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 املقدمة : 
لقد خلق هللا اإلنسان وميزه عن الكائنات احلية بنعم عديدد    والدم من دا نع دة           

 حثني واملربني والفالسفة عرب التاريخ .التفكري الذي حضي ابهت ام  العديد من البا
ددددَ اَواِت َواْوَْرِت َواْخددددِتاَلِو اللَّْيددددَِل َوالندََّ دددداِر َ َ ت  وِ  وِ  قدددداا  عدددداىل  ِإنَّ ِف َخْلددددِق السَّ

ِم   ن ددَِ ِْم َويَدتَدَفكَّددر وَن ِف  190اْوَْلبَدداِ   ََدا َوَعلَدد  َخْلددِق الَّددِذيَن يَددْذو ر وَن اقََّ ِقَياَمددا َوقد ع دد
َذا اَبِطاَل س ْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَ  النَّاِر   191السََّ اَواِت َواْوَْرِت رَبدََّنا َما َخَلْقَت هَم

لقد أصبح من وظيفة الرتبية أن   عىن بتعليم الناس ويف يفكدرون  وأن ذدذرهم مدن مزالدق 
َا َا أن ي دددق طددريق م ِف احليدددا   التفكددري  و ددددر م علددِ أسددداليب  السددديد   حدددش يسددت يع

َا بناء احلضار   وحش ال يصريوا عبيَدا للغري ِف  فكريهم .  بنجاح ويٌدع 
 (  15 ص  2008) اومريي   

َن حندن احلقيقدة وِف  نتدائ  نريدد حدني ونفكدر   بنتائجندا جناحندا ويدر ب    ابلتفكدري ملزمد
 القدرارات اختدا  أن يعدي  فكدري   وهدذا دون مدن علي دا حنصدَل الدم  لدك مدن أفضدَل

 . اإلبداعي التفكري السي ا ابلتفكري ير ب  الصحيحة
 

َن )  َم أهددم اوهددداو  5  ص  1987وهلددذا فددالن االبددداي و ددا يقددَا  يتدد (:  أصددبح اليدد
َية الم  سعِ اجملت عات إىل ذقيق ا لدى أفرادها .   الرتب

 
َامدَل مدن عددد إىل ير د  ابإلبداي الب رية اجملت عات فاهت ام  العصدر بد  ت يزمداي من دا الع
َر  من احلا  َ ية عل ية ث َل َر املعرفة ِف و فجري و كن  الفكر حا ات و نامي سري  و  

 الن  ية . غري اجلديد  اوفكار  قدمي حا ات إىل واإل ت اعية اوساسية
َر  غري احت االت من طيا   ِف املستقبَل حي ل  وما َا   ا أن االنسان علِ منظ  إببداي ي
 (  27م   ص 2007) ليلِ الصاعدي    )مبرونة ويتناوهلا   أبصالة ع ام يتعامَل وأن  
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َاي أهم من اإلبداعي التفكري ويعترب والقدادرون  اومدة أمدَل هدم املبددعني" ون التفكدري  أند
الل يد   (  اإلنسداي والرقدي التقددم در دات أرقدِ وجمت عدامم إىل بدذوامم الن دَت علدِ

 (٤6 ص م  2003 والعج ي 
َمدات اوقدَل علدِ ميتلدك معلدم   مبددي معلدم ختدري  مدن أوالَ  البد مبدي متعلمولرتبية   مق
 والناقد . اإلبداعي و عليم التفكري  ربية ممارسة علِ القادر الكفء املعلم وصفات

  ).127 ص م2005امل رِف  )
 وشدجاعة والتفكدري املعرفة أمهية ويدرك   واإلغرتا  العزلة يقاوم معلم هَ املبدي فاملعلم
َم وأسد  التعبدري َيدة   فداملعلم ممارسدا   ودَل علي دا  قد  املندا  الدذي ي يد  وأن د ت  الرتب
 الناقدد التفكدري يثدري   يقتل دا أو اإلبدداي روح يقدَي   يدمرها أو بنفس  املتعلم ثقة يقَي

 ( 36م   ص  2002  احليلة( حيب   .  أو
 من العديد وضحت  فينبغي إعداد معلم وفء مت كن إلعداد  يَل واي ومفكر حيث أ

َر دور املعلم واملؤمترات الندوات  واندت ال دال   لددى التفكري  ن ية ِف أساسي و ح
 الدور.  ذا  للقيام يؤهل  الذي النحَ علِ الرتبية إعداده بكليات برام  بتغيري

َيدة و ا أودت العديد مدن الدراسدات واملرا د    التقليددي التعلديم أن احلديثدة علدِ الرتب
َمدات نقدَل علِ أسدالي  املعت د  هدي متلدق جمدرد ال الد  جتعدَل التلقدني أسدالي   و املعل
  تناسد  وال بفاعليدة احليدا  وا  ة من ميكن  مبا الفرد إلعداد صاحلة عقي ة غري أسالي 

َن ويؤود مت لبات العصر  م  َي  ينسدِ جيعلد  احلفد  علدِ ال الد  اعت اد أن علِ الرتب
َمات  عل   من ما معظم  . و يز  بفرت  المتحانا بعد معل

