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١٢/٣/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٨/١/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ي تحفیـز التفكیـر ف البحـث إلـى التعـرف علـى بعـض الطرائـق التدریسـیة التـي تسـاهم فـهد

اإلبــداعي لــدى طلبــة الجامعــة وتنمیتــه لــدیهم وبالتحدیــد یســعى البحــث إلــى اإلجابــة عــن عــدد مــن 

األسئلة منها ما مفهوم اإلبداع وعناصره ؟ ما المهام المطلوبة من الجامعة ؟ ما دور عضـو هیئـة 

ا الجانب .التدریس في إثارة التفكیر اإلبداعي ؟ ما الطرائق التدریسیة التي تنمي هذ

واعتمد البحث المنهج الوصفي التحلیلي . وتوصل إلى جملة من االستنتاجات منها : 

یقع على عاتق الجامعة مسؤولیة احتضان اإلبداع فكرة ومضمونا ..١

ینبغــي علــى عضــو هیئــة التــدریس تــوفیر البیئــة التعلیمیــة المناســبة التــي تشــجع علــى التفكیــر .٢

اإلبداعي . 

الذهني من بین مقدمة الطرائق التي تعمل على تنمیة اإلبداع لدى طلبة تأتي طریقة العصف .٣

الجامعة . 

.)یرتبط تنمیة اإلبداع بنمط مهم وفعال من األسئلة إال وهو النمط (المتمایز.٤

تعطي طرائق التدریس الكشفیة فرصة للطالب لإلبداع میدانیا في میدان البحث والتقصي ..٥

The Role of Teaching Methods in developing Thinking for
University Students
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Abstract:

The research aimed at introducing some teaching methods

contributing in motivating and developing Creative Thinking for

university students As limitation the research tried to sneering the

following questions :

- what is the d definition of creation thinking and its elements ?
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- what are the duties of university in this respect ?

- what is the role of faculty member in motivating creative thinking ?

- and what are the teaching methods that can developing creative

thinking ?

The investing alloy used analyzing and descriptive research method .

The following in freeness are shown :

1. the university should responible for the creation as a thought and

content

2. the faculty member should play an active role in stim ulating creative

suitable teaching – learning enviourment

3. Brainstorming as a method regards as atop of teaching methods for

developing creation

4. divergent quietisms , inquiry , method , deaconry and problem –

solving methods open a new and prospective view for creabion – thin

king

:المقدمة
ان الثروة البشریة هي الثروة الحقیقیة ألي مجتمع من المجتمعات ، ویعد المبـدعون علـى 

لـیهم تعقـد األمـم أمالهـا للحـاق بركـب راس تلك الثروة نظرا ألهمیتهم لمواجهة تحدیات العصر إذ ع

التطور ، مما دفع بالتربویین وعلمـاء الـنفس الـى الكشـف عـن هـؤالء المبـدعین وممـن لـدیهم تفكیـر 

إبداعي بهدف رعایتهم وتوفیر أفضل السبل الممكنة الستثمار إبداعاتهم وتنمیتها .

تلــك الطاقــات العلمیــةوتعــد الجامعــة ، إحــدى مؤسســات التعلــیم العــالي القــادرة علــى أبــراز 

بناء المواطن الفاعل ، المنتج ، المنتمـي (الخالقة / المبدعة ورعایتها تحقیقا لرسالتها الداعیة الى 

.)، المبدع

وال یمكــن للجامعــة ان تحقــق رســالتها فــي تحفیــز اإلبــداع وتنمیــة فــي ظــل طرائــق التــدریس 

الـــذین یعكفـــون بـــدورهم علـــى حفظهـــاالتقلیدیـــة القائمـــة علـــى حشـــد المعلومـــات فـــي أذهـــان الطلبـــة 

واســتظهارها . ان المطلــوب مــن التعلــیم الجــامعي تنمیــة قــدرات الطلبــة علــى التفكیــر العلمــي وعلــى 

اإلبداع واالبتكار والتجدید واالصالة والمرونة والتفكیر االستقاللي الناقد .
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كـــد فـــي ان إطاللـــة ســـریعة علـــى نتـــائج البحـــوث التـــي أجریـــت علـــى التـــدریس الجـــامعي تؤ 

معظمها على سـیادة أسـالیب الـتعلم والتعلـیم التقلیدیـة كشـیوع اسـتخدام المحاضـرات وتحكـم األسـتاذ 

فــي العملیــة التعلیمیــة یقابلهــا ســلبیة الطلبــة وتحــولهم الــى متلقــین مســتهلكین للعلــم أكثــر مــن كــونهم 

مكتشفین له مشاركین فیه .

بعض الطرائـق التدریسـیة التـي یمكـن من هذا المنطق یأتي البحث الحالي لیسلط الضوء على

ان تساهم في تحفیز التفكیر اإلبداعي لدى طلبة الجامعة وتنمیة لدیهم ، وبالتحدیـد یسـعى البحـث 

الحالي لإلجابة عن األسئلة آالتیة :

ما مفهوم اإلبداع وما ضرورته ؟.١

ما عناصر التفكیر اإلبداعي ؟.٢

ما المهام المطلوبة من الجامعة ؟.٣

هیئة التدریس الجامعي في إثارة التفكیر اإلبداعي ؟ما دور عضو.٤

ما الطرائق التدریسیة التي یمكن ان تنمي اإلبداع لدى طلبة الجامعة ؟.٥

ما النتائج التي توصلت إلیها الدراسات المیدانیة في هذا المضمار؟.٦

تلــك ویعتمــد الباحــث فــي البحــث الحــالي الدراســة النظریــة لألدبیــات التــي تناولــت اإلبــداع و 

التي تناولت طرائق التدریس بهدف تكوین اطر نظریة تركیبیة للموضوع وقـد یعـود البحـث بالفائـدة 

على تدریسیي الجامعة والمهتمین باإلبداع وطرائق التدریس .

الماهیـــة والضـــرورات والعناصـــر ثمـــة تعریفـــات عدیـــدة لإلبـــداع فقـــد عرفـــه المـــال اإلبـــداع :

نشـاط نفسـي اجتمـاعي یقـوم بـه اإلنسـان المبـدع ، ویترتـب (بأنـه ( )٢٥، ص  ١٩٩٧(والمطاوعة 

.)علیه ظهور منتج إبداعي جدید ، یتمیز بالجدة ، واالصالة المناسبة (

إنتاج شيء جدید ، وهذا الشيء قد یكون فكرة أو (بأنه ( )٣١٥، ص ١٩٩٨(وعرفه نور 

ال لـم یكتشـفه احـد مـن جهازًا أو قصیدة أو كتابا أو لوحة . ویعني أیضا اكتشاف شـيء موجـود فعـ

.)فبل ، أو تطویر أو تحسین أو تحویر شيء إبداعه مبدعون سابقون (

ویمكــن النظــر الــى اإلبــداع مــن زاویــة الســمات الشخصــیة وزاویــة اإلنتــاج ، فاإلبــداع علــى 

المبـــادأة التــي یبـــدیها الشــخص فـــي قدرتــه علـــى الــتخلص مـــن ســاس الســـمات الشخصـــیة هــو : أ

