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 إهداء

 اخللق سيد النيب األمي االمام املصطفي العلم منارة لإ

 عليه وسلم اهلل حممد صلى سيدنا الكرمي رسولنا إل

 الغايل _رمحه اهلل_ يبأإل 

 اهلل يف عمرمها على طاعتة اطال ميإل أ

 أخويت وأخوايتإل و 

 صديقايتإل 

 م يل املساندة والدعمكل من قدى   إلو 

 ....اً.أهدي ثواب هذا اجلهد عرفاناً وتقدير 
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 شكر وتقدير

 مع  نطلع من خالهلا ال أهم االجنازات التعليمية وقفة من يف االشراف الرتبوي خطواتنا خنطو و حنن لنا البد

  جديد من األمة لتبعث الغد جيل بناء يف كبرية جهداً  بذلك باذلني الكثري قدمُوا الذين زميالتنا املشرفات

  احلياة يف رسالة أقدس محلوا الذين إل و التقدير و االمتنان الشكر آيات بأمسى تقدمأ منضي أن وقبل

 لبناتنا الطالبات و التعلم العلم طريق مهدوا الذين إل

  كر على ما بذلوه من جهود.فلهن جزيل الش املخلصات علماتامل مجيع إل
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 :ملخص البحث 

 الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى يهدف هذا البحث ال التعرف على تدين
وبيان االسباب واالثار ودور االسرتاتيجيات احلديثة يف تعليم مادة الرياضيات من  والثانوية املتوسطة للمرحلتني

كري االبداعي للطالبة وقد استخدمة املنهج الوصفي واالستبيان واملقابلة منهجاً للدراسة وكانت اثر على التف
 مشكلة البحث :

 عليهن. ذالك وأثر الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدين أسباب معرفة

 وتوصلت الدراسة ال مايلي:

 التفكري مهارات تنمية  يف الرياضيات مادة تعليم يف احلديثة سرتاتيجياتاال فعالية الدراسة نتائج أثبتت  -
 التفكري على لقدرهتن مدى أقصى استخدام إل الطالبات حيفز الذهين العصف أسلوب أن وذلك البداعي
 املسائل حل تأجيل أن كما األفكار، من كبري كم توليد يف الذهين العصف جلسات ساعدت كما البداعي

 وروية بتأن صياغتها مث ومن األفكار توليد أي الطبيعية؛ مبراحلها متر احلل عملية جعل ةصاحل تهاءان حني
 . األفكار يف البداع انعكس وبذلك

الذي يتميز به الكتاب املدرسي احلديث من  الذهين العصف وأسلوب البداعي التفكري موضوع أثار   -
 اليت القيود  من الطالبة حرر كما واملعلمة الطالبات بني اليت لفجوةا أزال ألنه وذلك للتعليم الطالبات دافعية
 التفكري موضوع أن إل بالضافة اجملموعات داخل واحلوار النقاش حرية ترتك حيث احلصة داخل هبا تشعر

 موجودة ق درات اكتش اف على الطالبة يساعد حيث للطالبات بالنسبة اجلديدة املوضوعات من البداعي
 . لديها
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 . البداعي التفكري تنمية يف كبري أثر  الرياضيات مادة تعليم يف احلديثة لالسرتاتيجيات  كان   -

 .العصر يشهدها اليت املتغريات هذه ضوء يف وحتديثه جمتمع أي لتطوير الفعالة الوسيلة هو التفكري أن-

 .صحيحة وبطريقة املالئمة جراءاتوال وباألساليب مقنعة بصورة معني نشاط أو ما مهمة أداء هي املهارات-

 مرحلة وصوله قبل املنزل، يف نشأته منذ الطفل مع يبدأ أنه أي مبكرة، سنّ  يف األطفال لدى يبدأ التفكري-
 .املدرسة
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 

 وثواباً  وفضالً  منه رمحةً  سننياحمل العاملني ووعد دلياًل، وخملوقاتِه آياته من وحدانية على نصب الذي هلل احلمد      
 ال وحده اهلل إال إله ال أن ونشهد وكياًل، به وكفى عليه ونتوكَّل ونستغفره، إليه ونتوب ونشكره، سبحانه حنمده جزياًل،
 رسواًل، اصطفاه ورس    وله اهلل عبد حممداً  ونبينا سيدنا أن ونشهد ظليالً، ظالً  صاحَبها تُورث خالصة شهادةً  له شريك

 دائمني وسالماً  صالة بإحسان، وتابعيهم وأصحابه آلة وعلى عليه وبارك وسلم اهلل صلى خليالً، واختذه نبياً، اجتباهو 
 . وأصيالً  بكرة

 .وبعد

 حث ولقد  احلية الكائنات سائر من غريه على وميزه وتعال سبحانه كرمه الذي النسان هبا يتسم مسة أرقى التفكري
 السماوية األديان وأن والعلماء والعلم العقل وكرم القرآنية اآليات من الكثري يف التفكري على شرالب وتعال سبحانه اهلل

 تشمل القرآن يف التفكري وفريضة إسالمية فريضة التفكري عد الذي األديان هذه أحد والسالم التفكري على حثت
 اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  َوال الّلهِ  َخَزآِئنُ  ِعنِدي َلُكمْ  أَُقولُ  الَّ  ُقل}  مجيعا خبصائصها الوظائف من احتواه ما بكامل النساين العقل

 55األنعام{ تَ تَ َفكَُّرونَ  أََفالَ  َواْلَبِصريُ  اأَلْعَمى َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ  ِإيَلَّ  يُوَحى َما ِإالَّ  أَتَِّبعُ  ِإنْ  َمَلكى  ِإينِّ  َلُكمْ  أَُقولُ  َوال

 السلوك أشكال من نوع اعقد ميثل وهو خملوقاته من غريهم دون البشر لبين اهلل وهبها إهلية نعمة والفكر والتفكري
 التوافق مدار عقله وجعل املخلوقات بقية عن بالعقل وميزه األرض يف خليفته النسان تعال اهلل جعلو ، النساين

  َوُهوَ : }الرعد سورة يف تعال قال والتدبري العقل وأعمال بالتفكري ملكوته يف النظر على وحثه. املسؤولية أعباء وحتمل
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 َذِلكَ  يف  ِإنَّ  الن ََّهارَ  اللَّْيلَ  يُ ْغِشي اثْ نَ نْيِ  َزْوَجنْيِ  ِفيَها َجَعلَ  الثََّمرَاتِ  ُكلِّ  َوِمن َوأَنْ َهاراً  َرَواِسيَ  ِفيَها َوَجَعلَ  اأَلْرضَ  َمدَّ  الَِّذي
 1الرعد{ يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  آَليَاتٍ 

 اليت املوضوعات أكثر من التفكري يعد كما املختلفة العمر مراحل عرب تتطور اليت النمائية الظواهر من التفكري ويعد
 غريه عن النسان مييز ما إن عملياته وتعقد البشري العقل تعقد تعكس واليت وتشابكها أبعادها وتعدد الرؤى ختتلف

 قد احلضارة عصور إل البدائية العصور من الّشاقة الطويلة رحلته خالل فمن ، التفكري على قدرته  املخلوقات من
 .السريعة وتغرياته اجملتمع بتطور وتعقيداً  صعوبة تزداد املشكالت هذه. هلا حدود ال مشكالت يواجه أن استطاع

 التفكري وأن اجملتمع، ألبناء املختلفة واملهارات والمكانات القدرات تنمية على تعتمد والرقى التقدم عملية فأن
 .العصر يشهدها اليت املتغريات هذه ضوء يف وحتديثه جمتمع أي لتطوير الفعالة الوسيلة هو البداعي

البات الط لدى العقل وتوظيف الفكر إمعان يستلزم مما تدريسها؛ يف خاصة وطًرقا مهارات تتطلب الرياضيات مادة و
  . البداعي التفكري على القدرة مثل

 ولقد  ، العلوم لتلك الفقري بالعمود وصفها وميكن ، املختلفة العلوم بني أساسياً  ومركزاً  مكانة حتتل الرياضيات ومادة
 يف تستخدم ألهنا ، املاضي ف ي علي ه كانت عما وضرورة أمهية أكثر ، اليوم املعاصرة حياتنا يف الرياضيات أصبحت

 ( .  2557:  9 ، آخرون و عفانة)  اضي   اتللري خفي ة ق وة وج ود يعن ي مم ا اليومي ة احلياة جماالت من العديد

 من فرع كمجرد الرياضيات لعل م النظ رة تع د ل م حيث ، املختلفة احلياة ألوان يف املميز وإسهامها دورها للرياضيات و
 ةالطبيعي العلوم معظم يف تستخدم فهي األخرى للعل وم كأص ل إليه ا الكثري ينظر بل فحسب ، الطبيعية العلوم فروع

