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  بداعيالتفكير اإل

M  
التفكري غريزة إنسانية فطرية، فال يوجد إنسان ال يفكر، فهو حركـة العقـل، وميكـن أن   

ا، فيسـيطر عليهـا اهلـوى، تضطرب إىل حركـة عشـوائية ال غائيـة، وقـد تفقـد هـذه احلركـة وجهتهـ
أو تســتقيم علــى طريــق ومنهجيــة صــحيحة فيســري خبطــى منظمــة يصــل Xــا إىل الغايــة املنشــودة 

    .)١(من وراءه، خاصة وأن العقل خاصية اختص Xا اهللا عز وجل اإلنسان وألجلها ُكرِّم
  تعريف التفكير وضرورته :  
  .)٢(التفكري لغة: إعمال اخلاطر يف شيء  
الرتبـــويني: كـــل نشـــاط عقلـــي هـــادف مـــرن، يتصـــرف بشـــكل مـــنظم، يف  التفكـــري عنـــد  

حماولـــــة حلـــــل املشـــــكالت، وتفســـــري الظـــــواهر املختلفـــــة املختلفـــــة والتنبـــــؤ Xـــــا واحلكـــــم عليهـــــا، 
باستخدام منهج معني يتناوهلا باملالحظة الدقيقة، والتحليل، وقد خيضـعها للتجريـب يف حماولـة 

  .)٣(للوصول إىل قوانني ونظريات
سـويدان : بأنـه إعمـال العقـل يف املعلومـات واخلـربات للوصـول الفه الـدكتور طـارق ويعر   

  لرأي.
  التفكير ضرورة:

تكمــن أمهيــة التفكــري كضــرورة حيويــة يف أنــه الســبيل للثــروة احلقيقيــة ألي أمــة، فأمهيــة   
األمم ودورها يكمن يف كمية األفكـار البنـاءة الـيت ختلصـها مـن قيـود الضـرورات، وتعلمهـا حـل 

  دروب العقل اليت تسلكها. وإبصاراملشكالت 
  

                                                 
  ، بتصرف٥أصول التفكیر اإلسالمي، أمین حسن عمر، ص  - )١(
  ، باب فكر.٣٠٧، ص ١٠لسان العرب، ابن منظور، ج - )٢(
  .١٤فصول في التفكیر الموضوعي، عبدالكریم بكار، ص  - )٣(
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  اإلبداع
  أبدعت الشيء: اخرتعته على غري مثال.لغة: 

  .)١(واملبدع : املنشئ أو احملدث الذي مل يسبقه إليه أحد
  االصطالحي: اإلبداعتعريف 
  يعرفه " هافل " : بـ القدرة على تكوين تركيبات أو تنظيمات جديدة.  
ملبادرة اليت يبديها الشخص بقدرته علـى االنشـقاق مـن التسلسـل ويعرفه مسبسون : بـ ا  

  العادي يف التفكري إىل خمالفة كلية.
ويعرفه مسيث: العملية اإلبداعية هي التعبري عن القدرة علـى إجيـاد عالقـات بـني أشـياء   

  مل يسبق أن قيل أن بينها عالقات.
  .)٢(جبديد" اإلتيانبـ " عملية  سويدان والدكتور حممد العدلوينالويعرفه الدكتور طارق   
ـــ : " القــدرة علــى ابتكــار اجلديــد، أو إجيــاد عالقــة جديــدة بــني أشــياء متنــاثرة    وأعرفــه ب

  مبعثرة، أو إجياد احللول للمشكالت املعرتضة بأقصر وقت وأقل جهد ممكن".
  أهمية اإلبداع:

اجـة إليـه علـى تكمن أمهية اإلبداع يف كونـه مـن ضـرورات احليـاة، إذ ميكـن تصـنيف احل  
  أكثر من صعيد من خالل:

 اإلبداع مهم لبناء شخصية اإلنسان الفردية واحلصول على الرضا الذايت. .١
 اإلبداع مهم لتوضيح األشياء الغامضة. .٢
اإلبـــــداع مهـــــم ألن التقـــــدم واالزدهـــــار علـــــى كافـــــة املســـــتويات وصـــــعد احليـــــاة مـــــرتبط  .٣

 باإلبداع.
 املناسبة للمشاكل. اإلبداع مهم ألنه قادر على إجياد احللول .٤
 اإلبداع مهم ألنه قادر على إجياد عالقات جديدة وتوظيفها لتحقيق األهداف. .٥

  

                                                 
  .٨مبادئ اإلبداع، طارق السویدان وآخرین، ص -)١(
 .المصدر السابق. نفس الصفحة -)٢(
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  خصائص اإلبداع:
  يلخص الدكتور طارق السويدان خصائص اإلبداع من خالل:  
 القدرة على اكتشاف اجلديد. .١
 الربط بني العالقات اجلديدة والقدمية للخروج بشيء جديد آخر. .٢
 ذ من اآلخرين إال بالقدر الذي خيدم اإلبداع.عن األخ اإلحجام .٣
 القدرة على النظر لألمور من زاوية خمتلفة عن نظر اآلخرين. .٤
 القدرة على مالحظة التناقضات والنواقص يف البيئة احمليطة. .٥
 ال تشرتط اجلدة لآلخرين بل يكفي أن يكون جديداً بالنسبة للمبدع فقط. .٦
  .)١(لَّم بهاإلبداع علم نظري جترييب ال Pائي مس .٧

  المبدع: المعلمسمات 
مبدعاً جيب أن يتحلى مبجموعـة مـن الصـفات والقـدرات تظهـر نتائجهـا املعلم ليكون   

  يف سلوكه وهذه السمات هي :
  :الطالقة -١  
تتمثــل الطالقــة بالقــدرة علــى إعطــاء عــدد كبــري مــن األفكــار خــالل فــرتة زمنيــة حمــددة،   

الطالقـة عـدد كبـري مـن اجلمـل والرتاكيـب املفيـدة، أو : كإعطـاء الطالقة اللفظيةسواء أكانت 
  كإعطاء عدد كبري من األفكار املفيدة واملنتجة يف وقت حمدد.  الفكرية
  : المرونة -٢  
، واملشـاكل املعرتضـة، والتفكـري ة على التكيف مـع املواقـف الطارئـةيقصد باملرونة القدر   

صــية عنــد الطــالب جيــب علــى املعلــم أن الســريع إلعطــاء احللــول اإلبداعيــة. ولتنميــة هــذه اخلا
  يوضع الطالب ضمن أوضاع خمتلفة بشكل متعمد حىت ينمي لديهم املرونة بشكل تدرجيي.

