
مھارات  التفكیر اإلبداعي

د.عمرحسین النورسي

معھد التكنولوجیا التطبیقیة

اإلمارات العربیة المتحدة

omar_noursi@hotmail.com

1



مھارات  التفكیر اإلبداعي

Abstract

What distinguishes human being from any other creatures is the ability to think

creatively; he manages to come over many obstacles and survive crisis by

adopting critical thinking skills. Thinking is not only a prerequisite to the

progress of human society, it is also one of the basic human needs that any

education system must creatively respond to. Only through creative thinking, this

generation can take sound decisions and face challenges successfully. Therefore

teaching students how to think creatively from early ages is critical and essential

for any societies if they would like to progress and gain prosperity in all fields. In

this article, the author reviews some of the basic creative thinking skills that

educators and researchers agree on and share some examples that teacher can

make use of in their lessons. Though learning creative thinking skills is essential,

it is not easy to teach them. Educational institutions must systematize teaching

thinking and impose uniform policies to ensure containment of all stakeholders;

it is also essential to incorporate creative thinking strategies into curricula.

Furthermore, in order to promote creative thinking, the learning environment

should be encouraging and teachers must be aware of the different skills and the

most effective methods to activate and teach these skills.

Keywords: thinking - creative thinking skills - creative thinking
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ملخص:

مشكالتیواجھأنالعصورعبراستطاعفقدالتفكیرعلىقدرتھالمخلوقاتباقيعناإلنسانیمیزماإن

حاجاتمنوھووالمجتمعاإلنسانتقدمفيأساسیامطلبایعدفالتفكیرإبداعیة.بطرقعلیھاویتغلبكبیرة

علىاإلنسانیتغلبالسلیمفبالتفكیرمنھا.یمكنھأنالتعلیميالنظامعلىیجبالتياألساسیةاإلنسان

المراحلفيالتفكیراإلبداعيتعلیمأنیعتقدولذلكبالمجتمع.ویرقىسلیمةقراراتویتخذالمختلفةالتحدیات

مھاراتإلىالكاتبیتعرضالمقالھذافيبالمجتمعات.للرقيالمھمةاألمورمنیعدالتعلیممناألساسیة

التدریس.مناألساسیةالمراحلمنوتعلیمھاتسمیتھاعلىالباحثوناتفقالتياألساسیةاإلبداعيالتفكیر

تمنھجأنیجبالتعلیمیةفالمؤسساتالسھلباألمرلیسأنھغیرالتفكیرتعلیمضرورةمنالرغموعلى

اإلبداعيالتفكیرلتنمیةمدروسةلتدریباتالمناھجاحتواءمنللتأكدموحدةسیاساتوتفرضالتفكیرتعلیم

المھاراتھذهعلىالمدرسونیتعرفأنأیضاجداالمھممن.اإلبداعيللتفكیرمشجعةتعلمیةبیئةوإیجاد

الطلبةحیاةفيوتفعیلھاالمھاراتھذهمالمحعنالكشففياألبرزالدورفللمعلمتدریسھاوطرائق

- التفكیر اإلبداعي.: التفكیر - مھارات التفكیر اإلبداعيالكلمات المفتاحیة

مقدمة

factor(العامليالتحلیلمنھجعلىاعتمادا analysis-(المعالجاتعلىیقومنفسيإحصائيمفھوم

األساسیة-عواملھاوعناصرھاإلىللوصولاالجتماعیةوالنفسیةالظاھرةتحلیلفيالمختلفةاإلحصائیة

فیھتؤثرالذيالتفكیرھذاومھاراتاإلبداعيبالتفكیرالخاصةالقدراتبتحدیدوالنفسالتربیةعلماءقام

الباحثینبینخالفمثارالمھاراتھذهوخصائصعددیزالوالكبیر.حدإلىومتشابكةمتعددةعوامل

منھاكلومالمحالتالیةاإلبداعیةالمھاراتعلىباختصارسنعرجالمقال،ھذافي).1996Davis(دیفیز

مع شرح مبسط للعوامل التي تتعلق بھا:

fluencyالطالقة●
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flexibilityالمرونة●

originalityاألصالة●

elaboration(التفصیل)أوالتوضیحاإلسھابعلىالقدرة●

maintainingاالتجاهعلىالمحافظةعلىالقدرة● direction

sensitivityللمشكالتالحساسیة● of problems

الفصاحة)1

التعابیرمن"سیل"شكلعلىویسربسھولةعنھاوالتعبیرأقوالإلىاألفكارترجمةعامبشكلوتعني

أواألفكارأوالتعابیر،أوالكلمات،فيالفصاحةتكونأنویمكن).1999(جروانوالمحكمةالمترابطة

علـیھا.األطـفالتدریبأھمیةعلىوأكدالقدراتھذهبینمیزالذي1983Guilforیرىكمااألشكال

ھناك تعاریف أخرى عدیدة لھذه المھارة، منھا:

وقـتبأسـرعكـثیـرةأفكـارعـلىالحـصولأجـلمنبحریةتنساباألفكارتجعلالتيالقدرة*

تعلمھاسبقمفاھیمأوخبراتأولـمعلومـاتاختیاریةواستدعـاءتـذكـرعـملیةجوھـرھافيوھيممكـن.

