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   : الدينامى التقييم  / األول المحور
  : الدينامى التقييم مفهوم ) ١(

 النمو مستوى بين المسافة به ويقصد ، للمتعلم الممكن النمو لحيز تقييم هو
 النمـو  ومستوى ، المشكالت حل خالل من بمفرده الفرد اليه يصل الذى الحقيقى
 أو ثريـة  بيئـة  توفر مع المشكالت حل خالل من الفرد اليه يصل الذى الممكن
   (Vygotsky , 1978 ) .  الممكن النمو بحيز النمو هذا على يساعد وسيط

أن التقييم الدينامى يعد نوعا من ادماج        ) " ١ :٢٠٠٦محمد طه ،   (ويعرفه
التدريب والتغذية المرتدة ، واستثارة قدر من التعلم فى موقف االختبـار ذاتـه ،         

حيث يمكن عن  طريقه قياس مدى استفادة الشخص موضع االختبار من هـذا             وب
التدريب والتوجيه وأن يقيس ليس فقط القدرة الحالية لدى الطفـل ، بـل أيـضا                
قدرته على االستفادة من خبرات التعلم التى قد تتاح له ، ومدى قدراته للتعـديل               

   .والتحسين ، ويتضمن تعلما فى نطاق موقف االختبار نفسه

 :  التقليدي و التقييم الدينامي المعرفي التقييم ) ٢(

 وارتقاء النمو العقلي ويركز على نتائج النمـو         بدرجة التقليدي   التقييم يهتم
 وعمليات النمو العقلي ويركز     بأسلوبالسابقة بينما يهتم التقييم الدينامي المعرفي       

                                                             
  



 

 

 

 

 
 

 

درجة وارتقاء النمـو    ب يهتم وفي التقييم التقليدي     ،على مقدمات النمو في المستقبل    
 يمـر  ويركز على نتائج النمو السابقة بينما في التقييم الدينامي المعرفـي             يالعقل

 والتقيـيم التقليـدي     ،المتعلمون بمراحل منفتحة ذات إمكانيات النهائية من التعلم       
 آداء الطفل   يقارن بين مجموعة معيارية من األقران بينما التقييم الدينامي          يفاضل

 الوضع الحالي للـشخص     يقيس والتقييم التقليدي    ،قات ومهام مختلفة  بنفسه في أو  
 - مدي الميـل التعليمـي       يقيسورواسب الماضي بينما اتقييم الدينامي المعرفي       

مـاذا يعـرف   " الراهن األداء فيما يصنف التقييم التقليدي ،أفضل ما يمكن تحقيقه   
لدينامي امكانية الـتعلم ،     على أساس التدرج أو الفئات بينما يقيس التقييم ا        " لطفلا

 يستطيع الطفل التعلم بمفرده بينما يبحث التقيـيم         درجة ألييقيس التقييم التقليدي    
 ويحدد نـوع التعلـيم   ، االمكانيات والظروف من أجل التغيير البنائيفيالدينامي  

وكـذلك أوجـه    " نقله كيفية "الذي يحتاجه الطفل ليحقق مستوى مقبول من األداء         
لعمليات التي ترتب عليها فشله في الماضي وكيف يمكن تـصحيح           القصور في ا  

 الخـصائص  المستقبلي على أسـاس ثبـات        باألداء و يتنبأ التقييم التقليدي      ،ذلك
 مؤشـرات التطـور والتنميـة      عنوالوظائف العقلية بينما يبحث التقييم الدينامي       

 ،بدور المالحظ  الفاحص   يقوم في التقييم التقليدي     ،وأقصى أداء ممكن لهذا الطفل    
 المحكـي   ، المرجعـي    لجمـاعي  المراقب منطلقاً من فلسفة القيـاس ا       الراصد،

 الفاحص بدور الوسيط حيث يسعى إلـى        يقومالمرجعي بينما في التقييم الدينامي      
 العوامل التي تحجب االمكانات الحقيقيـة       و العوائق الدخيلة على األداء      أثرتقليل  
  )(Vygotsky, 1978يرهاتقد القياس الدينامي إلى يسعىالتي 

