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  شكر وتقدير
  

، "بمصــر يالطـرق المؤديــة إلـى التعلــيم العـال"يتقـدم منسـق المشــروع بالنيابـة عــن إدارة مشـروع 
ات العليـا والدراسـ عـاليبخالص شكره وتقديره لمؤسسة فـورد األمريكيـة لتقـديمها الـدعم للتعلـيم ال

ويتقـــدم فريـــق إدارة المشـــروع أيضـــا بخـــالص الشـــكر . واألنشـــطة البحثيـــة والتدريبيـــة فـــي مصـــر
مـدير بـرامج  - دينا الخواجـة/ والتقدير لمدير المكتب اإلقليمى لمؤسسة فورد بالقاهرة والدكتورة

ة هـــذا وجميـــع العـــاملين المعنيـــين بالمكتـــب الـــذين ســـاهموا بجهـــٍد وافـــٍر لمســـاند عـــاليالتعلـــيم ال
المشروع الذي توجت إنجازاته بموافقة المركز الرئيسي لمؤسسة فورد بنيويورك على االستمرار 

  .دة عشر سنواتلم هفي تمويله وتنفيذ
  

واإلسـكندرية، ، القـاهرة: ونتقدم بالشكر والتقـدير إلـى السـادة المشـاركين فـي المشـروع بجامعـات
والمنوفيـــة، وقنـــاة ، والمنيـــا، وحلـــوانق، وطنطـــا، والمنصـــورة، والزقـــازي، وأســـيوط، وعـــين شـــمس

، ، وبورســعيدوســوهاجوكفــر الشــيخ، ، وبنهــاوالفيــوم، ، وبنــي ســويف، وجنــوب الــواديالســويس، 
ويسـاهمون جميًعـا والثانيـة األولـى واالنتقاليـة  ةمرحلـال؛ الذين ساهم بعضهم في تنفيـذ ودمنهور

كما أن الشراكة مـع المجلـس القـومي . ة للمشروع على المستوى القوميلثفي تنفيذ المرحلة الثا
أدت إلـى ضـخ أفكـار ومقترحـات للتنميـة  جتمـاعيوالصـندوق االللمرأة وجمعية جيل المسـتقبل 

بحيث شملت العديد من الطالب ، وٕالى تنوع المستفيدين من خدمات وأنشطة المشروع، جديدة
تمويـــل الجزئـــي لخـــريجين مـــن كافـــة الجامعـــات المصـــرية، ولقـــد ســـاهم جميـــع الشـــركاء فـــى الوا

  .ألنشطة التدريب بالمشروع
  

نتوجـــه بخـــالص الشـــكر والعرفـــان لجميــــع أعضـــاء لجنـــة تســـيير المشـــروع والمــــؤلفين ، وأخيـــرا
والمنســقين والمــدربين والمقيمــين والمحاضــرين واستشــاريي المشــروع والفــرق اإلداريــة المعاونـــة 

علـى  تـى يتسـنى تنفيـذ المشـروعوجميعهم تـم اختيـارهم بعنايـة ح، المحافظاتالجامعات و بكافة 
  .شركاء العملبالنجاح الذي يليق بالمستوى القومي وبمعايير الجودة العالمية و 
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  أعضاء لجنة تسيير المشروعالسادة 
  الوظيفة  ا�سم  م

  جامعة القاھرة ومنسق المشروع –أستاذ بكلية الھندسة   محسن المھدى سعيد. د.أ  ١

  ة القاھرة ورئيس لجنة التسييررئيس جامع  حسام محمد كامل. د.أ  ٢

  رئيس جامعة ا+سكندرية  ھند ممدوح حنفي. د.أ  ٣

  رئيس جامعة عين شمس  ماجد محمد على خليل الديب. د.أ  ٤

  رئيس جامعة أسيوط  مصطفى محمد كمال. د.أ  ٥

  رئيس جامعة طنطا  ھالة أحمد فؤاد إسماعيل. د.أ  ٦

 رئيس جامعة المنصورة  أحمد بيومي شھاب الدين. د.أ  ٧

  رئيس جامعة الزقازيق الدمياطى محمد على ماھر. د.أ  ٨

  رئيس جامعة حلوان  محمود الطيب ناصر. د.أ  ٩

  رئيس جامعة المنيا  ماھر جابر محمد. د.أ  ١٠

  رئيس جامعة المنوفية  محمد عز العرب. د.أ  ١١

  رئيس جامعة قناة السويس  حمد سيد أحمد صالح الزغبيم. د.أ  ١٢

  رئيس جامعة جنوب الوادى  عباس محمد منصور. د.أ  ١٣

  رئيس جامعة بنى سويف  يوسفمحمد محمد . د.أ  ١٤

  رئيس جامعة الفيوم  أحمد مجدى الجوھرى. د.أ  ١٥

  رئيس جامعة بنھا  محمد صفوت محمد زھران. د.أ  ١٦

  يس جامعة كفر الشيخرئ  فوزي على تركي. د.أ  ١٧

  رئيس جامعة سوھاج  محمد سيد إبراھيم. د.أ  ١٨

  رئيس جامعة بورسعيد  محمد احمد محمدين. د.أ  ١٩

  نائب رئيس جامعة دمنھور  سعيد عبده نافع. د.أ  ٢٠

  أمين عام المجلس القومى للمرأة  فرخندة حسن. د.أ  ٢١

  ي للتنميةأمين عام الصندوق اGجتماع  محمد ھانى سيف النصر. أ  ٢٢

  نائب رئيس مجلس إدارة جمعية جيل المستقبل  معتز عادل اHلفى. أ  ٢٣

  مدير المركز القومى لتنمية قدرات اعضاء ھيئة التدريس والقيادات  سمير رياض ھIل. د.أ  ٢٤

  مكتب القاھرة –مديرة برامج التعليم العالي بمؤسسة فورد   دينا أحمد الخواجة. د  ٢٥

  جامعة القاھرة - عميد كلية الھندسة   الدجوى وائل محمد. د.أ  ٢٦

  مدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث  عادل يحيى عقل. د.أ  ٢٧

  أستاذ بكلية الھندسة ومستشار مركز تنمية مھارات المرأة  زينب صالح صفر. د.أ  ٢٨

  مدير المشروع  سيد كاسب. د  ٢٩
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 مقدمة الناشر
  

ويمثــل مركــز تطــوير ، ة رائــدة فــي مجــال التعلــيم والتــدريب المســتمرتعــد كليــة الهندســة بجامعــة القــاهر 
. الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية إحدى دعائم المراكز البحثية الموجودة بكليـة الهندسـة

ـــي اليونســـكو واليونيـــدو التـــابعتين لألمـــم  ١٩٧٤ولقـــد تـــم تأســـيس المركـــز عـــام  بالتعـــاون مـــع منظمت
، وحتى اآلن يعمل المركز كوحدة ذات طابع خاص ال تهـدف إلـى الـربح ١٩٨٤ومنذ عام ، المتحدة

  .تهدف إلى تنمية المجتمع التيوتقوم بتمويل ذاتي ألنشطتها ضمن خطة جامعة القاهرة 
  

كما يقوم بـإجراء األبحـاث التطبيقيـة ، ويقوم المركز بتقديم االستشارات الفنية في جميع التخصصات
مؤسســات القطــاعين العــام والخــاص والهيئــات الحكوميــة وٕاجــراء دراســات  تطلبهــا التــيفــي المجــاالت 

ويقــوم بإعــداد تصــميمات المعــدات ، إلــخ... الجــدوى وتقيــيم األصــول وخطــوط اإلنتــاج للمشــروعات
كمـــا أن المركـــز يقـــوم بعقـــد دورات تدريبيـــة ضـــمن بـــرامج متكاملـــة ، والـــنظم واإلشـــراف علـــى تنفيـــذها

  .ى التكنولوجيات المتقدمةللتعليم المستمر والتدريب عل
  

ــيم ال"أمــا عــن مشــروع  ــين جامعــة " عــاليالطــرق المؤديــة إلــى التعل فهــو منحــة دوليــة متعاقــد عليهــا ب
ويــدير هــذا ، القــاهرة ومؤسســة فــورد؛ ويهــدف المشــروع إلــى تنميــة مهــارات الطــالب وحــديثي التخــرج

 اتامعــة القــاهرة طبقــا لالتفاقيــج –المشــروع مركــز تطــوير الدراســات العليــا والبحــوث بكليــة الهندســة 
، ٢٠٠٢سـبتمبر  ١٣بتـاريخ  ١٩١٢ – ١٠٢٠الموقعة بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد منحة رقـم 

 رقــــم ةلثــــالمرحلــــة الثامنحــــة وكــــذلك  ٢- ١٩١٢ – ١٠٢٠رقــــم و  ١- ١٩١٢– ١٠٢٠رقــــم  والمــــنح
 .٢٠١٠يوليو  ١٤بتاريخ  ٠٩٦٢-١١٠٠

  

هــذه صــدار إتقــرر ، المعرفــة للمســاهمة فــى تنميــة المجتمــعنشــر العلــم و المركــز فــى  وســيًرا علــى نهــج
بهـدف إثـراء المكتبـات ، مـن أجـل المشـروع اتـم تأليفهـا خصيًصـ والتيالمقررات التدريبية نسخة من ال

  .العلمية بمصر
  عادل يحيى عقل. د

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثمدير 
  هرةجامعة القا –كلية الهندسة  - فى العلوم الهندسية

  ٢٠١١ يناير  
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  المشروعتقديم إدارة 
  

نحة دولية متعاقد عليها بين جامعة القاهرة هو م" عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال"مشروع 
ويهدف المشروع إلى رفع مهارات الطالب والخريجين من الجامعات المختلفة  ؛ومؤسسة فورد

اتهم بما يتناسب مع حاجة البحث وصقل مهار  مساعدتهم على االندماج السريع فى المجتمعل
 –ويدير المشروع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة . العلمى وسوق العمل

القاهرة، واإلسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، جامعات : ويشارك فى المشروع، جامعة القاهرة
ة السويس، وجنوب الوادي، وطنطا، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقنا
باإلضافة إلى ، ، ودمنهوروبني سويف، والفيوم، وبنها، وكفر الشيخ، وسوهاج، وبورسعيد

  .للتنمية ومؤسسة فورد جتماعيالمجلس القومى للمرأة وجمعية جيل المستقبل والصندوق اال
  

ـــة ت ـــى إطـــار إعـــداد وتطـــوير مقـــررات تدريبيـــة لتنميـــة مهـــارات الخـــريجين قامـــت لجن ســـيير وف
بتحديـد المهـارات األساسـية الالزمـة لخـريج الجامعـة لسـد الفجـوة بـين بمرحلته األولـى المشروع 

لذا تم التعاقد مـع  .وبين إمكانيات الطالب عند التخرج وسوق العملحتياجات البحث العلمى ا
ــــى رفــــع مهــــارات خريجــــ إلعــــدادأســــاتذة متخصصــــين   يوتــــدريس مقــــررات تدريبيــــة تهــــدف إل

  :يخالل برامج تدريبية عدة وهمن الجامعات 
  )ERS( تنمية مهارات البحث العلمى -٢  )DTMS(التفكير واإلدارة  تنمية مهارات -١
  )ETS(الثانوى  يتنمية مهارات التدريس لمدرس -٤  لمهارات األساسية لمجال األعمالاكتساب ا -٣
 )DLS( تنمية المهارات القيادية -٦        )TOT( تدريب المدربين -٥

  )EES(ريادة األعمال  تنمية مهارات -٨  )DES( ية مهارات اللغة اإلنجليزيةتنم -٧
  

معتمـــًدا علـــى ، طبًقــا لنظـــام جـــودة شــامل" عـــاليالطــرق المؤديـــة إلـــى التعلــيم ال"يعمــل مشـــروع 
ويــتم تطــويره مــن خــالل تقيــيم كـــل ، التخطــيط والتنفيــذ والمراقبــة والتطــوير وقيــاس العائــد منــه

وتأخــذ إدارة المشــروع كافــة المالحظــات فــى االعتبــار ، العناصــر بــهالمشــاركين بالنشــاط لكــل 
ولـذا وبعـد أن قـام . ويـتم هـذا بصـورة مسـتمرة، التخطـيط والتنفيـذ والمراقبـة والتطـويرعند إعادة 

-٢٠٠٢(باللغــة اإلنجليزيــة فــى مرحلتــه األولــى  ١٧كتابــا مــنهم  ٢٠المشــروع بتــأليف ونشــر 



 و 
 

ـــام ، )٢٠٠٥ ـــه ق ـــة االالمشـــروع فـــى مرحلت ـــة ومرحلتـــه ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(نتقالي -٢٠٠٧(الثاني
ــًا بنشــر كتــب جديــدة فــى مرحلتــه حاليقــوم و كتابــا باللغــة العربيــة  ١٩بتــأليف ونشــر ) ٢٠١٠ ي
وبهـــدف ، هـــذه الـــدورات يتلبيـــًة لرغبـــة العديـــد مـــن المتـــدربين ومقيمـــ) ٢٠١٢-٢٠١٠(الثالثـــة 

المقـررات التدريبيـة بالمشـروع  إدراج بعـضقد تـم و . استمرارية االستفادة من مخرجات المشروع
  .تدرس بالكليات التي ضمن المقررات الدراسية الرسمية

  
واالنتقاليـة والثانيـة حلـه األولـى افـى مر كاملة من كافـة مطبوعـات المشـروع هداء نسخ إ تمولقد 

عمليـة التطـوير ممـا هـو جـدير بالـذكر أن و . ومكتبـات المهتمـين لمكتبات الجامعـات المصـرية
باللغـة  وكذلك مـن حيـث زيـادة عـدد المقـررات، حيث الشكل والمضمون لكل مقررمستمرة من 

ويمكن تحديد المخرجات المقاسة للمشروع خالل الثمانى أعوام السـابقة  .اإلنجليزيةأو  العربية
  :كالتالى

  متدرب ١٤٥٣٧= من متدربين المشروع  خريجىمجمل  •
  خبير ٨٨٨= العمليات التدريبية مجمل اعضاء هيئة التدريس والمدربين والمشاركين فى  •
  برنامج ٢٥= مجمل عدد البرامج التدريبية التى يعقدها المشروع  •
  برنامج ١٣= مجمل عدد البرامج التدريبية التى تم اعتمادها وتوثيقها دوليا  •
  سسةؤ م/جامعة ٢٤= مجمل الجامعات والمؤسسات المشاركة فى المشروع  •
 من مساحة مصر% ٩٥= مساحة التغطية الجغرافية للمشروع  •

موقـع فرعـى، وموقـع  ١٢الموقـع الرئيسـى يحتـوى علـى (انشاء موقعين للمشـروع علـى االنترنـت  •
 .)موقع فرعى ٢٧ له رابطة الطالب والخريجين

  
وب وعمـل دائـم ال ءالمؤلفين والزمالء الذين ساهموا بجهد دالختام نشكر السادة األساتذة  فىو 

ونقـدر الجهـد المخلـص واآلراء السـديدة ، بين أيديكم اآلنليكون  الكتابهذا  ينشرينقطع حتى 
  .لكل أعضاء لجنة تسيير المشروع واإلستشاريين
  

  محسن المهدى سعيد. د                  سيد كاسب. د
  

  منسق المشروع                   مدير المشروع
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  ١  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  

  النتائج التعليمية المستهدفة
  

  :بعد قراءة هذه المادة العلمية وحضور هذا المقرر واستيعاب محتوياته، سوف تكون قادًرا على
 النمطينه خروج عن المألوف، في حين أن التفكير أالتعرف على مفاهيم التفكير اإلبداعي باعتبار  •

  .الت الجديدة على وضعها السابقاالبقاء على الحاهو 
  .إجابة لمشكلة ماأو  التعرف على أن التفكير اإلبداعي يعطى أكثر من حل •
  أن تتعلم مهارة السؤال دائما عما يدور حولك بماذا ولماذا وكيف ومتى وأين؟ •
  "بركان خامد داخل كل فرد، يثور عندما توفره الظروف المناسبة اإلبداعي التفكير"معرفة أن  •
، اإلبداعيعرف بضرورة توفر قدر من القلق والتوتر النفسي االيجابي كضرورة الزمة لإلنتاج الت •

  .فالتوتر النفسي يدفع الفرد لإلبداع
القدرة على  - المثابرة–التفاؤل - الفضول-االيجابية(التعرف على سمات وخصائص المبدعين ومنها  •

  )االستبصار بالمشاكل كفرص - إصدار الحكم
  .وقات التفكير اإلبداعي وكيفية التغلب عليهاالتعرف على مع •
الحفظ وليس ات الخلق واإلبداع وحل المشكالت على مهار األفضل هو الذى يركز ن التعليم أ ةعرفم •

  .التلقين وأ
معرفة أن التعليم مسئول عن تنمية التفكير اإلبداعي والتخلي عن التفكير النمطي، والقدرة علي  •

  .معالمالتفاعل مع مستقبل مجهول ال
  .التعرف على أساليب متنوعة لتنمية التفكير اإلبداعي •
  . أن تتعلم مهارة التفكير الناقد للوصول إلى الجديد، ال التفكير السلبي الهادم •
لمشكالت احلول ل اً ، وتوليدابتكاريةفكار أل اً ، باعتباره توليداإلبداعيتعلم كيف تتقن التفكير أن ت •

  المتوقعة
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  وللفصل األ ا

  مفهوًما وتحديداً واإلبداعي  النمطيالتفكير 
  

  
  

"Creativity, it has been said, consists largely of re"Creativity, it has been said, consists largely of re"Creativity, it has been said, consists largely of re"Creativity, it has been said, consists largely of re----
arranging what we know in order to find out what arranging what we know in order to find out what arranging what we know in order to find out what arranging what we know in order to find out what 
we do not know." we do not know." we do not know." we do not know."  

George KnellerGeorge KnellerGeorge KnellerGeorge Kneller 
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  ٤  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

 التفكير فى معناه العام ١- ١
  

موجوًدا بالفعل ونحاول العثور عليه  التفكير في معناه العام هو البحث عن المعنى سواء أكان هذا المعنى
والتفكير هو اإلجراء الذي تقدم . عنى ظاهًرافيها الم استخالص المعنى من أمور ال يبدوأو  والكشف عنه

يمارس فيها الفرد إجراءات  التيوهو العملية  .وتكشف عن امور غامضة فيه الحقائق لتمثل حقائق أخرى
استدعاء المعلومات وتذكرها إلى تشغيل المعلومات واإلجراءات نفسها وٕالى عملية التقويم  متعددة بدًءا من

  .بالنسبة للفردر تصل إلى اتخاذ القرا التي
  

وتشتمل تلك المفاهيم . من خاللها يتم إدراك المفاهيم والتعامل معها التيويتمثل التفكير بتلك العمليات 
  .∗∗∗∗)٦٣(والعمليات على المعرفة، واإلدراك، والوعي، واألفكار والخيال

  

  
  

عملية ذهنية معقدة ومجردة، ويتم االستدالل عليها من وقد تعددت التعريفات الخاصة بالتفكير باعتباره 
فالتفكير ُيمّثل أعقد نوع من أشكال . خالل النتائج وما ُيظهره السلوك اإلنساني في المواقف المختلفة

فاإلنجازات اإلنسانية والتقدم في المجاالت  .السلوك اإلنساني، وُيمّثل أيضًا أعلى مراتب النشاط العقلي
  . ببساطة نتاج التفكير العلوم والتكنولوجيا هيو  الفن واألدبو  ّمنة تطور الثقافةالمختلفة ُمتض

  
 –فهما فى الواقع وجهان لعملة واحدة  -أن التفكير والعمل ال ينفصالن Raghunathanويرى راجونتان 

تخيله ويفكر وعند القيام بعمل ما، ينبغي على المرء أن ي .حيث يبدأ كل عمل ُمتعّمد بتفكير ُمتعّمد أيضاً 
 –العلمية أو  الحرفيةأو  سواء الفنية –األعمال اإلبداعية فجميع . فيه أوًال، قبل أن يتمكن من القيام به

  . *)٥٢(والواقع الحياتيتحدث أوًال فى عقل المبدع قبل أن تظهر في العالم الحقيقي 
  

) النمطي(قدي والعقائدي نوعين مختلفين من التفكير في كل من النهجين الن Jennerكما حدد جينر 
Critical & Dogmatic Approaches  يهو أساس مسألة الحكم التقييم) العقائدي(فالتفكير النمطي.  

                                         
 المؤلفيناسماء المراجع والتى رتبت ابجديا بحسب  األرقام بين األقواس تدل على أرقام) ٥٢(، )٦٣( ∗∗∗∗

Ohne ein Phantasiebild ist Denken unmöglichOhne ein Phantasiebild ist Denken unmöglichOhne ein Phantasiebild ist Denken unmöglichOhne ein Phantasiebild ist Denken unmöglich    
 ا/�.��� 	-�,�! ��ون *��ل
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  ٥  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
وضرورته للتفكير  Understandingعلى أهمية الفهم  Andrés Mejía D )٥١(اندريا ميجا وأكد

ميجا العالقة بين الفهم  كما أوضح. النقدي، على عكس دوره كِخصم للتفكير النمطي غير النقدي
  : ن أساسيتينيوالتفكير النقدي، ورّكز على فكرت

ال يرتبط التفكير النقدي وال يمكن أبدا أن يكون تامًا وشامًال بشكل دائم لشخص ما، فإنه ال  -١
  .تركها نفس الشخص دون تمحيص وتدقيق ونقد اً محالة أن هناك قضايا وأبعاد

   .ُموّجهه تتبناها الهيئة التعليميةو  واضحة م وعمل معاييرافتقار الفكر التربوي ألهمية الفه -٢
  
  
   النمطيالتفكير  ٢- ١
  

ترجع إلى  التيالتفكير النمطي هو ذلك التفكير الذي يتبعه الشخص اعتمادًا على األفكار الجاهزة، و 
ين بشكل دينية، ويرتبط التفكير النمطي بالتقليد إلتباعه نهج معأو  عادات وتقاليد وموروثات ثقافية

  . تكراري دون الغوص في مبرراته وأسبابه، ويتسم بالجمود الفكري
  

وُيقصد بالجمود فى التفكير هو اإلبقاء على الحاالت الجديدة على  .كما يقصد بالتفكير النمطي الجمود
. تغييرهأو  وضعها السابق، دون البحث عن جديد، حيث ال يستطيع الفرد أن يرى بعيًدا بتبديل الحل

  .)٢(الصالبة يعنى النمطية في التفكير وهى عكس مرونة التفكيرأو  جمودوال
  

وأيًضا  ،"فشل الفرد في تغيير سلوكه في المواقف الجديدة"الجمود على أنه  Finkel. N.Jويعرف فاينكل 
ديد مجموعة من األفكار المبنية على مقدمات غير قابلة للتجأو  ،"التغييرأو  المثابرة على مقاومة التجديد

  .(Concise Encyclopedia of Psychology, 1987: 989) )٣٣(وغير محتملة للغموض
  

ُيعّبر عن فشل الفرد في التجديد، وعدم البحث قد الذي ) التفكير النمطي(والتفكير اإلبداعي نقيض الجمود 
  .عن التغيير واالبقاء على ما هو عليه
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  ٦  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  تعريف اإلبداع  ٣- ١
  

استمرت أكثر من عشرين عاما أنه ال يوجد تعريف واحد متفق  التيبحوثه في  Getzelsيرى جتزلس 
، وعلى الرغم من االختالف والتنوع إال أن ةفتعريف اإلبداع يتسم بالمرونة والسع. عليه خاص باإلبداع

أخرى تركز على العمليات العقلية المنظمة، ، و فائدتهأو  ندرتهأو  هناك تعريفات تؤكد على أهمية اإلنتاج
كما تدور بعض التعريفات حول الخبرة . والبعض يركز على مسار النمو والتغير في الحياة النفسية للمبدع

   .)٢٠(الذاتية للمبدع وهناك ما يؤكد على إدراك المشكلة وطرح السؤال الجيد
  

إبداع الشئ اختراعه ألعلى مثال، وٕانشاؤه  :يعرف اإلبداع في المعجم الوسيط ومعجم مختار الصحاح
  . )٢١(على غير مثال سابق، وجعله غاية في صفاته

  
أى  ويعرف اإلبداع في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بالعمل واإلنتاج على غير مثال سابق،

يقوم به من أو  اختراع،أو  علمأو  أدبأو  ينتج من فنأو  التجديد واألصالة فيما يأتيه الفرد من أفكار،
ومما بجدر ذكره أن الكثير من المرضى العقليين لديهم أفكار . من قبلاكتشاف لشئ لم يكن معروفا 

تتصف بالجدة واألصالة ويقومون بأفعال وأنواع من السلوك تتميز بهاتين الخاصيتين، إال أن اإلبداع الذي 
في حين أن . ؤدي إلى التوافق المنشود والنجاح األفضل في الحياةياألفعال أو  نقصده سواء في األفكار

   .)١٩(ألمر عند المرضى يكون مختلفا، اذ تعوقهم أفكارهم وأعمالهم عن النجاح في الحياة والتوفيق فيهاا
  

