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 العلوم

The reality of creative thinking skills at the primary stage 

from the point of view of science teachers 
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 المستخلص:

دفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع مهارات التفكير اإلبداعي لتالميذ المرحلة ه

والتطلعات، والتعرف على االبتدائية من وجهة نظر معلمي العلوم، من حيث المعوقات 

العوامل المحفزة للتفكير اإلبداعي لتالميذ هذه المرحلة. واعتمدت الدراسة على المنهج 

الدراسة في تالميذ المرحلة االبتدائية  الوصفي لجمع المعلومات وتحليلها، ويكمن مجتمع

االبتدائية. بمنطقة تبوك، واتخذت الدراسة عينةً مكونةً من خمسين معلَم علوٍم بالمرحلة 

واعتمدت الدراسة على استبانة  الستطالع رأى معلمي مادة العلوم للمرحلة االبتدائية حول 

تنمية مهارات التفكير تؤكد على أن واقع مهارات التفكير اإلبداعي. وخرجت نتائج الدراسة 

ر. اإلبداعي تشجع الطالب على استنتاج عالقاٍت جديدة، وتفسيرها بشكٍل علمي يساير العص

وأن قصور محتوى المنهج المدرسي يُعد واحدًا من أكبر معوقات تنمية مهارات اإلبداع لدى 

 تجهيز باإلضافة إلى والمادي، المعنوي وأن المعلم يحتاج دائًما للدعم الطالب والمعلمين.

الحديثة؛ لتهيئة المناخ المالئم لممارسة التفكير اإلبداعي للطالب. وأن  المعامل بالتقنية

تفعيل األنشطة، وحضور الملتقيات والفعاليات؛ يؤدي لتنشيط الذاكرة البحثية االهتمام ب

وأن  والنقدية للمعلم، ويزيد من تحفيزه لطالبه على استخدام استراتيجية العصف الذهني.

 تفعيل التنافسية الدائمة بين الطالب؛ يعمل على تحفيز الطاقات الذهنية على اإلبداع.

 التفكير اإلبداعي، معلم العلوم، المرحلة االبتدائية. حية:الكلمات المفتا

Abstract: 

 This study aimed to identify the reality of the creative 

thinking skills of elementary school students from the point of view of 

science teachers, in terms of obstacles and aspirations, and to identify 

the factors that stimulate creative thinking for students of this stage. 
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The study relied on a descriptive approach to collecting and analyzing 

information, and the study population resides in primary school 

students in Tabuk region, and the study took a sample consisting of 

fifty science teachers at the primary level. The study relied on a 

questionnaire to survey the opinions of elementary science teachers on 

the reality of creative thinking skills. The results of the study confirm 

that the development of creative thinking skills encourages students to 

infer new relationships, and to explain them scientifically in line with 

the times. And the lack of school curriculum content is one of the 

biggest obstacles to developing creativity skills for students and 

teachers. And that the teacher always needs moral and material 

support, in addition to equipping laboratories with modern 

technology; To create an appropriate climate for students to practice 

creative thinking. And that the interest in activating activities and 

attending forums and events; Leads to activate the teacher's research 

and critical memory, and increases his motivation for his students to 

use the brainstorming strategy 

 قدمة:م

بقوة تعليمها، وأثر ذلك  -في المقام األول -إنه مما ال شك أن مكانة الشعوب واألمم تُقاس

التعليم على نهضة أبنائها. ويخضع التعليم في كل فترةٍ للتطوير، وجعله مواكبًا للعصر، وإذا 

نظرنا إلى الدول المتطورة صناعيًّا؛ نجدها ترى في إصالح التعليم ضرورةً للوصول إلى 

اتيجياٍت األهداف المرجوة، كما يعكف المخططون على رسم سياساٍت تعليمية، واستر

يضعون لها أهدافًا محددةً يمكن تحقيقها بتنفيذ الخطط العلمية، وال يجب أن يهدف التعليم إلى 

إنتاج مخرجاٍت تعليمية عادية، ولكن هدفه خلق شباٍب مبدع في الفيزياء، والكيمياء، 

واألحياء، والطب، والهندسة، واألدب، والشعر، والفنون التشكيلية؛ ألن المستقبل سيأتي 

باختراعاٍت ال تخطر على عقل بشر، واكتشافاٍت تتجاوز كوكب األرض إلى كواكب أخرى؛ 

بل سيكتشف أشياء تفوق العقل البشري، وبالتأكيد سينسى المرء ما تم اكتشافه واختراعه في 

 (.2014القرن الماضي، مقارنةً بالقرن الحالي )برعي، 

نعقةدة فةي وقتنةا الحاضةر، أنهةا تتجةه ويالحظ المتتبع للمؤتمرات التربوية العالميةة الم

في توصياتها إلى إعداد أفراٍد مؤهلين للتعامل مع المستجدات فةي عةالٍم متريةر؛ لمةا تحققةه لهةم 

ولمجتمعاتهم من التميز في االنتفاع باإلمكانات المادية والمعرفية المتوافرة. وأمةام هةذا الواقةع 

رات التفكيةةةر تُعةةةد بمثابةةةة األدوات التةةةي تبةةةرز أهميةةةة مهةةةارات التفكيةةةر وعملياتةةةه؛ إذ إن مهةةةا
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يحتاجها التلميذ؛ حتةى يةتمكن مةن التعامةل بفعاليةٍة مةع أي نةوعٍ مةن المعلومةات، أو المتريةرات 

التةةي يةةأتي بهةةا المسةةتقبل. ومةةن هنةةا يكتسةةب التعلةةيم مةةن أجةةل التفكيةةر لنجةةاح الفةةرد وتطةةور 

معلومات، وفي اختيار المعلومةات المجتمع؛ حيث يُعد التفكير أداةً رئيسة للبحث عن مصادر ال

 (.2012الالزمة للموقف التعليمي )البلوي ، 

وتعتبةةر هةةاهرة القةةدرات اإلبداعيةةة فةةي أي مجتمةةعٍ بمثابةةة الطاقةةة الجوهريةةة، والثةةروة        

الحقيقيةةة التةةي يجةةب توجيةةه االهتمةةام إليهةةا، واسةةتثمارها لتقةةدم البشةةرية؛ حيةةث يعتمةةد تقةةدم أي 

ت علي أعمال وإنجازات أفراده األكثر قدرةً وكفاءةً بكةل مةا يملكونةه مةن مجتمعٍ من المجتمعا

نبوغٍ عقلةي، وقةدراٍت متعةددة، فهةم روادُ الفكةر، وقةادةُ اإلبةداع فةي المجةاالت المختلفةة، فةبالد  

ال تملةك  -مثةل  سويسةرا، واليابةان، وتةايوان، وكوريةا الجنوبيةة، وماليزيةا.... و يرهةا -عديدة

كر، ور م ذلك نجد أنها تقف في مصاف الدول الصناعية التي يعتةد بهةا، وقةد ثرواٍت مادية تذ

وصةةةلت لةةةذلك لمةةةا تقةةةوم بةةةه مةةةن حسةةةن رعايةةةٍة لمواهبيهةةةا فةةةي المراحةةةل العمريةةةة المختلفةةةة، 

واالستخدام األمثل للقدرات اإلبداعية لدى أفرادها بما يحقق ازدهار وتنمية المجتمع )رسةالن، 

2017.) 

 البحث: مشكلة

(، توصلت النتائج إلى أن 2011) Zoller, Uriخالل دراسة زوالر يوري  إنه من

االستراتيجيات المعرفية، والتقويم والتفكير االبتكاري، وحب االستطالع في تدريس مادة 

العلوم؛ أدى إلى تحسن روح االبتكار، وحل المشكلة، والتفكير التقويمي، واتخاذ القرار لدى 

تنمية التفكير لدى المتعلمين تعد الهدف النهائي لعمليتي التعلم  وعلى الر م من أنالتالميذ. 

(، وجود ضعف فى مستوى  التفكير، وأن هذا 2007والتعليم، فقد أثبتت دراسة مصطفى )

الضعف  يرجع إلى ضعف االهتمام بمهارات االستقصاء التي تحتاج إلى التفكير، وعدم 

واعتماد المعلم على الطرق التقليدية فى تركيز المناهج على توهيف العلوم في الحياة، 

التدريس، و افتقار محتوى مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية إلى مهارات االستقصاء 

ومن خالل عمل الباحث كمشرٍف تربوي لمقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية؛ فإنَّ وعملياته. 

ما واقع مهارات التفكير ي  مشكلة البحث الحالي تتحدد في اإلجابة على السؤال الرئيس اآلت

 اإلبداعي بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي العلوم؟

 البحث: أهداف

يسهم البحث الحالي في دراسة واقع مهارات التفكير اإلبداعي بالمرحلة االبتدائية 

 من وجهة نظر معلمي العلوم، وذلك من خالل ما يلي  

لتالميذ المرحلة االبتدائية، ومدى تحقيقها لتطلعات  التعرف على واقع التفكير اإلبداعي  (1

 المستقبل.

 التعرف على المعوقات التي تحد من مهارات التفكير اإلبداعي بمدارس التعليم االبتدائي.  (2

 التعرف على العوامل المحفزة للتفكير اإلبداعي بمدارس التعليم االبتدائي. (3
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 البحث: أهمية

 ما يلي يُتوقع أن يسهم البحث في تحقيق 

 تقديم واقعٍ تفصيلي لمهارات التفكير واإلبداع في العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.  -1

 توضيح المعوقات التي تحول دون استخدام مهارات التفكير اإلبداعي. -2

تقةةةديم الحلةةةول التةةةي يمكةةةن اإلفةةةادة منهةةةا، وتطويرهةةةا مةةةن ق،ةةة بل المسةةةؤولين والمعلمةةةين،  -3

 لكيفية تنمية القدرة على فهم مادة العلوم.والمهتمين؛ 

 تزويد معلم العلوم بدليٍل يوضح كيفية التدريس باستعمال التفكير اإلبداعي. -4

فتح الطريق أمةام دراسةاٍت أخةرى، منهةا  اسةتخدام مهةارات التفكيةر اإلبةداعي فةي مراحةل  -5

 تعليميٍة مختلفة.  

 البحث: مصطلحات

 : Creative thinking Skillsالتفكير اإلبداعي مهارات  -

عمليةة تجعةةل الفةةرد حساًسةةا ومةةدرًكا للتريةةرات، واالخةةتالل فةةي المعلومةةات والعناصةةر     

المفقودة، ثم البحث عن دالئل ومؤشرات فةي الموقةف، وفيمةا لةدى الفةرد مةن معلومةات، وهةو 

علةى تحليلهةا  ذلك النوع من التفكير الذي يتسم بحساسيٍة فائقٍة إلدراك المشكالت، وقدرة كبيرة

 (.2005وتقيمها، وإدراك نواحي النقص والقصور فيها )عبدهللا ، 

قدرة التلميذ على إنتاج أكبةر عةدٍد ممكةٍن : مهارات التفكير اإلبداعي إجرائيًّا بأنها وتعرف

 من الحلول المختلفة، والمتنوعة واألصيلة في مجال العلوم.