اإلبداع.ظاھرةفيوالرئیسةاألولىالخطوةھيالفصاحةتمثلوبھذا).1999جروان(

االستعماالتأوالمشكالتأواألفكارأوالمفرداتأوالبدائلمنكبیرعددتولیدعلىالفردقدرة*

).2005جملمحمد(تولیدھافيوالسھولةوالسرعةمعیّن،لمثیراالستجابةعند

أھمیة وأھداف تدریس مھارة الفصاحة:

إلىسابـقـةخـبراتمناالنتقالعلىتساعدكونھافيللطالبالفصاحةمھارةتدریسأھمیةتبرز

یواجھھاقدالتيللمشكالتمناسبةحلولإیجادعملیةیسھلمماللمناقشة،مطروحبموضوعمرتبطةأفكار

طرحأومالموقفالتعرضعندبسرعةتنسابإبداعیةبطرقوالتفكیرالمالئمةالقراراتباتخاذالفرد

فيمالـمشكلـةالحلولأفضلاتخاذعلىالفردتساعدقدالفصاحةآخر،بمعنىمحددة.فكرةأومعینسؤال

).2003(سعادةالمتنوعةالـحیاتیـةالـمواقـف
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مجاالت تطبیقھا:

وأنـشطةمـشاكلمـنحولـھـایـدوروماالمدرسیةالمـوضوعاتفيالفصاحةتطبیـقمجاالتتـتنـوع

المختلفة،والقصصالمدرسیةالـمسـرحـیـاتكتابةذلك،علىاألمثلةومنإبـداعیة،ومشاریعوفـعـالیات

سریعةبطریقةوالمنزلیةالمدرسیةالواجباتلحلأخرىوطـرقالفراغالستغاللطرقإیجادومحاولة

أجوبةوإنماال)أونعمجوابھا(لیسمفتوحةأسئلةطرحخاللمنالفصاحةمھارةتقییمویمكنوسھلة.

یتوقعھناواألحداث؟األخبارفھمعلىالجرائدقراءةتؤثركیفمثل:والشرح،االسترسالتستلزممفتوحة

وإلمامھوطالقتھفصاحتھمدىتعكسالتيوثقافتھومعلوماتھقدرتھحسبلیجیبالمسؤولیسترسلأن

بالموضوع من مختلف النواحي.

خطوات مھارة الفصاحة:

یمكن تلخیصھا كما یلي :

ذاتجـدیـدةأفكـاربـإثارةلھاوالسمـاحاألفكـارتسجـیلالمناسب:الموضوعتحدید-

صلة.

األفعالوردودالعمل(تقییمیحققلمومامنھاحققماحیثمناألعمالفاعلیةتقییم-

المراتفيتقدیمھیمكنالذيالمختلفالعملوماالمرغوبة،لألھدافتحقیقھومدىعلیھ

القادمة بحیث یكون أكثر فائدة وتشویقاً).

كیف تدّرس الفصاحة للطالب؟

ینبغي على المعلم القیام باإلجراءات التالیة لتدریس مھارة الفصاحة:

تعریف طالقة التفكیر للطالب وأھمیتھا.)1

مناقشة خطوات مھارة الفصاحة مع الطلبة.)2

استجاباتھمتولیدثمالمثالسبیلعلىطالبینمنعینةاختیاربعدھادف،موضوعاختیار)3

كاآلتي:

یسجل الطالب األول أفكار الطالب الثانـي.▪
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یقرأ الطالب األول استجابات الطالب الثاني.▪

إلىجدیدةاستجاباتلیضیفالمناسبالوقتالثانيللطالباألولالطالبیعطي▪

القائمة.

تبدیل أدوار الطالبین بحیث یقوم الطالب الثاني بدور الطالب األول وبالعكس.▪

ضرورةعلىتشجیعھممنالبداألفكار،تولیدفيكبیرةصعوبةالطالبواجھإذا▪

استخدام الطرق اآلتیة:

العمل على قراءة قائمة األفكار المطروحة كلھا. 

التركیز على الموقف ألتعلمي الصعب دون غیره. 

جدیدةبطریقةالصعبالموقفبھذاالتفكیرمحاولة 

ومكان مختلف ووقت جدید.

السابقةبالخبراتالصعبالموقفأوالموضوعربط 

للطالب.

مراجعة األفكار التي تّم التوصل إلیھا من جدید. 

دونالصعبالموقفلحلالمجادلةفياالستمرار 

العدد،أوالكمولیسالمھمھوالنوعأوفالكیفالتوقف،

حتى یتم الوصول إلى األفكار والحلول األكثر مالئمة.

وحثھمالحلإلىالوصولفيتساعدالتيالسلوكوأنماطالباقیةبالمعوقاتالطلبةمناقشة)4

على المناقشات لجماعیة.

جمیعبمشاركةأوفردیاًالمھارةھذهممارسةوتتمالفصاحة،مھارةتنمیةفياالستمرار)5

طالب الصف.