َا ددد   َين  ش صددديات لتعلددديم املسدددتقبَل  سدددت ي  أن   وومهيدددة التفكدددري اإلبدددداعي ِف  كددد
َان  لتن ية هذا التفكري  عت د علِ : ملة   فالن هناك عد      داعيات ظاهر  الع

َقني   دري  التالميدذ  حمتَى معني من املاد  الدراسية  اسرتا يجيات  دري  خاصة ابملتف
َاند   و دانيددة  سدداعد علددِ علدِ أ َفري   سددالي   فكددري معينددة أمه دا التفكددري العل ددي   دد

َي منا  عام ِف اجملت   يتسم ابحلرية والدميقراطية . َان   ت ل  شي  اإلبداي   وهذه اجل
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وابلنسددددبة لل علددددم جيدددد  عليدددد  ا بدددداي أسددددلَ   نظدددديم ا تددددَى  وهددددَ البدددددء ابلكليددددات 
َميددات ملددا هلددا مددن مرونددة و َ  ليددة  سدد ح للتل يددذ إبدراك عدددد وبددري مددن العالقددات والع 

َي   ) طالقة ( والتن
َن أسدددلَ  عدددرت املددداد  العل يدددة قائَ دددا علدددِ  ) مروندددة ( واجلدددد  ) اوصدددالة (   وأن يكددد
َميدددة  و نظددديم اسدددرتا يجيات  ددددري   َميدددة إىل اوقدددَل ع  االسدددتنبا    ومدددن املفددداهيم الع 

د  لك من  فكدري قائ ة علِ إاثر  التفكري ولي   قدمي معلَ  مات هنائية للتل يذ  حيث حي 
 وإبداي  التل يذ .

ومددن هددذه االسددرتا يجيات ) حددَل امل ددكالت  االوت دداو  اولعددا   التفريددد ِف الددتعلم  
 (12٤م  ص 2003التدري  ِف مجاعات صغري  ( ) شحا     والنجار   
 ومما سبق  تضح أمهية هذا البحث   و تل ص ِف :

 تفكري   وأمرت ب  .حث ال ريعة علِ ال -1

َم يعتدرب التفكدري مدن اوسد  الدم -2 امل ارسدات واون د ة  ودَل علي دا  قد
َية .  الرتب

َين ش صيات املسدتقبَل   -3  علم م ارات التفكري يعترب عامَل م م ِف  ك
ملة . َا    داعيات ظاهر  الع   ست ي  أن  

 االبداي ميكن التدر  علي  و ن يت  . -٤

َي التفكري  االبداعي ِف ثالثة حماور : و تناوا الباحثة مَض
َر اووا : التفكري .  ا 
َر الثاي : اإلبداي .  ا 

َر الثالث : التفكري اإلبداعي .  ا 
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 التفكري
  عريف التفكري 

 لغة : 
ورد ِف لسان العدر  الفكدر   والفكدر إع داا ا داطر ِف ال ديء  والفكدر  : ودالفكر وقدد 

عدىن التفكدر : التأمددَل  والتفكدري إع داا العقددَل ِف فكدر ِف ال ديء   و أفكدر فيدد  و فكدر مب
َم للَصدددَا إىل معرفدددة جم دددَا   ويقددداا فكدددر ِف م دددكلة : أي أع دددَل عقلددد  في دددا  املعلددد

َر     (211 ص 1993ليتَصَل إىل حل ا. )ابن منظ
 

 اص الَحا :
َن ) َعددة مددن امل ددارات ت القدددرات العقليددة الددم  28  ص  2012يعرفدد   يتدد ( "هددَ جم 
فددرد عنددد البحدث عددن إ ابددة لسدؤاا أو حددال مل ددكلة أو بنداء معددىن أو اختددا  يسدت دم ا ال

َا   أصددديلة    كدددن معروفدددة لددد  مدددن قبدددَل أو عندددد  قدددرار أو  قيددديم فكدددر  أو التَصدددَل إىل نددد
التفكري ِف  فكريه   وهذه امل دارات ت القددرات قابلدة للدتعلم مدن خدالا اسدرتا يجيات أو 

َ  ة هلذا الغرت ".  أسالي  أو برام  م
 

َم  ددا الفددرد مددن  78  ص 1995ويعرفدد  احلسددن ) ( "ع ليددات الن ددا  العقلددي الددم يقدد
أ َل احلصدَا علدِ حلدَا دائ دة أو مؤقتدة مل دكلة مدا   وهدي ع ليدة مسدت ر  ِف الددما  

َقف أو  نت ي املا أن اإلنسان ِف حالة يقظة " .   وال  ت
 

َم  دا الددما   عنددما و ا يعرو أبن  " سلسلة من الن اطات العقلية غري املرئيدة  الدم يقد
َاس ا  سة حبثَا عدن معدىن ِف  يتعرت ملثري يتم استقبال  عن طريق واحد  أو أوثر من احل

