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Abstract:
Thinking skill is considered one of the skills that have become necessary for every
individual living in any contemporary society, as this skill is necessary to adapt the
individual to his society and to achieve his goals and ambitions, and the individual has
the right to grow and develop his own society; to be effective in its society, deepen its
existence and be able to contribute to its development and prosperity.
Thinking and Thought is the gift of God to human beings, but not to other creatures. It
represents the most complex form of human behavior, making God his glory and the
majesty of human his successor in the earth and his superiority to the rest of his
creatures, making his mind the orbit of compatibility to bear the burdens of
responsibility, and urging to consider his kingdom, foresight, contemplation, reflection,
consideration, comprehension, remembrance and the realization of reason.
It is the thinking process that has brought us to the right understanding and the processes
under investigation on the one hand, and the mental outlook on the other hand; in order
to understand the reality of the components of existence including human, thinking is
also one of the most common topics in which visions differ and have multidimensional,
and which reflect the complexity of the human mind and the complexity of its processes,
what distinguishes human from other creatures is his ability to think, and when we
compare human life in ancient times before the codification of history and between the
life of the urban human with the progress of contemporary life, we find the difference
very wide and that human is the builder of this civilization with his creative thinking.
The current era is the cognitive explosion era and accelerated growth in the amount of
information and knowledge that has become doubled over the past few years, and
because the level of progress and the advancement of societies has become dependent on
scientific and technological progress, the educational process that takes place within the
educational institutions spread throughout the world should have been considered, and
this approach points indicates the need to pay attention to development, improvement
and activation the processes responsible for teaching; education and learning within
educational institutions of which the promotion of teaching processes and the
diversification of their methods that serve and achieve educational objectives are worth
paying attention.
Effective learning of thinking skills is a need imposed by information and
communication technology in various aspects of human life, and success in facing these
challenges depends on how knowledge is used and applied, and the era of accelerated
changes also requires educators to deal with education as ongoing processes because
they continue to be with humans as a necessary need to facilitate his adaptation to new
developments and adapting to them requires learning new skills, or using knowledge in
new situations.
Therefore, this research paper attempts to offer scientific research on the issue of
creative thinking skills and its relationship to development culture, considering that the
interest in creativity and innovators is the main entry point for sustainable development,
especially in the Arab countries as it tries to catch up with the cultural progress.
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مقدمة6
تعتبػ ػ ػػر ميػ ػ ػػارة التاتي ػ ػ ػػر مػ ػ ػػف المي ػ ػ ػػارات الت ػ ػ ػ

معا ر ،حيث إف ىذه الميارة

رورية لتتييؼ الارد

ػ ػ ػػبحت

ػ ػ ػػرورية لت ػ ػ ػػؿ ػ ػ ػػرد يع ػ ػ ػػيش ػ ػ ػ

مجتم ػ ػ ػػع

مجتمعو ولتحقيؽ ىدا و وطموحو  ،تما ف للارد الحؽ

علػػم مجتمعػػو ف ينمػ ويطػػور لديػػو ىػػذه الميػػارة ًحتػػم يتػػوف ػػاعق ػ مجتمعػػو  ،ويتعمػػؽ وجػػوده وتتسػػنم لػػو
تطويره وازدىاره .

القدرة علم المساىمة

التاتير والاتر نعمة إليية وىبيا اهلل لبنػم البرػر دوف ريػرىـ مػف مخلوقاتػو ،وىػو يمثػؿ عقػد نػوع مػف رػتاؿ

السلوؾ اإلنسان  ،جعؿ اهلل سبحانو وتعالم اإلنساف خلياتػو ػ األرض وميػزه بالعقػؿ عػف بقيػة مخلوقاتػو ،وجعػؿ
عقلو مدار التوا ؽ لتحمػؿ عبػاا المسػيولية ،وحثػو علػم النظػر ػ ملتوتػو والتب ػر والتػدبر ،والتاتػر ،واالعتبػار
والتااو ،والتذتر ،واعماؿ العقؿ.
وعمليػػة التاتيػػر ى ػ الت ػ تو ػػلنا إلػػم الايػػـ ال ػػحيل ومػػا يتػػوف مػػف عمليػػات تحػػت االستق ػػاا مػػف جيػػة
والنظػرة العقليػػة مػػف جيػػة خػػرمً بييػػة يػػـ حقيقػػة متونػػات الوجػػود بمػػا ييػػا االنسػػاف ،تمػػا يعػػد التاتيػػر مػػف تثػػر

المو وعات الت تختلؼ ييػا الػريم وتتعػدد بعادىػا  ،والتػ تعتػس تعقػد العقػؿ البرػر وتعقػد عملياتػو  ،إف مػا
يميز اإلنساف عف ريره مف المخلوقات قدرتو علم التاتير ،وعندما نقارف بيف حياة اإلنسػاف ػ الع ػور القديمػة
يما قبؿ تدويف التاريخ وبػيف حيػاة اإلنسػاف الح ػر مػع تقػدـ الحيػاة المعا ػرة ،نجػد الاػرؽ راسػعا و ف اإلنسػاف
ىو بان ىذه الح ارة بتاتيره المبدع .

يعػػد الع ػػر الحػػال ع ػػر االناجػػار المعر ػ والنمػػو المتسػػارع ػ تػػـ المعلومػػات والمعػػارؼ التػ

تت اعؼ مف خقؿ السنوات القليلة الما ية ،وألف مستوم التقدـ ورق المجتمعات

ػػبحت

بل منوطا بالتقػدـ العلمػ

والتتنولوج  ،تاف ينبي توجيو النظر نحو العملية التعليميػة التػ تحػدث داخػؿ الميسسػات التربويػة المنترػرة ػ
رػػتم دوؿ العػػالـ ،وىػػذا التوجػػو يرػػير إلػػم

ػػرورة االىتمػػاـ بتطػػوير وتحسػػيف وتاعيػػؿ العمليػػات المسػػيولة عػػف

التدريس ،والتعليـ ،والتعلـ داخؿ الميسسات التعليمية ومما يجدر االىتماـ بو النيوض بعمليػات التػدريس والتنويػع

بطرائقيا الت تخدـ األىداؼ التعليمية وتحققيا.

إف الػػتعلـ الاعػػاؿ لميػػارات التاتيػػر حاجػػة تار ػػيا تتنولوجيػػا المعلومػػات واالت ػػاالت ػ رػػتم منػػاح
حياة اإلنسػاف ،والنجػاح ػ مواجيػة ىػذه التحػديات يعتمػد علػم تيايػة اسػتخداـ المعر ػة وتطبيقيػا ،تمػا ف ع ػر
التييرات المتسارعة يارض علم المربيف التعامؿ مع التربية والتعليـ علم نيما عمليتاف مستمراف ألنيما تسػتمراف

مػػع اإلنسػػاف تحاجػػة
استخداـ المعر ة

ػػرورية لتسػػييؿ تتياػػو مػػع المسػػتجدات .والتتيػػؼ معيػػا يسػػتدع تعلػػـ ميػػارات جديػػدة ،و

مواقؼ جديدة.

أوالً -مشكمة البحث6

التاتيػػر نرػػاط طبيع ػ ال يسػػتين عنػػو االنسػػاف ػ حياتػػو اليوميػػة ،ولتػػف قػػد يتسػػااؿ الػػبعض ًىػػؿ يحتػػاج

اإلنسػاف إلػػم ف يػتعلـ تيػػؼ ياتػر

ولػػيس اإلنسػاف ماتػ ار بطبيعتػو والجػواب علػم ذلػػؾ ف اإلنسػاف ػ حاجػػة

إلم تعلـ طرؽ التاتير والتدريب علم مياراتو و ف يتعلـ تيؼ يتتلـ وتيؼ يعامؿ الناس

ويرم تثير مف علماا الناس ف الطاؿ يتعلـ التثيػر مػف التاتيػر قبػؿ ف يلتحػؽ بالمدرسػة مػف سػرتو .ولتػف

علم رجاؿ التربية إيجاد الظروؼ الت تعمؿ علم تطوير ميارات التاتيػر إلػم ف ت ػؿ إلػم حػد اإلتقػاف والتاػنف
واالستخداـ الاعاؿ ( فخرو ،نورالديف .)32 60000،
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لقػد و ػؼ الاقسػػاة اإلنسػاف بلنػو الماتػػر ،ويػتـ تاتيػره بطريقػة تلقائيػة بمعنػػم نػو ياتػر بطبيعتػػو  ،يػو تمػػا
يب ر ويسمع دوف تعلـ مق ود ،يو ي ا يدرؾ ويتذتر ويتخيؿ وياتػر ،واف تػاف ػ إمتانػو ف يػتحتـ بهرادتػو
تاتيره ويوجيو الوجية الت يرربيا ،والتاتير ىو وسيلة اإلنساف لتعديؿ سلوتو بما يتاػؽ وظػروؼ الحيػاة التػ
يوجد ييا ( أحمد 60000،ص .)0400_0400
وقد تاف للاقساة والعلماا العرب إسياـ تبير

توجيو العقوؿ إلم ىمية المقحظة الحسية الدقيقػة بالنسػبة

للتاتير السليـ .الديف اإلسقم ال يتنا م مع العقؿ ،وال مع العلـ يو ديف عقؿ ،و تر ونظر ،ولـ يحجر علم
العقؿ وال علم التاتير بؿ حث

احب العقؿ علم التاتير والتلمؿ.

إف عملية التاتير تمر بمراحؿ تربو الدائرة لذا طلؽ علييا (الدائرة الاترية) حيػث إف اإلنسػاف يميػز خمػس
ميػػاـ و وظػػائؼ رئيسػػية ى ػ ( و ػػؼ وتاسػػير و تقريػػر وتخطػػيط وتنايػػذ) .وتظيػػر ىػػذه الوظػػائؼ تمػػا لػػو نيػػا
مت ػػلة ببع ػػيا الػػبعض ،ػػالاتر يبػػد عالياتػػو الاتريػػة بو ػػؼ المعلومػػة و المنبػػو الػػذ يسػػتقبلو الػػدماغ ويبػػد

اإلنساف بالتوسع بيذه المعلومة وتاسيرىا بلف ي يؼ ليا مما ػ ذاترتػو مػف خبػرات ومعػارؼ ًإللقػاا المزيػد مػف
األ ػواا علييػػا وتبػػيف سػػبابيا و التنبػػي بنتائجيػػا وينتقػػؿ الاتػػر بعػػد ذلػػؾ إلػػم تقريػػر مػػا يجػػب علػػو تجػػاه ىػػذه
المعلومة  ،ي ع خطة لتنايذ العمؿ وتوجييو وقد يتخذ ق ار ار برلف منبو جديد (الوقفى.)000 60554،

ولقػػد رػػار العديػػد مػػف علمػػاا الػػناس مثػػؿ (شػػير_ )Sheererو(جولػػد شػػتايف  )Gold Stienإلػػم ف

تاتير األنساف متنوع وعريض الحدود ،ويمتف عف طريؽ التاتير ف يحدد الارد نػوع التعلػيـ الػذ
مف العالـ ( فائؽ .)54 60522 ،ويمثػؿ التاتيػر نوعػا معقػدا مػف نػواع السػلوؾ البرػر

تتسػبو بخبرتػو

والػذ يػلت ترتيبػو ػ

علػػم مسػػتويات النرػػاط العقل ػ  ،و نػػو عمليػػة معر يػػة تتميػػز باسػػتخداـ الرمػػوز لتنػػوب عػػف األرػػياا واألرػػخاص

والحوادث (عدس ،توفيؽ .)031 60554،

ويعػػد التاتيػػر مػػف حاجػػات اإلنسػػاف األساسػػية ولػػو عققػػة بػػالمجتمع ،حيػػث يتعػػيف علػػم اإلنسػػاف ف ياتػػر

ويتخذ ق اررات سليمة تمتنو مف التتيؼ مػع المجتمػع الػذ يعػيش يػو .ومػف ىنػا يعتقػد ف قػرار تعلػيـ التاتيػر يعػد
ق ػ ار ار ساسػػيا ػ المجتمعػػات المتقدمػػة لتيػػرس ػ

بنائيػػا

ػػاة الثقػػة بػػالناس واالعتمػػاد علييػػا ،وتػػيىليـ التخػػاد

ق اررات سليمة وتمنحيـ الار ة التا ية للنظر ييا .لذلؾ هف حسف إدارة ريوف المجتمػع تتطلػب إعػداد جيػؿ مػف

الماتريف الذيف يحسنوف ت ريؼ مور األ راد علم سس قوية مف الوع والايـ.

إف بعض الثقا ات تيد إلم ساليب تاتير معينة دوف ريرىا .وىذا ما تدتو نتائج الدراسات الت قارنػت
بػيف سػاليب التاتيػر ػ
الطلبة ال ينييف
ػػروؽ ػ ػ

قطػار مختلاػة ،إذ تػدت د ارسػة (ىػون ويػيكو  )Haung and Sisce0550تاػوؽ

سلوب التاتير العلم علم الطلبة األمريتييف تما تدت دراسة (حبيب  )0552إلػم وجػود

س ػػاليب التاتي ػػر ترج ػػع الخ ػػتقؼ البيئ ػػة إذ رتا ػػع مس ػػتوم التاتي ػػر التحليلػ ػ والػ ػواقع ل ػػدم الط ػػقب

الم رييف بينما ارتاع مستوم التاتير العلم لدم الطلبة الليبييف.
تم ػػا و ػػحت إح ػػدم الد ارس ػػات مني ػػا د ارس ػػة (ىاربيػػػوف وبراميػػػوف) إل ػػم وج ػػود الا ػػروؽ ب ػػيف الس ػػيطرة

الن اية للدماغ وبيف ساليب التاتير ،تما رارت إلم سيطرة الن ؼ األيسر مػف الػدماغ وبػيف اسػتخداـ التاتيػر
التحليل ػ وال ػواقع  ،مػػا سػػيطرة الن ػػؼ األيمػػف مػػف الػػدماغ قػػد يػػيد إلػػم اسػػتخداـ سػػاليب التاتيػػر الترتيب ػ
والمثال (حبيب.)301 60552 ،

إف استخداـ األنرطة التعليمية العمليػة التػ تحػث المتعلمػيف علػم التاتيػر اإلبػداع ال تػتـ إال مػف خػقؿ

تو ير الرروط المادية والناسية الت تساعد علم تعلـ قوم ديمومة للمتعلميف و
88
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التقليديػػة التػ تحجػػـ تاتيػػرىـ وتجعػػؿ مػػف عقػػوليـ مخػػازف لحاػػظ واسػػتدعاا وتػػذتر المعلومػػات (جػػرواف60000 ،

.)44

لقػػد

ج ػػاات تػ ػرة

ػػبل تعلػػيـ التاتيػػر ػػرورة عمال عحػػة تػػوف مجتمعنػػا الحػػال ي ػػج بالمعلومػػات والمعػػارؼ ،مػػف ىنػػا
ػػرورة إتس ػػاب المتعلم ػػيف تياي ػػة التحلي ػػؿ المنطقػ ػ للمعر ػػة وو ػػع القػ ػ اررات المتعلق ػػة بي ػػا وح ػػؿ

مرػػتقتيا الت ػ ت ػواجييـ يوميػػا ،وذلػػؾ مػػف خػػقؿ ر ػػع درجػػو الػػوع لػػدييـ ،وتوسػػيع ت ػػوراتيـ ومػػدارتيـ وتنميػػة
الخياؿ والرعور عندىـ نحو ناسيـ ونحو قػدراتيـ ،ومػف المعلػوـ ف اإلنسػاف يسػتطيع ف يحسػف قدرتػو اإلبداعيػة
بالتػػدرج ػ مواجيػػة مرػػاتؿ حياتػػو ،بتػػدبر وتلمػػؿ ىػػادؼ ولد ارسػػة التاتيػػر اإلبػػداع الػػذ بػػد االىتمػػاـ بػػو برػػتؿ
علمػ ػ ع ػػاـ ( )1965ق ػػد ت ػػـ الترتي ػػز ػ ػ الد ارس ػػات التػ ػ

وممي ػزات التاتي ػر اإلبػػداع لر ػراد

جري ػػت بي ػػذا الخ ػػوص ،عل ػػم معالج ػػة خ ػػائص

ػػمف الجماعػػات ،الميػػارات اإلبداعيػػة تتواجػػد عنػػد المتعلمػػيف ولتػػف بنسػػب

متااوتػة ومختلاػة ،وبالتػال تلػؾ الميػػارات بحاجػة إلػم التػدريب والتطبيػؽ لتػ تتوقػد ي ػبل المتعلمػوف علػم قػػدرة
عاليػة ػ اإلنتػػاج المتنػوع الجيػػد والسػريع الػػذ تتطلبػو التنميػػة الرػاملة ػ بيئاتنػا (فطػػامي )010 60001،ومػػف

الممتػػف د ارسػػة عققػػة التاتيػػر اإلبػػداع بالمسػػتوم التح ػػيل عنػػدما تتػػو ر ػػرص تعلػػـ وتعلػػيـ تتناسػػب وقػػدرات
المتعلميف بحيث تتوف طرؽ طرح التعليـ والتعلـ والتدريس واستراتيجياتيا تثر إبداعية (شيتو.)55 60000،
مف المقحظ ف ىناؾ تراجعا تبي ار

مخرجات العملية التعليمية التعلعمية

مف االىتماـ بميمة التدريب علم اإلبداع وتوظيؼ ميارات التاتيػر اإلبػداع

السنوات األخيرة  ،لذا تاف البد

يػتعلـ المتعلمػوف ليتونػوا تثػر قػدرة

علم التعامػؿ مػع المعر ػة بطػرؽ تنمػ لػدييـ القػدرة علػم التحليػؿ والت ػنيؼ المنطقػ للمعػارؼ ،واسػتدعائيا ػ
مواقؼ الحياة ومرتقتيا واالحتااظ بيا طوؿ ترة ممتنة (فطامي .)020 60001،

لذا هف التاتيػر ىػو مػا يقودنػا نحػو التقػدـ ،ػاهلل سػبحانو وتعػالم خلػؽ اإلنسػاف مػزودا بهمتانيػات عقليػة ىائلػة

يجػػب ف توجػػو بالطريقػػة واألسػػلوب القػػائـ علػػم اإلبػػداع والتاتيػػر القػػويـ السػػليـ ،لت ػ يقػػوـ اإلنسػػاف بوظياتػػو ػ

ؿ وجو  ،لذا يجب ف تت مف جميع المواقؼ التعليمية التعلمية استخداما لميارات التاتير

عمارة التوف علم

اإلبداع ت يتوف المتعلـ قاد ار علم حػؿ المرػتقت التػ تواجيػو مػف خػقؿ طػرح وتوليػد األ تػار التػ تسػاعده
علم الو ػوؿ إلػم الحػؿ المطلػوب للمرػاتؿ التػ يتعػرض ليػا ػ حياتػو ،ومواجيػة تحػديات تػؿ مػف االناجػاريف

المعر

والتتنولوج .