              الحساسية للمشكالت -٣  
ال يكــون املبـــدع مبــدعاً إذا رأى األمـــور كمــا يراهـــا اإلنســان العـــادي، لــذلك مـــن أهـــم   

شــكالت، فهــو يــرى املشــكلة وحيلهــا دون الصــفات الــيت جيــب أن يتحلــى املبــدع حساســيته للم
  أن يشعر اإلنسان العادي بوجود املشكلة أصًال.

                                                 
  وما بعدھا. ٢٦مبادئ اإلبداع، طارق السویدان وغیره، مصدر سابق، ص   -)١(
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  األصالة : -٤  
ـــــف    ـــــى التكي ـــــه عل ـــــدع، وقدرت ـــــيت يطرحهـــــا املب مـــــع بيئـــــة الصـــــف إن كميـــــة األفكـــــار ال

املبــــدع ذا أفكــــار منتجــــة املعلــــم كــــل هـــذا جيعــــل الــــيت ميكــــن أن تقــــع  وحساســـيته للمشــــكالت 
كررة، وهذه اخلاصـية مهمـة فتكـرار األفكـار ال يعـّد إبـداعاً و عـدم جديـة وفاعلة، ال تقليدية م

  األفكار ال يعد متّيزاً ... اخل.
  االستمرارية: -٥  
يقولــون لــيس التفــوق أن حتصــل علــى املرتبــة األوىل فقــط، لكنــه أيضــاً أن تبقــى مســتمراً   

  ن مبدعاً.فيها، فاملبدع حمافظ  على مستواه، يرتقي بنفسه دائماً وإال ال يكو 
 .لمواقف التدريسالتخطيط الجيد  -٦
 املناسبة وتنفيذها. اختيار االستراتيجية -٧
 ، والتعامل معها.مواجهة المتغيرات الصفيةالقدرة على  -٨
  .)١(مبدع ومبتكر في حياته العامة -٩

 

  مهارات في تعليم الطالب اإلبداع:
همـا كـان مسـتواها، ألن مهمتـه ، على املدرس أن حيرتم أسئلة طالبـه ماحترام األسئلة - ١

 أن يرتقي مبستوى الطالب إىل مرتبة أعلى مما هو فيها.
، إن املناخ العام الـذي حيدثـه املـدرس أثنـاء الـدرس يعطـي دافعـاً للطـالب مناخ الصف - ٢

 وينمي لديه حب التعلم واالستطالع.على االندفاع بطرح األفكار اجلديدة، 
" كيـف حنـل هـذه املسـألة؟" " هـل ميكـن االتيـان ، كــ االكثار مـن األسـئلة التحليليـة  - ٣

 حبل آخر غري هذا احلل؟ ".
، تشجيع الطالب برتسيخ مبدأ أن كل واحد مـنهم ميكـن أن يكـون مبـدعاً، التشجيع - ٤

 ومنتجاً يف البيئة واjتمع الذي يعيش فيه.
، فمن األسـاليب مهـارة العصـف الـذهين، استخدام أساليب تنمية التفكير اإلبداعي - ٥

 وب القبعات الست، وأسلوب األسئلة الذكية، اخل ...وأسل

                                                 
 . بتصرف. ١٥د. یسري مصطفى السید، ص، التفكیر استراتیجیات تعلیمیة تساھم في تنمیة)١(
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ـــروتين - ٦ ـــة وال اللـــذين يقـــتالن اإلبـــداع، هـــذا ال يعـــين أن يتحـــول الفصـــل  تجنـــب الرقاب
الدراســي إىل ســاحة فوضــى، لكــن ال بــّد مــن نظــام، وأن يكــون هــذا النظــام مــع شــيء 

 من احلرية املولدة لإلبداع.
يطــرح األســئلة امللفتــة والغريبــة ليجــذب  ، مــن براعــة املعلــم أنطــرح األســئلة الملفتــة - ٧

 انتباه الطالب إىل ما يريد طرحه، وإيصاله إىل التالميذ.
واالسـتزادة مـن املعلومـات الـيت يدّرسـهم إياهـا يف  تشـجيع الطـالب علـى االسـتطالع - ٨

 الدرس عن طريق البحث.
 يف النفس لدى الطالب. تنمية الشعور بالثقة - ٩

مــواهبهم وتــوفري النشــاطات لــذلك عــن  وتنميــة مســاعدة الطــالب الموهــوبين -١٠
 طريق التواصل مع املدرسة واألهل.

واألمانــة والشــجاعة األدبيــة واملرونــة الفكريــة،  تــدريب الطــالب علــى الصــدق -١١
 واالستعداد للتعبري عن اجتاهاnم، وعدم التمسك األعمى باآلراء.

 من خالل النشاطات املنمية خلياله. طالق الخيالإ -١٢
ـــرأي اآلخـــرتشـــجيع الطـــالب علـــى  -١٣ ـــه برحابـــة صـــدرعـــدم رفـــض ال  ، وتقبل

 عدم التعصب األعمى لرأي معني بدون دليل.و ، واحرتام صاحبه
 املهم جداً بني مواد التدريس والواقع احليايت الذي يعيشه الطالب. الربط -١٤
 )١(.تعويد الطالب على الربط المحكم بين النتائج باألسباب -١٥
ذا الـــدفرت أن يتـــدرب مهمـــة هـــ تعويـــد الطـــالب علـــى حمـــل دفتـــر صـــغير، -١٦

الطالب على تـدوين كـل األفكـار الـيت ختطـر ببـاهلم حـىت ال ينسـوها، فمـن املمكـن أن 
 حيتاجوها يف وقت آخر، وهذه الطريقة مهمة جداً لتعوده على تنظيم أفكاره ووقته.

  

                                                 
، بتصرف. ٩٧-٩٤كیف تنمي مھارات االبتكار واإلبداع الفكري في ذاتك وأفراد مؤسستك، محمد أحمد عبدالجواد، ص  – )١(

  ، موقع المفكرة الدعویة. بتصرف٢٧-٢٦استراتیجیة العصف الذھني، د. راشد العبدالكریم، ص 
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  التفكير اإلبداعي
  تعريف التفكير اإلبداعي:  
 األفكــار والــرؤى اجلديــدة، أو الــيت العمليــة الذهنيــة الــيت نســتخدمها للوصــول إىل" هــو   

  .)١("تؤدي إىل الدمج بني األفكار أو األشياء اليت يعتقد سابقاً أPا غري مرتابطة
ويقــرتب هـــذا التعريـــف مـــن تعريــف اإلبـــداع، إال أنـــه يفـــرتق عنــه بـــأن اإلبـــداع هـــو مثـــرة   

ة الـيت أوصـلتنا إىل التفكري اإلبـداعي، فعنـدما تظهـر فكـرة إبداعيـة جديـدة، فـإن العمليـة الذهنيـ
  هذه الفكرة هي ما يسمى التفكري اإلبداعي.

