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 والصالة والسالم على خاتم األنبياء المرسلينالحمد هلل رب العالمين 

 أهدي هذا العمل إلى

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا الوجود إلى من 

 وعد بالجنة تحت أقدامها ... أمي الحبيبة

أبي الكريم أدامه إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني من الكفاح و أوصلني إلى ما أنا عليه ... 

 هللا لي

إلى من كلله هللا بالهبة و الوقار إلى من قاسمني الحياة بكل صبر و احترام إلى من أحمل اسمه 

 بكل افتخار زوجي العزيز

إلى صاحبة القلب الطاهر و النقي، إلى من أهدتني أجمل هدية، و بإهدائها أنا شاكرة ومرضية 

 هللا وأسكنها فسيح جنانه إلى أمي زوجي إلى أمي الغالية، رحمها

إلى من أعطى في صمت، وأفنى في حياتنا وسعادتنا عمرا، صاحب القلب النقي إلى أبي زوجي 

 إلى أبي القدير

 إلى من هم لفؤادي مهجتي ولحياتي خير أنيس وبهاء ... إخوتي و أخواتي

 نسرين، إكرام، أميرة، فاتح، هناء، نور الهدى 

 طاهرة الرقيقة والنفوس البريئة، إلى من جعلهم هللا إخوتي في هللاإلى الغوالي، إلى القلوب ال

 وفاء، طارق، ليلى، أكرم، رانية، قيس

 إلى توأم روحي إلى أختي التي لم تلدها أمي ... مريم

 إلى رفيقات دربي و صديقاتي 

 نورهان، مليكة، بسمة، سناء

 إلى كل من قدم لي علما و معرفة، إلى كل األساتذة الكرام

 لى جميع طلبة دفعتي الذين لم يكتبهم قلمي ولكن عدهم قلبيإ

 الطالبة: إميان                  
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 شكر وتقدير
الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على 

 أداء هذا الواجب و وفقنا إلى إنجاز هذا العمل
نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من 

من بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما  قريب أو
واجهناه من صعوبات، و نخص بالذكر األستاذ المشرف 

فالتة اليمين الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القيمة 
وراجية من هللا عز  التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث

 وجل أن يسدد خطاه و يجعله في أعلى مراتب الشرف
م ببالغ الشكر واالمتنان إلى األستاذ سليم بوخبلة و كما أتقد

 إلى كل عمال مركز نداء الجزائر
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 الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أمهية جلسات العصف الذهين يف تنمية التفكري اإلبداعي يف مركز نداء اجلزائر 

، تكون جمتمع الدراسة من -بسكرة للتكوين الصناعي والتأهيل املؤسسايت والتدريب القيادي وتطوير املوارد البشرية
ومت (. 631)والبالغ عددهم ( ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي، موظفني) مجيع طالب املركز يف مجيع املستويات 

، ومت (ابتدائي، متوسط، ثانوي)طالب وطالبة يف املستويات( 611)اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية والبالغة 
، اجملموعة األوىل كمجموعة ضابطة واجملموعة الثانية كمجموعة جتريبية، حيث مت تدريس تقسيم العينة إىل جمموعتني

وزيعات الت: األوىل بالطريقة االعتيادية والثانية بطريقة العصف الذهين، ومت استخدام األساليب اإلحصائية التالية
ملعرفة مدى االتساق  Pearsonل ارتباط مت استعمال معام .املتوسطات احلسابية املرجحة، التكرارية والنسب املئوية

ومعامل الصدق لقياس  Alpha de Cronbachمت استخدام معامل ط الداخلي ولتحديد عالقات االرتبا
( Test-T)والختبار فرضيات الدراسة ودراسة الفروق مت اللجوء الختبار . الثبات والصدق البنائي

Independent Samples Test.  
 :عدة نتائج أمههاوتوصلت الدراسة إىل 

يف مجيع مهارات وقدرات التفكري اإلبداعي بعد إجراء  اجملموعة الضابطةعلى  اجملموعة التجريبية تفوق تالميذ
 .العصف الذهين يف تنمية التفكري اإلبداعيجلسات العصف الذهين، مما يدل على أمهية 

مركز  املرونة، األصالة، حساسية املشكالت،العصف الذهين، التفكري اإلبداعي، الطالقة، : الكلمات المفتاحية
 .للتكوين الصناعي والتأهيل املؤسسايت والتدريب القيادي وتطوير املوارد البشريةنداء اجلزائر 
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Abstract 
            The main purpose of this research is to study the importance of Brain Storming to 

improve the Creative Thinking in Algeria’s Call Center of the Industrial Qualification and 

Institutional Formation and Leadership Training and Human Resources Development-Biskra .  

In details, in this study we are going to study all the Center students who study at primary, 

middle, secondary, university students, and employees and whose number is about 136 people. 

Simply, we have chosen the Study Sample arbitrarily, that is, 100 male and female student from 

(primary, middle, secondary schools). Then, this sample has been divided into two groups; the 

first one is the Controlling Group, while the second is the Experimental. That is to say, the first 

one has been taught as usual, however the Brain Storming has been used with the second group. 

In so doing, we have used the following statistical methods such as: Recursive Distributions and 

Percentages, and Arithmetic/ averages. After that, we have used Linking Factor called Pearson in 

order to study the Internal Consistency, and to determine the correlations. Later, we have used 

Alpha de Cronbach, Honesty Factor, and Constructive Honesty, and in order to examine the 

hypothesis of this dissertation and study the individual differences we have used (T-Test) or 

Independent Samples Test).  At the end, the main results we have reached are: Firstly, the student in 

the Experimental Group has got better degrees compared to students of the controlling groups in all 

skills and abilities of Creative Thinking. This is due to the Brain Storming sessions which confirm 

the importance of Brain Storming in Creative Thinking development. 

The Keywords 

 Brain Storming, Creative Thinking, Flexibility, Fluency, Authenticity, seriousness of problems, 

Algeria’s Call Center of the Industrial Qualification and Institutional Formation and Leadership 

Training and Human Resources Development. 
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حتدايت وأثناء تعاملنا مع ما يواجهنا  من يُعد التفكري اإلنساين عاماًل أساسياً، وعنصراً جوهرايً، يف فهم ما حييط بنا
من مشكالت، فهو وسيلة هامة يف تنمية قدرتنا على املالحظة والتحليل واملقارنة والتصنيف واالستنتاج ومتثيل احلاضر 
واالستعداد للمستقبل، وأييت التفكري اإلبداعي يف أعلى مراتب التفكري اإلنساين وأرقاها، نظرًا الرتباطه ابلقدرة على 
االستجاابت غري العادية وابملهارات الفائقة يف إنتاج احللول واألفكار املتعددة وغري املألوفة، ويف إجياد طرق ووسائل عمل 
جديدة، وهذا ما يستدعي التأكيد على أمهية استثمار األفكار البناءة وحتريك املواهب واملهارات. ضمن هذا السياق فقد 

يف كل من أمريكا والياابن ابعتباره من بني أهم األساليب العملية فعالية يف حتفيز شاع استخدام أسلوب العصف الذهين 
التفكري ويف تنمية املهارات اإلنسانية والعمليات الذهنية الكامنة الفردية واجلماعية وصقل املواهب وتدريبها على حل 

االت ولكنه ارتبط أكثر أبسلوب الرئيس املشكالت املختلفة بشكل إبداعي ومميز، يستخدم هذا األسلوب يف كافة اجمل
 مع مرؤوسيه وفرق العمل.  

وبفعل أتثري متغريات احمليط فقد أصبحت املؤسسات تتعرض ملواقف وظروف جديدة ال ميكنها التعامل معها لتحقيق 
سات النجاح دون اللجوء إىل أساليب عمل جديدة وأفكار عملية جديدة ومبدعة، وهذا ما يعكس أمهية اعتماد جل

للعصف الذهين يف اختاذ القرارات ويف إدارة االجتماعات إلاثرة وتوجيه التفكري اخلالق واملبدع حنو حتقيق أهداف 
املؤسسة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل لدى اجملتمع املبحوث فكرة عن أمهية اعتماد هذا األسلوب وتطبيقه هذا 

الطرح واستجابة ملا اندت به الدراسات واألحباث  اجتاواًب مع هذ الدراسةما حناول التحقق منه كونه حمور اهتمام هذه 
واملؤمترات العلمية يف نتائجها وتوصياهتا فقد جاءت هذه الدراسة للتأكيد على أمهية العصف الذهين يف تنمية التفكري 

 سسات.عي يف املؤ اإلبدا
صف الذهين بتنمية التفكري اإلبداعي أببعاده املختلفة ويف حبثنا هذا سوف حناول تسليط الضوء على أمهية جلسات الع  

الصناعي والتأهيل املؤسسايت والتدريب ) الطالقة، املرونة، األصالة، حساسية املشكالت( على تالميذ مركز نداء اجلزائر 
منوذجه . ولتحقيق أهداف البحث واإلجابة على تساؤالته، واختبار مدى صالحية القيادي وتطوير املوارد البشرية

 وفرضياته تضمن هيكل البحث ثالثة فصول وهي:
األول إىل  خصصمباحث  ثالثةتناولنا فيه اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة، ومت تقسيمه إىل الفصل األول 

 الفصل الثاينإىل مصطلحات الدراسة وأخريا الدراسات السابقة والتعقيب عليها. يف حني مدخل الدراسة والثاين 
خصص لإلطار النظري للدراسة، حيث مت تقسيمه إىل مبحثني: خصص األول لعرض ماهية العصف الذهين، أما الثاين 

، املنهجي للدراسة ومت تقسيمه إىل مبحثني خصص لإلطار الفصل الثالثفتناول عرض ماهية التفكري اإلبداعي.و
قمنا بعرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية  أخريالدراسة و خصص األول إىل سياق الدراسة، أما الثاين فتناول تصميم جتربة ا

 واختبار الفرضيات.
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 متهيد:
حناول من خالل هذا الفصل توضيح منهجية حبثنا هذا، حيث نبدأ بطرح اإلشكالية الرئيسية مث بعد ذلك نتطرق إىل 

 أمهية البحث وأهدافه، مصطلحات الدراسة، التعاريف اإلجرائية.
 إضافة إىل ذلك سوف نقوم بعرض أهم الدراسات السابقة املتعلقة ابملتغريين حمل الدراسة والتعقيب عليها.  

 وعلى العموم سيتم التطرق إىل كل هذا من خالل املباحث التالية:    
 املبحث األول: مدخل الدراسة

 املبحث الثاين: مصطلحات الدراسة
 تعقيب عليهااملبحث الثالث:الدراسات السابقة و ال
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 مدخل الدراسةاملبحث األول: 
 وتساؤالهتا إشكالية الدراسةاملطلب األول: 

 إشكالية الدراسة .1
تشامل اإلمكانياات  وابلتاايإن تقدم الشعوب واألمم يعتمد على دعاامت  رئيسايت  مهاا اإلمكانياات املادياة والبشارية       

البشرية يف ما لدى هذه األمم والشاعوب  مان قاتاات عقلياة مبدعاة تاادرم علاى مواجهاة املشاكالت واألعماات والصاعوابت 
والتغلاااب عليهاااا وعلياااه تعتااال تنمياااة العقلياااات املفكااارم واملبدعاااة مسااا ولية كااال م سساااات الدولاااة وعلاااى رأساااها امل سساااات 

العواماال الااه أسااهمري يف تغااري وتطااوير اختمعااات ماان خااالل تنميااة التفكااري اإلبااداع   التعليميااة إذ تعااد ال بيااة إحاادى أهاام
لطالهبااا. وماان هااذه األساااليب ال بويااة الااه تكشااف عاان القاادرات العقليااة املبدعااة عنااد األفااراد قريقااة العصااف الااذه  الااه 

وتسااهم يف معافااة املشااكالت ن اارا  يقصااد هبااا نااول ماان التفكااري افماااع  و الفاارد  يهاادف إىل تعاادد وتنااول يف األفكااار.
خلصوصاايتها يف إةرم التفكااري وتاادح الااذهن وابتكااار األفكااار وتولياادها واتاا اح ا لااول املتعااددم كمااا أنااه يساات دم الاادما  يف 

حماددم مماا األفكاار الاه  طار  حل مشكلة من املشاكالت وها  تقنياة تساتعملها ةموعاة مان األفاراد إلملااد حال ملشاكلة
 لذا جاء البحث ا اي لإلجابة على التساؤل الرئيس  التاي:،دها بصورم عفويةببال أفرا

 إىل أي مدى ميكن اعتبار جلسات العصف الذهين مهمة يف تنمية التفكري اإلبداعي ؟
  :الدراسة تساؤالت . 2

الذه  يف وألن اهلدف الذ  نسعى لتحقيقه من خالل قرحنا هلذا الس ال هو معرفة مدى أتثري جلسات العصف 
فإن دراستنا التجريبية تتم وفقا ألسلوب ،املرونة( منفردم وةتمعة،الطالتة ،تنمية التفكري اإلبداع  أببعاده الثالثة )األصالة

تسمى اخموعة الضابطة واألخرى تسمى اخموعة  إحدامها القبل  والبعد  االختبارين ذات املتكافئة اخموعات
وعلى هذا ، عة الضابطة ابلطريقة االعتياديةبينما  تل اخمو ،األخريم فلسات العصف الذه حيث  ضا هذه ،التجريبية

 األساس ميكن قرح األسئلة البحثية التالية:
 ؟ما مستوى التفكري اإلبداع  للتالميذ تبل سحب عينة ةموعة التجربة 
  اخموعت  التجريبية والضابطة يف فروق معنوية يف مستوى التفكري اإلبداع  ب  تالميذ هل توجد

 االختبارات القبلية؟
 الثاين: أمهية الدراسة وأهدافها  املطلب

 استغالل يف واسا لدى عديد الباحث  واملهتم  بش ون األفراد إىل أن جزء كبري من اإلمهال إمجال اليوم يسود
 متيز أن كما،للتفكري اإلبداع  األساسية واالهتمام ابلقوان  اإلملام عدم إىل حقيقته يف يعود وتوجيهها اإلنسانية الطاتة

 فكر تعصف اله وكل الطرق،التفكري اإلبداع  تدرات إةرم  ضمن يقا كل ما مب  على أدائهم وحتس  األش اص
هذا  حيث يسمح يف،مألوفة غري أبساليب املشكالت اله تواجهه حل لديه يف املبادرم روح يف تعزيز وتساهم،اإلنسان

التفكري  وحتفيز العنان وإقالق،املعرفية ابملهارات وتزويد األفراد،التفكري أساليب بتنمية الذه  السياق أسلوب العصف
امل تلفة. ومن هذا املنطلق هتدف هذه الدراسة إلبراع  املشكالت ويف مواجهة مع  موتف أو تضية يف اإلبداع  لديهم
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تنمية التفكري اإلبداع  للفرد من خالل تنمية عوامل األصالة واملرونة والطالتة أثر وفاعلية جلسات العصف الذه  يف 
 الفكرية لديه.
 مصطلحات الدراسة ين: املبحث الثا

لذلك ،الباحث  والدارس  يف حصرها اختلف،لقد وردت العديد من املصطلحات واملفاهيم املتداولة يف هذه الدراسة
 ما نقصده من هذه املصطلحات من خالل تب  بعض التعاريف اإلجرائية هلا أمهها: ،فإننا سنوضح يف هذه النقطة

 املستقلاملطلب األول: مصطلحات املتغري 
 العصف الذهين   .1
 حياول أن يطرح أكل عدد ممكن من األفكار افديدم سواء ،ساليب إةرم التفكري اإلبتكار  وتنميتههو أسلوب من أ

مألوفة ملشكالت تطرح وحتتاج  لول إبتكارية جديدم ضمن ةموعة من األفراد و تقومي أكانري أفكار اتفهة أو غري 
 حلوهلم و ا كم عليها وفق األفكار افديدم غري املألوفة و غري املطروحة سابقا.

  هو أسلوب تعليم  و تدرييب يست دم من أجل توليد العديد من األفكار ملعافة موضول من املوضوعات املفتوحة
 1ف م عمنية تصريم يف جو تسوده ا رية و األمان يف قرح األفكار و تعود الطلبة على النقاش البناء.يف 

  هو أحد أساليب املناتشة افماعية اله يشجا مبقتضاه أفراد اخموعة على توليد أكل عدد ممكن من األفكار
د  ال حيد من إقالق هذه األفكار اله  ص املتنوعة و املبتكرم بشكل عفو  تلقائ  حر و يف مناخ مفتوح غري نق

 2املناسب منها. اختيارو من مث غربلة هذه األفكار و ،حلوال ملشكلة معينة
  التعريف اإلجرائي للعصف الذهين

ةنو ( على  ،متوسط ،ابتدائ هو األسلوب الذ  يتبعه األساتذم إلةرم تفكري املتدرب  يف املستوايت الثالثة ) 
تصنيفها مث و  تقوميها مثل إىل أكل عدد ممكن من ا لول واألفكار دون نقد ومن تتحدى التفكري للتوصشكل مشكالت 

 األفكار الصحيحة يف هناية افلسة. است الص
 املطلب الثاين: مصطلحات املتغري التابع

 اإلبداع   .2
اإلبدال هو القدرم على إنتاج األفكار األصيلة و ا لول ابستعمال الت يالت و التصورات مثلما يشري إىل القدرم على 

 3ماهو جديد و إعطاء معاين لألفكار. اكتشاف
 التفكري اإلبداعي .3

                                                           
أتسام ال بية اإلسالمية يف معاهد إعداد املعلم  و  بناء برانمج تدرييب يف العصف الذه  لطلبةعبد الواحد محيد ةمر الكبيس  و رتية أمحد مهد  ا ديث :   1

 .167ص ،2011،جامعة األنبار،العدد األول،ةلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية،املعلمات
ةلة ،قالب كلية ال بية الرايضية أثر إس اتيجية العصف الذه  ضمن إقار التعلم التعاوين يف التحصيل املعريف ملادم اتريخ ال بية الرايضية لدىعايد سامل عبد:   2

 . 432ص ،2013،جامعة تكرت،9العدد ،20اخلد ،جامعة تكرت للعلوم اإلنسانية
 .27،ص 2007،دار اإلشراق للنشر و التوعيا،عمان،املوهبة و اإلبدال:قرائق التش يص و أدواته احملسوبة،صبح  تيسري  3
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واملعلومات   املعرفةالتغريات يف ةال وجوانب النقص و  ،د على أن يكون أكثر حسا للمشكالتهو عملية تساعد الفر 
أو ،وإعادم صياغتها اختبارهاو صياغة فرضيات التنب  و البحث عن حلول و ،وحتديد مواقن الصعوبة االنسجام اختاللو 

 نواتج جديدم يستطيا الفرد نقلها لآلخرين. إىلتعديلها من أجل التوصل 
 تفكري اإلبداعيللالتعريف اإلجرائي 

التفكري اإلبداع  املعد هلذا الغرض يف البحث  اختبارهو الدرجة اله حيصل عليها املتدرب من خالل التقديرات على 
 1ا اي.

يف ف م عمنية حمددم  ،وتع  القدرم على توليد أكل عدد من األفكار أو املرادفات عند االستجابة ملثري مع  :لطالقةا .4
 وتد مت التوصل إىل عدم أنوال للطالتة وه  على النحو اآليت:،وه  متثل افانب الكم  لإلبدال
 اله تتوافر فيها شروطوتع  القدرم على توليد أكل عدد من الكلمات أو األلفاظ  :الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات

 .محمدد وحدم عمنية يف معينة 
اله تنتم  إىل نول مع  من وتع  القدرم على تقدمي أكل عدد ممكن من األفكار  الطالقة الفكرية أو طالقة املعاين:

 يف عمن حمدد.األفكار 
 وتع  تقدمي بعض اإلضافات إىل أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقة يف عمن حمدد. طالقة األشكال:
 .حمدد ت ذات املعىن الواحد يف عمنه  إنتاج أكل عدد ممكن من الكلماطالقة التداعي:
 التعبري عن األفكار بطالتة أو صياغتها يف عبارات مفيدم.ه  القدرم  الطالقة التعبريية:

 إىل ناول خخار عناد االساتجابة ملوتافه  القدرم على توليد أفكار متنوعة والتحاول مان ناول معا  مان الفكار  املرونة: .5
وأتخاااذ املروناااة ،املروناااة افاناااب الناااوع  لإلبدالحياااث متثااال ،أ  القااادرم علاااى تغياااري ا الاااة الذهنياااة بتغاااري املوتف،معااا 

 صورت  مها:
 عمن يف،فة واملتنوعة املرتبط مبوتف مع ه  القدرم على سرعة إنتاج أكل عدد ممكن من األفكار امل تل املرونة التلقائية:

 .حمدد
 ه  القدرم على تغيري الوجهة الذهنية اله ين ر من خالهلا إىل حل مشكلة حمددم. املرونة التكيفية:

وه  متثاال ،وتعاا  التميااز يف التفكااري والناادرم والقاادرم علااى النفاااذ إىل مااا وراء املباشاار واملااألوف ماان األفكااار األصااالة: .6
 .جانب التميز لإلبدال

لااذلك ماان أهاام الصاافات ،األمااور كمااا يراهااا اإلنسااان العاد اليكااون املباادل مباادعا إذا رأى احلساسااية للمالااكالت:  .7
فهو يااارى املشاااكلة وحيلهاااا دون أن يشاااعر اإلنساااان العااااد  ،ن يتحلاااى هباااا املبااادل حساسااايته للمشاااكالتالاااه ملاااب أ

 2بوجود املشكلة أصال.

                                                           
العدد ،،ةلة البحوث ال بوية و النفسيةبار القدرم على التفكري اإلبداع  اللف   لدى قلبة جامعة بغدادبناء إخت:وجدان جعفر جواد عبد املهد  ا كاك  1

 .207ص ،2010،جامعة بغداد،27.26
 .18. 15ص ص ،مصر،،مكتب اإلميان للنشر و التوعياكيف تكون مبدعاإبراهيم حممد املغاعى،  2
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 التعقيب عليهاو : الدراسات السابقة لثالثاملبحث ا
مث  ،وسااااايلة العصاااااف الاااااذه كثاااااريا هااااا  الدراساااااات ذات الصااااالة مبوضاااااوعنا أغلبهاااااا يف اخاااااال ال باااااو  ن ااااارا ألمهياااااة 

دراساااات حاااول التفكاااري اإلباااداع  ودراساااات حاااول املتغاااريين) العصاااف الاااذه  ،دراساااات حاااول العصاااف الذه ،تصنيفها
 والتفكري اإلبداع (.

 املطلب األول: دراسات حول التفكري اإلبداعي
 الرايض أطفالقياس التفكري اإلبداعي لدى 1 (2005فتاح،أبلحد فتوحي و )دراسة  .1

قفاال  40تد أجريري الدراسة على عنية مكونة مان و هدفري هذه الدراسة إىل تياس التفكري اإلبداع  لدى أقفال الروضة 
التفاعال و افان  و متهياد (  -األساليب اإلحصائية التالية: حتليل التباين ملعرفاة أثار متغاريات اخموعاة )روضاة  است دامومت 

 الت يل . وتد مت التوصل إىل النتائج التالية:و األصالة و بينهما ما متغريات الطالتة 
  هااذا و الت يل( ،األصااالة،)الطالتة التمهيااد  يف األبعاااد الثالثااةو وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية باا  أقفااال الروضااة

 يع  تفوق أقفال التمهيد  على أقفال الروضة يف بعد الطالتة.
  التمهيد  يف بعد األصالة.و وجود فروق ذات داللة إحصائية ب  أقفال الروضة 
  التمهيد  يف بعد الت يل.و وجود فروق ذات داللة إحصائية ب  أقفال الروضة 
 إانث( ،ة يف مسااتوى التفكاري اإلبااداع  لادى األقفااال ترجااا إىل متغاري افاان  )ذكااوروجاود فااروق ذات داللاة إحصااائي

 كان لصاحل الذكور.و الت يل( ،األصالة،يف األبعاد الثالثة)الطالتة
أثر استخدام اجلماليات املعرفية يف تنمية التفكري اإلبداعي  2(2009،اهلام الالليب وحممود الالاذيل)دراسة  .2

 األونروا. /علوم الرتبوية اجلامعيةلدى عينة من طلبة كلية ال
افماليات املعرفياة يف تنمياة التفكاري اإلباداع  لادى قلباة كلياة العلاوم  أثر است دامهدفري هذه الدراسة إىل استقصاء 

( قالاب وقالباة 61وتكونري عينة الدراسة من قلبة السانة األوىل )،ابختالف املادم الدراسيةوهل خيتلف هذا األثر ال بوية 
( قالاااب وقالباااة ماااوعع  يف شاااعبت  يدرساااون ماااادم مااادخل علااام 60ماااوعع  يف شاااعبت  يدرساااون ماااادم العلاااوم ا ياتياااة و)

ومت تطبيااق اختبااار ،رى تعليمااا تقلياادايالاانف . تلقااري شااعبة واحاادم ماان شااعبه املااادم الواحاادم تعليمااا مجاليااا و الشااعب األخاا
 ومت التوصل إىل النتائج التالية:،توران  للتفكري اإلبداع  بعد انتهاء عملية التدري 

وجود فاروق دالاة يف التفكاري اإلباداع  لصااحل اخموعاة الاه تلقاري تعليماا يتصاف ابفماال املعاريف مقارناة ماا اخموعاة 
ب اإلباادال الكلاا  وبعااد  الطالتااة واملرونااة وعاادم وجااود فاعليااة لألساالوب افماااي يف الااه تلقااري تعليمااا تقليااداي علااى جواناا

بعااد األصااالة ممااا يشااري إىل تفاعاال قلبااة اخموعااة التجريبيااة مااا األساااليب افماليااة الااه اساات دمري معهاام وبصااورم أسااهمري 

                                                           
، ص ص 2005، جامعة املوصل، العراق، 4، العدد 12ةلة ال بية و العلم، اخلد  لدى أقفال الرايض،تياس التفكري اإلبداع  أبلحد فتوح  وفتاح،   1

243- 264. 
 ةلة جامعة النجاح أثر است دام افماليات املعرفية يف تنمية التفكري اإلبداع  لدى عينة من قلبة كلية العلوم ال بوية افامعية،اهلام الشليب وحممود الشاذي،   2

 .709 -686، ص ص 2009، العدد الثالث، جامعة النجاح، األردن، 23لألحباث للعلوم اإلنسانية،اخلد 
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اإلبداع  با  قلباة مااديت العلاوم ا ياتياة  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف التفكري،بتطوير تدراهتم اإلبداعية الكلية
وعلاام الاانف  رغاام اخااتالف املدرساا  واملااادم التعليميااة ولعاال الساابب يف ذلااك يعااود إىل أن التعلاايم أبساالوب مجاااي كااان يف 

 جزء منه مسة ش صية لدى املعلم . 
 العصف الذهين : دراسات حوللثايناملطلب ا        

 .1( 2011،أمحد مهدي دراسة )عبد الواحد محيد ورقية .1
هتاادف الدراساااة إىل بنااااء باارانمج تااادرييب يف العصاااف الاااذه  لطلبااة تسااام ال بياااة اإلسااالمية يف معاهاااد إعاااداد املعلمااا  

املعلماات و مدرساات معاهاد إعاداد املعلما  و ولتحقيق أهداف الدراسة مت توعياا إساتبانة علاى عيناة مان مدرسا  ،املعلماتو 
وكانري النتااائج املتحصاال عليهااا تاادل علااى افتقااار أغلااب املدرساا  ،مدرسااةو مدرسااا  28الااه تاادرت ب و يف حماف ااة األنبااار 

العمال و خاصاة أن أغلابهم ميتلكاون سانوات قويلاة يف اخلدماة و املدرسات إىل الدورات التدريبياة يف قرائاق التادري  ا ديثاة و 
اإلسااااالمية ياااا د  إىل االرتقاااااء مب رجااااات هااااده وأن اساااات دام أساااالوب العصااااف الااااذه  يف تاااادري  مااااواد ال بيااااة ،ال بااااو 

دلااك ألن أساالوب العصااف الااذه  ملعاال كاال مشااكلة و ملعاال الاادرس غااري روتياا  و يثااري التفكااري و امل سسااة التعليميااة ال بويااة 
تشااجا الطالااب علااى التفكااري وحتساا  استكشاااف و تواجااه الطااالب يف الصااف فرصااة سااعيدم  لقااة اسااتمطار أفكااار ممتعااة 

ويشااجا الطااالب علااى االشااتغال مبجاااالت متعااددم ويقاادم هلاام ،أفكااارهم هاههاو التعبااري عاان مشاااعرهم و ،ة هبماحمليطاا البيئااة
كما أن أسااالوب العصاااف الاااذه  يتصاااف ابملروناااة حياااث ميكااان اسااات دامه يف كثاااري مااان املواتاااف ،جديااادمو أنشاااطة متنوعاااة 

االرتقاااء أبدائهاام ماان خااالل تاادري  و درساا  إضااافة إىل دلااك أشااارت النتااائج إىل أن تاادريب امل،التعليميااة  صااص إسالمية
النمطياااة يف و ماااواد ال بياااة اإلساااالمية يااا د  إىل االرتقااااء مب رجاااات هاااده امل سساااة التعليمياااة ودلاااك بتجناااب املااادرس الراتباااة 

قرائااق التاادري  و االقااالل علااى الاالامج التدريبيااة و وكما أوضااحري النتااائج أن أغلبيااة املدرساا  هلاام رغبااة يف التطااور ،الصااف
 توظيفها لتطوير العملية التعليمية .و أن لدى املدرس  قاتات جيدم ميكن استغالهلا و ا ديثة إدا توفر من حيرك دوافعهم،

 .2(  2011،دراسة ) فائزة عبد القادر .2
هتدف الدراسة إىل التعرف على أثر أسلوب العصف الذه  يف حتصايل ماادم الرايضايات لادى قالباات الصاف األول 

التعرف على اثر أسالوب العصاف الاذه  يف مهاارات التواصال الرايضا  لادى قالباات الصاف األول املتوساط يف و ،املتوسط
ولتحقيق أهاااداف الدراساااة مت تطبياااق اختباااار حتصااايل  معتماااد علاااى حمتاااوى ماااادم الرايضااايات علاااى عيناااة ،ماااادم الرايضااايات
وتد توصاالري النتااائج ،البااة يف اخموعااة الضااابطةق 31وقالبااة يف اخموعااة التجريبيااة  29منهن ،قالبااة 60عشااوائيا بلغااري 

إىل أن اعتمااااد أسااالوب العصاااف الاااذه  يف تااادري  ماااادم الرايضااايات ملعااال حتصااايل قالباااات الصاااف األول املتوساااط فيهاااا 
حبيث دلااري النتااائج علااى تفااوق قالبااات اخموعااة التجريبيااة علااى ،أفضاال ماان حتصاايلهن ابالعتماااد علااى الطريقااة االعتياديااة

ويعود دلاك إىل األفكاار الاه تتولاد عان قرياق التفاعال با  الطلباات ،موعة الضابطة يف حتصيل مادم الرايضاياتقالبات اخ

                                                           
جامعة األنبار  ةلة،بناء برانمج تدرييب يف العصف الذه  لطلبة أتسام ال بية اإلسالمية يف معاهد إعداد املعلم  واملعلماتبد الواحد محيد،رتية أمحد مهد ،ع  1

 .190 -120ص.ص  ،2011للعلوم اإلنسانية،العدد األول،جامعة األنبار،العراق،
،ةلة أثر است دام أسلوب العصف الده  يف حتصيل قالبات الصف األول املتوسط يف مادم الرايضيات ومهارات تواصلهن الرايض فائزم عبد القادر،  2

 .26 -1ص.ص ،2011األردن،،جامعة دايي،46الفتح،العدد 
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هيئ بيئة خصابة لتولياد األفكاار افيادم األصايلة و ،يف أسلوب العصف الذه  الذ  أثر يف توسيا أفاق تفكريهن يف افلسة
األفكاااار هااادا ال ياااتم الوصاااول إلياااه إال مااان خاااالل و أكثااار تبلاااورا و م مماااا أدى يف النهاياااة إىل تقااادمي أفكاااار ذات نوعياااة جياااد

وأنااه كلمااا عاد عاادد األفكااار املق حااة ماان أعضاااء افماعااة عاد احتمااال بلااو  تاادر اكاال ماان األفكااار األصاايلة  األماار احملددم،
ذات داللاة إحصاائية با  وتد أوضحري النتائج أناه ال يوجاد فاروق معنوياة ،الذ  عاد من حتصيل قالبات اخموعة التجريبية

اللاااوايت يدرسااان ابلطريقاااة االعتيادياااة يف و متوساااط  درجاااات الطالباااات اللاااوايت يدرسااان ابسااات دام أسااالوب العصاااف الاااذه  
وتااد أثبااري أساالوب العصااف الااذه  فاعليتااه يف تاادري  مااادم الرايضاايات ودلااك لكااون أن ،مهااارات التواصاال الرايضاا  ككل

ا بعياااادا عاااان اإللقاااااء الااااروتي  ب كياااازه علااااى الطالااااب مبنحااااه اكاااال وتااااري يف العمليااااة هاااادا األساااالوب مياااانح املاااادرس أثاااارا جيااااد
كماااا ركااازت الدراساااة علاااى  جعااال الطالباااات ياااول  اهتماااام ،يناتشو ملياااب و يساااأل و ذ  يشااارح الااا وفالطالب هااا،التعليمياااة

تكلياااف و تزويااد هاااده األخااريم ابملصاااادر ذات املوضااوعات القريباااة ماان موضاااوعات دراسااة الرايضااايات و ابملكتبااات املدرساااية 
 املشااااركة الفاعلاااة يف إعاااداد النشااارات العتيااااد عايرم املكتباااات مماااا يااا د  إىل تنمياااة تااادراهتن يفو الطالباااات بكتاباااة التقاااارير 

 .املناتشات
 1( 2012،دراسة )سعد مجيل وآخرون .3

يف ماادم التااريخ لتعرف على فاعلياة أسالوب العصاف الاذه  يف حتصايل قاالب الصاف الثااين املتوساط هتدف الدراسة إىل ا
قالبا،وععاري ابلتساااو  إىل  62حتصايل  علااى عيناة تاادرت ب ولتحقيق هاادف الدراساة مت إجااراء اختباار العار  اإلساالم ،

أن اسااتعمال العصااف الااذه  يعااد أكثاار  وتااد كانااري نتااائج الدراسااة تاادل علااىةموعااة هريبية،و ةموعااة ضااابطة ةموعت ،
اإلةرم و التفاعاال و يتساام اب ريااة  وفاعليااة يف عايدم درجااات التحصاايل ماان الطريقااة االعتياديااة لكونااه يساااعد علااى خلااق جاا

مساااعدا الطااالب علااى اإلجابااة عاان كاال ساا ال االرتباك،و اإلجابااة بعياادا عاان القلااق و إعطاااء الوتااري الكااايف لفهاام الساا ال و 
كمااا يساااعد أساالوب العصااف إلجاااابت من مااا خاليااا ماان االرتباك،تنقياابهم عاان او باادلك يكااون حتضااريهم و بصااورم منفااردم 

إال أن التقاومي املساتمر الاذ  ملاب علاى املادرس  إبقائها أقول مدم ممكناة،و الذه  على ترسيخ املعلومات يف دهن الطالب 
أن األنشاطة الاه مت اعتمادهاا  ذإا مثبطاا للمدرسا  القيام به بشكل مستمر يف داخال الصاف أثنااء متابعتاه للادرس يعاد أمار 
 حتتاج إىل تقومي مستمر من املدرس لتسهم يف عايدم حتصيل الطالب .