یر وأتباع نمط جدید فیه .الروتین العادي للتفك

اما اإلبداع على أساس اإلنتـاج فیتمثـل : بظهـور إنتـاج جدیـد مـن التفاعـل بـین الشـخص 

ـــة  ـــى ان )١١٠، ص ١٩٤٨(ویشـــیر العیســـوي  )٦-٥، ص ٢٠٠٠الخطیـــب ، (ومثیـــرات البیئ  ال

ت أســلوب مــن أســالیب التفكیــر الموجــه ، یســعى الفــرد مــن خاللــه الــى اكتشــاف عالقــا((اإلبــداع :

جدیــدة ، أو ان یصــل الــى حلــول جدیــدة لمشــكالته ، أو ان یختــرع أو یبتكــر مناهجــًا أو طرقــا أو 

.)أجهزة معینة ، أو ینتج موضوعا أو صورا فنیة جمیلة (
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إحـــدى ((الظـــاهرة اإلبداعیـــة بأنهـــا )٢٧٨،ص ١٩٩٧(وعـــرف كـــل مـــن قطـــامي وقطـــامي 

لبیئة والثقافیة واالقتصادیة والقدرات العقلیة الظواهر النفسیة التي ان ترتبط بمجموعة من العوامل ا

.)االدئیة والبیئة التحصیلیة (

قـدرة الفـرد علـى اسـتخدام مجموعــة (اإلبـداع بأنـه ( )٧٣، ص ١٩٨٥(بینمـا رأى االلوسـي 

.)من التصورات والمفاهیم واألحكام المخزونة بأسلوب بناء ومبتكر (

وقوامه البحـث ((Divergentالتباعدي ویطلق بعض علماء النفس على اإلبداع بالذكاء 

) . تمیزا له عن )دوما عن دروب جدیدة ، وارتیاد آفاق بكر ، وتفتیق حلول مبتكرة ، وعوالم مولدة

یسـلط علیهـا األضـواء )مشـكلة محـددة(والمنصب نحو بؤرة معینة Convergentالذكاء التقاربي 

  . )٣٢٠، ص ٢٠٠٠عبد الدائم ، (المتقاربة 

اع من اولویات العصر الحدیث ، ونظرا ألهمیته في التقدم الحضـاري ، وكونـه ویعد اإلبد

األداة التـي تعمــل علــى حــل المشـكالت التــي تتحــدى حاضــر اإلنسـانیة ومســتقبلها . ویــرى الــبعض 

ان إعطـــاء الفـــرص المناســـبة لنمـــو الطاقـــات االبتكاریـــة هـــي مســـألة حیـــاة أو مـــوت بالنســـبة ألي ((

  . )٧٥،ص ١٩٩٧قطامي وقطامي ، ())مجتمع من المجتمعات

ــدائم  أســاس الحضــارة العلمیــة التقنیــة (ان اإلبــداع هــو ( )٣٢٠، ص ٢٠٠٠(وأكــد عبــد ال

، بشتى أشكاله ، هو الخیال الذي )(التكنولوجیة) الحدیثة ، فجوهر الصناعة والتقانة (التكنلولوجیا

.)المتجددة ةیبدع نماذج جدیدة ، ومبتكرة محدثة ، وتمنح اإلنتاج أشكاله وصور  (

ان تكــوین روح اإلبــداع یعنــي ، فیمــا یعنــي ، نبــذ التقلیــد األعمــى ، وامــتالك القــدرة علــى 

التعبیر والتجدیـد وتجـاوز الـذات والمجتمـع ، وتعزیـز روح المغـامرة وٕارادة التحـدي ، والسـیطرة علـى 

  . )٣٢٢، ص ٢٠٠٠عبد الدائم ، (المستقبل 

ــنف س والتربیــة باإلبــداع ، خاصــة فــي الربــع األخیــر مــن وعلیــه فقــد ازداد اهتمــام علمــاء ال

القـــرن الماضـــي ، الرتباطـــه بتقـــدم األمـــم وتطورهـــا ، فالتقـــدم العلمـــي الیمكـــن تحقیقـــه دون تطـــویر 

، المجتمعـاتالقدرات اإلبداعیـة عنـد اإلنسـان ، فعلـى كاهـل المبـدعین والمبتكـرین یقـع عبـئ تطـور

ي تنمیة واسـتثمار طاقـة التفكیـر اإلبـداعي واالبتكـاري لذلك فان المجتمعات الحدیثة تعمل جاهدة ف

ان تكـــوین روح اإلبـــداع هـــذه یكـــاد () (٣٢١، ص ٢٠٠٠لـــدى ، أبنائهـــا وبهـــذا أشـــار عبـــد الـــدائم (

) والبــد لإلبــداع مــن )یكــون هــدف األهــداف وغایــة الغایــات فــي الفلســفة التربویــة العربیــة المنشــودة

الالزمـــة التـــي تجعـــل افـــرد قـــادرا علـــى تشـــكیل أفكـــاره إعـــداد جیـــد ومـــران مســـتمر الكتســـاب مهارتـــه 

وتحقیقهــا فــي مجــال معــین . ویقــع العــبء األكبــر علــى المؤسســات التعلیمیــة . بمــا تحتویهــا مــن 

فعالیــات تســهم فــي هــذا المجــال ، تتمثــل فــي المنــاهج وطرائــق التــدریس واألنشــطة وأســالیب التقــویم 

  . )٢٦، ص ١٩٩٧المال والمطاوعة (
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هـل اإلبـداع مسـألة وراثیـة ؟ ام انـه قـدرة یمكـن تحفیزهـا تطـرح نفسـها هـي :وثمـة أسـئلة 

وتنمیتها وبالتالي یمكن تعلمها ؟ وفي أي فترة زمنیة من عمر الفرد ؟ وهل یقتصر اكتسـابها علـى 

اناس معینین دون غیرهم ؟ 

مامنــا ان القــدرة علــى اإلبــداع لیســت مرتبطــة كلیــا بالوراثــة ، وهــذه الحقیقــة تفــتح األفــاق أ

 ١٩٩٨نور ، (لتنمیتها وصقلها وتغذیتها إذ أكدت الدراسات التجریبیة امكانیة تعلیم وتعلم اإلبداع 

) . ان روح اإلبداع ینبغي تكوینه وتعهده منذ نعومة األظفـار ، بـل منـذ الـوالدة ٣٢٧-٣٢٦، ص 

ــدائم عبــد(إذ ان ســنوات العمــر األولــى تكــاد تكــون حاســمة فــي تكــوین شخصــیة الطفــل وذكائــه ال

ان الشـــباب هـــو العمـــر الـــذي تظهـــر فیـــه الطاقـــة والحیویـــة (ویـــرى الـــبعض ( )٣٢١، ص ٢٠٠٠،

  .  )١٢٢، ص ١٩٨٤العیسوي ، ())ویزدهر فیه اإلبداع

ــــي تشــــجع وترعــــى اإلبــــداع  ــــة الت ــــوفر الظــــروف والعوامــــل البیئ ــــداع ت ــــة اإلب ــــب تنمی ویتطل

نــور ، (حــدوث العملیــات اإلبداعیــة والمبــدعین التــي تســهم فــي تشــكیل الشخصــیة المبدعــة وتیســر 