أو  نظريةأو  فكرةأو  ويعرف اإلبداع في الموسوعة النفسية بأنه القدرة علي االبتكار الذي قد يكون رسماً 
ه وتفكيره، وله خلفية اجتماعية اختراعًا، والعمل المبدع ال يصدر إال من شخص خالق مبدع له خصائص

مواجه مشكلة تستعصي الحل فيتصدي لها ويقدم حلوال  وثقافية وظروف بيئية تمكن الفرد من
  .)١٣(للمشكلة

  
صياغة عناصر موجودة أو  ويعرف اإلبداع في الموسوعة العربية الفلسفية على أنه انتاج شيء جديد

أما الموسوعة البريطانية الجديدة فتعرف اإلبداع . اآلدابو  الفنونو  بصورة جديدة في أحد المجاالت كالعلوم
 The(أسلوب جديد أو  أثر فنيأو  أداة جديدةأو  على أنه القدرة على إيجاد شيء جديد كحل لمشكلة ما

New Encyclopedia Britannica, 1992(  في قاموس علم النفس يعرف ريبر و)Reber, 1985 (
 نظرياتأو  أشكال فنيةأو  أفكارأو  تؤدي إلى حلول التيالعمليات العقلية (اإلبداع بأنه تعبير يشير إلى 

  ).جديدأو  إنتاج فريدأو 
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هو رؤية العالم بطرق "إلى أن اإلبداع  Jerry & Chaplin )٥٦(وفي حين يشير كل من جيري وشابلن

ع بين األنماط القديمة توليد أفكار مفيدة تجم"أو  ،"إيجاد حلول جديدة للمشكالت"هو أو  "ومختلفةجديدة 
 (Phares – E. Jerry & Chaplin – Wilham F., 1997: P.518)".وبين المفاهيم بطرق متجددة

  
نمط من التفكير أو  عملية عقلية معرفية"تعريفا لإلبداع ُيرّكز فيه على أنه  Guilford )٤٢(ويقدم جيلفورد

كما هو  لمشكالت، وينتج عنه ناتجا ابتكارياالتباعدي يتصف بالطالقة والمرونة واألصالة والحساسية ل
 إدراك المشكالت والفجوات عمليةفقد اعتبر اإلبداع أنه  Torranceاما تورانس . )١- ١(موضح بشكل 

. تحظى بتقدير الجماعة التيعدم االتساق في المعرفة المرتبطة بمجال من المجاالت أو  التناقضاتأو 
عملية ينتج عنها شْي جديد سواء كان هذا الشْي  أن اإلبداعيركز على  Harmatt ويالحظ أن هارمات

 Havel ويضيف. فروم مع هارموت في أن اإلبداع إنتاج لشيء جديد Fromويتفق . فكرة أم موضوعا
 Clarkويؤكد كالرك . هافل في تعريفه لإلبداع أنه عملية ينتج عنها عمل جديد تقبله الجماعة ألنه مفيد

  .)١٧(بأربعة مظاهر وهى التفكير، الحدس، االنفعال، المعنىعلى أن اإلبداع يتميز 
  

ويعرف اإلبداع على أنه القدرة على توليد األفكار المبتكرة وتوضيحها وٕاظهارها من الفكر إلى الواقع 
كما يعرف على أنه عملية عقلية تنطوي  .)a(الفعلي، وينطوي على عملية التفكير األصيل المتبوع باإلنتاج

  .)a(المفاهيم الحاليةأو  ووصالت جديدة بين األفكار إيجاد روابطأو  أفكار ومفاهيم جديدة،على توليد 
  

الذي يشار إليه في بعض  –ومن وجهة النظر العلمية يشار إلى اإلبداع على انه نواتج للفكر اإلبداعي 
فاإلبداع هو  .مةوعادة ما يجمع بين األصالة والمواء – Divergent Thoughtاألحيان بالفكر التباينى 

تم استيعابها  التيبأفضل األفكار  عملية دورية مستمرة، وُيبنى من خاللها المعرفة على معرفة ُمسبقة
  .)٣٥(وتجاهل األفكار السيئة في عملية شبيهة بعملية التطور
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  ٨  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
  كيرعملية من عمليات التفك اإلبداعينموذج يبين التفكير ): ١- ١(شكل 

  
  
  اإلبداعيالتفكير  ٤- ١
  

يعتبر موضوع التفكير اإلبداعي موضوًعا شائكًا وشيقًا، فهو شائك من حيث تعدد مفاهيمه بتعدد الباحثين 
كما أنه موضوع . وكذلك تعدد مظاهره وأبعاده، ومراحله، وعناصره، ونظرياته، باإلضافة إلى تعدد األبعاد

ة والمعاصرة، حيث ان عصر المعلوماتية والتكنولوجيا يحتاج إلى شيق لما له من أهمية في حياتنا اليومي
ففي الحقبة الحالية تحولت حياتنا إلى الرقمية بكل معانيها، مما احدث عدم توازن بين تكنولوجيا . اإلبداع

العصر وتفكير البشر، فالبد أن يسير التفكير جنبا إلى جنب مع عصر التقدم الهائل في التكنولوجيا، مما 
فاإلبداع ينمو ويترعرع في . توجب تغير شامل في التعليم والتفكير، والتخلي عن التلقين والحفظيس

تردد، وتُقدم نماذج مبدعة من أو  تتميز بأنها تهيئ الفرص ألبنائها للتجريب دون خوف التيالمجتمعات 
  . أبنائها

  
 ها مسئولة عن تنمية التفكيرالفعال للتربية باعتبار  على الدور )٢٦(ويؤكد محمد عزت عبد الموجود

، والقدرة علي التفاعل مع مستقبل مجهول المعالم، وأهمية تدريب الطالب علي ممارسة التفكير اإلبداعي
، وكذلك تحليل التوقعات ودراسة االحتماالت النمطيالتخلى عن التفكير ، و الناقد والتفكير االبتكاري

لك يتسع مفهوم تنمية الموارد البشرية من مجرد اكتساب وبذ. تخيل المستقبليات البديلة، و المستقبلية

 عمليات التفكير

  ةعمليات فوق معرفي
 التخطيط

  مهارات التفكير األساسية عمليات مركبة
 تصنيف -استدعاء  -معرفة 

 تفكير ناقد تفكير ابداعى حل مشكالت

 اتخاذ قرار
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  ٩  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

مهارات ومعارف وتوظيفها في عمليات اإلنتاج، إلى االهتمام بالدور االجتماعي والثقافي لإلنسان، وكذلك 
  .الفكر وحرية التعبير واطالق حركة العقل من أجل تنمية القدرات واإلبداع المستمر

  
 الذيعلى التأثير ) Vernon & Parnes and Harding( هاردينجو  )٢(فرنون وبارنس لقد أكد كل من

حدث فى الدراسات المرتبطة باإلبداع بسبب غزو الفضاء، وقد تبين بعد هذا الحدث اإلهتمام بإعادة 
ن االهل والمربين وحتى الطالب تساءلوا عما أالنظر لفحص ما يتعلق بالتعليم فى مرحله المختلفة، وكيف 

ضافة إ موجود للتعليم فى الواليات المتحدة االمريكية مناسبا للفترة الزمنية المعاصرة، و ذا كان الشكل الإ
تعتمد على  التيلذلك فقد وضعوا جملة قيمهم العلمية موضع الشك، خصوصا الطرائق والمناهج التعليمية 

  .اإلبداعيوتعزيز التفكير  النمطيالتذكر والحفظ والتلقين، والتفكير 
  

  
  
  
  إشكالية المفهوم ٥- ١
  

ربما ، و يعتبر التفكير اإلبداعي ظاهره متعددة األوجه، أكثر من اعتباره مفهوًما نظريا أحاديًا محدد التعريف
يرجع ذلك إلى أن العمليات العقلية المعرفية المستخدمة في اإلبداع على درجة عالية من الغموض 

بين التقليد أو  نتاج الحياة المعاصرة، فالصراع بين الجديد والقديم اإلبداعولما كانت مصطلحات . والتعقيد
واإلبداع كان دائما قوة فاعلة في التاريخ، قد تحتدم في عصر أكثر من غيره، ولكنها ال تتوقف كليا، لذا 

  . )٥(تعددت تلك المصطلحات بتعدد وجهات النظر الشخصية المتخصصة في ذلك
  
  اإلبداعي مفهوم التفكير ١- ٥- ١

هو تفكير منفتح يخرج من التسلسل المعتاد إلى أن يكون تفكيرا متشعبا ومتنوعا  :)١١(اإلبداعيالتفكير 
نستخدمها للوصول إلى  التييعرف بأنه العملية الذهنية ، و إلى توليد أكثر من إجابة واحدة للمشكلة ييؤد

يعتبر سابقا أنها  التياألشياء أو  بين األفكار إلى الدمج والتأليف يتؤد التيأو  األفكار والرؤى الجديدة،
بهذا المعنى ال يخرج هذا عن المفهوم السابق لإلبداع، اال أن الفرق هو أن اإلبداع يمثل  .غير مترابطة
  .اإلبداعي، في حين أن الطريقة المستخدمة في التفكير تعرف بالتفكير تهثمر أو  اإلبداعيناتج التفكير 

ا/�.��� ا���ا�� ه� ا/�5وج �� ا/�4/�ف، 
 7(��� ��9 أن ا/8��د ه� ا��1��ار 

 ا/�;���أو  	:�و	  ا/����8
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  ١٠  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
اإلبداع يصف الناتج، أما  ارتباطًا وثيقًا باإلبداع، ولكن Creative Thinkingبداعي ويرتبط التفكير اإل

 .التفكير اإلبداعي فيصف العمليات نفسها
  

يستخدمه الفرد في إنتاج أكبر عدد ممكن من  األسلوب الذي :وعلى ذلك يعرف التفكير اإلبداعي بأنه
، وتتصف هذه األفكار بالتنوع واالختالف )ريةالطالقة الفك( يتعرض لها التياألفكار حول المشكلة 

 :بأنهالتفكير اإلبداعي  )١٨()١٩٩٩فتحي جروان ( ويعرف )األصالة(الشيوع أو  وعدم التكرار) المرونة(
لم تكن  التوصل إلي نواتج أصيلةأو  نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول

لمستوى األعلى المعقد من ا و منفه -بداعي بالشمولية والتعقيد اإل ويتميز التفكير. معروفة سابقاً 
 .متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة ألنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية - التفكير

  
  

  ).٢-١(نوعين كما في شكل  اإلبداعيويتضمن التفكير 
  

  
  اعياإلبدالتفكير أنواع ): ٢- ١(شكل 

  
  -:ويمكن استخالص ثالث عناصر رئيسية لإلبداع

 .تتألف األفكار الجديدة من العناصر القديمة .١
أو  لمشكلة ما اً جديد حالً أو  اً جديد اً منتجأو  ن تكون نظرية جديدةأالفكرة الجديدة يمكن  •

  .ما لقطعة فنية اً تصّور 
  .ة جديدةعبارة عن أفكار قديمة ُمعاد ترتيبها بطريقهي  األفكار الجديدة •
حذف بعض أو  تتألف األفكار من عناصر مختلفة ويمكن ربطها بعضها البعض •

  . استبدال بعض العناصر بأخرىأو  العناصر منها،
 .ليست كل األفكار الجديدة على قدم المساواة .٢

  .هذا النوع من اإلبداع يكون لديه القدرة على الخروج بأفكار جديدة ونافعة •

 اإلبداعيالتفكير 

 ياإلبداع المعرف ياإلبداع الجمال
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داع األعمال الفنية والتعبير عن األفكار والمشاعر من خالل يتكون اإلبداع الفني في إب •
  .أشكال مختلفة من الفن

  .نظرية للمشكالتأو  اإلبداع المعرفي هو مسألة التوصل إلى حلول عملية •
 :يتألف اإلبداع المعرفي من شقين •

 .توليد أفكار جديدة .١
  .تقييم وتعديل تلك األفكار .٢

 .هاوتأثير الفكرة عرفي، فهو يحدد مدى أهمية التفكير النقدي شرط ضروري لإلبداع الم •
 .يتم تعزيز اإلبداع بالقدرة على اكتشاف الصلة بين األفكار .٣

  .يجب على الفرد أن يمتلك قاعدة عريضة من المعرفة •
في ترسيخ الفهم العميق وٕايجاد الوصالت  هاوهدفعملية التعلم يجب أن نؤكد على أهمية  •

  .والروابط بين المفاهيم
لى النظر إلى المعلومات من زوايا مختلفة، وٕاعادة صياغتها بشكل منتظم التأكيد ع •

 .بطريقة تسمح بإنجاز فهم أفضل
  

أن التفكير اإلبداعي ظاهرة متعددة األوجه وتبدو مظاهر التعدد في أنه ناتج وعملية في آن  :ومجمل القول
حاضر وٕادراك للماضي والوعي به، كما ال ابتكاريةواإلبداع . كما أن اإلبداع تفاعل اجتماعي متناغم. واحد
وهوعملية عقلية معرفية تتسم بادراك القدرة على حل المشكالت واالنتقال من . نمائية ومستمرة عمليةأنه 

  .القديم للحديث دون خوف من الفشل
  

 وعلى الرغم من تعدد بعض المفاهيم كاإلبداع واالبتكار واالختراع، إال أن كل هذه المفاهيم ما هي إال
االستفادة منه والوصول لحل ، و الخروج عن ما هو تقليدي واإلتيان بالجديد، ومحاولة تطبيقه في الواقع

  . المشكالت بطرق جديدة
  

  
  

  :فإذا طلب منك أن تقوم بجمع األرقام التالية

٠٠  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  

 ��أآ>�  ��0أن ا/�.��� ا���ا
 إ"��  /�=�)  	�أو  	� 9!
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  ١٢  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
  يمكن اإلجابة بأكثر من طريقة

  )١(قم اإلجابة ر 

٥٥=٠٠+١٠+٩+٨+٧+٦+٥+٤+٣+٢+١  
  )٢( اإلجابة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٦  ٧  ٨  ٩  ١٠  

٥٥= ١١  ١١  ١١  ١١  ١١  

  )٣( اإلجابة

٤  ٣  ٢  ١  ٠٠  

٦  ٧  ٨  ٩  ١٠  

٥٥=٥+١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  

  
معقدة تحتاج إلى تساؤالت عديدة، هذا أو  مشكلة مهما كانت بسيطةأى  من خالل المثال السابق عند إثارة

كما هو موضح خاطئة، أو  إلى االكتشاف والوصول إلى إجابة ربما تكون صحيحة تماما بالفرد ؤديما ي
حول دوران الشمس حول األرض في  Copernicesلقد كانت تساؤالت كوبرنيكس ). ٣- ١(فى شكل 

البداية نقطة الوصول إلى االكتشاف الجديد الذي غير معالم التفكير حول قضية دوران األرض حول 
  .الشمس

  

  
  التفكير اإلبداعي هو أن تتعلم كيف تسأل دائما عما يدور حولك): ٣- ١(شكل 

  أين

  متى

  لماذا

  كيف

  ماذا

تعلم كيف تسأل ال 

  إجابة تعطيأن 

  المشكلة
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  ١٣  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  

  
  

، فالثـــاني يعتمـــد علـــى العمـــل الروتينـــي، وعـــدم الخـــروج عـــن النمطـــينقـــيض للتفكيـــر  اإلبـــداعيوالتفكيـــر 
  .نة بينهمامقار  يوضح) ١-١(جدول المألوف، وعدم التجديد و 

  
  اإلبداعيوالتفكير  النمطيمقارنة بين التفكير ): ١- ١(جدول 

  اإلبداعيالتفكير   النمطيالتفكير 

  .تفكير متشعب  تفكير أحادى الرؤيا
  يتصف باألصالة  تفكير مكرر وروتيني
  ال يتحدد بالقواعد المنطقية  محدد بقوانين وقواعد

  ؤ بنتائجه ال يمكن التنب  يمكن التنبؤ بنتائجه ومجراه
  يتسم بالمرونة  يتسم بالحيادية والجمود

  الخروج عن المألوف  يتسم بالروتينية
  جديدشيء عملية ينتج عنها   ال يخرج عما هو متعارف علية

  تقبل األفكار الجديدة  رفض األفكار الجديدة
  
  

  بعاداإلبداع متعدد األ ٦- ١
   

اع متعدد األبعاد واالتجاهات، ويمكن النظر إليه من أظهرت مراجعة البحوث والدراسات النفسية أن اإلبد
  :خالل أربعة إتجاهات رئيسية وهي

  مفهوم اإلبداع بناًء على سمات الشخص المبدع: االتجاه األول ١- ٦-١

يبديها المتعلم في قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكير وٕاتباع نمط جديد من  التيهو المبادأة 
 Fluencyالطالقة : أن المتعلم المبدع يتسم بسمات عقلية أهمها Guilfordلفورد التفكير، ويذكر جي

  .Originalityواألصالة  Flexibilityوالمرونة 
 

 ��أن ��)? آ�< ا/�.��� ا���ا
��� ��ور �9/@  ��A4ل دا-�

  ���ذا و/��ذا وآ�< و	�7 وأ��؟



  مفهوًما وتحديداً النمطى واإلبداعي التفكير   اإلبداعيو  يطالتفكير النم: ٢٢/١ ك
 

  ١٤  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
  اإلبداع مفهوم متعدد األبعاد): ٤- ١(شكل 

  
  مفهوم اإلبداع بناء على أساس المنتج : االتجاه الثاني ٢- ٦-١

، رة المتعلم على إنتاج يتميز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية، والمرونة التلقائية واألصالةقد"فاإلبداع 
وهكذا يعّبر التفكير اإلبداعي عن نفسه في  ".موقف مثيرأو  بالتداعيات البعيدة وذلك كاستجابة لمشكلةو 

ء جديد سواء كان ميالد شيأو  الخروج عن المألوف،أو  التفكير المغامر،أو  صورة إنتاج شيء جديد،
  .Novelوحديثًا  Originalاختراعًا بحيث يكون أصيًال أو  اكتشافاً أو  فكرة

  
وبالتالي فإن إطالق . ويؤكد بعض المربين على أن الفائدة شرط أساسي في التفكير واإلنتاج اإلبداعي

ن الناس في فترة إنتاج ال يحقق رضا مجموعة كبيرة مأو  مفهوم اإلبداع ال يجوز على إنتاج غير مفيد،
  .معينة من الزمن

  

  
  

في كتابه اإلبداع والصراع أن الطاقة ال تفنى بل تتحول من صورة إلى أخرى فالطاقة  )٣(يذكر أيمن عامر
الى طاقة ضوئية في ، و الكهربائية تتحول إلى طاقة حركية في حالة المروحة والى طاقة حرارية في المكواة

هذا التحول يمكن أن نفترض حدوثه في حالة الطاقة اإلبداعية فحين تقابل ، و لة المصباح الكهربائيحا
المبدع عوائق تمنع بزوغ إبداعه في مجال من المجاالت فان طاقته اإلبداعية ال تتبدد بل أنها تتحول إلى 

  .الفرصة للتعبير عن نفسهاايجابية، فالطاقة تظل نشطة إلى أن تتاح لها أو  صورة أخرى قد تكون سلبية
  
  مفهوم اإلبداع على أنه عملية : االتجاه الثالث ٣- ٦- ١

عملية يصبح فيها المتعلم حساسًا للمشكالت، وبالتالي هو عملية  :اإلبداع بأنه Torranceُيعّرف تورانس 
دالئل  إدراك الثغرات والخلل في المعلومات والعناصر المفقودة وعدم االتساق بينها، ثم البحث عن

  اإلبداع
Creativity 

  اإلبداعيالموقف 
Creative Situation 

  العملية اإلبداعية
Creative Process 

 اإلبداعيالمنتج 
Creative Product 

  الشخص المبدع
Creative Person 
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  ١٥  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

ومؤشرات في الموقف وفيما لدى المتعلم من معلومات، ووضع الفروض حولها، واختبار صحة هذه 
  .الفروض والربط بين النتائج، وربما إجراء التعديالت وٕاعادة اختبار الفروض

  
  البيئة المبدعة أو  مفهوم اإلبداع بناًء على الموقف اإلبداعي: االتجاه الرابع ٤- ٦- ١

تحول دون إطالق أو  ة المبدعة المناخ بما يتضمنه من ظروف ومواقف تيسر اإلبداع،وُيقصد بالبيئ
  :وتُقّسم هذه الظروف إلى قسمين هما. طاقات المتعلم اإلبداعية

تتميز بأنها تهيئ  التيترتبط بالمجتمع وثقافته، فاإلبداع ينمو ويترعرع في المجتمعات : ـ ظروف عامةأ
تردد، وتُقدم نماذج مبدعة من أبنائها من األجيال السابقة كنماذج أو  خوفالفرص ألبنائها للتجريب دون 

  ... يتلمس الجيل الحالي خطاها، وبالتالي ُتشّجع على نقد وتطوير األفكار العلمية والرياضية واألدبية
  

مريكية على وقد أعد تورانس تقريرًا حول زيارته لليابان للمقارنة بين تأثير كل من الثقافتين اليابانية واأل
مليونًا من فائقي اإلنجاز ـ وهم جميع سكان اليابان ـ  ١١٥اإلنجاز اإلبداعي، وقد ذكر أنه وجد في اليابان 

ويفسر تورانس ذلك في ضوء ثقافة المجتمع الياباني الميسر لإلبداع والتفكير اإلبداعي، . بعكس أمريكا
والتدريب على حل المشكالت بدءًا من مرحلة  ومظاهر الجد والدقة والنظام والصرامة والجهد المكثف،

  .رياض األطفال
  
وترتبط بالمعلمين والمديرين والمشرفين التربويين وأدوارهم في تهيئة الظروف والبيئة : ظروف خاصة .ب

  .)٢٧(الصفية والمدرسية لتنمية اإلبداع لدى الطالب
  
  
  اإلبداع يمر بمراحل ٧- ١
  

وٕانما له مراحل  ةق من الباحثين على أن اإلبداع ال يظهر فجأيركز فري )٥- ١(من خالل عرض الشكل 
من اكتشاف قوانين " نيوتن"فقد تحقق فكر . متعددة، تبدأ باإلعداد واالختمار واإلشراق وأخيرا التحقق

الجاذبية األرضية من مرحلة اإلعداد والتساؤالت عن كون األشياء وصعودها وهبوطها، وظلت الفكرة تراود 
رت بمرحلة االختمار حتى أضاءت فكرة هبوط التفاحة من شجرة على األرض وكانت بداية وم" نيوتن"

أدت إلى تغير هائل في  التي" نيوتن"اإلشراق للموقف والوصول إلى مرحلة التحقق الفعلي من قوانين 
  .الجاذبية األرضية
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  ١٦  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
  مراحل اإلبداع في شكل دائري): ٥- ١(شكل 

  
 & Wallasيرى أصحاب تجزئة العملية اإلبداعية إلى مجموعة من المراحل أمثال واالس وماركسبري و 

Marksberry  أن عملية اإلبداع عبارة عن مراحل متباينة تتولد أثناءها الفكرة الجديدة المبدعة، وتمر
  :بمراحل أربع هي

  
  اإلعداد: المرحلة األولى ١- ٧- ١
يكتسب معرفة عن ) الفنانأو  العالم(حيث أن القائم على حل المشكلة وهو أن هناك نوع من اإلعداد  

في هذه المرحلة ُتحدد المشكلة وتُفحص من  .المجال، ثم يبدأ في جمع البيانات والبحث عن حل للمشكلة
وتشير بعض . جميع جوانبها، وُتجمع المعلومات حولها وُيربط بينها بصور مختلفة بطرق تحدد المشكلة

ى أن الطالب الذين يخصصون جزءًا أكبر من الوقت لتحليل المشكلة وفهم عناصرها قبل البدء البحوث إل
  .)٢٧(في حلها، هم أكثر إبداعًا من أولئك الذين يتسرعون في حل لمشكلة

  
  االختمار: المرحلة الثانية ٢- ٧- ١

شيء ما آخر، وكأنما  تحدث فترة من االختمار حيث أن القائم على الحل يضع المشكلة جانبًا ويقوم بعمل
ال صلة لها  التيالعقل من كثير من الشوائب واألفكار  وفى هذه المرحلة يتحرر .اتخذ لنفسه فترة أجازة

بالمشكلة، وهي تتضمن هضمًا عقليًا شعوريًا وال شعوريًا وامتصاصًا لكل المعلومات والخبرات المكتسبة 
مرحلة بالجهد الشديد الذي يبذله المتعلم المبدع في سبيل كما تتميز هذه ال. تتعلق بالمشكلة التيالمالئمة 

وترجع أهمية هذه المرحلة إلى أنها تعطي العقل فرصة للتخلص من الشوائب واألفكار . حل المشكلة
  .ربما تعطل األجزاء الهامة فيهاأو  يمكن أن تعوق التيالخطأ 

Preparation 

  اإلعداد 

Incubation 

  اإلختمار

Verification 

  التحقق

Lllamination 

  اإلشراق

 مراحل اإلبداع
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  ١٧  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  

  
  
