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ممخص البحث
شيد القرف المنصرـ تحوالت كبيرة في شتى مجاالت الحياة ،وأىـ ما تمخضت
عنو أبحاث ذلؾ القرف عموـ الفضاء ،اليندسة الوراثية ،الطاقة النووية ..وغيرىا مف
االنجازات العظيمة ،كؿ ذلؾ بفضؿ التفكير المبدع الذي قاد البشرية نحو عصر
جديد آخر بدأ بداية سريعة جداً في ما ُيطمؽ عميو بثورة االتصاالت الرقمية التي
غدت سمة العصر الحالي ،والتي دخمت كؿ مجاالت الحياة ،وىذا التحدي الجديد
الذي بالتأكيد قد انسحبت معو تحديات أخرى جديدة مثؿ الذكاء الصناعي واالقتصاد
المعرفي .كؿ ىذه التحديات بدت تفرض نفسيا بديالً عف رأس الماؿ المادي ،االمر

الذي القى عمى التربية العبء االكبر في تنمية العقؿ االنساني (التنمية البشرية)

وبخاصة في مجتمعاتنا العربية التي تأخرت عف الركب مسافات بعيدة ،ومف المؤمؿ
أف تواكب أنظمتنا التربوية ىذا التقدـ الكبير مف خالؿ تربية االبداع إلنقاذ الوضع
التربوي الراىف المتخبط في فمسفة تربوية تقميدية لـ تعد تمبي الطموح ،وىذا ما عمؿ
عميو الباحث مف خالؿ بحثو الحالي حوؿ تربية االبداع وبياف أىدافيا ودورىا في
مواجية تحديات القرف الحادي والعشروف ،وقد لمس الباحث أف ىناؾ توجيات
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محدودة لتربية االبداع لكف في الوقت نفسو ىناؾ تحديات كبيرة تُعيؽ تربية االبداع.

المبحث االول
مشكمة البحث
يشعر رجاؿ التربية والتعميـ والعامموف في المجاالت المختمفة ،بالحاجة الماسة
الى ضرورة االىتماـ باالبداع وتنمية القدرات المؤثرة فيو ،والى ضرورة توجيو العممية
التربوية نحو اليدؼ الذي تسعى اليو ،وىو تكويف االنساف المبدع القادر عمى
مواجية تحديات ىذا العصر المتسـ بطابع التقدـ التقني وبسرعة إستحداث
المخترعات وبتجديد المعمومات .فنحف نعيش اليوـ في عالـ يتصؼ بالتعقيد وبسرعة
تغير المعمومات ومتطمبات العيش فيو ،وال يمكف أف يتـ التوفيؽ بيف ىذه المتطمبات
والمتغيرات المحيطة بالفرد دوف أف يتسـ سموكو بالطابع االبداعي( .القذافي،0991،
)037
لذا فإف عمى التربية أف تكوف متجددة إلى أقصى درجة ممكنة فى أىدافيا،
ومناىجيا  ،حتى ال تنعزؿ عف مجريات األحداث ،وأف تحاوؿ مف خالؿ عناصرىا
ووسائطيا المختمفة ،بناء الشخصية المبدعة التى ال تتابع الجديد فحسب ،بؿ تؤثر
فيو وتجد لنفسيا مكاناً فى عالـ اإلبداع( .حجاج)01 ،0995 ،

فالتحوالت التي يشيدىا عالمنا اليوـ متمثمةً بالثورة التكنولوجية الثالثة التي تسير

بسرعة متزايدة ،وىاجس الديمقراطية الذي يعبر عف إعادة بناء النظـ االجتماعية،

وتبمور التكتالت االقتصادية الكبرى لغربي أوربا وشرؽ آسيا ،وبروز نظاـ العولمة.
كميا تشير إلى نشوء مجتمع كوني جديد ىو مجتمع ما بعد الصناعة أو مجتمع
الموجة الثالثة كما سماىا توفمر(Toffler,1980,p12) .
والمشكمة المحورية لمجتمع االلفية الثالثة ىي تنظيـ العمـ والمعرفة مما يترتب عميو
اعتالء مؤسسات التربية والتعميـ المرتبة األولى الرئيسية مف بيف المؤسسات
المجتمعية ،حيث تصبح األفكار والمعمومات ىي محور ىذا المجتمع  ،عميو فإف
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المورد الرئيسي في ىذا المجتمع ىو رأس الماؿ البشري  ،والمشكمة األساسية محورىا
سياسات التربية والتعميـ(.فريجات)030، 0111،
واليوـ اصبحت ىناؾ شبو قناعة مطمقة لدى القائميف عمى العممية التربوية في اغمب
البمداف العربية ،اف التعميـ المدرسي في الوقت الراىف اصبح عائقاً لمتنمية واالبداع،

ال راكدة ويمارس اساليب موروثة ،وال يراعي ميوؿ
ألنو تعميـ جامد تمقيني يصنع عقو ً

ورغبات التالميذ ،تغمب عميو ثالث سمات رئيسية ،ىي :تدني التحصيؿ المعرفي،

وضعؼ القدرات التحميمية ،وضعؼ القدرات االبداعية( .المؤتمر الفكري العربي
لوزراء التربية والتعميـ)4 ،0998،
باالضافة الى نتائج الدراسات المحمية التي أشارت الى الحقيقة نفسيا ،مثؿ دراسة
(الفريجي )0101،التي أشارت الى قصور دور المتعمـ في اكتساب المعرفة وسبر
أغوارىا وتطبيقيا في حياتو ،فواقع األمر يشير إلى أنو ال يزاؿ يتمقى المعمومات
والخبرات جاىزة ،مف المدرس وباعتماد طرائؽ تدريس اقؿ فاعمية وتأثير في شحف
ذىنية الطالب وتقميؿ دوره التربوي( .الفريجي)0 ،0101،
كؿ ىذا يوصمنا إلى أف المتغيرات في ثقافتنا تتسارع ،واف التحوالت التي تشيدىا
قيمنا وثقافتنا ستكوف ىائمة وستوصمنا إلى حالة مف التخبط إف لـ نتبنى تربية تتالئـ
ومتغيرات المرحمة الجديدة ،وليس ىناؾ آلية يمكف مف خالليا التكيؼ مع مثؿ ىذه
التغيرات وتقبميا والتعامؿ معيا أجدى مف التخطيط لتربية أطفالنا عقميا ومياريا،
تربية تتناسب وتنسجـ مع معطيات العصر الحالي ،بعبارة أخرى إف حجـ التغير
وسرعتو سيدخؿ كافة مناحي حياتنا وأساليب تعممنا ،وبذلؾ تكوف تربية االبداع ىي
أفضؿ الحموؿ لمواجية تحديات القرف الحادي والعشريف ،لذا تبرز مشكمة البحث في
اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:
0ػ ما مفيوـ تربية االبداع ،وما أىدافيا؟
0ػ ما أىـ المعوقات التي تواجو تربية االبداع؟
3ػ ما ابرز تحديات القرف الحادي والعشريف؟
3ػ ما دور تربية االبداع في مواجية تحديات القرف الحادي والعشريف؟
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أهمية البحث
لـ تعد مسألة أىمية التربية محؿ جدؿ في أي منطقة مف العالـ ،ذلؾ أف
التجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما ال يدع مجاؿ لمشؾ أف بداية التقدـ الحقيقية ىي
التربية ،وأف كؿ الدوؿ تقدمت مف بوابة التربية ،بؿ أف الدوؿ المتقدمة نفسيا تضع
التربية في مقدمة أولوية برامجيا وسياساتيا ،فجوىر الصراع العالمي يتمثؿ في
السباؽ في تطوير االنظمة التربوية( .طعيمة) 0119،515،
وفي خضـ الكـ اليائؿ مف المشكالت التي بدأت تفرض نفسيا نتيجة االنفجار
المعرفي اليائؿ في مختمؼ المجاالت ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ...
أصبح التفكير واالبداع ضرورة حتمية لمتمكف مف التغمب عمى حؿ المشكالت التي
أصبحت أحدى المالمح الرئيسية لأللفية الثالثة( .نوفؿ)05 ،0118،
فأصبحت جميع الدوؿ في أمس الحاجة إلى االىتماـ باإلبداع وتربية المبدعيف لكي
تتمكف مف التغمب عمى مشكالتيا الحياتية  :االقتصادية ،االجتماعية ،البيئية،
والسكانية ،ولكي تواكب ركب الحضارة العالمية والتقدـ العممي والتكنولوجي .
(الطيطي)06 ،0110،
واصبح االنساف المبتكر القادر عمى التكيؼ مع متغيرات العصر غاية الفمسفة
التربوية في عصر سباؽ المعمومات( .الشعراني)09 ،0119،
كما أف النجاح في أي مفصؿ مف مفاصؿ الحياة خالؿ القرف الحادي والعشريف
سيرتبط إرتباطاً مباش اًر بمدى نجاح المؤسسة التربوية في بناء واعداد المبدعيف الذيف