  أهمية تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب:  
بــل إن  ،أهــم أهــداف الرتبيــة عمومــااإلبــداعي متثــل تنميــة قــدرة الطــالب علــى التفكــري   

الــبعض يــرى أن تنميــة قــدرة الطــالب علــى التفكــري بطريقــة تعيــنهم علــى التغلــب علــى مشــاكل 
، حيث أن الرتبية هي عملية توثيق الصلة بـني )٢(حلياة اليت تواجههم متثل الغاية النهائية للرتبيةا

الفرد وبيئته؛ لغرض احلصول علـى فـرد حيمـل مبـادئ وقـيم هـذا اjتمـع، ليـنعكس ذلـك تطبيقـاً 
عمليـــاً علـــى أرض الواقـــع، وهـــذا ال يتحقـــق بعقـــول تعتمـــد علـــى التفكـــري التقليـــدي اخلـــايل مـــن 

بداع، ومبا أن الطالب هم بذرة اjتمع، جيب العمل على تنمية هذه املهارة املهمـة ليتحقـق اإل
  للمجتمع ما يصبو إليه.

  أهداف تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب  
يف الطالب اإلبداعية إن تنمية اإلبداع جزء من مسؤولية املدرسة يف تنمية النواحي  - ١

  ب املختلفة.مع االعرتاف والقبول بقدرات الطال
أن الصفة السائدة يف احلياة احلديثة هي خضوعها للتغيري السريع وأن املعارف  - ٢

واملهارات اليت حيتاجها الفرد يف املستقبل قد ال تكون معروفة يف الوقت الذي 
يف املدرسة أو اجلامعة لذلك جيب على املؤسسات التعليمية أن الطالب يقضيه 

جلديد والقدرة على التكيف والبحث عن أساليب تشجع املرونة واالنفتاح على ا
  جديدة لفعل األشياء والتحلي بالشجاعة إزاء األمور غري املتوقعة.

                                                 
 م.٢٠٠٢،  ١الحیزان، الریاض، مجلة البیان، ط ھفكیر اإلبداعي، عبد اإلللمحات عامة في الت - )١(
، موقع المفكرة ٨، محمد حسن المصري، إدارة التطویر التربوي بجدة، صأھمیة التدریس لتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي  -)٢(

  الدعویة.
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على التعامل مع حتديات احلياة وما ينتج عنها من أنواع الضغوط الطالب مساعدة  - ٣
 والتوتر.

  اإلبداعيتنمية التفكير مهارات يستخدمها المعلم ل
، لكنهم خيتلفون يف إبداعيةل األفراد األسوياء لديهم قدرات يتفق علماء النفس أن ك  
صفية فيجب أوًال nيئة بيئة اإلبداعي تنمية التفكري  ردناتويات امتالكهم هلا. وإذا ما أمس

حمفزة لالبتكار يشعر الطالب فيها بأمان سيكولوجي؛ أي أن أفكاره وحلوله غري مهددة 
الطالب وتعزيزها، وعلى املعلم اتباع االجراءات بالنقد والتهكم. كما جيب تقبل أسئلة 

  التالية:
، وذلك بإبراز ظواهر وأحداث العمل على إثارة الخيال الخصب عند الطالب - ١

إثارة خيال خصب حوهلا، وهذا اخليال جيعل عقل الطالب يعمل  تساهم يف
تفاعالت جديدة، ورؤية وتصور أمور وعالقات غري واضحة قبل  إلجياد ؛حبرية
  .اإلبداعألن اخليال هو الشريك القوي لعملية  ذلك،

، فال يقوم املعلم باحلكم على املخرجات (استجابات الطالب) إرجاء الحكم  - ٢
مباشرة بل يرجئ ذلك لفرتة أخرى، كما جيب ممارسة نقد واقعي وبناء لألفكار 

، دون املساس بشخصية الطالب يف األفكار غري املنسجمة مع طبيعة املعروضة
  .حىت ال ينعكس سلباً على شخصيته الدرس،

واالجتماعية  املعرفية ( للمشكالت نحساسييكونوا يساعد املعلم الطالب على أن  - ٣
  هو احلساسية للمشكالت. اإلبداعي ) فأول مرتكز لعملية التفكري  والشخصية

، والفضول هنا يعين امليل ملعرفة كل أنواع األشياء فقط الفضول عند الطالبتنمية  - ٤
  ها، فاملعرفة لديه ممتعة وغالباً ما تكون مفيدة.ملعرفت

  جانب التحدي عند الطالب يف مواجهة املشكلة.بناء : التحدي - ٥
لذا عليه  متناهٍ يف خط ال  انيسري  اإلبداع واالبتكارأن الطالب : أن يعرف الشكوكية - ٦

اكًا يف احللول واملعاجلات اليت طرحت للمشكلة حىت ينتج أشياء أن يكون شكّ 
  أخرى.
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متس حياة الفرد على أن تكون املشكلة  ،من داخل اjتمع مشكالت واقعيةعرض  - ٧
 حمددة وليست عامة.

  :معوقات التفكير اإلبداعي
، فبمجرد العامل النفسي الداخليإن أهم عائق من معوقات التفكري اإلبداعي هو   
داخلي يذكره بأنه ال املرء نفسه بأنه ال يستطيع أن يُقّدم شيئاً، يتكون بداخله شعور  عأن يُقن

يستطيع فعل شيء. وباألخص إذا تذرع لنفسه بأنه هذا من شأن املوهوبني، وأن القدرة على 
  اإلبداع هي هبة وليست كسباً. ومن مجلة العوائق األخرى :

            .صعوبة حتديد املشكلة - ١
إن حتديد املشكلة بشكل دقيق وواضح ميثل أهم خطوة يف حلها،   

ديد املشكلة يف أننا غالبًا ما منيل إىل بذل اجلهد وتكمن الصعوبة يف حت
  األقل لتحديد املشكلة.