 .2( 2013،دراسة) زايد سامل عبد .4
هتدف الدراسة إىل التعرف على أثر إسا اتيجية العصاف الاذه  ضامن إقاار التعااوين يف التحصايل املعاريف ملاادم اترياخ 

ولتحقياق أهاداف  قالباا، 112دراسة على ةتما تدر ب وتد مت إجراء ال،الرايضية لدى قالب كلية ال بية الرايضيةال بية 
تساااامري ابلتساااااو  إىل ةموعااااة ضااااابطة ،قالبا 40الدراسااااة مت إجااااراء اختبااااار البعااااد  التحصاااايل  علااااى عينااااة تاااادرت ب 

التجريبياااة يف االختباااار البعاااد  للتحصااايل املعاااريف علاااى تاااد بيناااري نتاااائج الدراساااة تفاااوق قاااالب اخموعاااة و ،ةموعاااة هريبيةو 

                                                           
اخلد ،ةلة جامعة كربالء العلمية،فاعلية استعمال أسلوب العصف الده  يف حتصيل قالب الصف الثاين املتوسط يف مادم التأريخ العر ،سعد مجيل رحيم  1

 .14 -1ص.ص ،2012،العراق،جامعة كربالء،2العدد ،10
اقار التعلم التعاوين يف التحصيل املعريف ملادم اتريخ ال بية الرايضية لدى قالب كلية ال بية  أثر است دام اس اتيجية العصف الده  ضمن،عايد سامل عبد  2

 .451 -426،ص.ص 2013،العراق،جامعة تكريري،9العدد ،20اخلد ،ةلة جامعة تكريري للعلوم اإلنسانية،الرايضية
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أتاااراهنم يف اخموعاااة الضاااابطة مماااا يعااا  أفضااالية إسااا اتيجية العصاااف الاااذه  ضااامن إقاااار الاااتعلم التعااااوين علاااى األسااالوب 
ادياة مماا ك يعزى إىل أن الطالب تد مارسوا أسالواب جديادا يف الادروس االعتيذلو  د  املست دم يف اخموعة الضابطة،التقلي

هاده اإلسا اتيجية هعال الطالاب حماور العملياة التعليمياة كماا و  أجزائاه بصاورم جيادم،و شد الطالب إىل تنفيذ فقارات الادرس 
املااادم و ابلتاااي تزيااد ماان اهتمامااه ابلااتعلم و هعلااه تااادرا علااى تنفيااذ األنشااطة بشااكل علماا  ممااا ملعاال عمليااة الااتعلم لديااه ممتعااة 

التعليما  الاذ  يساود عمال ةموعاات إقاار الاتعلم  وكما أشاارت النتاائج إىل أن افايله الدراسا ،اسية مماا يزياد يف حتصاالدر 
بينااااري النتااااائج أن العماااال يف و  يقلاااال باااادوره ماااان الوتااااول يف األخطاااااء،و االهاهااااات الفرديااااة و التعاااااوين بعياااادا عاااان املنافسااااة 

هادا يا د  و التعاون بينهم لتحقياق األهاداف التعليمياة و اخموعات التعاونية يعمل على عايدم مستوى املشاركة ب  الطالب 
القلااق ماان اإلجاااابت اخلطااأ   وماان م ماان دون وجااود عاماال اخلااوف أو إىل عايدم اسااتيعاهبم للمااادم الدراسااية بشااكل متسلساال 

كل األسااائلة الاااه يطرحهاااا املااادرس علاااى شاااو االنفعالياااة للااادرس مااان خاااالل الواجباااات البيتياااة و كماااا أن دور التهيئاااة الذهنياااة 
 املعلومات اله سوف يتضمنها الدرس .و تساعد على خلق إقار مرجع  لتن يم األفكار ،مشاكل حتتاج إىل حلول

 عالقة العصف الذهين ابلتفكري اإلبداعي : دراسات حوللثالثاملطلب ا       
طالباات كلياة الرتبياة أثر إسرتاتيجية العصف الذهين يف تنمية اخلصاائ  اإلبداعياة لادى ،1(2011،أزهاردراسة ) .1

 للبنات.
هدفري هذه الدراسة إىل معرفة اثر اسات دام إسا اتيجية العصاف الاذه  يف تنمياة اخلصاائص اإلبداعياة لادى قالباات 

قالباة مان الصاف  36الصف الثااين )تسام اترياخ( كلياة ال بياة للبنااتأ حياث أجرياري هاذه الدراساة علاى عيناة مكوناة مان 
ومت تطبياق  1983علياا و الالعمة منهم عن قريق مقياس اخلصائص الش صية املعاد مان تبال حمماد أبتد مجعري املعلومات و 

تااد و البنااائ  واساات راج الثبااات بطريقااة إعااادم االختبااار و دروس إساا اهية العصااف الااذه  ومت اساات راج الصاادق ال اااهر  
حصاائية للمتمثلاة يف معامال ارتبااط برساون عوفري البياانت من مرحلت  للقيااس القبلا  والبعاد  واسات دمري الوساائل اإل

 :من أهم النتائج املتوصل إليها مايل و البعد  و االختبار التائ   ساب الفروق ب  االختبار القبل  و  ساب الثبات 
    البعاااد  يف بعاااد القااادرم علاااى حتمااال و إملااااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية بااا  درجاااات الطالباااات يف االختباااار القبلااا

ا يعااازوا إىل أثااار إسااا اتيجية العصاااف الاااذه  يف تنمياااة القااادرم علااا  حتصااايل الغماااوض بوصااافها إحااادى هاااذو الغماااوض 
 اخلصائص الش صية اإلبداعية.

   االختباارمتوساط درجااهتن يف و القبلا   االختباارهناك فروق ذات داللاة إحصاائية با  متوساط درجاات الطالباات يف 
إساا اتيجية العصااف الااذه  ألنااه يتعلااق ابإلنتاجيااات  ابساات داميتضااح ماان هااذا أن بعااد األصااالة تااد أتثاار و البعااد   
الكثاريم يسااعد علاى ظهاور أفكاار تتمياز و الغريبة اله يقوم هبا الفرد كما أن الطالتة األفكار املتنوعاة و األصيلة و النادرم 

 تطويرها.و إن كانري غري مألوفة فالعصف الذه  يساعد على ظهورها و ابألصالة 

                                                           
، العدد 18ةلة جامعة تكريري للعلوم، اخلد ، اإلبداعية لدى قالبات كلية ال بية للبناتأثر إس اتيجية العصف الذه  يف تنمية اخلصائص أعهار حممد ةيد،   1
 .333 -284، ص ص 2011، جامعة تكريري للعلوم، العراق، 7
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  اللااة إحصااائية باا  متوسااط درجااات الطالبااات يف االختبااارين القبلاا  والبعااد  يف بعااد )املرونااة يف هناااك فااروق ذات د
هااذا يعاازوا إىل أتثااري هااذا البعااد بشااكل واضااح فساا اتيجية العصااف الااذه  ألن تبااادل و التفكااري مسااة عقليااة ش صااية( 

 ب جديد أدى إىل تطوير هذا البعد.إنتاجها أبسلو و مناتشتها ب  الطالب أدى إىل ظهور أفكار متطورم و األفكار 
    البعاااد  يف بعاااد التفكاااري و هنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية بااا  متوساااط درجاااات الطالباااات يف االختباااارين القبلااا

إىل أن هذا البعد تد أتثر فس اتيجية العصف الذه  إذ أن التفكاري التاأمل  تفكاري تصاور  خيااي  وهذا يعز و التأمل  
 جديدم فإن تبادل األفكار املعروضة على السبورم ب  الطالبات أدى إىل تطوير هذا البعد. أفكارو إلملاد حلول 

    البعاد  يف بعاد القادرم علاى و هناك فروق ذات داللاة إحصاائية با  متوساط درجاات الطالباات يف االختباارين القبلا
املالح اااة و ه عادت الاااوع  الكامااال الاااو هاااذا يعااازوا إىل أن هاااذا البعاااد  تاااد أتثااار فسااا اتيجية العصاااف الاااذه  و النقاااد 

السااالبيات مااان خاااالل تباااادل األفكاااار بااا  و تشااا يص اإلملابياااات و القااادرم علاااى انتقادهاااا و خلصاااائص أفكاااار اآلخااارين 
 ا كم عليها.و الطالبات 

    البعد  يف بعد االنفتااح علاى و هناك فروق ذات داللة إحصائية ب  متوسط درجات الطالبات يف االختبارين القبل
قارح أفكاار جديادم و هذا يدل على أن  هذا البعد  تد أتثر فس اتيجية العصف الذه  حيث تباادل األفكاار و لم اخل
الاوع  أبمهيتهااا يسااعد الطالباات علااى و أن قارح األفكاار و التفاعال معهااا و غريباة يا د  إىل اكتسااب خاالات جديادم و 

 تطوير اخللات.
الاااذهين يف تنمياااة التفكاااري اإلباااداعي لااادى طاااال  الصاااف فاعلياااة العصاااف ،1( 2009،دراساااة )مبااادر وعااادي.2

 اخلامس العلمي يف مادة الكمياء.
هاااااااااااادفري هااااااااااااذه الدراسااااااااااااة إىل معرفااااااااااااة فاعليااااااااااااة العصااااااااااااف الااااااااااااذه  يف تنميااااااااااااة كاااااااااااال افوانااااااااااااب الثالثااااااااااااة لإلباااااااااااادال    
حياااث أجرياااري هاااذه الدراساااة علاااى قاااالب ،اإلبااادال بشاااكل ةتماو املرونة(هذه األخاااريم بشاااكل منفااارد ،الطالتة،األصاااالة)

 60علااى ةمااوعت  مكونااة ماان  اتتصاارتو الثانويااة يف مركااز حماف ااة دايي و الصااف اخلااام  العلماا  يف املاادارس اإلعداديااة 
،حيث درسااري اخموعااة التجريبيااة بطريقااة العصااف قالااب كمجموعااة هريبيااة 30وقالااب كمجموعااة ضااابطة  30،قالااب
 النتائج التالية: إىلمت التكاف  ب  اخموعت  وتد مت التوصل و  االعتياديةطريقة اخموعة الضابطة ابلو الذه  

   هذه األخاريم ها  القادرات العقلياة  أن إىلهذا يعزوا و تفوق اخموعة التجريبية على اخموعة الضابطة يف بعد األصالة
بعاد و ه عند توتف سابل األفكاار الو اله يتضح أسلوب  العصف الذه  عليها من خالل خطوات العصف الذه  و 

أن عمليااة تقياايم األفكااار ساااعدت الطااالب علااى و يااتم تقساايم  ،األفكااارأن تنتهاا  اخموعااة ماان قاارح أكاال كميااة ماان 
 التفكري اإلبداع . اختبارقرح أفكار أصيلة يف 

   القادرات  إحادىهاذه األخاريم ها   أن إىلهاذا يعازوا و تفوق اخموعة التجريبية علاى اخموعاة الضاابطة يف بعاد املروناة
البيئاة املبدعاة تتضامن و  ،ئة مبدعة تساهم يف تنمية اإلبدالالعقلية اإلبداعية اإلنتاجية حيث حتتاج هذه القدرات إىل بي

مااادى هتيااا  الفااارص ألبنائاااه للتجرياااب و ثقافتاااه و هااا  تااارتبط ابختماااا و تنميتاااه و املواتاااف الاااه تساااري اإلبااادال و ال اااروف 
                                                           

الفتح، العدد الثالث ، ةلة فاعلية العصف الذه  يف تنمية التفكري اإلبداع  لدى قالب الصف اخلام  العلم  يف مادم الكمياءمنذر مبدر عبد الكرمي،   1
 .47 -1 ، ص ص 2009والثالثون، جامعة دايي، األردن، 
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قارح أفكاارهم حبرياة دون و هذا ماا تاوفره مازااي أسالوب العصاف الاذه  مان خاالل تشاجيا الطلباة و يف الثقا االحتكاكو 
 قرح أكل كمية من األفكار.و هلم   اآلخرينخوف من نقد 

   تفوق اخموعة التجريبية علاى اخموعاة الضاابطة يف بعاد الطالتاة حياث يتضاح أثار أسالوب العصاف الاذه  يف تنمياة
 موعة التجريبية.الطالتة لطالب اخ

  يسااعد علاى  اسات دامهأن هناك أثر أسلوب العصف الذه  يف تنمية اإلبدال لطالب اخموعة التجريبية وأن  اتضح
القاادرم علااى التعبااري حبريااة و ينماا  الثقااة ابلاانف  و ن أساالوب العصااف الااذه  يتصااف بسااهولة التطبيااق إ تطااوير اإلباادال،

 اخمول الكل  للعمل اإلبداع .و يساهم بشكل فعال يف تنمية تدرات اإلبدال و 
توظيااف تقنيااة العصااف الااذهين يف تنميااة اإلبااداع  دراسااة اسااتطالعية ألراء عينااة ،1(2013،دراسااة )أمااال الطااائي .3

 موظفي املديرية العامة للرتبية يف حمافظة نينوي
هاادفري هااذه الدراسااة إىل اختبااار العالتااة باا  اساات دام العصااف الااذه  يف املديريااة العامااة لل بيااة يف حماف ااة نينااو    

أثرهاااا علاااى إبااادال  املاااوظف  يف املديرياااة العاماااة لل بياااة يف و اإلساااهام يف وضاااا أساسااايات العصاااف الاااذه  و أثرهاااا يف إبااادال و 
تد مجعري املعلومات الالعمة منهم عان قرياق و موظف  30ينة مكونة من حيث أجريري هذه الدراسة على ع،حماف ة نينو 
وتد مت اسااااات دام ،املسااااائولةذو  العالتااااة يف املواتاااااا أيضاااااا اعتمااااادت علاااااى املقااااابالت الش صاااااية ماااااا األفاااااراد  و اإلسااااتبانة 

 ،عنو  هلذين املتغريينمعامل االحندار املتعدد لقياس التأثري املو األساليب اإلحصائية ومن بينها معامل االرتباط البسيط 
 تد مت التوصل إىل النتائج التالية:و 
    اإلبدال ةتمعة و وجود عالتة ارتباط معنوية موجبة ب  العصف الذه 
   القلياال ماان االختالفااات املفساارم يف العصااف الااذه  تعااود  أنوهااذا يعاا   ،أتثااري إملااا  معنااو  للعصااف الااذه وجاود

أهناا غاري داخلاة يف جاوذج االحنادار و يعاود الباات  إىل متغاريات عشاوائية ال ميكان السايطرم عليهاا و إىل أتثري اإلبدال فيها 
 أصال.
 : تعقيب على خمتلف الدراسات السابقةالرابعاملطلب 

وأن مع ااام ،تباا  ماان خاااالل االقااالل واملراجعااة علاااى الدراسااات السااابقة الاااه مت عرضااها يف احملاااور الثالثاااة السااابقة
كمااا كانااري العينااات يف مجيااا الدراسااات  .اعتماادت علااى املاانهج التجاارييب القااائم علااى ةمااوعت  متكااافئت الدراسااات 

هبدف التحقق من أثار تادري  قريقاة معيناة ابملقارناة ماا ،مقسمة إىل ةموعت  على األتل إحدامها هريبية والثانية ضابطة
التادري  ابسات دام العصاف الاذه   أن إس اهية إىلسابقة قريقة التدري  التقليدية،وتوصلري  نتائج مع م الدراسات ال
وتساااعد املتعلماا  علااى التااذكر وفهاام املااادم الدراسااية بطريقااة ،تزيااد ماان حتصاايل الطلبااة بشااكل أفضاال ماان الطريقااة  املعتادم

 .ذات معىن،كما ت د  إىل إكساب الطلبة مهارات التفكري عامة والتفكري اإلبداع  خاصة

                                                           
، 33ةلة حبوث مستقبلية، العدد توظيف تقنية العصف الذه  يف تنمية اإلبدال  دراسة استطالعية ألراء عينة موظف  املديرية العامة لل بية، أمال الطائ ،   1

 .79 -46،ص ص 2013جامعة املوصل، العراق، 
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ومت تقسايم عيناة الدراساة  ،صاورم تصاديةب ا الية فقد اتبعري املانهج التجرييب،حياث مت اختياار العيناةابلنسبة للدراسة 
 إىل ةموعت  هريبية وضابطة،وللتعرف على أثر است دام مدخل العصف الذه  يف تنمية التفكري اإلبداع .
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  :خالصة الفصل األول
وما أمكن  ،التفكري اإلبداع يف أدبيات موضول العصف الذه  و  بعض املفاهيم اله وردت،عرضنا يف هذا الفصل

فعالة جد  أسلوب العصف الذه   كطريقة اهتمامناحبيث جذب ، مجعه من دراسات سابقة ذات صلة مبوضول الدراسة
 ارتباطألمهية  واالنتباهليتم من خالل ذلك قرح إشكالية الدراسة يف حماولة لتوجيه العناية  ،يف تنمية التفكري اإلبداع 

والذ  سيتم شرحها يف  ،األساسية دراستنا فرضيات تومنه جاء ،أسلوب العصف الذه  بتنمية التفكري اإلبداع 
 تفاصيل الحقة بعد أن نعرض يف الفصل التاي أدبيات الدراسة وإقارها الن ر .
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 متهيد:
اددىعألينالددل ىلععين ،ا ددىلعهبدد معرفة ددىعردد جعسادداععصفددلذعين ف ددمعين ددتفكع عإلبداددىعين ادهدداعين  دد ين  ع  فددل  عين  ا

متعإلقفددا ع صدد عك دد علعوعرددخعلددادعينا  اددلذعين دد عإلبلو دد عينمل  دد  عجيدد بع بددلعاوتعين افددةمع صدد عراردداينذعين  بين ددىعلعينملةونددى 
 يص :عكدلربح نيعععإىلعين د لعين بظةي

عين ف معين تفكاملبحث األول:    
عين ادهاعين   ين  املبحث الثاين:     
    
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 الذهين األول: العصفاملبحث 
إلادا ع ف دةين ععوفد عطةيقدىين  دب و ععوين ادهاعلدلب ا ل ابعحتدازعين   ين عاف عإلف عطةيقىعين ف معين تفكعوينح ةعرخععععععع

كددلعإلفد ع ةلدىعاي دلعععوين فدصادىعوينيالإلادىعينمللاصددىلين دة يع عحدلعين ه داعردخعينملتدهاذعين فصدادىعوع ةلىعين ادهاعينجلدل  عا
ع.مبجلتذع دصه ين قةينبينذعينملهدىعينملافصقىععينختلكملتلبكىعين فلرصنيع ع

عمجاععرلعيافصقع  ص بعين ف معين تفكععة ع عفتينعينملبحثعإىلعرفة ىنا،عو صاهع  م
 املطلب األول: العصف الذهين، مفهوم ومميزات  

 العصف الذهين، وتطوره التارخيي أواًل: مفهوم
،اد عين ف يد عردخعين افددالذع دتينع و د عاعلينملفدىين ه اعردخعينمل د،صحلذعين قةيبدىععين ف معين تفكعوينلاصد إلف  ذعردلفا ع
ع1ينا ص بعربهل:ع

   :مفهوم العصف الذهين
 إلهددد ذعفدددت ععرفابدددىرتدددهصىععوينجملد  دددلذعيدددلينا دددةين ععردددخعوابينءعإ  ين ادددىعوإنادددل عا هدددلبإل  اددد ععيق ددد عص ف دددمعين دددتفك

 ا  ادد ععينتجتلفددلذ عكددلععوينجللفزيددىع صادهددااثبةعو ددععين ددتفخع عحل ددىعرددخعين عوص اددليوردادد ةلععوينآلبينءععادد ةينا هددلبع
يفدد ععين دهةيدىعردخعينيةيدىع عحبادثعيادل،ع صددة ععدعينمل،دةو،لينمل  د  عوعحد دعينملتدهصىعاعينخلا دىعاكربع  بعردخعينا هدلب

 .ينملب  ىعوعينالاصىععوينا هلبينآلبينءعين ف ي عرخع ظه بع
 اندهعر  دمعع" ص تدهصىينملحلع" إهنلعإلق مع ص عإل  بعع تينع صفقل إر،لبعوعإاثبةعاوعاعألحدز فعكفكاللعكصدىع  مع

وتعلعينملتدهصىعين د عإلا،صدبعينيدلعردخععلندبع لدةوععلندبععينملد ع"ردخ هعطة لذعياح جعاحد ف عينآللدةعين فقدلعين بتدةيع"
 هلقا، ي حملو ىععينح ع رخععلنبعوعاك ةعين بظةعإ اهلعرخعوعح دعينملتهصىععينت ادلم  ع صفقلعرخع

 ع دة ىعإلتددبهعين فللدددىوع هددةيع ااد دلع عينا هددلبعين دد عإلا  د ع بتددل ععين ،ددة .ارلعفددت عينملدهبدىعين ،ددة  هددلععوعين احلرهدل
 .رخعفبلع ةزعر ،ص عين ف موع
 ألعينملتددهصىع افدد ع ددصباىع ين دددلع ددلعبمبددلعحددلعرتددهصىعرددلعوع  بين ددىععيناشددلل ل دد  عرددخععينعادددل  عين ف ددمعين ددتفكعفدد

فددت عين ،ةيقددىع صدد عإناددل ععإلقدد موع.عينجملد  ددىا هددلبعوعإلهدد ذع هددةةعنةيدد عين  لدد دعإىلعطددة عإلبداددتفل عرددخعلددادعرق حددلذع
مجل ادىعوع عحدلعينملتدهاذع ،ةيقدىع ة يدىعاعإلفدال معطةيقدىعين ف دمعين دتفكوعإل، يةفدلعاثنادلعوعينا هلبعاوتعمثعإلفد يصهلع

 2 بينذعين   ين اى.قب ععين وعين ا بيبع صاهلعيق  عهبلعزاي ةعين هدلءةعوع

                                                           

  1  حيىيعحمد عنبهلذلعين ف معين تفكعوحلعينملتهاذلع ينبعين الزوبيعين فصداىع صبتةعوين ا زيععل دلذلع2008لع ع19.
 ينبعين هالبعينجللرف لعينترلبينذعين فة اىعينملتهاذعل ين تفكعحلع بىعين افصا عينت  ين  عوحلعإ  ينإلاجاىعين ف م  ينزع خع ا عهللاعين ةينيكعوعهل ع ا،عكةين بىلعع 2

 .155لع ع2007ينملاح ةلع



اإلطار النظري للدراسة                   الفصل الثاني:                                                        
 

 

18 

 يفال معرخعاعلعإل  ا عاكربعكد عردخعينا هدلبعوعإل بييبعيق مع ص عحةيىعين ادهاعوعا ص بعإلفصاد ع عفعين ف معين تفكع
ين قد بةع صد عإل  اد علعوعينملفبادنيعصمل  د  علدادععصفدىع  داةوعملفلجلىعر  د  عردخعينمل  د  لذعينملدا حدىعردخعينملهاددنيعا

ينملاهدةبةع تدهلع دد يعإلصقدل  عحدةعو عربدلريعحدةع داعنقد يعتحيد عردخعإطدا عوعاكربع   عممهخعرخعينا هلبعينملاب  ىع
 1ينملبل بعربهل.عينلاالبوعحص تعملتهصىعرفابىعخمالبةع صدلعورخعمثع ة صىعفت عينا هلبععإلف، ع  ينعينا هلبفت ع

 حتدادددز ع صددد عوعين ددددة عحملو دددىعمجدددععينا هدددلبعحددد دعر  ددد  عرفدددنيع ددددخعا  ددد عطل دددلذعممهبدددىعردددخعلدددادعإاثبةع ين فادددىع
 2ينا هلبعينخلللىعصمل    .عين ال ينم

 حدد دعر  دد  ععينخلا ددىعين  كاددزعهبدد معإل  ادد عاكددربع دد  عممهددخعرددخعينا هددلبو ددععين دد رلحع عحل ددىعكفباددىعشدد ي ةع عفدد
 3رفني.

  بذوزعاعويفة ه  Osborn ) نهعرؤمتةعإلفصاد عيقد مع صد عا دلقعإلقد اعينملدل ةعين افصادادىع علد بةعرتدهاذعإلفدد عع 
ين د عإلدد وبع كفدلهن عرددععينملب  ددىععينيصد دعوعإل  اد عاكددربع د  عممهددخعردخعينا هددلبعاوعع ناددل  صدافصددنيعص ادهدداعينجلددل  ع

 4 عينحمل  ع ابلودعينملتهصى. ين اقاا عإىلع ف عين  عوعاإبعلءعين بق ع
 5التطور التارخيي:
كدددلذعيتدددارلع عوعع1938 دددلمعع Alex.Osbornين فدددلوعاوز ددد بذعأل عفدددطةيقدددىعين ف دددمعين دددتفكععين اددد  إذعاودعردددخع

إمندددلعوع عين ف دددمعين دددتفكععاددده لرددد ع صاهدددلعطةيقين ددد عين  دددامع. صددد عيهدددا ع  دددال ىعينا ددد عين بظةيدددىعوعين   ليدددىعوعشدددؤوذعين بتدددةع
ين بد  ع بدلععين دال رهلفت عين ،ةيقىعا فدهلعردخعين  ايندىعين ب و داىع قد ععوين اد ذلل هلع   ع لةعرخعين بلح نيعين بدفانيع

إلفدكععوع عprai_Barshanaألععصبشدلا _كدلن ينعيفدد ذعفدت عين ،ةيقدىعألع دةينجوع دبىعردخعلدادعينجلدل دلذعين  يبادىعع4000
يددا عإلقدد اعينا هددلبعلددادعينملبل تددىعوعهدداأعارددلعألصبشددبل ع افددكعين فددؤيندع.ينجللنددبعين ددتيعيقددععلددلب عن،ددل عإلدكصدددىعأل ددةينج ع

إلفزيددزععلكددلذعين رددةهعربهددوع 1939Osbornين قددةينبعينجلدددل  عين دد عط بفددلعألععينختددلكإذعفددتينعينا ددص بعيتددبهعإلقباددىععينجلدل اددىل
 ع عApplied Imaginationرددخعلددادعينملبل تددىعينجلدل اددىعو دد ع ددنيعاوز دد بذع عكال ددهعينخلاددلدعين ابظاددد عألعينت اهددلب

                                                           

 عينملةعععندفهلع ع1.155 
جمصىععلرفىع، عوينملفصدلذ بلءع ةارجعإل بييبع ،صبىعا فلمعين   اىعين  اراىع عرفلف عإ  ين عينملفصدني ب عين  ينح عمحا عاثرةعين هباف عوب اىعامح عره يعيني ي  لعع 2

ع.177لع ع2011ينتنبلبع صفص معينتنفلناىلعين ف  عينتودعل
عيناةعين ال ينمعين  ينإلاج عينشهلدععينملفة عوين ف معين تفكع عين اح العين  بين  عوين ابقلءعينملفص رلذع  جعطصبىعين  معين  لينعينملا  طع عرل ةعادعشبىععربلعع 3

ع    .97ل عع2012جملص عين  لينعللعين6جمصىع  ينبعكيع لبلعين ف  ع، ين دزايء
   اىعيناةعين ال ينمعين  ينإلاجاىعين ف معين تفكع خعينطلبعين افص عين افلوينع عين اح العينملفة عملل ةعين البي عين   اىعين ةاي اىع  جعطصبىعكصاىعينزاي ع لوع ب لعع 4

ع.434لع ع2013لع9لين ف  ع20جمصىععلرفىعإلهةي ع صفص معين نفلناىلعينجملص ع، ين ةاي اى
 عع دةعين ةينفا ع زيزلين ف معين تفكعوااة ع عإلبداىعين ادهاعين  اهلبيع، ينبع عصىعاشةوذعووز  ذلع دلذلع2008لع ع ع47ع.5.48 
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طةيقادددهع عين ف دددمعين دددتفكعين ددد عإل دددص ع ا،باقهدددلع عا صدددبعجمدددلتذعينيادددلةعين فدصادددىعحادددثع دددنيعع1957طبفادددهعيناوىلع دددلمع
 ين  ينبيىعوع
كددلعاهنددلع دد معإىلعلعينجلدل دلذع صدد عحد عين فدد ينءوعين ادهدداع بد عينا ددةين عايع عكددلعينجملدلتذعين دد عحتادل عإىلعإاثبةعلعين  دبل اىوع
 هدد ع ددت  ع دصاددىعع.وإطا هددل مع عحت دداعين قدد بينذعين  اهلبيددىينا هددلبعين دد ع دداا عإلق قهددلعتحقللإهنددلعإلفددال ين ف يدد عاددل عإن

بحدثع صطةيقدىععاهندلعيفدكفدتينعوعتدهصىعرل.رعح دعإنال عاكربع  بعممهخعرخعينا هلبوععت الةين مجل  عو ف عوعإلدهاع ة يع
ع1ين دة يىع عر ين معربظدىع تينعين رةه.عو اجتلفلذينملةينعفىعوعين احصالعوعين ة طعين فةيععوع خعينا هلبع

 2اثنيا: خصائص ومميزات أسلوب العصف الذهين
ين دد عإلدة ددهلعين ،ةين ددقعين اقصا يددىعين دد عوعين دهددةعاعينملدةو ددىع صدد إىلعين احددةبعرددخعين قادد  ععيددؤ يعا ددص بعين ف ددمعين ددتفك .1

 .ين ادهاع ص عين   ين إلؤ يعإىلعإ ل ىع
 .صيج عندفهعين تيعيها ع هعين هامعلص ه عينتفادلم د عين    عندفهعرخعين  ينعبععلإذعين ه عي   عين هام .2
 عإلاجددهع ددكدددلعاهنددلعععلصالددلع صفدددلعينجلدددل   عمجل اددىعب دد عاذعإ دد ين فلعفددوعإلفدد عطةيقددىعين ف ددمعين ددتفكعطةيقددىع ة يددىع .3

قهدخعإل،باقهدلع صد عين ددة ععراهدلرصنيإلاجدهع عرفدلبيخععاذ دت  ع دإذعفدت عين ،ةيقدىعقهدخعوععلنتل عينجلدل دلذعين  دراة
 . هلرصهلعمجاععا ةين عينملؤ فىعومجل ل لع ص وعا عح عكينإلهع

 هدةةعشدلمعردلعإلهد ذعرفدداب ةععك دد عاذلع دةين  دنيعيناعينتحاهدلأعقدىرا  د ع ددخعطةي عإذعين بادل عين دهدةيعين  اهدلبيعفد .4
 هددخعفدت عين دة دداىعتعإلب،بدقع صدد عيناشدلل عكصهدد عوتع عيناحد يندعكصهددلععحادثعاذعفبددلأعوععلإىلع هدةةعشددلمع لدة
 ينخلا ى.وعك  ع د عفتينعين افلبهعإرهلناىعإل  ا عين دهةةعينملب  ىعرععوععرخعيفلبهعفت عين دهةة

 يبد عين دهةعين   ين  ع  جعينا ةين . .5
 لادعطة،عين دة ع بينء عحبةيىع  وذعخت معرخعنق عينآللةيخع ل.يبد عين  قىعص بد عرخع .6

                                                           

 عينملةعععندفهعل ع1.48 
 عربلدعين بلبو يلعين ف معين تفكعو خعلبل ىعينا هلب ,ينجملد  ىعين فة اىع صا بيبعوين بتةعلر ةعل2015عل ع2.45 
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 العصف الذهين، مراحله وآلياته  املطلب الثاين: مبادئ
   أواًل: مبادئ العصف الذهين 

 صف دمعين دتفكعين ف يد عردخعينملبدل  عين دد عجتفدلعردخعفدتينعينا دص بعاك دةع فل اددىع عحدلعينملتدهاذع ،دة عا  دلع بددتكةع
 1  ربهل:

اذعك دد عردددخعشددجينهعاذعجيهدددبعينا هددلبع بدددلعاذعإلظهددةععحددد عتعإلب دددةمععينيهددد ع صدد عينا هدددلبوععين بقدد ل ددةوبةعجتبدددبع .1
وفدتينع دل قعحيد دع وذعيني دد دعلعين ،ل دىعين  رل ادىع د جعينا دةين عردخع دصاددىعإل  اد عينا هدلبعإىلع دصادىعإلقادهدلع بددلعطةحهدل

  ص عين دل  ةعينملةع ةعرخعفت عينجلصفى.
ين   ين اددىعتعقهددخعاذعإلب،صددقعإتععينا هددلبك دد عاذععينا هددلبعرهدددلعكددلذعرفددا ينفلعوين دداقبلدعلإطددا عحةيددىعين ادهددا .2

فددتينعحبدد عكينإلددهعيف،دد ع ف ددةين عين قدد بةعينملفدداقبصاىع صدد عوع فدد عاذعإلباهدد عينا هددلبعين اقصا يددىعين دد عبمبددلعإل ددب عتععدد وجعربهددللع
 إنال عينا هلبعحبةيىع وذع ا  ع.انهعتعإ  ين ع ع لعين قا  .

يتدلبك ذع عإ ،دلءععينآللدةيخجع بد رلعيدةععين ددة اذعع  عممهخعرخعينا هلبعألين ه ع بدلعين هادم اكربع  عينمل،ص بعف .3
فت عينا هدلبعردخعينملدهدخعاذعإلا  د عردخعلدادعينا هدلبعين د عطةحد ع دل قلعوعلعياه ذع  يهعينيل زع نال عا هلبلعينا هلب

يني د دع صد عا هدلبعع يد ةعرا  د ةعوعلعين اقصا يدىين دل د ةعردخعين هدادىعين هبداةعردخعينا هدلبعنددل عينا هدلبعوعلعلادعينجلصفى
ع خعا هلبع  قى.