َقف أو ا رب  " . ) شحا ة   و النجار    (12٤ص  123م   ص 2003امل
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(" ودددَل ن دددا  عقلدددي هدددادو مدددرن   يتصدددرو ب دددكَل  1٤  ص 2003ويعرفددد  بكدددار ) 
َاهر امل تلفدددة والتنبدددؤ  دددا واحلكدددم علي دددا مدددنظم ِف حماولدددة حلدددَل ا مل دددكالت و فسدددري الظددد

ابسددت دام مددن   معددني يتناوهلددا ابملالحظددة الدقيقددة   و التحليددَل وقددد  ضددع ا للرت يدد  ِف 
َانني ونظر ت "  حماولة للَصَا إىل ق

 
 التفكري خصائص 

َم  عريف م ِف  والعل اء الباحثني  آراء  اختالو رغم  التعريفات أن إال التفكري ملف 
 :وهي ا صائص  لك مجيع ا أودت
 .مباشر غري عقلي ن ا  التفكري أن 1-
 .لإلنسان الع لي ابلن ا  وثيقاَ  ار باطداَ  التفكري ار با  2-
َمات من العقَل ِف ما يستقر ما علِ التفكري اعت اد 3- َا املعل َانني ح  العامة الق

 .لل ظاهر
 .علي ا يقتصر وال في ا ينحصر ال لكن و  احلسية  ا رب  من التفكري ان الق 4-
َاهر بني  والرواب  للعالقات انعكاس التفكري 5-  شكَل ِف  و اوشياء و اوحداث الظ

 .لفظي ورمزي
 احلا ات  ) الدواف    ال  ص بيئة من وظيفي عضَي    زء اإلنساي التفكري 6-
 ) .الفرد  فكري علِ ينعك  هذا وَل (االنفعاالت   امليَا ‘ 

 (28ص    2002 فِ )مص
 

وممدددا يسددداعد علدددِ  علدددم التفكدددري الصدددحيح الت لدددق بدددبع  اوخدددالق  واوتسدددا  بعددد  
الفضددائَل والعددادات النفسددية احلسددنة   وول ددا وددان متثددَل هددذه اوخددالق والعددادات ِف سددن 

 (16م   ص  2008أبكر وانت النتيجة أحسن .) اومريي  
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 : َقات التفكري النا ح  مع

َعة من اوسدب َقدات الدم قدد ذدَا دون أن يفكدر الفدرد ب دكَل ان دح   مثة جم  ا  ت املع
 ومن مث قد  ؤدي إىل ف َل التفكري البناء ولعَل من أبر ها مايلي : 

 دي مستَى الدافعية للتفكري   ومن مث  ع يَل طاقدات العقدَل الدذي هدَ أسداس  -1
 التفكري .

َعية . -2  االعت اد علِ اهلَى بداَل من اودلة املَض
حساس ابلعلَ والتفَق نتيجة انتسا  امل لَق جلدن  دَ العصبية : اإل -3

 قبيلة   أو عائلة ... والدفاي عن هذا النس  بغري حق .
التقليددد اوع ددِ : الددذي حي ددَل صدداحب  علددِ ا بدداي آراء غددريه حددش لددَ   -٤

َا  .  وانت علِ غري الص
االستبداد ابلرأي : الذي حي َل صاحب  علِ  بي و  ة نظدر معيندة وال  -5

َه بددَل إندد  حيدداوا يريددد أن ي َ دد ت لددِ عن ددا وال يددرى احلقيقددة مددن وددَل ال
 فرض ا علِ ا خرين . 

َح لدى الفرد . -6  اخنفات املثابر  وال  
 عدم القدر  علِ الرتويز و  تت االنتباه . -7
  دي الثقة ابلنف  . -8
َي ِف ا  أ . -9 َق  ا َو من ال

 ا َو من املبادر  واملبادأ  ِف طرح اوفكار . -10

َن      (٤0ص39  ص 2012)  يت
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  : طرق ت أشكاا التفكري 

   ري مرا   التفكري إىل أن هناك طرقاَ أو أشكااَل متعدد  للتفكري   من أبر ها :
 التفكري احلسي   وهَ من أبس  أشكاا التفكري   حيث يتعامَل الفرد م  -

َن مصدداحبة   مددا يسددت ي  م دداهد   أو طعدد  فقدد    أي أن املثددريات احلسددية جيدد  أن  كدد
 ية التفكري .لع ل
َائي   ويقصدد بد   - َ دداي أو اهلد التفكري العاطفي   أحيدااَن ي لدق عليد  التفكدري ال

َر أو اختدا  القدرارات وفقداَ ملدا يفضدل  الفدرد أو يدر ح إليد  أو  ف م أو  فسري اوم
 يرغب  أو أيلف  .

التفكددري املن قددي   هددَ التفكددري الددذي ميارسدد  الفددرد عنددد حماولددة بيددان  -
علَل الم  ك ن وراء اوشياء   وحماولة معرفة نتائ  أع اا اوسبا  وال

 الناس .
التفكدددري العل دددي   ي ددد َل املالحظدددة واإلحسددداس ابمل دددكلة وذديددددها  -

ووضددد  الفدددروت واختبدددار صدددحة الفدددروت وذليدددَل النتدددائ  والتَصدددَل 
 لالستنتاج والتص يم احلذر للنتائ  .