          .امليل إىل حتديد املشكلة بشكل ضيق - ٢
إن تصوراتنا السابقة، واملدخالت الفكرية واملخزون الثقايف من شأنه   

يف بعض األحيان أن يكون عائقًا بوجه التفكري اإلبداعي، ذلك أنه على 
ر بشكل إبداعي أال حيصر املشكلة يف ضمن حدود الذي يريد أن يفك

 معرفته فقط، بل يتعدى ذلك إىل املوضوعية يف الطرح والتفكري.
            .اخلوف من اخلطأ أو النقد - ٣

إن كثريًا ممن ميلكون األفكار اإلبداعية ال يعربون عما يف مكنونات   
كريية أفكارهم خشية اخلطأ والنقد، وهذا عائق أمام انطالق القدرة التف

اإلبداعية للشخص، ذلك أننا تعودنا أن املصيب يُكافئ، واملخطئ يُعاقب 
وال ُيشّجع، وهذا ما دعا كثريًا من املبدعني أن متوت أفكارهم مبوnم، ومل 
يكن السبب يف إخراجها إىل النور سوا اخلوف من اخلطأ أو النقد. ولعلنا 

وف من اخلطأ أو نذكر بعض اخلطوات اليت تساعد على التغلب على اخل
 -                النقد : 

 -      قلت ما تريده. فّكر بأقصى ما ميكن أن حيدث إذا



 إعداد الباحث عبدا هنانو  اإلبداع عند الطالب يف تنمية التفكري ودورها رة العصف الذهينمها

 - ١٠  -

جرب أن تطرح سؤاًال يف حماضرة كبرية، ولو ارجتفت قدماك وأنت تتكلم 
 -    أن تلعثمت فهذا أمر طبيعي، طاملا أنه يف بداية الطريق.

 -      من قبل مبفردك. ىل مكان مل تذهب إليهاذهب إ
مل التطوعي مع مجعية معينة، لتتعلم فكرة العمل التطوعي وكيف مارس الع

تذكر  -  املتعلم. هميكن تفعيل هذا العمل يف البلد الذي يعيش في
 دائماً أنه ال عمل بدون فشل، فأخطاؤنا رسول إىل النجاح.

    .احلكم على األفكار عوضاً عن بذل اجلهد يف توليدها - ٤
املسؤولية، وهذا يظهر يف احلكم دائمًا ما يلجأ الناس إىل عدم محل   

الناقد لألفكار، وعدم بذل اجلهد يف توليدها، وهذا من عوائق التفكري 
 اإلبداعي، ألن اإلحساس باملشكلة واملسؤولية من أهم مسات املبدع.

          .االفتقار إىل التحدي واحلماسة - ٥
ات أفعال عما % من تصرفاتنا كما يقول ستيفن كويف هي ردّ ٩٠إن   
ولنا، واإلبداع يف احلقيقة ردة فعل حول وجود مشكلة قائمة، أو يدور ح

حول حتٍد يف توليد جمموعة من األفكار اإلبداعية املنتجة. ومن ال ميلك 
 احلماسة والتحدي ال ميكن أن يكون مبدعاً.

                .العادات - ٦
العادات هي املخزون الثقايف للمجتمعات، فبقدر ما تساعد عادات   

ا على اإلبداع، إذا توفرت هلا أسبابه، بقدر ما يكون األفراد اjتمع أفراده
 مبدعون. والعكس صحيح.

                .الوقت - ٧
يتعذر كثري من الناس بأن ضيق الوقت حيول دون قيامهم بالكثري من   

األعمال، لكن اإلنسان املبدع من استطاع أن يقّسم أعماله على األربع 
يقطع األخشاب مبنشاره اليدوي  والعشرين ساعة. لذلك قالوا :" إن الذي
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يستطيع أن يقلل من الوقت الذي ميضيه يف نشر كومة األخشاب، إذا 
   .)١(أمضى جزءاً من وقته يف سن املنشار"

  أساليب تنمية التفكير اإلبداعي:
  إن من أشهر الطرق يف تنمية التفكري اإلبداعي:

  العصف الذهين. - ١
 القبعات الست. - ٢
 .األسئلة الذكية - ٣
 الشخصيات األربع.األدوار و  - ٤
 االسرتخاء الذهين والبدين. - ٥
 .)٢(الرتكيز العقلي - ٦

                                                 
 وما بعدھا. ٤٠الحیزان، ص  ھلمحات عامة في التفكیر اإلبداعي، عبد اإللانظر   -)١(
 .٩٧مبادئ اإلبداع، طارق السويدان وحممد العدلوين، ص   -)٢(
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  العصف الذهني

  تارخيية العصف الذهين.
  مصطلحاته.

  مفهومه.
  استخداماته.

  قواعده.
  أمهية التدريس مبهارة العصف الذهين.

  .جلسة العصف الذهينخطوات 
  العوامل املساعدة يف جناح اجللسة.

  اجللسة. املعوقات اليت تؤدي إىل فشل
  مناذج ميكن استخدامها بطريقة العصف الذهين داخل الصف

  درس منوذجي عن طريق العصف الذهين.
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  تاريخية العصف الذهني

يعد ( أليكس أزربون ) األب الشرعي لطريقة العصف الذهين يف تنمية التفكري   
(أسلوب اإلبداعي، حيث جاءت كردة فعل لعدم رضاه عن األسلوب التقليدي السائد وهو 

املؤمتر)، وذلك ملا كشف عن هذا األسلوب من قصور يف التوصل إىل حل كثري من 
  .)١(املشكالت املعقدة ذات الطابع اjرد

  مصطلحاته
مت ترمجة العصف الذهين إىل عّدة مصطلحات منها ( القصف الذهين، إمطار   

  الدماغ، تدفق األفكار، توليد األفكار ).
  مفهومه
لة ذهنية للحصول على أكرب عدد من األفكار من جمموعة معينة العصف الذهين وسي  

خالل زمن معني، بغية حل مشكلة بطريقة إبداعية، أو ابتكار فكرة جديدة مل توجد من 
  قبل، أو تطوير فكرة موجودة.

  استخداماته
تستخدم عادة هذه الطريقة لتطوير املنتجات اجلديدة يف املصانع، أو حتسني   

أو املؤسسات، أو يف استحداث عمليات أو أنظمة أو خدمات  يف الشركاتاخلدمات العامة 
جديدة، وكذلك يف احلمالت اإلعالنية والدعائية والبحوث املكتوبة واملقاالت، ويف طرق 

  .)٢(اإلدارة واسرتتيجيات التسويق
عن أمهية وكيفية تطبيق هذه املهارة  أما عن االستخدام اجلديد للعصف الذهين فهو   
ة من طرق تنمية التفكري اإلبداعي عند الطالب داخل غرفة الصف، واهلدف من كطريق

ذلك حتويل العصف الذهين إىل طريقة من طرق التدريس، إضافة إىل كوPا إحدى طرق 
  املهارات اإلدارية يف العمل املؤسسايت.

