62 0.56 0.47 0.46المركنة 

 0.61 0.48 0.47 0.52 0.74 0.49 0.47األصالة 

 

أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجات المفحكصيف الفرعية التي : يتبيف مف الجدكؿ السابؽ
. لييا في كؿ اختبار مع الدرجة الكمية لكؿ عنصر مف عناصر اإلبداع دالة إحصائيان عحصمكا 

كما أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجات المفحكصيف الفرعية لكؿ عنصر مف عناصر اإلبداع 
التي حصمكا عمييا في كؿ اختبار مع الدرجة الكمية لبلختبار الفرعي الكمي فقد جاءت كما في 

:  الجدكؿ اآلتي
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قيـ معامالت االرتباط بيف درجات المفحكصيف الفرعية التي حصمكا عمييا في كؿ اختبار مع ( 5)الجدكؿ رقـ 
. الدرجة الكمية الختبار اإلبداع

 7اختبار 6اختبار 5اختبار 4اختبار 3اختبار  2اختبار 1اختبار 
 0.56 0.53 0.48 0.46 0.56 0.49 0.58الطالقة 
 0.41 0.48 0.46 0.52 0.54 0.48 0.51المركنة 
 0.47 0.51 0.56 0.46 0.46 0.50 0.49األصالة 

 

أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجات المفحكصيف الفرعية التي : يتبيف مف الجدكؿ السابؽ
لييا في كؿ اختبار مع الدرجة الكمية لبلختبار اإلبداعي دالة إحصائيان، مما يؤكد عمى عحصمكا 

. تمتع االختبار بصدؽ البناء

 : الثبات -2
. االختبارالثابتيكالذييعطينتائجمتقاربةأكنفسالنتائجإذاطبقأكثرمنمرةفيظركؼ متماثمة

 : قالتاليةائقامتالباحثةبحسابثباتاالختباربالطر

 : طريقةالتجزئةالنصفية . أ

 (األسئمةذاتاألرقامالفرديةكاألسئمةذاتاألرقاـ الزكجية)حيثتمتجزئةفقرات االختبارالى جزأيف
لتفكير ميارة اثمحسبتالدرجةالكميةلمتفكيرلمتبلميذفياألسئمةالفرديةككذلكالدرجةالكمية ؿ

لمتبلميذفياألسئمةالزكجيةثمتمحسابمعامبلرتباطبيرسكنبينالدرجتيف، ثمجرىتعديممعامؿ 
كحسبمعاممثباتالدرجةالكميةلمتفكير، فكانتمعامبلتاالرتباط براكفاالرتباطبمعادلةسبيرماف

 : كالثباتكمايكضحياالجدكؿ التالي

قيمة معامؿ الثبات باستخداـ كالتجزئة النصفية ( 6)الجدكؿ رقـ 
القرار مستكل الداللة  الدرجة الكمية 

دالة  0.01 0.69األصالة 
دالة  0.01 0.88المركنة 
دالة  0.01 0.79الطالقة 

دالة  0.01 0.81الدرجة الكمية 

:  لفا كركنباخأمعامؿ – ب 
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 قامت الباحثة بحساب ثبات االتساؽ الداخمي بطريقة ألفا كركنباخ عمى نفس عينة الثبات 
:  السابقة، ككانت قيمة المعامبلت عمى النحك التالي

لفا كركنباخ أقيـ معامالت الثبات باستخداـ ( 7)الجدكؿ رقـ 
القرار /النتيجةمستكل الداللة لفا أمعامؿ  

دالة  0.01 0.87األصالة 

دالة  0.01 0.84المركنة 

دالة  0.01 0.75الطالقة 

دالة  0.01 0.81الدرجة الكمية 

 

كىكذا يتبيف أف المقياس يتمتع بالصدؽ كالثبات بدرجة جيدة، األمر الذم يمكف الباحثة مف 
. تطبيقيا عمى عينة الدراسة األساسية

 : طريقة تصحيح االختبار- ك

لقد اعتمدت الباحثة في تصحيح االختبار عمى كراسة خاصة لتصحيح االختبار المفظي، 
حيث تتضمف ىذه الكراسة طريقة لتصحيح االختبار، كنماذج تصحيح االستجابات باإلضافة إلى 

كقد أعطى تكرانس بعض المبلحظات التي يجب أف يتبعيا . استمارة لتفريغ درجات االختبار
:  المصحح منيا

. قراءة مفتاح التصحيح مع مبلحظة الترتيب - 1

إعادة قراءة مقياس التصحيح بالسجؿ الكامؿ مع كضع اإلجابات في فئاتيـ كفي أكزاف - 2
. األصالة ليـ

في جميع الميمات أك األنشطة فإف الجمؿ التي تتألؼ مف فكرتيف أك أكثر يجب أف -3
كأحياننا تتكرر الفكرة الكاحدة في عدة جمؿ فبل تحسب عبلمة . تعامؿ عمى أنيا إجابتاف أك أكثر

( Torrance, 1974, p 11).التكرار

:  أما طريقة التصحيح فتتـ عمى النحك التالي
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يقصد بدرجة الطبلقة عمى أنيا الرقـ النيائي لئلجابات المناسبة عمى أنيا : الطبلقة- 
. متطمبات الميمة كما كصفت في تعميمات تصحيح االختبار

تقدر درجة المركنة باستخداـ فئات المركنة لكؿ نشاط كالدرجة نفسيا ىي عدد : المركنة- 
الفئات الممثمة، ك عندما ال يمكف تصنيؼ استجابة المفحكص في أم فئة مف الفئات المعطاة في 

كفي التصحيح تأخذ كؿ فئة  (1×-×2........- )كراسة التصحيح يضيؼ المصحح فئات جديدة
. درجة كاحدة فقط

تعطى درجة  (اثناف– كاحد - صفر )أعطى تكرانس ثبلث درجات ىي : األصالة- 
الصفر في األصالة عندما تككف االستجابة المكجكدة عمى قائمة االستجابات التي تحصؿ عمى 

درجة الصفر، أما الدرجة كاحد تعطى لئلجابة المتميزة كاألقؿ تكراران كتعطى الدرجة اثناف 
. لئلجابات التي تظير القدرة اإلبداعية

كىي مجمكع درجات المفحكص في الطبلقة كالمركنة كاألصالة كالتي : الدرجة الكمية- 
 )Torrance, 1974,p12).يحصؿ عمييا في كؿ نشاط مف األنشطة السبعة

  "Scamper"برنامج سكامبر -2

تنمية اإلبداع ك التفكير ىك "Scamper"اليدؼ العاـ مف برنامج سكامبر
اإلبداعي مف خبلؿ التركيز عمى األلعاب التي تستثير الخياؿ، فالميارات التي يتـ 

. ممارستيا كالتدرب عمييا ليا فائدة في الحياة الشخصية ك المينية في حياة الفرد

:  محتكل البرنامج كمككناتو كمدة تطبيقو

المعممة، كيحتكيعمىالنتاجاتالتعميمية، /تككنالبرنامجمنجزأيف؛األكلمتعمقبالمعمـ
كاستراتيجياتالتعممكاألساليبكالكسائمكاإلجراءات، كاستراتيجياتالتقكيـ، أماالجزءالثانيفيكمتعمقبالطمبة، 

 .حيثيتمعرضيعمييـ

انشطة في كؿ  (5-3)جمسة بمعدؿ  (20)نشاطا مكزعة عمى  (80)يتككف البرنامج مف 
دقيقة بمعدؿ حصة  (45)دقيقة مكزعة عمى لقاءيف مدة كؿ لقاء  (90)جمسة كمدةالجمسةالكاحدة 

سبكعيان لئلناث كالجدكؿ أسبكعيان لمذككر كجمستيف أأسابيع كبكاقع جمستيف  (10)دراسية كلمدة 
يبيف أسماء األلعاب في البرنامج   (5)
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أسماء األلعاب في برنامج سكامبر ( 8 )الجدكؿ رقـ 
رقـ 

اسـ المعبة الجمسة 
عدد 

األنشطة 
رقـ 

اسـ المعبة الجمسة 
عدد 

األنشطة 

 11 5صندكؽ الكرتكف  1
اليـك الثامف مف 

االسبكع 
4 

 12 4حديقة الحيكانات  2
كؿ شيء حكلؾ 

مقمكب 
4 

 4األكياس الكرقية  13 4الكعؾ المحمى  3
 4تصكر األشياء  14 4ألعاب الحيكانات  4
 4العرض الذىني  15 4العيداف  5

 16 4كعكة الحركؼ  6
اتصرؼ قبؿ اف 

افكر 
4 

 4! معقكؿ  17 4أشياء جنكنية  7
 4غرفة المستقبؿ  18 3المصباح الكيربائي  8

ماذا ستجد في العالـ  9
 4الرجؿ اآللي  19 4اكتشاؼ العالـ /

 4 2070أديب العاـ  20 4االستخدامات غير العادية  10

 

:   الدراسة االستطالعية لمبرنامج

:  قامت الباحثة بإجراء دراسة استطبلعية حكؿ برنامج سكامبر ىدفت مف خبلليا الى

_ إف لـز األمر _ دراسة محتكل كمضمكف برنامج سكامبر كذلؾ بيدؼ اختبار ك تعديؿ  -1
 .بعد أنشطة ك ألعاب البرنامج بما يتناسب مع البيئة العربية السكرية

معرفة أفضؿ الشركط الصفية ك أساليب تطبيؽ ألعاب البرنامج عمى الطمبة عينة الدراسة  -2
 .بما يساعد عمى تحقيؽ النتيجة المرجكة

تقدير الفترة الزمنية التي سيستغرقيا البرنامج بشكؿ مبدئي ليؤخذ ىذا األمر بعيف  -3
 .االعتبار في التطبيؽ النيائي

طالبا ك طالبة مف  (20)كقد طبقت الباحثة الدراسة االستطبلعية لبرنامج سكامبر عمى 
 كقد 2014-2013طبلب مدرسة الغسانية ك زينب فكاز لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 



 يُهج انذراسخ وإجراءارهب  انراثغانفصم 
 

 
122 

 

