
  قسم اللغة و األدب العربي 

  لسانيات تطبيقَية: التخصص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   شهادة الماستربات الحصول على الستكمال متطلّ  مةمقدّ  مذكرة

  
     :الدكتورة  إشراف                                               :                   ة الطالب إعداد

  فيروز رشام                                                                      أمال دكاني   

             

                                                          

  


�� ا�������       �  

  رئيسا جامعة البويرة                  ............................ حسين بوشنب /أ-1

  مشرفا ومقررا    جامعة البويرة         ...............................فيروز رشام /د-2

  مناقشاجامعة البويرة            عضوا .................................بشير بحري/د-3

 

:السنة الجامعية  

 2018/2019  

أساليب تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ السنة الثالثة 

  .ابتدائي 

  



  إهداء

  

إلى من كان دعاءها سر    ،أهدي ثمرة جهدي إلى مالكي في الحياة، وسر الوجود

  نجاحي إلى أغلى الحبايب

  أمي الحبيبة  

  إلى من علمني العطاء بدون انتظار

  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

  أبي العزيز

  إلى مصدر سعادتي أخواتي

  ع نجاحي ورفيق دربي أخيإلى من تطلّ 

  جميع صديقـاتي، وإلى كل من ساندني من قريب أو بعيد  إلى

  إلى كل من سقط من قـلمي سهًوا أهدي هذا العمل المتواضع

  

  

  

  أمال
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ها للمراجعة والتجديد من أجل تسهيل اتخضع سنوي ة ،ة وبيداغوجيَ عملية التعلم مهمة تربويَ  تعدَ      

  .ذلك مايقصد به التفكير اإلبداعي 

طرائق  وٕابرازوأثرها في تنمية التفكير اإلبداعي  التعريف بأساليب التدريس الفعالة وعليه نودَ     

ة و أثرها في تنمية مهارات التفكير ة والخريطة الذهنيَ المتعددَ  جديدة كالعصف الذهني والذكاءات

  .ة لتالميذ السنة الثالثة ابتدائي ة المحققة ، مع خوض تجربة تطبيقيَ اإلبداعي والفوائد التربويَ 

  ؟ وماهي أساليب التفكير اإلبداعي و نتائجها المحققة ؟ إبداعيةفكيف تجعل المتعلم يفكر بطريقة 

أساليب التفكير اإلبداعي كثيرة ومتعددة ،وقد اخترنا منها ثالثة  أنوالتقصي تبين لنا  بعد البحث    

العصف الذهني ، الذكاءات المتعددة ،الخريطة الذهنية ، لذلك تمت صياغة العنوان : أساليب هي 

  .ائي دأساليب تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ السنة الثالثة ابت: على النحو التالي 

تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة ، تناولنا في الفصل األول المفاهيم األولية للتدريس     

تعريفه ، أركانه ،مبادئه ،معايير (التدريس وطرائقه : فكير اإلبداعي و تضمن أربعة عناصر توال

) تعريفه ، خصائصه ،أنواعه ،أهميته ( ، التفكير) طرائق التدريس أنواعاختيار طريقة التدريس ، 

مفهومه ، مراحله ، مهاراته ( والتفكير اإلبداعي ) تعريفه ، خصائصه ، مستوياته (اإلبداع 

  ) .خصائصه 

أساليب مبتكرة للتفكير اإلبداعي وهو متفرع أيضا لثالثة : أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان     

مفهومه ، مبادئه ، خطواته ، الفوائد التربوية ، درس نموذجي مع (العصف الذهني : عناصر هي 

مفهومها ،أنواعها ( ، و الذكاءات المتعددة)نماذج لبعض التالميذ وتحليل جلسة العصف الذهني 

) األهمية التربوية ، درس نموذجي ،نماذج لبعض التالميذ وتحليل جلسة الذكاءات المتعددة 
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مفهومها ، مبادئها ، مزاياها ،خطواتها ، الفوائد التربوية ، درس نموذجي  ( ذهنية والخريطة ال

  ).نماذجلبعض التالميذ ،تحليل جلسة الخريطة الذهنية 

في " المقاربة بالكفاءات"وبالنسبة للمنهج المتبع فهو وصفي تحليلي مع تطبيق منهجية التدريس     

  .التمارين التطبيقية المقدمة للتالميذ 

المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية للجبوري ، العصف : أَما بخصوص أهم المراجع المعتمدة     

  .الذهني والتفكير لفاطمة أحمد العابد ، خريطة العقل لتوني بوزان وغيرها من الكتب المعتمدة 

وٕارشادات  لما أبدته لي من توجيه ونصائح" فيروز رشام"وفي األخير أشكر الدكتورة المشرفة     

حجاج "والتقدير ، كما أشكر معلمة السنة الثالثة ابتدائي ومدير المؤسسة  االحتراملها كل التي أكن 

  .على تعاونهما معي " محمد

 



 

 الفصل األول  

بداعيالتدريس و التفكير اإل  

 

 

 التدريس و طرائقه -1

 التفكير -2

 االبداع -3

 التفكير االبداعي   -4
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  :التدريس وطرائقه-1

  :تعريف التدريس-1-1

التـــدريس عمليـــة تتطلـــب جهـــد مـــن طـــرف المعلـــم حتـــى يـــتمكن مـــن زرع المبـــادئ والقـــيم فـــي نفـــوس  

التربويـــة  األهـــدافوتكمـــن قـــدرة المعلـــم فـــي تحقيـــق  ،ةة المرجـــوَ التربوَيـــ األهـــدافوتحقيـــق  ،المتعلمـــين

المعلومــات ونقــل المعــارف إلــى التلميــذ وقيامــه بجملــة  إيصــالطــرق وأســاليب حتــى يتســنى لــه  ٕاتبــاعو 

يجابية في روح المتعلمين وتنميـة ة، وترسيخ القيم االالخطوات المترتبة قصد تحقيق المساعي التربويَ 

  .قدراتهم

  :التدريس في اللغة-1-1-1

: درس…«:لقد ورد الدرس في مختلف المعاجم بعّدة معـاني منهـا فـي معجـم القـاموس المحـيط عـّرف

ح، الزم متعّدي والمـرأة درًسـا ودروًسـا، حاظـت وهـي دارس، والكتـاب ا، عفا، ودرسته الريَ روسً سم دُ الرَ 

  .(1)»..…قرأه: ه درًسا ودراسةسه ويدرسُ يدرُ 

مـن ذلـك كأنـه عانـده  ه درًسا ودراسـة ودارسـهُ سُ ودرس الكتابة يدرُ …«:وقد ورد أيضا في لسان العرب

، وقيل درست ﴾َوِلَيُقوُلوا َدَرْستَ ﴿،»َدَرْستُ  َوِلَيُقوُلوا« :ىتعاللحفظه، وقد ُقِرئ بهما في قوله  انقادحتى 

 أي هذه أخبار قد عفت وٕاّمحت: ستدرست ودر : ذاكرتهم، وُقرئ: ودارست. قرأت كتب أهل الكتاب

ُنَصــرُف اْآلََيــاِت َوِلَيُقوُلــوا َوَكــَذِلَك ﴿:مبالغــة، وروي عــن ابــن العبــاس فــي قولــه عــز وجــل ودرســت أشــدَ 

معناه  وكذلك نبّين لهم اآليـات مـن هنـا ومـن هنـالكي يقولـوا : قال، 105، اآلية سورة األنعام﴾َدَرْستَ 

  .(2)»..…إّنك درست أي تعلمت أي هذا الذي جئت به علمت

  .القراءة والتلو والتعلم والتعليمدرس من التدريس في المعاجم أي ال يعني أنَ 

                                                           
 8ر��
�، 	ؤ��!� ا
ر�!�
�، ��!روت، ط	���� ����ق ا
�راث �� 	ؤ��� ا
: ا
��روز أ��دي، ا
��	وس ا
	��ط، ��-(1)

  .544م، ص 2005
  .1360، .	�ن، د ط، د ت، ص 
-&,ر وا
�وز�+ دار *�در، 
��ن ا
(رب، ��ب ا
��را�ن 	&ظور، -(2)
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  :التدريس في االصطالح-1-1-2

مفهوم التـدريس بعـدة تغييـرات وتطـورات، حيـث يعتقـد الكثيـرون بـأّن التـدريس فـن وأنـه موهبـة  لقد مرَ 

حـد للتـدريس ونجـد مـن تباينـت واختلفـت اآلراء حـول تحديـد مفهـوم موَ  من هناو  ة تولد مع المرئفطريَ 

  :التعريفات

ــالتــدريس عمليــة تعليمَيــ« ة تقــوم علــى أســس وقواعــد ونظريــات ونمــاذج ولــم تعــد مهمــة المعلــم ة تربوَي

داخل الفصل مجرد تلقين المعلومات، والحقائق، والمفاهيم وسردها علـى التالميـذ، بـل أصـبح مهمتـه 

  .(1)»توجيه وٕارشاد التالميذ ومالحظاتهم، وتقويمهم من جميع الجوانب

ليــات التــي يقــوم بهـا المعلــم مــع طالبــه إلنجــاز والعم اإلجــراءاتمجموعـة «: ويمكـن القــول أيضــا بأّنــه

  (2)»ة، إنه التأثير بقصد التعلمنة في سبيل تحقيق أهداف محددَ مهام معيَ 

ومــن هــذه التعريفــات يقــود إلــى أّن التــدريس مجموعــة الخطــوات والطرائــق المنتظمــة والمتسلســلة التــي 

ومحاولــة المعلــم  ،ة المبتغــاةوَيــتحقيقــا لألهــداف التربيســطرها المعلــم قصــد خلــق تفاعــل مــع الطــالب 

  .ة التعلم الناجحبغيَ  ج المتعلمين في الخطوات المتتاليةدم

  :أركان التدريس-1-2

لهــا مـن أركــان حتــى يــتم التفاعــل فيمـا بينهــا وتتجلــى هــذه األركــان فيمــا  ام عمليــة التــدريس البــدَ إّن قَيـ

  :يلي

ة حيــث يــؤدي ة التعلمَيــفــي العمليــة التعليمَيــ األساســيةيعتبــر المعلــم أهــم األركــان : المعلــم-1-2-1

  :أدوار عدة متداخلة في عملية التدريس

                                                           
(1)-!!*	
 :ر و	�9را�!!8، �-�,!!ن 
7.!!3ن، د ط	�6!!دة 	*!!ط�4 ا
�!!�د، *!!3ح ا
!!د�ن /1!!ر وآ/!!رون، ا
�!!در�س ا

  .49م، ص 2006
(2)–
�� ا
	&�ھA وطرق ا
�در�س، دار ا
	��رة  �Cد .-�، ا��6ھ�ت و�ط����ت �د���
  -&,ر وا
�وز�+	�	د ا
  .147ص  ،م2001، 1ط .	�ن 
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المعلــم هــو الشــخص الــذي يخطــط الــتعلم ويرشــده ويقومــه وأّنــه يضــع القــرار مســبقا  :خبيــر التعلــيم-«

 ة التـــيلتحديـــد مـــاذا تعلـــم، ومـــا المـــواد المســـتعملة، والالزمـــة لعمليـــة التـــدريس، ومـــا الطريقـــة التدريســـيَ 

تناســب المحتــوى المختــار، وكيــف يمكــن تقــويم مــدخالت الــتعلم، هــذه القــرارات تعتمــد علــى عــدد مــن 

ــــ ة وقــــدرات الحقــــائق منهــــا تحديــــد األهــــداف ومعرفتــــه عــــن الموضــــوع وعــــن نظريــــات الــــتعلم والدافعَي

  .المتعلمين وحاجاتهم

ـــد- ـــتعلم وٕادارتهـــا اإلدارة الصـــحيحة مـــن  :القائ ـــة بيئـــة ال ـــم هـــو تهيئ أجـــل إحـــداث التغييـــر دور المعل

لمناشط التعلم، وتقع علـى عـاتق المعلـم  واإلجراءاتالمناسب في سلوكية المتعلمين، ووضع القوانين 

، وتشـــجيع اإلضـــافية، ولوحـــة البيانـــات، والكتـــب وٕاعالنـــاتمســـؤولية تـــنظم الصـــف الدراســـي المقاعـــد 

  .المتعلمين على االطالع على هذه الكتب

دور المعلــــم أن يملــــك مهــــارات تكــــوين عالقــــات إنســــانية طيبــــة، ومهيــــأ للعمــــل مــــع تلــــك  :المرشــــد-

ـــة وفهمـــه  ـــه مـــن ناحي ـــا لنفســـه، ودوافعـــه وآمالـــه، ورغبات ـــه فهمـــا حقيقي ـــب من المجموعـــات، وهـــذا يتطل

  .(1)»اآلخرين من ناحية أخرى

حيـث  ،ةوالتعليمَيـة هو المستهدف مـن وراء العمليـة التربوَيـ «:ويعرف على أَنه  :المتعلم -1-2-2

للمشـاركة فـي  وٕاعدادهوتوجيهه  وتنشئتهتربية المتعلم  إلىتسعى التربية بمختلف مؤسساتها ووسائلها 

  .(2)»حياة الفرد والمجتمع بشكل منتج ومثمر

  كل ما يمكن تقديمه من معلومات مهارات هو «أو ما يعرف بالمحتوى، :المادة الدراسية -1-2-3

  .(3)»وقيم واتجاهات وميول بغرض تعبير سلوك المتعلم وتعديله في االتجاه المرغوب

                                                           
.	ران ��6م ا
�6وري، �	زة ھ�,م ا
�-ط�&�، ا
	&�ھA وطراF!ق �!در�س ا
-:!� ا
(ر��!�، دار ا
ر1!وان 
-&,!ر  -(1)
  .146-145م، ص 2013، 1.	�ن، ط 
�وز�+وا
م، ص 2010.	!�ن، د ط، ��9-� 	��ن ��ظم ا
��3وي، ا
	د/ل إ
4 ا
�در�س، دار ا
,روق 
-&,!ر وا
�وز�!+،  -(2)

45.  

-	(-م -(3) ��&9	
  ��&�ر�و ا
�/ط�ط، دار ا
�(-�م ا
�6	(�، ا
��ھرة  -.*�م 	�	د .�د ا
��در ��د، �-�-� ا
�&	�� ا
  .85م، ص  2017د ط،   
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جميع العوامـل المـؤثرة فـي عمليـة التـدريس وتسـهم فـي «بيئة التعلم ببقصد  :بيئة المتعلم -1-2-4

 أداءوتيسـر  ،تحقيق مناخ جيد للتعلم يجري فيه التفاعل بين كل من المعلم والمتعلم والمـادة الدراسـية

  :إلىالمعلم لرسالته وتزيد من اعتزاز المتعلم بمدرسته ومجتمعه وتقسم هذه العوامل 

والجــــو  ،تتضــــمن التجهيــــزات والمكتبــــة والمالعــــب وموقــــع المدرســــة ونظافتهــــا  :فيزيائيــــةالعوامــــل ال-

  .الصحي وتوافر المواصالت

 وأســـاليبة والمتـــاحف التعليميـــ واألنشـــطةوتتضـــمن الكتـــب المدرســـية والمراجـــع : العوامـــل التربويـــة-

  .وٕادارتهالتقويم والتفاعل اللفظي في داخل الصف الدراسي  وأساليبالتدريس واالمتحانات 

 إدارةوتتضـــمن التفاعـــل االجتمـــاعي فـــي المدرســـة واالنضـــباط والنظـــام فـــي : العوامـــل االجتماعيـــة-

  .(1)»درسة والمجتمعوالعالقة بين الم واإلرشادالمدرسة والعالقة بين المدرسة والمنزل والتوجيه 

التاليـــة المعلـــم  األركـــانالتربويـــة بشـــكل مالئـــم يـــتم  بوجـــود  األهـــدافعمليـــة التـــدريس وتحقيـــق  إنّ   

ا على طريقة تلقي المعلومات واستقبالها مـن يؤثر سلبً  األركانوالمتعلم والمحتوى والبيئة فانعدام احد 

حتــى يخلــق التفاعــل  بوجــود هـذه األركــان متعلقــة فــي أساســهاطـرف المــتعلم فنجــاح العمليــة التعليميـة 

  .االيجابي فيما بينهم

  :مبادئ التدريس-1-3

االجتمـاع  أويعتمد التدريس علـى جملـة المبـادئ المسـتمدة مـن مختلـف العلـوم سـواء مـن علـم الـنفس 

  :ذكر منهاأو المنطق أ

تحقيقهــا  إلــىالقائــد يحــدد الغايــة التــي يســعى  أوبحيــث المــدرس : التــدريس أهــدافتحديد-1-3-1

  .المعلومات والمعرفة الدقيقة إيصالوهي 

                                                           
  .148.	ران ��6م ا
�6وري وا
�-ط�&�، ا
	&�ھA وطراFق ا
�در�س ا
-:� ا
(ر���، ص  -(1)
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 أوعمليـة التـدريس ليسـت فقـط عمليـة تلقـين  إنّ : تحديد االستعداد التعليمي لدى التالميـذ-1-3-2

بحيـث يعتمـد التفاعـل   تـأثيرهـي عمليـة تفاعـل قـائم بـين المـتعلم والمعلـم وعمليـة  وٕاّنمـازيادة المفـاهيم 

  .ي واالجتماعي لدى التلميذعلى االستعداد العقلي والجسد

فــالمعلم الجيــد يراعــي التبــاين  آلخــريختلــف المــتعلم مــن شــخص :مراعــاة الفــروق الفرديــة-1-3-3

  .الهدف المرجو إلىدرسه للوصول قديم ت أثناءبين التالميذ والفروق الفردية 

يتميز التدريس بالمرونة والقابلية للتعـديل حسـب الموقـف التعليمـي فـال : المرونة والتعديل-1-3-4

تكــون المواقــف التعليميــة متشــابهة علــى مختلــف الصــفوف فــالمعلم يقــوم بــبعض التعــديالت  أنيمكــن 

  .(1)المالئمة حتى تتناسب مع الموقف التعليمي

التربوية مـع مراعـاة  افاألهدالمبادئ المستمدة من مختلف العلوم تمكن المعلم على تحقيق  إنّ 

