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 اإلهداء

 
 ..... فخر واعتزازإىل من أحمل اسمه بكل

ًإىل من كلت أنامله وتجرع الكأس فارغا وحصد األشواك عن دروبنا َ 
 .....ليمهد لنا طريق العلم واألمل لنعيش يف كرامة وكربياء

 ..... عبدالكريم  أبوجمعهالـلـهإىل روح والدي الغايل رحمه 
 .....إىل منبع الحب والحنان والنقاء

 ملل لننعم دوما بالصحة والهناءإىل من سهرت الليايل دون كلل أو 
 .....الـلـهإىل روح الطاهرة الغالية والديت رحمها 

عز وجل وبعد رحيل األحبة  الـلـهإىل سندي وقويت ومالذي بعد 
 الـلـهوالدي رحمهام 

 إىل من جعلوين أشعر بطعم الحياة أخويت األحبة 
 .....لـلـهمحمد وعبدا

 .....وإميان  وأخوايت الحبيبات وجيهة ونبيهة ورحاب وخولة

نهى عبد الكريم أبو جمعة: املؤلفة
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يف العملية  ي من أهم املواضيع التي يحرص عليها الرتبويونبداعبات تعليم التفكري اإل

أيامنا هذه؛ وذلك نتيجة للتسارع  التعليمية التعلمية ملواجهة تحديات العرص الذي نعيشه يف

 العامل بأرسه، والتي تجعل املسؤولني والتغريات املتالحقة التي يشهدهااملعريف والتكنولوجي 

    .هو جديد وأصيل والرتبويني تحت طائلة املسؤولية لصنع جيل مفكر وواع يسعى لكل ما

ـدأ اال ـتاممـب ـوع ـه ـداعاإل" يف موـض ـة "ـب ـات وبداـي ـة األربعيـن ـع نهاـي ـح ـم ـكل واـض  بـش

 . علم النفسالخمسينات من القرن املايض كموضوع رئييس يف

ي أـصـبح اآلن اللـغـة الـسـائدة لـلـعرص ـبـداعوـمـام الـشـك فـيـه أن التفـكـري اإل

دراـسـة   عـلـامء اـلـنفس ـمـناـهـتامم؛ حـيـث انتـقـل )عرص التكنولوجـيـا(الـحـديث 

 يــة، وكــذلك بداعالشــخص الــذيك إىل دراســة الشــخص املبــدع والشخصــية اإل
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التقليدي  علامء النفس من التعليم اهتاممه، كام تحول إبداعدراسة العوامل التي تسهم يف 

ي الذي يعتمد عىل تعليم بداعالذي يعتمد عىل التلقني وحشو املعلومات إىل التعليم اإل

   .ية لهابتكارالتفكري وطرق مواجهة املشكالت وتقديم الحلول اال

 & Torrance ، وتورانس وجوف)Guilford) 1965وقد أكدت دراسة كل من جيلفورد 

Goff) 1977( عىل أنه ال يوجد يشء ميكن أن يسهم يف رفع مستوى رفاهية وتطور اإلنسانية ؛

 .ي لدى األمم والشعوببداعوتقدمها أكرث من رفع مستوى األداء اإل

ي هو أحد أهم األهداف الرتبوية التي تسعى بداعًوانطالقا من أن تنمية التفكري اإل

 بداعة من املراحل الخصبة لدراسة اإلاملجتمعات اإلنسانية إىل تحقيقها، وأن مرحلة الطفول

 تشجيعه بعد ذلك يكون فإن إذا مل يشجع يف مرحلة الطفولة بداعواكتشاف املبدعني، وأن اإل

ي يف الطفولة املبكرة مسئولية املعلم، لذا بداعضعيف الجدوى، ومبا أن تعليم التفكري اإل

صفية، وذلك عن طريق  إىل مامرسات بداعهناك رضورة لتدريب املعلم عىل ترجمة اإل

، بداعاملعرفة الجيدة والفهم بنمو الطفل، وخلق البيئة التعليمية املنتجة واملشجعة واملثرية لإل

واستخدام التكنيكات املناسبة والشاملة لعملية تفاعل املعلم والطفل، وتنمية قدرات املعلم 

 . ريسعىل التشخيص الدقيق لقدرات األطفال وفهمها ملراعاتها أثناء التد
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ي، يجب إعداده بداعومبا أن املعلم هو من أهم عوامل نجاح برامج تعليم التفكري اإل

ًإعدادا جيدا ليستخدم طريقة يف التدريس تشجع عىل التفكري اإل ي لدى طلبته، وقد بداعً

  التالميذ،إبداعهم بالفعل، فاملعلم متغري أسايس يف تنمية إبداعتكون له الفعالية يف زيادة 

ي إعادة النظر يف كثري من الربامج الراهنة يف كليات بداعويتطلب إعداده لتعليم التفكري اإل

ومعاهد إعداد املعلمني، بحيث تخلق لديه نظرة جديدة إىل طبيعة الرتبية، وخصائص 

 .الطلبة

ي يتأسس منذ الطفولة املبكرة، حيث إن بداعإن مثة حقيقة مقررة وهي أن التفكري اإل

    . ثل مرشوع مبدع ويجب أن ينظر إليه كذلككل طفل مي

وإن ما جعل الدول املتقدمة إىل إجراء الدراسات والبحوث املستمرة، وعقد املؤمترات 

 واقرتاح أنسب ه وفهمه وتنميتبداعوالندوات، وإقامة دورات وورش عمل تدريبية، لدراسة اإل

التي ة هو الحاجة امللح  لديهم،يبداعالطرق لرتبية الطالب وتدريبهم، وإثارة التفكري اإل

 .  لدى الطالببداعتتطلب تطوير التعليم بالشكل الذي يشجع عىل إظهار اإل
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 كمرشوع تربوي، بداعوعليه ومبا أن الدول العربية هي أحد دول العامل التي تتبنى اإل

ية رتاتيجإسي ومنها الربنامج التدريبي املبني عىل بداع بربامج التفكري اإلهتامم االفقد جاء

ًي، حيث يعد هذا املوضوع مطلبا بداعتنمية مهارات التفكري اإل  يفSCAMPERسكامرب 

ًعلميا وفكريا واجتامعيا ً ًوإنسانيا وتربويا؛ فمن جهة يعد اإل ً  الطفرة النوعية والعلمية بداعً

ًنحو عامل أكرث تحرضا وتطورا ملواجهة عراقيل الحياة املستقبلية، ومن جهة أخرى يعد م ن أكرث ً

ًاألمور التي تخص مستقبل العملية الرتبوية والتعليمية والتي البد من احتوائها قلبا وقالبا  ً

للمجتمع خاصة، وللوطن العريب  بكل اإلمكانات املتاحة باعتبارها الرثوة العلمية الفكرية

 .عامة

 

 
 

 العملـيـة الرتبوـيـة بـشـكل ـعـام، وـمـن هـنـا تـبـدأ اـلـدعوة لرـعـاة ومـسـؤويل

 ني واملهتمني بالعملية اإلرشادية بشكل خاص بـأن يكثفـوا الجهـود لتحفيـزواملختص

املهارات والكفـاءات عنـد جميـع الطلبـة العـاديني واملبـدعني وذلـك بتطـويرهم 

   ألنهم نواة املجتمع والركيزة التي ترتكـز عليهـا املجتمعـاتبداعوتشجيعهم عىل اإل
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وال يتحقق ذلك إال بتكثيف . اتهمإبداعا ولصنع أمة واعدة متحرضة ومتطورة بأفكار أبنائه

ي باملناهج بداعالجهود والطاقات يف املؤسسات الرتبوية وذلك بدمج أنشطة التفكري اإل

وصول الطالب إىل املعرفة ومسايرة الوسائل الدراسية لتصبح أكرث منفعة ومتعة وفاعلية يف 

ًواسعا للطالب يف اكتساب مهارة  من شأنها أن تفتح مجاالً املختلفة للمناهج الدراسية التي

 سهولة ويرس والرقي بأساليب التعلم إىل أعىل مراتبها، وذلك باستخدامي، بكل بداعالتفكري اإل

ي كربنامج كورت، وتريز، والقبعات الست، وبرنامج بداعوتطبيق مختلف برامج التفكري اإل

 . سكامرب الذي نحن بصدد تطبيقه يف هذا الكتاب

ملحة بأن يحرص اآلباء من جهة واملدارس بجميع كوادرها من وثم هناك رضورة 

 سكامرب والربامج املختلفة إسرتاتيجيةتربويني ومعلمني وطالب من جهة أخرى، عىل استخدام 

ي لدى أبنائهم وتحفيز املواهب والطاقات الكامنة بداعالتي تساهم يف تنمية التفكري اإل

وتوجيهها واستثامرها بأفضل الطرق، وذلك بتدريبهم وإثارتها لديهم للظهور إىل حيز الوجود، 

 .يبداععىل أنشطة التفكري اإل
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 :نقاط الضعف والقوة يف برنامج سكامرب

ًكام تحدثنا سابقا عن أهمية برنامج سكامرب يف تنمية التفكري اإلبداعي وخلق أفكار 

, نظر مختلفةجديدة والتغلب عىل املشكالت عن طريق أمناط متعددة تقرتب من وجهات 

 والعمل عىل تعزيز اإلبداع 

وقد تم استخدام تقنية سكامرب يف جميع أنحاء العامل يف االستخدامات التي تتطلب 

والعمل عىل تعزيز , تفكري إبداعي لتوليد أفكار جديدة يف كل من قطاع األعامل والتعليم

 كام هو الحال مع أي ,القدرات اإلبداعية لدى اإلنسان والرتكيز بشكل رئييس عىل األطفال

 .تقنية تفكري إبداعي

وهذا يتوقف عىل الحالة التي يتم , إالَ أن نهج سكامرب له نقاط ضعف وقوة خاصة به

   .استخدامها فيها

هو أن عملية سكامرب تستخدم إىل ,  ومن نقاط القوة أو ما نستطيع تسميته املميزات

والتأثري عىل توليد أفكار .  أذهان األطفالحد كبري فيام يتعلق بتشجيع العملية اإلبداعية يف

حيث أن بعض األطفال لديهم . من أين أتت تلك األفكار, جديدة دون وضع حدود لها

صعوبة يف تطوير األفكار الجديدة عندما ال نستطيع تقديم الكثري من التأثريات اإلبداعية 

 .لهم

التأثري عىل جيل من وتستخدم اسرتاتيجية سكامرب من قبل املعلمني ليعملوا عىل 

كام تم إىل حد كبري أن . األطفال ليصبحوا مبدعني باستخدام عملية تعزيز التفكري اإلبداعي

هذه العملية تعمل عىل تعزيز بناء القدرة عىل حل املشاكل لدى األطفال من خالل إرشاك 

 .عقولهم للتفكري حول العقبات من أجل التغلب عليها

أن هناك نقطة حيث  ,سكامرب وكام ميكن تسميتها السيئاتومن نقاط الضعف يف برنامج 

وهي الحاجة إىل البيئة الصحيحة حتى , ضعف واحدة قد تتعرض لها اسرتاتيجية سكامرب

 .والتأثري عىل عملية اإلبداع الفعيل. تثبت فاعليتها
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, ًإن كل من األطفال واملوظفني يكون يف بيئة تشجع حقا عىل توليد األفكار الجديدة

 .غض النظر عن ما إذا كانت تلك األفكار مفيدة أم الب

سيتم إثبات عدم فاعليته سكامرب بسبب عدم , وإذا اثبت أن هذه البيئة غري موجودة

 .وجود تعزيز البناء يف جميع مراحل العملية

 :قاتالت اإلبداع

غرف يف ال إن معيقات اإلبداع هي األشياء والترصفات الخاطئة التي يقوم بها املعلمني

 . لدى األطفالالصفية يف معظم األحيان وتؤدي إىل تقليص القدرة عىل اإلبداع

 :ومن أهم هذه القاتالت

 .يقتل اإلبداع عندما يطلب من الطالب استعارة األفكار بدالً من امتالكها -1

يقتل اإلبداع عندما يقوم املعلم بتحديد العالمات دون تقديم  املالحظات املفيدة  -2

 .ة الراجعةللطالب والتغذي

يقتل اإلبداع عند السامح للرموز املبتذلة والتعبريات املبتذلة أن تكون بديالً عن التمثيل  -3

 .األصيل

يقتل اإلبداع عند القيادة ووضع الرباهني بدالً من تدريب الطالب وتحفيزهم عىل  -4

 .التفكري

 .يقتل اإلبداع عند طرح األمثال بدالً من التعريف باملشكلة -5

 . عند الثناء عىل الطالب وأدائه أكرث من التشجيع عىل العمل واملواصلةيقتل اإلبداع -6

 .يقتل اإلبداع عند إعطاء الطالب الحرية دون الرتكيز عىل نقاط معينة -7

 .يقتل اإلبداع عند تقديم اقرتاحات بدالً من طرح أسئلة مفتوحة -8

 .يقتل اإلبداع عند إعطاء أجوبة بدالً من تعليم طرق حل املشكالت -9
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 :ة الكتابفكر

ّإن التعليم مبعناه العرصي هو التعلم مدى الحياة، ومتكني اإلنسان من خربات التعلم 

ّالذايت، فقد أصبح من املستحيل أن نحمل أبناءنا خزائن املعلومات املتاحة لهم  فهذا فوق .ُ

ُوأصبح الخيار األوحد هو أن نسلحهم مبفاتيح هذه الخزائن فقط، وأن نعلمه. قدرة أي برش م ُ

ّومن أجل ذلك، ال بد من . طريقة استخالص املعلومات وطريقة تنظيمها وطريقة توظيفها

ًتغيري أفكار املعلمني وسلوكياتهم وخرباتهم، وتدريبهم تدريبا جيدا بحيث يتم إعدادهم ملهام  ً

 مام تعلمه يف %95، إىل أن )1996(وكذلك فقد أشارهبارد . ُومسؤوليات جديدة ومتغرية

ولذلك، فمن أولويات . ّان مجرد حشو للمعلومات التي مل يستخدمها طيلة حياتهاملدرسة، ك

 .املؤسسة الرتبوية الحديثة، أن تهيئ الطلبة، عىل اختالف فئاتهم، إىل الحياة وإىل املستقبل

ومن أجل ذلك، يقع عىل عاتقها أن تعلم الطلبة كيف يتعلمون، وكيف يوظفون ما يتعلمونه 

 .العامةيف حياتهم الخاصة و

وليس باملستطاع أن . وبأن الحكم هو الرتبية. وأن املهمة األساسية للدولة هي الرتبية

 . ًتكون هناك مهمة للحكومة أعظم شأنا من الكفاح لرفع ذكاء الشعب

 ,Michalko للمؤلـف ميشـالكو) (Thinker Toysومن خالل االطـالع عـىل كتـاب 

) SCAMPER( ية برنامج سكامربإسرتاتيج، والذي يتحدث حول فاعلية استخدام ) (2006

 ي ـلـدى الـطـالب يف املراـحـل األساـسـية وـمـدى أهمـيـة ـبـداعيف تنمـيـة مـهـارات التفـكـري اإل

يـة غـري مألوفـة متتـاز باألصـالة واملرونـة إبداع أفكـار ابتكاروفاعلية هذا الربنامج يف خلق و

 ز بجانـب معـني يسـتطيع الطالب وأن كل طالب يتميًوالطالقة، وإميانا من الباحثة بقدرات

  به، ومدى حاجة املجتمعات ملثل هذه الـربامج املثـرية والفاعلـة يف تنميـة التفكـري بداعاإل
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ي لدى طالب املدارس؛ حيث يتميز الطالب يف هذه املرحلة بالخيال الواسع وحب بداعاإل

احثة قبل  قامت البفقد. االكتشاف، وأنهم دامئي التفكري والتساؤل عن كل ما يدور حولهم

بزيارة إلحدى املدارس الخاصة وبدأت باستثارة خيالهم عن طريق  قيامها بتطبيق الربنامج

ات العامل إبداعبكتابتها بنفسها؛ وذلك بعد اطالعها عىل جميلة وبسيطة قامت الباحثة  لعبة

 .واستمتاعها باأللعاب التي استخدمها يف إثارة الخيال لدى الطالب) Michalko (ميشالكو

 قامت الكاتبة برسد قصة قصرية ممتعة عن الخيال لشد انتباه الطالب، ثم قامتف

ية التي قاموا بداع عام إذا ما كانوا مبدعني؟ وما هي األعامل اإلبداعبسؤالهم عن معنى اإل

بها؟ وعن األفكار الغريبة التي ميكنهم التفكري بها، وكيف يستطيع اإلنسان أن يكون 

نحن لسنا مبدعني، وال نستطيع أن نفكر بأشياء (بات الطالب وكانت معظم إجا ًمبدعا؟

جديدة، والبعض أكدوا عىل عدم حبهم للدراسة واملدرسة، وآخرين مل يجيبوا بالرغم من 

 والرتكيز هتامم، مام دفع الكاتبة إىل اال)لهم عىل املشاركة وإبداء آرائهم تحفيز الكاتبة

ي لدى طلبة املدارس، ومدى فاعلية برنامج داعب ومهارات التفكري اإلبداععىل موضوع اإل

  بالطالب إىل مرحلة ي؛ وذلك من أجل الوصولبداعسكامرب يف تنمية مهارات التفكري اإل

تغيري معتقداتهم  ي لديهم، والعمل عىلبداعمن التفكري اإليجايب وتنمية التفكري اإل

يدة، وإثبات ذواتهم بأنهم غري مبدعني وال يستطيعون اإلتيان بأفكار جد وقناعاتهم

وهذا لن يحدث إال بإتاحة الفرص الكافية إلطالق  .يةبداعوتعزيز ثقتهم بقدراتهم اإل

 لدى األطفال، من أجل اإلسهام يف بناء الذات السوية للطفل، ألن بداعطاقات الخلق واإل

جتامعي والرغبة يف السيطرة أو االنسحاب من دائرة التفاعل االالكثري من النزعات العدوانية 

 يذهب Torranceي، بل إن تورنس بداع كبت حاجة األطفال إىل التعبري اإلينتج عن

  الدروس من ذلك فيقول إن ظاهرة التخلف يف الدراسة واالنرصاف عن متابعة إىل أبعد 
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 بداعوعدم االلتزام بنظام حجرات الدرس يرجع إىل الكبت الحاد الطويل األمد لطاقات اإل

ي من الحاجات بداع أن الحاجة إىل التفكري اإلTorrance يؤكد تورنسلدى األطفال، و

األساسية التي ال تستقيم الصحة النفسية لألطفال بدون إشباعها، وأن قصور مناهج الدراسة 

 .عن إشباع هذه الحاجات وإدراجها ضمن أهدافها تقف خلف كثري من مشكالت الدراسة

 

 
 

 لتطوير مهارات ىل أن التعليم بشكله الحايل غري كافوقد أكد علامء الرتبية املعارصون ع

التفكري وتنميتها عند التالميذ وأنه البد من تعليم مهارات التفكري يف املدارس كجزء من املنهج 

 .التعليمي، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات مثل دراسة دي بونو

علم الكفء، وتوفري الحرية  تتطلب توفري املبداعحيث أن األساليب الرتبوية لتنمية اإل

له يف اختيار املوضوعات والوقت، كام يتطلب إدخال تعديالت جوهرية عىل طريقة إعداد 

 .املعلم وخاصة إعداد معلم املبدعني
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ومن املالحظ أن الغالبية العظمى من املعلمني ملتزمون بالطرق التقليدية يف التعليم، 

 من املعلومات هائلة من املعلمني نقل كمية وأن الطرق التقليدية يف التدريس تتطلب

للطالب، حيث يؤدي ذلك إىل تراكم وتكاثر املعلومات بشكل كبري يف االختبارات، وعىل الرغم 

من نجاح الطالب يف تلك االختبارات يف نهاية الفصول الدراسية، إال أن الطرق التقليدية تظل 

وليف، والربط بني التعليم يف املدارس والعامل غري قادرة عىل معالجة املعلومات وتقييمها، والت

 . جديدة مبتكرةأفكارالعميل يف الخارج، أو توليد 

 قضية إدخال تعليم التفكري إىل املدارس إىل جانب أهميتها العملية والرتبوية فإن لذا 

هي قضية تتعلق مبسألة النمو والتقدم ومواجهة تحديات املستقبل يف عامل أصبح قائده 

 .الفكر
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  :التفكري

ومل يجد سوى ء  مقولة ديكارت املشهورة عندما شك يف كل يش"ًأنا أفكر إذا أنا موجود"