 حدود البحث:

 تتمثل حدود البحث فيما يلي  

 منطقة تبوك، وتضم ست محافظاٍت. نية: مكا

 تالميذ المرحلة االبتدائية، ومعلمو العلوم.بشرية: 

 ه(. 1441/  1440الفصل الدراسي األول )زمانية: 

 الخلفية النظرية:

 تعريف التفكير اإلبداعي: -

تُعد هاهرة القدرات اإلبداعية فةي أي مجتمةعٍ بمثابةة الطاقةة الجوهريةة، والثةروة الحقيقيةة 

تي يجب توجيه اإلهتمام إليها، واستثمارها لتقدم البشرية؛ حيةث يعتمةد تقةدم أي مجتمةعٍ علةي ال

أعمةةال وإنجةةازات أعضةةائه األكثةةر قةةدرةً وكفةةاءة بكةةل مةةا يملكونةةه مةةن نبةةوغٍ عقلةةي، وقةةدراٍت 

وفةي مقةدمتها   -متعددة، فهم رواد الفكر، وقةادة اإلبةداع فةي المجةاالت المختلفةة،  فةبالد  عديةدة

ال تملةك ثةرواٍت ماديةة  -را، واليابان، وتةايوان، وكوريةا الجنوبيةة، وماليزيةا.... و يرهةاسويس

تذكر، ور م ذلك نجد أنها تقف في مصاف الدول الصناعية التي يعتد بهةا، وقةد وصةلت لةذلك 

لمةةا تقةةوم بةةه مةةن حسةةن رعايةةٍة لمواهبيهةةا فةةي المراحةةل العمريةةة المختلفةةة، واالسةةتخدام األمثةةل 

 (.2017بداعية لدى أفرادها بما يحقق ازدهار وتنمية المجتمع )رسالن، للقدرات اإل
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( إلى أن هناك خلًطا بين مفهةومي  التفكيةر وقةدرات التفكيةر؛ 2002ويشير جروان )

حيث إن التفكير عملية كلية، يتم عن طريقها معالجات عقلية للمةدخالت الحسةية، والمعلومةات 

لها، أو الحكةةم عليهةةا، وتتضةةمن  )اإلدراك، الخبةةرات المسةةترجعة لتكةةوين األفكةةار، أو اسةةتدال

السابقة، المعالجةة الواعيةة، االحتضةان، والحةدس(، وعةن طريقهةا تكتسةب الخبةرة معنةى. فةي 

حةةين أن مهةةارات التفكيةةر هةةي معالجةةة المعلومةةات، أو المواقةةف، أو عمليةةات محةةددة، تمةةارس 

حةةل المشةةكالت، وتسةةاهم هةةذه وتسةةتخدم عةةن قصةةٍد فةةي معالجةةة المعلومةةات، أو المواقةةف، أو 

المهارات المتعددة في فعالية التفكير، فالتفكير يتطلب تكاماًل بةين عمليةاٍت عقليةة معينةة ضةمن 

 استراتيجيٍة كلية؛ لتحقيق هدٍف ما في موقٍف معين.

 قدرات التفكير اإلبداعي:  -

( قةةدرات التفكيةةر بأنهةةا  تعمليةةات معرفيةةة إدراكيةةة، 2007يعةةرف أبةةو جةةاد ونوفةةل )

يمكن اعتبارها بمثابة لبناٍت أساسية في بنية التفكيرت. ويحةددها تورنسةبثالق قةدرات أساسةية، 

 هي  الطالقة، والمرونة، واألصالة.

 ( الطالقةFluency)    

كةٍن مةن االسةتجابات تجةاه مشةكلٍة إن الطالقة هي  القدرة على استدعاء أكبةر عةدٍد مم

مةةا، أو مثيةةٍر معةةين، وذلةةك فةةي فتةةرةٍ زمنيةةة محةةددة.  أو هةةي  القةةدرة علةةى اسةةتخدام المخةةزون 

 المعرفي عند الحاجة إليه. 

 وتقاس الطالقة بأساليب مختلفة، لعل من أبرزها 

 سرعة التفكير؛ بإعطاء كلماٍت في نسٍق واحد. -1

 ة.تصنيف األفكار؛ وفق متطلباٍت معين -2

 القدرة على إعطاء كلماٍت ترتبط بكلمٍة معينة. -3

القدرة على وضع الكلمات في أكبر قدٍر ممكن من الجمل والعبارات ذات المعنى  -4

 (.2001)الحارثي، 

 مكونات الطالقة:

أههةةرت وجةةود  Guilford(، أن بحةةوق جيلفةةورد2000ذكةةر المعايطةةه والبةةواليز )

لفظية، الطالقة الفكرية، الطالقة التعبيريةة، والطالقةة أربعة أنواعٍ من الطالقة، هي  الطالقة ال

 الترابطية.

    الطالقة اللفظية (1

( أن الطالقة اللفظية ت تسةتخدم فةي اللرةة المنطوقةة، أو 2007يرى أبو جاد ونوفل ) 

وحةةدات التعبيةةر، كاللقطةةات فةةي لرةةة التصةةوير، وتقةةاس بسةةرعة توليةةد أو إنتةةاج الكلمةةات وفةةق 

 ها وتركيبها.شروٍط معينٍة في بنائ
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    الطالقة الفكرية (2

هي قدرة الفرد على ذكر أكبر عدٍد ممكن من األفكار فةي وقةٍت محةدد، برةن النظةر 

 عن نوع أو مستوى هذه األفكار، أو جوانب الجدية، أو الطرافة فيها.

    الطالقة التعبيرية (3

لموقةٍف معةين، هي قدرة الفرد على التفكير السريع في الكلمةات المتصةلة، والمالئمةة 

( أنهةا  تالقةدرة علةى التعبيةر 2007وصيا ة األفكار بشكٍل سليم. كمةا يةرى أبةو جةاد ونوفةل )

عن األفكار بسهولة، وإمكانية صو ها في كلمات، أو الصور للتعبير عنها بطريقٍة تكون فيهةا 

لفةرد علةى متصلة بريرها، ومالئمة لها.  وبشكٍل عام، فإن الطالقة التعبيريةة تشةير إلةى قةدرة ا

 وضع الكلمات في أكبر عدٍد ممكن من الجمل والعباراتت.

    طالقة األشكال (4

( أن طالقة األشكال ت تعني القةدرة علةى الرسةم السةريع 2007يرى أبو جاد ونوفل )

ٍ أو بصةريت.  وهةي   لعدٍد من األمثلة والتفصيالت، أو التعديالت في االستجابة لمثيٍر وضةعيٍّ

 قدرة الفرد على إكمال العالقات، وسهولة تقديم الفكرة بطريقٍة متكاملة المعنى. 

 النحو التالي   ويمكن قياس األصالة على

كميةةة االسةةتجابات  يةةر الشةةائعة، والتةةي تعتبةةر اسةةتجابات مقبولةةة لمشةةكالٍت، أو مواقةةف  .1

 محددة مثيرة.

اختيةةار عنةةاوين لةةبعن القصةةص القصةةيرة، ويُطلةةب فيهةةا مةةن الفةةرد أن يةةذكر عنةةاوين  .2

طريفة، أو  ريبة بقدر ما يستطيع في وقٍت محةدٍد، مةع احتمةال اسةتبدال القصةة بصةورةٍ، 

 شكٍل معين.أو 

  :المرونة 

وتشير إلى قدرة الفرد على رؤية المشكلة، أو الموقف من زوايا كثيرة متعددة، وبالتةالي   

قدرته على اتباع أكثر من طريقةٍة أو نهةج؛ للوصةول إلةى كةل مةا يحتمةل مةن حلةول أو أفكةار، 

فئةات( األفكةار أي  أنها تعني مرونة الفرد في تريير اتجةاه تفكيةره، ولةذلك تقةاس بعةدد أنةواع )

المنتجةةة، فتقسةةم األفكةةار المنتجةةة إلةةى مجموعةةاٍت، كةةل منهةةا يتعلةةق بوجةةٍه معةةين مةةن المشةةكلة، 

هو درجة مرونة الفرد في إنتاج األفكةار، وتنقسةم المرونةة  -أو الفئات -وعدد هذه المجموعات

 (.  2008إلى نوعين، هما  المرونة التكيفية، والمرونة التلقائية )قنديل، 

 األصالة  : 

وتشير إلى قدرة الفرد على إنتةاج حلةول أو أفكةار جديةدة  يةر عاديةة ) يةر مألوفةة(، أي  

 -أو الفكةةرة -بعيةةدة عةةن الظةةاهر المعةةروف، وتقةةاس بتكةةرار االسةةتجابة، بمعنةةى أن االسةةتجابة

 (.2008األقل تكراًرا بين عدٍد معين من األفراد؛ تكون هى األكثر أصالةً )قنديل، 

  بداعيمهارات التفكير اإل -
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إن تعريةةف اإلبةةداع علةةى أسةةاس اإلنتةةاج اإلبةةداعي، يشةةير إلةةى وجةةود عةةدٍد مةةن العوامةةل، 

كمحصةةلة للنةةاتج اإلبةةداعي، ومةةن بينهةةا  الدافعيةةة، والتةةى تسةةاعد علةةى تحريةةك توجيةةه الطاقةةة 

النفسية للفرد، وتدفعه إلى اكتشاف الجديد، والتفكير فيه، والتعبير عنه. وتُعةد الدافعيةة مةن أحةد 

 (.2016ونات الذكاء الوجداني )عبدالنور، مك

ولذلك فإن  الفرد يتأثر بالبيئة التي تحيط به، وأجوائها المختلفة، ومةا يكشةفه مةن مهةاراٍت 

وخبةةرات تةةؤثر تةةأثيًرا واضةةًحا فةةي رسةةم العةةوالم اإلدراكيةةة لمفةةراد، وتحديةةد أنمةةاط ومجةةاالت 

 (.2017بداعية بشكٍل خا  )خليل، تفكيرهم، وتنشيط قدراتهم العقلية عامةً، وقدراتهم اإل

(، بةةةأن اإلبةةةداع علةةةى أسةةةاس Simpson( عةةةن سمبسةةةون )2001ذكةةةر الطيطةةةي )

الشخص المبتكر، بأنه يعني  تالمبةادأة التةي يبةديها الفةرد فةي قدرتةه علةى الةتخلص مةن النسةق 

 العادي للتفكير، باتباعه نمًطا جديدًا من التفكيرت.

تفكيةر اإلبةداعي؛ فإنةه يمكةن القةول  إن هةاهرة ومن خالل االطةالع علةى تعريفةات ال

اإلبةةةداع متعةةةددة الجوانةةةب، وبالتةةةالي ال يمكةةةن تقةةةديم تعريةةةٍف محةةةدد جةةةامع وشةةةامل ل بةةةداع 

ةةد بأنةةه ال يوجةةد اتفةةاق  بةةين أصةةحاب 1٩٩6)لالبتكةةار(.  وقةةد أيةةد ذلةةك الةةدايني ) (؛ حيةةث أكَّ

ي تفقةةد معناهةةا إذا مةةا تةةم النظريةةات فةةي تفسةةير هةةاهرة اإلبةةداع، فهةةي متعةةددة الجوانةةب، وهةة

 اختزالها إلى عدٍد صرير من األبعاد والعوامل.

 وقد يرجع ذلك إلى االعتبارات التالية      

ت تعدد أوجه هاهرة اإلبداع، ومن ثم فهو ليس مفهوًما نظريًّا أحاديًّةا قةاباًل للتعريةف علةى  -

ٍ دقيق.  نحوٍّ

وعةدم اكتمةال فهمهةا؛ حتةى لةدى  موض هاهرة اإلبداع، وتعقدها، وصةعوبة التنبةؤ بهةا،  -

 المختصين.

النسبية في الحكم على العمل، أو النشةاط، أو النةاتج اإلبةداعي؛ إذ بينمةا يمكةن الحكةم علةى  -

النةةاتج  اإلبةةداعي؛  فإنةةه يصةةعب الحكةةم علةةى العمليةةة وصةةفًا، وتفسةةيًرا، ومةةن ثةةم تنبةةًؤا 

 وتحكًما.

أو  يةر  -التةي تقةف بصةورةٍ مباشةرةالتداخل والتفاعل الدينامي بين المتريةرات والعوامةل  -

خلف العمل، أو النشاط، أو الناتج اإلبداعي؛ حيث يرتكز اإلبةداع علةى عوامةل،   -مباشرة

واستعدادات عقلية، وبنية معرفية، وعوامةل وديناميةات دافعيةة، وانفعةاالت، و يرهةا مةن 

ٍ منهات. المتريرات والعوامل التي تتداخل مع بعضها بعًضا؛ مما يتعذر معه عزل أث  ار أيٍّ

 مستويات التفكير  اإلبداعي:

 (، أن اإلبداع ينقسم إلى خمسة مستوياٍت، وهي 2013ذكر العميري ) 

(  وهو يتمثل في الرسوم التلقائية لمطفال، ويُعد Expressiveاإلبداع التعبيري )  -1

ضروريًّا لظهور المستويات األخرى، ويظهر من خالل الترير المستقل، دون الحاجة 

 إلى المهارة واألصالة، أو نوعية اإلنتاج.
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(  في هذا المستوى يميل الشخص لتقبل النشاط الحر، Productive اإلبداع المنتج )  -2

 وتحسين أسلوب األداء في ضوء ضوابط معينة؛ مما يؤدى إلى ههور منتج.

اإلبداع االبتكاري  ويتضمن أعمال المكتشفين والمخترعين الذين تظهر عبقريتهم  -3

تخدام المواد، واألساليب المبتكرة، وإدراك العالقات الجديدة بين األجزاء التي كانت باس

 منفصلة من قبل. 