  
  

                                                 
  .٩٨اإلبداع، طارق السویدان وآخرین، ص مبادئ  – )١(

  .٧٧لمحات عامة في التفكیر اإلبداعي، عبداإللھ الحیزان، ص  -)٢(
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  قواعده:
  تعتمد طريقة العصف الذهين على جمموعة من القواعد وهي :   

        . النقد، والحكم على األفكار ضرورة تجنب - ١
حىت ال ألن ذلك من شأنه أن جيهض األفكار قبل أن تظهر،   

تنصرف الطاقة الدماغية لدى الطالب من عملية توليد األفكار إىل عملية 
تقييمها قبل طرحها، وهذا عائق حيول دون احلصول على الفائدة املرجوة 

 من هذه اجللسة.
ذلك أن   ، بال األفكار مهما كان مستواهاإطالق حرية التفكير، واستق - ٢

األفكار اإلبداعية ال ميكن أن تنطلق إال بعد أن تنفد األفكار التقليدية اليت 
رمبا تصبح ال جدوى هلا، وهذا حبد ذاته يعطي الطالب القدرة املستقبلية 

 على انتاج األفكار حبرية دون قيود. ألنه ال إبداع مع القيد.
   ممكن من األفكار ( الكم قبل الكيف) المطلوب هو أكبر عدد - ٣

ألن الطالب عندما يرى أصدقاءه يشاركون يف إعطاء األفكار،   
يتكون لديه احلافز إلنتاج أفكار، وهذه األفكار من املمكن أن تتولد من 
خالل األفكار اليت طرحت سابقًا خالل اجللسة. والفائدة من الكمية 

قليدية، واحلصول على أفكار جديدة الكبرية من األفكار نفاد األفكار الت
 متولدة عن أفكار قدمية.

            .البناء على أفكار اآلخرين - ٤
إن كل فكرة موضوعة يف جلسة العصف الذهين ال بد أن يكون هلا   

مبدأ ومفهوم تستند إليه، وعدم االستفادة من هذه الفكرة أو تلك قد 
أصيلة منتجة،  يفوت عل الطالب فرصًا ويهدر الوقت للوصول إىل أفكار

فكما أن األفكار الغريبة ممكن أن تتحول إىل أفكار صاحلة، فإنه يف 
الغالب يكون عملية بناء األفكار على أفكار اآلخرين أسهل وأسرع من 

 عملية توليد أفكار أصيلة جديدة.
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  مية التدريس بمهارة العصف الذهني:أه
  ماعي اخلالق.ميكن هلذا األسلوب أن يفتح اjال أمام اجلهد اجل  .١
  يولد احلماسة للتعلم، فبواسطة السيطرة على اخليال يتقدم معظم الطالب بسرعة.  .٢
  ينمي مهارات االتصال لدى الطالب.  .٣
  ينمي مهارات القيادة لدى الطالب.  .٤
  ينمي الوعي بأمهية الوقت.  .٥
  .)١(يساعد املعلم على إدارة الصف  .٦
  .لنظر إليها من عدة جوانبالتأمل يف األمور وا ينمي مهارة  .٧
  .على نقد األفكار وتطويرها واالستفادة منها.  يدرب الطالب ٨
  .)٢(إبداء الرأي واملشاركة يف حل املشكالت .  ينمي لديهم مهارة٩

  
  خطوات جلسة العصف:

  :)٣(متر جلسة العصف الذهين خبمس مراحل وهي  
مثال نريد أن نعرف  ار حوهلا.طرح وشرح املشكلة أو الفكرة اليت يراد استدرار األفك .١

 فوائد احلج.
بلورة الفكرة أو املشكلة وإعادة صياغتها لتكون سؤاًال واضحًا لدى الطالب لتتم  .٢

اجللسة عليه. مثًال: عامر شاب يف الثامنة عشر من عمره ذهب يف رحلة إىل احلج 
   مع أسرته، ما هي الفوائد اليت من املتوقع أن حيصل عليها من هذه الرحلة.

          وميكن أن نضعها على السبورة Xذا الشكل  
  الفكرة الرئيسية
  فوائد احلج

                                                 
 .١٤-١٣ص أھمیة التدریس لتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي، محمد حسن المصري،  - )١(
 .٤٨استراتیجیة العصف الذھني، د. راشد العبدالكریم، ص  - )٢(
، بتصرف. كیف تنمي مھارات اإلبتكار واإلبداع الفكري في ذاتك...، ١٠٠انظر مبادئ اإلبداع، طارق السویدان وغیره، ص   -)٣(

 . بتصرف١١٢،١١٣محمد أحمد عبدالجواد، ص 
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  الصياغة النهائية للفكرة 
عامر شاب يف الثامنة عشر من عمره ذهب إىل احلج مع أسرته، ماهي 

  الفوائد اليت من املتوقع أن جينيها من هذه الرحلة
اإلثــارة احلــرة لألفكــار ، وهنــا تبــدأ عمليــة العصــف بإثــارة أفكــار الطــالب، مــن خــالل  .٣

بدء طرح األفكار وتسـجيلها يف مكـان واضـح للجميـع علـى السـبورة مـثًال، وميكـن أن 
         تأخذ الشكل اآليت:

  األفكار اليت مت توليدها يف اجللسة
  حمتواها  رقم الفكرة

١    
٢    
٣    
٤    
٥    
٦    
٧    
٨    
٩    
١٠    

  
طبعاً ليست األفكار العشرة هـي املطلوبـة فقـط، وإمنـا يـتحكم املعلـم يف كميـة األفكـار 
حبسب الوقـت السـانح لديـه واملخصـص هلـذه العمليـة، فعمليـة العصـف هنـا ال جيـب أن تأخـذ  
كل احلصة الدراسية، بل تأخذ مبا ال يتجاوز العشر دقائق إىل الربـع سـاعة، وهـذا حـىت يتسـىن 