يأخذوف عمى عاتقيـ مسؤولية القياـ بكؿ مايمزـ مف تغييرات مستمرة( .كوتر،0100،
.)0
ىذا باالضافة لكوف التربية وسيمة مضمونة لألستثمار المستقبمي ،نظ اًر الى ما توفره

مف رأس ماؿ بشري وما تعد مف عناصر فنية مؤىمة عمى اختالؼ مستوياتيا،

فالنظرة اليوـ الى التربية ىي اقرب ماتكوف اليو نظرة مستقبمية ،أي اعداد الكوادر
المدربة

لممستقبؿ،

وفي

جميع

االختصاصات
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(المطيري.)0115،54،

والجميؿ مافي التفكير المبدع ،ىو أنو يعبر عف قوة الرؤية المستقبمية ،ويعطي
أصحابو ممكة جديدة عمى التنبؤ بالقادـ ،مف خالؿ القدرة الذىنية عمى إيجاد الترابط
واالتصاؿ بيف أجزاء االعماؿ والخطط المختمفة .وىذا ناشىء مف قوة الخياؿ وسعة
االفؽ( .طعيمة. )508-507 ،0119،
االمر الذي دفع بالدوؿ المتقدمة عمى ايكاؿ ميمة قراءة الواقع والتصور لممستقبؿ أو
ما يستجد مف امور ،وكذلؾ رسـ الخطط ووضع االستراتيجيات المستقبمية ،الى
المبدعيف في كافة االختصاصات والقطاعات ،إلنيـ االقدر عمى القياـ بذلؾ.
إلف األفراد المبدعوف وفقاً لرأي كؿ مف "سترنبيرج و لوبارت"  0999يمتمكوف ما

ُيسمى بػ (القدرة التركيبية) لرؤية المشكالت بطرؽ جديدة و(القدرة التحميمية) إلصدار
األحكاـ عمى األفكار ،والقدرة عمى إقناع اآلخريف بإف افكارىـ جديرة باإلىتماـ.
()Sternberg & Lubart,1999,P3-15
مف خالؿ ماتقدـ مف أىمية تربية االبداع ،يروـ الباحث إجراء دراسة حوؿ مفيوـ
المعيقات التي تعترضيا ،والكشؼ
تربية االبداع وبياف أىدافيا ،والتعرؼ عمى أىـ ُ
عف دورىا في مواجية تحديات القرف الحادي والعشريف.
هدف البحث
ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى:
0ػ مفيوـ تربية االبداع ،وبياف أىدافيا.
0ػ أىـ المعوقات التي تواجو تربية االبداع.
3ػ أبرز تحديات القرف الحادي والعشريف.
3ػ دور تربية االبداع في مواجية تحديات القرف الحادي والعشريف.
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حدود البحث
تحدد البحث الحالي في:
0ػ مفيوـ تربية االبداع وأىدافيا.
0ػ معوقات تربية االبداع.
3ػ تحديات القرف الحادي والعشريف.
3ػ دور تربية االبداع في مواجية تحديات القرف الحادي والعشريف.
منهجية البحث

إعتمد الباحث في إجراء البحث الحالي عمى إستخداـ المنيج الوصفي ،لوصؼ
وتحميؿ االدب النظري والدراسات السابقة وتحميؿ نتائجيا الميدانية وما تضمنتو مف
أفكار تخدـ موضوع البحث الحالي.
تحديد المصطمحات
0ػ تربية االبداع
عرفيا كؿ مف:
0ػ قمبر،0995التربية اإلبداعية بأنيا" التربية التي تحقؽ في تنظيماتيا ومحتوياتيا
وأساليب تدريسيا وتقويـ تحصيميا المتطمبات الوظيفية التي يتجسد بيا اإلبداع ".
(قمبر)0 ،0995،
0ػ فوزي ":توفير المناخ المناسب الذى يساعد عمى تطوير الدوافع الداخمية الموجودة
لدى أي طفؿ سميـ  ،إلى طريقة تفكير مثمرة ومتفردة نحو تنشئة الشخصية المبدعة
التي تتميز بخصائص منيا االستقالؿ والقدرة عمى التعمـ الذاتي والدافعية لمتعمـ".
(فوزي ،0101،دص)
التعريؼ االجرائي :التربية التي تحقؽ في إستخداـ أساليبيا تنمية ميارات التفكير
االبداعي في البحث والتقصي واالبتكار مف أجؿ مواكبة التقدـ العممي ومواجية
تحديات المستقبؿ.
00
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0ػ تحديات القرف الحادي والعشريف:

الشعراني :0119،ضخامة التغيرات المتمثمة بالزيادة الكبيرة بالمعمومات ،والعمـ
الرفيع ،والتقدـ التكنموجي ،والتفكير العممي االبداعي( .الشعراني)7 ،0119،
التعريؼ اإلجرائي :وىي التغيرات التي تُمثؿ بداية عصر جديد ،ابرز مالمحو العمـ،
وسائطو التقنيات التكنموجية ووسائؿ االتصاالت الرقمية.
المبحث الثاني
دراسات سابقة
بالنظر الى عدـ وجود دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى حد عمـ الباحث ،سوؼ
يتـ االستشياد ببعض الدراسات التي تؤكد تربية االبداع مف أجؿ النيوض بالواقع
التربوي ،وىذا إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى اعتقاد أصحاب ىذه الدراسات أف ال
سبيؿ لمواكبة التقدـ والتطور في جميع المجاالت إال مف خالؿ تربية االبداع .ومف
ىذه الدراسات:
0ػ دراسة (العطاس )0409،الموسومة بػ "إسيامات االسرة في تربية االبداع لدى
اطفاليا مف منظور التربية االسالمية" ىدفت الد ارسة الى تحقيؽ تربية االبداع لدى
االطفاؿ مف عمر  00 -6سنة مف منظور اسالمي بمدينة مكة المكرمة ،استخدمت
الباحثة المنيج الوصفي .توصمت الباحثة الى أف القدرة الخيالية لدى االطفاؿ في
مرحمة الطفولة واسعة وينبغي استغالليا لتوليد االفكار االبداعية ،كما أف الماـ
الوالديف بخصائص النمو لدى اطفاليـ لو فائدة كبيرة في تدريب اطفاليـ عمى
االبداع.
0ػ دراسة (بمواني )0118،الموسومة بػ "دور االدارة المدرسية في تنمية االبداع في
ومعيقاتيا مف وجية نظر ُمديرييا"
المدارس الحكومية في محافظات شماؿ فمسطيف ُ
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دور االدارة المدرسية في تنمية االبداع في المدارس
الحكومية في عدد مف محافظات فمسطيف .تكونت عينة الدراسة مف ( )005مدي اًر

ومديرة ،استخدمت الباحثة المنيج الوصفي الميداني لجمع البيانات مف مجتمع
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الدراسة مستعينة بإستبانة مكونة مف ( )39سؤاالً لمتعرؼ عمى دور االدارة المدرسية

في تنمية االبداع .توصمت الباحثة الى أف مجاؿ تنمية االبداع كبير مف قبؿ كؿ مف
المعمميف واالدارة المدرسية والمجتمع المحمي ،لكف ىناؾ قصور في المناىج التعميمية

في التوجو نحو تنمية االبداع .أوصت الباحثة بضرورة تطوير المناىج التعميمية
وتضمينيا بما يدعو الى تنمية االبداع.
نستخمص مف الدراستيف السابقتيف أف ىناؾ توجو نحو دراسة االبداع وتنميتو لدى
المتعمميف ،سواء في المدرسة أـ االسرة ،وىذا يدؿ عمى أف تربية االبداع بدأت تأخذ
أىمية خاصة ،لكف ينبغي تركيز الجيود التربوية نحو ىكذا نوع مف التربية مع
إعطائيا االولوية في البرامج والسياسات التربوية الحالية والمستقبمية.

إجراءات تحقيق أهداف البحث

المبحث الثالث

مفهوم تربية االبداع
تربية االبداع مفيوـ ُيطمؽ عمى التربية التي تُحرر العقؿ البشري مف ُعقد التفكير
المغمؽ ،ذات االجابة الواحدة الصحيحة الغير ،إذ أف تربية االبداع تتيح لمعقؿ
ُ
االنفتاح والتفكير التخيمي والبحث عف عدة إجابات أو حموؿ لممشكمة المطروحة.
فالتفكير االبداعي تفكير خالؽ تباعدي أو تشعبي أو إفتراقي ،كؿ ىذه المفاىيـ تدؿ
عمى تعدد خيارات الفكر والخروج عف أسوار المألوؼ لما ىو غير مألوؼ .برزت
الحاجة ليكذا نوع مف التربية خاصةً بعد أف تعرضت التربية التقميدية الى الكثير مف

النقد ،حيث أف الواقع الحالي يتطمب تربية تنمي العقؿ وتحرر الفكر الى ابعد ما

يمكف وربما يتجاوز حدود الواقع( .غباري وأبوشعيرة)041 ،0101،

أهداف تربية االبداع:
يمكف اجماؿ أبرز االىداؼ التربوية المتوخاة مف تربية االبداع باآلتي:
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0ػ زيادة وعي التالميذ بما يدور حوليـ.
0ػ معالجة المشاكؿ التي تعترض التالميذ مف وجوه عدة.
3ػ زيادة قدرة التالميذ في معالجة ما ُيقدـ ليـ مف مواقؼ وخبرات.
4ػ زيادة كفاءة العمؿ الذىني في معالجة المواقؼ.

5ػ تفعيؿ دور المدرسة ودور الخبرات الصفية التعميمية التي تساعد التالميذ عمى
تطوير اتجاىات ايجابية نحو المدرسة.
6ػ زيادة حيوية ونشاط التالميذ في تنظيـ المواقؼ اوالتخطيط ليا( .قطامي
وقطامي)446 ،0110،
7ػ تنمية حب االستطالع واالستكشاؼ والبحث عف المعاني والعالقات الجديدة بدالً
مف العالقات القديمة.

8ػ تطوير قدرات الموىوبيف في التجديد.
9ػ اكساب التالميذ ميارات االتصاؿ وتقييـ وضبط الذات وادراؾ المسؤليات وقوة
المعرفة.
01ػ تطوير قدراتيـ عمى تحديد اىداؼ موضوعية تتناسب وقدراتيـ مع حسف اختيار
الوسائؿ لتحقيقيا.
00ػ تنمية قدراتيـ القيادية واحتراـ وادارة الوقت.
00ػ تدريبيـ عمى الرؤيا الواضحة ألدراؾ امكانيات الحاضر وآفاؽ المستقبؿ
واالىتماـ بقضايا مجتمعيـ ومشكالت االنسانية جمعاء( .حمد)04 ،0100،
تحديات تربية االبداع داخل المدرسة
ىناؾ جممة مف التحديات التي تقؼ عائقاً أماـ تربية االبداع داخؿ المدرسة،

أىميا:

0ػ تحديات المناهج الدراسية
يتجمى ىذا التحدي بشكؿ ممموس مف خالؿ المناىج الدراسية المفروضة أو
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المتبعة ،المتسمة بالنيج النظري التقميدي مف غير اطالؽ طاقات المتعمميف في
االبتكار واالبداع ،وىذا بسبب غياب التخطط أو سوء االدارة ،وىذا يعتمد عمى
القائميف عمى ىذه العممية.
5ـ التحديات المالية
قمة التخصيصات المالية في البمداف العربية عمى الواقع التربوي ساىمت بالحد
مف تطور ىذا القطاع الميـ ،فقمة المصادر المالية مع التوسع الكمي الكبير في
النظاـ التعميمي ادت الى عدـ تمكف بعض االقطار العربية مف الوصوؿ الى
المستوى الالزـ في تجييز المدارس بالمختبرات ،والمصادر ،واالثاث ،وكافة
المستمزمات االخرى.
5ـ االدارة المدرسة والمعمم
جزء كبير مف تحديات تربية االبداع تُمقى عمى عاتؽ االدراة المدرسة أو الييئة
التعميمية ،فالمفاىيـ الحديثة والمتطورة لإلدارة التربوية التي تنقميا مف مجرد عمميات
تسيير روتينية لموظائؼ االدارية الى عمميات قيادة وابتكار وابداع قواميا التخطيط
االستراتيجي والتنسيؽ الفعاؿ والتنظيـ المؤسسي والتقويـ الشمولي ،لـ تصؿ الى قمب
االدارة التعميمية وجوىرىا في أغمب النظـ التربوية العربية.
5ـ الطرائق التقميدية في التعميم

مف أبرز تحديات التربية االبداعية في المدرسة عدـ قدرتيا عمى احتواء ُمعطيات

التطور المتسارعة في ىذا العصر ،والسبب يعود الى اعتماد الطرائؽ التقميدية في
التعميـ لسيولة تدريسيا ،فاالرث التقميدي بطرائؽ التدريس القديمة يييئ المدرسة لكي
تكوف بيئة قاتمة لإلبداع.