 (  2555:  9 ، عطوان) العلوم تلك يف تواجهنا اليت واملشكالت الق ضايا تبسيط يف كثرياً  حنتاجها كما ، والنسانية
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 التفسري و واالكت شاف البداعية القدرة خالل من ، يوم بعد يوماً  ويتجدد يتطور علم ذاهتا حد يف والرياضيات
 ، حديثة اكتشافات ضوء يف قدمي ة نظريات تعديل عن فضالً  ، رياتوالنظ القوانني واستخالص واالختبار والتجريب

 املعاصرة الصناعة متطلبات مواجهة يف جنحت فق د ، العلمي و الفكري للتطور نتيجة جاءت بل فراغ من تأت َل فهي
 نقلت ياتوالرياض.  العمليات إجراء يف ، املعاصرة أدواهتا على اعتمدت فقد املشكالت من الكثري حل يف وسامهت
 والك  شف للتفكي  ر جم  ال جي  د لك  ي الن  ساين الفك  ر وح  ررت األساس  ية املف  اهيم و ملب ادئ ا عل ى والرتكيز االهتمام

 ( . 2556:  4 ، عفانة) واالبتك      ار

 فالبداع ، وخالق يإب داع تفكي ر إل ى ، وحلها رياضية مشكالت إل حتويلها يتم اليت احلياتية املشكالت وتتطلب 
 بالتفكري املدرسية املناهج تتميز أن املهم من ولذلك ، الفكر إثارة عن تنتج النساين للنشاط رفعة وذات راقية ظاهرة

 عل ى تقع اليت ، امللحة الضروريات من ضرورة أصبح عقلية كقدرة البداع بتنمية االهتمام أن كما  اخلالق البداعي
 تعويد عن مسؤوالً  أص بح ب ل ، واملعارف املعلومات نقل على قاصراً  املدرسة دور يعد فلم ةالدراسي املناهج عاتق

 ، الطالب إعداد على قائم اليوم املدرسة دور أص بح كم ا ، البداعية قدراهتم وتطوير ، البداعي التفكري على الطالب
 قدراهتم تطوير خالل من تواجههم اليت تاملشكال وحل احلياتي ة التط ورات مواجهة على قادرين يكونون حبيث

 ميك ن كم ا ، البداعي التفكري تنمية األساسية أهدافها أهم من اليت الدراسية اجملاالت من الرياضيات فتعد.  البداعية
 لتوليد وسلوك ق درة ه و الرياض يات وتعلم تعليم تنمية يف فالبداع. الطالب لدى البداع لتنمية كوسيط اختاذها

 ، الشخصي منظوره من لطالب بالن سبة األق ل على مفيدة قيمة وله واألصالة باجلدة تتسم رياضية وأفكار علوماتم
 على وقفاً  ليس البداع بأن قناعة لديه يكون وأن اً  مب دع يكون ألن قابلية طالب لكل أن املعلم يفرتض أن املهم ومن

 الطالب نشجع عندما يبدأ البداع تنمية ألن العبقرية أو التفوق ةصف عل يهم أطل ق سواء ، الطالب من معينة جمموعة
 و البداعي والسلوك للتفكري ميل عن ينتج البداعي النشاط ألن مبدعة أنشطة يف واالن دماج ، األفكار توليد على
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 فإنه البداعية التدريس وطريقة البداعي واملناخ املبدع واملعلم ، املناسبة البيئة توفري فيه أحسن ما إذا الرياض يات تعلم 
 (. 2554:  285 ، عبيد) واملرونة األصالة حنو ويوجهه الطالب عند البداعية القدرات ينمي

 نواتج الرياضية للم سائل حلهم خالل من الطالب يقدمها اليت اجلديدة فاحللول ، إبداعي تفكري ذاهتا يف فالرياضيات 
 غنية فهي ، والبداع واالستنتاج باالستقراء ت رتبط الت ي لطبيعته ا نظ راً  ، التفكي ر وسائل من مهمة وسيلة فهي ، إبداعية

 ليس له يقدم الذي احلل بأن الطالب فإحساس ، البداع جوهر تعترب لذا ، إجابة من أكثر تتطلب اليت باملواقف
 ع ن والبحث املعرفة بناء على تقوم ورةص يف الرياضيات عرض يتطلب هذا وعل ى.  داخل ه لإلبداع حمفزاً  يعترب وحيداً 
 من أصبح هنا ومن ، للتنمية قابل النسانية القدرات من كغريه البداعي والتفكري.  طريقة من بأكثر والتفكي ر احلل ول

 آلونةف ا الرتب ويني فك ر شاغالً  وتنميته البداع وأصبح ، للطالب البداعية القدرات تنمية املعاصرة الرتبية أهداف أهم
 ، خطاب)  واألحباث واملناقشات والن دوات امل ؤمترات م ن العدي د ف ي الشائعة األفكار من البداع أصبح كما ، األخرية

2  :2557 . ) 

 مستوى تدين ال ادى بدوره وهذا فقط املعلوم ات حبف ظ يقوم الطالب أن جند مدارسنا يف احلايل الواقع إل بالنظر و 
 ، االمتحان يف باسرتجاعها ليق وم فقط املعلومه حيفظ النه وذل ك ، الرياضيات يف مادة االبداعي كريالتف يف الطالبات
 مادة يف الطالبات لدى التحصيل مستوى اخنف اض م ن هالباحث الحظه ما وهذا ، للنسيان تتعرض ما وسرعان

 يف جهد بأي طالبات ال قيام لعدم وذلك ، احملافظه مدارس يف أجريت اليت املوحدة االختبارات خالل من الرياضيات
 هالباحث تشعر  فقد سبق ما إيل استناداً و  ، معىن دون والرتديد احلفظ على واعتمادهم املعلومات هذه اكتساب عملية

 التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدين وأث ر أسباب ع ن للكشف وذلك احلالية الدراسة إجراء إيل باحلاجة

  . الرياضيات دةما يف البداعي 
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 :مشكلة البحث 

  الرياضيات مادة يف الطالبات لدى البداعي بالتفكري االهتمام إل للحاجة استجابة احلايل الدراسة فكرة تأيت
 . الطالب تعلمهاي اليت املواد اهم من املادة هذه وأن السيما

 مهارات يف الطالبات مستوى تدين أسباب ملعرفة ، الدراسة إجراء أمهية يتضح  سبق ما عرض خالل من
 عليهن. ذالك وأثر الرياضيات مادة يف البداعي التفكري

 :وتتلخص الشكالية اليت يسعى هذا البحث ملعاجلتها، ويهدف إل الجابة عليها فيما يلي 

 الرياضيات؟ مادة يف البداعي التفكري مهارات وتعليم تفعيل امهية ما -

 لدى البداعي التفكري مهارات تنمية يف الرياضيات مادة يف اجلديدة تيجياتاالسرتا وفاعلية جناح مدى ما-
 ؟الطالبات

  الذهب؟ مهد حمافضة يف الرياضيات مادة يف الطالبات لدى البداعي التفكري مهارات مستوى ما - 

 حمافضة يف الرياضيات مادة يف الطالبات لدى البداعي التفكري مهارات توافر مستوى يف فروق توجد هل -
 ملعلمه؟ ملتغري تعزى الذهب مهد

 مادة يف مستوى التحصيل الدراسي تدين من للحد لطالبات الالزمة البداعي التفكري مهارات ما -
 الرياضيات؟

 الرياضيات؟ مادة يف البداعي التفكري مهارات تنمية  على القائمة الوحدة صورة ما -
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 :أهداف البحث

 :إل احلالية الدراسة هدفت

 الرياضيات مادة يف الطالبات لدى البداعي التفكري مهارات تنمية-

 االسرتاتيجيات استخدام فاعلية مدى وفحص السعودية املنهاج يف الرياضيات إبداع واقع حتديد- 
 .املعاصر التعليم يف اجلديدة

 . الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات  لتعلم الالزمة املعايري حتديد- 

 استخدام وفاعلية السعودية املنهاج يف الرياضيات إبداع واقع يف اجلودة مستوى عن الكشف- 
 . الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات

 .  البداعي التفكري ملهارات البعدي االختبار يف إحصائيا الدالة الفروق عن الكشف- 

 .ولثانوية املتوسطة املرحلة طالبات لدى البداعي التفكري مهارات قياس- 

 . الطالبات لدى البداعي التفكري مهارات لتنمية مقرتح برنامج أجياد-

 .الرياضيات مادة يف الطالبات مستوى تدين على البداعي التفكري تنمية أثر على التعرف-
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  :أهمية البحث

من اهم ن التفكري البداعي تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي يتناوله، حيث يتفق اجلميع على أ-
 .انواع التفكري وتعلمها مهم لكل شخص

 يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدين واقع عن تصور وضع يف احلالية الدراسة تساعد قد-
  .الرياضيات مادة

 املناهج بناء عند مراعاهتا أجل من عاملية معايري بقائمة وتطويرها املناهج ختطيط على القائمني تزود قد- 
 ..هبا املتعلقة املدرسية الكتب وتأليف وتطويرها

 معايري ضوء يف الرياضيات مادة تتناول اليت والدراسات البحوث من العربية املكتبة احتياجات تليب قد- 
 .عاملية

 لدى عيالبدا التفكري مهارات مستوى عن للكشف حماولة أهنا حيث الدراسة تتناوله الذي اجلانب أمهية- 
 .والثانوية املتوسطة املرحلة طالبات

 املتوسطة املرحلة طالبات لدى أمهيتة بيان و البداعي التفكري مهارات ملعرفة التطرق  الدراسة هذه تقدم- 
 .والثانوية

 .اليومية احلياة مشاكل يف جيد بشكل التفكري على الطالبه يساعد التفكري مهارات تنمية أن- 

 الدراسة هذه جاءت وقد الثالثة األلفية متطلبات من يعد  البداعي التفكري جمال يف دراسات تقدمي أن -
 .املتطلبات هلذه استجابة
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 :البحث تصميم

 يتم وفيه الواحدة للمجموعة وبعدي قبلي تصميم على القائم التجرييب املنهج على احلالية الدراسة تقوم 

 املعد املعلم لدليل طبقاً  للوحدة التعليمي احملتوى تدريس وبعد قبل الدراسة جمموعة على الدراسة أدوات تطبيق

 .وتفسريها وحتليلها ومناقشتها للنتائج والتوصل إحصائياً  ومعاجلتها البيانات رصد مث لذلك

 

 :فروض البحث 

سئلة ، وتوضح مفهوم األجتيب عن وميدانية لإلجابة عن أسئلة البحث ، يقدم الباحث دراسة نظرية 

يتعرف من  للطالبة، ودراسة حتليلية الرياضيات مادةيف تعلم  البداعي التفكري، وتوضح أمهية لبداعيا التفكري

 . الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدينألسباب خالهلا على الواقع الفعلي 
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 :حدود البحث 

هر مقسم على أسبوعني  للجانب النظري وأسبوعني عداد هذا البحث مدة شيستغرق إالحدود الزمانية:
 للجانب العملي.

 اململكة العربية السعودية. مهد الذهب يف ظة حمافالحدود المكانية:

 الرياضيات. مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدين الحدود الموضوعية :

 املرحلة املتوسطة والثانوية.ن طالبات مالدراسة على  مت إجراء هذهالحدود البشرية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 :مصطلحات البحث

 .  َتَدن   مصدر َتَدنَّ  ، أََتَدّنَّ  ، َتَدن َّْيتُ (.  الزم مخاسي:  فعل[. )  و ن د]  : تدني مفهوم 

 . األسعار يف تدن   حدث ، احنطاطها:  األخالق تدينِّ   ، مستواه تدّنَّ :  هَبط:  الشَّيءُ  تدّنَّ  

 املعيار :توىمس مفهوم 

 مع وتنمو املعلومات ملعاجلة الذكي السلوك مكونات أهم من تعد عقلية مهارات:التفكير مهارات مفهوم 
  املشكلة حلل املوجهة العاملة التفكري نشاطات مجيع على السيطرة مهمة وتقوم واخلربة، العمر يف التقدم

 (.3995 الكثريي،) التفكري متطلبات مواجهة يف بفاعلية املعرفية واملوارد القدرات واستخدام

 : اإلبداعي التفكير مفهوم 

 ملشكالت حلول توفري إل ويهدف املختلفة بإشكاهلا الرموز مع يتعامل عقلي نشاط هوالتفكري بشكل عام:
 املشكالت حل  عمليات يف أمهية الرموز أكثر من املفاهيم الن باملفاهيم مرتبط املعىن هبذا والتفكري معينة،

 (.2555 املفتوح، التعليم رنامجب)

 جاذب مثري موقف أو مشكلة من ينطلق استثاري عقلي شاطن:"  بأنه (3996)وآخرون اخلليلي يعرفه
 روتيين، بشكل للسري احلاجة دون ضده إل آلخر حل ومن آلخر موقع من صاحبه ينقل وثاب وهو لالنتباه،

 .(3996:  95، وآخرون اخلليلي خليل) وهدفه أسلوبه هو التغري
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 اجلواد عبد حممد( " ) واألصالة واملرونة الطالقة) العقلية املهارات جمموعة على تعتمد عقلية عملية:"  أنه كما 
7  :2555 ) 

 ( . 2556:  224 ، الزبيدي خولة")للتحديات اجلديدة احللول إجياد أو اجلديدة األفكار إنتاج أو توليد 

 : البداعي التفكري مهارات - 

 معني، هدف حنو وموجه هادف جديد إنتاج:"  البداعي التفكري مهارات( 2555) البنعلي غدنانة عرفت 
 احلفظ يتجاوز ،حيث تغيريا حتدث جديدة عالقات تكوين على التلميذ لدى الواقع يف العقل قدرة وهو

 (  2555: 85 البنعلي، نانةغد" )والبداع االبتكار مث والستنتاج والتحليل والدراسة التفكري إل واالستظهار

 واملرونة الطالقة مهارة تتضمن املهارات من جمموعة:  نظريا البداعي التفكري مهارات الباحثون ويعرف
 . األفكار من اجلديد لنتاج تستخدم واألصالة

 يةالعقل املهارات جمموعة:" بأنه البداعي التفكري مهارات( 2555) حوالة وسهري حممد مصطفى يعرف كما 
  الطالقة:)منها مهارات عدة البداعي وللتفكري التفكري، عمليات من عملية بأي الفرد قيام عند تستخدم اليت

 ( 2555: 2.6. حوالة وسهري حممد مصطفى(" )األصالة - املرونة

 . وهادفة جديدة أفكار لنتاج الفرد يستخدمها اليت العقلية املهارات من جمموعة 

 معروفة تكن َل أصيلة نتائج إل التوصل أو حلول عن البحث يف قوية رغبة توجهه وهادف مركب عقلي نشاط
 متداخلة وأخالقية انفعالية معرفية عناصر على ينطوي ألنه، والتعقيد بالشمولية البداعي التفكري ويتميز سابقاً 

 من وتلخيصه( لبداعيا التفكري) مفهوم تقابل متنوعة تعبريات الباحثون ويستخدم" فريدة ذهنية حالة تشكل
 (.84، 2552، جروان فتحي) اجلانيب والتفكري التباعدي والتفكري املنتج التفكري مثل الجرائية الناحية
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 علم بيئتها يف منظمة ومعرفة والرموز للتعابري تستخدم ولغة تفكري، ومنط طريقة أهنا :الرياضيات مادة مفهوم  
 وهي التفكري وأمناط والطرائق األفكار تسلسل به يهتم ما ضمن هتموي البشري العقل وإبداع خلق من جتريدي

 (.2555 عقالن،) بداللته تعىن
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 طار النظري  للبحثاإل 
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 الفصل االول: مفهوم ومراحل ومهارات التفكير االبدعي

 

 المبحث االول:مفهوم التفكير االبدعي

عي بأنه االستعداد والقدرة على إنتاج شيء جديد.أو أنه عملّية يتحقق النتاج من يُعّرف التفكري البدا
)روشكا،  خالهلا.أو أنه حّل جديد ملشكلة ما، أو أنه حتقيق إنتاج جديد وذي قيمة من أجل اجملتمع

 (. 39م .3989الكسندرو. 

ألفكار الوضعّية املقبولة مسبقاً. وبأنه ويّعرف كذلك بأنه التفكري الذي يؤدي إل التغيري حنو األفضل ، وينفي ا 
يتضمّن الدافعية واملثابرة واالستمرارية يف العمل، والقدرة العالية على حتقيق أمر ما. وهو الذي يعمل على 

 .(32.م3996 أمحدىقطامي، جودت سعادة) تكوين مشكلة ما تكويناً جديداً 

القدرة على حّل املشكالت يف أي موقف يتعّرض له يف الوقت الذي رأى فيهو يعرق التفكري البداعي، بأنه 
   (3976الفرد، حبيث يكون سلوكه دون تصّنع، وإمنا متوقع منه. ) اليفني 

( بأنه نشاط عقلي مركب وهادف، توجهه رغبة قويّة يف البحث عن حلول. أو 2555بينما يُعّرف) قطامي    
 . (34.  م3999 ، جروان)قبل التوصل إل نواتج أصيلة َل تكن معروفة أو مطروحة من
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ويعرفه جرجس على أنه "التفكري الذي يبتكر وخيلق الصور واالفكار اجلديدة املعربة عن تطلعات االنسان 
 وأحالمه وطموحاته، ويّتسم باجلدية، واالصالة واالحساس بالواقع الذي يعيشه االنسان يف كل زمان ومكان"

 .(231،(2555،)ميشال جرجس)

( فيقدم تعريفاً شامالً للتفكري االبداعي حيث ينظر إليه على أنه "ميثل قدرة الفرد على 3973اهلل )أما خري 
االنتاج إنتاجاً يتميز بأكرب قدر من الطالقة الفكرية واملرونة التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة كأستجابة 

 (355، ص3999)هيجان،  .ملشكلة أو موقف مثري

عملية ذهنية يتم فيها توليد األفكار وتعديل األفكار من خربة معرفية سابقة وموجودة لدى  بأنه 1999 لسون
 الفرد فال ميكن تكوين حلول جديدة للمشكالت.