كـــل الفـــروق الفرديـــة بالنســـبة للمـــتعلم وتغييـــر فـــي طـــرق التـــدريس حســـب المواقـــف التعليميـــة وتحفيـــز 

  .المتعلم على االستعداد الكامل الستقبال المعلومات بدقة

  :معايير اختيار طريقة التدريس-1-4

معــايير محــددة تمكنــه مــن تعيــين البــد لــه مــن التــدريس المالئمــة مــن قبــل المــدرس اختيــار طريقــة  إنّ 

  :الطريقة المناسبة ومن هذه المعايير منها

  يحققه لدى  أنهي ما يود المعلم «: ويقصد باألهداف التعليمية:التعليمية األهداف -1-4-1

  (2)»موضوع معينأو المتعلم عنه االنتهاء من تدريس وحدة دراسية 

قصـــيرة  أهـــدافبوحـــدة دراســـة وهـــي  ،أوخاصـــة تـــرتبط بمقـــرر دراســـي معـــين أهـــداف«:أيضـــاوتعـــرف 

  المدى 

                                                           
 26ص م،  1997، 2ط، د ب ، ا
�6	(!� ا
	��و�!� ، طرق ا
�!در�س ،أ�����ت.-م ا
د�ن .�د ا
ر�	�ن ا
/ط�ب  :�&ظر -(1)

28-29.  
  .85م، ص  2008،  2	�	د .واد ا
�	وز، �*	�م ا
�در�س، دار واFل 
-&,ر وا
�وز�+، .	�ن، ط -(2)
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  .(1)»يتعلمه الطالب من دراسة مقرر معين أنتحدد بدقة وتوضح ما يجب 

التعليميــة تحــدد قــرارات واتخــاذات المعلــم فيمــا يخــص الطريقــة  التــي ينتجهــا لتحقيــق  فاألهــداف

  .تقديمه للحصة ثناءأقصيرة المدى يالحظها المعلم  األهدافتلك  أنّ المقررة في حين  األهداف

مســتوى المتعلمــين يــؤثر علــى الطريقــة المختــارة فــي التــدريس بحيــث  إنّ  :طبيعــة المــتعلم-1-4-2

 ،مــع قــدراتهم ومراعيــة للفــروق الفرديــةمتناســبة تفكيــر المتعلمــين  وٕاثــارةتكــون قــادرة علــى لفــت انتبــاه 

  .أخرىتتناسب مجموعة  تكون الطريقة مناسبة لمجموعة معينة من المتعلمين وقد ال أنفيمكن 

 إلgآخرة من حيث طبيعتها من مجال اختالف المواد الدراسيَ  إنّ  :طبيعة المادة الدراسية -1-4-3

تتضـمن حقـائق  فـي مـادة العلـوم الطبيعيـة فمـثالً  مختلفة  الطريقة المنتهجة في التدريس فبذلك تجعل

، فطريقـــة تدريســـها علميـــا تـــتم فـــي المخبـــر بواســـطة التجـــارب التـــي تالحـــظ أنة يمكـــن علمَيـــ وأهـــداف

طريقــة التــدريس مــع  تــتالءمأنالعربــي لــذلك البــد  أو األدبالتــاريخ   عــن طريقــة تــدريس مــادةتتبــاين 

ل مـــن التعـــرف علـــى العراقيـــل والصـــعوبات والعمليـــات التـــي يجـــب فهمهـــا قبـــ البـــدَ  إذمحتـــوى المـــادة 

  .سالتخطيط لعملية التدري

ولكــل لــه  أدائــهفهــي تحــد  إلgــآخركفــاءة وقــدرة المــدرس تختلــف مــن مــدرس  إنّ :المــدرس -1-4-4

ا للفلسـفة التربويـة ولمـا الخاص في عملية التدريس بحيث تتعين الطريقة بالنسـبة للمـدرس تبًعـ أسلوبه

  .(2)لدى المتعلمين أهدافيريد تحقيقه من 

يراعـي المـدرس هـذه  أنهي التي تحدد طريقة التدريس المتبعة ويجب  األربعةهذه المعايير  إنّ 

تبليـغ مهارتـه فـي  إثبـاتو  إليهـاالمعايير بعين االعتبار مما يمكنـه مـن تحقيـق الغايـات الـذي يسـعى 

  .المتعلمين إلىالمعارف المعلومات و 

                                                           
(1)-	
  .70م، ص  2011، ��1رة، .	�ن،  طز�د �-�	�ن ا
(دوان، �*	�م ا
�در�س ��ن ا
&ظر�� وا
�ط��ق، دار ا
- 176وري،  �	!زة ھ�,!م ا
�!-ط�&�، ا
	&!�ھA وطراF!ق �!در�س ا
-:!� ا
(ر��!�، ص �!.	!ران ��6!م ا
6: �&ظر-(2)

177.  
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  :طرائق التدريس أنواع-1-5

ــ إنّ  ــنجــاح العملَي ــة التعليمَي تحــدد مــدى  ة المناســبة للتــدريس، فهــيعلــى الطريقــة تعتمــد ة التعلمَي

المـتعلم بصـفة خاصـة  أوالمـادة الدراسـية  أوعلـى المقـرر الدراسـي  إيجاًباتؤثر اح التعليم الجيد و نج

  :ومن هذه الطرائق منها

لطـالب بالعمـل طريقـة فـي التعلـيم يقـوم فيهـا ا هـو«: بهـاويقصد  :طريقة التعليم التعاوني-1-5-1

ــتعلم وعليــه يُ مجموعــات مــن أمعــا فــي  ــعــرَ جــل تســهيل عمليــة ال ــيم التعــاوني كطريقــة تعليمَي ة ف التعل

جــل تحقيــق ل فــي مجموعــات متعــددة القــدرات مــن أمركزهــا الطالــب نفســه حيــث يقــوم الطالــب بالعمــ

ــ أهــداف  أغراضــاحققــت  أّنهــاذات كفــاءة لكــل مســتويات التعلــيم كمــا  أثبتتأّنهــاة وهــذه الطريقــة تعليمَي

طـرق التـدريس التـي  إحـدىوهـي «وتعـرف كـذلك،(1)»ية رائعة في مقدمتها تنمية تفكيـر المتعلمـينتربو 

  .(2)»مجموعات صغيرة إلىجاءت بها الحركة التربوية التي تقوم على تقييم الطلبة 

 تضـــامن بـــين المتعلمـــين وبالتـــاليطريقــة التعلـــيم التعـــاوني هـــي طريقـــة تفاعليـــة تخلــق جـــو ال إنّ 

التفاعـل  أثنـاء اآلراء و راألفكاتناسب جميع المراحل التعليمية فهي تتيح الفرصة وحرية التعبير عن 

  .بين الطالب والمعلم

ت مختلفـــة يمكـــن توضـــيحها طريقـــة التعلـــيم التعـــاوني وفـــق خطـــوا تمـــرَ :خطـــوات التعلـــيم التعـــاوني-

  :كاآلتي

  .العمل التعاوني بأسلوبنفذها المعلم ة التي سيتحديد الوحدة الدراسيَ «-

                                                           
	6دي .ز�ز إ�راھ�م، ا
����ر 	ن /3ل أ��
�ب ا
�(-ّم ا
ذا��، .!�
م ا
��!ب 
-&,!ر وا
�وز�!+ وا
ط��.!�، ا
�!�ھرة  -(1)
  .317م، ص  2007، 1ط

د /-ف ا
	��	�د، أ�	د 	�	د  -(2)�/��
 ا
	���� ا
وط&�!�) ج �ط�����&	�ذ(، ا��را����6ت ا
�در�س وا
��و�م ا
�د��C ا

  .22م، ص  2007،  1.	�ن، ط
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الرئيسية للدرس في بداية الحصة ولجميع طالب الصف ولفترة زمنية  األفكاريقدم  أويشرح المعلم -

  .األحيانفي معظم ) د15(ال تزيد عن 

  .وحدات جزئية توزع على مجموعات العمل التعاوني إلىتقسيم الوحدة التعليمية -

قائـد يـتم تبديلـه  أومتجانسة ويعين لكل مجموعة منسق  غير صغيرة يوزع الطالب في مجموعات -

  .(1)»أسبوعيا

جــل تحقيــق لتعلــيم التعــاوني البــَد مــن اتبــاع مجموعــة مــن المراحــل مــن أحتــى تــتم تنفيــذ طريقــة ا

  .في المجموعة األعضاءة ومفيدة لهم ولكل اجحن بأهدافمشتركة والخروج  أهداف

  :ذكر منهالطريقة التعليم التعاوني مزايا أ

  .يساعد على تحسين العالقات بين الفئات غير المتجانسة-

  .يزيد من الثقة بالنفس والتوافق النفسي لدى المتعلمين-

  .التقليل من السلوكات العدوانية-

  .مخلق روح المبادرة والبحث وحب االطالع والتعلَ -

  .متعددة وبأنواعينمي التفكير العلمي بشكل واسع -

  .(2)مينالمتعلمين اتجاه المدرسة والمعلَ تحسين الصورة لدى -

ا فهـو سـلوكيً  أوا نفسيً  أوا ا اجتماعيً على المتعلم سواءً  إيجاباطريقة التعليم التعاوني تنعكس  إنّ 

  .على المتعلم ةيساهم في تحقيق مزايا ونتائج ايجابية ظاهر 

  :أّنهااتفق معظم الباحثين في تعريف طريقة المناقشة على :طريقة المناقشة -1-5-2

                                                           
(1)-  +!!Qوا
.�!!د S .�!!د ا
�-!!�م 	�	!!د، ر�!!�ب .!!�دل �6!!ل،  ا
	9!!�رات ا
�در��!!�� وا
�!!در�ب ا
	�!!دا&� �!!� 1!!وء ا

 2011، 1، دار ا
و��ء 
د&�� ا
ط��.� وا
&,!ر ا�U!�&در��، ط)	��ھ�م، 	��دئ، �ط����ت(� ا
	(�*ر 
-�ر��� ا
ر���1
  .177م، ص 

م، ص 2011 1	�	!!ود داود ا
ر��(!!�، ا�!!�را����6ت ا
!!�(-م ا
�(!!�و&�، .!!�
م ا
��!!ب ا
�!!د�ث، اVردن، ط: �&ظ!!ر-(2)
87.  
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طريقــــة المناقشــــة مــــن الطرائــــق التدريســــية التــــي تتــــيح الحريــــة للمــــتعلم بوصــــفه محــــورا للعمليــــة  إنّ  «

التعليميــة فهــي تــتم بميــول المتعلمــين وطموحــاتهم واتجاهــاتهم ورغبــاتهم ولــذلك تثيــر حماســة الطلبـــة 

كذلك تساعد المدرس علـى تكييـف علمـه مـع الطلبـة  وٕاّنهام ونشاطاتهم قابلياته إبرازوتساعدهم على 

  .(1)»بحسب فروقهم الفردية ومن خاللها يمكن معرفة شخصيات طلبته

تتــيح للمــتعلم اســتخدام قدراتــه العقليــة فهــي تراعــي حيــث طريقــة المناقشــة تقــوم علــى الحــوار  نّ إ

  .فاعلية في عملية التعلم وأكثرالفروق الفردية بحيث تجعل المتعلم ايجابيا 

  :ومن ميزات طريقة المناقشة ما يلي

  .تنمي روح التعاون والمسؤولية الجماعية-

  .التفكير لدى المتعلمين إثارة -

  .سالمتعلم ذو مهارة القيادة والترأ يصبح-

  .دون خجل وبالتالي تثبت شخصيتهأماماآلخرينوالتحدث  الجرأةتكسب المتعلم  -

  .(2)ردية وتساعد المتعلم على التكيف مع العملتراعي الفروق الف-

  :هناك سلبيات منها إّالأنّ رغم هذه الميزات التي تحققها للمتعلم 

  .ال تراعي الفروق الفردية-

  .مكلفة من الناحية االقتصادية-

  .وبزغ الفوضى وٕابداء اآلراءالحوار  أثناءعدم النظام داخل الصف وخاصة -

  .(3)المقررات الدراسيةال تستعمل في جميع -

                                                           
، دار ا
,!!روق )�!!�ن ا
&ظر�!!� وا
�ط��!!ق( �(��!!راF!!ق �!!در�س اVدب وا
�W3!!� وا
�!!(�د .�!!د ا
�!!ر�م ا
!!واF-�، طر -(1)

  .59م، ص  2004، 1
-&,ر وا
�وز�+، .	�ن، ط
.�د ا
-ط�ف �ن ���ن �رج،  طرق ا
�در�س �� ا
�رن ا
وا�د وا
(,ر�ن، دار ا
	��رة 
-&,!ر وا
�وز�!+ : �&ظر -(2)

  .91-90م، ص  2005، 1وا
ط��.�، .	�ن،  ط
1
-ط�!+ وا
&,!ر وا
�وز�!+، د ب،  طإ��را����6 �در�س ا
(-وم، دار و	���!� ا�U!راء 	�	د ا
��د .-�، : �&ظر -(3) 

  .23م، ص  2006




	� ا���ا�� �����ھ	� أو	�:ا��� ا�ول                                 ا��ر�� وا  

 

16 

 

في بعـض عيوبهـا تغطـي ايجابياتهـابالرغم من المزايا التي اتصفت بهـا طريقـة المناقشـة فـبعض 

ة وتغطيـة الفردَيـ ا كـل الفـروق خلق التفاعل الصفي مراعيً  ة ة التعليميَ ة التعلميَ فهدف العمليَ الحاالت 

عمليـة  أثنـاءالكبيرة للطالب وطريقة المناقشة تؤثر سلبا علـى المـتعلم  عدادلألة مراعية المواد الدراسيَ 

  .التعلم

  :طريقة المحاضرة-1-5-3

طريقــة المحاضـــرة طريقـــة مــن طـــرق التـــدريس التقليديــة كـــان يســـتخدمها المــدرس فـــي جميـــع  إنّ 

وبالتـالي  ،يمنظـرا لالنفجـار السـكاني وزيـادة التوسـع الهائـل فـي التعلـ ،أهميةالمراحل الدراسية وازدادت

  .(1)الشفهي دون تفاعل اإللقاءقبول شديد نحو الفصول الدراسية فهي تعتمد على 

طريقـــة المحاضـــرة تعتمـــد علـــى التلقـــين فقـــط فـــي تقـــديم الـــدروس فهـــي ال تناســـب جميـــع  أنّ يعنيـــ

 أعضــاءالمراحــل التعليميــة وجميــع المــواد الدراســية وبالتــالي فهــي ال تخلــق جــو التفاعــل الصــفي بــين 

  .القسم

  :خطوات طريقة المحاضرة

  :ة على الخطوات المتمثلة كاآلتيتعتمد طريقة المحاضر 

  .التعليمية المرجوة تحديد األهداف«

  .تحديد عناصر موضوع المحاضرة -

  .تحديد مصادر التعلم وتوفرها -

الطــــالب لموضــــوع المحاضــــرة وذلــــك مــــن خــــالل مقدمــــة مــــوجزة تتضــــمن توضــــيحا  تهيئــــة أذهــــان -

  .األساسيةوالمشكلة  وأهدافهلموضوع المحاضرة 

  .الطالب بالعناصر الرئيسية لموضوع المحاضرة إعالم -

                                                           
  .237م، ص 2006�ور، 	&�ھA ا
�ر��� أ���9 و�ط������9، ا
��ھرة،  د ط ، د.-� أ�	د 	: �&ظر -(1)
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  .السابقة بشيء من التفصيلشرح كل عنصر من العناصر  -

ـــات المحاضـــرة للحـــد مـــن مشـــكلة الســـرحا - ـــل اســـتخدام بعـــض الوســـائط اســـتخدام بعـــض فعالي ن مث

ـــى الســـورة  أســـئلةالتعليميـــة طـــرح  ـــة عل ـــر الطـــالب الكتاب ـــرة لتفكي ـــاءمثي والطرائـــق نكـــات بعـــض ال وٕالق

  .العلمية

الملخــص الســوري مــن خــالل تجميــع الحقــائق والمفــاهيم والتعميمــات التــي يتضــمنها  إلــىالتوصــل  -

  .موضوع المحاضرة

  .(1)»عناصر موضوع المحاضرةتقارير عن بعض  بإعدادتكليف الطالب  -

 وٕايصـالهاإلىيتم تنفيذ طريقة المحاضرة بهذه الخطوات حتى تتم عملية تلقين وتلقي المعلومات 

  .الطالب فهي تعتمد على التلقي والتلقين

  :مزايا استخدام طريقة المحاضرة-

  :لطريقة المحاضرة مزايا نوجزها فيما يلي

  .اقتصادية في الوقت والمال أّنها«

  .تحافظ على التسلسل المنطقي للمادة - 

  .(2)»وأفكارهمتثري معلومات الطلبة  - 

  :لهذه الطريقة مجموعة من العيوب وهي نَ إّال أ

  .المحاضرة أثناء إلقاءمن المستعسر انتباه جميع المتعلمين  - 

  .األحياءفي بعض  اإللقاءطول مدة  - 

  .تحسين سلوك المتعلمين ومحاولةطريقة المحاضرة في تعديل  تأثيرعدم  - 

                                                           
  .19-18ا
(-وم، ص �در�س ا��را����6، ا
��د .-�	�	د -(1)
 1ا
	�!�رة 
-&,!ر وا
�وز�!+ .	!�ن، ط	�	د 	�	ود ا
��-�،  طراFق ا
�!در�س ا
(�	!�، دار �و��ق أ�	د 	ر.�،  -(2)

  .40م، ص  2002
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  .لممبين المعلم والمتعلم مما يخلق جو المحاضرة دون مناقشة وتفاعل  إلقاء - 

  .(1)االعتماد الكلي على المعلم في عملية التلقين - 

علــى المعلــم  األحيــانســلبية فــي بعــض  إال أنهــارغــم المزايــا التــي تتمتــع بهــا طريقــة المحاضــرة 

المحاضرة دون المعلـم وبالتـالي فهـي تعبـر عـن مـدى قـدرة  أووالمتعلم بحيث تعتمد على جهد المعلم 