 والترتيب والتقييم بينما الهدف مـن       القياس من التقييم التقليدي هو      الهدف
 يتبنى لتقليدي في التقييم ا   ، تمهيداً للتخطيط واإلثراء   التشخيصالتقييم الدينامي هو    

الفاحصون المواقف الطبيعية والمحايدة كوسيلة للحد من قياس الخطأ بينما فـي             



 

 

 

 

 
 

 

 يعطـى  في التقييم التقليدي و ، الفاحص في عملية التقييم      يتدخلامي  القياس الدين 
وإذا ، الفاحصون القليل من التغذية الراجعة عن نوعية أدائهم حتى يكتمل التقيـيم          

 شـكل  هنـاك فعل عدا ذلك يهدد نتائج اإلختبار الحقيقية بينما في التقييم الدينامي     
صفاء ( هذا هو جوهر عملية التقييم    و) مساعدة الوسيط (معين من التغذية الراجعة     

  ).٢٠٠١األعسر،

  :  التقييم الدينامى أهداف ) ٣(

 مدى امكانية تغيير اداء الفرد من خالل عرض مواد التقييم التـى             قياس .١
 .تخلق تغييرات هيكلية 

 . القيود والظروف المحيطة بالبيئة التى يمكن أن يحدث التعديل قياس .٢

  .الفردل على تتغير فى  مقدار المساعدة الالزمة للحصوتحديد .٣

 . أهمية أو مغزى التعديل فى اداء الشخص تقييم .٤

 وتسجيل االساليب المفضلة لدى الفـرد لتجهيـز نقـاط القـوة             مالحظة .٥
  ( Saunders,J,J.2018;21. )والضعف على حد سواء 

 كما تشير االعسر الى أن الهدف االساسى للتقييم الـدينامى لـيس هـو              
، شخيص الذى يمهد للتخطيط واالثراء     الت ولتقييم وانما ه  التصنيف أو الترتيب أو ا    

حيث أنه يسعى لتوفير بيئة ثرية بالمثيرات مركزها المفحوص بكل ما يقوم بـه              
من عمليات معرفية وجدانية اجتماعية ، وهذه البيئة يتوفر فيهـا التفاعـل بـين               

 لكـى   الفاحص والمفحوص بما ينشط المخ ويحفز العمليات المعرفية الوجدانيـة         
تعمل بقدر مالديها من وسع معرفى ، حيث يقوم الفـاحص بتـدعيم االجابـات               
الصحيحة ، ويتم هذا التفاعل على أساس خريطة العمليات المعرفيـة الالزمـة             



 

 

 

 

 
 

 

ويتم على أساسها تقدير جوانـب القـوة        . لتجهيز المعلومات فى المهام المختلفة      
 النمو الممكن لديه    وحيز والضعف لدى المفحوص ، ومقدار ما يحتاجه من اثراء        

   ) ٣١٠ : ٢٠٠١صفاء األعسر ،(

  : التقييم الدينامى أهمية ) ٤(

 قدرات الفرد وليست تقييمها باختبارات االستخبارات المعياريـة       تشخيص .١
 .والموحدة 

 . استراتيجيات التعلم وأى الطرق تعطى فرصا أفضل للتعلم تحرى .٢

 .تقييم االمكانيات  التعلم فى اطار االختبار وهو طريقة مفيدة ليوفر .٣

 . ما لدى المتعملين من قدرات كامنة اظهار .٤

 التقييم الدينامى تمثيال ال لقدرات الطفل بالمقارنة مع نظائرهم ولكن            يقدم .٥
 ;Spero, J, M. 2012(مع قدراته مقارنة عبر الزمن ومع تأثير التعليم 

29 . ( 

  :  التقييم الدينامى خصائص ) ٥(

 ل مجموعة من االجراءات والتقييمات  الدينامى ليس اجراء بالتقييم. 