إن الذي ال يفكر هو شخص غري التفكري ليثبت وجوده، وكأنه أراد أن يقول بكلامت أخرى 

 . بالوجود، أي بالحياة يف هذا العاملولذا ربط التفكري وأهميته. موجود

السمة التي متيز اإلنسان عن غريه من الكائنات الحية، وهي التاج إن التفكري ميثل 

فقد رأى أنه ال يوجد يف هذا ) Debono, 1985(أما بالنسبة لديبونو . املرصع بجوهرة املعرفة

 تلك الحقيقة من قبل أثبتتوقد . العامل أي كائن ميتلك قدرة التفكري الراقي مع اإلنسان

أن ) Restak, 1988(العصبي، والتي أشار فيها ريستاك البحوث الحديثة يف علم النفس 

ً وراثيا إىل ذكاء اإلنسان، إال أنه بعيد كل البعد عن األقربالشمبانزي عىل الرغم من أنه 

 .القدرة عىل تأدية وظائف العمليات املعرفية العليا كاإلنسان

ـام  ـريف، ـك ـوي املـع ـنفس الرتـب ـم اـل ـال عـل ـون يف مـج ـذين يعمـل ـامء اـل  إن العـل

 ،Sternberg, 2001)(، وسـترينبريغ )Solso, 2004(هو الحال عند كل من سولسو 

 ، اعتربوا أن عمليـات التفكـري)Ruggiero,1988(، وريقريو )Klein, 1991( وكلني 

 وـقــد تـعــددت واختلـفــت آراء .  تنـطــوي ـعــىل العملـيــات املعرفـيــة املتنوـعــة
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فاقهم حول تعريف واحد للتفكري إىل العلامء حول تعريف التفكري، ورمبا يعود سبب عدم ات

اختالفهم حول وجوده العميل، وهل هو عملية سلوكية خارجية، أم أنه عملية معرفية 

داخلية؟ حيث يؤمن املعرفيون بأن السلوك هو مجرد نتيجة للتفكري، وبذلك ميكن الخروج 

ء ذي معنى بتعريف عام للتفكري عىل أنه عملية عقلية يستطيع املتعلم من خاللها عمل يش

من خالل الخربة التي مير بها، أما السلوكيون فيؤمنون بالسلوك الخارجي امللحوظ، وال 

يؤمنون بأهمية التفكري والعمليات العقلية الداخلية يف السلوك، وذلك ألنه غري قابل للقياس 

  .واملالحظة

 

 
 باالستجابةالتفكري بأنه عمليات عقلية معرفية تعنى ) Solso, 2004(ويعرف سولسو 

للمعلومات الجديدة بعد إجراء معالجات معقدة وتشمل التخيل والتحليل وإصدار األحكام 

   .وحل املشكالت

ًوميثل التفكري نوعا معقدا من أنواع السلوك الـبرشي والـذي يـأيت ترتيبـه يف  ً

أعىل مستويات النشاط العقـيل، وأنـه عمليـة معرفيـة تتميـز باسـتخدام الرمـوز 

شياء واألشخاص والحـوادث، ويعـد التفكـري مـن الظـواهر النامئيـة لتنوب عن األ

 التي تتطور عرب مراحل العمـر املختلفـة، كـام يعـد مـن أكـرث املوضـوعات التـي 
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تختلف فيها الرؤى وتتعدد أبعادها وتتشابك، وهي التي تعكس تعقد تركيبة العقل البرشي 

ن غريه من املخلوقات قدرته عىل التفكري،  ومن املعروف أن ما مييز اإلنسان ع،وتعقد عملياته

فمن خالل رحلته الطويلة الّشاقة من العصور البدائية إىل عصور الحضارة فقد استطاع أن 

ًوإن هذه املشكالت تزداد صعوبة وتعقيدا بتطور املجتمع . يواجه مشكالت ال حدود لها

اط العقيل أو السلوك املعريف وتغرياته الرسيعة، ويشمل التفكري مبعناه العام كل أنواع النش

الذي يتميز بتوظيف الرموز يف معالجة األشياء واألحداث بدالً من معالجتها عن طريق 

 هناك عدة فإن ،النشاط الظاهري املحسوس أو املادي، وحيث أن مهارات التفكري ميكن تعلمها

 : طرق لتدريس مهارات التفكري، وهي عىل النحو التايل

 

 
 

 حيث يتم تدريس مهارة التفكري مبارشة ومجردة، بأن يتم تقديم :رشةالطريقة املبا

 . ًتعريفاتها، وخطواتها، ومراحلها، وأساليبها، وبعد ذلك يأخذ الطالب بعضا من التدريبات

  حـيـث ـيـدرس الطاـلـب محـتـوى مـعـني يتـعـرض ـمـن :الطريـقـة ـغـري املـبـارشة
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 .بل أن يتعرف إىل املهارة نفسهاجميع جوانب واحتامالت املهارة املطلوبة ق إىل خالله

 . لدى املعلمبينام يرى البعض إمكانية الدمج بني الطريقتني إذا وجدت اإلرادة والخربة

 

  
 

وهناك العديـد مـن أمنـاط التفكـري التـي ميارسـها اإلنسـان بشـتى املجـاالت، ولكـن 

.  الدراسـةي الـذي ترتكـز عليـه هـذهبـداع ينصب يف هذا املقام عىل التفكـري اإلهتامماال

ًأنه ميكن قياس تقدم األمة وفقا للنسبة بني عدد املبدعني فيها وعـدد  حيث يرى ماتشادو ّ

ي أمر ممكن؛ فرثوة األمـة هـي مثـرة عقـول مواطنيهـا؛ بداعسكانها، وأن تنمية التفكري اإل

 إن الغـد يعتمـد : ّ البرشيـة سـتتقدم بشـكل أرسع، ويقـولفـإنفكلام زاد عدد املبـدعني، 

ّية اليوم بالنسبة لكل الناس، وإنه ال يشء عىل اإلطالق ميكنه أن يكون أكرث أهمية عىل ترب

 من هذا، وهو البدء يف بناء املستقبل منذ اآلن، واألهـم مـن هـذا، فهـو يؤكـد أن مبقـدور 

ّكل من الفرد واملجتمع أن يكون سيد قدره، فاألمم التي ال تصمم عـىل اإلصـالح الجـذري  ّ 
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ية، ستؤول إىل مستعمرات عىل نحو قاطع، فليس هناك من قطر ال يكون ألنظمتها الرتبو

 .بالكفؤ ألنه مستعمر، بل إنه مستعمر ألنه ليس بالكفؤ

  :أهمية التفكري

إن من أهم األمور التي تساعد عىل صنع جيل قادر عىل اإلنتاج وليس تكرار عمل ما 

ف يسعى للوصول إىل كل ما هو أنتجه اآلخرون، هو إعداد جيل مثابر مبادر مبتكر ومستكش

جديد ومميز، وتربية عقولهم عىل عدم تقبل كل ما يقدم دون بحث ومتحيص، وذلك 

بتشجيع التفكري والتأمل والتحليالت واملبادرات عند األطفال وعدم قمعها أو رفضها أو 

 أهمية وتربز. االستهانة بها، وذلك من خالل تشجيعهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم

يف  )SCAMPER( سكامرب يةإسرتاتيج استخدام فاعلية تحديد محاولة الدراسة الحالية يف

األسايس  الرابع الصف ، لطالب)التفاصيل األصالة، الطالقة، املرونة،( يبداعاإل تنمية التفكري

من أهم مراحل الحياة، وأكرثها  سنوات تقريبا؛ حيث تعد هذه الفئة العمرية) 10(من عمر 

ًأثريا يف مستقبل الطفل لكونها مرحلة تكوينية ذات أثر كبري يف بناء شخصيته، حيث خطورة وت

كام أنه يكون أكرث استجابة   واتجاهاته ومواقفه،االجتامعييكتسب فيها عاداته وسلوكه 

لتعديل السلوك يف اتجاه النمو السليم، وبخاصة تنمية ذكائه باإلضافة إىل كونه أكرث قدرة 

ارات املختلفة التي تساعده عىل التكيف وإعامل الذهن والخروج عن عىل اكتساب امله

 .املألوف

ً وأرشنا أيضا يف هذا الكتاب إىل أهمية تدريس مهارات التفكري للطلبة يف جميع املراحل 

 .الدراسية

 ومن خـالل برنـامج سـكامرب وهـو أحـد بـرامج تعلـيم التفكـري العامليـة، وقيـاس

 يةسـرتاتيجي لـديهم، كـام متتـاز هـذه اإلبـداعلتفكـري اإل فاعلية الربنامج يف تطوير ا

  



 27مدخل إىل برنامج سكامرب للتفكري اإلبداعي 

 
بحداثتها وأصالتها، ومواكبتها ملتطلبات العرص الحديث من حيث السعي إىل تحقيق درجات 

 . عالية من الجودة يف عملية التعليم

ية وإثراء األدب الرتبوي، حيث بداعمن املؤمل أن تسهم يف تنمية مهارات الطلبة اإل

ني من معرفة بعض األطر التي يتم من خاللها تقييم مستوى الطالب يف التفكري متكن املهتم

بجميع  ي، وتقديم برنامج يخدم فئات مهمة من فئات املجتمع وهم طالب املدارسبداعاإل

 . الفئات العمرية ويف مختلف املراحل الدراسية يف كافة أقطار الوطن العريب

برامج فهي  ،ية لجميع أفراد املجتمعبداعإل أهمية هذه الربامج اإىل بالذكر وأشري

 األفكار مستقبل مرشق من  وصنع، املجتمع للمساهمة يف تنمية مجتمعاتهمأفراديحتاجها كافة 

 . درجات التقدمأقىص إىل للوصول مبجتمعاتهم يةبداعاإل

 

 
 

وما يهمنا يف هـذا السـياق هـو الرتكيـز عـىل منـط معـني مـن التفكـري أال وهـو التفكـري 

 . حاجة ملحة ورضورة من رضوريات الحياةأصبحي الذي بداعاإل
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ية تنقلنا من اإلطار التقليدي يف العملية إبداعوما أحوجنا الستخدام وسائل تفكري 

ًا وأعم فائدة وربطها إبداعً إىل طرق أكرث متعة وتشويقا و،التعليمية والذي الزمنا سنني طويلة

 لتحقيق األهداف ،شيط األذهان لتوليد األفكار الرائعة وتن،بالواقع الحيايت لتوظيف الخيال

 ،املنشودة يف خلق بيئة تعليمية يرسح فيها الطالب يف عامل الخيال البتداع أفكار رائعة

 . لخدمة املجتمعإنتاجيةوتحويلها إىل أفكار 

 What is creativity: بداعما هو اإل

وبصورة أوضح هو إنتاج . مثال سابق عىل غري بتكار يف اللغة هو االخرتاع واالبداعاإل

ًيشء جديد مل يكن موجودا من قبل عىل هذه الصورة وقد عرفت املوسوعة الربيطانية . ٍ

 .  عىل أنه القدرة عىل إيجاد حلول ملشكلة أو أداة جديدة أو أثر فني أو أسلوب جديدبداعاإل

 حسب تعريف العامل  وذلكبداعكام أنه ال ميكننا إال أن نربز التعريفات املشهورة لإل

 : gowan) جوان(

 مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت بيئة بداعاإل

مناسبة ميكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إىل نتائج أصلية ومفيدة للفرد أو الرشكة أو 

 . املجتمع أو العامل

 هو عملية وعي مبواطن بداع فقال اإلبداع قد عرف اإلTorranceكام أن العامل تورانس 

باملشكالت والبحث عن حلول، وإضافة ؤ الضعف وعدم االنسجام والنقص باملعلومات والتنب

فرضيات واختبارها، وصياغتها وتعديلها باستخدام املعطيات الجديدة للوصول إىل نتائج 

 :كام أن هنالك العديد من التعريفات نذكر منها .جيدة لتقدم لآلخرين
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 عملية تثمر ناتجا جديدا وغري عادي يتقبله املجتمع لفائدتهبداعاإل ً ً . 

 هو التميز يف العمل أو اإلنجاز بصورة تشكل إضافة إىل املوجود بطريقة تعطي بداعاإل 

 .قيمة أو فائدة إضافية

 أم قضايا أم عادية أمور األمور من زوايا مختلفة سواء كانت إىل هو النظر بداعاإل

 وال تحرص رؤيتك ، ومميزةيةإبداع الحلول املناسبة لها بطرق إيجاد إىل األفرادى مشاكل يسع

  .مبجال نظرك فقط

 أي ، كسمة شخصيةبداع فهناك من يعرف اإل،يبداعوهناك تعريفات متعددة للتفكري اإل

 وهناك من ينظر إىل ، ومن تنطبق عليهم هذه الصفات،انه يذكر صفات األشخاص املبدعني

 .بداعموقف أي انه يبحث عن الظروف املساعدة عىل اإل كبداعاإل

وقد حظي . جديد ومفيد وفريدء  كإنتاج ويقصد به القدرة عىل إنتاج يشبداعًوأخريا اإل

 . القياس بدأت النظرة تتغري إىل إمكانية الكشف عنه يف وقت مبكربأدوات بداعمفهوم اإل

 :األمثلةكثرية ومن هذه  األفراديها األمثلة التي تلقي الضوء عىل املواقف التي يبدع ف

مجموعة من الناس من أجل إخراج طائر الكروان الذي احتبس يف حفرة رأسية   اختلف

ًيف األرض، فأحرض أحدهم عودا وبدأ بإدخاله وتحريكه داخل الحفرة حتى كاد أن يقتل 

اقرتح وحاول اآلخر أن يدخل يده الطويلة لعله ميسك به ولكن دون جدوى، و! الكروان

 !...البعض تخويفه باألصوات املزعجة لعله ينهض

كل ذلك وطفل يف الرابعة عرشة من عمره قائم يراقب املوقف وتبدو عليه آثار توتر 

ما رأيكم لو قمنا بسكب كمية من الرمل يف !! وجدتها: التفكري وانفعال البحث، وفجأة رصخ

 .الحفرة تدريجيا
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 فحرش بداخله والتصق ،اص مرتفع أحد الجسوريف يوم من األيام دخل ب: رمثال آخ

سقف الباص بأسفل الجرس و أخذ الناس يبحثون عن الحل، فكر كل الناس من زاوية نظر 

واحدة فقط وهو أنه السقف ملتصق بالسقف، وجاءت كل اقرتاحاتهم غري مجدية حتى أتت 

ظر أخرى فإذا بها بنت صغرية مل تتجاوز العارشة من عمرها واستطاعت أن تفكر من زاوية ن

تقرتح أن يقلل من كمية الهواء داخل إطارات الباص وبالفعل نفذت الفكرة ومر الباص 

 .بسالم

  نرش كاتب غري معروف يف سويرسا بحث دعا فيها إىل التخيل عن فكرة1905يف عام 

 يجب أن تكون إن الفرضية األساسية لنظرية النسبية تقرتح أن قوانني العلم .املطلق الزمن

 . وهذا الكاتب هو الربت انشتاين.الرسعة نفسها بالنسبة لجميع املراقبني وبغض النظر عن

غريبة   وقد اعتربت تعديالته عىل النمط االنطباعي،1880 كوغ الرسم يف عام فإنبدا 

لقد قام ببيع لوحة واحدة . الشخصية كانت معقدة بسبب املرض والفقر األطوار وحياته

 . 1890فاته يف عام قبل و فقط من لوحاته

والحارضين  ،يقوم الراوي برواية قصة مألوفة يف مكان هادئ تحت شجرة قدمية،

الجديدة يف اللغة وحبكة  والتغريات لسيناريو القصة املعروفة لهم تقديرهم مع يستمعوا بعناية

 . أخرىأعادت أبطال القصة إىل الحياة مرة  والتي،القصة

سمكة القـرش العمالقـة عـىل  لفم  مخططميشيل يف الصف األول تم إعطاء

مـاذا سـيأكل صـديقنا املرعـب يف املـرة "والتي تطـرح السـؤال التـايل  ورقة اعمل

 بـالنظر   بتلـوين اسـامك متنوعـة وقـاربنيإخالص قامت ميشيل وبكل ."القادمة؟

أن هنـاك   طاملـا"التفسـري التـايل  إىل القوارب واألسامك امللونة ثم قامـت بكتابـة

 سـمك  احـدهام اسـامك  فإنهـا ويف احـد األيـام أكلـت ثالثـة، واحدةسمكة قرش
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 يأكل سمك الهالمي قام بعمل سندويشة من السمك الهالملي أن وقبل ..الهالمي والقاربني

 .والزبدة

  يف إحدى الليايل الباردة.وطالب يف مدرسة ثانوية  كان خوان بال مأوى،19يف عمر 

 لدافئ داخل املدرسة ميكن أن يكون أفضل مكان للنوما املكان وهي أن خطرت لخوان فكرة

  ولكن عندما دخل إىل املدرسة، الدخول إىل مبنى املدرسة ليس أمر صعب.من أي مكان أخر

  دخل خوان إىل غرفة.سمع حركة ما واكتشف إنها قد تكون حركة الحارس يف الطابق األريض

يف هذه الضجة التي تلت . يسبولمضارب الب املستودع وقام وبعناية بإزاحة مجموعة من

الحارس اعتقد أن هذه الحركة . كان يعتقد أن النوم يف هذا املكان سوف يكون مريح ذلك

 .حتى الصباح هي حركة خفافيش وأما خوان فقد نام

 ما هو الدور الذي ميكن أن تلعبه ؟؟ ما هو مصدرهبداعاإل كيف يبدو من هو املبدع؟

 يف .معاين عديدة  تشري إىلبداعإن كلمة اإل .؟بداع تثبيط اإلأو صفوفنا الدراسية يف تنمية

الخطى   قليل منا ميكن أن يتصور-قدرات البرش الفانني خارج وإنها بعض السياقات تبدوا

  أو موزارت أو،أو اوكيف أينشتاين أو كوري، أو بيكاسو والطريق التي سار عليها كل من

صالة والقوة وليس فقط انها ساهمت يف تخصصاتهم يف األ مذهلة ن انجازاتهم إ.تشاريل باركر

  .مع نقلها وتحويلها ولكن

لفاح مؤقت لغاية  ، من ناحية أخرى العديد منا قام بخلق وعاء خزيف جديد يف الثالجة

ميشيل  ماذا عن .كتابة قصيدة أو أغنية إلمتاع احد أفراد أرسته محطة الخدمة التالية أو

هل  ؟ هل هم مبدعني؟ أو خوان ورشكائه الخفافيش،والزبدةوساندويشة السمكة الهالمية 

 أن كيف ميكن ؟ هل نحن جميعا مبدعني،إعادة رواية مألوفة يف إبداع يكون هناك أنميكن 

  ية مع التعليم؟بداع تفعله اإلأن ما الذي ميكن ؟ية عندما نشاهدهابداعنعرف اإل
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ا كل واحد منا سواء كنا طالب أو  وتقريب. تستخدم وباستمرار يف املدرسةبداعكلمة اإل

 .يةبداعله تجارب مع الكتابة اإل معلمني

 يف بداعاإلية أو الكتب املتعلقة بتعليم بداعالكثري من األنشطة اإل املعلمون لديهم 

 تجارب صفية ممتعة ومثرية من مثل هذه املصادر ويف كثري من األحيان توفر .مختلفة مواضيع

 .سيةدون معالجة املسائل األسا

ليصبحوا أكرث   لألفرادتسمح ؟ ما هو مصدره؟ ما الخربات أو الظروف التيبداع ما هو اإل

 ؟يةإبداع

ميكن أن تكون مفيدة، دون مزيد من  عىل الرغم من أن مجموعات من األنشطة 

ألي معلم اتخاذ القرارات السليمة  انه من الصعب عن هذه األمور األساسية إال املعلومات

 . لدى الطالببداعسات الصفية التي قد تشجع أو تثبط اإلبشأن املامر

املكتبات الجامعية تحتوي عىل النصوص النظرية والدراسات البحثية التي تتناول 

وسعوا من تحقيقاتهم  ، ولكن واضعي هذه الكتب قلامبداعاملسائل األساسية حول اإل

  من أصحاب النظريات قاموا القليل.الكتشاف تأثري الدارسات والنظريات يف الغرف الصفية

الدراسات  أن النظر يف كيفية باستكشاف ماذا تعني نظرياتهم بالنسبة ملناهج فنون اللغة أو

وأكرث .  تؤثر عىل أساليب التقييم واملكافآت والدرجاتأن ميكن بداعاملتعلقة بالدافعية واإل

 .املدارس طالب  نادرا ما متت دراسة هذه التأثريات عىلفإنه من ذلك

 ، ـمـع دراـسـة املـسـائل األساـسـية،يجـمـع ـهـاتني النقطـتـني مـعـا ـهـذا الكـتـاب

ـعـىل اـلـرغم ـمـن أن . و الرتكـيـز ـعـىل املامرـسـات الـصـفية النظرـيـات، والدراـسـات