عا دددلقكدددلع هدددةةعر  دد  ىع ععصفدددىعين ف دددمعين دددتفكعتع ددد عاذعيهددد ذع دددلعععإل، يةفدددلوعين ببددلءع صددد عا هدددلبعينآللدددةيخع.4
يهد بعين   د ع ص لد دعإىلعوع ةلدلععين دة إلص ع  عيد ذع ص عوعرخعفت عين دهةةعاعينت ادل ة  معوعلعورده معإلفاب عإ اهع

 إندهع عين رل دبعيهد ذع دصادىع بدلءعلع هلبعلدليىا هلبعالاصىعرباجىلع هدلعاذعينا هلبعين رةيبىعممهخععاذعإلاح دعإىلعا
ع2ا ة عرخع دصاىعإل  ا عا هلبعالاصىعع ي ة.وعا هلبعينآللةيخعا هلع

 العصف الذهين مراحلو خطوات اثنياً: 
 :3خطوات العصف الذهين 

إلفدد عفددت عينخل،دد ينذع ددةوبيىعاذع دد معوععل بدد عإعددةينءععصفددلذعين ف ددمعين ددتفكفبددلأعجمد  ددىعرددخعينخل،دد ينذعجيددبعإإلبل هددلع
ع ادلعيص عشة،ع ت عينخل، ينذ:وعرخعين ف معين تفكع عين  معينملةععقحيقعإل ين ةفلعت

                                                           
جمصىعينت ينبةعيناةعين ال ينمعين ص بعين ف معين تفكع عنقلعينملفة ىعألع بين ىعحل ىع عر ةمعين ةين  يخع ة عشلب ع صف،ني ل  ص ععل  عين فبا يعوينلةوذلععع 1

 .204.ع203لعلمع2013لع95وينت ا ل علين ف  ع
 عينملةعععندفهل ع2.204 

لع ع2011لعجمصىع ص معين   اىعين ةاي اىلعينجملص عين ة علعين قعين ا بي عوإلبداىعين ادهاعين فصد ااةعين ال ينمعين ف معين تفكع عحت العرل ةعطةع ينءعينكةمع صا لع ع 3
 .ع22ع-21 عع
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 مناقشة املشكلة:و حتديد  .1
 عوع عحدنيعيهد ذع د جعين دبفبعينآللدةع هدةةع فدا،ىع بهدلععينمل  د  ع  عيهد ذع فدبعينملتدلبكنيع صد ع صد عفمع ادللدالعععععع

ذعإ ،دددلءعينملزيددد عردددخعاعينمل  ددد  فدددت عينيل دددىعينمل،صددد بعردددخع ل ددد عينجلصفدددىعإ ،دددلءعينملتدددلبكنيعينيددد عينا  عردددخعينملفص ردددلذع دددخع
ينملاردددد عين فةي ددددىعوع قددددطعينخل،ددددطععحي ددددة ع عجمددددلتذع دددداقىعحمدددد  ةوعين ادللددددالع دددد عحيدددد ع  دددد بةعكبدددداةعرددددخعع  حددددىعإلدهدددداف ع

عصدتهصى. 
ع:شكلةإعادة صياغة امل .2

علع يننبهددوععلاذعحيدد  وينعا فل فددوعين ددتيع ددةمع ددهع ع صدد عين بحددوععملتددهصىخعن،ددل عين ددينخلددةو ععفددت عينملةحصددىي،صددبعرددخعينملتددلبكنيع ع
عينمللاصدىعرخعع ي ع ق عيه ذع صد    عع يننبعالةج.

ك دد ع ددخعطةيددقعطددة،عينا ددةصىعينملافصقددىعوععر  دد  عينملتددهصىإمنددلعإ ددل ةعلددال ىعوعحصدد دع عفددت عينملةحصددىععين دد ين،و ددا عينمل،صدد بع
عجيبعكال ىعفت عينا ةصىع عرهلذعوين  ع صجداع.وععتهصىصمل

عالعصف الذهين:و اإلبداع و هتيئة ج .3
عإلفددارة ع دصادىعين اهاةدىعحد ينيعادد ع  دل قعياد ببعينملتددلبك ذوعين  د ين  لع عجلدينعىحيادل عينملتدلبك ذع ععصفدىعين ف ددمعإىلع اةد

ع.اك ةعيصقاهع ل  عينجلصفىوعىع خع ؤيندعا ص عين عل علا ل
عالعصف الذهين: .4

 ععحت يد فلين دتيعمتععتدهصى دخعطةيدقعإ دل ةعلدال ىعينملعينتلاادلبينا دةصىعين د عو دعع صاهدلعوع هال ىعين فدؤيندعاعيق مع ل  عينجلصفى
عو فدب بةعالذع اد ويبهلع فدة ىع صد عينظد صد عاذعيقد معكلإلدبعينملاحعلرخعينملتلبكنيعإلق اعا هلبف عحبةيدىي،صبعوعينملةحصىعين  لناىع

قهدخع صقل د ع فدد عك د عاذعيد   ينعينملتددلبكنيعوعلع  حدىعوب ادىع عرهدلذعصبزع صجداددععردععإلدة ا عينا هددلبعحفدبعإلفصفدلعوبو فددل
عإل  ا عينملزي عربهل.وعإىلعين اجيرلعصا هلبعينملفةو ىع

 حتديد أغرب فكرة: .5
ا ددددةبعينا هددددلبععينلاادددلبب ددددبع ددد جعينملتددددلبكنيعقهددددخع قل ددد عينجلصفددددىعاذعيددد   ينعينملتددددلبكنيعإىلعإل شدددد عينا هدددلبعاذعإل بددد رلعع

ي،صبعربه عاذعيدهةوينعكامعقهدخعحت يدلعفدت عينا هدلبعإىلع هدةةعوعاك ةفلع ف ينع خعينا هلبعين  ينب ةع خعينمل    عوعينمل،ةوحىع
ع.فتينعين رةهع ةهعينملزي عرخعينا هلبعرخعاعلعإلقاادهلع ادلع ف وع دصاىعردا ةع

عجلسة التقييم: .6
 و ع فبعيناحالذعإله ذعينا هلبعينجلا ةعصبزةععللهبحت ي عرلعقهخعالت عوعإلقاا عينا هلبعع صفىعفين  معرخعفت عينجل
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خنتدد ع ددل ةعاذع دددلعو ددطعين فتددةينذعرددخعوع هددخع عين رل ددبعإلهدد ذعينا هددلبعينجلادد ةع  ابددىعي ددفبعحت يدد فلعوعوين ددحىع صرليددىعوع
يصل دهلعحد عإل دلعوعين دتيعيبد اع فتدةينذعينا هدلبععينتنهدلشد  دصاىعين اقادا عحتادل عن  دلعردخعين ادهداعوعلعينا هلبعينا لعامهاى
ع1إىلعين قصىعينجلا ة.

 :2مراحل العصف الذهين 
إلب،د يع صاهدللعإلب يدبعفدت عين فبللدةعردخعاعدلعحتصاصهلعإىلع بللةفلعيناو اىعين  عوعيا ع اهلعإل  ا عينملتهصىعوععاملرحلة األوىل:

 ددة ينلعاااددىعرددبه ع صدد ع ا ددىعصملتددهصىعع )12ع_ع10( ة ددهلع صدد عينملتددلبكنيعين ددتيخعيد ددلعاذعيدد ينو،ع دد  ف عرددلع ددنيع
يهد ذع دل بينعوعيد لعاذعخيالبعينملتلبك ذعب افلع صجصفىعي يةعينيد ينبعوع.عين  صىع بهلع فا وينآللةوذعوعر    عين ف معين تفكع

كدددلعيد ددلعاذعيقدد معاحدد عينملتددلبكنيع افددجالعكددلعرددلعععينملفص رددلذلإلقدد اعوعإاثبةعينا هددلبعوعينملبل ددبع صحدد ينبعع ينجلدد صدد علصددقع
عع .رقةبعينجلصفىع(امسلءعككةيفةمع عينجلصفىع وذع

إ ددل ةعوعجتدافهددلعوعيددا عو ددععإل دد بع صحصدد دعرددخعلددادعإ تءعينيل ددةيخع كددربع دد  عممهددخعرددخعينا هددلبعوععاملرحلةةة الثانيةةة:
يا عين فدلعاوتع تهلع ة يعمثعيق معا دةين عينجملد  دىعمببل تدىعينملتدهصىع تدهلعمجدل  عرفدادا يخعردخعينا هدلبعين دة يدىعع( بل هل

 ددةوبةعوعإلبدد اعفددت عينملةحصددىع اددتكاعب ددا عينجلصفددىع صدتددلبكنيع ق ين دد عين ف ددمعين ددتفكعوعع)ولدد تعإىلعا هددلبعمجل اددىعرتدد كىع
 رال فاهل.وعإلقبلعايىع هةةعوعامهاىعجتببعين بق عوعهبلععينت ازينم

ع3.ا  صهلعوينلاالبينا هلبعوعويا ع اهلعإلق اعينيص دععاملرحلة الثالثة:
 اثلثاً: آليات العصف الذهين وتقنياته احلديثة

 آليات العصف الذهين
ع4ينجل يننبعينآلإلاى:عف عإلتدلعوععصفلإلهععتنفقل إلقبالذعوعإذع صف معين تفكعطة ع

 )النقاش و قوانني اجللسة (كيفية إدارة اجللسة  .1
ع:ليص ين   اقعمبععينت ازينمكاداىع دلعينملتلبكنيع اهلع  اع خع ةوبةعوعرخعي يةفلععصلاالبإلب اعينجلصفىع

 ع.ا هلبعينآللةيخعوينح ينمجتببعين بق ع
 كاددلعكلن .وعإلقبلعايع هةةعرهدلعكلن ع 
 لو ىعإنال عاكربع  بعممهخعرخعينا هلب.حملينا ةين عإلتجاعع 

                                                           

 عينملةعععندفهلع عع ع23.ع1.24 ع
ع،ين ةين ععينت يبااةعإ  ينإلاجاىعين ف معين تفكع ب عإل بي عين افباع عإلبداىعين ادهاعين ابل  يع  جعطابعين  مع ص عحمد ع ب  عين فبا يعواراع  ين يع لولعع 2

 .6ل عع2012لع200جمصىعينجللرفىعينملفاب ةيىلعين ف  ع
ع.ع7ينملةعععندفهلع عع 3
 .353لع 2013لع64جمصىعين بعين ب ةةلعين ف  ع،  ل صاىعا ص بعين ف معين تفكع عحت العطصبىعينملفه عين اقكع عرل ةعين ةاي الذ ل  ىعفلش عحفنيلع 4
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  رال فىعا هلبعينآللةيخ.وعينجلا ععينتنابل 
 يببهعين تلمعين تيعتعيصازمع ق ين  عينجلصفى.وعإلفال معا ينةعيببهع خعطةيقهلعا  لءعينجملد  ىع 
 ين ادها.عاثبةإوعينيةيىعوع ينت ادل يتاعع اهعرتل ةعع إل  اعع 
 ينخل م.عوإزينحىعايع ببع صاه ي عاوعرخعينارخعع إل  اعع 
 ين ة بىع عين فدلع   بةعرةنى.وعرخعين افلوذعع إل  اعع 
 إدارة اجللسة:    .2

 ل دد ع(حمددةأع صجصفددىععوب ددا عاعوي،صددقع صاددهعردد يةعاوعين بلحددثععوينملدد بقعاعواحدد عيناشددلل عينيل ددةيخعاعيدد يةعينجلصفددى
عجيبعاذعياداععصمل ينلدلذعينآلإلاى:وع)ينجلصفى

 اةاهع.وعينملبل بعع ينجلعينل،بل ين ق بةع ص ع  
 إ بل هل.وعين ق بةع ص عإاثبةعينا هلبع 
 رتهصىعينجلصفى.عو  يهعإمللمعكلرلع خعر    عا 
 .ين  هلمع عإلق اعينا هلبع ب رلعيابلطجيعين ا  قعين دهةي 
 .معإل ينبعاحهلمعح دعينا هلبعينمل،ةوحىعاابلءعينجلصفى   

 مواصفاهتم:و عدد األشخاص الذين حيضرون يف جلسة العصف الذهين 
عع)20(وكحد عا  ععع(5_6)ين ف دمعين دتفكعردلع دنيعين دال ر ين بحد  عين د عوعي ينو،ع   عيناشدلل ع عين  بين دلذع

ر،ل بددىعكددلعوعجمد  ددلذععإىلعإكينعزين ع دد  عينملتددلبكنيع ددخعك دد ع ددادهخعإلقفدداده وععل  دداع ددخع ل دد عينجلصفددىلعكحدد عا  دد 
جمد  ددىع ابددلودعينمل  دد  ع هلرصددهلعمثعجتدددععينا هددلبعرددخعا ددةين عينجملد  ددلذع رددةهعإلقادهددلع.كدددلعقهددخعإلقفددا عينمل  دد  عإىلع

اتددهلع ابددلودععددزءعرددخعينمل  دد  عمثعجتدددععينا هددلبعينمل،ةوحددىع إلهصددمعكددلعجمد  ددىعوعا عينملتددلبكنيعإىلعجمد  ددلذعفددإلقوعاعددزينءع
عينمل    عإىلعاعزينءعرافلرصى.عوجتز ىعينملتهصىعاعو عينملتلبكنيعإىلعجمد  لذعا    ع هلرصهعمبفىعانهع صاهعإلقفاعزينءعينملاإلص ع

 للجلسة: األمثلالوقت  
  اقدىعع)60_15ع(فدارة ع دل ةعردخ د عيإذعو د عينجلصفدىعوعاك دةععوإذعا دص بعين ف دمعين دتفكع د عيفدارة ععصفدىعا

 ع هددةةع عع100 دد عي ددلعين   دد عاحاددلاعإىلع دد ةع ددل لذعحباددثعي ددلع ددالعينا هددلبعإىلألعوع ع  اقددىعع30 دد ب عألمبا  ددطع
 هدخعرفدا ايذعوعلع ع  اقى45  عيه ذعكح عا   ألعوع ع  اقىع30يةجع لةوذعاذعين    عينمل ليعف ألعوعلع ع  اقى20كلألع
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 صاصددىع ددنيععين دد ينحىجمهدد ع. ددت  عرددخعينملد ددلعإ ،ددلءعوعاذعإل  ادد عينا هددلبعشددل ععل ق دداةبعإلهدد ذعرةإلدفددىع عينيصقددىعينين ،ددا
ع1ينجلصفلذ.

 التقنيات احلديثة للعصف الذهين
 2العصف الذهين اإللكرتوين:

ذعيدا عابين قعين ا، بعين هباع عجملدعإلهب   عالعينملفص رلذعإل، بعينآل الذعين  عيا عهبلعين ف دمعين دتفكع جيلدب عص رهدلذع
 تدددهلعكبددداعردددخععينت دددادل ة دددلمه عين اهب   عادددلع عع ددد وعين ف دددمعين دددتفكع دددربعاعهدددزةعينيل دددبعينملةإلب،دددىع بف دددفلعين دددبفبع

ععElectronic Brain Stormingا دص بعين ف دمعين دتفكعوردخعفبددلععدلءعر د،ص عين ف دمعين دتفكععين  هدد وينع
ين قدةينبع اق رد ذععينختدلك عوفد عإحد جعين ،دة عين د عيفدا،اععردخعلا دلععينملد بينءع عخماصدمعينملؤ فدلذعEBSألعينلا لبينويةرزع

إلبدد اعفددت عينملةحصددىعوع اهددلعشلشددىعحل دد بعرةإلب،ددىعرددعععهددلزعحتهدد عرةكددزيعع  ع ة ددىعررصقددىعي  ددععارددلمعكددلع  ددعصتعادددل 
لععإ بين عكدلعينملق حدلذعين د ع د ععخت،دةع بدلدعيا عردخعلدادعين ف دمعين دتفكعين دتيعيدا عإ ه ونادوع ف عاذعإلا عحت ي عينملتهصىع

إلباهد عفدت عينملةحصدىع ابد اعرةحصدىعوع ف عاذعيباه عينجلداععرخعو ععرق حل  عوعرخع وذعربل تىعايعربهلعوععينملتلبكنيايعرخع
ين قددةينبع  ددة عو دد عممهددخععينختددلكص اددليعإلددا ع دصاددىعوعع صاهددلعين بدد يلعينانفددبعص ا دد ي عوينلااددلبجتدافهددلعوعينملق حددلذعحتصاددلع

عينمللا نيعمجافه .عوص اتلبة
ق قددىعرددخعلددادع دد معإ ل ددىع دد عإلرصبدد ع صدد ع فددبع ادد بعين ،ةيقددىعين عين ددتفكعين  هدد وينإىلعاذعإلقباددىعين ف ددمعيتددلبعوع
ين حدةين .عإذعين دهددةةعينا ل دداىعرددخعين ف ددمعين ددتفكعين  هدد وينعرتددلبكىعكددلعينآلبينءعرددخع وذعإلفددةهعيناشددلل عإىلعوعين نادل ع

ويبقفدد عين ف ددمعين ددال ينمعإلهب   عاددلعينتإل ددلدعو صدد عفددتينعينا ددلقعا هددلبعع يدد ةعرددخعلددادعوعإلهدد يخعطل ددىعع يدد ةععفدد 
ع3ين تفكعين  ه وينعإىلعن  نيعمهل:

 ComputerAssisted Brainstorming  (CAB) العصف الذهين مبساعدة احلاسوب 
 دلعدصد ع د اعين ا،بادقعين فوعلعف  بد بعع داثطةيدقعحت ي ينعظهةذع هةةعين ف معين تفكعين  ه وينع ص عع1984ع لمع 

فددال معينملعين دددة عين دد عيق حهددلعينا هددلبإلقدد مع هةإلددهع صدد عإلدد يعين ددربارجعإلفددجالعلع1985حابدددلعا دد ع ةاجمددلعحل دد  الع ددلمع
ع عحل ىعينتناهلءعرخعرةحصىعين ادها.مثعيفة هلععحباثعيفجصهللعيلعينملتهصى

ع:حب ين ابعراف  ةعوحل بعوينح عاعص ال ينمطةيقىعين ف معين تفكعمبفل  ةعينيل  بععا إلوع
   طريق احلاسب الواحدالعصف الذهين عن 

                                                           

 عينملةعععندفهلع ع ع353ع-ع354ع.1 
 .57 ععرةععع ل قل، ةحلذع صادلذععين ،ل  عارلدع 2

 عينملةعععندفهل ع3.58 
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إلب،صددقعينحملدددزينذعرددخعينيل دد بعوعلعين دد ب وعإلصردد عين فددب بةععحاددثوعلعحل ددبعوينحدد ع قددطعين ددافدلدإلا،صددبعفددت عين ،ةيقددىع
 عينجملد  دددىعيفدددافدلعينحملددددزع اتدددجععينا هدددلبعيناو ادددىع ص لددد دعإىلعينيصددد دعع كدددلع  دددوعلع بددد ءع دصادددىعين ادهددداع  ددد ين 

عمثعإلبقلعينا هلبعإىلعينيل  ب.علعالتعينملاحظلذوعفدصاىعين 
 طريقة احلواسيب املتعددة 

 ددتينعين رددةهعيقدد معينيل ددبع ددربع ددةارجعخم ددمعوعلع عفددت عين ،ةيقددىعيهدد ذع هددلعشددلمع عينجملد  ددىعحل دد  هعينخلددل 
رددلعيفددكعظهدد بعين ف يدد عرددخعلع اادد ىلعكددلعشددلمعرفلجلددىعينمل  دد  عرددخعوعهاددهعينخلللددىلعين ددتفكعين ف ددم صدد ع احداددزف ع
ردددععيناشدددلل عين دددتيخععوالعينا وينبعينناحدددلد دددل ةعردددلعإلفدددال معفدددت عين ،ةيقدددىعردددععيناشدددلل عين قدددل بيخع صددد عوعلعينا هدددلب

عيد ص ذعإل  ا عينا هلبع تهلعرفاقل.
 شبكة  العصف الذهين من خالل ( اإلنرتنتIBS) Internet Brainstorming   

لعين ،ددة عينالددةجرافددلعرددخع عرقلبنددى ددت  عإلافدد ع دفل ااهددلععرةنددىلوعإلفدد عينخلاددلبينذعينملالحددىع ددربعشددبهىعين ن ندد عوين ددفىع
عين ف معين تفكعرخعلادعين ن ن عإىلعا عا وينذ:عا وينذعقهخعإل باموع

  :إل زيفهددلعوعيددا عطددة،عين ق دداىعوعندفددهلععينتفادلرددلذاشددلل ع دد يه ععينعادددل إلاهدد ذعرددخعجمموعةةات الديةةد اإللكةةرتوين
 هدخعوعلعظهدةع وبعين قل د ع عفدت عين ،ةيقدىع اتدلهبهلعن  دلعردلعردععين ،ةيقدىعين اقصا يدىيوعع دربعين ربيد عينت هد وين ص عينجلدادعع

 .عينتناهلءرخعين  ةوبيع اهلعحت ي عو  عوعوع  ع   عكباعرخعينملفلمهنيععوعين زرلذعوع عينملهلذععين ازينمإلادازع بهلع ف مع
 ين ازرددىعع يددىوتعإلافدد عصجل هددخعإل ينعددهعفددت عين ،ةيقددىعك ددةةعين فبددثعوع ددا عين بقددلجع صجداددععوعيددا عطددة،عين ق دداىعع:املنتةةد ت

  خعرلعجيهلعف ياه عينيقاقاى.عاذعيني ينبع ل ةعرلعيه ذعردا حلع هلعا  لءعينملبا ج
  ربلشدةلعكددلعاذعخت،ا،هدلعيفدل  عوعين دة ع تدهلع يعوعإلادادزعين دربينرجع قد ب لعين فل ادىع صد عين ادل دلعع:امج اإللكرتونيةةالد

ين ،ةيقددىعإلفددد ع دد ل دعإذعفددت عوع.ع فدد  عكبدداعرددخعينملتددلبكنيعينت ددادل ةحيقددقعوع ددت  عقبددععينيددة عوعع صدد عإلدددلءعين  يددى
لعيعع ف هدلبع عحل دىعينيلعدىعإ اهدلين افةيدمعين فدةعوعلعل عينملفبانيعرخع وذعإلتاا عين بقاى فشلعوينت ادفلبينذينا ةصىع

لعلعكددددلعاهندددلعإلددد   عينملفددد عين  هددد وينع اظهدددةعين بادددل جعوين دددحىع صجدادددعين دة ادددىع فدددة ىوععينمل  ددد  لذعين ة افددداىحتدد يثعوع
 إلفجاصهلعصيل  بعقهخعرال فىعإل،باقعين دهةة.وعلعإلقصالعرخع وبعين قل  ع اادةحعإىلعا دلدعاك ةعامهاىوع

ع عإل،باقعينا هلب.عين ازينملدع ف هلبعرععين بااجىعين بهل اىعرفا جع وعلعكدلعإل دخعين ربينرجعإلقاا عينملتلبكلذعينمل،ةوحى
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  :لدةيخعع صد عين  لد دعإىلإلقد اعينملفدل  ةععإلقد معر ين دععين ف دمعين دتفكعين  ه ونادىاملواقع اإللكرتونية املتخصصةة 
فددد عاشدددبهعردددلعيهددد ذعوععك ددد ع فددددلععصفدددلذعرتددد كىع صف دددمعين دددتفكعين  هددد وينوعلعربددد  نيعخماصددددنيع دددخعينجملدددلد

 1.ع يىصملبا ايذع هبهلعاك ةع
   عيننفددد ينم هدددخع ابهدددلعين  حاددد عوعلع صد وندددىعين  ينحدددلذعين زين دددةيخإلفدددجلعوعيدددا عطدددة،ع هةإلددد ع تدددهلعربفدددطعع:املةةةدو ت

 . افلعرخعينا وينذعين فل قىوعر صهلعر لعينملبا ايذعع ةياهل
 العصف الذهين املتقدم من دون جمموعة عمل) العصف الفردي(

ينيلعىعإىلعجمد  دىع ددلعفدتينعينا دص بعيفدل  اع صد عاذعن دلعإل  ا عينا هلبع وذعوعاذعيق معص ف معين تفكععقهخ
 قد ععصفدىع صف دمعين دتفكعفتينعيفكعانبلعنفدا،اععوععل ص ع لةيخععرفبلعينت ادل ينيص دعرخع وذعوعهلبع إىلعين ف ي عرخعينا

  ددىعحت يدد عر ين ادد عا  ددلءعجمدعورددخع وذعإلهددل امعالعقهددخعإلهةينبفددلعرددةينذع  يدد ةعو دد عرددلعإلتددلءوعمبدددة اع عايعو دد ع
يدةجعين ه داعردخعينا دةين عاذعفدت عين ،ةيقدىعع.صفدىعين ف دمعين دتفكين ابظدا عجلوعإلهدل امع عين  د ين عوع  لءعو  عكباععوين فدلعا

فبدلأع فدبعينيدلتذعين د عمتعين صجد ءع اهدلع صف دمعين دتفكعوعين ه داةععلذاك ةع فل اىعرخعين ف دمعين دتفكعردخعلدادعينجملد  د
ع:ربهلين دة يع
 .ب رلعإله ذعإلفدلعمبدة أع  
 . ب رلعتعإل ع عجمد  ىعإلتلبأعرف  
 .ب رلعيه ذعينا ةين عين تيخعيفدص ذعرف عتعحيب ذععصفلذعين ف معين تفك  
 يه ذع  ي عين    عين ه اع   ين ععصفلذعين ف معين تفك.ع ب رلعت 
 إ  ين لإل . ب رلعحتبعاذعإله ذعينا هلبعين  عإلا للعإ اهلعرخع 
 باعرخعينا ةين عيصهل. ب رلعإله ذعينملتهصىعلراةعع ينعتعحتال ع ف  عك 
 . ب رلعإلفدلع عربظدىعرتجفىع إل  ين  

 :االمسيةأسلوب اجلماعة 
إلفد عفدت عين ،ةيقدىعربل دبىع عوعين قدةينبع ،ةيقدىع ة يدىععينختدلكطبقلع تينعينا ص بعيا عإ للدعر لاذعا ةين عينجملد  دىعإىلع دصادىع

 صدد عاب ددععرةينحددلععينتمساددىإلددا ع دصاددىعينجلدل ددىعوع دد معينملفة ددىعين الرددىعا يننددبعينملتددهصىععو  دد بةعمجل اددىعاعينتإلدددل حل ددىع دد مع
عرا صىعكدلعأييت:

 .إ ةينزعينا هلب:ع خعطةيقعطة،عا ةصىعإلفل  ع ص عإ ةينزعينا ةصى 
 تعيا عإلفةيمعينآللةيخع تل اىعللحبعين دهةة.عينآللةيخلإلفجالعينا هلب:كلع ة عيةجعا هلبع 

                                                           

 عينملةعععندفهل ع ع59-ع1.60 
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 يننبعين رلر ىع عينا هلب.إل  ا عينا هلب:عإل  ا عينجل ع 
 ص عينا هلب:يا عإلةإلابعينا هلبع   بةع ة يىعحفبع ل صااهل.ععينال ينذالتع  

  1TrainersTeachers Guideدليل مرشد املدرب 
 عا دةين عي،صدبعردبه عطدة،عافدىطةحهلعيا عإلقفا عينملاد ب نيعإىلعجمد  دلذعتإلزيد ع دخعألوع ف عربل تىعان ين عينملتهاذع 

تعإلزيدد عع لإل ددبامعإلصدد عينملتددهاذعألعيددلعجمد  ددىعإلقدد معاددا عرتددهاذ عردد وعرتددهاذع دصاددىع عجمددلدع دصهدد ع
 .  اقىع15 خع

 عا دةين عافدىحلعينملتدهاذعيدا عإلقفدا عينملاد ب نيعإىلعجمد  دلذعتعإلزيد ع دخعألوعرخع ةهعا ص بعحتصالععينتناهلء ف ع 
علحدلعينملتدهاذوعإإلبدل عل،د ينذعحتصادلعوععيناوىلعينجلصفىتهاذعين  عمتع ة هلع عرتهصىعرخعينملعينلاالبي،صبعربه ع

 2  اقى عمبلع اهلعر ةعين فةه.ع50تعإلزي ع خعصفىع ةهعكلعجمد  ىعينيلع اهلعتعيزي ع خعا ع  ل قعألر ةعينجلوع
 املطلب الثالث: أمهية جلسات العصف الذهين وأهدافها، عوائقها وكيفية تفعيلها

 3أمهية وأهداف العصف الذهين:عأوالً عع
 .إلدفالع وبعينملتلبأع عينمل ين معين افصاداىع 
 حصد دععرب  دىععوحتدازعينملتلبكنيع ص عإل  ا عينا هلبعين   ين اىعح دعر    عرفنيعرخعلدادعين بحدثع دخعإعدلصذلعا

  صق لايعين  عإلفةهع صاه ع
 ينآللةيخعإلق يةع بينءوع ينح ينماذعيفال عينا ةين ع ص ع. 
 ين ببلءع صاهل.وعرخعا هلبعينآللةيخلعرخعلادعإل، يةفلععينت ادل ةاذعيفال عين ،ابع ص ع 
 يقصلعينخلد د.وعيفل  ع ص عين بتل عين دهةيع 
 ين   ين  ع  جعين ،ل ب.وعيبد عين ادهاعين  اهلبيع 
 ين اق اع.وعين  كابعوعي  ةعينملبلريعين جيليبع ا ظامعين ق بينذعين فقصاىعكل احصالع 
 ين    عين  ع  عإلظهةع ص ع فبعين ،اب.وعينخلجلععظلفةةعينحا ينءيفدلع ص ع 
 إ  ين عينملا ب ني.وعإل بيبعإلدهاعوعحتدازع 

                                                           

 عينملةعععندفهلع ع ع1.61-60 
 عينملةعععندفهلع 2.61 

 .159ع-158 ع عرةععع ل قعل  ينزع خع ا عهللاعين ةينراكعوعهل ع ا،عكةين بىلعع 3
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 1عوائق العصف الذهين: اثنيا    
 عتوعينارددد بعمثعيدددةإلبطعهبدددتينعين دددبدطعر،ددد تعوعإلاد دددلع ابدددكعين ددددة عطةيقدددىعوينحددد ةع صبظدددةعإىلعيناشدددالءعوعع:ينملف  دددلذعين  بينكادددى

لدادعا فدل عحتد  فلعين بظدةةعينملقاد ةعين د عختدد ع بدهعينخل دل معينالدةجع دت عيد بأعينملتدهصىعإتعردخععت عيالص ع بهلع هد
 اذعفبلأعحاعرفابلع صدتهاذعجيبعين بحثع به.عين  ينهكت  ع  عيفف عين بفبعإىلعلععينملتهصى

 ا هددلبععين اهددلب  بينإلددهع صدد عوعيةعددععفددتينعإىلع دد معاقددىعين دددة ع بدفددهعوعلعإلاد ددلع عينخلدد معرددخعين دتددلوعين ف ين ددقعين بدفدداى:ع
  صارصبع ص عفتينعين فل قعجيبعاذعي   عين دة عاقاهع بدفهعوععلإ بل عينآللةيخعهبلوعع ي ةع

 حصددد تععوينكاتدددد ينعوينل  ددد ينر ينفبدددهع دددخعينآللدددةيخعين دددتيخعا ددد   ينعوعيقدددلعك ددداينع ع  بينإلدددهعع ندددهعتو  بينإلدددهع صددد عين  ددد ين عوع
 ملتها  .

 اذعيظهددةعين تددلمعارددلمعينآللددةيخععخلدد معرددخصعإحفل ددهع دد عيةعددععك دد وعع:اددزع صدد ع ددةوبةعين ا ين ددقعرددععينآللددةيخين  ك
 ا ف عرلعيه ذع خعينملجي  معص بفبىع  .ع ت ءعاإل  صفلةيىعانهعع مبظهةعي  

 :ك د عاندهعيفدكعاذعيقد معين تدلمععلدف  ىليفادربعفدتينعين فدل قعردخعاك دةع  ين دقعين ادهداعين  د ين  ععين قا  عينملدةو ىعكينإلال
عو  عإلفلرصهعرععينملتهاذ.ع ا  عوعإلدةهع صاهعو  ع دةه  وذععورخعإلصقلءعندفهع    عا

 عوف ع دصاىعيق معهبلعين ف ي عرخعيناشلل ع رةهعإلفهالعحلعينملتهاذع ا  ين لذين افصا عينا د ع: 
 إلقصااع إلحاداذعينمللاصدىعين  ينعبع بين اهل.وع 
 رددخعين فبددلبينذعين دد عوعينا ل دداىع ع دصاددىعين ادهدداعين  دد ين  لععينتعادل اددىرددخعين ف ين ددقعع ين افددة ع عإلقاددا عينا هددلب:عوفدد

إل ددابعلددلحبهلعص حبددل لعو ل بددلعردددلعنفدددعع بدد عطددة،ع هددةةعع يددد ةععوع ددل ةعرددلعجتهددبعص دهددةةععوفدد ع عرهددد فلع
فدد ع  قددىععدد ينلعرددخعي دددخعفددل،عفددت عين دهددةةلع ددل قىععدد ينع   اهددللعوع بددلبينذعر ددل:ع قدد ععة بددلعفددت عين دهددةةعرددخع بددلع

عفت عين دهةةع خعي ين قع صاهلعينملفؤود.وع
 منددطعرفددنيع صبظددةعإىلعيناشددالءعمثعيددةإلبطعهبددتينعين ددبدطععينلااددلبع عحمدد  ةع عين ادهددا:عك دداينعرددلعيددتفبعين ددبفبين اقادد ع منددل

عاذعفبلأعحاع صدتهاذعجيبعين بحثع به.عين  ينهكت  ع  عيفف عين بفبعإىلعلعع به عيالصعر، تعت
ردددخععينملتدددهاذل هددد عإلهددد ذععصفدددلذعين ف دددمعين دددتفكعاك دددةع فل ادددىع عحدددلععوامةةةل فعاليةةةة العصةةةف الةةةذهين: اث  دددل :ع

ع2ين  ةوبيعإل  ةعين ف ينرلعين ال اى:
 ينملافى.وعين ظلععرخعلدىع اذعيف  عينجلصفىعع 
 إلتجافهلعتعنق فل.وعجيبع ب دعينا هلبع اعينملجي   ىعاابلءعينجلصفىع 

                                                           

  منال البارودي،مرجع سابق،ص 1.45 
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 ينملق حلذع.وعين ب  ع ف هلبعوعين  حابعص ه عوعين ادف عص ق ين  عين ة افاىع صف معين تفكع 
 دعا وجعفتينعينا ص بع عين ا للعإىلعحص دعإ  ين اى.إقلذعينملفؤوع 
 نيعإلق قهل.وعينا هلبععين اببل دع خعينجلصفىع نيعوعاذعيد لعينملفؤع  
 إلة ا عينا هلبعينملبب قىع خعينجلصفىعحباثعيةينفلعمجاععينملتلبكنيع.وعإل ويخع 
 ا عينا هلبعح عجيمع العينا هلب. دصاىعإل  وعجيبعاذعإلفادةععصفىعين ف معين تفكع 
 شل ل.ع 6_12رخعع   عينا ةين جيبعاذعيه ذع 

 املبحث الثاين: التفكري اإلبداعي 
ردخعع دتينعين بد  عردخعين ادهداعك  عمللعوع ف ةعيني يثعأل  ةعينملفص رلذ ع عينإذعين ادهاعين   ين  عالب عين صرىعين فل  ةع

حصدد دعع يدد ةع صدتددهاذعينملافصقددىعوعورددلعقهددخعاذعيا  دد ع ددخعفددت عين قدد بينذعرددخعا هددلبعالدداصىعلعين ددتينذ وبعرهدد ع عإل،دد يةع
رددخعمثعكاددمعععوين فدددلع صدد عين فدد ينءع.و صاددهع دد معنا،ددة ع عفددتينعينملبحددثع ددخعرلفاددىعين ادهدداعين  دد ين  عوعينجملادددععوعصا ددةين ع
ع.ينملبظدىع وع ف ةين ع عين فدلعاعجلصفلذعين ف معين تفكع عإلبداىعين ادهاعين   ين  قهخع

 املطلب األول: ماهية التفكري، املفهوم واألنواع       
 مفهوم التفكري:

 ين اجيرل.ع فوعين ادهاععين  علين ادهةوععإ دلدعينخللطةع عين ت ءع فوعين ادهاع عين صرىعيتاقعرخعرل ةعأل هة ع 
 ا ددلع قصدهع اهدلع اا لدلعإىلعيق  د ذع هدةةع عرتدهصىعوعهد دع"عينجملين ادهاعإ دلدعين فقلع عينملفص مع ص لد دعإىلعرفة دىع

 حصهل".
 تهلعخماصمعإ دلدعين بظةع عين ت ءع وف .  