يكما  (15)تـ اختيار العينة االستطبلعية بطريقة السحب العشكائي، كدامت الدراسة االستطبلعية 
. بمعدؿ ثبلث جمسات كسطيان في االسبكع (31/4/2014 حتى تاريخ 15/4/2014)مف تاريخ 

 " Scamper"كالخطكات العممية لمراحؿ تطبيؽ الدراسة االستطبلعية لبرنامج سكامبر 
:  كانت عمى النحك التالي

الحصكؿ عمى األذف الرسمي مف الجيات المسؤكلة، كمف ثـ زيارة المدرسة التي سيتـ  -1
تطبيؽ البرنامج داخميا، ك التنسيؽ مع الجياز اإلدارم فييا الختيار العينة االستطبلعية 

 .كقات الجمسات التدريبيةأكتحديد 
خصصت الباحثة الجمسة األكلى لمتعارؼ مع الطمبة كمعرفة خمفياتيـ الثقافية ك  -2

 .المعرفية
تعريؼ الطمبة بأىمية التفكير عامة ك التفكير اإلبداعي خاصة، كتقديـ شرح عف برامج  -3

التفكير عامة، ك التفكير اإلبداعي بشكؿ خاص، كتقديـ شرح عف برنامج سكامبر كعف 
 .األلعاب المتضمنة ضمنو

 .تطبيؽ انشطة ك ألعاب البرنامج -4

:  كخبلؿ تطبيؽ البرنامج الحظت الباحثة مجمكعة مف األمكر مف أىميا

امتناع بعض الطمبة عف التفاعؿ مع األلعاب كالتردد في االجابة، بسبب الخجؿ، فعمدت  -1
لييـ بشكؿ قصدم كمباشر كتطبيؽ األلعاب معيـ بشكؿ فردم إلى التكجو إالباحثة 

 .بقصد ادماجيـ في جك البرنامج
لى إعمدت الباحثة . لى الشغب، السخرية، كعدـ الرغبة في المشاركةإميؿ بعض الطمبة  -2

معالجة ىذه المشكمة مف خبلؿ تبادؿ بعض األحاديث الشخصية مع الطمبة بغرض 
 .التقرب منيـ، كترغيبيـ بألعاب البرنامج

:  كمف خبلؿ الدراسة االستطبلعية تكصمت الباحثة الى ما يمي
كانت ألعاب ك أنشطة البرنامج في غالبيتيا كاضحة كمفيكمة مف قبؿ الطبلب كمثيرة  -1

 .لتفكيرىـ كاىتماميـ
اجراء التعديبلت عمى بعض االنشطة كاأللعاب الغامضة بالنسبة لمطمبة مف حيث  -2

ك تناسب البيئة أكضح منيا، أأك مف حيث استبداؿ بعض الكممات بكممات , الصياغة
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الباحثبعرضيعمىمجمكعيمف المحكميف كاألخذبمبلحظاتيـ ت قاـالسكرٌية، كما المحمية 
طبقعمييمالبرنامج لكييتمكنالطمبة مككانبلبدمنإجراءبعضالتعديبلتمكيتبلئمعينيالدراسةالتيس

قامتبتطبيؽ البرنامج ةمنفيـ البرنامجكالتعامممعو عممانبأنالباحث
 : كفيمايميبعضمنيذىالتعديبلتالتيتمتعمى برنامج سكامبر.ابنفسو

يكضح التعديالتالتيأجريتعمىسكامبر  (9)الجدكؿ رقـ 
الكممة المعدلة  الكممةاألصمية

اآليس كريـ الجبلألصفر 

الديؾ يصيح الكمبينبح 

أصكات المآذف أجراسالكنيسة 

الحديقة شجرىعيدالميبلد 

خاركؼ خنازير 

جمعية خيرية ككنت خيرم 

المآذف اآلجراس 

عصافير خفافيش 

عامؿ المطعـ  النادؿ

Oops  يالميكؿ! معقكؿ !

المدينة  بكمبيو

 

 

إجراءات الدراسةكخطكاتيا : رابعان 
:  قامت الباحثة بعدة إجراءات أثناء تطبيؽ الدراسة مف خبلؿ الخطكات التالية
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قامتالباحثةبأخذمكافقةكزارةالٌتربيةفيالجميكرية العربية السكرية، لتطبيقالدراسةالحاليةفيمدارس  -1
 .(الغسانية، زينب فكاز)

قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع مديرة كمعممات مدرسة زينب فكازلمتعميـ األساسيالطالبات  -2
محؿ الدراسة، كقدأبدت المديرة كالمعممات استعدادىف كتعاكنيف إلنجاح تطبيؽ البرنامج 

 .كتطبيؽ أدكات الدراسة، كتقديـ العكف كالمساعدة لتسييؿ ميمة الباحثة
لى القيامبدراسة االستطبلعيةلمتأكد مف مدل مناسبة أدكات الدراسة إ عمدت الباحثة  -3

 .كالبرنامج المستخدـ في ىذا البحث لمستكل كقدرات الطمبة
 قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ كثبات األدكات المستخدمة في البحث كقد أعطت  -4

 .األدكات معامبلت صدؽ كثبات يمكف الكثكؽ بيا
 اختارت الباحثة عينة البحث بطريقة عشكائية كفقنا لمتصميـ التجريبي كتـ تقسيميا الى  -5

 .(تجريبية ك ضابطة)مجمكعتيف 
قامت الباحثة بتطبيؽ أدكات الدراسة عمى أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كذلؾ  -6

كقد . بقصد التعرؼ إلى مستكل الطمبة كالفركؽ بينيما قيؿ تطبيؽ برنامج سكامبر عمييـ
:  تـ إجراء القياس القبمي عمى النحك التالي

عمى المجمكعة التجريبية ك المجمكعة (TCW)تـ تطبيقاختبار تكرانس الصكرة المفظية  -
ألفراد  (22/9/2014-21)الضابطة كاختبار قبمي كذلؾ خبلؿ الفترة الزمنية الممتدة مف

 . ألفرادالمجمكعة الضابطة(24/9/2014-23)المجمكعة التجريبية ك 
تطبيؽ أنشطة ك ألعاببرنامج سكامبر كما كردت في الدليؿ كفي ضكء نتائج الدراسة  -

االستطبلعية، كقد قامت الباحثة بتطبيؽ التجربة النيائية خبلؿ الفترة الزمنية الممتدة مف 
سبكعيانكمدة الجمسة إجمستيف بمعدؿ (22/12/2014 – 10/2014/ 1)تاريخ 
 كقد .دقيقةبمعدؿ حصة دراسية (45)دقيقةمكزعة عمى لقاءيف مدة كؿ لقاء (90)الكاحدة

نشطة كألعاب برنامج سكامبر عمى أفراد المجمكعة التجريبية ذككران أتـ تطبيؽ
 : ناثانكفقالتسمسؿ الزمني المبيف في الجدكؿ التاليإك

 التسمسؿ الزمني لتطبيؽ برنامج سكامبر عمى أفراد المجمكعة التجريبية ذككران ك إناثان ( 9)الجدكؿ رقـ 

النشاط / اسـ المعبة رقـ المعبة 
تاريخ تطبيؽ المعبة 

الذككر اإلناث 
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النشاط / اسـ المعبة رقـ المعبة 
تاريخ تطبيؽ المعبة 

الذككر اإلناث 

 1/10/2014 10/2014/ 1جمسة تمييدية  

 5/10/2014 2/10/2014 صندكؽ الكرتكف 1

 10/2014/ 7 6/10/2014حديقة الحيكاف  2

 13/10/2014 12/10/2014الكعؾ المحمى  3

 19/10/2014 20/10/2014ألعاب الحيكانات  4

 22/3/2014 21/10/2014العيداف  5

 27/10/2014 26/10/2014كعكة الحركؼ  6

 2/11/2014 30/10/2014أشياء جنكنية  7

 4/11/2014 3/11/2014المصباح الكيربائي  8

 11/11/2014 9/11/2014اكتشاؼ العالـ /ماذا ستجد في العالـ  9

 12/11/2014 13/11/2014االستخدامات غير العادية  10

 16/11/2014 17/11/2014اليـك الثامف مف االسبكع  11

 19/11/2014 18/11/2014كؿ شيء حكلؾ مقمكب  12

 23/11/2014 22/11/2014األكياس الكرقية  13

 24/11/2014 25/11/2014تصكر األشياء  14

 30/11/2014 27/11/2014العرض الذىني  15

 1/12/2014 2/12/2014اتصرؼ قبؿ اف افكر  16

 5/12/2014 4/12/2014! معقكؿ  17

 9/12/2014 10/12/2014غرفة المستقبؿ  18
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النشاط / اسـ المعبة رقـ المعبة 
تاريخ تطبيؽ المعبة 

الذككر اإلناث 

 16/12/2014 17/12/2014الرجؿ اآللي  19

 19/12/2014 18/12/2014 2070أديب العاـ  20

 21/12/2014 21/12/2014جمسة مراجعة الىـ ميارات البرنامج  

 

قامت الباحثة بإعادة تطبيؽ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي، مرة أخرل : القياس البعدم -7
عمى أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى األثر الذم أحدثو 

كتـ إجراء القياس البعدم لكؿ مف . لمجمكعة التجريبيةابرنامج سكامبرالذم تـ تطبيقو عمى
ك أفراد المجمكعةالضابطة بتاريخ  (23/12/2014-22)المجمكعة التجريبية بتاريخ 

(24-25/12 /2014.) 
قامت الباحثة بإعادة تطبيؽ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي، مرة أخرل : القياس المؤجؿ -8

عمى أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى األثر الذم أحدثو 
كتـ إجراء القياس المؤجؿ لكؿ . لمجمكعة التجريبيةابرنامج سكامبر الذم تـ تطبيقو عمى

ك أفراد المجمكعةالضابطة بتاريخ  (4/1/2015)مف المجمكعة التجريبية بتاريخ 
(11/1 /2015 .)