(  ويعنى بتطوير وتحسين أشياء وأساليب كانت Innovativeاإلبداع التجديدي ) -4

 موجودةً سابقًا، من خالل استخدام المهارات المناسبة لذلك.

(  ويُعد أعلى مستويات  Imaginative or Emergentاإلبداع التخيلي أو االنبثاقي ) -5

 اإلبداع، ويتحقق عنده ههور مبدأ، أو نظرية، أو مسلمة. 

 تصنيف التفكير اإلبداعي:

 يصنف العديد من علماء التربية وباحثيها التفكير اإلبداعي إلى اآلتي  

 التفكير اإلبداعي باعتباره إنتاًجا ابتكاريًّا:  (1

رة عن نشاٍط يقةوم بةه الفةرد، وينةتج عنةه شةيء  جديةد، وقةد اختةار إن التفكير اإلبداعي عبا

أصحاب هذا االتجاه اإلنتةاج اإلبةداعي؛ للداللةة علةى التفكيةر اإلبةداعي، وليكةون شةيئًا ملموًسةا 

نحدد به المبتكرين، فاإلبداع هو ما ينشأ عنه إنتاج  إبداعي، مثل  التعامل مع كل موقٍف بنظرةٍ 

ل عناصةةر الموقةةف األصةةلية فةةي كةةل جديةةد، كمةةا يتضةةمن اكتشةةاف جديةةدة، بحيةةث يعيةةد تشةةكي

عالقات جديدة تعتبر هي المسؤولة عن الوصول إلى النتةائج الفريةدة، يكةون اإلنتةاج اإلبةداعي 

نابعًةةا عةةن فرديةةة الشةةخص مةةن ناحيةةة، ومةةن العالقةةة والتفاعةةل بةةين الفةةرد والنةةاس واألحةةداق، 

 (.2006أخرى )عبد الرفار،  والمواد والظروف المرتبطة بحياته من ناحيةٍ 

ويتميز التفكير اإلبداعي بأنه إنتاج أفكار تتميز بالجدة والحداثةة بالنسةبة الفةرد، ويمكةن أن 

 يكون اإلنتاج نشاًطا تخيليًّا، أو إعادة تركيب أشياء جديدة، بشرط أن يكون الناتج جديدًا. 

(Craft , A &Leibling M ., 2001, 2: 35). 

ويرى البعن أن الحكم أوالتقويم ذاتي المصدر، أو الةداخلي، بمعنةى أن الةذي يحكةم علةى 

الجدة، هو من قدم اإلنتاج، وبذلك يكون اإلنتةاج اإلبةداعي هةو مةا وصةل إليةه الفةرد ألول مةرةٍ 

آخر من العلماء؛ حيث إنهم يةرون أن الحكةم علةى  في حياته، في حين يعارض هذا الرأي عدد  

يجب أن يكون من مصدر خارجي، أي أن الفرد ال يحكةم علةى إنتاجةه؛ بةل النةاس جدة اإلنتاج 

 (.2003هم الذين يقررون مدى جدية اإلنتاج )عباد، 

 التفكير اإلبداعي باعتباره عمليةً عقلية:  (2

يُعد التفكير اإلبةداعي عمليةةً عقليةة، تةنظم عةددًا مةن المهةارات العقليةة البسةيطة، وتختلةف 

تالف مجال اإلبداع، وتتمثل هذه المهارات في  )الطالقة اللفظية، المرونةة، هذه التنظيمات باخ

األصالة، والحساسية للمشةكالت(، وتعبةر المهةارة عةن إيجةاد عالقةاٍت بةين أشةياء لةم يسةبق أن 

قيل  إن بينها عالقات. ويرى أصحاب هذا االتجاه بةأن التفكيةر اإلبةداعي عمليةة  عقليةة، تنتمةي 
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العليةةا، وتتضةةمن عةةدة مهةةارات، منهةةا  )الطالقةةة، المرونةةة، األصةةالة،  إلةةى عمليةةات التفكيةةر

والحساسةية للمشةكالت(، وبإيجةاد حلةول مبتكةرة جديةدة، أو  يةر مألوفةة لهةا،   والتةي يتعةرف 

عليهةةا األفةةراد مةةن خةةالل أدائهةةم االختبةةارات، واالختبةةارات السةةيكولوجية التةةى تقةةيس هةةذه 

اه مجموعةةةً مةةن الفةةروض، تتعلةةق بالمهةةارات التةةي المهةةارات، ولقةةد وضةةع أنصةةار هةةذا االتجةة

اعتقةةدوا أنهةةا تكةةون المهةةارة العامةةة للتفكيةةر اإلبةةداعي، وأسةةلوب التحليةةل العةةاملى اإلحصةةائي 

 (.2005)الكناني، 

 التفكير اإلبداعي باعتباره أشخاًصا مبتكرين: (3

عقليةةً أو ينظر البعن إلى االتجاه الذي يفسر تميز المبتكرين، سةواء كانةت هةذه السةمات 

وجدانيةةة، وذلةةك إلبةةراز سةةمات الفةةروق الفرديةةة، والمبةةادأة التةةي يبةةديها  الفةةرد بقدرتةةه علةةى 

الةةتخلص مةةن السةةياق العةةادي للتفكيةةر، واتبةةاع نمةةط جديةةد مةةن التفكيةةر المفتةةوح، والةةذي يتميةةز 

بخاصةةةةيٍة فريةةةةدة، هةةةةي تنةةةةوع اإلجابةةةةات المنتجةةةةة التةةةةي ال تحةةةةددها المعلومةةةةات المعطةةةةاة 

 (.  1٩٩6)حبيب،

 التفكير اإلبداعي باعتباره بيئة إبداعية: (4

إن البيئة اإلبداعية، والعوامل والظروف البيئية، هي التي تساعد على نمو اإلبداع، بحيةث 

تتسم الظروف البيئية العامة والخاصة بشيء من الحريةة واألمةن، والسةماح للشةخص المبتكةر 

يب الخيةال، وتشةجيع األفكةار األصةيلة بحرية التفكير، والتعبير عن أفكةاره، وخبراتةه مةع تةدر

 ير المألوفة، وهذه تحةددها الظةروف االجتماعيةة واالقتصةادية، ونظةام التعلةيم، والتةي تعتمةد 

علةةى مجموعةةٍة مةةن العوامةةل، والظةةروف العقليةةة واالنفعاليةةة، واالجتماعيةةة المحيطةةة بالطفةةل، 

ى دعةم اتجاهاتةه اإليجابيةة نحةو تعمل على تنشيط وتنمية إمكاناته التفكير اإلبداعي، وتعةين علة

 (.2007األفكار الجديدة بالمناخ اإلبداعي )أبو سماحة، 

 التفكير االبتكارى باعتباره عملية سيكولوجية: (5

ينظةر العديةةد مةةن علمةةاء التربيةةة باعتبةةار التفكيةةر اإلبةةداعي عمليةةةً سةةيكولوجية؛ حيةةث إن  

وتتضةمن اإلحسةاس بالمشةكالت،  تمةر بهةا، -أومراحةل -التفكير اإلبداعي يتكون مةن خطةواتٍ 

والصعوبات والفجوات، وما تحتويه من معلومات أساسية، ووضع الفروض، واختبةار صةحة 

هذه الفروض، وإيصال النتةائج إلةى اآلخةرين، وقةد اتفةق العلمةاء علةى أن التفكيةر يمةر بأربعةة 

رحلةة مراحل، وتشمل  مرحلة اإلعةداد والتحضةير، مرحلةة االحتضةان، مرحلةة اإلشةراق، وم

 (. 2007التحقق )أبو سماحة، 

 قيمة التفكير اإلبداعي، وأهميته: -

م(، فةةي خطابةةه 1٩50بةةدأ االهتمةةام بدراسةةة التفكيةةر اإلبةةداعي منةةذ إعةةالن جيلفةةور عةةام )

االفتتاحي في المؤتمر السنوي لجمعيةة علمةاء الةنفس األمريكيةة، والةذي قةدم فيةه نموذجةه عةن 

خالله بين نوعين من التفكير، أحدهما  التفكيةر التقةاربى، بنية العقل اإلنساني، والذي فرق من 

ويقةةةيس اختبةةةارات الةةةذكاء التقليديةةةة، واآلخةةةر   التفكيةةةر التباعةةةدي، وهةةةو مةةةا يقيسةةةه التفكيةةةر 
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اإلبةداعي؛ حيةث كةةان ذلةك بدايةةة االنطالقةة الجديةةدة نحةو بحةةوق التفكيةر اإلبةةداعي، وقةد أشةةار 

ل الربةع الثةاني مةن القةرن العشةرين،  وإلةى أن جيلفورد إلى التقصةير فةي دراسةة اإلبةداع خةال

فحص اختبارات الذكاء ال يشير إلى وجود أى بنوٍد تقيس اإلبداع، كما نةادى بضةرورة البحةث 

 (.200٩فيما وراء الذكاء للبحث عن اإلبداع ) جروان، 

ٍت فبدأ الكثير من العلماء في الدول األوربية، والواليات المتحةدة األمريكيةة، بعمةل دراسةا

حةةةول اإلبةةةداع والتفكيةةةر اإلبةةةداعي، مثةةةل  تةةةايلور، ومةةةاكينونوتورانس، وعقةةةدت الكثيةةةر مةةةن 

فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة،  Utahم( فةةي جامعةةة 1٩55المةةؤتمرات التةةي بةةدأت عةةام ) 

وتبعتهةةةا عةةةدة مةةةؤتمراٍت أخةةةرى حةةةول موضةةةوع اإلبةةةداع، ولةةةم يقتصةةةر األمةةةر علةةةى الةةةدول 

نجةد فةي عالمنةا العربةي بعةن البةاحثين  -أيًضا -ة فحسب، ولكننااألوروبية، والواليات المتحد

الذين كرسوا حياتهم لدراسة اإلبداع، يعاونهم طالبهم، مثل  عبد السالم عبد الرفار فةي جامعةة 

عين شمس، وسيد خير هللا في جامعة المنصورة ، و يرهم من الباحثين العرب الذين أههروا 

 (. 2005اتجاهاتهم )الكناني، أهمية التفكير اإلبداعي من خالل 

كما أن تعليم التفكير يقةع علةى عةاتق التربيةة والتعلةيم بشةكٍل عةام، وعلةى المدرسةة بشةكٍل 

خةةا ، ودعةةا إلةةى تعلةةيم التفكيةةر كموضةةوعٍ رئةةيٍس بةةين الموضةةوعات الدراسةةية، يطةةور عقةةل 

ات التةي تسةمح المعلم والطفل، مما يطور المجتمع، وأن التربية هي فتح األفكار واالسةتراتيجي

ببناء جيٍل قادٍر على التفكير المنهجي؛ لرفع مستوى قدراته اإلبداعيةة، ويشةير ألهميةة تةدريس 

التفكير؛ حيث يؤدي إلى زيادة الر بةة فةي اإلصةراء ليخةرين، وزيةادة القبةول والتسةامح إزاء 

 (.   2007وجهات النظر األخرى،  وزيادة الر بة في التفكير في موضوعاٍت جديدة )بونو، 

ةةن قةةدرة   وتؤكةةد تناديةةا السةةرورت علةةى أهميةةة تعلةةيم التفكيةةر فةةي التربيةةة؛ حيةةث إنةةه يَُحسٍّ،

األطفةةال علةةى اإلبةةداع، ويرفةةع مسةةتوى تفكيةةرهم، ويزيةةد مةةن مسةةتوى التحصةةيل، ومسةةتوى 

االتجاهةةات اإليجابيةةة نحةةو الةةتعلم لةةدى األطفةةال، والمعلمةةين أيًضةةا، هةةذا باإلضةةافة إلةةى تطةةوير 

التةةدريس لةةدى المعلمةةين عنةةد تدريسةةهم المنةةاهج الدراسةةية.  ويةةرى تةةورانس أن اسةةتراتيجيات 

سنوات الطفولة المبكرة،  والمرحلة األساسية األولى من التعليم، تمثل السنوات الذهبيةة لتنميةة 

 (.  2002التفكير اإلبداعي وتطوره )الشربينى وصادق، 

ات اإلبداعية فةي حةل المشةكالت، ومن دواعي استخدام التفكير اإلبداعي  استرالل المهار