 تعريف التفكري
 عد ذع يد يعألع دةمJohn Dewyطةيقددىععين فقدلع ددت  عيدبظ لعازردىعويتدداعإىلعوعد  عرتدهصىعاع ندهع عإذعين ادهدا

عو عين ا د يع دت عينملتدهاذعاين ادهاعين فصدد عص ،ةيقدىعينملبهجادىعين د عيفدال رهلعين نفدلذععينبإلبطربهجاىعيصهلع تينع
 إلبفا،هل.وعين ارصبع صاهلعوعملفلجلىعينملتهاذععدفل ىين عينا ينةع  هلعين ارصبع صاهل

 لعلو دىع هد عمل  د  عردلحملعو دةينبعاعتختدلكعولعينملتدهصىعايد فةمعين ادهاع نهعايعنتل ع قصد ع د ينءعاكدلذععين بفبعارلع
 1تعإلفا كعين او  .عرععاهنلإ بينأعوعيف عين ادهاع دصاىعوين اىعيق معهبلعين دة ع خعو  عوع

                                                           
لع ع2007لع لوعين هابعيني يثع صبتةعوين ا زيععل دلذعلإل، بعرهلبينذعين ادهاعين   ين  عإل،باقلذع ةينرجع ص ع ةارجعك بذعرؤي عا ف عحفنيع اويل   1

  .ع15لع14 ع
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 ين ادهاع بفلطىع نهع بدلبةع دخع صفدصىعردخعين بتدلطلذعين فقصادىعين د عيقد معهبدلعين د رلحع بد رلعيافدةهعمل داعيفةمععةوينذع
 اك ةعرخعيني ينقعينخلد .عو خعطةيقعوينح ةعاعين اقبل هيا ع

 اردددلعك  دددالعوكل اددد عألCosta &Kallicع قددد ع دددةمعين ادهددداع ندددهعينملفلجلدددىعين فقصادددىع صدددد لاذعينيفددداىعهبددد مع 
 ينيه ع صاهل.وعإلتهالعينا هلبعرخعاعلعإ بينأعينمل اينذعينيفاىع

 إلؤ د عحم دصىعردخعين فدصادلذعين بدفداىعوععإلبدى صاهدلععلارلعحبابع اق معإلفةيدلع صادهاع نهع دصاىع قصاىعرفة اىعوع يننادى
 ين اجةي عوعكت  عين فدصالذعين فقصاىعكل اتكاعوعالعين الوعين حفلقععوعلعينالةجعكل  بينأ

 1رخعينحملف قعإىلعينجملة عكلذعين ادهاعاك ةعإلفقا ين.عينجتهبلكصدلعوععلوينت ا تدعلينملقلبنىوععين اداازوعين افدا عوع 
 خصائص التفكري: 
ع2يادازعين ادهاع نه:

 .نتل ع قص ع اعربلشة 
 وااقلعص بتل عينملفة ع إلنفلذع.عينبإلبلطليةإلبطع 
 تيبح ةع اهل.عرخعينخلربةعينيفاىعينياىل هبهعيب،صق 
 يناشالءع عشهلع دظ عبرزي.وعيناح ين عوعرخعلا هعإلبفه عين فا لذع نيعين ظ ينفةع 
 وظاد ع عين بباى.وععزءع   يعع  هلعي دع ص عين تل اى 

 عمليات التفكري:
 3ف عكل الي:وع صادهاعجمد  ىعرخعين فدصالذع

  اإلسةةةتيعابو الفهةةةم (Compechension):وإلفدددكع ددد بةعين ددددة ع صددد عإ بينأعين فا دددلذعين قل ددددىع دددنيعينيقدددل قع
 إل  ا عر   ت ل.وعلعينملدلفا وع
 التفكةةري(Explanation):حت يصهددلعرددخعشددهلعآللددةع صرددىعوعإلصلا ددهلعوعشددةحهلعوعينملفص رددلذعع يدد ين قدد بةع صدد عحتع

 لللى.
 التصنيف(Classification ):رفدلوع لردىعرتد كىعحتد عين ظ ينفةع ص عا لقعرلعقازفلعردخععواعينمل بكلذجتداععع

 ردلفا ع لرىعإلفكع ةلذعرفابى.

                                                           

  للحلعحمد عا  عل ووحمد ع هةعن  لعلإلفصا عين ادهاعين بظةيىعوين ا،باق،ع ينبعينملافةةع صبتةعوين ا زيععوين ،ل فىعل دلذعل2007لع ع1.27  

  صبحي محمد أبوجاللة، مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،2007،ص ص 2.16،17 
ل ع ع2011ين  دلءع صبتةعوين ا زيعل دلذعلعدهل ينبين ادهاعينمنلطهعونظةايإلهعوا ل ابعإلفصادهعوإلفصا يىعحفنيعين فد ذعورباه عر،تةع ب عين  لحبل  3

  .21ل20
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 التنظيم (Systemalization):ردخععإلة ،هدلين ظد ينفةع عنظدلمعرفدنيعو قدلعملدلعوععينملد بكلذإلبفداقع ةدلذعوعإلةإلادبعع
 .إلبظادهلع ع ال عحم  وع رةهعإلةإلابهلععإبإلبلطلذوع ا لذع

 املقارنة (Comparison):ين ظ ينفةعوع نيعيناشالءععوينتلاامين    مع ص عاوعهعين اتل هعع 
 رخعاعلعينملقلبنىعين فا لذوع. 
 التعمةةيم (Generaliztion ): إل،باقددهعوععين ظددلفةةلعواينملدد بأععينملبدد اعين فددلمع صتدد ءعوينخلللدداىعين فلرددىعاعين ددالا

 اشالءعالةجعإلت أع عفت عينخلللاى.عور ين معاعو ص عحلتذعا
 التجريد (Abstraction ):ارىعينملل يىعإىلعين  ارىعينملفب يىرخعين  وعلعين تفكينتناقلدعرخعينحملف قعإىلعين ا  بع. 
 احملسوسة االرتباطات (Concretization):ين اجةي عوععينتناقلد دصاىع هفاىعيا عهبلع 
 ربلشةع  د صهلعيظلعإلدهافلعرةإلب،لعص  ين عع ص ع وعين افدا عإىلعين  ين ععينيف عألينملل ي عوع. 
 التحليةةةل (Analysis):لعكصادددىعرةكبدددىعردددخعين فبللدددةعينمله ندددىع دددلعإىلعره ا دددلعينجلز ادددى دصادددىع قصادددىعيدددا ع ددد عظدددلفةةعع

 فةيمع صدبل  عين  عحته عفت عين فا لذ.اين وعإ بينأعين فا لذع نيعيناعزينءعوع
 الرتكيةةةب (Synthesis:)قهببدددلعوعلعإ دددل ةعإل حاددد عين ظدددلفةةعينملةكبدددىعردددخع بللدددةفلعين ددد عحتددد  ذع ع دصادددىعين احصادددلع

 حاثعك هنلعإلاجي معرخعاعزينءعر ين ،ى.عيني  دع ص عرده معكص ع خعين ظلفةةعرخ
 االستدالل ( Inference):ف عن  لذ:وعلحىعحه عرفنيعرخعلحىعاحهلمعالةجععين ابال يق معع 
 االستنباط (Deduction:)ععينجلزءلكدجيذعنقد دعع  دصادىعهبدلعنفداباجعاذعردلعي د  ع صد عين هدلعي د  عاي دلع صد"

ع قةين عإنفلذلإكينع قةين عق ذ.وعكلعإنفلذعق ذلع
 االستقراء ( Induction):ععز اىعرفابى.عراحظلذ دصاىعنا للعهبلعإىلعنااجىع لرىعرخعع
 احلكةةم(Judegment) :إلتددادلع صدد عوعلعحملكدددىع قصاددىعشدد ي ةعين افقادد ع فددوعيفددد عين بقدد ع صدد عين  ددفا عينا يبلع

ر  دمععواعواردةعور  د  عالالاهلعإل ينبعين ةايعين اق ق عخب   عوعين فصاللعوع   عكباعرخعين فدصالذعين فقصاىعين فل يىع
 1رفني.

عععأنواع التفكري
ذعفبددلأعامنددل عواندد ين عواشددهلدعرافدد  ةعرددخعين ادهدداعورددخعإل ددبادلذعاشددهلدعين ادهدداعإىلعاإلتدداعرةينعددععين ادهدداعإىلعع

ذعاذعين فصددددلءعوين بدددلح نيعيؤكددد وذع صددد عايناشدددهلدعين فددد،حاىعوين فداقدددىعو ددد عإلبدددنيععوايناو ادددىعويناشدددهلدعينملةكبدددىعععيناشدددهلد
ع1:وف عكدلعأييت صادهاعان ين لع  ي ةع

                                                           

  ينملةعععندفهل ع1.21 
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 ScientificThinkingالعلمي:التفكري  .1
نتددل ع قصدد عرددبظ ع ددل  ع صدد عين فدددلعوين ربفددلذعوين اجة ددىعويفددال رهعين نفددلذع عرفلجلددىعر ين ددمعجمددربةعوين اق ددلءعع فدد

ي ددلعك دد عين بدد  عرددخعين ادهدداعينملددبظ عينملدهددخعاع فددوععوين فاددى.ينملتددهاذعمببهجاددىع ددصادىعربظدددىع عن،ددل عرفددصدلذع قصاددىع
ربددكع صدد عجمد  ددىعرددخعينملبددل  عين دد عع  عين فا ددلذعرددععين فددلوعينحملدداطعوفددوعا ددا ععواين ددال ينرهع عحالإلبددلعين ا راددىعرددخع دددلع

يبب دددددقعردددددخعينملفة دددددىعويا ددددددخعينملب،دددددقعوحددددلعينملتدددددهاذعوين ادهددددداع حددددد ين عينيادددددلةعين ا رادددددىع تدددددهلعردددددبظ عوعي،بقهددددلعين ددددددة ع
عحب واهلع.ع  عين ده عوإلدفاعين ظ ينفةعينمللاصدىعوين اعإىلإلدهاعفل معي للعين دة عع ت  ع فوإلةينكد لوع

 هدد عين ظدد ينفةعوإلدفددافلععإىل دصاددىعكفباددىعإلفاددد ع صدد عين فصدد عونال جددهعو صدد عين فقددلعوين ربفددلذعويهدد معع مبفددىع لددةعفددع
يفدا،اععلعويق مع ص عينملاحظدىعوينت دابال لعحتصاصهلعدفافلعورفة ىعا بلهبلع خعطةيقىلعحلعينملتهاذعوإلإويه مععإل  فهل

ع.ين هتمع خعين ق ينننيعين  عحته عين ظ ينفةعينمللاصدىعويؤ يعإىلعوت ةعرفلبمعع ي ةع
 CriticalThinkingالتفكري الناقد  .2

يقد مع  ين دهعويا ددخع ل صادلذعو د بينذعويفادرب ععوايفارب عين بفبعإلدهاينعشدلراعرفقد تعيفادد ع صد عردلعيفاقد ع دهعين ددة عع
يفاد ع ص عين   ىع عراحظدىعين   دل ععين د ع دلع ا دلذعمب  د  لذعرفابدىعردخعينعدلعربل تداهلعع ين بفبعين ا تتعرب،قالعوف

وينت افدل ع دخعين ف ينردلعين تينإلادىععلعوإلق قهلعورخعمثعين الا عين بال جع ،ةيقىعرب،قاىع صادىعوينت ادل ع صد عينمل  د  اىعين فصدادى
ب ددبعر  ددمعرددلعحبال يددىععوا ددةينبعردد بوقع تددهلععادد عرددخعين دددة ع قبدد دعع نددهين ددبفبععويفاددرب علكلا هددلبعين فددل قىعوين فلطداددى

ع.ين اجة ىعواعينتلابلبي فهعر  عععإلفصاقعينيه ع ص عش ءعرلعو ب دعاعوينختلكعين قةينبعينجلا عينمل بوقع ة بعاع فعواعفرىع.
 CreativeThinking بتكاري اإل والتفكري اإلبداعي أ .3

ويافدد ععينملتددهاذيظهددةعرددخعلددادعإلفلرصددهعرددعععاك ددةعربددهعنتددل ع قصدد عحمفددبعين دددة رظهددةع ددص ك ع عنتددل عع فدد
 دصاددىعلدبع دد ةع بللدةعيددا عين دا  لبفلع ع ل ددبعع فدلعيددىناددل عيا دمعصجل إمجد  عين دهددةعردعععواصي ينادىعو د معين بد،اددىع

 ةيد عردخعع  ص عإ  ين عرلعفديفكع  بةعين نفلذعل ىع ل قلوعن ينإلجعالاصىعوعإلهخعرفةععإىلين ا للععوع ي عحيققعحلعىعحم  ةعا
ع.عىلعين اهلبعينجل ي إينارةعين تيعي  ععين نفلذععلللب ع صفل ةعون  هعا

 2(.SuperstitiousThinkingالتفكري اخلرايف ).4
حتد  علد  ىععوارفدببىععوا دبلصعتعإلبد وعع اعحقاقاىع بفبعينا ةين عي ،بف ذعاحد ين ععب طعا هلبعين دة ع ةوين طع وف

إل،باقعومهد ع د ين طعينملفدكع دخعينملتدلهبىعوينتإل دلدعع وفعلىلع ا ىعرده رىإ ،ةيقىع ت ين اىعحاثعيقاد ذع ابهلع بباىعإلداقةع

                                                                                                                                                                                                 
ع22وين  املعيناح ععرةكزعين ب بع ص قل ىع ،ين ادهاعين   ين  لعرده رهلعان ين هلعل ل  هلعره اإلهلعرةينحصهعوين ف ينرلعينملؤاةةع اه  ل2010  اصىع ة لذعأل 1

علعين فل ىعين ال فىعلبلحل.2015اكا  ةع
 المرجع نفسه  2
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عواا دبلبع د  عطبافادىععإىلةإلبطعحبقدل قعوين فادىعرصد  دىع دلعيفزوفدلعيديدفدةعينيد ين  ع ادفداعوعيق مع ص عارد بع داع قانادىع
عو ددزععواويقدد مع صدد عنفددبىعينع ددلربعيفاددد عينخلاددلدع دداعين قل ددلع صاربيددةع صدد عا ددلقع قصدد ع.عو صدد عا ددلقع قدداراال ازيقاددىع

إلدهددداع ددداع صدددد عتعيفادددد ع صددد عين اجة دددىعوينا  دددىعع فدددلع صدددلع ددداعلدددحاحىعوا ازيقادددىعراالين ظددد ينفةعين ،بافادددىعإىلعا دددبلبع
حددلعرتددهاذعطبافاددىعوعاا ددبلبع دداعطبافاددىع ادفدداععإىلصجددجيعين دددة عيينملب،قاددىع ددلعيفاددد عين ق ددمعينخلال اددىعوينا ددلطاعو اددهع

عين احه ع اهل.عوا اباىعتعيفا،اععحت ي فلععوا صلع اعلحاحىععإىليفزوهنلع
 عالتفكري االستداليل .5

فدتينعينا دص بع صد عينملب،دقعردخعحادثعاذعإل،باقددهععيفادد وعلعلدحىعحهد عرفدنيعردخعاحهدلمعالددةجعين دابال يقد مع صد عع
لدحاهلعع بظدةايذعين ب  دىعإلفادربع  ين د ع لردىعلدحاحىعاذلع صد علدحىعين ق دلايعينخلللدىعين ربفبدى ق ين  ع لردىعلدحاحىع ع

ينت دددا تيعجيدددبعراحظدددىعاذعكدددلعل،ددد ةعردددخعع  ددداىعلللدددى.و ب عين دددال ينمعين ادهددداعل،ددد ةإل بددد عص ربفدددلذعويفادددربعكدددلع
 لحاحى.وايعل، ةع ا ع لعفتينعين فب عتعإلفاربعلعلحاحىعل، ينإلهعت  عواذعإلفاب عإىلع ل  ة

 LogicalThinkingالتفكري املنطقي: .6
يهدد ذع اهددلعين دددة عحادد اي ع ددل ا عويا،صددبعخمددزوا عرفة اددل عربظدددل ععليا دددخعفددتينعين بدد  عرددخعين ادهدداع دصاددلذعكفباددىعبين اددىعععععع

عإىلببددلءعينملفدددة عكدددلعيا،صددبعيننابلفدددل عرفددادةين ع احقاددقعين ددد ملعويبدد اعين ادهدداعينملب،قددد عخبددربينذعحفدداىعمثعيا،ددد بعين ردد جمل ع ع
علربينذعاك ةعجتةي ين عويفد عفتينعين بدطعرخعين ادهاع ادهاعين  ب و عين زعلع ع.عإىللربينذعرا ناىعين اجةي عمثع

ندهعقلب دهعحمللو دىعرفة دىعا دص بعجتةيبادللعاعو دلعحداععدلفزينعاوحي  عين ادهاعينملب،ق ع ب رلعي ينعهعين دة عرتدهصىعردلعتجيد عع
ع،صدبي لدمع ندهعإلدهداع  د يعر عدهعوياوعلعيق مع صد عا  دىعو دةينفنيعنظةيدىع ينا بلبعوين فصلعين  عإلهدخعوبينءعيناشالءعوف

ع تدعجمه  ع هةيعكباع.ع
نتددل عكفددكععك نددهويفدد عين ادهدداعينملب،قدد عين بدد  عيناك ددةعإلفقادد ين عرددخع ددنيعاندد ين عين ادهدداعينالددةجعإكعجيدددعع ددنيعين ادهدداعععع

دد ؤع  يددهع ددؤيندعيا،صددبعإعل ددىعا ورددخعمثعملب،ددقعوينيالددتلععذا ددةينبعجيددبععورتددهصىعحتاددل عإىلعحددلعاعويفددال رهعين دددة عكصدددلععي
و هبددهعععباددل ج.ين فة ددىعمل  دىعهنيعينا ددبلبعوين فصددلعين د عإلهدددخعوبينءعاشددالءعجمين دتيعقددلبقع بدد عحملو دىعإلبددع  دل ادهاعينملب،قدد عفدد

ع.  ين  عرب،قاىوعو قلعا  عإلبداهلععوإل ب علحىعوعهىعنظةعرفابىعاعواك ةعرخعك  عإكعيفكعيني  دع ص عا  ىعإلؤي عا
عو صدد عاذعين ددال ينمعردهدد معين ادهدداعينملب،قدد عيددةإلبطع ا،دد بعين ادهدداعين عةين دد عينجملددة عاعKloozmayorويؤكدد عكصدد زعرددلية

ع.لاصدىينملعين دهةع ل بين ع ص عإل،باقعين ق ين  عينملب،قاىعين  عإلق   عإىلعين   ين ع عجملتذرفهععين تهص عوي ب عين دة ع
عين ظد ينفةعبينءعوعين بحدثع دخعينا دبلبعين هلربدىععاشلبعإىلعاذعين ادهاعينملب،ق عيا ددخع ق ع ععSolsoع,1988عألع ارلع   ف

عع بين ىعنال جعينا دلدع بلعا ينءفلعرخعين دة .وعلعيناح ين وع
 عععتفكري حل املشكلة والتفكري التأملي أ .7
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رتهصىعحتادل عإجيدل عحدلعربل دبلععويف عين ادهاعين اجيرص عاح عامنل عين ادهاعين  عيصججيعإ اهلعين دة ع ب رلعي ينعهعر  معاعععع
إكعع1910ين بد  عردخعين ادهداعردخعين فدصادلذعين فقصادىعين فصادلعوين د عإل،دة عإ اهدلععد ذع يد يع عكال دهعكادمعندهدةع دلمعإذعفتينع

اكدد ع صدد عاذعمنددلك عين افصددا عين دد عإلقدد مع ص،صبددىع دد معإلفددل  ف ع صدد عإل،دد يةعطددةين قه عينخلللددىعوين اجيرددلع بدد عين بظددةعإىلعين فددلوع
إلددددددددددد ينعهه لعو ددددددددددد عين دددددددددددال مععلب زفدددددددددددلصب عحدددددددددددلعايدددددددددددىعرتدددددددددددهصىعوعوين قددددددددددد بةع صددددددددددد عر ينعهدددددددددددىعايعر  دددددددددددمعردددددددددددد هعا

 عردهدد معين ادهددداعين اددجيرص ع بددد رلعبكددزع صددد عحددلعينملتدددهاذعينتعادل اددىلعو ع دددلمعCharlesHubbard, 1920أل
ع.بعاذعيفال معكجيح عطةين قعين افصا اك عك ب ودعو اصابعاذعين ادهاعين اجيرص عجيع1960

 التفكري الرتابطي  .8
وأييتعفددتينعين بدد  عرددخعين ادهدداعنااجددىعععلعين دددة  ددنيعينمل دداينذعوينت دداجلصذع عينمل ين ددمعينمللاصدددىعين دد عإل ينعهددعين ددة طع وفدد

ععوين افص .ين اهةينبعوينحمللو ىع
 التفكري الشامل  .9

اف ينمعحم  ةعويفاد ع ص عينت داببل عوينت داقةينءع هد عي دلععإىلإلدهاعر عهعيا ع اهعإل عاهعين فدصالذعين ادهايىعع وف
عر  معي ينعهه.عوإلدفا ع ظلفةةعاعواين دة عيلعرتهصاهع

 الستبصاريا التفكري .10
وك د عردخعلدادع الردهعص ادهداعصملتدهصىع تدهلععدل عوإ بينأععللع جدجيةينيدعإىلن  عرخعين ادهاعي دلع ادهعين ددة عع فع

 1.سيتعرةحصىعينت اب لبفا لذعح عين عواين فبللةع اهلع
 HigherOrderThinkingالرتبة:التفكري عايل   .11

وين افددلبدعلددادععينت اهتددلمين ادهدداعين رددكعصملدددلفا عوين ددتيعيا دددخعإلبظادددلعكينإلاددلع فدصاددىعين ادهدداعويفددف عإىلععإندده
عينمللاصدى.ين افلرلعرععر ين معينيالةععواين بحثعوين  بين ىع

    التفكري التسلطي  .12
ع و  عيةعدعع دببعإلببادهعإىلعا دل ابعين ابتدةىعينتعادل ادىعينخللطةدىعوفدعلحيه ع ص عين د بيىعوين اصقل اىعوين بق عإلدهاع وفع

ين ة بعينمل،صقعردعععواىلعين قب دعينمل،صقعإا معصجلد  عوين  بلذعوينملالعإلإلدهاعررصقعويادف عللحبهعصا هلبعينملا،ة ىعين  ع
و ددد معين اتدددلبمعإزينءععظدددلفةة بظدددةةع ددد،حاىع صع ددددة ينع اهدددلفددداىعوقادددلزعين  دددر  عين بدعوارقلبندددىعين اراددداعو ددد معحتددددلعين ردددد هع

ندهعتعيفدل  ع صد عاا د ع ع صادهداعين فصدد عويفد  عفدتينعين ادهداع دنيعين ففدهةينيعكدل ق دعألنددتعمثععرفدلك ع ينملفاق ينذعوف
ع.ص بد عوينجلةاةعوينملبل بةعويقالعين  قىين بد قع ص عين اهامعانهعخيصقعينخل مع ع

 التوفيقي  وأالتفكري املساير  .13
                                                           

 المرجع نفسه.  1
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إلقدباعا هدلبعينآللدةيخعويرداعردخعا هدلب ع اجد ععين ددة ويظهدةععينت داافلبويا معصملةونىعو د معينجلدد  عوين قد بةع صد عع
قعين دجددد ينذعين تفبادددىع دددنيعينا دددةين ع عين قدددةينبينذعيدددلعصدددخيع وفدددعلطةيقدددلعجيددددعع دددنيعطةيقادددهع عينملفلجلدددىعوا دددص بعينآللدددةيخع اهدددل

 صد عين دالصمعردخعين  دف صذعين د عي ينعههدلعع وقادلعإىلعب دطعا هدلبعين ددة ع  هدلبعينآللدةيخعيناردةعين دتيعيفدل  علرتدهصىعردل
ععوإلبكع ال ىعينالتعوين ف،لءع عكلعر  مع.

 التفكري التصوري  . 14
عدلعإلهد يخعينملددلفا عويدةإلبطع قد بةعين ددة عاو ل طعبرزيىع صادل لعردععين فدلوعينخلدلبع عردخععين ال ينميفاد عللحبهع ص عع

عينجملة . ص عين ادهاع
 Meta Cognitive Thinking  :التفكري ما وراء املعريف .15

قددلبقع دصادددلذعين ال،ددداطععاذويفدد عفدددتينعين ددبدطعردددخعين ادهددداعرددخعا صددد عرفدددا ايذعين ادهدداعحادددثعيا،صددبعردددخعين ددددة ع
كددلعيفد عردخعامندل عين ادهداعين دتينيتعينملا،د بعوين دتيعيافصدقعمبةين بدىعين ددة ع تينإلدهعوكادادىعلعوينملةين بىعوين اق اع ادها ع   بةعرفادةة

ع1نهعين ادهاع عين ادهاع.ا ادها عايععين ال ينره
 املطلب الثاين: التفكري اإلبداعي، خصائصه، ومهاراته 

 تعريف التفكري اإلبداعي
ين ا لدلعإىلعند ينإلجعالداصىعوعوعب بدىع  يدىع عين بحدثع دخعحصد دعافل  لعإل عهدهعوعيفاربعين ادهاعين   ين  عنتلطلع قصالعرةكبلع

الا اددىعوععوينندفل اددىين افقادد عانددهعيب،دد يع صدد ع بللددةعرفة اددىعوعياداددزعين ادهدداعين  دد ين  عص تددد  اىعوعإلهددخعرفةو ددىع ددل قل.ع
يفدددال معين بدددلح  ذعإلفبددداينذعراب  دددىعرةين  دددىع صادهددداعين  ددد ين  عكدددل ادهاعينملبدددداجععوعرا ينلصدددىعإلتدددهلعحل دددىعكفبادددىع ةيددد ةع.

Productive Thinking)ع ين ادهاعينملابل  عوع ع(Divergent Thinking).ع
 ع وععلددحاحىعين دداجلصذبعين ادهدداع ع دد ةع ة ددهععاصددد ب ع نددهعندد  عرددخعاندد ين عين ادهدداعر،صددقعينملتددهاذعين دد عإلا،صدد

 الاصى.وع ا لذع ةي ةع نيع بللةعينمل  مع ص ل دعإىلعنال جعع ي ةععينكاتلم
 لل  عيبظ عهبلعين فقلعلربينذعين نفلذععوينندفلد دصاىعكفباىعر ح  ىع ا إلةعع ين ادهاعين   ين  عف 

 رفص رلإلهع ،ةيقىعلا ىعمتهبهعرخعين  ل دعإىلعع ي عردا .وع
 ين قد بةع صد عين إلادلذععحادثعرفابدىل دصىعحبدلعرتدهاذعراوعرداد ةعوع ندهعا هدلبعإلا دمع هندلعع يد ةععكدلعيفةمعاي دل

ع2ين   ين  .عين دفلعياحققعرخعلا لعينمل ين ملوعحبص دعع ي ةع صدتهاذع
 عألعإل بينن ارلعTorrance , 1962ععع ع إنهعيةجعاذعين ادهاعين   ين  عف :ع

                                                           

 عينملةعععندفه.1 
ع.305لع ع2007لع ينبعينيلر لع دلذلعين فص أعين ابظاد عوين اح ايذعينملفاقبصاىع عينملؤ فلذعين    يىمحل ينذعحمد عحفخلعع 2
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وو دععلعين  ردةينذعوينملفص ردلذعوين بحدثع دخعين د ت لع صدفة دىعإ بينأردععلع"ع دصاىعي ب ع اهلعين تلمعحفل دل ع صدتدهاذ
عين اف يلع ص عين بال جع"ععإعةينءمثعلعين دةوهعوينلابلبعلحاهل

 حدد دعنددهعا ددص بع هددةيعيفددال رهعين تددلمع عإناددل عينكددربع دد  عممهددخعرددخعينا هددلبعا"عع عيددةج1996لعكلرددلارددلعأل
عوينالل ىع"ع.وإلا معفت عينا هلبعص ،ا ىعوينملةونىعلعرتهصىعيافةهع ل

  عفددلبز ابدددلعألHarris, 1998ينلدد ين عاشددالءعع يدد ةع ددخعطةيددقعين ا  اددمع ددنيعاوع"عيننددهعين قدد بةع صدد عين الاددلع يددةجع
ع1."إلراافلعاوعينا هلبعوإلف يصهلع

 ينكاتددلمع ا ددلذعوطةين ددقعع يدد ةعو دداعرجي   ددىعيددلععإىليننددهعندد  عرددخعين ادهدداعيهدد مع ع"عع2001لعين تددالص ارددلعألع
عرتهصىع ل دىع"ع.ع

 نهعنتل عكفكعراف  عين  ع  عيا دخعإنالعلعع يد ين عوالدااعوكينع اددىعردخع بدلعيناشدلل عا"ع ع2004لع لمنيفة هعألع
ع2.وينجلدل لذع"ع

 خصائص التفكري اإلبداعي
ع3ين بقل عينآلإلاى:ع قهخعحت ي عاف عل ل معين ادهاعين   ين  ع

ع عإنهع دصاىع قصاى.ع1
ع.ينجلدل ىللحلععوين دة عاع عإنهع دصاىع قصاىعفل  ىعإىلعحتقاقعللحلع2
 دد ينءعاكلندد عفددت ععلرادددليزةعإلهدد ذع ةيدد ةعص بفددبىع صتددلمعينملبدد  وع عإنددهع دصاددىعإلددؤ يععإىلعإناددل عاشددالءعع يدد ةعخماصدددىع3

ع.اباىعيناشالءع عل بةع دظاىعحفاىعامع 
ع. ا عرةين  لع صتكلءعين تيعيا دخع  بينذع قصاىعإل لمعإىلعين ادهاوعاح عطة عين ادهاعين نفلينعع  عف4
عر  اق .عو كعاعوإ  ين عر  بعاوع هبلأعإ  ين ع دظ علعإلدهاعن   عايعانهعيةإلبطعمبجلتذع  عين ادهاعين   ين  عف5
عينملفص رلذعينملقب  ىعص بفبىع ه.عإكفلبين ق بةع ص عين ادهاعين   ين  ع ص ع  بةعين دة ع ص ععينكافلب عيا  مع6
فدتينعوعلعينجملدة ةعوينمل  داقاىعاعوينا  ادىعاعوينجملدلتذعين دبادىعاعجحد إ عإلف عين ق بةعين   ين ادىعإحد جعلد بعين الادلعينمل دب  ع ع7

ع4.ينع ي علر  اقاعيبلإنال ععور لعب  ع  حىع باىعمجاصىعالعين الالعيؤ يعإىلعن  عرخعين فلزع عينجمللتذعينمللاصدى
 مهارات التفكري اإلبداعي

ع1 صادهاعين   ين  عين ف ي عرخعينملهلبينذعورخعامههلعرليص :
                                                           

 .259لع ع2009لعينملهابعينجللرف لعر ةلعينمل    ىعين فصداىع صفص أعين ابظاد :عين احصالع ص عرفا جعينجملد  لذين  ا عحمد لعع 1
ع.27لع ع1999لبح عإلافاالعينمل فبىعوين   ين :طةين قعين اتلامعوا وينإلهعينحملف  ىلع ينبعين شةين لع دلذلعع 2
ع.242لع ع2010 يب   ع ص،بل ىعوين بتةعوين ا زيعلعيناب ذلعين ادهاعين   ين  عوحب  عين   ين عين فلملاىل ب عينحملفخع صادلذعشص عين فةين لعع 3
عينملةعععندفه.ع 4
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 Fluencyالطالقة  
 ل تددلمعينملبدد  عشددلمعراددد  عرددخعحاددثعكداددىعلعين   ين اددىعينا هددلبيق دد عهبددلعين قدد بةع صدد عإناددل عاكددربع دد  عرددخعوع
ين دد عيق حهددلع ددخعر  دد  عرفددنيع عوحدد ةعزرباددىعاث اددىعصملقلبنددىع رددا عايعانددهع صدد ع بعددىعرةإلدفددىعرددخعين قدد بةع صدد ععينا هددلب

ع ه  ىعإل  ا فلع.وعلع ا  ىعينا هلب
ين ددا  لءعين فددة ىعين دد عيددا عهبددلععاي ددلعفدد وع دد عهبددلعاي ددلعين قدد بةع صدد عإناددل ع دد  عكبدداعرددخعينا هددلبع عو دد عحمدد  عقيوع

يباجد ينعاوعلعين دزرخعوين ،ا دىع إل د ين عاذعكدلعينملبد  نيعجيدبعاذعيفدصد ينعحتد ع درطع لردلعين   د عاعامهادىإلد ين الذع.وتعإلفدكع
إنادل ع دد  عكبدداعرددخعينا هدلبع عوحدد ةعزرباددىعرفابددىعيهدد ذع هددخعرفددىعك دد عاذعين تدلمعين ددتيعيهدد ذع ددل بينع صدد عوع فدة ىلع

ع  يهع ةلىعاكربع ف عإل با عين ف ينرلعينالةجع جيل عا هلبعكينذع ادىععا ةعرخع نيعين ه عين هبا.
لعكداددىعردلعيف،دد عين تددلمعرددخعند  عرفددنيعرددخعينملفص ردلذع عوحدد ةعزرباددىعرفابددىوعحتد  ع فدد  عوعكددلعاذعين ،ا ددىععإلقددلقع

ع2اااىعرظلفةعرادازةع ص،ا ىعف :ع  عح  ع فبعين بلح نيوع
 IdeationalFluencyالطالقة الفكرية 

فتينعين ب  عرخعين ،ا ىعرةإلبطعص ق بةعين فقصاىع صتدلمعكل قد بةع صد علعوف ع ص ع ا ىع بفبىعإل  ا عكداىعرخعينا هلب
ع فىعيني ق.وعين  اببل عو فىعين  بينأعوعين اتباهعوعين الالع

 AssociationalFluencyالطالقة الرتابطية 
عوعوفدد عإلباددد عإىلعإكدددلدعين فا ددلذع فددتينعين بدد  عرددخعين ،ا ددىععقيب،صددوعك دد عمتاددزينع ددلع ددخعين بدد  عين فددل قعرددخعين ،ا ددىعع 

ع.وكينذع ا ىعإلةين ،اىعممازةوعرفلينعكينذعل ل معحم  ةععوإلفكع ة ىعإنال عكصدلذعاوع ،ا ىعين ا ين  ع
 Verbal Fluencyالطالقة التعبريية 

لددال ىعينا هددلبع عكصدددلذعإلفددا،اععاذعإلددةإلبطع ابهددلعوعإلتدداعإىلع دده  ىعين افبدداعوع ا ددىع فدده  ىع بددلءعينجلدددلعع صدد عوفدد 
عجتفصهلعراا دىعرعع ف هلع.وع

 Figural Fluencyالطالقة الشكلية 
ولدددداىعاوعإىلعر ددداينذعشدددهصاىععينين دددابل  عين اه يبدددلذعوعين ا  ددداحلذعوعوإلفدددكعين قددد بةع صددد عين نادددل عين فدددةيعع فددد  عينار صدددىع

عطا ىعيناشهلد.وعلعين ،ا ىعين دهةيىعوطا ىعينملفلينعاوعلعيتلبعاحالاعإىلعان ين عين ،ا ىعص ،ا ىعين صدظاىوعععرف،لةلع
 Flexibilityاملرونة 

 عوعهىعنظةع قصاىعرفابى.عوينملةونىع هنلع بعىعين فه  ىعين  عيراعهبلعين تلمعر  دلعرلعاعفةمإل
                                                                                                                                                                                                 

 .87لع2002لعرهابىععزيةةعين  ب لعر ةلعإلبداىعينملهلبينذعين دهةيىعوين   ين اى ا ع صا ةلعع 1
ع.88ينملةعععندفهلع عع  2
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 ين تفباددىع اردداعينمل  ددمعايعاذعينملةونددىعفبددلع هدد عرددلعيفددد عبعألين ا ددصبعين فقصدد  عإلرادداعينيل ددىعكدددلعيق دد عصملةونددىعع
إلب  دد .ععورددخعوععينلاصددد عرهدددلعين ددتيعياجددهعين تددلمعمبقا ددل عإىلعإلبددكعامنددل ع هةيددىعحمدد  ةعي ينعددهعهبددلعر ين ددمعينياددلة

إلراداعحل ادهععح عيه ذعين تلمع ل بينع صد لعينمل،ص بعص ،بععاذعيه ذعين تلمعينملب  ع ص ع بعىعرةإلدفىعرخعينملةونى
عين فقصاىع ه عإلابل بعرععإلفق عينمل  معين   ين  .