ثانياً  -أىمية البحث6

 -1يعد تعليـ التاتيػر ميمػا لمػا يمتػف ف ييديػو للمعلمػيف والمتعلمػيف ،وربمػا يتػوف ذلػؾ

ػحيحا ػ البػرامج

الت ػ يسػػتخدميا المرػػرعوف والوت ػاالت التربويػػة والمنظمػػات الوطنيػػة ،لتقيػػيـ التعلػػيـ حيػػث تسػػاعد علػػم
الدقة

التخطيط وتق

األخطاا.

 -2التاتيػػر المبػػدع ال يتطػػور بذاتػػو ،حيػػث تػػاف االعتقػػاد السػػائد قػػديما ف التاتيػػر المبػػدع يتطػػور بذاتػػو ،مػػا
اآلف التاتير المبدع والاعاؿ ،ليس ناجما قائما علم ال د ة الناجمة عف الخبرة ،وال نتيجة آلية لدراسة

مجاؿ ما.
 -3التاتيػػر

ػػرورة حتميػػة وحيويػػة لكيمػػاف واتترػاؼ ن ػواميس الحيػػاة حيػػث إنػػو الرػػؾ ػ

ف إعمػػاؿ العقػػؿ

والتاتر والتدبر يما خلؽ اهلل والتب ر بحقائؽ الوجود ى مف األمور الت عظميا الديف اإلسقم .
 -4التاتير قوة متجددة لبقاا الارد والمجتمع معا

عالـ اليوـ واليد ً المناخ ال ػا اآلمػف المتمرتػز حػوؿ

الطالب ىو التعليـ النوع الذ يو ر ر ا للتااعؿ والمرارتة ويتيل للمتعلـ ر ة التاتيرً ألف تعليـ

ميارات التاتير ير ع مف درجة اإلثارة والجذب للخبرات ويجعؿ دور الطالب إيجابيا و عاال.
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 -5التخمػػة المعر يػػة و قػػداف القػػدرة علػػم النقػػد والتحليػػؿ حيػػث ترػػير اإلح ػػااات إلػػم ف المعلومػػات العامػػة
تت ػاعؼ تػػؿ سػػنتيف ون ػػؼ ،ممػا يعنػ وجػػود تػراتـ معر ػ

ػػيوطا ناسػػية وع ػػبية،

ػارط ياػػرز

مما قلؿ بالمقابؿ مف اإلنتاجية والترتيز ،تما يقحػظ ف ىػذه التخمػة قػرب للتر يػو واالسػتيقؿ التجػار

منيا إلم المعلومات المايدة.

 -6إف ىناؾ بعض األرخاص يعتمدوف علم النخبة للقياـ بالعمؿ التاتيػر

ومػا علػييـ إال التنايػذ ،لتػف ػ

مجتمع معقد هف ال يوطات والق اررات السياسػية تعتمػد برػتؿ تبيػر علػم التاتيػر الاػرد  ،والسػبب ػ
ذلػػؾ ف مػػف نعتقػػدىـ نخبػػة ،ليس ػوا منػػزىيف قػػد ينطلقػػوف و ينطلػػؽ جػػزا تبيػػر مػػنيـ للتاتيػػر بم ػػلحتو

حيث تسود األنانية.

 -7مس ػػاعدة المب ػػدعيف عل ػػم التع ػػايش داخ ػػؿ ميسس ػػاتيـ وخارجي ػػا حي ػػث يواج ػػو المب ػػدعوف مواق ػػؼ مختلا ػػة
تالتعامؿ مع اآلخريف واالن ماـ لمنظمات اجتماعية وريرىا.
 -8يعػػد التاتيػػر مػػف حاجػػات اإلنسػػاف األساسػػية ولػػو عققػػة بػػالمجتمع ،حيػػث يتعػػيف علػػم اإلنسػػاف ف ياتػػر
ويتخػػذ ق ػ اررات سػػليمة تمتنػػو مػػف التتيػػؼ مػػع المجتمػػع الػػذ يعػػيش يػػو .ومػػف ىنػػا نعتقػػد ف قػرار تعلػػيـ
التاتير يعد ق ار ار اساسيا

المجتمعات المتقدمة حيػث تيػرس ػ

بنائيػا

ػاة الثقػة بػالناس واالعتمػاد

علييا  ،وتيىليـ التخاد ق اررات سليمة وتمنحيـ الار ة التا ية للنظر ييا لذلؾ هف حسػف إدارة رػيوف
المجتمػػع تتطلػػب إعػػداد جيػػؿ مػػف الماتػريف الػػذيف يحسػػنوف ت ػريؼ مػػور األ ػراد علػػم سػػس قويػػة مػػف
الوع والايـ.
ثالثاً -أىداؼ البحث6
 -1التعرؼ علم ماىيو التاتير اإلبداع ومياراتو.
 -2التعرؼ علم خ ائص و اات األرخاص المبدعيف.
 -3تحديد األساليب العلمية والعملية

تاجير القدرات التامنة.

 -4و ع ت ور مقترح لتياية تطوير ثقا ة التنمية

رعاية اإلبداع والمبدعييف.

رابعاً -تياؤالت البحث6

 -1ما ماىية التاتير اإلبداع و يـ تتجلم مياراتو
 -2ما خ ائص و اات األرخاص المبدعيف
 -3ما األساليب العلمية والعملية

تاجير القدرات التامنة

 -4ما الت ور المقترح لتياية تطوير ثقا ة التنمية
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المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة

الموافؽ  5 -10نوفمبر 0000

األىداؼ العالمية للتنمية المستدامة ػ ػ الدوؿ النامية بيف تداعيات الواقع وتحديات المستقبؿ

AISC 2020

خامياً -مصطمحات البحث ومفاىيمو6
 -0التفكير6

تر :إعماؿ الخاطر
التاتير
اللية الاع ع
يو حاجة " و ردؼ يعقوب قائق" :والاتل يو
التاتير

الرئ وقاؿ يعقوب  ":يقػاؿ لػيس ػ ىػذا األمػر ات عػر،

لػيس لػ

ل مف التسر" (ابف منظور)303 60512،

اال طقح  :عرؼ (جرواف) التاتير بلنو "عبارة عف سلسلة مف النراطات العقلية الت يقػوـ بيػا

الػػدماغ عنػػدما يتعػػرض لمثيػػر يػػتـ اسػػتقبالو عػػف طريػػؽ واحػػدة و تثػػر مػػف الح ػواس الخمػػس :اللمػػس ،والب ػػر،
والرـ ،والسمع والتذوؽ"( .نوفؿ،يفياف)35 60000،
إف العملية الت

ينظـ بيا العقؿ خبراتو بطريقة جديدة تؿ مرتلة معينة بحيث ترمؿ ىذه العملية إدراؾ

عققات جديدة بيف المو وعات المراد حليا والمقدمات والنتائج (نوفؿ،يفياف.)35 60000،

عليػػو ػػهف التاتيػػر ىػػو نرػػاط عقلػ ريػػر مبارػػر ،وال يحػػدث مػػف ػراغ وانمػػا يحػػدث نتيجػػة منبيػػات و مثي ػرات

خارجية يتـ استقباليا بواسطة تتمثؿ
حؿ مرتلة و موقؼ معيف.

الحواس .وىو األداة الت يستخدميا العقؿ لينظـ خبراتو ومعار و ليوظايػا

ومف خقؿ تنوع وتثرة التعرياات وعدـ اتااؽ العلماا والباحثيف علم مايوـ واحد راجع إلم ف:
أ -التاتير ىو مايوـ مجردً ألف النراطات الت يقوـ بيا الدماغ ى نراطات رير مرئية.
ب -التاتير ىو مايوـ يعبر عف عملية عقلية معقدة ي عب اإلحاطة بجميع جوانبو .

ج -التاتير عملية عقلية تتداخؿ معيا العمليات العقلية األخرم مثؿ  :اإلدراؾ والتذتر  .......ورير ذلؾ.

د -التاتيػػر ىػػو عمليػػة عقليػػة تحػػدث عن ػد مواجيػػة المرػػتقت  ،ػػهف التاتيػػر عمليػػة عقليػػة يمارسػػيا الاػػرد
بيػػدؼ الو ػػوؿ إلػػم المعر ػػة الحقػػة ػ مختلػػؼ المجػػاالت العلميػػة والانيػػة واألدبيػػة وبػػذلؾ يتػػوف قػػد مػػارس

تاتي ار إبداعيا.
 -0التفكير اإلبداعي6

يمثؿ التاتير اإلبداع ظاىرة عقلية مميزة حيث يعمػؿ علػم إح ػار الليػة إلنتػاج تػار جديػدة نػادرة

ومنظقية ،لذا يعتبر مف رقم نواع التاتير.
وعرؼ (جرواف) التاتير بلنو ( نراط عقل مرتب ،وىػادؼ تواجيػو رربػة قويػة ػ البحػث عػف الحلػوؿ
و التو ؿ إلم نتائج

يلو لموقؼ معيف ،و مرتلة مطروحة)( .جرواف )40 60000،

ويت ػػل م ػػف خ ػػقؿ ىػ ػذا التعري ػػؼ ف التاتي ػػر اإلب ػػداع ى ػػو نر ػػاط عقلػ ػ تت ػػداخؿ مع ػػو العدي ػػد م ػػف

النراطات العقلية مثؿ التخيؿ والذتاا واإلدراؾ والتحليػؿ واالسػتنتاج وريرىػا  ،بيػدؼ إيجػاد حلػوؿ و إنتػاج

رئ

يؿ.

ويذتر (جيمفورد) ف التاتير اإلبداع يتوف علم

وا ما يتسػـ بػو الرػخص المبػدع مػف سػمات تميػزه

عف الرخص العاد ( حجازي.)03 60002،

بمعنم ف التعلـ المبدع يتسـ بسمات عقلية ىميا الطققة ،المرونة ،اآل الة.

وع ػػرؼ (تػػػورانس) التاتي ػػر اإلب ػػداع بلن ػػو (الحساس ػػية نح ػػو المر ػػتقت وال ػػعوبات والثيػ ػرات المعر ي ػػة

والعنا ر الماقودة  ،والبحث عف حلوؿ جديدة وو ع التخمينات والار يات  ،والبحػث عػف طػرؽ جديػدة)
(ىوف ،ب ت .)05 6

ونقحظ ف (تورانس)

ىذا التعريؼ ييتػد علػم الم ارحػؿ التػ تمػر بيػا العمليػة اإلبداعيػة مػف إحسػاس

بالمرتلةً واإلعداد واإلرراؼ والتحقؽ الت ينتج عنيا ناتج جديد إبداع .
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وعر ػػو (لوينفميػػد) بلنػػو (محطػػة العققػػات الرخ ػػية للاػػرد مػػع ري ػره مػػف األرػػخاص ومػػع محيطػػو) .

(جرواف ،)40 60000،ونقحظ ف ىذا التعريؼ تاف

ػوا العوامػؿ المحيطػة بػالارد والتػ تتمثػؿ ػ

األرخاص والبيئة.

ويت ػػل لنػػا مػػف خػػقؿ التعػػاريؼ المقدمػػة نيػػا قػػد ختلاػػت ػ رييتيػػا لمايػػوـ التاتيػػر اإلبػػداع  ،وقػػد

يرجػػع ذلػػؾ إلػػم اخػػتقؼ الخلايػػة النظريػػة لتػػؿ باحػػث ،تػػؿ باحػػث ينظػػر لمايػػوـ اإلبػػداع مػػف زاويػػو معينػػة،
ينػػاؾ مػػف عر ػػو علػػم سػػاس النػػاتج اإلبػػداع تمػػا ىػػو وا ػػل ػ تعريػػؼ (جػػرواف) ،وآخػػر علػػم سػػاس

الرخص المبدع مثلما ذتر (جيمفورد) ،وىناؾ مف عر و علم ساس العملية اإلبداعية وىػذا مػا نلمسػو مػف

تعريؼ (لوينفميد).

إف التاتير اإلبػداع نرػاط يحتػاج إلػم ت ػا ر تػؿ ىػذه المنػاح مػف رػخص مبػدع والً ألنػو اليوجػد

رئ مبدع ،وثانيا إلم بيئػة إبداعيػة ألف اإلنسػاف ال يبػدع لناسػو قػط وانمػا يبػدع للمجتمػع تتػؿ .تمػا يجػب
ف يتوف ناتج إبداعو عندما نقوؿ عف الرخص بلنو مارس تاتي ار إبداعيا.
ومف خقؿ ما سبؽ يت ل ف اإلنساف يبدع عنػدما تعتر ػو مرػتلة مػا و موقػؼ مػا يتوجػب البحػث عػف
حلػػوؿ لػػو ،بحيػػث تتػػوف ىػػذه الحلػػوؿ جديػػدة ونػػادرة وريػػر مللو ػػة .وعلػػم

نرػػاط وعمليػػة عقليػػة إنسػػانية

ػػوا ذلػػؾ ػػالتاتير اإلبػػداع ىػػو

ىػػو المعالجػػة العقليػػة للمػػدخقت الحسػػية وذلػػؾ لترػػتيؿ األ تػػار  ،وىػػذه

المعالج ػػة تمت ػػف م ػػف إدراؾ األم ػػور والحت ػػـ عليي ػػا ً

توظي ػػؼ الق ػػدرات المت ػػو رة ل ػػدينا ،ويحت ػػاج التاتي ػػر

اإلبداع إلم تو ر الميارة وااللتزاـ واالنتباه.
يادياً -مني البحث6

يعد المنيج الو ا المنيج المناسب الذ يمتف استخدامو لمعر ة ميارات التاتير ،يو يقدـ معلومات

وحقائؽ عف واقع الظاىرة الحالية ،ويو ل العققة بيف الظواىر وايجاد المقارنة لبعض الظواىر وتقويميا.
يابعاً -النظريات التي تفير التفكير اإلبداعي 6

 -0النظرية اإلنيانية (6)Humanity Theory

ترتتػػز النظريػػة اإلنسػػانية لكبػػداع علػػم دور تحقيػػؽ الػػذات لػػدم الاػػرد و ثػػر ذلػػؾ علػػم اإلبداعيػػة لديػػو،

ويػػرم (مايػػمو  ) Masloف تحقيػػؽ الػػذات اإلبداعيػػة ينبػػع مػػف الاػػرد ناسػػو ،ويظيػػر برػػتؿ تبيػػر ػ المسػػائؿ
الحياتية ،ويرم ي ا ف المبدعيف يتونوف متجاوبيف ومعبريف عف ناسيـ تثر مف األ راد العادييف ،وىػذه القػدرة
علػػم التعبيػػر عػػف األ تػػار تجعليػػـ يظيػػروف مظيػػر تحقيػػؽ الػػذات اإلبداعيػػة (.يػػرور ،)54 60000 ،وقػػد رت
(باربػا ار كػكرؾ  )Barbara Clarckف تػؿ ػرد يولػد مبػدعا ،وينبيػ

ف تتػو ر لػو الظػروؼ والخبػرات لي ػؿ

إلم ر ع داا ،وا تر ت تقرؾ ف التعليـ األمثؿ ىو ذلؾ النوع مف التعليـ الذ يمتػف ف يو ػؿ الطالػب إلػم

حالة التاتير اإلبداع .