0ـ منهجية التقويم
يتمثؿ ىذا التحدي بتبني أساليب تقويـ عمى شكؿ امتحانات كتابية ال غير ،وىذا
05

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

يدفع بالطمبة تمقائيا اف يصبوا جيدىـ االكبر عمى الحفظ واالسترجاع .وفي ىذا إقرار
عمى أف دور المدرسة ال يتعدى حشو أذىاف الطمبة بالمقررات الدراسية واختبار مدى
حفظيـ ليا مف غير اجراء عمميات عقمية عميا( .الشعراني)065-055 ،0119،
ُمعيقات االبداع
المعيقات أو العقبات تقؼ في طريؽ تنمية
كشؼ االدب التربوي عف جممة مف ُ
االبداع ،يمكف عرضيا بالشكؿ اآلتي:
0ػ معيقات نفسية:

ػ شعور الكثيريف بالنقص واالعتقاد باالفكار واالراء او االقواؿ البالية:
ىناؾ شعور مف قبؿ الكثير مف الناس بأف االبداع اليستطيع تحقيقو إال فئة قميمة
مف الناس ،كما أف ىناؾ بعض االعتقادات التي تيبط مف ىمـ االشخاص وعزيمتيـ

نحو االبداع.
ػ ضعؼ الحساسية نحو المشكالت والمواقؼ المختمفة:
اليكوف االبداع ناجحاً اال في ضوء الحساسية المرىفة مف جانب االفرد نحو

المشكالت او المواقؼ التي تحيط بيـ سواء ،فالحساسية نحو المشكالت تشجع الفرد
عمى التفكير الدائـ لتذليؿ العقبات والبحث عف الحموؿ المالئمة لممشكالت.
(سعادة)069-063 ،0116،
ػ الخوؼ مف الوقوع في الخطأ ،تجنب المخاطرة ،عدـ التمييز بيف الحقيقة والخياؿ،
الخوؼ مف تقريع اآلخريف( .السرور.)059 ،0110،

0ػ معيقات ثقافية:
أكد (كراموف)  0994عمى أثر الثقافة في تطوير اإلبداع عند اإلنساف ،وعمى
ِ
خصائصو وجاء ىذا التأكيد كنتيجة لمدراسة التي أجراىا عمى الطمبة في فنمندا و
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تبيف فييا إف الثقافة ليا تأثيرات عمى الطمبة حيث عكست تمؾ
أمريكا و التي ّ
اإلستجابات مدى تأثير الفف و االدب والعالقات العامة وأساليب التعامؿ وغيرىا مف
االمور المتعمقة بثقافة ٍ
بمد ما ،عمى طبيعة دراستيـ و تفكيرىـ  .و مف الدراسات التي
أكدت أثر الثقافة عمى الشخصية المبدعة ،دراسة أجريت عمى الطمبة اليابانييف حيث
تركت العوامؿ الثقافية والحضارية والتاريخ العريؽ تأثيرات واضحة عمى طريقة
إستجابات الطمبة)Bannie and Kari,1994,pp8-9( .
3ػ معيقات إجتماعية:
تتمثؿ بالدرجة االساسية االسرة التي كثي اًر ما يفقد فييا الطفؿ التقدير والتشجيع

الذي يدفعو لتحقيؽ مايتمتع بو مف استعدادات وموىبة .كما أف االتجاىات السالبة

لإلسرة واسموب التنشئة االجتماعية القائـ عمى التسمط والسيطرة وعدـ االىتماـ
والنمطية في التعامؿ مع االبناء بحسب الجنس أو العمر ليا مردودات سمبية في
تنمية االبداع لدى االطفاؿ ،كما أنو وفي بعض االحياف ُيعتبر الفرد أو الطفؿ الذي
يتمتع بقدر مف االبداع خارج عف تقاليد أو سياؽ االسرة االجتماعي في االتجاىات
أو القيـ السائدة في المجتمع.
4ػ المعيقات التربوية

تتمثؿ في المؤسسات التربوية المختمفة ،حيث تمعب المدرسة دو اًر ذا حديف ،فإما

أف تزيد مف إبداع االطفاؿ في سنواتيـ االولى عف طريؽ التشجيع واسموب تدريس
المعمـ الواعي بإىمية التفكير االبداعي ،أو تساىـ في تنميط تفكير المتعمـ في إتجاه
محدد مف التفكير كأف يكوف الحفظ مثالً  ،فالمعمـ الناجح يساعد الطالب عمى
النيوض بقدراتو االبداعية عف طريؽ زيادة الثقة بالنفس والتغمب عمى الفشؿ

واالحباط .وتمعب أساليب التعميـ الفعاؿ عند المعمـ دو اًر ميماً في تطوير خبرات

الطالب كما إف العالقة المستمرة بيف المعمـ والطالب لسنوات عديدة تؤثر عمى الكثير

مف جوانب شخصية الطالب لذا فإف أسموب التعميـ الفعاؿ مع الخبرات الواقعية
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تساعد الطمبة عمى إظيار إبدعاتيـ .و قد أيد تورانس أيضاً دور المعمـ عندما قاؿ:

"إذ وجدت اإلعتمادية عمى النفس و التحصيؿ الجيد و المثابرة و القدرة اإلبداعية عند

الطالب مع وجود شخ ص آخر يمعب دور المعمـ المخمص فإف ذلؾ يؤدي إلى تطوير
الشخصية اإلبداعية")Ann and Dane,1990,p97( .
5ػ المعيقات االقتصادية

تتمثؿ بالناحية المادية التي يحتاجيا الفرد المبدع ،والمتمثمة في االجيزة

والتقنيات التي تسيـ في العمؿ االبداعي .فقد يحتاج الشخص المبدع لمماؿ الالزـ
لتنفيذ أفكاره ،وكذلؾ احتياجو الماؿ الالزـ في توفير البيئة المناسبة لمعمؿ.
6ػ معيقات سياسية

تتمثؿ في النظاـ السياسي وما يعممو مف تربية االمتثاؿ لممعايير السائدة ،وعدـ

توفر الحرية التي تعتبر مف أىـ محفزات االبداع .كما تعيؽ الضغوطات السياسية
حرية التعبير وحرية الفكر فضالً عف االضطرابات السياسية المتمثمة بالحروب وعدـ
االستقرار( .حجازي)006-003 ،0116،
قدرات االبداع
قدرات االبداع التي حددىا ( )Guilford,1959ىي:
0ػ الطالقة  :Fluencyوىي القدرة عمى استدعاء اكبر قدر ممكف مف االفكار ذات
الداللة.
0ػ المرونة  :Flexibilityتختمؼ الطالقة عف المرونة في اف الطالقة تتحدد بعدد
االستجابات وسرعة صدورىا او كمتييما معاً .اما المرونة فإنيا تعتمد عمى تنوع ىذه
االستجابات ،أي انيا تركز عمى الكيؼ وليس الكـ.