 Turner 1994 ترينر

   بانه حماولة البحث عن طرق غري مألوفة حلل مشكلة جديدة او قدمية ويتطلب ذلك طالقة الفكر ومرونته. 

  Dinca 1993 دينكا

التفكري البداعي على انه عملية ذهنية هتدف ال جتميع احلقائق ورؤية املواد واخلربات واملعلومات يف ابنية 
 (2557وتراكيب جديدة الضاءة احلل  ) العتوم واآلخرون ،

  Torrance , 1962  تورانس

بحث عن الدالئل انه عملية يصبح فيها الشخص حساساً للمشكالت ، مع ادراك الثغرات واملعلومات وال
 (2552للمعرفة ، ووضع الفروض واختبار صحتها ، مث اجراء التعديل على النتائج ) السرور ، 
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 (3996)كامل  

انه أسلوب فكري يستخدمه الشخص يف إنتاج اكرب عدد ممكن من األفكار حول مشكلة يتعرض هلا ، 
  وتتصف هذه األفكار بالطالقة واملرونة واألصالة.

 2553  ()الشيخلي

  انه نوع من التفكري يهدف ال اكتشاف عالقات وطرائق جديدة وغري مألوفة حلل مشكلة قائمة.

  2554غامن  

 انه نشاط ذهين متعدد الوجوه يتضمن إنتاجا جديداً وأصيال وذا قيمة من قبل األشخاص واجلماعات 
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 المبحث الثاني: مراحل عملية التفكير اإلبداعي.

عملية البداع ومراحلها من أكثر القضايا اخلالفية بني الرتبويني وعلماء النفس وطرائق التدريس،  ما زال فهم
ويذكر واالس وماركسربي أن عملية البداع عبارة عن مراحل متباينة تتولد أثناءها الفكرة اجلديدة املبدعة، ومتر 

 :(2552السيد،) مبراحل أربع هي

ة حُتدد املشكلة وتُفحص من مجيع جوانبها، وجُتمع املعلومات املتعلقة هبا. مرحلة العداد  : يف هذه املرحل
وذلك عن طريق تدوين املالحظات، وإلقاء األسئلة، وإدارة احللول واملناقشات، ومجع الشواهد وتسجيلها.. 

خرين، يف حركة ومما مييز املبدع يف هذه املرحلة قدرته على التحرر من األفكار الثابتة أو االرتباط بأفكار اآل
 إبداعية طليقة أصيلة.

مرحلة االحتضان : مرحلة ترتيب يتحرر فيها العقل من كثري من الشوائب واألفكار اليت ال صلة هلا باملشكلة، 
وامتصاصاً لكل املعلومات واخلربات املكتسبة املالئمة اليت  -شعورياً وال شعورياً  -وهي تتضمن هضماً عقلياً 

 تتعلق باملشكلة.

ا تتميز هذه املرحلة باجلهد الشديد الذي يبذله املتعلم يف سبيل حل املشكلة. وترجع أمهية هذه املرحلة إل كم
أهنا تعطي العقل فرصة للتخلص من الشوائب واألفكار اخلطأ اليت ميكن أن تعوق أو رمبا تعطل األجزاء اهلامة 

 فيها.

لبداع أي اللحظة اليت تولد فيها الفكرة اجلديدة اليت مرحلة الشراق )أو الهلام( :وتتضمن انبثاق شرارة ا
تؤدي بدورها إل حل املشكلة. وهلذا تعترب مرحلة العمل الدقيق واحلاسم للعقل يف عملية البداع. وهذه 

 اللحظة تأيت كومضة برق أو إشراقة ضوء أو حلظة دهشة.
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ملتعلم أن خيترب الفكرة املبدعة ويعيد النظر فيها مرحلة التحقيق )أو إعادة النظر( :يف هذه املرحلة يتعني على ا
لريى هل هي فكرة مكتملة ومفيدة أو تتطلب شيئاً من التهذيب والصقل. وبعبارة أخرى هي مرحلة التجريب 

 للفكرة اجلديدة.

 ( مراحل عملية البداع بالتايل:3983ويلخص األلوسي )

  مرحلة الفرضيات -لة الوالدة لإلنتاج األصيلمرح -مرحلة حتديد املشكلة -مرحلة الحساس باملشكلة

 مرحلة تقومي النتاج البداعي.
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 المبحث الثالث: مهارات التفكير اإلبداعي.

تُعّرف مهارات التفكري البداعي بأهنا تلك املهارات اليت متّكن املتعلم من توليد األفكار والعمل على انتشارها 
ا تساعده على دعم اخليال يف التفكري ، والبحث عن نواتج تعلم إبداعية ، واقرتاح فرضيات حمتمله، كم

 .(  275. م2551. سعادة) جديدة.

 وتكمن أمهية تعّلم مهارات التفكري بأن على كّل فرد أن يفكر ليتعّلم ويفهم ويطبق ما يفهمه يف حياته 

نشأته يف املنزل، قبل وصوله مرحلة  والتفكري يبدأ لدى األطفال يف سّن مبكرة، أي أنه يبدأ مع الطفل منذ
 املدرسة.

 الطالقة: وهي القدرة على إنتاج سيل كبري من األفكار والتصورات البداعية يف برهة زمنية حمدودة،-3

ميكن تعريف مهارة الطالقة على اهنا "تلك املهارة العقلية اليت تستخدم من أجل توليد فكر ينساب حبرية تامة 
 .(  275. م2551. سعادة) كار ذات العالقة"يف ضوء عدد من األف

 :وتنوع الطالقة إل
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  . طالقة الكلمات: أي سرعة إنتاج كلمات أو وحدات للتعبري وفقاً لشروط معينة يف بنائها أو تركيبها أ

  . طالقة التداعي: أي سرعة إنتاج صور ذات خصائص حمددة يف املعىن ب

  دد كبري من األفكار والصور الفكرية يف أحد املواقف. طالقة األفكار: أي سرعة إيراد ع ت

. طالقة التعبري: أي القدرة على التعبري عن األفكار وسهولة صياغتها يف كلمات أو صور للتعبري عن هذه  ث
 األفكار بطريقة تكون فيها متصلة بغريها ومالئمة هلا.

ف املستجدة، واالنتقال من زاوية جامدة إل زوايا املرونة: وهي قدرة العقل على التكيف مع املتغريات واملواق-2
  متحررة تقتضيها عملية املواجهة.

وقيل هي  تلك املهارة اليت يتم استخدامها لتوليد أمناط أو أصناف متنوعة من التفكري، وتنمية القدرة على نقل 
عتاد إل االستجابة ورد الفعل هذه االمناط وتغيري اجتاه التفكري، واالنتقال من عمليات التفكري العادي أو امل

 .(  277. م2551. سعادة) وادراك االمور بطرق متفاوتة أو متنوعة.
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 أشكال املرونة:

املرونة التلقائية: وتعين قدرة الفرد السريعة على انتاج أكرب عدد ممكن من أنواع خمتلفة من االجتاهات واألفكار -
 اليت ترتبط مبشكلة ما أو موقف معني.

، أو موقف يف ضوء التغذية الراجعة اليت تأيت من ذلك ةاملرونة التكيفية: وتعين التوصل إل حل مشكل-
  املوقف.

مرونة اعادة التعريف: أو التخلي عن مفهوم ما أو عالقة قدمية معينة، وذلك من أجل معاجلة مشكلة جديدة -
 (.2552)السيد،

اسبة للهدف والوظيفة اليت يعمل ألجلها. أو بتعبري آخر األصالة: وتعين تقدمي نتاجات مبتكرة تكون من-1
 رفض احللول اجلاهزة واملألوفة، واختاذ سلوك جديد يتوافق مع اهلدف املنشود.