 ذو تأثير ويتدخل بهدف احداث تغيير فى مستوى المتعلم المقيم  . 

 التقييم على اجراءات المتعلم لحل المشكالت بما فيها تلك التى تعيـق   يركز 
 .التعلم

 نقطة التميز فى التقيـيم      هى المتعلم للتدخل أو مدى االستفادة منه        استجابة 
 . الدينامى 



 

 

 

 

 
 

 

 طور أو غير فى المتعلم      (  معلومات حول ما اذا كان التدخل ناجحا         فريو (
 .  اتصال التقييم مع التدخل –

 التقييم غالبا ما يكون بطريقة االختبار القبلى والبعدى شكل  . 

   التقييم الدينامي مراحل ) ٦(

،  نوعان من التقييم الدينامي أحدهما طويل األمد والثاني قصير األمد          هناك
لة األولى وهي مرحلة التقييم الدينامي طويل األمد يمـر التـشخيص            ففي المرح 

  : الدينامي بثالث مراحل يمر بها المفحوص سيتم التعرض لها في النقاط التالية 

 الوضع المعرفي عنـد المفحـوص قبـل         فحص : القبلى االختبار مرحلة -١
 ويهدف هذا النـوع مـن    ،استعمال عملية التعلم الوساطي من قبل الوسيط      

لتشخيص لتقويم الوضع المعرفي الحالي للمفحوص والـصعوبات التـي          ا
  وهذا يعني فحص وتقويم قدرة الـتعلم المخبـأة لـدى الطفـل               ،تواجهه

  . والطريقة المناسبة لتطويره 

 علـى تحـسين القـدرات       ص يعمل الفاح  حيث : الوساطى التعلم مرحلة -٢
 عملية التعلم   العقلية الضعيفة الموجودة عند المفحوص من خالل استعمال       

  . الوساطي 

 فحوصفحص الوضع المعرفي الخاص بـالم      :   البعدى االختبار مرحلة -٣
 ) ٢٠٠٦، الباسل اعتدال ، أحمدعازم(بعد استعمال عملية التعلم الوساطي 

 الثانية من التقييم الدينامي والتي تسمى تقيـيم دينـامي قـصير             والطريقة
قدم اختبـار مماثـل لالختبـارات       حيث ي ، المدى يمكن تنفيذها في جلسة واحدة     

 لوال يتم االنتقا  ، التقليدية ولكن مع تقديم المساعدة والتوجيه عند وجود صعوبات        



 

 

 

 

 
 

 

عند مستوى أعلي إال عند حل جميع أسئلة المستوي األدني، إما إذا لم يتم حـل                
الصعوبات في هذا المستوي فيقدم للطفل مزيد من المـساعدة أو اإلنتقـال إلـى            

 وهنا مرة أخـرى يتحـدد   ، أو حتى وقف اإلختبار   ،وليس أصعب مستوى مكافئ   
 )٢٠٠٦ ،طه محمد(شكل ومسار االختبار في ضوء قدرات وإمكانات كل فرد 

 هذا الصدد أثبتت نتائج دراسة بايك وكيم أن التقييم الدينامى طويـل             وفى 
) ٤(األمد له تأثير كبير على تعلم األطفال لمفاهيم العدد مع حالـة طفـل يبلـغ                 

ولذلك أوصت الدراسة بأهمية استخدام التقييم الـدينامي فـي          ،  من العمر  نواتس
  العمليات المعرفية لدى األطفالةتقييم التعليم على نطاق واسع لتنمي

 ( Beak,S & Kim,K , 2011)   

 ,Kapantzoglou,M ) وكما استخدمت دراسة كابانتزوجلو وآخـرون 

etal , 2012) ًيتبعـه  ، ويل األمد من خالل اختبار قبلي التقييم الدينامي طأيضا
 وأكدت النتائج على أن التقييم      ، ثم يليه االختبار البعدي    ،دورة تعليم مهارات اللغة   

الدينامي طريقة فاعلة في التمييز بدقة بين األطفال الذين يعانون من إضطرابات            
 . في اللغة