جمیــع النــاس األســویاء لــدیهم االســتعدادات لإلبــداع (ویــرى علمــاء الــنفس ان ( )٣١٥، ص١٩٩٨

فــي واحــد أو أكثــر مــن میــادین الحیــاة وان اســتعداداتهم تبقــى كامنــة ان لــم تجــد البیئــة االجتماعیــة 

نـور ())فـرد نفسـه ومجتمعـه واإلنسـانیةوالتربویة القادرة على تحضیرها وتدریبها واستثمارها لخیـر ال

 ٢٠٠٠الخطیـب ، (. وثمة عناصر أساسیة یتكون منها التفكیـر اإلبـداعي  )٣١٦، ص ١٩٩٨، 

تتمثل باالتي :  )٢٨، ص ١٩٩٢، صبحي ،  ٨-٦، ص

Fluencyالطالقة .أ
تـرة ویقصد بها القدرة على إنتاج اكبر عدد من األفكار اإلبداعیة تفوق التوسط العام فـي ف

.التداعي، وقد تكون الطالقة لفظیة أو فكریة أو طالقة تعبیریة أو طالقة فيددةزمنیة مح

Flexibilityالمرونة .ب
ویقصد بها القدرة على تغیر الحالة الذهنیة بتغیر الموقف ، والمرونة هنا عكـس التصـلب 

ستجابات متنوعـة ال تنتمـي الـى العقلي ، والمرونة اما ان تكون تلقائیة أي ان یعطي الفرد تلقائیا ا

فئة أو مظهر واحد . أو مرونة تكیفیة أي قدرة الفرد علـى التكیـف وتعـدیل سـلوكه بهـدف التوصـل 

الى حل مشكلة معینة أو مواجهة موقف معین .
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Originalityاالصالة .ج
، يتقلیـدوتتمثل بقـدرة الفـرد علـى تولیـد أفكـار جدیـدة متمیـزة خارجیـة عـن مـا هـو شـائع أو

وعدم تكرار أفكار المحیطین به .

Sensitivityالقدرة على التحسس للمشكالت .د to problem
وٕادراك طبیعتهـــا ، فالشـــخص المبـــدع یســـتطیع رؤیـــة الكثیـــر مـــن المشـــكالت فـــي الموقـــف 

الواحد ، فهو یعي األخطـاء ، ونـواحي الـنقص والقصـور فیهـا والقـدرة علـى تحلیـل الكلیـات المركبـة 

  . )١١٤-١١٣، ص ١٩٨٤العیسوي ، (ر وٕاعادة تركیبها . من األفكا

وتمر العملیة اإلبداعیة بأربعة مراحل هي : 

مرحلة التھیؤ : .١
وهـــي البـــذرة األساســـیة لإلبـــداع ، وتـــأتي بشـــكل مفـــاجئ وغـــامض ، ویـــتم تنمیتهـــا بـــالقراءة 

وتسجیلها .وتدوین المالحظات وٕادارة الحوار والمناقشات وٕالقاء األسئلة وجمع الشواهد

مرحلة االختمار : .٢
وفـــي هـــذه المرحلـــة ، تطفـــو الفكـــرة اإلبداعیـــة علـــى الـــذهن بـــین الحـــین واآلخـــر ، ویعـــاني 

الشخص من أقصى درجات القلق والتوتر وعدم االستقرار .

مرحلة اإللھام :.٣
وهنــا یصــل اإلبــداع الــى القمــة وتشــرق الفكــرة كاملــة فجــأة علــى ذهــن المبــدع . وفــي تلــك

اللحظة تنتظم األمور الصحیحة .

التحقق والتعدیل: .٤
بعد الهام الفكرة ورصدها تـأتي كتابتهـا ومحاولـة نشـرها متكاملـة بعـد ذلـك غیـر ان هـذا قـد 

یتطلب وقتا طـویال . فقـد یسـتغرق العمـل اإلبـداعي مـن مرحلـة اإللهـام الـى مرحلـة التحقیـق الفعلـي 

ا وعشــرین ســنة فـــي نظریتــه ویحكمهــا قبــل ان ینشـــر یفكــر واحــد)نیـــوتن(ســنوات عــدة ، فقــد ظــل 

  .  )١١٧ -١١٥، ص ١٩٨٤العیسوي ،( )٥٨إبراهیم ، د/ت ، ص(قوانینه 

الجامعة واإلبداع والدور المطلوب لعضو ھیئة التدریس :
تعد الجامعة ، في نطاق السیاسة التربویة الشاملة ، من المؤسسـات األساسـیة التـي تسـهم 

حقیق آماله في الحاضر والمستقبل ، فهي السبیل الى إعداد القـوى البشـریة في تطویر المجتمع وت
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وتشـــهد علـــى تنفیـــذه ، وهـــي التـــي تعـــد المتخصصـــة التـــي تخطـــط لتحقـــق النمـــو المـــادي للمجتمـــع

البــاحثین الــذین یجهــدون لتحدیـــد مالمــح المســتقبل واتجاهاتــه ، وهـــي القــادرة علــى أبــراز الطاقـــات 

المبدعــة التــي تعطــي الثقافــة إبعادهــا وتــدفع بهــا نحــو العبقریــة والتمیــز والمواهــب الفكریــة الخالقــة

  . )٢٥، ص ١٩٩٧كمال ، (

ان رســالة الجامعــة ینبغــي ان تتمحــور حــول إعــداد إنســان مســتقبلي واع ومــدرك ، وقــادر 

علــى مواجهــة التغیــرات ، والتعامــل مــع المجهــول ، ویتمیــز بعقلیــة علمیــة ناقــدة مبدعــة ، لــه ذاتیتــه 

ولعضـو هیئـة .  )٢٥، ص ١٩٩٧كمال ، (ردة ، یثق بنفسه وبقدراته على صناعة المستقبل المتف

التــدریس الــدور المهــم فــي إثــارة التفكیــر اإلبــداعي وتحفیــزه لــدى الطلبــة وبالتــالي إیجــاد بیئــة دراســیة 

جامعیــة صــالحة لتنمیــة اإلبــداع ورعایتــه مــن خــالل تــوفیر الجــو المشــجع والمثیــر للــتعلم والتفكیــر 

اعتبار الطالب الجامعي محور العملیة التعلیمیـة ، واعتمـاد التغذیـة الراجعـة وسـیلة إلثـارة التفكیـر و 

الــى األســالیب التــي  )٣٣، ص ١٩٩٢(ویشــیر صــبحي .  )١٩، ص ٢٠٠٠الخطیــب ، (المبــدع 

لتنمیة اإلبداع لدى الطلبة وهي :یمكن ان یعتمدها عضو هیئة التدریس 

ى التفكیــر االبتكــاري واالبتعــاد عــن األنشــطة التــي تعتمــد علــى تقــدیم األنشــطة التــي تشــجع علــ-

الحفظ .

استخدام التقویم بهدف التشخیص ال بهدف إصدار حكم نهائي .-

اتاحة الفرصة للطلبة الستغالل خبراتهم ومعارفهم بصورة مبدعة .-

تشجیع الطلبة على التعبیر التلقائي . -

ة للجدل .تقدیم مثیرات غنیة وفاعلة وطرح أسئلة مثیر -

تدریب الطلبة على المبادرات البحثیة .-

أســالیب أخــرى ینبغــي  )٢٦ص ١٩٨٣(و عاقـل  )٣٣٣، ص ١٩٩٨(وقـدم كــل مــن نــور 

ان یمارسها عضو هیئة التدریس والتي تسهم في تحفیز اإلبداع وتنمیته منها .