: الدراسةتصميـ : خامسان 
اعتمدت الدراسة عمى التصميـ شبو التجريبي، حيث تـ تعييف األفراد في المجمكعات 

مجمكعة تجريبية، كمجمكعة ضابطة، كقياس : مجمكعتيف)كيستخدـ ىذا التصميـ . عشكائيان 
حيث طبؽ مقياس تكرانسبصكرتو المفظية لمتفكير اإلبداعي، عمى المجمكعتيف  (قبمي كبعدم

كثـ تـ تدريبالمجمكعة التجريبية عمى برنامج سكامبر لتنمية ، سكامبرقبمتطبيؽ برنامج 
اإلبداع كمف ثـ خضعت المجمكعتاف لمتطبيؽ البعدم لممقاييس نفسيا، كيمكف اٌلتعبير عف 

:  التصميـ المستخدـ بالرسـ اآلتي
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O1 X O2 
O1O2 

O1 :القياس القبمي كالبعدم الختبار تكرانس  .
X : (برنامج سكامبر لتنمية اإلبداع)المعالجة  .

: األساليب اإلحصائية المستخدمة: سادسان 
 قامت الباحثة بعد تطبيؽ أدكات الدراسة كجمع البيانات الدراسةلمتحقؽ مف صحة فرضيات 

 (ت)لمعالجة البيانات حيث استخدمت الباحثة اختبار( Spss)باستخداـ البرنامج االحصائي 
 (الضابطة ك التجريبية)لحساب الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف (T-test)ستكدنت

نتيجة التطبيؽ القبمي كالبعدم، كلحساب الفركؽ أيضان بيف متكسطي درجات الذككر كاإلناث في 
. العينة التجريبية نتيجة التطبيؽ البعدم أيضان 

  



انفصم انخبيس 

ػرض انُزبئج و رحهيههب و يُبقشزهب 

 
 يقذيخ 

 انذراسخَزبئج : أوو

 .النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى كمناقشتيا -1
 .النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية كمناقشتيا -2
. النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة كمناقشتيا -3
انزىصيبد و انًقزرحبد :  بَيب
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الفصؿ الخامس 

عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا 

: مقدمة
 في تنمية "Scamper" الى التحقؽ مف فاعمية برنامج سكامبرة الحاليالدراسةىدؼ ت

كليذا سكؼ . ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي في مدينة دمشؽ
 التي تـ االنطبلؽ منيا كالتحقؽ مف الدراسةتقؼ الباحثة في ىذا الفصؿ عنداإلجابة عف أسئمة

أفراد ك، بحيث يتـ أكالن عرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لدرجات أفراد المجمكعة التجريبيةافرضياتو
المجمكعة الضابطة في اختبار تكرانس كبرنامج سكامبر، كيمي ذلؾ مناقشة ىذه النتائج، كمف ثـ 

. ة الحاليالدراسةليو مف نتائج في إتقديـ عدد مف التكصيات كالمقترحات في ضكء ما تمالتكصؿ 

 :نتائج فرضيات الدراسة- أكال 

النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى  -1
في تنمية ميارات " Scamper" تيتـ الفرضية األكلى بدراسة فاعمية برنامج سكامبر 

:  التفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامساألساسيكتنص ىذه الفرضية عمى ما يمي
بيف متكسطي درجات 0.05)) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةعند مستكل الداللةال

عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده (التجريبية كالضابطة)تالمذةالمجمكعتيف 
في التطبيؽ البعدم تعزل لبرنامج سكامبر  (الطالقة، المركنة، األصالة، الدرجة الكمية)األربعة

(Scamper )
الختبار صحة ىذه الفرضية قامت الباحثةبحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات ك 

" ت"المعيارية، كلمعرفة ما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية تـ استخداـ اختبار 
((t-testلمعينات المستقمة . 

لمتعرؼ إلى داللة الفركؽ بيف t-test)" )ت "نتائج اختبار  (11)ك يكضح الجدكؿ رقـ 
متكسطي المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في القياس البعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير 

(. 0.05)اإلبداعي كمجاالتو الفرعيةعند مستكل الداللة 
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 لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة (T-Test)قيمة اختبار ( 10)الجدكؿ رقـ 
كالتجريبية في التطبيؽ البعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

البعد كالدرجة 
 الكمية

لمجمكعةا االنحراؼ  المتكسط ف 
(ت)قيمة  المعيارم ح.د  مستكل  

 القرار الداللة

 الطالقة
 1.154 7.33 30 الضابطة

 دالة 0.000 58 36.75
 973. 17.46 30 التجريبية

 المركنة
 868. 6.73 30 الضابطة

 دالة 0.000 58 48.77
 899. 17.86 30 التجريبية

 األصالة
 1.201 7.06 30 الضابطة

 دالة 0.000 58 37.07
 973. 17.53 30 التجريبية

 الدرجة الكمية
 2.192 21.13 30 الضابطة

 دالة 0.000 58 67.04
 1.382 52.86 30 التجريبية

 

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  (11)ييبلحظ مف الجدكؿ السابؽ رقـ 
في كؿ مف ميارات التفكير اإلبداعي المتمثمة الطبلقة ك المركنة ك األصالة ك ( ت)لقيـ  (0.05)

الفرضية كذلؾ يعني رفض. بالدرجة الكمية نتيجة التطبيؽ البعدم لمقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي
تكجدفركقذاتداللةإحصائيةبيف متكسطي درجات تالمذة : "الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة كالقائمة

الصؼ الخامس األساسي في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس تكرانس لمتفكير 
 "Scamper" اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية يعزل الستخداـ برنامج سكامبر 

( 36.75)"ت" كبالنسبة لبعد الطبلقة في اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي فقد بمغت قيمة 
صغر مف مستكل الداللة أ( 0.000)حيث أف احتماؿ الداللة  (0.05)كىي دالة عند مستكل 

مما يعني رفض الفرضية األكلى في جزء منيا كقبكؿ الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بكجكد (0.05)
بيف أفراد عينة البحث في المجمكعتيف التجريبية  (0.05)فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 
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ك الضابطة لصالح أفراد العينة التجريبية ك ذلؾ فيما يتعمؽ ببعد الطبلقة في التفكير اإلبداعي 
 ". Scamper"األفكارسكامبر ديعزل الستخداـ برنامج تكلي

 في المجمكعتيف دراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة اؿ (2)كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
الضابطة ك التجريبيةفي الطبلقةنتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

 
 في المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية في الطالقة دراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة اؿ( 3)الشكؿ رقـ 

نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 
، (48.77)بمقدار" ت"الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي فقد جاءتقيمة  المركنة أما بعد

 في الدرجة الكمية، كىي قيمة أصغر مف قيمة مستكل الداللة (0.000)كبداللة إحصائية بمغت 
مما يعني رفض الفرضية األكلى في جزء منيا ك قبكؿ الفرضية البديمة فيما (0.05)االفتراضي 

بيف أفراد عينة البحث في  (0.05)يتعمؽ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية لصالح أفرادالعينة التجريبية كذلؾ فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية 

 Scamperلئلبداع ك التفكير اإلبداعي يعزل الستخداـ برنامج تكليد األفكارسكامبر

 في المجمكعتيف لدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا (3)كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
. الضابطة ك التجريبيةفي المركنةنتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
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 في المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية في المركنة لدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا( 4)الشكؿ رقـ 

نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 
" ت" كبالنسبة لبعد األصالة في اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي فقد بمغت قيمة 

اصغر مف مستكل  (0.000)حيث أف احتماؿ الداللة  (0.05)كىي دالة عند مستكل  (37.07)
مما يعني رفض الفرضية األكلى في جزء منيا كقبكؿ الفرضية البديمة فيما يتعمؽ  (0.05)الداللة 

 في المجمكعتيف الدراسةبيف أفراد عينة ا (0.05)بكجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 
التجريبية ك الضابطة لصالح أفراد العينة التجريبية ك ذلؾ فيما يتعمؽ ببعد الطبلقة في التفكير 

 "  Scamper"اإلبداعي يعزل الستخداـ برنامج تكلي األفكارسكامبر 
 في المجمكعتيف لدراسة الفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا (4)كيبيف الشكؿ البياني رقـ 

الضابطة ك التجريبية في األصالة نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

 
 في المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية في األصالة الدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ( 5)الشكؿ رقـ 

نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

0

10

20

30

40

50

60

ضابطة

تجريبية 

6.73
17.86

0

10

20

30

40

50

60

ضابطة

تجريبية 

6.73
17.53



 ػرض انُزبئج ورحهيههب ويُبقشزهب  انخبيسانفصم 
 

 
133 

 

بمقدار " ت" الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي فقد جاءت قيمة لمدرجة الكميةبالنسبة ك
 في الدرجة الكمية، كىي قيمة أصغر مف قيمة (0.000)، كبداللة إحصائية بمغت (67.04)

 مما يعني رفض الفرضية األكلى في جزء منيا ك قبكؿ (0.05)مستكل الداللة االفتراضي 
بيف  (0.05)الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

أفراد عينة البحث في المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية لصالح أفراد العينة التجريبية كذلؾ فيما 
" يتعمؽ بالدرجة الكمية لئلبداع كالتفكير اإلبداعي يعزل الستخداـ برنامج تكليد األفكارسكامبر 

Scamper  " 

 في المجمكعتيف لدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا (5)كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
. الضابطة ك التجريبية في الدرجة الكمية نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي

 

 
 في المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية في الدرجة الدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ( 6)الشكؿ رقـ 

الكمية نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 
كلمتأكد مف صحة نتائج الفرضية قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات 

عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ المعيارية لدرجات المجمكعة التجريبية 
، كلمعرفة ما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية تـ الخامس في القياسيف القبمي كالبعدم

ل استخداـ ستكدنت لمعينات المترابطة، كالجدكؿ اآلتي يكضح نتائج اختبار ستكدنت لمتعرؼ إؿ
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 بيف متكسطات المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس ؽالفركت دالال
 . تكرانس لمتفكير اإلبداعي كمجاالتو الفرعية

متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ بيف الفركؽ  (12)كيكضح الجدكؿ 
القبمي كالبعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

 لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في (T-Test)قيمة اختبار ( 11)الجدكؿ رقـ 
التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