3ػ االصالة  :Originilityوتعد ىذه القدرة مف اىـ مقومات التفكير االبداعي ،وتعني
القدرة عمى انتاج استجابات اصيمةػ أي قميمة التكرار بالمعنى االحصائي داخؿ

الجماعة التي ينتمي الييا الفرد .أي انو كمما قمت درجة شيوع الفكرة زادت درجة
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الوقت ِ
ِ
نفسو بالقبوؿ
اصالتيا ،وتتميز االستجابات االصيمة ايضاً بالجدة والط ارفة وفي
االجتماعي .وىناؾ الكثير مف االختبارات التي تقيس ىذه القدرة ،منيا :اختبار

ويطمب منو ذكر اكبر
عناويف القصص ،وفيو ُيعطى لمتمميذ قصة مثيرة ومدىشةُ ،
عدد مف العناويف الطريفة الجديدة ليذه القصة.
5ـ الحساسية لممشكالت  :The Sensitivity For Problemsتكشؼ ىذه القدرة
عف مدى امكانية ادراؾ عيوب االدوات الشائعة او النظـ االجتماعية او مواقؼ
ٍ
بوجو عاـ ،وما تتضمنو مف اوجو النقص او الثغرات او القدرة عمى
الحياة المختمفة
ادراؾ ما تحتاجو ىذه االدوات او النظـ االجتماعية او مواقؼ الحياة مف تحسينات او
تعديالت)Guilford,1959,p469-476( .
5ػ التفصيؿ  : Elaborationالقدرة عمى إضافة أشياء جديدة لفكرة معينة والوصوؿ
الى إقتراحات تكميمية تؤدي الى فكرة جديدة ،بمعنى إمكانية تقديـ عدد مف االفكار
الجديدة نتيجة الخبرة واالتياف بشيء جديد( .محمود)95 ،0115،
الخصائص أو السمات العامة لممبدعين
تكونت لدى الباحثيف في مجاؿ االبداع معرفة كافية فيما يخص صفات او سمات
المبدعيف ،حيث يذكر االدب التربوي في ىذا الشأف عدد مف الخصائص التي يتميز
بيا المبدعوف عف سواىـ ،ومف ىذه الخصائص:
0ػ يميموف الى تفضيؿ المركب عمى البسيط ،بمعنى أنيـ يستجيبوف لممثيرات أو
الموضوعات المعقدة بشكؿ أفضؿ مما يستجيب بو غيرىـ.
0ػ يمتازوف بخصوبة عالية في الخياؿ ،بما يعني القدرة عمى التحرر مف سمطات
الواقع المحيط ،مما يتيح فرص أكبر لتناوؿ الموضوعات بشكؿ أكثر تحر اًر

3ػ قدر مف الذكاء ،لكف ىنا ال يجعؿ الذكاء الشخص مبدعاً بالضرورة ،فقد حصؿ
بعض االفراد المبدعيف عمى درجات أقؿ في الذكاء مف االفراد االقؿ ابداعاً.

4ػ لدييـ آراء إيجابية عف أنفسيـ ،فمدييـ تقدير الذات وفي الوقت نفسو فإنيـ ينتقدوف
أنفسيـ.
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 5ػ منفتحوف عمى الخبرة أينما كانت.
6ػ لدييـ قيـ نظرية وجمالية قوية.

7ػ لدييـ احساس بإف ليـ رسالة ،مما يعني أنو قُدر عمييـ أف يفعموا ما يفعموف في
حياتيـ.
8ػ حساسوف بالمشكالت فيما حوليـ.
 9ػ يتميزوف بالتمقائية واالتزاف في التفاعؿ مع االفراد والجماعات( .حجازي،0116،
)058-057
طرق تعميم وتنمية مهارات التفكير االبداعي:
تباينت وجيات نظر العمماء والمفكريف حوؿ الطريقة المناسبة لتعميـ التفكير ،ولكف
عموما ىناؾ طريقتيف:
0ػ الطريقة المباشرة وىي التي تعمؿ عمى تعميـ التفكير كمنيج مستقؿ.
يبرر مؤيدو ىذا االتجاه بأنو يمكف تقييـ التفكير بشكؿ أفضؿ إذا ما طبؽ كبرنامج
مستقؿ مثؿ (برنامج كورت وبرنامج القبعات الست) ويعد )ديبونو) مف أكثر القادة
التربوييف مساىمة في دفع حركة تعميـ التفكير في الحقبة الحالية وىو الذي يركز عمى
تعميـ التفكير كموضوع مستقؿ لبروز ميارة التفكير المستيدفة.
0ػ الطريقة غير المباشرة والتي تكوف عف طريؽ تعميـ التفكير مف خالؿ المنياج
الدراسي .إف تعميـ التفكير مف خالؿ المحتوى الدراسي يحقؽ ىدفيف ،األوؿ أنيا تسيؿ
عممية تعريؼ وتقويـ ميارة التفكير في المنيج وليس في المحتوى .والثاني أف ىذه
الطريقة تنمي التفكير وتدرس المحتوى في الوقت نفسو( .نوفؿ)37-34 ،0118،
تحديات القرف الحادي والعشروف.

أهم التحديات التي تواجه التربية في القرن الحادي والعشرين:
0ـ التحدي التكنموجي:

ال
يشيد العصر الحالي تقدماً ىائ ً
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المعمومات والحاسبات واالتصاالت خاصة ،وما زاؿ في حالة نمو متسارع ،وأفرز
ىذا العصر العديد مف آليات تصنيع المعرفة والمزيد مف الوسائؿ التكنموجية الحديثة
التي جعمت العالـ قرية كونية صغيرة ،يتفاعؿ أىميا في الشرؽ مع سكاف الغرب
بشكؿ مباشر كأنيـ يسكنوف في منطقة واحدة وأف المسافات بينيـ .فقد لعبت الثورة
التكنموجية وشبكة المعموماتية (االنترنيت) دو اًر ميماً في إنتاج المعرفة وتسويقيا .كؿ
ىذا وأكثر والتزاؿ أغمب مدارسنا إف لـ تكف جميعيا تفتقر الى ىذا النوع مف الخدمة