یعرض على طلبته ما أنجزه من بحوث ومؤلفات وكتب .-

یشجع الطلبة على : -

ألفكار وطرح األسئلة واألمثلة الجدیدة والغریبة .إنتاج ا- أ

المرونة الفكریة واللعب باألفكار واحتماالت تطویرها وتحسینها .- ب

ممارسة الحدس والتخمین والتنبؤ واأللغاز العلمیة . -ج

الثقة بالنفس . -د

رائهــم كتابــة مقالــة ، قصــیدة ، أجــراء تجربــة .....) وعــدم الســخریة مــن آ(یــثمن أعمــال طلبتــه -

وأسئلتهم . 

یقبل ویشجع االختالفات بین آراء الطلبة .-
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یشید بجهود العلماء والمفكرین والمبدعین ویكرر ذلك باستمرار .-

إثارة الدوافع االیجابیة لدى الطلبة -

إذا أردنا أحداث تغیرات إبداعیة فـي المدرسـة فعلینـا ان (( )١٦، ص ١٩٨٣(ویرى عاقل 

یعلمون وان نقنعهم بتغیر مفاهیمهم ومواقفهم .)) نبدأ ... باألشخاص الذین

وثمــة صــفات ینبغــي توافرهــا فــي عضــو هیئــة التــدریس منهــا ، امتالكــه للعقــل المتســائل ، 

القــدرة علــى التحلیــل والتنظــیم ، قدرتــه علــى الحــدس ، وتحلیــه بالنقــد الــذاتي ، والنــزوغ الــى النضــج 

اآلخرین ومقایسهم وانتقادهم واالستبطان ، فضال عن نزوعه الى مناقشة أحكام

  )١٧٧- ١٧٦،ص ١٩٨٣عاقل ، (

طرائق التدریس واإلبداع : مقدمة ونماذج 
تزداد أهمیة طرائق التـدریس الجـامعي فـي تحقیـق رسـالة التعلـیم العـالي ، بإحـداث التطـور 

ا تـزداد . كمـالمجتمـعالنوعي في مجاالت المعرفة والتقدم الثقافي والتنمیة االقتصادیة المنشودة فـي

أهمیــة الطرائــق التدریســیة تلــك عنــد ربطهــا بالمظــاهر الحدیثــة والمســتجدات المعاصــرة حیــث تشــیر 

تقــاریر الیونســكو الــى ان التقــدم الســریع لتكلنوجیــا المعلومــات واالتصــاالت وتزایــد قابلیتهــا للتطبیــق 

یر الطرائـق في شـتى وظـائف التعلـیم العـالي واحتیاجاتـه هـو مـن أهـم المظـاهر التـي تسـتدعي تطـو 

  ) .٨٤، ص ١٩٩٩الصرایرة ویونس ، (الحالیة في التدریس 

وتشترك طرائق التدریس الحدیثة في خاصیة أساسیة وهي جعل الطالب ایجابیا نشطا في 

العملیة التعلیمیة ، وتعویده علـى التفكیـر العلمـي ، وتنمیـة قدرتـه علـى تنظـیم الحقـائق والمعلومـات 

  . )١١٨، ص ١٩٨٤(وتصنیفها وتحلیلها 

ان المهم هو إدخال الطرائق الحدیثة مع التقنیات التربویة المتطورة في عصـر المعوماتیـة 

وتفجـــر المعرفـــة وشـــبكات االتصـــاالت االلكترونیـــة مـــن خـــالل الحاســـوب ، مؤكـــدین توجـــه التربیـــة 

الحدیثة الى تعلیم المتعلم كیف یتعلم ؟ وكیف یبحث عن المعرفة بنفسه ؟ وكیف یكتشف الحقائق 

؟ وكیف یحصل المفاهیم بجهده وعقله وفكره ، وكیف یمتلك مهارات التعلم الذاتي ، وكیف یناقش 

  .  )١٤٦، ص ٢٠٠١الخوالدة ، (ویبدع المعرفة 

ان التفكیـــر اإلبـــداعي ال یمكـــن اكتســـابه بأســـالیب التـــدریس التقلیدیـــة خاصـــة المحاضـــرات 

ت تتحــدى عقــل الطالــب ، ومنحــه منهــا ، بــل عــن طریــق تقــدیم المــادة العلمیــة علــى شــكل مشــكال

.الفرصة للتفكیر والعمل معا ، فضال عن تدریبه على أسالیب تحفیز اإلبداع وتنمیته 

  )٣٢٢، ص ١٩٨٨نور ، (

وممــــا یلحــــظ ان نظــــم التعلــــیم الجامعیــــة تتجــــه فــــي طریــــق یتعــــارض مــــع نمــــو اإلبــــداع ، 

یعاب والتـذكر والمجـارات ، أي مـا فالمتطلبات الحـادة للنجـاح ال تـزال تتبلـور فـي القـدرة علـى االسـت

یسمى بالتربیة التلقینیة . ان العجز عن تكوین نظام تربوي إبداعي یشكل مشكلة ال تقف حـدودها 
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عنــد المســتوى المحلــي ، بــل أصــبحت مشــكلة عالمیــة . كمــا أنهــا لــم تصــبح مشــكلة محصــورة فــي 

إطار التعلیم الثانوي ، بل امتد تأثیرها نحو التعلیم الجامعي .

ابتكــار ، انــه یمكــن تحقیــق نظــام تعلیمــي یشــجع علــى )١٧٧-١٧٦د/ت ،ص(ویــرى إبــراهیم 

وتنشیط ، القدرات اإلبداعیة في أكثر من اتجاه وأكثر من طریقة منها :

تدریس اإلبداع في موضوع مستقبل في برامج دراسیة خاصة بالمرحلة الجامعیة ..١

األسلوب اإلبداعي .تعدیل المناهج الدراسیة بما یساعد على تنمیة .٢

:غیر مباشرةخلق مناخ اجتماعي تعلیمي یشجع على إثارة القدرة اإلبداعیة. اما مباشرة أو.٣

ان هناك طریقتان أساسیتان اولهما طریقة تنمیة الخیال  )١٢١، ص  ٢٠٠٠یرى عبد الدائم (

بشتى الوسائل واألسالیب وثانیهما العمل والنشاط العملي باشكاله المختلفة . 