يف الظاهرة وعىل أساس أنها معقدة وبعيـدة املنـال وكـام هـو الحـال يف  التحقيق

  و تـوفر ،عليهـا إلجابـة إال أنها تثـري مجموعـة مـن األسـئلة والتـي يجـب ا،بداعاإل
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يذهبوا إىل ابعد من  أن هذه األسئلة  أنا آمل من أن املعلمني الذين يثريون مثل.نقطة البداية

  يحاولوا طرح أفكار جديدة ويراقبوا ماذاأن ،يات املقرتحة يف هذا الكتابسرتاتيجاإل

 ، وتأثريهبداعتطوير اإل حول وخالل هذه الجهود فقط ميكن توسيع مجموعة املعارف.يحدث

 . عند األطفالبداعيف الفصول الدراسية، ومظاهر اإل

 

 
 

  level of creativity بداعمستويات اإل

  يستخدم لوصفأنميكن  "بداعاإل"مصطلح  قبل امليض قدما، من املهم أن نعرتف بأن

 .األعامل ومبستويات عديدة مختلفة

ن مل أ و، يف النطـاقبالتأكيـد مختلـف  اليومي املوصوف أعـاله هـوبداع اإل

. دافيـنيش أو آينشـتاين بالرضورة يف العملية، عن جهود تغيري العامل لكل من يكن

 كبـري والـذي يغـري التخصصـات  Cبحـرف  بـداعالكتاب عادة مييـزوا مـا بـني اإل
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لقد قام نيكا  .شيوعا يف الحياة اليوميةاألكرث ات بتكارباال يتمثل والذي  صغريc بحرف بداعواإل

 جورمان ،نيكا(  البارز واإلبداع الناضج واإلبداع ، املتبلورواإلبداع ،املائع اإلبداعمييز ما بني بالت

 ).2006و سالبوز 

 : املائع بداعاإل 

ويتميز باألعامل األساسية مثل تأليف الجمل   العادي عند الكائن البرشيبداعاإل  هو

 فإنا النموذج، ويف هذا النموذج يف هذ. فقط للحظات قليلة  يستمربداعوهذا اإل.األصلية

 : املتبلوربداع اإل

 يختلف اختالفا كبريا تبعا لتعقيد أن وميكن ،هو مرادف للمشكلة التي يجب حلها 

 .املشكلة التي يتعني حلها

 : الناضج بداعاإل 

 .عمق الخربة يف مجال املشكلة  يعالج مشاكل معقدة مع األصالة، والتي تتطلب عادة

 :بارزة ات البداعاإل 

املشاكل الكبرية مبا يكفي إلحداث نقلة يف  أنها تتناول  الناضج يفبداع تختلف عن اإل

  . إنها تتطلب أيضا املوافقة واالعرتاف ضمن حقل التخصص.التخصصات

ـيـة، والـتـي بداعمثانـيـة أـنـواع ـمـن املـسـاهامت اإل) 2003( اـقـرتح ـسـترينربغ 

من النسخ إىل دمج اثنني  ع تراوحتوهذه األنوا .عىل التخصص تنوعت يف تأثريها

 هـذا الـنص فإننـا  يف. بكيفيـة النظـر إىل الظـاهرة املتعلقـة من الطـرق السـابقة
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ات التي بداعات اليومية إىل اإلبداعبدءا من اإل ،بداعسوف ندرج يف مناقشاتنا جميع أنواع اإل

ت ويف املقام  بعض النظريات قد تعاملأنًواضحا  وسوف يبدو. تعمل عىل تغيري التخصص

  ..بداعمع احد هذه األنواع وبعضها تعامل مع أنواع أخرى من اإل األول

 بداع نعمل عىل تعزيزه يف الغرف الصفية هو اإلأن الذي نأمل بداع نوع اإلأن وبالتأكيد

 فهمنا للصورة األكرب أن ولكن نأمل أيضا "c"املائع أو اللحظي أو الذي يحمل الحرف 

 .للمواهب يف وسطنا الذي نعيش فيه حكاما أفضل  يجعلناأنكن واألهداف األوسع مي

  Why People Create ملاذا يبدع الناس؟

دفع سكوت  ما الذي ؟تكتب كانت امييل يكنسون ملاذا

يخرتع أو شعوب الجزيرة  جوبلني أن يؤلف أو أديسون أن

 بداعالرقص؟ دراسة القوى التي تحفز اإل لرسد القصص مع

 حاسمة لتشجيع هذه السلوكيات يف  قد تكونالفردي

 .يةبداع اإلهؤالء األفراد بيانات يف للنظر .املدارس

 أنا أكتب .إين اعلم الناس كيف يبحثوا عن املعنى أعتقد

 . فوضوية، ومأساوية عن أكرث اإلحداث

 وهذه األحداث هي يف بعض األحيان عنيفة جدا 

بحيث تنفجر من خالل شكل وحدود التصورات  وفظيعة

 .يعرفوا كيفية الحصول عىل املعنى من هذه األحداث و أنا عىل أمل أن القراء سوف.ملسبقةا

ماكسني هونغ ( ؟عندما يكون لدينا أحداث دموية ورهيبة  والنظامالجامل كيف تجد

 )11، ص 1990كينغستون، يف مويرز، 
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 أنأو  يعمل أنمن الصفحة ترى انه ال يوجد يشء ميكن  للحصول عىل يشء يف محاولة

 هناك يشء ولكنك تعرف إنها أن يعتقدوا أن بعض الناس ميكن أنهناك مجرد نصف يشء أو 

يف حياتنا اليومية أنها سهلة الن الخيال ومن خالل التعريف هو   نتخيلأنميكنا . ليست كذلك

 ..، ينقله إىل شخص أخرأن عندما يستطيع  ولكن خيال الكاتب ال يكتمل إال.كاف ومعوض

  ذاهبا والكتابة تولد املزيد من الكتابة  أين تجد نفسك،يتدفق إىل أين 

ما كان قاسيا  أنوبعد   ثم بعد ذلك،.ومل يكن هناك شعور فيها لهم عدة مرات توجهت

اعرب عـن يشء مـن هـذا القبيـل؟  أن استطيع حدث ذلك وكيف كيف.. .- جاء آخرون –جدا 

املحـاوالت األوىل هـي ال تطـاق عـىل  . أبـدا بـهأنقد تـم بالفعـل يف عقـيل وقبـل  ألن اليشء

 فإنـهأن تعرف أنه إذا كنت ترى شيئا مجديا يف ما أقـوم بـه،  أقول هذا ألنني أريدك. اإلطالق

 ليس من قبيل املصادفة ولكن بسبب النية الحقيقية والغرض منها

 تواصـليشء لل لـديهم ألن األعـامل الفنيـة أو األدبيـة فيها بإنشاء يقوم األفراد يف كل حالة،

تحمـل الشـكل   بعض األحيان صعبة أوواألفكار يف. وحيث أن الرسالة ليست دامئا سهلة التعبري

 أنإال  وعـىل الـرغم مـن الصـعوبات التـي يواجههـا املبـدعني،. الذي يصـعب السـيطرة عليـه

بخلـق معنـى لألشـياء بطـرق جديـدة أو  و كانوا يرغبون بالسامح للجمهور.املبدعني استمروا

 . رؤية العامليف مشرتكة

يف جهـود   ينظـر إليهـاأنإن عملية صـنع املعنـى والرؤيـة املشـرتكة ميكـن 

وـصـناع األـسـطورة  الفـنـانني التـشـكيليني، ورواة القـصـص واملوـسـيقيني والراقـصـني

 مـثـل ـهـذه املـشـاهدات .  وـغـريهم ـمـن املـبـدعني ـعـىل ـمـر الـتـاريخ،واملرسحـيـني

  الكتـاب والفنـانني يسـعوا فـإنع بالطب :تبدوا واضحة وعىل أنها ال تحمل معنى 
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 جهـود ،بـداع هـذه العمليـة األساسـية لإلفـإن ، بعـد ذلـك.توصيل املعنى ويكافحوا من اجل

 .يةبداعالنشاطات املدرسية اإل  تعترب مفقودة يف كثري من،توصيل املعنى

 كم مرة قام الطالب يف املدرسة بالكتابة أو الرسم أو استخدام شـكل آخـر مـن أشـكال 

يـة بداع اآلخرون قد يسـتخدموا العمليـات اإل.؟الن لديه ما يقوله  أو،ليس ألنه واجبه عبريالت

 . لننظر يف الدوافع التي تعمل عىل تحفيز املبدعني.بطرق مختلفة قليال

 :ومن األمثلة عىل ذلك

عـىل الجليـد يف عيـد مـيالده  لوح التزلج ، تلقى تشيسرت غرينوود زوج من1873يف عام 

كـان   كان تشيسرت غري قادر عىل التمتع بالتزلج عىل الجليد، وذلك ألن يف كل مرةلألسف،. 15

 والتي كانت تجربه بسبب الربد إىل حساسية إذنيه كان يتعرض يغامر فيها بالتزلج عىل الجليد

 تشيسرت قام بتصميم واقيـة لـإلذن والتـي عملـت عـىل حـل هـذه أنإال .  يبقى يف الداخلأن

 19يف الوقت الـذي كـان عمـره  انكلرتا ع مثل هذه الواقية يف جميع أنحاء وقد تم بي.املشكلة

 .عام

 عـن مشـكلة قرأت مجموعة من طالب املـدارس املتوسـطة يف شيكويب، ماساتشوستس،

ألن  الرواسـب الطينيـة بوقـف حـرق شـيكويب وقد أمرت الدولة. يف املدينة الطينية الرواسب

اقـرتح .تجمـدت الرواسـب الطينيـة قبـل سـحبها اءيف الشـت .ينتهك أنظمة جودة الهـواء ذلك

مسئولون تشييد مبنى من الطوب حول الرواسب الطينية ملنعها من التجمد، ولكن املدينة مل 

 . دوالر120000يكن لديها املبلغ الالزم وهو 

وـقـد ـقـام ـطـالب يف مدرـسـة بالـمـي املتوـسـطة بـطـرح العدـيـد ـمـن الحـلـول 

 ألـواح شمسـية  قـرتاحهم كـان يتعلـق بنظـاما. وأرسلوها إىل رئيس محطة الحـأمة

 



 38  مدخل إىل برنامج سكامرب للتفكري اإلبداعي

 
 500 املرشوع سـوى ومل يكلـف هـذا تعمل عىل حفظ الحامة دافئة وال تتجمد يف فصـل الشـتاء

 .دوالر

ـنـوع ـمـن املنادـيـل ـشـبه القطنـيـة القابـلـة  بتـسـويق  ـبـدأ كيـمـربيل ـكـالرك1924يف ـعـام 

 الخرتاع وأعـادوا تسـمية املنـتج حصلوا عىل براءة ا1929 يف .لالستهالك من اجل إزالة املاكياج

 أكـرث مـن نصـف أن وكشفت دراسة استقصائية.  وكانت املبيعات معتدلة فقط.إىل كلينيكس

ولكـن عـىل  السكان الذين اشرتوا كلينيكس استخدموها ليس فقـط مـن اجـل إزالـة املكيـاج

 أدت إىل "كبرد يف جيب تضع ال"ية التسويق الجديدة إسرتاتيج. أساس مناديل قابلة لالستهالك

  .تنين خالل س%400زيادة يف املبيعات بنسبة 

 املعنـى توصـيلمـن خـالل  ي ليس فقـطبداعيف هذه الحاالت، ميارس األفراد التفكري اإل

اإلضـاءة الحديثـة والتدفئـة والتربيـد   اسـتخدام املخرتعـني.ولكن أيضا من خـالل حـل املشـكلة

كتالوجـات النظـام . شاكل الراحـة يف منـازلهممي ملعالجة بداعواألجهزة هو جزء من التفكري اإل

 ،صممت لتنظيـف السـتائر املنتجات التي.  مشاكل أقل دراماتيكيةمصممة ملعالجة اإللكرتوين

 يـةإبداعجميعها ناتجة عن أفكار  الجرجرة نتيجة يعمل عىل دواسة الغازأو حامية الحذاء الذي 

  .حالة مزعجة لحل مشكلة معينة أو لشخص

كيمربيل  . الجزء األهم من هذه العملية هو إدراك أن وجود مشكلةفإن، ملرات عديدة

 قاموا بالسمح أن هناك حاجة إىل مناديل قابلة لالستهالك إال بعد أنكالرك مل يكونوا يدركوا 

 مل يكـن هنـاك مـن يفكـر  من الصعب أن نتخيل اآلن انـه قبـل سـنوات مضـت.التسويقي

 ات قابلـة للصـق والسـحب والتـي ال ميكـن االسـتغناء مالحظـإىل ورقـة   بان املكاتب بحاجـة

 بالتوابـل وامليـاه املعبـأة يف زجاجـات  مل يكـن هنـاك مـن يفكـرفإنـه ، مامثلوبشكل .عنها

 يف مجـال البحـث . ومشغالت املوسيقى الشخصية، والشـبكات االجتامعيـة عـىل اإلنرتنـت ،
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  البـاحثون الـذين تسـاءلوا.حل له الإيجاد من املهم تحديد سؤال قوي من اجل فإنهالعلمي، 

عـوامل جديـدة مـن البحـوث الطبيـة  أوال ما إذا كان من املمكن تغيـري بنيـة الجينـات فتحـوا

 عـدم القـدرة عـىل تسـجيل الصـوت أنتخيل التأثري عىل اإلنسان األول عندما يدرك . والعالج

ى البحث عـن سابقة يسم  تعريف املشكلة من اجل حلها بدال من حل مشكلة.يعترب مشكلة

بعـض مـن الدراسـات . بـداع وراء كل أنواع اإل، يف أوسع معانيه، البحث عن املشكلة.املشكلة

 .البرص األساسية حول البحث عن املشكلة متت من قبل فنانني

وعىل أساس أنها دراسات البحث عن املشكلة وذلك ألنهـم   وقد اعتربت هذه الدراسات

 العثـور عـىل األفكـار أو موضـوع أن .املتعلقـة برسـوماتهمعالجوا املواد للعثور عـىل األفكـار 

البحـث عـن   تعتـربأن ميكـن ،وجنبا إىل جنب مـع املشـكلة أو الحاجـة االجتامعيـة ،التواصل

يف  بـداعلإل) تـداخل(إغراض كامنة  وعىل أساس أنها أنا أعترب كل من هذه املواضيع. .املشكلة

األفـراد غالبـا يعتـربوا  فـإن ،ئية التي اعمل واعلم بهايف إطار الثقافة االبتدا. الثقافات الغربية

 متديد هذه العمليات .املشكلة وحلها مبدعني بسبب جهودهم لتوصيل األفكار أو للبحث عن

إدخـال .  تحدث وبشـكل طبيعـيأنية بداع تسمح لألنشطة اإلأنميكن  الفصول الدراسية إىل

  لـديهابـداعالن أغـراض اإل ل الدرايسالفص تعليم هذه اإلجراءات يحمل أيضا انعكاسات عىل

 .الكثري من القواسم املشرتكة مع الخصائص الرئيسية من نظرية التعلم
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  Creative Thinking Skills:يبداعمهارات التفكري اإل

ً بأنه العملية التي يصـبح فيهـا الفـرد حساسـا بداعاإل) ,1974Torrance(عرف تورانس 

والفجـوات يف املعرفـة والعنـارص الناقصـة،  أوجـه الـنقصللمشكالت قادرا عىل الكشف عـن 

التخمينات، وكـذلك تكـوين الفـروض عـن أوجـه  ، وتحديد الصعوبات، وعملاالنسجاموعدم 

النقص، ثم اختبار هذه الفروض وإعادة االختبار وتعديله والتوصـل إىل النتـائج، حيـث يضـم 

فيمكن تعريفها بالدرجـة : ًأما إجرائيا. صيلاالختبار مهارات األصالة، والطالقة، واملرونة، والتفا

ي الكـيل، وعـىل بداع للتفكري اإل"ب"التي يحصل عليها املفحوص عىل اختبار تورانس الشكيل 

 .األربعةكل مهارة من مهاراته 

  The Place of Creative  بداعمكان اإل

 ال بـداعاملعرفـة و عـىل الـرغم مـن أن اإل  هو عـنرص رئـييس يف بنـاءبداعاإل

 قـال أن العلـم لديـه )1992(تـورانس  أن إال ،عـىل موضـوع معـني فقـط يقترص

 مقارنـة مـع املـواد الدراسـية بـداعلتعزيـز اإل مجموعة أوسع بكثري من األنشـطة

 ومعـايري املعرفـة   معـايري تعلـيم العلـوم الوطنيـةفإن باإلضافة إىل ذلك، .األخرى
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 .بـداع تكـون هـي املكـان لإلأنوم يجـب  الغرف الصفية للعلـأنركزت عىل  العلمية جميعها

 .يف مناهج العلوم بداعولذلك، فمن املهم أن يتم دمج اإل

 

 
بـدون  ، ولكـن"الـبرش لـدى السـمة" هـو الجـوهر بـداع اإلفإن، )2003(ووفقا إلسحاق 

 أن ميكـن بـداع واإل. يقوم الطالب بتحقيق إمكاناته الكاملةأن ال يتوقع فإنه الدعم املتخصص

وسـائل مختلفـة يف الفصـول  يتم أيضـا مـن خـالل تعزيـز أن فطرية، ولكن ميكنسمة  يكون

 لدى الطالب بداعتهدف إىل تشجيع اإل وبالتايل، ينبغي إدماج أنشطة املعلمني التي. الدراسية

 األربعـةيـة بداعالنشـاطات اإل .عىل تعلـم محتـوى العلـوم تتم فيه املساعدة يف الوقت الذي

 .ملعلمني عىل تحقيق الهدف تساعد اأنالتالية ميكن 
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        ?What Does Creativity mean؟بداعماذا يعني اإل

ٌ ظاهرة إنسانية طبيعية لدى جميع البرش وإن كانت بنسب متفاوتة،بداعإن اإل ّ أي أنها  ّ

وإن كـل شـخص بحاجـة إىل أن يكـون . ليست مقترصة عىل األشخاص املبـدعني دون سـواهم

وهو املهـارة املفتاحيـة . ًيجعل الحياة أكرث متعة، وأكرث إنجازا وتسلية بداعمبدعا، حيث أن اإل

 رضورة ملحة للتغيـري، وإنتـاج بداعالتي يحتاجها اإلنسان لإلنجاز وأداء املهامت املختلفة، فاإل

 .أفكار جديدة غري مألوفة

نـه ٍ نشاط معـني؟ أم أ عىل فن أوبداعهل يقترص اإل: إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

 يشمل جميع أنواع الفنون واالخرتاعات العلمية واالكتشافات وغري ذلك؟

ٍوميكن للفرد أن يكون مبدعا يف أي مجال من مجاالت الحياة، وإن هذه املجاالت كثـرية  ّ ً

 ـبـداع االقتـصـادي واإلـبـداع األديب والثـقـايف، واإلـبـداع العلـمـي، واإلـبـداعومتـعـددة، فهـنـاك اإل

  .االجتامعي إىل غري ذلك

إنه العمل الـذي يجـد املبـدع يف إنجـازه .  غري البدعة التي نهى اإلسالم عنهابداعواإل

ًسعادة كبرية، والذي يقيض فيه وقتا طويالً ومتواصالً من أجل الهدف النبيـل الـذي يخـدم 

ّبه اآلخرين أو ميتعهم أو يبعث السعادة إىل قلوبهم ّإن أي حّل جديد ملشكلة مستعصية، . ُ

وإن أي .  ومثابرة وصرب وعمل شاق ومتواصل مـن أجـل الوصـول إليهـاإبداعيكمن خلفها 

ًا مميـزاإبداعقصيدة أو لوحة فنية أو قطعة موسيقية، تحمل يف ثناياها  وكـذلك األمـر يف . ً

ّاكتـشـاف أو اـخـرتاع أي أداة أو ـمـادة تـخـدم اـلـبرش وتـسـهل حـيـاتهم اليومـيـة  ـبـداعإن اإل. ّ

  سبحانه، وقـد يلمـع فجـأة يف إجابـة ذكيـة،الـلـهخلقه كالذكاء يكمن يف قلب كّل إنسان 

ً أو سؤال من نوع خاص يحمل حـالً مبـدعا لقضـية معقـدة ٍ   الحقيقـي ال يعنـي بـداعواإل. ٍ
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ًوليك يكون اإلنسان مبدعا، . ّالتكيف مع البيئة، وإمنا أن تكييف البيئة حسب حاجاتنا ورغباتنا

 .ً عليه أن يحلم أحالما خيالية واسعةفإن

 يعني التوصل إىل حلول جديدة، وعالقات أصيلة، بـاالعتامد بداعأما تورانس فريى أن اإل

ّعىل معطيات محددة ًوذلك بعد أن يتحسـس الفـرد مشـكلة مـا، أو نقصـا يف املعلومـات أو . ُ ّ

 تشمل البحـث عـن إمكانيـات مختلفـة، والتنبـؤ بتبعـات بداعُويضيف بأن عملية اإل. الفكرة

انيـات، واختيـار فرضـيات وإعـادة صـياغتها حتـى يـتم التوصـل إىل الحـّل ونتائج هـذه اإلمك

 .األفضل

 
 

ّ فال بد من األخـذ بداعأنه عند مناقشة موضوع اإل) Fisher(ويرى العامل األمرييك فيرش 

ي، وميول وقـدرات الشـخص املبـدع، والبيئـة بداعكالفكرة أو الناتج اإل: باالعتبار جوانبه كلها

ًي برأيه، سواء كان فكرة، أو عمالً فنيا، أو عمالً علميا يكون بداعفالعمل اإل. اعبدّالتي تنمي اإل ً ّ

ًأصيالً ومميزا ّ.  