  : المهارات التحليلية /  الثانى المحور
  : التفكير التحليلى مفهوم مهارات  )١(

 التفكير التحليلى هى القدرة على تحديد الفكرة أو المشكلة وتحليلهـا            مهارة
الى مكوناتها وتنظيم المعلومات الالزمة لصنع القرار ، وبناء معيـار للتقـويم ،              
ووضع االستنتاجات المالئمة ، كما عرفت بأنها الطرق المختلفة التى يمكن عـن      



 

 

 

 

 
 

 

 أجزاء وبعد ذلك استخدام األجزاء الدراك الشئ األصلى          الشئ الى  مطريقها تقسي 
    )٤٣ :٢٠٠٧مزيال القحق، ناديا شبيب ،( أو أشياء أخرى 

   : التحليلى التفكير أهمية )٢(

 التفكير التحليلى فى أنه يـساعد       أهمية) ٥ ،   ٢٠٠٧أيمن عامر ،   ( يوضح
  : الفرد على 

 .  المشكلة األساسية عن باقى المشكالت عزل -١

 .  العالقات الدقيقة التى تربط عناصر المشكلة كادرا -٢

 .  أكبر عدد من الحواس فى ادراك وفهم المشكلة استخدام -٣

 . لة فى اطار السياق المحيط بها  المشكتحديد -٤

  : مهارات التفكير التحليلى )٣( 

  : فهم المشكلة – أوال
  دراسة وتحديد المشكلة بتعمق لمعرفة جوهر المشكلة الحقيقى ولـيس          يتم

األعراض الظاهرة التى توحى للفرد بأنها المشكلة الرئيسية وذلك يتطلب االجابة           
عن أسئلة مثل ما هو نوع المشكلة ؟ ما هى النواحى الجوهرية فـى المـشكلة؟                
ويجب التأكد هنا على ضرورة اتباع األسس العلمية الموضـوعية فـى تحديـد              

  .المشكلة بشكل دقيق 

   : تحليل الموقف المشكل-ثانيا
 وفهـم   زائـه  فهم الموقف الكلى عن طريق تفتيت الموقـف الـى أج           يتم

العناصر لكل جزء وكيف تعمل هذه العناصر معا للموقف الكلى لفهمـه بـشكل              



 

 

 

 

 
 

 

التى ينبغى علـى كـل صـف ان         ) مهارات التحليل   (أفضل هذة العملية تسمى     
فهـم  يتعلمها فى حياته التعليمية بحيث تكون طريقة تفتيت الموقف الى أجـزاء ل            

تجزئـة  : نقاط االختالف بينها وتتضمن هذة المهارة مهارتيين فـرعيتين همـا            
  .الموقف المشكل للعناصر األساسية وتحديد العناصر الهامة فى الموقف المشكل 

  : تحديد الهدف أو األهداف -ثالثا
 يكون الهدف عاما ، وقد تكون هناك مجموعة من األهداف المتعـددة             قد

لك يجب العمل على تحديد األهداف بدقة متناهية والمفاضلة         التى تتعارض معا لذ   
بينها لتسهيل حل المشكلة الذى يسمح بتحقيق أكبر قدر من األهداف المتوخـاة ،              

 الألهداف بل فى تعارضها وهذا التعارض       غيابفالمشكلة لدى الطلبة ليست فى      
لمهـارات  يحول دون امكانية تحقيقها لذلك يعتبر وضع األهداف الواقعية مـن ا           

األساسية فى حل المشكالت الحياتية وتتضمن هذة المهارة مهارتين فرعيتين هما           
  . مهارة تقييم امكانية تحقق األهداف ، ومهارة ترتيب األولويات فى األهداف : 

  :  التفكير بمتطلبات الموقف المشكل -رابعا
القـدر   فى المتطلبات األساسية للموقف المشكل ، التى تتمثل فى           فالتفكير

الكافى من المعلومات اضافة الى تقدير الوقت المناسب للتفكير بالموقف المـشكل   
  . فهى من المهارات االساسية للتفكير التحليلى الناجح 