لقد اقترحت الدراسات عددا من الطرائق التي تساهم في تنمیة اإلبداع والتفكیر اإلبداعي منها :

الخوالـدة ) (١٩٩٦(القـاعود والحوارنـة ،  )٨٤،ص ١٩٨٥االلوسي ، (االستقصاء واالكتشاف .١

   )٩٦، ص ١٩٩٣وزمالؤه ، 

.)٨٥ص، ١٩٨٥االلوسي،( )٣٢٦، ص١٩٩٨(نور،  )١٥٧،صد/ت،إبراهیم(العصف الذهني .٢

 )١١٧، ص ١٩٨٤العیسوي ، (طریقة المشروع .٣

)٨٦، ص  ١٩٨٥االلوسي ( )١١٧، ص ١٩٨٤العیسوي ، (حل المشكالت .٤

 )٨٤، ص ١٩٨٥االلوسي ، (األسئلة المتشبعة .٥

   )٨٦،ص ١٩٨٥االلوسي ، (األلغاز التي تعتمد على الصور .٦

  )٨٤، ص ١٩٨٥االلوسي ، (األلعاب التربویة .٧

قائمــة بــالطرائق التدریســیة التــي یعتقــد البــاحثون أنهــا  )٣٥،ص ١٩٩٧دم عبــد الفتــاح (ویقــ

یمكن ان تساهم في تنمیة اإلبداع وهي :

)المتمایزة(األسئلة المتشعبة .١

طریقة االكتشاف .٢

عصف الدماغ .٣

األلغاز الصوریة .٤

التخیل .٥

األلعاب العلمیة.٦

األحجیة (الحزورات).٧

لعب الدور .٨

استخدام التناظر.٩

ألعاب المحاكاة .١٠
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ان اســـتخدام طرائـــق التـــدریس اإلبداعیـــة أو التفكیـــر (( )٤ص ١٩٩٤والحـــظ الســـامرائي (

اإلبــــداعي یســــاعد علــــى تــــدریب الطالــــب علــــى حــــل المشــــكالت التــــي تجابهــــه فــــي حیاتــــه العلمیــــة 

) یعتقــد )وتوظیــف معارفــه فــي مواقــف حیاتــه الیومیــة وصــوال للنجــاح فــي األعــداد لمهنــة المســتقبل

حــث ان ثمـــة طرائـــق تدریســـیة لهـــا األولویـــة فــي اإلبـــداع أثـــاره وتحفیـــزا وتنمیـــة ، وســـیتم عـــرض البا

-ومناقشة بعض منها :

Brainطریقة العصف الذھني  Storming
ــــبعض  ــــق علیهــــا ال ــــدماغ(ویطل ــــدماغ(أو  )عصــــف ال أو  )التولیــــد الفكــــري(أو  )إمطــــار ال

لجماعي والمنافسة بین المجموعات الصغیرة ، وهي طریقة تعتمد على نوع من التفكیر ا)المفاكرة(

وتهدف الى إثـارة األفكـار وتنوعهـا . وتسـتخدم فـي هـذه الطریقـة أسـئلة غریبـة افتراضـیة بعیـدة عـن 

المألوف . ویعتمد استخدامها على أربعة قواعد هي : 

عدم انتقاد األفكار  .أ

األفكار الغریبة هي المفضلة  .ب

فضلةاألفكار العدیدة هي الم .ج

  )٨٥، ص ١٩٨٥االلوسي ، (یسمح بتعدیل األفكار وتوحیدها  .د

طریقـــة عصـــف الـــدماغ بأنهـــا العاصـــفة الدماغیـــة أو  )٧، ص ١٩٩٤(وعـــرف الســـامرائي 

األزمـــة الوجدانیـــة وتقـــوم علـــى إنتـــاج أي فكـــرة جدیـــدة أصـــال لحظـــة استبصـــار مثیـــرة أو أي فكـــرة 

یحییهـــا بحـــرارة أو تحمـــس . وهـــي تعنـــي أیضـــا متأصـــلة فـــي ذات الـــنفس یســـتقبلها المـــرء یتوقـــد أو

طریقــة البحــث عــن األفكــار بــالربط الســریع والمراجعــة والنقــد قــدر االمكــان لالرتجــاالت الفردیــة فــي 

مواقف مقدمة لهذا الغرض . أو أنها عملیة تفكیر جماعي وضـعت السـتخراج أو إنتـاج اكبـر قـدر 

وائق .من األفكار لمشكلة ما بقدر المستطاع في غیاب الع

طــــرح (فأشــــار الــــى ان طریقــــة العصــــف الــــذهني هــــي ( )٣٩، ص ٢٠٠١امــــا الخوالــــدة (

االفتراضات الفكریة والتصورات والحلول للعدید من القضایا االجتماعیة واالنسایة والثقافیة ، وفیها 

تــدعیم للتفكیــر اإلبــداعي ، وطــرح االبــداالت أو الخیــارات فــي معالجــة المواقــف الطارئــة واألحــداث 

.)لجاریة ، وبعض القضایا األخرى التي تحتاج الى إبداعات جماعیةا (

ان هــذه الطریقــة تــتخلص نموذجیــا بجمــع فریــق صــغیر مــن األفــراد  )١٩٨٣(ویــرى عاقــل 

لغــرض التفكیــر وٕایجــاد أفكــار جدیــدة لمواجهــة حاجــة مــا ، یعلــن عنهــا مســبقا ، ویكــون الجــو غیــر 

خطــر فــي البــال . ومــن المنتظــران تثیــر مالحظــات نقــدي ومتســامح تمامــا بحیــث یــذكر أي شــيء ی

شــخص مــا أفكــار اآلخــرین . ینــتج عــن ذلــك نتــاج أعظــم واغــزر ممــا لــو عمــد األفــراد أنفســهم الــى 

   . )١١٦، ص ١٩٨٣عاقل ، (التفكیر انفرادیا 
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ان علــى المــدرس ان یوضــح انــه المجــال لمناقشــة أو  )٢٤، ص ١٩٨٨وأكــد الخطیــب (

اســـتمطار األفكـــار وان أي فكـــرة تقتـــرح ستضـــاف الـــى قائمـــة األفكـــار تقیـــیم أي فكـــرة خـــالل جلســـة

المدونة والجمعة . 

وحـــدد بعـــض البـــاحثین مزایـــا هـــذه الطریقـــة فـــي أنهـــا تمـــرین فـــي اإلصـــغاء یســـمح للتفكیـــر 

ابتكارنــا بــآراء جدیــدة ، وتشــجیع علــى المشــاركة الكاملــة الن كــل األفكــار ینظــر إلیهــا بالتســاوي ، 

غ علـى وفـق معرفـة المجموعـة وتجربتهـا وتخلـق روح التعـاون ، ویمكـن لفكـرة فضال عن أنها تصـا

واحدة ان تعوض أو تعبر عن بقیة األفكار .

وقد تظهر بعض المعوقات في تنفیذ الطریقة منها : الخروج عن جوهر الفكـرة ، وقـد یجـد 

فقــد یحــدث الطلبــة صــعوبة فــي التخلــي عــن الحقــائق المعروفــة ، وفــي حالــة ضــعف إدارة الطریقــة 

.الطلبة تقویم سلبي وانتقادي ، كما ان قیمتة هذه الطریقة تعتمد على مستوى نضوج

), 2001 , P.2ADPRIMA(

وعلــى الــرغم مــن اإلبــداع عملیــة فردیــة ذاتیــة اال انــه یمكــن ان یشــجع ویحســن مــن خــالل 

التــي تمــر بعــده و  )عصــف الــدماغ(العملیــات التخیلیــة والتفكیریــة الجماعیــة التــي تتضــمنها طریقــة 

جلسات وٕاجراءات محددة منها : 

؟ وكیــف ؟ح أســئلة مــاذا ؟ لمــاذا ؟ أیــن ؟ مــنعــرض الخطــوط والمعــالم العمومیــة للمشــكلة بطــر .١

لتحضیر إنتاج األفكار .