، ال الــدرس وفقــاً هلــذه األفكــار الــيت نتجــت مــن عمليــة اســتدرار األفكــار مــن الطــالبلــه إكمــ
  .حيث أن عملية العصف وسيلة وطريقة للتدريس، وليست غاية حبد ذاnا
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تقيــيم األفكـــار املنتقــاة، ويـــتم التقيــيم علـــى شــكلني، الشـــكل األول عــن طريـــق الفريـــق  .٤
ويكون هو قائدهم ويقيموا قسـم مـن املصغر، حيث خيتار املعلم ثالثة أو أربع طالب 

ـــع الطريقـــة  هـــذه األفكـــار،مث خيتـــار جمموعـــة أخـــرى jموعـــة ثانيـــة مـــن األفكـــار. أو يتب
ــين أميــل إىل أن طريقــة  الثانيــة يف التقــومي، وهــي طريقــة التقــومي اجلمــاعي لألفكــار. ولعل

وىل قــد التقــومي اجلمــاعي لألفكــار بالتعــاون مــع املــدرس أفضــل وأجنــح، ألن الطريقــة األ
تـــؤدي إىل فوضـــى يف الفصـــل، ألن يف أثنـــاء تقـــومي جمموعـــة مـــن الطـــالب مـــع املـــدرس 
لألفكـــار الـــيت خصصـــها هلـــم، تكـــون بـــاقي اjموعـــات ال تعمـــل شـــيئاً، وهـــذا جيعلهـــم 
حيدثون فوضى يف الفصل، بينما يف طريقة التقومي اجلماعي الكل معـرض يف أي حلظـة 

التقـومي. والقاعـدة املهمـة يف التـدريس أن الطالـب  ليبدي رأيـه يف األفكـار واملشـاركة يف
ُقيَّمـة يف جـدول كمـا يف الشـكل 

إذا مل تشغله بشيء شـغلك. وميكـن وضـع األفكـار امل
 اآليت:

  األفكار املنتقاة تبعاً ألمهيتها يف اجلدول
  حمتواها  رقم الفكرة

١    
٢    
٣    
٤    
٥    
  

ميكن حتويل هذه األفكار من حيز وهناك بند خامس ميكن أن ُيضاف يف املواد اليت  .٥
التفكري النظري، إىل التطبيق العملي وعندئذ ميكن استخدام جدول آخر لوضع 

        األفكار حسب إمكانية تطبيقها على النحو اآليت:
 أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق العملي مباشرة. -  

 ة أكثر.أفكار مفيدة إال أPا غري قابلة للتطبيق اآلن، أو أPا حتتاج لدراس -
 أفكار طريفة، لكنها غري عملية. -
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 أفكار غريبة ومستبعدة. -
وميكن رسم هذه األفكار باستخدام جداول لوضع األفكار حسب إمكانية التطبيق العملي 

  على النحو اآليت:
  األفكار املنتقاة تبعاً ألولويات تطبيقها العملي

  غريبة  طريفة  غري قابلة للتطبيق  تطبيق مباشر  حمتواها  رقم 
١            
٢            
٣            
٤            
٥            
  

إذا بقي عند املدرس وقت، فيمكن أن يعمل على وضع األفكار املستبعدة على  .٦
جدول آخر، ليجعلها عنوانًا جللسة أخرى، ومهمتها كيف ميكن أن جنعل هذه 

 الفكرة املستبعدة والغريبة، لتصبح نافعة وقابلة للتطبيق.
  ح أسلوب العصف الذهني:اعدة في نجا العوامل المس

أن يسود الفصل جو من خفة الظل واملتعة، بشرط أن يؤثر على انضباط الطالب يف  .١
 الفصل.

جيب قبول األفكار غري املألوفة يف أثناء اجللسة وتشجيعها، وذلك بأن يقول املدرس  .٢
 مثًال:" كل من لديه فكرة فليقلها مهما كانت".

 رتحيب بالكم ال الكيف يف هذه املرحلة.التمسك بقواعد العصف بعدم النقد وال .٣
إميان املدرس بأن هذه العملية تساعد على تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب،  .٤

ولو بعد فرتة من الزمن. باألخص إذا كان الطالب حديثو عهد Xذا النمط من 
 النشاطات العقلية.

 أن تكون اجللسة موضوعية وبعيدة عن اآلراء الشخصية . .٥



 إعداد الباحث عبدا هنانو  اإلبداع عند الطالب يف تنمية التفكري ودورها رة العصف الذهينمها

 - ١٩  -

فكار مبكان يراها اجلميع، وأفضلها حسب رأيي السبورة. ومن املمكن إذا تدوين األ .٦
 مسح الوقت أن يقوم كل طالب ويكتب فكرته.

ضرورة التمهيد هلذه اجللسة بتعريف الطالب بقواعدها، وشروطها، حىت ال يفاجئوا  .٧
 .)١(ويضيع وقت الدرس بشرح قواعد اجللسة

 يضاً يف جناحها.حمبة الطالب للمدرس من العوامل املهمة أ .٨
غرس فكرة أن كل طالب لديه أفكار مجيلة ومبدعة ميكن أن يقوهلا يف هذه  .٩

 اجللسات.
احلرص على نظام الفصل من الفوضى، فعندما تبدأ عملية العصف، من  .١٠

املتوقع أن يتكلم بعض الطالب بدون إذن مسبق ليقولوا فكرة خطرت بباهلم، لذلك 
ن الطالب إذا أراد أن يطرح فكرة أن يرفع يده جيب التنبيه من بداية الفصل على أ

 مثًال، وعندما يأذن له املعلم يقول فكرته.
االنضباط بالوقت، حىت ال يضيع الوقت على املدرس فقط يف عملية  .١١

 استدرار األفكار. فالعصف وسيلة مساعدة، وليست هدفًا حىت تأخذ كل احلصة.
 الب مبوضوع اجللسة قبل يوم منها.أن خيرب املعلم الط )٢(لذلك قد يكون من األفضل

  المعوقات التي تؤدي إلى فشل أسلوب العصف الذهني:
العصـــف الـــذهين يعـــين وضـــع الـــذهن يف حالـــة مـــن اإلثـــارة واجلاهزيـــة للتفكـــري يف كـــل   

االجتاهات لتوليد أكرب قدر من األفكار حول القضـية أو املوضـوع املطـروح وهـذا يتطلـب إزالـة 
  ت الشخصية أمام الفكر ليفصح عن كل خلجاته وخياالته .مجيع العوائق والتحفظا

  وفيما يلي مجلة من عوائق التفكري اليت تقود إىل أسباب شخصية واجتماعية أمهها : 
  .حدة بالتفكري والنظر إىل األشياءتتمثل بتبين اإلنسان لطريقة وا عوائق إدراكية - ١

البيت واملدرسة واjتمع، لذا من  وهذا يرجع إىل طبيعة البيئة اليت يعيشها الطالب يف  
  واجب املعلم أن يسعى باالرتقاء مبستوى التفكري عن طريق العصف الذهين وغريه.