 هد عينملهددىعوعاعينت دافدلدعوين ادفداعاعويق د عهبدتينعإلراداينع عينملفدىعاوعإلرااينعرخعند  عرفدنيع ابدلعإلفةمعينملةونىع هنلعإلفكع 
عينملقدد بةع صدد عع.ينعع يدد ينع صهدد مين ادهدداعين ددتيع دد عيفددكعإلدفدداععينجتددل إلرادداينع ععوإ دد ينإلاجاىعين فدددلعاعوا  لملةونددىعفدد ععع 

ين بظددةع صدتددهصىعرددخعا فددل عوعلع ا ددبامعخماصددمع ددخعين ا ددبامعين فددل يعوين ادهدداع ،ددة عخماصدددىعاوعين ،ددة عينمللاصدددىععينختددلك
علوعهىعنظةعرفابىعورلعا ىعين  عيفربعهبلعين تلمع خعر  معف ع بعىعين فا عوعخماصدىع

 ع.عوع ع1ب افالذعمهل:إلالتعينملةونىعشهاذعوع  معين اف بعا هلبعحب عكين لع 
 SpontaneousFlexibilityاملرونة التلقائية 

 رددخعفبددلعإلةكددزعينملةونددىع صدد عإلرادداعوعلعين امن،اددىوعربل ددبىعملتددهصىعإلافدد عص ابدد  ععين دداجلصذيق دد عهبددلعين قدد بةع صدد عإناددل عوع
ع.عينملتهصىعحاثعين امن،اىععوإلبفلع اب  عينمل  معاعا هلباعرخع ةىعإىلع ةىعالةجعينجتل 

 لملةونىعين اصقل اىعإلفكعين ق بةع ص ع ة ىعإنال عاكدربع د  عممهدخعردخعاند ين عخماصددىعردخعينا هدلبعين د عإلدةإلبطععةمبفىع لعوا 
حاددثعيددربزع لرددلعينملةونددىعلع لرددلعين ،ا ددىعين دهةيددىوعرددععوعدد بع دد معينخلصددطع ددنيع لرددلعينملةونددىعين اصقل اددىعلعمب  ددمعرفددني

ع.طفت عينا هلبع قامهاىعإلرااعا هلباع ابدلعيربزع لرلعين ،ا ىعامهاىعك ةةع
 Adaptive Flexibility املرونة التكيفية  ) التوافقية(

 إلفدكعاي دلع د بةعوع.عبفدا،ىينملتدلكلعين عوراب  ىع صدارداينذعاوعوف عين ق بةع ص عإلرااعين   عع رةهعإل  ا عحص دعع ي ةع
ينملفدىعقهدخعاذعإلفادربعوفد عهبدتينعلعين تلمع صد عإلراداعين  عهدىعين تفبادىعين د عيبظدةعردخعلا دلععإىلعحدلعرتدهصىعحمد  ة

حت يددلعين ادفدداينذعين ق قددىعملفص رددلذععووفدد عإلفددكع دد بةعين دددة ع صدد عين ارادداعالعين ،ددةمعينمل عددبعينملقل ددلع صا ددصبعين فقصدد 
إذعوعوفدد عا ددةبعرددلعيهدد ذعإىلعإلقبددلعين دددة عا هددلبعينآللددةيخعحدد ععع يدد ةعين ددال ينرلذالددةجعح ي ددىع ادديعين فددبالعإىلع

ع.إلفلب  عرععا هلب 
 Originalityاألصالة 

 فبدددلأعردددخعوعلعينت ددداجلصذردددخععحدددلك وعككددد عع لعردددلف فاددد عينملددد جع ردددلفعل ددداعردددجي  مع إذعينالدددل ىعإلفدددكعإنادددل عردددلف
كينذعوع فاد ةعينملد جعوعكلن ع اع ل يىعوعع ي ةعإتعإكينعوعيفبقع لع ل قعوعين فصدلءعرخعيق دعإذعين دهةةعتعإله ذعالاصىع

عككاىع.وعينبإلبلطلذع فا ةع
                                                           

ع.89ينملةعععندفهلع عع 1
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 عين قدد بةع صدد عإناددل ع  صاصددىعين اهددةينبعصملفددىعين ح ددل  ع ينلددلعينجلدل ددىعلعالدداصىعين دداجلصذكددت  عإلفددةمعينالددل ىع هنددلعع 
علعايعانهعكصدلع ص ع بعىعشا  عين دهةةعزين ذع بعىعالل اهللعين  عيباد عإ اهلعين دة 

 ع.عينتعادل  و عين    عندفهعص قب دععرةين ىين وعينالصاىعاي لعصجل ةععينت اجلصذإلادازعوع
 Sensitivity to poblemsاحلساسية للمشكالت 

 وفددد ع ددد بةعين ددددة ع صددد عببيدددىعين ه دددداعردددخعينملتدددهاذع عر  دددمعردددلع عين   دددد عين دددتيعتعيدددةجع ادددهعشدددلمع لددددةعايع
ينملباهدةع ص لد دع إلنادل ععين حفدلقعهبدت عينملتدهاذعحيد وعاهةعفتينعين ق بعرخعينملتهاذعين  عيةينفلعينملبعوالعرتهاذ

عص تعخماصدىع ت عينملتهاذ.عع ي عيق معح
 عن ينح عين بقمعوعيف عينال،لءعع كدلعاذعين تلمعينملب  عيفا،اععببيىعين ه اعرخعينملتهاذع عينمل  معين  ينح . ه
 عينكاتددددلم قدددد بةع صدددد عيتددددلبعإىلعاذعينيفل دددداىع صدتددددهاذعفدددد عينوعحيدددد عصملتددددهاذعإحفل ددددلعرةفدل.وعين ق دددد بععوع

عينيقل قعوعان ين عك اةعرخعينملفص رلذععينلابلبين بل  ىعهبللعحاثعيق معين دة عص  كازع ص ععينملفص رلذحتةيعوعينملتهصىلع
 عإنال عطة ع  ي ةع صافباع خعينملتهصى.وعينملتل ةعوععوينتن،بل لذ
 ينمل ين ددمععوين ق دد بع عيناشددالءعاعو صدتددهاذعإلظهددةع ل بددلع عشددهلعو دد عص فادد بعاعينيفل دداىويا دد عرددخعك دد عاذع

ينيفل ددداىع صدتدددهاذعتعإلقا دددةع صددد عببيدددىعوعلقعصيلعدددىع ا  اددد عا هدددلبعإلفددددلع صددد عين ارادددالعممدددلعيدددؤ يعإىلعين حفددد
كدددت  عين ف ينردددلعكينذعوع هبهدددلعمتاددد عإىلعين ف ينردددلعينخلدادددىعين ددد عإلدددؤاةع عينملتدددهصىعوعلعينملبلشدددةةع صدتدددهصىعوينجل ينندددبعين رةيبدددىعا

عرتهاذ.إلتدلعفت عين ق بةعاي لعإل  ععوت ةعوعلعين  عإلفببعسااينذععلنباىوعين  صىع
 دداع ددبالع إل دد ين علعنفددا،اععاذعنبهددةعاذعين قدد بةع صدد عينيفل دداىعجتددل عينملتددهاذعرددخعافدد ع دد بينذعين  دد ين ع ددت  عت 

 1  وذعين حفلقعصملتهصىع.
 التفكري اإلبداعي مقاييساملطلب الثالث:  
 2:اختبارات تورانس للتفكري اإلبداعي 

Torrance Test of Creative Thinking ( TTCT )ع
 عوين ددتيعمتدد عرةينعفاددهع ددلمعPual Torrance, 1966ينملقاددلقعين ددتيعلددددهعين فددلوعينارةيهدد ع دد دعإلدد بينن أليفدد ع

معرخعاك ةعينملقليا عين ال ينرل ع صهتمع خعين قد بينذعين   ين ادىع د جعينملافصددنيعو د عردةعينملقادلقع فد ةعرةينحدلع دتدع1974
ينعينجملدلدعنظدةين ع  مجادهع صردلذع  يد ة,عو اقبابدهع باةدلذع اهلعإل بينن عوزراء ععه  ين عكباة,عكدلعيف عرخعاشهةعينملقليا ع عفدت

                                                           
ع.90ينملةعععندفهلع عع 1
 .124لع ع2007لعرؤ فىعح بقعين  و اىع صبتةعوين ا زيعلعر ةلعينيلعين  اهلبيع صدتهاذحمد عين  رب لعع 2
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 ة ادل,عويةإلهدزعفدتينعينملقادلقع صد ع ادلقع د بينذ:عين ،ا دى,عوينملةوندى,عوينالدل ى,عوين ادللدالععوخماصدى,وانهع داعراحادزعاقل ادلعا
 مهل:ععزايخين  ل لذ,عوياه ذعرخععوا

 : الصورة اللفظيةلاجلزء األو 
ينلابلبينذع ة اىعوينتلابلبينذعين  ا عيناوىلعإلفاد ع ص علد بةعرة قدىعإلف،د ع صددافص ع ةلدىع ذعفتينعينجلزءعرخع بفىعياه

اذعيدهةعويفجيدعا ةصىعإلؤ يعإعل اهلعملفة ىعيناشالءعين  عوعيفة هلعرخع بل,عويدد هعينا دبلبعوين بادل جعينملدهبدىعملدلعحيد  ع
 . عين   بة

 االختبار األول:توجيه األسئلة
كددلعينا ددةصىعين دد عقهددخعاذعيدهددةع اهددلع ددخعين  دد بةعينمل عدد  ة,عواذعيفددجيدعكددلعينا ددةصىعين دد عععي،صددبعرددخعينملدحدد  عاذعيهاددب

 حل  .ع حيالعهلع ه عيفةمعرلعف
 االختبار الثاين:ختمني األسباب

 ي،صبع اهعرخعينملدح  عاذعيهابعرلعيفا،اععاذعيدهةع اهعرخعا بلبعممهبىع صحل  عينمل ع  ع عين   بة.ع
 تائجاالختبار الثالث:ختمني الن

 ي،صبع اهعرخعينملافص عاذعيهابعرلعيفا،اععاذعيدهةع اهعمملعقهخعاذعحي  عألين الدابلذ ع ف عينيل  عربلشةة.
 االختبار الرابع:حتسني اإلنتاج 

يقدد مع صددحدد  علدد بةع حدد جع فددبعيناطددددلدعوفدد ع بددلبةع ددخع اددل,عوي،صدددبعربددهعاذعيدد للع صاهددلعين افدد ياذع ا دددب ع
 ر  بعملزي عرخعين دة،عوين فةوب.

 االختبار اخلامس:االستعماالت غري الشائعة 
 أل صبعين  دا  عرخعينملفةومعاذعرفظ عين بلقعيصق ذع فصبعين  دا عين دلب ى.ع هةع عينت افدلتذع اعشل فىعمثع وهنل.

 االختبار السادس
إلددؤ يعوي،صددبع اددهعرددخعينملدحدد  عاذعيدهددةع عاكددربع دد  عرددخعينا ددةصىعين دد عقهددخعاذعيفددجي لع ددخع صددبعين  دددا ع تددة عاذع

 فت عينا ةصىعإىلعإعلصذعراب  ى,عواذعإل اعينفادلمعينآللةيخ.
 االختبار السابع

ين ددد هعاذععيقددد مع ادددهع صددحددد  عر  دددمع ددداعممهدددخعينيددد و ,عو هدددخع صادددهعاذعيدددد هعح وادددهع فدددا .عوفدددتينعينمل  دددمعفددد 
  صفحبعلا طل عإلا ىلعربهل,عوإلة ،هلعصابه,عرلعين تيع  عحي  ؟عاكابعكلعختدابلإل .ع

 الصورة الشكليةلثاين: اجلزء ا



اإلطار النظري للدراسة                   الفصل الثاني:                                                        
 

 

41 

 1وياه ذعرخعاا عينلابلبينذع ة اىعف :ع
 االختبار األول: بناء الصورة:

يقدد مع صددحدد  عشددهلعربحددىعرظصددلعخب،دد  ع دد  ينءع ع ينلصدده.عوي،صددبعرددخعينملدحدد  عاذعيدهددةع علدد بعرددلعقهددخعاذع
 يةمسهعحباثعيه ذعينجلزءعينملظصلعص ف ين ععزءعرخعين   بة.

دهةع عل بةعوعيدهةع اهلعاح عرخع بصه,عواذعيفدادةع عإ دل ىعا هدلبعع يد ةع صد ع هةإلدهعكدلعي،صبعرخعينملدح  عاذعي
 يناوىلع ه عجيفصهلعحته ع  ىعر اةع ب رلعإلهادلعين   بة.ع

 مثع صاهعاذعيدهةع عين  عو ب ينذعين ق ىعواذعحيلودعاذعيه ذعين فب ينذع اعرجي  م.
 االختبار الثاين: تكملة الصورة 

 عإكدلدعين   بع دخعطةيدقعإ دل ىعل،د  ع فشدهلدع داعينملهادصدى.عكددلعي،صدبعردخعينملدحد  عاذعوي،صبع اهعرخعينملدح ع
 حيلودعاذعجيفلعبمسهعحيه ع  ىعشاقىع خعطةيقعإ ل ىعا هلبعع ي ة,عمثع صاهعاذعيدهةعص  عو ب ينذع ة  رلإله.

 االختبار الثالث:اخلطوط املستقيمة 
رفددداقادنيعراددد ينزيني,عوي،صدددبعربدددهعإلهددد يخعر  ددد  لذعص دددال ينمعيقددد مع صددحددد  ع تدددةةعرة فدددلذع عكدددلعرة دددععل،دددنيع

ينخل،دد  عينملا ينزيددى,عواذعيدهددةع عاكددربع دد  عممهددخعرددخعيناشددالءعين دد عوعيدهددةع اهددلعاحدد عرددخع بصدده,عواذعجيفددلعكددلعلدد بةعربهددلع
 حته ع  ىعشاقى,ع ص عاذعيدهةعص  عو ب ينذع هلعربهدل.

 ( Guilford Tests) :اختبارات جيلفورد
 عاصد ب عينلابلبينذع  ي ةع قالقع  بةعين ادهاعين   ين  ,ع با ع ص عمن ك عين بباىعين فقصاىعكينذعينا فل عين  ااى.اوب ع

 د بينذعرفابدىعا د  لعجتلب ده,عوجتدلببعصح دنيع لدةيخ,عو اددلععيبو بلءع ص عفدتينعين بدد ك ,عين د هععاصدد ب عاذع صادهداعين اتدف
 2يص ع ةهع اص عين ق بينذعورقليا عكلعربهل:ع

 ساسية للمشكالت احل .1
 رخعلادعو اهع بقل معين ت ءعو ا  ه.وعويفا دع صاهلعإرلعرخعلادعو  عين دة ععحبلعىعين ت ءعإىلعين احفنيعا

 وتقاس هذه القدرة بة: 
ينلابدلبعين ددبظ عينتعادل اددى,عوي،صددبع اددهعرددخعين دددة عين دد ين،عندد  عرددخعين احفددابلذع صدد عاحدد عين ددبظ عينتعادل اددىعين قل دددىع عع–اع

 ينجملادع.ع
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حتفدنيعينا وينذ:عوي،صدبع ادهعردخعين دددة عإ لدلدعحتفدابلذع صد ععهدلزعشددل ععينت دال ينم,عكددلعي،صدبعربدهعينكاتددلمعع–بع
 رلعيةين عا  لع اه.

 ببيىعينملتهاذعوي،صبع اهعرخعينملدح  عككةعا عرتهاذعإلافصقع ت ءعرفةوم.ع-عدع
عل بة.عوينكاتلمعينملتهاذ:عي،صبع اهعرخعين تلمعينكاتلمع ابع فاطعرا دخع عشهلعاع– ع
 الطالقة:   .2

ويدددا ع”عين ،ا دددىعين افبايدددىعع–ين ،ا دددىعين دهةيدددىعع–طا دددىعين اددد ين  عين صدظددد ععع–طا دددىعين هصددددلذع“ع  فدددلرهلعيناب فدددىعفددد :
 ع ال هلعرخعلادعينتلابلبينذعين ال اى:

 و اهعي،صبعرخعين تلمعككةعاكربع   عممهخعرخعين افدلتذعش ءعرل.االستعماالت:  -أ
  اهعرخعين تلمعككةعاكربع   عممهخعرخعيناشالءعينملب بعىع ع ةىعرل.عوي،صبتسمية األشياء:  –ب 
 ي،صبع اهعرخعينملدح  عككةعاكربع   عممهخعرخع بلويخعرق حىع ق ىع  اة.عناوين القصص:  -جة 
 وي،صبع اهعرخعين تلمعينخلل عع الابلبعككةعاكربع   عرخعين ا  فلذعين بلجتىع خعظةمعرفني.النتائج البعيدة:  –د 
 ونة: املر   .3

وإلقدلقع  ين د،ىعرفدل تذعحفدل اى,عي،صدبع اهدلعردخعينملدحد  عع »ين اصقل ادىععوينملةوندىعين اهادادىععينملةوندىع« وف ع ص ع فدني:
 ين دددةةع ينلدددلععل  ين ددد،ىعاشدددهلدعرا ينلصددىعألعرة دددعع ينلدددلع ين دددةةعوين دداب يندعيناب دددلمع ةرددد زعإلف،ددد ع ددده,عويددا عإلراافدددلعص دددادةينبعا

 ...عوفهتينع .علرة ع
 ئية املرونة التلقا -أ

 1وإلقلقعصتلابلبينذعين ال اى:
 ينتلابلبعينملفال مع عين ،ا ىعو هخعيا عين  كازع اهع ص عامنل عينت افدلتذعو ا ع   فلع وفينت افدلتذ:عع .1
 ينتلابلبعينملفال مع عين ،ا ىعو هخعيا عين  كازع اهع ص عامنل عينت افدلتذعو ا ع   فلع وفإلفداىعيناشالء:عع .2
 ينتلابلبعينملفال مع عين ،ا ىعو هخعيا عين  كازع اهع ص عامنل عينت افدلتذعو ا ع   فلع وفين بال جعين بفا ة:ع .3
و اددهعي،صددبعرددخعينملدحدد  عككددةع دداىعين ددافدلتذع دداعرجي   ددىع تدد ءعشددل ععينت ددال ينمعينت ددافدلتذع دداعينملفاددل ة:عع .4

 شةي،ىعاذعإله ذعخماصدىع ف هلع خع فب.
 ين ال اى:عوإلقلقعصتلابلبينذاملرونة التكيفية:  –ب 
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ألعزءعوينح عرخعافىع ب  عوزرخعا ين هعاب عع  دل ق عوي،صدبع ادهعردخعين تدلمعإزين دىعاحد عينا دا ع ا ينذعين هربي :عع .1
 ينملة فلذعينمله نىعرخع ا ينذعين هربي عحباثعإلؤ يع عين بهليىعإىلعحتقاقعش ءعرفني.عورخعمنلك عينمل ص لذعا

  ددل ق عو اددهعيددا عإزين ددىعايع دد  عرددخع ادد ينذعين هربيدد ع عألعددزءعوينحدد عرددخع بدد يخلعزرددخعا ين ددهعاب ددعع ادد ينذعين هربيدد :عع .2
 منلك عرخعينملة فلذلعحباثعيبق ع عكلعمن ك ع   عرفنيعرخعينملة فلذ.

ألعزءعوينح عرخعاااىع ب  عيتدلعكلعربهلع تةع  حلذ,عزرخعا ين هعاا ع  ل ق عو ادهعيدا عو دعع  حلذعينملة فلذ:عع .3
رة فددلذعرتددلهبىع ص حددىعين ت،ةنج,شددةي،ىعاذعتعي  ددععاك ددةعرددخع ع عر ين ددعع صدد ع  حددىعx دد  عرفددنيعرددخع ارددلذعأل

 ايعرخع ،ةيعين ص حى.عو د  عاعو ارىعوينح ةع عايعلمعا
عو اهعيتكةعين دة عينت ال ينرلذعينملدهبىع هصدىعشل فى.ينلابلبعينا دلظعين تل فى:عع .4
 1تلابلبينذعين ال اى:عوف عين ق بةع ص عإنال عا هلبعإلادازعصجل ةعوين ،ةين ىعوين ب بة.عوإلقلقعصاألصالة:  .4
حاددثعيقدد بعردد جعشددا  ععلينتلابددلبعينملفددال مع قاددلقعين ،ا ددىعرددععينلدداامعطةيقددىعين ا ددحا ع فددعنةةاوين القصةةص:  -أ

 ين علصذع نيعينا ةين عوا صهلعشا  لعإلف عرؤشةينع فلل ى.
 كينذعينجل ةعوين ،ةين ى.ر لعرلععلءع عينلابلبعين ،ا ىعوينملةونىلعو هخعيةكزع اهع ص عينا هلبعالنتائج البعيدة:  -ب
 بدلبةع دخععددزءينذع د  ع بد  عكددلعربهددلع داىلعوزرددخعا ينءعكدلعربهددلعاددا ع  دل قعوي،صدبع اددهعردخعين دددة عع فدداأللغةا::  -جةة

 لال الع صرزعرفني.عوإعل انيلعمت لعحاعحقاقالعاعوإلق اعإعل ىعا
 دلتذعش ءعرل.و اهعي،صبعرخعين تلمعككةعاكربع   عممهخعرخعين افاالستعماالت غري املعتادة: -د
 املستحيالت.  -هة
 وإلقلقعرخعلادالتحليل:  .5
 حتليل الشكل إىل أجزائه.  -أ

ألرهدد ذعرددخع تددةيخعلدد بة لعويقدد معين دددة ع عكددلعربهددلع اجةيدد علللددالذعر  دد  عرفددنيعاختبةةار الوجةةوه املختفيةةة:  -ب
 إلق ره.

 رخعا هلبعوو ل ع.عي،صبعرخعينملدح  عاذعحيصلعينجلدلعإىلعرلعإلا دبهاختبار التحليل اللفظي:  -جة
 ي،صبع اهعرخعين تلمعحتصالع قةةعإىلعرلعإلا دبهعرخعوح ينذعا ل اىع صادها.اختبار حتليل الفقرات:  -د
 :وإلقلقع دالتأليف:   .6
 ش ءعرفني.عوحاثعي،صبع اهعرخعين دة عحت ي عيناشالءعين بل  ىع عشهلعااختبار تنظيم اإلدراك البصري:  -أ
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 ألين قص عوين ق،خعر ا ع اه يخعر    عاك ةعإلةكابل.اختبار يطلب فيه من الفرد إدماج شيئني:  -ب
 ألين قدلجعوينجلة،عر ا ع ص ل دعإىلعرده معاث ث.اختبار يطلب فيه من الفرد إدماج مفهومني:  -جة
 إعادة تنظيم األلفاظ إلنتاج مجله ذات معىن.  -د
 ة ترتيب تسع كلمات يف مصفوفة يكون هلا معىن يف أعمدهتا وصفوفها. اختبار يطلب فيه من املفحوص إعاد -هة
يفددجيدع ددخعا  ددلععوكصدددىع فدد عإلدةيددقعحةو هددللعاععووي،صددبع اددهعرددخعينملدحدد  عإ ددل ةعإلةإلاددبعمجصددىعاإعةةادة التحديةةد:   .7

 يناشالءعا ينءعش ءعرل.
ح ع ع صفدصىعين فا دلذعين فدبباى,ععواعرهلنال ععواعبرلنالايع  بةعين دة ع ص عحتقاقعينل ين عينملجي  م,ع  ينءعكلذعالنفاذ:   .8

ببيددددددىعع–ينيفل دددددداىع صدتددددددهاذعألين ددددددبظ عينتعادل اددددددىععوين بددددددلإلجعين بفادددددد  ,عاع–وإلقددددددلقعمبقددددددليا عين فا ددددددىعألينا وينذع
 1ينملتهاذ ,عو هخعرخعلادعإل بامعين علصذع صاهلعإىل:

 إجاابت منفصلة.  -أ
 وضوع البند. إجابة متثل التضمينات غري املباشرة والنتائج البعيدة مل -ب

 اختبارات واالش وكوجان: 
(Wallach & Kogan Tests, 1965)  

 :عزايخياه ذعرقالقعوينتجعوك علذعرخع
 وياجي معرخعاااىعينلابلبينذع ة اىعف :اجلزء األول: لفظي: 

يفدد عاذععوينملة فدى,عاعووي،صدبع ادهعردخعينملدحد  عاذعيفدد عمجادععيناشدالءعين  ين ةيدى,عااألمثلةة:  واختبار الشةواهد أ  .1
 مجاععيناشالءعين  عإلفببع   لء.

ع–وي،صدددبع ادددهعردددخعينملدحددد  عاذعيدددتكةعمجادددععينت دددافدلتذعينملدهبدددى:ع ص دددحادىعاختبةةةار االسةةةتعماالت البديلةةةة:   .2
 زبعينملا  ...عينخل.ع– جصىععين فالبةعع–ين فهنيع

ع–ين ب،لطددلعوينجلددزبعوي،صددبع اددهعرددخعينملدحدد  عاذعيددتكةعمجاددععاوعددهعين تددبهع ددنيعيناشددالءعر ددل:عاختبةةار أوجةةه الشةةبه:   .3
 وين اصدزي ذ...عينخل.ع ين ةين ي

 عمها:و اهعيفةهع ص عينملدح  عر ين عرة اى.عوي عهع هعن  نيعرخعينتلابلبينذعاجلزء الثاين:شكلي: 
 ين ة  رلذعينملفةو ى.عووي،صبع اهعرخعينملدح  عينملفلينعينحملادصىعين  عإل دع صاهلعيناشهلدعااختبار معاين الشكل:  -
 و اهعي،صبعرخعينملدح  عككةع   عرخعينملفلينع صل،  عينملة  رى.اختبار معاين اخلط:  -

                                                           
ع.129ينملةعععندفهلع عع 1
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  (Getzals & Jackson Tests, 1962)مقياس جيتزلز  وجاكسون:   :رابعا
 م,عوياه ذعينتلابلبعرخ:1962ظهةعرقالقععااز زعوعلكف ذع لمع

ددىع هدلعكصددىعرفدىعخماصدملعوي،صدبعربدهعاذعيف، عينملدح  ع ل دىعرخعا عو تدةيخعكصاختبار ترابط الكلمات:   .1
 يتكةعاكربع   عرخعينملفلين.

 يف، عينملدح  ع   عرخعيناشالءعوي،صبعربهعككةعمجاععينت افدلتذعينملدهبىع ل.اختبار استعماالت األشياء:   .2
هددلعويف،دد عينملدحدد  ع دد  عرددخعيناشددهلدعينمللداددىعينملفقدد ةلعوي،صددبعربددهعين افددةمع صااختبةةار األشةةكال غةةري املرئيةةة:  .3

    ى.
 ويف، عينملدح  ع   عرخعين ق مع اعينملهادصى,عوي،صبعربهعإكدل لعوو ععهنليىع ل.اختبار القصص الناقصة:   .4
 1ويف، عينملدح  عرتلكلعراف  لعوي،صبعربهعو ععاكربع   عرخعينيص دعينملدهبىع ل.اختبار حل املشاكل: . 5

 التفكري اإلبداعي وسبل تنمية معوقاتاملطلب الرابع:       
 التفكري اإلبداعيمعوقات 

ع2قهخعح ةعينملف  لذعينا ل اىع صادهاعين   ين  ع :
 :عوعد  عب دا عرافدصطعتعيقد بعينا هدلبعين   ين ادىلع  معسيا عين زراءلع اةىعرهاظىلعإلاد لع عين  جاجوعرف  لذع اةاى

 ينمل ينب عين ازرىع صفدل.عو صىعينار يندعال
 لعين فددة ىع عإلدد ينبعينتعادل اددىلعين بظددةةعينت دد ين،ينخلدد معرددخعين بقدد ع دد دعوعلعين اقل ادد وعرف  ددلذعاقل اددى:عععر ددلعين فددل ينذع

 ينيه .
 إمهددددلدعص دددد عوعببيددددىعين تددددلمعين ب ددددةيىعرددددخععلنددددبعوينحدددد علعحل ددددىعوينحدددد ةع عين ادهدددداعكل ددددال ينم:ععحفدددداىرف  ددددلذع

 ينيفاى.عينمل لاذمجاعععين ال ينمينجل يننبلع  مع
 ا ددل ابع هةيددىع دداعربل ددبىع دد مععين ددال ينملع صدد عإي ددلدعينا هددلبع  لددةيخيددى:ععر ددلع دد مع دد بةعين دددة عرف  ددلذعإلفباعع

 نقمعينملفص رلذ.عولحىعينملفص رلذعا
 :ربق  .وعا هلبع اعلحاحىعيؤ يعإيعحلع اعلحا ععين ال ينملعا هلبع اعرةنىعكل ال ينمععرف  لذع هةيى 
 د معين بظدةعإ اهدلعردخعوعهدلذعنظدةعوع زدعينملتدهصىعلعينملالعإىلعإلقاا عينملتهصىلعرف  لذعإ بينكاى:ععين بظةةعين بد،اىع فر ب 

 حتصالعينملف،الذعح دعر    عينملتهصى.وعلف  ىعإ بينأعينمل  معوععخماصدى

                                                           
ع.130ينملةعععندفهلع عع 1
ع.ع18-15لع ع ع2000لعرهابعين قلذع صبتةعوين ا زيعلعر ةلعكامعإله ذعرب  لإ ةينفا عحمد عينملرلزجلععع 2
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 دد معين ة بددىع ععو دد معين ا،دد بعاوععلإنالعهددلوعلعينيهدد ع صدد عينا هددلبع دد دعإل  ادد فلعينندفل اددى:عين رددد هرف  ددلذع لطداددىع 
 ددد معين قددد بةع صددد عمتاادددزعينيقاقدددىعردددخعلعنقدددمعين فدددا،ةةعين الاصادددىلعين بددد موعين ةينحدددىعوعع ددد للءينتين ا،ددد بعع ددد معين قددد بةع صددد ع

 ينخلالد.
 لعإمنددلع دد بفلعينجملادددعع فدد عممددل  وعلعوعإلقدد بعاابددلءع اددلمعالددحلهبلعهبددلعإفددلزينذعإ  ين اددىين   دد عألين ددزرخع عينيقبددىعين البخياددى:ع

 إلقاا عينجملادعع ه.وطبافىعلعن  عين   ين وعين زرخعفبلعيؤاةع ص عكداىعين   ين عوع
 لعينملبدد  عخيتدد عرددخعينا هددلبعينجل يدد ةلعرددخعينااعينمل ل اددىع:ينااعينا صدد  وعتشددف بيىعألعإل ددلب ع ددنيعينااعوعرف  ددلذعشددف بيىع

وفدخععإىلفدتينعين  دةين عيدؤ يعوعلعينا ص إلبق عفت عينا هلبعحبافىعينااعوعلعخيت عرخعرفل بىعينجملادعع ص عفت عينا هلبوع
 يفاقعين دهةعين   ين  .