الواجب إدخاليا ضمف المنظومة التربوية لمواكبة التقدـ( .الحيمة.)03 ،0110،
5ـ التحدي الثقافي والفكري والقيمي:
أو مايمكف أف نجممو بعبارة واحدة (تحدي التغير) فالمجتمعات التي تتعرض
لمثؿ ىذه النماذج االقتصادية والسياسية ،البد أف تعرؼ أف القادـ الجديد يحمؿ قيـ
ومفاىيـ ومتغيرات ثقافية تفرض نفسيا بقوة ،فنظاـ العولمة وعصر الحداثة وتزايد
المعمومات وتسارعيا واالنفصاؿ بيف التعميـ والقيـ،كؿ ذلؾ اثر عمى بناء اإلنساف.
واثر كذ لؾ عمى التربية وأدى بيا إلى حالة مف التخبط مما جعميا غير قادرة عمى
المحاؽ بركب التقدـ العممي والتقني والتكنولوجي ،بسبب سوء التخطيط التربوي
لممستقبؿ( .ماىر.)0999،00،
5ـ الصراع بين األصالة والمعاصرة:

في ظؿ غياب التفاىـ الكامؿ بيف المسؤوليف والمفكريف حوؿ المسائؿ المرتبطة

بطرفي إشكالية التذبذب بيف األصالة والمعاصرة أضحى مسرحا آلراء ومقاربات
متباينة :
األول :يرى أف بناء المشروع التربوي مشروط أوال وأخي ار بالعودة إلى الماضي الحافؿ
بالتراث التربوي اإلسالمي الخالد.
الثاني :يرى أف تحديث التربية وتخميصيا مف األوضاع المتردية يستوجب تقميد
التربية الغربية جممة وتفصيال.
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كؿ ذلؾ يؤثر عمى التربية مما يجعؿ اإلنساف العربي المسمـ متحي ار بيف نظاميف
متعارضيف لمتربية :نظاـ تقميدي يتمسؾ بمقوماتو وعناصره نخب تقميدية تقاوـ كؿ
ماىو حديث ،ونظاـ يتشبث بمكوناتو نخب معاصرة ويتمسؾ بما ىو جديد ويدافع
عف كؿ ما ىو عصري ( .عبد الدائـ.) 0998،000،
5ـ الثورة السكانية :
يعد ازدياد السكاف مشكمة عالمية كبرى وتأخذ أبعاد خطيرة وقد زاد عدد سكاف
العالـ في السنوات األخيرة زيادة كبيرة جعمت الدوؿ تبدي مخاوفيا وتحذر مف خطورة
الحالة اذ استمر سكاف العالـ عمى ماىو مف نمط واطراد.
وفي الوطف العربي فالبيانات متفاوتة في تقديراتيا  ،ولكف مف المقدر انو بمغ
مجموع سكاف الوطف العربي عاـ  0111مايقرب مف  081مميوف نسمة وعاـ
 0105سيبمغ حوالي  451مميوف نسمو  ،ومف ثـ سينتج عف ىذا التزايد الكبير
العديد مف المشكالت.
فيذا السباؽ بيف الزيادة السكانية المستمرة وبيف التعميـ أدى إلى مجموعة مف
االنعكاسات عمى مستوى التربية والتعميـ منيا:
 0ػ سيبقى إعداد كبيرة مف التالميذ في سف التعميـ خارج المدارس ،وستبقى إعداد
أخرى أمية.
0ػ عدـ قدرة النظاـ التعميمي عمى استيعاب جميع األطفاؿ الذيف ىـ في سف التعميـ
االبتدائي وممف ىـ في سف االلتحاؽ بالتعميـ قبؿ الجامعي .
3ػ تفشي وباء الدروس الخصوصية نتيجة ضخامة األعداد مما ادى إلى استيعاب
الطالب وقمة االىتماـ بيـ.
4ػ حدوث إنفصاؿ بيف نظـ التعميـ وحاجات المجتمع( .محمود) 0988،03،
0ـ التكتالت االقتصادية :
يعد القرف الحادي والعشروف ،قرف التنافس المحموـ بيف مف يممؾ عوامؿ
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الصمود والكسب وبيف مف ال يقوى عمى البقاء في حمبة الصراع  ،فيكوف مصيرىـ
التيميش ويصيروف جماعات معزولة تعيش في جيوب ضيقة تنتظر صدقات
األغنياء والنداءات الصادرة عف جماعات حقوؽ اإلنساف.
إف عدـ دخوؿ األنظمة العربية في التكتالت واالتفاقيات االقتصادية أدى بيا إلى فتح
أبوابيا لدخوؿ السمع والخدمات التي قد تكوف في الغالب أعمى جودة واقؿ سع ار مف
المنتج المحمي مف ثـ انعكس ذلؾ عمى قمة حجـ اإلنفاؽ عمى التعميـ والبحث العممي
.
5ـ التحدي الديمقراطي:
حيث يعد بؤرة التحديات الميمة الحقيقية في القرف الحادي والعشريف ،فالمجتمع
الديمقراطي ىو مجتمع الجدارة واالحتراـ لإلنساف وخصوصيتو،فالسمات ىذه ال
يكتسبيا اإلنساف دفعة واحدة بؿ ىي ممارسة تبدأ مف األسرة إلى المدرسة إلى
المصنع إلى الصحافة فتصبح جزءا مف التنشئة االجتماعية والسياسية لمفرد.
والمؤسسة التربوية ىي المسئولة عف تبني ىذا النموذج واكسابو لمجيؿ الجديد
،ليصبح جزءا أساسيا مف سموكو وعقمو ليكتمؿ بناء اإلنساف العربي بناءً سميماً

ومتوازناً ،وىو تحدي كبير تواجيو التربية المستقبمية .
5ـ تحديات التعميم :

ىو ذلؾ التحدي الذي يجعؿ التربية عاجزة عف مواكبة التطورات الناجمة عف
العولمة والمعموماتية  ،وغيرىا مف المستجدات التي جعمت التربية تعاني مف أزمات
منيا:
0ػ نوع التعميـ التقميدي واالعتماد عمى الذاكرة عمى حساب التفكير الناقد  ،والتفكير
المبدع.
 0ػ محتوى التعميـ الذي الزاؿ مغتربا عف عصره (عصر المعموماتية ) فيو غير قادر
عمى مالحقة المعارؼ واالتصاؿ بمصادرىا األصمية.
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3ػ مخرجات التعميـ غير معدة لسوؽ العمؿ ( .الخوالدة)0113،33،
8ػ التحوالت العالمية في المجاالت االقتصادية والتقنية.
9ػ االزدياد اليائؿ في المعرفة.
01ػ الطمب المتزايد عمى التعمـ.
00ػ االختراقات في مجاؿ عموـ الدماغ.
00ػ الثورة في تقنيات المعرفة واالتصاؿ.
03ػ التنافس الحر في الخدمات التربوية( .حداد)3 ،0114،
كما أجمعت الدراسات العربية التقويمية التي تناولت جوانب القصور في المنظومة
التربوية العربية مواطف الضعؼ اآلتية:
 0ػ عدـ كفاية التعميـ االبتدائي إلعداد التمميذ القادر عمى االسياـ بكفايتو في حياتو
ومجتمعو .فمدة التعميـ االجباري في معظـ النظـ التعميمية التقميدية (ست سنوات) لـ
تعد تكفي في عصرنا الحالي لتزويد التالميذ بالحد االدنى مف أساسيات المعارؼ
والميارات والسموكيات التي تبني شخصية الفرد وتعبر عف ذاتو وتمكنو مف أف يندمج
في مجتمع العمؿ والنشاط.
0ػ التعميـ التقميدي القائـ عمى أساس المعرفة الكمية لـ يعد مالئماً ،فال يكفي تزويد

كؿ طفؿ في مرحمة مبكرة مف الحياة بمجموعة مف المعارؼ المستخمصة ،إنما يجب

أف يعد كؿ فرد ليكوف مجي اًز إلنتياز فرص التعمـ مدى الحياة ،سواء في توسيع

معارفو أـ مياراتو أـ إتجاىاتو أـ تكيفو مع عالـ سريع التغير ،معقد الترابط .فيتعمـ
الفرد لممعرفة بأف يقتني أدوات الفيـ ويتعمـ لمعمؿ حتى يكوف قاد اًر عمى التصرؼ

عمى نحو إبداعي في بيئتو.