النشاطبنمطالقیامعلىتشجیعھمأجلمنوممیّزةجدیدةفكرةاختیارالطالبمنیطلب)6

(سعادةلـوحاترسمأوبسیطمسرحيمشھدأوقـصیرةقـصةكتابةمثللھمالمالئم

2003.(
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أنواع الفصاحة :

تم طرح خمسة أنواع من الفصاحة من قبل المھتمین باإلبداع نستعرضھا تالیاً مع األمثلة:

word(الكلمةفصاحة)1 fluency:(معینبحرفتبدأأوتنتھيكلماتتولیدعلىالفردقدرةوھي

أكبرذكرمثل:أبجدیة،تكویناتالكلماتباعتبارمعینوزنعلىكلماتتقدیمأومعینمقطعأو

التيالمدنمنممكنعددأكبرإیراد"حصان"،كلمةوزنعلىكلماتعناألمثلةمنممكنعدد

تبدأ بحرف المیم، كتابة خمـس كلمات تضـم األحرف التالیة : ك، و، ع، ن الخ.

expressional(التعبیریةالفصاحة)2 fluency:(صیاغةسرعةعلىالفردقدرةفيوتتمثل

بالثراءاألفكارھذهتتصفأنشریطةمحدد،موقففيمتعددةأفكارإصدارأوالصحیحةاألفكار

و التنوع و الغزارة. أمثلة:

إعطاء أكبر عدد ممكن من سلبیات الھواتف المتحركة. 

إعطاء أكبر عدد من العناوین لروایات أو كتب قرأھا الطالب. 

figural(الرمزیةأوالشكلیةالفصاحة)3 fluency:(ودائرةشكلعلىرسماالفردیعطيكأن

الشكلعلىبناءحقیقیةومتعددةأشكالإلىیصلبحیثبسیطةإضافاتإجراءمنھیطلب

المعطى.

association(الذھنيالربطفصاحة)4 fluency:(منكبیرعددتولیدعلىالفردقدرةفيتتجسدو

األلفاظ تتوافر فیھا شروط معینة من حیث المعنى و یحدد فیھا الزمن أحیانا.

ومن أمثلة ذلك :

حدیقة، بستان، دوحة، متنزه. 

حروب، معارك، قتال، نزاع مسلح. 

سؤال:  ھاِت خمس كلمات مرادفة لكلمة الِرْفعة.
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ideational (األفكاروالمعانيفصاحة)1 fluency:(أكبرإعطاءعلىالفردقدرةفيتتمثلو

إعطاءالطالبمن نطلبكأنإلیھ،بالنسبةومدركمعینبموقفالمرتبطةاألفكارمنممكنعدد

دونأسطـرعشرةمنمدرسیةرحلةعنتعبیرموضوعاكتباآلتي:للسؤالصحیحةإجابات

)1985(نشواني،ماضفعلاستخدام

اقتراحات لربط مھارة الفصاحة بالمنھج المدرسي:

علىوتمرینھمالطالبلتشجیعالمدرسيالمنھجمعجنبإلىجنباًاإلجراءاتبعضیتبعأنللمعلمیمكن

الفصاحة من خالل مثالً:

وضع قائمة بالمأكوالت – حسب كل حرف من الحروف الھجائیة العربیة أو االنجلیزیة.)1

رسـم جـدول یبین من خاللھ مدن  وعواصم عـالمیة تبدأ بحرف الـباء.)2

المھنأوالریاضیةكالمباریاتمتشابھةأموراًتشملالمستطاع،قدرجداولعمل)3

اإلنسانیة أو الحیوانات األلیفة أو الحیوانات المفترسة.

طرح أسئلة مختلفة ومتعمقة حول ما تم عملھ من قوائم و جداول سابقة.)4

منمكتوبتقریرإعدادحولبطالقةالتفكیرإلیھموالطلبالطالبعلىأسئلةطرح)5

أجل تسجیل أفكارھم ومشاركتھم في النقاش أیضاً.

أوالسھلةالعربیةالشعربحورأحدمستخدمینقصیرة،قصائدنظمعلىالطالبتشجیع)6

-الـتاریخلمعلمیمكنسھولة..الخ).(صعوبة،النوعینبینالفرقومناقشةالحرالشعر

وأناإلسالمیة،للحضارةالمتنوعـةاآلثارلبعـضنماذجأوصـوراًیطـرحأن-مثالً

أیـضاًالـممكـنومنوالنماذج.الصورھذهتبینھاالتياألفكارعنلطالبھسؤاالًیوجھ

ویطلبوغیرھاوصحارىوأنھاروأودیـةلـجبالصـوراًیعرضأنالجغرافیالـمعلـم

).2003(سعادةالصورتلكعلیھاتدلالتياألفكارإلىللوصولبطالقةالتفكیرمنھم
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مھارة المرونة)2

ویرى).2003(سعادةالموقفبتغییرالذھنیةالحالةتغییرعلىالقدرةبأنھاالمرونةالتفكیرعلماءیعّرف

)Guilford األفكارمنمختلفةأنواعإلىتنتميأفكارإنتاجسرعةعلىالقدرة"تمثلالمرونةأن)1983

منلیستمتنوعةأفكارتولیدعلىالقدرةأنھاللمرونة،األخرىالتعاریفمنمعین".بموقفترتبطالتي

والمرونةبینربطناولوالفكریة.النمطیةأوالذھنیةجمودعكسبذلكوھيالمتوقعة،األفكارنوع

الفصاحة فإن الفصاحة تھتم بعدد األفكار الجدیدة أما المرونة فتھتم بتنوع األفكار.