                                                 
 . بتصرف.١٠٠مبادئ اإلبداع، طارق السویدان وغیره، ص   -)١(
ال أدري ما مدى جدوى فكرة أن ُیخبر المعلم الطالب بعنوان الجلسة قبل یوم أو یومین. فھل من األفضل أن یكونوا یعرفون  )٢(

 بالموضوع إال وقت الجلسة، أم من األفضل إخبارھم بھا مسبقًا. الموضوع قید البحث.
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          .وتتمثل يف اخلوف من الفشل نفسية عوائق -٢
وهـــــذا شـــــعور يرتافـــــق مـــــع األطفـــــال الـــــذين يعيشـــــون حالـــــة مـــــن الكبـــــت املنـــــزيل، فـــــال   

  مما يولد لديهم هذا الشعور.يستطيعون إبداء آرائهم أمام عائلتهم، 
ـــــــــد         عوائق تتعلق بشعور اإلنسان بضرورة التوافق مع اآلخرين . -٣ ق

خيطر ببال طالـب مـن الطـالب فكـرة غريبـة، مل يسـبق وأن قاهلـا أحـٌد قبلـه، لكـن قـد ال يصـرح 
  Xا خشية أن ينظر إليه زمالؤه نظرة الشذوذ يف التفكري ... اخل.

  .األعمى لالفرتاضاتتعلق بالتسليم عوائق ت - ٤
  عوائق تتعلق باخلوف من اnامات اآلخرين ألفكارنا بالسخافة . - ٥
  .عوائق تتعلق بالتسرع يف احلكم على األفكار اجلديدة والغريبة - ٦

  ويذكر الدكتور راشد العبدالكريم مجموعة من المعوقات وهي:
  نقد األفكار .١
  اخلوف من سخرية اآلخرين .٢
  كرب حجم اjموعة .٣
  ويش أو إزعاج من خارج احللقةوجود تش .٤
  عدم توفر املواد الالزمة لتوثيق األفكار .٥
  الوقت غري كاف .٦
  النقد غري املباشر (كأن يقول شخص عن فكرة فور طرحها ملاذا ال تكون كذا) .٧
  .)١(االستشارة يف طرح الفكرة (كأن يقول صاحب الفكرة ما رأيكم يف كذا) .٨

  

                                                 
 .٥٤ص  اسرتاتيجية العصف الذهين، راشد حسني العبدالكرمي. -)١(
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  :هني داخل الصفيمكن استخدامها بطريقة العصف الذتمارين 
  التمرين األول:

  اكتب قائمة بعشرة استعماالت لكل مما يأيت:  
  قلم الرصاص. -
 فرشاة األسنان. -
 حبل الغسيل. -

  التمرين الثاني:
  أقرتح مخسة طرق املستخدمة للتغلب على كل من:  

  الشعور بالقلق. -
مصعب شاب يف اخلامسة عشرة من عمره لكن لديه مشكلة وهي عدم  -

 ولية.املسؤ اإلحساس ب
 اخلوف.عبري فتاة يف السابعة عشرة من عمرها مشكلتها  -
  عدم الرتكيز.عامر فىت يف السادسة عشرة من عمره يعاين من  -
  التمرين الثالث:

  أكتب عشرة أساليب منوعة ألثبت لآلخر ما يلي :  
  وجود اهللا تعاىل. -
 . rاحلكمة من إرسال النيب  -
 املالئكة. -
 اليوم اآلخر. -

  التمرين الرابع:
  كتب مجالً تدعو طالب مدرستك لاللتزام باألخالق احلسنة.أ  
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  درس نموذجي بطريقة العصف الذهني:
علمنا أن العصف الذهين ميكن أن يستخدم كطريقة من طرق التدريس يف غرفة   

الصف، لذا ُيرتك وقت استخدامها خلربة املدرس، فمن املمكن أن يستخدمها يف أول 
ند استخدامها يف أول الدرس يعتمد الطالب على خمزونه الدرس، أو يف Pاية الدرس، فع

السابق من األفكار، وما يتولد منها من أفكار زمالئه، وعندما يستخدمها يف Pاية الدرس، 
يكون بذلك استفاد الطالب من املعلومات اليت تلقاها من املدرس لتزيد حصيلة األفكار اليت 

  .ملا يستنتجه من أفكار زمالئه يعطيها الطالب خالل جلسة العصف، باإلضافة
والدرس النموذجي الذي سأعاجله وسأعتمد فيه جلسة العصف يف Pاية الدرس عن   

  بر الوالدين، وطرق ارضائهما.
  حتضري درس بعنوان ( بر الوالدين )

  املادة : الرتبية اإلسالمية                                                            املدرسة:
  الصف: السادس اإلبتدائي                                                  احلصة: الثانية

  الشعبة: األوىل                                                              التاريخ:
  عنوان الدرس: بر الوالدين

على مكانتهما يف  العام: إكساب املتعلم حمبة الوالدين وبرمها، بالتعرف  اهلدف
  اإلسالم، وما يقدمانه من تضحيات من أجلنا.

اخلاص: حتقيق هذا اهلدف من خالل قراءة النص اآليت قراءة تأملية مبساعدة 
املدرس، واستنباط األفكار اليت تساعد على بّرمها واالعتناء Xما وطاعتهما 

  باستدرار األفكار بطريقة العصف الذهين.
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خطوات 
  الدرس

يد للموضوع باحلديث عن فضل األب واألم، همالت -
ي قرن ومكانتهما يف اإلسالم، والتساؤل عن السبب الذ

  فيه اهللا تعاىل بر الوالدين بالتوحيد.
قراءة الطالب لآلية قراءة صامتة سريعة، وأثناء القراءة  -

حيددون الكلمات الصعبة اليت مل يفهموا معناها بقلم 
 رصاص على كتبهم؛ ليسألوا عنها عند حتليل الدرس.