ويقصد باألصالة أيضاً: النتاج غري املألوف الذي َل يسبق إليه أحد، وتسمى الفكرة أصلية إذا كانت ال 
 ختضع لألفكار الشائعة وتتصف بالتميز.

وميكن تعريف مهارة االصالة كاحدى مهارات التفكري االبداعي بأهنا تلك املهارة اليت تستخدم من أجل 
 .(  279. م2551. سعادة) التفكري بطرق واستجابات غري عادية أو فريدة من نوعها.
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 جماالت تطبيق مهارة االصالة:

اد وسيلة تكنولوجية جديدة، أو اخرتاع آلة جديدة تتمثل أهم جماالت تطبيق هذه املهارة يف اجياد وظيفة أو اجي
 مهما كان بسيطاً يف تركيبه أو شكله، أو كتابة طرائف جديدة، أو تأليف قصة قصرية أو رواية جديدة.

 .( 151. م2551. سعادة)

  احلساسية للمشكالت:-4

يستطيع رؤية الكثري من أي القدرة على إدراك مواطن الضعف أو النقص يف املوقف املثري، فالشخص املبدع 
املشكالت يف املوقف الواحد، فهو يعين نواحي النقص والقصور بسبب نظرته للمشكلة نظرة غري مألوفة، 

  فلديه حساسية أكثر للمشكلة أو املوقف املثري من املعتاد.

  إدراك التفاصيل:-5

يع فكرة ملخصة أو تفصيل تتضمن هذه القدرة البداعية تقدمي تفصيالت متعددة ألشياء حمدودة، وتوس
  موضوع غامض.

مهارة التوسع أو التفصيل الزائد هي تلك املهارة اليت تستخدم من أجل جتميل الفكرة أو العملية العقلية 
وزخرفتها مث املبالغة يف تفصيل الفكرة البسيطة أو االستجابة العادية وجعلها أكثر فائدة ومجاالً ودقة، وذلك 

 .(  151. م2551. سعادة) عناها باسهاب وتوضيح.عن طريق التعبري عن م
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  احملافظة على االجتاه-6

احملافظة على االجتاه يضمن قدرة استمرار الفرد على التفكري يف املشكلة لفرتة زمنية طويلة حىت يتم الوصول إل 
 حلول جديدة.
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 الفصل الثاني:إتجاهات و مستويات و معّوقات التفكير اإلبداعي

 

 مبحث االول :إتجاهات التفكير اإلبداعيال

تعددت االجتاهات اليت تناولت التفكري االبداعي من حيث التحليل والتفسري وميكن تلخيص أهم هذه 
 (12 ،2557 جادو، )أبو االجتاهات فيما يلي:

ينتج عن االجتاه الرتابطي: وكان بزعامة ثورندايك الذي اشار إل أن التفكري البداعي هو تفكري ترابطي 
العالقة اليت تربط بني املثري واالستجابة. وحتدد قيمة التفكري االبداعي مبدى نوعية الرابطة اليت إذا ما كانت 

  قوية فإهنا تتكرر وتقوى، وأما إذا كانت ضعيفة فإهنا تزول أو تتالشى.

ن التفكري الذي إذا ما االجتاه السلوكي: تبناه سكنر  الذي ذهب إل أن التفكري البداعي هو ذلك النوع م
لقّي التعزيز أو االثابة، فانه يؤدي إل امكانية استمراره. أما اذا َل يالقي التعزيز املطلوب فإنه يصبح تفكرياً غري 

 مرغوب فيه، ويأخذ يف التضاؤل مث الزوال.

كانت سائدة من قبل االجتاه اجلشطاليت االستبصاري: وقد اظهر هذا االجتاه حماولة جديدة مغايرة للنظرة اليت  
حول التفكري االبداعي، وكان ذلك على يد كل من كوفكا  وكوهلر  وفريتيمر . وقد تبىن تفسري االبداع بني 

هؤالء العلماء الثالثة العاَل فريتيمر، الذي افرتض بأن التفكري االبداعي هو تفكري استبصاري وتفكري حدسي. 
ة اليت تتم فيها صياغة املوقف أو املشكلة الذي يصل فيه الفرد إل معترباً ان الفكرة االبداعية هي تلك الفكر 

احلل فجأة بفعل عمليات ذهنية فاعلة، ينشط فيها ذهن املبدع نشاطاً غري عادي ويعاجل فيها املوقف معاجلة 
 جديدة َل يكن قد عرفها من قبل.
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دب والفن، الذي اعطى التفكري غري االجتاه التحليلي: ربط هذا االجتاه أكثر من غريه من االجتاهات باأل
الواعي، الدور الفاعل للتفكري االبداعي. ويفرتض كوبيه  يف هذا الصدد أن االبداع يتطلب حرية مؤقتة ملا قبل 

الوعي والشعور، وذلك ألن الالوعي حيرض الذهن وحيثه على التفكري، ويربر ذلك كله مبا ذهب إليه من أن 
 ة يسبق الكلمات اليت متلك احلد االدّن من عملية التواصل.اللعب احلر للعمليات التصوري

االجتاه االنساين: وراّد هذا االجتاه اجلديد كل من ماسلو وروجرز  وتبنته بعد ذلك باربرا كالرك . وقد ذهب 
 هؤالء إل أن كل فرد يولد مبدعاً وينبغي أن تتوفر له الظروف واخلربات واملواقف الرتبوية كي يصل إل أقصى
منو ممكن ويؤدي إل أفضل أداء متوقع، وافرتضت كالرك بأن التعلم األمثل هو ذلك النوع من التعلم الذي 

 ميكن أن يوصل املتعلم إل حالة التفكري االبداعي.

االجتاه املعريف: ويركز هذا االجتاه على أن التفكري االبداعي ميثل عملية ذهنية تسري وفق سلسلة من العمليات 
من خالهلا معاجلة املوضوع وربطه بعدد كبري من اخلربات اليت مت ختزينها يف البنية املعرفية للمتعلم،  اليت يتم

ويعمل على تذويتها أو ادخاهلا ضمن الذات مث يقوم بدجمها يف بنائه املعريف، حىت يصل يف النهاية إل حلول 
عاجلات وبىن معرفية، ومن روادها إجن  جديدة وأصيلة. وميكن أن تظهر هذه النتاجات على صورة أداءات وم

  وكاوجاك.
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 المبحث الثاني: مستويات التفكير اإلبداعي

يرى " تايلور" فكرة مهمة حول التفكري البداعي، وهي فكرة مستويات االبتكار، ففي رأيه أن البداع خيتلف 
والبداع الفين مثالً ألنه يتعدى حدود يف العمق وليس يف النوع، ومن غري الصائب التمييز بني البداع العلمي 

 احملتوى، وما يهم من مقرتحات " تايلور" يف هذا الصدد، أنه حيدد مخسة مستويات للتفكري البداعي وهي.
 (2552.14 اخلوجا،))

مستوى االبداع التعبريي: وهو أكثر املستويات أساسية ويعد ضرورياً لظهور املستويات التالية مجيعاً ويتمثل يف 
التعبري عن املستقبل دون حاجة إل املهارة أو األصالة أو نوعية النتاج، وذلك كما تتمثل يف الرسوم التلقائية 

  لألطفال.

مستوى البداع النتاجي: حيث يظهر امليل لتقييد النشاط احلر التلقائي وضبطه وحتسني أسلوب األداء يف 
  ضوء قواعد معينة.

م خصائص هذا املستوى االخرتاع واالكتشاف اللذان يتضمنان املرونة يف إدراك مستوى البداع االخرتاعي: أه
عالقات جديدة وغري عادية بني األجزاء اليت كانت منفصلة من قبل، كأن يعرب املبتكر بإنتاجه عن طريقة 

 جديدة لدراك املثريات.

أو املبادئ العامة اليت حتكم  مستوى البداع التجديدي أو االستحداثي: ويتطلب تعديالً مهماً يف األسس
 ميداناً كلياً يف الفن أو العلم أو األدب.
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مستوى البداع االنبثاقي: ويف هذا املستوى يالحظ مبدأ أو افرتاضاً جديداً متاماً ينبثق عند املستوى األكثر 
وع يف األفكار أساسية واألكثر جتريداً، حيث يتطلب هذا النوع من مستويات االبداع إل فكر أصيل وتن

  املطروحة.
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 المبحث الثالث : معّوقات التفكير اإلبداعي 

( بأن معوقات البداع كثرية، منها ما يكون من النسان نفسه ومنها وما يكون 2557ذكر الرتتوري والقضاه )
 بداع وتفتك به.من قبل اآلخرين، عليك أن تعي هذه املعوقات وتتجنبها بقدر المكان، ألهنا تقتل ال

االفتقار إل الصحة النفسّية أو اجلسّدية ،و البيئة اليت يعيش فيها الفرد أثراً  عليه،أن الوضع االقتصادّي أو  
 االجتماعّي املرتدي، من أهم معّوقات التفكري البداعي.