  شراقاإل: المرحلة الثالثة ٣- ٧- ١

حيث يحدث فيها إشراق مفاجئ تشبه الفكرة الموجودة في أفالم الكرتون ) أو جزء حاسم منه(وهي الحل 
  . تظهر على شكل مصباح ينير فوق رأس الفرد التي

  
تؤدي  التيتولد فيها الفكرة الجديدة  التيأي اللحظة ) Creative Flash(وتتضمن انبثاق شرارة اإلبداع 

  .ولهذا تعتبر هذه المرحلة مرحلة العمل الدقيق والحاسم للعقل في عملية اإلبداع. كلةبدورها إلى حل المش
ايوركا .. او.. Ahaاها "تأتى لحظة اإللهام وتشرق الفكرة كاملة فى ذهن المبدع وتعرف بمرحلة 

Eureka "تطع والدهشة لحل المشكلة، لم يس وهو تعبير عن الشعور بالسعادة.. وكلتاهما تعنييان وجدتها
ن سقوط التفاحة من الشجرة، كان بفعل الجاذبية األرضية إال بعد سنين طويلة أاسحاق نيوتن أن يكتشف 

لم يلهم إطار نظريته النسبية إال بعد سنين من  Einsteinواإلعداد، كما أن أينشتاين  من التحضير
جسام، وقياس حجم إلى قانونه الشهير طفو األ  Archimedesوتوّصل ارشميدوس  .الترقب والتحفز

  .)١١(األشياء غير المنتظمة في لحظة استحمام
  

  
  
  التحقق :ةخير األمرحلة ال ٤- ٧- ١

حيث يتم فيها تصحيح لإلشراق، وفي هذه المرحلة يتعين على المتعلم المبدع أن يختبر الفكرة المبدعة 
وبعبارة أخرى . تتطلب شيئًا من التهذيب والصقلأو  دةويعيد النظر فيها ليرى هل هي فكرة مكتملة ومفي

  ).المبدعة(للفكرة الجديدة ) االختبار التجريبي(هي مرحلة التجريب مرحلة التحقق 
  

 تبدأ بالهوية وتنتهي باالستخدام، )٦-١(سبعة مراحل لإلبداع في شكل  Taylorفي حين يعرض تايلور 
ا ميقصد بهمعًا السابقة واالختالف في المفاهيم فالنية والرؤية في المراحل  Wallas وربما يتفق تايلور مع

مرحلة اإلعداد والتحضير، أما البصيرة فهي االستبصار والهندسة والبناء واالستخدام فقد تعنى مرحلة 
  .التحقق

" Eurekaا��رآ� .. او.. Ahaاه� "
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  ١٨  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
  سبعة مراحل لعملية اإلبداع تبعا لنموذج تايلور لإلبداع): ٦- ١(شكل 

  
يقول شنايدرمان أن عملية اإلبداع هي . GENEX وٕاطارًا لجيل التميز نموذجاً  )٦١( ينما يقترح شنايدرمانب

  : دورة من أربع مراحل
 .جمع المعلومات من مصادر متنوعة: الجمع .١
 .التشاور مع األفراد القادرين ذوى البصيرة على تقديم معلومات مفيدة: الربط .٢
 .اولة إليجاد حلول جديدةالمحو  تجريب االحتماالت: إبداع .٣
 .نشر النتائج وتعميمها على المجتمع: الذيوع واإلنتشار .٤

  
وينبغي دعم هذه العملية من خالل نظم . يمكن ألي شخص االنتقال من مرحلة إلى أخرى حسب الحاجة

  ).٧- ١(ويمكن تصور ما سبق في شكل . دعم اإلبداع
  

  
  )لإلبداع(شنايدرمان لجيل التميز نموذج ): ٧- ١(شكل 

  

  

  ا/ستخدام

  البناء

 البصيرة ةالھندس

  النية

  الرؤية

  الھوية

مراحل التفكير 
 يا3بداع

 الجمع

التجريب محاولة 
 وخطأ

 الذيوع واإلنتشار

 الربط

 مراحل اإلبداع
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  عناصر اإلبداع ٨- ١
  

وفيما يلـي عـرض  ،من خاللها يمكن فهم شامل لإلبداع التيتنوعت عناصره و  ،كما تعددت مفاهيم اإلبداع
  ).٨-١( شكللعناصر اإلبداع كما هو مبين ب

  

  
  عناصر ومكونات اإلبداع): ٨- ١(شكل 

  
  صالةاأل ١- ٨- ١

تعني ، و وتعني التميز في التفكير والندرة والقدرة على النفاذ إلى ما وراء المباشر والمألوف من األفكار
تركز على النواتج اإلبداعية كمحل للحكم  التيالخبرة والتفرد، وهي العامل المشترك بين معظم التعريفات 

 The New -م النفسموسوعة عل -فرج طه– Guilfordجيلفورد (  اإلبداععلى مستوى 
Encyclopedia Britannica()٢٢(.  

  
  الطالقة ٢- ٨- ١

وأيضا هي القدرة على . ومفتوحة وهي القدرة على إنتاج أفكار عديدة لفظية وأدائية لمشكلة نهايتها حرة
األفكار عند االستجابة لمثير معين، والسرعة والسهولة في توليدها، وهي أو  توليد عدد كبير من البدائل

   .مفاهيم سبق تعلمهاأو  خبراتأو  جوهرها عملية تذكر واستدعاء لمعلوماتفي 
  

الحساسية 
 للمشك=ت

 الطالقة المرونة

 األصالة

  التفاصيل

عناصر 
 ا3بداع



  مفهوًما وتحديداً النمطى واإلبداعي التفكير   اإلبداعيو  يطالتفكير النم: ٢٢/١ ك
 

  ٢٠  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

يمكن معرفة الطالقة بسهولة عند سؤال ، و وتركز مقاييس علم النفس على قياس الطالقة بأكثر من طريقة
ذكر خمس وظائف للقلم دون الكتابة أو  بحرف الدال،أو  الشخص بذكر عشر كلمات تبدأ بحرف الجيم

  اذكر خمس وظائف للكرسي دون الجلوس عليه؟أو  به؟،
  

  : ويمكن تلخيص الطالقة في األنواع التالية
  . وتعني سرعة تفكير الفرد في إعطاء الكلمات وتوليدها في نسق جيد: طالقة األلفاظ -أ

  . وهو إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات الداللة الواحدة: طالقة التداعي -ب
  . ي استدعاء عدد كبير من األفكار في زمن محددوه: طالقة األفكار - ج
  . وتعني تقديم بعض اإلضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقية: طالقة األشكال -د
  
  المرونة ٣- ٨- ١

ليست  التيوتعني القدرة على توليد األفكار المتنوعة . وهي تغيير الحالة الذهنية لدى الفرد بتغير الموقف
متطلبات الموقف، أو  تحويل مسار التفكير مع تغير المثيرأو  توقعة عادة، وتوجيهمن نوع األفكار الم

وهي عكس الجمود الذهني الذي يعني تبني أنماط ذهنية محددة سلفًا وغير قابلة للتغير حسب ما تستدعي 
  : وللمرونة مظهران هما. الحاجة

  . ترتبط بموقف محدد تيالوهو إعطاء عدد من األفكار المتنوعة : المرونة التلقائية -أ
تأتي من  التيموقف في ضوء التغذية الراجعة أو  وتعني التوصل إلى حل مشكلة،: المرونة التكيفية -ب

  . ذلك الموقف
  
  الحساسية للمشكالت ٤- ٨- ١

. النظم، ورؤية جوانب النقص والعيب فيهاأو  وهي قدرة الفرد على رؤية المشكالت في األشياء والعادات،
  .الموقفأو  عناصر ضعف في البيئةأو  حاجاتأو  الوعي بوجود مشكالت ويقصد بها

  
  التفاصيل ٥- ٨- ١

وهي القدرة على . وهي عبارة عن مساحة الخبرة، والوصول إلى أفكار جديدة من خبرات سابقة لدى المتعلم
  .حل المشكلةأو  إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة
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  ٢١  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الفصل الثاني

  الشخصية و  بداعيالتفكير اإل
  

  
  

  

"There was never a genius without a tincture of "There was never a genius without a tincture of "There was never a genius without a tincture of "There was never a genius without a tincture of 
madness"madness"madness"madness" 

AristotleAristotleAristotleAristotle 
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  نفسيالعالقة بين اإلبداع والمرض ال ١-٢
  

، اإلبـداعيالتفكيـر يمكـن مـن خاللهـا رصـد موضـوع  التيلعل موضوع الشخصية من الموضوعات المهمة 
، )١-٢(ى شكل كما هو موضح ف تتمتع بالتفكير التجريدي والتفكير الناقد التيالشخصية السوية هي ألن 

أن  Jackson جاكسـون أكـدكمـا ، معطلـة لإلنتـاج، معاقـة فـي التفكيـر في حـين تعتبـر الشخصـية الالسـوية
وأيضــا البحــث عــن أفضــل . أغلــب الدراســات تهــتم ببحــث ودراســة الشخصــية وكــذلك البنــاء األساســي لهــا

  .)٤٤((Jackson, Ch,: 2000)وسائل القياس لجوانبها المختلفة 
  

  
  العالقة بين التفكير واإلبداع والشخصية): ١- ٢(شكل 

  
والشخصية أثار الجدل حول سؤال محير ومثير وهو هل توجد عالقة بـين  اإلبداعيالتفكير ولعل موضوع 

، "ال يوجــد عبقــري بــدون صــبغة مــن الجنــون"الالســوية واإلبــداع؟ ففــي مقولــة أرســطو أو  الشخصــية الســوية
  .ذهانيأو  مريض عقليى أن العبقري المبدع تأكيد عل

  
نه قطع جـزء صـغير أوفنه إال  هبداعإوعلى الرغم من " عبقري مجنون" "فان جوخ"ويذكر التاريخ أن الفنان 

  .من أسفل أذنه اليسرى وأهداها لحبيبته كدليل لحبه لها
  

 التيثير حول تشخيص النوبات الجدل الذي أ" آفاق جديدة في اإلبداع"في كتابه  )١(وقد ذكر أحمد عكاشة
إال أن ، عن احتمال الفصام كتشخيص قـائم"ياسبرز"حيث ذكر " فان جوخ"منها الرسام العالمي  يعانيكان 

 الشخصية

 االبداع التفكير
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أن " فــان جــوخ"الــذي كــان يعــالج " جاشــية"خبــر الطبيــب أولقــد ، ال تــوحي بــذلك" فــان جــوخ"الرســم وكتابــات 
، وأنه من الممكن أن يزداد حدته فـي بعـض األوقـات" اويالمزاج السود"منه المناخوليا  يعانيالمرض الذي 

قــام الرسـام العـالمي بـإطالق الرصــاص علـى نفسـه فــي  ١٨٩٠يوليـو  ٢٩ولـم تمـض أسـابيع وبالتحديــد فـي 
  .منطقة القلب ولم يلبث أن مات فيها

  

  
  

      
  باوند  تشارلز مينكوس  فان جوخ

  
، "بــايرون"، "بليــك"وفــى مقــدمتهم ، ن كبــار شــعراء القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــرلقــد عــانى الكثيــر مــ

، "بيريمــان"ن المحـدثين أمثـال يمـريكيكمـا أن بعـض الشـعراء األ، مـن التقلبـات المزاجيـة المتطرفـة، "تينسـون"
ـــالث"، "لوريـــل"، "جاريـــل" صـــابتهم ُادخلـــوا مستشـــفيات الصـــحة النفســـية نتيجـــة إل" سكســـتون"، "ســـوراتز"، "ب

، "كييــف"، "فــان جــوخ"وكثيــرا مــن الرســامين والموســيقيين ومــن بيــنهم ، االكتئــاب خــالل حيــاتهمأو  بــالهوس
  .ابتلوا أيضا بالهوس واالكتئاب" شومان"، "مينكوس"
  

الــرأي بــأن أكثــر البــاحثين المبــدعين هــم مــن النــوع االنطــوائي مقارنــة بمجموعــات  Catell )٢(يــدعم كاتــل
وينبغـي علـى المدرسـة أن تعيـر  .)المدرسـة(وكـذلك فتـرة الدراسـة ، م نفس المستوى العقلـيالمهنيين الذين له

  .االنتباه لالنطوائيين وتحترمهم في الوقت الذي أصبح فيه االنبساط هو السمة المسيطرة
  

بنســبة مضــاعفة أى  كــانوا ذهــانيين% ٤فــى دراســته لعينــة مــن العبــاقرة أن نســبة  H.Ellisفقــد وجــد ألــيس 
فقـد وجـد أن نسـبة  E.M.Eastأوردها أيسـت  التيأما المعطيات ، كليا بما هو موجود في المجتمع القياسً 
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وتشـير معطيـات  %٥ كلـيفي حـين أن النسـبة لـدى المجتمـع ال% ٢االضطرابات النفسية للناس المبدعين 
كما  .لمبدعينوجد أن هناك نسبة قليلة من المرضى عقليًا لدى ا Goertzelأكثر حداثة كأبحاث جيورتزل 

بـل كـانوا سـيكوباتيين ، نشير إلى أن النج ايشبوم أكـد علـى أن أغلبيـة المبـدعين العبـاقرة لـم يكونـوا ذهـانيين
فالبعض أصيب بالمرض بعد إنتـاج أعمالـه المميـزة أي اضـطراب الشـيخوخة ، )الشخص المضاد للمجتمع(

، فوضـوي، حسـاس، انفعالي يأن السيكوباتويرى ايشبوم ". لينه -مارادى، ستاندال، كوبرنيك –كانت "مثل 
ولديـة جـوع دائـم لإلثـارة والتجديـد وميـل نحـو األحـالم ، غيـر هـادئ داخليـا، غير مستقر في الحياة العاطفيـة

  .والخياالت الغريبة
  

بدراسات متعددة إلثبات وجود معدالت عالية من االنتحار واالكتئاب واالكتئاب  )٧("اندريسن"قامت الباحثة 
كمــا اهتمــت اندريســن ، وتبــين هـذه الدراســات أن معــدل االنتحــار عــالي لـدى الفنــانين. بــين الفنــانين يالهوسـ

أديبا مبدعا معتمدة علـى أسـاليب المقـابالت المنهجيـة واسـتخدمت معـايير تشخيصـية  ٣٠بأول دراسة على 
كمـا ، ة عاليـةمن عينـة المبـدعين لـديهم اضـطرابات مزاجيـ%٨٠صارمة ومن خالل نتائج الدراسة تبين أن 
أديبــا  ٤٧تتبعــت اندريســن ذلــك بدراســة علــى  .هــوس خفيــفأو  يمــر كــل واحــد مــنهم بنوبــة اكتئــاب شــديدة

انتقـاء العينـة مـن ( وشاعرا وفنانا تشـكيليا بريطانيـا المعـا وتـم اختيـار المجموعـة وفقـا لشـروط تـوافر اإلبـداع
 وفق الفائزين بجـائزة نقـاد الـدراما فـي نيويـوركاالختيار ، أعضائها المشاركينأو  أعضاء األكاديمية الملكية

وكذلك تم االختيار وفقا لورود أسمائهم في كتاب أكسفورد للقرن العشـرين ، جائزة افينيك ستاندارد للدراماأو 
كمــا أن ، سـبق وتـم عـالجهم مـن اضـطراب المـزاج %٣٨وقـد تبـين مـن الدراسـة ان ). فـي الشـعر االنجليـزي

  .األمرين معاأو  دخلوا مستشفياتأو  لوا عقاقيرثالثة أرباع العينة تناو 
  

تظهــر عالقــة وثيقــة بــين حاالتــه المزاجيــة " روبــرت شــومان"قــدمها  التــيكمــا أن معظــم األعمــال الموســيقية 
قلهـا عـددا حـين كـان أو ، مـن الهـوس الخفيـف يعـانيفقد ألف معظم مقطوعاته حين كـان ، وطاقته اإلبداعية

كمـا أقــدم اثنــان مــن أقربائــه مــن الدرجــة األولــى علــى ، يعانيــان مــن االكتئــاب لقــد كــان والــدا شــومان، مكتئبـا
وقد امضي ، وقضى نحبه في مصحة لألمراض العقلية، وقد حاول شومان نفسه االنتحار مرتين، االنتحار

  .عاما في مصحة مماثلة ٣٠احد أبنائه أكثر من 
  

بينمـا عثـر كـل  .Psychoticsاع والذهانيـة أنه توجد عالقة بـين اإلبـد ١٩٩٥ Eysenck )٣٨(اقترح أيزنك
علــى وجــود العالقــة بــين اإلبــداع والعصــابية والذهانيــة ) ١٩٩٨( )٥٨(مــوريسو  بــورنز، تــومى، مـن رولينجــز

أن اإلبــداع يــرتبط بعامــل ) ١٩٩٦( )٥٠(دايلــىو  باإلضــافة إلــى ذلــك وجــد مارتينــدال ،واالنفتــاح علــى الخبــرة
  .Extraversionاالنبساطية و  الذهانية
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ن العالقــة بــين أإلــى  M.May, A.N.Maslow, C.Rogers روجــرز، ماســلو، ويميــل كــل مــن مــاى
عملـــي لتأييـــد ى دليـــل أأنـــه ال يوجـــد  وزمـــالؤهويـــرى مـــاكينون ، اإلبـــداع والمـــرض العقلـــي عالقـــة عكســـية

مـــن خـــالل تطبيـــق اختبـــار  Barron فقـــد وجـــد بـــارون. االفتـــراض بوجـــود عالقـــة بـــين اإلبـــداع والعصـــاب
على مجموعة من الكتاب الكبار وجد أنهـم أكثـر صـحة وأكثـر مرضـا  M.M.P.I ية متعدد األوجهالشخص

، فهـم أكثـر اضـطرابا مـن الناحيـة النفسـية، كليمن وجهة النظر النفسية مقارنة بالمجتمع ال في الوقت نفسه
ــالون االحتــرام والتم، جتمــاعياال ولكــنهم يملكــون طاقــة كبيــرة فــى التــأثير يــز لكــنهم يحملــون وهــم فعــالون ين

  .معاناة تجاه العالم الخارجي
  

اإلبــداع (أنــه يمكــن التنبــؤ باإلبــداع اللفظــي ) ١٩٩٦( Aguilar-Alonso )٢٨(كمــا وجــد أغــيالر ألونســو
ولكـــن الســـلوك اإلبـــداعي فـــي الرســـم يمكـــن التنبـــؤ بـــه مـــن ، مـــن خـــالل الـــذكاء وعامـــل الذهانيـــة) معرفـــيال

صــية ير إلــى أن الســلوك اإلبــداعي معقــد فيمــا يتعلــق بالســمات الشخوهــذا يشــ. ولــيس الذهانيــة، االنبســاطية
  .المختلفة

  
إال أنه توصلت بعـض نتـائج الدراسـات ، وعلى الرغم من الدعم لسمة عامل الذهانية كسمة أساسية لإلبداع

) ١٩٨٦( Kline, P. & Cooper )٤٧(مـن كاليـن وكـوبرحيـث قـام كـل . ةإلـى عـدم االرتبـاط بتلـك السـم
 EPQ= Eysenck Personality( اإلبـداعيواختبـارات السـلوك " ايزنيـك"ـتبيان الشخصـية لـبتطبيـق اسـ

Questionnaire( وأظهرت النتائج أنه ال يوجد ارتباط بين عامل الذهانية واإلبداع على كل المستويات.  
  

  :نااهونذكر أنه يوجد اتج، تعددت آراء علماء التربية وعلم النفس في بحث عالقة الذكاء باإلبداع
أن اإلبـداع عمليـة عقليـة أو  ،مظهر من مظاهر الـذكاء العـام للفـرد اإلبداع في مجاالته المختلفة: األول* 

  .وعليه فليست هناك قدرة خاصة لإلبداع، فالفرد إن لم يكن ذكيًا فال يستطيع أن ُيبدع شيئاً ، ترتبط بالذكاء
فقـد . ان مختلفان مـن أنـواع النشـاط العقلـي لإلنسـانوبالتالي فإنهما نوع، اإلبداع ليس هو الذكاء: الثاني* 

أي أن الــذكاء واإلبــداع . والعكــس وارد أيضــاً ، تجــد تلميــذًا ُمبــدعًا ولكنــه ال يتمتــع بمســتوى عــاٍل مــن الــذكاء
  .من التمايز بينهما وٕان لم يكن تامًا بين هذين النوعين من القدرات وبالتالي هناك قدر. تان منفصلتانقدر 
  

. أن هنـــاك عالقـــة جدليـــة بـــين اإلبـــداع والـــذكاء والحكمـــة) ٢٠٠١( Sternberg )٦٢(شـــتيرنبرجفقـــد اقتـــرح 
بـل أيضـا مـن المهـم التحليـل  ألنه لـيس مـن المهـم فقـط توليـد أفكـار جديـدة، فالذكاء عامل ضروري لإلبداع

كـن لتحليـل ونقــد ول، مـن الـذكاء ياً اساسـ اً فتوليـد عـدد مـن األفكـار الجديـدة يتطلـب قـدر . النقـدي لتلـك األفكـار
  . تلك األفكار يتطلب مستوى أعلى من الذكاء
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نـه مبـدع أفمـن المعتقـد أن تشـارلز دارون . وقد استخدم شتيرنبرج مثال علـى نظريـة التطـور لتشـارلز دارون
تحليلهــا نقــديًا ضــد احتمــاالت و  نــه كــان قــادرا علــى توليــد فكــرة التطــورإحيــث ، بســبب مســتوى ذكائــه العــالي

مـا حظيـت نظريتـه النشـوء ، اتسم ذلك التحليل بعدم الذكاء وكان إبداعه على سـبيل الصـدفة وٕاذا ما. أخرى
  .والتطور بتلك األهمية الكبيرة

  
 .)٢٠٠١شـتيرنبرج (حيـث أن الـذكاء وحـده غيـر كـاف ، وباإلضافة إلى الذكاء يجب أن يكون هناك حكمة

فقد . حزحة األفكار الجديدة وفقًا لمدى مالئمتهايعتبر شتيرنبرج الحكمة هي التوازن بين اإلبداع والذكاء وز و 
يمكـن . ولكن الحكمة لها دور في التمييز العقالني عن غير العقالنـي، يكون من السهل توليد أفكار جديدة

ولكن بدون الحكمة يمكن أن تتسم تلـك األفكـار ، للشخص المبدع الذكي أن ينتج عددًا من األفكار الجديدة
بـالنظر ، ومن المعقول أن يكون اإلبداع أكثر ارتباطًا بالذكاء عن عامـل الذهانيـة، هاعدم مناسبتو  بالحماقة

فبدرجة عالية من الذكاء يمكن اكتساب قدر أكبر من . في العمليات المعرفية المقترحة الكامنة وراء اإلبداع
. رتباطـات بـين فكـرتينوبالتالي يمكن إيجاد المزيد من أوجه التشابه واالختالف من أجل إيجاد اال، المعرفة

وبــالرغم مــن أن عامــل الذهانيــة . فمــن خــالل الفهــم يمكــن العثــور علــى النتــائج الجديــدة المناســبة واختبارهــا
كمــا يجــب أن يقتــرن ، فهــذا ال يعنــى تواجــد الضــرورة لمالئمتهــا، يمكــن أن يقــود إلــى زيــادة األفكــار الجديــدة

  .الحداثة بالمالءمة لكي يكون هناك إبداعأو  الجدة
  
  
  اإلبداع والشخصية ٢-٢
  

-اإلبـداع-حـول العالقـة بـين الـذكاءفـى دراسـته  P.Popescu-Neveanu )٢(نيفيانو-لقد توصل بوبيسكو
يتعلـق  اإلبـداعيفـان الـدور الحاسـم فـي تحديـد النتـاج ، الشخصية إلى أن الذكاء عندما يكـون فـي المتوسـط

عوامــل الشخصـــية لهــا أهميـــة كبيــرة فـــي النشـــاط ن إبالعوامــل الشخصـــية المســماة باالتجاهـــات اإلبداعيــة فـــ
ويؤكـد ، اإلبـداعيفالمستوى المتوسط من الذكاء ليس هو المستوى المطلوب في مجاالت النشـاط  اإلبداعي

تكـون عليهـا فـي  التـينيفيانو إضافة جديدة أن دراسـة االتجاهـات تقتضـى النظـر فـى توزيعهـا لـيس للدرجـة 
الحساسـية تجـاه المشـكالت -اتجاهات االلتزام واالنجذاب نحـو الجديـد بل وفقا للمعنى، االستعدادات فحسب

  .تجنبهأو  واالتجاه نو تحمل الخطر والميل للمغامرة واقتحام المجهول
فـي كتابـة سـيكولوجية اإلبـداع فـي الحيـاة أن  )١٢(الجسـماني يأما عن عالقة اإلبـداع بـالقلق ذكـر عبـد العلـ

  :السمات الشخصية تتلخص فيما يليهناك عالقة بين القدرات اإلبداعية و 
 .اإلبداعيالزم لإلنتاج القدر من القلق والتوتر النفسي وجود ضرورة  -
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  .التوتر النفسي يجعل الفرد ال يتحمل الغموض مما يدفع الفرد لإلبداع -
 .التوتر النفس يرتبط ارتباطا سالبا بالقدرات اإلبداعية في مجال السمات المزاجية -