المستقبلة وهذا ما يجعل المتعلم نافرا لعمليـة  أوالفئة المتلقية  إلىوهدفه  إيصاألفكارهالمحاضر على 

  .عملية التدريس أثناءالتفاعل والتجاذب 

  :التفكير-2

  :لتفكيرتعريف ا-2-1

ـــــي اللغـــــة-2-1-1 ـــــر ف ورد التفكيـــــر فـــــي مختلـــــف المعـــــاجم بعـــــدة تعـــــاريف منهـــــا لســـــان  :التفكي

وال يجمـع الفكـر وال العلـم وال النظـر، : إعمال الخاطر في الشيء، قال سيبويه:والفكرالفكرُ ..«:العرب

والفـتح فيـه : ليس فيـه حاجـة وأردف يعقـوب قـائال أيفكر  األمرليس لي في هذا : يقال: قال يعقوب

العقل فـي مشـكلة  التفكير إعمال…«:وذكر الحديث عنه في معجم الوسيط، (2)»..أفصح من الكسر

فــي  إلــىإعمــال العقــل فــي المعلــوم للوصــول إلــى معرفــة مجهــول، ويقــال ): الفكــر(للتوصــل إلــى حلهــا

  .(3)»..أفكار) ج(مالي فيه حاجة وال مباالة : نظر ورؤية، ومالي في األمر فكر: فكر األمر

فالتفكير هو عمل عقلي يتطلب جهـد لحـل العقبـات التـي تعرقـل الفـرد المفكـر والوصـول إلـى الحقيقـة 

  .اليقينية

تعريفـات لقـد تباينـت مفـاهيم التفكيـر مـن منظـور البـاحثين ووردت :التفكير في االصـطالح-2-1-2

  :عديدة من أهمها ما يلي

                                                           

�ف وا
�ر6	!!: �&ظ!!ر-(1)Y!!�-
 ��1!!روت، ط ،�، ا
�!!در�س طراF!!ق وا�!!�را����6ت، ا
	(!!�رف ا�U!!3	�� 	ر�!!ز &!!ون 

  .68م، ص  2011
  .307ا�ن 	&ظور، 
��ن ا
(رب، ص  -(2)
  .698م، ص 2004، ���4، 	(6م ا
و��ط، 	���� ا
,روق ا
دو
��، ا
��ھرة، ط	6	+ ا
-:� ا
(ر -(3)
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استكشاف الخبرة من أجل الوصول إلى الهدف الذي قـد يكـون الفهـم، «: عرف دي بونو التفكير بأّنه

  .(1)»والتخطيط، واتخاذ القرار

التفكير بمعناه البسيط، يمثل سلسلة مـن النشـاطات العقليـة التـي يقـوم  «:هأيضا باريل على أنَ  هفوعرَ 

عرضه لمثير ما، بعد استقباله عن طريق إحدى الحواس الخمس، أّما بمعناه الواسع بها الدماغ عند ت

  .(2)»فهو عملية بحث عن المعنى في الموقف أو الخبرة

ت التـي نشـاط عقلـي، أو جملـة النشـاطا ه لكونـ ه ختلـف البـاحثين فـي تعريفـمفاهيم التفكير واتنوعت 

ويحـدث التفكيـر نتيجـة  مرئيـة، ومعقـدة فـي مجملهـا هـي غيـر هذه األخيرة يقوم بها العقل باعتبار أنَ 

  .المثيرات الخارجية التي يتم استقبالها عن طريق الحواس لغرض معّين يسعى لتحقيقه

  :خصائص التفكير-2-2

الخصـائص التـي يتصـف بهـا  و البـاحثين كـان نتيجـة مجموعـةإّن تعدد تعاريف التفكير بين العلمـاء 

  :منها

  .اإلنسانيقوم على التخيالت والمعاني والمفاهيم التي بحوزة -

 .يعتمد التفكير على ما هو مستقر في الذهن من أفكار، ومعلومات عن مختلف الظواهر-

  .(3)كير على الجهديقوم التف-

التفكير سلوك هـادف، ال يمكـن لـه أن يحـدث مـن دون وجـود هـدف يسـعى للوصـول إليـه، بغـض «-

  .وى الذي نفكر فيهالنظر على المست

  .التفكير سلوك تطوّري يزداد تعقيدا وحذًقا مع نمو الفرد، وتراكم خبراته-

                                                           
  .09ص  ،م2014، 1، طاVردن، .�
م ا
��ب ا
�د�ث، ا�Uدا.��رھ�ن 	�	ود �	�د&�، ا
����ر  -(1)
&	!!�ذج &ظر�!!� (.!!د&�ن �و�!!ف ا
(�!!وم، .�!!د ا
&�*!!ر ذ�!!�ب ا
6!!رح و	وQ!!ف �,!!�رة، �&	�!!� 	9!!�رات ا
����!!ر  -(2)

  19م، ص 2006، 1، دار ا
	��رة 
-&,ر وا
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ا
����!ر ا
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����!ر ا
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�ر�م، ا
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  .32م، ص 2015، 1ا
&�Qد، ا
����ر ا
	&ط��، دار ا
	��رة 
-&,ر وا
�وز�+ وا
ط��.�، .	�ن، ط
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  (1)»التفكير عملية يمكن أن تقاس وتالحظ، إذ يمكن قياسها بواسطة االختبارات-

يجة منبهات خارجية، سلوك يحدث نت خصائص مهمة تتطلب وجودها فهوالتفكير يحتوي على عدة 

والتطـور، عمـاده  مطروحة، بحيث يتميز بصفة التعقيديتطلب جهد لحل العقبة الفهو تصرف هادف 

  .الخبرات والتصورات التي يمتلكها الفرد أو سبق واكتسبها

  :أنواع التفكير-2-3

التفكيـــر عمليـــة معقـــدة، ومـــع اخـــتالف الخبـــرات وقـــدرات األفـــراد مـــا أدى إلـــى تنـــوع التفكيـــر عتبـــار اب

  :أخرى، فأنواع التفكير الشائعة منها والمتداولة كاآلتي واختالف عددها من دراسة إلى

ة الالزمـة ات العقلَيـمجموعـة مـن العملَيـ«:ن تعريـف التفكيـر العلمـي علـى أنـهيمكـ :التفكير العلمـي -

 حظـة، والقيـاس إلـى الـوعي بالمشـكلةوتنـدرج هـذه العمليـات مـن المال ،لحل المشـكالت يواجههـا الفـرد

والبحث عن طـرق لحلهـا، وٕالـى تفسـير البيانـات المتجمعـة وصـياغة تعميمـات منهـا وصـوال إلـى بنـاء 

نســتعمله فـــي شــؤون حياتنـــا ، وهـــو عبــارة عـــن نشــاط مـــنظم عقلــي معقـــد (2)»نمــوذج موجـــود وتعديلــه

  .(3)اليومية

  :مات خاصة منهايز التفكير العلمي بسيتم

  .ة شكل التراكم أي أّنها نسبية وفي تطور مستمرتأخذ المعرفة والحقيقة العلميَ  :التراكمية: أوال

ـــا عـــن إرادة، ووعـــي مـــن أجـــل  األخيـــريتســـم التفكيـــر العلمـــي بـــالتنظيم، ويكـــون هـــذا  :التنظـــيم: ثاني

  .إلى الهدف الوصول 

                                                           

�ب ا
	��.دة .-!4 �&	�!� 	9!�رة ا
����!ر 
!دى �3	�!ذ ا
*!ف ا
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(2)- �!Q9!دي رزو	ط!8 إ�!راھ�مو�!49 ر.د �	ر وأ&!����
ا
����!ر ا
�!Y	-�، ا
����!ر ا
&�Q!د، ا
����!ر -ا
����!ر ا
(-	!�(، ا
  .52ا
	&ط��، ص 

	*!!ط�4 &	!!ر د.	!!س، &�F!!ل ا
&!!�طور، ا�!�را����6ت �!!در�س ا
(-!!وم وا
ر��1!!��ت، دار ا
�دا�!!� &�,!!رون : �&ظ!ر -(3)
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ألسـباب الماديـة اة التعـرف علـى مات للتفكيـر العلمـي بغَيـيعتبـر التنقيـب مـن أبـرز الَسـ :البحث: ثالثا

  .ومعرفة العلل، وتحليلها ومعالجتها للظاهرة المدروسة،

مة الشــمول لكونهــا تســري علــى جميــع أمثلــة تتصــف المعرفــة العلميــة بســ :الشــمولية واليقــين: رابعــا

الظاهرة المطروحة، وهناك ارتباط وثيق بين الشمول واليقين، إذ أّن الظاهرة تقوم على اليقين العلمي 

  .لمعتمد على أدلة منطقية مقنعةالموضوعي ا

ـــد: خامســـا ـــة والتجري ـــة  :الدق ـــائق باســـتخدام الرمـــوز الكمي ـــر عـــن الحق ـــى التعبي هـــي االســـتطاعة عل

  .(1)ةلواضحة، والمتصفة بالدقة العلميَ ا

م أساسه العلم، والمالحظة، والتجربـة، واالسـتنباط التفكير العلمي تفكير عقلي في تطور مستمر منظَ 

ة ثابتة مّمـا ا، قائم على أدلة منطقيَ يهدف إلى حل العوائق ومعرفة أسبابها وبرهنتها عقليً واالستنتاج، 

  .الباحثيضفي معارف جديدة إلى المتعلم أو كالدقة والشمول والنسبية والتراكم، حيث  ماتيميزه بس

التفكيـر الـذي يعتمـد علـى قواعـد وقـوانين  «:ف التفكيـر المنطقـي علـى أّنـه عـرَ يُ  :التفكير المنطقـي -

الفكر، الذي يفترض وجود تفكير فلسفي خال من األخطاء المنطقية، الذي يمارس عند محاولة بيان 

  .(2)»والعلل التي تكمن وراء األشياء ومحاولة معرفة نتائج األعمال األسباب

الظــاهرة،  األحــداثتــي تقــف وراء وبيانهــا ال األسـبابإذن فـالتفكير المنطقــي تفكيــر يهــدف إلــى معرفــة 

  .فهو يتضمن عمليات عقلية ومعرفية، لتأييد وجهة النظر لتلك المشكلة، أو نفيها نهائًيا

ف التفكير الناقد أحياًنا بشكل ضـيق وأحياًنـا بشـكل شـمولي، عرفـه أنـيس علـى عرَ يُ  :التفكير الناقد -

  .(3)المنطقي أي استخدام قواعد المنطقأّنه التفكير  أساس

                                                           

-&,ر وا
�وز�+، .	!�ن، )�در���ت و�ط����ت .	-��(، �(-�م ا
����ر و	�9را��8(�د .�د ا
(ز�ز: �&ظر-(1) ����C
، دار ا
  .53-52م، ص 2007، 1ط
ا
����!ر ا
�!Y	-�، ا
����!ر ا
&�Q!د، ا
����!ر -
����!ر ا
(-	!�ا( ، ا
����!ر وأ&	�ط!8إ�!راھ�مر.د 	9!دي رزوQ!� و�!49 -(2)

  .41ص  ،)ا
	&ط��
وا
�وز�!+، د ب، �(�!وب ��!�ن &,!وان و	�	!د /ط!�ب، دار ا
�رQ!�ن 
-&,!ر : ن، أ�(!�د ا
����!ر، �!ررو�رت 	!�رزا&و وآ/!رو: �&ظر -(3)
  .50-49م، ص 2004، 2ط
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عمليــة تــؤدي إلــى اتخــاذ أحكــام ذاتيــة بنــاًءا علــى «:ة علــى أّنــهة علــم الــنفس األمريكَيــوعرفتــه جمعيــ

مهـــــارات االســـــتقراء، واالســـــتنتاج والتوجـــــه، والميـــــل كالنزعـــــة إلـــــى التســـــاؤل، والبحـــــث عـــــن المعرفـــــة 

  .(1)»واألدلة

 ةثمار القـــدرات الذهنَيـــتنتاج، واســـتإذن فـــالتفكير الناقـــد هـــو العمليـــة التـــي تمكـــن الفـــرد مـــن قـــدرة االســـ

  .واالعتماد على قواعد االستدالل المنطقي لتقصي الحقيقة، والبحث عن البراهين

التفكير الذي يتصف بالحيطة والحذر واالسـتنباط قائمـا علـى أدلـة رافًضـا لكـل مـا : فه نوفك بأّنهعرَ ويُ 

  .(2)بًال للعالقة بين السبب والنتيجةهو غير واقعي، وقا

يــرى التفكيــر الناقــد هــو القــدرة علــى تحديــد وحــل المشــاكل والتمييــز بــين مــا هــو واقــع وخرافــي  فنوفــك

  .اعتماًدا على االستنتاج والبحث عن األدلة والمعرفة الدقيقة

ــــوفيقي - ــــر المســــاير أو الت ــــى :التفكي ــــاحثين عل ــــف الب ــــق مختل ــــي  اتف ــــر المســــاير ف ــــف التفكي تعري

ويظهـــر  االســـتيعابونـــة، وعـــدم الجمـــود، والقـــدرة علـــى التفكيـــر الـــذي يتصـــف صـــاحبه بالمر «:كونـــه

ليجد طريًقا وسيطًا يجمـع بـين طريقتـه فـي المعالجـة  أفكارهاآلخرين، ويغّير من  ألفكارصاحبه تقبًال 

  .(3)»وأسلوب اآلخرين فيها

 يقـة صـاحب التفكيـر وطريقـة اآلخـرينفالتفكير التـوفيقي هـو تفكيـر مـرن، يعتبـر همـزة وصـل بـين طر 

  .الحلول المناسبة للتخلص من العراقيل والصعوبات إيجادفكار فيما بينها بغية بربط األ

  يعتمد صاحبه  «:ف التفكير التصوري كما ورد عند اغلب العلماء على أّنهيعرَ  :ريالتفكير التصوَ -

                                                           
  .72ص  ،)&	�ذج &ظر�� و�ط����ت .	-��(.د&�ن �و�ف ا
(�وم، .�د ا
&�*ر ذ��ب ا
6راح، ا
����ر -(1)
م 2008، 1ا
&�Q!د، دار *!��ء 
-&,!ر وا
�وز�!+، .	!�ن، ط ا�U!دا.��و�ن ,��ر 	�6د، 	9!�رات ا
����!ر : �&ظر-(2)

  .17ص 
  .57، ص )�در���ت و�ط����ت .	-��( �(�د .�د ا
(ز�ز، �(-�م ا
����ر و	�9را�8 -(3)
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على استخدام وسائط رمزية للتفاعل مع العالم الخارجي من اجل تكوين المفـاهيم ويـرتبط بقـدرة الفـرد 

  .(1)»على التفكير المجرد

 بإمكانيــةالماديــة التــي تســجل فــي الــذاكرة، بحيــث يتصــل  األشــياءإذن التفكيــر التصــوري هــو تخيــل 

وقدرة الفرد علـى تخيـل الصـور حـول الموضـوع الـذي ُيعّمـد الشـخص علـى اسـتخدامها لتوليـد الصـور 

  .التي تشير إلى الموضوع المعّين

  :أهمية التفكير-2-4

  :للتفكير أهمية بالغة على الفرد منها

  .إعانة المفكرين والمتعلمين على التطرق إلى رؤى اآلخرين حول القضايا المطروحة-

  .طالب إلى مفكرين منطقيينتغّير ال-

  .معارف جديدة وغير مألوفة اكتساب-

  .على البحث والتقصي، ساعًيا إلى المعرفة والحقيقة اإلنسانيحفز -

انتقـــال البـــاحثين والمتعلمـــين مـــن المرحلـــة االكتســـابية للمعرفـــة إلـــى المرحلـــة التوظيفيـــة فـــي معالجـــة -

  .المشاكل الواقعية

  .(2)والحكم عليها بكل دقة ووضوحخرين تقييم آراء اآل إمكانية-

فالتفكير أهميته كبيرة تنعكس على حياة الفرد مّما تحقق له فوائد جمة تساعده على تطـوير مهاراتـه، 

 وقدراتـــه، وذاتــــه ، وبالتــــالي فهــــو منفعــــة اجتماعيــــة ذاتيـــة، ترفــــع درجــــة الخبــــرات ومســــتوى الدارســــين

  .المرجوة واألهدافالسليمة  النتائجوالباحثين، فالمفكر يصبح مستقل بذاته للوصول إلى 

  

                                                           
  .57، ص )�در���ت و�ط����ت .	-��( �(�د .�د ا
(ز�ز، �(-�م ا
����ر و	�9را�8 -(1)
ا
����!ر ا
�!Y	-�، ا
����!ر ا
&�Q!د، -ا
����!ر ا
(-	!�-: وأ&	�ط!8 ، ا
����!رإ�!راھ�مر.د 	9دي رزوQ!� و�!49 : �&ظر–(2)

  .35ص  ا
����ر ا
	&ط��،
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  :اإلبداع-3

  :اإلبداعتعريف-3-1

فــي معجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة كمــا  اإلبــداعلقــد ورد تعريــف :فــي اللغــة اإلبــداع-3-1-1

  :يلي

  .(1)»…الشيء من عدٍم، فهو أخص من الخلق إيجاد) عند الفالسفة:(اإلبداع…«

: ن الركيـة، وسـيقاٌء، بـديعٌ بتدع فالااخترعه، و : وابتدعهأبدع الشيء : بدع.…«:فه الزمخشريوقد عرَ 

، فاإلبــداع هــو (2)».…كــاب إذا كلّــت وحقيقتــه أّنهــا جــاءت بــأمر حــادث بــديعأبــدعت الرَ : ويقــالجديــٌد 

  .االختراع واإلتيان بالشيء غير المألوف

  :في االصطالح اإلبداع-3-1-2

  :كثر شيوعا منهاومن التعريفات األ اإلبداعتعددت وتنوعت تعاريف 

  :يقدم أريك فروم معنيين لإلبداع هما

جديــد، شــيء محســوس يمكــن أن يــراه أو يســمعه اآلخــرين،  إيجــاد شــيءيعنــي أساًســا  اإلبــداع أنّ «-