وزيةةادة وعةةي المةةتعلم بمةةا يةةدور حولةةه، واسةةتثمار الحةةد األقصةةى مةةن القةةدرات الذهنيةةة لديةةه، 

وتطوير تقدير الذات في نفس المتعلم، وتحسةن التحصةيل الدراسةي، وترسةيو خطةوات البحةث 

المسةارات  العلمي، ومساعدة المتعلم علةى معالجةة القضةايا بطرائةق مختلفةة ) مشةروع توحيةد

 (.   2006التعليمية، 
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 طرق تنمية التفكير اإلبداعي:

نعني بها  طةرق تعلةيم التالميةذ كيةف يفكةرون، ويكةون ذلةك عةن طريةق العمةل علةى 

تنمية قدراتهم على كيفية التفكيةر فةي التفكيةر، وكيفيةة معالجةة المعلومةات؛ لالسةتفادة منهةا فةي 

مواقف الحياة المختلفة؛ حتةى تنمةو لةديهم القةدرة علةى االنتقةاء والتجديةد، واإلبةداع، وممارسةة 

وعملياتةةه فةةي مجةةاالت الحيةةاة المختلفةةة، وتنمةةو قةةدرتهم علةةى الةةتعلم الةةذاتي،  مهةةارات التفكيةةر

وكيفية البحث عةن المعرفةة مةن مصةادرها المختلفةة، وكةذلك التعةرف، وعةدم التعةرف، وهةذه 

العملية مركزها القشرة المخية، وهي خاصة باإلنسان فقط، وهةي  قةدرة الفةرد علةى التخطةيط 

يات التي نتخذها لحل المشةكالت، والقةدرة علةى تقيةيم كفةاءة والوع ي بالخطوات، واالستراتيج

 (. 2000تفكيرنا )األعسر و كفافي، 

إن االستراتيجيات المعرفية تعبر عن الطرق واالستراتيجيات المميزة لدى الفةرد فةي 

استقباله للمعلومات، والتعامل معها من خالل العمليات المعرفية، ومةن ثةم إصةدار االسةتجابة، 

فهي طريقة الفرد فةي التةذكر، والتفكيةر، واالنتبةاه، وبمعنةى أشةمل هةي أسةلوب الفةرد  وبالتالي

 (.2002الذي يرتبط بتجهيزه، أو تناوله للمعلومات )الخولي، 

ويةةتم تنميةةة التفكيةةر اإلبةةداعي بعةةدة طةةرق مةةن خةةالل طةةرق واسةةتراتيجيات التةةدريس 

 المختلفة، والتي منها  

 العصف الذهني:   -

م( طريقةةة العصةةف 1٩53(، أن أوسةةبورن أوجةةد عةةام )2006ذكةةر عبةةد العزيةةز )

الةةذهني، أو اسةةتمطار األفكةةار، وحةةل المشةةكالت، وهةةو برنةةامج  جمةةاعي، تطةةرح فيةةه علةةى 

المشاركين فكرة أو مشكلة، تتطلب أن يؤجل المعلم النقد عند البدء فةي تقيةيم أفكةار المتعلمةين، 

دة، و ير المألوفة لدى المتعلمين؛ لتطويرهةا؛ لتصةبح أفكةاًرا كما يشجع األفكار الرريبة والفري

 عمليةً وأصيلةت.

، -(2004كما أوردها السةويدان والعةدلوني ) -وهناك مبادئ وقواعد للعصف الذهني

 وهي  كاآلتي 

 ضرورة تجنب النقد، والحكم على األفكار )استبعاد أي نوع من الحكم أو النقد(. .1

 حيب بكل األفكار، مهما يكن نوعها، أو مستواها.إطالق حرية التفكير، والتر .2

 المطلوب هو أكبر عدد من األفكار؛ برن النظر عن جودتها، أو مدى عمليتها. .3

 البناء على أفكار اآلخرين، وتطويرها. .4

 اإلثارة العشوائية. .5

 لعب األدوار: -

 ( بأنها  تعبارة عن إيجاد نظام محاكاة معين، يفترض فيةه مةن2006عرفها سعادة )

 الطلبة القيام باألدوار المختلفة لمفراد أو الجماعات في موقٍف حياتي حقيقي.
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ويةةرى أيًضةةا أنةةه يجةةب علةةى المعلةةم عنةةد التخطةةيط ألسةةلوب لعةةب األدوار توضةةيح 

المواقف، وتعريف األدوار للمجموعةات المهتمةة بالمشةاركة، ثةم تحديةد المهةام التفصةيلية لكةل 

 وقٍف معين، أو إجراء محدد.مجموعٍة على حدة؛ وذلك باقتراح م

 تحليل الخصائص:  -

( أن عمليةةة تحليةةل الخصةةائص تشةةير إلةةى  تعمليةةة 2007يةةرى أبةةو جةةاد و نوفةةل )

تجزئةةة مشةةكلة، أو فكةةرة إلةةى خصائصةةها، أو أجةةزاء تكوينهةةا، ثةةم التفكيةةر فةةي الخصةةائص 

 والمميزات، بداًل من التفكير في الشيء نفسهت.

ركيةةز علةى شةةم ينتمةي إلةةى المشةكلة؛ لكنةةه أكثةةر وهةذا يحةةدق مةن خةةالل مالحظةة الت

 عموميةً، أوتجريدًا،  أو خصوصيةً، أو ملموًسا.

 تنمية التفكير اإلبداعي في العلوم للمرحلة االبتدائية:   -

إن من أهم عوامل تنمية اإلبداع في مقرر العلوم للمرحلة االبتدائية، هو  توفير 

العالقة القائمة على االحترام، والتقدير المتبادل بين المعلم  –المناخ الذي يمتاز بالقبول

تشجيع  –طرح األسئلة المثيرة للتفكير –تشجيع األطفال على طرح األفكار الجديدة –وأطفاله

توهيف المعلومات التي تلقوها في حل ما يقابلهم من مشكالت )عبد العال، األطفال على 

2005 .) 

 هذا، وتوجد ثالثة اتجاهات للمعلم لتعليم مهارات التفكير اإلبداعى لمطفال، وتتمثل في   

 التعلم المباشر لمهارات التفكير بصورةٍ منفصلٍة عن المادة  الدراسية   -1

يعتمد هذا النوع من التعليم على استخدام مهارات التفكير في أنشطة التدريس، 

بحيث يحث المعلم األطفال على استخدام مهارات التفكير، من خالل تعلمهم في حصص 

(.  كما ال 2006دراسية منفصلة عن المنهج، تسمى دروس تعليم التفكير)قطامي وقطامى، 

مراد تعليمها، والمادة الدراسية، ويتم االنتهاء من المهارات يوجد ارتباط بين مهارة التفكير ال

 (.2005خالل فترة زمنية محددة )الهويدى، 

 التعليم من خالل دمج المهارة في المادة الدراسية ) مهارة واحدة (    -2

يتضمن مهارة التفكير في المادة الدراسية ) داخل الدرس(؛ حيث يُعد تعليم المهارة 

الدرس، باتباع الخطوات التالية في تصميم الدرس ) عرض المهارة، شرحها، جزًءا من سير 

تمثيلها بأمثلة، مراجعة خطوات التطبيق، تطبيق الطفل للمهارة، ومراجعة خطوات التنفيذ(، 

 (. 1433وبدون حصص مقصودة لتعلمها، وبذلك يتم فهم المحتوى والمهارة معًا )بكر، 

 ة الدراسية   التعليم من خالل محتوى الماد -3

يتضمن تدريس مهارات التفكير المهمة على نحٍو واضحٍ في إطار تعليم محتوى 

(؛ 2005التدريس، ويهدف إلى تعليم التفكير الماهر، وإتقان أعمق للمحتوى العلمي )عرفة 

حيث يتم تمرين األطفال على هذه المهارات من خالل أنشطة المواد الدراسية العادية، ويكون 
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ارة التفكير جزًءا من المنهج البحث المقرر، ويستمر دمج مهارة التفكير مع محتوى مه

 (. 2005المنهج طيلة سنوات البحث، وال ينتهي خالل فترة محددة )الهويدي 

 لدراسات السابقة:  ا

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر األنشطة (. 2010) الحدابي والحمادي ومظفردراسة 

فكير اإلبداعي لدى تلميذات الصف األول الثانوي، وقد تكونت مجموعة اإلثرائية في تنمية الت

( تلميذةٍ من تلميذات الصف األول الثانوي في مدارس أماني العاصمة 120البحث من )

صنعاء في اليمن؛ حيث بلغ عدد تلميذات المجموعة الضابطة ستين تلميذةً، وعدد تلميذات 

تبنت البحث المنهج شبة التجريبي ذى المجموعتين، المجموعة التجريبية ستين تلميذةً، وقد 

بتصميٍم قبلى وبعدي، والتحقق من فروض البحث، تم تصميم أنشطة إثرائية؛  لتنمية مهارات 

التفكير اإلبداعي )طالقة، مرونة، وأصالة(، وتم تنفيذها على تلميذات المجموعة التجريبية،  

ورة الشكلية ب  قبلي، وبعدي، وتمت معالجة واستخدم اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الص

البيانات باستخدام عدٍد من األساليب اإلحصائية، ومنها  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

، واختبار تحليل التباين المتعدد الصاحب، وذلك باستخدام  t-Testالمعيارية، واختبار 

  -ل البحث إلى النتائج اآلتية ( ؛ حيث توصSpSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة

ومتوسطات درجات طفالت المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي؛ الختبار التفكير 

اإلبداعي في كل المهارات  )طالقة، مرونة، وأصالة(، والدرجة الكلية الختبار التفكير 

 ي؛ لصالح المجموعة التجريبية. اإلبداع

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تلميذات المجموعة

التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي؛ الختبار التفكير اإلبداعي عند متدني التحصيل في 

ر مهارات التفكير اإلبداعي، ما عدا مهارة األصالة، والدرجة الكلية الختبار التفكي

 اإلبداعي. 

  أههرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تلميذات

المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي؛ الختبار التفكير اإلبداعي عند متوسطي 

التحصيل في مهارات التفكير اإلبداعي )طالقة، مرونة، وأصالة(، والدرجة الكلية؛ 

 لصالح التطبيق البعدي. 

 ق ذات داللة إحصائيًّا بين متوسطات درجات تلميذات المجموعة التجريبية وجود فرو

ومتدن(؛ لصالح  –متوسط  –في التطبيق القبلي والبعدي عند مستوى التحصيل )مرتفع 

 التطبيق البعدي، وذلك في مهارة األصالة. 

  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تلميذات المجموعة الضابطة

توسطات درجات تلميذات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي؛ الختبار التفكير وم
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اإلبداعي، وذلك في كل من   مهارات التفكير )طالقة، مرونة، وأصالة(، والدرجة الكلية 

 الختبار التفكير اإلبداعي؛ لصالح المجموعة التجريبية.