 .باألداء على مقاييس القدرات اإلبداعية، واالكتفاء الذاتي، ممثلة في قوة األنا، النفسية ترتبط الصحة -

  
ويفسـر ابيقـور  "يحملونهـا عنهـا التـيولكـن مـن اآلراء ، ال يضطرب النـاس مـن األشـياء" :وفى مقولة ابيقور

بمقتضـاها تتحـول إلـى متـوترا فيشـعر أن فـي داخلـه طاقـة و  ذلك بأن القلق النفسي الذي يجعل الفـرد متحفـزا
  .إبداع

  
االنفتــاح علــي ، المثــابرة، االســتقالل، مجموعــة مــن الســمات مثــل المخــاطرة Simpsonفقــد حــدد سمبســون 

الشـخص المبـدع بقدرتـه علـي  Erick From ويصـف إيريـك فـروم .خارجيـةأو  الخبـرة سـواء كانـت داخليـة
لخبـرة الذاتيـة شـرط فـي االتجـاه اإلبـداعي حيـث ا، تقبل الصراع والتـوتر النـاتج عـن القطبيـة بـدًال مـن تجنبـه

أن مـن  Sternberg & Lubart, 1999ولوبـارت  شـتيرنبرجفـي حـين يـذكر  .اإلحسـاس بالذاتيـة والهويـة
االنجـذاب إلـي األشـياء المعقـدة والتوجـه الجمـالي ، الثقـة بـالنفس، بين هذه السمات اسـتقاللية إصـدار الحكـم

إلي مجموعة من  ,Anna Craft 2002وأنا كرافت  ,Brolin 1992ين كما يشير بروال .واتخاذ المخاطرة
يتميــز بهــا المبــدعون منهــا الرغبــة فــي تحقيــق الــذات والثقــة بــالنفس واالنخــراط فــي  التــيالســمات الشخصــية 

أن المبـدعين يتسـمون بـالتفوق ) ٢٠٠٠(كما يذكر مصـري عبدالحميـد حنـوره . األمور المعقدة والمستعصية
ـــة فـــي االســـتعدادات ـــم، والتميـــز بحـــس جمـــالي، والتوافـــق االجتمـــاعي، اإلبداعي ، والتوافـــق الشخصـــي المالئ

  . )١٤(والرغبة الشديدة في المخاطرة وامتالك درجة عالية من الدافعية لإلنجاز
  

عدة خصائص " مقدمة في التفكير اإلبداعي"فى مقال تحت عنوان ) ١٩٩٨( )c(كما وضع روبرت هاريس
  ).١-٢(موضحة فى جدول ة وسمات للشخصية المبدع

  
  خصائص وسمات الشخصية المبدعة): ١- ٢(جدول 

 الباحث عن المشاكل • الفضولي •

  المتفائل •  المستمتع بالتحدي •
  المستمتع بالخيال •  الحكم صدارإعلى  القادر •
  المتقبل عاطفيًا بالمشاكل •  بالمشاكل كفرص المستبصر •
  المثابر والمجتهد •  لما هو مفروض يالمتحد •

  بالمشاكل كعامل إثارة المستبصر •
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فشل الشخص في تغيير سلوكه في بأنه الجمود  Finkel. N.J )٣٣(ويعرف فاينكلواإلبداع نقيض الجمود 
مجموعـة مـن األفكـار المبنيـة علـى أو  ،التغييـرأو  سـتمرار علـى مقاومـة التجديـدالمواقف الجديدة وأيًضا اال

فالشخص المرن  Flexibilityجمود نقيض المرونة ال. مقدمات غير قابلة للتجديد وغير محتملة للغموض
يوضـح مقارنـة بـين ) ٢-٢(جـدول  .لديـه قـدر مـن الموافقـة والقبـول، مبـدع، يتحمـل الغمـوض، قابل للتغيير

  .هاتين الشخصيتين
  

  النمطيةمقارنة بين الشخصية المبدعة والشخصية ): ٢- ٢(جدول 
  )٢٢(النمطيةالشخصية   الشخصية المبدعة

عــــن طـــرق جديــــدة للتغيـــر فــــي يبحـــث الشـــخص 
  .المواقف

  فشل الشخص في تغيير سلوكه في المواقف الجديدة

  التغيرأو  المثابرة على مقاومة التجديد  يقبل التجديد والتغيير

ـــديل   يخرج عن المألوف ويقبل تبديل الحل وتغيره تفكيـــر روتينـــي وال يخـــرج عـــن المـــألوف ال يقبـــل تب
  تغييرهأو  الحل

  النمطية في التفكير  فكيرغير نمطي في الت

  صلب وجامد في تفكيره  مرن ويتسم بالطالقة

  عدم القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عنه  القدرة على تقبل النقد والمعتقدات

  نسق ذهني مغلق  نسق ذهني يتسم بحل المشكالت

  عدم تحمل الغموض  يتحمل الغموض

  القدرة على أداء مهارتين في أن واحد عدم  القدرة على أداء أكثر من مهمة في آن واحد

  غير قادر على تبادل المهام  قادر على تبادل المهام مع اآلخرين

  وينفر منه اآلخرين ييعاد  محبوب واجتماعي

  
بمقتضاها يمكن  التيأن الشخصية المبدعة تتوفر فيها مجموعة من السمات والخصائص و نجد ومما سبق 

تــوتر علــى الــرغم أنهــا ســمات غيــر مقبولــة اجتماعيــا إال أن القلــق يعتبــر مجــال فــالقلق والأى  أن تبــدع فــي
عليه على الرغم كما أن المبدع يخرج عن المألوف والمتعارف ، نجاز والتفوقألنه يدفع بصاحبه لإل ايجابيإ

إال أنهــا خاصــية ينفــرد بهــا المبــدع ويتســم تغيــر ، مــن عــدم قبــول ذلــك فــي ضــوء معيــار الجماعــة والمجتمــع
فمعظم الفنانين والرسامين والمؤلفين ال يمكن أن تخرج الفكرة لديهم إال فـي ، ة المزاجية للمبدع بالتقلبالحال
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مقطوعاته حـين  معظم) كما تم ذكره من قبل(فقد أبدع الموسيقى روبرت شومان ، ظروف مزاجية ضاغطة
ابـة علـى السـؤال المطـروح وبهـذا يمكـن اإلج. قلها عددا حين كان مكتئبـاأو ، من الهوس الخفيف يعانيكان 
وهـو  امـبـين السـواء والالسـواء فـي معياره ؟ وممـا سـبق البـد أن نفـرقيأم غيـر سـو  يسو هل المبدع ، سابقا

شــومان مؤلــف مقطوعــات (فالمبــدع قــادر علــى اإلنتــاج ، كمعيــار للحكــم علــى الســوي .معــا" العمــل والحــب"
 Creativeإلبـداع بنـاء علـى أسـاس المنـتجوهذا جانب مهـم فـي تحديـد مفهـوم ا )فان كوخ رسام -موسيقية

Product  قــدرة المــتعلم علــى اإلنتــاج إنتاجــًا يتميــز بــأكبر قــدر مــن الطالقــة الفكريــة"وبمــا أن اإلبــداع هــو ،
فقد تحقق الجانب ". موقف مثيرأو  والمرونة التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة وذلك كاستجابة لمشكلة

فالفنـان ، فالشخص المبدع محبـوب واجتمـاعي وهـذا مـا نـراه واقعـا، قدرة على الحبأما ال .األول من السواء
وهــذا مــا يتفــق مــع مفهــوم اإلبــداع . الســوي محبــوب مــن مجتمعــه بقــدر عطائــه ومــا يقدمــه مــن فــن لآلخــرين

  .والشخصية
  

كما ، الشخصيةفالتفكير يعكس بناء ، لعل العالقة بين الشخصية والتفكير اإلبداعي عالقة تبادلية وتفاعلية
تــدرس العالقــة التبادليــة بــين  التــيولعــل نظريــة القبعــات الســت مــن النظريــات ، أن اإلبــداع يــرتبط بــالتفكير

  .واإلبداعي والشخصية النمطيالتفكير 
  
  
  نظرية القبعات الست ٣-٢
  

 )٣٦(بونـوادوارد دي “تعتبر نظرية القبعات الست للتفكير من إبداع الطبيب البريطاني ذو األصل المالطي 
 ”Dr. Edward de Bono والذي أصبح فـي مـا بعـد . والذي نقل تخصصه من جراحة المخ إلى الفلسفة

 ”القبعـات السـت“وكـان مـن أهـم إبداعاتـه نظريـة . وأنماطـه هي العالم فـي مجـال التفكيـر وتحليلـأشهر اسم ف
)Six Thinking Hats(.  

  
يخلعهــا حســب طريقــة أو  كــل نمــط قبعــة يلبســها اإلنســان تم تقســيم التفكيــر إلــى ســتة أنمــاط واعتبــاريــوفيهــا 

ولتسـهيل األمـر فقـد أعطـى دى بونـو لونـًا مميـزًا . )٢-٢(كما هو موضح فى شـكل  تفكيره في تلك اللحظة
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مامـك بنـاءًا علـى أفـي طريقـة تحليـل تفكيـر المتحـدثين وتسـتخدم . لكل قبعة لنسـتطيع تميـزه وحفظـه بسـهولة
  .يرتدونها التينوع القبعة 

  
تساعدنا على التفكير اإلبداعي  استراتيجيةأو  هي أداة" القبعات الست للتفكير"نظرية ادوارد دى بونو وتعد 

فإنهـــا تـــوّفر وســـائل . الموضـــوع الـــذي نتعامـــل معـــهأو  مـــن زوايـــا مختلفـــة للمشـــكلة) الجمـــاعيأو  الفـــردي(
يط عمليـات التفكيـر بطريقـة مفصـلة كمـا أنهـا وسـيلة لتخطـ، للمجموعات للتفكير معًا على نحو أكثر فعاليـة

منهجيــات أو  للتفكيــر مــن ســت محطــات يفــي تحديــد مســار خطــ ســتراتيجيةوتســاعدنا تلــك اال. ومتماســكة
المجموعة في كل محطـة مـن جانـب واحـد محـّدد مـن أو  بحيث يتم معالجة المشكلة من قبل الفرد، متنوعة

   .جوانب المشكلة
  

مثيل كل محطة بقبعة ذات لون معين الرتبـاط القبعـات بـالرأس موضـع الفكرة الرئيسة في نظرية دى بونو ت
أى  وللحصــول علــى نتيجــة إبداعيــة يجــب مراعــاة المــرور بالقبعــات الســت دون إغفــال. التفكيــر اإلنســاني

  .كيز على الجانب المحدد لكل قبعةمنهما والتر 
  
  أهمية النظرية ١-٣-٢

ن ألنها توضح الحاجة لألفراد لمعالجة المشـكالت مـن زوايـا تعد نظرية قبعات التفكير الست مفيدة للمتعلمي
، هجهــا لحــل المشــكالتتين التــيكمــا أنهــا تســمح للفــرد بــأن يعتــرف بأوجــه القصــور فــي الطريقــة  .مختلفــة

  . وبالتالي السماح له بتصحيح مسار التفكير عند معالجة المشكلة
  

والتركيــز ، كيــر الســت هــو المنهجيــة المســتخدمةويعتقــد دي بونــو أن مفتــاح النجــاح فــي اســتخدام قبعــات التف
فعلـى سـبيل . الجلسة التعاونيةأو  محطة معينة حسب الحاجة خالل اإلجتماعأو  المتعمد لمناقشة كل نهج

حيــث يمكنــك . قــد تكــون مــدعوا لحضــور اجتمــاع الســتعراض مشـكلة مــا ووضــع حــل لهــذه المشــكلة، المثـال
ثــم وضـــع مجموعـــة مـــن ، لتسلســـل بــدءًا باستكشـــاف المشـــكلةاســتخدام أســـلوب قبعـــات التفكيــر الســـت فـــي ا

 . واختيار حل في نهاية المطاف من خالل دراسة نقدية لمجموعة من الحلول، الحلول

  
سـيتم بهـا  التـيبمناقشـة الكيفيـة والخطـة " القبعـة الزرقـاء"وقد يبـدأ ذلـك االجتمـاع مـع الجميـع علـى افتـراض 

بالقبعـة "ويجوز المناقشة بعد ذلك واالنتقال إلـى التفكيـر. ت المرجوةإجراء االجتماع ووضع األهداف والغايا
ويمكن أيضا أن تستخدم هذه المرحلة . لجمع اآلراء وردود الفعل المرتبطة بالعواطف لهذه المشكلة" الحمراء

شـة ثـم االنتقـال فـي االجتمـاع التـالي إلـى المناق. الحل الفعلي الذي تتأثر بـه هـذه المشـكلةلوضع قيود على 
ويمكــن أن ، مــن أجــل توليــد األفكــار والحلــول الممكنــة" القبعــة الصــفراء يليهــا الخضــراء" باســتخدام كــل مــن
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" القبعـة السـوداء"أمـا ، "القبعة البيضاء"يليه لمناقشة وتطوير المعلومات والبيانات  الذيننتقل في االجتماع 
التركيـز علـى منهجيـة واحـدة فـى وقـت  ونجد فيمـا سـبق أهميـة .ففى تطوير االنتقادات في مجموعة الحلول

  . واحد فى كل جلسة لكل من المحطات الست
  
  المبادئ األساسية ٢-٣-٢

ويمكـن اإلطـالع عليهـا ، ُيفّكـر فـي عـدة طـرق متميـزة يمكـن تحديـدها بشريتفترض هذه النظرية أن العقل ال
للتفكيــر فــي قضــايا  والتخطــيط لــذلك بإســتخدام طــرق منظمــة تســمح للفــرد بوضــع اســتراتيجيات، عــن عمــد

فى كل مـن هـذه األمـاكن ". بالحساسية"وقام دى بونو بتحديد خمس أماكن مختلفة في الدماغ تتسم . معينة
  .المشكلةأو  سيقوم العقل بتحديد وجلب جوانب معينة للموضوع

  

 القبعة البيضاء 

هي محطة النظر في ماهية المعلومات والحقائق المتاحة  "التفكير الحيادي"
الموضوع وجمعها واإلجابة عن األسـئلة بمـاذا أعـرف؟ أو  تعلقة بالمشكلةالم
  ؟احتاجه للمزيد من المعلومات؟ أين أجد تلك المعلومات الذيما 

 القبعة الصفراء 
ويــتم فــي تلــك المحطــة مناقشــة الجوانــب اإليجابيــة مــن  "التفكيــر االيجــابي"

  .حات والفوائدالموضوع، وعوامل النجاح واآلمال والطمو أو  المشكلة

 القبعة الحمراء 
تتبلــور حــول الجوانــب العاطفيــة ووصــف الشــعور الفــردي  "التفكيــر العــاطفي"

  .وشعور اآلخرين للموضوع

 القبعة السوداء 
التفكيـــر فـــي الجوانـــب الســـلبية للموضـــوع مثـــل المعوقـــات  "التفكيـــر الســـلبي"

  .واحتماالت الفشل والنتائج المترتبة على ذلك

 ءالخضراالقبعة  
  .وتوليد حلول للمشكالت المتوقعة ابتكاريةتوليد أفكار  "اإلبداعيالتفكير "

 القبعة الزرقاء 
التدبر في التفكير، ضبط عملية التفكير، تقييم سير عملية  "التفكير الموجه"

  .التفكير والنتائج المتوصل إليها، خطة العمل للموضوع، اتخاذ القرار
  تالقبعات الس): ٢- ٢(شكل 

  
 )التفكير النمطي -وترمز إلى التفكير الحيادي(القبعة البيضاء  -١

ــام وحقــائق ــالتفكير النمطــي وهــو عبــارة عــن التســاؤل والحصــول علــى أرق  .يتســم التفكيــر فــي هــذه القبعــة ب
  :باآلتىميز توي
  .إعطاء المعلوماتأو  تجميع، الحصول عليهاأو  طرح معلومات •
  .التجرد من العواطف والرأي ،التركيز على الحقائق والمعلومات •
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  .وُيكتفى بجمع المعلومات دون تحليلها، االهتمام بالوقائع واألرقام واإلحصاءات •
 .تلقيها دون تفسيرهاأو  تمثيل دور الكمبيوتر في إعطاء المعلومات، الحيادية والموضوعية التامة •

، بـات المباشـرة علـى األسـئلةاإلجا، الحقـائقأو  االهتمام باألسئلة المحددة للحصـول علـى المعلومـات •
  .للتمييز بين درجة الصحة في كل رأي

  ).ما هي معلوماتك في هذا األمر؟(حاول أن تجعل اآلخرين يلبسونها ، اإلنصات واالستماع الجيد •
  
 )وترمز إلى التفكير العاطفي(القبعة الحمراء  -٢

علـــى مــا يكمــن فـــي العمــق مـــن  فهــو قــائم ،هــذا التفكيــر عكـــس التفكيــر الحيــادي القـــائم علــى الموضـــوعية
الرؤيــة المفاجئــة لموقــف أو  وكــذلك هــو يقــوم علــى الحــدس مــن حيــث الفهــم الخــاطف. عواطــف ومشــاعر

 :باآلتىميز توي. معين

  .الخ... الكره ،الخوف ،الغيرة ،الشك ،الغضب ،الثقة ،أظهار المشاعر واألحاسيس مثل السرور •
  .معلوماتأو  االهتمام بالمشاعر فقط دون حقائق •
  .اآلراء دون مبرر عقلي بل على أساس المشاعر واألحاسيسأو  رفض الحقائق •
  .تميل إلى الجانب اإلنساني غير العقالني التيالتخمينات أو  تتميز دائمًا بالتحيز •
 .حاول أن تنبه اآلخرين عند ارتدائهم لها •

  ).ما توقعك؟رك؟ ما شعو (حقيقة مشاعره لألمر  حاول أن تجعل اآلخر يرتديها عندما تريد معرفة •
  . قلل من استعمالها في جلسات العمل •

  
 )وترمز إلى التفكير السلبي(القبعة السوداء  -٣

إنه دائم في خـط سـلبي واحـد فـي تصـوره لألوضـاع المسـتقبلية  ،المنطق والنقد والتشاؤم: أساس هذا التفكير
ًا ما ُيقدم منطقًا يصـعب كسـره وغالبـًا فهو غالب. ورغم أنه يبدو منطقيًا فهو ليس عادًال باستمرار. والماضية

 :باآلتىميز توي .وُرمز لها باللون األسود كناية عن السلبية والتشاؤم. صغيرةأو  ما يركز على أشياء فرعية

  .نقد اآلراء ورفضها باستعمال المنطق •
  .التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح والتركيز على احتماالت الفشل •
  .وضيح أسباب عدم النجاحاستعمال المنطق وت •
  .توضيح نقاط الضعف في أي فكرة والجوانب السلبية منها •
  .التركيز على العوائق والمشاكل والتجارب الفاشلة •
  .شدة المنافسة وقوة الخصومأو  التركيز على الجوانب السلبية كارتفاع التكاليف •
  .تغامر دون حسابأو  حاول أن ترتديها حتى ال تبالغ في توقع النجاح •
  .حاول أن تميز المتحدث عندما يرتديها •
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  .عندما ترتديها اعترف بنقاط الضعف وكيفية التغلب عليها •
  .فكرةأو  استعملها مع القبعة الصفراء للتعرف على سلبيات وٕايجابيات أي اقتراح •

  
 )وترمز إلى التفكير اإليجابي(القبعة الصفراء  -٤

 :باآلتىميز توي. تمد على التقييم اإليجابيهذا التفكير معاكس تمامًا للتفكير السلبي ويع

  .االستعداد للتجريبو  التفاؤل واإلقدام واإليجابية •
  .التركيز على احتماالت النجاح وتقليل احتماالت الفشل •
  .إيضاح نقاط القوة في الفكرة والتركيز على نقاطها اإليجابية •
  .تهوين المخاطر والمشاكل وتبيين الفروق عن التجارب الفاشلة •
  .الهتمام بالفرص المتاحة والحرص على استغاللهاا •
  .توقع النجاح والتشجيع على اإلقدام •
  .عدم استعمال المشاعر واألحاسيس ولكن استعمال المنطق وٕاظهار الرأي اإليجابي وتحسينه •
  .يسيطر على صاحبها حب اإلنتاج واإلنجاز وليس اإلبداع •
  .سوداء عند مناقشة أي موضوعحاول ارتداء القبعة الصفراء قبل وبعد القبعة ال •

  
 )وترمز إلى التفكير اإلبداعي(القبعة الخضراء  -٥

ولــه أهميــة كبــرى عــن بــاقي أنــواع . يرمــز هــذا التفكيــر إلــى التغييــر والخــروج مــن األفكــار القديمــة والمألوفــة
 :باآلتىز ميتوي. تبدأ صغيرة ثم تنمو وتكبر التيوُأعطي اللون األخضر تشبيهًا للون النبته ، التفكير

  .الحرص على الجديد من األفكار واآلراء •
  .البحث الدائم عن البدائل لكل أمر واالستعداد لممارسة الجديد •
  ).التفكير الجانبي(أو  !!)؟...ماذا لو(مثل  هوسائلو  استعمال طرق اإلبداع •
  .الغريبةأو  محاولة تطوير األفكار الجديدة •
  .االستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجديد •
  .ل هذه القبعة اتبعها بالسوداء ثم الصفراء حتى تعرف سلبيات وٕايجابيات الفكرة الجديدةاستعماعند  •
  .حاول أن ترتديها قبل االختيار بين البدائل المطروحة فلعلك تجد أفكارًا وبدائل جديدة •
 . حاول أن تنتبه عندما يرتديها الشخص المقابل وساعده على تطوير األفكار الجديدة •

  
 )وترمز إلى التفكير الموّجه(القبعة الزرقاء  -٦

 :باآلتىميز توي .وكذلك هو الذي يرمز لإلحاطة والقوة. التفكير الشموليأو  وهو التفكير الموّجه

  .البرمجة والترتيب ووضع خطوات التنفيذ •
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  .توجيه الحوار والنقاش للخروج بأمور عمليةو  التركيز على محور الموضوع •
  . أصحاب القبعات األخرى وتوجيههمالمقدرة على تمييز  •
  .التلخيص لآلراء وتجميعها وبلورتها •
  .يميل صاحبها إلى إدارة االجتماع حتى ولو لم يكن رئيس الجلسة •
  . يميل إلى التلخيص النهائي للموضوع وتقديم االقتراح المناسب والفعال •
  .عحاول أن تميز من يرتديها وساعده على عدم السيطرة حتى ينضج الموضو  •

  
حيث يطلب ، تطرح في التدريب كمشروع جماعي بين المتدربين التيالموضوعات  ىقو أهذا الموضوع من 

، تعكـس كـل قبعـة التـيمن كل جماعة تختار قبعة وترتديها تمثيال لتغطية التفكير وأيضا تمثيل الشخصـية 
مطابقـا أو  ا يـراه مناسـبان يـتم تقيـيم تفكيـره وشخصـيته وفقـا لمـأكما يطلب نشاط فردى مـن المتـدربين علـى 

للتفكير وهذا يكتب في ورقة ويتم تشجيع المجموعة لإلعالن عن الشخصية والتفكير مع تقييم جوانب القـوة 
  .متدرب لوجوانب الضعف لك

  
  
 اإلبداع والتفكير الناقد ٤-٢

  
تحـدي والميـل إلـى ونـة واليتسم بالقدرة على التعامل والمر  يأن التفكير النقد إلى) ١٩٨٤( كولين ولقد أشار
التفكير الناقد تجمع بين عدة سمات فهو  يأن الخصائص النفسية للفرد ذ )١٩٨٥( ؛ ويرى جلسرالمناقشة

ويحاور من خالل منظومة عقلية تتسـم ، شخص قادر على القيام بكثير من التحليالت ويستطيع أن يجادل
تســاعده كــي  التــييســتطيع أن يولــد األفكــار كمــا  بالتناســق والمرونــة والتلقائيــة ويمتــاز بأنــه مــنظم ألفكــاره

، ولديـه إمكانيـة فهـم األهـداف المسـتقبلية، وهو يميل إلى الموضوعية فى التفكير والنقـد، يتعامل مع البدائل
وتقـــويم ، تقـــوده إلــى نتـــائج محــددة مثــل المالحظـــة المتعمقــة التــيوهــو يهــتم بدرجـــة كبيــرة بالقيمـــة النظريــة 

  . )١٦(وعقلياً المناقشات تقويما معرفيًا 
  

عـدم الثقـة ، االنـدفاع: تـرتبط سـلبا بـالتفكير الناقـد هـي التـيالعوامـل  مـن أن )Rathe, 1986( "راث" ويرى
  .واالعتماد المفرط على اآلخرين، وعدم الرغبة في التفكير، وجمود السلوك، بالنفس

  
، ى األفكار الجديدةبأنه شخص منفتح عل :على النحو التالي (Lipman, 1988) "ليبمان"كما حددها 