وو ق ػػا لي ػػذه النظري ػػة ػػهف األ ػ ػراد يس ػػعوف إل ػػم تحقي ػػؽ ذاتي ػػـ م ػػف خ ػػقؿ ق ػػد ارتيـ وم ػػف ىمي ػػا الق ػػدرات

اإلبداعية  ،و ف التعبير عف ىذه القدرات يتلثر بالعوائؽ البيئية المحيطػة ،و ػ حػاؿ زواؿ ىػذه العوائػؽ لػدم الاػرد
تظير القدرات اإلبداعية ( يرور.)55 60000 ،

و ف النظريػػة اإلنسػػانية سػػرت اإلبػػداع بعبػػارات رػػديدة العموميػػة تمػػا سػػبؽ لتنيػػا لػػـ ت عخػػض ػ تاسػػير
اإلبػػداع بر ػػتؿ تا ػػيل وا ػػل ،وبقي ػػت تح ػػوـ ح ػػوؿ مايػػوـ اإلب ػػداع دوف الو ػػوؿ إل ػػم تاس ػػيره ،ورت ػػزت عل ػػم
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الطبيعػػة اإلنسػػانية حػػيف يرػػتؽ الػػدا ع اإلبػػداع مػػف ال ػػحة الناسػػية السػػليمة والجوىريػػة لكنسػػاف ،اإلبػػداع يمثػػؿ
مح لة التطور العقل التامؿ .
 -0النظرية اليموكية (6)Behavioral Theory

تػػذىب النظريػػة السػػلوتية بزعامػػة (واتيػػوف  )Watsonإلػػم ف التاتيػػر اإلبػػداع تاتيػػر ترابط ػ نػػاتج

عػ ػف العقق ػػة ب ػػيف المثي ػػر واالس ػػتجابة ،وتح ػػدد قيم ػػة التاتي ػػر اإلب ػػداع بم ػػدم نوعي ػػة الرابط ػػة ب ػػيف المثي ػػر
واالستجابة ( يػرور .)000 60000 ،يػرم (يػكنر )Skinnerاف اإلبػداع يتػلثر بالبيئػة حيػث يقػوـ الاػرد
بتلدية عماؿ متعددة

بيئتو  ،هذا القت ىذه األعماؿ التعزيز المناسب هف ذلػؾ يػيد إلػم ظيػور إبػداع

لديػػو ،واذا واجيػػت العقػػاب ولػػـ يحػػدث ليػػا تعزيػػز مناسػػب ػػهف ىػػذا السػػلوؾ سػػوؼ ينطاػػئ ويق ػ عليػػو
(عبدالحميد.)030 60003 ،

حيف يرم ميدنؾ ( )Medinckف التاتير اإلبداع يػتـ عػف طريػؽ تتػويف ارتباطػات بػيف مثيػرات

واسػػتجابات لػػـ يت ػػف بينيػػا ارتباط ػػات سػػابقة لتر ػػتيؿ ارتب ػػاط جدي ػػد ،وتلم ػػا زادت ترابط ػػات الا ػػرد للعنا ػػر
السابقة هف إمتانية و ولو لحؿ إبداع تتوف تبر (قطامي .)001 60000،

إف النظريػػة السػػلوتية تيتػػد علػػم تتػػويف ارتباطػػات بػػيف المثيػػر واالسػػتجابة ،وعلػػم ىميػػة التعزيػػز ػ

حػػدوث وتقوي ػػة االرتباط ػػات .وبالت ػػال و قػػا لي ػػذه النظري ػػة هن ػػو يمت ػػف تنميػػة التاتي ػػر االب ػػداع م ػػف خ ػػقؿ
التعزي ػزات .ل ػػحاب ىػػذه النظريػػة يػػروف ف الطاػػؿ قػػد ي ػػؿ إلػػم اسػػتجابات مبدعػػة باالرتبػػاط مػػع نػػوع
التعزيز الذ يعزز بو السلوؾ.

ولتف ىذه النظرية سقطت مػف اعتبارىػا الاػرد عن ػ ار ميمػا ػ العمليػة اإلبداعيػة ،قػد جعلػت اإلنسػاف

علػػم مسػػتوم اإللػػة التػ تسػػتجيب ليػػا للمثيػػر  ،وتػػد عيا محرتػػات سػػيولوجية مجػػردة مػػف التلقائيػػة واإلبػػداع
والحيوية ،وبالتال ظيرت بمظير سلب رير عاؿ.
 -3نظرية التحميؿ النفيي (6)Psychoalytic Theory
يػػرم (فرويػػد) ارئػػد نظريػػة التحليػػؿ الناسػ

للارد الذ لـ يحؿ والذ تاف متبوتا

ف المحػػرؾ األساسػ لرعمػػاؿ اإلبداعيػػة ىػػو ال ػراع الػػداخل

مسػتوم القرػعور ،واف عمليػة التاتيػر اإلبػداع تبقػم محتومػة بعمليػة

تاتيػػر وليػػة مرتبطػػة بالقرػػعور ،وىػ تت ػػؼ بالبدائيػػة واالعققنيػػة واليريزيػػة ،وتقابليػػا ػ نظريػػة رويػػد عمليػػة
التاتير الثانوية الت تت ؼ بالواقعية والمنطقية وترتبط بالرعور والوع ( يرور.)000 60000،

ويػػرم وايزبػػرغ ( )Weisbrgف اإلبػػداع ىػػو نتيجػػة لل ػراعات الداخليػػة للاػػرد ػ مسػػتوم القرػػعور،

وانيػػا مرتبطػػة بعمليػػات التاتيػػر األوليػػة والقعققنيػػة واليريزيػػة ويقابليػػا عمليػػة التاتيػػر الثانويػػة ت ػػؼ بالمنطقيػػة
والواقعيػ ػ ػػة وت ػ ػ ػربط بالرػ ػ ػػعور واألنػ ػ ػػا الواعيػ ػ ػػة االبػ ػ ػػداع تعبيػ ػ ػػر عػ ػ ػػف محتويػ ػ ػػات الرػ ػ ػػعورية ال يقابليػ ػ ػػا المجتمػ ػ ػػع
(جمؿ.)50 60001،

مػػا كوبيػػػو ( )Kubieيػػرم ف اإلبػػداع يتطلػػب حريػػة ميقتػػة ال تت ػوا ر اال ػ القرػػعور النػػو يحػػرض

ويحث الذىف علم التاتير ( الحمودي.)003 60552 ،

إف الواقع يناقض ىذه النظرية لكبداع ،حيث إف المبدعيف يتمتعوف ب حة ناسية جيدة ويتمتعوف بالثقة

اناسيـ و ػ قػدراتيـ ،وىػذا ثابػت مػف خػقؿ الد ارسػات واألبحػاث التػ

جريػت لمعر ػة سػمات وخ ػائص

المبدعيف.
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د .نورية عمر أحمد  /قسـ الخدمة االجتماعية  /جامعة طرابلس
 -0النظرية المعرفية (6)Cognitive Theory
بالررـ مف تعدد النظريات المعر ية

اإلبداع هف البحوث والدراسات الت استندت إلييا ىذه النظرية

تناولت ب ورة ساسية العملية اإلبداعية ػ حػد داتيػا تعمليػة تاتيػر تػيد إلػم نتاجػات

ػلية قػد رتػز علمػاا

الػناس المعر ػ اىتمػػاميـ علػػم العمليػػات الذىنيػػة ووظػائؼ الػػدماغ والعققػػة بينيػػا وبػػيف متييػرات الرخ ػػية ذات
العققة باإلبداع (عبدالحميد.)005 60003،
اإلبداع:

نظريػة جيمفػورد ( )Guilfordػ

ومف ىـ النظريات المعر ية الت تناولت االبداع والتاتيػر االبػداع

وتتع ػػدد نظريػػات تاس ػػير االبػػداع و ق ػػا الخػػتقؼ وجي ػػات منظريي ػػا م ػػنيـ مػػف ربطي ػػا بالس ػػحر واإللي ػػاـ
والعبقرية ،ومنيـ مف ربطيػا بالو ارثػة ،ومػنيـ مػف ربطيػا بعلػـ الػناس والقيػاس الناسػ  ،ومػنيـ مػف ربطيػا بػالتاتير
ػ حػػؿ المرػػتقت مثػػؿ جيلاػػود حيػػث قػػدـ ( )Guifordت ػػو ار نظريػػا عػػف ظػػاىرة اإلبػػداع مػػف خػػقؿ

العلم ػ

Structure of

نظريتػو عػف التتػويف العقلػ والتػ تعػدعم نمػوذج البنػاا العقلػ لحػؿ المرػتقت ( Intellect
 )Proplem Solving Modelو نظريػػة السػمات و العوامػؿ حيػػث تسػتند برػتؿ ساسػ إلػم العقػؿ و دخػػؿ
(جيمفػػورد) ػ ىػػذه النظريػػة الخ ػػائص االسػػتعدادية مثػػؿ الطبػػع والدا عيػػة الت ػ ت ػرتبط باالبػػداع .ولقػػد

ػػنات

العوامػػؿ االسػػتعدادية للتاتيػػر المبػػدع حسػػب وجيػػو نظػػر جيلاػػورد ػ مجموعػػة االسػػتعدادات المبدعػػة (روشػػكا،

.)000 60545

يرم (جيمفورد) بلف االبداع نتاج العقػؿ ووليػد الاتػر و نػو عػؿ مسػتنير واع يحققػو عقػؿ نا ػج قػد امتلػؾ

زماـ ناسو وتحققػو إرادة م ػااة بنػور الاتػر وتمثػؿ النقػد والتاتيػر .ورم ي ػا ف اإلبػداع ىػو تنظػيـ يتتػوف مػف
عػػدد مػػف القػػدرات العقليػػة .ومػػف النمػػاذج العالميػػة التػ تناولػػت االبػػداع نمػػوذج بنيػػة العقػػؿ والػػذ ميػػز بػػيف ثقثػػة
بعاد وى (العمليات العقلية والمحتوم والناتج) (عبد العاؿ.)55 _54 60001 ،
وقد تانت للدراسات الت

جراىا جيلاورد حوؿ اإلبداع الا ؿ التبير

وتاريقو عف مايوـ الذتاا حيث و ل جيلاورد ف التاتير اإلبداع و ػ

بلػورة مايػوـ التاتيػر االبػداع

ساسػو تاتيػر ا ت ارقػ

و تييػر يتميػز

ببحػث وانطػػقؽ ػ اتجاىػػات متعػددة ،ا يتميػػز بالتعامػؿ بطػػرؽ ابتتاريػة مػػع الرمػوز الليويػػة والرقميػة وعققػػات
الزماف والمتاف (روشكا. )003 60545 ،

ويعػػد نم ػوذج جيلاػػورد مػػف النمػػاذج الت ػ اسػػيمت ػ تو ػػيل عمليػػة االبػػداع تعمليػػة ذىنيػػة وت ػػمف

نموذجة الثقث األبعاد مزيجا مرتبا مف قدرات خا ة ي ؿ عددىا إلم ( )180قدرة وتنبع مف تااعؿ ثقثة
ابعاد ى :
 -1بعػػد العملي ػػات ( )Operationوي ػػـ الت ػػذتر طوي ػػؿ الم ػػدم والتس ػػجيؿ الميق ػػت واإلدراؾ والمعر ػػة
والتقويـ .

 -2بعد المحتويات ( )Contentsوي ـ تق مف المحتوم السمع و الب ر و السلوت و الرمز .
 -3بع ػػد النػ ػواتج ( )Outcomesويت ػػوف عل ػػم ر ػػتؿ عقق ػػات و وح ػػدات و نظم ػػة و تر ػػتيقت و
تطبيقات (حجازي .)33 _326 0002 ،إف النظرية المعر ية نجحت ػ
دقو ورموال

ف تتػوف اتثػر النظريػات

تاسير االبداع وآلياتو مػف الخطػوة االولػم وحتػم الو ػوؿ إلػم مرحلتػو األخيػرة وىػ

اإلنتاج إال نو مف ىـ المآخد الت نقحظ علم النظرية المعر يػة انيػا تتوقػؼ علػم العوامػؿ العقليػة
ب ورة ساسية ولـ تتطرؽ إلم العوامؿ الرخ ية
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ثامناً -الد اريات اليابقة6

 -1درايػػػة فنػػػموف ،غػػػوؿ ( 6)0000بعن ػواف دور المعلػػـ ػ تنميػػة التاتيػػر اإلبػػداع لػػدم تقميػػذ الطػػور
اإلبتػػدائ و ىتمػػت ىػػذه الد ارسػػة بمو ػػوع التاتيػػر اإلبػػداع ودور المعلػػـ ػ تنميتػػو .وقػػد ىػػد ت للو ػػوؿ إلػػم
معر ػػة اعليػػة المعلػػـ ػ إث ػراا التاتيػػر لػػدم التقميػػذ وقدرتػػو عل ػم مػػدم مسػػاىمة المعلػػـ ػ تنميػػة التاتيػػر

اإلبداع تما ىد ت إلم تو يل عوائؽ تنمية التاتيػر اإلبػداع التػ تواجػو المعلػـ والتقميػذ معػا .واسػتخدمت
استمارة استبانة طبقػت علػم عينػو قػدرت ب ػ ( )74تلميػذا وتلميػذه ،وتػذلؾ تػـ اسػتخداـ اسػتمارة وجيػت لتػؿ مػف
معلمػ ومعلمػػات المرحلػػة االبتدائيػػة مػػف جػػؿ إثػراا الجانػػب النظػػر وتػػاف عػػددىـ ( )52معلمػػا وتو ػػلت ىػػذه

الد ارسػػة إلػػم مجموعػػة مػػف النتػػائج ماادىػػا ف المعلػػـ يسػػاىـ ػ تنميػػة التاتيػػر اإلبػػداع لػػدم تقميػػذ الطػػور

االبتدائ انطققا مف خبراتو المينية وميىلو العلم

التخ ص .

 -2درايػػة أبػػو يػػنينو ( 6)0001بعنػواف ثػػر اسػػتخداـ طريقػػة الع ػػؼ الػػذىن

ػ تػػدريس مقػػرر األحيػػاا ػ

التح يؿ الدراس والتاتير اإلبداع  .وىد ت إلم معر ة ثر استخداـ طريقة الع ؼ الذىن

تدريس مػادة

األحياا علم التح يؿ الدراس والتاتير اإلبػداع لػدم طػقب الثانيػة ثػانو بالمرحلػة الثانويػة بدولػة اإلمػارات
العربية المتحدة واستخدـ المنيج التجريب باعتباره نسب المناىج لمثؿ ىػذا النػوع مػف البحػوث ،ولمعر ػة تتػا ي
المجموعتيف التجريبية وال ابطة طبؽ الباحث اختبار تؿ مف المستوم االقت اد واالجتمػاع والثقػا  ،تمػا
قاـ بت ميـ وحدة دراسة (وحدة الق قاريات) مف تتاب ال ؼ الثان الثانو بهستخداـ طريقة الع ؼ الػذىن

علػػم ىيئػػة دليػػؿ للمعلػػـ ،ولجمػػع البيانػػات المتعلقػػة بالد ارسػػة طبػػؽ الباحػػث ختبػػار التح ػػيؿ الد ارسػ  ،واختبػػار
التاتيػػر اإلبػػداع  ،بيػػدؼ التو ػػؿ إلػػم نتػػائج البحػػث وقػػد تتونػػت عينػػة البحػػث مػػف ( )50طالبػػا وطالبػػة عينػػة
تجريبي ػػة ،و( )50طالبػ ػا وطالب ػػة عين ػػة

ػػابطة وت ػػـ اختي ػػار العين ػػة بطريق ػػة ق ػػدية ولق ػػد تو ػػؿ البح ػػث إل ػػم

مجموعة مف النتائج منيا وجػود ػروؽ ذات داللػة إح ػائية عنػد مسػتوم ( )0.05بػيف متوسػط درجػات طػقب

المجموعػة التجريبيػة (بنػيف وبنػات) والمجموعػة ال ػابطة (بنػيف وبنػات) ػ اختبػار التح ػيؿ الد ارسػ البعػػد
ل الل طقب المجموعة التجريبية (بنيف وبنات) ووجود روؽ ذات داللة اح ائية عنػد مسػتوم ( )0.05بػيف
متوسط درجات طقب المجموعة التجريبية (بنيف) والمجموعة التجريبية (بنات) ػ اختبػار التح ػيؿ الد ارسػ

البع ػػد ل ػػالل المجموع ػػة التجريبي ػػة ،وت ػػذلؾ وج ػػود ػػروؽ ذات دالل ػػو إح ػػائية عن ػػد مس ػػتوم ( )0.05ب ػػيف
متوسػػط درجػػات طػػقب المجموعػػة التجريبيػػة (بنػػيف وبنػػات) والمجموعػػة ال ػػابطة (بنػػيف وبنػػات) ػ اختبػػار
التاتير اإلبداع البعد ل الل طقب المجموعة التجريبية (بنيف وبنات).
 -3دراية تيكج ( 6)0003بعنواف اقتراح برنامج تعليمػ تنميػة التاتيػر اإلبػداع

ػ مػادة الريا ػيات لتقميػذ

السنة الثانية ابتدائ ترتؿ البرامج التعليمية عن ػ ار حيويػا يمثػؿ متانػة ال ػدارة وبسػط العنا ػر التػ تتػوف
مجتمع مػف المجتمعػات ،وىػو الجيػاز الع ػب