 د معوعح ين دهلعوع  بينإلدهععين دارادلعو د مع  معإلتدجاععينا دةين ع صد عين نالعادىوعرف  لذعالةج:ععر لعنقمعينملفص رلذع 
 1لعو  معإلق يةعين فدل.ين فلةيىوععوينت اهزينءلعينملبل تى

 سبل تنمية التفكري اإلبداعي
 2رخعامههل:وعين  عإلفل  ع عإلبداىعين ادهاعين   ين  ععينا ل ابي ع عين ف ي عرخع

 أسلوب حل املشكالتأ_ 
و ددقعحددلع ددلععوإجيددل إلا،صددبعربددهعين ادهدداع اهددلعوعين فدصاددىعوعحالإلددهعين افصاداددىعع ين ف يدد عرددخعينملتددهاذععين نفددلذي ينعددهع

ألعا ددص بعيفاددد ع صدد عين بتددل عع:إىلرددبهجعرفددنيعيددةإلبطع  ددص  هع عحددلعينملتددهاذعحاددثعيتدداعا ددص بعحددلعينملتددهاذع
ين بحددثع ددخعحصهددلعو ددقعوعيبدد اعص ددا لبةعإلدهددا ع  عدد  عرتددهصىعرددلعإلفدداحقعين ادهدداعع ددتفكعينملددبظ ع صدددة عو ددقعرددبهجع صددد ين

ين افصادادددىع لعحادددثعيفدددد عفدددتينعينا دددص بع صددددة عصكافدددلبعين ددددة عينملهدددلبينذععينانتددد،ىل،ددد ينذع صدادددىعومبدلب دددىع ددد  عردددخع
حددلع صدتددهصىععإىل لدد دعين ازرددىع ددافص عينخلددربينذعينمللاصدددىع ددخعطةيددقعإل ظاددمعفددت عينملهددلبينذع صعوينا ل دداىين فصداددىعينملفة اددىع

إاثبةعينفادددلمعوعممددلعحيدثعينا دةين ع صد عين افدلوذععددل  ينجلوععاي دلعإفحددىعين دةلدىع صفددلعين ددة يوع صاهدلععوينت اددل ين  قدىعص دبد عوع
ر ين معع يد ةع بد رلععكتينععإل،باقعينا ةين عينملفة ىع وعحالةعينملافص عوإ بينأعامهاىعينملفة ىع عينا ةين عوشف بف ع مهاىعرلعيافصد ذع

 .رفل لعع ي ةعمملعجيفلعين افص عاك ةع ل  ةععينا ل اىجيع خعينملتهصىعإلبت
ع ص عاح عينا ص  نيعين ال اني:عوينت ادل حاثعقهخع صدة عين اداازع

ىفععوعين ددد مععين ددددة ع ابهددددلعيهددددخع وعلعإ  ين ادددىا دددص بعحدددلعينملتدددهاذع ،دددة ععوعا ددص بعحدددلعينملتدددهاذع ،دددة عرجي   دددى
عإ اهدلين  لد دعيصد دعع يد ةعوعيفدبقععإىليهد معع د عا ص بعحلعينملتهاذعين   ين   لعوىفعين بال جعينملةع ةلعكاداىعإلبلوع

                                                           
ع.19ينملةعععندفهلع عع 1
 .18لعع ع2007لع ينبعين دجةلعر ةلعين ،ةيقعإىلعين   ين عوعين ادازعين  ينبيين فاايبعحمد عزوي لعع 2
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حصد دععإىلين  لد دععينملةعد ةعفد كددلعاذعين بااجدىعلععوإإلقلنهعملهدلبينذعين ادهداعين  د ين  ويا،صبعرخعين دة عمتهبهعلعاح عرخع بل
عينالدددل ىتعيتددد  ع ادددهعوعصىعحدددلعربل دددبع صدتدددهعإىل ددداعرجي   دددىلع ابددددلعحدددلعينملتدددهاذع ،دددة عرجي   دددىعيهددد مععإ  ين ادددى

ين ا لددلعع  لددةيخحصدد دعرب،قاددىعوينذعكددلذع ددبقعععدد ةعفدد ين بااجددىعينملةعوعع،ل ددبع اددهعرهددلبينذعين ادهدداعين  دد ين  ين عوت ددال م
 .إ اهل
 تطويرهاو  األفكارأسلوب معاجلة ب_ 

عإاثبة صد ععينا دص بويفاد عفتينعلعإل، يةفلعإىلرخعحدظعينملفص رىععين  عإلبقلعينجله عين افصاد يفاربعرخعا ةزعا ل ابعين ا بي ع
إل،ددد يةع هدددةعينملدددافص عوإلبدادددىع  بينإلدددهععيفددده ع عإلفصادددد ا دددص بعع: ين فادددىعينملدددافص ع صددد عحتفدددنيعين دهدددةةعينمل،ةوحدددىعويفدددةمع نددده

ينيدلعاك دةعإل،د بين عوو د حل ععوزاي ينذعإل، يةيدىعع يد ةعجتفدلعين دهدةةعاعوإ دل ى خعطةيقععإل ظامعرفص رلإلهعين فل قىععين   ين اى
 .ينآللةيخو ل  ةعوإلقبا عرخع

 ابإلتقانالتعلم أسلوب ج_  
ع. عين افص ع دل صاىعاك ةعينت ادةينبوعرفل  ةعينملافص ع اافص ع    عرلعقهخعرخعكدلءةععإىليه مععا ص بعإلفصاد ع ف 

 عف :وعويا عفتينعينا ص بعو قلع فصفصىعرخعينخل، ينذعين اال فاىع
 بددلءعمثعععوحدد ةلينملهددلبينذعين ازرددىع هددلعوعلعوحت يدد عكدد عينملفص رددلذعينافدد ينمعين فددص كاىع ص حدد ينذعينملفة اددى:عحت يدد ع دد ين ين ع.1

 عين افص . دصاىعع لعإل،باقعينتلابلبينذع بصال ع ص   مع ص عرفا جع  بةعينملافص ع بلعين ب ءعمنلك ع الابلبينذ
عإتوحدد ةععيلعرددععرةين ددلةع دد معجتددلوزعا إلقدد اع بددل عإعددةينءمثععينملهددلموععينانتدد،ى:ع بين ددىعكددلعوحدد ةعإلفصاداددىعوإلبداددتعين ددافص ع.ع2

 .عإإلقلذعينملافص ع ل ف عين اجيك عرخع
لعكددلعوحدد ةعوك دد عصتلابددلبعين ببددل  ععينملبتدد  ةعرددخعينافدد ينم:عرددخعلددادعين اجيكدد عرددخعحتقاددقعإإلقددلذعين ددافص ين اجيكدد عرددخعع.ع3

نددهع ددت عين  حدد ةعوىفعحل ددىعينإلقللعينملددافص عإلرتيددىعبينعفددىع ددخعين ددافص عوإ ،ددلءعإلفصدد عكددلعوحدد ةعين  ددفمع وعوحت يدد عنقددل عين قدد ةع
عينخل.وفهتين...عإلصاهلعيباقلع ص ح ةعين  

 التعليم ابالكتشاف       _ع
 معربددهعين  لدد دع صباددل جعينملا لددلةع بددلءع صدد عينملفص رددلذعينملف،ددلةعرفددال رل عرهددلبينذعإلدهايددىعين ددعصاددد ا ددص بعإلفع فدد

إعدةينءعين اقد اعوعويدا ع اح يد عينافد ينمعينملةعد ةعحت يد ينعإعةين ادل عينملفصد ع.ععإشدةينمين  كابعحت عوعين احصالعوعراف  ةعكلت ابال ع
ين افصادادىععينانتد،ىين دةلدىع ص،دابعملدلب دىععوإفحدىكينذعين بهدلايذعينملدا حدىععينا دةصىين ا لبةعإلدهداعين ،دابع ،دة،عوعين قبص ع

ل، ينإلددهعوععين بحددثعين فصددد ع  ددعينجيددليبإلهدد يخعينجتددل عوعين فصاددلععرددخعإجيل الإلددهعععإلبداددىعرهددلبينذعين ادهدداوعلعوإعددةينءعين اقدد اعين بفدد ي
اردلع دصبالإلهع هد علدف  ىعين دال ينرهعلعزاي ةعين  قدىعص دبد عو ق بينإلدهوعإلبداىعرهلبينذعينتإل لدعوعحتدلعين ،ل بعرفة  اىعإلفصدهعوع
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عين حبدل ببع د عيفدلعإل بيبعينملفصددنيع صد عل، ينإلدهعإىلحيال عوعينملفا جععتعيبل بعين ،ابع فاموعين ،ابععإ  ين  ازيني ع
 1 ص،ابع ب رلعتعيفا،اف ذعين ا للع صبااجىع.

 األسئلةأسلوب ه_  
 ردةهعرفدل  إلهع صد عين دافص ع ا لدالعينملفص ردلذعين دة عإلصق ع ص علعينملافصفصىعينمل ين ،ىعينا ةصىيفةمع نهععجمد  ىعرخع

ينملفصد ع ص دفمعينملبهدةع د جععينكاتدلمردخعإجيل الإلدهعوعع عوال،ةهصكاتلمعنق لذعرفة اهععوإل  اععا ل هعاوع قصهععإىلينجل ي ةع
إلبد عرهدلبينذعين ادهداعين فصادلعوعيني ينبعوععوين ن لذ صح يثععينآل ينبإل ببعين دة ع ص عمجصىعوعجتفلعين دة عاك ةعإلدل اعوعينملافص ع

كفدخعين ددة لعاردلع اد بعفدتينعينا دص بعاهندلعيدؤ يعإىلعع ابدلف ععاك دةإلهد ذععينا دص بين ددة عهبدتينععإ اهدلي لععين  ينملفص رلذعوع
كةينفادددىعين ددددة عععإىل دددلةيىعممدددلعيدددؤ جععو ددداعرا ينزندددىعإلددد ينو،ع دددنيعرددد ،عرددددة عاعوإحهلردددهين ددداجلصذعينملدددافص عوعز دددىعينملفص ردددىعجت

ع صد بقع.ع
 األدوارأسلوب متثيل _و 

صملافدىعددة ع عين ع اهدلعظةومعإلادازعصيةيىعيتدفةعينملهلبينذع وعينملفلبمععإكفلبعإىليه معع عإلة اه ا ص بعإلفصادع ف
وين فادىعويفدربععولال ادىعاعوشل داىعالدةجعفبخيادىعا ادهعيقد معين ددة ع داقدمعوع اددهعوعينجتلفلإلدهعوعمملعيبفه عينجيل ال ع ص عإلدهدا ع

ين افبداعحبةيددىعوعينتإل دلدعوإ ينبةعينملبل تدىعوعا هلبفدلع عينمل  دد  لعردخعممازينإلدهعاندهعيبدد عرهددلبةعين ،ا دىعوع دخعابينءعفدت عين تل داىع
واي دلعإلدةيد عينيةكد عرفدل عوعين صرد يعوعين بتدل عينتعاددل  ععين ال ينموعإلبداىعين ق بةع ص عينختلكعين قةينبعوعين زراءععوينح ينم خعين ةايع

ينملتل ةعين فصباىعوين دالصمعردخعين  دةين لذعوين اد إلةعمثعإ دل ةعين اهادمع دلعوكدتينعإلد بيبعين ددة ع صد عكادادىعين ا دةمع عينمل ين دمع
عوينملتهاذعين ا راى.

 القبعات الست للتفكري    ك_
 صادهددددالعإكعياددددا عين دةلددددىع  ،ددددلءععينتنابددددل ين دددد عإلدددد  ةع ددددة عين دفل ددددىععيفدددد عا ددددص بعين قبفددددلذعين فدددد عاحدددد عين ،ددددة 

كلذعين د معربدهعإلبفداطع وعين وينب ع يع  نينا ص بع خعطةيقعع  اعفتينلعين ازو عصا  ىوعإل، يةعين حفلقعص ق ةعوعععين جيل الذ
وينح ع عين    عكينإلدهعردخعلدادععين افلرلعرععش ءوعق معص ادهاع ل تلمعيع.ين فدل،ع صددهةع ارااعمنطعإلدها عوعين ادهاع

عع.فتينعينا ص ب
خيصفهدلععواعين نفدلذولالىعطةيقىعين قبفلذعين فاىعف عإلقفا عين ادهاعإىلع اىعامنل لعوين ابدلبعكدلعمندطعكقبفدىعيصبفدهلع

 بفدىعحد عنفدا،اععمتاادز عوحدظدهع  ا عممازين ع هدلع عحفبعطةيقىعإلدها ع عإلص عين صحظىلعو افهالعينارةع ق عا ، ع يع  ن
ينحملصلعاذعيفال معكدلعمندطعرد ععوينملدهةعاعوحباثعيفا،اععينملب  عااقفا عين ادهاعإىلعامنل عرادازةع فه  ى.عوفت عين ،ةيقىع 

 .اذعحيصلعطةيقىعإلدهاعينملاح انيعارلرهع بلءين ع ص عن  عين قبفىعين  عيةإل وهنلعوشلءلعا
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ف،ددد عين نفدددلذع عو ددد ع  ددداع ددد بةعكبددداةع صددد عاذعيهددد ذعراد  دددل عواعحدددل ع عويفاقددد عأل يع  نددد  عاذعفدددت عين ،ةيقدددىعإل
 عن،دل عينملبدزدلعواهندلعحتد دعينمل ين دمعين فدصباىعإىلعر ين دمعإجيل ادىلعوينمل ين دمعوعينمل ين معين فصدادىعوين تل داىلعو عن،دل عين فددلعا

 .1إىلعين   ين ينجللر ةعإىلعر ين معرب  ىلعإهنلعطةيقىعإلفصدبلعكامعنبفقعين ف ينرلعينمللاصدىع ص ل دع
 اإلبداعآلية عمل القبعات الست يف تنمية 

إذعين قبفلذعين  عناح  ع بهلع اف ع بفلذعحقاقاىلعوإمنلع بفدلذعندفداى.عايعاذعاحد ين ع دخعيصدب عايدىع بفدىعحقاقادى.ع
.عطةيقىعين قبفلذعين ف عف عينجل ينبع ص عين فدصباىعحادثع داا  مع فد عين داافل  ع دت عين ،ةيقدىع دخعربدععين بدلقعردخعين ادهدا

 هددت عين ،ةيقددىعإلف،ادد عين دةلددىع . دداددل،عينمل  دد  ع ددا عربددععايعندد  عرددخعين ادهددالعوإمنددلعإ ،ددلءعكددلعندد  عرددخعين ادهدداعينمسدده
 ا عددهعين تددلمعإىلعاذعيدهددةع ،ةيقددىعرفابددىعمثعإل،صددبعربددهعين احدد دعإىلعطةيقددىعالددةجلعكددجيذعياحدد دعردد ا عإىلعإلدهدداعين قبفددىع

 .ينخل ةينءعين  عإلةرزعإىلعين   ين 
خعينملتدد ك ذع عينجلصفددىعحيفددب ذعين  دد ين ع بقدد دع" بل ددمعاددا ع  ددل قع ادهدداعين قبفددىعينيدددةينءلع ددبق عوحدد عإكينعوعيهدد

 ت  عكجينبلعمم ص ذعنقد معهبدتينعين د وبلعفدتينعين ا عادهعجيفدلعينيل دةيخعيدهدةوذع وذعحد ينعزعو وذعلد م.عوحابددلعناحد دعردخع
إلدهداعين قبفدىعين فد  ينء عي دب عع وفد) بل د ع وردل عن  عرخعين ادهاعإىلع لةع خعينإلدل عو   ع إذعين تيعاذعيه ذع عر  معين

 عو عع فامعرلعوعيراعطةيقاه.عإنهع ابلة ع عند  عين ادهداعينمل،صد بعربدهلعإلدهداعين قبفدىعينخل دةينءعرد ا لعو ا د،ةعإىلع
 .إلةأعطةيقاهعينملفال ةلعويا  مع خعوين ج مع ص عينآللةيخ

 مستخدم يف تنمية االبداع كأسلوبخصائص القبعات الست  
اذعين ادهداع دهعامندل ع داىعنفدربع بهدلع قبفدلذع داىع :(Serious Creativity, 1992)  عكال ده عيدتكةع يع  ند

إلدهددةع جيندد عإلفددافدلعمن،ددل عرددخعفددت عينامنددل عايعإلصددب ععوإلبددل  عاعووكددلع بفددىع ددلع دد ذعقاددزعفددتينعين ددبدطلعو بدد رلعإلاحدد  عا
 .يب دع بفاهلعوفت عرهلبةعقهخعإلفصدهلعوين ا ببع صاهلع ينملبل  عمن،هع هعو بفىعرخع  ذعرفني.عو ب رلعيراعينملاح  عا

 القبعة البيضاء  .1
لعإذعاب ددلمعوفددتينعين ادهدداع ددل  ع صدد عا ددلقعين افددلبدعرددخعاعددلعيني دد دع صدد عحقددل قعاوإلةرددزعإىلعين ادهدداعينياددل يلعع

 داعرؤكد ةعردلععورؤكد ةعايناب دلمع د عإلهد ذععوينا ةصىعينمل    ىعإلباظةعإعلصذع ف عين  رةينذع عينملفص ردلذلعو هدخعينيقدل قعا
رؤك عيف، عينجتلفلع دهةةلعوي ععل،دجيع صد علةي،دىعين ادهدالعوية د عا ل دل ع اإلددل عردععينآللدةيخلعاردلع داعينملؤكد عردخعع ف

ع.يناب لمع ا لبعح  هعين بقلجعوإله ذعينمل ينعهىعوإلص عينيقل قعا
 2وإلةرزعإىلعين ادهاعين فلطد ع:القبعة احلمراء .2

                                                           
 .20المرجع نفسه، ص   1
ع.22-21ينملةعععندفهلع ع عع 2
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 ل  ع ص عرلعيهدخع عين فدقعرخع  ينطمعورتدل ةلعكدت  عع يادازعصمل    اىلع هعإنهع ه عين ادهاعينيال يعين تي
 هدد علددلطمعمل  ددمعرفددني.عوإذعسادداعكددلعك دد ع صدد عين ادهدداعيددا ع ،ةيقددىعوعببيددىعردلعةددىعاع يقد مع صدد عينيدد قعرددخعحاددثعفدد

 ددخعيددا عين ا لددلعإىلعحتصاددلعإلصدد عين اددجيااينذعحاددثععولداددىعويفاددربععددزءينعرددخعلةي،ددىعين ادهددالعو افدد عفبددلأعحلعددىع اربيددةعا
إذعفددتينعين ادهدداع ددل  ع صدد عين حفددلقعوين تددف بعوين ددتيعتع دد عإلهدد ذعفبددلأععع.نااجددىلعو ل بددلعرددلعيافدد جعين دهددةةعإىلعين فددص أ

كصدلذع صافباع بهلعو هخعكصدلعحققعفتينعين ب  عرخعين ادهاعفلحللعكصدلعزين عينت اددل ع صادهعوين  قدىع ادهلع د ةعساداعينملتدل ةع
ردد جع دد ةعلصداددىعين ف ينطددملعوين ددا لبةعين ف ينطددمعص بينأعرفددنيلعوينحادد ينءعين ف ينطددمع صدد عرقدد ينبعكبدداعع عين ادهدداعإلا  ددمع صدد 

عع.رخعينمل صحىعين تينإلاى
 ين بق ي :عووإلةرزعإىلعين ادهاعين فصيبعألا القبعة السوداء

فداقبصاىلعإذعا لقعفتينعين ادها:عينملب،قعوين بل  عوين اتلبملعانهع ين دلع علطع صيبعوينح لع د ينءع عإل د ب ع فو دل عينمل
رب،قال ع إنهع ا ع ل تعص ادةينبلعإنهع ل بلعردلعيقد معرب،قدلعي دفبعكفدة عو ل بدلععوإلقاادهعاو ل عرل اىلعوب  عانهعيب عوا

 .لراةعورلعيةكزع ص عاشالءع ة اىعا
 ددد معين ة دددللعإندددهع دددهلععوإلتدددهلعفدددتينعين بددد  عردددخعين ادهددداع ددد عإلهددد ذعفددد عكادال ادددىعينخلددد معاعفددد إذعكادال ادددىعينملددد عين 

ع.ين د ين،عوينت افدلدعويف، ع بل ىع  جعين بفبع هند ع ع ين دةةعين  د ءلعويف،داه عين حفدلقعص ادادزع دخعرقد ر عايع هدةةعا
إذعينملب،ددقعين جيددليبعر،صدد بع جيددل عين بدد ين لعوين ددة و ع صدد عفددتينعين بدد  عرددخعين ادهددالعو ددتينع دداع دد عرددخعين اجيكدد عرددخعا ل ددالذع

إذع دتينعع.،ىعربلشدةةعو دصادىلعواذعإلهد ذعفبدلأعحملو دىعت داببل ع  ين د عالدةجاذعإله ذعين ق ين  عينملفداببع ينملب،قعوإلربيةينذعف
 .حي  عينملللطةعين  عقهخعاذعحت  ع ب عينالتع يعين  ين،ع ين ب  عرخعين ادهاع هعع يننبهعين جيل اىلع ه

  وإلةرزعإىلعين ادهاعين جيليب) : القبعة الصفراء .3
فتينعين ادهاعرفلك عمتلرلع صادهاعين فصيبلعويفاد ع ص عين اقاا عينتجيليبلعيننهعلصاطعرخعين ادلبدعوين ة بىع عببيىععإذ

و صالعرخعين بلقعيابف ذعفتينعين ادهالعويازيني ع   ف عإكينعكلن عينا هلبع .يناشالءعإلاحققعويني  دع ص عملبل ع
دل صنيع  بعىعين اه بعاحالا عويالتوذع فبعين قةينبينذع ص عينمل،ةوحىعإلادت عرععا هلبف .عوفبلأعن  عرخعين بلقعينملا

فتينعين ب  عرخعين ادهاعحيال عإىلعا لنا عوحججع  يىعح عتعيبقصبعإىلعن  عرخعع.ا لقعنظةةعإلدلب اىعربل  ع اهل
 .ين الدني.عوب  عامهااهع عطةيقىعين ادهالعإتعانهع ا عكل العوحيال عإىلعين بق عين فصيبع اح لعين ا ينزذ

إلهعينا ل اىعف عحلعينملتهاذعوين  ين،عين احفابلذعوين ارادعين دة عو دلعين ا دادلذعين ازرىع صاراينذعوجملت
ينملهلبةعين فل اىع ق بعرلعيا،صبعين ق بةع ص عينجلدعع نيعين ف ينرلععوينتجيل اى.عيننهعتعيا،صبعين ال معين   اقعا

 .إل دادلعوإل  بينعاعو معحاعاوينمله اذع صدتهاذعوين ق بةعاي لع ص ع  صهلع ف هلع خعين بفبع ه عيق
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 1 وإلةرزعإىلعين ادهاعين   ين   : )القبعة اخلضراء  .4
ين ببلذعين هباعرخعين رة ىعين  راةلعإنهعع ين ص ذعينال ةع اه ذعبرزين ع إل  ين عوينت اهلبلعإنهعر لعمن ع ق عينلالبع يع  ن

 .ين بد لعإنهعين اراالعوينخلةو عرخعينا هلبعين ق قى
اذعن للع عين ادهاعينملب  ع خع   لعمتلرل عكدلع صبلع خعين  ل دع عإلدهاعينيدةينءع خعفبلأعاو لذع ال ع اهلع

ين ادهاعين فصيبلعو  عإله ذعامهاىعين ادهاعين   ين  عاك ةعرخع ا عرخعين ادها.ع حابدلعنتة ع عفتينعين ادهاع خع
ةعين  عف عينا هلبعينجل ي ةعرخع   ع بحخعنفالة عا هلبين عإلاجلوزعين ادهاعينمل ع  ع ل ةلعو د عين رة لذعين  راع

 .إلدهاعين قبفىعين ف  ينءع ين ادهاعين تيعحيلودعجتدادهللعوف
هعإذعإلدهاعين قبفىعينخل ةينءعق  ع فا ين علصمعين اق اعين جيليبعويارل  ع خعإل ينبعيناحهلمعين فقصاىعح عتعإلهبص

ينمل،ص بع اعقهخعاذعيؤ يعإىلعين ت ءععهلعإىلعرلينجل ي لعإهنلعإلفكعصيةكىعومت عا قعإلص عيناحهلمع خعإجيل عين ت ء
 . ا  

 وإلةرزعإىلعين ادهاعينمل عهعألين تد ي . القبعة الزرقاء .5
وف عإلر، عكلعش ءعوإلتدلعحتاهلععإنهعإلدهاعين بظةةعين فلرىلعوين فببع عينلاالبعين ص ذعينازب عف :عاذعين فدلءعزب لءع

كل بحة.عإنبلعحابدلعنصب عين قبفىعين زب لءلع بحخعتعندهةع ذعينازب عي ح عص حلطىعوين ق ةععصلعواثنال عاذعين كلعش ء
 .صمل    عينمل،ةو،ع صبحثلعوإمنلعندهةعص ادهالعندهةعكامعن عهعين ادهاعين ازمع ص ل دعإىلعاحفخعنااجى

وبعإذع دلعإلدهاعين قبفىعين زب لءعيتبهعخمة عينملفةحاىلعإنهعيقةبعا وينبعينملد صنيلعور ع ا لص ذلعور ع اا  د ذلعوين  
إنهعي عع .يق معللحبعين قبفىعين زب لءع اقةيةعايعين قبفلذعجيبعاذعإلبتطعور عيه ذع دصهلع.ينملبل بع هلعربه 

ينخل،ىع ادهاعين قبفلذعينمللاصدىعويال ععإ ،لءعين افصادلذع عنفقعرفني.عإذعفت عين بظةةعختاصمعينلاا ل عش ي ين ع خع
 .بفلبعيننفالص ع اعحته جتفلعين ادهاع دصاىعإلصقل اىعإلف عين بظةةعين اقصا يىعين 

 عين ق بةع ص عين  كازلع هبلأعين ادهاعصملفىعع يدة ع نيعينملدهةعينجلا عوينملدهةع اعينجلا لعوين دة ع ب  عف عإذع يع  ن
ع ين ق بةع ص عإل عاهعين ادهاع تهلعحم  ع ع ين ادهاعينجلا لعوإمنلعين ادهاعينجلا عفع ين  ين ععين فلملعو ا عفتينعف

  ينءعاكلذعين دة عيدهةعوح  عع-ورهدىعإلدهاعين قبفىعين زب لءعع.صبحثعوين  ل دعإىلعاحفخعيناع  ىينملفجي ىعينمل،ةوحىع 
 2ع.ين افل ع خعينمل    عين تيعي وبعح  هعين بحثعوين ادهاعواذعيبابهعإىلعايعيننزت عا -  دخعجمد  ىعوا

  أمهية جلسات العصف الذهين يف تنمية التفكري اإلبداعياملطلب اخلامس: 

                                                           
ع.23ينملةعععندفهلع عع 1
ع.24ينملةعععندفهلع عع 2
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 دصاددىعو ددععين ددتفخع عحل ددىعرددخعين اثبةعوينجللفزيددىع صادهدداع دصاددىعيددا عرددخعلا ددلعإل  ادد عاكددربع دد بعرددخعينا هددلبعإلفاددربع
حدد دعر  دد  عرددلعاوعرتددهصىعرددلعلددادع دد ةعزرباددىعحمدد  ةعوفددتينعرددلعيفددةمع  ددص بعين ف ددمعين ددتفكلعحباددثعيفددد عفددتينع

ويناردلذعوينتن،دا عصا هدلبع فاد ينع دخعين بقد عوين اقادا عينا ص بع دا عينجمللدعارلمعين فدلعينجلدل  عينخلا ع عع عردخعينيةيدىع
ينحملدددبطلعكدددت  عيفدددلف ع عإلتدددجاععينا دددةين ع صددد عإلقبدددلعين اج يددد عوين ا،ددد يةعوين افددد  ع صددد عينحددد ينمعين دددةايعينآللدددةعوإلقبدددلعين ابددد  ع

ع1وينتلاام.
ينالدداعين ددتيععفددتينعاابادد عرفظدد عين  بين ددلذع فل اددىعا ددص بعين ف ددمعين ددتفكع عإلبداددىعرهددلبينذعين ادهدداعين  دد ين  و قد ع

وك دددد عاذعا ددددص بععيهدددد معإىلعجتداددددععينيقددددل قعوينخلددددربينذعوينملفص رددددلذعوإ ددددل ةعإلةكابهددددلع  ،ددددلءعحصدددد دعع يدددد ةعلددددحاحىل
كددددلع دددل  ذععصفدددلذعععين ف دددمعين دددتفكعحيددددزعينا دددةين ععإىلعين دددال ينمعا  ددد عرددد جعردددخعين قددد بةعع صددد عين ادهددداعين  ددد ين  

سعاددلعين  ددال ىعإىلعحددنيعينناهددلءعينجلصفددىلععفددلعين فدصاددىععمتددةعإل  ادد عكدد عكبدداعرددخعينا هددلبلعكدددلعاذعع صدد ين ف ددمعين ددتفكع
عمبةينحصهلعين ،بافاى؛عايعإل  ا عينا هلبعورخعمثعلال اهلع اجيذعو ت  عيننفه عين   ين ع عينا هلب.

حاددثعإلدد أعحةيددىععين قادد  عين دد عيتددفةوذعهبددللععازيندعين دجدد ةعين دد ع ددنيعينا ددةين عوينملفددة   ذلعكدددلعحددةبعينا ددةين عرددخعكدددلعانددهعاي ددل
عبقلجعويني ينبع ينللعينجملد  لذ.ين 

كلذعا ص بعين افصا عين افلوينعين تيعين ال مع ععصفلذعين ف معين تفكعاادةعكبداع عإلبدادىعين ادهداعين  د ين  عحادثع
اف،عين دةلددىع ف ددةين ع ابددل دعينا هددلبعوحت يةفددلعوين  ددل ىعإ اهددلعكدددلعمسدد ع ددزاي ةعيني دداصىعينملفة اددىعع دد جعينا ددةين عرددخعلددادع

عين بفب.عساةف عع بف ه 
إ ل ىعإىلعك  عيفلف عا ص بعين ف معين دتفكع عإلبدادىعين ،ا دىع د جعينا دةين عحبادثعي،د بع د يه عين قد بةع صد عإل  اد ع
اكربع  بعرخعينا هلبع ب عينت اجل ىعمل اعرفنيلعكدلعيفدل  ع صد عإلبدادىعينملةوندىع د يه عحبادثعي دب ع د يه عا هدلبعراب  دىع

 معين تفكعاذعخيصدقعمتادزينع عين ادهداع د جعينا دةين عحبادثعتعقهدخعإلقصاد عا هدلبف عين  عإلاراع اراعينمل  ملعكت  عقهخع صف
ع2وإلاف ع  دىعين ب بةعحباثعإله ذع اعرجي   ىع صجداععوف عمت لععلنبعين ادازع عين ادهاعين   ين  .

ع
ع
ع
 

                                                           
 .300ازفلبعحمد عجما لعرةععع ل قلع عع 1
لعين ف  عين  لينلع4لعجمصىعاحبل عكصاىعين   اىعينا ل اىلعينجملص عرهلبينذعين ف معين تفكعو وبفلع عإلبداىعين ادهاعين   ين  ع ب عين ،اب ب عهللاعحمد عفبلن لعع 2

ع.47علع 2007علرفىعينمل للل
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 اخلالصة:
و ععين دتفخع عحل دىعردخعين اثبةعوينجللفزيدىععف ععين تفكذعين ف معق دع فتينعين د لعقهببلعاذعنرلعوب ع علادععرخ

 صادهدداع عكددلعينتجتلفددلذع ا  ادد عاكددربع دد بعرددخعينا هددلبعحدد دعينملتددهصىعاوعينمل  دد  عينمل،ددةو،لعحباددثعياددل،ع صدددة ععدد عرددخع
ارلع خعين   ين ع ه عجمد  ىعين ف ينرلعين  عإلق  عإىلعحتقاقعإنادل عع يد عالدالعكيععلينيةيىعيفد ع ظه بعكلعينآلبينءعوينا هلب

ين ادهدايعين بدلإلجع دخعينجلدل دىععين  د ين نداهص ع دخعفبدلع دبحخععفك معين تفو عحلدعرلعب ،بل عص عل ادىعرخعين دة عوينجلدل ى
ين دةلددىع ف ددةين ععإلاددا ععين  د ين  عحاددثعإلبداددىعين ادهدداعساددةعإجيددلصع عصفددلذعين ف ددمعين دتفكععوين دداباجبلعاذع، تع دخعين دددة 
لععفدد ع دزاي ةعيني داصىعينملفة ادىعع د جعينا دةين عردخعلدادعسادةف عع بف ده عين دبفبوإلهلبعوحت يةفدلعوين  دل ىعإ اهدلع ابل دعينا 

ع.كدلعجتفصه عيفادا وذعرخعا  صاىعين زاي ة
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 الفصل الثالث: اإلطار املنهجي للدراسة
 :متهيد

كاا صأ أجماا اص  ا اا  المااتك ا   ك ااو لأفااداجم مت ال اص  ا اا  لا،نتسااو  ل  هاا ا اصل ااف لملاالو لاانسة اص  ا اا   يتناول 
  ثبوهتااولطاادإ دااا اجمهو لملاا  سو ل  يف تطب،ااأ أجملا  اص  ا اا  مت اصق،ااوهب  ااو يتضاا ه هاا ا اصل ااف لملاالو صالاادا ا  اصاا  

 أخريا العوجلو  اإلح وئ،  اص  مت اإلات وجم ال،سو يف حتل،ف اص  ا   .ل 
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 لدراسةالعام لسياق الاملبحث األول: 
 املطلب األول: نبذة عن املؤسسة حمل الدراسة

هو ادكز يق هب أحا    صلتكويه اص نواي لاصتأه،ف الؤ مويت لاصت  يب اصق،وجمي لتطويد الوا جم اصبشدي ادكز ن ا  اجلزائد 
الااوه،ا اصنحااوش اصشك ااي لاصتلااوإ اصبشاادي لاصتأه،ااف اصق،ااوجمي لاصتطااويد الؤ مااويت اااه خاا   انسح،اا  ال ،اا  لا اا   

 تل لل اب صت ق،أ اصتن ،  صلح ،ل. لوب ا لي بم،ط لمماؤك ا اه ا وجم  اوثوإ  و لتق هب جل ،ل األفداجم أب
المااااتكد  اااااه الدكااااز  14.1249719.00.07  ااااا  لفااااأ اصمااااحف اصتحااااو ي حتاااا  11/12/2014أت مااا  يف 

اصااوطل صلمااحف اصتحو ي ليقاا هب  لماال  اااه األنشااط  يف اإلطااو  اصقااونول لاااه ب،نسااو أا ااو  ا ن  اا  اص اانوا،  لد وااا  
اصتظاااوهدا  اص ت اااوجمي  لاصعل ،ااا  لاصاقوف،ااا   لاصدا ااا،   اااال اإلةاااو ا دس رتلاااس األنشاااط  ااااه ا تلماااو ا  لاماااوا ا  

لدااا اجم باادااة اصتاا  يب لاصتطااويد لاصتكااويه اكتلااس اصلمااو  لتقاا  سو اااه طااد  م وااا  اااه اتك  اا   ب، اغول،اا 
 اعت  يه.
 خلأ ب،ئ  تعل، ،  انو ب  صت ضري ل،ف ات ،ز لاب ع ملونل اصداجما. رؤية املركز:

اص تشااااو ا  اإلجما ياااا  جماااااة األ ااااوص،ب اصعل ،اااا  اا يااااا  اعااااويري اجلااااوجما اصعوص،اااا  يف مااااوص  اصتاااا  يب ل  رسااااالة املركااااز:
 لاص ت وجمي .
 أته،ف ل،ف ات ،ز   ه  ،ا:اصتعولن  اجلوجما  اإلتقون  اص  إ لاألاون . شعار املركز:
 أهداف املركز:

  ت بح اصتن ،  اصبشدي  لاإلجما ي    وص  كف ب،  لاؤ م . أن 
  .دجيوجم ب،ئ  حملزا لاشحع  صتن ،     ا  اصشبوب لتطويد اسو اهتا 
 لادض أح   اصتقن،و  يف اصعلوهب اصملوك،  لالسو ا  اصق،وجمي . تق مي 
 .حتق،أ أفضف او  كه صألفداجم يف أ دع ل   لأب ف اصتكوص،س 
 . ،ز ع  ،ا اصط وش لا    لاجل ي  ان  األطلو  لاصشبوب لاصطلب  اجلواع 
 ص ت وجمي  لاصلت وا، .تطويد    ا  لكلو ا  اصشبوب اصق،وجمي  لالدأا القولصت،  لأمل وب الؤ مو  ا 

يق هب الدكز م وا  اه اخل او  صلئاو  الت وا،ا  رتللا  لالت ،ازا م ت ا،ا   ا او   امارييه....ا    خدمات املركز:
 يف موص  اتع جما لهي:

 خدمات تدريبية اجملموعة األوىل:
 ابصلمو  اصعدب،  لاصلدنم،  لاإلجنل،زي  يف اجملوص  اصتوص، : يق هب الدكز خ او  ت  يب،  لتكوين،  لأته،ل، 

 .اصق،وجما 
 .اإلجما ا 
 .اصتمويأ 
 .اجلوجما 
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 . الب،عو 
 .اصت  يب 
 . الوا جم اصبشدي 
 . تدبوي 

 اجملموعة الثانية: خدمات استشارية
 ص، :يقوهب الدكز بتق مي خ او  ا تشو ي  يف ةكف ادافق  لتطويد ا ف الؤ مو  يف اجملوص  اصتو

 . اإلجما ا اصعوا 
 .الوا جم اصبشدي  لاصت  يب 
 . ،اصتمويأ لالقولصت 
 . ا ،وكف لاصلوائح اإلجما ي 
 . ،اجلوجما لاصنوا 
 .ةسوجما  اإليزل 
 . تكنوصول،و العلواو 
 . ،ا ن    اص نوا 
 . ،اخلربا اصقضوئ،  اص نوا 

 اجملموعة الثالثة: خدمات تطوعية
يف ةاااكف أا اااو  تطوا،اا  ل وافاااف خرييااا  صلوئااا ا أفاااداجم اجملت ااال لاؤ ماااوت  لتشااا ف يبااوجم  الدكاااز بتقااا مي بعااا  اخلااا او  

 اجملوص  اصتوص، :
 . زا ا  اصطلوص  المعل  لالمتشل،و 
 . تق مي بدااة تكوين،  صلوئ ا اص،تواى لاصطلوص  المعل 
  خ   فرتا  اصات وان . مح   تطوا،  لحتم،م،  صلوئ ا أفداجم اجملت ل كت ا،  ال ا س لاصانولا 
 .تدب و  ت  يب،  صلوئ ا طلب  اجلواعو  لاجل ع،و  لاصنواجمي 

 اهليكل التنظيمي للمركز:
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 : اهليكل التنظيمي للمركز(01)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الطالبة
نقماا الدكاز  صااجما االتطاو ا  أ اوص،بلفاأ  لاإلجما ا ابألها ا دلنا  لصادكزيا  اذاول اصقادا ا  ا ،كف يت ،ز ابل دنن حظ 

 دجما ا :مخس  دس
يضااا ع،ال المااور  لةادكو  يف الدكااز لكا صأ ع،اال اصعاوال  يف الدكااز اكتلاس المااتوا  ل : اإلدارةجملا   .1

  صل دكز اإل رتاجت،  األه ا يضل  ؤي  ل   وص   
اس ت  حتق،أ اصدؤي  اإل رتات،ح،  لتوزيل السوهب لادا ب  تنل،  األها ا  اإل ارتات،ح،  لحتويلساو  التنفيذي:املدير  .2

  ى يف بدااة ل ،و و .دس أه ا    ريا ال
اس تااا  داااا اجم اصااارباناة اصمااانوي لاتوبعااا  اصتلو ،اااو  لاصماااسد اجلااا ي الاااى تنل،ااا  اصااارباناة  املكلااال جمل:جماااة: .3

 اصت  ييب اصا ثي صكف  ن .
دصكارتلل   اتوبعا  اصتا  يب اإلصكارتلل لدملا ا  اصشاسوجما  لاإلااوان  لكاف ااوهو املكلل جمملوقع اإللكاوو:: .4

 لةبكو  اصتواملف اصلت واي .
حلاظ للاادجم اصو اوئف لاتوبعاا  ا ل،ا  اص ااتع و   لاص ا،ون  اص ل ياا  لكااف  املكلال جمإلدارة و الوساااال العامااة: .5

 اوهو دجما ي اه أل اإ لفوكس لات وص  هوتل،  لاواا،  لفواتري لغريهو. 
 