على أثر استخدام العصف الذهني  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف(. 2011دراسة الجبيلي )

في تنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال المراهقين، وتعريف أثره على مقياس اإلبداع اللفظي 

والشكلي، الذي يعزى إلى تطبيق جلسات العصف الذهني، وتأثير الفروق باختالف جنس 

المسؤولين  الطفل، ونوع المدرسة التي يلتحق بها، ووضع توصيات من شأنها أن تساعد

والباحثين التربويين؛ لزيادة االستفادة من أثر استخدام طرائق العصف الذهني في تنمية 

التفكير اإلبداعي لدى األطفال المراهقين، وتم إجراء جلسات العصف الذهني على المجموعة 

التجريبية من عينة البحث، وذلك بإعطاء كل فصل من فصول العينة أربع جلسات عصف 

ه(؛ حيث تم في هذه  1430-142٩د تم إجراء أول جلسة في بداية الفصل الثاني )ذهني، وق

الجلسة شرح مبادئ العصف الذهني، وكتابتها على السبورة والطلب من األطفال االلتزام 

بها، وبدأت الجلسة بإثارة دافعية األطفال على طرح الحلول، والمشاركة في النقاش الدائر 

ى إيجاد الحل اإلبداعي ألي مشكلة تواجههم، بعد ذلك تم طرح حول المشكلة، وقدرتهم عل

المشكلة عليهم، وكانت مشكلة التسرب من المدرسة، واعتبرت هذه الجلسة كجلسة تنشيطية 

لتعريف األطفال بمبادئ العصف الذهني، ثم أتبع الباحث األسلوب نفسه مع جميع األطفال 

التجريبية(، بإعطاء جلسة تنشيطية في أول في الفصول األخرى من عينة البحث )المجموعة 

زيارة لهم، أما المشاكل التي تم طرحها عل األطفال؛ فكانت حول التسرب، وتدنى التحصيل، 

والشرود الذهني أثناء الحصة،  والشرب داخل الررفة الصفية. وقد استررقت كل جلسة 

هني لتالميذ وتلميذات حوالي خمٍس وأربعين دقيقةً، وبعد االنتهاء من جلسات العصف الذ

العينة التجريبية، قام الباحث بتطبيق اختبارات تورانس للتفكير اإلبداعي على عينة البحث 

الكلية )التجريبية والضابطة(، وشملت إجراءات البحث تطبيق اختبارات اإلبداع اللفظية 

توزيعها؛  والشكلية؛ حيث وزعت نسو االختبار على أفراد البحث مرلفة، وبعد االنتهاء من

طلب من األطفال فتحها، وملم البيانات الموجودة في أعلى الصفحة األولى، وشملت  اسم 

الطفل، ومدرسته، والصف الحالي، وتاريو بدء االختبارات، وأعطى األطفال اإلرشادات 

الالزمة بعد أن تم قراءة تعليمات االختبار األول،  وبعد االنتهاء في الوقت المحدد؛ طلب من 

فحوصين وضع أقالمهم على المقاعد، وفتح نسو االختبارات على الصفحة التالية؛ ليبدأ الم

االختبار الثاني، وهكذا حتى تنتهي االختبارات السبعة في الصورة اللفظية )أ(،  كانت نسو 

االختبار تسحب وتستبدل بالصورة الشكلية، واستررق تطبيق االختبار اللفظي خمسين دقيقةً، 

قائق لكل اختبار، وتم تطبيقها بنفس الخطوات السابقة، مع الفارق بأن وقت بواقع سبع د

اختبار صورة األشكال كانت عشر دقائق لكل اختبار، وقد استمرت إجراءات التطبيق عشرة 

أيام، وبعد االنتهاء من تطبيق اختبار اإلبداع؛ تم إجراء جلسات العصف الذهني، بواقع أربع 

البحث عن فاعلية استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية  جلساٍت لكل فصل، وقد كشف
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التجريبية، مع استمرار  التفكير اإلبداعي لدى األطفال المراهقين من أفراد المجموعة

 التأثيرات اإليجابية للبرنامج خالل الفترة التتبعية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مهارات التفكير (. 2011دراسة عبد الحافظ )

إلبداعي، التي يجب تنميتها لدى األطفال، وأسس تنمية األنشطة اإلثرائية، وصورة هذه ا

األنشطة، وفاعلية استخدام األنشطة اإلثرائية المقترحة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

لدى أفراد المجموعة التجريبية، وإعداد دليل المعلم لتنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال، 

عينة البحث من أربعين طفاًل من الذكور، بإدارة تعليم الجوف بالمملكة العربية  وتكونت

السعودية، تم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين من حيث العمر الزمني، والصف الدراسي، 

ومستوى الذكاء، ومستوى التفكير اإلبداعي، واستخدم البحث مقياًسا للتفكير اإلبداعي، 

ات التفكير اإلبداعي باستخدام األنشطة اإلثرائية. وتوصلت نتائج البحث وبرنامًجا لتنمية مهار

إلى وجود فروق دالة في متوسطات درجات التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية 

بين القياسين القبلي والبعدي؛ لصالح القياس البعدي، وكذلك وجود فروق دالة بين متوسطات 

 ية والضابطة؛ لصالح المجموعة التجريبية. درجات المجموعتين التجريب

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى (. 2012دراسة السعيدي والعنزي )

إمكانية تحسين مهارة الفهم القرائي، كصعوبٍة من صعوبات القراءة من خالل تنمية التفكير 

ي المنهج اإلبداعي لدى األطفال، باستخدام برنامج كورت، وتوهيف أنشطة البرنامج ف

الدراسي الخا  بهم. وتكونت عينة البحث من عشرين تلميذًا من تالميذ الصف الخامس 

االبتدائي، من ذوى صعوبات تعلم القراءة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، األولى  تجريبية، 

والثانية  ضابطة، وبلغ عدد كل مجموعة عشرة أطفال، وتم إجراء التكافؤ بين المجموعتين 

عمر الزمني، والمستوى الدراسي، ومستوى الذكاء. وقد استخدم الباحثان اختبار من حيث ال

(، ومقياس التفكير اإلبداعي 200٩رافن للمصفوفات المتتابعة )فتحية عبد الرءوف، 

لتورانس باستخدام الصورة )ب(، واختبار تشخيص مهارة الفهم القرائي، وبرنامج كورت 

د المجموعة التجريبية، وقد تم تطبيق البرنامج خالل اثني لتنمية التفكير اإلبداعي لدى أفرا

عشر أسبوًعا تقريبًا، تم تنفيذ عشرين جلسةً لبرنامج كورت الجزء األول، وعشرين جلسة 

لبرنامج كورت الجزء الثاني )إعداد الباحثين(، وقد كشفت نتائج البحث عن نجاح البرنامج 

 رة الفهم القرائي لدى أفراد المجموعة التجريبية. المستخدم في تنمية التفكير اإلبداعي، ومها

  منهجية الدراسة، وإجراءاتها

 أواًل: المنهج:

اعتمد الباحث فى الدراسة الحالية على المنهج الوصفى التحليلي، وذلك للتحقق من 

دراسة واقع مهارات التفكير االبداعي لدى تالميذ المرحلة الهدف الرئيس للدراسة، وهو 

 من وجهة نظر معلمي العلوم. االبتدائية
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 ثانيًا: عينة الدراسة:

خمسين معلًما بالمرحلة االبتدائية بمنطقة تبوك،  التةي تضةم سةت أُجريت الدراسة على 

 محافظاٍت، باإلضافة إلى مدينة تبوك.

 ثالثًا: أدوات الدراسة:

 استخدم الباحث فى دراسته االستبيان التالي:

ادة العلوم للمرحلة االبتدائية حول واقع مهارات التفكير استبانة الستطالع رأى معلمي م -

 اإلبداعي في منطقة تبوك.

 الخصائص السيكومترية لالستبيان: 

 أواًل: حساب صدق االستبيان:

 صدق المحكمين: -1

تمَّ عرض االستبيان فى صورته األولية على عدٍد من أساتذة المنةاهج وطةرق التةدريس 

معةات، وتةم إجةراء التعةديالت المقترحةة بحةذف بعةن المفةردات، بكليات التربية بمختلف الجا

%( بين المحكمين، وإعةادة صةيا ة مفةردات أخةرى وفةق مةا 80والتى قل االتفاق عليها عن )

%(، مما يكون له أثر إيجابي علةى تمتةع 80اتفق عليه المحكمون، ولم تقل مفردة واحدة عن )

 االستبيان بصدٍق عال من السادة المحكمين.

 التحليل العاملى: -2

تم حساب صةدق االسةتبيان بطريقةة الصةدق العةاملى لالسةتبيان، وذلةك بتطبيقةه علةى 

( يوضةح 1العينة االسةتطالعية، وقوامهةا خمسةون معلًمةا، هةم كةل مجتمةع البحةث، والجةدول )

 نتائج ذلك.

 ( التحليل العاملي ألبعاد االستبيان1جدول )
 الشيوعنسب  قيم التشبع بالعامل األبعاد م

 0.724 0.851 واقع التفكير اإلبداعي 1

 0.786 0.887 معوقات التفكير اإلبداعي 2

 0.824 0.908 العوامل المهيئة للتفكير اإلبداعي 3

 2.335 الجذر الكامن

 77.818 نسبة التباين

(، تشةبع أبعةاد االسةتبيان علةى عامةٍل واحةد، وبلرةت نسةبة التبةاين 1يتضح مةن جةدول )

التةةى تكةةون هةةذا  -(، ممةةا يعنةةى أنَّ هةةذه األبعةةاد الثالثةةة2.335(، والجةةذر الكةةامن )77.818)

تعبر تعبيًرا جيدًا عن عامل واحةد، هةو واقةع التفكيةر اإلبةداعي الةذى وضةع االسةتبيان  -العامل

 مما يؤكد تمتع االستبيان بدرجة صدق مرتفعة.لقياسه بالفعل، 

 صدق المقارنة الطرفية:  -3

تةةم حسةةاب صةةدق االسةةتبيان عةةن طريةةق المقارنةةة الطرفيةةة )صةةدق التمةةايز(، وذلةةك  

بترتيةةب درجةةات عينةةة الخصةةائص السةةيكومترية، وفةةق الدرجةةة الكليةةة لالسةةتبيان تنازليًّةةا، وتةةم 
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اإلربةاعي األعلةى، واإلربةاعي األدنةى، والجةدول حساب داللة الفروق بين متوسطى درجةات 

 ( يوضح ذلك. 2)

 صدق المقارنة الطرفية لمقياس أنماط التعلق (2جدول )

 األبعاد

اإلرباعي األعلى 

 13ن=

اإلرباعي األدنى 

 قيمة ت 13ن=
مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 0.01 88.138 1.21 21.60 1.58 26.40 واقع التفكير اإلبداعي

 0.01 36.2٩6 1.21 18.50 4.27 23.00 التفكير اإلبداعيمعوقات 

العوامل المهيئة للتفكير 

 اإلبداعي
25.30 2.52 18.40 1.44 71.532 0.01 

 0.01 ٩0.٩15 2.23 57.50 5.56 74.70 الدرجة الكلية

 ( بةين متوسةطى0.01( وجود فروق دالة إحصةائياً عنةد مسةتوى )2يتضح من جدول )

درجات ذوى المستوى المرتفع وذوى المستوى المنخفن، وفى اتجاه المستوى المرتفةع، ممةا 

 يعنى تمتع االستبيان وأبعاده بصدق تمييزي قوي.

 ثانيا: حساب ثبات االستبيان

   طريقة إعادة التطبيق -1

طبق االستبيان على )خمسين معلًما(، ثم إعادة التطبيق بفاصٍل زمني قدره 

 ( يوضح ذلك.3والجدول )أسبوعين، 

 ( ثبات إعادة التطبيق لمقياس أنماط التعلق3جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد م

 0.01 0.734 واقع التفكير اإلبداعي 1

 0.01 0.724 معوقات التفكير اإلبداعي 2

 0.01 0.766 العوامل المهيئة للتفكير اإلبداعي 3

 0.01 0.747 الدرجة الكلية

(، أن معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني، كانت 3يتضح من الجدول )

 (، وهذا يدل على ثبات االستبيان.0.01دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة )

 طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ:  -2

كرونبةاخ؛ لدراسةة –تمَّ حساب معامل الثبات لمقياس أنماط التعلق باستخدام معامةل ألفةا 

التساق الداخلى ألبعاد االستبيان، وكانت كل القيم مرتفعة، ويتمتةع بدرجةة عاليةة مةن الثبةات، ا

 ( 4وبيان ذلك فى الجدول )

 كرونباخ–باستخدام معامل ألفا  االستبيانمعامالت ثبات  (4جدول )
 كرونباخ– معامل ألفا  أبعاد االستبيان م

 0.754 اإلبداعيواقع التفكير  1
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 0.725 التفكير اإلبداعيمعوقات  2

 0.761 العوامل المهيئة للتفكير اإلبداعي 3

 0.77٩ الدرجة الكلية

ا جيةةدًا 4يتضةةح مةةن خةةالل جةةدول ) (، أنَّ معةةامالت الثبةةات مرتفعةةة، ممةةا يعطةةى مؤشةةرًّ

 لثبات االستبيان، وبناء عليه يمكن العمل به.