إتباع األنظمة األربعة اآلتیة : االنتقاد لیس له محل ، االنطالق والعفویة في التفكیر، الناحیة .٢

امن والتحسین ینظر الیة بعین العتبار .الكمیة مطلوبة ، التز 

یمـــارس المشـــرف أو القائـــد مهمـــة اســـتحالب كامـــل ألفكـــار المجموعـــة تحقیقـــا لهـــدف نضـــوب .٣

األفكار باستخدام عبارات . ماذا أیضا .... انا واثق انك لم تعبر عن كامل أفكارك....

رز معظـــم األفكـــار دقیقـــة تبـــ )١٥(وفـــي نهایـــة جلســـات التخیـــل والتفكیـــر التـــي قـــد ال تتجـــاوز .٤

األصیلة والغریبة والفذة والمفیدة التي توضع في قائمة لتحفیـز األفـراد للتفكیـر األبعـد واالعمـق 

في المشكلة . 

وضع قائمة معیاریة لتقـویم األفكـار وتصـنیفها وغربلتهـا وتنقیحهـا ، مثـال ذلـك : مـدى وضـوح .٥

بعض عناصر الجدة والحداثة األفكار واختصارها ؟ مدى امكانیة األفكار ؟ هل تستند الى

تضـمین األفكــار ، أي بلورتهــا فــي الواقــع وســبل االنتفــاع منهــا . وقــد یعــزز ذلــك مفهــوم الــذات .٦

. )١٦ -١٤، ص ١٩٩٤السامرائي ، (عن الفرد والجماعة . 
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)المتمایزة(طریقة االستجواب واألسئلة المتشعبة 
Convergentقاربـة یمكن تصنیف األسـئلة الـى ثـالث فئـات ، األسـئلة المت questions

Divergentواألسـئلة المتشـعبة  quipsters واألسـئلة التقویمیـةEvaluative question) أبـو

باإلبــداع ألنهــا وتنمیتــه ، فمــا )المتمــایزة(وقــد اقترنــت األســئلة المتشــعبة  )٧٨، ص ١٩٩٩كــف، 

المقصود بهذه األسئلة وما دورها في هذا المجال ؟ 

ــــى یقصــــد باألســــئلة  ــــك تستشــــیر التفكیــــر المتمــــایز للطلبــــة والــــذي ینطــــوي عل المتمــــایزة تل

اســتجابات متنوعــة لمشــكلة غیــر معرفــة تعریفــا جیــدا وال یكــون لهــا حــل واحــد صــحیح متفــق علیــه 

لذلك فهـي تتصـف بالمرونـة والتوسـیع ویمكـن تسـمیتها باألسـئلة اإلبداعیـة ألنهـا تشـجع علـى تقـدیم 

،١٩٩٩أبو كـف ، ) (٩٤، ص  ١٩٨٩مؤمني ، (بات خالقة . حلول جدیدة غیر مألوفة واستجا

. ومن أمثلة هذه األسئلة :  )٨٠ص

ماذا یحدث لو أصبحت میاه البحار والمحیطات عذبة ؟ -

ما المشكالت التي یبرزها هذا الموضوع ؟ -

ما الذي یحدث لو ان األمور أخذت شكال مختلفا غیر الشكل الذي قیلت به ؟-

التي تترتب على الحقائق والمعلومات المقدمة ؟ ما النتائج-

ما الذي یحدث لو إننا جمعنا بین هذه الظاهرة وتلك ؟ -

لماذا ال یمكن تعمیم حقیقة معینة ؟ -

   )١٨٦إبراهیم د/ت ، ص(ما الذي یحدث لو إننا فهمنا لغة الحیوانات ؟ -

ما الذي یحدث لو اختفت المضادات الحیویة لمدة أسبوع ؟-

ولهذا النوع من األسئلة مزایا تربویة عدیدة منها : 

تسمح للطالب بممارسة تفكیره المستقبل واالستماع بتحقیق ذاته . .١

تزید من فرصة ممارسة أنواع التفكیر التحلیلي والتركیبي . .٢

تساعد على انتقال التعلم في مواقف جدیدة ..٣

واألفكـار فـي أوضـاع جدیـدة غیـر مألوفـة تنمي المرونة الفكریة حیث یتصور الطالـب األشـیاء .٤

. ) ٩٤، ص ١٩٨٩مؤمني ، (

الطرائق الكشفیة : 
وحل المشكالت لتعطي داللة واحـدة إذ أنهـا )واالكتشاف(تكاد تترادف طرائق االستقصاء 

تعني باختصار الحصول على إجابات عن أسئلة معینة من خالل جمع البیانات وتحلیلهـا . وهـذا 

في بحثه عن جواب لمشكلة ما ، یتأمل ویبحث في عدد من مصادر المعلومات یعني ان الطالب 

المشكلة. وهذا یتطلـب التي لها صلة بالمشكلة ویقوم بتحلیها وتنظیمها ویضع أفضل الحلول لتلك



دور طرائق التدریس في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طلبة الجامعة

٣٧

جهدًا اكبر من الجهد المبذول في تـذكر المعلومـات ، إذ یشـارك الـتعلم فـي تحدیـد المشـكلة ووضـع 

لقــرار المتعلــق بحلهـا ممــا یعــزز التفكیــر البنــاء والناقـد والمبــدع الــذي یســتند الــى الفرضـیات واتخــاذ ا

  . )١٤١،ص  ٢٠٠٢كنعان ، (عملیات التفكیر العلیا من تحلیل وتركیب وتقویم 

ان طریقة االكتشاف تعد من اقدر الطرائق التدریسیة على  )١٢١ص ١٩٨٨ویرى راشد (

ر االبتكــــاري فــــي حــــل المشــــكالت . ویعتبــــر هنســــون تحقیــــق الثقــــة فــــي قــــدرة المــــتعلم علــــى التفكیــــ

Henson. كل من االستقصاء وحل المشكالت بمثابة أنواع خاصة من التعلم باالكتشاف

وحل المشكالت في تنمیة اإلبداع ؟ )االكتشاف(فما دور كل من االستقصاء 

)االكتشاف(طریقة االستقصاء 
نـــتج مســـتخدما معلوماتـــه وقابلیتـــه فـــي تهـــدف هـــذه الطریقـــة الـــى جعـــل المـــتعلم یفكـــر ، وی

Brunerویعرفهـا  )٣٧٤،  ١٩٩٩الحیلـة ، (عملیات عقلیة وعملیة تنتهي بالوصـول الـى النتـائج 

بأنها عملیة تفكیـر تتطلـب مـن الفـرد أعـادة تنظـیم المعلومـات المخزونـة لدیـه وتكیفهـا بشـكل یمكـن 

السـامرائي وزمـالؤه ، (االكتشـافيمن رؤیة عالقـات جدیـدة لـم تكـن معروفـة لدیـه مـن قبـل الموقـف

  . )١٩٠، ص ٢٠٠٠

وتنمــي هـــذه الطریقـــة لـــدى المــتعلم مهـــارات عدیـــدة تعـــد مقــدمات لإلبـــداع وهـــي المالحظـــة 