مرن فهو على ، ال يقفز إلى النتائج، ال يقبل أي شيء على وجه قيمته، لديه قدرة على اإلقناع، مثابر
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، يعرض المشكلة بلغة واضحة، يرحب بالتحديات، لديه قدرة على تحمل الغموض، استعداد لتغيير أساليبه
، قدرة على التحليل لديه، كار بصورة واقعيةيختبر األف، يفحص الموضوعات بصورة أكثر شمولية، متسائل

إلى بعض الخصائص الشخصية " هالبرن"وأشار  .لديه حصيلة من المعلومات القيمة، منطقي وعقالني
والرغبة فى ، والمثابرة، الرغبة في التخطيطو ، المرونة :المكونة التجاه التفكير الناقد على النحو التالي

  .تصحيح الذات
  

إلـى أن  Philosophical American Association (1990) يـةة األمريكيطـة الفلسـفرابالولقـد أشـارت 
، ولديـه أمانـة، ولديـه قـدرة علـى العصـف الـذهني، ولديه مرونـة، هو شخص ذو عقلية منفتحة المفكر الناقد

ومنهجي ومنظم في ، ويتسم بالوضوح، وأنه على استعداد لمراجعة وجهة نظره، وهو حكيم في صنع قراراته
التحقـق مـن  علـىويركـز ، ويتسـم بالعقالنيـة فـي نقـده، وهو مجد فى طلب العلم والمعرفـة، تناوله للمشكالت
ـــائج، صـــحة الشـــيء ـــابر مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى النت ـــداع . )٦(كمـــا أنـــه مث أمـــا عـــن التفكيـــر وعالقتـــه باإلب

تجمـع بـين الشـخص المبـدع والشـخص ذو التفكيـر  التـيوالشخصية فالعالقة متشابكة ديناميـة فالخصـائص 
  .)٣-٢(فى جدول وضح هو ما كمصائص مشتركة الناقد خ

  
  التفكير الناقد ذيالشخص المبدع والشخص صائص خ): ٣- ٢(جدول 

  الناقدالشخص   الشخص المبدع

  يتسم بالطالقة والمرونة واألصالة في تفكيره  –١
  منظم ومخطط ألفكاره –٢
  ألفكاريتسم بتوليد ا -٣
  يقبل األفكار الجديدة  -٤
  مثابر -٥
  اإلبداعيتتعدد أساليب التفكير  -٦
  لدية قدرة على تحمل الغموض -٧
  دائم التساؤل -٨
  لديه رغبة وميل للتخطيط -٩

  يتسم بالمرونة والتحدي والميل إلى المناقشة –١
  .منظم ألفكاره –٢
  تساعده على البدائل التييولد األفكار  -٣
  .على األفكار الجديدةمنفتح  -٤
  مثابر -٥
  لدية قدرة على العصف الذهني -٦
  لدية قدرة على تحمل الغموض -٧
  رغبة دائمة في التساؤل -٨
  الرغبة في التخطيطلديه  -٩

  
والتفكيــر الناقــد يشــترك كــل منهمــا فــي الخصــائص والســمات وتعتبــر  اإلبــداعيممــا ســبق نــرى أن التفكيــر 

  . هر به الشخص في المواقف أمام اآلخرينالذي يظ القناعالشخصية هي 
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ـــر  )٤٥()٤-٢(يســـتعرض جـــدول  ـــة االســـتفادة مـــن األنمـــاط الســـلبية للتفكي ـــداع وٕامكاني بعـــض معوقـــات اإلب
  .وتحويلها إلى أنماط ايجابية

  
  معوقات اإلبداع): ٤-٢(جدول 

 االتجاه االيجابى المعتقدات الفكرية  المعوقات

  سلوكيات سلبية
ز علـــى الجوانـــب الســـلبية الميـــل إلـــى التركيـــ

 .الطاقة في القلقستهالك للمشاكل وا
  .التماس الفرص الكامنة في الموقف

  الخوف من الفشل
أن يضــحك أو  الخــوف مــن الظهــور بالغبــاء

  .الناس عليك
الفشـــــل هـــــو شـــــرط ضـــــروري ونقطـــــة 

 .انطالق لتحقيق النجاح

  تنفيذ اإلجهاد

  . عدم توافر وقت للتفكير بشكل إبداعي
فـــي الضـــغوط علـــى شـــخص تجعلـــه  اإلفـــراط

  . من الصعب أن يفكر بموضوعية
اإلجهـــاد والضـــغط غيـــر المرغـــوب فيـــه ُيقلـــل 

 .من جودة جميع العمليات العقلية

 النجاح طويـل المـدى للشـركاتيرتبط 
  . المؤسسات بالقدرة على االبتكارأو 

المتابعـــة إلدارة العمليـــات اليوميـــة أوال 
 .بأول

  أتباع التعليمات

أو  فكريــــة تجــــاه للتوافـــق مــــع أنمـــاطوهنـــاك ا
القواعـد والقيـود  -عقائدية سائدة دون تفكيـر 

يعيــــق  -المفروضــــة علــــى الوضــــع الــــراهن 
 .انطالقة خالقة

بعــــــض القواعــــــد ضــــــرورية، ولكنهــــــا 
ـــى الكســـل العقلـــي . تشـــجع آخـــرين عل

كــــل فعــــل ابــــداعى، بــــدأ أوًال بكســــر "
 بابلو بيكاسو -". للقاعدة

  وضع افتراضات
ال أو  يوعـ(كثيرة على حـد سـواء افتراضات 

 .تعمل على تقييد التفكير اإلبداعي )وعي

ـــد ودراســـة االفتراضـــات لضـــمان  تحدي
 .جديدة اأنها تضم أفكار 

اإلفراط في االعتماد 
  على المنطق

ـــــدرة العقليـــــة فـــــي التفكيـــــر  اســـــتثمار كـــــل الق
 -نهــج خطــوة بخطــوة  -المنطقـي والتحليلــي 

  .النكتةأو  استبعاد الخيال والحدس والشعور

اإلبـــداع لـــيس نتـــاج الفكـــر المنطقـــي، 
علـــى الـــرغم مـــن تعـــادل النتيجـــة إلـــى 

  ألبرت اينشتاين. البنية المنطقية
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  واإلبداع عليمالت ١-٣
  

يعيش العالم والوطن العربي حركة تحول أساسية ومستمرة شملت رين هل القرن الحادي والعشفي مست
كما يشهد العالم ثورة تكنولوجية هائلة تفوق في ، مختلف الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية

وما تالها من ، الثورات السابقة منذ بداية الصناعة الحديثةأو  أبعادها وأثارها اآلنية والمستقبلية التحوالت
الثورة التكنولوجية من أهم خواص القرن  وهذه .اإللكتروناتوثورة ، طفرات هائلة في ثورة المعلومات

، وتيرة سريعة ىاالستخدام األكبر للمعلومات المتدفقة علو  الحادي والعشرين تعتمد علي المعرفة المتقدمة
لصراع القادم بين دول العالم أن ا ىلذلك نر . فهي تحتاج إلى تنظيم سريع ومستمر لمن يريد أن يستخدمها

كما أن المعلومات لن تصبح فقط مصدر قوة سياسية ، األقوى سيكون حول توزيع المعرفة وامتالكها
وسوف يصبح التحكم ، بل سوف تكون عامال جوهريا في بناء المجتمع الديمقراطي، واقتصادية وتكنولوجية

التقنية أو  صبح من يسيطر علي المعلوماتوي، في الصراع حول القوة) مشكلة الغد(في المعلومات 
  .)١٠(االت أخريالعالية مسيطرا علي أي مج

  
ال  ةبصـفتهم ثـروة بشـري، إن المجتمعات السـاعية إلـى التحضـر تركـز علـى االسـتفادة مـن أفرادهـا وطاقـاتهم

ومـا يتبعهـا مـن والمواهـب  .بـل تعتبـر الوسـيلة الفعالـة فـي تكوينهـا وتنميتهـا، تقل أهمية عن الثروة الطبيعية
ــداع هــي متطلبــات رئيســية والعنايــة  .يــدور حولهــا االهتمــام باعتبارهــا الســمة المميــزة للتالميــذ الواعــدين، إب

  .تصبو إليها األمم الواعية التيتحمسهم في تحقيق األهداف  التيبالمبدعين تحتل ركنا هاما من األسس 
  

فولدت ، قلي راعته بيئة اجتماعية بالتحضر واإلثارةإن حياة األفراد المبدعين تتسم بطفولة امتازت بنضج ع
  .لديه طاقة إبداعية اتجهت نحو التفرد الذهني

  
إن العنايــة بالمبــدع دليــل علــى العنايــة بمنــابع اإلبــداع لــدى األمــة والتركيــز علــى إظهــار الطاقــات البشــرية 

لـذا تطلـب مـن البـاحثين  .يرهموما دام للمبدعين طفولة تختلف وتتميز بمظاهر كثيرة عن طفولة غ .الهائلة
وكيفيـة األخـذ بأيـديهم لكـي ، والتعـرف علـى خصائصـهم ومشـاكلهم وتعلـيمهم، والدارسين التنقيب عـن هـؤالء

وعلـى أن تكـون وزارة التعلــيم ، يـتم وضـعهم علـى المـنهج القــويم الـذي تخططـه لهـم األهـداف القوميــة العامـة
تـــأمين مـــواد دراســـية تتناســـب وتطلعـــات المجتمعـــات  ورغبـــة منهـــا فـــي، العـــالي فـــي رأس قائمـــة المخططـــين

  .المعاصرة
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ــة إال أن ، وعلــى الــرغم مــن تلــك اإلتجاهــات الحديثــة إلمــتالك القــوة المعلوماتيــة والتكنولوجيــة ــة العربي التربي
، ال يصـلح للمسـتقبلوأن التعلـيم ، مظـاهر الضـعف والخلـل -إن لم يكن جميع  -الزالت تعاني من معظم 

وقلمـا ، فتعتمـد علـى التلقـين واالسـترجاع أمـا طرائقـه، ألن أهدافه غامضة وقائمة على خبرات غير متجـددة
أما إسهامه في تنمية الحيـاة واألحيـاء فإسـهام ضـعيف ألن دور التعلـيم فـي . تستثير العقل وتستنفر اإلبداع

والحــديث عــن تكامــل أنظمــة التربيــة ، ن الفــروضالتنميــة لــم يــدرك بعــد إال علــى مســتوى القــول علــي أحســ
وعلي الـرغم مـن تـوافر المـوارد ، والتفاوت بين هذه األنظمة ال يزال شاسعا كمًا وكيفاً ، العربية ال يزال حديثا

ومــن ثــم ســيبقي ، الماديــة والبشــرية ال تــزال جهــود اإلصــالح الجــذري فــي كثيــر مــن األقطــار العربيــة متعثــرة
  . لفاً النظام التعليمي متخ

  
، ال يخــدم الحاضــر فهــو تعلــيم للماضــيالتعلــيم فــي الــوطن العربــي حاليــا هــو "وجــاء فــي أحــد التقــارير أن

التعليم في الوطن العربي "وحيث إن )١٧(وبالقطع ال يمكن بأوضاعه الراهنة أن يستجيب لتحديات المستقبل
اإلبـداع وحـل المشـكالت والمسـائل يقوم أساسا على الحفـظ والتلقـين فـان مـا ينـتج عنـه مـن مهـارات الخلـق و 

  .)٩(تكون محدودة
  

  
  

أو  قــد تحــدث فــى إطــار عمليــة إبداعيــة التــييتســم اإلبــداع عــادة بالحداثــة وٕايجــاد االرتباطــات بــين األشــياء 
د ويؤكـ" H.J. Eysenck.1996  )٣٩(ايزنـك" موقف مبتكرأو  من خالل شخصية مبدعةأو  يمنتج ابداع

  . لتشكيل شىء جديد ومفيد، على الربط بين ما هو مسبق "Duffy1998 )٢٩(دافى"
  

وجــب ، والقــدرة علــي التفاعــل مــع مســتقبل مجهــول المعــالم، ولمــا كانــت التربيــة مســئولة عــن تنميــة اإلبــداع
، تكــاريوعلــي ممارســة التفكيــر الناقــد والتفكيــر االب، يتــدرب التلميــذ منــذ نعومــة أظفــاره علــي إعمــال عقلــه"أن

ا/�Xاع ��� دول ا/�/? اWن ���ن 
 �JآI�	وا  ���9ل ��ز�Y ا/�

�J��=واآ� 

 [H�/أ�9ن ا �� ?�(ن ��5)7 ��? ا/�
 �ا/,.\ وا/�):�� وا/�.��� ا/'�0

و��آ^ �) 7	�Jرات ا/5)[ وا���اع 
 و9! ا/�=�Iت



  التعليم والتفكير اإلبداعي وتحديات العصر  اإلبداعيو  يالتفكير النمط: ٢٢/١ ك
 

  ٤٠  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

وهكــذا يتســع  .وتخيــل المســتقبليات البديلــة، وكيــف يمكــن تحليــل التوقعــات ودراســة االحتمــاالت المســتقبلية
إلــى ، مفهــوم تنميــة المــوارد البشــرية مــن مجــرد اكتســاب مهــارات ومعــارف وتوظيفهــا فــي عمليــات اإلنتــاج

ر واطـالق حركـة العقـل مـن أجــل وكـذلك الفكــر وحريـة التعبيـ، االهتمـام بالـدور االجتمـاعي الثقـافي لإلنسـان
  .)٢٦(تنمية القدرات واإلبداع المستمر

  

  
  

. الــذكاء والمرونــة والشخصــية، الخيــال، الدافعيــة، والخبــرة، ويقــوم اإلبــداع علــى بعــض العوامــل مثــل التعلــيم
       )٤٦(كـــاووقـــد قـــام . لمتوقعـــةعمـــال اإلبداعيـــة غيـــر اومعظـــم األ بشـــريوتـــؤثر تلـــك العوامـــل علـــى اإلبـــداع ال

Kao Jamming, 1996  ــه مــن خاللهــا يــتم توليــد األفكــار  التــيالعمليــة الكاملــة "بتعريــف اإلبــداع بأن
وفـــى الســـلوك اإلبـــداعي ســـيتم مناقشـــة العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة للـــتعلم  ."وتنميتهـــا وتحويلهـــا إلـــى قيمـــة

  .واإلبداع
  

حيــث يعتمــد اإلبــداع فــى معظمــه ، تــؤثر علــى اإلبــداع بشــكل مختلــفوهنــاك عــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة 
، العقـــل، المهـــارات المعرفيــة، القــيم، الشخصــية، الـــدماغ، الجينــات، علــى عــدة عوامـــل داخليــة مثــل الـــنفس

. الثقافـة والدافعيـة الخارجيـة، التكنولوجيـا، االقتصـاد، العمـل، وأخرى خارجيـة مثـل التعلـيم، الدافعية الداخلية
. السـلبأو  هم أن ندرك أن كالً  من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر في بعضها البعض باإليجابمن الم

               )٤٨(حيـــث نجـــد كوهـــونين، فقـــد تعمـــل العوامـــل الخارجيـــة علـــى تـــدعيم وتحســـين العوامـــل الداخليـــة لإلبـــداع
 V. Kohonen, 1996  ويعمـل كجسـر بـين ، علم نفسـهجـزء هـام مـن تفكيـر المـت"قام بتعريف التعلـيم بأنـه

زادت التجـارب فـي التعقيــد أو  فكلمـا زادت مهـام الــتعلم. الخبـرة العمليـة والطـرق المختلفــة لوضـع تّصـور لهــا
   .للمتعلم ذهنيكلما زاد التحّسن للنشاط ال، والصعوبة

  
تفكيـــر ســـتخدام أداة الالفرصـــة للفـــرد ال ييعطـــ بشـــريالعنصـــر األساســـي لإلبـــداع الونـــرى ذلـــك بوضـــوح أن 

  .)R.A. Kurenkova, et al 2000 وآخرون )٤٩(كورينكوفا(واإلحساس والنشاط بأكمله 
  

فـالتعلم . حيـث أن خلـق وتشـكيل شـيء جديـد يـرتبط بـتعلم جديـد، وهناك عالقة دينامية بين التعليم واإلبـداع
   ).A. Ornstein 1995 )٥٤(أورنشتاين(جهد عقلي كبير و  يتطلب شخص ُيظهر اهتمام ودافعية

�� ا/�)�? 	-�Sل �� �'��  ا/�.�
��، وا/:�رة �)� ا/�.��! 	Y ا���ا
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، على أن الدماغ يعمل في عدة مستويات في وقت واحد من الوعيE. Jensen, 2000  )٣٧(يركز جينسن
  .الخ...األحاسيس، التذوق، األصوات، الروائح، األشكال، المشاعر، الحركات، عالم األلوان، العمليات

  
ير الــتعلم إلــى اكتســاب كمــا يشــ. الخبــرة والبيئــة، الخيــال، الشــعور ةويــتعلم الفــرد باســتمرار مــن خــالل حالــ

  .التدريبأو  الدرس، المهمةو  ترتيب وتنظيم من خالل الدراسةأو  ومهارات معلومات ومعارف جديدة
  

  
  

  .هناك معضلتان عن طبيعة التعليم في المدارس H. Gardner 2001 )٤١(ووفقًا لجاردنر
  ما هي نوع المعرفة المالئمة لإلبداع؟و  ؟ما يجب أن يتم تدريسه :المعضلة األولى

ويركــز  .والمــتعلم النشــط يقابــل ثــالث أنــواع مــن المعــارف. الرغبــةو  فــالتعليم النشــط يتضــمن كــل مــن المهــارة
  :على ثالث جوانب هامة في التعليم S.L. Nist and J. Holschuh 2000 )٥٩(نيست وهولشو

  ؟"ماذا"يها صيغة السؤال اهية الشيء ويستخدم فهي تلك المعرفة المرتبطة بم: المعرفة البيانية. أ
  ؟"كيف"ويستخدم فيها صيغة السؤال  تتعلق بالكيفية التيهي تلك المعرفة : المعرفة اإلجرائية. ب
  ؟"لماذا"ا صيغة السؤال تتعلق بالسبب والتعليل ويستخدم فيه التيهي تلك المعرفة : المعرفة المشروطة. ج
  

عن كيفية التـدريس؟ H Gardner 2001  التعليم والتعلم ويتساءل فيها جاردنرمرتبطة ب :المعضلة الثانية
، فرديــة الــتعلم، قــدرة المــتعلم، التحفيــز، وقــت الــتعلم، بيئــة الــتعلم، االرتبــاط بطــرق تعلــيم الطــالب يوهــذا يعنــ

  . الخ...الذكاءات المتعددة، المسئولية تجاه التعلم
  

اع يـتم فـي بيئـة مناسـبة تتضـمن المهـارات والقـدرات الالزمـة أن اإلبـد B. Duffy, 1998 )٢٩(أوضح دافى
تمكننـا  التـيلتحقيق األفكـار والمفـاهيم الستكشـاف وٕايجـاد وصـالت وروابـط جديـدة مـن الـدوافع والسـلوكيات 

  . من االستمرار في مهمة ما حتى تتحقق األفكار
 

وقيمــة ، للــتعلم" الدافعيــة"ى الرغبــة كمــا يحتــاج إلــ، فاإلبــداع يحتــاج إلــى التشــجيع والتوجيــه والتــدريب بلطــف
  . التعلم تعمل على تعزيز الدافعية
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  في التعليم اإلبداعيالتفكير طرق لتنمية  ٢-٣
  

تقصـير ُمحتمـل فـي النشـاطات التدريسـية واإلمكانـات الماديـة أو  المعلم المبدع يمكـن أن يعـوض أي نقـص
ومرونــة وحساســية ، فــي إدارة الصــف مــن جهــةوالســلوك التدريســي الصــفي للمعلــم يتطلــب إبــداعًا . األخــرى

والمرونـة تعنـي انتقـال المعلـم مـن دور الملقـن للمعلومـات إلـى . مية للطالب فـرادى وجماعـاتيلألنماط التعل
المشـّجع ألسـئلة ، المرافق في البحـث واالستقصـاء، الميسر للتعلم، دور المستمع المناقش الموجه للنشاطات

  .نوعها وجدتهاجابات طالبه على تإ ونشاطات و 
  
  
  التدريس اإلبداعي ٣-٣
  

المبتكـرة وتوصـلوا أو  تشـجع اسـتجابات التالميـذ التباعديـة التـيلقد درس تـوارنس ومـايرز سـياقات التـدريس 
  :أسفر بحثهم عنها التيالى عدد من العوامل األساسية 

  .لم تدرك من قبل التيإدراك بعض اإلمكانات لدى التالميذ  - 
  .لعمل بمفردهاحترام حاجة الطفل ل - 
  .كْف دور المعلم الرقابي فترة تكفي إلتاحة الفرصة لالستجابة اإلبداعية - 
   .إنقاص الضغوط وتوفير بيئة غير معاقبة - 
   .تقبل عمل التلميذ في مجال تشجيعه على المحاولة في مجاالت أخرى - 
  .احترام إمكانات ذوي التحصيل المنخفض - 
  .منتج ومبدعوضع التلميذ غير المنتج في تفاعل مع طفل  - 
  .استثمار الهوايات والميول الخاصة - 
   .التواصل بين التلميذ والمعلم - 
  .التخلص من االختبارات التحصيلية - 
   .االهتمام بالمحتوى التدريسي حتى تتناسب مع الطالب - 
  .محاولة تغيير المحتوى التدريسي كل فترة زمنية بسيطة حتى يتماشى مع العصر - 
  .يئ الفرص التعليمية أمام الطالب لممارسة االبداعالمنهج تنظيما يه ىتنظيم محتو  - 
   .ئ الفرص لعمليات اإلبداعيإعادة تصميم وتنظيم الوسائل والمواد التعليمية بحيث ته - 

  



  التعليم والتفكير اإلبداعي وتحديات العصر  اإلبداعيو  يالتفكير النمط: ٢٢/١ ك
 

  ٤٣  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  التدرج في السن ١-٣-٣
أي أنـه يصـنف التالميـذ علـى ، يقوم عليها تنظـيم البرنـامج المدرسـي هـو التـدرج فـي السـن التيمن األسس 
كمــا  .ضــع بعــض فــروع المــنهج لكــل مســتوى عمــري حتــى يناســب النمــو العقلــي للتالميــذوتو ، أســاس العمــر

  .فالفشل يؤدي إلى فقدان الثقة وعرقلة التفكير، يراعي التطابق بين العمر العقلي والنجاح في المدرسة
  
  تصنيف التالميذ إلى مجموعات ٢-٣-٣

 أن يقسم المعلمون التالميذ إلى مجموعـات، سويمن الحلول الشائعة لمشكلة تطويع التعليم ليالئم التباين ال
أي ، مهـارة وهـذا األسـلوب يطلـق عليـه المجموعـات المتجانسـةأو  فصول على أساس مسـتواهم فـي قـدرةأو 

وهـذا التقسـيم يجعلنـا نلتفـت ، تقسيم التالميذ إلى مجموعات متجانسة مما يتطلب عناية ودقـة فـي التصـنيف
    :إلى جانبين مهمين

  .محددة مهارةأو  التالميذ على أساس القدرة ينبغي أن يتضمن تجميعهم على أساس قدرة إن تجميع -
     .ينتج هذا التجميع موائمة وتطويعا صادقا للتعليم ليالئم الفروق الفردية في التعليم -
  

ولقـد تـم دراسـة  .ويقـوم علـى مجموعـات فـي فصـول مختلفـة، وهناك تقسيم آخر للتالميـذ علـى أسـاس القـدرة
وتوصـل كـل مـنهم  Salvin, 1987 وسـالفن Robert, 1990 لتقسيم والتصنيف للتالميذ على يد روبـرتا

  :  )٤(إلى النتائج األساسية اآلتية
تقســـيم التالميـــذ إلـــى مجموعـــات يمكـــن أن يكـــون فعـــاال إذا كـــان معـــدل التعلـــيم ومســـتوى الـــنص مطابقـــا  -

   .الصفيللمستوى الفعلي للتالميذ في التحصيل وليس لمستواهم 
في الصفوف من الثالث ، تقسيم التالميذ وتصنيفهم على أساس القدرة داخل الصف في الرياضيات - 

   .وقد حقق ذلك نتائج إيجابية معتدلة بالمقارنة بالتعليم في صفوف غير مجانية، االبتدائي إلى السادس
ولقــد كــان تقســـيم ، رىاســتفادة مــن المجموعـــات االخــ أكثــرواتضــح أن ذوي التحصــيل المــنخفض كـــانوا  -

  .وتصنيف التالميذ إلى مجموعات على أساس القدرة حقق نتائج ايجابية
فصـول علـى أو  عن عدم رضائه عن تقسيم الطالب إلى مجموعـات) ١٩٩٠( Cubanوقد بين كوبان  -

  .أساس القدرة
  
  اختبارات الذكاء والتوجيه ٣-٣-٣

الــذكاء كوســيلة لتســاعده علــى فهــم كــل تلميــذ فــي ال شــك أن المــدرس يرغــب فــي اســتخدام نتــائج اختبــارات 
، كما أن االختبارات تدل على ما يمكن أن نتوقعه من كل تلميـذ .الفصل لتوفير الخبرات المدرسية المجدية