3ػ تيميش النواحي العممية والنشاطات اإلبداعية.
4ػ إف الصيغة الغالبة عمى التعميـ االبتدائي واإلعدادي ىي الصيغة التقميدية التي تركز
عمى المعرفة واعتبارىا غاية في حد ذاتيا وانتياج صيغ تقميدية في تعميميا في ضوء
أساليب التدريس واجراءات التقويـ الشكمية ( .الزامؿ)0708 ،0118،
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دور تربية االبداع في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

يمكف إجماؿ دور تربية االبداع في مواجية تحديات القرف الحادي والعشريف باآلتي:
0ػ تستيدؼ تربية االبداع تحرير تفكير االنساف وتنمية مشاعر الحرية ،معتبرة أف
الحرية تمثؿ التحرر مف الجيؿ ثـ التعصب في اآلراء والمعتقدات الخاطئة ،ويكوف
ذلؾ عبر المنيج وما فيو مف أنشطة.
0ػ التغيير :شرط أولي لإلبداع وسمة مف سمات المبدعيف ،فتربية االبداع بعكس
التربية التقميدية في كونيا تواكب التغيير وتتالئـ معو وتبحث عف متغيرات مستقبمية.
3ػ تستيدؼ تربية االبداع إفعاؿ العقؿ واالحتكاـ اليو ،فتربية االبداع تنمية لمعقوؿ
ال مف التخبط والعشوائية.
ىدفيا البحث والتقصي واالستكشاؼ بد ً

4ػ التوجو المستقبمي سمة التفكير االبداعي ،فيناؾ مؤشر عمى مدى االرتباط الوثيؽ
بيف التفكير المستقبمي وبيف االبداع ،وأف التربية ينبغي أف تتطمع نحو المستقبؿ
وتكويف الروح المستقبيمة التي تعني إعادة تقويـ الماضي والحاضر مف خالؿ حاجات
المستقبؿ والنظر الى االماـ والتفكير بالغد وادراؾ ضخامة تغيير النتائج المترتبة عمى
ذلؾ( .عبد العاؿ)050-035 ،0115،
كما اف دور التربية االبداع في مواجية تحديات القرف الجديد البد واف يكوف مف
خالؿ إحداث تغيرات ايجابية لدى اإلفراد وتنميتيـ وتطوير شخصياتيـ ،وتطوير
قدراتيـ وتدريبيـ ليصبحوا قادريف عمى التفكير وىذا يتطمب بناء نظـ تربوية تيتـ في
بما يأتي:
0ػ صياغة مالمح التربية في ضوء تأكيد القيـ اإلسالمية عمى العمـ وقيمة العمؿ.
0ػ االىتماـ بالفرد ،فيو محور العممية التعميمية والعمؿ عمى تفجير طاقاتو اإلبداعية.
3ػ االىتماـ بتطوير الممارسات التعميمية وأساليب التدريس بصورة تتالئـ مع التقدـ
التقني و التكنولوجي .
4ػ االىتماـ بأنماط المغات األجنبية المختمفة مف اجؿ مواكبة التطورات العممية في
المجاالت المختمفة.
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5ػ التأكيد والعمؿ عمى غرس التعميـ الذاتي .

6ػ العمؿ عمى إيجاد واستحداث برامج جديدة تساير التغيرات والتطورات في مجاؿ
التكنولوجيا واالتصاالت.
7ػ زيادة الميزانية المخصصة والبحث عف مصادر جديدة لتمويؿ التعميـ .
8ػ توظيؼ تكنولوجيا المعمومات والتقنيات التكنولوجية في التربية بصورة واسعة.
9ػ العمؿ عمى تنمية الموارد البشرية في مجاؿ تقنية المعمومات والتكنولوجيا.
01ػ التأكيد والعمؿ عمى غرس التعمـ الذاتي المستمر مدى الحياة.
(زيتوف)50 -0113،،50
المبحث الرابع

يتضمف ىذا المبحث النتائج والتوصيات والمقترحات:
النتائج:
يستنتج الباحث مف البحث الحالي عدة استنتاجات وىي:
0ػ ىناؾ قصور في التوجو العربي نحو تربية االبداع.
0ػ وجود تحديات تنذر عنيا معطيات القرف الحادي والعشريف.
3ػ دور تربية االبداع في مواجية تحديات القرف الحالي.
التوصيات:

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بػ:

 0ػ تكثيؼ البحوث والدراسات حوؿ تربية االبداع وتصميـ برامج تنمي تنمية االبداع
بما يتالئـ وطبيعة مجتمعاتنا العربية االسالمية.
0ػ االىتماـ بمواىب االطفاؿ وابداعاتيـ مف خالؿ فتح مراكز لرعاية الموىوبيف
والمتميزيف.
3ػ ضرورة العمؿ عمى إجراء تخطيط لممستقبؿ لمواكبة التقدـ ومواجية التحديات
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.العممية والتكنموجية
:المقترحات
:في ضوء نتائج البحث وتوصياتو يقترح الباحث ما يأتي

ػ تكويف رؤية تربوية مستقبمية لتربية االبداع في مواجية تحديات القرف الحادي0
. والعشريف لضماف حياة و مستقبؿ أفضؿ لألجياؿ القادمة
 ػ استخداـ أساليب وبرامج التفكير اإلبداعي في بناء وتكويف ىذه الرؤية التربوية0
.المستقبمية

Abstract
The past century has seen significant shifts in various
spheres of life, and most important the outcome of the
research that century space science, genetic engineering,
nuclear energy .. And other great achievements, all thanks
to creative thinking that led humanity towards a new era
last began a quick start very so-called revolution of digital
communications, which has become the latest trend
current, which entered all areas of life, and this new
challenge, which certainly had pulled him other challenges
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New like artificial intelligence and knowledge-based
economy .. all these challenges seemed compelling
alternative to physical capital, which gave the Education
Alabye biggest in the development of the human mind
(human development), especially in the Arab societies,
which delayed behind long distances, and it is hoped to
keep pace Our systems educational this great progress
through breeding creativity to save the educational
situation now Almtakbt in educational philosophy
traditional no longer meet the ambitious, and this is what
work it researcher through His current research on
breeding creativity and statement objectives and its role in
meeting the challenges of the century atheist Twenty, The
touching researcher that there orientations limited to breed
creativity but at the same time there are significant
challenges hinder creativity breeding.