  .الخ... كأن يكون تصويًرا أو نحًتا أو موسيقى، أو شعًرا أو رواية

  .(3)»فعلي إبداع أليشرط ضروري  بداعياإلاالتجاه  أنكاتجاه ويعني بهذا  اإلبداع-

هـو مـزيج مـن الخيـال العلمـي المـرن، لتطـوير فكـرة قديمـة، أو  اإلبـداع«: فـه هشـام سـعيد الحـالقوعرَ 

ــــتج عنهــــا  إيجــــاد ــــدة، مهمــــا كانــــت صــــغيرة ين ــــاجفكــــرة جدي ــــر  إنت ــــه  مــــألوفمتميــــز غي يمكــــن تطبيق

  .(4)»واستعماله

                                                           
  .43	(6م ا
و��ط، ص  ،	6	+ ا
-:� ا
(ر���-(1)

�&�ن، ط: ، ��1ا
��W3، ج أ��سا
ز	/,ري،  -(2) ،��	-)
  .50م، ص 1998، ���1ل .�ون ا
�ود، دار ا
��ب ا
(3)-  ،�&�!!&�
 �1!!��و
و��6 ا
ط�!!ل ا
	�!!دع، دار ا
	�!!�رة 
-&,!!ر وا
�وز�!!+ وا
ط��.!!�، .	!!�ن، ط		!!دوح .�!!د ا
	!!&(م ا

  .41م، ص 2011
، 	&,!!ورات ا
F�9!!� ا
(�	!!� ا
�!!ور�� 
-��!!�ب، )	9!!�رات ��!!��ق ا
!!�(-م( ا�U!!دا.�ھ,!!�م �!!(�د ا
�!!3ق، ا
����!!ر  -(4)

  .25م، ص 2010، 1د	,ق، ط
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 األصــيلةهــو القــدرة علــى الوصــول إلــى الحلــول وتحديــد العالقــات  اإلبــداعا تــورانس فهــو يــرى أن أَمــ

  .(1)اعتمادا على معطيات معينة

هــو شــيء محســوس أو مرئــي ومســموع ويــرتبط  أناإلبــداعمــن خــالل التعريفــات المقدمــة نصــل إلــى 

قبل ظهورها واقعًيا فالخيال إذا هو عماد ومنبع  األشياءور أو التخيل فالمبدع يتصور بالخيال والتصَ 

  .األفكارفي إعمال العقل وتطوير  اإلبداع

  :اإلبداع خصائص-3-2

  :ما يميزه بجملة الخصائص منها باإلبداعلقد تعددت التعاريف الخاصة 

  .القدرة على مواجهة المواقف المحيرة والغامضة«

  .القدرة على التركيز -

  .(2)»القدرة على التفاعل مع الخبرات كمبدع وعنصر أصيل في صنع المواقف -

  .القدرة على اكتشاف عالقات جديدة«

  .قابل لالنتقال والتطبيق اإلبداع -

  .(3)»من زوايا مختلفة األمورقادر على النظر إلى  -

ن الفرد مكَ بدرجات متفاوتة فهو يُ  األفرادمتميزة بطبعها فهو سلوك موجود عند كل  اإلبداعإّن ظاهرة 

من التصدي لمختلف المواقف المعرقلة وقدرته على اكتشاف مختلف المهارات أو التجارب في حـين 

مــن اكتســاب عــدة خبــرات وقــدرات تفــوق التصــور العقلــي والنظــر مــن وجهــات مختلفــة  اإلنســانتمكــن 

 .من ما يندفق من العقل المبدع

  

                                                           
  .117م، ص 2015وا
�وز�+، ا
��ھرة، د ط،  ، �&	�� ا
ذ��ء، ا
�ر�� 
-&,رإ��9ب �	�ل: �&ظر -(1)
م، ص 2001، �1 و&���� Qط�	�، �!��و
و��6 ا
�!در�س، دار ا
,!روق 
-&,!ر وا
�وز�!+، .	!�ن، ط	ط��Qو�ف  -(2)

447.  
(3)- �
  .  27م، ص Q ،3 ،2004رط�� 
-&,ر وا
�وز�+، د ب، طا�Uداع�دان وا
(د
و&�، 	��دئ وط�رق 	�	د ا
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  :اإلبداع مستويات-3-3

إلـى  اإلبـداعومن األمثلـة علـى ذلـك تقسـيم  اإلبداعالباحثين إلى ضرورة التمييز بين مستويات  سعى

  :خمسة مستويات وهي

الــذي ُيعنــى بتطــوير فكــرة بحيــث يكــون مســتقل دون الحاجــة إلــى  اإلبــداعوهــو  :التعبيــري اإلبــداع -

  .العفوية والتلقائية لألطفالالرسومات ومثال على ذلك  اإلنتاجمهارة أو النظر إلى نوعية وجودة 

ويشير إلى البراعة في تحسين أسـلوب األداء والتوصـل إلـى نـواتج مـن  :المنتج أو التقني اإلبداع -

  .ومثال على ذلك تطوير آلة موسيقية معروفة أو لوحة فنية أو مسرحية شعرية،الطراز األول 

ت لتطــوير شــيء مــا مــواد واالســتعماالالــذي يســتخدم فيــه جملــة ال اإلبــداعوهــو  :االبتكــاري اإلبــداع -

  .ابتكارات أديسون وماركوني وبل: ومثال على ذلك

ــداع - ــدي اإلب جوهريــة وتحســين أشــياء كانــت موجــودة  إضــافاتالــذي تــم فيــه  اإلبــداعوهــو  :التجدي

ســابًقا وتقــديم أفكــار جديــدة مثــل مــا قــدم بــونج وأدلــر فــي نظريتهمــا المبنيــة علــى ســيكولوجية فرويــد 

  .طليموس في علم الفلك وٕاعادة تفسيرهالنظرية ب

يعتبــر أعلــى المســتويات يتحقــق فيــه الوصــول إلــى مبــدأ أو نظريــة مثــل أعمــال  :التخيلــي اإلبــداع -

  .(1)في الفنون ورأيتفرويد في العلوم و  اينشتاين

من شخص آلخر نظًرا للتعاون العقلي والتخيلي وطريقـة التفكيـر بحيـث كـل  اإلبداعتتباين مستويات 

شخص لديه مستوى يحيده عن غيره ويميزه فهذا يعتمد أيًضا على حدود المعرفة والقدرة العقلية على 

  .الواقع ضالتي يمكن أن يطبقها على أر  واإلمكانياتأكبر عدد ممكن من المهارات  إنتاج

  

  

                                                           
  .81م، ص 2004، 2، دار ا
��ر، .	�ن، طوا�Uداع���� .�د ا
ر�	ن 6روان، ا
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  :التفكير اإلبداعي-4

  :اإلبداعيمفهوم التفكير -4-1

وتحديده كمفهوم فلم يتوصل كل من العلماء والباحثين إلـى  اإلبداعيمن الصعب تعريف التفكير    

  :تعريف محدد وشامل وٕاّنما تعددت التعريفات منها

سلوك هادف ال يحدث في فراغ أو بمعـزل عـن محتـوى معرفـي ذي قيمـة، الّن غايتـه «:عرفه جروان

  .(1)»اإلنسانيةحلول أصيلة لمشكالت قائمة في أحد حقول المعرفة أو الحياة  إيجادتتلخص في 

العمليـة الذهنيـة التـي نسـتخدمها للوصـول إلـى األفكـار والـرؤى الجديـدة، أو التـي تـؤدي «:ويعرفه بأنـه

  .(2)»التي يعتبر سابقا أنها غير مترابطة األشياءأو  األفكارإلى الدمج والتأليف بين 

لم تكـن متداولـة  أفكار إنتاجهو القدرة العقلية على  اإلبداعيالتفكير  خالل التعريفين بأنَ  ضح منيتَ 

لحل المشكلة المطروحة ويستعمل لتوسيع حدود المعرفة مما يبرز بأنه تفكير مخترق لمبادئ مألوفـة 

ســبة فهــو الحلــول المنا إيجــادهدفــه يتمحــور حــول  األفكــارأكبــر عــدد مــن  إنتــاجة يســتخدمه الفــرد بغَيــ

  .مقيد متنوع  تفكير غير

  :اإلبداعيمراحل التفكير -4-2

  :كالتالي مشهورة وهيبأربع مراحل  اإلبداعييمر التفكير 

تتضمن هذه المرحلة دراسة الفرد للمشكلة، وتحديد العناصر والمعلومات المتعلقة  :مرحلة اإلعداد -

  .بها، والتأمل في المشاكل المشابهة لها والحلول المقدمة

                                                           
دار ا
��!ر 
-ط��.!�  ا�Uدا.��	�9و	8، 	(���ره، &ظر���8���Q ،8، �در��8، 	را�ل ا
(	-�� : ا�Uداع���� 6روان،  -(1)

  .31م، ص 2002، 1وا
&,ر وا
�وز�+، .	�ن، ط

8.�د  -(2)Uزان إ�راھ�م�ن  ا��
�9ر�� 	���� ا
	-ك �9د ا
وط&�� أC&�ء ا
&,!ر، ا�Uدا.�
	��ت .�	� �� ا
����ر  ،ا ،

  .24م، ص 2002، 1ا
ر��ض، ط
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لتحويـل انتباهـه الـواعي عـن  أسـاليبهذه المرحلة استخدام المبدع عدة  تتضمن :االحتضانمرحلة -

حلــة بالقطــار فهــذا يفيــد عمليــة االحتضــان عــن البحــث الصــارم المشــكلة كــأن يقــرأ للتســلية أو يقــوم بر 

  .(1)األفكار وتنظيمهافيها ترتيب  مرحلة يكونالدائم عن الحل فهي 

ــة  - وتتضــمن انبثــاق شــرارة اإلبــداع، أي اللحظــة التــي تولــد فيهــا الفكــرة  :أو اإللهــام اإلشــراقمرحل

  .الجديدة التي تؤدي بدورها لحل المشكلة

وفـي هـذه المرحلـة يتعـين علـى المبـدع أن يختبـر الفكـرة  ):وٕاعادة النظر(مرحلة التحقق والبرهان  -

 والتشـذيب تتطلـب شـيًئا مـن الصـقلالمبدعة، ويعيد النظر فيهـا ليـرى هـل هـي صـحيحة أو مفيـدة أو 

لبـذل مزيـًدا مـن الجهـد والمتابعـة للتغلـب علgالعقبـات، وتطـوير هـذه الفكـرة وتقـديم األدلـة  احتـاجوربما 

  .(2)ى صحتها وأصالتهاعل

ومنــه إن كــل نشــاط أو عمــل إبــداعي البــد مــن تــوفر مراحــل ولكــن هــذه المراحــل ال تقيــد وتجبــر    

ى مـع أفكـاره وخبراتـه عليهـا فعلـى المبـدع أن يتبـع الخطـوات التـي تتماشـوالسـير  إتباعهاالمبدع على 

  .اإلبداعييتزامن وجودها للشخص المبدع أثناء موقفه  فهذه الخطوات

  :اإلبداعيمهارات التفكير -4-3

إلـى  ، إضـافةاألصـالةمهـارات يتفـق معظـم البـاحثين عليهـا وهـي الطالقـة المرونـة،  اإلبداعيللتفكير 

  :كاآلتيالتفاصيل و هي

الطالقـة إلـى  تتنـوعو  (3)ة توليد أكبر عدد ممكن من المفاهيم واألفكارهي إمكانيَ  :الطالقة-4-3-1

  :ما يلي

                                                           
  .89م، ص 2005، 1.	ر ��ن 	��د، ���و
و��6 ا�Uداع، دار *��ء 
-&,ر وا
�وز�+، .	�ن، ط: �&ظر -(1)
دار �&!�ن 
-&,!ر وا
�وز�!+، .	!�ن  ،�ر.� ا
�د��9 و���F!ب �در���!�	�	د ھ�,م ر��ن، 	�9رات ا
����ر و: �&ظر -(2)
  .150م، ص 2006، 1ط
ا
	���!!� ا
(*!!ر�� 
-&,!!ر وا
�وز�!!+  ر1!!� �!!(د أ�	!!د ا
6	!!�ل، �&	�!!� ا
����!!ر ا_���!!�ري 
ط�!!ل ا
رو1!!�،: �&ظ!!ر -(3)

  .41م، ص 2009، 1ط ،ا
��ھرة
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  .وهي استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار في زمن محدد: ةالطالقة الفكريَ -

نســق محــدد ويمكــن أن هــي ســرعة الشــخص فــي توليــد األفكــار وصــياغتها علــى : ةالطالقــة اللفظَيــ-

  .(1)تكون األلفاظ ذات المعنى الواحد

ـــى :المرونـــة-4-3-2 ـــا واتجاهـــات التفكيـــر ووجهـــات النظـــر حـــول المشـــكلة  القـــدرة عل تغييـــر زواي

  .(2).المتداولة

  :وتتخذ المرونة مظهرين هما

  .وهي القدرة على توليد أفكار وبدائل متنوعة: ةالمرونة التلقائيَ -«

أي التوصــل إلــى حــل مشــكلة أو مواجهــة أي موقــف فــي ضــوء التغذيــة الراجعــة : ةالمرونــة التكيفَيــ-

  .(3)»التي تأتي من ذلك الموقف

  المهارة التي تستخدم من أجل التفكير بطرق واستجابات غير عادية «:فعرَ وتُ :األصالة-4-3-3

  .(4)»أو فريدة من نوعها

  .(5)زيادات لفكرة ماتقديم إضافات أو وتمثل قدرة الفرد على  :التفاصيل-4-3-4

للفرد تنعكس ايجابيا على أساليبه وأفكـاره سـواء مـن حيـث الجانـب  اإلبداعياكتساب مهارات التفكير 

المعرفي أو االجتماعي في حين أنه تمكنه من اكتشاف أشياء غير مألوفة وتمكنه من الـتخلص مـن 

جـــم نـــوع الثـــري لألفكـــار و حـــل المشـــكالت والمصـــاعب التـــي تعرقلـــه وتمكنـــه مـــن الت وٕامكانيـــةالخـــوف 

  .األلفاظ والمصطلحات

                                                           
ر��!� ا
	��!دة ا
( اU	!�رات	��دئ .-م ا
&�س ا
�ر�!وي، دار ا
��!�ب ا
6!�	(�،  ،.	�د .�د ا
ر��م ا
زWول: �&ظر -(1)
  .276م، ص 2012، 2ط

�ب 	,و�Q،  : �&ظر -(2)��Y� ر����
1
-ط��.� وا
&,ر، .	�ن، طد��و&و.�د ا
وا�د �	�د ا
�����، �&	�� ا  
  .115ص  م2007 


-&,ر وا
�وز�+، .	�ن، دار )��را����6ت�را	A �در���� وا(�	�ل 	�	د /-�ل، ���و
و��6 ا
����ر  -(3) Aھ�&	
  ا
  .23م، ص 2006 1ط 

 ن دار ا
,!روق 
-&,!ر وا
�وز�!+، .	!�ن)	+ 	�Fت اV	C-� ا
�ط�����(6ودة أ�	د �(�دة، �در�س 	�9رات ا
����ر  -(4)
  .303، ص م2008، 1ط
  .144، ص )و�ط����ت .	-��&	�ذج &ظر�� (.د&�ن �و�ف ا
(�وم، .�د ا
&�*ر ذ��ب ا
6راح : �&ظر -(5)
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  : اإلبداعيخصائص التفكير -4-4

  :بجملة من الخصائص أذكر منها اإلبداعييتميز التفكير 

  .االستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجديد-1«

  .الثقة بالنفس والتخلص من الروح االنهزامية-2

  .الجديد منهاالبحث عن البدائل لكل أمر واالستعداد لممارسة -3

  .(1)»محاولة تطوير األفكار الجديدة أو الغريبة-4

األخــرى  اتالخصــائص مــا يميــزه عــن بــاقي التفكيــر  علــى مجموعــة مــن اإلبــداعيإن احتــواء التفكيــر 

فالشـــخص الـــذي يفكـــر إبـــداعًيا يختلـــف عمـــن يفكـــر عادًيـــا فـــالتفكير  ،ســـواًءا ســـبًبا أو وســـيلة أو هـــدًفا

هـذا  وٕامكانيـةلـه خاصـية فـي مجابهـة الصـعوبات والثقـة بـالنفس مـن قبـل المفكـر اإلبـداعي  اإلبداعي

  .بالجديد والبحث والتقصي لألمور غير المألوفة باإلتياناألخير 

  

                                                           
، 1و
�!!!د ر��!!!ق ا
(��*!!!رة، ا�!!!�را����6ت �(-!!!�م ا
����!!!ر و	�9را�!!!8، دار أ�!!!�	� 
-&,!!!ر وا
�وز�!!!+، .	!!!�ن، ط -(1)

  .207ص 	2011
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  :العصف الذهني-1

  :مفهوم العصف الذهني- 1- 1

- م1938عام (1)ورنألليكس أوزباصات األولى إلى ابتكار أسلوب العصف الذهني تعود اإلره    

م، بهدف تنمية قدرة واستطاعة األفراد على حل المشكالت من خالل إتاحة الفرص لتوليد كم 1940

تحديد وتنقية األفكار المناسبة واختيار الحل المناسب هائل من األفكار بصورة تلقائية وحرية وبعدها 

اية واإلعالم والتجارة له، وقد استخدم هذا األسلوب في مجاالت عّدة كالصناعة والقانون والدع

  .(2)والتعليم

القصف الذهني : نقل مصطلح العصف الذهني من طرف الباحثين العرب إلى مرادفات عّدة منها  

رة، وٕامطار الدماغ، وتدفق األفكار، وتوليد األفكار، لكن األشهر هو والعصف الذهني، والمفاك

المناسبة العصف الذهني ألّن العقل يعصف بالمشكلة ويفحصها بهدف الوصول إلى الحلول 

بكونه وسيلة للحصول على أكبر عدد ممكن  االستخدامأكثر شيوًعا من حيث المبتكرة، فهو أسلوب 

 .(3)ةمن األفكار وتوليدها في فترة معينة بغرض حل المشكالت بطريقة إبداعيَ 

  :هناك عّدة تعاريف للعصف الذهني أذكر منها المتداولة والمعروفة فيما يلي

                                                           
��ذي و�ؤ�س ��ر
� ا�����ت ���و�ورك: أ�
س أز�ورن - (1)��  .طر�'� ا�&%ف ا�ذھ�"  ،��دع�د�ر 