  :  مقارنة عناصر الموقف المشكل -خامسا
 القدرة على المقارنة بين شيئين أو فردين أو فكرتين أو أكثر من             وتتضمن

من أبرز مهارات التفكير التحليلـى       ) Contrast( مقارنة  عدة زوايا ، فمهارة ال    
يقـصد  ) Compar(الذى يعنى ايجاد نقاط االختالف بين األشياء بينما مصطلح          



 

 

 

 

 
 

 

به ايجاد أوجه التشابه بين األشياء ، فالفرد يعمل على البحث عن نقاط التـشابه               
األشياء أوال ثم البحث عن نقاط االختالف ، وفى هذه المهارة تعمل على وصف              

أو المواقف ، تعريفها  لتعمل على تحليلها ، وتتضمن هـذة المهـارة زهـارتين        
تحديد نقاط التشابه واالختالف بين عناصـر الموقـف المـشكل           : فرعيتين هما 

 . وتحديد أهمية العناصر ذات الصلة بالموقف المشكل

  :  توليد البدائل -سادسا
 التقصى والتحرى عن الحلول الممكنة للمشكلة التـى   بهذه المرحلة ويقصد

تم تشخيصها بدقة فى مرحلة سابقة وتعتمد هذه المرحلة على قدرة الفـرد علـى     
التحليل واالبتكار اليجاد حلول جديدة باالعتماد على التجارب السابقة ومعلومات          

 مهارة حـصر  :  مهارتين فرعيتين هما     مهارةوخبرات األخرين وتتضمن هذة ال    
  . البدائل المتوفرة ومهارة البحث عن بدائل جديدة 

  :  ترتيب البدائل والمفاضلة بينهما-سابعا
   يواجه الفرد الذى يفكر تفكيـرا تحليليـا صـعوبة تتمثـل فـى أن                حيث

  مزايا وعيوب البدائل ال تتضح بصورة جلية وقت بحثهـا ، بـل يظهـر ذلـك                 
  لـى أسـس علميـة ومـضوعية     فى المستقبل ، لذا يفترض بالتقييم أن يـستند ا     

وتوخى الحذر والتأنى عند تقييم البدائل حيث البد من األخذ بعين االعتبار العديد             
: من المعايير عند اختيار البدائل وتتضمن هذه المهارة مهارتين فـرعيتين همـا            

مهارة تحديد معايير الحكم على البدائل ، ومهارة تقدير األوزان لمعايير ترتيـب             
  . البدائل 



 

 

 

 

 
 

 

  : تقييم البدائل األفضل-ثامنا
 ضوء المراحل السابقة يمكن للفرد الذى يفكر تفكيرا تحليليا أن يكـون            فى

صورة واضحة حول المشكلة أو الموقف الذى هو بصدد التفكير فبعـد تحديـد              
 واختيار األفضل فيها يصبح باالمكـان تقيـيم         لالمشكلة واألهداف وتوليد البدائ   

 كحل للمشكلة أو للتعامل مع الموقف الذى يكون الفـرد           البدائل األنسب واعتمادة  
مهارة تحديد أفضل   : بصدد دراسته ، وتشمل هذه المهارة مهارتين فرعيتين هما          

 . البدائل ، ومهارة وضع خطة بديلة 

  :  تفسير وتوضيح حل الموقف المشكل -تاسعا
لبـديل   دور الفرد الذى يفكر تفكيرا تحليليا ال ينتهى بمجـرد اختيـار ا   ان

األفضل للحل ، ذلك أن البديل بحاجة الى من يعمل علـى تفـسيره وتوضـيحه               
للتأكد من سالمة حل الموقف المشكل ، ان أهمية هذه المرحلة تكمن فى أنه قـد                
تطرأ بعض المتغيرات والعوامل التى تحيط بالموقف وهذه المتغيرات والعوامـل         