یعنيماوھوالموقف،وحدةمعمختلفةأفكارإنتاجسرعةعلىتعتمدالمرونةأنیتضحذلك،علىبناًء

لوجھتھالشخصتغییرأدقوبمعنىمعین،لموقفحّلخاللھایظھرمختلفة،اتجاھاتفيالتفكیرإدارة

Guilford(معینةقضیةلعالجالذھنیة 1983.(

أشكال المرونة:

ھي:للمرونة،أشكالثالثة)2003(سعادةأورد

spontaneous(التلقائیةالمرونة● flexibility(:أخرى.إلىاستجابةمنالسریعاالنتقالوتعني

منمختلفةأنواعمنممكنعددأكبرإنتاجعلىالسریعةالفردقدرة")1999جروان(وعرفھا

االتجاھات واألفكار التي ترتبط بمشكلة ما أو موقف معین.

adaptive(التكیفیةالمرونة● flexibility:(معالجةفيالذھنیةالوجھةتغییرعلىالفردقدرة

تظھرأوتأخذھاالتيالصورومعالمشكلةأوضاعمعتكیفقدبذلكویكونمواجھتھا،والمشكلة

).2003(سعادة)2001لكعبيh(المشكلةبھا

مشكلةمعالجةأجلمنمعینةقدیمةعالقةأومامفھومعنالتخليبھوالمقصودالتعریف:إعادة●

).2003(سعادةجدیدة

أھمیة تدریس مھارة المرونة:

منللطالبیمكنصیاغتھا،فيوالمشاركةاألخرىالنظروجھاتعلىباالطالعللطالبالسماحعند

ھذاویساعدالموقف،یقتضیھماحسبالتشعبيالتفكیرمنكجزءآلخروقتمنأفكارھماتجاهتغییر
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اختیارعلىیساعدهكماتعترضھ،قدلمشكلةالمفترضةالحلولمنمجموعةإیجادعلىالطالبالتمرن

الحّل األفضل للمشكلة من خالل المقارنة بین أكثر من حّل واختیار أفضلھا.

مجاالت تطبیق المرونة:

والثقافیة.واالجتماعیةوالعلمیةاالقتصادیةالمشكالتحلفينجدھاالمرونةمھارةتطبیقمجاالتمن

التفكیرأدواتلدیھتتوفرالعندماالفكرياالرتجالعملیةفيالمرونةمھارةإلىالفردیحتاجفمثالً

اسمھیوجدالشخصھاتفرقمعلىللحصولالبدائلمنمجموعةإیجادإلىالفردیضطرفقدالتقلیدي،

الجیران.حفیظةتثیرالمختلفةبطرقبابھمفتاحضاعالذيبیتھلدخولوسیلةإیجادأوالھاتف،دلیلفي

الطالبعندالمرونةمالمحأحدوقعھا.منوالتخفیفالمشكالتلحلأیضاالمرونةمھارةتطبققدكما

فيموضوعاًیكتبأندقیقبشكلاألفعالبینالتمییزیستطیعالطالبإلىالطلبخاللمنسبرهیمكن

عدد من األسطر دون استخدام الفعل الماضي.

خطوات مھارة المرونة:

یمكن تطبیق مھارة المرونة باإلجراءات اآلتیة :

إجراء عملیة العصف الذھني.)1

أومحددسؤالحولدارتوالتيالذھني،العصفنتیجةتمتالتياالستجاباتجمع)2

مشكلة مخصصة من المشاكل.

تصنیف االستجابات لتحدید نمط التفكیر المختلف الذي یمكن استخدامھ.)3

إضافة نقاط جدیدة إلى االستجابات لشخص أو عدة أشخاص للحصول على نواتج جدیدة.)4

تشجیع المتعلمین على طرح األسئلة اآلتیة على أنفسھم:)5

ما الذي تم إنجازه من أنشطة وأعمال عن مھارة المرونة؟ 

ما الذي لم یتم إنجازه بعد؟ 

القادمة)المرات(أوالقادمةالمرةفينفسھبالعملیقومأنمتعلملكلیمكنكیف 

بطرق جدیدة مختلفة و مبتكرة؟
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أھداف تدریس المرونة:

یمكن للمتدّرب على المرونة أن یقوم بما یلي :

القدرة على زیادة عدد أنماط االستجابات المطروحة لمسألة من المسائل بأشكال مختلفة. 

القدرة على تقدیم حلول أبعد من الحلول األولیة التقلیدیة لمسألة ما. 

حلولبینالمقارنةخاللمنعالیةبدقةالمسائلمنلمسألةالمقترحةالحلولعلىالحكم 

مختلفة.

إجراءات تدریس مھارة المرونة:

یمكن للمعلم الذي یود تدریس مھارة المرونة اتباع ما یأتي:

مناقشةخاللمنالمھارةھذهأھمیةالطالبوإفھامللطالبواضحاتعریفاالمھارةبھذهالتعریف)1

المعلم مع الطالب نقاشا یسوق فیھ المعلم للفكرة، ویبین الفوائد التي یمكن أن تحققھا ھذه المھارة.

السؤالھذاحولتدورالتياألفكارمنلمجموعةقائمةإیجادثمما،مشكلةأومحدد،سؤالطرح)2

أو المشكلة المطروحة.

تصنیف القائمة المشار إلیھا إلى فئات أو أصناف.)3

فحص تصنیفات األفكار والفقرات المقدمة مع التعلیق علیھا بعبارات مثل:)4

انظر إلى األنماط الجدیدة من األفكار.

اجعل ھذه األفكار أكثر شمولیة، أو أكثر خصوصیة.

حدد فئات أخرى جدیدة من األفكار.