ممـا يـوحي بحاجـة إلـى ، أي ما اذا كان يمكنه مسايرة بقية تالميذ الفصل في التحصـيل أم يعجـز عـن ذلـك
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إذا كان التلميذ يفوق بقية تالميـذ الفصـل فـي قدراتـه ممـا يتطلـب أو  ،يةعالجأو  أساليب خاصة تشخيصية
    .من المعلم أن يدعم المنهج المعتاد بنشاطات خاصة

  
  )اإلغناء التعليمي(برامج اإلثراء  ٤-٣-٣

أي تقـويم منـاهج إضـافية للمبـدعين إلـى جانـب المنـاهج ، هذه البرامج علـى تـدعيم المـنهج استراتيجيةتعتمد 
   :بحيث تنمي مواهب التلميذ عن طريق، ةالعادي

  .بالمادة المتصلة جوهريا بالمنهج أي زيادة المعرفة :التعمق في المادة -
   .لها عالقة بموضوعات المنهج التيفة التلميذ بالمواد األخرى أي توسيع دائرة معر  :التوسع في المادة -
  

بــرامج ، المشــروعات الخاصــة، زيــاراتوقــد يحقــق ذلــك غــذاء عقليــا دســما للتلميــذ عــن طريــق الــرحالت وال
  .النوادي المدرسية، الحلقات والندوات الدراسية، القراءة الفردية الموجهة

  
  التسريع ٥-٣-٣

ويقصد به السماح للتلميذ أن يدرس المواد الدراسية المخصصة لصف معين في فترة زمنية أقل من 
  .ء فترة تعليمية في وقت أقلويهدف التسريع لإلسراع بالطفل المتفوق في إنها :المعتاد

  
  نظم تجميع المتفوقين ٦-٣-٣

؟ أم نظـام مثـل هـل نظـام المـدارس الخاصـةولقد أثير الجدل حول أفضل هـذه الـنظم تربويـا وعلميـا وفلسـفيا 
  ؟؟ أم تجمعات في جماعات خاصةالصفوف الخاصة

  
أثبتـــت أن  التـــي) Karol( لقــد حبـــذت كثيـــر مـــن الدراســـات ونتائجهـــا هـــذه الـــنظم كمـــا فـــي دراســـات كـــارول

   .الجماعة المتجانسة تساعد على تجنب الميل إلى الغرور عند المبدع
  

أن التحصيل الدراسي للمبدعين في الصفوف العادية كان أقل مما ينتظر ) Witty(كما بينت دراسة ويتى 
  :وهناك طرق مختلفة لتجميع المبدعين هى، )٨(ممن هم في مثل قدراتهم وذكائهم

  س الخاصة بالموهوبينالمدار  -أ
ويـرى أصـحاب هـذا االتجـاه أن مثـل هـذا ، يقوم هذا النظام على أساس تجميع المتفـوقين فـي مدرسـة واحـدة

  :ويتميز هذا النوع باآلتي .النظام ساعد في اعداد البرامج التربوية المناسبة لهذه الفئة في نظام واحد
   .قلة عدد األطفال في الفصل الواحد -
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  .صة للتجاوب بين التالميذ في مستوى عقلي متقاربإتاحة الفر  -
   .)الصحية –االجتماعية  -النفسية (توفر األخصائيين لمتابعة هؤالء في شتى الجوانب  -
  

ويدخل ضمن فكرة إنشاء تلك المدارس الخاصة بـالمتفوقين مـا ذهبـت إليـه بعـض مـدارس الواليـات المتحـدة 
في مدينة نيويورك وهـي مدرسـة تقبـل مسـتويات ) Hunter(ة هنتر األمريكية كما في المدرسة الملحقة بكلي

وٕالى جانب االختبارات التحصـيلية ونتـائج المالحظـة علـى النضـج ) ١٣٠(تقل نسبته عن الذكاء بحيث ال 
   .االجتماعي واالتزان االنفعالي

  
  الصفوف الخاصة بالمتفوقين -ب

لتالميــذ لتلــك الفصــول يقــوم علــى األســاس نفســه تنبــع الفكــرة مــن فــتح فصــول خاصــة بــالموهوبين واختيــار ا
ويجمع التالميذ الموهـوبين فـي هـذا الفصـل للـدروس  .الذي يختار به التالميذ للمدارس الخاصة بالموهوبين

ولكــن يخــتلط هــذا الفصــل مــع بقيــة الفصــول فــي ســاعات  .تحتــاج إلــى مجهــود ذهنــي ورعايــة خاصــة التــي
  .وسيقى واأللعاب الرياضيةالنشاط المدرسى وبقية دروس الرسم والم

  
ويشجعون على تفهم الحقائق ، ويسمح للطلبة بوضع الخطط، وتتسم هذه الفصول بحرية التفكير والتصرف

ومــن مزايــا هــذا النظــام أنــه يســمح للتالميــذ . والمناقشــة المنطقيــة بــدال مــن الحفــظ عــن ظهــر قلــب والتلقــين
وفــي لــوس أنجلــوس بالواليــات  .تفــوق بقيــة التالميــذ التــيالممتــازين بالســير فــي الدراســة بســرعتهم الخاصــة 

وال شـك أن مثـل هـذه البـرامج الخاصـة تشـبع كثيـرا مـن حاجـات ) الفـرص(المتحدة يوجد مـا يسـمى بفصـول 
وتســاعده علــى تنميــة مواهبــه فــي ، المبــدعين وميــولهم وتســمح لكــل فــرد بــأن يســير ويتقــدم بســرعته الخاصــة

والجمـع بـين المبـدعين والعـاديين يخلـق  .فيه نواحي اإلبداع واالبتكاروتشجع ، وقت مبكر قبل فوات األوان
   .وللتنافس السليم وللتعاون الخالق الملهم، فرصًا لالستثارة وتحفيز بعضهم البعض

  
  الفصل الخاص المعدل -ج

نجح وسيلة هي جمع هؤالء المبدعين في مجموعات خاصـة بهـم بعيـدًا عـن اليـوم أترى بعض المدارس أن 
ختار تالميذ هذه المجموعة ويُ ، على أن يقضي الجانب األخر من اليوم بين زمالئهم في الفصل، رسيالمد

وتمتـــاز هـــذه المجموعـــات  .يختـــار بهـــا طـــالب الفصـــول الخاصـــة والمـــدارس الخاصـــة التـــيالطريقــة نفســـها 
ويــذكر  .والقيــام بــرحالت علــى نطــاق واســع، بالحريــة فــي العمــل وٕاعــداد البــرامج والمشــروعات فــي الفصــل

أظهرت أن تخصيص صـف للمتفـوقين ، أن نتائج خبرة سنواته في مدرسة للمتفوقين) Burnside(بيرنسيد 
، كمــا أنهـا تكسـب التالميــذ هـدوءا وقـوة وقــدرة علـى تحمـل المســئولية، يـؤدي إلـى تنميــة الشخصـية المتكاملـة

  . ن تفوق مساوئهأجراها أثبتت مزايا فصل المتفوقين عن العاديي التيبحاثه أكما ذكر أن 
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  ٤٦  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
  مبادئ تستخدم فى التدريب على اإلبداع ٧-٣-٣

  :ويرى تورانس أن هناك مبادئ خمس يمكن أن يستخدمها المعلم في تدريب تالميذه على اإلبداع هي
 . تصدر منه التياحترم خياالت التلميذ  .١

  .احترم أسئلة التلميذ .٢
 .ظهر للتالميذ أن أفكارهم قيمةأ .٣

 .االستجابات دون تهديدموا بأداء بعض للتالميذ بأن يقو  اسمح .٤

 . اربط التقويم ربطا محكما باألسباب والنتائج .٥

  
  
  أهم العوامل المعوقة لإلبداع ٤-٣
  

 .المبالغة في االهتمام بالمجاالت األكاديمية -

 .مع استخدام العقل فقط كبؤرة وليس كنقطة انطالق، اقتصار التدريب على تركيز االنتباه -

 .ل باألنشطة االبتكارية في الفنون واعتبارها مضيعه للوقت عدم تقدير االنشغا -

 .المبالغة في التقويم والنقد والحكم على أفكار التالميذ -

  .الميل إلى عقاب التالميذ الذين يظهرون المثالية والشجاعة -

  
  
  أهم العوامل المشجعة لإلبداع ٥-٣
  

   .التحرر من التوتر المفرط الناتج عن الفشل -
  ترمي إلى تبني التلميذ لموقف ثابت ال يتغير التيضغوط التحرر من ال -
   .تفرض مقدما على األهداف التيالتحرر من القيود  -
  .فاإلبداع يتطلب فسحة من الوقت–التحرر من قيود الزمن  -
   .التحرر من قيود التقويم واالختبارات التحصيلية -
 .المرونة –الخيال  -المثابرة – تحديال -الفضول -

  .معظم األخطاء قابلة للحلاإلعتقاد بأن  -
  .القدرة على تعليق الحكم والنقد -
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  ٤٧  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  .الى التحسين ؤدياألخطاء ت -
  .يضًا حالً أن تكون أالمشكلة يمكن  -
  .هتمامالمشكالت مقبولة ومثيرة لال -
  .اعتقاد أن األخطاء موضع ترحيب -
  

وأنـه انتقـل مـن ، يتضح من العرض السابق أن العالم يشهد تغيرات وتحوالت جذرية في شتي جوانب حياته
ومن شأن ذلك خلق أزمات عسـيرة سـواء فـي البلـدان الناميـة أم ، الثورة الصناعية األولي والثانية إلى الثالثة

وعليهـا ، فيه أن دور التربية في هـذا الشـأن كبيـر ومما الشك، كما يخلق حاجات ومطالب جديدة، المتقدمة
والثـروة البشـرية الالزمـة للقـرن  .يسـتجيب لتلـك الحاجـاتبدور في إعداد هذه الثروة البشـرية إعـدادا تقوم أن 

فمـا هـي مالمـح  .تستطيع التعامل مـع المتغيـرات الجديـدة، الحادي والعشرين يجب أن تكون مبدعة وخالقة
  التربية في القرن الحادي والعشرين ودورها في تنمية الشخصية المبدعة؟

  
ــتعلم الطــالب فيهــا ممارســة كمــا أن المطلــوب مــن المؤسســات التعليميــة فــي القــرن  الحــادي والعشــرين أن ي

 .التفكير والبحث واإلبداع القـائم علـى المالحظـة والـوعي والـربط بـين الممكنـات فـي السـياق البنـائي األوسـع
وفـي مـزج العلـم بالخيـال ، وتقتضي أن يـتعلم التلميـذ كيـف يوظـف المعلومـات فـي تحليـل البـدائل والتوقعـات

. ووصــوال إلــى خــيط التغييــر والســيطرة عليــه وتوجيهــه، كيــف مــع التغييــر المســتقبليســعيا إلــى الت، واإلبــداع
بـل عليهـا أن تتبـع ، ومعنى ذلك أن المدرسة ال تكتفي بتقديم العلوم والمعارف كوجبـة غنيـة شـهية لتالميـذنا

 .صر وعلومهمن خاللها تجعل التالميذ مساهمين في تكنولوجيا الع التياألساليب التربوية الحديثة الالزمة 
تعمل على أن تحرك المعرفة عنـدهم بواعـث اإلبـداع والعطـاء والمشـاركة بـدال مـن بواعـث القعـود  وال بد أن

ــاع واالســتهالك والحضــارة الحديثــة بأبعادهــا المختلفــة حضــارة قوامهــا الخيــال المبــدع والعقــل  .والنقــل واالتب
وهـو أمـر البـد أن ، فـي القـرن الحـادي والعشـرينوتربية روح الخلق وإلبداع هدف تسعى إليه التربية  المجدد

ومن وسائله إثـارة الخيـال بأشـكاله المختلفـة عـن طريـق ، يتم في سن مبكرة وفي ظل ظروف وشروط معينة
وعـــن طريـــق اطـــالع األطفـــال خاصـــة علـــى مبـــدعات العلـــم والتكنولوجيـــا ، األدب والقصـــة والشـــعر وســـواها

وعلى المدرسة أن تسـاعده وتمكنـه مـن و الذي يتساءل ويتخيل ل المبدع هوالطف ،وتمرسهم بها منذ الصغر
  .)١٥(ةوعلى التربية أن تتخلص من الكثير من ممارساتها التقليدية والتسلطية والتوجيهي، التخيل واالبتكار

  
  :وفي القرن الحادي والعشرين يجب على المربين الذين يقومون بتنمية االبتكار واإلبداع مالحظة ما يأتى
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  ٤٨  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

ولكنهــا ، بالدرجــة األولــى) تكنيكيــةأو  هندســة(أو  االبتكــار والخلــق واإلبــداع التكنولــوجي لــيس قضــيةن إ -أ
ن التعلـيم ونشـر المعلومـات وديمقراطيـة إومن ثم ف، Mindsetوٕانها حالة عقلية ، قضية فكرية في األساس

  .ريالصحية النطالق الفكر االبتكا اإلدارة وحرية التعبير وٕابداء الرأي هي الظروف
الخروج عن التقليد والتحرر من قيود الزمان والمكان والمادة هي شروط موضوعية إلمكـان تحقيـق ن إ -ب

  .بوقةاالبتكار واإلبداع والوصول إلى نتائج غير مس
ن التطوير التكنولوجي كمظهر لالبتكار هو عملية تراكمية تتم عبر الزمن وتحتاج إلى استثمار مالي إ -ج

إحــداث  ثــم فــان االســتثمار فــي أعمــال البحــوث والتطــوير هــو شــرط أساســي إلمكــانومــن ، وفكــري وبشــري
  .ذات معني ابتكاريةعمليات 

  .هو الماضي بالنسبة للمستقبل الذيحاضر االبتكار يتوجه إلى المستقبل وال يعيش في إطار ال -د
فـالتنظيم كلـه يعـيش ، ةاالبتكار عملية جماعية تتطلب التعاون والتضافر حتى ولو كانت بداياتها فرديـ -ه

  .حالة االبتكار
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  الفصل الرابع

  أساليب تنمية التفكير اإلبداعي
  

  
  

““““Problems cannot be solved by the same level of Problems cannot be solved by the same level of Problems cannot be solved by the same level of Problems cannot be solved by the same level of 
thinking that created themthinking that created themthinking that created themthinking that created them”””” 

Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein 
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  ٥٠  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  
مــن  التــيتعــددت أيضــا األســاليب والتقنيــات ، كمــا تعــددت مفــاهيم اإلبــداع وكــذلك تعــددت مظــاهره ومراحلــه

فـالتفكير اإلبـداعي كالبركـان خامـد داخـل كــل . ه لــدى األفـرادخاللهـا يمكـن تنميـة التفكيـر اإلبـداعي وتحسـين
وفيمـــا يلـــي عـــرض ألهـــم ، يخـــرج اإلبـــداع فـــي أحســـن وســـيلة، ومـــن خـــالل اســـتخدام تقنيـــات متنوعـــة، فـــرد

  :من خاللها يمكن تنمية اإلبداع التياألساليب المختلفة 
  
  
 رسم خرائط العقل ١-٤

  

  
  

ويرجـع الفضـل للعالمـة ، تقنية مـن أهـم تقنيـات تنميـة اإلبـداع Mind Mappingرائط العقل يعتبر رسم خ
ويعـد تـونى بـوزان . الـذي وصـف عمليـة التفكيـر اإلبـداعي واشـتهر بهـا عالميـاً  Tony Buzanتونى بوزان 
" ائط العقـلرسـم خـر "وتمثـل تلـك التقنيـة . وله مؤلفات وكتب عديدة عن اإلبداع والتعلم والذاكرة، مدرس رائع

، حد التقنيات الرائعة لوضع األفكار في شـكل بصـريأكما تعد تلك التقنية . من أفضل مساهماته في العالم
  .  يتعزز وتشجع عملية التفكير بشكل ابداع التيو 
  

الـذي اسـتخدم  ،Leonardo da Viniciوترجع الجذور التاريخية لتلك الطريقة إلى الفنان ليوناردو دافنشى
عملية  Alfred Lord Tennysonكما اكتشف ألفريد لورد تينيسون ، كير رسم الخرائط البصريةتقنيات تف

 .كانت الرائدة لرسم خرائط العقل التيو  Nuclear Shorthandالتفكير اإلبداعي وسماها االختزال النووي 
أداة رئيسية ال  حتى أصبحت، فاعلية أكثروعلى ذلك قام تونى بوزان بعمل تعديالت كي تكون تلك التقنية 

  .يتم استخدامها بانتظام لكل مفكر مبدع، تقدر بثمن
  

  : كيفية القيام برسم خرائط العقل للحصول على رؤى إبداعية
  ). أو برامج كمبيوتر لرسم خرائط العقل(يرة وأقالم ملونة ثأنت بحاجة إلى أوراق ك .١
 . في مركز الورقة )التحدي اإلبداعيأو  الفكرة األساسية(قم بتدوين بداية الفكرة  .٢

Ibق ا/'�ن /):�رات وا/�.��� إ
�� دىا/.� ا���ا
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  ٥١  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

، السـماح لعقلـك بالتـدفق الحـر لألفكـارأو  ،ن إمـا استكشـاف منهجـي لألفكـار الفرعيـةاواآلن لديك خيار  .٣
وُينصح باستخدام الخيـارين علـى حـد . واستخدم خرائط العقل لتتبع األفكار كما تظهر وتطرأ في رأسك

  .سواء في أوقات مختلفة
  

لرسم خرائط العقل إنشاء فروع مـن الفكـرة المركزيـة  Systematic Approachويتضمن االتجاه المنهجي 
فمــثًال إذا مــا قمنــا برســم خريطــة للعقــل عــن موضــوع الفيــديو بلــوج . يــتم وصــفها باألفكــار الفرعيــة، الرئيســية

Videoblogs ،أجهـزة ، ويتفرع منها أفكار فرعية مثل السـوفت ويـر، فإن الدائرة المركزية هي الفيديو بلوج
وهذا االتجاه المنهجي غالبًا ما ينتهي بعمل خريطة المعلومـات حـول . الخ...أفكار البرنامج ،RSS،الفيديو

ولكـــن مجـــرد رؤيتهـــا فـــي هـــذا الشـــكل ُيحـــرر العقـــل علـــى التفكيـــر بشـــكل خـــالق وافقـــي وحيـــوي . الموضـــوع
  . للموضوع

 

، ركزية على خريطة العقلفيبدأ بالفكرة الم، للعقل Free Flowing Approachأما االتجاه التدفقي الحر 
. وٕاضافة خط من الفكرة المركزية إلى الفكرة الجديـدة ووضـعها بـدائرة، ويظهر ما يتبادر إلى العقل بعد ذلك

يمكنــك ، وعنــد الوصــول إلــى طريــق مســدود .ويمكــن إضــافة الخطــوط والــدوائر مــن فكــرة جديــدة إلــى أخــرى
  .  أسهل في التطبيق عن الوصف وهى، أية فكرة فرعيةأو  العودة إلى الفكرة المركزية

 

 أقـلبتشـجيع اسـتخدام األقـالم الملونـة والرسـومات والكلمـات بنسـبة  Tony Buzanوبينمـا قـام تـونى بـوزان 
، فرسم خرائط العقل قابلـة للتكيـف للغايـة. إال انه يجب البحث عن األفضلية بالنسبة لك، في خريطة العقل

كالســفر وأثنــاء الجلــوس فــي ، كــن اســتخدامها فــي أوقــات مختلفــةومــن المم، ومفيــدة جــدا للتفكيــر اإلبــداعي
مشــاريع أو  كتــبأو  مقــاالتأو  فهــي طريقــة فعالــة لطــرح العديــد مــن األفكــار حــول موضــوع معــين. القطـار
حيـث يظهـر لنـا مـا يتبـادر ، األبعـاد ثالثـييوضـح خريطـة عقليـة للتفكيـر ) ١-٤(وفيمـا يلـى شـكل . تجارية

معرفية عن ذلك الموضوع على هيئة شبكة معرفية مرسومة فـى عقـل الفـرد مـن  للذهن من خياالت وروابط
ــة المكونــة للفكــرة األساســية حيــث تتشــعب تلــك األفكــار فــى إتجاهــات متعــددة ، عــدة مفــاهيم لألفكــار الفرعي

روابــط متعــددة  ســتعانة بالصــور الحســية والــروابط المناســبة والكلمــات وتكــوين صــور ثالثيــة األبعــاد ذاتباال
  .شكيل مفهوم خاصلت
  

 –وضـــع الخطـــة  :فعلـــى ســـبيل المثـــال تتمثـــل لنـــا األفكـــار الفرعيـــة فـــي الشـــكل التـــالي فـــي المفـــاهيم التاليـــة
فعلــى ســبيل ، وتتفــرع بعــد ذلــك مــن كــل فكــرة فرعيــة أفكــار أخــرى .الــخ...االختراعــات –الكلمــات  -الصــور

أمـا ، التنمية بدورها الى فكرة أخرى مثـل البنـاء وتتفرع، إلى شقين هما التنمية واإلدارة" الخطة"المثال تتفرع 
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وينطبق ذلـك علـى كـل فكـرة فرعيـة مـن األفكـار المطروحـة فـى  .المشاركةو  اإلدارة فتتفرع الى فكرتين التعلم
  .)١-٤( شكل

  

  
  األبعاد ثالثيخريطة عقلية للتفكير  ):١- ٤(شكل 

  
  
 العصف الذهني  ٢- ٤

  

  
  

الــى التوصــل لحــل جديــد واســتخدام العقــل فــي التصــدي النشــط  Brainstormingالعصــف الــذهني  يهــدف
ويعــد العصــف الــذهني أحــد أهــم التقنيــات المــؤثرة للتفكيــر . للوصــول إلــى أفضــل الحلــول المناســبة للمشــكلة

وسـرعة إطـالق  ال تتعلـق بـالحكم والنقـد التـيو ، فالسياسة المرتبطة بتلـك التقنيـة. اإلبداعي في عصرنا اليوم
 Alexويرجع الفضل إلى اليكس أوسبورن  .تمّثل طريقة شيقة لتوليد رؤى وٕابداعات جديدة، العنان لألفكار

Osborn حيـــث ظلـــت تقنيـــة ، فـــي أوائـــل األربعينـــات فـــي مجـــال صـــناعة اإلعالنـــات مـــن القـــرن العشـــرين
. تواصــل والتعــديل والتطــويرعامــًا مــن االســتخدام الم ٦٠مــن  كثــرالعصــف الــذهني فيــه كأحــد التقنيــات أل

مجموعـات رسـمية "وُتستخدم تلك التقنية من قبل العديد من الشـركات فـي جميـع أنحـاء العـالم تحـت مسـمى 
في مجاالت متعددة منها البحوث والتطوير و " Formalized Group Brainstormingللعصف الذهني 

R & D  والتسويقMarketing ذهنيالعصف ال )٢-٤(ويوضح شكل  وغيرها.  