�ر ا���دع، دار :��ظر- (2)��م ص 2015وا��وز�/، ���ن، د ط، �.��ر أ�-د ,�ط�� أ+�د ا�&��د، ا�&%ف ا�ذھ�" وا�

124.  
 .99ط�رق �+�د ا��و�دان وا�&د�و�"، ���دئ ا��داع، ص : ��ظر-(3)
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م من أجل أسلوب تعليمي وتدريبي يقوم على حرية التفكير ويستخد «:على أّنه "يسيبالك"يعّرفه 

أو المعنيين عات المفتوحة من المهتمين و الموض توليد أكبر كم من األفكار لمعالجة موضوع من

  .(1)»بالموضوع خالل جلسة قصيرة

ة تسعى إلى ة التعليميَ يسي يظهر أن العصف الذهني يندرج ضمن العمليَ بمن خالل تعريف الك 

توليد أكبر عدد ممكن من األفكار المتميزة من طرف المتعلمين أثناء عملية المفاكرة التي يستعملها 

  .المعلم في الصف الدراسي للوصول إلى حلول مناسبة للمشكلة المندرجة

عملية العصف الذهني هي  «:ود الزيات لمفهوم العصف الذهني على أّنهاطمة محمكما أدرجت ف  

مواجهة المشكالت المستعصية بحلول إبداعية وفي مواجهة هذه المشكلة والبحث من خاللها  عملية

البد للعقل من االلتفاف حولها من أكثر من جانب ومحاولة تطويقها واقتحامها بكل الحيل 

  .(2)»الممكنة

ير العصف الذهني واحدة من أساليب تحفيز التفك إستراتيجية«:فه نعمان شحادة على أّنهويعرَ 

اإلبداعي للطلبة، وهو يستخدم كأسلوب للتفكير الجماعي في كثير من القضايا العلمية، ويتم النمو 

المعرف للطالب عند ممارسة عملية العصف الذهني من خالل التفكير الجماعي لطلبة الصف أو 

  .(3)»طلبة المجموعة التي يكون الطالب عضوا فيها

                                                           
��، ا�&دد ا�;��ن ا�ر��:��، �-.� درا��ت �ر�و ��9��8ز7�6+�ن ا�����"، ا�&%ف ا�ذھ�" و�� أ���ء ,وزي- (1)

  .58م، ص ��2012ر، 
  م2009، 1�وز�/ وا�ط����، ���ن، طا��دا�"، دار ا����رة �.��ر وا�,�ط�� �+�ود ا�ز��ت، �.م ا���س - (2)
  .174ص  

  .112م، ص 2009، �1&��ن �+�دة، ا��&.م وا��'و�م ا9
�د��"، دار %��ء �.��ر وا��وز�/، ���ن، ط- (3)
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ه أسلوب أو أنّ لذهني تباين في استعماله على أساسفين نجد أن العصف ايمن خالل التعر    

  .ولكن هذه المفاهيم تندرج ضمن معنى واحد إستراتيجية

يقصد به توليد وٕانتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد والمجموعات  «:فه سوسن أحمد المعلميعرَ وتُ 

  .(1)»لحل مشكلة معينة

: وقد عّرفه كل من حسن شحاتة وزينب النجار في معجم المصطلحات التربوية والفنية كما يلي    

مطار األفكار وهو العصف الذهني إحدى عمليات المناقشة الجماعية التي يشجع فيها أفراد تاس«

قة المجموعة بإشراف رئيس لها على توليد أكثر ما يمكن من األفكار واالقتراحات المبتكرة الخال

  .(2)»اخالل فترة من الزمن قصيرة نسبيً 

من خالل التعريفات المتداولة حول مفهوم العصف الذهني نجد تباين واختالف المفاهيم لكن رغم  

وخطة  إستراتيجيةه االختالف إّال أن أسلوب العصف الذهني يصب في إطاره التعليمي على أنّ 

ة ينتجها المعلم كطريقة  تعليمية جماعية يتداولها في كثير من القضايا المختلفة بحيث يعتمد تدريبيَ 

وتوليدها من أجل مناقشتها وفحصها للوصول إلى حلول إبداعية  األفكارأساسا على استمطار 

  .مناسبة للمشكلة المطروحة خالل فترة زمنية معينة

  

  

  

                                                           
  .02، ص 06ا�&%ف ا�ذھ�"، ا��+�:رة ��را��-��إ�و�ن أ+�د ا��&.�"،- (1)
+�ن �+���، ز��ب ا��-�ر، �&-م ا��%ط.+�ت ا��ر�و�� وا������ �ر�" ا�-.�زي ا�-.�زي �ر�"، ا�دار - (2)

  .51م، ص 2003، 1ا��%ر�� ا�.������، ا�'�ھرة، ط
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  :مبادئ العصف الذهني- 2- 1

ين فجعل كل من رضا مسعد ها مختلف الباحثذهني على جملة المبادئ التي حددَ يقوم العصف ال

ملزم للمعلم وهي أربعة  اتفاقويدا محمد الحسيني أسلوب العصف الذهني على أّنها السعيد وه

  :مبادئ

من الجلسة، ألّن نقد  األولىدة في المرحلة ال يجوز تقييم أي من األفكار المتولَ  :إرجاء التقييم -

تقييم أي فكرة بالنسبة للفرد المشارك سوف يفقده المتابعة، ويصرف انتباهه عن محاولة الوصول أو 

  .إلى فكرة أفضل ألّن الخوف من النقد والشعور بالتوتر يعيقان التفكير اإلبداعي

حالة من  لتفكير اإلبداعي، وذلك للوصول إلىر مّما قد يعيق اي التحرَ أ :إطالق حرية التفكير -

ة على التخيل وتوليد األفكار في جو ال ظ بما يزيد انطالق القدرات اإلبداعيَ خاء وعدم التحفَ االستر 

ة قد طاء غير الواقعية الغريبة والطريفاألخ يشوبه الحرج بين النقد والتقييم، ويستند هذا المبدأ إلى أنّ 

  .تثير أفكاًرا أفضل عند األشخاص اآلخرين

أي التركيز في جلسة العصف الذهني على توليد أكبر قدر من األفكار مهما  :الكم قبل الكيف -

على افتراض  كانت جودتها، فاألفكار المتطرقة وغير المنطقية أو الغريبة مقبولة ويستند هذا المبدأ

األفكار والحلول المبدعة للمشكالت تأتي بعد عّدة من الحلول غير المألوفة واألفكار األقل  أنّ 

  .أصالة

  أي جواز تطور أفكار اآلخرين والخروج بأفكار جديدة فاألفكار :لبناء على أفكار اآلخرين -
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يطورها ويولد أفكاًرا أخرى  المقترحة أيست حكًرا على أصحابها، فهي حق مشاع ألي مشارك أن 

  .(1)منها

  :العصف الذهني مايليالذي يعتمد عليها أسلوب األساسيةمن أهم المبادئ و 

  .المرحلة األولى من عمليات العصف الذهني أثناءعدم الحكم على األفكار المطروحة - 

  .أكبر عدد ممكن من األفكار بإنتاجحرية التفكير بالمساهمة في تشجيع المشاركين - 

 األصيلة ما كانت كثيرة كلما زادت احتمالية الوصول إلى األفكار التركيز على كم األفكار فكلَ - 

  .والقيمة

  (2).دمج أفكار المشاركين أو تحسين الفكرة أو تعديلها لتكوين فكرة واحدة نيةإمكا- 

  :ومنه يمكن تلخيص المبادئ التي ترتكز عليها جلسة العصف الذهني كما يلي

  .قدرات المتعلم المعنوية والنفسيةتنعكس سلًبا على البعد الكلي عن نقد األفكار وتقييمها ألّنها - 

  .لقدرات الخيالية اإلبداعية وتوليد األفكار األصيلةا وٕاطالقحرية التفكير - 

 -aتصبح أفكار ذات معنى األفكار المتطرفة وغير المنطقية مقبولة وقابلة للدمج مع أفكار أخرى حت

  .وقيمة

  .تطوير األفكار والتركيز على توليد األفكار بأكبر قدر ممكن مهما كانت جودتها- 

                                                           
و�دا �+�د ا�+���"، ا��را��-��ت �&�%رة ," ا��در�س �.�وھو��ن وا��&و�7ن، �ر
ز ھر:� ��&د ا��&�د، - (1)

��ب،  ا��
�در��
  .51م، ص2007ا9زار�ط�، د ط، �.

�ر : ��ظر- (2)��ا�FراEط ا����ھ���� وا�&%ف  ا��دا�"����% D�D ا�+ط���ت، ا��را��-��ت �&�%رة ," ����� ا�

  .26-25م، ص 2010، 1ا�ذھ��ن دار -.�س ا�ز��ن �.��ر وا��وز�/، ���ن، ط
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  :خطوات جلسة العصف الذهني- 3- 1

الدقة في أداء كل منها على الوجه  بالعديد من الخطوات بحيث يجبجلسة العصف الذهني  تمرَ 

يتمكن الوصول إلى النتائج المرجوة وضمان نجاح عملية جلسة ها خطوة بخطوة ،لوٕاتباعالمطلوب 

  :كاآلتيالعصف الذهني هذه الخطوات 

مراحل عوضا عن إلى خطوات جلسة العصف الذهني فاستخدم مصطلح ال "يسيبالك"تطرق 

  :الخطوات وهي كالتالي

ة وتبويب العناصر إلى عناصر أوليَ  يتم فيها توضح وشرح المشكلة وتحليلها :األولىالمرحلة

  .فرًدا 12- 10وعرضها على المشاركين بحيث يتطلب وجود أعضاء المشاركين ما بين 

  .صياغتها يتم في هذه المرحلة تصور الحلول وتجميعها وٕاعادة  :المرحلة الثاني

  .(1)يها تقديم الحلول واختيار أفضلهاويتم ف :المرحلة الثالثة

المشكلة على يسي قسم مراحل جلسة العصف الذهني إلى ثالث مراحل يتم فيها التعرف بفالك

  .وطرحها وصياغتها بتصور الحلول المناسبة واختيارها لجعلها في حيز التنفيذ

  :ات العصف كالتاليالخطوات المتبعة في جلسنون للتأليف إلى وكذلك تطرق مركز 

يقوم المعلم وهو المسؤول عن جلسات العصف الذهني بطرح المشكلة على  :صياغة المشكلة-

  .مينالمتعلمين وشرح أبعادها ، وجمع بعض الحقائق حولها بغرض تقديم المشكلة للمتعلَ 

                                                           

�ر ���I��ب ��ّو�7، ���د ا�وا+د ا�
: ��ظر- (1)�� 1د��و�و �.ط���� وا���ر وا��وز�/، ���ن، ط��"، ����� ا�

 .119م، ص 2007
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وفيها يقوم المعلم بتحديد دقيق للمشكلة، وذلك بإعادة صياغتها وتحديدها، من  :بلورة المشكلة-

ما هي النتائج المترتبة على الكرة األرضية إذا استمر التلوث : خالل مجموعة تساؤالت على نمط

  كيف يمكن البحث عن بدائل جديدة لمصادر طاقة غير ملوثة مستقبال؟. بهذه الصورة؟

لة قد تقدم في حّد ذاتها حلوال مقبولة، دون الحاجة إلى إجراء المزيد من إّن إعادة صياغة المشك

  .عمليات العصف الذهني

 الخطوة مهمة لجلسة العصف الذهني وتعتبر هذه :توليد األفكار التي تعّبر عن حلول مشكلة-

  :ةمراعاة الجوانب التالي ن األفكار، وتتم في هذه الخطوةحيث يتم من خاللها إثارة فيض حر م

  .عقد جلسة تنشيطية- 

  .عرض المبادئ األربعة للعصف الذهني- 

  .األفكار المطروحة حتى لو كانت مضحكة استقبال- 

  .تدوين جميع األفكار وعرضها الحلول المقترحة للمشكلة- 

  .قد يحدث أن يشعر بعض المتعلمين باإلحباط أو الملل، ويجب تجنب ذلك- 

تتصف جلسات العصف الذهني بأّنها تؤدي إلى توليد عدد  :األفكار التي تم التوصل إليها يمتقد -

 وانتقاءكبير من األفكار المطروحة حول مشكلة معينة، ومن هنا تظهر أهمية تقييم هذه األفكار 

  .(1)ا موضع التنفيذالقليل منها لوضعه

                                                           
 1، ��روت، طا�������ر
ز �ون �.�I��ف وا��ر-��، ا��در�س طراEق وا��را��-��ت، ا��&�رف : ��ظر- (1)

  .150م، ص 2001
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ومركز نون للتأليف تناولوا خطوات جلسة العصف الذهني كًال بمصطلحه  "الكبيسي"ومنه فكل من 

 نالحظ أن  حيني ، فها عامة كأسلوب لحل المشكالت سواء الخطوات أو المراحل، فالكبيسي جعل

توليد األفكار التي ة، تتبعها بدًءا بطرح المعلم المشكلة، و تعليميَ الة عمليَ المركز نون حصرها في 

إرجاء التقييم، (ة كل من المبادئ األربعة راعيعل عملية توليد األفكار مبحيث ج تحيط بها

، وتجنب كل ما يعكر توليد األفكار كملل )التفكير، الكم قبل الكيف، بناء على أفكار اآلخرينحرية

وانتقاء المناسب منها للوصول إلى الحلول  هم، وتقييم األفكار المتوصل إليهاالمتعلمين أو إحباط

  .الصالحة

  :ة لجلسة العصف الذهنيالفوائد التربويَ - 4- 1

  :وجزها فيما يليي، ينتج عنه فوائد نإّن إتباع أسلوب العصف الذهني في الموقف الصفَ  

  .الذهني، وحرية التعبير االنفتاحتشجيع المتعلمين على  - 

  .التشجيع على التفكير اإلبداعي - 

  .بآرائهمغرس الثقة بالنفس والتشجيع على حرية اإلدالء  - 

  .ة اتجاه المشكلةة أو العقليَ تكوين وجهات عديدة ومختلفة من ردود األفعال سواء العاطفيَ  - 

  .، وخلق جو الحيوية، والتفاعل بين المتعلمينيساعد المعلم على التفعيل الصفي - 

  .(1)و االنقياد والتقّيد بآراء واحدةيبتعد المعلم على ج - 

                                                           
 ���1ن، طر واEل �.��ر وا��وز�/، �+�د ��د ا�ر+�ن ا�-�Kوب، ا��J6 ا�'و�م ," ���6 ا��&.�م، دا: ��ظر-(1)

  .166م، ص 2002
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دهم بالثقة ويمنع الغة، سواء على المعلم أو المتعلم، فهو يزوَ فأسلوب العصف الذهني ذو فائدة ب

ة وتبصيرهم بما ُوهبوا من قدرات إلطالق العنان لقدراتهم العقليَ  األجواءالتعليقات الساخرة وتوفير 

  .ألّن الحديث ُيولد النجاح اجتماعيينعقلية، ويجعلهم أكثر 

  :درس نموذجي ألسلوب العصف الذهني- 5- 1

العصف الذهني كأسلوب في التدريس داخل الصف، فالمعلم له الحرية في اختيار الوقت المالئم  

  .لتطبيقها، سواًءا في أول الحصة أو في نهايتها

من الحصة فالدرس  انتقاهفإذا تم تطبيقها في أول الحصة يكون على المتعلم االعتماد على ما 

العصف الذهني في مادة اللغة العربية  اعأسلوببإتبالنموذجي المعتمد يكون في بداية الحصة 

  .حصة اإلنتاج الكتابي حول تكملة القصة

  اإلنتاج الكتابي: ابتدائية حجاج محمد                          المادة: المدرسة

  12/05/2019: التاريخ                                  ابتدائيالثالثة : السنة

  دقيقة 45: المدة 

  إكمال القصة الشاطر حسن: الدرس عنوان

  .يجند موارده كتابًيا ويسترجع معلوماته ويوظفها توظيًفا سليًما :العام  الهدف

ة المتعلمين بأسلوب العصف الذهني استمطار األفكار من أدمغ :الخاص

وبلورتها في قالب حقيقي يتخيل وتحقيق مهارات التفكير اإلبداعي ،

  .واألعمال المنجزةالمتعلمون نهاية القصة 
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  :مرحلة االنطالق- 1 الدرسخطوات 

  .قراءة النص قراءة معّبرة من طرف المعلم، وتبسيطها للمتعلمين - 

  .قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ - 

كان يا مكان في قديم الزمان فات فقير يتيم ُيدعى حسن، لقبه  «:القصة

وكان يتمّيز . الناس بالشاطر حسن ألّنه كان يسعى لكسب قوته بشرف

ذات  التقىبالذكاء وطيبة القلب يسارع في تقديم المساعدة لكل محتاج، 

يوم بعجوز وفي طريقه إلى المنزل فسألها عن حاجتها فأخبرته بأّنها 

تجد ما تأكلهن لم يكن مع الشاطر حسن سوى قطعة رغيف جائعة ال 

عندها قدمت . جوًعا يتضورصغيرة منحها إياها مسرورة رغم أّنه كان 

ما أطيب قلبك خذه فأنت تسحتقه، ألّنك : العجوز للفتى قديًما قائلة له

تستخدم ما به لمساعدة الغير ثم رحلت فجأة فتح حسن الصندوق فوجد به 

حلق به البساط عالًيا إلى أن وصل إلى جزيرة . ديمةبساًطا وخريطة ق

  (1)»...نائية حيث تشير الخريطة إلى وجود كنز مدفون بمغارة في الجبل

  :مرحلة التدريب على التعبير الكتابي- 2

  .تحليل القصة وتجزئتها - 

عثوره على الكنز مع "الشاطر حسن "توضيح الفكرة العامة للقصة  - 

األعمال التي قام بها الشاطر حسن  إيجادة تركيز المعلم على محاول

  .لعثوره الكنز

                                                           
�داE"، ا�د�وان ا�وط�" �.�ط�و��ت  –(1)�Nم ا�.&��ن ا�%�د �ور�" �راب، ا�.�8 ا�&ر��� �.��� ا�;��;� �ن ا�

  .137م، ص 2018-2017ا��در���، 
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  .حث التالميذ على التفكير، وتشغيل عقولهم إليجاد األعمال - 

العصف جلسة 

  الذهني

  :الجلسة

للتالميذ كيفية الجلسة، وعليهم أن يذكروا جميع األفكار التي  شرح - 

  .تخطر في ذهنهم، دون أي حرج أو خوف مع ضرورة تسلسل األفكار

ثم تبدأ العاصفة من خالل استمطار األفكار، وتفكيرهم بقبول جميع  - 

  .األفكار دون نقد

  :تحديد المشكلة من خالل طرح السؤال - 

  بالصندوق؟ماذا فهل الشاطر حسن 

  فيما استغل المال والذهب؟

  .ترك مّدة ثالث دقائق للتفكير والتأمل الفردي لحلول المشكلة - 

  .استمطار األفكار، وتدوينها دون نقدها - 

وضع معايير لتصنيف األفكار أفكار يمكن تحقيقها، أفكار ال يمكن  - 

  .تحقيقها، وأفكار طريفة وعلى ضوئها يتم تصنيف األفكار

  محتواها  فكرةرقم ال

اشترى األلعاب واألكل وقدمها   01

  للفقراء

  بنى مساجد  02

اشترى قصًرا وأصبح ملك ثم وزع   03

  المال لكل الناس
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والمساكين بحث عن الفقراء   04

  وٕاعطائهم المال

  .تم ذكر أربعة أفكار، للتمثيل فقط وٕاّال فالمعلم يقبل أكثر من ذلك  

  :أنتج كتابًيا: النهائية الصياغة - 

كنز ل الشاطر حسن الذاكًرا كيف استعم أكمل القصة تتخيل فيها البقية - 

  وبساط الريح في مساعدة الغير؟

  :وهذه نماذج ألجوبة بعض التالميذ 
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  :تحليل جلسة العصف الذهني أثناء حصة اإلنتاج الكتابي

أثناء جلسة العصف الذهني داخل الصف السنة الثالثة ابتدائي الحظت وجود فروقات فردية بين 

مبادئ  إتباع، مع تغيير طفيف في التركيب، ومع أخرىالتالميذ، مع استثمار آراء تالميذ لتالميذ 

الجلسة أدى إلى تنوع األفكار، وخلق جو التفاعل، وٕاطالق العنان للتالميذ في حرية األفكار دون 

  :نقد ومن النماذج المقدمة نجد مثال

التلميذة نسرين شاللي من خالل تعبيرها هناك آراء ُدونت في التعبير نتيجة استثمارها لآلراء  - 

: ل ويوزعه على الناس تقابل ما استثمره التلميذ اآلخريشتري األك: المطروحة خالل الجلسة مثل 

يشتري الطعام للمحتاجين، لكن بتركيب آخر ما خلق مهارة الطالقة في عدد األلفاظ والكلمات 

شخصيات إلى القصة من خالل التخيل وكانت استجابات  وٕاضافةوكذلك وجود دقة التفاصيل، 

  .شخصية جديدة للقصة التلميذة سعاد أدرجت في قصتها: متنوعة مثالً 

على أسلوب العصف  أساسامن خالل النماذج المطروحة والتفاعل الذي ُخلق في الصف، كان 

  :لدى التالميذ الحظت النتائج التالية اإلبداعيالذهني ودوره في تنمية التفكير 

م وجود بعض على الطالقة التعبيرية، واستمطار األفكار، رغ إمكانية تالميذ السنة الثالثة ابتدائي - 

  .األخطاء اإلمالئية أو النحوية

رغم استثمار أفكار تالميذ لتالميذ  لذهني ُوجهات عديدة وآراء مختلفة،كّونت جلسة العصف ا - 

  .أخرى

  .غرست في التالميذ حرية التفكير والثقة في النفس بإطالق العنان المخيل - 

  .التغلب على الجمود الذهني- 
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  :الذكاءات المتعددة-2

  : مفهوم الذكاءات المتعددة- 1- 2

م، عندما طلبت مؤسسة فانلير القيام بالبحث 1979تعود جذور نظرية الذكاءات المتعددة إلى عام 

حيث تم  ت العقلية، التي يتمتع بها الفردالعلمي، الذي يهدف إلى تقويم المعارف العلمية والقدرا

 جيرالد ليبر: األساتذة الباحثين منهمتحقيق هذا الهدف من خالل تشكيل فريق من مجموعة 

متخصص في علم النفس، وروبير الفين المتخصص في علم االنثربولوجيا االجتماعية، وٕاسرائيل 

شيفلر، إضافة إلى الباحث الرئيس األمريكي هيوارد جاردنر أستاذ علم النفس المعرفي، ُأنجزت 

 شرية من خالل إقامة لقاءات علميةلبدراسات وقضايا في النمو اإلنساني من مختلف الثقافات ا

جاردنر ، مّما أّدى بالباحث (1)فكانت نظرة الباحثين نظرة تأملية في دراسة إمكانات الدماغ البشري

م، كانت كرد فعل للنظرة 1983إلى اقتراح نظريته الذكاءات المتعددة في كتابه أطر العقل 

فحين  تتحدد وراثًيا، وال يمكن قياسها قدرة موحدةالكالسيكية للذكاء، التي كانت ترى على أّن الذكاء 

جاردنر أدرج على أّن الذكاء إمكانية سيكولوجية حيوية، يمكن تطويرها وتنشيطها، في مختلف 

المواقف الثقافية فجعلها ذكاءات متعددة، أقترح في بادئ األمر أّن هناك سبعة ذكاءات ثم أضاف 

ء اللغوي، البصري، الحركي، االجتماعي، المنطقين ذكاًءا طبيعًيا وهذه الذكاءات هي الذكا

  .الشخصي

  

                                                           
 ن���،دار ا����رة �.��ر وا��وز�/ �+�د �
ر �و,ل، ا�ذ
�ء ا���&دد ," Kر,� ا�%ف ا��ظر�� وا��ط��ق، : ��ظر- (1)
  .96م، ص 2007، 1ط
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أكد على أّن هذه الذكاءات متواجدة عند كل األفراد ولكن بدرجات متفاوتة بين الفرد وغيرهن في 

  .(1)هة وبين الفرد ونفسه من جهة أخرىنمط معين من أنماط الذكاء من ج

  :حددها جاردنر فيما يلي  التي،المتعددة حد للذكاءاتاتفق معظم الباحثين على مفهوم موَ 

القدرة على حل المشكالت، أو تخليق نتاجات ذات  «:االذكاءات المتعدد على أّنه عّرف جاردنر

  .(2)»قيمة، ضمن موقف أو مواقف ثقافية

  :فجاردنر أورد مفهوم الذكاءات المتعدد في جملة المصطلحات على النحو التالي

يعني أّن الفرد إذا توفرت لديه جملة الخبرات التي يكتسبها سواء من : القدرة على حل المشكالت- 

البيئة أو المدرسة، أو المجتمع، لديه القدرة التي تؤهله بالقيام بعمل ما، فكل من الخبرات تكون 

مخزنة في الذاكرة، تمكن الفرد في حل ما يواجهه من مشكالت، ألّنه سبق وأن تعرض لها 

  .افرة على شكل بناء معرفيفأصبحت الخبرة لديه متو 

ّن النتاجات متعلقة بصورة كبيرة يشير جاردنر أ: تحقيق نتاجات ذات قيمة في موقف ثقافي - 

  .لكونها منشطة لحل المشكالت  بالفردلثقافة المحيطة با

 ة، وثقافية، ووصفها جاردنرة تطوريَ وعّرفت أيضا على أّنها النظرية التي تعتمد على أدلة نمائيَ 

  الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء المكاني، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء: كالتالي

  

                                                           

�ر و�ظر���O، دار ا����رة �.��ر وا��وز�/، ���ن، طأ-��ر ��د ا�+��د -��ر، : ر��ظ- (1)��  م2008، 1طر ا�
  .238ص  

  .97، ص )النظرية والتطبيق(غرفة الصف في محمد بكر نوفل، الذكاء المتعدد  -(2)
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  .(1)ء البّين الشخصي، الذكاء الطبيعيالموسيقي، الذكاء االجتماعي، الذكا 

ومنه فالذكاءات المتعددة جملة المهارات الذهنية التي ينفرد بها كل إنسان، وتمّيزه عن غيره من 

الل الذكاءات التي يتمحور عليها من ذكاء لغوي ومنطقي وغيرها التي تمكنه من مواجهة خ

  .الصعوبات وحلها بطريقة فعالة

  : أنواع الذكاءات المتعددة- 2- 2

قائمة للذكاءات على أّنها سبعة  واالقتراحات حول عدد الذكاءات، و وضع  جاردنر ت اآلراءتعددَ 

الذكاء اللغوي، الذكاء : خرى عند تدقيق النظر وجعلها كاآلتيأنواع مع إمكانية إضافة أنواع أ

المنطقي الرياضي، الذكاء البصري المكاني، الذكاء الموسيقي، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء 

وفيما  ذكاًءا ثامن وهو الذكاء الطبيعياالجتماعي التفاعلي، الذكاء الشخصي الذاتي وأضاف أيضا 

  :تي طرحها جاردنر كاآلتييلي وصف موجز للذكاءات ال

التمكن والبراعة الفائقة بجانب الشغف والولع  «: يعّرفه جاردنر على أّنه :الذكاء اللغوي اللفظي -

  .(2)»استكشافهاباللغة، واأللفاظ مع الرغبة في 

اللغوي فالذكاء اللغوي هو القدرة على استعمال اللغة والقراءة والكتابة، والمناقشة، وٕامكانية اإلنتاج 

  ...قم بقراءة النص؟ صّمم أفكار عنفمن األسئلة المتداولة في الذكاء اللغوي

                                                           
  م2007، 1ا��+�ب �.��ر وا��وز�/، ا�'�ھرة، ط، دار ةط�رق ��د ا�رؤوف ���ر، ا�ذ
�ءات ا���&دد: ��ظر- (1)
  .61ص  

�62��O، ص - (2).  
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هو تميز القدرة على  «:ف الذكاء المنطقي الرياضي على أّنهويعرَ  :الذكاء المنطقي الرياضي -

لى دراسة الرياضيات، وعلى حل المشاكل، ووضع ير الرياضي والمنطقي، واإلقبال عاستعمال التفك

  .(1)»الخ...الفرضيات واختيارها، تصنيف األشياء واستعمال المفاهيم المجردة

فالذكاء المنطقي الرياضي هو الذكاء الذي يعتمد في فحواه على حل الرموز وتفكيكها واالستدالل، 

والمعالجة الحسابية، فهو يركز على جملة المتفوقون في الرياضيات والهندسة، تركز على البراعة 

القيام بترجمة : واستخدام األرقام والرموز بكفاءة ومهارة، فاألسئلة المتداولة في هذا الذكاء الرياضية

  .المعادالت وتصميم األفكار والتجارب

أساسه على قدرة المشاهدة وتكوين الصور  وهو الذكاء الذي يعتمد :الذكاء البصري المكاني -

والقدرة على طرح تعديالت، بحيث أّن هذا  الذهنية، وتخيالت قصد التعامل معها في حل المشكالت

، والخطوط واألشكال، القدرة على التصوير البصري، والتعرف لأللوانالذكاء يعتمد على الحساسية 

المتداولة في هذا الذكاء  األسئلةومن  ،(2)على االرتباطات بين األشياء المدركة والصور العقلية

  .الخ...ة ذهنية والرسم والتلوينبشكل مباشر في صفوف الدراسية كتصميم خريط

فالذكاء البصري المكاني عماده إدراك العالم المحيط به عن طريق الرؤية، والقدرة على استعمال 

الفضاء بمختلف أشكاله، وتصور المساحات كالتمعن في األماكن الهندسية، ومن األمثلة التي 

  .الديكوريمكن أن تقرب لنا الذكاء البصري المكاني كالمهندس وصانع 

                                                           
 1ط�رق ��د ا�رؤوف، ر��/ �+�د، ا�ذ
�ءات ا���&ددة، دار ا���زوري ا�&.��� �.��ر وا��وز�/، ���ن، ط- (1)

  .7م، ص 2008
  .63ط�رق ��د ا�رؤوف ���ر، ا�ذ
�ءات ا���&ددة، ص : ��ظر- (2)
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القدرة على تشكيل لحن أو إعادته وترديده عند سماعه ألول مرة أو «: ويعني :الذكاء الموسيقي -

، ويحتاج إلى هذا الذكاء الملحنون والمنشدون، سواء بمصاحبة اإليقاعاتتنغيم الكلمات وترتيب 

  .(1)»األدوات الموسيقية أو بترديد الكالم وفق مقام معين أو نغم محدد

الموسيقية واإلحساس باألنغام،  واإليقاعاتفالذكاء الموسيقي هو إمكانية التعرف على األصوات 

 األنغامفتختلف  غير الشخص الذي يتكلم بغير لغته فمثال الشخص الذي يتكلم باللغة األصلية له

  .األصواتواتساق 

عمال الجسم بطرق إّن الذكاء الجسمي الحركي هو القدرة على است :الذكاء الجسمي الحركي -

بارعة، ومتنوعة بحيث يستثمر العالقة القائمة بين العقل وأعضاء الجسم ألغراض تعبيرية، وهذا 

الذكاء يندمج بصورة كبيرة مع الذكاء الرياضي كممارسة كرة القدم، والسلة، وغيرها وٕامكانية التعبير 

ناقش كتحريك اليدين الفكرة المناسبة للطرف الم وٕايصالفي الحركات من أجل التواصل، 

  .(2)من تحويل الوظيفة إلى أداء متقن واإليماءات، فالمتفوقون بهذا الذكاء يتمكنون

 واستعمالفالذكاء الجسمي الحركي هو الذكاء الذي يتم أصحابه على قوة الحركة والتعبير الجسدي، 

  .أعضاء الجسم كاليدين والعينين وغيرها من اجل حل المشكلة وٕايصال المعلومة

القدرة على إدراك أمزجة  «:ف الذكاء االجتماعي على أّنهيعرَ  :الذكاء االجتماعي التفاعلي-

اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بينها، ويضم هذا الحساسة للتغيرات الوجهية 

                                                           
، دور ا�ذ
�ءات ا���&ددة ," ا����ؤ ���ط ا�'��دة �دى ا�'��دات ا��ر�و�� ��دارس ا��&.�م �.ط�ن �K�ب ا�د�+��"- (1)

  .130م، ص 2012، 2ا�;��وي �دو�� ا�
و�ت، �-.� ا�&.وم ا��ر�و�� ا������، ا�&دد
�&.�م ��6رات ا�'را: ��ظر- (2)� "��.&� Jم �ر���.&�ءة %��ح ا�&��زات، �ظر��ت ا�ذ
�ءات ا���&ددة و%&و��ت ا�


ر �.��ر وا��وز�/، ���ن، ط�����، دار ا�
  .44م، ص 2009، 1وا�
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درة والصوت واإليماءات والقدرة على التمييز بين مختلف األنواع من اإليماءات بين الشخصية والق

  .(1)»على االستجابة بفاعلية لتلك اإليماءات بطريقة  برجماتية

يمكن اكتشاف هذا النوع من الذكاء من  «:وقد أورد محمد عبد الهادي الذكاء االجتماعي في كونه

تقسيم العمل، العمل النوعي،  حساس بالحوافز، التغذية العكسَيةالمشروعات الجماعية، اإل: خالل

  .(2)»التعلم التعاوني

بطريقة ايجابية مبرًزا  اآلخرينفالذكاء االجتماعي هو إمكانية الفرد على التواصل والتفاعل مع 

شاعر حتى يتمكن ا كل من التصرفات والمعتقدات والمبصورة تفاعلية مراعيً  اآلخرينالتعامل مع 

  .من التواصل بطريقة تفاعلية مع اآلخرين

هو معرفة الذات، والقدرة على التصرف المتوالم مع  «:عرفه شواهين :الذكاء الشخصي الذاتي-

هذه المعرفة ويتضمن أن يكون الشخص صورة رقيقة عن نفسه جوانب القوة والضعف لديه كذلك 

الوعي بالحاالت المزاجية والنوايا والدوافع والرغبات والقدرة على الضبط الذاتي والفهم واالحترام 

  .(3)»الذاتي

ر الشخصية بحيث يعتمد على معرفة النفس والوعي بالتصرفات والمشاع إذا فالذكاء الشخصي    

التوازن بين المشاعر الداخلية والضغوطات الخارجية قصد الضبط يتمكن الشخص على خلق 

  .والفهم

                                                           

ر ا�&ر�" �.��ر وا��وز�/، ا�'�ھرة - (1)�-��ر ��د ا�+��د -��ر، ا�ذ
�ءات ا���&ددة وا��6م ����� و�&��ق، دار ا�
  .48م، ص 2009، 1ط

 1.وم �.��ر وا��وز�/، ا�'�ھرة، طا�& +��ن �+�د ��د ا��6دي، ا�ذ
�ءات ا���&ددة أ�واع ا�&'ول ا���ر��، دار –(2)
  .48م، ص 2009

�)���ذج �ط��'��(�Fر �.���ن �واھ�ن، �ظر�� ا�ذ
�ءات ا���&ددة -(3)
 ب ا�+د�ث �.��ر وا��وز�/، ا9ردن، ���م ا�

  .10م، ص 2014، 1ط
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يظهر قدرات محورية تدرك الكائنات الحية  «:ف الذكاء الطبيعي كما يليرَ عُ  :الذكاء الطبيعي-

وتصنفها وتميز بين أفراد األنواع وٕادراك وجود اآلخر، واألنواع المجاورة ويرسم العالقات بين عدة 

  .(1)»أنواع نظامًيا وغير نظامي

الذكاء الطبيعي هو ذلك النوع الذي يتميز بقدرة التعامل مع الطبيعة من خالل تصنيف  يعني أنَ 

المتواجدة في الطبيعة من حيوانات ونباتات وصخور، وتحديد أوجه التشابه واالختالف األشياء 

  .بينها من خالل المالحظات والتأمالت

فالذكاءات التي حددها جاردنر هي ذكاءات مستقلة عن بعضها البعض إلى كبير فالفكر     

 لبصرية، الموسيقيةفهذه الذكاءات اللغوية، المنطقية، االبشري يختلف من إنسان إلى آخر 

الشخصية الطبيعية تظهر بشكل واضح خالل أداء أي نشاط أو مهنة إذ  االجتماعية،الجسمية، 

ات داع وتطوير القدر غير مألوفة تمكنه من اإلب أساليبتتيح للفرد إمكانية حل المشكالت وابتكار 

  .في نفس الوقت 

  

                                                           

�ر و�ظر���O، ص -(1)��  .234-��ر ��د ا�+��د -��ر، أطر ا�
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  :ةدَ ة للذكاءات المتعدة التربويَ األهميَ - 3- 2

نظرية الذكاءات المتعددة مدعًما أساسًيا للعملية التعليمية فهي السبيل إلى النجاح، ذات  تعدَ     

  :أهمية بالغة سواء على المعلم أو المتعلم، وتكمن أهميتها التربوية فيما يلي

األفراد المتعددة لحل  تعتبر نظرية الذكاءات نموذجا معرفًيا يستخدم في التفريق بين ذكاءات - 

  .مشكلة ما، فهي تركز على العمليات التي يقوم بها العقل

لوصول إلى أكبر عدد من األطفال الموهوبين والذين يتمتعون بمختلف مساعدة المعلم لل - 

 بحث والتقسي أثناء تحفيزهمالذكاءات، فهي بطبيعة الحال تزرع في نفوس المتعلمين الرغبة في ال

  .كاءات التي يتمتعون بها ومنها يتعرف على نمط التعلموتوعيتهم بالذ

مقيد بقواعد، تقترح على المعلمين حلوال ال الغير لذكاءات المتعددة نموذج للتعلم تمنح نظرية ا - 

يمكن أن يصمموا في ضوئها مناهج جديدة فمن خاللها يتناول المعلمون أّي محتوى تعليمي يقدموه 

  .بطرق مختلفة

جملة األسئلة التي يطرحها المعلم على نفسه حيث تمكنه من تدعيم العديد من  تقدم النظرية - 

الطرق التي يتعلم بها المتعلمين، حيث المعلم عند تخطيطه ألّي عمل تعليمي يطرح على نفسه 

الحديث أو الكتابة؟ اللغوية، كيف يقوم بعملية  مكيف يستطيع التلميذ أن يستخد:األسئلة التالية

 أجزاءموسيقي، كيف يستخدم التصورات المرئية؟ كيف يبدأ بالموسيقى؟كيف يقوم ب. الجمع؟ رياضي

  الجسم؟
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  .(1)وغيرها....