ثريات البيئية إىل أ زاء التفكري التحليلي   يتناوا القدر  علِ ذليَل امل -
 منفصلة يس َل التعامَل مع ا  والتفكري في ا ب كَل مستقَل .

َاهر  - التفكري الناقد   هَ التفكري الذي يع َل علِ  قييم مصدداقية الظد
َاعددددد حمدددددد   حمدددداواَل  َا إىل من قيددددة مددددن خددددالا معددددايري وق   والَصدددد
َقددف أو السددياق  َي  الددذات وإبددرا  در ددة مددن احلساسددية حنددَ امل  صدد
اََل إىل حددَل م ددكلة مددا  أو فحددص و قيدديم احللددَا  الددذي يددرد فيدد   وصدد

 امل روحة أمام الفرد .
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َليددددد و عددددديَل ل فكددددار    - التفكددددري اإلبددددداعي   هددددَ  فكددددري يتضدددد ن  
َا    ت يدز ابوصدالة   وال القدة   واملروندة    وي دو إىل التَصَل إىل ند

 واإلفاضة   واحلساسية لل  كالت.

 د علِ ا رب  املعرفية السابقة للفرد  وعلدِ قدر د  ِف عددم التقيدد والتفكري اإلبداعي يعت
َق  من قبَل الناس . َاعد املن ق أو ماهَ بدِهي ومت  حبدود ق

َن      (30ص 29م  ص  2012) يت
  : م ارات التفكري 

 التفكدري بنداء لبندات اعتبارهدا ميكدن منفصدلة ع ليات إدراويدة عن عبار  التفكري م ارات
 والتع ي دات واملبداد  واحلقدائق املفداهيم   كيَل وبناء ِف الع لية لناحيةا من م  ة وهي

َر ابلنضد   ن دَ ف دي ال   املدرسة ِف و عزيزها  علي  ا وابإلمكان  وحدده ال بيعدي والت د
َمدات املعرفدة  دراوم خدالا مدن  كتسد  وال َن أن البدد فقد  بدَل واملعل   علديم هنداك يكد

 التفكدري ع ليدات إىل اوساسية ويتدرج التفكري راتمب ا يبدأ متتاب  ع لي ومترين منتظم
 ( 20٤ص    م 200٤   ال ي ي ( . العليا
 

 ِف قصد عن ونست دم ا منارس ا الم العقلية الع ليات من التفكري م ارات و ا  عد
َمدات معاجلدة َيدة أهدداو لتحقيدق والبيداانت املعل َعدة  رب َمدات   دذور بدني  درتاوح متن املعل
َر التنبدؤ إىل املالحظدات دوينو  اوشياء ووصف  الددليَل و قيديم اوشدياء و صدنيف ابومد

 (٤5ص    م 2003   االستنتا ات .)سعاد  إىل والَصَا وحَل امل كالت
 

 فامتالك اومهية  من وبري قدر علِ اإلبداعي التفكري م ارات عن الك ف فالن وابلتا 
   الصف داخَل التدريسي أدائ  علِ ينعك  مردود إجيايب ل  لدى املعلم  امل ارات هذه

اوطدِ  اهلددو أبن ومؤمنداَ  اإلبدداعي  التفكدري إبسدرتا يجيات واعيداَ  معل داَ  يصدبح حيدث
 وقددرامم طاقدامم وإطدالق    الميدذه لددى التفكدري م دارات  ن يدة ِف يك دن إمندا للتعليم
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  . ) نصدر   وفدرج  لإلبدداي احلريدة ومسداحة مدن قددراَ  وإع دائ م   ملكدامم وصدقَل
 ( 1٤7م   ص  200٤

 
 املبتكدر  ابجلدد  يت تد  جتعلد  فريدد  خبصدائص اإلبدداعي التفكدري ِف اإلنتداج ويت يدز

َي الثدري أو "اوصدالة"  املتصدلة ل فكدار ال دامَل ابلتعددد أو " املروندة"ل فكدار ابلتند
َقف َير ابلتحسني أو "ال القة" ابمل َسدي  والت د َن   "اإلفاضدة " والت  أمدَل اومدة فاملبددع

 اإلنساي . والرقي التقدم در ات أرقِ إىل وجمت عامم بذوامم الن َت علِ والقادرون
 (13م   ص 2008   )البغدادي
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 اإلبداي
 

  عريف اإلبداي :
 أي اومر هذا ِف بدي وفالن وبدأه أن أه : وابتدع  بدعاَ  يبدع  ال يء بدي : لغة
)ابددن . مثدداا علددِ ال رتعتدد اخ : ال دديء وأبدددعت   فيدد  أحددد يسددبق   

َر   (38م ص1993منظ
 

 اص الَحا : 
َماَ نظر َ حمدد التعريف  َه أوثر من وَهنا مف   َ  يعد اإلبداي ظاهر  معقد  متعدد  ال
َاقدد   وهدد َين عالقددات  ديددد  ذدددث  غيددريَا ِف ال ذه فيعددرو أبندد  قدددر  العقددَل علددِ  كدد

َين دا مدن غدري عقدَل انقدد لعالقدات قائ دة ِف إطدار  العالقات اجلديد  لي  ِف اإلمكدان  ك
 الثقافة التم أفر ت هذه العالقات .