التـي ميتلكهـا  هو مجموعة من التوجهات وامليول الوجدانية والقدرات العقليـة بداعفاإل

 مسألة يف  الطالب الذي يحّلفإن وعىل سبيل املثال،. الشخص، والتي متكنه من إنتاج أفكار أصيلة

ً معروفة لديه سابقا، يعد مبدعاالرياضيات بطريقة جديدة ومستقلة وغري ًُ. 
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ّواملعلم الذي يستعمل أساليب جديدة وتقنيات جديدة يف مساعدة الطلبة عىل الـتعلم 

ً، يعترب معلام مبدعابداعوعىل اإل ً ّوما نحتاجه حّقا، هو أن يعيد كّل معلـم النظـر يف أسـلوبه  .ُ ُ ً

ة تفكريه، ويف معاملته لطالبه، وبأن ال يكتفي بإعادة وتكرار مـا هـو معـروف لديـه ويف طريق

، الذي يساعدهم عىل بداعّوإمنا يحثهم باستمرار عىل التفكري واالكتشاف والخلق واإل. ولديهم

ّ املطـورة، ّالتعلميـة/ ّفالعمليـة التعليميـة. ّبقدراتهم العقلية ويزيـد مـن درجـة ذكـائهم االرتقاء

 كـام أن اسـتعامل . رضورة من أهـم رضورات تنميـة الـرثوة البرشيـة يف وقتنـا الحـارضأصبحت

 .بداعّاألساليب املبتكرة التي تخاطب كّل أنواع الذكاء والحواس هي التي متهد الطريق إىل اإل

والتطـوير، والقابلية للتحقيق   هو إنتاج الجديد ذو القيمة التي تتسم بالواقعيةبداعفاإل

 املختـصـني إـضـافة إىل القـبـول ـئـدة، وـعـدم التقلـيـد، ويـحـوز ـعـىل رـضـا واـعـرتافويتـصـف بالفا

 .االجتامعي، واالستمرارية، وبعده األخالقي

 

 
 

 



 45مدخل إىل برنامج سكامرب للتفكري اإلبداعي 

 
 ?What Does Creative Thinking Mean   ي؟بداعماذا يعني التفكري اإل

ّيعرف التفكري اإل ة ّأو إنـه عمليـ. ي بأنه االستعداد والقدرة عـىل إنتـاج يشء جديـدبداعُ

يتحقق النتاج من خاللها، أو أنه حّل جديد ملشكلة ما، أو أنه تحقيق إنتاج جديد وذي قيمـة 

 .من أجل املجتمع

ّ ويعرف كذلك بأنه التفكري الذي يؤدي إىل التغيري نحو األفضل، وينفي األفكار الوضعية  ّ

، والقدرة العاليـة عـىل ّوبأنه يتضمن الدافعية واملثابرة واالستمرارية يف العمل. ًاملقبولة مسبقا

ًوهو الذي يعمل عىل تكوين مشكلة ما تكوينا جديدا. تحقيق أمر ما ً.  

ي بأنه تفكري يف نسق مفتوح يتميز اإلنتاج فيـه بخاصـية فريـدة بداعويعرف التفكري اإل

ّتتمثل يف تنوع اإلجابات املنتجة، التي ال تحددها املعلومـات املعطـاة، ويف الوقـت الـذي رأى  ّ

 ،ّي بأنه القدرة عىل حّل املشكالت يف أي موقف يتعرض له الفـرد،بداعفني أن التفكري اإلفيه ال

 .ّبحيث يكون سلوكه دون تصنع، وإمنا متوقع منه

ّي بأنه نشاط عقيل مركب وهادف، توجهه رغبة قوية يف البحث عن بداعوأن التفكري اإل

 . التوصل إىل نواتج أصيلة مل تكن معروفة أو مطروحة حلول،

ي عـىل أنـه فئـة مـن سـلوك حـل املشـكلة وال بـداعالتفكـري اإل) 1994(وتعرف صادق 

 . يختلف عن غريه من أمناط التفكري إال يف نوع التأهب أو اإلعداد الذي يتلقاه الفرد

ي بأنه عملية ذهنية يتفاعـل فيهـا املـتعلم مـع الخـربات العديـدة التـي بداعللتفكري اإل

رص املوقف من أجل الوصـول إىل فهـم جديـد أو إنتـاج جديـد، يواجهها، بهدف استيعاب عنا

يحّقق حالً أصيالً ملشكلته، أو اكتشاف يشء جديد ذي قيمـة بالنسـبة لـه أو للمجتمـع الـذي 

 .يعيش فيه
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وأفضل مثال عىل ذلك العامل إسحق نيوتن الـذي سـقطت عليـه التفاحـة، إذ لـو أنـه مل 

ًيفكر تفكريا  الـذي  يبـداعذلك التفكري اإل.  يف اكتشاف قانون الجاذبيةًيا، ملا كان السباقإبداعّ

ابتعد به عن التفكري العادي الذي قد يستخدمه أي شخص آخر سقط عليه يشء ما من أعىل، 

إىل أن . ًواكتفى بالقراءة السطحية له دون أن يستنتج أفكارا مبدعـة تكـون قـد تولـدت منـه

واسـتخدمه املاليـني . بـة يف كـل أنحـاء العـاملوصل إىل اكتشافه الكبري الذي تعلمه جميع الطل

 . حتى وقتنا الحايل، يف مجاالت الصناعة والبحث والتجارب العلمية املختلفة

ّوهناك من يعتقد أنه البد من وجود مهارات أساسية مستقلة للقدرة اإل يـة، والتـي بداعّ

 :، وأهمهاإبداعبدونها ال نستطيع التحدث عن وجود 

  Fluency :الطالقة  1-

فالشـخص . ًيـة يف وقـت قصـري نسـبيابداعأي القدرة عىل إنتاج أكرب عدد من األفكار اإل

وانسـيابها بحريـة  املبدع لديه درجة عالية من القدرة عىل سـيولة األفكـار، وسـهولة توليـدها

القدرة عىل رسعة إنتاج أكـرب عـدد ممكـن "وهي . تامة يف ضوء عدد من األفكار ذات العالقة

وتبدو عىل شكل قدرة عىل إنتاج أكرب عدد مـن . "التي تتوافر فيها رشوط معينةمن الكلامت 

الكلامت التي تحتوي عىل حروف معينـة أو مجموعـة مـن الحـروف أو النهايـات املتشـابهة، 

  .وتالحظ هذه القدرة عىل وجه الخصوص لدى املبدعني يف مجاالت العلوم اإلنسانية والفنون

 Flexibility :املرونة  2-

واملرونـة عكـس . "القـدرة عـىل تغيـري الحالـة الفعليـة بتغيـري املوقـف"ن املرونة هي إ

التصلب العقيل الـذي يتجـه الشـخص مبقتضـاه إىل تبنـي أمنـاط فكريـة محـددة يواجـه بهـا 

 .املواقف املتنوعة
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وهـذه تـتجىل لـدى . وأن املرونة هي القدرة عىل تغيري الحالة الذهنية بتغيـري املوقـف

ُ الذين يبدعون يف أكـرث مـن مجـال أو شـكل، خاصـة لـدى الفنـانني واألدبـاء الـذين العباقرة،

ُكالشـاعر الـذي يبـدع يف . ية متنوعة، وال تقـترص عـىل إطـار واحـدإبداعينجحون يف مجاالت 

وهي تلك املهارة التي يتم استخدامها لتوليد أمناط . كتابة الرواية واملرسحية أو الفن التشكييل

وتغيـري اتجـاه التفكـري   وتنمية القدرة عىل نقـل هـذه األمنـاط،ة من التفكريأو أصناف متنوع

 متفاوتـة من عمليات التفكري العادي إىل االستجابة ورد الفعل وإدراك األمور بطـرق واالنتقال

 .أو متنوعة

 Sensitivity to Problems الحساسية للمشكالت  3-

فهـو . املشـكالت يف املوقـف الواحـدالشخص املبدع لديه القدرة عىل رؤيـة الكثـري مـن 

ًيحس باملشكالت إحساسا مرهفا ً ِوبالتايل يكون أكرث حساسية لبيئتـه مـن املعتـاد، فهـو يـرى . ّ

كمنظـر غـروب الشـمس أو رشوقهـا،  خـرونُماال يراه غريه، ويرقب األشياء التي ال يالحظها اآل

 .عىل سبيل املثال

 Originality : األصالة  4-

ي، بأنهـا تلـك املهـارة التـي بـداعرة األصالة كإحدى مهارات التفكري اإلميكن تعريف مها

تستخدم من أجل التفكري بطرق واستجابات غري عادية، أو فريدة من نوعها، أي إن املبـدع ال 

ّيكرر أفكار اآلخـرين، فتكـون أفكـاره جديـدة، وخارجـة عـام هـو شـائع أو تقليـد  سـعادة، ( ُ

2003.( 

ي، واألصالة هنـا مبعنـى الجـدة بداعًلخصائص ارتباطا بالتفكري اإلوتعد األصالة من أكرث ا

، وهي العامل املشرتك بني معظم التعريفات التي تركـز عـىل النـواتج )1999جروان، (والتفرد 

 .يبداعية كمحك للحكم عىل مستوى التفكري اإلبداعاإل
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 Elaboration والتفاصيل  5-

متنوعة لفكرة أو حل ملشكلة أو لوحـة مـن وتعني القدرة عىل إضافة تفاصيل جديدة و

 ). 1999 ،جروان. (شأنها أن تساعد عىل تطويرها وإغنائها وتنفيذها

ُوعىل تخطي أي معوقـات ومشـتتات  ّفاملبدع لديه القدرة عىل الرتكيز عىل هدف معني

ُوهو قادر أيضا عـىل أن يعـدل ويبـدل يف أفكـاره لـيك يحقـق أهدافـه اإل. ُتبعده عنه ّ ّ ً يـة بداعٌ

ّهذه السامت تكاد تكون عامة لدى معظم املبـدعني يف أي مجـال مـن  بأفضل صورة ممكنة،

 املجاالت املختلفة، سواء يف املجال الفني أو العلمي أو االجتامعي، أو السـيايس أو غـري ذلـك

  ).2003حبيب، (

بيـنام ًي، هو الذي يفسح املجال للخيال، ويولد أفكارا جديـدة وخالقـة، بداعفالتفكري اإل

ّيقوم الفهم والتوضيح بتوظيف مهارات التحليل، ويعمق القـدرة عـىل اسـتخدام املعلومـات،  ُ

منها حني يحاول توليد حلول جديدة للمشاكل التـي ّاألمر الذي يجعل الفرد ال يستغني عن أي 

 ).Amabile, 1983(يواجهها 

ّأما مهارات التفكري الناقد، فهي التي متكن الفرد من التحّقـق  مـن معقوليـة املعلومـات ُ

ّوصحتها، وهي التي تقود إىل الحكم الجيد ًوهـذه املهـارات جميعهـا، تعمـل معـا مـن أجـل . ّ

ّاألمر الذي يجعل الفرد ال يستغني عن أي منها حني يحـاول . اتخاذ القرارات أو حّل املشكالت

 ).Amabile, 1993(توليد حلول جديدة للمشاكل التي يواجهها 

فريى أن معرفتنـا عـن التفكـري تنبـع مـن املنحـى الفلسـفي ) (Fisher, 2005أما فيرش 

أمـا علـم . ّوالسيكولوجي، فمن خالل الفلسفة وعلم املنطق، تم تطوير أسـس التفكـري الناقـد

 . يةإبداعّالنفس املعريف، فقد اهتم بدراسة الدماغ وبكيفية تطوير أفكار 
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 تحتـاج إىل شـكالت واتخـاذ القـراراتويؤكد فيرش عىل أن األنشـطة العقليـة مثـل حـّل امل

 . ًي معابداعواإل توظيف مهارات التفكري الناقد

ّإن املبدع الذي يهدف إىل إنتاج يشء أصـيل ومتميـز، كقصـيدة أو مقطوعـة موسـيقية، 

 .يحتاج إىل التأمل، وإىل مهارات التفكري الناقد للحكم عىل جودة ما أنتجه

ّيا، ال بد منإبداعوليك تنجز عمالً  ّبد لنا كمربني، من وال. ًتكون ناقدا بدرجة أو بأخرى أن ً

 .واحد آن ي والتفكري الناقد يفبداعالرتكيز عىل التفكري اإل

ي هو عملية معرفية تؤدي إىل توليد نتاج جديد يتصف باملرونـة، بداعكام أن التفكري اإل

 صفة بداعية خالقة، واإلواألصالة، وهو بذلك ليس نتاجا تلقائيا، أو عشوائيا بل مثرة جهود عقل

ات العديد من العلامء مل تكـن نتيجـة إبداعاتصفت بها البرشية منذ أقدم العصور، حيث إن 

العتـوم، (ا جادا تتميز به مجموعة من األفراد عن أمثـالهم مـن النـاس إبداعللتعلم بل كانت 

2004.( 

 علينـا  تعريفات متعددة أصبحت من الكرثة والتـدخل بحيـث يصـعببداعوقدمت لإل

اختيار واحد منها للعمل مبقتضـاه مـام أدى إىل وجـود اتجاهـات متباينـة، ولكـن مـع تقـدم 

 & Mechalson(أدوات القياس بدأت النظرة تتغري إىل إمكانية الكشف عنه يف وقـت مبكـر 

lewis, 1995.( 

 :ي وقيمتهبداعأهمية التفكري اإل

اإلنساين، فقد أصبح منذ ي أحد األشكال الراقية للنشاط بداعيعد التفكري اإل

الخمسينيات مشـكلة مهمـة مـن مشـكالت البحـث العلمـي يف عـدد كبـري مـن 

حـيـث ـأــن التـقـدم العلـمـي ال ميـكـن تحقيـقـه ـبـدون تـطـوير الـقـدرات . اـلـدول

 ية عند اإلنسان، كـام أن تطـور اإلنسـانية وتقـدمها مـرتبط مبـا ميكـن أنبداعاإل
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ًما أن تقدم مزيدا من اإلية متكنها دوإبداعيتوفر لها من قدرات  ات أو اإلسـهامات التـي بـداعً

ي بـداعفالتفكري اإل. ًتستطيع من خاللها مواجهة ما يعرتضها من مشكالت ملحة يوما بعد يوم

أهمية يف تقدم اإلنسان املعـارص وعدتـه يف مواجهـة هو أحد وسائل التقدم الحضاري، وهو ذو 

 ).1977ق، تو( والتحديات املستقبلية املشكالت الراهنة

ي مسؤول عن الحضـارات الراقيـة التـي توصـلت بداعويرى علامء النفس أن التفكري اإل

، وإنتـاج إبـداعالعصـور، فإنتـاج القـدماء يف مختلـف الحضـارات فيـه  إليها البرشية عىل مـر

 كذلك، فلوال املبدعني وأفكارهم لظلت الحياة بدائية حتـى اليـوم، إبداعالعصور الحديثة فيه 

 تصاحبه سعادة، وينمي أذواق الناس ومشاعرهم، والفرد املبدع يقدم بداعىل ذلك فاإلإضافة إ

ًإنتاجا علميا أو فنيا عىل مستوى عال يسمو بأذواق األفراد، ويجعلهم يقبلون عىل الحياة ً ً. 

   Creativity as a skill كمهارةبداعاإل

ىل األمور بطريقة مختلفـة  عىل الخروج من مناذج ثابتة من أجل النظر إبداعينطوي اإل 

)De Bono, 1991.( 

You cannot dig a hole in a different place by digging the same hole deeper 

. يف مكـان مختلـف، وذلـك بحفـر نفـس الحفـرة أكـرث عمقـا ال تستطيع أن تحفر حفرة

   .www.creativethinking.comفالتفكري ال ميكن أن يكون واحدا

ملـهـارة املفتاحـيـة الـتـي نحتاجـهـا لإلنـجـاز وأداء املـهـامت، وـهـو  ـهـو اـبـداعاإل

وأن رضورة ملحة للتغيري ويستطيع الجميع تعلمها والتـدرب عليهـا واسـتخدامها، 

  هـنـا ـيـة قابـلـة للتعـلـيم واـلـتعلم والتـطـور يف ـطـرق رـسـمية، والـغـرضبداعالفـكـرة اإل

ـاج بداعـهـو املـسـاعدة ـعـىل مـنـو الـعـادات اإل  أفـكـار جدـيـدة؛ ـيـة يف اـلـدماغ وإنـت
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ويف هـذا الصـدد ). (De bono, 1991ً يجعل الحياة أكرث متعة وأكـرث إنجـازا بداعحيث أن اإل

ي وحـل املشـكالت يعتـرب أحـد أهـم بـداعأن التفكـري اإل) (Karka, 1990تظهر دراسة كريكا

املهارات األساسية التـي يـتم تنظيمهـا والتـدريب عليهـا باعتبارهـا مهـارات أساسـية متطلبـة 

 . للتوظيف يف املستقبل

 : Teaching creative Thinking يبداعم التفكري اإليتعل

 الشـكيل ي، مـن الطبيعـي اسـتبعاد ذلـك الـتعلمبـداعاإل عند الحديث عن تعليم التفكري 

الـقـائم ـعـىل حـفـظ املعلوـمـات والحـقـائق واملـفـاهيم واملـبـادئ والـقـوانني، واـسـتظهار ـهـذه 

ات هـذه املعلومـات عـىل شخصـية املـتعلم، أو فائـدتها املعلومات بغض النظر عـن انعكاسـ

 .العلمية، أو تطبيقاتها الحياتية

 التفكري بجميـع ولذلك إن الهدف األعىل من الرتبية يف القرن الحادي والعرشين هو تنمية 

أشكاله لدى كل فرد، ومن هنا يتعاظم دور املؤسسة الرتبوية يف إعداد أفراد قادرين عىل حل 

ولديهم القدرة عـىل التفكـري يف بـدائل متعـددة ومتنوعـة للمواقـف ,  املتوقعةاملشكالت غري

املتجددة فأمامهم الكثري من القرارات التي يجب اتخاذها وعليهم مسؤوليات ضـخمة يجـب 

وقد ظهرت العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت الحث عىل تعليم التفكري يف . تحملها

. املـنهج املـدريسدريس مهـارات التفكـري يف املـدارس كجـزء مـن املدارس وتؤكد عىل أهمية ت

ًوينبغي أن يكون التفكري هدفا رئيسا ملؤسسـات الرتبيـة  والتعلـيم، فهـو مبثابـة تزويـد التلميـذ ً

باألدوات التي يحتاجها حتـى يـتمكن مـن التفاعـل بفاعليـة مـع أي نـوع مـن املعلومـات أو 

هنا يكتسب التعليم من أجل التفكـري وتعلـيم التفكـري املتغريات التي يأيت بها املستقبل ومن 

 .أهمية متزايدة كحاجة لنجاح الفرد وتطور املجتمع

ــام ــارين، ـه ــه مـس ــري وتنميـت ــيم التفـك ــة يف تعـل ــدارس الرتبوـي ــذت اـمل ــد اتـخ  :  وـق
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تعليم التفكري كربنامج مستقل؛ أو دمج التفكري يف املنهج الدرايس، وذلك من خالل إعادة بنـاء 

 ,Swartz, Perikins(ية التي يستخدم بها محتوى املنهج التقليدي يف العملية التعليمي الكيف

1990.( 

سـعادة،  (وعىل ضوء ما سـبق ميكـن رصـد الخصـائص الرئيسـة لعمليـة الـتعلم املطلـوب 

2003 .( 

 .الحرص عىل الجديد من األفكار واآلراء واملفاهيم والتجارب والوسائل -1

 . واالستعداد ملامرسة الجديد منهاالبحث عن البدائل لكل أمر -2

 ومحاولة تطوير االستعداد لبذل بعض الوقت والجهد للبحث عن األفكار والبدائل الجديدة، -3

 .األفكار الجديدة أو الغريبة

 . االستعداد لتحمل املخاطر واستكشاف الجديد -4

 .الثقة بالنفس والتخلص من الروح اإلنهزامية -5

 . االستقاللية يف الرأي واملوقف -6

تنمية روح املبادرة واملبادأة يف التعامـل مـع القضـايا واألمـور كلهـا، إذ أن هنـاك حاجـة  -7

 .ملحة إىل طريقة تفكري جديدة
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   Creative person’s features   :سامت الشخص املبدع

 
 

وقـد  يتميز الشخص املبدع بسامت وصفات تظهر يف طريقة تفكريه وسلوكه ومشـاعره،

 عن العديد منها يف كتابـاتهم ومقـاالتهم؛ حيـث بداعواملهتمون باإل املفكرونتحدث العلامء و

: الشخصية التي تتوافر لدى الشخص املبدع هيّيؤكد غالبية علامء علم النفس عىل أن السامت 

  الجديدة، واملغامرة، وقوة األنا، والتقدير الذايت للنفس، وتفضيل التعقيد عىل الخرباتاالنفتاح

، واملثـابرة والصـرب والتحمـل، وإنجـاز بداعض، باإلضافة إىل الدافعية من أجل اإلوتحمل الغمو

 .املهامت
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 )Duffy, 1998: (كام يتميز الفرد املبدع بأنه

 يتعامل مع األشياء غري املتوقعة.  