يقرأ املدرس اآليات قراءة منوذجية متأنية يراعي فيها النطق  -
واإلعراب التام، والوقوف يف املكان الذي يستدعي السليم، 

التأمل عند متام اجلملة مثًال، وميثل املعاين املوجودة يف 
اآليات خبفض الصوت ورفعه، وبانفعاالت احلزن والفرح 
والغضب والرضى، ويفضل أن يكون صوت املدرس مجيالً 

 حىت يكسب قلوب الطالب.
اآليات ويبدأ  خيتار املدرس جمموعة من الطالب لقراءة -

بالطالب اjيدين للقراءة حىت حيفزهم وخيتار أكثر من 
طالب يتدرجون يف التحسن يف القراءة؛ لريفع مستواهم، 

 وحياول الرتكيز بشكل غري مباشر على أحكام التجويد.
حتليل الدرس وجتزئته بنحو يشمل كل اجلزئيات مثل: (  -

دين، توضيح تأكيد فكرة ربط اهللا تعاىل التوحيد برب الوال
فكرة أن بر الوالدين عندما يصبحان كبريين أوىل وأهم من 
برمها ومها يف ريعان الشباب، مع أمهية الرب يف كال 
املرحلتني، الرتكيز على كلمة "أف" كيف أن اهللا تعاىل 
ضرب مثًال بأصغر كلمة للتضجر، فكيف مبن ال يطيع أمه 

ه يف وجه أمه، ن يرفض طلباnما، أو يرفع صوتأو أباه، أو مب
التأكيد على فكرة القول الكرمي، حىت ولو مل تستطع أن 
تفعل ما يطلبانه منك فعليك أن تعتذر بشكل مؤدب، 



 إعداد الباحث عبدا هنانو  اإلبداع عند الطالب يف تنمية التفكري ودورها رة العصف الذهينمها

 - ٢٤  -

شرح مفهوم التواضع بكلمة "واخفض هلما جناح الذل من 
الرمحة" بأن التواضع لألبوين واتباع كل الوسائل إلرضائهما 

 هو مرضاة هللا تعاىل ... )
 التأمل والتفكري يف هذه اآليات بعض توجيه الطلبة إىل -

 الوقت لتبدأ جلسة العصف الذهين .
 جلسة العصف الذهين  -
يشرح املدرس للطالب كيفية اجللسة، وأن عليهم أن يذكروا كل  -

األفكار اليت ختطر بباهلم دون أي حرج أو خوف، ويذكرهم بضرورة 
ة يرفع النظام يف طرح األفكار حبيث أن كل طالب يريد أن يطرح فكر 

يده، يؤكد أنه ال يوجد نقد لألفكار يف هذه املرحلة، وال ننظر إىل 
 صاحب الفكرة، وإمنا إىل الفكرة نفسها.

 الفكرة الرئيسية للجلسة: بر الوالدين -
الصياغة النهائية: مصطفى شاب من عمركم يف الثانية عشرة من عمره  -

غباnما يف غري حيب أمه وأباه كثريًا ويسعى دائمًا إلرضائهما وتنفيذ ر 
معصية هللا تعاىل. ما هي األفكار اليت من املمكن أن تساعدوا فيها 

 مصطفى ليقوم Xا لريضى والده عنه.
 تبدأ يف هذه املرحلة اإلثارة احلرة -

  األفكار اليت مت توليدها يف اجللسة
  حمتواها  رقم الفكرة

  حيضر ألمه هدية يف عيد األم  ١
  تصليحات البيت يقف جبانب أبيه ويساعده يف  ٢
  يساعد أخاه يف حل الواجبات املدرسية  ٣
  يتناول طعام الفطور دون مساعدة والدته.  ٤
  ينام حىت الظهر يف يوم العطلة  ٥
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أفكار للتمثيل فقط، وإال فاملدرس يقبل كمية أكرب  مخسأنا ذكرت هنا فقط 
سألة حبسب الوقت املتبقي معه من الدرس، وعليه أن يراعي يف التوقيت م

  التقومي وأمهيتها.
األفكار حبسب مث بعد وضع األفكار يف اجلدول األول ننتقل إىل جدول  -

عمليًا واستبعاد األفكار الغري مالئمة للموضوع. وهنا تبدأ  أمهيتها وتطبيقها
عملية تقومي األفكار، ويفضل كما ذكرنا سابقًا اختيار أسلوب التقومي 

  اجلماعي. 
  اً ألولويات تطبيقها العملياألفكار املنتقاة تبع

تطبيق   حمتواها  رقم 
  مباشر

غري قابلة 
  للتطبيق

  غريبة  طريفة

  -        النوم للظهر  ١
        -  مساعدة األب  ٢
٣            

  
Xذا اجلدول يكون املدرس قد أوصل األفكار العملية القابلة للتطبيق املباشر 

من الدرس، وإمنا شاركه عن كيفية بره بوالديه، ومل يكتف باألفكار اليت أخذها 
  زمالؤه يف األفكار.

  
Xذا الدرس النموذجي نكون بذلك قد بدأنا بتهيئة البيئة املالئمة لتنمية التفكري اإلبداعي 
لدى الطالب، من خالل مساعدnم بطرح أفكارهم، مهما كانت، وتقويهما ومشاركة غريه 

  بأفكاره.
داة مساعدة حلل املشكالت بطريقة طريقة العصف الذهين ابتكرها صاحبها لتكون أ  

إبداعية، خروجًا من أسلوب احملاضرات، لكن الذي نريد أن نقوله يف هذا البحث أننا 
بإمكاننا االستفادة من هذه الطريقة اإلدارية جبعلها طريقة من طرق التدريس، لكن مع التنبيه 



 إعداد الباحث عبدا هنانو  اإلبداع عند الطالب يف تنمية التفكري ودورها رة العصف الذهينمها

 - ٢٦  -

الفردية بني الطالب ألن الفروقات إىل أننا ال نستطيع اعتمادها وحدها يف غرفة الصف، 
جتعل املدرس حباجة إىل استخدام أكثر من طريقة من طرق التدريس، بدءًا من الطريقة 

  التلقينية مروراً بطريقة املشروعات، إىل طريقة العصف الذهين هذه... اخل.
  اخلامتة  

وأخريًا أرجو اهللا تعاىل أن يكون هذا البحث حجر بناء يساهم يف بناء جيل واع 
ك لقضايا أمته، حيمل فكرها ليوصله إىل العامل كله، وال ميكن بناء هذا اجليل، إال مثقف مدر 

إذا بذلنا كل ما منلك لتنمية جانب من جوانب النهضة وهو التفكري اإلبداعي لدى 
وأعتقد أن هذا البحث الصغري قاصر عن عرض مجيع األساليب اليت تساعد يف  الطالب.

ن املمكن أن تكون أساليب تنمية التفكري اإلبداعي لدى تنمية التفكري اإلبداعي، لذا م
  الطالب رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه. 

B  
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