البعد كالدرجة 
 الكمية

لمجمكعة ا
االنحراؼ  المتكسط ف التجريبية

 المعيارم
قيمة 

(ت) ح.د  مستكل  
 القرار الداللة

 الطالقة
 89. 6.76 30 قبمي

 دالة 0.000 29 35.22
 97. 17.46 30 بعدم

 المركنة
 81. 6.53 30 قبمي

 دالة 0.000 29 46.96
 89. 17.86 30 بعدم

 األصالة
 1.01 6.83 30 قبمي

 دالة 0.000 29 41.33
 97. 17.53 30 بعدم

 الدرجة الكمية
 1.25 20.13 30 قبمي

 دالة 0.000 29 95.66
 1.38 52.86 30 بعدم

 

 في اختبار تكرانس لمتفكير  الطالقةبمغت لبعد (ت)ييبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
حيث أف احتماؿ الداللة  (0.05)كىي دالة عند مستكل  (35.22)" ت" اإلبداعي فقد بمغت قيمة 

مما يعني رفض الفرضية في جزء منيا كقبكؿ  (0.05)اصغر مف مستكل الداللة  (0.000)
بيف أفراد  (0.05)الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بكجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 

 في التفكير اإلبداعي في القياسيف ببعد الطالقةعينة البحث في المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ 
 .التطبيؽ البعدمالقبمي ك البعدم لصالح 

 في المجمكعة دراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة اؿ (6) كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
 .التجريبية في الطبلقة نتيجة التطبيؽ القبمي ك البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
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 في المجمكعة التجريبية في الطالقة نتيجة التطبيؽ لدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا( 7)الشكؿ رقـ 

. القبمي ك البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
" ت"  في اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي فقد بمغت قيمة  المركنةأما فيما يتعمؽ ببعد

صغر مف مستكل أ( 0.000)حيث أف احتماؿ الداللة  (0.05)كىي دالة عند مستكل  (46.96)
مما يعني كقبكؿ الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بكجكد فركؽ ذات داللة احصائية  (0.05)الداللة 

 في ببعد المركنة في المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ لدراسةبيف أفراد عينة ا (0.05)عند مستكل 
 .التطبيؽ البعدمالتفكير اإلبداعي في القياسيف القبمي ك البعدم لصالح 

 في المجمكعة التجريبية في المركنة دراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة اؿ (7) كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
 .نتيجة التطبيؽ القبمي ك البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي

 
 في المجمكعة التجريبية في المركنة نتيجة التطبيؽ دراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة اؿ( 8)الشكؿ رقـ 

. القبمي ك البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
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( 41.33)" ت" كبالنسبة لبعد األصالة في اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي فقد بمغت قيمة 
صغر مف مستكل الداللة أ( 0.000)حيث أف احتماؿ الداللة  (0.05)كىي دالة عند مستكل 

مما يعني رفض الفرضية في جزء منيا كقبكؿ الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بكجكد فركؽ  (0.05)
 في المجمكعة التجريبية فيما دراسةبيف أفراد عينة اؿ (0.05)ذات داللة احصائية عند مستكل 

 .التطبيؽ البعدم في التفكير اإلبداعي في القياسيف القبمي ك البعدم لصالح ببعد األصالةيتعمؽ 

 في المجمكعة التجريبية في الدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة  (8) كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
. األصالة نتيجة التطبيؽ القبمي ك البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي

 
 في المجمكعة التجريبية في األصالة نتيجة التطبيؽ الدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ( 9)الشكؿ رقـ 

القبمي ك البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 
 في الدرجة (0.000)، كبداللة إحصائية بمغت (35.22)في الدرجة الكمية لممقياس أما 

مما يعني رفض الفرضية . (0.05)الكمية، كىي قيمة أصغر مف قيمة مستكل الداللة االفتراضي 
حصائية عند مستكل إفي جزء منيا كقبكؿ الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بكجكد فركؽ ذات داللة 

في ببعد الدرجة الكمية في المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ الدراسةبيف أفراد عينة ا (0.05)
 .التطبيؽ البعدمالتفكير اإلبداعيفي القياسينالقبمي ك البعدم لصالح 

 في لدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا (9) كيبيف الشكؿ البيانيرقـ 
. المجمكعةالتجريبيةفيالدرجة الكمية نتيجة التطبيقالقبمي كالبعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
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الفرؽ بيف متكسط التطبيقيف القبمي ك البعدم لدل أفراد المجمكعة التجريبية في الدرجة ( 10)الشكؿ رقـ 

الكمية لالختبار 
 كلمتأكد مف األثر الذم أحدثو البرنامج في تنميةالتفكير اإلبداعي ألفراد المجمكعة 

 كمجاالتو تكرانس لمتفكير اإلبداعي، لمقياس (1)التجريبية، قامت الباحثة بحساب مربع إيتا
 تكرانس لمتفكير اإلبداعيالفرعية، حيث تراكحت قيـ حجـ األثر عمى الدرجة الكمية لمقياس 

كىي تشير إلى أثر مرتفع ككبير لمبرنامج في تنمية  (0.99 حتى 0.97)كمجاالتو الفرعية مف
فجميع ىذه القيـ أكبر مف المستكل .  لدل أفراد المجمكعة التجريبيةتكرانس لمتفكير اإلبداعي

 (.0.80)ذيحدده ككىيف بػػػػػػالمرتفع اؿ

بشكؿ عاـ قد طرا تحسف ممحكظ في مستكل التفكير اإلبداعي بأبعاده األربعة المتمثمة 
بالدرجة الكمية ك االصالة ك الطبلقة ك المركنة عمى أداء أفراد المجمكعةالتجريبية بحيث يعزل 

. كقدرتو عمى رفع سكية التفكير اإلبداعي " Scamper"ىذا التحسف الى فاعمية برنامج سكامبر 

كتعزيالباحثةذلكإلىطبيعةبرنامجسكامبر بألعابو العشريف 
 .كبألكانيالجذابةالتيتمتدريسيالمتبلميذكفقيذاالبرنامجالتيتيدفإلىتبسيطالتفكير

تاإلبداعيةمتكافرةلدىجميعاألفرادكلكنبدرجاتمتفاكتةيمكنتنميتياـراكمايعكدذلكإلىحقيقةمفادىاأنالقد
 .نخبلاللتدريبكالممارسةعمييامنخبللبرامجخاصة تركزعمىالتفكيراإلبداعي

                                  
1

 = تم استخدام مربعإيتالعينتين مترابطتين- 

𝟐 
𝒕

 𝟐 × درجبد انحريخ −𝟏
𝒕

 . 
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كترىالباحثةأنالسببفي تحسنقدراتالتبلميذفيالتفكيراإلبداعي، 
, قديرجعإلىاألنشطةاإلبداعيةالمتنكعةالتيترتبطببرنامجسكامبر

باإلضافةإلىطرقالتدريسالمتنكعةكالعصفالذىنيكالحكاركالمناقشةكالتمثيمكلعباألدكاركأسمكبالحبلإلبداعيممـ
شكمةكالعمبللتعاكنيكاستخدامأساليبأخرىساعدتفيإثارةاىتمامكتفكيرالتبلميذمماأدىإلىإطبلقالعنانمقدراتيـ 
ثارةالتنافسفيطرحاألفكاركالحمكلكالمقترحات، مماأسيمبشكمفعالفيجذبالتبلميذ لمبرنامج،  اإلبداعيةكا 

ثارةرغبتيمالمستمرةفيالتعمممنخبلإلنجازاألنشطةالمختمفة، األمرالذيكانمياألثرالكاضحعمىنجاحالبرنامج  كا 
 .كظيكرفاعميتو

 ترىالباحثةأنالنتائجالسابقةتعكدإلى أنبرنامجسكامبريتطمبمنالتمميذأنيككنمشاركانفاعبلنفيالعممية
. التعميميةالتعٌممية، متحمبلنزمامالمسئكليةفيمناقشةأفكارىكأفكاراآلخرينمنأجمتكليدمعارفجديدة/

كما إنبرنامجتكليد 
قائمعمىافتراضحريةالتفكيركتنكعاألفكاركخركجياعف Scamperاألفكارسكامبر

المألكفكاتساميابالطبلقةكالمركنةكاألصالة، كىذااالفتراض يسمحممتبلميذبتغير نمطتفكيرىـ، لتحقيؽ 
فاعمية برنامج تكليد األفكارسكامبر لمتدريب عمى ميارات التفكير  مما يعني .التفكير المتكازم

بدكر، ) كتتفؽ ىذه النتيجة مع مجمكعة مف الدراسات كدراسة .اإلبداعي الطبلقةكالمركنةكاألصالة
2010 .)

الصميمي، )، (2008أميف، الحياكم، )كما تتفؽ ىذه النتيجة جزيا معكؿ مف دراسة 
حيث أشارت إلى كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف المجمكعتيف  (2011الدبش، )، (2012

التجريبية ك الضابطة عمى كؿ مف ميارتي الطبلقة كالمركنة، في حيف لـ تظير تمؾ الفركؽ في 
. ميارة األصالة بيف أفراد المجمكعتيف

التي اظيرت كجكد فركؽ دالة احصائيا  (٢٠٠٤زمزمي، )كما تتفؽ جزئيان مع دراسة 
لصالح المجمكعة التجريبية عمى كؿ مف ابعاد الدرجة الكمية ك االصالة ك الطبلقة، بينما لـ تجد 

. فركؽ دالة لصالح بعد المركنة

( 2009الشايع ك العقيؿ، )بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجةبعض الدراسات كدراسة
لى عدـ كجكد إحيث أشارت نتائج الدراسة (Kleiner,1991)ك دراسة((Hinnant,1993كدراسة 

 .فركؽ ذات داللة احصائية عمى ميارات التفكير اإلبداعي بأبعاده الطبلقة ك المركنة كاألصالة
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كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائجمجمكعة مف الدراساتالتي تناكلت فاعمية عدد مف البرامج 
، (2010بدكر، )، (2013)الخاصة بتنمية اإلبداعك التفكير اإلبداعي منيا دراسة فتكحي، زيداف 

( Pin.Jen.chen، 2008)، (2000شبيب، )، (2006الجبلد، )، (2006البداريف، )
(Zlotin&other,2001)  لى كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف إحيث اشارت نتائج ىذه الدراسات

لى إكتعزل ىذه الفركؽ , المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى اختبار التفكير اإلبداعيتكرانس
. برنامج التفكير المطبؽ في كؿ مف ىذه الدراسات

 : النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية كمناقشتيا -2

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةعند مستكل : "تنص ىذه الفرضية عمى أنو
عمى مقياس تكرانس لمتفكير (التجريبية)بيف متكسطي درجات تالمذةالمجمكعة(0.05)الداللة

في التطبيؽ البعديكالبعدم  (الطالقة، المركنة، األصالة،الدرجة الكمية)اإلبداعي بأبعاده األربعة
( Scamper)المؤجؿ تعزل لبرنامج سكامبر 

الختبار صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات 
المعيارية، كلمعرفة ما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية تـ استخداـ ستكدنت لمعينات 

المترابطة، كالجدكؿ اآلتي يكضح نتائجاختبار ستكدنتممتعرفإلىداللةالفركقبيف متكسطات المجمكعة 
. التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي كمجاالتو الفرعية

 

 

 

 

 لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في (T-Test)قيمة اختبار ( 12)الجدكؿ رقـ 
التطبيؽ البعدم كالمؤجؿ عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

البعد 
كالدرجة 
 الكمية

لمجمكعة ا
 التجريبية

 المتكسط ف
االنحراؼ 
 المعيارم

(ت)قيمة  ح.د   
مستكل 
 الداللة

 القرار
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 الطالقة
 973. 17.46 30 بعدم

 غير داؿ 0.489 29 0.701
 813. 17.40 30 مؤجؿ

 المركنة
 899. 17.86 30 بعدم

 غير داؿ 0.059 29 1.62
 900. 17.50 30 مؤجؿ

 األصالة 
 973. 17.53 30 بعدم

 غير داؿ 0.712 29 0.372
 971. 17.56 30 مؤجؿ

الدرجة 
 الكمية

 1.382 52.86 30 بعدم
 غير داؿ 0.061 29 1.18

 1.634 52.46 30 مؤجؿ

 

كبمستكل  (0.701)بالنسبة لبعد الطبلقة" ت" تراكحت قيمة مف الجدكؿ السابؽ نجد أنو قد 
، كبالتالي نقـك بقبكؿ الفرضية (0.05)كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة  (0.489)داللة 

بيف أفراد عينة  (0.05)حصائية عند مستكل إالصفريةفيما يتعمقبعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
في التفكير اإلبداعيفي القياسينالبعدم ك ببعد الطالقة  في المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ لدراسةا

. لمؤجؿ

 في المجمكعةالتجريبيةفي الطبلقة لدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا (10)كيبيف الشكمرقـ
 .نتيجة التطبيقالبعدم ك البعدم المؤجمبلختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
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 في المجمكعة التجريبية في الطالقة نتيجة التطبيؽ الدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ( 11)الشكؿ رقـ 
البعدم ك البعدم المؤجؿ الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

( 0.059)كبمستكل داللة  (1.62)فيما يتعمؽ ببعد المركنة "  ت"في حيف تراكحت قيمة 
، كبالتالي نقـك بقبكؿ الفرضية الصفرية فيما (0.05)كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة 

يتعمؽ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ ببعد المركنة في 
الفرؽ بيف  (11)كيبيف الشكؿ رقـ . التفكير اإلبداعي في القياسيف البعدم كالبعدم المؤجؿ

 في المجمكعة التجريبية في المركنة نتيجة التطبيؽ البعدم كالمؤجؿ الدراسةمتكسطي أفراد عينة 
 .الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي

 
 في المجمكعة التجريبية في المركنة نتيجة التطبيؽ لدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا( 12)الشكؿ رقـ 

. البعدم ك المؤجؿ الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
( 0.712)كبمستكل داللة  (0.372)" ت" أما فيما يتعمؽ ببعداألصالةفقد تراكحت قيمة 

، كبالتالي نقـك بقبكؿ الفرضية الصفريةفيما (0.05)كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة 
 في لدراسةبيف أفراد عينة ا (0.05)يتعمقبعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 

. المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ ببعد األصالة في التفكير اإلبداعيفي القياسينالبعدم كالمؤجؿ
 في المجمكعةالتجريبيةفي الدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة  (12)كيبيف الشكمرقـ 

 .األصالةنتيجة التطبيقالبعدم كالبعدم المؤجمبلختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
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 في المجمكعة التجريبية في األصالة نتيجة التطبيؽ الدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا( 13)الشكؿ رقـ 

. البعدم كالبعدم المؤجؿ الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
، كبداللة إحصائية بمغت (1.18)بمغت في الدرجة الكمية لممقياس  (ت)أف قيمة في حيف

، (0.05) في الدرجة الكمية، كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة االفتراضي (0,061)
كبالتالي نقـك بقبكؿ الفرضية الصفرية فيما يتعمؽ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند 

في ببعد الدرجة الكمية بيف أفراد عينة البحث في المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ  (0.05)مستكل 
الفرؽ بيف  (13)كيبيف الشكؿ رقـ . التفكير اإلبداعي في القياسيف البعدم كالبعدم المؤجؿ

متكسطي أفراد عينة البحث في المجمكعة التجريبية في الدرجة الكمية نتيجة التطبيؽ البعدم 
. كالمؤجؿ الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي

 
 في المجمكعة التجريبية في الدرجة الكمية نتيجة لدراسةالفرؽ بيف متكسطي أفراد عينة ا( 14)الشكؿ رقـ 

. التطبيؽ البعدم ك البعدم المؤجؿ الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة ": نقبؿ الفرضية القائمةكمف خبلؿ العرض السابؽ، 
عمى مقياس (التجريبية)بيف متكسطي درجات تبلمذةالمجمكعة(0.05)إحصائيةعند مستكل الداللة

في التطبيؽ  (الطبلقة، المركنة، األصالة،الدرجة الكمية)تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده األربعة
( Scamper)البعديك البعدم المؤجؿ تعزل لبرنامج سكامبر 

كتفسر الباحثة ثبات درجات طمبة المجمكعة التجريبية في القياس المؤجؿ إلى فاعمية 
البرنامج الذم تـ مف خبللو تقديـ نشاطات كتدريبات أسيمت في تنمية تكرانس لمتفكير اإلبداعي 

.  لدل تبلمذة المجمكعة التجريبية
كتعزكالباحثةذلكإلىأنالبرنامجكانميأثركبيرفيتنميةالمياراتعنداألطفالكتدريباألطفالعمييجعميميمتمكك

قداستخدماألطؼؿنمياراتجديدةيمكنتطكيرىابعدتطبيقالبرنامجمماجعؤلثرالبرنامجيظيربعدتطبيقيبأسبكعينؼ
 .األنشطةالبرنامجفيحياتيمالمنزليةكالمدرسيةمماساعدىمعمىتنميةاإلبداعبشكممتزايد

كما تعزك الباحثة ىذه النتيجة الى عدـ فاعمية طرائؽ التدريس المتبعةعمى رفع سكية 
اإلبداع ك التفكير اإلبداعي لدل طمبة المدارس مقارنة بالبرامج الخاصة التي تعتمد تنمية اإلبداع 

 .ك التفكير اإلبداعي

التساعد حيثأنطرائؽ التدريس التقميدية
عمىاستثارةالخبراتالسابقةلدىالطمبةالسيماأنالتفكيراإلبداعييتضمندمجالخبراتالسابقةالتييممكياالفردبشكمممي

أيأنييتضمنعمميةدمجكتركيب األفكاربشكمجديدبالنسبةلمفرد،  .حدثميمنقبمعندمايحاكلحممشكمةمعينة
 حددىا بمـك في تصنيفو لمستكيات التفكير، كىي كممارسةمستكياتالتفكيرالتييمكنأنيزاكلياالفردكالتي

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج الدراسات التالية دراسة . التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ عمى التكالي
( (Hinnant,1993، كدراسة(2005الخضراء، )(2011خضر، )، (٢٠٠٥البمعاكم، )

 : نتائج الفرضية الثالثة كمناقشتيا -3

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةعند مستكل : تنص ىذه الفرضية عمى أنو
بيف متكسطي درجاتالذككر ك اإلناث تالمذة المجمكعةالتجريبية عمى مقياس (0.05)الداللة

في  (الطالقة، المركنة، األصالة، الدرجة الكمية)تكرانس لمتفكير اإلبداعي بأبعاده األربعة
 (Scamper)التطبيؽ البعديتعزل لبرنامج سكامبر 
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الختبار صحة ىذه الفرضية قامت الباحثةبحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات 
المعيارية، كلمعرفة ما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية تـ استخداـ ستكدنت لمعينات 
المستقمة، كالجدكؿ اآلتي يكضح نتائج اختبار ستكدنتممتعرفإلىداللةالفركقبيف متكسطي درجات 

كيبيف .الذككر كاإلناث في القياس البعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي كمجاالتو الفرعية
متكسطات درجات الذككر كاإلناث  لداللة الفركؽ بيف (T-Test)قيمة اختبار  (14)الجدكؿ 

 في التطبيؽ البعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي (المجمكعة التجريبية)

المجمكعة ) لداللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الذككر كاإلناث (T-Test)قيمة اختبار ( 13)الجدكؿ رقـ 
في التطبيؽ البعدم عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي  (التجريبية

البعد كالدرجة 
 الكمية

 المتكسط ف لجنسا
االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
(ت)  

ح.د  
مستكل 
 الداللة

 القرار

 الطالقة
 1.03 6.73 15 ذككر

 غير داؿ 0.843 28 0.20
 77. 6.80 15 اناث

 المركنة
 91. 6.40 15 ذككر

 غير داؿ 0.382 28 0.88
 72. 6.66 15 اناث

 األصالة 
 1.01 6.82 15 ذككر

 غير داؿ 0.862 28 0.17
 1.06 6.86 15 اناث

 الدرجة الكمية
 1.22 19.93 15 ذككر

 غير داؿ 0.391 28 0.87
 1.29 20.33 15 اناث

 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللةاحصائية عند مستكل  (14)ييبلحظ مف الجدكؿ السابؽ رقـ 
في كؿ منميارات ( الذككر ك اإلناث)بيف متكسطي درجات الطبلب (0.05)الداللة 