النظاـ التربو

البرنامج التعليم مف ىـ الوسائؿ الاعالة

علم اإلطقؽ ىو تنمية اإلبداع الذ

ػ جسػـ العمليػة التربويػةً تمػا يعتبػر

تحقيؽ ىػداؼ التربيػة التػ تييػرت و ػبحت مػف ىػـ ىػدا يا

بل حد المطالب الت تطالبنا بو ح ارة اليوـ ،تمػا نعتبػره عن ػ ار

جوىريػػا ػ التقػػدـ والتعامػػؿ مػػع المسػػتجدات بتاػػااة و اعليػػة ،خا ػػو ػ المرحلػػة االبتدائيػػة التػ تعتبػػر مػػف
خ ػب الم ارحػػؿ التػ يتػػوف ييػػا الطاػػؿ ػ

وج التلقػ والعطػػاا وتمثػػؿ القاعػػدة ػ رسػػـ مقمػػل رجػػؿ اليػػد

الػػذ يتلملػػو ونحػػاوؿ إعػػداده و ػػؽ متطلبػػات اليػػد القريػػب وقػػد تمحػػورت ىػػداؼ الد ارسػػة ػ التعػػرؼ علػػم

ال ػػورة الحاليػػة لمحتػػوم برنػػامج الريا ػػيات السػػنة الثانيػػة ابتػػدائ والتعػػرؼ علػػم األسػػس المنميػػة لميػػارات
التاتيػػر اإلبػػداع
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و سػػاليب التقػػويـ  ،وتانػػت بمثابػػة القاعػػدة للخػػروج بنتيجػػة جوىريػػة ال وى ػ " اقت ػراح برنػػامج تعليم ػ لتنميػػة
التاتير اإلبػداع

ػ مػادة الريا ػيات لتقميػذ السػنة الثانيػة اإلبتػدائ " وو ػع اسػتمارة علػم عػدد المعلمػيف

واج ػراا مقػػابقت مػػع عػػدد مػػف المعلمػػيف وبتحليػػؿ محتػػوم تتػػاب الريا ػػيات للسػػنة الثانيػػة إبتػػدائ واسػػتخداـ

مػػنيج المسػػل الرػػامؿ لجميػػع المػػدارس ػ بلديػػة سػػطيؼ المقػػدره بػ ػ ( )90مدرسػػة وتو ػػؿ إلػػم ف األسػػس

المنميػػة للتاتيػػر اإلبػػداع

ػ البرنػػامج التعليم ػ الحػػالم مت ػوا رة بدرجػػو متوسػػطة تميػػؿ لقنخاػػاض .وقػػد تػػـ

استخداـ ىػذه النتػائج ػ الخطػوة األخيػرة التػ تمثػؿ محػور الد ارسػة وىػ "اقتػراح برنػامج تعليمػ يعمػؿ علػم
تنمية التاتير اإلبداع

مادة الريا يات لتقميذ السنة الثانية إبتدائ ".

 -4درايػػػة والػػػي ( 6)0005بعن ػواف دور اسػػتراتيجية التخي ػػؿ الموجػػو ػػ تنميػػة التاتي ػػر اإلبػػداع ل ػػدم تقمي ػػذ
المرحلة الثانوية مف وجية نظػر سػاتذة التربيػة البدنيػة والريا ػية وىػد ت إلػم التعػرؼ علػم اسػتراتيجية التخيػؿ
تنمية التاتير اإلبداع لدم تقميذ الطور الثانو

الموجو

ػ مػادة التربيػو البدنيػة والريا ػية والترػؼ عػف

مدم اعلية استراتيجية التخيػؿ الموجػو ػ تنميػة واسػتخداـ اسػتراتيجية التخيػؿ الموجػو التػ لػـ يػتـ د ارسػتيا و
تجريبييا مف قبؿ د ارسػات جزائريػة والتػ يمتػف مػف خقليػا االسػتاادة منيػا ػ تطبيػؽ د ارسػات خػرم والتعػرؼ
علػػم مػػا إذا تانػػت ىنػػاؾ ػػروؽ ذات داللػػة إح ػػائية ػ متوسػػطات إجابػػات ػراد عينػػة البحػػث السػػتراتيجية
التخيؿ الموجو.

وتـ استخداـ المنيج الو ا وتمثلت األدوات ػ اسػتمارة اسػتبانة وتو ػلت إلػم ىػـ النتػائج منيػا عػدـ

تحقؽ الار يات المقترحة ،حيث قػدـ مبػررات عػدـ تحقػؽ ىػذه الار ػيات منيػا طبيعػة العينػة والمػنيج المطبػؽ
الدراسة.
 -5درايػػة الربيعػػي ( 6)0000دور معلمػ الريا ػػيات ػ تنميػػة ميػػارات التاتيػػر اإلبػػداع  .وىػػد ت الد ارسػػة
إلم التعػرؼ علػم دور معلمػ الريا ػيات ػ تنميػة ميػارات التاتيػر اإلبػداع لػدم تلميػذات ال ػؼ الخػامس

إبتدائ

ػ مدرسػة الورتػاا االبتدائيػة للبنػات .ولتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ اتبعػت الد ارسػة المػنيج الو ػا وقػد تتػوف

مجتمع الدراسة مف جميع معلم مادة الريا يات لل ؼ الخامس اإلبتدائ

مديرية تربية اليارميو وقامػت

باختيػػار ( )47معلمػػا و( )53معلمػػة بالطريقػػة العر ػوائية البسػػيطة وقامػػت بهعػػداد اسػػتبانة لمعر ػػة دور معلم ػ
الريا يات

تنمية ميارات التاتير اإلبداع لدم تلميذات ال ؼ الخامس اإلبتدائ  .وتتونت االستبانة مػف

( )40قػرة موزعػػة علػػم ثقثػة مجػػاالت وىػ إسػػتخداـ ط ارئػؽ التػػدريس الاعالػػة ،واسػتخداـ سػػاليب التقػػويـ التػ
تساعد علم تنميػة التاتيػر اإلبػداع  ،واسػتخداـ األنرػطة التعليميػة التػ تنمػ ميػارات التاتيػر اإلبػداع لػدم
التقميذ .وقد تو لت إلم مجموعة مف النتائج ىميا ف استخداـ طرائؽ التدريس الاعالة ترػجع التقميػذ علػم
ستخداـ ميارات التاتير اإلبػداع

بدرجػة عاليػة نسػبيا .وت ػميـ تقنيػات تقويميػة يػو ر ر ػا لتطبيػؽ ميػارات

التاتيػر اإلبػػداع ويعمػػؿ علػم تعزيػػز التقميػػذ .ومػػف ىػذا نسػػتنتج نػػو مػػف ال ػرور ف يتػػوف التقميػػذ قػػادريف
علم حؿ المراتؿ المختلاة مف خقؿ التاتير بطريقة إبداعيو وتوليد تار
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األىداؼ العالمية للتنمية المستدامة ػ ػ الدوؿ النامية بيف تداعيات الواقع وتحديات المستقبؿ

AISC 2020

تايعاً – التعقيب عمى الدرايات اليابقة 6
مما الرؾ يو ف الدراسة الحالية ستاادت تثيػ ار ممػا سػبقيا مػف د ارسػات ،حيػث حاولػت ف توظػؼ تثيػ ار

مػػف الجيػػود السػػابقة للو ػػوؿ إلػػم ترػػخيص دقيػػؽ للمرػػتلة ومعالجتيػػا برػػتؿ رػػمول  ،ومػػف جوانػػب االسػػتاادة
العلمية للدراسات السابقة ما يل :
-1اسػػتااد البحػػث الحػػال مػػف جميػػع الد ارسػػات السػػابقة ػ الو ػػوؿ إلػػم

ػػيارة دقيقػػو للعن ػواف البحث ػ

الموسوـ بميارات التاتير اإلبداع وثقا ة التنمية.
-2استااد البحث الحال مف جميع الدراسات السابقة

الو وؿ للمنيج المقئـ ليذا البحث.

-3وظؼ البحث الحال تو يات ومقترحات الدراسات السابقة
-4اسػتااد البحػػث الحػػال مػف د ارسػػة
()2020

دعـ مرتلة البحث و ىميتيا.

ػػلوف ،رػػوؿ ( )2014ود ارسػة بوسػػنينة ( )2015ود ارسػػة الربيعػ

إثراا اإلطار النظر .

-5اسػػتااد البحػػث الحػػال مػػف د ارسػػة

ػػلوف ،رػػوؿ ( )2014ود ارسػػة بوسػػنينو ( )2015ود ارسػػة وال ػ

( )2017ودراسة الربيع ()2020

يارة اإلطار الت ور .

عاش ارً -عناصر التفكير اإلبداعي (مياراتو)6
التاتير اإلبداع تييػره مػف نػواع التاتيػر لػو متونػات و ميػارات و عنا ػر يتاػرد بيػا عػف ريػره مػف
نواع التاتير  ،ويتاد يتاوؽ معظـ الباحثيف الدارسيف

مجاؿ التاتير اإلبداع علم نو يرمؿ علم ثقث

ميػػارات رئيسػػية وىػ  :الطققػػة  ،والمرونػػة  ،واأل ػػالة  ،باإل ػػا ة إلػػم ميػػارتيف ػػرعيتيف ىمػػا :الحساسػػي ة
للمرتقت والحساسية للتاا يؿ.
 -1الطكقػػػة 6ىػ ػ
الرػػخص ػ

ػػيض م ػػف األ ت ػػار والمقترح ػػات وال ػػور والتعبيػ ػرات المقئم ػػة المتداعي ػػة التػ ػ ينتجي ػػا

تػرة زمنيػػة معينػػة ،ومػػف الماتػػرض ف ىػػذا السػػيؿ مػػف األ تػػار والمقترحػػات سػػوؼ تحتػػو علػػم

عدد مف األ تار الجديدة  ،ويمتف القوؿ نيا القدرة علم توليد عدد تبيػر مػف البػدائؿ والمتراد ػات و األ تػار
ػداع مقئمػة لمثيػر معػيف  ،والسػرعة والسػيولة ػ توليػدىا،
و المرتقت و االستعماالت ،وذلػؾ تاسػتجابة ت ال
و ى قدرة الارد علم إنتاج تبر قدر ممتف مف األ تار
ترير الطققة إلم الجانب التم

ترة زمنية محدودة (الكناني .)45 60001،

اإلبداع  ،والذ يعن تعدد األ تار الت يمتف ف يلت بيا المبدع،

ويجب ف تتميز ىذه األ تار بمقامتيا لمقت يات البيئػة الواقعيػة  ،وبالتػال يجػب ف تسػتبعد األ تػار العرػوائية
(الكناني .)45 60001،

ف الطققػة ىػ عػدد مػف األ تػار التػ يمتػف ف يػلت بيػػا المػتعلـ المبػدع  ،وعليػػو تلمػا تػاف المػػتعلـ

قاد ار علم إنتاج عدد تبر مف األ تار و اإلجابات

وحدة الزمف  ،تو رت يو الطققة برتؿ تثر مػف ق ارنػو

بمعنم ف الطققة ى القدرة علػم نتػاج التػـ مػف األ تػار الجديػدة سػواا اللاظيػة و ريػر اللاظيػة لمرػتلة مػا و
سياؿ ما .تذلؾ ي السرعة و السيولة الت يتـ ييا استدعاا األ تار وقد تـ التو ؿ إلم نواع للطققة عدة

منيا:
 -0أ  -الطكقة المفظية أو طكقة الكممات6

وى قدرة الارد علم إنتاج تبر عدد ممتف مف التلمات الت يت ؼ ب اات محػدودة (اليويدي)03 60000،

مثاؿ ذلؾ:
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 اتتب تبر عدد ممتف مف التلمات الت تظـ األمر

األحرؼ الثقثة (ؾ _ _ف).

 ىات تبر عدد ممتف مف التلمات المتونة مف ربعة حرؼ وتبد بحرؼ (ج).
 اتتب تبر عدد مف التلمات الت تبد بحرؼ (ـ) وتني بحرؼ (ـ).
يت ل مف خقؿ ىذا النموذج ف الطققة اللاظية تعن قدرة الاػرد علػم اسػتخداـ التلمػات رػاييا وقدرتػو

علػػم اسػػتخداـ الليػػة بمارادتيػػا وتوظيايػػا التوظيػػؼ األمثػػؿ ،وبيػػذا ػػهف طققػػة األلاػػاظ ليػػا ىميػػة تبيػرة ػ تنميػػة
ثروة الارد االليوية وتساعد علم نموه الليو  ،تما نيا تقػوـ سػلوبو وت ػحل مػا لديػو مػف خطػاا ليويػة وتػيد
إلم اتساع معجمو الليو وتقو قدرتو علم التعبير والتحدث.
 -0ب -طكقة األشكاؿ6
و ب ػػر (الكنػػاني60001،

تعنػ القػػدرة علػػم الرسػػـ السػريع لعػػدد مػػف األمثلػػة و التعػػديقت لمثيػػر و ػػا

 .)40وتعن القدرة علم تقػديـ إ ػا ات علػم رػتاؿ معينػة لتتػويف رسػوـ حقيقيػة مثػؿ :تػوف ق ػم مػا تسػتطيع
مف األرتاؿ و األرياا باستخداـ الدوائر الميلقة و الخطوط المتوازية و المربعات.

مف ىنا نقوؿ ف طققة األرتاؿ تساعد الاػرد علػم تنميػة خيالػو  ،األمػر الػذ يعمػؿ علػم تعزيػز قػوة الػذاترة
لديو ،وىذا ييد إلم تاتير الارد بحيث ينتقؿ مف الخياؿ البسيط إلم الخياؿ والتاتير اإلبداع .
 -0ج -الطكقة الفكرية أو طكقة المعاني6
ىػ السػػيولة التػ يسػػتدع بيػػا الاػػرد المعلومػػات المختزنػػة ػ ذاترتػػو تلمػػا احتػػاج إلييػػا .ويمتػػف تقػػديرىا
تميا بعدد االستجابات و األ تار المت لة بمثير معيف ،والت يمتف الارد تقديميا

وحدة زمنية معينة ب ػرؼ

النظػػر عػػف مسػػتوم ىػػذه األ تػػار و جوانػػب الجػػدة والط ار ػػة ييػػا (اليػػميتي  )03 60002،الطققػػة الاتريػػة إذا

تعن بسرعة التاتير

إعطاا تار وتوليدىا وتجسيدىا وذتر تبر عدد منيما

زمف محدود.

 -0د -الطكقة التعبيرية6
ىػ ػ الق ػػدرة عل ػػم س ػػيولة التعبي ػػر وال ػػيارة أل ت ػػار معين ػػة باس ػػتخداـ التلم ػػات بحي ػػث يػ ػربط بينيم ػػا
ويجمعيما جميعا مع بع يا (العياصره .)300 60000،
تلف يعط الارد تبر عدد ممتف مف العبارات و الجمؿ ذات خمس تميات تتوف جميعيا مختلاة عف
بع يا البعض ،علم ال تستعمؿ

تلمة منيا مرتيف.