هتمام بتفسير وتوضيح الموقـف     تمتاز بالتغيير باستمرار لذا يجب على الفرد اال       
توضيح أفضل الحلـول    :  هذه المهارة مهارتين فرعيتين هما     ضمنالمشكل ، وتت  

  . للموقف ومهارة تحديد الحل األفضل للموقف المشكل 

  :  التنفيذ واصدار الحكم-عاشرا
 التنفيذ واصدار الحكم يبقيان هدفا منشودا حتى يتم التأكد منهمـا ودور             ان

كر تفكيرا تحليليا الينتهى بمجرد اختيار البديل األفضل ، ذلـك ان            الفرد الذى يف  
هذا البديل بحاجة الى من يعمل عدا تنفيذه ومراجعته سير عملية التنفيذ للتأكد من              
سالمته وفعالية اصدار الحكم فى هذه المرحلة تعد بمثابة تقييم لعمليـة التفكيـر              



 

 

 

 

 
 

 

من هـذه المهـارة مهـارتين       التحليلى وتحديد مدى جودتها وفاعليتها ، وتتـض       
  مهارة تحديد الية تنفيذ الحل ومهارة نقـد نتـائج تنفيـذ الحـل             : فرعيتين هما   

   ) ٥٠ : ٢٠٠٤باريارا كالرك ،( 

  : المهارات االبداعية /  الثالث المحور

  : مفهوم مهارات التفكير االبداعى )١(

ر و الرؤى   العملية الذهنية التي تستخدمها للوصول الى االفكا      "  بأنه   يعرف
 الى الدمج و التأليف بين االفكار او االشياء التي يعتبـر            تؤديالجديدة ، أو التي     

   ) ٣١ ، ٢٠٠٢عبداالله الحيزان ، ( سابقا انها غير مترابطة 

نشاط عقلي مركب و هادف توجهه رغبة قويـة         : "  يعرفه جروان بأنه     و
، و  " عروفة سـابقا     الى نواتج أصيلة لم تكن م      التوصلفي البحث عن حلول أو      

  يصوف التفكير االبداعي بأنه تفكير منتج أو تفكيـر متباعـد أو تفكيـر جـانبي     
   ) . ٨٣ ، ٢٠٠٨فتحى جروان ، ( 

  : مهارات التفكير االبداعى )٢(

ــا ــة،  ( يعرفه ــهير حوال ــسميع ، س ــصطفى عبدال    )٢١٦ :٢٠٠٥م
ـ         " بأنها أى عمليـة مـن     مجموعة المهارات العقلية التى تستخدم عند قيام الفرد ب

 – المرونـة    –عمليات التفكير ، وللتفكير االبداعى عدة مهارات منها الطالقـة           
  ."األصالة 

وتعني القدرة علـى  : Sensitivity to Problems الحساسية للمشكالت - ١
رؤية المشكالت ورؤية جوانب النقص والعيوب في الموقف أو البيئـة أو            



 

 

 

 

 
 

 

كلة بعد الخطوة األولى للبحـث      األشياء والعادات أو النظم، واكتشاف المش     
عن حلول للمشكلة إما بإضافة معرفة جديدة أو إدخال تعديالت وتحسينات           

  .على الموقف موضوع المشكلة

  تعني إنتاج أفكار جديدة عن طريـق تحويـل اتجـاه التفكيـر             : المرونة - ٢
 أي رؤية المـشكلة أو الموقـف مـن    ،حسب ما يتطلبه الموقف أو المثير  

  المرونـة التلقائيـة والمرونـة      : مـن أشـكال المرونـة     زوايا مختلفة، و  
  .التكيفية 

 تعني القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار اللفظية أو األدائيـة      :الطالقة - ٣
أو البدائل أو المشكالت المفتوحة النهاية أو االستعماالت أو المترادفـات            

مـات   لمثير معين، و الطالقة هي عملية اسـتدعاء المعلو         الستجابةعند ا 
ومفاهيم وخبرات تم تعلمها وتخزينها لدى الفرد، وللطالقة أنـواع نـذكر            