 طريقة التجزئة النصفية: -3

قامت الباحث بتطبيق االستبيان، وتم تصحيح االستبيان، ثةم تجزئتةه إلةى قسةمين، القسةم 

األول  اشتمل علةى المفةردات الفرديةة، والثةانى  اشةتمل علةى المفةردات الزوجيةة، وذلةك لكةل 

 ( يوضح ذلك.   5والجدول ) ،طالب على حدة، ثمَّ تم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون 

 بطريقة التجزئة النصفيةأنماط التعلق ت ثبات مقياس ( معامال5جدول )
 جتمان سبيرمان   براون األبعاد م

 0.7٩6 0.٩18 واقع التفكير اإلبداعي 1

 0.745 0.٩23 معوقات التفكير اإلبداعي 2

 0.834 0.٩57 العوامل المهيئة للتفكير اإلبداعي 3

 0.716 0.٩57 الدرجة الكلية لالستبيان

(، أنَّ معةةامالت ثبةةات االسةةتبيان الخاصةةة بكةةل بُعةةد مةةن أبعةةاده 5يتضةةح مةةن جةةدول )

بطريقة التجزئة النصفية سبيرمان   براون، متقاربة مع مثيلتها طريقة جتمةان، ممةا يةدل علةى 

 أن االستبيان يتمتع بدرجٍة عالية من الثبات فى قياسه ألنماط التعلق.

 بيان:ثالثًا: حساب االتساق الداخلي لالست

 االتساق الداخلى للمفردات: -1

بةين درجةات كةل مفةردة،  (Pearson)وذلك من خالل حساب معامةل ارتبةاط بيرسةون 

أنَّ جميةةع مفةةردات االسةةتبيان فةةى  وقةةد اتضةةحوالدرجةةة الكليةةة لالسةةتبيان للعينةةة االسةةتطالعية، 

، 0.01سةةتويين )عالقتهةا بالدرجةة الكليةة، معةةامالت ارتباطهةا موجبةة، ودالةةة إحصةائيًّا عنةد م

 (، أى  أنَّها تتمتع باالتساق الداخلي.0.05

 االتساق الداخلي لألبعاد: –2

تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد االستبيان بعضها البعن من ناحية، 

 ( يوضح ذلك.6وارتباطها بالدرجة الكلية لالستبيان، والجدول )

 والدرجة الكلية له( مصفوفة ارتباطات أبعاد االستبيان، 6جدول )
 4 3 2 1 األبعاد م

    - واقع التفكير اإلبداعي 1

   - **0.655 معوقات التفكير اإلبداعي 2

  - **0.665 **0.724 العوامل المهيئة للتفكير اإلبداعي 3

 - **0.677 **0.722 **0.646 الدرجة الكلية
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 0.01** مستوى الداللة 

معامالت االرتباط كانت جميعها دالة عند مستوى (، أن 7يتضح من خالل الجدول )

 .(،  مما يدل على تمتع االستبيان بدرجٍة من االتساق الداخلي0.01داللة )

 نتائج الدراسة: 

 نتائج السؤال األول:
ما واقةع ممارسةة مهةارات التفكيةر اإلبةداعي لةدى التالميةذ ينص السؤال األول على  

 علمي العلوم؟بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر م

وللتحقق من إجابة هةذا السةؤال؛ تةم حسةاب التكةرار، واالنحةراف المعيةاري، ومربةع 

( 7. ويوضةةح جةةدول )مهةةارات التفكيةةر اإلبةةداعيكةةاي إلجابةةات عبةةارات االسةةتبيان فةةي بعةةد 

 مستوى داللة كل عبارةٍ على عينٍة، تكونت من )خمسين( معلًما. 

حساب التكرار، واالنحراف المعياري، ومربع كاي؛ إلجابات عبارات االستبيان  (7جدول )

 مهارات التفكير اإلبداعيفي بُعد 

 مهارات التفكير اإلبداعي م

ق 
اف
مو

دا
ج

ق  
اف
مو

ما
د 
ح
ل

 

ر 
 ي

ق
اف
مو

 

را
ح
الن
ا

ف
ع  
رب
م

ي
كآ

 

ب
تي
ر
الت

 

 15 4٩.8 1.1 %7.7 %84.6 %7.7 يتطلع إلى التقدم العلمي، واالرتقاء الوهيفي. 1

 11 35.8 0.٩ %7.7 %76.9 %15.4 يشارك بفاعلية في الدورات التطويرية.  2

 4 55.7 2.1 - %69.2 %30.8 يوهف أساليب متنوعة؛ لبث الثقة في نفوس الطالب. 3

 3 60.8 0.8 - %61.5 %38.5 يثمن أفكار الطالب وإبداعاتهم المتنوعة.  4

5 
وأساليب،  ينوع في إيصال المادة المتعلمة بطرق

 واستراتيجيات إبداعية متنوعة.
23.1% 61.5% 15.4% 0.7 62.7 10 

6 
يعود الطالب على االلتزام في المنهج العلمي، 

 والتحليلي في مناقشة المسائل العلمية.
- 61.5% 38.5% 1.2 48.7 23 

 16 60.8 2.1 %15.4 %76.9 %7.7 يعتمد األفكار المولدة من مناقشة الطالب، وطورهم. 7

8 
يشجع الطالب على استنتاج عالقات جديدة، وتفسيرها 

 بشكٍل علمي متميز
7.7% 69.2% 23.1% 0.8 78.7 17 

٩ 
يستعرض مواقف تعليمية، يكتمل فيها المفهوم بالمادة 

 واالتجاه.
23.1% 53.8% 23.1% 0.7 51.8 ٩ 

10 
؛ لحل -أو طريقة -يعتمد وجود أكثر من أساليب

 المسائل
- 53.8% 46.2% 0.5 62.7 24 

 1 55.6 1.5 %7.7 %46.2 %46.2 يتقبل الحوار المفتوح المتبادل بين الطالب. 11

 8 51.٩ 0.٩ %30.8 %46.2 %23.1 يشجع الطالب على صيا ة المشكلة بأسلوبهم الخا . 12

13 
يبتكر ويصنع وسائل تعليمية جيدة، توضح المفاهيم 

 والعالقات والمهارات.
15.4% 61.5% 23.1% 0.8 60.8 12 

 13 62.7 0.7 - %84.6 %15.4 يمنح الطالب فر  التساؤل واالكتشاف.  14

15 
يعرض دروسه في صورة مشكالت، تستثير تفكير 

 الطالب، ودافعيتهم للحل.
- 84.6% 15.4% 1.2 48.7 21 
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16 
يستخدم األسئلة ذات النهايات المفتوحة؛ من أجل تنمية 

 للطالب.القدرات اإلبداعية 
7.7% 30.8% 61.5% 2.1 60.8 18 

17 
يستفيد قدر المستطاع من أدوات البيئة المحيطة 

 بالطالب في إيصال المعلومة لهم. 
30.8% 61.5% 7.7% 0.8 68.7 4 

 25 51.8 0.7 %61.5 %38.5 - يشرك الطالب في مسابقات االبتكار واالختراع. 18

1٩ 
يساعد الطالب على المرونة في التفكير في حل 

 المشكالت. 
7.7% 76.9% 15.4% 0.8 60.8 1٩ 

 2 62.7 0.7 %7.7 %53.8 %38.5 يطرح أسئلة تثير العصف الذهني للطالب. 20

21 
يوجه الطالب الى أساليب متنوعة، وطرائق إبداعية  

 مبتكرة؛ للوصول إلى الحل.
23.1% 46.2% 30.8% 1.2 48.7 5 

22 
يساعد الطالب على توهيف المفاهيم، والعالقات 

 والمهارات في مواقف جديدة.
15.4% 46.2% 38.5% 2.1 60.8 14 

 6 51.7 0.8 %15.4 %61.5 %23.1 يوهف أساليب التحفيز المتنوعة؛ لالستنتاج والتفسير. 23

24 
يعرض األفكار والمفاهيم في صورة متفردة، تتحدى 

 فكر الطالب.
- 84.6% 15.4% 0.7 4٩.8 20 

25 
يراعي  االفتراضات والحقائق التي يمكن االعتماد 

 عليها في حل المشكالت. 
- 76.9% 23.1% 0.8 60.8 22 

26 
يشجع الطالب على إعادة صيا ة المفاهيم والعالقات 

 بطريقة  ير مألوفة. 
- 38.5% 61.5% 0.7 62.7 26 

 7 46.7 1.2 %7.7 %69.2 %23.1 واختصارها.يوجه الطالب إلى تطوير الحلول  27

الجدول أعةاله عبةارة عةن التكةررات، واالنحرافةات المعياريةة إلجابةات أفةراد العينةة 

على عبارات االستبيان في بعد مهارات التفكير اإلبداعي، فمن خالل التكةررات واالنحرافةات 

يتقبل الحوار المفتوح المتبادل بةين المعيارية، تم ترتيب العبارات تصاعديًّا، فنجد أن العبارة  )

(، وذلةك  55.6(، ومربع كةاي ) 1.5( في بداية الترتيب، قد حققت انحرافًا معياريًّا ) الطالب

(، مما يعني أن  البية أفةراد العينةة موافقةون 0.05( أقل من )0.01بمستوى داللة إحصائي )

 للمعلم هو تقبله الحوار مع طالبه. اإلبداعيعلى هذه العبارة، يرون أن أعلى مهارات التفكير 

 نتائج السؤال الثاني:
ما المعوقات التي تحد مةن ممارسةة مهةارات التفكيةر اإلبةداعي ينص السؤال الثاني على  

 بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي العلوم؟

 وللتحقق من إجابة هذا السؤال؛ تةم حسةاب التكةرار، واالنحةراف المعيةاري، ومربةع كةاي

( مسةتوى 8. ويوضةح جةدول )معوقةات التفكيةر اإلبةداعيإلجابات عبارات االستبيان فةي بعةد 

 داللة كل عبارة على عينة، تكونت من خمسين معلًما.  
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حساب التكرار، واالنحراف المعياري، ومربع كاي إلجابات عبارات  (8جدول )

 معوقات التفكير اإلبداعياالستبيان في بعد 

 التفكير اإلبداعي معوقات ممارسة م

ق 
اف
مو

دا
ج

ق  
اف
مو

ما
د 
ح
ل

 

ر 
 ي

ق
اف
مو

 

را
ح
الن
ا

ف
ع  
رب
م

ي
كآ

 

تي
ر
الت

ب
 

 3 4٩.8 1.1 - %38.5 %61.5 ضعف التجهيزات المادية في المؤسسات التعليمية.  1

 4 35.8 0.٩ %23.1 %15.4 %61.5 ضعف التحفيز المادي والمعنوي للمعلم من اإلدارة المدرسية. 2

 7 55.7 2.1 %7.7 %53.8 %38.5 التطوير الذاتي لمهاراته وقدراته. عزوف المعلم عن 3

 10 60.8 0.8 %46.2 %46.2 %7.7 قصور توهيف التقنية الحديثة في المقرر الدراسي.  4

 11 62.7 0.7 %61.5 %30.8 %7.7 ضعف إقبال الطالب على المقررات العلمية،  واندماجهم فيها  5

 12 48.7 1.2 %7.7 %84.6 %7.7 ندرة برامج التنمية المهنية للمعلمين في الخدمة.  6

 8 60.8 2.1 %15.4 %53.8 %30.8 ضعف التجهيزات البشرية في المؤسسات التعليمية. 7

8 
قصور محتوى المنهج المدرسي في تنمية مهارات اإلبداع لدى 

 الطالب والمعلمين.
7.7% 15.4% 76.9% 0.8 61.7 13 

٩ 
رفن المعلمين التريير في األساليب، واستراتيجيات التدريس، 

 وتقويم الطالب.
53.8% 30.8% 15.4% 0.7 51.8 5 

 2 62.7 0.5 - %3.8 %69.2 اتباع الطرق التقليدية في تدريس مقررات العلوم. 10

 6 60.8 0.8 %15.4 %38.5 %46.2 فقدان تطبيق التعلم بالتجربة والمالحظة في مقررات العلوم. 11

 1 62.7 0.7 - %15.4 %84.6 ضعف تجهيزات معامل العلوم عن مواكبة تطورات المنهج. 12

13 
فقدان مقومات االبداع للمعلمين والطالب في البيئة الداخلية 

 بالمدرسة.
23.1% 76.9% - 1.2 5٩.7 ٩ 

، واالنحرافةات المعياريةة إلجابةات أفةراد العينةة الجدول أعةاله عبةارة عةن التكةررات

على عبةارات االسةتبيان فةي بُعةد معوقةات التفكيةر اإلبةداعي؛ حيةث إنةه فمةن خةالل التكةررات 

ضةعف تجهيةزات واالنحرافات المعياريةة؛ تةم ترتيةب العبةارات تصةاعديًّا، فنجةد أن العبةارة  )