  . )٣٧٤،  ١٩٩٩الحیلة ، (والتجریب والقیاس والتصنیف والتفسیر واالستدالل 

تفكیـرهم مكـونین وتمر طریقة االستقصاء بخطوات تبـدأ بآثـاره ذهـن الطلبـة بأسـئلة تتحـدى 

علـــى أثرهـــا فرضـــیات لتفســـیر المواقـــف المحیـــرة ثـــم اســـتعمال الخیـــال والتأمـــل والتصـــور اإلبـــداعي 

وأخیـــرا صـــیاغة –الختیـــار صـــحة الفرضـــیات ثـــم مناقشـــتها وتجربتهـــا ، وتفســـیر المواقـــف المحیـــرة 

  .  )٣٧٤، ص ١٩٩٩الحیلة ، (المفهوم أو التعمیمات والقوانین 

ان عملیــة التــدریس االستقصــائي تبــدأ بإثــارة  )٩٧، ص ١٩٩٣ؤه ، الخوالــدة وزمــال(ویــرى 

الوعي الذاتي بالظاهرة المدروسة ، وتستمر في طریق إشعال الحدس في الذكاء ، واالستعانة بكل 

ــــي تشــــریح الظــــاهرة وتحلیلهــــا تمهیــــدا إلثــــارة  وجهــــات النظــــر الممكنــــة ، وبالمصــــادر الموجــــودة ف

ى نتائج فیها جدة وعمق ونضج في الفهم . االفتراضات وتدقیقها حتى نصل ال

بأنهـــــا طریقـــــة  )١٢٨، ص ٢٠٠٠(طریقـــــة حـــــل المشـــــكالت عرفهـــــا الكبیســـــي والـــــداهري 

تدریسیة تقوم على إثارة مشكلة تستهوي الطلبـة وتثیـر اهتمـامهم وتـدفعهم للتفكیـر والدراسـة والبحـث 

لمفــاهیم العلمیــة وتتحــدى عــن حــل علمــي لهــذه المشــكلة . وتمكــن هــذه الطریقــة الطلبــة مــن تعلــم ا

أبنیـــتهم المعرفیـــة الســـابقة . وتعطـــي لهـــم الفرصـــة لإلبـــداع واالبتكـــار والمبـــادأة وتنمـــي لـــدیهم الثقـــة 

  .  )٣١، ١٤ص  ١٩٩٣سلیم ، (بالنفس
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وتمر طریقة حل المشكالت بالخطوات اآلتیة :

الشعور بالمشكلة وتحدیدها ..١

ا .تطویر حل تجریبي للمشكلة أو وضع حل مؤقت له.٢

اختیـــار اإلجابـــات أو الحلـــول التجریبیـــة المؤقتـــة عـــن طریـــق جمـــع المعلومـــات والبیانـــات ذات .٣

العالقة . 

الوصول الى حكم عام قرار ..٤

تطبیق القرار أو الحل النهائي . .٥

النتائج التي توصلت إلیها الدراسات السابقة حول دور طرائق التدریس المختلفة في تنمیـة 

  داعي : اإلبداع والتفكیر اإلب

أجــرى العدیــد مــن البــاحثین دراســات تجریبیــة فحصــوا فیهــا اثــر اســتخدام طرائــق تدریســیة 

الـــى ان  )١٩٩٦(تنمیـــة اإلبـــداع والتفكیـــر اإلبـــداعي . فقـــد توصـــل القـــاعود والحوارنـــة محـــددة فـــي 

الطلبــة الــذین تعلمــوا مــادة الجغرافیــة بواســطة الحاســوب اظهــروا تفوقــا ذا داللــة فــي مجــال اختیــار 

ورانس للتفكیر اإلبداعي على نظرائهم الذین تعلموا بالطریقة التقلیدیة . ت

كانـت )Role-playing)أن طریقة لعـب الـدور )١٩٩٧(كما أظهرت دراسة عبد الفتاح 

لها اثر ایجابي في اثراء التفكیر االبتكـاري لـدى طلبـة قسـم اللغـة االنكلیزیـة بكلیـة التربیـة فـي مـادة 

ریقة االعتیادیة . المحادثة قیاسا بالط

التـــي هـــدفت الـــى معرفـــة اثـــر اســـتخدام خـــرائط المفـــاهیم فـــي  )١٩٩٨(امـــا دراســـة صـــبري 

تدریس الفیزیاء في التفكیر االبتكاري لدى طلبة الصـف الثـاني المتوسـط ، فقـد توصـلت الـى تفـوق 

اف المجموعــة التجریبیــة فــي اختبــار التفكیــر اإلبــداعي علــى المجموعــة الضــابطة . وحــاول الصــر 

فحــص اثــر طریقــة الوحــدات فــي التفكیــر االبتكــاري والتحصــیل فــي مــادة العلــوم وتوصــل  )١٩٩٩(

الى فاعلیة هذه الطریقة في كل من القدرة على التفكیر االبتكاري والتحصیل لدى طلبة المجموعـة 

التجریبیة مقارنة بالطریقة االعتیادیة .
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استنتاجات : 
ة اقتضــتها متطلبــات العصــر ألحــداث التطــور النــوعي اإلبــداع ضــرورة معرفیــة حضــاریة ملحــ.١

المنشود لالمة في شتى مناحي الحیاة .

یقع على عاتق المؤسسات التعلیمیـة عامـة والجامعـة بخاصـة مسـؤولیة احتضـان اإلبـداع فكـرة .٢

ومضمونا والعمل على تحضیره وتنمیة لدى طلبة الجامعة باعتمـاد كافـة السـبل المتاحـة لـدیها 

.

ضو هیئة التدریس في الجامعة ان یؤدي دورا مهما وفعاال في إثارة اإلبـداع لـدى ینتظر من ع.٣

طلبته من خالل إیجاد بیئة تعلیمیة / تعلمیة حفیة تشجع على التفكیر اإلبداعي . 

ثمــة طرائـــق وأســـالیب تدریســیة عدیـــدة یمكـــن ان یعتمـــدها عضــو هیئـــة التـــدریس فـــي أداء دوره .٤

شــكل أســاس حــول الطالــب بوصــفه مركــز للعملیــة التعلیمیــة الممیــز فــي هــذا المجــال تتمحــور ب

وتمنحـه الفرصــة الســانحة للتفكیـر والتعبیــر الجدیــد والمبـدع عــن منظومــة األفكـار التــي یحملهــا 

في ذهنه . 

تأتي طریقة العصف الذهني في مقدمة الطرائق التدریسیة التي تعمل على تنمیة اإلبـداع لـدى .٥

وتركیبــا ، وفــي انســیابیة ســبر غــور المعرفــة وصــفا وتحلــیالالمتعلمــین لمــا لهــا مــن میــزة فــي 

وتلقائیة .

ـــنمط المتمـــایز.٦ ـــة بـــنمط مهـــم وفعـــال مـــن األســـئلة اال وهـــو ال ـــدى الطلب ـــة اإلبـــداع ل ـــرتبط تنمی ی

الن هذا النمط تفتح آفاق جدیدة وبعیدة المدى للتفكیر وتكوین صور جدیدة للحدث )التشعب(

رسة . أو المفهوم أو النظریة أو المما

الفرصـــة للطالـــب لإلبـــداع )تعطـــي الطرائـــق الكشـــفیة (االستقصـــاء واالتســـاق وحـــل المشـــكالت.٧

میـــدانیا فـــي مجـــال البحـــث والتقصـــي واثبـــات الـــذات وخـــوض غمـــار المجهـــول للوصـــول الـــى 

المعلوم بأسلوب جدید مبتكر . 