الدرجة الكمية نتيجة التطبيؽ البعدم ك الطبلقة ك المركنة ك األصالة بالتفكيراإلبداعيالمتمثمة 
ال ": الفرضية الصفرية القائمةكذلؾ يعني قبكؿ . الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
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تكجدفركقذاتداللةإحصائيةبيف متكسطي درجات تالمذة الصؼ الخامس األساسي في المجمكعة 
 ".التجريبية عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيؽ البرنامج تبعان لمتغير الجنس

كبداللة  (0.20)" ت"كبالنسبة الطبلقة في اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعيفقد بمغت قيمة 
، مما (0.05)، كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة االفتراضي (0.843)إحصائية بمغت 

يعني قبكؿ الفرضية في الجزء المتعمؽ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
بيف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية كذلؾ فيما يتعمؽ بالطبلقةلمتفكير  (0.05)

. اإلبداعي كفؽ مقياس تكرانس

الفرؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف الذككر ك اإلناث مف  (14)كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
. نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعيالطالقةأفراد المجمكعة التجريبية في 

 
الفرؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية في ( 15)الشكؿ رقـ 

. الطالقة نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
بالنسبة لبعد المركنة عمى اختبار تكرانس لمتفكير  (0.88)" ت " كما كبمغت قيمة 

 في الدرجة الكمية، كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل (0.382)اإلبداعي كبداللة إحصائية بمغت 
، مما يعني قبكؿ الفرضية في الجزء المتعمؽ بعدـ كجكد فركؽ ذات (0.05)الداللة االفتراضي 

بيف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية  (0.05)داللة احصائية عند مستكل الداللة 
. كذلؾ فيما يتعمؽ بالمركنة لمتفكير اإلبداعي كفؽ مقياس تكرانس

الفرؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف الذككر ك اإلناث مف  (15)كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
 . نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي المركنةأفراد المجمكعة التجريبية في
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الفرؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية في ( 16)الشكؿ رقـ 

. المركنة نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
( 0.17)" ت" أما فيما يتعمؽ ببعد االصالة الختبار تكرانسالتفكير اإلبداعيفقد بمغت قيمة 

كىك أكبر مف  (0.862)حيث أف احتماؿ الداللة بمغ (0.05)كىي غير دالة عند المستكل 
مما يعني قبكؿ الفرضية في الجزء المتعمؽ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة , (0.05)مستكل الداللة 

بيف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية كذلؾ  (0.05)احصائية عند مستكل الداللة 
الفرؽ  (16)كيبيف الشكؿ البياني رقـ . فيما يتعمؽ بالطبلقةلمتفكير اإلبداعي كفؽ مقياس تكرانس

نتيجة  األصالةبيف متكسطي درجات كؿ مف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية في
. التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي

 
الفرؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية في ( 17)الشكؿ رقـ 

. األصالة نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي

0

5

10

15

20

25

اإلناث  

الذكور

6.66

6.4

0

5

10

15

20

25

اإلناث  

الذكور

6.86
6.82



 ػرض انُزبئج ورحهيههب ويُبقشزهب  انخبيسانفصم 
 

 
147 

 

، كبداللة إحصائية بمغت (0.87)في الدرجة الكمية لممقياس  (ت)بمغت قيمة كما
، مما (0.05) في الدرجة الكمية، كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة االفتراضي (0.391)

يعني قبكؿ الفرضية في الجزء المتعمؽ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
بيف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية كذلؾ فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية  (0.05)

. لمتفكير اإلبداعي كفؽ مقياس تكرانس

الفرؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف الذككر كاإلناث مف  (17)كيبيف الشكؿ البياني رقـ 
أفراد المجمكعة التجريبية في الدرجة الكمية نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير 

. اإلبداعي

 
الفرؽ بيف متكسطي درجات كؿ مف الذككر ك اإلناث مف أفراد المجمكعة التجريبية في ( 18)الشكؿ رقـ 

. الدرجة الكمية نتيجة التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي
كبشكؿ عاـ فقد أظيرت نتائج ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا عند مستكل 

في كؿ مف ميارات التفكير ( ذككر ك إناث)بيف أفراد المجمكعة التجريبية  (0.05)داللة 
نتيجة التطبيؽ البعدم لبلختبار .اإلبداعي المتمثمة بالدرجة الكمية ك الطبلقة ك المركنة ك األصالة

" Scamper"يعزل الستخداـ استراتيجية تكليد األفكارسكامبر 

تعكد ىذه النتيجة إلى البيئة التعميمية كاالجتماعية المتشابية التي يتعرض ليا الذككر 
كاإلناث، حيث إف المناىج الدراسية كظركؼ المدرسة كتجييزاتيا تكاد تككف كاحدة، كالمعمـ 
ناثان، مما يكلد تقاربنا في مستكيات التفكير بينيما بشكؿ عاـ،  المشترؾ لجميع الطمبة ذككران كا 
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كبالتالي يككف لدييـ تقاربان في كـ األفكار المتدفقة إلى أذىانيـ اتجاه المشكبلت التي تكاجييـ، 
. كمركنة في معالجتيا بغض النظر عف جنسيـ ذككران كانكا أـ إناثان 

 بشكؿ عاـ نستطيع أف نفسر ىذه النتيجة بعدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث مف حيث 
تأثرىـ معان بالبرنامج التدريبي مكضكع الدراسة، إلى طبيعة األنشطة كالتدريبات، حيث تشير 
المراجعة المتأنية ألنشطةك ألعاب البرنامج إلى عدـ كجكد أنشطة يمكف اعتبارىا ذات عبلقة 

. بجنس دكف غيره، فيي تناسب األفراد الذككر كاإلناث عمى حد سكاء

زيالباحثةىذىالنتيجةنظران ألف برنامجسكامبر ييعدأسمكبجديدفيالتدريسأدل عكت
إلىاالىتمامالمتزايدمنقببللتبلميذكالتمميذاتبالمكضكعاتالخاصةبالتجربة، 

حيثأنيممميألفكاىذااألسمكبكلميتعرفكاعمييمنقبممماأدىإلىجذبانتباىيمإليو، كحيثإنالمعمكمات 
كفقيذااألسمكببلتقدمجاىزةإلىالمتعممأدىبيمإلىالتحضيرالجيدالمسبقمممكضكعاتالمتعمقةبالتجربةكىذامالـ

 .ستيالباحثةخبللتطبيقالتجربة

( 2010حمادنة، ,عباصرة )(2012حجازم، )كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف 
(  2000شبيب،  )(2006البداريف،  )(2009القضاة،  )(2010بدكر، )

ركائدة ك القضاة، )ك  (2006السميتي، )في حيف تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
 .التي اكدت عمى كجكد فركؽ بيف أفراد المجمكعة حسب متغير الجنس (2001
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:  ك المقترحاتالتكصيات -ثانيان 

 : التكصيات-1

تماشيانمعالنتائجالتيخمصتإليياىذىالدراسةمنتفكقبرنامج تكليد 
، األفكارسكامبربشكمكاضحعمىالطريقةاالعتياديةفيتنميةالقدرةعمىالتفكيراإلبداعي

:  بمايميمنالدراسةتكصإؼ

في في المدارس، ك ضركرة تضميف المنياج الدراسي" التفكير "االىتماـ بمكضكع تعمـ -1
 .مياراتالتفكيرعامة، كالتفكير اإلبداعي خاصةمادة خاصة بالمراحبللتعميمية

استخداـ المعمميف أساليب ك استراتيجيات حديثة في التدريس في المراحؿ التعميمية  -2
كبرنامج قبعات التفكير الست، كبرنامج , Scamper""المختمفة مثؿ برنامج تكليد األفكار

 .الككرت
ضركرة تنظيـ دكراتتدريبية ككرش عمؿ لمشرفي ك معممي الحمقة االكلى في التعميـ  -3

كتدريبيـ عمى أساليب تنمية التفكير ك التفكير , األساسيتحث إشراؼ مدربيف مؤىميف
 . بشكؿ خاص".Scamper"كبرنامج تكليد األفكارسكامبر , االبتكاريبشكؿ عاـ

تشجيع الطبلب عمى االكتشاؼ كاالبتكار كحؿ المشاكؿ كالمسائؿ بعدة طرقمف خبلؿ  -4
 .مكاقؼ تعميميةمقصكدة يتضمنيا المنياج

تكعية اآلباء ك األميات بأىمية قضاء كقت كاؼ مع األبناء كتكفير األلعاب التعميمية  -5
 .التي تساعد عمى تنمية التفكير اإلبداعي

تخصيص جزء مف درجة تقكيـ المعمميف كالمعممات لتبنييـ أنماط مف السمككالداعـ لتنمية  -6
 .التفكير االبتكارم لدل الطبلب كالطالبات

أىمية العمؿ عمى اكتشاؼ األطفاؿ المبدعيف في سف مبكر كاحتضانيـ، كاعتبار االىتماـ  -7
 .نسانيان إباألطفاؿ كاجبان كطنيان ك

 اىتماـ جميع العامميف في مجاؿ التربية باألطفاؿ عمى جميع األصعدة التربكية كالنفسية  -8
 . عمى تنمية إبداعاتيـالقادريفكالعقمية كباألخص األطفاؿ 

ضركرة تكفير البيئة المدرسيةكاألسرية المناسبة التي تشجع األنشطة اإلبداعية كالتي تنمي  -9
 .تفكير كقدرات األطفاؿ
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 المقترحات -2

 ,كفىضكءأىدافالدراسةالحاليةكالنتائجالتيتكصمتإلييا
:  تقترحالباحثةإجراءالمزيدمنالبحكثكالدراساتفيالمجاالتالتالية

لدل  " Scamper"إجراء دراسات أخرل مماثمة حكؿ فاعمية برنامجتكليد األفكارسكامبر  -1
كعمى عينات أكبر حجما , عينات اخرل مف أفراد المجتمع لتشمؿ مراحؿ عمرية مختمفة

 .مف العينة المطبؽ عمييا البحث الحالي
فيما يتعمؽ بالسمات ك Scamper"t""سكامبر"تكليد األفكار دراسةأثراستخدامبرنامج -2