ايةةة الترتيةةب، قةةد حققةةت انحةةراف (، تةةأتي فةةي بدمعامةةل العلةةوم عةةن مواكبةةة تطةةورات المةةنهج

(،  أقةةل مةةن 0.01(،  وذلةةك بمسةةتوى داللةةة إحصةةائي )62.7(، ومربةةع كةةاي )0.7معيةةاري )

(، مما يعني أن  البية أفراد العينة موافقون على هذه العبارة، ويرون أنها أكبر معةوق 0.05)

 .اإلبداعيللتفكير 

 نتائج السؤال الثالث:
العوامةةةل المهيئةةة لممارسةةةة مهةةارات التفكيةةةر مةةةا هةةي يةةنص السةةؤال الثالةةةث علةةى  

 اإلبداعي بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي العلوم؟

وللتحقق من إجابة هةذا السةؤال؛ تةم حسةاب التكةرار، واالنحةراف المعيةاري، ومربةع 

. ويوضةح جةدول العوامةل المهيئةة للتفكيةر اإلبةداعيكاي إلجابات عبارات االسةتبيان فةي بعةد 

 داللة كل عبارة على عينة، تكونت من خمسين معلًما.  ( مستوى٩)
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حساب التكرار، واالنحراف المعياري، ومربع كاي إلجابات عبارات االستبيان  (9جدول )

 مهارات التفكير اإلبداعيفي بعد 

 العوامل المهيئة لممارسة مهارات التفكير اإلبداعي م

ق 
اف
مو

دا
ج

ق  
اف
مو

ما
د 
ح
ل

 

ر 
 ي

ق
اف
مو

 

ف
را
ح
الن
ا

ي 
كآ
ع 
رب
 م

ب
تي
ر
الت

 

 10 4٩.8 1.1 %7.7 %30.8 %61.5 التنافسية العلمية بين الطالب. 1

 2 35.8 0.٩ %30.8 - %69.2 وجود معامل متطورة ومتناسبة مع تطور المناهج. 2

 15 55.7 2.1 %30.8 15.4% %53.8 إجراء مسابقات ألفضل اختراع بشكٍل دوري. 3

 1 60.8 0.8 %23.1 %22.7 %69.2 توفر وسائل تعليمية متطورة. 4

 16 58.7 0.7 %7.7 %38.5 %53.8 التعاون بين األسرة والمدرسة فيما يخص إبداع الطالب.  5

 11 48.7 1.2 %23.1 %15.4 %61.5 توفير الدعم المادي من اإلدارة العليا للمسابقات العلمية. 6

 3 60.8 2.1 %15.4 %15.4 %69.2 توفير الرحالت التثقيفية الشيقة. 7

 17 65.7 0.8 %7.7 %38.5 %53.8 توهيف التقنية الرقمية في التعليم 8

٩ 
إتاحة محتوى المواقع العلمية بأسلوٍب مناسٍب ألفكار الطالب  

 والمعلمين. 
61.5% 30.8% 7.7% 0.7 51.8 12 

 4 5٩.7 0.5 %7.7 %23.1 %69.2 التوسع في برامج التنمية المهنية الهادفة للمعلمين. 10

 5 35.8 0.٩ %15.4 %15.4 %69.2 التركيز على بناء المهارات، وروح اإلبداع. 11

 6 52.7 2.1 %15.4 %15.4 %69.2 توفر بيئة مدرسية محفزة، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة. 12

13 
تطبيق أحدق األساليب، وطرائق التدريس في نقل المعارف 

 للطالب. 
69.2% 15.4% 15.4% 0.8 58.8 7 

 8 62.7 0.7 %7.7 %23.1 %69.2 االهتمام بالمناهج اإلبداعية لرياض األطفال.  14

 13 48.7 1.2 %15.4 %23.1 %61.5  رس التحدي والمنافسة، وحب العمل واإلنتاج. 15

 14 33.8 0.٩ %7.7 %30.8 %61.5 تفعيل األنشطة، وحضور الملتقيات والفعاليات. 16

 ٩ 45.7 2.1 %15.4 %15.4 %69.2 من اإلمكانات البشرية، والموارد والتجهيزات.االستفادة القصوى  17

الجدول أعةاله عبةارة عةن التكةررات، واالنحرافةات المعياريةة إلجابةات أفةراد العينةة 

على عبارات االسةتبيان فةي بعةد مهةارات التفكيةر اإلبةداعي؛ حيةث إنةه مةن خةالل التكةررات، 

توفر وسةائل تعليميةة ترتيب العبارات تصاعديًّا؛ فنجد أن العبارة  )واالنحرافات المعيارية؛ تم 

(، ومربةةع كةةاي  0.8(، جةةاءت فةةي بدايةةة الترتيةةب، وحققةةت انحرافًةةا معياريًّةةا بلةةغ ) متطةةورة

(، ممةةا يعنةةي أن  البيةةة 0.05(، أقةةل مةةن )0.01(، وذلةةك بمسةةتوى داللةةة إحصةةائي )60.8)

 .اإلبداعيويرون أنها عامل مهيم للتفكير أفراد العينة موافقون على هذه العبارة، 

 نتائج السؤال الرابع:
 نظرك؟ من وجهة المعوقات على الترلب هي ُسبل ماينص السؤال الرابع على  

 وجاءت اإلجابة مفتوحة من السادة المشرفين، وذلك على النحو التالي 

 الطالب. وتشجيع التعليمية، للبيئة الكافي الدعم توفير .1

 الفعلية الممارسة على الطالب المدرسة، وتدريب داخل المعلم لعمل محفزة بيئة توفير .2

 اإلبداع. على المحفزة لمنشطة

 مناسب، باإلضافة إلى بشكلٍ  للمعلم، وتجهيز المعامل والمادي المعنوي ضرورة الدعم .3

   .الحديثة بالتقنية للمعلم، وتجهيز المدارس النمو المهني
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ا، ا، وليسكيفً  االهتمام بمناهج العلوم .4  هذه في الطالب قدرات مستوى في وتكون كمًّ

 المراحل.

في المقام  تعود المشكلة ألن اإلشكال؛ حل في تساعد أن يمكن توصية هناك  توجد ال .5

 العليا. اإلدارات من التخطيط عمليات في خلل األول إلى وجود

 . TPACKلنموذج  وفقًا المعلمين تدريب ضرورة  .6

 ل بداع. العلوم معلم لمساعدة التجهيزات؛ ومعنوية، وتوفيرمادية  حوافز وجود .7

 التربوي. التطوير قبل العلمية المادة في المعلم تطوير .8

 .... وتطويرها العلوم مناهج تخطيط في أكبر فرًصا الخبرة أصحاب المعلمين منح .٩

 . للمعلم المتميز ومعنوية مادية حوافز وإضافة المعامل، جودة على التركيز

 حديثة. بتقنياتٍ  للعلوم معامل تجهيز .10

 للمعلمين. لمهارات التفكير  برامج وضع .11

 لمواكبة المنهج، ومهارات التفكير الحديثة؛ التدريس طرق على للمعلمين مكثف تدريب .12

 واإلبداعي.  الناقد

 المنهج. يناسب بما التقويم طرق تريير .13

 المختبرات. في والوسائل األدوات توفير .14

 بأدائهم. الطالب نتائج ويرتبط المقصرين، للمعلمين المحاسبية تفعيل ضرورة .15

 من التربوي اإلعداد مع المتطورة المناهج وفق االبتدائية المرحلة في العلوم تأهيل معلم .16

 الجامعية. المرحلة

 المسؤول. ومخاطبة  البدائل، عن البحث .17

 .الكافية المدرسية التجهيزات .18

 اج.لالحتي المناسبة التدريبية الدورات .1٩

 لمسرة. وكذلك والمعلمين، للطالب والمعنوي المادي التحفيز .20

 مناقشة النتائج: 

يتضح من العرض اإلحصائي السابق، أن أهم مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلمي  

، وأهم المعوقات في ممارسة تقبل الحوار المفتوح المتبادل بين الطالبالعلوم تكمن في 

. ويُعد أهم تجهيزات معامل العلوم عن مواكبة تطورات المنهجضعف التفكير االبداعي هي 

. في حين وضع السؤال توفر وسائل تعليمية متطورةمقترح لتنمية التفكير اإلبداعي هو 

المفتوح عدة مقترحات، من شأنها تطوير ممارسة التفكير اإلبداعي من وجهة نظر مشرفي 

قدرات التفكير الدراسة الحالية في أن  ( مع2006دراسة النونو)مادة العلوم، وقد اتفقت 

اإلبداعي لدى التالميذ الذين تمت تهيئة البيئة التعليمية السليمة لهم، حققت ارتفاًعا ملحوًها 

 Chinدراسة شين عن أقرانهم الرير متوفر لديم تهيئة البيئة التعليمية لهم. وكذلك اتفقت 

والمناقشة ساعدت على تنمية مهارات  مع الدراسة الحالية، في أن طريقة األسئلة (2007)
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دراسة جالس جوونيل وآخرون التفكير في العلوم، ورفع مستوى االنتباه، في حين اختلفت 

Glasgow, Neal, et al., (2010)  مع الدراسة الحالية؛ حيث أههرت دور القصص

الدراسة على الخيالية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال. ومن هنا يمكن إجمال نتائج 

 النحو التالي 

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي تشجع الطالب على استنتاج عالقات جديدة، وتفسيرها  .1

 بشكٍل علمي،  يساير العصر.

يُعد قصور محتوى المنهج المدرسي واحدًا من أكبر معوقات تنمية مهارات اإلبداع لدى  .2

 الطالب والمعلمين.

 المعامل بالتقنية باإلضافة إلى تجهيز والمادي، المعنوي يحتاج المعلم دائًما للدعم .3

 للطالب. اإلبداعيالحديثة؛ لتهيئة المناخ المناسب لممارسة التفكير 

تفعيل األنشطة، وحضور الملتقيات والفعاليات؛ يؤدي لتنشيط الذاكرة إن االهتمام ب .4

تراتيجية العصف البحثية والنقدية للمعلم،  ويزيد من تحفيزه لطالبه على استخدام اس

 الذهني.

 .تفعيل التنافسية الدائمة بين الطالب؛ لتشجيع الطاقات الذهنية على اإلبداعي .5

 التوصيات:

 في ضوء النتائج السابقة؛ توصي الدراسة بما يلي 

 التعزيز المستمر للتنافيسية بين الطالب في مجال البحث، واالختراعات البسيطة. -1

 أفضل مهاراٍت ممكنة. زيادة التدريب للمعلمين؛ لتحقيق -2

االهتمام بتدريس مهارات التفكير اإلبداعي، سواء أكان بمنهج منفصل، أم من خالل  -3

 المناهج الدراسية.

 إعداد نموذج يهتم بأنماط وأساليب التفكير الموجود في البيئة. -4

العصف الذهني، يعمل على زيادة مستوى اإلتقان واألصالة أكثر، مما يسهم في استخدام  -5

 يس العادي.التدر

 االستقصاء واالكتشاف في تنمية التفكير اإلبداعي.استخدام طريقة  -6

استخدام قصص الخيال العلمي يؤدي إلى رفع مستوى التحصيل، وتنمية مهارات التفكير  -7

 .اإلبداعي لديهم

ضرورة توفير البيئة األسرية المناسبة؛ لتنمية مهارات الطالب اإلبداعية، وتشجيعهم  -8

 الوسائل.على ذلك بكافة 

ضرورة توفير البيئة المدرسية التي تشجع األنشطة اإلبداعية، والتي تنمي مهارات  -٩

 التفكير للطالب.
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 المراجع:
 أواًل  المراجع العربية 

(.  تمنظومةةة التربيةةة فةةى الةةوطن العربةةيت، القةةاهرة  عةةالم 2011إبةةراهيم، مجةةدي عزيةةز )

 الكتب.

م(. تعليم التفكير النظرية والتطبيق. عمان  2007)أبو جاد، صالح محمد؛ ونوفل، محمد بكر 

 دار المسيرة.

 (. تربية الموهوبين والتطور التربوي، عمان  دار الفرقان. 2007أبو سماحة، كمال ) 

(. الذكاء الوجداني. القاهرة  دار قباء للطباعة 2000االعسر، صفاء؛ وكفافي، عالء الدين )

 والنشر والتوزيع. 