َر الددذي  دددور عليدد  م ددارات التفكددري ولددي  م ددار   واإلبددداي هددَ املغددري للثقافددة وهددَ ا دد
َعة ِف هناية سلم امل ارات    علي ية مَض

َي من التفكري التباعددي الدذي يندت  و ا يعرو اإلبداي من الَ  َ ية أبن  ن   ة السيكَ ل
َاحد  . َعة متعدد  لل  كلة ال اََل متن  ال ال  حل

 ( 12٤م   ص  2003) شحا ة   والنجار   
 

َد إىل إنتدداج يتصددف ابجلددد  واوصددالة  ويعددرو أبندد   " الن ددا  أو الع ليددة الذهنيددة الددم  قدد
َم   واجلراح   والقي ة.)  (  132ص م  2009العت
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  : خصائص اإلبداي 

 ميكن  ل يص خصائص اإلبداي في ا يلي :
 القدر  علِ اوت او اجلديد . -1

 الرب  بني العالقات اجلديد  والقدمية لل روج ب يء  ديد آخر . -2
 اإلحجام عن اوخذ من ا خرين إال ابلقدر الذي  دم اإلبداي . -3
َر من  اوية خمتلفة عن نظ -٤  ر ا خرين .القدر  علِ النظر ل م
َاقص ِف البيئة ا ي ة . -5  القدر  علِ مالحظة التناقضات والن
َن  ديددَا ابلنسدبة لل بددي  -6 ال   رت  اجلد  لآلخدرين بدَل يكفدي أن يكد

 فق  .
 اإلبداي علم نظري جترييب ال هنائي مسلم ب  . -7

َيدان   و العدلَي     (3٤م  ص200٤) الس
 

 : مراحَل اإلبداي 

َلددد مددن خالهلددا اوفكددار حددش  ددتم الع ليددة اإلبدا عيددة فالبددد هلددا أن متددر ِف أربدد  مراحددَل  ت
 اإلبداعية:

مرحلددة اإلعددداد أو التحضددري : والددم ميكددن مددن خالهلددا ذضددري العقددَل أو الددذهن  -1
لع ليددة اإلبددداي ا اصددة ابلتعامددَل مدد  أحدددى القضددا   أو املكددالت القائ ددة أو 

َمات و اوفك ار  ات العالقة  ا وف   ا امل روحة للنقاش  حبيث يتم مج  املعل
  يدَا استعدادَا لل رحلة التالية .
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مرحلة احلضانة ) االحتضان ( : ويتم ِف هذه املرحلة التفكدري اجلداد ِف  -2
القضددددية أو امل ددددكلة و االن ددددغاا الددددذهي  ددددا و نظدددديم االفكددددار  ات 

 العالقة ابمل كلة أو القضية املدروسة والع َل علِ  ر يب ا .

َمات الم ال متت إلي ا بصلة  حيث يتم التعرو ورف  أو الت ل ص من اوفكار أو املعل
 ب كَل أع ق علِ هذه امل كلة م   قدمي أطروحات غري هنائية حلل ا .

مرحلدددة اإلهلدددام أو اإلشدددراق : ويدددتم ِف هدددذه املرحلدددة التحليدددَل املتع دددق  -3
لل  ددددكلة إلدراك مددددابني أ زائ ددددا وعناصددددرها امل تلفددددة مددددن عالقددددات 

َبدة والدم متداخلة   ممدا يسد ح بعدد  لدك ابن دالق شدرار  اإلبدداي امل ل
 عددي  لددك اللحظددة الددم  ظ ددر في ددا الفكددر  اجلديددد  أو احلددَل املالئددم 

 لل  كلة .
َا  -٤ مرحلة التحقق : ومتثَل آخر مراحَل ع لية اإلبداي  حيث يتم احلص

علددِ النتددائ  الن ائيددة واملرغددَ  في ددا   ومدد   لددك فددالن املفكددر املبدددي 
َم ب فحددص أو اختبددار الفكددر  أو اوفكددار اإلبداعيددة الددم   التَصددَل يقدد

َثيق ددا  إلي ددا   للتحقددق مددن أصددالت ا و دددما وفائدددما احلقيقيددة مت يدددَا لت
 ميدانياَ .