 .......الناقدكفيتنميةأنماطأخرىمنالتفكيركالتفكير العممي الخصائص اإلبداعية، ك
في  " Scamper"إجراء دراسات أخرل مماثمة حكؿ فاعمية برنامجتكليد األفكارسكامبر  -3

بيئات مدرسية أخرل غير مدينة دمشؽ، كعمى متغيرات أخرل غير الجنس كالتحصيؿ، 
 ......المستكل التعميمي, العمر
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 يهخص انذراسخ ثبنهغخ انؼرثيخ
لكي تحقؽ المجتمعات تقدميا العممي عمييا أف تنتيج منيجان جديدان تسير عميو في تعميـ 

كلعؿ مف أىـ دعائـ ىذا المنيج التفكير كترسيخ منيجيتو، كتنمية أساليب اإلبداع . كتربية أبناءىا
فحاجة األفراد عامة كالطمبة خاصة لمكاجية مشكبلتيـ . كالخمؽ كاالبتعاد عف اآللية كالتقميد

كمشكبلت محيطيـ بطريقة أفضؿ، تتطمب ضركرة تدريبيـ عمى طرؽ التفكير السميـ مف خبلؿ 
 .برامج التفكير كالتفكير اإلبداعي

 :مشكمة الدراسة

 :حددت الباحثة مشكمة الدراسة بالسؤاؿ التالي
 في تنمية التفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ (Scamper)ما ىي فاعمية برنامج سكامبر

 الخامس األساسي؟
 :أىداؼ الدراسة

 :تسيـ ىذه الدراسة في تحقيؽ األىداؼ التالية
الكشؼ عف مدل فاعمية برنامج  -4

 - الدرجةالكمية:)فيتنميةالتفكيراإلبداعيممثبلبأبعادىاألربعة التالية(Scamper)سكامبر
 تبلمذة الصؼ الخامس االبتدائي كالتحقؽ مف لدل( األصالة– المركنة - الطبلقة

 .صبلحية استخدامو في البيئة السكرية
الكشؼ عف مدل فاعمية برنامج سكامبر  -5

((Scamper الطبلقة - الدرجةالكمية)فيتنميةالتفكيراإلبداعيممثبلبأبعادىاألربعة التالية - 
–الذككر)باختبلؼ الجنس تبلمذة الصؼ الخامس االبتدائي لدل ( األصالة– المركنة
 .(االناث

 :عينة الدراسة
ك تككنت عينة البحث مف  (الغسانية ك زينب فكاز)اختارت الباحثة عينتيا مف مدرستي 

تككنت . طالبنا كطالبة مف طمبة الصؼ الخامس في مدرسة الغسانية ك زينب فكاز (60)
طالبة أما المجمكعة الضابطة  (11)طالبنا ك (19)طالبنا كطالبة،  (30)المجمكعة التجريبية مف 
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يبيف تكزيع أفراد  (2)كالجدكؿ . طالبة (11)طالبنا ك (19 )،طالبنا كطالبة (30)فقد تككنت مف 
 .المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 :أدكات الداسة

 :شممت الدراسة عمى األدكات التالية

 لتكليد األفكار، كىك برنامج إجرائي يساعد عمى تنمية "Scamper"برنامج سكامبر .1
التفكير اإلبداعي عف طريؽ الخياؿ، باستخداـ أسمكب التفكير التباعدم، كيشتمؿ عمى 
مجمكعة مف األلعاب كعددىا عشركف لعبة، تختمؼ في محتكياتيا كتشترؾ في طريقة 

تحتاج ألعابسكامبر إلى شخصيف عمى األقؿ، طفؿ في الثالثة مف عمره أك . تقديميا
 بحيث يقـك الشخص الكبير بدكر المدرب، – في أم عمر –أكبر كشاب أكبر منو 

كقد يقـك المدرب بقيادة متدرب كاحد أك مجمكعة مف المتدربيف يصؿ عددىـ إلى مئة 
متدرب  (35)شخص، إال أف العدد المثالي لممتدربيف في برنامج سكامبر في حدكد 

 .تقريبان 

مف تأليؼ بكؿ تكرانس، كقد اعتمدت الدراسة الحالية : اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي .2
الدرجة الكمية، الطبلقة، المركنة، : الصكرة المفظية ليذا االختبار، كذلؾ لقياس قدرات

 .األصالة، كذلؾ بناء عمى تعميمات مفتاح االختبار في تصحيح بنكده

 :نتائج الدراسة

 :أسفرت الدراسة الحالية عف

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلمذة الصؼ الخامس األساسي  -
في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي لصالح 

 ."Scamper"المجمكعة التجريبية يعزل الستخداـ برنامج سكامبر

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية عمى مقياس  -
تكرانس لمتفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامس في القياسيف القبمي كالبعدم 

 .لصالح التطبيؽ البعدم
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية عمى  -
مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامس في القياسيف البعدم 

 .كالمؤجؿ

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة عمى  -
مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامس في القياسيف القبمي 

 .كالبعدم

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة عمى  -
مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامس في القياسيف البعدم 

 .كالمؤجؿ

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تكسطي درجات تبلمذة الصؼ الخامس  -
األساسي في المجمكعة التجريبية عمى مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيؽ 

 .البرنامج تبعان لمتغير الجنس

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الذككر كاإلناث في المجمكعة  -
التجريبية عمى مقياس تكراسف لمتفكير اإلبداعي لدل تبلمذة الصؼ الخامس في القياسيف 

 .القبمي كالبعدم كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم

بناءن عمى نتائج ىذه الدراسة فإف الباحثة تكصي بإجراء مزيد مف الدراسات حكؿ برنامج 
 لمتأكد مف فاعمية ىذا البرنامج في تعميـ التفكير مع أخذ "Scamper"تكليد األفكارسكامبر

 .إلخ... متغيرات أخرل مثؿ التحصيؿ العممي لمطبلب، المستكل االقتصادم كاالجتماعي 
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 :بالمغة العربيةالمراجع - أكالن 
، ١، طالتعممالمبنيعمىالمشكالتالحياتيةكتنميةالتفكير(: 2009)إبراىيـ، بسامعبد الميطو .1

المسيرة، عماف، األردف .دار
. ، طاألكلى، عالمالكتب، القاىرةالتدريساإلبداعيكتعميمالتفكير(: 2005)إبراىيـ، مجديعزيز .2
 .، األنجمكالمصرية، القاىرة4، طعممالنفسالتربكم(: 1994)أبكحطبفؤاد، صادقأماؿ .3
 ، مكتبةاألنجمكالمصرية، القاىرةالقدراتالعقمية(: 1992)أبكحطب، فؤاد  .4
(: 2006)أبكزايدة، ياسر .5

أثراستخداماأللعابالتعميميةفيتدريسالرياضياتفيتنميةالتفكيراإلبداعيمدىتالميذالصفالسادسمنالتع"
 رسالةماجستيرغيرمنشكرة، جامعةاألزىر، كميةالتربية." ليماألساسيبمحافظةشمالغزة

 .4، العدد١٥ عالمالفكر، الككيت، المجمد،الظاىرةاإلبداعية(: 1985)أبكزيد، إبراىيمأحمد  .6
، ٢٧السنة١٢٧، مجمةالتربية، العدداإلبداعكالتطكيرمفاىيمأساسية(: 1998)أبكسماحة، كماؿ .7

 .المجنةالقطريةلمتربيةكالثقافةكالعمكـ
أبكندم،  .8

التفكيراإلبداعيكعالقتيبكٍممنالعزكالسببيكمستكىالطمكحمدىتالميذالصفينالخامسكاؿ(:2004)خالد
رسالةماجستيرفيعممالنفس، الجامعةاإلسبلمية، فمسطيف  " سادساالبتدائييف

، ترجمة عادؿ األشكؿ،  "نظريات ك مسائؿ- مقدمة في عمـ النفس(: " 1994)أرنكفكيتيج  .9
 .الدار الدكلية لمنشر ك التكزيع، القاىرة

(: 2008)الحياكم، محب – أميف، أحمدجكىر .10
فاعميةاستراتيجيةالعصفالذىنيفيتنميةالتفكيراإلبداعيكالدافعيةنحكالعماللمختبريمدىطمبةالصفالرا

 3 ، العدد2009 1، مجمةالجامعةالخميجية، المجمدبعقسمالفيزياءبكميةالتربيةجامعةالمكصؿ
، فعاليةبرنامجمقترحمتنميةاإلبداعمدىأطفاؿ محافظةغزة(: 2009)أىؿ، أمانيمحمد .11

 رسالةماجستيرمقدمةلقسمعممالنفس، الجامعة اإلسبلمية، غزة 
 (سكامبر)فاعميةاستراتيجيةتكليداألفكار (:2006)البداريف، شاديخالد .12

، فيتنميةالقدرةاإلبداعيةكمفيكمالذاتمدىعينةأردنيةمنطمبةذكيصعكباتالتعمـ
 .عماف، األردف: رسالةماجستيرغيرمنشكرة، جامعةعمانالعربية



   يراجغ انذراسخ
 

 
156 

 

 "Risk"فاعميةبرنامجرسؾ(: 2010)بدكر، ليناصالح .13
، فيتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيمدىطمبةالصفالسابعاألساسيفيمدينةالالذقية

 .رسالةماجستيرغيرمنشكرة، جامعةدمشؽ
 . القاىرة،دارالمعارفبمصر.العمميةاالبتكارية(: 1964)البسيكني، محمكد .14
اثر استخداـ طريقة حؿ المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي (: 2011)بكر، احمد حسيف  .15

، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة ك التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة المتفكقيف عقميا
دمشؽ 

، معكقاتتنميةاإلبداعمدىطالبمراحاللتعميمالعامفيالمممكةالعربيةالسعكدية(: 2002)البكر، رشيد .16
مجمةمستقببللتربية 

عمكمإنسانية، .االبتكاركالفف(: 2003)التميمي، عميناصر .17
 .مجمةإلكتركنيةشيريةتعنيبالعمكماإلنسانية، العدداألكؿ، أيمكلسبتمبر

 ،عماف،دارالفكرلمتكزعكالنشراسسعممالنفسالتربكم(: 2001)خركفآتكؽ،محيالدينك .18
، 1 ط." األطفاؿلالتفكيرالناقدكاإلبداعيمدمياراتتفكيرمغايرتنمية"(:2004)جبر، دعاء  .19