لزمانأوآخر،لمكانمقّدمةأوآخر،شخصمنمقّدمةأنھاعلىالجدیدةباألفكارفكر

آخر.

للخاتمةالوصولقبلكافوقتتركثمجدیدة،خاصةقائمةلتحدیدالسابقةاألفكاراستخدام)5

المطلوبة.

یجبوعندھاالمھارة)ھذهلتناولاألولىالمرةفيخاصة(الطالبعندالعجزمنشيءیظھرقد)6

القیام بما یلي :
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تأجیل الموضوع المناقَش إلى وقت آخر، أو مكان آخر، أو موقف آخر.▪

قراءة قائمة األفكار بصوت مرتفع للعمل على استیعابھا، وتولید أفكار جدیدة منھا.▪

مناقشة التصنیفات التي تم التوصل إلیھا مع طالب جدد.▪

اللجوء إلى التلخیص، مع االھتمام بالمناقشة، واإلسھاب فیھا لزیادة المرونة عند الطالب.▪

ربط المرونة بالمنھج المدرسي:

اللغةفمعلمحدا.علىمادةكلالمرونةبمھارةلطالبھیدّرسھالذيالدراسّيالمنھجربطمعلمأليیمكن

النھایاتمنمجموعةیتخیلوابأنطالبھعلىسؤالطرحالقّصةدرسخاللمنیستطیعمثالالعربیة

یمكنكماالمغایر،الزمنفيیحدثأنیمكنالذيماتخیّلوبالتاليالقصة،زمنتغییرأوللقصةالمختلفة

سیحدثكانماتخیلأوأبطالھ،الكاتبفیھاوضعالتيالبیئةغیرأخرىبیئةفيالقصةشخصیاتوضع

فیھاالتنویرلحظةأوالقصة،خاتمةللطالبتعطىوربماالقصة.فيالرئیسالحدثمنجزءتغیرلو

ویقدمالقصة،عناصرفيالتغییریمكنوھكذاھذه.التنویرلحظةإلىتؤديمختلفةأحداثاالطالبلیتخیل

المطافنھایةفيأنفسنالنجدالقصة،ھذهعناصرمنعنصرلكلالمختلفةالحلولمنمجموعاتالطالب

المعلمیطلبعندماالعروضفيممتعااألمرویبدوواحدة.قصةعننشأتالقصصمنمجموعاتبین

الشعرنظمأوالشعرياإلبداعبدایاتأمامنفسھالطالبلیجدشعريبیتمنجملةأوكلمةتغییرطالبھمن

مادةفروعبقیةعلىالمھارةھذهتطبیقیمكنوھكذاالمعارضات.بشعرالمعروفالمصطلحفيیسمىبما

اللغة العربیة وبقیة المواد.

تعلیمغایتھااألقلعلىدراسیةحصةتخصیصالضروريومنللطالب،مفیدالمرونةمھارةتعلّمإّن

مواجھةعلىقادرجیللینموالضروریةالمھارةھذهلممارسةالمعلمینتدریبیجبكماومھاراتھ،اإلبداع

ما یستجد من صعوبات الحیاة.
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مھارة األصالة)3

وذاتمحددةزمنیةفترةخاللاألفكارمنعددإنتاجعلىالقدرةبأنھااألصالةجیلفوردیعرف

أوشائعةغیرتكونأنأوباألصالة،األفكارتلكتتصفأنعلىالمثیر،بالموقفمباشرةغیرارتباطات

التفكیرأجلمنتستخدمالتيالمھارةبأنھاتعریفھاویمكن).2002(الشربینياإلحصائیةالوجھةمننادرة

واالنفرادالتجدیدبأنھاتعّرفوكذلك).2003(سعادةنوعھامنفریدةأوعادیةغیرواستجاباتبطرق

باألفكار، وتختلف األصالة عن الفصاحة والمرونة بما یلي:

تعتمد األصالة على القیمة النوعیّة..1

االبتعاد عّما یكّرره اآلخرون..2

أھمیة تدریس األصالة:

علىالجادالعملفيتساعدھمأصیلةبطریقةالطالبتفكیرضرورةفيالمھارةھذهتدریسأھمیةتتلخص

یؤديذلكفإنوأصالة،بعمقاألموراستیعابأوفھمعلىقادراالطالبكانفإذاجدیدة،أفكارعنالبحث

).2003(سعادةجدیدةأخرىأصیلةأفكارإیجادإلى

مجاالت تطبیق مھارة األصالة:

وظیفةإیجادأوقبلمنموجوداًیكنلمجدیدشيءإیجادفيالمھارةھذهتطبیقمجاالتأھمتتمثل

بطولتنطقبحیثاألطوالقیاسألداةجدیدةوظیفةبإضافةشخصیقومكأنأصالً،موجودلشيءجدیدة

فيبسیطاكانمھماجدیدجھازأوجدیدةآلةاختراعأوجدیدة،تكنولوجیةوسیلةإیجادأوالمقاس.الشيء

تركیبھ أو شكلھ، أو كتابة طرائف جدیدة، أو تألیف قصة قصیرة أو روایة جدیدة الخ.

خطوات مھارة األصالة:

تتلخص خطوات ھذه المھارة في:

تحدید المفھوم أو الفكرة أو المشكلة أو الشيء أو الشخص.)1
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اإلشارة إلى ما تم تحدیده في الخطوة األولى بالتوضیح أو التفصیل.)2

تولید أفكار جدیدة تدور حول ما تم اختیاره.)3

العرضأوالتعلیمیةالوسائلباستخدامذلكعنالناتجةاألفكاروصف)4

الشفوي.