 
 

 املدير التنفيذي

 املكلل جمإلدارة

 راي  جمل  اإلدارة

 املكلل جمملوقع ملكلل جمل:جمةا
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 : جمتمع الدراسةالثا:املطلب 
اجلواعااا  مص،ماااونس  او ااارت  تقااال طلبااا  ل ع،ااال اصت ا،ااا  مابتااا ائي  اتو اااط   ناااوي  يتكاااون مت ااال اص  ا ااا  ااااه 

صلتكاويه  ادكاز نا ا  اجلزائاد التا  ب  يفابإل اوف  دس الاونيل  اصعاوال  يف اصقطوا ماصعاوهب  لاخلاو     اواي  جمكتاو ا  
 136 ع،عاااو اصباااوصد اااا جمهاوصيااا  بماااكدا ل ب تطاااويد الاااوا جم اصبشااادي ل اصتااا  يب اصق،اااوجمي اص ااانواي لاصتأه،اااف الؤ ماااويت ل 

 اجل ل  اصتويل: يف و حهو اك و اوزا  الى رتلس اصلئو    اه اجلنم  لكو ا لدان ات  ب 
 : تمثيل فئات مجتمع الدراسة(01)الجدول رقم

 % إناث % ذكور العدد فئات المتدربين

 %54,72 29 %45,28 24 53 االبتدائي

 %62,16 23 %37,84 14 37 المتوسط

 %80,00 12 %20,00 3 15 الثانوي 

 %61,11 11 %38,89 07 18 الجامعي

 %61,54 8 %38,46 5 13 الموظفون 

 %61,03 83 %38,97 53 136 المجموع

 مركز من إعداد الطالبة بناء على وثائق الالمصدر: 

 53اصوا اح ااه خا   اجلا ل  اصماوبأ أن اغلاب الادجما  مت ال اص  ا ا  هاا ت ا،ا  الا ا س اصبت ائ،ا  لاصباوصد اا جمها 
فتااوا  83لصياا  بمااكدا  ك ااو أن أغلااب الاادجما  مت اال اص  ا اا  اااه اإلان  لاصبااوصد ااا جمهه ت ا،اا ا اااه رتلااس ااا ا س 

مانظاد اجلا ل    اا   اصلئاو  لالماتوا  اصتعل، ،ا  الكتللا  تدك،ب  مت ل اص  ا ا  حماب أاو   61%لهو او يشكف نمب  
  فإهنو تشاري دس أن أغلاب ت ا،ا  الماتوى اصبتا ائي ااه اماتوى اصطاو  اصااول  أي با  اصمان  اصدابعا  لاخلواما  ك او 01

 14  اص حاأ اانسا أهنا يتوزاون ابصتمولي تقديبو ب  اجلنم   ب،ن و ت ا،  المتوى التو ط ك و هو او ح يف اجلا ل 
تل ، ا أغلب هؤص  اصت ا،  الت  ب  اه امتوى اصمن  اصاون،  لاصاوصا  اتو ط. أاو ت ا،  الماتوى اصااونوي  23تل ،  ل

لكااو  لاصبااو ي دان   ك ااو يتشااكف مت اال اص  ا اا  اااه فئاا  أخاادى لهااي طاا ب  3تل ،اا  ااانسا فقااط  15لاصبااوصد ااا جمها 
ب ااااه اماااتوا  رتللااا  بااا  حاااوالي ةاااسوجما اصل،ماااونس دس اصااا كتو ا  أغلاااب الدجماتااا  طوصااا 18اجلواعااا  لاصباااوصد اااا جمها 

 لكو  . 5دان  ل 8اوا  انسا  13دان   أاو فئ  الونيل  يف اصقطوا  اصعوهب لاخلو  اصبوصد ا جمها 
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 الجنس تركيبة فئات مجتمع الدراسة حسب : (02)الجدول رقم

 إناث ذكور العدد السنة الفئات

ائي
البتد

ا
 

 4 2 6 األولى

 5 4 9 الثانية

 4 4 8 الثالثة

 4 6 10 الرابعة

 12 8 20 الخامسة

 29 24 53 المجموع

سط
متو

ال
 

 6 3 9 األولى

 5 5 10 الثانية

 7 3 10 الثالثة

 5 3 8 الرابعة

 23 14 37 المجموع

ي  و
لثان

ا
 

 4 1 5 األولى

 5 2 7 الثانية

 3 0 3 الثالثة

 12 3 15 المجموع

عي
جام

ال
 

 3 3 6 ليسانس

 5 2 7 ماستر

 0 2 2 تقني سامي

 3 0 3 دكتوراه

 11 7 18 المجموع 

فين
وظ

الم
 

 7 3 10 العام

 1 2 3 الخاص

 8 5 13 المجموع
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 83 53 136 المجموع الكلي

 مركزمن إعداد الطالبة بناء على وثائق الالمصدر: 

 عينة الدراسة :لثالثاملطلب ا
اااه ألااف اخت،ااو  ا،ناا  صت ا،ااف هاا ا اجملت اال مت ا ااتبعوجم ا اا ا فئاا  الااونيل  لطاا ب اجلواعااو  لا ت ااد  اص  ا اا   

ااه خ  او مت تل ،ا  لتل ،ا ا  105الى اصلئو  اصتعل، ،  اصا   ماصبتا ائي لالتو اط لاصااونوي فقاط  لاصباوصد اا جمها 
صلت ل،اااف   ا اااتب،ون  وبلااا 100 انساااو  ااارتجماص  ا ااا  ا أجمااا اااتك اهب طديقااا  الماااح اصشاااواف ح،اااع لزاااا  الااا،سا ع،عاااو 

توزيااال  صكاااي  ااااف (Spss, V.20)اصااارباناة اإلح اااوئي مت ا اااتكدالسو ااااه اصتوص،ااا   لاألةاااكو اجلااا ال   لاص  ا ااا .
 لفقو صبع  التمريا  اصشك ، .الدجما  ا،ن  اص  ا   

 توزيع األفراد حسب اجلن   -1
 الجنس ( : توزيع العينة حسب03الجدول رقم )

  التكرار %

 ذكور 46 46%

 إناث 54 54%

 المجموع 100 100,0

 ال   : اه دا اجم اصطوصب 

 اه دان . 46%اه اص كو   ل %54يب  اجل ل  أن توزيل اصع،ن  ب  اجلنم  لو  بك،ل،  اتعوجمص  تقديبو  أي 

 
 

 ال   : اه دا اجم اصطوصب 
  عمرحسب ال األفرادتوزيع  -2

 ر العمر(: توزيع عينة الدراسة حسب متغي04جدول رقم)
 اصلئو  اصع دي  اصتكدا  %
22 22 7-4 

40 40 11-8 

31 31 15-12 

07 07 19-16 

 اجمل وع 100 100
 ال   : اه دا اجم اصطوصب 

46%

54%

توزيع مفردات الدراسة حسب الجنس( 02)الشكل رقم 

ذكور

إناث
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ااه ا،نا  اص  ا ا  تدالحا  أا او ها  % 22 ل  توزيال ا،نا  اص  ا ا  حماب اتماري اصع اد ح،اع أن ها ا اجلا  اف
اااه  % 31ل  اان   11ل 8تدالحاا  أا ااو ها باا  لهااي األغلب،اا  اااه ا،ناا  اص  ا اا   % 40ل اانوا    7ل  4باا  

  ن . 19 -16  ه اصلئ  اصع دي  ع،ن  اصاه  %7ل  ن  15ل 12ا،ن  اص  ا   تدالح  أا و ها ب  

 

 
 ال   : اه دا اجم اصطوصب 

 حسب املستوى التعليميمتغري  ينة الدراسةعتوزيع  -3

 المتوى اصتعل، يتوزيل ا،ن  اص  ا   حمب (: 05جدول رقم)
 المتوى اصتعل، ي اصتكدا  %

 بت ائيا 53 53,0
 اتو ط 37 37,0
  نوي 10 10,0
 اجمل وع 100 100,0

 ال   : اه دا اجم اصطوصب 
 هاا ت ا،ا اصباو ي ل  اه امتوى اصتعلا،ا التو اط  %37ل اصبت ائياه ا،ن  اص  ا   اه المتوى  %53أن  يتضح

  .اصبت ائيامتوى اصتعل،ا ت ا،   السو ا،ن  اص  ا   أغلب،  أن   ح،ع اصتعل،ا اصاونوي

 
 ال   : اه دا اجم اصطوصب 
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توزيع عينة الدراسة حسب العمر(  : 03)الشكل رقم  

53%37%

10%

توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي(: 04)الشكل رقم

إبتدائي متوسط ثانوي
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 الدراسة ، ومسلمات حدودمنهج، : رابعاملطلب ال
يف دلااادا  اصتحدبااا  يف ةاااكف   اعولااا أهاااااصااا ي تتضاااح ل الااانسة اصتحااادييب تقتضاااي جم ا اااتنو انتساااو  مااانهج الدراساااة:  -أ

ال ااي تنظاا،ا  يااتا لفااأالاانسة  كااون هاا اللمااو  صلع ااس اصاا هل اصاا  خضااع   ااو اجمل وااا  اصتحديب،اا    م وااا  اااه 
 سدصوملاو  يما ح صناو اب ابصتويل فساواو ل اص  ا    ل  اصتحدب ؤثد يف تصت كا يف رتلس اصعوااف اص   كه أن ابم ح ي

 .ماصتلكري اإلب ااي  لاصنتوئة ماصع س اص هل  اصع  و  ب  األ بوب بط 
هنااوجم م وااا  اااه اااا جما  اصاا  حتاا،ط  اا   اص  ا اا  للصااأ بماابب طب،عاا  الو ااوع لاألهاا ا  حاادود الدراسااة:  -ب

    ابجملوص  اصتوص، :الداجم اصوملو  دص،سو  ص صأ تت  جم ه   اص  ا
م وا  اه ت ا،  األطاوا  اصتعل، ،ا  اصا ثا  اصبتا ائي  التو اط  لاصااونوي   تقت د جم ا تنو ه   الى: ةالبشريدود احل

ل   ا تبع ان اه ه   اص  ا   فئ  اه للي المتوى اصعويل لهي ط ب اجلواعاو  ااه لسا  لااه لسا  أخادى ا اتبع  
 اصعوال  يف اصقطوا  اصعوهب لاخلو .أيضو فئ  أخدى  اف فئ  

 .2016اه  ن   ف،لدي مت تطب،أ اص  ا   ال، ان،  خ   ةسداحلدود الزمنية: 
التاا  ب  يف رادكااز ناا ا  اجلزائااد صلتكااويه اص اانواي لاصتأه،ااف الؤ مااويت الااى مت دلاادا  هاا   اص  ا اا  احلاادود املكانيااة: 
لتطويد الاوا جم اصبشادي  بوصيا  بماكدا ر ل ا  مت اخت،او  ها ا الدكاز صكونا  يقاوهب بربما  جمل ا  تكوين،ا    لاصت  يب اصق،وجمي

 لفأ أ لوب اصع س اص هل.يق اسو أ وت ا اتك    صلئو  الت وا،  لتعل، ،  رتلل  
شدي  ااه خا   جتدبا  أ الوب جبونب ة ي  اص تبوط بتطويد أل تن ،  الوا جم اصبه   اص  ا   تتعلأ احلدود املوضوعية: 

ت ا،اا  األطااوا  اصتعل، ،اا  اصا ثاا  لاااه ر اعدفاا  أثااد هاا ا األ االوب الااى تن ،اا   اا  ا  صاا ى أل تقن،اا  اصع ااس اصاا هل 
 . اصط    لالدلن  لاألملوص  لحمو ،  الشك    اباتبو هو أبعوجم أ و ،  صلتلكري اإلب ااي

 تنطلأ ه   اص  ا   اه امل ت  اثنت  مات الدراسة:مسل   -ج
 اتلولت . بنمب اجل ،ل لصكنسو ذتلس أن مث  ب  ا اه اصتلكري اإلب ااي ص ى لهي األوىل:
 اع،ن . ت  يس اب تك اهب بدااة لطدإ ه   اصب  ا ابصت  يب لاصتكويه تطويد لتن ،   كه الثانية:

 الدراسة ملبحث الثا:: تصميم ا
 األول: فرضيات ومنوذج الدراسة املطلب

توافقاااو اااال تماااوؤص  اص  ا ااا  لبمااادض دباااداز ك،ل،ااا  أتثاااري أ ااالوب اصع اااس اصااا هل يف اصتلكاااري  أوال: مناااوذج الدراساااة
اإلب ااي نو جم اصن ول  اصنظدي الو ح أجمان   حب،ع  اف اصع س اص هل التمري المتقف لاللمد يف حا  يعتارب اصتلكاري 

 التمري اصتوبل.فسي  اف     اامو ،  صل شك  ماألملوص   الدلن   اصط    العدلف   اإلب ااي أببعوجم
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 ل  ا  اصنظدي ص : منول  05 اصشكف   ا م
 

 
 
 
 

 
 

 ال   : اه دا اجم اصطوصب 

 فرضيات الدراسةاثنيا: 
 اصلد ،و  اصتوص، :  كه مل،وغ  لن ول  اصنظدي اصق  ا اصتلمريي  صلاختبو  اه ألف حتق،أ اصمدض اصدئ،س     اص  ا   

  ،ابيب  ت ا،  اجمل اوات  اصتحد اصبع ي تتعلأ ه   اصلد ،  اقو ن  امتوى اصتلكري اإلب ااي  الفرضية الرايسة األوىل:
لهاا ا اااو يتطلااب دلاادا  اختبااو  يااتا هاا ا اصختبااو  يف اخلطااوا اصاوصااا  الو اا   يف لاا ل  خطااوا  اصتحدباا   لاصضااوبط   

اقو نااا  ابصتلكااااري اإلبااا ااي صاااا ى  اصلااادلإ يف امااااتوى اصتلكاااري اإلباااا ااي صااا ى اجمل وااااا  اصتحديب،ااا  بعاااا  دلااادا  اصتحدباااا 
 لى اصن و اصتويل: كه مل،وغ  ه   اصلد ،  يف ةكلسو اإلح وئي ااجمل وا  اصضوبط   

 .ب  اجمل وا  اصتحديب،  لاجمل وا  اصضوبط دح وئ،  يف اصتلكري اإلب ااي  جمصص  لا  فدلإ تول  ص
  كه جتزئ  ه   اصلد ،  دس م وا  اه اصلد ،و  اصلدا،  اصتوص، :

 اصط   .دح وئ،  ب  اجمل وا  اصتحديب،  لاجمل وا  اصضوبط  يف بع   جمصص  لا  فدلإ تول  ص 
 دح وئ،  ب  اجمل وا  اصتحديب،  لاجمل وا  اصضوبط  يف بع  األملوص . جمصص  لا  فدلإ تول  ص 
 دح وئ،  ب  اجمل وا  اصتحديب،  لاجمل وا  اصضوبط  يف بع  الدلن . جمصص  لا  فدلإ تول  ص 
 يف بع  حمو ،  الشك  . دح وئ،  ب  اجمل وا  اصتحديب،  لاجمل وا  اصضوبط  جمصص  لا  فدلإ تول  ص 

ككاااف تتعلاااأ هااا   اصلد ااا،  اعدفااا  أتثاااري التماااري الماااتقف ماصع اااس اصااا هل  الاااى التماااري اصتاااوبل  ب،ن اااو  الفرضاااية الثانياااة:
  لهااا ا ااااو يتطلاااب دلااادا  اختباااو  اصلااادلإ يف اماااتوى اصتلكاااري فقاااط ماصتلكاااري اإلبااا ااي  انااا  ت ا،ااا  م واااا  اصتحدبااا 

. يااتا هاا ا اصختبااو  يف اخلطاوا اصدابعاا  الو اا   يف لاا ل  لبعا هو اصتحديب،ا   بااف دلاادا  اصتحدباا اإلبا ااي صاا ى اجمل وااا  
  كه مل،وغ  ه   اصلد ،  يف ةكلسو اإلح وئي الى اصن و اصتويل: ح،عخطوا  اصتحدب . 

 دح وئ،  يف اصتلكري اإلب ااي ص ى اجمل وا  اصتحديب،  يف اصختبو يه اصقبلي لاصبع ي. جمصص  لا  فدلإ تول  ص  
 
 
 

 اصط   

 األملوص 

 الدلن 

 اصتلكري اإلب ااي

 اصع س اص هل

 حمو ،  الشك  
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 خمطط التجربةاملطلب الثا::
 جراءات التجريبية للدراسةأوال: اإل

ريف ادكااز ناا ا  اجلزائااد صلتكااويه اص اانواي لاصتأه،ااف الؤ مااويت لاصتاا  يب اصق،ااوجمي لتطااويد اص  ا اا   مت دلاادا  جتدباا 
ابصات اااوجم الاااى ل   الاااوا جم اصبشااادي ر الاااى م واااا  ااااه ت ا،ااا  األطاااوا  اصتعل، ،ااا  اصا ثااا  اصبتااا ائي  التو اااط  لاصااااونوي

 اا ب ا،ناا  اشااوائ،  صت اااف اجمل وااا  اصتحديب،اا  ح،ااع  اا،تعدض ت ا،اا  هاا    مت (Spss,V.20)اصاارباناة اإلح ااوئي 
 طااد اااه لفااأ أ االوب اصع ااس اصاا هل  يماا،  اربماا  ابلدكااز اجمل وااا  دس أتثااري التمااري المااتقف يف ةااكف للمااو  ت 

تنولص  ه   اجللمو  ااواجم ت  يما،  اتنواا  اارب اصع يا  ااه للماو  اصع اس أ وت ا اتك    يف اصتن ،  اصبشدي   
اجمل وااا  اصضااوبط  ابصطديقاا  اصعوجمياا  جملن أن تتعاادض ت ا،اا   يااتا تاا  يسب،ن ااو   06اجلاا ل    ااا ماصاا هل او اا   يف 

 .الدجما  ه   اجمل وا  صل تمري المتقف
 اجل ل   ا : للمو  اصع س اص هل

 ااحا اصمواي موص  للمو  اصع س اص هل اصلئو  ااحا اصمواي موص  للمو  اصع س اص هل اصلئو 

وى
لمت

  ا
 ا،

ت
 

وي
اصاون

 

 فسا اص ا  
 فسا اصق،وجما 

اصلعو                                                                      اصتلكري
 اصدؤي  الدة ا

حتل،ف العلواو                                                        
 حتل،ف اصشك ،و 

حتل،ف الوا س                                                           
 قدا انسح،  اص

 دجما ا اصتم،ري اصت و  اصلعو  
فه اصت ك  لاصتلوي                                                       

 اص ت دا ي  لاصابو 

  واو  8
  واو  8
  واو  8
  واو  8
  واو  8
  واو  8
  واو  8
  واو  8
  واو  8
  واو  8
  واو  8

وى
لمت

  ا
 ا،

ت
 

 ط
لتو

ي لا
ت ائ

اصب
 

اصتكط،ط صل ،وا                                                      
 السو ا  اصق،وجمي 

 اإلب اع 
 اا،وا التوازن 

 فسا اصلديأ لاصق،وجما                                           
 تدت،ب األلص،و 

اصتعواف ال األمل  و                                                         
 اصعدض لاإلصقو  
 بنو  اصاق  ابصنلس

 اصتلوإ اص  ا ي                                                   

  واو  4
  واو  4
  واو  4
  واو  4
  واو  4
  واو  4
  واو  4
  واو  4
  واو  4
  واو  4

 ال   : ادكز ن ا  اجلزائد صلتكويه اص نواي لاصتأه،ف الؤ مويت لاصت  يب اصق،وجمي لتطويد الوا جم اصبشدي 
 خطوات الدراسة التجريبيةاثنيا: 

اصتحدباا  لفقااو صلطديقاا  العدلفاا   خطااوا   فحااو   مت اصات ااوجم الااى ت اا ،ا جتاادييب ا ئااا صظاادل  هاا   اص  ا اا 
اصختبااو يه  دل يقتضااي الاانسة اصتحاادييب العت اا  يف هاا   اص  ا اا  ف اا   جملجم أفعااو   لا التكوفئاا   بطديقاا  اجمل واااو 

الااادجما  اص  ا اااا  نت،حاااا  أتثاااري التمااااري المااااتقف ماصع اااس اصاااا هل  صلت قااااأ ااااه ملاااا   اصع  اااا  اللرت ااا  باااا  اصماااابب 
اجمل وااا  ختبااو يه الااى الاادجما  ماصع ااس اصاا هل  لاصنت،حاا  ماصتلكااري اإلباا ااي  لصلق،ااوهب  اا ا اصت قااأ صباا  اااه دلاادا  ا

ر ألناا  يااتا  بااف دلاادا  للمااو  اصع ااس اصاا هل ر دلاادا  اختبااو  Pré-testيماا ى األل  اصختبااو  اصقبلااي ر ،اا اصتحديب
 يقتضي الانسة اصتحادييب  ا   اص  ا ا  دتباوعله ا بع  هنوي  ه   اجللمو   "Post-Test"آخد هو اصختبو  اصبع ي 

 :و    يف اجل ل  اصتويلالاخلطوا  النسح،  
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  : خطوا  ت  ،ا اصتحدب 07اجل ل    ام
 اختبو  اصلدلإ اصع،ن  اصضوبط  اصع،ن  اصتحديب،  اصنشوط طوا  اخل

 (اصضوبط ل اصتحديب،  ) تطب،أ اختبو  اصق،وس تطب،أ اختبو  اصق،وس اصتلكري اإلب ااي اصقبلي اخلطوا األلس
 -------- -------- للمو  اصع س اص هل اصع س اص هل اخلطوا اصاون، 
 (الضابطةو التجريبية ) -------- تطب،أ اختبو  اصق،وس اصتلكري اإلب ااي اصبع ي اخلطوا اصاوصا 
 -------- ---------- (والبعدي القبلي) اختبو  اصلدلإ اخلطوا اصدابع 
 الدراسةتصميم أداة اثلثا: 

انط  و اه  ،وس اصق  ا  اإلب اا،ا  العدلفا  اصقبلي لاصبع ي مت ت  ،ا اختبو  صق،وس امتوى اصتلكري اإلب ااي 
هااي هاا   اصقاا  ا  ل  (Wallach, Jacks, Galford, Torrance)يف اختبااو ا  كااف اااه لالتلااأ ال،سااو 

 اوزع الى ااول  اصتوص، :  ؤاص 19 الىأجماا اصختبو    اةت ل  اصط     لالدلن  لاألملوص  لحمو ،  الشك  
 اصتوص، :ااول  تق،س  ا ابو    ت الى ه ا اصبع  يش ف (: الطالقة)األول البعد 

  [2-1]: ليتض ه اصعبو ا  اصط    اصتعبريي 
  [4-3] : ليتض ه اصعبو ا اصط    اصلكدي 
  ،[6-5] : ليتض ه اصعبو ا اصط    اصرتابط 
 .[10-7]اصعبو ا   هيا  ل ابو   أ بلالى  اصبع يش ف ه ا  : (األصالة)الثا:  البعد

 .[15-11]اصعبو ا   لهي ا ابو   مخسالى  يتض ه (:املرونة)احملور الثالث 
  .[19-16] تتض ه اصعبو ا ابو ا  ل  أ بل اصبع يش ف ه ا  : حساسية املشكالتم الرابع البعد
 ثبات أداة الدراسة: -1

ح،ع  Alpha de Cronbachصق،وس ا ى ثبو  أجماا اص  ا   مت ا تك اهب اعواف أصلو كدلنبوخ 
   لك ا اعواف اصابو  اصعوهب لمل إ ااأ.اصتلكري اإلب ااييو ح اجل ل  اصتويل  اعوا   ثبو  

 
 Alpha de Cronbach(: معامل الثبات 08جدول رقم)

 التفكري اإلبداعيأبعاد  عدد العبارات معامل الثبات صدق المحك
 الطالقة 6 885, 0,94
 األصالة 4 733, 0,86

 املرونة 5 863, 0,93
 حساسية املشكالت 4 744, 0,86

 الصدق والثبات العام  19 875, 0,94
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ك و أن اعوا   اصابو  اول    %87 يتضح اه اجل ل  اصموبأ أن اعواف اصابو  اصعوهب او  ح،ع بلد 
جم لو  اصختبو  ص تتأثد بتمري اصعوااف له ا ي   الى أن  88,5%ل 73,3% تدالح  ب اص  ا   اقبوص   ل   

جم ل  اقبوص  اه اصابو   األاد اص ي يعل داكون،  الى  اصتلكري اإلب ااي أبعوجمع،ل أن ل أل اصظدل  اخلو ل،   
لهو اعواف او   94%اصات وجم ال،سو يف جم ا تنو ال، ان،   لهو او يؤك   أيضو مل إ ااأ اص ي بلد اعوال  اصعوهب 

 ل ا يف ااف ه   اص  ا و .
 صدق االتساق الداخلي: - 2

  مت حموب صعبو اهتو لاصتعد  الى ا ى اصتموإ اص اخلي ألجماا اص  ا  اه الف اعدف  اص  إ اص اخلي 
 نت ي دص،   ك و تو    اجل ال  اصتوص، :تبع  اص ي ابو ا لاصاعواف ا تبوط بري ون  ب  جم ل  كف 

  : اصتموإ اص اخلي صعبو ا  اصط   09ل ل    ام
 اصعبو ا   امتوى اص صص  اعواف اص تبوط

**,467 ,001 1 
**,423 ,002 2 

,410** ,003 3 
**,531 ,000 4 
**,564 ,000 5 
**,624 ,000 6 

  0.01اص تبوط جما  ان  امتوى ا ف اه  .**
ا تبوط  يعل  ممو %1أن ع،ل اعوا   ا تبوط فقدا  اصط     اولب  لجماص  دح وئ،وً ان  امتوى اص صص   أ ف يتضح

 أل اتموإ ه   اصعبو ا  ال اصبع  اص ي تق،م   لابصتويل اصت قأ اه مل إ اصتموإ اص اخلي صلقدا  ه ا اصبع .
  : اصتموإ اص اخلي صعبو ا  األملوص 10ل ل    ام

 اصعبو ا   امتوى اص صص  اعواف اص تبوط
**,455 ,001 7 
**,599 ,000 8 
**,617 ,000 9 
**,712 ,000 10 

 0.01اص تبوط جما  ان  امتوى ا ف اه  .**
  فأ ف  له ا 0.01يتب  أن ع،ل اعوا   ا تبوط فقدا  األملوص  اولب  لجماص  دح وئ،ًو ان  امتوى اه اص صص  م

 يعل اتموإ ه   اصعبو ا  ال اصبع  اص ي تق،م   لابصتويل مت اصتأك  اه مل إ اصتموإ اص اخلي صلقدا  ه ا اصبع .
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 : اصتموإ اص اخلي صعبو ا  الدلن  11مل ل    ا
 اصعبو ا  امتوى اص صص  اعواف اص تبوط

**,567 ,000 11 
**,646 ,000 12 
**,569 ,000 13 
**,565 ,000 14 
**,630 ,000 15 

 0.01اص تبوط جما  ان  امتوى ا ف اه  .**

  فأ ف  فق  0.01فقدا  الدلن  اولب  لجماص  دح وئ،ًو ان  امتوى اص صص  م اصوا ح أن ع،ل اعوا   ا تبوط
لهي اعوا   تعكس اص تبوط اصقوي لتعرب اه ا ى  0.65دس  0.57ب   Pearsonتدالح  اعوا   

 اتموإ ه   اصعبو ا  ال اصبع  اص ي تق،م  لابصتويل مت اصتأك  اه مل إ اصتموإ اص اخلي صلقدا  ه ا اصبع .
  : اصتموإ اص اخلي صعبو ا  حمو ،  الشك  12ل ل    ام

 اصعبو ا   امتوى اص صص  اعواف اص تبوط
**,641 ,000 16 
**,699 ,000 17 
**,638 ,000 18 
**,572 ,000 19 

 0.01اص تبوط جما  ان  امتوى ا ف اه  .**

فقدا  حمو ،  الشك   اولب  لجماص    ا تبوطاه خ   اصنتوئة اصوا جما يف اجل ل  اصموبأ فإن ع،ل اعوا   
ممو  0.70دس  0.57ب   Pearsonفأ ف  فق  تدالح  اعوا     0.01مدح وئ،ًو ان  امتوى اه اص صص  

يعكس اتموإ ه   اصعبو ا  ال اصبع  اص ي تق،م   لابصتويل مت اصتأك  اه مل إ اصتموإ اص اخلي صلقدا  ه ا 
 اصبع .