وعر ػػت الطققػػة التعبيريػػة بلنيػػا "القػػدرة علػػم التعبيػػر عػػف األ تػػار ،وسػػيولة

ػػيارتيا ػ تلمػػات و

ػػور

للتعبيػر عػػف ىػػذه األ تػػار ،بحيػػث تتػػوف مت ػػلة ببع ػػيا الػػبعض ومقئمػػة مو ػػوع معػػيف ،والطققػػة التعبيريػػة قػػد
تتوف رايية و تحريرية" (العياصره.)300 60000،
ىذا النوع مف الطققة يعتمد برتؿ تبير علم قدرتو الليوية ألنيػا تسػتخدـ التلمػات للتعبيػر عػف تػار و

ال
معاف ونقليا إلم األخريف مع توظيايػا بطريقػة سػليمة وت ػوير جميػؿ بلسػلوب ارئػع بمعنػم قػدرة الرػخص المبػدع
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ػيارة األ تػار ػ عبػارات مايػدة ،والقػدرة علػم التاتيػر السػريع ػ التلمػات المتسلسػلة والمقئمػة للموقػؼ

مو وع معيف.
 -0المرونة6

وى القدرة علم إنتاج عػدد متنػوع ومختلػؼ مػف األ تػار واالسػتجابات والتحػوؿ مػف نػوع معػيف مػف التاتيػر

آلخػر .وتتمثػػؿ ىػذه القػػدرة ػ العمليػات العقليػػة التػ مػػف رػػلنيا ف تميػز بػػيف الاػرد الػػذ لديػػو القػدرة علػػم تيييػػر
اتجػ ػػاه تاتي ػ ػره مػ ػػف زاويػ ػػة ألخػ ػػرم ،مػ ػػف الاػ ػػرد الػ ػػذ يجمػ ػػد تاتي ػ ػره ػ ػ اتجػ ػػاه واحػ ػػد( .أبوجادو،نوفػػػػػؿ60000،
)020_020

بمعنم ف الرخص المبدع ىو الذ لديو القدرة علػم اتخػاد الطػرؽ المختلاػة والتاتيػر بطػرؽ مختلاػة و

بت نيؼ مختلؼ عف الت نيؼ العاد  ،والنظر للمرتلة مف بعػاد مختلاػة ،وىػ درجػة السػيولة التػ يييػر بيػا

الرػػخص موقاػػا مػػا ،و وجيػػة نظػػر معينػػة ،وعػػدـ التع ػػب أل تػػار بحػػد ذاتيػػا .علػػم

ػػوا ذلػػؾ ػػهف المبػػدع ىػػو

الرػخص الػػذ يت ػػؼ بمرونػػة عقليػػة مميػزة تمتنػػو مػػف التعبيػػر بتػػؿ حريػػة وسػػيولة عػػف تػػاره ،حيػػث تتػػوف ىػػذه
األ تار مختلاة ومتنوعة ورير مللو و وتسػاعده علػم إيجػاد البػدائؿ األ

ػؿ لتػؿ مرػتلة .وىنػاؾ رػتقف للمرونػة

ىما:
-0أ -المرونة التمقائية6

ىػ قػدرة الاػػرد علػم ف يعطػ تلقائيػا عػػددا متنوعػا مػػف االسػتجابات ال تنتمػ إلػم ئػػة ،و مظيػر واحػػد،

إنمػػا تنتم ػ إلػػم عػػدد متنػػوع،

اإلبػػداع ػ

تثػػر مػػف إطػػار و برػػتؿ ،يسػػمم ىػػذا النػػوع منػػو المرونػػة التلقائيػػة

تحػػدث ػ مواقػػؼ ريػػر محػػددة نسػػبيا (الكنػػاني.)0001،43 6بمعنػػم ى ػ القػػدرة علػػم سػػرعة إنتػػاج تبػػر عػػدد
ممتف مف األ تار المختلاة الت ترتبط بموقؼ معيف ألنو يستطيع ف ييير وجيتو الذىنية بهعطائػو عػددا متنوعػا

ومختلاا مف التلمات تنتم إلم ئة معينة وانما تمثؿ ئات مختلاة.
-0ب -المرونة التكيفية6

وى القدرة علم االنتقاؿ مف ئة ألخرم  ،وىذا االنتقاؿ يعبر عف مرونة الارد العقلية والسيولة الت ييير بيا

مواقاو العقلية .
قدرة الارد علم التتيؼ مع الموقؼ واالنتقاؿ بل تاره مف موقؼ إلم آخر بتػؿ سػيولة (حجػازي60002،

 )05بمعنػػم قػػدرة الرػػخص المبػػدع علػػم تيييػػر الوجيػػة الذىنيػػة الت ػ ينظػػر مػػف خقليػػا إلػػم خقليػػا إلػػم حػػؿ
المرتلة المحددة .

وعلي و هف مايوـ المرونة بنوعييا التلقائية والتتياية تتمف

الميػارة العقليػة العليػا التػ تسػاعد الاػرد علػم

توظيػػؼ قد ارتػػو بتػػؿ سػػيولة وتجربػػة لمواقػػؼ مػػا ومعالجتيػػا للمرػػاتؿ مػػف خػػقؿ النظػػر إلييػػا مػػف مختلػػؼ الزوايػػا
والجوانب.
 -3األصالة6

وى القدرة علم إنتػاج تػار جديػدة نػادرة مدىرػة ،ريػر مللو ػة قليلػة التتػرار بػالمعنم اإلح ػائ داخػؿ

الجماعة الت ينتم إلييا الارد (زيتوف .)23 60003،بمعنم ىػ القػدرة علػم اإلتيػاف باأل تػار الجديػدة والنػادرة

والمايدة ورير مرتبطة بتترار تار سابقة .وى إنتاج رير مللوؼ وبعيد المدم.
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ميارات التفكير اإلبداعي وثقافة التنمية

د .نورية عمر أحمد  /قسـ الخدمة االجتماعية  /جامعة طرابلس
علم ىذا نقوؿ ف الرخص المبدع ىو ذو تاتير

ػيؿ،

ال يتػرر تػار المحيطػيف بػو ،وبػذلؾ تتػوف

تاره جديدة تت ؼ بعدـ الريوع والتقليد وذات ال
معاف ودالالت جديدة لـ يسبقو إلييا حد.
 -0الحيايية لممشككت 6

ى ػ القػػدرة علػػم اتترػػاؼ المرػػتقت وال ػػعوبات والتق ػ

خقؿ وع المتعلـ بوجود مرتلة

ػ المعلومػػات قبػػؿ التو ػػؿ إلػػم الحػػؿ مػػف

متونػات موقػؼ مػا و حػد عنا ػره ممػا يسػتدع الرػعور بالحساسػية نحػو

الموقؼ و المرتلة ( محمود.)000 60000 ،

القدرة علم اتتراؼ المرتلة وتحرم المعلومات الناق ة بيا ،حيث يقوـ الارد بالترتيز علم اختيار

نواع تثيرة مف المعلومات والحقائؽ واالنطباعات والمراعر ،وانتاج طرؽ عديدة للتعبير عف المرتلة.

ف الرػػخص المبػػدع يع ػ وجػػود و عنا ػػر ال ػػعؼ ػ موقػػؼ مػػا ،حيػػث يعػػد تترػػاؼ المرػػتلة ىػػو
الخطوة األولم

عملية البحث عف حؿ ليا ،وحساسيتو ليػذه المرػتلة تد عػو ألف يقحػظ األرػياا ريػر المللو ػة

محيط الارد واثارة تسايالت حوليا.
 -1الحيايية لمتفاصيؿ6

تعن القدرة علم إ ا ة تاا يؿ جديدة ومتنوعة لاترة  ،و حؿ لمرػتلة مػا ،و لوحػة مػف رػلنيا ف تسػاعد

علم تطويرىا وارنائيا وتنايدىا (فريد.)336 0005 ،

يػ بيػػذا المعنػػم تمثػػؿ قػػدرة الاػػرد علػػم تقػػديـ إ ػا ات جديػػدة لاتػرة معينػػة ،ويمتػػف تطبيػػؽ ميػػارة الحساسػػية

للتاا ػػيؿ مػػثق عنػػد ق ػرااة ق ػػة خياليػػة ومحاولػػة إعطػػاا تا ػػيقت تثي ػرة عػػف جوانبيػػا الواسػػعة ،و عنػػد روايػػة
حادثة وقعت ماـ مجموعة مف الناس ،وتحتاج إلم الحديث عف تاا يؿ زائدة عنيا لكلماـ بجوانبيا المتعددة.

بناا علم ما تقدـ يمتننا القوؿ ف التاتيػر اإلبػداع ىػو ذلػؾ النػوع مػف التاتيػر الاعػاؿ الػذ يتجػاوز التاتيػر
المللوؼ النمط  ،يمارسو الارد

مختلؼ مجاالت الحياة بيدؼ البحث عف الحلوؿ لمرتلة ما ،و إنتاج تار

جديدة و ر ا ما جديد مايد ،حيث يتوف ىذا المنتج نيػا و علميػا تهبػداع قػانوف ريا ػ

و يزيػائ

و ريرىػا

مػف األعمػاؿ ،مػف قبػؿ الاػػرد و الجماعػة ،إذا ػاأل ارد الػذيف ياتػروف تاتيػ ار إبػداعيا ىػـ رػخاص يسػعوف للبحػػث
عف المعلومات والمعارؼ الجديػدة ،األمػر الػذ يػيد إلػم ظيػور العديػد مػف األ تػار اإلبداعيػة ،تمػا ف اإلنتػاج
التاتير اإلبداع يتميز بخ ائص ريدة تجعلو يتمتع بالجػدة المبتتػرة " األ ػالة و بػالتنوع البرػر باأل تػار
و"المرونة" و التعدد الرامؿ لر تار المت لة بػالموقؼ " الطققػة" و بالتحسػيف والتطػوير والتوسػيع " اإل ا ػة"،
لذا تانت ىذه الميارات علم قدر تبير مف األىمية امتقؾ الارد ليذه الميارات لو مردود إيجاب وتبير ينعتس
علػػم داا الرػػخص المبػػدع وتػػؿ ىػػذا لػػو ثػػر تبيػػر ػ مسػػاعدة الاػػرد علػػم تنميػػة قد ارتػػو وجعليػػا تثػػر ث ػراا ،إف
التاتير اإلبداع مجاؿ واسع يتميز بالعديد مف الخ ائص ذترىا العلماا علم النحو التال :
 القدرة علم اتتراؼ عققات جديدة واستخراجيا.ب  -المبػػدع ال ياتػػر ػ حػػؿ جديػػد حسػػب ،بػػؿ يحػػس ويػػدرؾ مرػػتقت جديػػدة ،وتػػذلؾ إيجػػاد حلػػوؿ مختلاػػة
للمرتقت ومقحظة التناق ات والنواقص مف حولو.

ج -يعتمد اإلبداع علم التاتير اإلحاط الذ لو تثر مف حؿ ( اليويداف والعدلوني.)02 60000،
د -يمتاز التاتير اإلبداع بالتنوع والقابلية للتحقؽ ،ويت ؼ بالاائدة والقبوؿ األجتماع وذلؾ ػ رػتؿ إنتػاج

جديد.
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ىػ -ال يتحدد بالقواعد المنطقية وال يمتف التنبي بو وبنتائجو.
و -يس ػػعم نح ػػو االتتر ػػاؼ وت ػػد ؽ األ ت ػػار  ،ومعالج ػػة ى ػػذه األ ت ػػار وينمػ ػ الميػ ػارات والمي ػػوؿ واالتجاى ػػات
الجديدة.

وتبػيف ممػا سػبؽ ف التاتيػر االبػداع لػو خ ػائص عػدة تميػزه عػف ريػره مػف نػواع التاتيػر األخػػرم،

ذلؾ بسبب ف الارد يتااعؿ مع الموقؼ و المرتلة ،مف لحظة إحساسو بوجودىا ويوظؼ قدراتو العقليػة ػ
حؿ ىذه المرتلة ،ومف المقحظ ف األ راد يختلاوف عف بع ػيـ ػ درجػة التاتيػر اإلبػداع  ،وبيػذا نتػوف
قد جبنا عف ىـ مميزات التاتير اإلبداع .
ومف ىنا يمكننا أف نحدد أىـ ميارات الشخص المبدع6
 _0المقػػدرة الذىنيػػة 6لػػيس مػػف ال ػػرورة ف يتػػوف المبػػدع خػػارؽ الػػذتاا ،ولتػػف البػػد ف يتميػػز بالػػذتاا عػػف
ويعػرؼ الػذتاا بلنػو القػدرة
اآلخريف .المبدع يجب ف يمتاز بمقػدرة ذىنيػة علػم نسػبة مػف اآلخػريف العػادييف ع
الذىنيػػة علػػم إحػػداث عققػػات بػػيف رػػياا تبػػدو لكنسػػاف العػػاد نيػػا متنػػاثرة( .فريػػد ،)30 60005،لػػيس

االنساف الذت ىو القادر علم تخزيف تبػر قػدر مػف المعلومػات واسػترجاعيا ػ
نعتبػػر الحاسػػب اآلل ػ ذتيػػا بػػالررـ مػػف نػػو آلػػة

سػرع وقػت ممتػف واال تنػا

ػػماا ،تم ػا ف الػػذتاا ال يقت ػػر علػػم يػػـ المعػػان ولتػػف

إدراتيا السليـ مطلوب ،وعليو هف خ ائص القدرة الذىنية (الذتاا) تتمف
أ -قدرة تبر علم االسترجاع .Withdrawal

اآلت :

ب -قدرة تبر علم التخزيف .Storage

جػ  -قدرة تبر علم الايـ .Understanding
د -قدرة تبر علم ربط األرياا المتناثرة .Bounding

ىػ  -قدرة تبر علم اإلدراؾ ال حيل .Right Sensation
 -2اتياع الخياؿ6

يجػػب ف يتػػوف الرػػخص المبػػدع ذا خيػػاؿ واسػػع و ػػؽ واسػػع ومػػدارؾ متعػػددة حتػػم يػػتمتف بالمقػػدرة

الذىنية مف ربط األرياا واأل تار المتناثرة بطريقة مللو ة لليير.
إف التخي ػػؿ المسػ ػػيب الواس ػػع واليزيػ ػػر بالتاا ػػيؿ ،يعػ ػػد الق ػػدرة العقليػ ػػة النرػػػطة علػ ػػم تتػػػويف ال ػ ػػور
والت ورات الجديدة  ،تما نو القدرة علم الدمج والترتيب واعادة الترتيب للذاترة الخا ة بالخبرات الما ية

وترػػتيليا ػ ترتيبػػات جديػػدة .تػػذلؾ و ػػؼ التخيػػؿ بلنػػو قػػدرة ػ رايػػة األىميػػة حيػػث إف التائنػػات البرػرية

تبد نراطيا اإلبداع بتقليد اإلبداعية المحيطة حوليا

التوف.

ولتػ ػ يت ػػوف الخي ػػاؿ واس ػػعا وذا ػػؽ متع ػػدد األ ت ػػار يج ػػب ف يت ػػوف ىن ػػاؾ قػ ػرااات متع ػػددة المع ػػارؼ
المختلا ػػة ،وترتي ػػب لي ػػذه المعلوم ػػات وتع ػ ػػيؼ ذىنػ ػ النتق ػػاا

ػػػليا والجي ػػد منيػ ػػا ،ث ػػـ الػ ػربط ب ػػيف ىػ ػػذه

المعلومات للو وؿ إلم ترة جديدة رير مللو ة .ويمتننا إظيار مقومات الخياؿ الواسع
_ قرااات متعددة .Many Reading

ب_ اإلدراؾ السليـ للمعان

اآلت :

.Right Withdrawal

جػ _ ترتيب سليـ للمعلومات .Arranging Information
د_ الربط بيف األ تار المختارة .Right Bounding

ىػ _ تع يؼ ذىن لر تار .Brain Storming

و_ استخقؼ معلومة جديدة .New Knwledge
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د .نورية عمر أحمد  /قسـ الخدمة االجتماعية  /جامعة طرابلس
 -3الرغبة والدافع لإلبداع6

قد يتوف الرخص لو مقدرة ذىنية مميزة وخياؿ واسع ولتف ليس لديو الدا ع والرربة علم اإلبداع ،تمػا

لػػو و ػػع ػ متػػاف ريػػر مثيػػر إلبداعػػو وتحاي ػزه الػػذات  Self-Motivationو لػػو تانػػت البيئػػة المحيطػػة ريػػر
محازة لو علم اإلبداع مما ال يد عو للعمؿ وبالتال عدـ اإلبػداع ،قرػؾ ف وجػود الحاجػة والػدا ع والرربػة علػم
اإلبداع مر ميـ و ساس

الرخص المبدع.

 -0المثابرة والجدية6

إف توا ر المقدرة علم المثػابرة والجديػة ػ الرػخص المبػدع مػف األمػور الميمػة واألساسػية ،ألف طريػؽ

اإلبداع ليس مميدا بالورود ،وال يمتاز بالسيولة وال بعقبة النجاح

المراحؿ األولم بؿ بعػد وقػت طويػؿ ومرػاؽ

تبيرة وا رار عند الو وؿ إلم النتائج ومف ىنا الرخص المبدع يجب ف يتسـ بالمقدرة علم المثابرة والجدية.
 -1النمط المميز واإلدراؾ اليميـ 6

ىنػػاؾ ػػرؽ راسػػع بػػيف الػػذتاا ونمػػط التاتيػػر ً الػػذتاا قػػدرة طريػػة ومتتسػػبة لحسػػف ال ػربط واحػػداث

عققػػات  ،مػػا نمػػط التاتيػػر يػػو سػػلوب معػػيف ػ التاتيػػر يػػيد لػػكدراؾ السػػليـ للاتػرة ريػػر المللو ػػة .الرػػخص
الذت يمتف ف ينظر لررياا الظاىرة المحسوسة ،ما نمط التاتير يو الذ يدخؿ
الاتر بحيث يستمد تييير الو ع القائـ إلم الو ع األ

روار الم موف و الة

ؿ.

 -2إحياس ميبؽ لممشكمة والحاجات6

يمتػاز الرػخص المبػدع بلنػو عػادة لديػو إحسػػاس مسػبؽ للمرػتقت ،وبالتػال يػتحمس للو ػوؿ إلػم العػػقج

إلرباع حاجات جديدة ،لو عر ػت مرػتلة معينػة علػم عػدد مػف البرػر يتػوف المبػدع ىػو الرػخص األسػرع ػ
اإلحساس بيا واىتزاز تيانو ليا ورربة سرع

اتترا يا والعمؿ علم إرباع الحاجات سرع مف اآلخريف.

 -3البعد عف قالبية التفكير6

يجػب ف يتػػوف تاتيػػر المبػدع ال قػػالب يمتػػاز بالمرونػػة ويتسػـ بػػالنظر للمرػػتقت مػف زوايػػا عػػدة و ال يتػػوف

مدخلو طريقا وحد ال يحيد عنو ،و ال يتوف التاتير داخؿ حدود ثابتة متحتمة

سلوب التاتير.