طالقة األشكال، طالقة الكلمات أو الطالقة اللفظية، الطالقة الفكرية         : منها
  . طالقة التداعي ،یأو طالقة المعان

 باإلبـداع والتفكيـر   تعد األصالة من أكثر المهـارات ارتباطـاً    : األصالة - ٤
لجدة والتفرد والقـدرة علـى إنتـاج أفكـار وحلـول            اإلبداعي، وتعني ا  

  ومقترحات جديدة غير مألوفة 

وتعني القدرة على إضـاقة تفـصيالت جديـدة         : Elaborationاإلفاضة   - ٥
ومتنوعة تساهم في تحسين وتجميل األفكار البسيطة أو االستجابة العاديـة   

  وتجعلها أكثر تطوراً و فائدة وجماالً



 

 

 

 

 
 

 

اإلبداع وأندرها، ويقوم على انطالق األفكـار   يعد أعلى مستويات    : التخيل - ٦
  . دون األخذ باالعتبار االرتباطات المنطقية أو الواقعيـة لألفكـار          بحرية

  )  ٤٥ ،٢٠٠٣ ،سعادةجودت ( 

  : أهمية مهارات التفكير االبداعى )٣(

 فيجوتسكي إلى أن جميع البشر وحتى األطفـال الـصغار يكونـون      يشير
 الفن والعلم والتكنولوجيا وهذه القـدرة اإلبداعيـة   مبدعين وأن اإلبداع هو أساس   
 كل عمل إبداعي ويتجلى اإلبداع فـي جميـع          ستدعى الخيال، ويعد الخيال أسا    

 , chle, L ممكـن قنيجوانب حياتنا الثقافية ما يجعل اإلبداع الفني والعلمي والت

1976) Mi (          ـ ة و التفكير مهارة تكتسب ويتم التدرب عليها باألنـشطة اإلبداعي
وتأتي أهميتها بأنها تدرب اإلنسان على التفكير بشكل مستقل فاإلنسان الذي لـم             
يتدرب على أن يفكر بشكل مستقل، والذي يستوعب بشكل جاهز ومفـصل لـن              

 منحتها له الطبيعة وهذا يتطلـب منـا االهتمـام           التييستطيع أن يظهر مواهبه     
 أسـمى  بشارة، جبرائيل" (بالنشاط اإلبداعي حسب معطيات علمي النفس والتربية     

  ). ٩٥ :٢٠٠٦ ، اسیال

 هم أمل األمة و القادرون على النهوض بذواتهم و مجتمعـاتهم      فالمبدعون
 اع المجتمعات البشرية باالبد   فاهتمام ، الى ارقى درجات التقدم و الرقي اإلنساني      

يرجع الى عدد من العوامل منها ما يتميز به العصر الحالي من ثـورة علميـة                
ية و تفجير في المعرفة و تطور سريع و تنامي حاجات الفكر االساسـية          تكنولوج

 فالمعلم يعد محور    ،و االجتماعية الى حاجات تقديم االفكار الجديدة غير النمطية        
أساسي في تنمية التفكير لدى الطالب إلعداد الفرد بما يمكنه من واجهة الحياة و              



 

 

 

 

 
 

 

 الذي يقوي ثقة المتعلم بنفسه او        المناخ علممتطلبات العصر باعلية كذلك هيئ الم     
 هنا يتضح أهمية االهتمـام بتنميـة   ومن ،يدمرها ، يقوي روح اإلبداع او يقتلها    

   ) ٢٠٠٣جودت سعادة ،( مهارات التفكير و ال سيما التفكير االبداعي 

  : جوانب التفكير االبداعى )٤(

تجـاه ،   كقدرة ، االبـداع كا   اعاالبد:  لالبداع من ثالث جوانب هى       ينظر
  : االبداع كعملية ، وفيما يلى عرض لكل منها 

 هو القدرة على تصور شئ جديد واختراعه ، او          فاالبداع: االبداع كقدرة    -١
توليد أفكار جديدة عن طريق مزج أو تغيير األفكار الموجودة ، ويمكـن             