َن     ( 18٤م  ص  2012)  يت
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 التفكري االبداعي
 

تفكدري التدأملي و يعد التفكري االبداعي من ا من أمنا  التفكري الم من ا التفكري الناقد وال
َاا حيدا   التفكري عا  الر بة  علِ إعتبار أن التفكدري هدَ ع ليدة ون دا   هدي حيددث طد
اإلنسدددان و دددا يعدددد مدددن أرقدددِ أمندددا  التفكدددري   ويت لددد  قددددرات  هنيدددة عاليدددة الكفددداء  

َم  واجلدراح    م    2009والفعالية خاصة ِف إجياد احللَا واوفكدار غدري العاديدة . )العتد
 ( 139ص 
 

  عريف التفكري اإلبداعي :
َن أن إىل املعتداد التسلسدَل مدن  درج منفدتح  فكدري هدَ  اإلبدداعي  التفكدري   فكدريا يكد
َعا يؤدي مت عبا َليد إىل ومتن  لل  كلة" واحد  إ ابة من أوثر  

َا نست دم ا الم الذهنية الع لية "أبن  ويعرو   أو اجلديدد   والرؤى إىل اوفكار للَص
 أهنا سابقا يعترب الم اوشياء أو اوفكار بني والتأليف الدم  إىل  ؤدي الم
 (  31م   ص  2002)احليزان   .مرتاب ة غري

َافر إمكاانت ومنا  ا ت اعي ونفسدي حيدي  ابلفدرد فيتديح  َي من التفكري يت ل    وهَ ن
َاصفات خاصة ) شحا ة   والنجار    ََوا  ا م  ( 12٤م   ص 2003سل

 
 انت التفكري اال  بداعي :مك

َعة من الصفات والقدرات  ظ ر نتائج ا ِف   َن التل يذ مبدعاَ جي  أن يتحلِ مبج  ليك
َن    َو .)  يتدددددد     119م   ص  2002  السددددددرور  180ص175م  ص 2012سددددددل

َاح   وب دددار     َم   واجلددد م    2002  احليدددزان    1٤٤ص 1٤1م  ص  2009العتددد
 (وهي  : 33ص 
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 ال القة -1

ِ إنتدداج أوددرب عدددد مددن اوفكددار املناسددبة أو املالئ ددة  فال دد ص ويقصددد  ددا القدددر  علدد
َي معدني ِف وحدد   املبدي ش ص متفَق من حيدث و يدة اوفكدار الدم يقرتح دا عدن مَضد

  منية اثبتة ابملقارنة بغريه .
َر   وأمثلة علي ا : َر في ا يلي بيان هلذه الص  وأتخذ ال القة عد  ص

 
 اوشكاا : طالقة . أ

رد علدِ الرسدم السدري  لعددد مدن اومثلدة والتفصديالت والتعدديالت عندد و عي القدر  الفد
 االستجابة ملثري وصفي أو بصري .

 
َرد طاها وقد َحدات ابإلنتاج  Guilford  يلف  يع ِ حيث   اوشكاا التباعدي ل

َر  مت ا ة أشكاالَ  لل فحَص  وإضدافة  عدديالت إ دراء مند  ي لد  مث دائدر  أو مثَل صد
 وخمتلفة . متعدد  أشكاا إىل علي ا ليصَل

 اللفظية : ال القة .  

 

َليد أورب عدد مدن علِ القدر  وهي َفر الكل دات     تعلدق ال معيندة شدرو  في دا الدم  تد
َن أو مدا مق د    حبدرو أو  نت دي معدني أو حبدرو  بددأ ودأن ابملعدىن َعدة  كد هنايت دا  أي جم 
َافر مدى إىل   ري القدر  وهذه   مت ا ة َية ع احلصيلة    .ال ال    نداللغ

َندة مدن أربعدة أحدرو   و بددأ حبدرو  مثالة   : أوتد  أودرب عددد ممكدن مدن الكل دات املك
  "ت"؟
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 املعاي أو ال القة الفكرية : طالقة . ت

َقف العالقة  ات اوفكار من عدد أورب إنتاج علِ القدر  وهي َي أو معني مب  مَض
   اعت ادَا علِ شرو  معينة ِف  من حمدد . معني

 ت ا : ومن أمثل
 أ ور مجي  النتائ  املرت بة علِ ار فاي أسعار البرتوا ؟

 
 : َر البد من مراعاما عند  دري  ال ال  و علي  م م ار  ال القة  هناك أم

 أن التدري  علِ هذه امل ار  يت ل  عددَا وبريَا من اإل اابت . -1
َ د رقم صحيح لإل اابت . -2  ال ي
 لَ  شف ي .يفضَل ممارسة هذه امل ار  التفكريية أبس -3
َلة. -٤  مجي  اإل اابت امل روحة مقب

 
 املرونة : -2

َعيددة اوفكددار  َعددة ليسددت مددن ن َليددد أفكددار متن وهددي القدددر  علددِ  غيددري اجتدداه التفكددري و 
َقددف  َي آخددر عنددد االسددتجابة مل َي معددني مددن الفكددر إىل ندد َا مددن ندد َقعددة عددادَ   والتحدد املت

َد الذهي  معني  أي أهنا القدر  علِ  غيري احلالة الذهنية بتغ َقف  ف ي عك  اجل   يري امل
 ومن أمثلت ا :

 اوت  مقااَل قصريَا ال حيتَي علِ أي فعَل مات  .
 و صنف املرونة إىل عدد من اوقسام   من ا :