 يطبق املعرفة التي يعرفها يف املوقف الجديد . 

 تلفةيكتشف العالقات التي تربط بني األشياء واملعلومات املخ . 

 يستخدم املعرفة بطريقة جديدة . 

 يتفاعل مع املتغريات الرسيعة . 

 يستطيع االستفادة من األفكار واألدوات املختلفة . 

 يتميز باملرونة يف التفكري . 

ي يسـهم يف تحقيـق الـذات، وتطـوير املواهـب بـداعومن هنا نجد أن تنمية التفكري اإل

ًادة إنتاجيـة املجتمـع برمتـه ثقافيـا، وعلميـا، الفردية، وتحسني النمـو، ويسـهم كـذلك يف زيـ ً

 . ًواقتصاديا

ُوهي الشخصية التـي ال تبـدع . اتبداعومن الجدير ذكره أن هناك شخصية متعددة اإل

ونحـن نطلـق عليهـا الشخصـية . ّيف مجال واحد فحسب، وإمنا يف عـدة مجـاالت يف آن واحـد

ًما ورياضـيا وميكانيكيـا ومهندسـا ليونـاردو دافـنيش، الـذي كـان رسـا: العبقرية ومثـال ذلـك ً ً ً

 ًومكتشفا يف الفيزياء

ّ الشخصـية املبدعـة أو العبقريـة تتسـم بـالجرأة يف قـول الحقيقـة، فـإن وبشكل عـام، 

ًوال يهمها أن تجد معارضة ملا تقدمه من إنجاز أيا كان نوعه، فهـي . والشجاعة والثقة بالنفس ّ ّ ُ

ّتدرك جيدا أن ما تقدمه هو جديد، ويح ُ  .تاج إىل وقت حتى يدرك اآلخرون قيمته وأهميتهًُ

ّكام أن الشخصية املبدعة تتسم بالشعور بالسعادة ملـا تقـوم بـه مـن أعـامل ّ 

 وهـي مهذبـة يف التعامـل مـع اآلخـرين، وتتصـف بالصـدق . ً أيا كانـت صـعوبتها
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 مـن الحضـور وتتمتع بالروح املرحة، والتفاؤل، وبقـدر كبـري والعدالة ومراعاة القيم اإلنسانية

 . الشخيص

 كاملرونـة  فهـو يـربط بـني الشخصـية املبدعـة وبعـض الخصـائص،Guilfordأما جيلفورد 

 بينام يركز غـريه مـن العلـامء أهميـة الدافعيـة واملـزاج .والطالقة واألصالة والتفكري التباعدي

 .واستقاللية التفكري

 

 
 

 والصـحة النفسـية بـداع اإلكام يرى آخرون من علامء النفس أن هناك عالقة كبـرية بـني

ًوإذا تتبعنـا بعـض خصـائص املبـدعني، فـإنهم يقضـون سـاعات ورمبـا أيامـا . للشخص املبـدع ٍ

 .وبأنهم قارئون من الدرجة األوىل. متواصلة يف العمل

ٍ يف مجـال مـن مجـاالت بـداعُوهناك مؤرشات تساعد أي شـخص عـىل اإل

. يف العمـل والنشـاط املتواصـلمنها الذكاء والثقافة والرغبـة . الحياة املختلفة

 كام تسـاعد البيئـة يف تكـوين وترسـيخ . وكذلك، الدافعية الداخلية والخارجية
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وذلك بإتاحة الفرصة لألطفال للبحث والتجريب والدراسـة . ، خاصة يف البيت واملدرسةبداعاإل

هـي و. اتبـداعومن الجدير ذكره أن هناك الشخصية متعـددة اإل. بشكل مستقّل أو جامعي

ّالشخصية التي ال تبدع يف مجال واحد فحسـب، وإمنـا يف عـدة مجـاالت يف آن واحـد ونحـن . ُ

ًمثـال ذلـك، ليونـاردو دافـنيش، الـذي كـان رسـاما ورياضـيا  .نطلق عليها الشخصية العبقرية ً

ًوميكانيكيا ومهندسا ومكتشفا يف الفيزياء ً ً.  

 واملوسـيقى غـوا يف الطـب والفلـكويوجد الكثري من العباقرة العـرب واملسـلمني الـذين نب

ُوميكـن . الرازي وابن سينا وابن جني وعمر الخيـام وغـريهم: والشعر وغريها من الفنون، مثل

ُأن نستنتج بأن العبقري النوعي هو ذلك الذي ميلك طاقة عالية، وقدرة مركّبة وغنية يف رسعة  ّّ

ّي يف أكرث من بداع إىل اإلنجاز اإلُومثل هذا املركّب هو الذي يقود. االنتقال من مجال إىل آخر

 .ّمجال، دون اإلقالل من قيمة وثراء املجال األسايس للمبدع
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طالقـة األفكـار تتطلـب   األطفال عىل طالقة األفكـار، ومهـامتإبداعوركزت معظم معايري 

 األطفـال إمـا أن تكـون شـائعة أو غـري إنتاج أكرب عدد من االستجابات ملثري معـني، واسـتجابات

ي، ولهذا عندما يطلـب مـن طفـل يف بداعمألوفة، ويف الحالة األخرية تعد دليالً عىل التفكري اإل

 فإنسن الرابعة أن يذكر كل األشياء التي يستطيع أن يفكر فيها برشط أن تكون حمراء اللون 

أليدي  املايئ، واًال يذكر فقط العربات، والتفاح، والجنود الصفيح، ولكن أيضا الجديريهذا الطفل 

  .الباردة

ويف ضوء هذا املفهوم ينظر إىل الطفل املبدع عىل أنه فرد يقوم بحل املشـكالت ويبـدع 

يف املنتوجات ويعرف أسئلة جديدة يف مجال ما بطريقة تعترب بالدرجة األوىل جديدة، ولكنهـا 

ًتقبل حتام، يف إطار ثقايف معني، واملجال الذي ميكن للفرد أن يكون مبـدعا فيـه يتـأ ثر بـأنواع ً

  .الذكاءات التي ميلكها، وشخصيته، والتأييد االجتامعي له، والفرص املتاحة له يف املجال

 يف مجال مـا ال بداع وأكد عىل أن اإل، فكرة املبدع الشامل"جاردنر"وعىل ذلك فقد نفى 

 فالطفل ميكن أن يبـدع يف ذكـاء واحـد أو أكـرث .يتطلب بالرضورة التفوق يف املجاالت األخرى

 .ًمن هذه األنواع ويكون أداؤه ضعيفا يف مجاالت الذكاء األخرى

ّ الشخـصـية املبدـعـة أو العبقرـيـة تتـسـم ـبـالجرأة يف ـقـول الحقيـقـة، ـفـإنوبـشـكل ـعـام، 

ًوالشجاعة والثقة بالنفس، وال يهمها أن تجد معارضة ملا تقدمه من إنجاز أيا كان نوعه، فهـي  ّ ّ ُ

ّتدرك جيدا أن ما تقدمه هو جديد، ُ  ويحتاج إىل وقت حتى يـدرك اآلخـرون قيمتـه وأهميتـه، ًُ

ًكام أن الشخصية املبدعة تتسم بالشعور بالسعادة ملا تقوم به من أعامل أيا كانت صـعوبتها ّ ّ .

وهي مهذبة يف التعامل مع اآلخرين، وتتصـف بالصـدق والعدالـة ومراعـاة القـيم اإلنسـانية، 

 . من الحضور الشخيصوتتمتع بالروح املرحة، والتفاؤل، وبقدر كبري
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   ?Does Creativity Need Certain Age سن معينة؟بداعهل لإل

 األفـراد قبـل املرحلـة  تظهـر لـدىبـداعتشري معظم الدراسات واألبحاث إىل أن سـامت اإل

يـة يف مجـال الشـعر بداعاإلأمـا النتاجـات . ّالثانوية، ثـم تقـوى وتزدهـر يف املرحلـة الجامعيـة

 سبيل املثال، فقد قاد موزارت أوبـرا يف ميالنـو وعىل.  تظهر يف سن مبكرةواملوسيقى فيمكن أن

 وهـو يف "أسلوب القصيدة الرومانيـة" وهو يف الرابعة عرشة من العمر، أما إينسكو، فقد ألف

سن الخامسة عرشة، ومن جهة أخرى، فقد أبدع فريدي أوبرا فالستاف وهو يف سـن الثامنـني، 

الثاين من كتاب فاوست وهـو يف الثانيـة والثامنـني، إال أن املعطيـات ّأما غوته، فقد أتم الجزء 

ية تنمو باستمرار حتى الثالثني إىل األربعني بداعاإلالتي أوردها ليامن وآخرون، تبني أن النتاجات 

ً تـدريجيا، إال أن هـذا ال ينطبـق عـىل جميـع املجـاالت، وال عـىل جميـع من العمر، ثم تهـبط

 . الحاالت

ي يف ـبـداع بتعـلـيم مـهـارات التفـكـري اإلـهـتاممامء اـلـنفس ـيـدعون إىل اال معـظـم عـلـنإ

خاصة تعلـيم اللغـات واملوسـيقى . الطفولة املبكرة وذلك بأن يبدأ التعليم قبل السن املدريس

كام يدعو إىل استخدام أساليب مبتكرة تخاطب كـّل أنـواع الـذكاء . واملهارات اليدوية الدقيقة

 واالنطـالق بـداعوذلك من أجل التمهيد لتنمية قدراتـه عـىل اإل. وكل حواس الطفل وعواطفه

  .بها فيام بعد

إن تنمية اإلبداع لدى جميع األطفال هي شغل املهتمني، وذلك من خالل إعـداد بـرامج 

ّتعليمية تحفزهم وتتيح لهم فرصة اإلبداع يف املجاالت املختلفة، وذلك بإثراء البيئة التعليميـة  ّ

ّر املناهج بحيـث تلبـي حاجـاتهم وتقـوي دافعيـتهم للبحـث واالكتشـاف، ّ التعلمية، وتطوي- ّ

 .وتنمي مواهبهم وتصقلها وتفتح لهم باب الخلق واإلبداع
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 :يبداعدور املدرسة يف تعليم التفكري اإل

School’s Role In Teaching Creative Thinking 

ًتلعب املدرسة دورا جوهريـا ومهـام يف تعلـيم وتنميـة مهـارا ً ي لـدى بـداعت التفكـري اإلً

الطالب وذلك من أجل الوصول بهم إىل أرقى درجات التفكـري مـن خـالل إتاحـة الفرصـة لهـم 

ّملامرسة التفكري الفعال واملبـدع، الـذي يعـود علـيهم وعـىل مجـتمعهم، وعـىل اإلنسـانية كلهـا 

 وبأيـديهم املشـعل، فهم بناة املستقبل وقادته،. ًبالخري، من خالل املناهج التي يتعلمونها يوميا

ًوهـم أيضـا الـذين ميلكـون أدوات . الذي ينريون به الطرق ملن يسريون معهم، وملن يتبعـونهم

ويذكر تورنس أن البيئة املدرسية البد أن تكون واعية، وأن توفر للمبدع . التغيري يف مجتمعاتهم

 اسـتدعاء األفكـار الجو املريح اآلمن لتحقيق االسرتخاء الذي يساعد عىل التخيـل والقـدرة عـىل

 ويؤكّد علامء النفس الرتبـوي عـىل دور املدرسـة، بشـكل خـاص . ات النادرة واملتعددةبداعواإل

 ي؛ وذلك العتبارها الحاضنة الرئيسة للطالـب إىل جانـب البيـت، التـي بداعيف تنمية التفكري اإل
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واملامرسـة، ألن ذلـك هـو اتها، الرتبية املتكاملة للنشء، عرب العمـل اهتاممتضع يف أعىل قامئة 

ًاألداة األساسية للتطـوير املتكامـل للشخصـية، عقليـا ونفسـيا وجسـميا وانفعاليـا واجتامعيـا  ً ً ً ً

ّوهذا يؤكّد األهمية الكربى لفعالية اإلمكانات الرتبوية، التعليمية والتعلميـة، التـي . ًووجدانيا ُ

ات املختلفـة لـدى جميـع داعبـات واإلهتامم والخصائص واالاالستعداداتتساعد عىل تكوين 

 .فئات الطلبة

 

 
 

ّومن أجل ذلك، يفرتض يف النظام الرتبوي أن يتميز هو نفسه باإل أي يواكب العرص ؛ بداعُ

 باملهـارات واألدوات التـي تسـاعده عـىل املتغري الذي نعيشه، والذي يتطلب من الفـرد التسـلح

اجهـا بسـهولة، داخـل املؤسسـة مامرسة حياته بشكل جيد، وعىل اكتساب املعرفـة التـي يحت

 .الرتبوية وخارجها

 وهـنـا يكـمـن دور املؤسـسـات الرتبوـيـة ـعـىل اـخـتالف مـسـتوياتها األكادميـيـة؛ 

  يف بـداعوخلـق املنـاخ املالئـم إلذكـاء دافعيـة الطلبـة عـىل اإل حيث تقوم بإعـداد
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كيـز عـىل الفهـم  والرتاالستكشـافية بـدالً مـن الرشح والتفسـري، وتبني األسـاليب. شتى املجاالت

 بتطوير هتامموالتطبيق بدالً من الحفظ، واالستفادة من التجارب املرتاكمة يف العامل كافة، واال

ية لديهم نحو ما بداعوتكوين الشخصية املبدعة لدى جميع فئات الطلبة، وتنمية القدرات اإل

 .ادتهاهو مفيد وذو قيمة وتنمية مشاعرهم نحو العمل من أجل رفاهية اإلنسانية وسع

ي إىل بداعي تدريب املعلمة عىل ترجمة التفكري اإلبداعيتطلب تعليم التفكري اإل وبذلك

مامرسات صـفية، وذلـك عـن طريـق املعرفـة الجيـدة، والفهـم بنمـو الطفـل، وخلـق البيئـة 

ي، واستخدام التكنيكات املناسـبة والشـاملة لعمليـة بداعالتعليمية املنتجة واملثرية للتفكري اإل

املعلم والطفـل وتنميـة قـدرتهم عـىل التشـخيص الـدقيق لقـدرات األطفـال والـربامج تفاعل 

 .املناسبة لهم

 وخالصة ذلك نرى أن الرتبية الحقيقية هي التي تساعد كل طالب عىل االرتقاء بقدراته 

وذكاـئـه إىل أقىص درـجـة، وذـلـك ـعـن طرـيـق إفـسـاح املـجـال ـلـه الكتـسـاب املـهـارات والـقـيم 

ات إبـداعوهي التي تكتشف . ها والتدرب عليها وتوظيفها يف حياته اليوميةاإلنسانية ومامرست

ّالطلبة منذ سن مبكرة، فرتعاها وتهيئ لها البيئة التي تساعد عىل مُنوهـا ُ ّومـن ثـم تشـجعها . ُ

 .وتكافئها وتفخر بها بني األمم

 :ي يف املدرسةبداععقبات تعلم التفكري اإل

Obstacles creative thinking Learning in school 

 الرتبويني وعلـامء الـنفس منـذ اهتاممإىل أن ) ,Eberle 1996(يؤكد أبريييل 

 مل  عند األفراد بشكل عـام واألطفـال عـىل وجـه الخصـوص،بداعسنوات مضت باإل

ـي  ـن الطبيـع ـة، فـم ـات الرتبوـي ـدارس واملنظوـم ـوب يف اـمل ـكل املطـل ـرتجم بالـش  ـي

  عـن اإلعجـاب وحـب االستكشـاف أن تكون لـدى األطفـال القـدرة عـىل التعبـري
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ولكن يكتشف األطفال يف فرتة مبكرة مـن حيـاتهم وجـود عـدد قليـل مـن  ،بداعوالخيال واإل

ّإىل أن (Eberle, 1997) كـام يشـري أبـريييل . التعزيـز واملكافـآت يف هـذا النـوع مـن النشـاط

وتذكر ما يعرفونه، ًاملدرسة عادة ما تعزز األطفال وتشجعهم عىل تعلم ما تم تحديده مسبقا، 

ّ لـديهم؛ فيجـب أن بـداعويف املقابل إذا أردنا تنميـة اإل. ثم تحافظ عىل تلك املعرفة املكتسبة

يتم تشجيعهم عىل استكشاف ما هو غري محدد وغري معروف، ثم مراجعة مـا هـو معـروف، 

 . ما هو ممكنإبداعوصوالً إىل 

 بشـكل بـداعتي تسهم يف إعاقة اإلجملة من األمور ال ) ,Eberle 1996(ّويلخص أبريييل 

 :عام لدى األطفال وهي كالتايل

  املسايرة(الضغط عىل األطفال للخضوع واالمتثال.( 

  األنشطة املنتقاة، واألهداف املوضوعة من الكبـار، والـروتني املنـزيل، واملـدريس، وضـوابط

 .األندية واملؤسسات، واملنهج الدرايس غري املرن

 هـذه "ات التي تعمل عىل دفن اإلجابة املبدعـة، فعنـدما تسـمع سيطرة اآلخرين، والعالق

 مثل هذه التعليقـات تـقيض أو تـؤثر عـىل مفهـوم الـذات "مل ال تكرب؟" أو "فكرة سخيفة

 . بداعوتعيق اإل

ي ـلـدى الطلـبـة يف مجـمـوعتني ـبـداععقـبـات التفـكـري اإل) 1999ـجـروان، ( وـقـد ـصـنف 

 :رئيستني هام

الثقـة بـالنفس وامليـل للمجـاراة والحـامس املفـرط  وتشمل ضعف :العقبات الشخصية

 .والتشبع والتفكري النمطي، وعدم الحساسية والشعور بالعجز والترسع

ــة  ــات الظرفـي ــا أو :العقـب ــاملواقف ذاتـه ــة ـب ــات املتعلـق ــك العقـب ــا تـل ــد بـه   ويقـص
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لجـد  وتشمل مقاومـة التغـري وعـدم التـوازن بـني ا،بالجوانب االجتامعية أو الثقافية السائدة

 .وعدم التوازن بني التنافس والتعاون والفكاهة،

ي عند األطفال ميكن أن يعزى إىل مامرسات بداعّويؤكد تورانس عىل أن انخفاض التعبري اإل 

 .الكبار الذين يحاولون مساعدة األطفال عىل النمو ومواجهة الواقع

ال مـن خـالل قد يهضم حقوق األطفـ ّ ويؤكد تورانس بذلك عىل أن املجتمع بشكل عام

فضـالً عـن  دفعهم إىل تجاهل وإهامل قدرات قيمة ميكن أن تسـاعدهم يف تحقيـق ذواتهـم،

كّل هـذه األمـور ). Eberle, 1996(تحقيق اإلنتاجية التي تضمن لهم السعادة عندما يكربون 

. أو حتى بعضها، كفيلة بأن تؤدي إىل عدم الرتكيز، وإىل التشتت الـذهني لألفـراد والجامعـات

ي مثل الرتبية التقليديـة السـلبية، التـي ال تسـمح بداع أن هناك عقبات تواجه التفكري اإلكام

وال تتـيح الفرصـة ألبنائهـا . باإلطالع عىل ثقافات اآلخرين وجهودهم العلمية واألدبية والفنية

ًوأحيانا تكمن مثل هـذه العقبـات يف الشـخص .  يف املجاالت املختلفةبداعللتفكري النشط واإل

  باألفكار واآلراء الباليةواالعتقاده خاصة إذا اتصف بالكسل والخمول أو الشعور بالنقص، نفس

 نحـو ةوضعف الثقة بالنفس، واالفتقار إىل املرونة، وضعف الحافز الذايت، وضـعف الحساسـي

األمـر الـذي . املشكالت واملواقف املختلفـة، أو االنشـغال الزائـد يف األعـامل الروتينيـة اململـة

 ).2003 سعادة،(ية، ورمبا العمل عىل قتلها بداع عىل إضعاف الروح اإليساعد

 program Scamper   برنامج سكامرب

 بأـنـه برـنـامج إـجـرايئ يـسـاعد ـعـىل ) SCAMPER(يـعـرف برـنـامج ـسـكامرب

 التباعـدي، ي عن طريـق الخيـال، باسـتخدام أسـلوب التفكـريبداعتنمية التفكري اإل

 عـة مـن األلعـاب التـي تبلـغ عرشيـن لعبـة، ويشتمل برنامج سكامرب عىل مجمو
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تشرتك يف طريقة تقدميها وتختلف يف محتوياتها، وقد ثبت فاعليـة هـذا الربنـامج يف دراسـات 

 .عديدة أجريت عليه

(Gladding &Henderson, 2000, Glenn, 1997, Westberg, 1996) 

ليل الربنـامج إىل أبـرز معد برنامج سكامرب، غذ أشار يف د)  Eberle, 1996(ويعد ايبرييل 

 :محطات تطويره وهي كام ييل

 Spurring Checklistقامئـة توليـد األفكـار  ) ,1963Osborn(يف البداية اقرتح اوسـبورن 

لـيك تكـون ) SCAMPER(وهي الكلامت املفتاحية التي تشكل حروفها األوىل كلمة سكامرب 

 . ذهنيية متبعة ملساعدة الطالب أثناء جلسات العصف الإسرتاتيج

 Put Your(بتأليف كتاب بعنوان ضع أمك عىل السـقف )  (Richardثم قام ريتشارد 

Mother On The Ceiling(الطالب ، وهو كتاب يهدف إىل تنمية الخيال لدى. 