 -4الرغبة في التميز عف اآلخريف6

ف الرخص المبدع يجب ف يميؿ إلم التميز والتاوؽ علم اليير (النق د اليرور) بالتال يلجل إلم:
 .استققؿ

الر وعدـ التبعية.

ب .قبوؿ التحد واإل رار علم تجاوز ال عوبات.
ج -الثقة

الناس والتحمس أل تاره.

ح -ال يسعم إلم ما يسعم إليو اآلخروف.
ولػػذلؾ تعتبػػر الرربػػة ػ التميػػز

ػػاة وسػػمة ساسػػية للتاتيػػر اإلبػػداع  ،بحيػػث يتػػوف النظػػر لرمػػور ليسػػت

تالنظرة العادية مف جانب اآلخريف ،بؿ نظرة مميزة تسعم لتييير الو ع الحال إلم و ع ملموؿ مستيدؼ.
إحدى عشر -الذكاء والخياؿ وعكقتيما باإلبداع6
إف القػػدرات اإلبداعيػػة ال تعمػػؿ ػ وعػػاا رريػػب عػػف العاػػؿ ،ذلػػؾ الوعػػاا الػػذ يػػرم (جيمفػػورد) نػػو يتسػػع

للقدرات اإلبداعية ،تما نو يتسػع لقػدرات الػذتاا العػاـ (نسػبة الػذتاا) ،وقػد قػاـ عػدد مػف البػاحثيف بد ارسػة العققػة
بيف الػذتاا العػاـ و اإلبػداع ،وقػد تو ػلت بعػض الد ارسػات إلػم

ػعؼ العققػة بػيف الػذتاا واإلبػداع ،بمعنػم نػو

لػػيس مػػف ال ػػرور ف يتػػوف الرػػخص ذتيػػا مبػػدعا  ،قػػد يتػػوف الرػػخص متاوقػػا ػ القػػدرات التػ تسػػبؽ الايػػـ
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األىداؼ العالمية للتنمية المستدامة ػ ػ الدوؿ النامية بيف تداعيات الواقع وتحديات المستقبؿ

اللاظػ وطققػػة األلاػػاظ والحسػػاب واالسػتدالؿ والتتابػػة ،ولتنػػو مػػع ذلػػؾ يتػوف

AISC 2020

ػػعياا ػ االسػػتعدادات اإلبداعيػػة

الت تتعامؿ مع الخياؿ والتحػرر مػف المنطػؽ والمعػادالت الريا ػية ،ولتػف مػع ذلػؾ قػد رػارت بعػض الد ارسػات
الت تحدثت عف العققة بيف اإلبداع والذتاا إلم ف الرخص المبدع البد ف يتوف مستحوذا علم حػد دنػم ػ
مقاييس الذتاا ال تقؿ عف نسبة ذتاا ما بيف )100و ( )120عبد الحميد.)13 60553 ،

معنػػم ف يتػػوف رخ ػػا متوسػػط الػػذتاا ولػػيس متخلاػػا عقليػػا وقػػد يتػػوف متاوقػػا و ػػوؽ ( )120ولتػػف ىػػذا

ليس ميما يناؾ تثير مف المبدعيف يبدعوف عماال متاوقة ولتنيـ مع ذلؾ متوسطو الذتاا.
قػػد ظيػػرت بعػػض الد ارسػػات الحديثػػة ػ

وجػػود عققػػة بػػيف الػػذتاا والقػػدرات اإلبداعيػػة ولتنيػػا ليسػػت

عققة تبيرة وربما تعزم المسيولية عف ذلؾ  ،تما رارت بعض الدراسات إلم ف حد جانب المػخ مسػيوؿ عػف
النرػػاط اإلبػػداع وىػػو الجانػػب األيمػػف علػػم ح ػيف يتخ ػػص الجانػػب األيسػػر ػ قػػدرات الػػذتاا العػػاـ خا ػػة
القدرات الليوية والحسابية والمنطقية (عبد الحميد.)13 60553 ،

يت ػػل ممػػا سػػبؽ ف الػػذتاا لػػيس رػػرطا ساسػػيا ػ عمليػػة التاتيػػر اإلبػػداع  .وىػػذا الحتػػـ جػػاا بعػػد

الد ارسػات العديػػدة والمتعػػددة حػػوؿ ىػػذا المو ػوع التػ

ثبتػػت نػػو يوجػػد رػخاص مبػػدعوف ولتػػنيـ ليسػوا

ذتاا مرتاع ،تما يوجد رخاص آخروف يت اوف بالذتاا ورير مبدعيف ،ولتف ىذا ال يعن

ف الذتاا

ػػحاب

عملية

اإلبػػداع منعػػدـ تمامػػاً ب ػؿ ىػػو متػػو ر وموجػػود ولتػػف بنسػػبة مػػا ،حيػػث تتػػوف ىػػذه النسػػبة متوسػػطة ،إذا الرػػخص
العػػاد يملػػؾ ذتػػاا متوسػػطا يمتنػػو ف يبػػدع ،وربمػػا يعػػود سػػبب

ػػعؼ العققػػة بػػيف الػػذتاا واإلبػػداع إلػػم تحمػػؿ

اإلنسػػاف الػػذ ينقسػػـ إلػػم ن ػػايف الن ػػؼ األيسػػر ،وىػػو الن ػػؼ الػػذ يت ػػمف قػػدرات الػػذتاا ،والن ػػؼ األيمػػف
الذ يحتو علم القدرات اإلبداعية  ،لذلؾ ليس مف ال رور ف يتوف الرػخص الػذت مبػدعا و العتػس ،مػا
يمػػا يخػػص العققػػة بػػيف الخيػػاؿ واإلبػػداع ػػهف عمليػػة اإلبػػداع تعتمػػد بدرجػػة تبيػػرة جػػدا علػػم اسػػتخداـ التخيػػؿ
للتطوير ،الخياؿ اإلبداع ىو نمط و تسلسؿ جديد مف ال ور الخيالية واأل تار الت تخدـ

حؿ مرتلة ما،

وىو وسيلة داخلية جيدة لتمثؿ المرتلة ومحاولة البحث عف حؿ ليػا ،ولػذلؾ يػو ميػـ ػ جميػع الانػوف ،والانػاف
ذو القػػدرة الخياليػػة العاليػػة ىػػو مػػف يخلػػؽ المواقػػؼ الت ػ لػػـ ياتػػر ييػػا حػػد قبلػػو ،بػػؿ قػػد توجػػد بعػػد ذلػػؾ ،ويمتػػف

و ؼ الخياؿ علم نو إيجاد رتاؿ جديدة ،و مواقؼ تتوف ليػا قيمتيػا التاسػيرية األ ػلية( .الكنػاني 60001،

)331

قػ ػد ر ػػار(فػػػاف جػػػوخ) ميت ػػدا " ف الم ػػوريف يج ػػب ف يمتلتػ ػوا الخي ػػاؿ والعاطا ػػة" ويق ػػاؿ ف الر ػػاعر

الارنس الريير (بودلير) ،ذتػر ف "ال ػاة األساسػية التػ يت ػؼ بيػا الم ػور الانػاف ليسػت ىػ المرػاىدة بػؿ

الخياؿ" ويحدد رت دور التخيؿ

عملية التاتير اإلبداع

بعديف البعد األوؿ :ف التخيؿ يحرر الماحوص

مػف مطابقػة الواقػع ،ومػػف ثػـ يتػيل لػػو الار ػة ف يبػدع ،والبعػػد الثػان  :ف التخيػؿ يسػػاعد الماحػوص علػم تحديػػد
الماػاىيـ ،ومػػف ثػـ يتػػيل الار ػة لتػػؿ ػرالد ف يعبػػر عػف ناسػػو تعبيػ ار جيػػدا ،وي ػيؼ (أريتػػي) ف قػدرة الاػػرد علػػم
إنتػػاج التخػػيقت تسػػاعده ػ التحػػرر مػػف الرػػتليات المطابقػػة للواقػػع ،وى ػ بيػػذا تتػػيل الار ػػة لػػو ف يقػػدـ رػػيئا

جديدا ،وىذا ىو ما يمثؿ حد عنا ر اإلبداعية (الكناني.)332_311 60001،
لذا تاف التخيؿ

رور لتحقيؽ اإلبداع ،وعف طريقو يتجاوز المبدع واقعو ويحلؽ بعيدا عنو

عالـ

مػػف األحػػقـ والػػريم ،ويسػػتطيع بنػػاا ت ػػورات جديػػدة ويخلػػؽ عققػػات جديػػدة ونظامػػا جديػػدا ،و ف يعيػػد ترتيػػب
وترتيب مدرتاتو وانطباعاتو ويقوؿ (رويػو) لػو تحولػت خيػاالت إلػم حقػائؽ لمػا اتتايػت بيػا .بػؿ لظللػت تخيػؿ

وال تقػؼ رربتػ عنػد حػػد ،ألنػ ال زاؿ جػػد ػ ناسػ
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المبػػدع يمتلػػؾ المرونػػة الت ػ تيىلػػو لتمثيػػؿ الواقػػع بدرجػػة علػػم مػػف الرػػخص األقػػؿ إبػػداعا .ويمتػػف ف يسػػتخدـ
الخياؿ تلداة لتنريط اإلبداع حيث يعتمد اإلبداع علم قدرة الارد علم التمثبؿ (الكناني .)333 60001،

الخيػػاؿ والتخيػػؿ إذا ىػػو خطػػوة ميمػػة لكبػػداع  .ػػالارد يتخيػػؿ التتوينػػات قبػػؿ تنايػػدىا ػ الحقيقػػة ،وىػػذا

ف التخيؿ ىو وسيلة اإلبداع ،الانػانوف المبػدعوف سػواا تػانوا رسػاميف و تتابػا يعتمػدوف برػتؿ تبيػر علػم

يعن

التخيػػؿ يػػو يػػزودىـ بػػالاترة األساسػػية لل ػػورة و الق ػػيدة التػ تتحػػوؿ إلػػم رػػئ مػػاد يتمثػػؿ ػ رسػػـ الق ػػيدة

الرػػعرية و الق ػػة األدبيػػة ،وىػػذا يػػدؿ علػػم ف معظػػـ اإلبػػداعات تبػػد بتخػػيقت ،ومػػف ىنػػا تػػاف الخيػػاؿ عػػامق

روريا ،ووسيلة ميمة مف وسائؿ إعماؿ الاتر اإلبداع  ،وتلما تاف واسعا وعميقا تاف دليق علم قػدرة إبداعيػة
وت ورية تبيرة ،وليذا ال يمتننا ف نت ور ردا مبدعا دوف خياؿ واسػع ،ألف اإلبػداع يبػد عنػده بت ػور رػئ ثػـ
تحقيقو.

ػػوا م ػػا سػػبؽ نق ػوؿ :إف ت ػػق مػػف الػػذتاا والخيػػاؿ قػػدرتاف عقليت ػػاف تس ػػاعداف ػ ػ عمليػػة التاتيػػر

علػػم

اإلبػػداع ولتػػف بنسػػبة معينػػة الػػذتاا مػػثق قػػدرة عقليػػة يجػػب ف تتػػو ر ػ الرػػخص المبػػدع ولتػػف لػػيس برػػتؿ
مرتاع ،حيث يمتف للرخص متوسط الذتاا ف يبدع علم عتس الخياؿ الذ يعتبر رػرطا ساسػيا ووسػيلة ميمػة
عملية التاتير اإلبداع ألف تؿ عمؿ إبداع تسبقو بال رورة مرحلة ساسية تععرؼ بالتخيؿ.
اثنى عشر -مراحؿ التفكير اإلبداعي6
لقد قسـ (واالس) مراحؿ العملية اإلبداعية إلم ربع مراحؿ والرتؿ الموال يبيف ذلؾ :

التحقيؽ

اإلعداد

مراحؿ
التفكير
االختمار

االشراؼ
المصدر( 6المختار ،عدوى )02 60000،



المرحمة األولى (اإلعداد أو التحنير)6

ىػذه المرحلػة تتحػدد المرػتلة ،وتاحػص مػف جميػع جوانبيػا ،وتجمػع المعلومػات حوليػا ويػربط بينيمػا

ب ػورة مختلاػة بطػرؽ تحػدد المرػتلة ،وترػير بعػض البحػوث إلػم ف الطػقب الػذيف يخ

ػوف جػزاا تبػر مػف

الوقػت لتحليػؿ المرػتلة و يػـ عنا ػػرىا قبػؿ البػدا ػ حليػػا ىػـ تثػر إبػداعا مػف ولئػػؾ الػذيف يتسػرعوف ػ حػػؿ
المرتلة (الطيطي.)20 60000،

نس ػػتطيع ف نق ػػوؿ ن ػػو ػ ػ ى ػػذه المرحل ػػة يق ػػوـ الا ػػرد بتحدي ػػد المر ػػتلة ث ػػـ جم ػػع ت ػػؿ البيان ػػات والحق ػػائؽ

والمعلومات المتاحة حوليا ،وياتر
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ولي ػػذا ال يمت ػػف ألح ػػد م ػػا ف يتو ػػؿ إل ػػم ر ػػئ و ح ػػؿ إب ػػداع دوف ف يت ػػوف ق ػػد اجت ػػاز مرحل ػػة اإلعػ ػداد و
التح ير.
المرحمة الثانية 6االختمار أو االحتناف6
يتـ

ىذه المرحلة الترتيز علم الاترة و المرتلة بحيث ت بل وا حة ػ ذىػف المبتتػر وىػ مرحلػة

ترتيػػب األ تػػار وتنظيميػػا  ،و ييػػا يتحػػرر العقػػؿ مػػف األ تػػار التػ ال
.)20

ػػلة ليػػا بالمرػػتلة (الطيطػػي60000،

ىذه المرحلة يتـ الترتيز علم الاترة بعد ف بانت معالميا ويتـ ترتيب األ تار وتنظيميا.

المرحمة الثالثة( 6اإلشراؼ أو اإللياـ)6

تت ػػمف ىػػذه المرحلػػة إدراؾ الاػػرد العققػػة بػػيف األج ػزاا المختلاػػة للمرػػتلة ،وانبثػػاؽ ر ػ اررة اإلبػػداع الت ػ

تولد ييا الاترة الجديدة الت تيد بدورىا إلم حؿ المرتلة( .الطيطي)20 60000،

علم ىذا نقوؿ بلنيا مرحلة العمؿ الدقيؽ الحاسـ للعقؿ ػ عمليػة الخلػؽً ألف الاػرد يتػوف قػد درؾ العققػة

بيف جزاا المرتلة يعلف عف ظيور ترة جديدة تعمؿ علم حؿ المرتلة.
المرحمة الرابعة (التحقؽ أو إعادة النظر)6

ىذه المرحلػة يػتـ اختيػار الاتػرة النيائيػة وتجريبيػا للو ػوؿ إلػم النػاتج اإلبػداع  ،لقػد حػاوؿ العديػد مػف

البػػاحثيف تحديػػد جملػػة مػػف الم ارحػػؿ لعمليػػة اإلبػػداع ولتػػف تثػػر ىػػذه المحػػاوالت رػػيرة ىػ محاولػػة (واالس) التػ

ذترناىػػا ،مػػا يمػػا يخػػص تتػػابع ىػػذه الم ارحػػؿ علػػم ىػػذا النحػػو تانػػت ريػػر ميتػػدة وثابتػػة ،وبالتػػال

ػػهف م ارحػػؿ

عملية اإلبداع ليست خطػوات جامػدة ينبيػ اتباعيػا بالتسلسػؿ الػذ ذتػر سػالاا ،علػم اإلنسػاف المبػدع ف يسػير
و ؽ الخطوات الت يراىا مناسبة لو.

ومػف جيػػة خػػرم نجػػد مػػف ال يعتػرؼ مطلقػػا بوجػػود

خطػوات لعمليػػة اإلبػداع ويختزليػػا ػ خطػػوة واحػدة

وىػ ػ ػ مرحل ػ ػػة التحق ػ ػػؽ ،وي ػ ػػرم ف تل ػ ػػؾ الخطػ ػ ػوات ليس ػ ػػت إال تعبيػ ػ ػ ار عم ػ ػػا يح ػ ػػدث قب ػ ػػؿ لحظ ػ ػػة الخل ػ ػػؽ بع ػ ػػدىا
(الكنػػػاني ،)033 60001،ػػهذا خ ػػذنا م ػػثق تقس ػػيـ (واالس) س ػػنجد ف الم ػػرحلتيف األول ػػم والثاني ػػة
واالختمػػار تعتب ػراف خطػػوتيف مبػػدئتييف ال تػػدخقف

اإلع ػػداد

ػػق ػ عمليػػة و عػػؿ اإلبػػداع ،تجميػػع الحقػػائؽ والبيانػػات

والمعلومات أل نوع مف المرتلة يحدث يوميػا ػ العمػؿ العػاد النمطػ لػدم األ ػراد دوف ف يػيد إلػم إنتػاج
ية تار إبداعية ،ما الخطوة األخيرة

التحقيؽ ي تلت بال رورة بعد ف يتـ اإلبداع.