َيدددة : ويقصدددد  دددا قددددر  الفدددرد علدددِ إع ددداء اسدددتجاابت  -1 املرونددة التلقائيدددة أو العف
َعة  نت ي إىل فئة أو مظ ر بعين  مثَل لَ واندت  قائ دة االسدتع االت ا ت لدة متن
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لكددَ  ال ددداي هددي ِف شدددر  املددداء   شددر  العصدددري   شددر  ال ددداي   شدددر  
َم ال ر  .  ...إخل   وَل هذه االستع االت  نت ي إوى مف 

 

َم الفدددرد بتغيدددري فئدددة االسدددتع اا أو طريقدددة  -2 املروندددة التكيفيدددة : وهندددا يقددد
 . االستع اا أو بناء أسالي   ديد  ِف التعامَل م  امل كلة

 
 اوصالة -3

َفة داخَل اجل اعدة الدم ينت دي إلي دا  وهي قدر  الفرد علِ التفكري ب ريقة  ديد  غري مأل
الفرد  مبعىن إنتاج اوفكار املداهر  اجلديدد  غدري ال دائعة لددى  مدالء هدذا الفدرد ِف الع در 

فكدار أو الدراسة أو امل نة ... إخل  وعلِ حنَ خمتصر  عي اوصالة : اجلد  أو التفدرد ابو
َفة .   غري املأل

َا ا خدرين أفكدار  كدرار مدن ميدَل اوصدالة صداح  واملبددي  التقليديةلل  دكالت واحللد
َل  أفكاره ِف واجلد  التفرد إىل ومييَل   .وحل

َفدة  وال ختضد  ل فكدار ال دائعة   ومدن  فالفكر  أصلية إ ا وانت غري متكرر  أو غدري مأل
 معك  ما ا ميكن أن  قَا ؟ أمثلت ا : إ ا وان وتابك يست ي  التحدث

 
 
 
 

 : اإلبداي الزائف واإلبداي الصادق 
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َد ع ليدة إبدداي حقيقيدة ف نالدك مدا يسد ِ  َ د َا ب ان عامَل اجلد  وحدد  لدي  وداو  للقد
َد ابلفعَل جملرد امل الفة فق   وهنالدك مدا   َ ابإلبداي الزائف بعىن عدم املساير  ملا هَ م

بددداي احلقيقددي مثددَل املسددتَى املر فدد  مددن ا يدداا يسدد ِ ب ددبي  اإلبددداي وفيدد  وثددري مددن اإل
َاق  من فضة .  اجلامح وأحالم اليقظة   ولكن عالقتة ابل

 
أمددا اإلبددداي الصددادق اوصدديَل فيت لدد  أوثددر مددن جمددرد اجلددد  فالنددا   مددن ع ليددة اإلبددداي 

اََل مالئ ة فعالة .  جي  أن يقدم حل
اوفكددار املثددري  الغددري مسدداير  ا ت اعيدداَ فاوفكددار ا ياليددة غددري املن قيددة املنافسددة لل بيعددة و 

 جملرد امل الفة وال ذو  ليست أفكارَا إبداعية .
 

َس   -٤   :اإلفاضةت الت

َد بدورها إىل   دات أو   عي قدر  الفرد علِ  قدمي إضافات أو   دات لفكر  ما ق
َعدة  ديد   فاصيَل إضافة علِ القدر  إضافات أخرى  مبعي   مل دكلة  لفكدر  ومتن

َيره أو  نفيدددذه أو هدددي القددددر  علدددِ  قددددمي إضدددافات أو   دات مل ندددت  مدددن أ دددَل   ددد
َ ات   أو حلَل امل كالت .   ديد  ِف اوفكار أو املنت

 مثالة :
َن أوثر إاثر  .  أوت  قصة   مث أضف الي ا التفاصيَل املناسبة لتك

 
 
 
 
 

 لل  كالت : احلساسية -5
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واوت ددددداو الدددددنقص ِف  عدددددي القددددددر  علدددددِ اوت ددددداو امل دددددكالت واملصددددداع     
َعي َمات  مبعدىن الد َد واإلحسداس املعل َ د  اوسدئلة وطدرح حدَل إىل م دكلة حبا دة ب

 حل ا . واملسامهة إبعداد حل ا مكانيةٕوا حل ا عدم أسبا  عن
 مثالة : 

َن   ا  اهلا ف  ذا ال كَل حش يس َل علِ اوفاا است دام  لل  النجد   ملا ا ال يك
   مثاَل ؟
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 ا امتة
ايددددة البحددددث يتضددددح أمهيددددة االهت ددددام بتن يددددة م ددددارات التفكددددري وال سددددي ا التفكددددري وِف هن

 وجمت عدامم إىل بدذوامم الن دَت والقدادرون علدِ اومة أمَل هم االبداعي   ون املبدعني
 اإلنسان. والرقي التقدم در ات أرقِ

َامَل من عدد إىل ير   ابإلبداي الب رية اجملت عات فاهت ام    العصدر ب  زمايت ي من ا الع
َر  من احلا  َ ية عل ية ث َل َر املعرفة ِف و فجري و كن  الفكر حا ات و نامي سري  و  