، مجموعة من األساليب املبتكرة التي هـدفت إىل تحفيـز )Frank(وقدم فرانك ويليامز 

ل، وذلك أثنـاء عملـه كمـدير ملرشوع املـدارس الوطنيـة، عند عدد من األطفا يبداعالتعبري اإل

 :بعدين أساسيني هام وقد استندت تلك األساليب عىل

 ).األصالة، املرونة، الطالقة، والتفصيالت (:العمليات املعرفية

واالستعداد للتعامل مع حب االستطالع، تفضيل التعقيد،  (:العمليات الوجدانية أو العاطفية

 مبزج كل تلك الخربات السابقة ودمجهـا مـع ) (Eberle, 1997وأخريا قام إبرييل  ).املخاطر والحدس

 )Osborn(، واملتمثلـة يف جهـود أوسـبورن )SCAMPER(بعضها البعض يف بناء برنامج سـكامرب 

ـامز  ، ـاليب ولـي ـا أـسـامه مـنـوذج ـسـكامرب  )Williams(وأـضـافها ألـس ـه منوذـج ـث أـصـبح لدـي  بحـي
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)SCAMPER(مكعب ثاليث األبعاد، وقام أيضا بصياغة أنشطة وألعاب وفـق ، وهو عبارة عن 

األسـلوب ( ي، وبذلك يكـون قـد جمـعبداعيف تنمية الخيال اإل )De Mille(أسلوب دي ميليل

) SCAMPER(سـكامرب : ً، معا يف أول إصدار لـه وهـو)العميل، والنموذج العلمي، واألنشطة

 SCAMPER(آخـر وهـو سـكامرب أون ويحتوي عىل عرش ألعاب، ثم أصدر بعد ذلك إصدار 

on( ويحتوي هذا عىل عرش ألعاب أخرى. 

 ).Michalco, 1994( ):(SCAMPER) األسئلة املحفزة لطرح األفكار( سكامرب

، فقـد أعـد بداعأحد الرواد يف مجال التدريب عىل اإل )Osborn, 1963(يعترب أوسبورن 

، والتـي تـم تطويرهـا وترتيبهـا فـيام )فكاراألسئلة املحفزة لطرح األ(قامئة من األسئلة أسامها 

، تحت مسمى سكامرب وذلك من أجل مساعدة املـتعلم )Eberle, 1996 (بعد من قبل إيربيل 

عىل تذكرها، وميثل كل حرف من الكلمة باللغة اإلنجليزية مجاالً من املجاالت التـي تـم فيهـا 

 :ذه املجاالت عىل النحو التايلوميكن تلخيص ه .األفكار التي تساعد عىل توليد األسئلةطرح 

 :، مثلأسئلةيف هذا املجال ميكن للمعلم طرح عدة : Substitute البديل 

  اليشء أو املشكلة(ما املكونات األخرى لهذا املوضوع.( 

 ًهل هناك قوة أو طاقة بديلة ميكن استخدامها عوضا عام هو موجود حاليا؟ ً 

  الضم أو الجمعCombine : ميكن طرحها يف هذا املجالومن األسئلة التي: 

 ما اليشء املغري أو الجذاب من وراء دمج عنارص هذا اليشء؟ -

 ما األغراض التي ميكن تحقيقها من دمج عنارص هذا اليشء؟  -

  التكيفAdapt :  مثلاألسئلةيف هذا املجال ميكن للمعلم طرح عدد من : 

 ؟ءما اليشء اآلخر الذي يشبه هذا اليش -
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 غي أن يتم تكييفه يف هذا اليشء أو الجزء؟ما الذي ينب -

 : عىل ضوئهاماألسئلة يتضمن هذا العنرص مجالني ميكن طرح 

 :املجال األول

 التعديل: Modify  لـون أو شـكل أو :  املتعلقة بإمكانيـة التعـديل، مثـلاألسئلةويتضمن

 .حرك هذا اليشء

 :املجال الثاين

  التكبريMagnify :بإمكانية جعل هذا اليشء أقوى وأكرب وأكـرث سئلة املتعلقة أليتضمن او

 مام هو عليه يف الوقت الراهن، مثل كيف ميكن تكبري هذا اليشء؟ فائدة

  االستخدامات األخرىPut to other uses :من األسئلة التي ميكن طرحها يف هذا املجال: 

 هل ميكن استغالل هذه األجزاء من أجل تحقيق أهداف أو أغراض أخرى؟ -

  الحذفEliminate :ومن األسئلة التي ميكن طرحها يف هذا املجال: 

 ؟هل ميكن التخيل عن عنرص من عنارص هذا اليشء -

  خطوة أو أكرث من خطوات اإلجراء الحالية؟إغفالهل ميكن  -

 العكس Reverse هل ميكن قلب : ويتضمن األسئلة املتعلقة باألدوار واملهام املغايرة، مثل

  عىل عقب؟ًوظيفة هذا اليشء رأسا

  إعادة الرتتيبRearrange هـل ميكـن :  الرتتيـب، مثـلبإعـادة املتعلقـة األسـئلة يتضمن

 ت عمل أو طريقة إجراء هذا اليشء؟إعادة ترتيب خطوا
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سـواء أكـان (سبة للموقف الذي يواجهه املعلم لذا، ومن خالل تطبيق هذه األسئلة بالن

 من املمكن مالحظـة ظهـور العديـد مـن األفكـار هفإن؛ ) منهاالنتهاءذلك أثناء الدرس أو بعد 

ويف هذا الصدد تجدر اإلشارة إىل أنه ليس من الرضوري طرح كـل األسـئلة . يةبداعوالحلول اإل

 يف كل املواقف والحاالت، وإمنا يعتمـد SCAMPER املوجودة يف املجاالت السبعة يف طريقة

 الربنامج التدريبي). Michalco, 2002(ونوع املوقف أو الحالة موضوع الدرس ذلك عىل طبيعة 

 : ية سكامربإسرتاتيجاملبني عىل 
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بأنهـا  وتعـرف. "، أو الجـري أو العـدو مبـرح"االنطـالق"تعني كلمـة سـكامرب اصـطالحا 

الطلبة عىل توليد أفكار جديدة أو بديلة، وأداة تدعم التفكري  يات تستخدم ملساعدةإسرتاتيج

املتعمـق، وقـد  لطالب عىل طرح أسئلة تتطلب مـنهم التفكـريي واملتشعب، وتساعد ابداعاإل

 ):Eberle, 1996 ( من األحرف األوىل من الكلامت اآلتية SCAMPERتكونت كلمة سكامرب 

 التبديل: (S) (Substitute)كبـديل؟   ما الذي ميكنك تبديله؟ ما الـذي ميكنـك اسـتخدامه

  .ء آخروهنا يتم وضع بديل لفكرة أو أداء، أو أمر، أو أي يش

 التجميع (C) (Combine) هنا تجميع أفكار أو مواقف معا يتم.ً 

 التكييف: (A) (Adapt) األشياء يف موقف ليتالءم مع الهدف املطلوب يتم تعديل.  

 التعديل: (M) (Modify) تعديالت بتغيري الحجم، أو الشكل، أو اللـون، أو أي  يتم إجراء

  .خاصية أخرى
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 استخدامات أخرى: (P) (Put to other Uses) يتم استخدام اليشء ألهداف تختلف عـن

  .األصيل الهدف

 الحذف (E) (Eliminate) : جزء من يشء ما يتم حذف.  

 العكس أو اإلعادة (R) (Rearrange) (Reverse) : يتم عكس اليشء أو إعادة تنظيمه. 

جـاالت الحيـاة وهناك الكثري من األمثلة عيل فاعلية استخدام برنامج سكامرب يف كافـة م

ية سـكامرب يف توجيـه الخيـال لـدى إسـرتاتيج بعرض بعض األمثلة لتوضـيح اسـتخدام وسأقوم

 . املعلمني أو الناس يف كافة مجاالت الحياةأوالجميع سواء الطالب 

 :يبداعمثال عىل برنامج سكامرب للتفكري اإل

Example about Scamper program for creative Thinking  
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ما حـدث لرشكـة تصـنع أطبـاق  SCAMPER ألمثلة عىل استخدام برنامج سكامربمن ا

الطعام، وكان لديها مشكلة يف عملية التعبئة والتغليـف؛ حيـث أن األطبـاق كانـت تغلـف يف 

ورق الجرائد القدميـة وتعبـأ يف صـناديق، وخـالل عمليـة التغليـف كـان املوظفـون يقومـون 

كتوـبـة ـعـىل الجراـئـد، ـمـام أدى إىل تـبـاطؤ يف العـمـل، مبـشـاهدة الـصـور، وـقـراءة العـنـاوين امل

، ـمـام أدى إىل انخـفـاض اإلنـتـاج بـصـورة %30وانخفـضـت كـفـاءة معـظـم اـملـوظفني إىل نـحـو 

  .ملحوظة

باسـتخدام مـواد وبالرغم من قيام الرشكة املصنعة بعدة محاوالت لحل املشكلة، وذلـك 

 الذي كانت فيه الصـحف التـي لوقتأخرى للتغليف ولكنها كلفت الرشكة تكاليف باهظة، يف ا

تغلف فيها األطباق باملجان وال تكلف الرشكـة أي مبـالغ، وحـاولوا اسـتخدام صـحف بلغـات 

ًأخرى، ولكن الحصول عليها كان صعبا جدا، حتى أنهـم عرضـوا حـوافز للعـاملني لتشـجيعهم  ً

املرشف ام قـرر ويف يوم من األيـ. عىل العمل، وزيادة عدد األطباق املغلفة، ولكن دون جدوى

 أوضـاع إليـهالذي وصـلت  الوضع عقد اجتامع عاجل بالعامل، ومع غضب املرشف واستيائه من

 العامل، حتـى ال يتمكنـوا مـن القـراءة ومشـاهدة الرشكة، أمر بوضع أرشطة الصقة عىل عيون

الصور، مام خلق جوا من السخرية والضحك بني العاملني وإثـارة تعليقـاتهم، وفجـأًة تبـادرت 

ىل ذهن املرشف فكرة ملعت يف دماغه مثل الـربق وهـي، توظيـف كفيفـني ليقومـوا بعمليـة إ

التغليف والتعبئة، وفعالً قام بذلك مام زاد يف كفاءة التعبئة والتغليف، وليس ذلك فقـط بـل 

زادت مبيعات الرشكة، وحصلت الرشكة عىل مزايا من دائرة الرضائب لتوظيف املعاقني، وملـع 

 )Michalco, 2011(ادت شهرتها اسم الرشكة وز

ية سـكامرب إسـرتاتيجومن األمثلة التي تحفز الطالب عىل إنتاج أفكار جديدة باسـتخدام 

 ):القلم(
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ية سكامرب يف توليـد أفكـار جديـدة السـتخدام إسرتاتيجيستطيع الطالب استخدام  حيث

  .القلم يف عدة استخدامات

 

 التبديل: (S) (Substitute) كبديل؟ وهنـا  ك تبديله؟ ما الذي ميكنك استخدامهما الذي ميكن

 يتم وضع بديل لفكرة أو أداء، أو أمر، أو أي يشء آخر

  .الحديد ميكن استبدال الحرب بربادة: التبديل

 التجميع (C) (Combine) هنا تجميع أفكار أو مواقف معا يتم.ً  

  .الورق يستخدم للكتابة وقص: التجميع

 التكييف: (A) (Adapt) األشياء يف موقف ليتالءم مع الهدف املطلوب م تعديليت.  

 .مع عملية الكتابة ميكن تكييف قمة القلم بشكل يتناسب: التكيف

 التعديل: (M) (Modify) تعديالت بتغيري الحجم، أو الشكل، أو اللـون، أو أي  يتم إجراء

 .خاصية أخرى

 ونةلتصبح أكرث مر تعديل املادة املصنوع منها القلم: التعديل

  استخدامات أخرى:(P) (Put to other Uses)  يتم استخدام اليشء ألهداف تختلف عن

 . األصيل الهدف

 الخشب يستخدم للكتابة عىل: استخدامات أخرى
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 الحذف (E) (Eliminate) : جزء من يشء ما يتم حذف.  

 .حذف الكبسة: الحذف

 العكس أو اإلعادة (R) (Rearrange) (Reverse) : ليشء أو إعادة تنظيمهيتم عكس ا. 

  .للخارج عكس الريشة وطويها: العكس

استخدام جميع الخطوات السابقة، وإمنا ميكن اختيار الطـرق التـي  وليس من الرضوري

 .الدرس، أو املوضوع، أو النشاط، أو الفكرة تتناسب وتعليامت

 . سكامربامجوفكرة املظلة من األمثلة الجميلة واملتنوعة يف استخداماتها من خالل برن
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 واسـألاألفضـل إىل  يتغـري أنالفكرة برشط أو  تبدل شيئا ما يف املنتج أن يعني :التبديل

الذي يجب تبديله يف هذا حتى يصبح أفضل؟ واسأل نفسك ما الذي يجـب تبديلـه  نفسك ما

  يصبح أفضل؟حتىيف هذا 

 شـيئني معـا  وأحسن أو أن تدمجأفضل فيصبح اليشء إىل يعني أن تضيف فكرة :الدمج

 ؟أدائه يتحسن حتى هذا إىل أضيفه أنما الذي استطيع :واسأل نفسك 

 يتكيف مع البيئة الجديـدة حتى اليشء يعني أن تغري يف مواصفات أو خواص : التكيف

  التي ميكن تعديلها؟األشياء نفسك ما واسأل له

لـذي ميكـن  االيشء نفسـك مـا واسـأل سـواء املسـاحة أو الشـكل اليشء غري يف :التغيري

 تكبريه وتوسيعه؟

 بصـورة اليشء نفسك كيف أسـتطيع أن اسـتخدم هـذا اسأل :آخراالستخدام يف موضع 

 ؟آخر ليشءمختلفة أو 

  الذي ال أحتاجه يف هذه الفكرة وأستطيع حذفه؟اليشء نفسك ما اسأل :الحذف

 كيف استطيع أن أغري يف ترتيب الفكرة؟؟ماذا يحدث لو عكست هذه الفكرة: العكس
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 .  مثاالًأعطي سوف واآلني، بداعوهذه ببساطة هي طريقة سكامرب للتفكري اإل

 :سيكون هو املظلة الشمسية الفكرة أو اليشء 

 بدال

  .نستخدم مادة عاكسة ألشعة الشمس من الجهة العليا للمظلة

 أضف

  .إضافة جهاز يقوم برش املاء لرتطيب املظلة

 عدل

عىل للدفاع عن النفس ضد الحيوانات املفرتسة أثنـاء تعديل رأس املظلة بآلة حادة يف األ

 التجوال يف الرباري

 غري

 بإضافة حزام يثبت عىل الصدر ُتغري طريقة حمل املظلة

 كرب

  .تكرب حجم املظلة لتتسع لثالثة أشخاص

 صغر

  .يصغر حجمها بحيث تصبح خفيفة الوزن وتؤدي نفس الغرض

 استخدامات أخرى

  مجداف للقوارب،نحفر بها
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 هأحذف

 نحذف مسكة اليد وتلبس مثل الطاقية

 اقلب

 .اقلب املظلة واستخدمها لحمل املشرتيات

 أعد الرتتيب

 .اجعل قبضة اليد عىل شكل مقبض سيف

 

وهناك العديد من األمثلة التي نستخدم فيها برنامج سكامرب وتوجيـه الخيـال للحصـول 

 .عىل أفكار جديدة وأصيلة

 جميـع املجـاالت العلميـة وكافـة الـربامج واملنـاهج حيث يسـتخدم برنـامج سـكامرب يف

 . العنان ألفكارهموإطالقالرتبوية التي تحفز الطالب عىل التفكري 
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  منوذج سكامرب

 البدء يف قصة خيالية 

 "الخنازير الثالثة"بسيطة 

 شخصيات القصة "التبديل"substitute ى احدإبدال

 من القصة الخياليـة آخرنها وبني جانبا خالل الجمع بي نعدل القصة الجديدة وذلك من

 .املشهورة ليىل والذئب
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 .الجديدة  نكيف جزءا من القصة لتناسب الشخصياتاآلن

 يـنفخ أنصـيب بـالربد ومل يسـتطع  أذاإ .كيف من املمكن للذئب تغيري خطـة للهجـوم

 وكان املنزل من الطوب وليس فيه مدخنة؟ ويطبل

  يطبل وينفخأنن يفعل بدال من  مل يعد الذئب ماذا ميكن أإذا

 

 
 تكبري أو تصغري تعديل

مـن القصـة سـواء يف تكبريهـا أو  بحيث يتم التأكيـد عـيل أن املفهـوم أعد رواية القصة

 .ويف النهاية يدخل  املنزلإىليبقي الذئب مستمرا يف الدخول  تصغريها

 .ويصبح صديقا للخنازير يتعلم الذئب درسا

 عـن كـونهم  الخنازير كانوا اقوي من الذئب ومل يتغاضـوأن لو كيف ميكن أن تتغري القصة

 ضحايا؟

 ما الذي ميكن تعديله لتغيري مفهوم القصة أو الحبكة؟ 
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 . اكتملت القصة تقريباواآلن

 .ىضعها يف استخدامات أخر

 . استخدمها من جانب كونها أداة لتعليم األطفال درس يف الحياة:عيل سبيل املثال

 . املزيد من الشخصيات أو تغيري حبكة القصةإلضافةقد تحتاج وللقيام بذلك 
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  أي حذف بعض الشخصيات أو األحداث لتناسب اتجاهك"استبعاد"
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 . شارك قصتك الجديدة مع الجميعواآلن

 .  وفريدة من نوعهاهتامم ترتيب تسلسل األحداث لجعل القصة أكرث اثارة لالإعادة

 
 .ات أو األحداث لتناسب اتجاهك أي حذف بعض الشخصي"استبعاد
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 . شارك قصتك الجديدة مع الجميعواالنا

 . وفريدة من نوعهاهتامم لالإثارة ترتيب تسلسل األحداث لجعل القصة أكرث إعادة

 

 
 

 )program’s Goals SCAMPER ) Eberle, 1997 أهداف برنامج سكامرب

فقـد تبـني أن  ق بربنـامج سـكامرب، من خالل قراءة دليل الربنامج واألدب الرتبوي املتعلـ