فكار واآلراء وكذالك الشخص نفسه، خاصة إذا اتصف بالكسل واخلمول أو الشعور بالنقص، واالعتقاد باأل 
البالية، وضعف الثقة بالنفس، واالفتقار إل املرونة، وضعف احلافز الذايت، وضعف احلساسيه حنو املشكالت 

واملواقف املختلفة، أو االنشغال الزائد يف األعمال الروتينية اململة. األمر الذي يساعد على إضعاف الروح 
 البداعية، ورمبا العمل على قتلها.

واالستمرار يف زيادة احملصول العلمي. و اخلوف من تعليقات اآلخرين السلبية.  اخلوف على  عدم التعلم 
 الرزق. اخلوف واخلجل من الرؤساء. اخلوف من الفشل. التشاؤم.  االعتماد على اآلخرين والتبعية هلم.
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 :*الدراسات السابقة

  نها:وم املوضوعهناك العديد من الدراسات الرتبوية اليت تناولت 

 الدراسات العربية.

 (0222)  مطر عدنان رنا دراسة- 

 مفهوم و البداعية القدرات تطوير يف، احملددة غري املواهب" التفكري تعليم برنامج أثر فحص إل الدراسة هدفت
 ذات فروق وجود البحث نتائج أظهرت وقد األردن يف األساسي اخلامس الصف طلبة من عينة لدى" الذات
 .البداعية القدرات منو يف املقياس أبعاد مجيع يف التجريبية اجملموعة لصاحل ائيةإحص داللة

 

 (0222)  حمدان السايح سيد دراسة-     

 طالب لدى البداعية والكتابة البداعي التفكري تنمية يف وأثره الذهين العصف أثر معرفة إل الدراسة هدفت
 كان كما البداعي التفكري تنمية يف الذهين العصف أسلوب فعالية النتائج وأوضحت،  مصر يف الثانوية املرحلة

 . الطالب لدى البداعية الكتابة مهارات تنمية يف فعالية له
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 (0222) بامقابل رندة دراسة- 

 ثانوي األول الصف طلبة لدى والتحصيل البداعي التفكري تنمية يف الذهين العصف إسرتاتيجية أثر معرفة إل 
 ، عثمان الشيخ طالبا مديرية مدارس من الثانوي األول الصف طلبة من وطالبة( 85) من الدراسة عينة وتكونت

( 25) ضابطة وجمموعة طالبة( 25) طالبا طالبة( 25)و و( 25) جتريبية جمموعتني على توزيعهم مت عدن حمافظة
 الباحثون استخدمت وقد املعرفية بلوم مستويات يقيس حتصيلي اختبار إل إضافة  البداعي التفكري لقياس طالبا

 بني عالقة وجود عدم الدراسة أثبتت كما ، التجريبية اجملموعة لصاحل دالة فروق وجود النتائج أظهرت اختبارا
 .إحصائيا الدراسي والتحصيل البداعي التفكري

 

 ( 0222، مصطفى) دراسة-

 لإلبداع وتطويرها املفاهيمية اخلرائط استخدام وفاعلية ينالفلسطي املنهاج ف ي الرياض يات إبداع واقع على التعرف 
( 251) م ن الدراس ة عين ة وتكونت ، التجرييب ملنهج ا الباحث واستخدم. األساسي ال سابع ال صف ب ة لطل
 الباحث استخدم و ، طالباً ( 329) ضابطة وجمموعة ، طالباً ( 324) التجريبية جمموعة ، مدرستني م ن طالب اً 
 لإلبداع وتطويرها املفاهيمي ة اخل رائط اس تخدام فاعلي ة إل ى الدراسة وتوصلت ، لياً  حتصي اختباراً  الغرض هلذا

 . التجريبية جمموعة طالب لصاحل
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 (0222)  األحمدي مريم دراسة   -  

 لدى داعيوالب الناقد التفكري مهارات تنمية على املعلمات لتدريب مقرتح برنامج بناء إل الدراسة هدفت
 تنمية على املعلمات تدريب يف الربنامج فعالية البحث نتائج أظهرت وقد السعودية العربية اململكة يف الطالبات
 .البداعي والتفكري الناقد التفكري مهارات

 

 :األجنبية الدراسات

 (1291) آلن دراسة

 الذات وتقدير البداعي لتفكريا مهارات تطوير على املتحرك الرتبية برنامج أثر فحص إل الدراسة هدفت
 اليت التجريبية اجملموعة لصاحل وذلك إحصائية داللة ذات فروقاً  النتائج أظهرت وقد األطفال عند البداعية
 . الذات تقدير واختبار تورانس اختبار على للربنامج أخضعت

 

 (1292) وجوزيف كورمك دراسة-

  لدى والتحصيل الذايت والتقييم البداعي التفكري على لعلميةا األساليب اختبار أثر معرفة إل الدراسة هدفت
 يف متفوقة كانت التجريبية اجملوعة أن الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن، االبتدائية املرحلة تالميذ
 . واألصالة واملرونة الطالقة
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 (1291) البانو دراسة-

 جناح النتائج أظهرت وقد البالغني عند البداعي التفكري تنمية على تدرييب برنامج أثر قياس إل الدراسة هدفت
 واألصالة واملرونة الطالقة مهارات أن أظهرت كما لإلبداع واللفظي الشكلي اجلانب حتسني يف التدرييب الربنامج

 . التجريبية اجملموعة عند حتسنت قد

 

 (1292) جانالي، هولمز دراسة-

 الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن التفكري مهارات لتعليم تربوي برنامج فعالية تقييم إل الدراسة هدفت
 ليستوعبوا تفكريهم آفاق ليوسعوا لتحد تعرضوا وأهنم تعديلها مت اليت املهارات يف تقدموا قد العينة طلبة أن

 . وخالقة جديدة مفاهيم

 

 (1221) رنزولي دراسة-

 ومشجعة إجيابية النتائج وكانت واملوهوبني املتميزين الطلبة برنامج يف بداعيال النتاج تقييم إل الدراسة هدفت
 .البداعي النتاج تقييم الستخدام للغاية

 

 

 

 



39 

 

 (1222) هيننت دراسة-

 وجاءت. واألصالة، املرونة، الطالقة مهارات على البداعي للتفكري بريود برنامج فعالية معرفة إل الدراسة هدفت
 واملرونة الطالقة ألبعاد البداعي التفكري مهارات على إحصائية داللة ذي أثر أي يظهر لمف عكسية النتائج

 .واألصالة

 (Park & Kwon ,2006)  دراسة -

 واستخدم.  سيول يف لسابع ا الصف طالب لدى الرياضيات ف ي الب داعي التفكري لتنمية برنامج وضع إل 
 جمموع ة أحدمها جمموعتني إل مقسمني ، طالباً ( 198)  من الدراسة ينةع  وتكون ت ، التجريب ي املنهج الباحثان

 وتوصلت ، بداعي ال التفكري مهارات لقياس اختبار الباحثان واستخدم ، ضابطة جمموعة واألخ رى جتريبي ة
 البداعي ي رالتفك م ستويات يف الضابطة اجملموعة من أفضل التجريبية اجملموعة يف الطلبة نتائج أن إل الدراس ة

 ( .  األصالة ، املرونة ، الطالقة)  وه  ي
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 :مجتمع البحث

 
 منطقة حمافظات إحدى هي ،(سليم بين معدن)باسم تعرف كانت وقدميا ،(باملهد أيضا وتعرف) الذهب مهد

 .حالياً  ريباً تق كلم( 375) بعد على املنورة املدينة منطقة من الشرقي اجلنويب اجلزء يف وتقع املنورة املدينة

 عدد ويقدر كم ألف( 25.2) الكلية مساحتها تبلغ حيث مساحة املنورة املدينة حمافظات أكرب املهد عتربت
 صفينة، السويرقية،: أشهرها من وهجره قرية 354 من أكثر املهد وتتبع. نسمة ألف 61 ب  احملافظة سكان
 أم،  نبيع هجرة ، احلمنه الصلحانيه، املويهيه، قويعيه،ال اجلريسيه، املندسة، العمق، الرقابيه، الصعبيه،، ثرب،

 من يبدأ وهو تارخييا املعروف زبيده درب مع السرطان مدار املهد من بالقرب يتقاطع وغريها النبيعية ، الرجوم
 .املكرمة مكة يف وينتهي العراق
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 :*عينة البحث

 (111، 1991الحمصي، ) بطريقة ع شوائية اجملتمع األصلي، وهي عينة مستقلة مسحوبةمن مت  اختيار عينة 

 .جمموعة من طالبات املرحلة املتوسطة والثانويه%، 95نسبة العينة 

 .3وحج م العينة ال يؤخ ذ مبع زل ع  ن حج م اجملتم ع وأه داف البح ث

 كما ستوضح يف الدراسة التحليلية .