ها في تنمیة التفكیر میدانیا أثبتت غالبیة الدراسات التجریبیة جودة وفعالیة طرائق تدریسیة بعین.٨

اإلبداعي وعلى الخصوص لدى استجابة الطلبة على اختبار تورانس للتفكیر اإلبداعي .
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المصادر: 
إبراهیم، عبد الستار(د ، ت)آفاق جدیدة في دراسة اإلبداع،وكالة المطبوعات، الكویت..١

تفكیر اإلبـداعي أسالیب التربیة المدرسیة في تنمیة قدرات ال )١٩٩٧(االلوسي ، صائب احمد .٢

. ٨٩ -٧١ص ٥رسالة الخلیج العربي ع

طــرق وأســالیب وتقنیــات حدیثــة فــي التــدریس ، نــدوة التــدریس فــي ) ١٩٨٨(الخطیــب ، احمــد .٣

الجامعات العربیة ، الجامعة المستنصریة ، بغداد . 

.  ٢٥- ٥ص ٤٠م ٤) التفكیر اإلبداعي وما هیته، مجلة رسالة العلم ع٢٠٠٠، فرید (الخطیب.٤

التكنلوجیـا والتعلـیم الجـامعي عـن بعـد ، نـدوة االسـتفادة مـن  )٢٠٠١(والدة ، محمد محمـود الخ.٥

.طرق التدریس في الجامعات العربیة،جامعة سیدة اللیزة: لبنانندوة المعلومات في تطویر 

، دار الشوق ، الریاض .  ١الجامعة والتدریس الجامعي ، ط )١٩٨٨(راشد ، علي .٦

عصـف الـدماغ وأثـره فـي تحصـیل الطلبـة ، مجلـة كلیـة المعلمـین  )١٩٩٤(السامرائي ، هاشـم .٧

. ٥٦-١ص  ٢الجامعة المستنصریة ، ع–

، دار  ٢ط : طرائـــق التــدریس العامـــة وتنمیـــة التفكیـــر ، )٢٠٠٠(الســامرائي ، هاشـــم وزمـــالؤه .٨

األول ، اربد . 

عمان . ، دار التنویر العلمي ،  ١، الموهبة واإلبداع ، ط )١٩٩٢(صبحي ، تیسیر .٩

اثــر اســتخدام خــرائط المفــاهیم فــي تــدریس مــادة الفیزیــاء فــي التفكیــر  )١٩٩٨(صــبري ، احمــد .١٠

–االبتكاري لدى طلبة الصف الثاني المتوسط ، رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة 

جامعة الموصل . 

البتكـــاري اثـــر اســـتخدام طریقـــة الوحـــدات فـــي التفكیـــر ا )١٩٩٩(الصـــراف ، زیـــاد عبـــد الغنـــي .١١

جامعة الموصل .–، كلیة التربیة )غیر منشورة(والتحصیل في العلوم ، رسالة ماجستیر 

) طرق التعلیم الجامعي بین التلقین والتطبیق، أبحـاث ١٩٩٩الصرایرة ، یاسین واحمد یونس (.١٢

  . ١٠٢-٨٣ص ١ع ١٥الیرموك: سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، م

، دار العلم للمالیین ، بیروت .  ٣بداع وتربیته ، طاإل )١٩٨٣(عاقل ، فاخر .١٣

، : الفلســفة ومســتقبل الــوطن العربــينحــو فلســفة تربویــة عربیــة )٢٠٠٠(عبــد الــدائم ، عبــد اهللا .١٤

، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت .  ٢ط

اثــر لعــب الــدور فــي دروس المحادثــة فــي اثــراء التفكیــر  )١٩٩٧(عبــد الفتــاح ، شــعیب ســعید .١٥

، )غیــر منشــورة(، رســالة ماجســتیر للغــة االنكلیزیــة فــي كلیــة التربیــةبتكــاري لــدى طلبــة قســم ااال

.)باللغة االنكلیزیة(كلیة التربیة جامعة الموصل 

دور التعلــیم العــالي فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي والعلمــي ،  )١٩٨٤(العیســوي ، عبــد الــرحمن .١٦

  . ١٢٢-١٠٩ص ،  ٢المجلة العربیة لبحوث التعلیم العالي، ع
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: اثر العوامل الدیمغرافیة في التفكیر اإلبداعي عنـد  )١٩٩٧(قطامي ، نایفة ویوسف قطامي .١٧

 ١٤طلبة الصف العاشر المتفوقین في مدینة عمان ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة األمارات ع 

  . ٣٢٦-٢٦٧، ص

تنمیـــة التفكیـــر اثـــر الـــتعلم بواســـطة الحاســـوب فـــي )١٩٩٦(القـــاعود ، إبـــراهیم وعلـــي حوارنـــة .١٨

االبتكاري لدى طالبات الصف العاشر األساسي فـي مبحـث الجغرافیـة ، مجلـة جـرش للبحـوث 

  األردن . –والدراسات ، جامعة جرش 

،  ١التربــوي ، طالمــدخل الــى علــم الــنفس )٢٠٠٠(الكبیســي ، وهیــب مجیــد وصــالح الــدهري .١٩

دار الكندي ، عمان . 

دمشــق ، نــدوة وطــرق تــدریس اللغــة العربیــة جامعــةالتكنلوجیــة )٢٠٠١(كنعــان ، احمــد علــي .٢٠

االستفادة من ثورة المعلومات في تطویر طرق التدریس فـي الجامعـات العربیـة ، جامعـة سـیدة 

اللیزة ، لبنان .

الجامعــة االردنیــة -رؤى مســتقبلیة للتعلــیم العــالي ، المجلــة الثقافیــة  )١٩٩٧(كمــال ، مــروان .٢١

  . ٢٥-١٨ص  ٤٧ع

الجدید في أسالیب التدریس، دار البشیر ،عمان . )١٩٩٣(احمد مسلم ، إبراهیم.٢٢

توظیــف األســئلة الصــفیة فــي تنمیــة تفكیــر التالمیــذ ، مجلــة  )١٩٨٩(المــؤمني ، ماجــد احمــد .٢٣

، قطر .  ٩١ع )التربیة(

دراســة لمجموعــة العوامــل التــي تعــوق تعلــیم  )١٩٩٧(المــال ، بدیعــة ســعید وفاطمــة المطاوعــة .٢٤

جامعــة –إلبــداعي فــي المرحلــة االعدادیــة ، مجلــة مركــز البحــوث التربویــة مهــارات التعبیــر ا

. ٦٦-٢١، ص ١٢قطر ، ع

دور األستاذ الجـامعي فـي تحضـیر اإلبـداع وتنمیتـه ، مجلـة اتحـاد  )١٩٩٨(نور ، كاظم عبد .٢٥

.  ٣٤٠-٣٣الجامعات العربیة ، ع 
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