ىتػػذا نجػػد ف الجوانػػب األربعػػة لعمليػػة اإلبػػداع تتػػداخؿ وتمتػػزج ،وقػػد يت ػزامف وجودىػػا لػػدم المبػػدع ػ

موقػػؼ إبػػداع معػػيف حيػػث يجػػد ناسػػو يمػػارس اإلعػػداد واإلر ػراؼ واالحت ػػاف والتحقػػؽ تػػؿ ذلػػؾ يحػػدث لػػو ػ
الوقت ذاتو (الكناني.)030 60001 ،
علم ىذا نقوؿ ف تؿ عمؿ إبداع يمر بال ػرورة عبػر م ارحػؿ ،وال يحػدث برػتؿ تلقػائ ولتػف قػد يمػر

بال ػرورة عبػر م ارحػؿ ،وال يحػدث برػتؿ تلقػائ  ،ولتػف قػػد يمػر ىػذا العمػؿ بم ارحػؿ عػدة وىػ الم ارحػؿ األربعػػة
مف إعداد وارراؼ واحت اف وتحقيؽ ،واذا مر عبر المراحؿ األربعة ليس مف ال رور اتباعيا بالتسلسؿ الذ
ذتر ،علم اإلنساف المبدع اف يسير و ؽ الخطوات الت يراىا مناسبة لو.
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ثالث عشر  -ايتنتاجات البحث6

 _1معظـ ساليب التاتير اإلبداع تعتمد علم توليد األ تػار ،وعلػم اتبػاع خطػوات معينػة علميػة وعمليػة

تعمؿ علم تنريط القدرات والتاتير والتخيؿ للو وؿ إلم تار تسػيـ ػ حػؿ المرػتقت و

ػناعة القػرار

واتخاذه.
 _ 2حرية التاتير وقبػوؿ تػؿ األ تػار وعػدـ الػتحاظ يزيػد مػف انطػقؽ القػدرات اإلبداعيػة علػم التخيػؿ وتوليػد
تار جديدة وىذا يعمؿ علم إعطاا مزيد مف الحرية بيدؼ الح وؿ علم تبر قدر ممتف مف األ تار.

 _3االسػػتثمار ػ البحػػوث ودعػػوة البػػاحثيف وحػػثيـ علػػم دعػػـ واج ػراا المزيػػد مػػف الد ارسػػات عػػف المبػػدعيف
والموىوبيف وعقد الميتمرات والندوات واللقااات العلمية.
 _4تو ير بيئة تساعد علم إخراج الطاقػات اإلبداعيػة واالبتتاريػة لػدم المػوظايف والطلبػة ،واسػتخداـ سػلوب

التطػػوير المسػػتمر بو ػػع ب ػرامج محػػددة للتطػػوير ،والحػػرص علػػم ف ت ػػـ الميسسػػة الخب ػراا تبػػار السػػف

والخبرات الرابة.
 _5تقبػػؿ خطػػاا العمػػؿ ب ػػدر رحػػب  ،وترػػجيع روح الميػػامرة والتجديػػد بػػيف المػػوظايف والحػػرص علػػم بنػػاا
رؽ عمؿ مف ع اا ذو وظائؼ مختلاة  ،يذا ييد إلم احتتاؾ مايد بيف األ تار والخبرات.
 _6تدريب األ راد علم استخداـ ساليب التاتير واألداا الخارؽ واحتػراـ مقترحػات و تػار المػوظايف ومنحيػا
ما تستحؽ مف عناية ودراسة.

 _7الحرص علم سرعة االت اؿ بيف األ راد وجعليا ماتوحة

جميع االتجاىات.

رابع عشر  -التوصيات6

 _1و ع برنامج تدريب لتنمية وتطوير ميارات التاتير اإلبداع .
 _2اإلىتماـ بتنمية ميارات التاتير العلم عامة والتاتير اإلبداع خا ة.
 _ 3العمػػؿ علػػم إعػػداد االختبػػارات المتنوعػػة لقيػػاس ميػػارات التاتيػػر اإلبػػداع والعلم ػ لػػدم طلبػػة المرحلػػة
الجامعية.

خامس عشر  -اإلطار التصوري المقترح لكيفية تطوير ثقافة التنمية في رعاية اإلبداع والمبدعييف6
لقد تو ؿ البحث إلم إطار ت ور مقترح يساىـ

تحسيف وتدعيـ وتطوير ثقا ة التنمية:

 -0المصادر التي ييتند إلييا اإلطار التصوري المقترح6
 - -1المقابقت الرخ ية واللقااات مع مدير الميسسات.
-1ب -نتائج الدراسات السابقة الت رجعت إلييا الباحثة.
-1جػ -اإلطار النظر والتراتـ المعر

للباحثة.

 -1ج -استنتاجات البحث الحال .
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 -0األىداؼ العامة لإلطار التصوري المقترح6
إف الو وؿ إلم الريية المستقبلية الخا ة برعاية اإلبداع والمبدعيف والعناية بيما يتطلب الو وؿ إلػم
ىداؼ يمتف تحقيقيا مف خقؿ تنايذ بعض البرامج ،وتقع ىذه األىداؼ و ؽ النقاط التالية:
 - -2نترار آليات الترؼ عف الموىوبيف والمبدعيف

منظومة التعليـ العاـ و ؽ مقاييس حديثة.

-2ب -وجػػود جيػػة وطنيػػة اعلػػة ترعػػم الموىبػػة واإلبػػداع وتعمػػؿ علػػم تنايػػذ االسػػتراتيجية الوطنيػػة ػ ىػػذا
المجاؿ.
-2ج -الو وؿ إلم مستوم متقػدـ ػ إعػداد المعلمػيف ػ مجػاالت رعايػة الموىبػة واالبػداع واعػداد معلمػ
المبدعيف ،وتو ير التوادر العاملة

مجاؿ رعاية الموىبة واالبداع.

-2د -تػػوطيف ب ػرامج متقدمػػة عاليػػة النوعيػػة ابتػػداا مػػف الطاولػػة المبت ػرة حتػػم سػػف الررػػد لرعايػػة األرػػخاص
الموىوبيف.
-2ىػ ػ -ترسػػيخ القناعػػة لػػدم جميػػع الميتمػػيف والمعنيػػيف الرئيسػػيف و ػػانع الق ػرار و ػػماف م ػوا قتيـ لتػػلميف
الدعـ الدائـ لرعايتيـ.

 -2و -الو ػػوؿ إلػػم ب ػرامج لرعايػػة الموىبػػة واإلبػػداع ذات محتػػوم يطػػور ىتمامػػات وميػػارات مبت ػرة عنػػد
المتعلميف

مجاالت تخدـ متطلبات التنمية.

 -3محاور اإلطار التصوري المقترح6
يت مف اإلطار الت ور المقترح ستة محاور رئيسية وى :
المحور األوؿ 6يتعمؽ بايتراتيجية الجيات المشرفة والمنظمة وتتنمف ىذا المحور المقترحات التالية6
 .1و ػػع الخطػػط الوطنيػػة المتناسػػقة مػػع االسػػتراتيجية العربيػػة للموىبػػة واالبػػداع وتحديػػد مايػػوـ ئػػات المبػػدعيف
تحديدا وا حا وتحديد ىداؼ تعليـ الموىوبيف تحديدا وا حا بما يتقاـ وثقا ة المجتمع.
 .2إ ػػدار الترػريعات الخا ػػة بالموىبػػة والمبػػدعيف ولػوائل تحػػدد ميػػاـ ومسػػيوليات الدولػػة وميسسػػاتيا المختلاػػة
نحو المبدعيف.

 .3العمؿ علم التعرؼ المبتػر علػم حػاالت الطػقب الموىػوبيف والمبػدعيف مػف خػقؿ االسػتخداـ المناسػب لعػدد

متنوع مف ساليب القياس ل ماف ترخيص دقيؽ للحاالت وو ع البرامج.
 .4رعاية تا ة نواع الموىوبيف والمبػدعيف ػ تػؿ المجػاالت ول ػماف تطػوير مػواىبيـ وزيػادة نتػاجيـ اإلبػداع
وانرػػاا المػػدارس الخا ػػة بالمواىػػب ،واعطػػاا مزيػػدا مػػف االىتمػػاـ لػػبعض المواىػػب الت ػ يجػػر ختيارىػػا حسػػب

حاجة المجتمع واألولويات الوطنية ومتطلبات التنمية.

 .5و ع االختبارت والمقػاييس المقننػة والمناسػبة للترػؼ عػف الموىػوبيف والمبػدعيف بل

ػؿ األسػاليب والوسػائؿ

وتو ير قاعدة راملة الختبارات ومقػاييس الميػوؿ واالىتمامػات والجوانػب االناعاليػة والناسػية والرخ ػية والسػمات
االجتماعية لتوظيايا

عملية ترخيص الموىوبيف والمبدعيف.

 .6تخ ػػيص الميزانيػػات لرعايػػة الموىػػوبيف والمبػػدعيف مػػف خػػقؿ العمػػؿ علػػم تػػو ير االمتانػػات الماديػػة ،ور ػػد
الميزانية المناسبة لتنايذ الخطط واالستراتيجيات وتخ يص الميزانية القزمة للبحوث العلمية ور دىا.
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 .7القياـ بتنسيؽ الجيود وتعزيز التعاوف والرراتة بيف ميسسات رعاية الموىوبيف والمبػدعيف ػ الػدوؿ المتقدمػة
نوعػػا مػػا ػ ىػػذا المجػػاؿ وتبػػادؿ الخب ػراا وتطػػوير األدوات وتبن ػ األسػػاليب الجديػػدة إلعػػداد وتػػدريب المعلمػػيف
ومختلؼ القائميف علم رعاية الطقب المبدعيف.

 .8االىتمػاـ بالمنػػاىج الق ػػاية والترتيػػز علػػم تطػوير ط ارئػػؽ التاتيػر وزيػػادة اإليمػػاف بػػالحس العلمػ ممػػا يتػػوف
لدييـ اتجاىات إيجابية نحو االستاسار الدائـ والتسايؿ والبحث.
المحور الثاني 6يتعمؽ بايتراتيجيات ىيكمية النظاـ ويتنمف ىذا المحور المقترحات التالية6
 -1جعؿ برامج رعاية الموىوبيف والمبدعيف جزاا رئيسا

ب ارمج و ازرات التربية رلنيا

ذلؾ رلف التعليـ مثؿ

المدرسة والتعليـ االبتدائ والمتوسط "اإلعداد " والثانو  ،واعػادة النظػر ػ منظومػة التربيػة والتعلػيـ يمػا يتعلػؽ
باستثمار ئة الموىوبيف وتو ير البرامج المخ

ة ليـ.

 -2تعزيػ ػػز البيئػ ػػة المدرسػ ػػية الداعمػ ػػة للموىبػ ػػة واالبػ ػػداع مػ ػػف خػ ػػقؿ العمػ ػػؿ علػ ػػم تزويػ ػػد الموىػ ػػوبيف والمبػ ػػدعيف
باإلمتانػػات الت ػ تجعليػػـ يحققػػوف مسػػتويات عاليػػة مػػف التاػػوؽ ػ التح ػػيؿ األتػػاديم  ،والعمػػؿ مػػع المبػػدعيف
والموىوبيف علم تنمية قدراتيـ علم التوجيو الذات وذلؾ مف خقؿ الحرية واإلحساس بالمسػيولية وتػدريبيـ علػم

التتيؼ وتطوير نماذج التاتير الت تساعد علم حؿ المرتقت وتطوير المواد التعليمية والوسائط المساعدة.

 -3توسػػيع خػػدمات اإلررػػاد والتوجيػػو للموىػػوبيف والمبػػدعيف مػػف خػػقؿ تػػو ير خػػدمات التوجيػػو واإلررػػاد الناس ػ
واإلرػ ػراؼ اإلجتم ػػاع والرعاي ػػة ال ػػحية واإلرر ػػاد األت ػػاديم والت ػػدريب عل ػػم مي ػػارات القي ػػادة ،وت ػػو ير البػ ػرامج
الوقائية لتق

حدوث المرتقت قبؿ وقوعيا.

المحػػور الثالػػث 6يتعمػػؽ بايػػتراتيجيات األيػػرة والبيئػػة األجتماعيػػة المحيطػػة ويتنػػمف ىػػذا المحػػور المقترحػػات

اآلتية6

 -1تعزي ػػز البيئ ػػة األسػ ػرية الداعم ػػة للموىب ػػة واألب ػػداع م ػػف خ ػػقؿ توعي ػػة األس ػػر بخ ػػائص الط ػػقب الموى ػػوبيف

والمب دعيف ،وذلؾ ل ماف إسياماتيـ
وجود طاؿ موىوب و مبدع

عمليات الترػؼ والتعػرؼ وتػدريبيـ علػم تحمػؿ ال ػيوط المترتبػة علػم

األسرة.

 -2تػػدريب سػػر األرػػخاص الموىػػوبيف والمبػػدعيف علػػم تيايػػة التعامػػؿ معيػػـ و سػػاليب رعػػايتيـ وتنميػػة م ػواىبيـ
،وعدـ ترتيؿ

يوط علم طااليـ المبدعيف ،وتجنب التوقعات العالية الت قد تيثر علييـ سلبا.

 -3زي ػػادة ال ػػدعـ المجتمعػ ػ للموى ػػوبيف والمب ػػدعيف م ػػف خ ػػقؿ العم ػػؿ عل ػػم تحقي ػػؽ جي ػػود تعاوني ػػة ير ػػترؾ يي ػػا
المسيولوف واآلباا واألميات والطقب الموىوبوف والمبػدعوف ناسػيـ والمجتمػع العػاـ بحيػث يتػو ر ىتمػاـ مبارػر

مف الجميع ليذه الائة مف الطقب.
 -4تو ير التبرعات والدعـ المػال مػف ميسسػات المجتمػع المػدن وحػثيـ علػم المرػارتة بال ػورة التا يػة وتقػديـ
الجيود المتنوعة

تطوير رعاية الموىوبيف والمبدعيف.

 -5تطػػوير الجمعي ػػات األىليػػة الراعي ػػة للموىب ػػة واإلبػػداع م ػػف خػػقؿ تت ػػويف جماع ػػات دعػػـ الط ػػقب الموى ػػوبيف
والمبػدعيف متمثلػة ػ جماعػات المعاونػػة الذاتيػة مػف بػيف الطػقب ناسػػيـ ،ليرػارتوا معػا ػ معالجػة المرػػتقت
والتحديات الت تواجييـ داخؿ الا وؿ و خارجيا.
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 -6االسػػتاادة مػػف م ػوارد المجتمػػع لتطػػوير الجمعيػػات األىليػػة وترػػجيع الخب ػراا والمنظمػػات المختلاػػة لػػدعـ ىػػذه
الجمعيات وتتويف مجموعات للدعـ والرعاية مف ولياا األمور.
المحور الرابع 6يتعمؽ بايتراتيجيات المعمميف والمعممات ويتنمف ىذا المحور المقترحات اآلتية6
 -1تو ير التوادر العاملة

مجاؿ رعاية الموىوبيف والمبػدعيف وتػدريب القػائميف علػم البػرامج واعػدادىـ إعػدادا

مناسبا.
 -2االسػػتاادة مػػف الخبػػراا الناسػػييف والمرر ػػديف والمرػػر يف االجتمػػاعييف واإلداريػػيف لتق ػػديـ الرعايػػة العلميػػة ليػػـ
،واستقطاب حملة الريادات العليا

المجاالت المختلاة لقستاادة منيـ

 -3إعداد المعلميف وتدريبيـ للتعامؿ مع حاالت الموىبة

رعاية اإلبداع والمبدعيف.

الا ؿ العاد سػواا مػف حيػث رعػايتيـ و ترػايـ.

تذلؾ إعداد تاايات وموا اات المعلميف الموىوبيف والمبدعيف وتحديد الميىقت والخبرات القزمة ليـ.

 -4إعػػداد معلمػػيف متخ

ػػيف للتعػػرؼ علػػم الطلبػػة الموىػػوبيف والمبػػدعيف والتعامػػؿ معيػػـ ػ الم ػواد الد ارسػػية

المختلاة وتطوير البرامج إلعداد المعلميف لقستاادة منيـ

مدارس العادييف.

المحػػور الخػػامس 6يتعمػػؽ بايػػتراتيجيات رعايػػة المجتمػػع لمموىبػػة واإلبػػداع ويتنػػمف ىػػذا المحػػور المقترحػػات

اآلتية6

 -1القي ػػاـ بحم ػػقت توعي ػػة للموىب ػػة واإلب ػػداع م ػػف خ ػػقؿ اإلع ػػقـ تس ػػتيدؼ األس ػػر والط ػػقب والمعلم ػػيف و ئ ػػات
المجتمع األخرم ،وو ع آلية للتنسيؽ بيف األجيزة اإلعقمية و الجيات المعنية برعاية الموىبة واإلبداع.

 -2تطػػوير الب ػرامج اإلذاعيػػة المسػػموعة والمرئيػػة والترتيػػز علػػم النر ػرات الدوريػػة وعلػػم التوعيػػة بلىميػػة المواىػػب
العلمية والانية والريا ية واألدبية وريرىا مف المواىب واإلبداع.
 -3تعزيػػز االتجاىػػات والمواقػػؼ اإليجابيػػة نحػػو الموىبػػة واإلبػػداع ،والعمػػؿ علػػم تط ػػوير االتجاىػػات اإليجابيػػة
واإلنسانية تجاه األطااؿ الذيف يمتلتوف قدرات عالية مف خقؿ العمؿ علم ترجيعيـ وتنمية قدراتيـ.