(. فاعلية برنامج قائم على حل المشكالت في تدريس 2012البلوي، مسعد محمد جمعة )

الرياضيات لتنمية مهارات التفكير الرياضي والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة 

 جامعة القاهرة.  – رسالة دكتوراهالمتوسطة بالمملكة العربية السعودية. 

كير، ترجمة  عادل ياسين وآخرون، دمشق  دار (.  تعليم التف2001بونو، ادوارد دي  )

 الرضا للنشر.

اإلبداع: مفهومه، معاييره، مكوناته، نظرياته (. 2002جروان، فتحي عبدالرحمن ) 
 ، تدريبه. عمان  دار الفكر.خصائصه، مراحله، قياسه

(. اإلبداع، مفهومه، معاييره، ومكوناته، ونظرياته، 200٩جروان، فتحي عبد الرحمن )

 ائصه، ومراحله، عمان  دار الفكر للطباعة والنشر. وخص

ضوء  في تدريسها واستراتيجيات الدراسية  تخطيطها المناهج (.200٩( ناصر الجهوري،

 18-16الدراسية  رؤى مستقبلية ) المناهج الدماغ. ندوة إلى المستند التعلم نظرية

 .72-46التربية،  كلية قابوس، السلطان مارس(، جامعة

(. دراسة أثر استخدام نموذج قائم على المدخل الكلى على تنمية التفكير 1٩٩6حبيب، أيمن ) 

 ير  رسالة دكتوراهاإلبداعي والتفكير الناقد، لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 

 منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.   

 كتبة الشقري. . الرياض  متعليم التفكيرم(. 2001الحارثي، إبراهيم أحمد )

(. ممارسة معلمات العلوم في المرحلة الثانوية بالمدينة 2008الحجيلي، أمل بنت عوض )

 ، جامعة طيبة.رسالة ماجستيرالمنورة لطرق تنمية مهارات التفكير اإلبداعي. 

(. فعالية  2010الحدابى، داود عبد الملك؛ والحمادي، عبد هللا؛ ومظفر، ندى طاهر ) 

ئية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف األول الثانوي في األنشطة اإلثرا

 المجلة العربية لتطوير التفوق. الجمهورية اليمنية. 

، 2، طعلم النفس التربوي نظرة معاصرة(. 2001الحلو، محمد وفائي، عالوي سعيد )

  زة  دار المقداد للطباعة. 
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نامج تدريبي في بعن األنشطة الصفية (.  أثر بر2007حمدان، تهاني محمد فهمي حسين )

المدرسية على تنمية التفكير اإلبتكارى، لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي، 

 في قسم علم النفس، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.  دراسة دكتوراه،

تعليم الصفي. (. استخدام أسئلة عمليات التفكير العليا في ال2004خطاب، محمد صالح )

 عمان  دار المسيرة. 

(. تعليم العلوم للجميع، عمان  دار المسيرة للنشر والتوزيع 2008خطابية، عبد هللا محمد )

 والطباعة.

، القاهرة، دار 2(. مهارات التفكير التباعدي تدراسة تجريبية، ط2017خليل، كمال محمد )

 المناهج للنشر والتوزيع.

. األساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس. القاهرة  دار (2002الخولي، هشام محمد )

 الكتاب الحديث. 

م(. األساليب التدريبية في التفكير اإلبداعي وعالقته ببعن 1٩٩6الدايني،  سان حسين )

 المتريرات. رسالة دكتوراه، كلية التربية  جامعة برداد.

رح في ضوء نظرية الذكاءات (. برنامج أنشطة مقت2007الرباط، بهيرة شفيق إبراهيم )

المتعددة لتحقيق أهداف تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه، مناهج 

 وطرق تدريس، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

 (. أساليب تدريس العلوم. األردن  دار الشروق.2001زيتون، عايش محمود )

رنامج تدريبى لمهارات التفكير اإلبتكارى فى تنمية (. أثر ب2017رسالن، عمر محمد عمر )

الذكاء االنفعالى والتحصيل الدراسى لدى طالب الجامعة. رسالة ماجستير، جامعة 

 القاهرة.

(. مبادئ اإلبداع. الرياض  قرطبة 2004السويدان، طارق محمد؛ والعدلوني،  محمد أكرم )

 للنشر.

 KWLHالمعرفة باستخدام كل من استراتيجية  (. تنمية ما وراء2007سالم، أماني سعيدة )

المعدلة وبرنامج دافعية االلتزام بالهدف، وأثره على التحصيل لدى األطفال في ضوء 

نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ونظرية الهدف، مجلة العلوم التربوية، مصر، العدد 

 .111-1(، 15(، المجلد )2)

(. أثر برنامج كورت لتنمية التفكير  2012عجاج )السعيدي، أحمد محسن؛ والعنزي، سالمة 

مجلة كلية اإلبداعي في عالج مهارة الفهم القرائي لدى عينة من صعوبات القراءة، 
 . التربية بالسويس

، تدريس مهارات التفكير )مع مئات األمثلة التطبيقية(م(. 2006سعادة، جودت أحمد )

 عمان  دار الشروق.

 (. مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين. عمان  دار الفكر.2002السرور، ناديا هايل )
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(. درجة معرفة معلمي المرحلة الثانوية لمهارات التفكير 2011سليم، أحالم محمد طاهر )

 ، جامعة آل البيت، األردن.رسالة ماجستيراإلبداعي. 

(. فعالية استراتيجية تدريسية قائمة على تجهيز  2002سالمة، عادل؛ أبو العز أحمد )

ومعالجة المعلومات للمفاهيم العلمية لتنمية التفكير اإلبتكارى في العلوم، لتالميذ 

 ت ،ع  الخمسون، سبتمبر.  مجلة كلية التربية بالمنصورةالمرحلة اإلعدادية، ت 

تعلمي مبني على نظرية التعلم المستند  –أثر برنامج تعليمي  (.2003السلطي، نادية سميح )

إلى الدماغ في تطوير القدرة على التعلم الفعال، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات 

 التربوية، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن، عمان.

تطورات مبتكرة(، عمان   -(. التعلم المبني على الدماغ )رؤى جديدة2008السليتي، فراس )

 عالم الكتب الحديث وجدارا للكتاب العالمي.

(. أطفال عند القمة، الموهبة والتفوق العقلي 2002الشربيني، زكريا أحمد؛ وصادق، يسرية )

 واإلبداع. القاهرة  دار الفكر العربي. 

العربي.  (. آفاق تربوية متجددة  مداخل إلى تعليم المستقبل في الوطن2004شحاتة، حسن )

 القاهرة   الدار المصرية اللبنانية. 

(. كيف تكون معلًما مبدًعا؟ دليل المعلم العربى، عمان، األردن، دار 2006طافش، محمود )

 جهينة للنشر والتوزيع. 

 (. تنمية التفكير اإلبداعي. األردن  دار المسيرة.2001الطيطي، محمد حمد )

للمشكالت، النظرية والتطبيقية، المنامة، دار الحكم  (. الحلول االبتكارية2003عباد، أحمد )

 للنشر والتوزيع. 

، 3(. دراسات وبحوق فى علم النفس وتربية التفكير واإلبداع، ط2016عبد النور، كاهم )

 القاهرة، دى بونو للطباعة والنشر والتوزيع.

رن الواحد (. استراتيجيات التدريس في الق2005عبيدات، ذوقان؛ وأبو السميد، سهيلة )

والعشرين، دليل المعلم والمشرف التربوي، عمان، األردن، مركز دييونو لتعليم 

 التفكير.

م(، تعليم  2007(. المدخل إلى اإلبداع، األردن  دار الثقافة، و)2006عبد العزيز، سعيد )

 التفكير ومهاراته، األردن  دار الثقافة.

ئية مقترحة لكتاب القراءة العربية في تنمية (. فاعلية أنشطة إثرا2011عبد الحافظ، محمود )

مهارات التفكير اإلبداعي لدى األطفال الموهوبين بالمرحلة المتوسطة، في المملكة 

 المملكة العربية السعودية. جامعة الجوف.  مجلة القراءة والمعرفة.العربية السعودية، 

ي تنمية حب االستطالع (. أثر برنامج معرفي ف2016عزيز ، هالة فتح هللا أبو النور )

والتفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم. رسالة دكتوراه، 

 جامعة القاهرة.
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 (. التفوق العقلي واالبتكار. القاهرة  دار النهضة العربية. 2006عبد الرفار، عبد السالم ) 

ة في تطوير مهاراتي االستماع (. االستراتيجيات المستخدم2013العميرى، عبد المنعم )

 والتحدق، موسوعة التدريب والتعليم. القاهرة   دار النهضة.

(. فاعلية استراتيجية قائمة على نظرية التعلم المستند 2014عبد القادر، محمد عبد القادر)

إلى الدماغ في تنمية الحس العددي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، مجلة تربويات 

 ( يناير، الجزء الثاني.2(،  العدد )17لمجلد )الرياضيات، ا

 (. التربية اإلبداعية، ضرورة وجود. عمان  دار الفكر. 2005عبد العال، حسن إبراهيم )

(. تعديل السلوك في التدريس. األردن  دار الشروق للنشر 2005الفتالوي، سهيلة محسن )

 والتوزيع. 

، مصر العربية للنشر 1ية الواقع والمستقبل، ط(. المناهج الدراس2008قنديل، أحمد إبراهيم )

 والتوزيع، القاهرة. 

(. أثر درجة الذكاء والدافعية ل نجاز على أسلوب 2006قطامى، نايفة؛ وقطامى، يوسف ) 

مجلة دراسات العلوم تفكير حل المشكلة لدى األطفال المتفوقين في سن المراهقة، 
 األول. ، المجلد الثالث والعشرون، العددالتربوية

 (. سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته، عمان  دار المسيرة.  2005الكنانى، ممدوح )

. دار الموهبة والتفوق(. 2000المعايطه، خليل عبد الرحمن؛ والبواليز، محمد عبد السالم ) 

 الفكر  عمان.

نمية (. فاعلية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في ت2007محمد، صفاء أحمد )

الجمعية المصرية للمناهج المفاهيم الرياضية والتفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة، 
 . 2007، سبتمبر 128، دراسات في المناهج وطرق التدريس، ع وطرق التدريس

أنموذج مقترح لتطوير منهج العلوم بمرحلة التعليم (.  2007مصطفى، عبد السالم )
، المؤتمر العلمى الحادى عشر  TIMSS االبتدائي فى ضوء متطلبات  مشروع

 للجمعية المصرية للتربية العلمية تالتربية العلمية إلى أين .... ؟.

(. دليل المعلم في استراتيجيات التعلم والتعلم، 2006مشروع توحيد المسارات التعليمية )

 وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين، ديسمبر.

سلوكيات معلم الرياضيات للتفكير االبتكاري، المؤتمر (. 2006المالكي، عوض بن صالح )
تربية من أجل المستقبل. مؤسسة   -العلمي اإلقليمي للموهبة، حول رعاية الموهبة 

 الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، المملكة العربية السعودية، أ سطس. 

(. القدرات اإلبداعية لدى التالميذ اليمنيين المتفوقين 2006النونو، صباح محمد محمد )

دراسيًّا وأقرانهم العاديين في الصف السادس من مرحلة التعليم األساسي بأمانة 

 ، كلية التربية، صنعاء.رسالة ماجستيرالعاصمة. 
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 ، ترجمة  محمد عودة الرمياوي،دماغ التلميذ، دليل اآلباء والمعلمين(. 2006ننلي، كاثي )

 عمان  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

م(. مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلمي المواد االجتماعية 1٩٩5الهذلي، عبدهللا محسن )

، مجلة حوليات كلية التربيةفي المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المشرفين التربويين، 

 ويت.م، كلية التربية، جامعة الك1٩٩5(، مارس 35العدد)

، اإلمارات العربية 2، طاأللعاب التربوية استراتيجية لتنمية التفكير(. 2005الهويدى، زيد )

 المتحدة، داال الكتاب الجامعي. 

(. فعالية برنامج لتنمية أساليب التعلم 2007هيكل، منى عبد الخالق؛ محمد إسماعيل ) 

المتعددة لدى تالميذ التعليم االبتدائي لتحسين مستوى تحصيلهم  المرتبطة بالذكاءات

، علم النفس التربوي، معهد الدراسات التربوية، جامعة رسالة دكتوراهالدراسي، 

 القاهرة. 
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