تحدید الصفات أو الخصائص الحرجة لتلك األفكار أو المفاھیم.)5

طرحطریقعنفاعلیتھامدىواختبارالمكتسبةالفكریةالعملیاتتطبیق)6

األسئلة الثالثة اآلتیة:

ما الذي تم إنجازه حتى اآلن؟▪

ما الذي لم یتم إنجازه بعد؟▪

ما الذي یمكن عملھ مستقبال بشكل جدید ومختلف عما تم فعلھ؟▪

أھداف تدریس مھارة األصالة:

تتلخص أھداف تدریس األصالة للمتعلم في القدرة على:

استخالص األمور بطریقة متمیزة وأصیلة.)1

اقتراح أفكارا فریدة من نوعھا.)2

معالجة موضوعا ما أو قضیة معینة بطریقة غیر عادیة أو غیر مألوفة.)3

تطیبق العملیات العقلیة الخاصة بمھارة األصالة.)4

الحكم على فاعلیة ھذه المھارة بعد تطبیقھا.)5

إجراءات تدریس مھارة األصالة:

ھناك مجموعة من اإلجراءات لتدریس مھارة األصالة من جانب المعلم النشیط تتلخص في اآلتي:

مناألفكارتولیدعلىالطالبوتشجیعالتفكیرفيأھمیتھامدىومناقشةاألصالة،معنىتحدید)1

خالل العصف الذھني.

اختیار أكثر األفكار أصالة التي یتوصل إلیھا الطالب مع ذكر مبرر االختیار.)2
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األصیلة.أفكارھمإلىالوصولفياستخدموھاالتيالخطواتفيالتفكیرعلىالطلبةتشجیع)3

علىعملتوھلالفكرة؟ھذهأعطاكالذيمناآلتي:السؤالطرحالصددھذافيویمكن

إدخال تغییرات على ھذه الفكرة؟ وھل یمكن لك أن تعمل على تعدیلھا؟

تشجیع الطلبة والثناء علیھم كلما توصلوا إلى أفكار أصیلة.)4

تشجیع الطلبة على النظر إلى األفكار غیر العادیة.)5

تحلیل خصائص األفكار التي تم تحدیدھا وتمییز األصیلة منھا من غیراألصیلة.)6

األفكارعنالبحثعلىالتشجیعمعجدیدةلموضوعاتجدیدةقائمةلتالمیذهالمعلمتزوید)7

األصیلة فیھا.

ربط مھارة األصالة بالمنھج الدراسي:

مألوفة،غیربطریقةالیومیةحیاتھمفيمعھیتعاملونمااستخدامعلىطالبھیشجعأنالمعلمعلى

یفكرلمأمورفيالعمیقالتأملبعملیةالقیامالتفكیر،فياألصالةعلىتساعدھمالتيالمقترحاتومن

المتنوعة.والمواقفالمختلفة،المشكالتمعالتعاملعندعادیةغیربطرقوالتفكیراآلخرون،بھا

لھؤالءویمكنالجماعیة.أوالفردیـةالبحثیةبالمشاریعقیامھمعندالطالبلدىاألصالةتظھركما

یقترحونھجدیدلفورقتصمیمعلىتشجیعھمطریقعناالصالةمننوعایظھرواأنالطالب

ویمكنالجمھور.أمامعنھاللدعایةناجحةوخطةلھاجدیداسماقتراحمعلدیھم،المفضلةللحلوى

المستخدمةواأللوانالمتبع،التصمیمنوعمثلالمدرسيالمنھججمیعلیشملالنشاطھذامجالتوسیع

الصحیةوالفوائدأجنبیة)أوعربیة(لغةوعلیھاعنھاالكتابةونوعالفنیة)(التربیةاللفعملیةفي

وتكالیفھاریاضیة)(تربیةعنھاتصدرالتيالحراریةوالطاقة(علوم)لھاالغذائیّةوالقیمةللحلوى

(سعادةاجتماعیة)(دراساتفیھاورأیھمبھاالناسواھتمامواقتصاد)(ریاضیاتوالخسارةوالربح

2003.(
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مھارة القدرة على اإلسھاب أو التوضیح)4

).2005(جملمعینةلفكرةجدیدةزیاداتأوإضافاتتقدیمعلىوقابلیتھالفردقدرةبأنھاتعّرف

المعطاةالمعلوماتمنأساسعلىالبناءبھاویقصداإلكمال،عنوانتحتالملیجيالمنعمعبدویعرفھا

جدیدة،اتجاھاتفيامتدادهعلىالعملأوتفصیالً،أكثریصیرحتىالمختلفة،نواحیھمنبناءلتكملة

توصلالتياألساسیة،الفكرةعلىوإضافاتتحسیناتمنالمبدعالشخصیقدمھبماتقدرھناوالتفاصیل

إلكمالالتفاصیلفإیجادللتضمینات.االقترابياإلنتاجبأنھاجلیفوردویعرفھاتعدیالت.المقصودولیسإلیھا

بیني(الشرآخربشيءالشيءفیھایوحيلتضمیناتإنتاجاًیعدمعنى،ذاتمعقدة،موضوعاتبناءأوخطة

2002.(

أھمیة مھارة اإلسھاب

إن مھارة اإلسھاب عنصر من عناصر التفكیر المبدع فھي تساعد الطالب على:

إعادة ترتیب وتنظیم األفكار أو تحسینھا وتطویرھا .●

تزیین وتجمیل األفكار المطروحة.●

تساعدھم في إضافة مزید من المعلومات التفصیلیة فھي تنمي التفكیر التشعبي عند الطالب.●

مجاالت تطبیق مھارة اإلسھاب

یمكن استخدام مھارة التوضیح أو التفاصیل الزائدة في مجاالت متعددة مثل:

التفصیالتمعرفةاألھمیةمنحیثمعینةبمناسباتترتبطالتيالحفالتإقامة)1

بشكل كبیر.