 ���.�(/ 7��1I�/ا�1)�ب ا�� ا���ا
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  )٢٥(ذهنيالعصف ال): ٢- ٤(شكل 

  
، موضـوع معـينأو  وسـيلة فعالـة لتوليـد األفكـار حـول قضـية معينـة" الجمـاعي"وتعد تقنية العصـف الـذهني 

كمــا يعــد . القضــية المطروحــةأو  إجابــة للمشــكلةأو  تمثــل أفضــل حــل التــيومــن ثــم تحديــد الفكــرة واألفكــار 
وينبغــي أن ، فــرداً  ١٢-٨مــن األفــراد تتكــون كــل منهــا مــن عليــة مــع مجموعــات اف أكثــرالعصــف الــذهني 

وعلينــا أن نضــع فــي االعتبــار التهيئــة النفســية والمزاجيــة للمشــاركين فــي . ُتمــارس فــي بيئــة مريحــة ومناســبة
فإن ، فإذا ما شعر المشاركون في تلك الجلسة باالسترخاء وجو نفسي يسوده المرح، جلسة العصف الذهني
  . إبداعا كثروبالتالي توليد المزيد من األفكار األ، المجموعة على توسيع اآلفاق ذلك سوف يساعد أفراد

  
ومساحة زمنية لتبادل األفكار وأدوات لكتابـة األفكـار ، Facilitatorوتتطلب جلسة العصف الذهني ُميّسر 

، يع المشاركينوتشج، وترجع مسئولية الُميّسر إلى التوجيه واإلرشاد للجلسة). سبورة بيضاء –لوحة حائط (
  .وكتابة األفكار

  
فعلـى سـبيل المثـال ، من األفضـل أن تكـون جلسـة العصـف الـذهني لمجموعـة أفـراد متنوعـة مـن المشـاركين

. ذوى خبـرات وخلفيـات مختلفـة، حتى في تخصصات مختلفةأو  ،من منظمات مختلفة، من إدارات مختلفة
فمــن األفضــل أن يشــارك معهــم أفــراد مــن  ،تجمــع أفــرادا فــي مجــاالت متخصصــة التــيوحتــى فــي الجلســات 

كمــــا أن . بــــداعى للخبــــراء المتخصصــــينإ لهـــامى و إحيــــث يمكــــن أن يكــــون لهــــم دور  Outsidersالخـــارج 
األنشــطة الترفيهيــة األخــرى المقدمــة قبــل جلســة العصــف الــذهني أو  وتمــارين االســترخاء، تــدريبات اإلبــداع

إبــــداعا أثنــــاء  أكثــــريكونــــوا م بحيــــث يمكــــنهم أن تعمــــل علــــى مســــاعدة المشــــاركين فــــي االســــترخاء لعقــــوله
  .)b(الجلسة

  
يجابي والمتعالي والمتصيد القائد أن يدرك تصنيف األفراد فمنهم المشاغب واإلأو  كما ينبغي على المتدرب

يبــين النمــاذج المختلفــة مــن المتــدربين وكــل نمــط لــه  )٣-٤(شــكل . بأســئلته والبليــد الســلبي وغيــر المتعــاون
  .للتعامل معه طرق وأساليب
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  أنماط مختلفة من الشخصيات وكيفية التعامل معها ):٣- ٤(شكل 

  
ألنـه ، هم فعاليـةأكثـر ولكـن االتجـاه التقليـدي بشـكل عـام هـو ، وهناك العديد من االتجاهات للعصف الـذهني

 .رىبحيــث يســمح ألكبــر عــدد مــن المشــاركين ببنــاء األفكــار الواحــدة تلــو األخــ، أكثــر نشــاطا وتعاونــا علنيــا
  .العصف الذهني ءثناأ ايوضح نمط الشخصية وكيفية التعامل معه )١-٤(وجدول 

  
  نمط الشخصية وأساليب التعامل معها): ١- ٤(جدول 

نمط 
  الشخصية

نمط   أساليب التعامل معه
  الشخصية

  أساليب التعامل معه

  تعامل معه بهدوء  المشاغب
  استخدم معه أسلوب المؤتمرات

  امنعه من احتكار الجلسة

البليــــــــــــــــــــــــــــد 
  السلبي

  استخدم معه التشجيع لذكر األمثلة
  أسأله عن عمله

  أعطى له قدر من االهتمام
  وجه له أسئلة سهلة  المنطوي

  ارفع من ثقته بنفسه
  امدح رأيه قدر اإلمكان

  ال توجه له نقد  المتعالي
  استخدم معه نعم ولكن
  استخدم معه س لماذا؟

  حاول أن تستفيد منه  االيجابي
  عصف الذهنييساعد في ال

  احرص على استخدامه في الجلسة

غيـــــــــــــــــــــــــــــــر 
  المتعاون

  اعترف بعلمه وخبراته
  حاول تقدر مشاعره وأحاسيسه

  اضرب على وتر طموحه
المتصــــــــــــــــــــــيد 

  بأسئلته
  وجه أسئلته ألعضاء المجموعة

  اشغله بالتفكير في مواقف غامضة
  اعتبره أول من يوجه له السؤال

  أبو العريف
  "يزعم العلم"

  ج أفكارهحاول أن تعال
  دع األعضاء يتصدون له

  وجه له أسئلة عن مصادر المعلومات
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  العصف الذهنيأهداف  ١-٢-٤
  حل المشكالت حال إبداعيا -١
  خلق مشكالت للخصم -٢
  إيجاد حلول ومشاريع جديدة -٣
  تحفيز وتدريب تفكير المتدربين -٤
  
  خطوات العصف الذهني ٢-٢-٤
فعدم الوضوح فـي ، وهى خطوة ذات أهمية كبرى .يابداع حديتالموضوع باعتباره أو  تحديد المشكلة •

إلـى العديـد مـن األفكـار الفاشـلة لحـل  ؤديالتحديد غير الواضح للمشكلة يمكن أن يـأو  تحديد المشكلة
 . ذهنيمراحل العصف ال) ٤-٤(، ويوضح شكل المشكلة

ــداع تبــدأ عــادة باألســئلة التاليــة •  ؟...كيــف يمكننــاأو  ،؟...نســتطيع التــيمــا هــي الســبل  :تحــديات اإلب
معلومـة خارجـة عـن أى  مـوجز وفـى صـميم الموضـوع ويسـتبعد وينبغي أن يكـون التحـدي لحـل المشـكلة

كيـف يمكـن أو  نسـتطيع بهـا تحسـين المنـتج س؟ التـيما هي السبل : فعلى سبيل المثال. المشكلة ذاتها
  لمحليين لالنضمام إلى النادي؟أن نشجع المزيد من السكان ا

ولكــن التجربــة ســوف تظهــر كــم الوقــت ، )دقيقــة ٢٥نوصــى بحــوالي (فســك مهلــة زمنيــة محــددة أعــط لن •
أعـط . فالمجموعات الكبيرة قد تحتاج إلى مزيد من الوقت للحصول على أفكار مـن الجميـع. المطلوب

  . كلما كان أفضل، ولكن كلما زاد عدد األفكار، فكرة ٥٠وليكن الحد األدنى . لنفسك حدًا لكم األفكار
يقوم المشـاركون بطـرح الحلـول للمشـكلة علـى ، بمجرد البدء في جلسة العصف الذهني وتبادل األفكار •

ليراهـــا  –لوحـــة أو  عـــادة مـــا تكـــون علـــى ســـبورة بيضـــاء –بتـــدوينها  Facilitatorأن يقـــوم الُميّســـر 
سـخيفة و أ ومهما كانت الفكـرة مسـتحيلة، نقد لألفكار على اإلطالقأى  ال يكون هناكأيجب . الجميع

 . وال يتم تشجيع النقد، يتم تشجيع جو المرح .يجب كتابتها

وتأكــد بــأن ، قــم باختيــار أفضــل خمــس أفكــار مــن وجهــه نظــرك، عنــد انتهــاء الوقــت المحــدد للجلســة •
 .  الجميع قام بالمشاركة في جلسة العصف الذهني وتبادل األفكار

حلــول للمشــكلة المطروحــة وينبغــي علــى تمثــل أفضــل ال التــيدون خمســة معــايير للحكــم علــى األفكــار  •
ينبغـي أن تكـون "، "ي أن تكـون التكلفـة فعالـةينبغـ"فعلى سبيل المثـال ، "ينبغي"المعايير أن تبدأ بكلمة 

 . الخ..."يوليو ١٥ينبغي أن ننتهي من ذلك قبل "، "قانونية

هاء من إعطاء اعتمادا على تلبية كل معيار وعند االنت، خمس نقاط –أعط كل فكرة درجة من صفر  •
 . قم بتجميع الدرجات، النقاط لكل معيار

ولكـن يجـب عليـك أن تحـتفظ بسـجل ألفضـل . تلق أعلى نقـاط هـي األفضـل لحـل المشـكلة التيالفكرة  •
 .األفكار ونقاطها والرجوع إليها في حال عدم قابلية تطبيق الفكرة األفضل
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 مبادئ أساسية للعصف الذهني ٣-٢-٤

 فكار المتولدةضرورة تجنب النقد لأل .١

  الترحيب بكل فكرة مهما كانت ضعيفة .٢
  اطالق حرية التفكير لكل فرد .٣
  التأكيد على زيادة كم األفكار .٤
  تطوير األفكار بعد طرحها .٥
  تأجيل الحكم على قيمة األفكار .٦
 الكم يولد الكيف في األفكار .٧

 

مراحل العصف الذھنى

تحديد مشكلة

ايجاد حل
للمشكلة

توليد افكار

  
  ذهنيمراحل العصف ال): ٤- ٤(شكل 

  
  
 الصور تدفق ٣- ٤
 

  
  

وقد أّلف وينجر كتابًا ، Image Streamingتدفق الصور  تقنية Win Wenger )٦٤(ابتكر وين وينجر
وُيعتبر وينجر أحد أهم ". How to increase your Intelligenceكيف ُتحّسن ذكاءك "تحت عنوان 

وأهمية هذه التقنية . في التطبيق العقلي امتميز  اريادي ادور كما أن له ، من كتبوا في مجال الذكاء والعبقرية
وإلمكانية الوصول لفهم أكثر دقة . وفعاليتها ترجع الى الوصول ألعلى درجات الرؤى العقلية واإلبداعية

يجب ممارسة التمرين التالي الذي يساعد على تنشيط المنطقة العليا بالقشرة الدماغية ، لتلك التقنية

أ�9 أروع ا/�:'��ت ا/,��>  /)��Mل 
 ا���ا��1�7 در"�ت ا/�.��� أإ/7 
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Higher Cortical Brain  وتشهد على ما بداخلك وعيوالسماح لنفسك بأن تكون على         
"Inner Witness")فإذا كنت تتحدث عن تجربة ما بصوت عال فإنك تشهد على ما في عقلك  .)٦٥

إلى إجراء اتصاالت عصبية في الدماغ عبر نصفى الدماغ  ؤديفإن ذلك في الواقع ي، وأنت مغلق العينين
الحديث بصوت مرتفع (ال تربط معظم الناس بين تلك القدرتين ، ففي الواقع. تنشيطها مسبقاً لم يتم  التي

 Visualizationفإنه يعتبر في عملية تصور، في حين أن من يتحدث وعيونه مغلقة، )وعيون مغلقة

Process . فإنه ال يتم في الغالب ربط مركز اللغة في النصف األيسر من الدماغ بالمراكز، وهكذا 
  . وبناءًا على ذلك لم يتم تنشيطها من قبل، البصرية بالنصف األيمن من الدماغ

  
ويجب الوضع . وُيحقق هذا األسلوب تنشيط الروابط العصبية بين مركزي اللغة والبصر في نصفى الدماغ

شخص حي للحديث معه أو  استخدام جهاز تسجيل -للقيام بالتدريب على هذه التقنية  - في االعتبار 
حيث ُيعد االستماع لتسجيل صوتي خاص بك جزء من ، تدور في الذهن التيالخياالت والصور  عن

ستالحظ تحّسن ملحوظ في ، دقيقة يوميًا لمدة ال تقل على ثالثة أسابيع ٢٠فلو تم التدريب  .عملية مفيدة
  . القدرة على معالجة المعلومات وسيتم تقوية وتعزيز قدرة التصور الذهني

  
  ت التدريبخطوا ١-٣-٤

  .الجلوس بشكل مريح مع غلق العينين .١
فـيمكن وضـع ، ولكـن إذا لـم يكـن ذلـك ممكنـاً ، من األفضـل أن يكـون هنـاك شـخص حـي للحـديث معـه .٢

إذا واجهــت . قــم بوصــف كــل التفاصــيل الدقيقــة لمــا تواجهــه فــي هــذا الشــريط. جهــاز تســجيل أمامــك
وٕاذا مـا  ).الـخ...اللـون –الشـكل (تـراه فصـف كـل مـا ، وٕاذا رأيـت شـيئاً . فصفها بصـوت عـال، خياالت

فقـم بوصـفها ، فقم بوصفه أيضًا حتى ولو لم تعن لك الصـور أي شـيء، شعرت بإحساس مادي معين
 . والتعبير عنها شفهياً 

 . فصفه بصوت عال، وٕاذا ما سمعت أي شيء في هذا الخيال. فقم بوصفها، إذا ما شعرت برائحة .٣

 ن دقيقة يالداخلية الخاصة بك لمدة عشر استمر على هذا الحال بوصف الخبرة  .٤

  
. محــور هــذا التــدريب هــو اســتخدام مهــارات اللغــة اللفظيــة بــالتزامن مــع اســتخدام مهــارات التصــور الــذهني

وسيســاهم ذلــك التــدريب بشــكل كبيــر فــى مســاعدة . ســارات جديــدة للتفكيــر فــي الــدماغوبــذلك ســيتم إنشــاء م
ويمكـن الرجـوع  .لق وتنشـيط تلـك الوصـالت العصـبية الجديـدةمن خالل خ، القدرات اإلبداعية الخاصة بك

للوصول إلى معلومات أكثر في هذا " The Einstein Factorعامل آينشتاين "إلى كتاب وينجر بعنوان 
  . المجال
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 احتضان األحالم ٤- ٤

  

  
  

وهى تقوم في األساس . ل إلى إبداعات خارقةتعد تلك التقنية المستخدمة للتفكير اإلبداعي من أجل الوصو 
وُتعــد تلــك الطريقــة . ليــتم اســتخدامها فــي التفكيــر اإلبــداعي، علــى وضــع مشــاهد العقــل البــاطن فــي األحــالم

وممارسة ذلك فـي صـباح اليـوم ، وخصوصًا إذا كان الفرد يستطيع استجماع األسس في نهاية اليوم، بارعة
قـد يكـون ، شـيء ال نعتـاد عليـهأى  ويستغرق ذلك بضـع دقـائق ولكنـه مثـل. التالي للقيام باحتضان األحالم

  .شيئا محرجًا لنا في البداية
  

، هـو ذلـك األسـلوب لممارسـة تعلـيم زرع البـذرة فـي العقـل" Dream Incubation احتضان األحـالم"تقنية 
، سـبيل المثـال فعلـى. لالسـتجمامأو  سواء لمحاولـة حـل مشـكلة مـا، من أجل أن يظهر حلم لموضوع معين

فــإن ، وعلــى ذلــك. وف يحلــم بعــرض مــا ســيقوم بتقديمــهنــه ســأقــد يــذهب شــخص مــا للســرير مكــررًا لنفســه 
  . احتضان الحلم ببساطة هو االهتمام بالتركيز على مسألة محددة قبل الخلود للنوم

  

  
  

ففي دراسة بكلية الطب جامعة . مدى فترات زمنيةوقد أثبتت العديد من الدراسات نجاح هذا األسلوب على 
مثـل (مـن الطـالب بـالتركيز علـى مشـكلة مـا  Barrett Deirdreطلبـت الـدكتورة باريـت ديـردرى ، هارفـارد

وتوّصلت تلك التجربة إلى . قبل ذهابهم للنوم ليًال لمدة أسبوع) مشكلة موضوعيةأو  لم ُتحل التيالواجبات 
ُتعد ُمرضية للحـالم وتقييمـًا موضـوعيًا  التيو ، لوصول إلى حلول في رواية األحالمأنه من الممكن بالتأكيد ا

ففـــي تلــك الدراســـة لـــديردرى قــام ثلثـــي المشـــاركين  .لحــل المشـــكلة علـــى حــد ســـواء بواســـطة مراقــب خـــارجي
  . )٣٠(بينما توصل ثلثهم إلى شكل من أشكال الحل في أحالمهم، اختاروها التيبمعالجة المشكلة 

  
تم التوّصل إلى فعاليتها في حل المشكالت وتحقيق مزيدًا مـن ، راسات أخرى لذلك من حضانة الحلموفى د

  . )٤٣(الذاتية والطبيعة الشخصية

ا�Q�9ن ا���Oر ا���ا��  	� *Iل 
 اI9Oم ُ�,.^ ا/�.��� ا/I5ق وا���اع

ا�Q�9ن اI9Oم زرع ا/FLرة اOو/7 �� 
 ا/:! /)��Mل إ/7 ���ة /? ��� 	�"�دة
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نجــد أن معظــم تلــك األحــالم ، وفــى دراســة أخــرى لعلمــاء وفنــانين بــارزين كــانوا يجــدون اإللهــام فــي أحالمهــم

ن االســـتطالعات اكتشـــفت المصــادر غيـــر الرســـمية إال أن نســـبة صـــغيرة مــ، ظهــرت عنـــدهم بشـــكل تلقــائي
ورؤية ، حيث ذكروا وأعطوا ألنفسهم مقترحات ناجحة بخصوص أعمالهم الفنية، "احتضان الحلم"ـلمرورهم ب

   .)٣١(وسؤال األحالم لحل المشكالت قبل أن يخلدوا للنوم، العمل الفني مكتمالً 
  
  لحل المشكالت" احتضان الحلم"قة طري ١-٤-٤

 .اًال على قطعة من الورق وضعه تحت وسادتكاكتب سؤ  -

وحيث أن األحالم تستخدم لغة ، قبل أن تخلد للنوم فكر في السؤال الذي كتبته في عقلك -
 .البصيرة فإن ذلك له أهمية كبيرة في تخيل السيناريو الذي تريد اإلجابة عليه

منحك بعض وي، وفى الصباح سوف يحتوى حلمك على رموز واستعارات تعبر عن المشكلة -
  .المقترحات عن كيفية التعامل مع تلك القضية

  
  
  أسلوب حل المشكالت ٥- ٤
  

  
  

ـــة متقلبـــة تحـــوى مجـــاالت عـــدة منهـــا  ـــرة فـــي بيئ ظهـــرت العديـــد مـــن التغيـــرات الســـريعة فـــي الســـنوات األخي
للمرونة والقدرة على التكيف للبقاء علـى مما أدى إلى االحتياج الشديد ، التكنولوجية والسياسية واالقتصادية

ويمكن التعامل معها ، يتم مواجهتها من قبل الشركات أكثر تعقيدا التيكما أصبحت المشكالت . قيد الحياة
، وكثيرًا مـا تكـون تلـك المجموعـات متعـددة التخصصـات. فى أغلب األحيان من قبل مجموعات من األفراد

حيـــث ســـيكون لألفـــراد وجهـــات نظـــر مختلفـــة ، ت فـــى التواصـــلممـــا قـــد يســـبب فـــى أغلـــب األحيـــان مشـــكال
  . للمشكلة المطروحة وآراء مختلفة حول كيفية التوجه نحو حلها

  
 Group Creativityالـذي يتضـمن إبـداع المجموعـة ، وسنهتم في هـذا الجـزء بالجوانـب التعاونيـة لإلبـداع

  .  )٥٥(لى نتائج إبداعيةبدورها إ ؤديت In-group Interactionsوتفاعالت في المجموعة 
  

�-� !9 Y�0	V.'� �'�I�= 	-��ى ا/�.���  �
 أ/�Lت أ�'=����آ�� �Hل  ا/Fي ��"� /��'�
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ال تنطوي على عمـل فـرد  التيو ، فقد نجد في وقتنا الحالي العديد من األعمال ذات الداللة واألهمية الكبيرة
ويكـون نـاتج . بل ترجـع إلـى عمـل مجموعـة مـن األفـراد المتعـاونين فـي وضـع حلـول لمشـكلة مـا، واحد فقط

  . ةمشتركبصورة ) الجماليأو  المعرفي( هئن األفراد لبناذلك التفاعل هو عمل إبداعي شارك فيه العديد م
  

نـه عمليـًا قـد قـام أو  "Creative Breakthrough يخـرق ابـداع"وقـد يكـون هنـاك حالـة لشـخص مـا عنـده 
وربمـا نتيجـة للتفـاعالت السـابقة بـين ، إال أن هذا الخرق قد ظهر فى سـياق المجموعـة، بحل المشكلة بذاته

، ديناميكيــة المجموعــة، المعــارف المعنيــة، التوقيــت، تلــك التفــاعالت. الــبعضأعضــاء المجموعــة بعضــها 
  .ن توضع موضع اهتمام وتركيزأعناصر هامة يجب هي  وكيفية تقديمهم الدعم باألدوات، سمات األفراد

  
  اطار ١-٥-٤

قدر ينطوي العمل اإلبداعي على . لإلبداع بالحل التعاوني للمشكالت CreEx Frameworkُيمّثل إطار 
فـالجمع بـين  .)٥٢(وتحويلهـا إلـى معرفـة جديـدة Pre-Existing Knowledgeمعين من المعرفة المسـبقة 

   .المفاهيم المختلفة للمجاالت يسمح للقائمين بحل المشكالت عن طريق التفكير بطرق وحلول غير تقليدية
لحلـول التعاونيـة اإلبداعيـة ينبغي معالجتها من خـالل نظـام لـدعم ا التيهناك نوعان من مستويات التفاعل 

  : للمشكالت
 Intra Groupمن داخل المجموعة  -    Extra Groupمن خارج المجموعة -     

 

المعرفــــة (اهتمــــت باإلبــــداع الفــــردي وعالقــــات الفــــرد بالعــــالم الخــــارجي  التــــيفهنــــاك العديــــد مــــن األبحــــاث 
ـــالمعر ( تهم فـــي المجموعـــةفـــاعالوت، بينمـــا نجـــد أنـــه عنـــد التعامـــل مـــع مجموعـــة مـــن األفـــراد). والخبـــراء ة ف

ينـتج   Csikszentmihalyiلــ  وفقـاً . )٥٥(ال يقل فى أهميته عن تلك العوامـل الخارجيـة) المشتركة وغيرها
  : اإلبداع من نظام يتضمن ثالث عناصر تفاعلية وهى

  Individualالفرد  •

 Domain المجال •

 Fieldالميدان  •

  
شــيء ) إبــداع(ملــوا ضــمن ذلــك المجــال لخلــق أمــا األفــراد فيع، فالمجــال يؤســس الرمــوز والقواعــد المشــتركة

، إذا مـا كانـت إبداعيـة أم ال، تحكـم عـن تلـك المسـاهمات التيأما الميدان فهو مجموعة من الخبراء ، جديد
  .)٣٥(وتستحق أن ُتدرج ضمن المجال
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بأفضــل ، ة ُمســبقةوتُبنــى مــن خاللهــا المعرفــة علــى معرفــ، وعلــى ذلــك فاإلبــداع هــو عمليــة دوريــة مســتمرة
، كمـا هـو موضـح فـى فـي عمليـة شـبيهة بعمليـة التطـور، تم استيعابها وتجاهل األفكار السيئة التياألفكار 

  .)٥-٤(شكل 
  

  
  عملية اإلبداع): ٥- ٤(شكل 

  
  حل المشكالت ٢-٥-٤

ــاد وتتطلــب حلــوًال متفــر  التــيمعظــم المشــكالت  دة تواجههــا الشــركات فــي الوقــت الحــالي ليســت ســهلة االنقي
وُتــدعى أيضــًا بالمشــكالت (وهــذه المشــكالت غالبــًا مــا تكــون ضــعيفة التحديــد ذات نهايــة مفتوحــة . ومبتكــرة

فإن عملية حل المشكالت تتوقف ، لذلك. لها أكثر من حل وليس لها نقطة توقف واضحة، )غير المحددة 
حيـث يقـوم المصـممون ، ةويعتبـر حـل تلـك المشـكالت عمليـة تكراريـة استكشـافي. عند نفاذ مـوارد المجموعـة

فالعمليـــة هـــي تحديـــد . والتعــرف علـــى المشـــكلة أثنـــاء اســتنباط الحـــل، )٣٢(عليهــا بتجريـــب مســـارات مختلفـــة
  . المشكلة وحلها

  
فــبعض المشــكالت بطبيعــة الحــال متعــددة التخصصــات وتتطلــب فريقــًا مــن الخبــراء فــى مجــاالت مختلفــة 

ن تلك األفـراد أوخصوصًا ، ال االرتباك والخلط وسوء الفهمن يزيد من احتميفإدخال أفراد آخر . للتصدي لها
كما ُيعد تنوع األفراد المعنيين فى عملية حل المشكالت هو مشكلة . من خلفيات وتخصصات مختلفة يتأت

   .)٣٤(فقد تتسبب فى صعوبة التواصل وتفتيت المجموعة، أضافية
  

. دة بتجميــع المــوارد مــن تخصصــات مختلفــةومــع ذلــك يرجــع التعامــل مــع العديــد مــن حــل المشــكالت المُعّقــ
أن تشــكيل مجموعــات متعــددة التخصصــات لمعالجــة المشــاكل الُمعقــدة  Nissani )٥٣(حيــث يقــول نيســانى

  . الغرباء يقومون بتحقيق رؤي جديدة ومنهجية للمشكلةأو  كما أن الدخالء، ابتكاريةإلى حلول أكثر  ؤديت
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إلـى أن جهـل أحـد األشـخاص بمجـال شـخص آخـر ، التخصصـات بالنسـبة للفـرق متعـددة )٤٠(ويشير فيشـر

، "Symmetry of Ignoranceتماثــل الجهــل "وأطلــق عليــه فيشــر . وخبرتــه تعمــل علــى تحفيــز اإلبــداع
بـدوره إلـى توليـد أفكـار  ؤديوهـو مـا يـ، بدوره إلى مناقشات وتفسيرات للمفاهيم ووجهـات النظـر ؤديوالذي ي
  . جديدة

  
محفـــزات الخارجيـــة كعامـــل تشـــير إلـــى ال التـــيفـــي أبحـــاث اإلبـــداع  اعامـــ ااتفاقـــ وعلـــى ذلـــك نجـــد أن هنـــاك

 Santanen, E.L., Briggs, R.O., de Vreede, G )٦٠(حيـث اقتـرح سـانتانين وزمـالؤه. لإلبـداع

فالمعرفـة مرسـومة فـي عقـل الفـرد كشـبكة مـن . نموذجًا لشرح كيفية توّصل األفـراد لحلـول إبداعيـة (2003)
    .رابطةأى  ال توجد بينها التينبع اإلبداع من مزيج وربط بعض العالقات وي، المفاهيم

  
  معالجة المشكلة ٣-٥-٤

أن تحديـد المشـكلة و  ،لعل حل المشكالت واإلبداع ينبع من ماهية طريقة البحث وكيفية النظر الى المشكلة
غيــر الواضــحة وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى المشــكالت  .)٣٥(ال يقــل أهميــة عــن التوصــل إلــى حلهــا