-:المصادر
دور االدارة المدرسية في تنمية االبداع في المدارس،0118.انجود شحادة،ػ بمواني0
رسالة،ومعيقاتيا مف وجية نظر ُمديرييا
ُ الحكومية في محافظات شماؿ فمسطيف
.فمسطيف،جامعة النجاح الوطنية،ماجستير
 رؤى مستقبمية إلعداد المعمـ العربي فى.)0995( . عبد الفتاح أحمد،ػ حجاج0
 جامعة. مؤتمر تربية الغد فى العالـ العربي.ضوء تحديات القرف الحادى والعشريف
.) ديسمبر07 -04( ، كمية التربية:اإلمارات العربية المتحدة
 تعريفو وتنميتو وقياسو- سيكموجية االبداع،0116. سناء محمد نصر،ػ حجازي3
. القاىرة، دار الفكرالعربي،لدى االطفاؿ
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التربية،عماف-

االردف.

في
حداد،وديع،0114.التجديد
4ػ
Whaddad@KnowledgeEnterprise.org
 -5حمد ،ليث كريـ،0100،التربية مف اجؿ التنمية المستدامة والحاجة الى برامج
االرشاد التربوي .بحث مقدـ الى مؤتمر( التنمية المستدامة) في كمية التربية االساسية
– جامعة ديالى.
6ػ الحيمة،محمد محمود،0110.التكنموجيا التعميمية والمعموماتية،االمارات العربية
المتحدةف العيف.
7ػ الزامؿ،محمد بف عبداهلل"،0118.تصور مقترح لمواجية بعض مشكالت المرحمتيف
االبتدائية والمتوسطة في المممكة العربية السعودية في ضوء صيغة التعميـ االساسي"
دراسة مستقبمية ،اطروحة دكتوراه في التربية،جامعة الممؾ سعود،المممكة العربية
السعودية.
8ػ زيتوف  ،حسف حسيف(،)0113تعمـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقوؿ
المفكرة،ط،0دار المسيرة لمطباعة والنشر  ،عماف األردف.
9ػ السرور  ،ناديا(،)0110مقدمة في اإلبداع ،ط ،0دار األوائؿ لنشر،عماف.
01ػ سعادة،جودت أحمد ،0116.تدريس ميارات التفكير،ط ،0االصدار الثاني ،دار
الشروؽ لمنشر،عماف -االردف.
00ػ الشعراني،ربى ناصر المصري،0119.االبداع في التربية المدرسية،دار النيضة
العربية لمنشر،بيروت -لبناف.
00ػ طعيمة،رشدي احمد ،وآخروف ،0119.المنيج المدرسي المعاصر،ط،0دار
المسيرة لمنشر،عماف -االردف.
03ػ الطيطي  ،محمد حمد  . )0110( .تنمية قدرات التفكير اإلبداعي  ،ط ،0دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  ،عماف  ،األردف .
04ػ كوتر،جوف،0100.قيادة التغيير -نحو بناء مجتمع محترؼ ،خالصة اسبوعية
في االدارة واالعماؿ ،عمى الموقع االلكترونيwww.alkulasah.com.
05ػ عبد الدائـ ،عبد اهلل  ،0998.دور التربية والثقافة في بناء حضارة إنسانية ،ط،0
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دار الطميعة،بيروت.

06ػ عبدالعاؿ،حسف ابراىيـ،0115.التربية وصناعة االبداع،دار الصحابة،
ط،0القاىرة.
07ػ العطاس،سموى بنت احمد عبداهلل،0409.إسيامات االسرة في تربية االبداع لدى
اطفاليا مف منظور التربية االسالمية ،رسالة ماجستير،كمية التربية،مكة المكرمة.
08ػ غباري ،ثائر .وأبو شعيرة ،خالد ،0101 .القدرات العقمية بيف الذكاء واالبداع،
مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،االردف -عماف.
09ػ فريجات  ،غالب،0111،اإلدارة والتخطيط التربوي ،ط، 0الشركة الجديدة
لمطباعة،عماف األردف.
01ػ الفريجي،كاظـ عبد السادة جودة،0101.أثر أنموذج سكماف في تنمية التفكير
االبداعي لدى طالب الصؼ الخامس االدبي في مادة الجغرافية ،رسالة ماجستير
مقدمة الى مجمس كمية التربية االساسية – الجامعة المستنصرية -بغداد.
00ػ فوزي،فاطمة،0101.تربية ابداع اطفاؿ التعميـ االبتدائي،منتدى النور لمعموـ
النفسية والتربويةhttp://nourfuture.yoo7.com/t107-topic،
00ػ

القذافي،رمضاف،0991.عمـ

النفس

التربوي،ط،0المكتب

الجامعي

الحديث،القاىرة.
03ػ قطامي،يوسؼ ،وقطامي ،نايفة،0110.سيكولوجية التدريس،ط،0دار الشروؽ
لمنشر والتوزيع،عماف -االردف.
04ػ قمبر ،محمود ،وآخروف ،0995.االبداع ومعوقاتو في التربية ،مركز البحوث
التربوية بجامعة قطر ،الدوحة.
05ػ ماىر عبد القادر محمد  ،0999.االستقراء العممي ،ط ، 0دار المعرفة
الجامعية،اإلسكندرية.
06ػ محمود،فيمي،زيداف ،0988.االستقراء والمنيج العممي،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية.
07ػ محمود،صالح الديف عرفة،0115.تفكير بال حدود -رؤية تربوية معاصرة في
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.جامعة حمواف،عالـ الكتب،تعميـ التفكير وتعممو

المرأة والتنمية المستدامة في ضوء مقررات،0115.نبراس عدناف،ػ المطيري08
 جامعة- اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس كمية اآلداب،0995 مؤتمر بكيف عاـ
.بغداد
 رؤية مستقبمية لتطوير،0998 .ػ المؤتمر الفكري العربي لوزراء التربية والتعميـ09
. طرابمس، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ، التربية في الوطف العربي
 تطبيقات عممية في تنمية التفكير بإستخداـ عادات،0118.محمد بكر،ػ نوفؿ31
. االردف- عماف، دار المسيرة لمنشر،0ط،العقؿ
31-Ann, Mecreey & Dane ,Colleger . 1990. Darwin and teache analysis of mentorship between Charles Darwin and professor
John Henslow , Gifted Quarterly . V : 34 , No – 1 .pp97 .
32- Bannie, Cramond & Kari, Waskyla . 1994 , Are expressions
of creative culturally depondent ? An exploratory comparison
of tow . Gifted and talented in ternationl Journal . V . no 1.
33-Sternberg, R. J. and Lubart, T. I. (1999). The concept of
creativity: Prospects and paradigms. In R. J. Sternberg,
Creativity handbook, New
York: Cambridge University Press.
34Toffler Alvin, 1980 (The Third Wave William Morrow Com)
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