فتكمن األهمية التربوية في استخدام نظرية الذكاءات المتعددة، في قدرة المعلم التعرف على     

الكلمات، والحروف بطالقة، فهي تمكن مختلف الذكاءات والقدرات العقلية للمتعلم كالقراءة التهجي

المعلم بتقديم طرق وأساليب تتماشى مع الذكاءات المتفاوتة بين المتعلمين، وتمكنه من تنمية 

  .بالذكاءات التي يتمتعون بهايحلذواتهم من خالل التصر  واحترامهمقدراتهم المعرفية وتحفيزهم 

  :درس نموذجي لنظريات الذكاءات المتعددة- 4- 2

  تربية علمية: حجاج محمد                                    المادة: المدرسة

  دقيقة   45: المدة ابتدائيالثالثة : السنة

  شكًرا أحباب النظافة: عنوان الدرس

  .يستخدم البحث والتقصي ينظم أعماله ويخطط لها :العام  الهدف

تمد الكشف عن مختلف الذكاءات المتعددة الذي يعالتعرف و  :الخاص

  .اإلبداعيتفاعله مع الدرس وتحقيق مهارات التفكير  أثناءعليها 

  :مرحلة االنطالق  الدرس اتخطو 

  .يناقش محتوى السندات - 

، ويصيغ التصرفات فيما يتعلق بالمشاهد التي أمامه يبدي التلميذ رأيه - 

  .في جمل مفيدة ومعبرة

  .المطروحة األسئلةيستذكر ويجيب عن - 

                                                           
  .68-���67ر، ا�ذ
�ءات ا���&ددة، ص  ط�رق ��د ا�رؤوف: ��ظر-(1)
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  .عمال التي يجب القيام بها

أخرى  أساليبوالحوار مع مزجه 

داE"، ا�د�وان ا�وط�" �.�ط�و��ت 
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(1)

  :النهائية الصياغة- 

  .ذكر العواقب الناتجة عن كل تصرف- 

ص من النفايات واألعمالتقديم حلول للتخ - 

المناقشة والح أسلوبيستخدم المعلم : تنويه

  .نظًرا للفروقات الفردية

  : ج ألجوبة بعض التالميذ 

                                   

�داE"، ا�د�Nم ا�.&�
�و�و-�� ا���� ا�;��;� �ن ا��، ا��ر��� ا�&.��� وا�
  .68م، ص 2018-

 ا�
	� ا�����       

وهذه نماذج أل  

  

  

  

  

                                
+��ر �-�د، ا��ر���–(1)

-2017ا��در���، 
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  :تحليل جلسة الذكاءات المتعددة-

تم االعتماد في جلسة الذكاءات المتعددة على أسلوب العصف الذهني والمناقشة والحوار في     

المتفاوتة بين التالميذ حي تم صياغة األفكار، وقدرتهم  تقديم الدرس مع مالحظة مختلف الذكاءات

  :على تقديم اآلراء، والتعبير بكل حرية ما تم التعرف على مختلف الذكاءات من خالل

نظمة االعتماد  لوحظ قدرة التالميذ على مالحظة الصور وتقديمها على شكل أفكار متسلسلة وم - 

  )الذكاء البصري ( من خالل التعبير عن الصور هذا عند النماذج المقدمة للتالميذ الثالثة

النحوية تمكن التالميذ من استعمال لغة، والقدرة على الكتابة، لكن هناك بعض األخطاء  - 

  .واإلمالئية ولوحظ ذلك في التعبيرات المكتوبة والحلول المقترحة للتالميذ رغم وجود إجابات مألوفة 

  .ركات لشرح الفكرة، رغم الصعوبة في التركيب اللغويوالح واإلشاراتبعض التالميذ  استعانة - 

  .لتفكير والتخلص من الجمود الذهني من خالل القدرة على التعبير قدرة التالميذ على حرية ا - 

  :الخريطة الذهنية-3

  : مفهوم الخريطة الذهنية- 1- 3

م، وكان ظهور الخريطة الذهنية على 1971خرائط العقل في السبعينات، وبالذات  ابتكرت    

م مع نشر كتاب استخدم رأسك، فهي إحدى الدراسات التي تداخلت فيها 1974نطاق واسع عام 

العامل الجغرافي مع العمل البشري، ويعتبر أول من تطرق إلى تقنية رسم الخرائط الذهنية توني 
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 واستخدم عقلكالعقل أوًال وقوة العقل : حيث صّمم العديد منها وألف عّدة كتب  بوزان، والعمل بها

  .(1)وغيرها من الكتب

تعتبر خرائط العقل وسيلة للتخزين والتذكر للمعلومات، فهي أداة غرضية إبداعية أطلق عليها     

الخريطة المعرفية، الصور الذهنية، المنظمات البيانية  التسميات منها الخريطة الدماغية، مختلف

  .كًال حسب مفهومه وقد ُأختلف الباحثين في تسمياتها

بالًغا ما أدى إلى تنوع المفاهيم حولها ومن المفاهيم المقدمة ما  اهتمامانالت الخريطة الذهنية     

  :يلي

ة عن أفكار، باستخدام المخططات عبارة عن وسيلة تعبيري «:يعرفها شايع سعود أحمد على أّنها

فهي تعتمد على  تستخدم الذاكرة في إدراك األشياءعوضا عن االقتصار على الكلمات فقط، بحيث 

وهذه هي  ، والتذكر بقواعد وتعليمات ميسرةالذاكرة البصرية من رسم توضيحي سهل للمراجعة

  .(2)»ة التي يستخدمها العقل البشري في التفكيرالطريقة الفعليَ 

ة ما هي إّال وسيلة يستخدمها الدماغ من أجل التفكير، وتحويل فشايع يرى أّن الخريطة الذهنيَ     

الصور الذهنية إلى صور تعبيرية، مستخدما بذلك الذاكرة البصرية وترجمتها على شكل رسم 

  .واالستذكارمفهوم، وميسر للمراجعة 

                                                           
��� -ر�ر، ا��&ود�� ،Fر�ط� ا�&'ل ،�و�" و��ري �وزان: ��ظر- (1)
  .9م، ص 2010، 6ط ،�
  .15م، ص 2012، ���1/ �&ود أ+�د، ا��Fرط� ا�ذھ��� �.'رآن ا�
ر�م، أ,�ق �.��ر وا��وز�/، ا�
و�ت، ط - (2)
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 هي«:كونهالكتاب األمثل لخرائط العقل في وأدرج توني بوزان مفهوم الخريطة الذهنية في كتابه ا

الطريقة األسهل لتخزين المعلومات في مخك واستخراجها منه، إّنها وسيلة إبداعية فّعالة لتدوين 

  (1).»المالحظات التي ترسم خرائط ألفكارك وهي طريقة في غاية البساطة

ية لتمكنك من تذكر عبارة عن رسم عبثي منظم، وهي تعمل مع قدراتك الذهن «:وكذلك عّرفها

  .(2)»األشياء بطريقة أسهل

طريقة ممتازة للتعرض المسبق للمتعلمين  «:حين إريك جينسن أدرج الخريطة الذهنية على أّنهاي ف

في أّي موضوع، فمن خالل استخدام األلوان والحركة والرسم والتباين والتنظيم، تصبح المعلومات 

مشفرة في الخرائط الذهنية في المخ، وبمجرد رسمها يشارك بها الطالب مع اآلخرين مما يعزز 

  .(3)»عملية التعلم

  :خريطة الذهنية يندرج حول مما تم عرضه من مفاهيم حول ال

شايع يرى أّن الخريطة الذهنية وسيلة عقلية تعبيرية عمن يدور في الذهن، باستخدام  - 

  .لالستذكارالمخططات، وطريقة يستعملها الدماغ 

لتنظيم األفكار، وتدوين المالحظات، فهي تناسب  إبداعيةكما يرى توني بوزان على أّنها وسيلة  - 

  .ى يتمكن الفرد من التفكير والتذكرالقدرات العقلية حت

بينما يرى أريك جينسن أّن الخريطة الذهنية أداة من أدوات التعلم، وطريقة سريعة الكتساب  - 

  .المعلومات والمفاهيم العلمية عن طريق الرسم والتلوين، والتنظيم بها ينمي عملية التعليم

                                                           
��ب ا�9;ل �FراEط  - (1)
��� -ر�ر، ا��&ود��، ط�و�" �وزان، ا�
  .6م، ص 2009 ،1ا�&'ل، �
��� -ر�ر، ا��&ود��، ط- (2)
� ،"����-Nء ا�
  .51م، ص 2007، 3�و�" �وزان، 7وة ا�ذ
��� -ر�ر، ا��&ود��، ط-(3)
  95م، ص 2007، 1إر�ك -���ن، ا��&.م ا����" �.Z ا�&'ل، �
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  :مبادئ الخريطة الذهنية- 2- 3

مبادئ أساسية إلعداد الخريطة الذهنية وكل مبدأ يعّبر عن مرحلة جعل توني بوزان ثالث     

مرحلة القبول، مرحلة التطبيق، : الطاعة، التعاون، المخالفة، مع مقابليها: معينة وهذه المبادئ هي

  .مرحلة التعديل

وتعني محاكاة التلميذ للمعلم بحيث يكتفي المتعلم بطلب التوضيح عند الضرورة، وهي  :الطاعة -

مرحلة القبول حيث تكون مرحلة محاكاة النماذج الوارد بأكبر قدر ممكن من  األولىثل المرحلة تم

  .الوضوح والدقة

 تهذا المبدأ يقابل مرحلة التطبيق فيها يشرع الطالب أو المتعلم باستكمال المعلوما :التعاون -

  .األسئلةوتأكيدها من خالل طرح 

بعد أن يستوعب المتعلم تماما ما تعلمه من المعلم يبذل جهده بمواصلة عملية توظيف  :المخالفة -

ل لمهارات إعداد الخريطة المعرفة، وهو ما يقابلها في مرحلة التعديل فيها إشارة إلى التطور الكام

  .(1)الذهنية

ستيعاب المتعلم اإّن هذه المبادئ الثالث وما يقابلها من مراحل تعليمية محددة، تبّين مدى     

وكيفية إعدادها، وااللتزام بالحدود المناسبة حتى يتسن للمتعلم استكمال مهاراته  للخريطة الذهنية،

  .، وتدعيم أفكاره المطروحة بأفكار جديدة غير مألوفةاإلبداعية

  

                                                           
122- 121�و�" و��ري �وزان، Fر�ط� ا�&'ل ، ص : ��ظر-(1).  
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  :مزايا الخريطة الذهنية- 3- 3

     Cracking Creativityفي كتابه  للخريطة الذهنية عدة مميزات تتصف بها فمايكل ميكالكو    

  :أشار إلى جملة المميزات الخاصة بالخرائط الذهنية منها

  .تنشط جميع أجزاء المخ - 

  .التنظيم المفصل لألفكار حول الموضوع - 

  .توضح العالقات بين األجزاء المفصلة- 

  .عن الموضوع مما يسهل بتحديد الثغرات في المعلومات المخزنة تقدم صورة واضحة ومجملة - 

  .تجميع المفاهيم وٕاعادة صياغتها وتشجع على عقد المقارنات  - 

  .الصائبة لإلجابةالمحافظة على نشاط العقل والتقرب  - 

  .(1)موضوع مما يساعد على سهولة الحفظتحفز على التركيز في ال - 

ة بحيث تجعل المتعلم حافال ة العقليَ ة بمجملها ميزةمتفوقة من الناحية المعرفيَ فالخريطة الذهنيَ     

والنجاحات المختلفة واستثمار على كل المهارات التي يتمتع بها ومنها يمكن أن نالحظ  باإلنجازات

استخدامات الخريطة الذهنية سواء في الحياة اليومية أو التخطيط لمختلف األعمال فمزايا الخرائط 

لذهنية ما تجعل الفرد على حل كل أنواع المشاكل بما فيها الشخصية أو االجتماعية أو الدراسية ا

  .وتكون للفرد آراء حول أي موقف من مواقف الحياة

                                                           
��� -ر�ر، ا��&ود��، طا��دا�"�و�" �وزان، 7وة ا�ذ
�ء : ��ظر - (1)
  .64-63، ص م1 ،2007، �
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  :خطوات رسم الخريطة الذهنية - 4- 3

  :إّن رسم الخريطة الذهنية تنفذ بكل سهولة وجعل بوزان سبعة خطوات النجازها تتجلى فيما يلي    

من المنتصف، يتيح  البدءمن منتصفها ألّن  والبدءجلب ورقة بيضاء وثنّيها من جميع الجوانب  - 

  .للذهن الحرية في التعبير وٕاطالق العنان للمخ، وتمتعه بالحرية والتلقائية

استخدام أشكال أو صور للتعبير عن الفكرة المركزية، الّن الصورة تساعد الصورة على تفعيل  - 

  .تحافظ على االنتباه والتركيزالخيال بحيث 

استخدام األلوان أثناء الرسم، ألّنها تمنح الحركة واإلثارة، فهي تضفي على العقل طاقة هائلة  - 

  .للتفكير اإلبداعي

توصيل الفروع الرئيسية للشكل المركزي، فكل فرع يتصل بفرع آخر مما يجعلها تنشرع فروع  - 

  .يل بين األفكار ليصل إلى الفكرة اإلبداعيةالشجرة، فهي تسهل عملية التذكر والتوص

رسم الخطوط المنحنية عوضا عن المستقيمة، ألّن المستقيمة تغلب على الذهن الملل أّما  - 

  .الخطوط المنحنية تثير اإلثارة والتمتع

استخدام الكلمات المفردة ألّن الكلمة المفردة تمنح للخريطة الذهنية القوة والمرونة، فهي تشبه  - 

  .عمليات الحسابية، فكل كلمة مفردة هي كلمة محررةال

  استخدام الصور أثناء رسم الخريطة الذهنية ألّنها تجعل خريطة الذهن أكثر جماال وسهولة - 
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  .(1)للتذكر، فالصور تعوض عن الكلمات

الخطوات لرسم الخريطة الذهنية تذهب بنا إلى أبعد العالقات الجديدة، وخلق الروابط مّما  فإتباع    

بمجموعة المعلومات التي أطلقها المخ أثناء  واالحتفاظ تكسبنا مهارات عديدة، كالقدرة على التذكر

مالحظات الرسم، والتغلب على االنتقادات والمالحظات بالبحث والخيال، وتنمي المفاهيم وتدوين ال

  . ات واالستقاللية والتركيز، واالستيعاببدقة واختصار، واالعتماد على الذ

  

  

  :ةة للخرائط الذهنيَ الفوائد التربويَ - 5- 3

ة بفوائد تنعكس على المعلم والمتعلم باإليجاب ة التعليميَ ة في العمليَ تعود رسم الخرائط الذهنيَ     

  :أوجزها فيما يلي

                                                           
��� -ر�ر، ا��&ود���ط� �و�" �وزان، 
�ف �ر�م Fر: ��ظر-(1)
  .45-41م، ص 2009، 7ط ،ا�&'ل، �
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  .في ترسيخ المعلومات وتوالي األفكار في الذهن تساعد الخريطة الذهنية - 

  .توسيع دائرة الفهم، وٕاضافة معلومات إلى ما هو موجود مسبقا في الذهن - 

  .نظرة شمولية للموضوع المطروح إعطاء - 

  .مراعاة الفروق الفردية عند المتعلمين - 

  .العنان للمخيل وٕاطالقالحرية في التعبير  - 

  .والمهاري لدى كل من المعلم والمتعلمتنظيم البناء المعرفي  - 

  .تقوية الذاكرة والتركيز بشكل أكبر - 

  .تحّبب عملية التعليم فهي أسلوب مرح - 

  .االستذكار السريع للمعلومات - 

  .تساعد المعلم على المناقشة والحوار حول الموضوع - 

  .تمكن المعلم من التعرف على التصورات غير المالئمة لدى المتعلمين - 

عدة  أساليب أثناء تقديم الدرس وتتيح له الفرصة في إعطاء المعلومات  بإتباعاعد المعلم تس- 