  . يضعف تعريفها وُتثير الجدل ويسوء عرضها للتأويل التيو ، )المشكالت غير المحددة(
  

  :)٢٣(تقدم حًال للمشكالت التيبعض النماذج 

كما  .بأنها سلسلة من العمليات المعرفية الموجهة نحو هدف، حل المشكالت Andersonيعرف أندرسون 
نوع من النشـاط العقلـي حل المشكالت بأنها  Swanson, Cooney & Brock يعرف سوانسون وآخرون

فـالفرد فـي هـذا الموقـف عليـه أن يكـون جـاهزًا بمـا هـو موجـود . يقوم على التحدي العقلـي والمنافسـة العقليـة
وهناك العديد . ويقوم بمعالجة وٕاعداد وتجهيز هذا المحتوى لكي يحل المشكلة، ومخزون في الذاكرة العاملة

ومـن ، كـان لهـا أثـر قـوي فـي المخططـات اإلرشـادية التـيو ، تقدم خطوات لحل المشـكالت التيمن النماذج 
  :أهم هذه النماذج

ثـم تعريـف ، عرض المشكلة: الذي يقوم على الخطوات التالية) John Dewey" (جون ديوي"نموذج   -أ 
  .ثم انتقاء االفتراض األكثر كفاءة، ثم تقييم االفتراضات، ثم توليد افتراضات، المشكلة

التوجـه : ويتكـون مـن الخطـوات التاليـة) Dzurilla & Goldfried" (جولـد فريـد"و" دزويـرال"نموذج   -ب 
ــم تعريــف المشــكلة وتشــكيلها، العــام نحــو المشــكلة ثــم التحقــق ، ثــم اتخــاذ القــرار، ثــم توليــد البــدائل، ث

  .والتقييم
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، فـي البنـاء العقلــييقـوم علـى نظريتـه  الـذيلحـل المشـكالت  )Guilford -1986" (جيلفـورد"نمـوذج   - ج 
ــه الــذيو  ــاء العقلــي لحــل المشــكالت"أطلــق علي ــدأ ، "نمــوذج البن والخطــوة األولــى فــي ذلــك النمــوذج تب

قـد يكـون علـى (مثيـر داخلـي مـن الجسـم أو  باستقبال النظام العصبي للفرد لمثير خـارجي مـن البيئـة
مــن  ية فــي الجــزء الســفللعمليــة تنقيــ تالمــدخالأو  ثــم تتعــرض المثيــرات الخارجيــة، )شــكل انفعــاالت

ماغ الدماغ عن طريق نسيج شبكي يعمل كبوابة تتحكم في عبور كل المثيرات القادمة إلى مراكز الد
  .العليا حيث اإلدراك والمعرفة

  
  )٢٤(أساليب حل المشكالت ٤-٥-٤

الفعلـي يسـتخدمها الفـرد فـي الحـل  التـيالطريقة أو  بين األسلوب اواضح اينبغي اإلشارة إلى أن هناك خلط
يتعامــل بهــا الفــرد مــع مشــكلته وتقــديره أثنــاء حــل المشــكلة باعتبــار أنــه  التــيالطريقــة و  ،لمشــكلته مــن ناحيــة

   :يستخدمها الفرد في حل المشكلة التياألساليب و  .يواجه مشكلة من ناحية أخرى
   :أأسلوب المحاولة والخط -١

فهــو ، لحــل المشــكلة ساســياألســلوب اال إلــى أن هــذا األســلوب يعــد بمثابــة (Baron,1983) بــارون يشــير
ولكـن  ،قـد تفيـد أحـدها فـي الوصـول للهـدف التـيأسلوب يعتمد على تجريب عدد من االستجابات المختلفـة 

ويمكن اللجوء إليهـا فـي حالـة عـدم تـوفر معلومـات كافيـة السـتخدام  ،دون ضمان الوصول إلى حل مناسب
 .ر مع الحيوانات واألطفال وقليلي الخبرة أكثر من الكباروقد تصلح هذه الطريقة أكث .طريقة أكثر منهجية

  
  :األسلوب العقلي لحل المشكلة -٢

 ،لمختلــف مبــادئ حــل المشــكالت الفعــال يومهــار  ،حيــث يتضــمن هــذا األســلوب تطبيــق نظــامي تخطيطــي
بة االسـتجاأو  يوهو عبارة عن خطوات محددة وكل مهمة في هذه العملية تساهم في اكتشاف الحـل التكيفـ

  :وهذا األسلوب يتضمن أربع مهارات هي .المواجهة المناسبة
الوصـف  ،تحديد العوائق للهـدف ،وتتضمن القدرة على فهم طبيعة المشكالت: تعريف وصياغة المشكلة –أ

  .التأثير –إدراك عالقات السبب  ،الواقعي للموضوعات
  . العديدة وتتضمن القدرة على العصف الذهني ألفكار الحل :توليد البدائل -ب
وكـذلك بتحليـل مـدى فائـدة هـذه لحـدوث هـذه النتـائج  يالقدرة على التنبؤ باالحتمال القو  :صنع القرارات -ج

   .النتائج
وتحديد أماكن الخلل  ،القدرة على تنفيذ خطة الحل األمثل ومراقبة تأثيراتها :إنجاز الحل والتحقق منه -د

  . النواتج مرضية إذا كان غير فعال والتدعيم الذاتى إذا كانت
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   :حل المشكالت استراتيجيةستعانه بالا -٣
 التـيو  ،األسلوب الذي يستخدمه الفرد واستحضار المعلومـات المتعلقـة بـالموقف المشـكل ستراتيجيةتعنى اال
  .وتقييمها بشكل أكثر مرونة وفاعلية منها خطط الحليشتق 

    :وهذه اإلستراتيجيات هي
واحدة من استراتيجيات حل مشكالت المواجهة  ستراتيجيةتعد هذه اال :اياتالوسائل والغ استراتيجية )أ

تحدد الفرق بين األوضاع الراهنة ووضع الهدف والسعي إلى تخطى هذه الفجوة  التياألكثر شيوعًا و 
اختراق الفروق بين ما (لتقليص الفروق بين الوضع المبدئي ووضع الهدف أي  ستراتيجيةوتسعى هذه اال

للوصول إلى الغايات والتحقق وتوظيف ذلك باستخدام الوسائل المناسبة ) ما يجب أن يكونهو كائن و 
  .منها
هي استراتيجيه تقوم على أساس تمكن القائم بالحل بالتحرك  :العمل بين اإلقدام واإلحجام استراتيجية )ب

منها نتيجة مستخلصة  من البداية إلى النهاية ضمن حاالت مكوناً أو  من المعطيات إلى الهدف(األمامي 
وتقوم هذه ) لحللنحو المعطيات لبناء االستنتاجات من الهدف متجها (والتحرك الخلفي  )عن سابقتها

المقدمة والقيام بمسح أو  على القفز في االستنتاج والتحليل وما وراء المعلومات المعطاة ستراتيجيةاال
 .محددات الموقف المشكل ومعطياته بصورة دينامية

إلى أنها تشير إلى إدراك الفرد  ١٩٩٨يشير بارون  :)مقارنة المظاهر(التناظر المعرفي  راتيجيةاست )ج
حقق  الذيباألسلوب السابق للتشابه بين المشكلة الراهنة وما سبقها من مشكالت مما يسهل االستفادة 

 .ي حل المشكلة الراهنةف ،نجاحاً 

ذات أو  البحث في الذاكرة عن المفردات المتصلة يةاستراتيجوهى  :البحث عن العالقات استراتيجية) د
    .بتمثيل عقلي ماأو  العالقة بمثير معين

واإلبقاء عليها مع  ،ترد إلى الذهن التيوهى االحتفاظ باالستجابة األولى  :التحقق استراتيجية )هـ
 .ستمرار في استخدام أي معلومات لدى الفرد لمحاولة تقرير االستجابة الصحيحةاال

  
أن اإلبــداع يمكــن تنميتــه بوســائل وتقنيــات مختلفــة ويمكــن االســتفادة مــن قــدرات اإلنســان يتضــح مــا ســبق م

للنجــاح فــي عالمنــا اليــوم الــذي يتغيــر  اهامــ افاإلبــداع يعتبــر مفتاحــ .الكامنــة واســتغاللها فــي أحســن صــورة
العمليــات مثــل التطــوير الن اإلبــداع يــرتبط بجوانــب حياتيــة يوميــة نحتاجهــا فــي العديــد مــن . بســرعة هائلــة

ــيم بمختلــف مســتوياته، والتحســين ــار الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب، حــل المشــكالت، والتعل ، واختي
ـــز المـــوظفين ـــي ، إرضـــاء العمـــالء، التعامـــل مـــع المـــوارد المحـــدودة، صـــنع القـــرار، وتحفي التغيـــر الســـريع ف

يـــل مبـــدع قـــادر علـــى مواجهـــة الصـــعوبات والـــدعوة لكافـــة المؤسســـات المجتمعيـــة هـــو إنشـــاء ج التكنولوجيـــا
  .فة حتى يمكن مواكبة العصر القادموالتغلب عليها بطرق غير تقليدية وغير مألو 
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  المراجع
  
  
  المراجع باللغة العربية :والً أ
-١٦٣ص دار الشروق، القاهرة، ،)رؤية نفسية( آفاق جيدة في اإلبداع ):٢٠٠١( أحمد عكاشة.١

١٦٤  
، ترجمة غسان عبد الحي، عالم المعرفة، العدد اإلبداع العام والخاص): ١٩٨٩(لكسندرو روشكا أ.٢

  ٦٢، ٦٠، ٥٩، ١ص، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، )١٤٤(
  ١٦ايتراك للنشر والتوزيع، ص اإلبداع والصراع، :)٢٠٠٤(أيمن عامر .٣
  القاهرة ،العربية دار النهضة ،الذكاء مقاييسه ):١٩٩٧( جابر عبد الحميد جابر.٤
، بيروت، ٦، مركز دراسات الوحدة العربية، طالمجتمع العربي المعاصر ):١٩٩٨( حليم بركات.٥

  ٣٤٢ص
التفكير الناقد وعالقتـه ببعض سمـات الشخصيـة لدى طالب ): ٢٠٠٥( حمدي محمود رشوان.٦

  جامعة جنوب الوادي ماجستير، ،الجامعة
-فبراير مجلة العلوم االجتماعية، ،االكتئاب الهوسى اإلبداع ومرض ):١٩٩٩( خضر األحمد.٧

  .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مارس،
دار الفكر للنشر  ،تعليم األطفال الموهوبين ):١٩٨٩( مفيد نجيب حواشينو  زيدان نجيب حواشين.٨

  والتوزيع
نوي السابع المؤتمر الس ،تعليم األمة في القرن الحادي والعشرين ):١٩٩٠( سعد الدين إبراهيم.٩

مسودة التقرير التلخيص ( ١٤/٥/١٩٩٠إلى  ١٢ من في الفترة للهيئة العامة لمنتدى الفكر العربي
  .٣٥ص ،عمان ،منتدى الفكر العربي ،)لمشروع مستقبل التعليم في الوطن الكارثة واألمل

 عشرين،وال الدراسات العليا العربية وتحديات مطلع القرن الحادي ):١٩٩٤( ضياء الدين زاهر.١٠

المؤتمر  ١٩٩٤أبريل ٢٠- ١٧ ،التعليم العالي العربي وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين
  ٣التربوي الثاني لقسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة الكويت، ص

مكتبة الملك فهد  ، الرياض،اإلبداعيلمحات عامة في التفكير : )٢٠٠٢( عبد اآللة إبراهيم الجيزان.١١
  ٣١، ٢٤صالوطنية، 

 وكالة المطبوعات، الطبعة األولى، ،سيكولوجية اإلبداع في الحياة): ١٩٨١( عبد العلى الجسماني.١٢
  الكويت
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، الطبعة األولي، الموسوعة النفسية علم النفس في حياتنا اليومية): ١٩٩٥(عبد المنعم الحفني .١٣
  ٢٤ص ،مكتبة مدبولي

بينيه للذكاء الصورة الرابعة  –لمقياس ستانفورد  القـدرة التمييزية: )٢٠٠٨( عبداهللا سيد احمد.١٤
 ،واختبارات القدرة اإلبداعية في التمييز بين المبدعين ذوي اإلنتاج اإلبداعي وغـير المبدعين

  .جامعة أسيوط دكتوراة،
 ،التربية والعمل العربي المشترك في سبيل تربية عربية أصيلة متكاملة ):١٩٨٨( عبداهللا عبد الدايم.١٥

  ٣٠ص  ،دار العلم للماليين عمان،
 ،)٢٢(العدد  ،مجلة علم النفس ،قائمة سمات الشخصية الناقدة :)١٩٩٢(فاروق السيد عثمان .١٦

  ٢٢ص ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة
ص  ،المنصورة ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،علم النفس المعرفي ):١٩٩٤( فتحي الزيات.١٧

٤٩٨- ٤٩٥  
ية العين، دولة اإلمارات العرب. مفاهيم وتطبيقات: تعليم التفكير :)١٩٩٩(عبد الرحمن جروان  فتحي.١٨

  .دار الكتاب الجامعي: المتحدة
الثة، اسيوط، دار ، الطبعة الثنفسيموسوعة علم النفس والتحليل ال): ٢٠٠٥(فرج عبد القادر طه .١٩

  ٢- ١ص ،الوفاق للطباعة
  ٦٢٧القاهرة، ص ،، األنجلو المصرية٥، طالنفس التربويعلم  :فؤاد أبو حطب آمال صادق.٢٠
، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة المعجم الوجيز): ٢٠٠٤(مجمع اللغة العربية .٢١

  ٤٠ص ،ع.م.لشئون المطابع األميرية، ج
) ات نفسيةدراس( العالقة التبادلية بين الجمود وتقدير الذات :)٢٠٠٢( محمد خضر عبد المختار.٢٢

  رابطة األخصائيين النفسيين
فعالية برنامج محاكاة بالكمبيوتر لتنمية القدرة على اتخاذ القرار لدى : )٢٠١٠( محمد عبد الجليل.٢٣

  .قسم علم النفس ،كليـــــــة اآلداب ، جامعة سـوهاج،األطفال
ى عينه من عالقة بعض األساليب المعرفية بحل المشكالت لد: )٢٠٠٩( محمد عبد الرسول.٢٤

  .قسم علم النفس ، جامعة عين شمس، كـلـيـة البنات لآلداب والعلوم والتربية،األحداث الجانحين
 مركز تطوير األداء والتنمية، ،مهارات التفكير االبتكارى): ١٩٩٧( محمد عبد الغنى حسن هالل.٢٥

  القاهرة
 ،، مركز البحوث التربوية)عرض وتحليل(للتربية  استراتيجية ):١٩٩٢( محمد عزت عبد الموجود.٢٦

  ٥٠، ١٥ص ). ٢٠٠٠ أمريكا عام( ،١٤، صجامعة قطر
  جامعة اإلمارات كلية التربية، ،اإلبداع في العملية التربوية :يسرى مصطفى السيد.٢٧



  المراجع  اإلبداعيو  يالتفكير النمط: ٢٢/١ ك
 

  ٦٧  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

  المراجع باللغة اإلنجليزية :ثانياً 
28. Aguilar-Alonso, A. (1996): Personality and creativity. Personality and Individual 

Differences, 21, 959-969. 
29. B. Duffy (1998): Supporting Creativity and Imagination in the Early Years 

(Philadelphia: Open University Press). 
30. Barret's (1993): Barret's study on dream incubation (Dreaming, Vol. 3, No. 2, 

Accessed April 9, 2008) 
31. Barrett, Deirdre (2001): The Committee of Sleep: How Artists, Scientists, and 

Athletes Use their Dreams for Creative Problem Solving and How You Can Too. 
NY: Crown Books/Random House.  

32. Buckingham Shum, S., MacLean, A., Bellotti, V., Hammond, N. (1997): Graphical 
Argumentation and Design Cognition. KMI-TR-25, Knowledge Media Institute, UK  

33. Concise Encyclopedia of Psychology, (1987: 989). 
34. Conklin, J. (2003): Wicked Problems and Social Complexity. In: Dialogue Mapping: 

Defragmenting Projects through Shared Understanding. Forthcoming. CogNexus 
Institute  

35. Csikszentmihalyi, M. (1999): Implications of a Systems Perspective for the Study 
of Creativity. Handbook of Creativity. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 

36. De Bono, Edward (1985): Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business 
Management. Little, Brown, & Company 

37. E. Jensen (2000): Brain-Based Learning: The New Science of Teaching & 
Training (San Diego: The Brain Store) p12 

38. Eysenck, H. J. (1995): Can we study intelligence using the experimental method? 
Intelligence, 20, 217-228 

39. Eysenck, H. J. (1996): The Measurement of Creativity, in M.A. Boden (ed.), 
Dimention of Creativity, MIT Press, pp. 199–242. 

40. Fischer, G. (1999): Symmetry of Ignorance, Social Creativity, and Meta-Design. 
Proceedings of Creativity and Cognition  

41. Gardner, H. (2001): An Education for the Future: The Foundation of Science and 
Values, Paper presented to The Royal Symposium, Amsterdam, March 13, Retrieved 
December 17, 2004, from http://pzweb:harvard.edu./PIs/HG-Amsterdam.htm 

42. Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444– 454. 
43. Henry Reed: Incubating Dreams Solves Problems: A Description of Two Studies 

by Henry Reed, PhD 
44. Jackson, Ch.J, & et.al (2000): The Structure of the Eysenck Personality Profiler, 

British Journal Psychology, 91. 223-239 
45. John Adair (2003): Effective Innovation: How to Stay Ahead of the Competition 

(Effective1 Series), Pan Publishing 
46. Kao, Jamming (1996): The Art and Discipline of Business Creativity, New York, 

Harper Collins Publisher, Inc., p17. 
47. Kline, P. & Cooper, C. (1986): Psychoticism and creativity. Journal of Genetic 

Psychology, 147, 183-188. 
48. Kohonen, V. (1996): Authentic Assessment in Affective Foreign Language 

Education, in J. Arnold (ed.), Affect in Language Learning, Cambridge, Cambridge 
University Press, pp. 274–294. 

49. Kurenkova, R.A. et al. (2000): The Methodologies of Life, Self-individualization 
and Creativity in the Educational Process, in Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), 
Analecta Husserliana LXVII, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 195–205. 



  المراجع  اإلبداعيو  يالتفكير النمط: ٢٢/١ ك
 

  ٦٨  عاليالطرق المؤدية إلى التعليم ال
 

50. Martindale C.; Dailey A. (1996): Personality and Individual Differences, Volume 
20, Number 4, pp. 409-414 

51. Mejía, D. Andrés: Understanding is necessary for critical thinking —but also for its 
Declared foe of uncritical dogmatic thinking. Universidad de Los Andes, Bogotá, 
Colombia. In:  
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~jmejia/PDF/understanding_and_critical_thinking.pdf 

52. Nakakoji, K., Yamamoto, Y., Ohira, M. (1999): A Framework that Supports 
Collective Creativity in Design using Visual Images. Proceedings of the 3rd 
Conference on Creativity and Cognition (C&C’99), Loughborough, UK  

53. Nissani, M. (1997): Ten Cheers for Interdisciplinarity: A Case for 
Interdisciplinary Knowledge and Research. Social Science Journal, 34 (2) 201-216 

54. Ornstein, A. (1995): Teaching Theory into Practice, London, Allyn & Bacon. 
55. Paulus, P.B. (2000): Groups, Teams and Creativity: The Creative Potential of 

Idea-Generating Groups. Applied Psychology: An International Review, 49 (2) 237-
262 

56. Phares – E. jerry & Chaplin – William f ( 1997): personality and intellect, (Book) 
introduction to psychology; Addison -Wesley educational publishers Inc: P.518 

57. Raghunathan, Ajan (2001): how to improve your thinking skills: In: 
http://www.psychology4all.com/Thinking.htm 

58. Rawlings, D., Twomey, F., Burns, E., & Morris, S. (1998): Personality, creativity 
and aesthetic preference: Comparing psychoticism, sensation seeking, schizotypy 
and openness to experience. Empirical Studies of the Arts, 16, 153-178 

59. S.L. Nist and J. Holschuh (2000): Active Learning: Strategies for College Success 
(London: Allyn & Bacon). 

60. Santanen, E.L., Briggs, R.O., de Vreede, G. (2003): The Impact of Stimulus 
Diversity on Creative Solution Generation: An Evaluation of the Cognitive 
Network Model of Creativity. Proceedings of 36th Hawaii International Conf. 
Systems Sciences (HICSS’03). IEEE Computing  

61. Shneiderman, B. (2000): Creating Creativity: User Interfaces for Supporting 
Innovation. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, vol 7 n.1 

62. Sternberg, R. J. (2001): What is the common thread of creativity? Its dialectical 
relation to intelligence and wisdom. American Psychologist, 56, 360-362. 

63. Webster's II New College Dictionary, Webster Staff (1999): Webster, Houghton 
Mifflin Company, Edition: 2, illustrated, revised Published by Houghton Mifflin 
Harcourt 

64. Win Wenger (1991): A Method For Personal Growth and Development. 
Gaithersburg, MD: Project Renaissance, 3rd edition. 

65. Win Wenger (1992): Beyond Teaching And Learning, 2nd international edition. 
Singapore: Project Renaissance.  

66. Shaker Abdel Hamid Soliman (2005): Systems and Creative Thinking, Cairo, 
CAPSCU – Cairo Universiy. 

  

  )٢٠١١يناير ( نترنتعلى شبكة اال مواقع : ثالثاً 
SN  
a. www.en.wikipedia.org/wiki/Creativity 
b. www.jpb.com/creative/brainstorming.php 
c. www.virtualsalt.com/crebook1.htm 
 



 

 

 

 عاليمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم ال

  رسالة المشروع
رف���ع مھ���ارات الط���=ب والخ���ريجين م���ن الجامع���ات 
المختلفة لمساعدتھم على ا�ندماج السريع فى المجتمع 

 ية البح�ث العلم�وصقل مھاراتھم بما يتناسب مع حاج
  .وسوق العمل

  

  مطبوعات البرامج التدريبية

  عربيةالالكتب 
  .طرق قياسھا وأساليب تنميتھا: المحاجة -١
 .القواعد اللغوية ا�ساسية للكتابة العلمية -٢
تنمي���ة "دلي���ل مش���روعات التخ���رج م���ن برن���امج  -٣

 ".يمھارات البحث العلم
  .التخطيط والرقابة -٤
 ./بداعياو النمطيالتفكير  -٥
 .مناھج البحث وكتابة المشروع المقترح للبحث -٦
 .التحليل ا/حصائى للبيانات -٧
 .يتكوين الفرق والعمل الجماع -٨
 .تقييم وإدارة المخاطر -٩

 .مھارات ا�تصال -١٠
 .مھارات التفاوض -١١
 .سلوب�القدرة والمھارة وا: يالتفكير التحليل -١٢
  .حل المشاكل وصنع القرار -١٣
 .إدارة الضغوط -١٤
 .المحاسبة ل¨دارة وصنع القرار -١٥
 .يأساسيات ا�قتصاد ا/دار -١٦
 .دراسات الجدوى ا�قتصادية -١٧
 معرف����يا/ط����ار ال: البيئ����ة والتنمي����ة المس����تدامة -١٨

 .يوالتقييم المحاسب
 .من أجل حياة صحية: إرشادات الصحة العامة -١٩
  .ياتلفرص والتحدا :المشروعات الصغيرة -٢٠
  .أضواء حول الموضوعات المعاصرة -٢١
 .ديوانُنا... شعراُء الطرق  -٢٢
  لماذا، وماذا، وكيف نبنى؟: بناء العقلية البحثية -٢٣

  الشركاء
  .مؤسسة فورد -       .كلية الھندسة، جامعة القاھرة -
، لمني�ا، واحلوان، وأسيوط، وعين شمس، والقاھرة: اتجامع -
  .وسوھاجوبنھا، وبنى سويف،  ، والفيوم،جنوب الوادىو
ا/س��كندرية، وطنط��ا، والمنص��ورة، والزق��ازيق، : وجامع��ات -

  .والمنوفية، وقناة السويس، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمنھور
  .للتنمية جتماعيالصندوق ا� -       .المجلس القومى للمرأة -
  المركز القومى لتنمية قدرات اعضاء ھيئة التدريس والقيادات -
  .عية جيل المستقبلجم -
  

  الكتب ا�نجليزية
1- Planning and Controlling. 
2- Systems and Creative Thinking. 
3- Research Methods and Writing 
Research Proposals. 
4- Statistical Data Analysis. 
5- Teams and Work Groups. 
6- Risk Assessment and Risk 
Management. 
7- Communication Skills. 
8- Negotiation Skills. 
9- Analytical Thinking. 
10- Problem Solving and Decision 
Making. 
11- Stress Management. 
12- Accounting for Management and 
Decision Making. 
13- Basics of Managerial Economics. 
14- Economic Feasibility Studies. 
15- Health، Safety and Environment. 
16- Wellness Guidelines: Healthful Life. 
17- General Lectures Directory. 

  موقع المشروع على شبكة ا/نترنت
www.pathways.cu.edu.eg  

  