قراءة النصوص والقصص الخیالیة.)2

بجوانبھااإللمامونریداألشخاصمنمجموعةأماموقعتحادثةعنالحدیث)3

المختلفة.

لھذهالتفاصیلمنكبیرعددإضافةإلىرسوماتھمفيیمیلونالمبدعیناألطفالأنالمالحظومن

منكبیرعددرسمأوالعینفيالرموشعددوزیادةللقمیصاألزرارمنكبیرعددرسممثلالرسومات

الثمار على الشجرة.
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خطوات مھارة اإلسھاب:

إن لمھارة التوضیح أو التفاصیل الزائدة خطوات من أھمھا:

أوكلمةاختیارمثلعنھالحدیثفيالتوسعأوتوضیحھالمرادالشيءاختیار)1

مفھوم أو مصطلح أو اسم أو رسم أو تصمیم أو موضوع أو قصة أو فكرة.

التوسع في الحدیث عن ھذا الشيء وإضافة تفصیالت أو توضیحات لھ.)2

تزیین اإلضافات أو التفصیالت وتجمیلھا وجعلھا أكثر سھولة.)3

إخراج الشيء الذي تم اختیاره بقالب جدید من أفكار الطالب.)4

أھداف تدریس مھارة اإلسھاب:

أن یصبح الطالب قادرا على توضیح وتفصیل االستجابات المبدعة.)1

أن یقیّم الطالب استخدامھ لمھارة التوضیح أو التفاصیل الزائدة.)2

أن یطبق الطالب مھارة التوضیح بشكل صحیح في مختلف المناھج الدراسیّة.)3

الشيءلتوضیحالمطلوبةاالستجاباتعددزیادةعلىقادًراالطالبیكونأن)4

المطلوب.

إجراءات تدریس مھارة اإلسھاب والتوضیح:

یمكن تلخیص إجراءات تدریس مھارة التوضیح بما یلي:

تعریف مھارة التوضیح للطالب وبیان أھمیتھا.)1

اختیار الشيء المراد توضیحھ وكتابتھ على السبّورة.)2

الزائدةالتفاصیلأوالتوضیحمھارةاستخدامضرورةللطالبالمعلمیبین)3

للتوسع في الحدیث عن الشيء الذي تم اختیاره.
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توضیحھایمكنالتيالمجاالتنحوالطالبتوجیھفيیتدّخلأنالمعلمتمكن)4

وتتعلّق في الشيء الذي تم اختیاره.

یطلب المعلم من الطالب المشاركة في خیالھم حول ھذا الشيء.)5

یطلب المعلم من الطالب المزید من وصف الشيء الذي تم اختیاره.)6

الطلب من الطالب أن یتشاركوا مًعا بأفكارھم الجدیدة.)7

علىتعملالتيواالستراتیجیاتالخطواتومناقشةاألفكارتلخیصإعادة)8

تنمیة التفكیر وتطویره.

ربط مھارة اإلسھاب او التوضیح (أو التفاصیل الزائدة) بالمنھج الدراسي:

لتنمیةواألصالة،والمرونةالفصاحةأعاله،المذكورةالمھاراتبقیةعنأھمیّةالتوضیحمھارةتقلال

بعضخاللمناإلسھابإمكانیةعنأمثلةإعطاءیمكنالمدرسي.بالمنھجربطھاحیثمنالمبدعالتفكیر

المحتملالكلماتعددتحدیدثماألنفأوالفمأوالعینأوالقلبأوالقدمأوكالرأسمثالًاإلنسانجسمأجزاء

یليكمااإلسھابنجدأنیمكن"العین"،مثالأخذنافلوومكانیاً.زمانیاًومعنى،لفظاًالمعطى،باللفظترتبط

)1:(

العین : عضو اإلبصار في الجسم.●

العین : مدینة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.●

العین : النبع المائي الرقراق.●

العین : أحد الحروف الھجائیّة في اللغة العربیة.●

العین : عضو مجلس األعیان.●

العین : عین اإلبرة.●

العین الساھرة : كنایة عن الیقظة.●

عین المصورة (الكامیرا) : تسجیل األحداث والوقائع باستخدام المصورة.●

عین المھا : كنایة عن جمال العیون وسحرھا.●
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عین الصقر : كنایة عن قوة النظر واإلبصار ودقتھما.●

عین الحسود : كنایة عن الخوف من الحسد.●

العین الزالل :  كنایة عن النبع الصافي الصالح تماًما للشرب.●

یطلبعندمااألفكارفيوالتوسعالتوضیحمھارةاكتسابعلىالطالبیساعدأنللمعلمیمكنكما

قصیرةقصةكتابةأومعنىلھافقرةأومفیدةجملةفيووضعھاالسابقةالكلماتمنكلمةأخذمنھم

حولھا. ھذا مع إطالق العنان إلبداعاتھم وتخیّالتھم لتسھم في التوسع واالستزادة.