 .مؤسسةعبدالمحسنالقطاف: فمسطيف
(: 2007)الجدكع، عصاـ .20

فيتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيكالناقدلدىطمبةالمرحمةاRISKأثربرنامجالنظامالذكيممعالجةالمعرفة
 .، رسالةدكتكراةغيرمنشكرة، جامعةعمانالعربية، األردفألساسيةالعميافياألردف

، دارالكتابالجامعي، 1، ط"مفاىيمكتطبيقات" تعميمالتفكير"(: 1999)جركانفتحيعبدالرحمف  .21
  .األردف – عماف

 اإلبداعمفيكميمعاييرىمككناتينظرياتيخصائصيمراحميقياسيتدريبو،(: 2002)جركاف، فتحي .22
 .األردف، ، عماف1 دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع، ط

 األردف، ، دارالفكرلمطباعةكالنشر، عمافتعميمالتفكيرمفاىيمكتطبيقات(: 2002)جركاف، فتحي .23
 .، دار الفكر، عماف، اإلردف2، طالمكىبة ك التفكؽ ك اإلبداع(: 2004)جركاف، فتحي .24
 ، عماندارالفكر(1ط) اإلبداعمفيكميكتدريبو،(: 2002)جركاف،فتحيعبدالرحمف .25
 فاعميةاستخدامبرنامجككرتفيتنميةميارات "(:2006)الجبلد،ماجدزكي  .26

مجمةجامعةاما،"التفكيراإلبداعيمدىطالباتالمغةالعربيةكاإلسالميةفيشبكةعجمانممعمكمكالتكنكلكجيا
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لقرىممعمكمالتربكيةكاالجتماعيةكاإلنسانية،مكةالمكرمة،كميةالتربية،المجمدالثامنعشر،العددالثاني،
 180-148صص

 متاحة في.لبناف -دارالنيضةالعربية، بيركت،التفكير اإلبداعي(: 2005)حبش، زينب  .27
http://www.zeinab-habash.ws/education/books/Creative_thinking.htm 

، 1ط، تنميةاإلبداعفيمراحاللطفكلةالمختمفة(: 2000)عبدالكريممجدم، حبيب .28
 ، القاىرة، مكتبةاألنجمكالمصرية

 أثربرنامجتدريبيمقترحفيتنميةالتفكيراإلبداعيمدىطمبةالمرحمةاألساسية(: 2011)حجازم، حناف .29
 .رسالةماجستيرفيعممالنفسالتربكم، كميةالعمكمالتربكيةكالنفسية، جامعةعٌمانالعربية."

. ، دارالفكرالعربيممطباعةكالنشر، القاىرة، مصرسيككلكجيااإلبداع(: 2006)حجازم، سناء .30
، سيككلكجيةاإلبداع، تعريفيكتنميتيكقياسيمدىاألطفاؿ(: 2001)حجازم،سناءمحمدنصر .31

 ، دارالفكرالعربي، القاىرة، 1ط
(: 2011)الحدابي، داكدعبدالممؾ .32

،المجالتحصيمكعالقتيبتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيمدىعينةمنالطمبةالمكىكبينفيالجميكريةاليمنية
كرقةعمممقدمةلػػػػػمرؾ.لسالعربيمممكىكبينكالمتفكقينالمؤتمرالعمميالعربيالثامنمرعايةالمكىكبينكالمتفكقيف

 اليمف/جامعةالعمكمكالتكنكلكجيا/زتطكيرالتفكؽ
دليؿ )برنامج سكامبرألعاب كأنشطة حيالية لتنمية اإلبداع (: 2008)الحسيني، عبد الناصر  .33

 .، دار الفكر، األردف، عماف1، ط(المدرب
(: 2013)الحشاش،داللعبدالعزيز .34

بناءبرنامجتعميمييستندإلىاستراتيجيةتكليداألفكاركقياسأثرىفيتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيكدافعيةا
 "النجازكالتحصياللمعرفيمدىالطمبةذكيصعكباتالتعمـ

رسالةدكتكراه،كميةالعمكمالتربكيةكالنفسية،جامعةعمانالعربية 
 عممالنفسفيحياتنااليكمية، -المكسكعةالنفسية(: 1995)الحفني، عبدالمنعـ .35

، مكتبةمدبكلي 1سيككلكجيةاإلبداع، ط
(: 2001)الحكراني، كفاءعبدالمنعـ .36

 أثربرنامجتدريبيمتمنيةالقدرةعمىالتفكيراإلبداعيفيتحصياللرياضياتمدىطمبةالصفالعاشراألساسي،
 .رسالةماجستيرغيرمنشكرة، كميةالتربية، الجامعةاألردنية، عماف، األردف
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(: 2011)خضر،نجكىبدر .37
 أثربرنامجقائمعمىبعضاألنشطةالعمميةفيتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيمدىطفاللركضة

– ،مجمةجامعةدمشؽ"سنكاتفيمدينةدمشؽ (6-5)دراسةتجريبيةعمىعينةمنأطفااللركضةمنعمر"
 520-482-ص-،ص27 المجمد

، 2، ططرقتعميمالتفكيرلألطفاؿ(: 1997)الخبليميعبدالكريـ، المبابيدم عفاؼ .38
 .دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع، عماف

، 1 ، دارصفاءلمنشركالتكزيعكالطباعة، طتنميةقدراتاالبتكارلدىاألطفاؿ(: 2005)الخميمي، أمؿ .39
 .عماف، األردف

(: 2013) سمماف، ربيع.الخياط، ضياء .40
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 (62) ،العدد(19) ،المجمد(نصفسنكية) ،مجمةالرافدينممعمكمالرياضية"ةالتربيةالرياضية
(: 2011)خيرالديف، مجديخيرالديف .41

استخدامنمكذجأبعادالتفكيرفيتدريساالجتماعياتعمىتنميةالمياراتالجغرافيةكالتفكيراإلبداعيمدىتالمي
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، 1  دارصفاءلمنشركالتكزيع، طسيككلكجيااإلبداعكالشخصية،(: 2008)الداىرم، صالححسف .42
 .عماف، األردف

 .رسالةماجستيرغيرمنشكر.حاجاتكمشكالتالطمبةالمتميزينكالمكىكبيف(: 1998)دبابنة، خمكد .43
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 دارالفكر
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، ١ط.األسسالمعرفيةلتككينكتجييزالمعمكمات(: 1995)الزيات، فتحيمصطفى .60
 دارالكفاءلمطباعةكالنشركالتكزيع، المنصكرة
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: األردف، عماف. لتعميمالتفكيرالناقدRISKبرنامج(: 2005)السركر، ناديا .67
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Abstract 

In order to achieve scientific communities offered them to pursue a 
new approach of going for it in education and raising her children. 

Perhaps one of the most important pillars of this approach is to 
think and consolidate its methodology, and the development of creativity 
and creation methods and move away from the mechanism and tradition 
.vhajh General individuals and students especially to cope with their 
problems and their surroundings better problems, requiring the need to 
train them on ways the proper mindset by thinking and thinking 
programs Creative. 

The problem of the study: 

The researcher identified the problem the study the following 
question: 

What is the effectiveness of (Scamper program) in the development 
of creative thinking among students of the fifth grade? 

Objectives of the study 

This study contributes to the achievement of the following 
objectives: 

1- disclosure of the effectiveness of generating ideas program 
(Scamper) in the development of creative thinking represented by the 
following dimensions: (fluency - flexibility -alosalh- total score) to the 
students of the fifth grade. 
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2- disclosure of the effectiveness of generating ideas Scamper 
program in the development of creative thinking represented by the 
following dimensions :(Altalaqh- flexibility -alosalh- total score) with the 
fifth grade students according to sex (males – females). 

The study sample: 

Researcher chose appointed (Ghassaniya and ZaynabFawwaz) and 
sample consisted of research (60) students from the fifth grade students 
in the school and GhassaniyaZaynabFawwaz. The experimental group 
consisted of (30) students, and The control group consisted of (30) 
students. 

Tools of the study: The study included the following tools: 1- 
"Scamper" program to generate ideas, which is a procedural program 
helps to develop creative thinking through the imagination, using the 
method of divergent thinking, and includes a range of games and 
number twenty game, differ in their content and share the method of 
submission. You need scamper games to at least two people, children 
three years old or older and a young man older than him - in any Omar, 
so that the great person the role of the coach, was the coach led trainee 
one or a group of trainees numbering a hundred people, but the ideal 
number trainees in scamper program within (35) trainee approx. 2. 
Torrance Test of Creative Thinking: written by Paul Torrance, the current 
study has adopted a verbal picture of this test, to measure the capacity 
of: college degree, fluency, flexibility, originality, based on the test in the 
correct key clauses instructions. 
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The study results as: 

Resulted in the current study: 

- There are significant differences between the mean scores of 
students in the fifth grade in the experimental and control groups on the 
scale Torrance creative thinking for the experimental group was due to 
the use of the "Scamper"program . 

- " There are significant differences between the mean scores of the 
experimental group at Torrance measure creative thinking among 
students in the fifth grade in the two measurements pre and post in 
favor of the post application". 

- There are no significant differences between the mean scores of 
the experimental group at Torrance measure creative thinking among 
the students of the fifth grade in the two measurements posttest and 
delayed" . 

- There were no statistically significant differences between the 
mean scores of the control group at Torrance measure creative thinking 
among students of the fifth grade in the two measurements pre and post 

- " There is no statistically significant differences between the mean 
scores of the control group at Torrance measure creative thinking 
among students in the fifth grade in the two measurements posttest and 
delayed". 

- " There is no statistically significant differences between the mean 
scores of students in the fifth grade in the experimental group at 
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Torrance measure creative thinking after the application of the program 
depending on the variable sex". 

- There are significant differences between the mean scores of 
male and female in the experimental group at Torrance measure 
creative thinking among students in the fifth grade in the two 
measurements pre and post for the benefit of the post application" . 

Based on the results of the study, the researcher Nhzh 
recommends further studies on the generation of ideas "Scamper" 
program to ensure the effectiveness of this program in the teaching of 
thinking taking other variables such as student achievement, economic 
and social levels.... 
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