 تموإ اص اخلي ألبعوجم اصتلكري اإلب ااي : اص13ل ل    ام
  اصتلكري اإلب اايأبعوجم  ا جم اصلقدا  اصلقدا  امتوى اص صص  اعواف اص تبوط

 اصط    (6) 1-2-3-4-5-6 000, 651,**
 األملوص  (4) 7-8-9-10 000, 560,**
 الدلن  (5) 11-12-13-14-15 000, 607,**
 الشك   حمو ،  (4) 16-17-18-19 000, 604,**

 0.01اص تبوط جما  ان  امتوى ا ف اه  .**

األبعوجم اص  تق،س اصتلكري اإلب ااي اولب  لجماص  دح وئ،ًو ان   اجل ل  اصموبأ يب  لأن ع،ل اعوا   ا تبوط
 لهي 0.65دس  0.56ترتالش ب   Pearsonفأ ف  فق  كون  ع،ل اعوا     0.01مامتوى اه اص صص  

اعوا   تب  أن اص تبوط اصقوي لتعرب يف نلس اصو   اه ا ى اتموإ ه   األبعوجم لا تبوطسو ابصتلكري اإلب ااي  
 لابصتويل مت اصتأك  اه مل إ اصتموإ اص اخلي     األبعوجم.
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 املطلب الثالث: أساليب املعاجلة اإلحصااية 
اعوجل  اصب،وان  اب تك اهب اصع ي  اه األ وص،ب اإلح وئ،  المتكدل  اه بداناة اازا  اإلح وئ،  صلعلوهب  مت

اصلت وا، , للصأ بع  أن    ا ل،  عل اصب،وان  لاه ر فدزهو لتدا،زهو  لاأل وص،ب اص  مت ا تك ااسو يف ه   
 اص  ا   لو   كوصتويل:

 لاصنمب الئوي  لاصد وهب اصب،ون،  صت ا،ف اخل وئ  اصشك ،  ألفداجم ا،ن  اص  ا  . مت ا تك اهب اصتوزيعو  اصتكدا ي  -
 حموب اصو ط اامويب لاصحندا  الع،و ي ك قوي،س اصنزا  الدكزي   صوملس اتمريا  اص  ا  . -
 لعدف  المتوى اصعوهب ألبعوجم اصتلكري اإلب ااي مت حموب التو طو  ااموب،  الدل  . -
 لعدف  ا ى اصتموإ اص اخلي لصت  ي  ا  و  اص تبوط. Pearson تبوط اواف  تع و  اعامت  -
 لاعواف اص  إ صق،وس اصابو  لاص  إ اصبنوئي. Alpha de Cronbachمت ا تك اهب اعواف  -
 Test-T  Independent Samplesلصختبو  فد ،و  اص  ا   لجم ا   اصلدلإ مت اصلحو  صختبو  م -

Test 
 الثالث: عرض و حتليل نتااج الدراسة املبحث -
 األول: اإلجابة على أسئلة الدراسة املطلب -

 او امتوى اصتلكري اإلب ااي صلت ا،   بف   ب ا،ن  م وا  اصتحدب ؟ اإلجابة عن السؤال األول: 
ا    اه اإللوب  اه ه ا اصمؤا  هو اعدف  المتوى اصعوهب صلتلكري اإلب ااي ان  ت ا،  اصع،ن   بف تشك،ف  دن

 اجمل وا  اصتحديب،  لاصضوبط   ت فعنو اإللوب  اه ه ا اصمؤا  دس  ،وس رتلس األبعوجم اص  تشكف اصتلكري اإلب ااي.
 : قياس املستوى العام لطالقة التفكريأوالا 

  :  ،وس المتوى اصعوهب صط    اصتلكري14 ا م ل ل    

  عبارات قياس طالقة التفكير
 التقييم درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبة المعياري 

جيد  الكلية
ضعيف  ضعيف متوسط جيد جدا

 جدا
فكار وصياغتها بشكل األالتعبري عن القدرة على 
 صحيح

 3 23 56 17 1 التكرار
 متوسط 1 745, 2,90

% 1,0 17,0 56,0 23,0 3,0 

اسوجاع املعارف أو املفاهيم اليت سبق القدرة على 
 وأن تعلمها

 1 30 50 18 1 التكرار
 متوسط 2 742, 2,88

% 1,0 18,0 50,0 30,0 1,0 

إجياد العديد من األفكار بسرعة القدرة على 
 وبسهولة )سهولة توليد األفكار(

 2 31 46 19 2 التكرار
 متوسط 3 808, 2,88

% 2,0 19,0 46,0 31,0 2,0 

رؤية مشكلة ما من زوااي عديدة، القدرة على 
 واقوح حلول كثرية هلا

 6 29 50 13 2 التكرار
 متوسط 4 830, 2,76

% 2,0 13,0 50,0 29,0 6,0 

الربط الصحيح لألفكار بعضها ببعض القدرة على 
 )استنباط األفكار(

 3 35 48 12 2 التكرار
 متوسط 5 783, 2,75

% 2,0 12,0 48,0 35,0 3,0 

لتفكري يف ربط األفكار مبوقل معني أو سرعة ا
 مشكلة معينة

 14 28 33 20 5 التكرار
 متوسط 6 1,09 2,74

% 5,0 20,0 33,0 28,0 14,0 

 5 26 56 12 1 التكرار الطالقةأوال: مستوى 
 متوسط - 760, 2,78

% 1,0 12,0 56,0 26,0 5,0 
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تشري نتوئة اجل ل  اصموبأ دس أن المتوى اصعوهب صط    اصتلكري ان  اصت ا،  كون ب  ل  اتو ط   بف دلدا  
  ح،ع أن التو طو  ااموب،   0,760م  لابحندا  اع،و ي      2,78اصتحدب   للصأ اتو ط حمويب بلد م

 ع،عسو تشري دس اص  ل  التو ط .   لهي2,74 - 2,90جل ،ل اصلقدا  ترتالش ب  م
 : قياس املستوى العام لطالقة التفكرياثنياا 

  :  ،وس المتوى اصعوهب ألملوص  اصتلكري 15ل ل    ا م 

  التفكير أصالةعبارات قياس 
 التقييم درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبة المعياري 

جيد  الكلية
ضعيف  ضعيف متوسط جيد جدا

 جدا
التفكري يف ما وراء املألوف )تفكريه خمالل متاما عن 

 تفكري غريه(
 4 47 37 10 2 التكرار

 ضعيف 4 805, 2,59
% 2,0 10,0 37,0 47,0 4,0 

 4 25 49 17 5 التكرار إجياد قيمة ألشياء مهملةالقدرة على 
 متوسط 2 886, 2,94

% 5,0 17,0 49,0 25,0 4,0 

إجياد طرق عمل جديدة مل تكن يف القدرة على 
 احلسبان

 6 20 46 25 3 التكرار
 متوسط 1 904, 2,99

% 3,0 25,0 46,0 20,0 6,0 

 6 31 34 21 8 التكرار إعطاء أفكار غري عادية وغري مألوفةالقدرة على 
 متوسط 3 1,027 2,92

% 8,0 21,0 34,0 31,0 6,0 

 6 32 41 20 1 التكرار مستوى األصالةثانيا: 
 متوسط - 871, 2,78

% 1,0 20,0 41,0 32,0 6,0 

أاو المتوى اصعوهب ألملوص  اصتلكري ان  اصت ا،  فق  كون هو اآلخد ب  ل  اتو ط   للصأ اتو ط حمويب بلد 
اص  تق،س أملوص  للقدا  صالتو طو  ااموب،  أغلب   ح،ع أن  0,871م  لابحندا  اع،و ي      2,78م

ا  اصتلكري يف او ل ا  الأصو  ابصنمب   ؤص  اصت ا،  كون   ع،ل    اوا ا أن     تشري دس اص  ل  التو ط اصتلكري 
يت تعون بق  ا  ل، ا لل، ا ل ا لهي نمب   ل،ل   12%ي فقط ل   ف ه اجمل وع اصك2,59اتو ط حمويب بلد م

 ل ا.
 : قياس املستوى العام ملرونة التفكرياثلثاا 

   :  ،وس المتوى اصعوهب لدلن  اصتلكري 16ل ل    ا م

  التفكير مرونةعبارات قياس 
 التقييم درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  الرتبة المعياري 

جيد  الكلية
 جدا

ضعيف  ضعيف متوسط جيد
 جدا

استعمال أساليب متنوعة يف القدرة على 
 املواقل املختلفة

 8 24 46 20 2 التكرار
 متوسط 4 907, 2,84

% 2,0 20,0 46,0 24,0 8,0 

وضع تصورات متنوعة )قدرات القدرة على 
 ختيلية، وحماربة اجلمود الفكري(

 4 30 42 20 4 التكرار
 متوسط 1 905, 2,90

% 4,0 20,0 42,0 30,0 4,0 

حول  روقل ووجهة نظاملتغيري القدرة على 
 فكرة ما

 10 22 46 17 5 التكرار
 متوسط 3 989, 2,85

% 5,0 17,0 46,0 22,0 10,0 

االنتباه وتركيز التفكري على أكثر من فكرة 
 واحدة

 8 31 37 20 4 التكرار
 متوسط 5 982, 2,81

% 4,0 20,0 37,0 31,0 8,0 

 9 24 40 22 5 التكرارإجياد بداال خمتلفة أو استعماالت القدرة على 
 متوسط 2 1,010 2,90

% 5,0 22,0 40,0 24,0 9,0 
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 متعددة جمستخدام أدوات بسيطة

 - 24 51 22 3 التكرار ثالثا: مستوى المرونة
 متوسط - 764, 3,04

% 3,0 22,0 51,0 24,0 - 

  ابحندا  3,04  للصأ اتو ط حمويب ماعت ص اصت ا،   ص ىاصتلكري  جم ل  ادلن اجل ل  أن ه ا نتوئة   ت 
  لهي ع،عسو 2,81 - 2,90ترتالش ب  ماصق،وس التو طو  ااموب،  صلقدا  ع،ل أن ل    0,764ماع،و ي      

 تشري دس اص  ل  التو ط .
 املشكالت: قياس املستوى العام حلساسية رابعاا 

  :  ،وس المتوى اصعوهب امو ،  الشك   17ل ل    ا م 

  حساسية التلميذ للمشكالتعبارات قياس 
 التقييم درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري 

الدرجة 
جيد  الكلية

ضعيف  ضعيف متوسط جيد جدا
 جدا

 12 36 31 15 6 التكرار جمملشكلة قبل وقوعهاالتلميذ الشعور 
 متوسط 3 1,064 2,67

% 6,0 15,0 31,0 36,0 12,0 

رؤية بعض احلقااق اليت قد ال يراها القدرة على 
 اآلخرون

 8 29 43 17 3 التكرار
 متوسط 2 927, 2,78

% 3,0 17,0 43,0 29,0 8,0 

 4 36 38 16 6 التكرار تقصي األخطاء واكتشاف اهلفواتقدرة التلميذ على 
 متوسط 1 950, 2,84

% 6,0 16,0 38,0 36,0 4,0 

 15 34 31 17 3 التكرار اكتشاف جوانب الضعل يف موقل ماالقدرة على 
 ضعيف 4 1,036 2,59

% 3,0 17,0 31,0 34,0 15,0 

 8 43 30 17 2 التكرار المشكالتحساسية رابعا: مستوى 
 متوسط - 930, 2,62

% 2,0 17,0 30,0 43,0 8,0 

أن المتوى اصعوهب صق  ا  اصت ا،  الى اكتشو  الشك   لو   ب  ل  اتو ط   للصأ تشري اصنتوئة اصموبق  
  ح،ع أن أغلب التو طو  ااموب،  صللقدا  اص   0,930م  لاحندا  اع،و ي 2,62م     اتو ط حمويب 

 او يقو بم   ا بع  اصت ا،  أن  غريتشري دس اص  ل  التو ط    حمو ،  اصت ا،  حنو اكتشو  الشك  تق،س 
 . 2,59اتو ط حمويب م اً أل  ع،ل  ل  ع،ل  الى اكتشو  لوانب اصضعس يف او س اع،ن  كون    %50

 خامساا: قياس املستوى العام للتفكري اإلبداعي
  :  ،وس المتوى اصعوهب صلتلكري اإلب ااي18ل ل    ا م 

  اإلبداعي التفكير أبعاد
 التقييم درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة  رتبةمال المعياري 

جيد  الكلية
ضعيف  ضعيف متوسط جيد جدا

 جدا

 5 26 56 12 1 التكرار الطالقة
 متوسط 2 760, 2,78

% 1,0 12,0 56,0 26,0 5,0 

 6 32 41 20 1 التكرار األصالة
 متوسط 3 871, 2,78

% 1,0 20,0 41,0 32,0 6,0 

 - 24 51 22 3 التكرار المرونة 
 متوسط 1 764, 3,04

% 3,0 22,0 51,0 24,0 - 

 8 43 30 17 2 التكرار حساسية المشكالت
 متوسط 4 930, 2,62

% 2,0 17,0 30,0 43,0 8,0 
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 - 34 56 10 - التكرار اإلبداعي التفكيرمستوى 
 متوسط - 622, 2,76

% - 10,0 56,0 34,0 - 

الى اصع وهب  لاه انطلأ رتلس امتوا  أبعوجم اصتلكري اإلب ااي ص ى اصت ا،   فإن المتوى اصعوهب   ا األخري 
  لأن ع،ل  0,622م  ابحندا  اع،و ي      2,76يعكس اص  ل  التو ط  أل العت ص   للصأ اتو ط حمويب م

 لال لصأ  لهي ع،عسو تشري دس اص  ل  التو ط   2,62 - 3,04لش ب  مالتو طو  ااموب،  ألبعوجم اصق،وس ترتا
أفضف اقو ن  اكتلس    ا  اصتلكري اإلب ااي  ليف ادتب   ن،  اسو ا  اصط    ر  أتيت ادلن  اصتلكري يف الدتب  األلس

 الشك  .ليف الدتب  اصاوصا  أملوص  اصتلكري لأخرياً أتيت اسو ا  حمو ،  اصت ا،  اجتو  
اه خ   نتوئة اصت ل،ف اصموبأ يتضح لأن ع،ل السو ا  لاصق  ا  اص  تشكف أبعوجم اصتلكري اإلب ااي ص ى 
اصت ا،  مل تكه يف المتوى اجل،  لالقبو  األاد اص ي يتطلب ل ل بدااة ت  يب،  لتكوين،   كه اه خ  و تطويد 

خومل  ص ى ه   اإلنمون،  لاصع ل،و  اص هن،  اصكوان  اصلدجمي  لاجل وا،  لملقف الواهب لت  يبسو لتن ،  ه   السو ا  
 صلحو  دس أ وص،ب ت  يس فعوص  لا ل،  ابات وجم للمو  صلع س اص هل.له ا اباصلئ  اه اصت ا،   

ا  اصشك ،  كون صب  لاه ألف تطب،أ ه ا األ لوب لاصت قأ اه ا ى فعوص،ت  يف تن ،  ه   اصق  ا  لالسو  
اه دلدا  جتدب  الى بع  اه ت ا،  ه   اصع،ن  لتدجم اصبع  اآلخد ي  س اب تك اهب اصطديق  اصعوجمي  لاه ر اقو ن  
اصنت،ح   لصكه  بف ه ا كون صب  اه اصتأك  اه أن اجمل وات  اتكوفئت   بف دلدا  اصتحدب   له ا او يتطلب ب ل   

 .اإللوب  اه اصمؤا  اصاول
فدلإ اعنوي  يف امتوى اصتلكري اإلب ااي ب  ت ا،  اجمل وات  اصتحديب،  هف تول  اإلجابة عن السؤال الثا:: 

 لاصضوبط  يف اصختبو ا  اصقبل، ؟
اصتحديب،  لاصضوبط   بف دلدا   اص  ا   م وا  تكوفؤدن ا    اه اإللوب  اه ه ا اصمؤا  هو اصت قأ اه 

أخدى خو ل،   كه أن تت خف يف نتوئة اصتحدب   لاه ألف از  أتثري ه   اصعوااف أل االوظ ن اوااف أل اصتحدب 
ال،سو  بت  يتطلب انسة اص  ا   توزيل الدجما  اص  ا   الى م وات  اتموليت  ا جما لاتكوفئت  اه ح،ع توزيل 

 اصعوااف الى اجمل وات  ه  
 اصقبلي  تكوفؤ م وا  اص  ا   مت تطب،أ اختبو  اصتلكري اإلب ااي اصتأك  اهاإللوب  اه ه ا اصمؤا  ل اه ألف ل 

لاه ر حموب التو طو  ااموب،  لاصحندافو  الع،و ي  لصلتعد  الى  بف للمو  اصع س اص هل الى اجمل وات  
 يل:الو ح يف اجل ل  اصتو Independent Samples Test اصلدلإ ب  اجمل وات  مت اصلحو  دس اختبو 

 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات القبلية T-Test: اختبار (19)جدول رقم 

 العدد اتالمجموع 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

 الفكرية الطالقة
 77828, 2,9200 50 الضابطة

1,865 ,065 
 72168, 2,6400 50 التجريبية

 الفكرية األصالة
 90914, 2,9000 50 الضابطة

1,271 ,207 
 81916, 2,6800 50 التجريبية

 795, 260, 86685, 3,0600 50 الضابطة الفكرية المرونة
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 65434, 3,0200 50 التجريبية

 حساسية المشكالت
 99714, 2,8400 50 الضابطة

2,620 ,060 
 82709, 2,3600 50 التجريبية

 التفكير اإلبداعي
 70015, 2,8600 50 الضابطة

1,535 ,128 
 51073, 2,6719 50 التجريبية

غري جماص  دح وئ،و يف اصتلكري اإلب ااي جب ،ل موصت     ماجل ل  اصموبأ أن  ،   خ   نتوئة يتضح اه 
لأبعوجم   ممو يعل أن  ص تول  فدلإ اعنوي  ب  اجمل وات  يف اصتلكري اإلب ااي  لابصتويل فإن اجمل وات  اتحونمت  

 2.86  بف دلدا  للمو  اصع س اص هل  ح،ع بلد التو ط اامويب صلتلكري اإلب ااي ص ى اجمل وا  اصضوبط 
لهو يقل   ه اجمل وا  اصاوصا  صملا ص،كد  اخل و ي لاص ي يعل أن     اجمل وا   0.700ابحندا  اع،و ي      

امتوى اتو ط أل اعت   اه اصتلكري اإلب ااي  أاو ابصنمب  صل ح وا  اصتحديب،  فإن التو ط اامويب صلتلكري 
  لهو أيضًو يقل   ه اجمل وا  اصاوصا  صملا ص،كد  اخل و ي لاص ي 0.510 ابحندا  اع،و ي 2.67 اإلب ااي بلد

يعل أن     اجمل وا  أيضًو امتوى اتو ط أل اعت   اه اصتلكري اإلب ااي  له ا او يلمد أن اجمل وات  اتكوفئت  
 كوفئ  لا الت أ لوب اجمل واو لاتحونمت  يف امتوى اصتلكري اإلب ااي  له ا او يم ح صنو ابصلحو  دس 

 اصقبلي لاصبع ي. اصختبو يه
 اختبار صحة الفروضاملطلب الثا:: 

انسو لهو اصتأك،  الى أر،  أ لوب اصع س اص هل اه ألف اإللوب  اه دةكوص،  ه   اص  ا   لحتق،أ ا    
    لاألملوص  يف تن ،  اصتلكري اإلب ااي  اه خ   فوال،  ه ا األ لوب اصت  يمي يف تن ،  اسو ا  ل   ا  اصط

 :5%ان  امتوى أ ف اه  اصتوص، اختبو  اصلدلض صب  اه  لال، لالدلن  ان  اصتل ،  لا ى حمو ،ت  صل شك  . 
إحصااية بني  داللة ذات فروقال توجد يلي: راو  الىتن  ه   اصلد ،   األوىل: الفرعية الفرضية اختبار -

لو   ه   اصلد ،  صكي تب ع ف، و دلا  ر ل   البعديةاجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف بعد الطالقة 
اصختبو ا  يف لاجمل وا  اصتحديب،  ب  اجمل وا  اصضوبط  يف بع  اصط    اصلكدي  دح وئ،   جمصص  لا  كون  مث  فدلإ

   و يف اجل ل  اصتويل:ك  Test-t هب اختبو   لصختبو  ه   اصلد ،  نمتكاصبع ي . 
 البعديةفي الطالقة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  T-Test: اختبار  (20)جدول رقم 

 العدد اتالمجموع البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

 الطالقة
 77828, 2,9200 50 الضابطة

 00000, 5,0000 50 التجريبية *000, 18,898-

 0.01دال إحصائيا عند مستوى اقل من  -*

  له ا ان  اصبع ي  يتضح اه خ   نتوئة اجل ل  اصموبأ أن هنوجم فدلإ اعنوي  ب  اصت ا،  يف بع  اصط    
ح،ع تلو   اجمل وا  اصتحديب،  لاص  خضع  جللمو  اصع س اص هل  1%امتوى اص صص  اإلح وئ،  أ ف اه 

ممو يعل أن الى اجمل وا  اصضوبط  لاص  جم    ابأل لوب اصعوجمي يف اسو ا  اصط    اصتعبريي  لاصلكدي  لاصرتابط،   
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ه   اجللمو   كن  اه حتم  لتن ،     ا  ألن  اصع س اص هل أ لوب تك اهب نت،ح  ا  سو ا     أتثد ه   ال
 .األفكو  ا  الغز ل جم اصلعف يف اصتلكري   مدااص دس لونباصتل ،  الى دجيوجم أكرب ا جم ممكه اه األفكو  الس    

إحصااية بني  داللة ذات فروقال توجد لو   ه   اصلد ،  الى اصن و اصتويل: ر اإلجابة عن الفرضية الثانية: -
ر لهي تب ع اه للوجم فدلإ اعنوي  ابصنمب  التجريبية واجملموعة الضابطة يف بعد األصالة الفكريةاجملموعة 

صألملوص  اصلكدي  ب  اجمل وا  اصضوبط  لاجمل وا  اصتحديب،  يف اصختبو  اصبع ي. لصقبو  ه   اصلد ،  أل  فضسو  و  
 ك و يف اجل ل  اصتويل:  Test-tنمتك هب اختبو   

 
 بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية البعدية في بعد األصالة الفكرية T-Test: اختبار (21)جدول رقم 

 العدد اتالمجموع البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

 األصالة
 الفكرية

 90914, 2,9000 50 الضابطة
-16,010 ,000* 

 14647, 4,9850 50 التجريبية

 0.01دال إحصائيا عند مستوى اقل من  -*

  له ا ان  امتوى اه اجمل وات ت ا،  يف أملوص  اصتلكري ب  تب  نتوئة اجل ل  اصموبأ أن هنوجم فدلإ اعنوي  
األفكو  اصنوجم ا ح،ع تلو   اجمل وا  اصتحديب،  الى اجمل وا  اصضوبط  يف اسو ا   1%اص صص  اإلح وئ،  أ ف اه 

ه ا  وا   ل   تك اهب أ لوب اصع س اص هل  اب   أتثد  هي األخدى   ممو يعل أن ه   السو ا  اصتقل، ي لغري 
مريها اه الى دجيوجم حلوص ل ي ا لأفكو ا غري اأصوف  اقو ن  ب هتاحتم  لتن ،       هؤص  اصت ا،  الىاأل لوب 
 .اجمل وا  اصضوبط ت ا،  
إحصاااية بااني  داللااة ذات فاروقال توجاد ل جم  ها   اصلد ا،  ابصشااكف اصتاويل: ر اإلجاباة عان الفرضاية الثالثاة: -

ر لهاي با صأ تب اع ااه داكون،ا  للاوجم فادلإ حق،ق،ا  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف بعاد املروناة الفكرياة
ابصنماااب  صألملاااوص  اصلكديااا . لصقباااو  هااا   اصلد ااا،  أل  بااا  اجمل واااا  اصضاااوبط  لاجمل واااا  اصتحديب،ااا  يف اصختباااو  اصبعااا ي

 ك و يف اجل ل  اصتويل:  Test-t فضسو  و  نمتك هب اختبو   
 بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية البعدية في المرونة الفكرية T-Test: اختبار  (22)جدول رقم

 العدد اتالمجموع 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 )ت( قيمة

الداللة 

 اإلحصائية

 المرونة
 الفكرية

 86685, 3,0600 50 الضابطة
 00000, 5,0000 50 التجريبية *000, 15,825-

 0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة اقل من  -*

تقااوجمان نتااوئة اجلاا ل  اصمااوبأ دس أتك،اا  للااوجم اخاات   أل فاادلإ اعنوياا  يف ادلناا  اصتلكااري باا  ت ا،اا  اجمل ااوات   
دل تلو اا  اجمل وااا  اصتحديب،اا  الااى اجمل وااا  اصضااوبط  يف اسااو ا    1%اناا  امااتوى اااه اص صصاا  اإلح ااوئ،  أ ااف اااه 
اباتبو هاااو احااا ي أهاااا اصقااا  ا  اصعقل،ااا   أن هااا   الساااو ا    مماااو يعااال اصت ا،ااا  يف دجياااوجم أفكاااو  اتطاااو ا أب ااالوب ل يااا
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لاساو اهتا    أتثد  اب تك اهب أ لوب اصع س اص هل  ممو  وا  هؤص  اصت ا،  الى حتما  لتن ،ا   ا  هتا اإلب اا،  
 .اإلب اا،  لالى تم،ري تلكريها لللس  نظدها  بع، اً اه اجل وجم  يف اصتلكري لاصتع ب صألفكو 

إحصااااية بااني  داللااة ذات فااروقال توجااد مت ملاا،وغ  هاا   اصلد اا،  ك ااو يلااي: ر عاان الفرضااية الرابعااة: اإلجابااة -
ر ح،اع تتق اى ها   اصلد ا،  ااه داكون،ا  للاوجم اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف بعد حساساية املشاكالت

يف اصختباااو  اصبعااا ي ابصنماااب  امو ااا،  فااادلإ اعنويااا  لاخت فاااو  حق،ق،ااا  بااا  اجمل واااا  اصضاااوبط  لاجمل واااا  اصتحديب،ااا  
 ك و هو او ح يف اجل ل  اصتويل:  Test-tالشك  . لصق  مت اختبو  ه   اصلد ،  اب تك اهب اختبو   

 بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية البعدية في حساسية المشكالت T-Test: اختبار (23)جدول رقم 

 العدد اتالمجموع 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

حساسية 
 المشكالت

 99714, 2,8400 50 الضابطة
-15,317 ,000* 

 00000, 5,0000 50 التجريبية

 0.01دال إحصائيا عند مستوى اقل من  -*

ت   اصنتوئة أن هنوجم اخت فو   حق،ق،  لفادلإ اعنويا  با  ت ا،ا  اجمل اوات   ابصنماب  امو ا،  لشاك   لها ا 
لصق  تلو   اجمل واا  اصتحديب،ا  الاى اجمل واا  اصضاوبط  يف ةاعو  اصت ا،ا     1%ان  امتوى جمصص  دح وئ،  أ ف اه 

يداهاو اآلخادلن  فضا  ااه  ا  هتا الاى تق اي بعا  األخطاو  ابلشكل   بف ح لثسو لبدؤيا  بعا  ااقاوئأ اصا   ا  ص 
نت،ح  خضاوع اإلب اا،     أتثد  لالسو ا   لا لوا   لاكتشو  لوانب اصضعس يف او س اع   كف ه   اصق  ا 

لااي هاؤص  اصت ا،ا  ااكون،ا  الى حتم  لتن ،  ه ا األ لوب  وا  ل    لوب اصع س اص هل  م وا  اصتحدب  أل
 .اشكل  او  بف ل واسو نيسو 

لال،  لاه خ   القو ان  التعا جما با  اجمل واا  اصضاوبط  لاجمل واا  اصتحديب،ا  اتضاح تلاوإ ت ا،ا  ها   األخاريا يف  -
اصع اس اصا هل يف ع،ل اسو ا  ل   ا  اصتلكري اإلبا ااي بعا  دلادا  للماو  اصع اس اصا هل  مماو يا   الاى أر،ا  

  هي دةكوص،  له   ه   اص  ا  .تن ،  اصتلكري اإلب ااي  ل 
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 خالصة الفصل:
 اصلد ،و  ادض دس اصل ف ه ا يف تعد نو فإننو اص  ا        اصعوهب النسحي اإلطو  صنو يضل ااتبو  

 لالكون،  لاصزاون،  الو وا،  اص  ا   ح لجم  لدبداز المتك هب النسة لتب،ون اإلةكوص،   ال،  تقوهب اص ي لاصن ول 
 اه اص  ا   ا،ن  أفداجم   ،ز او لادض اص  ا    لا،ن  مت ل لملس ر لاه اصعوهب  ،و سو حت ي  دس د وف  لاصبشدي  
 اصب،وان  جب ل انسو تعلأ او  وا  اصع ف ألجملا  ال ف لةدش اصعل ي  الؤهف اصع د  كوجلنس   ةك ،  خ وئ 

 .لحتل،لسو العوجل  نتوئة ادض ل   اإلح وئ،  األ وص،بم اصب،وان  ه   بعوجل  انسو تعلأ او أل  اص  ا   د تب،ونم
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 : )النتااج واملقوحات( اخلامتة
يتض ه ه ا اجلز  حت ي  اصنتوئة المتنبط  اه اجلونب اصنظدي  لك صأ اصنتوئة اص  توملل  دص،سو اص  ا   ال، ان،ا  لااه 

أ و ، : اجلونب األل  يش ف اصنتاوئة  ر حت ي  اص رتاحو  ال ئ       اصنتوئة  ص ا مت تقم،ا ه ا اجلز  دس لونب  
  احو .أاو اجلونب اصاول فسو ر   ص  رت 

 . النتااج:أوال
أ    جم ا اااتنو ااوص،ااا  علااا  ااااه اصتماااوؤص  ل ااا ا  أيضاااو فد ااا،و  تعلقااا  أبر،ااا  للماااو  اصع اااس اصااا هل بتن ،ااا  
اصتلكري اإلب ااي  ح،ع تومللنو اه خ  و دس ا ا نتوئة  ور  يف حف دةكوص،  اص  ا   ل اإللوبا  الاى تماوؤصهتو 

 .نظدي  لا، ان،   اإلةو ا دس أبدز ه   اصنتوئة اص  مت تقم، سو دس  م  لفد ،وهتو. لف، و يلي  و  حنول  
 النتااج النظرية .1

األجمب،ااو  لا ااتنوجما دس اصاارتاكا العااديف اصاا ي مت اصتوملااف دص،اا  حااو   اتمااريي اص  ا اا   نمااتنتة يف  ااو  ادالعاا  
 اويلي: 

  حتل،ز اصتلكري لاإلب اع اصكاريا اص  تتحولز يف أاديكو  أ وص،باصع س اص هل لاح ا اه  ت،ح، اد رت
 أكاد اه ث ث  أ لواب   ليف اص،وابن أكاد اه ائ  أ لوب اه   نسو األ وص،ب األاديك،  . 

 ك   اصعل ،  ليمتك هب اصع س اص هل كأ لوب صلتلكري اجل واي أل اصلدجمي يف حف كاري اه الش
 .اصق  ا  لاصع ل،و  اص هن،   بق   زاجما لاا،وت،  الكتلل 

  يتا اصتأك  الى ه ا األ لوب الى أر،  أتل،ف ااكا الى األفكو  النباق  اه أاضو  للم  اصع س
اص هل   للصأ يف ملوحل تلقوئ،  األفكو  لبنوئسو   فإحموس اصلدجم أبن أفكو    تكون او عوً صلنق  

   أفكو  أخدى.لاصد وب  ان  نيسو هو يكون اوا ً كوف،وً إلمل ا  أي
 الى توص،  أكرب ا جم ممكه اه األفكو  القرتح  ألن  كل و زاجم ا جم  يؤك  أ لوب اصع س اص هل

األفكو  القرتح  اه  بف اصت ا،  زاجم احت و  بلوغ     أكرب اه األفكو  األملل،  أل الع،ن  الى ااف 
 الب ع صل شكل  .

   ا،  اص  يشحل اقتضو  أفداجم م وا  فدجماً اةدا  هو أح  أ وص،ب النو ش  اجل واصع س اص هل
 ئ،س  و الي توص،  أكرب ا جم ممكه اه األفكو  التنوا  التكد ا بشكف الوي تلقوئي حد لىف انوخ 
التوش غري نق ي ص حي  اه دط إ ه   األفكو  اص  ذ  حلوًص لشكل  اع،ن  رتو ا  للوً لاه ر 

 .النو ب انسو غدبل  ه   األفكو  لاخت،و 
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  اإلب اع هو اصق  ا الى دنتو  األفكو  األمل،ل  لاالو  اب تك اهب اصتك،   لاصت و ا  اال و يشري دس
 اصق  ا الى اكتشو  اوهو ل ي  لداطو  اعول صألفكو .

 . اصتلكري اإلب ااي هو ا ل،  ي بح ف،سو اصشك  حمو و صل شك    ال دجم اجم اصامدا 
  اص هل يف اصتعل،ا ل اصت  يب اه اصطدإ اا يا  اص  تشحل اصتلكري اإلب ااي تع  طديق  اصع س

لتطلأ اصطو و  اصكوان  ان  التعل   ل الت  ب  يف لو اه اادي  لاألاون يم ح بظسو  كف اآل ا  
لاألفكو  ح،ع يكون الت  ب يف     اصتلواف ال الو س لت لح ه   اصطديق  يف اصقضوا 

     .اللتوح  اص  ص،س  و دلوب  لاح ا مل ،  لالو واو  

 النتااج امليدانية .2
 توملل  اص  ا   ال، ان،  دس نتوئة ا ي ا أرسو:

  صلتكويه اص نواي لاصتأه،ف الؤ مويت لاصت  يب اصق،وجمي لتطويد الوا جم اصبشدي  ادكز ن ا  اجلزائد
 اص هل.ي  س أب وص،ب ال ،  ح يا  لاه ب،نسو طديق  اصع س 

    دن رتلس امتوا  أبعوجم اصتلكري اإلب ااي ص ى اصت ا،   كون  ب  ل  اتو ط  أل اعت ص
 . 0,622م  ابحندا  اع،و ي      2,76للصأ اتو ط حمويب م

  دن المتوى اصعوهب صط    اصتلكري ان  اصت ا،   الدكز كون ب  ل  اتو ط   بف دلدا  اصتحدب   للصأ
 . 0,760م  لابحندا  اع،و ي      2,78ماتو ط حمويب بلد 

  المتوى اصعوهب ألملوص  اصتلكري ان  اصت ا،  فق  كون هو اآلخد ب  ل  اتو ط   للصأ اتو ط
 . 0,871م   لابحندا  اع،و ي     2,78محمويب بلد 

 ابحندا  اع،و ي 3,04دن جم ل  ادلن  اصتلكري ص ى اصت ا،  اعت ص   للصأ اتو ط حمويب م  
 . 0,764م     
    تشري اصنتوئة أن المتوى اصعوهب صق  ا  اصت ا،  الى اكتشو  الشك   لو   ب  ل  اتو ط

 .0,930م  لاحندا  اع،و ي 2,62للصأ اتو ط حمويب      م
  دن ع،ل السو ا  لاصق  ا  اص  تشكف أبعوجم اصتلكري اإلب ااي ص ى اصت ا،  مل تكه يف المتوى

اجل،  لالقبو  األاد اص ي يتطلب ل ل بدااة ت  يب،  لتكوين،   كه اه خ  و تطويد لتن ،  ه   
خومل  ص ى لت  يبسو  اإلنمون،  لاصع ل،و  اص هن،  اصكوان  اصلدجمي  لاجل وا،  لملقف الواهبالسو ا  

صلحو  دس أ وص،ب ت  يس فعوص  لا ل،  ابات وجم للمو  صلع س ه   اصلئ  اه اصت ا،   له ا اب
 اص هل.
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 تول  فدلإ اعنوي  ب  اجمل وات  يف اصتلكري اإلب ااي  لابصتويل فإن اجمل وات  اتحونمت   بف  ص
 دلدا  للمو  اصع س اص هل  ح،ع بلد التو ط اامويب صلتلكري اإلب ااي ص ى اجمل وا  اصضوبط 

ت   اه يعل أن     اجمل وا  امتوى اتو ط أل اعله ا  .0.700ابحندا  اع،و ي       2.86
 2.67 اصتلكري اإلب ااي  أاو ابصنمب  صل ح وا  اصتحديب،  فإن التو ط اامويب صلتلكري اإلب ااي بلد

لاص ي يعل أن     اجمل وا  أيضوً امتوى اتو ط أل اعت   اه اصتلكري   0.510 ابحندا  اع،و ي
 .اصتلكري اإلب ااي اإلب ااي  له ا او يلمد أن اجمل وات  اتكوفئت  لاتحونمت  يف امتوى

 فدلإ اعنوي  يف أملوص  اصتلكري ب  ت ا،  اجمل وات   له ا ان  امتوى اه اص صص   للوجم
أتثد  ممو يعل أهنو ح،ع تلو   اجمل وا  اصتحديب،  الى اجمل وا  اصضوبط   1%اإلح وئ،  أ ف اه 

الى حتم  لتن ،   اب تك اهب أ لوب اصع س اص هل  ل    وا  ه ا األ لوب هؤص  اصت ا، 
    هتا الى دجيوجم حلوص ل ي ا لأفكو ا غري اأصوف  اقو ن  بمريها اه ت ا،  اجمل وا  اصضوبط .

   للوجم اخت   أل فدلإ اعنوي  يف ادلن  اصتلكري ب  ت ا،  اجمل وات   ان  امتوى اه اص صص
  اصضوبط  يف اسو ا  اصت ا،  يف دل تلو   اجمل وا  اصتحديب،  الى اجمل وا  1%اإلح وئ،  أ ف اه 

دجيوجم أفكو  اتطو ا أب لوب ل ي   ممو يعل أن ه   السو ا  اباتبو هو اح ي أها اصق  ا  اصعقل،  
اإلب اا،     أتثد  اب تك اهب أ لوب اصع س اص هل  ممو  وا  هؤص  اصت ا،  الى حتم  لتن ،  

ها لللس  نظدها  بع، اً اه اجل وجم  يف اصتلكري لاصتع ب    هتا لاسو اهتا اإلب اا،  لالى تم،ري تلكري 
 .صألفكو 

 ن هنوجم اخت فو   حق،ق،  لفدلإ اعنوي  ب  ت ا،  اجمل وات   ابصنمب  امو ،  لشك   د
لصق  تلو   اجمل وا  اصتحديب،  الى اجمل وا     1%له ا ان  امتوى جمصص  دح وئ،  أ ف اه 

ابلشكل   بف ح لثسو لبدؤي  بع  ااقوئأ اص     ص يداهو اآلخدلن  اصضوبط  يف ةعو  اصت ا،  
فض  اه    هتا الى تق ي بع  األخطو  لا لوا   لاكتشو  لوانب اصضعس يف او س 
اع   كف ه   اصق  ا  لالسو ا  اإلب اا،     أتثد  نت،ح  خضوع م وا  اصتحدب  أل لوب 

الى حتم  لتن ،  لاي هؤص  اصت ا،  ااكون،  نيسو   اصع س اص هل  ل    وا  ه ا األ لوب
 اشكل  او  بف ل واسو.

 االقواحات:اثنيا. 
اصنتوئة اص  مت اا و  ال،سو اه اص  ا   لفقو صلنتوئة اص  مت اصتوملف دص،سو اه اإلطو  اصنظدي صلب ع لك صأ 

   مت اخلدل  ابص رتاحو  اصتوص، :ال، ان، 
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 هنة اصع س اص هل يف تن ،  اصتلكري اإلب ااي يف اصتعل،ا لو ص  اه أثد يف تعلا طدإ اإلب اع لتن ،ت . دتبوع 
   اصتو ل يف ا تك اهب أ لوب اصع س اص هل لداطو  ملو ا لا    ان  لا ى داكون،  ا تك اا  ب  ا و

 أخدى صمدض دح ا  اصتن ،  اإلب اا،  ان  اصلدجم.
  صت  يمسا الى ا تك اهب أ لوب اصع س اص هل يف اصت  يس.فتح جمل ا  صأل وت ا 
  . دلدا  الزي  اه اص  ا و  حو  د رتات،ح،  اصع س اص هل يف ال ا س  العوه  ل اجلواعو 
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