  

 :منهج البحث

 الدراسة. هج الوصفي منهًجا لتحقيق أهدافاملن على  وفقا لطبيعة البحث وتساؤالته، اعتمدت

 يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدين "يعتمد على دراسة الظاهرة  هذه الدراسة حيث أن 

 ويعرب عنها كما توجد يف الواقع دون تدخل. كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وًصفا دقًيقا  الرياضيات" مادة
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 يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدينواألحباث النظرية املتعلقة جتميع الدراسات  -

 وذلك من خالل البنود اآلتية: الرياضيات مادة

 عمل استبيان.-3

 ..التزمت بتعريف املصطلحات اللغوية من مصادرها املعتمدة-2

،واكتفيت بالتوثيق الكامل هلما  يف  باملؤلف ، مث اسم الكتاب ئةتوثيق املصادر واملراجع يف احلواشي مبتد-1

 فهرس البحث مبتدآ باسم املؤلف ، مث الكتاب حسب احلروف اهلجائية.

 االطالع على دراسات سابقة.-4

 دراسات عربية. -

 دراسات اجنليزية. -
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 :أدوات البحث

نة ، وطريقة السقاط، وهو ها: املالحظة، املقابلة، االستباامه يستخدم الباحث كثرياً من األدوات يف حبثه من
أسلوب للحصول على الجابات عن طرق استخدام املعاين املرتبطة بالكلمات وإكمال اجلمل إضافة إل مجع 

 (. 2554، البيانات بطرق متعددة)أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي 

 ولقد استخدمت يف هذه الدراسة  عدد من هذه األدوات العتبارات مهمة: 

جل معرفة تفكريهم ورؤيتهم حنو املوضوع اقرب من الشخصية من الالشخصية: ملا فيها من  املقابلة .3
وأكد الباحث على املقابلة املفتوحة اليت تتيح له أخذ أكرب قدر ممكن من املعلومات من املفحوصني 

 ع. وألن هذه الطريقة تتيح مساحة أكرب للحوار واملناقشة والتعمق يف فهم رؤيتهم لثقافة اجملتم
 

ليت يصعب احلصول عليها عن طريق ااملالحظة: ألن هذه الوسيلة تستخدم يف مجع البيانات ا .2
اكتشاف أسباهبا والتنبؤ بسلوك  املقابلة، كما أهنا االعتبار املنبه للظواهر واحلوادث بقصد تفسريها و

 الظاهرة والوصول إل القوانني اليت حتكمها. 
 

ومن خالل ، قام أفراد العينة بتعبئة االستمارة املعدة هلذه الدراسة االستبانة " االستمارة" :  حيث  .1
 هذه االستمارة يتم البدء يف إجراء احلوار واملناقشة مع الشخص املفحوص. 

 واالستبانة اشتملت على عدد من احملاور االساسية هي:

 .الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى هو ما  -3
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 .الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدينما أسباب  -2

 .الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدينما أثار  -1

 .الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوىلرفع اجياد طرق  -4

 .ملراجع ذات العالقة بالبحثاملصادر وا-4        

 .الدراسات واألحباث وتقارير الصحف واجملالت-5 
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 : خاتمة

 حبثي أكملت منه بتوفيق و اهلل فبحمد بعد أما ، بعده نيب ال من على السالم و الصالة و ، وحده هلل احلمد
 الرياضيات مادة يف البداعي تفكريال مهارات يف الطالبات مستوى تدين ال خالله من تطرقت الذي و ، هذا

 . صعوبات أية تواجهين َل هلل احلمد و

 . الرياضيات مادة يف البداعي التفكري مهارات يف الطالبات مستوى تدين النتائج أظهرت ولقد

 العملية يف االهتمام حمور أن إل البداعي التفكري مهارات يف العينة أفراد أداء مستوى تدين يرجع وقد 
 احلقائق تلقني على تركز مازالت املناهج هذه وأن ، يفكر كيف الطالب تعليم من أكثر التلقني هو لتعليميةا

 بصورة التدريس عملية واعتماد احلفظ، على املعتمد الدراسي بالتحصيل االهتمام يف ،واملبالغة واملعلومات
 األحوال أحسن يف املدرسي الكتاب أو الزموامل امللخصات على واالعتماد واللقاء احملاضرة أسلوب على رئيسة

 على التقومي عملية اقتصار وكذلك ، تنسى ما وسرعان تفكريا تثري ال ملخصات وهي املادة، لفهم كوسيلة ،
 ، والتذكر املعرفة يف واملتمثلة الدنيا مستوياهتا يف املعرفية العمليات توظيف على أغلبها يف  املدرسية االمتحانات

 أفضل أصبح مث ومن ، والتحليل البداعي التفكري على الطالبه قدرة مدى عن بالكشف تمامهااه من أكثر
 .البداعي حفظا أكثرهم التفكري على قدرة أكثرهم وليس ،  حتصيالً  الطالبات
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 : النتائج مناقشة

 التفكري مهارات نميةت  يف الرياضيات مادة تعليم يف احلديثة االسرتاتيجيات فعالية الدراسة نتائج أثبتت  -
 التفكري على لقدرهتن مدى أقصى استخدام إل الطالبات حيفز الذهين العصف أسلوب أن وذلك البداعي
 املسائل حل تأجيل أن كما األفكار، من كبري كم توليد يف الذهين العصف جلسات ساعدت كما البداعي

 وروية بتأن صياغتها مث ومن األفكار توليد أي الطبيعية؛ مبراحلها متر احلل عملية جعل ةصاحل انتهاء حني
 . األفكار يف البداع انعكس وبذلك

الذي يتميز به الكتاب املدرسي احلديث من  الذهين العصف وأسلوب البداعي التفكري موضوع أثار   -
 اليت القيود  من الطالبة حرر كما واملعلمة الطالبات بني اليت الفجوة أزال ألنه وذلك للتعليم الطالبات دافعية
 التفكري موضوع أن إل بالضافة اجملموعات داخل واحلوار النقاش حرية ترتك حيث احلصة داخل هبا تشعر

 موجودة ق درات اكتش اف على الطالبة يساعد حيث للطالبات بالنسبة اجلديدة املوضوعات من البداعي
 . لديها

 . البداعي التفكري تنمية يف كبري أثر  لرياضياتا مادة تعليم يف احلديثة لالسرتاتيجيات  كان   -

 .العصر يشهدها اليت املتغريات هذه ضوء يف وحتديثه جمتمع أي لتطوير الفعالة الوسيلة هو التفكري أن-

 .صحيحة وبطريقة املالئمة والجراءات وباألساليب مقنعة بصورة معني نشاط أو ما مهمة أداء هي املهارات-

 مرحلة وصوله قبل املنزل، يف نشأته منذ الطفل مع يبدأ أنه أي مبكرة، سنّ  يف األطفال لدى يبدأ التفكري-
 .املدرسة
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 : والمقترحات التوصيات

 :يلي مبا التوصية ميكن نتائج من احلالية الدراسة إليه توصلت ما ضوء يف

 إل بالضافة ،باتالطال انتباه جذب على تعمل روتينية غري الرياضيات يف مشكالت بتقدمي االهتمام-
 لدى االبداعي التفكري مهارات بعض لتنمية الرياضيات وتعلم تعليم يف دورها وتفعيل احلياتية املشكالت

 .الباتالط

 التفكري مهارات يف العلمية األقسام يف واملعلمات املعلمني أداء مستويات وتطوير لتنمية تدرييب برنامج وضع -
 . اخلدمة قبل البداعي

 التفكري مهارات تنمية وطرق أساليب على لتدريبهم العلوم ملعلمي عمل وورش تدريبية وراتد عقد - 
 . البداعي

 بصفة الرياضيات  ومعلمي عامة بصفة املعلمني إعداد برامج مقررات وحمتوى أهداف يف النظر إعادة - 
 . املتبعة التدريس وأساليب طرق وكذلك ، خاصة

 ميكنهم حىت املعلمني الطلبة لدى خاصة البداعي والتفكري عامة العلمي تفكريال مهارات بتنمية االهتمام - 
 . التدريس ملهنة ممارستهم أثناء تالميذهم عند املهارات هذه تنمية من ذلك

 من حقيقية مشكالت حل يف الرياضية املعرفة دور لظهار الرياضيات مناهج يف الرياضية النمذجة استخدام -
 . احلياة واقع
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 يف وتضمينها البداع تنمية على تعمل اليت واألنشطة املشكالت الختيار متخصص فريق هناك يكون أن -
 . الطالب لدى الفردية الفروق تراعي اليت املناسبة بالصورة الرياضيات منهاج