 لدى كل فرد ولكن بنسب متفاوتة ، بحـسب  وجودةالقول بأن هذه القدرة م    
  . ظروف والمواقف اختالف ال

ــد بتقبــل التغييــر والتجديتمثــل: االبــداع كاتجــاه  -٢    ، واالســتعداد ي
  للتالعب باألفكار واالمكانات ، وامـتالء المرونـة فـى النظـرة الـى              
  األشياء ، واالستمتاع بكل ماهو جديـد والبحـث عـن طـرق مختلفـة               

  . لتحسينه 

عمل األشخاص المبدعون  االبداع عملية عندما يويكون: االبداع كعمليـة    -٣
 ، من أجل تحسين أفكارهم وحلولهم باستمرار ، وذلـك عـن             اءبجد وعن 

عـدنان  (  وتحسينات مستمرة على أعمالهم جيةطريق اجراء تغيرات تدري   
   ) . ٢٢٢ ، ٢٠٠٧العتوم وآخرون ، 

  



 

 

 

 

 
 

 

  المراجع
 :  المراجع العربية أوال

ـ  تجربة ) : ٢٠٠٦( عازم ، اعتدال الباسل      حمدأ -١  فـي  الوسـاطي  تعلمال
 ، مجلة الرسالة ، المعهد األكـاديمي إلعـداد المعلمـين            المبكرة الطفولة

   .١٤العرب ، عدد 

 ،  واألسـلوب  والمهـارة  القـدرة  التحليلى التفكير) : ٢٠٠٧(أيمن عامر    -٢
مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلـوم الهندسـية ، جامعـة             

  . القاهرة 

 ، النموذج التربوى المتكامل فى      التعليم تفعيل) : ٢٠٠٤ (باريارا كالرك    -٣
، دار الفرقـان للنـشر    ) ترجمة يعقوب حـسين نـشوان       ( غرفة الطفل   

  . والتوزيع ، عمان ، األردن 

 ،جامعـة  التربويـة  المنـاهج  ،)٢٠٠٦(جبرائيل بشارة ،  أسمى اليأس        -٤
  . دمشقدمشق،

 مـع مئـات     – التفكير مهارات تدريس ) : ٢٠٠٣ ( سعادة أحمدجودت   -٥
  .األمثلة التطبيقية ،  دار الشروق للنشر و التوزيع ، األردن 

 القـومى  ،المركـز التفكيـر  أسـاليب  تنميـه  ) : ٢٠٠١( االعسرصفاء   -٦
 ، والعلـوم  والثقافه للتربيه العربيه والمنظمه التربوى والتقويم لالمتحانات

  .القاهرة 



 

 

 

 

 
 

 

 تبة ، مك  االبداعي التفكير في عامة لمحات ) : ٢٠٠٢(  الحيزان   عبداإلله -٧
  .الملك فهد الوطنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية 

، عمان مهارات التفكير ،     تنمية) : ٢٠٠٧(عدنان يوسف العتوم وآخرون      -٨
   . ١ ، طوالتوزيعاألردن ، دار الميسرة للنشر 

 عمان ،   ،  والتفوق واالبداع  الموهبة): ٢٠٠٨(فتحى عبدالرحمن جروان     -٩
   ٣دار الفكر للنشر والتوزيع ، ط

 وقـضايا  معاصـرة  اتجاهـات  اإلنساني الذكاء ) : ٢٠٠٦( محمد طه    -١٠
   عالم المعرفة ، الكويت مجلة ،نقدية

 ،  أوالدك وعلـم  ،   تفكر كيف تعلم) : ٢٠٠٧(مزيال قحق ، ناديا شبيب       -١١
  دار العلم للنشر والتوزيع ، لبنان 

 تنميتـه  المعلـم  اعـداد ) : ٢٠٠٥( ، سهر حوالة     مصطفى عبدالسميع  -١٢
  .  ، دار الفكر، الطبعة األولى ، عمان وتدريبه

  :  المراجع األجنبية ثانيا
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