 :هذا الربنامج يسعى إىل تحقيق عدد من األهداف وأهمها ما ييل

 .ي لدى املتدربنيبداعتنمية الخيال وخاصة الخيال اإل -1

 اإلنتـاجي بشـكل تنمية مهارات التفكري بشكل عام، والتفكري اإلنتاجي بشكل عام، والتفكري -2

 .خاص لدى املتدربني
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 .يبداعت اإلنتاج والتفكري اإلامملهتهيئة املتدربني  -3

فتح أفاق التفكري التباعـدي لـدى املتـدربني مـن خـالل مـا يـتم تقدميـه أثنـاء اللقـاءات  -4

 .التدريبية

، وعمليـة تعلمـه مـن بداعبناء اتجاهات إيجابية لدى املتدربني نحو التفكري والخيال واإل -5

 .خالل تبسيط املعاين، واستثامر اإلمكانيات املتاحة

ب املتـدربني وتعلـيمهم مامرسـة أسـاليب توليـد األفكـار املتضـمنة داخـل ألعـاب إكسـا -6

 .SCAMPER وأنشطة سكامرب

إيجاد مستويات عالية من الطموح واآلمـال ومسـاعدة املتـدربني عـىل تعمـيم الخـربات  -7

 (Eberle,1997بعد تقدميها لهم يف سياقات متنوعة, املكتسبة يف مواقف حياتية مختلفة

.( 

  ستهدفة يف برنامج سكامربالفئات امل

 Target Groups in Scamper Program 

 يستهدف برنامج سكامرب رشيحة واسعة من املجتمع، فهو معد بحيـث يخـدم الفئـات 

ًالعمرية املختلفة بدءا من عمر الثالث سنوات وصوالً اىل الكبار وطلبة الجامعـة، مـع مراعـاة 

 (Eberle,1997 ) كل فئة عمريةإجراء تعديالت طفيفة عىل األنشطة لتناسب 

 :يبداع للتفكري اإل"ب"اختبار تورانس الشكيل : أوال

الـذي ظهـر عـام ) "2"ملحـق(ي بـداع للتفكري اإل"ب"باستخدام اختبار تورانس الشكيل 

، نتيجة للجهود التي بذلها تورانس عىل مدى تسع سنوات متوالية من البحث والدراسة 1966

 تخدم هذا االختبار لقياس القدرة يف جامعة مينسوتا، حيث يس
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وهو يناسب جميع الفئات العمرية، ابتداء من رياض . ي لدى األفرادبداععىل التفكري اإل

ويحتـاج . األطفال وحتى املرحلة الدراسـية العليـا، وميكـن تطبيقـه بشـكل فـردي أو جامعـي

ة التـي يتضـمنها، االختبار ملدة نصف ساعة لتطبيقه، موزعـة بالتسـاوي عـىل األنشـطة الثالثـ

ـار ـتـورانس الـشـكيل . دـقـائق لـكـل منـهـا) 10(بواـقـع  ي ـبـداع للتفـكـري اإل"ب"ويتـكـون اختـب

 :املستخدم يف هذه الدراسة من ثالثة أنشطة عىل النحو اآليت

 Picture Construction Activity تكوين الصورة :  النشاط األول-أ

ضـوع مـا، ميكـن أن يرسـمه يتطلب هـذا النشـاط مـن املفحـوص التفكـري يف صـورة ملو

مستخدما قطعة ورق عىل شكل حبة فاصولياء مثبتة عـىل الصـفحة كجـزء مـن الرسـم، كـام 

يطلب منه أن يقدم صورة مل يفكر فيها أحد سواه، أو أي تفاصيل جديدة إىل فكرته األساسـية 

حيـث ؛ )Torrance, 1998(كلام استطاع ذلك، ثم يكتب عنوانا أو اسام لها يف أسفل الصفحة 

تستغرق مدة تطبيق هذا النشاط عرش دقائق، ويصـحح لقيـاس قـدريت األصـالة والتفاصـيل، 

وتقاس األصالة يف هذا النشاط بدرجة شيوع االستجابة، أمـا التفاصـيل فتقـدر بحسـاب عـدد 

 .األفكار والتفاصيل املختلفة يف االستجابة
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 Picture Completion Activityتكملة الشكل :  النشاط الثاين-ب

يتألف هذا النشاط من عرشة أشكال ناقصة متثلها خطـوط، يطلـب مـن الطفـل إكـامل 

أكرب عدد ممكن منها بأفكار جديدة ومثرية ومختلفة، ثم يضع لكل منها عنوانا، ويستثري هـذا 

النشاط القدرة عىل الدمج والبناء، كام يعطي فرصة للتعمـق يف إظهـار مشـهد أو موقـف أو 

، والزمن املحدد لتطبيق هذا النشـاط هـو عرش دقـائق، ويقـيس هـذا )التفاصيل(ء واحد يش

، حيـث تقـدر )الطالقـة، والتفاصـيل، واملرونـة، واألصـالة(يـة األربـع بداعالنشاط املهـارات اإل

الطالـقـة هـنـا ـعـىل أـسـاس االـسـتجابات ـنـادرة التـكـرار؛ أـمـا التفاـصـيل فتحـسـب ـعـىل أـسـاس 

وتقـاس املرونـة بعـدد الفئـات املختلفـة التـي . املفحـوص إىل فكرتـهالتفصيالت التي يضيفها

 .تتضمن استجابات الطفل بالنسبة لكل شكل

  )1983الشنطي، .(أما األصالة فتقاس بندرة تكرار االستجابة
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 Circles Activit  الدوائر:  النشاط الثالث-ج

فـل رسـم أكـرب عـدد مـن  وثالثني دائرة، يطلب فيهـا مـن الطأربعيتضمن هذا النشاط 

األشياء أو الصور باستخدام هذه الـدوائر، رشيطـة أن تكـون هـذه الـدوائر جـزءا رئيسـا مـن 

ـيـة األربـعـة بداعالرـسـم، وـمـدة تطبـيـق ـهـذا النـشـاط عرش دـقـائق، وـهـو يـقـيس املـهـارات اإل

ول ، حيث تحسب درجة الطالقة بعدد األشكال التي يحـا)الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(

وتقاس املرونة بعدد الفئات املختلفة التي تتضمن استجابات الطفـل بالنسـبة . الطفل رسمها

وتحسب درجة األصالة بندرة تكرار االستجابة، أما التفاصيل فتقاس بعـدد األفكـار . لكل شكل

 . التفصيلية املضافة إىل الفكرة األساسية
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 برنامج سكامرب

   (Michalko, 2002 ) إجراءات التدريب عىل الربنامج

حصـة كـل 14ستة ألعاب كل لعبة مقسمة إىل أربعة أجزاء، وبالتايل تكون الربنامج مـن 

 . دقيقة45ف، زمن كل حصة  أسابيع وأولها حصة تعار7أسبوع حصتني ملدة 

 ًيقوم املدرب بتقديم عنوان اللعبة، ومن ثم يعرض استهالالً قصريا أو مدخالً للعبة. 

  أو املجسـامت  كالصـور) بعض الوسائل التعليمية واألدوات املسـاعدة(يقوم املدرب بتقديم

 .بحسب اللعبة املراد لعبها للمتدربني

 ي تساؤل لديهم وذلك لإلجابة عليها، ومـن ثـم يقوم املدرب بسؤال املتدربني عن وجود أ

 .واآلن، ما رأيكم أن نلعب لعبة؟ ثم يذكر اسم اللعبة: يقول املدرب

  التذكري بتعليامت الربنامج قبل بدء اللعبة، أو استئناف أي جزء منها متـى دعـت الحاجـة

 .ذلك

 د أجزائهـا يقـوم البدء يف قراءة نص اللعبة قراءة معربة، وعند االنتهـاء مـن اللعبـة أو احـ

 .املدرب بإرشاد املتدربني إىل بطاقة النشاط ذات العالقة، لعمل ما يراد فيها من تطبيقات

 :توجيه نشاط املتدربني أثناء اللقاء التدريبي يتم من خالل

 تدريب وإرشاف مبارش من قبل املدرب. 

 ي وذلـك بـداعل اإليقوم املدرب بحفز املتدربني عىل إنتاج األفكار األصيلة، ومامرسة الخيا

 .من خالل سامعهم لنصوص األلعاب والتفاعل معها
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 يـة إىل بداعيقوم املدرب بعرض بطاقات أنشـطة تسـاعد عـىل تحويـل تلـك الخيـاالت اإل

 .سلوكات ميكن رصدها، وتقديم تغذية راجعة حيالها

سبة، تهيئة الفرص للمتدربني بالتدريب عن طريق اللعب، وحفزهم عىل تعميم الخربات املكت

 .يف مواقف حياتية مختلفة

 اللقاء التمهيدي

ًيعترب اللقاء األول متهيديا، يسهم يف بنـاء عالقـة جيـدة بـني املـدرب والطلبـة، وتعريـف 

 .ي، وكذلك تعريفهم بأهداف الربنامج وفوائدهبداعالطلبة مبفهوم التفكري والتفكري اإل

 :أهداف اللقاء التمهيدي

 التعارف بني الباحث والطلبة. 

 تحقيق درجة من األلفة بني الباحث والطلبة. 

 تحقيق الهدف العام من الربنامج ومكوناته. 

 يبداعتقديم فكرة عن مكونات التفكري اإل. 

 االتفاق عىل مكان ومواعيد اللقاءات، والتأكيد عىل رضورة االلتزام بها من قبل الطلبة. 

 :إجراءات اللقاء التمهيدي

 ة، ويطلب من كـل طالـب تقـديم نفسـه أمـام الطلبـة يقوم الباحث بتقديم نفسه للطلب

 .اآلخرين

  يقوم الباحث بتقديم فكرة عن الربنامج من حيث مكوناته، والهدف منه، ويبـني الباحـث

 جلسة تدريبيـة، الهـدف منهـا تنميـة مهـارات التفكـري 13للطلبة أن الربنامج يتكون من 

 .يبداعاإل
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 يبداعيقوم الباحث بتقديم تعرف مبسط للتفكري اإل. 

 يبداعيقوم الباحث بتقديم فكرة مخترصة عن فوائد التدريب عىل التفكري اإل. 

 باإلجابة عنهايتيح املدرب الفرصة للطلبة بطرح تساؤالتهم حول الربنامج ويقوم املدرب . 

 يبداعيقوم املدرب بتطبيق مقياس تورانس الشكيل للتفكري اإل. 

 ة عىل كيفية تنفيذ ألعاب سكامربالبدء بتطبيق العاب تدريبية لتدريب الطلب. 

 :اللقاء التمهيدي

 SCAMPERتعليامت ألعاب سكامرب 

  تقرأ بصوت واضح:مالحظة

 وعند لعب هذه اللعبة، سـيطلب منـك ،SCAMPERسنلعب لعبة من العاب سكامرب 

 كل يشء قابـل للحـدوث؛ فإنوعندما تستخدم الخيال . االنطالق والتحليق يف عامل من الخيال

 عندما نتخيل حدوث أشياء غري عادية وغريبـة نسـتمتع أكـرث، ولهـذه األلعـاب قواعـد ولكننا

 .ًوتعليامت يجب أن نتبعها جيدا استمعوا يل وأنا اقرأ هذه التعليامت

 :قواعد اللعبة

مالحظـة النقـاط .. (.سأخربك بيشء وأتكلم عنـه، واملطلـوب منـك أن تتخيلـه يف عقلـك

 ).راقبةالثالث تعني االنتظار قليال وامل

 بعمـل  ويجب أن تفهم أنه ليس املطلوب منك أن تقوم.. .ًأحيانا سأطلب منك عمل يشء

 ً.ذلك اليشء فعليا

 فقـط ميكنـك تحريـك .. .فعندما اطلب منك عمل يشء ال تتكلم... تذكر أننا نتخيل بهدوء

 ...ًرأسك ألسفل إذا كنت موافقا، وهزه إىل أعىل إذا كنت غري موافق
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 تضع كفيك عىل عينيك ليك تغمضها، أو أن تغمض عينيـك،  تخيل هي أنأفضل طريقة لل

وتضع قدميك عىل أرضية الغرفة، ثم تضع ذراعيك عىل الطاولـة وتجلـس باسـرتخاء تـام، 

 ...وعندما تفعل ذلك حاول أن تستمع يل لرتى وتتخيل ما أقوله لك

 فكـار تتـدفق إىل عندما أطلـب منـك ذلـك دع األ... أحيانا أطلب منك تذكر بعض األفكار

 ...عقلك وشاهدها يف خيالك

  ًحاول جاهدا أن ترى الصور املتخيلة، فكلام كانت محاوالتك جادة أكرث كلام كانت رؤيتك

 ...للصور أفضل وأكرث متعة

 SCAMPERنص تقديم العاب سكامرب 

ًمن فضلكم انتبهوا يل جيدا فأنا سـأقدم لكـم العـاب سـكامرب، وهـذه األلعـاب تحـثكم 

م عىل توليد أفكار غري عادية، كام تساعدكم عىل الخيال، وقد يبدو للـبعض أن هـذا وتشجعك

و، ولكنني أؤكد لكم أن هـذه األلعـاب لـيس للهـو الـلـهالربنامج فيه يشء من الهزل واملزاح و

واملزاح، فاملهارات التي سنامرسـها ونتـدرب عليهـا لهـا فائـدة يف الحيـاة الشخصـية، والحيـاة 

 ...  أشجعكم عىل خوض هذه التجربة واملشاركة يف هذه األلعابالوظيفية، وأنا

 .. .واآلن استعدوا لتطبيق قواعد اللعبة التي سأقدمها لكم

 هل انتم مستعدون؟... 

 اجلس وقدماك عىل أرضية الغرفة وكن مسرتخيا عىل الكريس... 

 ميكنك ثني ذراعك وطيها عىل حجرك... 

 استمع إىل ما سأقوله لك... 

 تخيل وتجعل األفكار تتدفقحاول أن ت... 
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 سأعطيك الوقت لعمل كل هذا... 

 ويف أثناء استعدادنا لبدء سكامرب، لدي ثالثة رشوط أريدها أن تتحقق... 

 استبعاد وطرد كل األفكار التي تشغل عقلك اآلن: أوالها... 

 أغمض عينيك: ثانيها... 

 الخيالركز عىل التوجيهات التي سأقدمها لك، وحلق يف عامل: ثالثها ... 

 واآلن نحن مستعدون وجاهزون... 

 مالحظة يتم تذكري الطلبة يف بداية كل جلسة تدريبية أو اسـتئناف :الجلسات التدريبية

اللعب بقواعد العاب سكامرب، ويف ختام الجلسة التدريبيـة تقـدم ورقـة نشـاط تحتـوي عـىل 

 .تدريبات سكامرب وبقوم الطالب بتنفيذه

  الكهربايئاملصباح: اللعبة األوىل

 : االستهالل

هناك أشياء كثرية مدهشة ورائعة توفر لنا الحياة املريحة، وقد اعتدنا عليها لدرجة أنها 

أصبحت جزءا رئيسيا من حياتنا اليومية يف العرص الـراهن، ومـن شـدة الفتنـا بهـا أصـبحنا ال 

 .أن يخرتعهاًنفكر بها كثريا، عىل الرغم من أن اإلنسان لو مل يفكر فيها ملا استطاع 

 عـن أنـاهل تصورتم ولو ملرة واحدة كيف سـتكون الحيـاة بـدون املصـباح الكهربـايئ؟ 

ال ـشـك يف أن املـصـابيح الكهربائـيـة مهـمـة ... ـمـاذا ـعـنكم؟. ـنـفيس ال أـحـب التفـكـري يف ذـلـك

ًوتساعدنا كثريا يف قضاء حوائجنا، ولكنني اعتقد أننا نستطيع أن نجعلهـا أفضـل مـن وضـعها 

 .إذا استخدمنا خيالنا... نا متأكد من أننا نستطيعالحايل، وأ
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 املصباح الكهربايئ؟: واآلن، ما رأيكم أن نلعب لعبة

 الجزء األول: اللعبة األوىل

 ًامسك مصباحا كهربائيا يف يدك اليرسى ً... 

 ضع املصباح أمامك... 

 ترغـب واآلن، سنطلب من املصباح الكهربايئ أن يفعل كل ما نتمنى منه أن يفعلـه، فقـد 

أن يتلقى املصباح رسالتك وهذا األمر ليس باألمر السهل، لكن دعنا نجرب ونرى إذا كـان 

 ...املصباح الكهربايئ سيفعل ما نتمناه، أم ال؟

 متنى أن ييضء املصباح الكهربايئ... 

 هل أضاء؟... 

 أطفئ املصباح... 

  مختلفةواآلن، دعنا نطلب من املصباح الكهربايئ أن يشع لنا أنوارا بألوان... 

 ما هو اللون الذي تحبه؟ أحمر؟ أخرض؟ برتقايل؟ أزرق؟ هل هناك لون معني تحبه؟ 

 اطلب من املصباح الكهربايئ أن ييضء باللون الذي تحبه... 

 هل أضاء املصباح الكهربايئ باللون الذي تحبه؟... 

 هل تريد من املصباح الكهربايئ أن يشع أنوارا باردة أم دافئة؟... 

 أضواء باردة أو دافئة(صباح الكهربايئ أن ييضء بالطريقة التي تحبهااطلب من امل...( 

 هل تشعر بتغري درجة حرارة الغرفة؟ ... 
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 ًضع املصباح الكهربايئ جانبا... 

 ًاحرض مصباحا كهربائيا آخر وفكه عن قاعدته ً... 

  لخـاص وضع بداخلـه بعـض املبيـد ا) القاعدة( انزع الجزء السفيل من املصباح الكهربايئ

 ...بقتل البعوض

 ثبت القاعدة مرة ثانية... 

 ضع املصباح الكهربايئ أمامك ومتنى منه أن ييضء... 

 عندما ييضء املصباح الكهربايئ اجعله يقتل جميع البعوض... 
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 )1-1(املصباح الكهربايئ : بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

اسـتخدامات املصـباح لقد أتيح لك يف هـذا الجـزء مـن اللعبـة، أن تعـدل يف وظـائف و

ًباردا ودافئا بحسـب أمنياتـك، كـام ً ويظهر ضوءا. الكهربايئ، فقد جعلته ييضء بألوان مختلفة ً

 .جعلته وسيلة جيدة لقتل البعوض

واآلن فكر يف أكرب عدد ممكن من االستخدامات والوظـائف األخـرى التـي ميكـن فيهـا 

 .استخدام املصباح الكهربايئ الذي يحقق األمنيات
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 الجزء الثاين: اللعبة األوىل

 ًواآلن، اجعل املصباح الكهربايئ مسطحا وكبريا مثل شاشة التلفاز ً... 

 اغمز بعينك وشغل احد الربامج... 

 ًرت برنامجا آخراغمز بعينك واخ... 

 اغمز بعينك ثم حوله إىل برنامج آخر... 

 اغمز بعينك ثم حوله إىل برامج الكرتون... 

 هل تشعر بالسعادة؟... 

 اغمز بعينك لغلق التلفاز... 
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 (1-2)املصباح الكهربايئ : بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

 باملصباح الكهربايئ الذي لقد أتيح لك يف هذا الجزء من اللعبة، أن تستبدل جهاز التلفاز

 . يحقق األمنيات، فأصبح بغمزة من عينك ينتقل إىل الربنامج الذي تريده

واآلن ما هي التحسينات واإلضافات التي ميكن أن تدخلها عىل هـذا التلفـاز الجديـد؟ 

 .ليك يصبح أجود وأكرث انتشاراً، حاول أن تذكر جميع التفاصيل
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 الجزء الثالث: اللعبة األوىل

 صغره إىل نصف حجمه العادي... ًخذ مصباحا كهربائيا آخر... 

 تخيل انه مصباح غري عادي... 

 سلط ضوء املصباح عىل القطة واجعلها يف حجم الفأر... 

 ملصباح عىل الفأر واجعله يف حجم القطةسلط ضوء ا... 

 اجعل الفأر يطارد القطة... 

 سلط ضوء املصباح عىل الكلب واجعله ميوء كالقطة... 

 سلط ضوء املصباح عىل الطائر واجعله ينبح كالكلب... 

 سلط ضوء املصباح عىل البقرة واجعلها تصهل كالحصان... 

 طائرسلط ضوء املصباح عىل الحصان واجعله يغرد كال... 

 واآلن، ضع املصباح الكهربايئ عىل الرف... 
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  (1-3)املصباح الكهربايئ : بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

وتتخيـل بأنـه لقد أتيح لك يف هذا الجزء من اللعبة، أن تأخذ املصـباح وتصـغر حجمـه، 

وقـد أثبـت  والبقرة، والحصـان، مصباح غري عادي، وتجربه عىل القطة، والفأر، والطائر، والكلب،

 .املصباح فعاليته

واآلن تخيل أن املصباح غري العادي معك اآلن، فعىل من ستسلط ضوءه؟ حاول أن تذكر 

 . جميع التغريات املختلفة واملتنوعة التي ستحدث بعد أن تسلط ضوء املصباح عىل ما اخرتته
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 الجزء الرابع: اللعبة األوىل

 ًضع يف كل يد مصباحا كهربائيا ً... 