المحافظة على االتجاه)5

یتمحتىطویلةزمنیةلفترةالمشكلةفيالتفكیرعلىالفرداستمرارقدرةیضمناالتجاهعلىالمحافظة

الوصول إلى حلول جدیدة.

أشكال مواصلة اتجاه التفكیر اإلبداعي :

وصففيالتاریخيوالزمنيالتتابعاستمرارعلىالمحافظةالتاریخیة:الزمنیةالمواصلة)1

الحدث، ملتزما ً بخط سیر متتابع متدرج للفترة الزمنیة التي یحدث وفقھا الحدث.

الموقفأوالمشكلةبدایةمنذالسیاقنفسضمنذھنھتركیزعلىالفردقدرةالذھنیة:المواصلة)2

المثیر حتى الوصول إلى حل.

المواصلة الخیالیة: القدرة على متابعة سیر المشكلة ذھنیاً و توضیح العالقة بین عناصرھا.)3

المواصلة المنطقیة: المحافظة على المنطق في خطوات السیر و المراحل.)4

منمتواصلوتحفیزوتشجیعالمدرسمنحثیثةمتابعةیلزمالدراسيبالمنھجالمھارةھذهولربط

توفیرالمھممنكماتاریخي،بإطاربحثمشروعتحدیدللمدرسیمكنفمثالالمتعلمین،معالمتعاملین

البیئة المدرسیة المناسبة للمحافظة على األشكال المختلفة من ھذه المھارة.
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الحساسیة للمشكالت)6

رؤیةیستطیعالمبدعفالشخصالمثیر،الموقففيالنقصأوالضعفمواطنإدراكعلىالقدرةبھاویقصد

نظرةللمشكلةنظرتھبسببالقصوروالنقصنواحيیعيفھوالواحدالموقففيالمشكالتمنالكثیر

علىالمتعلمینتدریبجداًالمھممنالمعتاد.منالمثیرالموقفأوللمشكلةأكثرحساسیةفلدیھمألوفة،غیر

البحثروحوتنميجانب،منلدیھمالمالحظةقوةتقویةعلىالطلبةتساعدأنھاحیثالمھارةھذهممارسة

واالستقصاء من الجانب األخر.

إجراءات تدریس مھارة الحساسیة للمشكالت:

یمكن تلخیص إجراءات تدریس مھارة الحساسیة للمشكالت بما یلي:

تعریف مھارة الحساسیة للمشكالت للطالب وبیان أھمیتھا (استمطار األفكار))1

اختیار المشكلة أو الموضوع المراد توضیحھ وكتابتھ على السبّورة.)2

عنالحدیثفيللتوسعللمشكالتالحساسیةمھارةاستخدامضرورةللطالبالمعلمیبین)3

الشيء الذي تم اختیاره.

یطلب المعلم من الطالب المشاركة في خیالھم حول ھذا الشيء.)4

یطلب المعلم من الطالب المزید من االقتراحات حول الشيء الذي تم اختیاره.)5

الطلب من الطالب أن یتشاركوا مًعا بأفكارھم الجدیدة.)6

ربط مھارة الحساسیة للمشكالت بالمنھج الدراسي:

ویلعبالطلبة.لدىحیاتیةممارسةالمھاراتكباقيلتصبحالدراسيبالمنھجالمھارةھذهربطالمھممن

منالبحثموضوعأوالمشكلةدراسةعلىالطلبةوتشجیعاألفكاركلبتقبلوذلكاألبرزالدورالمدرس

جمیع الجوانب فمثال یمكن للمدرس أن یستخدم یناقش (أسخف) فكرة قدمت وإبراز االیجابیات فیھا.

خاتمة
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أوالفنیةأوالتقنیةأوالعلمیةسواءالحیایتة،المیادینمختلففياإلبداعيالتفكیروقدراتمجاالتتتعدد

ومؤسساتنامدارسنافياإلبداعاثرنتلمسولكيالخ.االجتماعیةأواالقتصادیةأوالثقافیةأواألدبیة

واجھتالتيوالمشاكلللمعضالتاإلبداعیةالحلولوماالتفكیر.تعلیمعلىالتدربمنالبدالتربویة

والمرونةكالفصاحةمختلفةإبداعیةقدراتامتلكوامبدعینأناسنتاجإالاإلنسانیةالمجتمعاتوتواجھ

لھؤالءاستقطابمنیحدثوماالخ.االتجاهعلىوالمحافظةواألصالةوالتفصیل،اإلسھابعلىوالقدرة

والسبیلوتزدھر.تنمىأنیجبالتيالثرواتھذهأھمیةعلىصارخلدلیلالدولبعضفيالمبدعین

معوالتعامللرعایةمتخصصةبرامجإعداداجلمنوالمتواصلالجادبالعملھوباعتقاديلذلك

عنمنفصلةالمھارةتكونبحیثبقوالبالمھاراتھذهفصلیمكنالأنھالواضحومنالمبدعین.

األخرى، أي أن الموقف التعلیمي قد یحتوي على مجموعة من المھارات في أن واحد.
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