 الن  ية . غري اجلديد  اوفكار  قدمي حا ات إىل واإل ت اعية اوساسية
وددذلك البددد مددن االهت ددام إبعددداد املعلددم الكددفء املددت كن مددن  دددري  م ددارات التفكددري 

 بغي إعداد معلم وفء مت كن إلعداد  يَل واي ومفكر .و ن يت ا لدى طالب    فين
َر   مدن ميكند  مبدا الفدرد إلعدداد ال دال  لددى التفكدري  ن يدة ِف أساسدي فداملعلم يعدد حمد

 ثقدة يقدَي املندا  الدذي ي يد  املعلدم ودذلك بفاعليدة مت لبدات العصدر احليدا  و وا  دة
 يقتل ا . أو اإلبداي روح يقَي   يدمرها أو بنفس  املتعلم
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 املرا  
   الر ت: العبيكان .3م(.فن التفكري رؤية إسالمية. 2008االمريي   أمحد.)

َر ابن  بريوت العر . لسان .م(1993 ) مكرم ابن حم د الدين مجاا الفضَل أبَ   منظ
 .11ج-2. ج العل ية الكت  دار :

 الفكدر دار القداهر :  2  ل طفداا. اإلبداعيدة اون د ة ).م2008 .(البغدادي  حم دد
 العريب .

َعي. دم ق :دار القلم2003بكار  عبدالكرمي .)  م(. فصَا ِف التفكري املَض
َر التفكدددري عندددد ال فدددَل  .م(1995احلسدددن   ه دددام .) ع دددان :دار الفكدددر للن دددر .  ددد

َ ي   والت
 مكتبدة الدر ت: .اإلبدداعي التفكدري ِف عامدة  دات) . م2002 احليدزان   عبداإللد  .)

َط امللك  نية ف د ال
 م(.م ارات التدري  الصفي .ع ان : دار املسري  .2002احليلة  حم د .)

َن  حسددددددددن ) َير 2012 يتدددددددد م( .  ن يددددددددة م ددددددددارات التفكددددددددري رؤيددددددددة إشددددددددراقية ِف   دددددددد
َ ي  . َلتية للن ر والت  الذات .الر ت : الدرا الص

َن  عايش.) َم.اوردن:مجعيدة ع د1987 يت اا م(. ن ية اإلبداي والتفكدري ِف  ددري  العل
 م اب  التعاونية.

 للن ر.  وائَل . اوردن:  اإلبداي ِف م ( .مقدمة2002( هايَل.  اند    السرور
َدت سدعاد   اومثلدة مئدات مد  -التفكدري م دارات  ددري ) م2003أمحدد)    د

َ ي  ال روق الت بيقية .اوردن : دار  . للن ر والت
َيدان  طدددددددددددددددددددددارق  و العددددددددددددددددددددددلَي  حم دددددددددددددددددددددد .)  م( . مبددددددددددددددددددددداد  200٤السددددددددددددددددددددد

َ ي 3إلبداي. ا   الر ت :قرطبة للن ر والت
م(.معجددددم املصدددد لحات 2003شحا ة حسددددن   والنجددددار   يندددد    وع ددددار  حامددددد .)

َية والنفسية .القاهر : الدار املصرية اللبنانية .  الرتب
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 واقد  مدن رؤيدة القدرار واختدا  واإلبداي واملَهبة التفَق . م( 2007) الصاعدي  ليلِ .
 احلامد  . ع ان : دار املناه 

  عل  دا امل دارات الوتسدا  املعرفيدة .البنيدة )م200٤ .( محدد حم دد   ال ي دي .
َ ي  .  للن ر اومَل و علي  ا . اوردن :دار  والت

َم  َفدق .) وب دار   الناصدر  عبدد اجلدراح  عددانن  و العتد  م دارات  ن يدة.م ( 2011م
 ري  .  ع ان :دار املس3ع لية .  و  بيقات نظرية منا ج :التفكري

َقني م( . ربية2002العز   سعيد .) َبني املتف   .الدولية العل ية ع ان : الدار .واملَه
م ( .أثدر التعلديم التعداوي ِف  ن يدة التفكدري 2003الل ي    ف د   و العج ي   أمحد .) 

 .٤6(  28)  9االبداعي . جملة مستقبَل الرتبية العربية  
الروضدة   القداهر  :  ل فدَل اإلبدداعي التفكدري م ( .  علديم 2005امل درقي  ان دراح .)

 الدار املصرية اللبنانية . 
 دار العدام .القداهر : التعلديم مراحدَل ِف م (. م دارات التفكدري 2002مص فِ   ف ديم.)

  .العريب الفكر
َد.)  االسدرتا يجيات بعد  علدِ التددري  م( . أثدر200٤نصدر   معداطي   وفدرج   حم د

 التفكدري م دارات  ن يدة ِف واإلبدداي التكامدَل ت دام مددخليابسد املعرفيدة وفدَق املعرفيدة
    عني    امعة الرتبية بكليات اإلسالمية الرتبية شعبة طال  لدى والناقد اإلبداعي
 .127( 23) 2واملعرفة.  للقراء  املصرية الراب  اجل عية العل ي املؤمتر
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