 لموق ورقة حتتاج وأخرى ذهنياً  حتل مشكالت هناك يكون حبيث املنهاج يف ترد اليت املشكالت يف التدرج -
 . الطالبات لدى البداع تنمية على تعمل حىت حاسبة اآلالت حتتاج وأخرى

 .الدراسية املناهج خالل من أم منفصل مبنهج أكان سواء البداعي التفكري مهارات بتدريس االهتمام   -

 يف احلديثة والسرتاتيجيات األساليب استخدام على لتدريبهم للمعلمني تدريبية دورات عمل ضرورة   -
 . التقليدية الطرق هي التزال املستخدمة والطرق األساليب حيث التدريس
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 :المراجع

 ن الكرميآالقر -

  ابن منظور ، لسان العرب، دار املعارف ، القاهرة ، بدون سنة نشر .-

 يف التفكري ملهارات االجتماعية الدراسات معلمي استخدام مدى( . 2551،) سعيد غدنانة، البنعلي-
 ، السعودية العربية اململكة ، الرياض ، العريب اخلليج رسالة جملة ، قطرة بدولة االبتدائية املرحلة تالميذ دريست

 .99 العدد

 املفتوحة،القدس، القدس جامعة العامة، والتدريب التدريس طرائق(.  2555)  املفتوح، التعليم برنامج-
 .فلسطني

 والتحصيل البداعي التفكري تنمية يف الذهين العصف رتاتيجيةإس أثر( . 2557،) حممد رندة،  بامقابل-
 .  عدن جامعة ، الرتبية كلية ، ماجستري رسالة ، الكيمياء مادة يف ثانوي األول الصف طلبة لدى

 دار ، عمان ،( 2)ط ، ورعايتهم واملتفوقني املوهوبني عن الكشف أساليب( . 2558،) فتحي، جروان-
 . الفكر

 الرتبية كلية طالبات لدى الشفهي اللغوي االتصال مهارات لتنمية مقرتح برنامج، حممد ميمر   األمحدي،-
 .  م2555، جبدة للبنات الرتبية كلية ، دكتوراه رسالة ، باململكة للبنات

 الطبعة نشر، دار بدون سعود، امللك جامعة االبداعي، التفكري يف عامة حملات ابراهيم، بن عبداالله احليزان،-
 .2552 ول،اال
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 2555لبنان، -بريوت العربية، النهضة دار البداعي، التفكري: زينب حبش،-

 البداعي التفكري تنمية يف وأثره البالغة تدريس يف الذهين العصف أسلوب استخدام، السايح سيد  مدان،-ح
 اخلامس العلمي املؤمتر ريس،التد وطرق للمناهج املصرية اجلمعية الثانوية، املرحلة طالب لدى البداعية والكتابة

 . م2551 ، 2ج املعاصرة، للحياة والعداد التعليم مناهج عشر،

 التحصيل على الرياضيات تدريس يف املعرفة وراء ما إسرتاتيجية استخدام أثر(. 2557) أمحد خطاب،-
 جامعة الرتبية، كلية ري،ماجست رسالة. األساسي التعليم من الثانية احللقة تالميذ لدى البداعي التفكري وتنمية
 . مصر الفيوم،

 . القلم دار ، ديب ،( 3) ط ، العام التعليم مراحل يف العلوم تدريس( . 3996) وآخرون، خليل،اخلليلي- 

 .الشقري مكتبة ، الرياض ،( 2)  د.ط ، املشاكل حل وأسلوب التفكري مهارات( 2556) خولة،  الزبيدي-

 2551 اهلل، رام والتوزيع، للنشر الشروق دار التفكري، تمهارا تدريس: أمحد جودت سعادة،-

 أفرادك ذاتك يف الفكري والبداع البتكار مهارات تنمي كيف( . 2555، )أمحد حممد،اجلواد عبد- 
 . والعلوم الثقافية البشري دار طنطا، ،( 2)ط ، مؤسستك

. األول الطبعة.التفكري وثقافة يرياملعا ضوء يف األطفال جلميع الرياضيات تعليم(. 2554) وليم عبيد،-
 .للنشر املسرية دار: األردن عمان،
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 الفكر دار ، عمان ،( 3)ط ، وتدريبه تنميته املعلم إعداد( . 2555) سهري، حوالة، مصطفى، السميع عبد-
. 

 رياضيةال املهارات لتنمية الرياضية الروابط على قائم مقرتح برنامج فاعلية مدى(. 2555) أسعد عطوان،-
 مشس، عني جامعة الرتبية، كلية  دكتوراه رسالة غزة، مبحافظات العاشر الصف طلبة لدى الفيزياء لتعلم الالزمة

 .مصر

: غزة السالمية، اجلامعة. الثانية الطبعة. احلديثة للرياضيات االسرتاتيجي التدريس(. 2556) عزو عفانة،-
 .مقداد مطبعة

 االسالمية، اجلامعة العام، التعليم مراحل يف الرياضيات تدريس اتيجياتاسرت (. 2557) وآخرون عزو عفانة،-
 .اجلامعي الطالب مكتبة: غزة

 .تدريسها وأساليب الرياضيات مناهج(.  2555)  حممد، إبراهيم عقالن،-

 يس،التدر  وطرق للمناهج املصرية اجلمعية أمهيته، أنواعه، ماهيته، التفكري النذير، حممد ، راشد. الكثريي-
 . م2555 ،2 ج التفكري، وتنمية التعليم مناهج عشر، الثاين العلمي املؤمتر

 طلبة لدى الرياضيات يف البداع تطوير يف املفاهيمية اخلرائط استخدام أثر(. 2559) حسام مصطفى،-
 .لسطنيف نابلس، الوطنية، النجاح جامعة الرتبية، كلية ، ماجستري رسالة. قباطية يف األساسي السابع الصف

 ومفهوم البداعية القدرات تطوير على" احملدودة غري املواهب" التفكري تعليم برنامج أثر، عدنان رنا  مطر،-
 .م2555 عمان، األردنية، اجلامعة ، ماجستري رسالة األساسي، اخلامس الصف طلبة لدى الذات
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 المالحق.

 االستبيان:

 ........................................................... املدرسة

 ...........................................................التاريخ

 ...................................................... اسم الطالبة:

 ...........................................................املرحلة التعليمية

 :عزيزي الطالبة

 عليكم ورمحة ااهلل وبركاته  السالم

 وبعد 

 :الرجاء الجابة على مجيع األسئلة
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 باالسبا درجة الموافقة
 

  اوافق ال اوافق ال اعلم

 االبداعي التفكري مهارات لتعزيز ضروريه الرياضيات مادة   
 املشكالت حل خطوات تعلُّم ىف الرياضيات تساعدّن   
 لدي االبداع حتفيز يف الرياضيات مادة فاعلية   
 يف احلياة اليومية للتطبيق وقابل مرن املقرر   
 تفكريى ىف همنظم الرياضيات دراسة جتعلىن   
 ذهىن نشاط حالة ىف الرياضيات متارين جتعلىن   
 غري بطرق الرياضيات مادة متارين حبل اقوم أن أحب   

 . مألوفة
 الطالبات أعمار الرياضيات يناسب مقرر   
 البداعي والتفكري البداع لتنمية الرياضيات تفتقر مادة   
 الرياضيات فهم يعل يسهل   
 تعلمه ميكن وسلوك مهارة البداع   
  الرياضيات منهج دراسة يف صعوبه تواجهين   
 الطالبة حياة بواقع مرتبطة مادة الرياضيات   
 الرياضياتمن معوقات تنمية املوهبة واالبداع منهج مادة    
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االبداع الحيتاج ال التعلم والتعليم بل هو يظهر  دون حاجه    
 ال اكتشاف

 اعاين من صعوبة يف فهم املسائل الرياضية   
 ان تعلم التفكري البداعي مهم يف العملية التعليمية   
 طرق تدريس مادة الرياضيات طرق تقليدية وغري جيدة   
 بتنمية االبداع  الرياضياتملادة يساهم املنهج املدرسي    
 للرياضيات العلمي التطور توافق املقرر موضوعات   
 الذايت التعليم تنمية يف الرياضيات مادة منهج تسهم   

 الطالبة
 التالميذ بني الفردية الفروق الرياضيات منهج يراعي   
 التفكري تنمية من اهلدف الرياضيات ملادة املنهج حيقق   

 الطالبات لدى عياالبدا
 منه اهلدف الرياضيات ملادة املطور املنهج حيقق   
 تتسم حصة مادة الرياضيات باجلمود   
 

 

 