 -4العمػػؿ علػػم تػػو ير دوريػػات علميػػة متخ

ػػة ػ مجػػاؿ الموىبػػة واإلبػػداع ،وتػػو ير مجػػاالت ثقا يػػة عامػػة

لرسر و ئات المجتمع األخرم.
 -5نرر ثقا ة الموىبة واإلبداع مف خقؿ المجتمعات العربيػة وعلػم تا ػة األ ػعدة ونرػر ثقا ػة تعلػيـ الموىػوبيف
والمبدعيف.
المحور اليادس 6يتعمؽ بايتراتيجيات تحفيز رعاية الموىبة واإلبداع ويتنمف ىذا المحور المقترحات اآلتية6

 -1دعـ البحث العلم

مجاؿ الموىبة واإلبداع مف خقؿ دعـ الميسسات والمنظمات الرسمية ورير الرسمية

لطرح المرروعات البحثية المدعومة عف الموىوبيف.

 -2دعػوة البػػاحثيف وحػػثيـ علػػم دعػػـ واجػراا مزيػػد مػػف الد ارسػػات عػػف الموىػوبيف والمبػػدعيف ػ الم ارحػػؿ العمريػػة
المبت ػرة وعػػف المبػػدعيف التبػػار ،وتػػو ير م ارتػػز بحػػث متخ

ػػة ػ د ارسػػات الموىبػػة واإلبػػداع مػػف خػػقؿ عقػػد

الميتمرات والندوات واللقااات العلمية لمناقرة مو وعات تتعلؽ بتنمية الموىبة واإلبداع.
 -3تنظيـ المسابقات واألرتراؾ الدول والترؼ عف المواىػب واإلبػداعات وخا ػة ػ مجػاؿ االبتتػارات العلميػة
والمرارتة
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ميارات التفكير اإلبداعي وثقافة التنمية

د .نورية عمر أحمد  /قسـ الخدمة االجتماعية  /جامعة طرابلس
 -4التنس ػػيؽ م ػػع الجامع ػػات لتعزي ػػز رعاي ػػة الموىب ػػة واإلب ػػداع وزي ػػادة الطل ػػب عليي ػػا م ػػف خ ػػقؿ تط ػػوير األقس ػػاـ
الجامعية ،وانراا برامج علمية بيف قسػاـ التربيػة الخا ػة وعلػـ الػناس والمنػاىج واإلدارة التربويػة إلعػداد مينيػيف
للعمؿ

مجاؿ رعاية الموىوبيف والمبدعيف.

 -5زيادة الجوائز المخ

ة لترجيع الموىوب والمبدع وتو ير المزيػد مػف المػنل الخا ػة بالمبػدعيف ،وتقػديـ يػد

العػ ػػوف للطػ ػػقب الموىػ ػػوبيف والمبػ ػػدعيف المنحػ ػػدريف مػ ػػف سػ ػػر منخا ػ ػػة الػ ػػدخؿ ،والعمػ ػػؿ علػ ػػم حػ ػػؿ الظػ ػػروؼ
االقت ادية الت تحوؿ دوف موا لتيـ

اإلبداع والتاوؽ.

الملخص:
تعتبر مهارة التفكٌر من المهارات التً أصبحت ضرورٌة لكل فرد ٌعٌش فً أيّ مجتمع معاصر،
حٌث إن هذه المهارة ضرورٌة لتكٌٌف الفرد فً مجتمعه ولتحقٌق أهدافه وطموحه ،كما أن للفرد الحق على
مجتمعه أن ٌنمً وٌطور لدٌه هذه المهارة ؛حتى ٌكون فاعالً فً مجتمعه ،وٌتعمق وجوده وتتسنى له القدرة
على المساهمة فً تطوٌره وازدهاره.
التفكٌر والفكر نعمة إلهٌة وهبها هللا لبنى البشر دون غٌرهم من مخلوقاته .وهو ٌمثل أعقد نوع من أشكال
السلوك اإلنسانً ،جعل هللا سبحانه وتعالى اإلنسان خلٌفته فً األرض ومٌزه بالعقل عن بقٌة مخلوقاته ،وجعل
عقله مدار التوافق لتحمّل أعباء المسؤولٌة ،وحثه على النظر فً ملكوته والتبصر والتدبر ،والتفكر ،واالعتبار
والتفقه ،والتذكر وإعمال العقل.
وعملٌة التفكٌر هً التً توصلنا إلى الفهم الصحٌح وما ٌكون من عملٌات تحت االستقصاء من جهة
والنظرة العقلٌة من جهة أخرى؛ بغٌة فهم حقٌقة مكونات الوجود بما فٌها االنسان ،كما ٌعد التفكٌر من أكثر
الموضوعات التً تختلف فٌها الرؤى وتتعدد أبعادها ،والتً تعكس تعقد العقل البشري وتعقد عملٌاته ،إن ما
ٌمٌز اإلنسان عن غٌره من المخلوقات قدرته على التفكٌر ،وعندما نقارن بٌن حٌاة اإلنسان فً العصور القدٌمة
فٌما قبل تدوٌن التارٌخ وبٌن حٌاة اإلنسان الحضري مع تقدم الحٌاة المعاصرة  ،نجد الفرق شاسعا ً وأن اإلنسان
هو بانً هذه الحضارة بتفكٌره المبدع .
ٌعد العصر الحالً عصر االنفجار المعرفً والنمو المتسارع فً كم المعلومات والمعارف التً أصبحت
تتضاعف من خالل السنوات القلٌلة الماضٌة  ،وألن مستوى التقدم ورقً المجتمعات أصبح منوطا ً بالتقدم
العلمً والتكنولوجً ،كان ٌنبغً توجٌه النظر نحو العملٌة التعلٌمٌة التً تحدث داخل المؤسسات التربوٌة
المنتشرة فً شتى دول العالم  ،وهذا التوجه ٌشٌر إلى ضرورة اإلهتمام بتطوٌر وتحسٌن وتفعٌل العملٌات
المسؤولة عن التدرٌس ،والتعلٌم ،والتعلم داخل المؤسسات التعلٌمٌة ومما ٌجدر االهتمام به النهوض بعملٌات
التدرٌس والتنوٌع بطرائقها التً تخدم األهداف التعلٌمٌة وتحققها.
إن التعلم الفعال لمهارات التفكٌر حاجة تفرضها تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً شتى مناحً حٌاة
اإلنسان ،والنجاح فً مواجهة هذه التحدٌات ٌعتمد على كٌفٌة استخدام المعرفة وتطبٌقها ،كما أن عصر
التغٌرات المتسارعة ٌفرض على المربٌن التعامل مع التربٌة والتعلٌم على أنهما عملٌتان مستمران ألنهما
تستمران مع اإلنسان كحاجة ضرورٌة لتسهٌل تكٌفه مع المستجدات .والتكٌف معها ٌستدعً تعلم مهارات
جدٌدة ،أو استخدام المعرفة فً مواقف جدٌدة.
وعلٌه  ...تحاول هذه الورقة البحثٌة الطرح العلمً لقضٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً وعالقته بثقافة التنمٌة،
بإعتبار أن األهتمام باإلبداع والمبدعٌن هو المدخل األساسً للتنمٌة المستدامة وبخاصة فً البالد العربٌة وهً
تحاول اللحاق بركب التقدم الحضاري.
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المراجع والمصادر:

 .1ابف منظور( ،ب ت) لساف العرب ،الجزا العارر ،باب الاتر ،دار

AISC 2020

ادر بيروت ،لبناف.

 .2بو سنينو ،محمد حمد اروؽ عبد الرحيـ ( :)2015ثػر اسػتخداـ طريقػة الع ػؼ الػذىن

ػ تػدريس

مقػػرر األحيػػاا ػ التح ػػيؿ الد ارس ػ والتاتيػػر اإلبػػداع  ،رسػػالة ماجسػػتير ريػػر منرػػورة جامعػػة السػػوداف
للعلوـ والتتنولوجيا.

 .3بػػو جػػادو ،محمػػد ،نو ػػؿ ،محمػػد بتػػر ( :)2001تعلػػيـ التاتيػػر النظريػػة والتطبيػػؽ ،دار المسػػيرة ،عمػػاف،
األردف.
 .4حمد ،نورية عمر ( :)2012تنمية ميارات التاتير اإلبػداع لػدم الموىػوبيف ،مجلػة د ارسػات ػ الخدمػة
االجتماعية والعلوـ اإلنسانية جامعة حلواف ،العدد الثالث والثقثوف ،الجزا الثان عرر.

 .5الحمػود  ،نيػم م ػػطام يوسػؼ ( :)1996ثػػر برنػامج تعليمػ
السنة الثانية

ػ تنميػػة التاتيػر اإلبػػداع لػدم طاػػاؿ

الرو ة ،رسالة ماجستير رير منرورة ،تلية الدراسات العليػا ،الجامعػة األردنيػة ،عمػاف،

األردف.
 .2الربيعػ  ،ػػرج محمػػد ر ػػا حمػزة ( :)2020دور معلمػ الريا ػػيات ػ تنميػػة ميػػارات التاتيػػر اإلبػػداع
،مجل ػ ػ ػ ػ ػػة الان ػ ػ ػ ػ ػػوف واألدب وعلػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ اإلنس ػ ػ ػ ػ ػػانيات واألجتمػ ػ ػ ػ ػ ػػاع ،رسػػ ػ ػ ػ ػػطس ،العػ ػ ػ ػ ػ ػػدد .13

.http://doi.org/10.33193/JALHSS.57.2020.188

 .7السويداف ،العدلون ( :)2004مبادئ األبداع ،األبداع الخليج  ،الطبعة الثانية ،التويت.
 .8السػػليتم ،ػراس ( :)2006التاتيػػر الناقػػد واإلبػػداع واسػػتراتيجية التعلػػيـ التعػػاون

ػ تػػدريس المطالعػػة

والن وص األدبية ،عالـ التتب الحديثة ،األردف.

 .9الطيطم ،محمد حمد ( :)2001تنمية قدرات التاتير األبداع  ،دار المسيرة ،عماف ،األردف.
 .10العيا ره ،وليد تو يؽ ( :)2011استراتيجات تعليـ الاتر ومياراتو ،دار سامة ،عماف ،األردف.
 .11التنان  ،ممدوح عبدالمنعـ ( :)2005سيتولوجية اإلبداع و ساليب تنميتو ،دار المسيرة عماف ،األردف.
 .12اليويػػد  ،زيػػد ( :)2004اإلبػػداع ماىيتػػو و تترػػا و وتنميتػػو ،دار التتػػاب الجػػامع  ،دبػ األمػػارات العربيػػة
المتحدة.

 .13تيقج ،نواره ( :)2017اقتراح برنامج تعليم لتنمية التاتير اإلبػداع

ػ مػادة الريا ػيات لتقميػذ السػنة

الثانية ابتدائ  ،رسالة ماجستير رير منرورة ،جامعة ـ البواق  ،الجزائر.
 .14جمػػؿ ،محمػػد جيػػاد ( :)2005تنميػػة ميػػارات التاتيػػر اإلبػػداع مػػف خػػقؿ المنػػاىج الد ارسػػية دار التتػػاب
الجامع  ،العيف ،األمارات العربية المتحدة.

 .15جرواف ،تح ( :)2002تعليـ التاتير مااىيـ وتطبيقات ،دار الاتر للطباعة والنرر ،عماف ،األردف.
 .16حبيب ،مجد عبد التريـ ( :)1996التاتير "األسس النظرية واالستراتيجيات" ،متتبػة الني ػة الم ػرية،
القاىرة ،م ر.
 .17حجػػاز  ،سػػناا محمػػد ن ػػر( :)2006سػػيتولوجية اإلبػػداع ،تعرياػػو ،وتنميتػػو ،وقياسػػو لػػدم األطاػػاؿ ،دار
الاتر العرب  ،القاىرة ،م ر.

 .18حجاز  ،سناا محمد ن ر ( :)2016سيتولوجية اإلبداع ،دار الاتر العرب  ،القاىرة ،م ر.
 .19روريتا ،التسندرو ( :)1989األبداع العاـ والخػاص ،ترجمػة رسػاف عبػد الحػ

بػو ػاخور ،سلسػلة عػالـ

المعر ة ،العدد  ،144التويت.
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د .نورية عمر أحمد  /قسـ الخدمة االجتماعية  /جامعة طرابلس
 .20زيتػػوف ،حسػػف ( :)2003تعلػػيـ التاتيػػر رييػػة تطبيقيػػة ػ تنميػػة العقػػوؿ المات ػرة ،عػػالـ التتػػب ،القػػاىرة،
م ر.
 .21س ػػرور ،نادي ػػة ىاي ػػؿ ( :)2002المتميػ ػزيف والموى ػػوبيف ،دار الي ػػازورم العلمي ػػة للنر ػػر والتوزي ػػع ،عم ػػاف،
األردف.

 .22ريتو،

رار ( :)2002استخداـ ميارات التاتير اإلبداع

تػدريس مػادة الليػة العربيػة لتقميػذ ال ػؼ

السادس بمحا ظة نػابلس و ثػره ػ عقليػتيـ وماػدرتيـ علػم حػؿ المرػتقت الليويػة ،رسػالة ماجسػتير ريػر
منرورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،لسطيف.

 .23عبدالعاؿ ،حسف براىيـ ( :)2005التربية و ناعة اإلبداع ،دار ال حابة للتراث ،طنطا ،م ر.
 .24عبػػدالمختار ،محمػػد خ ػػر ،عػػدوم ،إنجػػم

ػػقح ( :)2011التاتيػػر النمطػػم واإلبػػداع مرتػػز تطػػوير

الدراسات العليا والبحوث ،جامعة القاىرة ،م ر.
 .25ع ػػدس ،عب ػػدالرحمف ،تو ي ػػؽ محػ ػ ال ػػديف ( :)1998ساس ػػيات عل ػػـ ال ػػناس الترب ػػو  ،دار ج ػػوف للطباع ػػة
والنرر ،عماف ،األردف.

 .26عبد المختػار ،محمػد خ ػر ،عػدوم ،إنجػ

ػقح ( :)2011التاتيػر النمطػ واإلبػداع  ،مرتػز تطػوير

الدراسات العليا والبحوث ،جامعة القاىرة ،م ر.
 .27عبد الحميد ،حنورة م ر ( :)1997اإلبداع مف منظور تتامل  ،متتبة األجلو ،القاىرة ،م ر
 عبد الحميد ،حنورة م ر ( :)2003اإلبداع وتنميتو مف منظػور تتػامل  ،متتبػة األنجلػو الم ػرية،القاىرة ،م ر.

 .28خػػرو ،عبػػد النا ػػر عبػػدالرحيـ ،نو ارلػػديف ،عبػػد الػػرحمف ( :)2000تنميػػة ميػػارات التاتيػػر المنيجػ لػػدم
طقب المرحلة المتوسطة ،متتبة التربية العربية لدوؿ الخليج ،المنامة ،البحريف.
 .29ريػػد ،سػػامة محمػػود ( :)2009ميػػارات الػػذتاا والقػػدرات ل ػػالل حياتػػؾ وعملػػؾ ،قرطبػػة للنرػػر والتوزيػػع،
الرياض ،السعودية.

ػػلوف ،زىػ ػرة ،ر ػػوؿ ،ح ػػقـ ( :)2014دور المعل ػػـ ػ ػ تنمي ػػة التاتي ػػر اإلب ػػداع ل ػػدم تقمي ػػذ الط ػػور

.30

اإلبتدائ ،دراسة ميدانية بمدرسة جنؼ الخدير بعيف تروف ،جامعة ـ البواقم ،الجزائر.
 .31طام  ،ناياة ( :)2005تعليـ التاتير لرطااؿ ،دار الاتر للطباعة والنرر ،عماف ،األردف.
 .32محمود ،طا ش ( :)2004تعليـ التاتير _مايومو _ ساليبو _ مياراتو ،دار جيينة ،عماف ،األردف.

 .33مرواف  ،تحػ ( :)2002اإلبػداع ،مايومػو ،معيػاره ،نظرياتػو ،قياسػو ،تدريبػو ،وم ارحػؿ العمليػة اإلبداعيػة،
دار الاتر ،عماف ،األردف.
 .34نو ػػؿ ،محم ػػد بت ػػر ،س ػػاياف ،محم ػػد قاس ػػـ ( :)2001دم ػػج مي ػػارات التاتي ػػر ػ ػ المحت ػػوم الد ارسػ ػ  ،دار
المسيرة ،عماف ،األردف.

 .35ىوف ،روت (ب .ت) :اإلبداع ،دار التتب الحديثة ،األردف.
 .32والػ  ،زتريػػا ( :)2019دور اسػتراتيجية التخيػػؿ الموجػػو ػ تنميػػة التاتيػػر اإلبػػداع لػػدم تقميػػذ المرحلػػة
الثانويةhttplldspace.univ_msiladz:8080//xm/vi/handle .
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