  .بالشكل التلقائي المرح
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  .(1)رة كلية للموضوع بالتفصيل المحببتساعد المعلم على رسم صو  - 

 اإلبداعيةوالتفكير لدى المتعلم وتطور مهاراته  اإلبداعيومنه فالخرائط الذهنية تنمي النشاط    

مها سواء أثناء الدرس أو دالمعلم أن يستخ فهي أسلوب ذو حدين على المعلم والمتعلم فقد يستطيع

قبل الدرس أو بعده فهي وسيلة فهي وسيلة تحبب للمتعلم الدراسة، توسيع معارفه وسهولة تذكيره، 

فع القيود على التفكير وفهمه للموضوع المتناول، فهي تشجع المتعلم على قراءتها والتأمل فيها، وتر 

  .العقلي، وتحريك الذهن وتقويته

  

  

  

  

                                                           
�Fدام ا�FراEط ا�ذھ��� ," ����� ��6رات : ��ظر - (1)��� "�.&� Jظ�م ودرا�� ,��.�� �ر�����و,�ء �.���ن Kو-�ن، 

����� ا�-��&��، ا��-.� ا��ر�و�� ا�دو���  ا��9رة�دى ط����ت 
.��  ا���ما��&ر," ," ���ق �ر��� ا�ط�ل ,"  ا9داء

 .551، ص م2013، 06ا���F%%�، ا�&دد

  



أ����� �����ة ���
��� ا��ا��                        ا�
	� ا�����                            

 

70 

 

  :درس نموذجي للخريطة الذهنية - 6- 3

  16/05/2019: ابتدائية حجاج محمد                                   التاريخ: المدرسة

  تراكيب نحوية: الحصةالثالثة ابتدائي: السنة

  دقيقة 45: المدة    درس داللة كان وأخواتها: عنوان الدرس

  .القدرة على أن يتعرف على كان وأخواتها ودالالتها :العام  الهدف

رسم خريطة ذهنية لكان وأخواتها ودالالتها مع تقديم  :الخاص

ترجمتها إلى أشكال مع سرعة  وٕامكانيةأمثلة واستحضار أفكار 

بكل دقة ووضوح مع تحقيق مهارات التفكير  لألمثلةتدوينه 

  .اإلبداعي

  :مرحلة االنطالق  

من طرف المعلم مع تسجيلها علaالسبورة ثم يطلب األمثلةقراءة - 

  .من المتعلمين قراءتها

  أتعرف على داللة كان و أخواتها«

  أالحظ وأميز

  .كانت فرحة العائلة كبيرة بلقاء العمة_ 

و أمي يدعوان عمتي لألكل ، لكن عمتي صارت  أبيظل _ 

  .تتبع حمية غذائية 
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  تحول من حالة إلى أخرى : صار .في وقت الصبح : أصبح_

  (1)»ءفي وقت المسا:أمسى .    ي وقت الليلف: بات_ 

أحكام  إصداريطلب من المتعلم مالحظة الظاهرة ويميزها مع - 

  .على وظيفة المركبات اللغوية والنصية

كان وأخواتها على الجمل  إدخاليطلب المعلم من المتعلمين - 

  .المدونة ماذا أفادت؟ وهكذا مع البقية

  الوصول بالمتعلمين الستنباط القاعدة- 

  :الجلسة  

عليهم أن يذكروا ويستحضروا  شرح للتالميذ كيفية الجلسة وأنَ 

القاعدة المقدمة موظفينها كخريطة ذهنية بعيدا عن الخوف 

  .واالرتباك

تبدأ برسم الخريطة الذهنية وتدوين كل ما تم تقديمه  ثم- 

واكتسبه من قبل وتوظيفها على شكل أمثلة أو رسم لتوضيح 

  .األمثلة

أرسم خريطة ذهنية لكان وأخواتها ودالالتها  :الصياغة النهائية

  .ومحاولة شرح األمثلة برسومات أمثلةمع 

 تنويه أثناء شرح الدرس استخدمت جلسة العصف الذهني- 

إلى الطريقة التقليدية حتى يتم استيعاب  باإلضافةلتقديم الدرس 

تقديم أمثلة سواء  بإمكانيةالمتعلم للدرس وقدرته على الفهم 

                                                           
�داE"، ص –(1)�Nم ا�.&�  .�88ن ا�%�د �ور�" �راب، ا�.�8 ا�&ر��� ا���� ا�;��;� �ن ا�
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  .مكتسبة أو غير مألوفة

  :وهذه بعض النماذج ألجوبة التالميذ
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  :تحليل جلسة الخريطة الذهنية

التالميذ القاعدة طلب منهم رسم الخريطة،  واستيعابمن خالل تقديم درس داللة كان وأخواتها،     

وكانت استجابة كبيرة من طرف التالميذ ما خلق جو التفاعل والنكت في الحصة الحظت في 

  :أعمال التالميذ

استخدمت األشكال والرسومات للتعبير عن األمثلة المقترحة و أمام كل :  التلميذة فردوس قيطي- 

مثال رسم توضيحي لتقريب الصورة ، وقدرتها على توصيل األفكار ورسم الخطوط المنحنية بدل 

  .قيمة واستعمالها األلوان تالمس

م ورسمها هي األخرى اتبعت طريقة رسم الخريطة الذهنية بكل تنظي: ن شاللي يالتلميذة نسر  - 

  .واستعمال الخطوط المنحنية لألشكال والرسومات المألوفة 

قدرتها على توصيل الفرع الرئيسي بالفروع األخرى هناك استعمال : التلميذة سلسبيل قدور شريف 

  .ضئيل للرسومات نظرا للفروقات الفردية والقدرة على التخيل الذهني 

  :ية من خالل النماذج تالالخصائص الاستخلصنا  رغم الفروقات الفردية  

  .تنظيم كل من التالميذ األفكار المستنبطة في الدرس وتقديمها على شكل خريطة - 

  .استذكار القاعدة وٕاعادة صياغتها - 

  .قدرتهم على تقديم األمثلة لكن بدرجات متفاوتة بين التالميذ- 

  .قدرتهم على التقرب لإلجابة الصائبة - 

  .جو التفاعل واستجابات تحفيزية ما نشط جميع أجزاء التفكيرخلقت جلسة الخريطة الذهنية - 
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  .حفزهم على قوة التركيز مع سهولة االستذكار - 

  .األشكالمالحظة الطالقة لمعظم التالميذ وهي طالقة  - 
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وفي الختام يمكن تلخيص النتائج التي توصلنا إليها من هذه العملية التجريبية لتطوير        

العصف الذهني  (مهارات التفكير لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي من خالل اقتراح األساليب الثالثة 

  ) :الذكاءات المتعددة ، الخريطة الذهنية 

على التفكير له أثر كبير في مساعدة تالميذ السنة الثالثة أسلوب العصف الذهني  - 

 .اإلبداعي، وهذا ما يدعو إلى استخدامه كأسلوب في العملية التعليمية التعلمية

إعطاء وجهات نظر عديدة، ومختلفة، مع العصف الذهني مكن تالميذ السنة الثالثة من  - 

 .محاولة إيجاد الحلول إطالق عنان التفكير واإلحساس بالموضوع، أو المشكلة مع

شجعهم على تالميذ السنة الثالثة ابتدائي، و  سلوب العصف الذهني بني الثقة لدىأ - 

الصراحة، واالنفتاح الذهني، وعلى المعلم أن يراعي خطة محكمة أثناء تقديم األجوبة 

 .المتوقعة من المتعلمين

م وقدراتهم المعرفية، مع مهاراته نظرية الذكاءات المتعددة أشبعت  حاجات التالميذ، ونمت - 

 .احترامهم لذواتهم

السنة الثالثة  لتالميذكبير في معرفة القدرات العقلية  نظرية الذكاءات المتعددة لها أثر - 

 .بشكل أوسع ابتدائي

 .القدرة على حل المشكالتالذكاءات المتعددة غرست في تالميذ السنة الثالثة ابتدائي  - 

ي تنمية مهارات التفكير تأثيرا واضحا ف أثرت طوة من خطوات الخريطة الذهنيةكل خ - 

 .اإلبداعي لتالميذ السنة الثالثة ابتدائي 

أسلوب الخريطة الذهنية له دور هام في تطوير المهارات العقلية المختلفة، وتسهيل عملية  - 

 .التعلم لذا على المعلم أن يتبناها كأداة تعليمية
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 التفكير اإلبداعي، وقدرة التلميذ مهارات ألسلوب الخريطة الذهنية لمسة بارزة في تطوير - 

 .على ربط المواقف السابقة واستخدامها بالمواقف الجديدة



  

  ملحق  

تعريفي بالمؤسسة  

  التي تّم فيها  

 التربص
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  :الدراسة الميدانية

  :الدراسة االستطالعية-1

م، 2019 تم القيام بالدراسة االستطالعية بابتدائية حجاج محمد بسور الغزالن في شهر ماي     

وفيها تم مقابلة كل من المدير ومعلم االبتدائية للسنة الثالثة ابتدائي، وشرح لهم موضوع البحث 

  .سة والقيام بمالحظات أثناء تقديم الدروساوالمرحلة العمرية، وبعدها مباشرة قمت بالبدء بالدر 

  .تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي: منهجية الدراسة-2

 20ثالثة ابتدائي القسم المكون من على تالميذ السنة ال األساليبتم تطبيق :اسةعينة الدر -3

  .تلميذ

كانت بداية إجراء الجانب الميداني الذي قمت به في نهاية  :زمان ومكان إجراء الدراسة-4

حصص، وانتهت فترة التربص في نهاية  06شهر أفريل من السنة الجارية وكانت عدد الحصص 

 .من نفس السنة شهر ماي

  :تم تجريب ثالثة أساليب للتفكير اإلبداعي : ةاسوسائل الدر -5

: الكتابي من كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة بعنوان اإلنتاجأسلوب العصف الذهني على  - 

 الشاطر حسن

 .أسلوب الذكاءات المتعددة على كتاب التربية العلمية درس شكًرا أحباب النظافة - 

  .درس التراكيب النحوية من كتاب اللغة العربية: الخريطة الذهنيةأسلوب  - 
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  .القرآن الكريم-

  :قائمة المصادر والمراجع- 

  :والمراجع العربيةالمصادر - 1

  ، دار صادر للنشر والتوزيع، عمان، د ط، د دار المعارفابن منظور، لسان العرب،  -1

أسماء فوزي حسن التميمي، العصف الذهني وعالمة باأللغاز الرياضية، مجلة دراسات تربوية،  -2

  .م2012 العدد الثامن عشر، نيسان

، 1الكتب العلمية، لبنان، طباسل عيون السود، دار : ، تح1البالغة، ج أساسالزمخشري،  -3

  .م1998

  م2005، 8مؤسسة الرسالة، بيروت، ط،  روز أبادي، القاموس المحيطالفي -4

  .م2015، تنمية الذكاء، الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، د ط،إيهاب كمال -5

  .م2014، 1األردن، ط حمادنة، التفكير اإلبداعي، عالم الكتب الحديث،برهان محمود  -6

بن الصيد بورني سراب، اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي، الديوان الوطني  -7

  .م2018-2017للمطبوعات المدرسية، 

رة للنشر والتوزيع توفيق أحمد مرعي، محمد محمود الحيلة،  طرائق التدريس العامة، دار المسي -8

  .م 2002، 1عمان، ط

نشر جابر عبد الحميد جابر، الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق، دار الفكر العربي لل -9

  .م2009، 1والتوزيع، القاهرة ط
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، 1جابر عبد الحميد جابر، قطر التفكير ونظرياته، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط - 10

  .م2008

ن دار الشروق للنشر )مع مئات األمثلة التطبيقية(جودة أحمد سعادة، تدريس مهارات التفكير  - 11

  .م2008، 1والتوزيع، عمان ط

حسن شحاتة، زينب النجار، معجم المصطلحات التربوية والنفسية عربي انجليزي انجليزي  - 12

  .م2003، 1ة اللبنانية، القاهرة، طعربي، الدار المصري

نشر عبد الهادي، الذكاءات المتعددة أنواع العقول البشرية، دار العلوم لل حسين محمد - 13

  .م2009 1والتوزيع، القاهرة، ط

حمار مجيد ، التربية العلمية والتكنولوجية السنة الثالثة ابتدائي ،الديوان الوطني للمطبوعات - 14

  .م2018- 2017المدرسية ،

نماذج (خالد خلف المحاميد، أحمد محمد التح، استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة  - 15

  .م 2007،  1كتبة الوطنية، عمان، طالم) تطبيقية

، عالم الكتب الحديث للنشر )نماذج تطبيقية(خير سليمان شواهين، نظرية الذكاءات المتعددة  - 16

  م 2014، 1والتوزيع، األردن ط

نشر الجمال، تنمية التفكير االبتكاري لطفل الروضة، المكتبة العصرية لل رضا سعد أحمد - 17

  .م2009، 1والتوزيع القاهرة، ط

رضا مسعد السعيد، هويدا محمد الحسيني، استراتيجيات معاصرة في التدريس للموهوبين  - 18

  .م2007ة للكتاب، األزاريطة، د ط، والمعوقين، مركز اإلسكندري
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التفكير - التفكير العلمي- وسهى إبراهيم عبد الكريم، التفكير وأنماطهرعد مهدي رزوقي  - 19

، 1توزيع والطباعة، عمان، طالتأملي، التفكير الناقد، التفكير المنطقي، دار المسيرة للنشر وال

  .م2015

، 1دار المسيرة، عمان،  ط زيد سليمان العدوان، تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق، - 20

  .م 2011

لخرائط المفاهيمية سامح صالح الحطيبات، استراتيجيات معاصرة في تنمية التفكير اإلبداعي ا - 21

  .م2010، 1دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، ط ،والعصف الذهني

، )بين النظرية والتطبيق(سعاد عبد الكريم الوائلي، طرائق تدريس األدب والبالغة والنصير  - 22

  .م 2004، 1توزيع، عمان، طدار الشروق للنشر وال

، دار الثقافة للنشر )يةتدريبات وتطبيقات عمل(سعيد عبد العزيز، تعليم التفكير ومهاراته - 23

  م،2007، 1عمان، ط والتوزيع

سهيلة محسن كاظم الفتالوي، المدخل إلى التدريس، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، د  - 24

  .م2010،ط

  .06اتيجية العصف الذهني، المحاضرةستر سوسن أحمد المعلمي، إ - 25

، 1مهارات التفكير اإلبداعي الناقد، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط ،سوسن شاكر مجيد- 26

  .م2008

شايع سعود أحمد ، الخارطة الذهنية للقران الكريم ، أفاق للنشر والتوزيع ،الكويت - 27

  .م1،2012،ط
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المتعددة وصعوبات التعلم برنامج تعليمي لتعليم مهارات  صباح العنيزات، نظريات الذكاءات - 28

  .م2009، 1للنشر والتوزيع، عمان، طالقراءة والكتابة، دار الفكر 

، 1طارق عبد الرؤوف عامر، الذكاءات المتعدد، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط - 29

  .م2007

للنشر والتوزيع،  دار اليازوري العلميةطارق عبد الرؤوف، ربيع محمد، الذكاءات المتعددة،  - 30

  .م2008 1عمان، ط

، 3يدان والعدلوني، مبادئ اإلبداع، قرطبة للنشر والتوزيع، د ب، طو طارق محمد الس - 31

  .م2004

عبد اللطيف بن حسين فرج،  طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين، دار المسيرة للنشر  - 32

  .م 2005، 1زيع والطباعة، عمان،  طوالتو 

عبد اهللا عبد الحليم محمد، رحاب عادل جبل،  المهارات التدريسية والتدريب الميداني في  - 33

، دار الوفاء لدنيا الطباعة )مفاهيم، مبادئ، تطبيقات(ضوء الواقع المعاصر للتربية الرياضية 

  .م 2011، 1والنشر اإلسكندرية، ط

والنشر والتوزيع، عمان، ب مشّوقة، ديبونو للطباعة عبد الواحد الكبيسي، تنمية التفكير بأسالي - 34

  .م2007 1ط

، 1طللطباعة والنشر، عمان، ديبونونمية التفكير بأساليب مشوقة،عبد الواحد حميد الكبيسي، ت - 35

  .م2007
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سيناريو التخطيط ،دار التعليم - ية مهنية للمعلمم محمد عبد القادر سيد ،سلسلة تنمعصا- 36

  .م2017،دط،الجامعي ،القاهرة 

نماذج (عدنان يوسف العتوم، عبد الناصر ذياب الجرح وموقف بشارة، تنمية مهارات التفكير  - 37

  .م2006، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط)نظرية وتطبيقات عملية

 2علم الدين عبد الرحمان الخطيب، أساسيات طرق التدريس،  الجامعة المفتوحة،  د ب،  ط - 38

  .م1997،

  .م2006طبيقاتها، القاهرة،  د ط ، علي أحمد مدكور، مناهج التربية أسسها وت - 39

  .م2005، 1عمر حسن مساد، سيكولوجية اإلبداع، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط - 40

عمران جاسم الجبوري، حمزة هاشم السلطاني، المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، دار  - 41

  .م2013، 1والتوزيع، عمان، طالرضوان للنشر 

فاطمة أحمد العابد، العصف الذهني والتفكير المبدع، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، د ط،  - 42

  .م2015

فاطمة محمود الزيات، علم النفس اإلبداعي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  - 43

  .م2009، 1ط

اييره، نظرياته، قياسه، تدريبه، مراحل العملية اإلبداعية مفهومه، مع: فتحي جروان، اإلبداع - 44

  .م2002، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط

  م،2004، 2فتحي عبد الرحمن جروان، الموهبة والتفوق واإلبداع، دار الفكر، عمان، ط - 45
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