 مد يدك إىل الجانبني يف وضع مستقيم... 

 اركض يف الشارع لتقلع وتطري... تخيل أن املصباحني محركا طائرة... 

 اركض برسعة اكرب... 

 ًارتفع طائرا يف الهواء... 

 در دورة فوق منزلك... 

 انظر لألسفل... 

 ًهل ترى أحدا تعرفه؟... 

 واآلن انطلق فوق املدينة وانظر لألسفل ... 

 هل ترى املحالت والشوارع؟... 

 ًانطلق بعيدا عن املدينة وانظر إىل البحر... 

 ًانطلق بعيدا وانظر إىل الجبال... 

 ارجع إىل منزلك... 

 ًح الكهربائية ودعها تنطلق بعيدا يف الفضاءعندما تصل فوق منزلك، افصل املصابي... 

 افتح املضلة واهبط ببطء عىل األرض... 

 وأثناء هبوطك إىل األرض انظر حولك... 

 املس بقدميك األرض وانزع املظلة، واخرب الجميع انك عدت إىل ... أنت متجه نحو منزلك

 ...البيت
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   (1-4)املصباح الكهربايئ : بطاقة النشاط

 درب عزيزي املت

لقد أتيح لك يف هذا الجزء من اللعبة، أن تستخدم مصـباحني كهربـائيني ليكونـا محركـا 

طائرة، وقد استخدمتها للطريان حول منزلك ونظرت للمدينة من أعىل، ثم قـررت العـودة إىل 

 . األرض واستخدمت املظلة يف الهبوط

 فكر يف أشياء مل ،واآلن تحدث عن هذه التجربة وأغرب يشء شاهدته خالل هذه الرحلة

 .يفكر بها أو يشاهدها غريك
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 صندوق الكرتون: اللعبة الثانية

كـنكم التفكـري يف هـل مي.  كثرية هي األشياء التي توضع يف صناديق الكرتـون:االستهالل

ولكـن . بعض تلك األشياء املوضوعة يف صندوق الكرتون، كام ميكننا أن نضع أشياء أخرى فيـه

هل نستطيع تحويل صندوق الكرتون الصغري إىل صـندوق كبـري؟ أو هـل ميكننـا أن نسـتخدم 

 فهـذا... بالتأكيـد أننـا نسـتطيع.. .ًصندوق الكرتون استخدامات أخرى كأن يكون بيتا للقطـة؟

 ...ًليس صعبا إذا استخدمنا خيالنا

 صندوق الكرتون؟: واآلن ما رأيكم أن نلعب لعبة

 الجزء األول : الجلسة الثانية

 تخيل أن معك صندوق كرتون كبري... 

 ضع صندوق الكرتون أمامك... 

 اجعله يف الحجم الذي تريده أنت... 

 اجعل صندوق الكرتون اكرب وغري لونه... 

 عض األشياء يف صـندوق الكرتـون، تخيـل اكـرب عـدد ممكـن مـن واآلن، تخيل انك تضع ب

 ...األشياء الجيدة التي ميكنك وضعها يف صندوق الكرتون

 ضع األشياء داخل صندوق الكرتون... 

 استمر يف وضع األشياء يف صندوق الكرتون حتى ميتلئ... 

 واآلن، اجمع أشياء أخرى وضعها فوق صندوق الكرتون املمتلئ أصال... 

  يف جمع األشياء وضعها فوق صندوق الكرتوناستمر... 

 هل أصبحت األشياء مرتفعة وعالية؟... 

 واآلن، اجعل كل يشء يف صندوق الكرتون أو فوقه يختفي... 

 هل الصندوق فارغ اآلن؟... 
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 (2-1): صندوق الكرتون : بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

 ،ًل صندوقا مـن الكرتـون، وتكـربهلقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تتخي

وتغري لونه، كام أتيح لك أن تضع يف هذا الصندوق الكثري من األشـياء حتـى امـتأل، ثـم قمـت 

بوضعها فوقه حتى ارتفعت إىل األعىل، وفجأة جعلت كل يشء داخل وفوق صندوق الكرتون 

 . يختفي

ت بوضـعها داخـل أو واآلن اكتب يف املساحة املتاحة لك أسامء جميع األشياء التـي قمـ

 .فوق الصندوق
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 الجزء الثاين: اللعبة الثانية

 خذ صندوقا طويال وضع له عجالت... 

 حوله إىل سيارة... 

 اجعلها سيارة حمراء... 

 رتك وقم بقيادتها داخل الغرفةاركب سيا... 

 واآلن، أوقف سيارتك واخرج منها... 

 ادفع سيارتك إىل خارج الغرفة... 

 

  (2-2)بطاقة النشاط صندوق الكرتون 

 : عزيزي املتدرب

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء مـن اللعـب، أن تطـور صـندوق الكرتـون لـيك يكـون 

يف املرات القادمة ستقود .  هذه السيارة داخل الغرفةسيارة حمراء، كام أتيح لك أن تتجول يف

سيارتك الحمراء يف أمـاكن متنوعـة ومختلفـة، حـاول أن تفكـر يف جميـع تلـك األمـاكن التـي 

 .ستذهب إليها، ثم قم بذكرها
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 الجزء الثالث: اللعبة الثانية

 واآلن، هل أنت مستعد لعمل يشء آخر؟... 

 ًخذ صندوقا كرتونيا آخر واصنع منه بيتا للقطة ً ً... 

 ضع القطة يف بيتها... 

 ًون القطة بنيا وشعرها طويالًليكن ل... 

 ًأطلق اسام عىل القطة... 

 نادي القطة باسمها واجعلها متوء ثالث مرات... 

 أنها قطة لطيفة: دلل القطة وقل لها... 

 باي باي": قدم لها بعض الطعام وقل لها"... 

 (2-3)بطاقة النشاط صندوق الكرتون 

  : عزيزي املتدرب

جـزء مـن اللعبـة، أن تسـتخدم صـندوق الكرتـون يف يشء لقد أتيح لك املجال يف هذا ال

  .ًآخر، ألنك صنعت منه بيتا للقطة، كام أنك حظيت بفرصة تسميتها وتدليلها

واآلن يف املساحة املتاحة لك حاول أن تفكر ثم ترسم صورة تعرب من خاللها عن هـذه 

لرسـمة واالسـم حـاول أن تكـون ا. ًالقطة، وضع أسفل هذه املسـاحة عنوانـا أو اسـمها لهـا

 .جديدين ومل يخطر يف بال أي من زمالئك
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 الجزء الرابع: اللعبة الثانية

 ًواآلن، احرض كرتونا طويالً وعريضا ثم اصنع منه ثالجة ً... 

 اصنع للثالجة باب بفصاالت... 

 افتح الباب... 

 هل أضاء النور؟... 

 ضع بعض األرفف للثالجة... 

 ضع أنواعا مختلفة من الخضار عىل الرف... 

 انظر إىل الطعام املوجود يف الثالجة وحدد ماذا ستأكل عىل الغداء؟... 

 ب وارجع مرة أخرى عندما تكون جاهزا إلعداد الغداءاقفل البا... 

 (2-4)بطاقة النشاط صندوق الكرتون 

 : عزيزي املتدرب

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تجعل صندوق الكرتون ثالجة لها باب، 

 . وبعض األرفف، وبداخلها الكثري من األشياء

لتـي ميكـن أن تجريهـا عـىل الثالجـة لـيك تكـون واآلن فكر يف اإلضافات والتحسينات ا

 .أفضل
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 العيدان: بية الثالثةالجلسة التدري

 عـود األسـنان مـن الخشـب، وكـذلك مرضب البليـاردو، وميكننـا أن نسـميها :االستهالل

جميعها عيدان رغم اختالف الغرض منهـا، وال شـك أن العيـدان تختلـف مـن حيـث الشـكل 

 .والحجم واملقاسات، كام تختلف أيضا من حيث اللون والرائحة وامللمس

ولكـن .  نهتم بالعيدان ألنها موجودة بأعداد كبرية حولنـاونحن من خالل هذه اللعبة ال

وسـرنى ... خاصـة إذا اسـتخدمنا خيالنـا... إذا نظرنا إىل هذه العيدان قد نرى أشياء غري عادية

 ...أننا خالل هذه اللعبة، نصنع العجائب بهذه العيدان

 واآلن، ما رأيكم أن نلعب لعبة العيدان؟

 لجزء األول ا: الجلسة التدريبية الثالثة

 ًخذ عودا طويالً بطول ذراعك... 

 ًليكم عودا قدميا ً... 

 ًاجعله ملتويا ومعقوفا وبه عقدة... 

 ًاجعله عودا قاسيا وقويا ً ً... 

 ًاجعل لونه رماديا... 

 ًهل جعلته ملتويا، وقويا، ولونه رماديا؟ ً ً 

 ضعه عىل ذراعك وتخيل انه أفعى... 

 اجعلها ترس عىل ذراعك وتخرج لسانها... 

 انظر ماذا تفعل األفعى ... 
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 أعطها لشخص بجانبك وقل له هذه أفعى... 

 اطلب من هذا الشخص أن يرتك األفعى تنطلق بني الحشائش... 

 (3-1) العيدان: بطاقة النشاط

 : عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تحول العود القديم امللتوي إىل أفعـى، 

 . ك أن تشاهد هذه األفعى وهي تخرج لسانها ثم تنطلق بني الحشائشكام أتيح ل

واآلن فكر يف أكرب عدد من األنشـطة التـي ميكـن أن تقـوم بهـا هـذه األفعـى بعـد أن 

 .انطلقت
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 الجزء الثاين: الجلسة التدريبية الثالثة

 ًخذ عودا آخر... 

 اجعل مقاس هذا العود بنصف ذراعك... 

 هل مقاس العود بنصف ذراعك؟... 

 أوقفه عىل قاعدته يف منتصف الطاولة... 

 رش هذا العود بلون ذهبي... 

 حرك العود ألعىل إذا لزم ذلك... 

  ود تجعله يدور ببطء يف قاعدة الع" موتور"ًتخيل أن هناك محركا... 

  املوتور "شغل املحرك "... 

 املوتور"أوقف املحرك"... 

 الصق بعض املجوهرات امللونة عىل العود الذهبي... 

 ضع بعض املجوهرات الصفراء عىل العود... 

 ضع بعض األحجار الكرمية ذات اللون األسود عىل العود... 

 ضع بعض املجوهرات امللونة األخرى عىل العود ... 

 ًسلط كشافا أو مصباحا عىل العود الذهبي ً... 

 اضغط عىل مفتاح التشغيل لتجعل العود يدور ببطء... 

 ارجع للخلف وشاهد العود وهو يلف، ويدور ببطء عىل الطاولة... 

 أطفئ املحرك وابتعد عن العود... 
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 (3-2) العيدان: بطاقة النشاط

 : عزيزي املتدرب 

 من اللعبة، أن تصنع من العود تحفة فنية جميلة لهـا لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء

قاعدة تدور باملحرك وبها الكثري من الزخارف واملجوهرات، وأنت تتأمـل هـذا العمـل الفنـي 

 . الرائع الذي قمت بإنتاجه

حاول اآلن أن تضيف إىل هذه التحفة بعض التفاصيل والتحسـينات، لـيك يعجـب بهـا 

 .تي ستقوم بعملهاالجميع، اكتب جميع التفاصيل ال

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 



 117مدخل إىل برنامج سكامرب للتفكري اإلبداعي 

 
 الجزء الثالث: الجلسة التدريبية الثالثة

 ابحث عن عود آخر قديم ويف طول الكتاب... 

 تصور أن هذا العود دائري مثل معصمك... 

 د دائري ويف مثل طول الكتاب؟هل العو 

 عىل شكل رجل عجوز" لعبة"ستصنع دمية ... 

 خذ قلم رصاص وارسم وجه رجل عجوز عىل طرف العود... 

 ًخذ بعض الخيوط وضع شعريا ابيض عىل الطرف اآلخر للعود حول الوجه... 

 ًاحرض بعض قطع القامش األبيض واصنعها ثوبا لهذا الرجل العجوز... 

  لتصنع منه حذاءابحث عن يشء ما... 

 ًهل وجدت شيئا ليكون حذاء؟... 

 البس الرجل العجوز الحذاء... 

 اربط بعض الخيوط واسحبها ألعىل وأسفل واجعل هذا العجوز مييش... 

 ضع هذه الدمية عىل الرف... 
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 (3-3) العيدان: بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

ع من العـود دميـة لرجـل عجـوز، لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تصن

ًوتصنع له ثوبا، وشعرا، تجعله يتحرك ً . 

واآلن فكر يف أكرب عدد من األشياء املتنوعة واملختلفـة التـي ميكـن أن تضـيفها لدميـة 

 .الرجل العجوز ليك تصبح دمية رائعة
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 الجزء الرابع: الجلسة التدريبية الثالثة

 عىل شكل حيوان من العود" لعبة"واآلن، ستصنع دمية ... 

 ولصنع هذا الحيوان استخدم خيالك وفكر بطريقة جديدة... 

 هل أنت مستعد؟... 

 ًخذ عودا قدميا بالحجم والشكل الذي تريده ً... 

 ودهل أخذت هذا الع... 

 فكر يف كل األشياء التي ميكن استخدامها لعمل عيون وآذان وانف وفم... 

 ابحث عن يشء لعمل األرجل... 

 هل ترغب بعمل ذيل لهذا الحيوان... 

 ًإذا كنت ترغب بذلك، ضع له ذيال... 

 أي من هذه األشياء تريد استخدامه؟... لقد نسيت الفراء أو الجلد أو الريش... 

 ضعه للحيوان... 

 مل هذا الحيوانتأ... 

 هل يحتاج إىل يشء آخر... 

 إذا كان يحتاج إىل يشء آخر، ضع هذا اليشء له... 

 ما هو شكل هذا الحيوان؟... 

 ًحدد اسام لهذا الحيوان وضعه عىل الرف... 

 ما االسم الذي اخرتته لهذا الحيوان؟... 

 ًه تأملـه جيـدا وإذا وجدتـ. يف املرة القادمة عندما تخرج يف نزهة، ابحث عن عـود قـديم

 ...فقد تفكر بأشياء أخرى
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 (3-4) العيدان: بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

 .ًلقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تصنع من العود حيوانا جميالً

 واآلن حاول أن ترسم صورة تعرب مـن خاللهـا عـن هـذا الحيـوان، وضـع أسـفل هـذه 

ًالصورة عنوانا أو اسام له، حا ول أن يكون الرسم واالسم جديدين ومل يخطرا يف بـال أي مـن ً

 .زمالئك
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 " الدونات"الكعكة املحالة: اللعبة الرابعة

 االستهالل

ًا خصوصـا عنـدما نكـون جـائعني، فمـن املمكـن أن نأكـل اعتقد أن الدونات لذيذة جد ً

الدونات طوال اليوم إذا كان لدينا املزيد منها، وعندما نسهر ميكننا أن نأكـل الـدونات طـوال 

ًوالدونات يأيت عادة بشكل دائري وغالبا ما يكون خاليا من الوسط، وهـذا لـيس رشطـا . الليل ً ً

 الدونات مربعة كام ميكننا أن نصنع كعكة عيد فيمكن أن يكون بشكل آخر، فقد نفكر بصنع

 ...إذا تخيلنا ذلك... األضحى من الدونات أيضا

 " الدونات"الكعكة املحالة: واآلن، ما رأيكم نلعب لعبة

 ًتخيل أن لديك طبقا مليئا بالدونات موجود عىل املائدة... 

 هل تراه؟... 

 كم عدد حبات الدونات املوجودة يف الطبق حسب تصورك؟... 

 توقع ذلك ... 

 عد الدونات حتى تتأكد من العدد... 

 كم عدد الدونات؟... 

 اسـتمر يف ... فكر يف جميع األشياء التي ميكنك رشها فوق الدونات حتى يكون طعمها ألذ

 ...اختيار أشياء أخرى

 كم عدد األشياء املختلفة التي فكرت بها؟... 

  التي ميكنك رشها فوق الدوناتواآلن، فكر يف بعض األشياء الغريبة وغري العادية... 
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 (4-1)) الدونات( الكعكة املحالة : بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تفكر يف عدد كبري من األشـياء اللذيـذة 

 . التي ميكن رشها فوق الدونات

كنـت تفكـر فيهـا لرشـها عـىل واآلن اكتب جميع تلك األشياء املختلفة واملتنوعة التي 

 .الدونات
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 الجزء الثاين: اللعبة الرابعة

تخيل أن معنا خالطة لنخلط بها بعض األشياء مع عجني الدونات، سأذكر بعـض األشـياء 

إذا فكـرت يف أي مـن هـذه األشـياء هـز رأسـك . التي ميكن أن تخلطهـا مـع عجـني الـدونات

 ...باملوافقة عندما اذكر اسمها، هل أنت مستعد؟

 املرىب... 

 خذ الخالطة وضع بعض املرىب مع عجني الدونات... 

 خذ لقمة من الدونات وابدأ مبضغها داخل فمك... 

 هل تحب الدونات مع املرىب... 

 الشيكوالته؟هل فكرت يف ... 

 ضع بعض الشيكوالته مع عجني الدونات ... 

 خذ لقمة... 

 هل طعمها لذيذ؟... 
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 (4-2)) الدونات( الكعكة املحالة : بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تتخيل أنك تخلط الكثري من األشياء مع 

 . تتذوق الدونات بطعم املرىب، وبطعم الشيكوالتهعجني الدونات، كام أتيح لك أن

 واآلن فكر يف أكرب عدد ممكن من األشياء التي ميكن أن تخلطها بعجني الدونات، لـيك 

 .تكون ألذ وأفضل
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 الجزء الثالث: اللعبة الرابعة

 واآلن، اصنع بعض الدونات بأشكال جديدة وغري دائرية... 

 اصنع الدونات بدون دائرة يف وسطها... 

 اصنع واحدة تشبه رغيف الخبز... 

 اصنع دونات مثل قلم الرصاص... 

 اصنع دونات تشبه العقدة... 

 اصنع دونات بحجم كرة القدم... 

 نزلاصنع دونات كبرية بحجم امل... 

 لنتخيل أن لدينا منزالً يشبه الدونات... 

 ضع حامم سباحة يف مكان الفتحة... 

 تجول يف منزلك الذي يشبه الدونات... 

 هل هناك رائحة طيبة ولذيذة يف املنزل؟... 

 املس السقف بيدك... 

 كيف يبدو ملمسه؟... 

 واآلن، اخرج من املنزل واقفز يف حامم السباحة... 

 ته عندما قفزت داخل حامم السباحة؟ما الصوت الذي سمع... 
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 (4-3)) الدونات( الكعكة املحالة : بطاقة النشاط

 : عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تصنع الدونات بأشـكال جديـدة وغـري 

عادية، كام أتيح لك أن تتخيل أنك تعيش يف منزل يشبه الـدونات وقـد قمـت بقضـاء أجمـل 

 . وقات يف ذلك املنزلاأل

واآلن حاول أن ترسم صورة تعرب من خاللها عن ذلـك املنـزل، ويف أسـفل الرسـم ضـع 

ًاسام أو عنوانا لهذه الصورة، فكر يف أن تكون الصورة واالسم مبتكرين ومل يخطرا يف بال أي  ً

 .من زمالئك
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 الجزء الرابع: اللعبة الرابعة

 هل زينت الدونات؟ 

 فكر يف كل األشياء وكل األلوان، وكل التصميامت التي ميكنك إضافتها للدونات... 

 وتريد من الجميع معرفة الغرض منها...  تصور انك ستزخرف الدونات لغرض خاص... 

 نات لعيد األضحى املباركاصنع دو... 

 ماذا ستضع يف هذه الدونات؟... 

 هل يعرف الجميع الغرض من الدونات؟... 

 واآلن، اصنع دونات لعيد الفطر املبارك... 

 ما هو شكلها؟... 

 ما هي األلوان التي استخدمتها فيها؟... 

 هل وضعت أي يشء يف داخلها؟... 

 واآلن، اصنع دونات ملهرجان صيف جرش القادم... 
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 (4-4)) الدونات( الكعكة املحالة : بطاقة النشاط

 عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لـك املجـال يف هـذا الجـزء مـن اللعبـة، أن تزخـرف الـدونات، وتضـيف إليهـا 

 . تفاصيالً تجعل اآلخرين يعرفون الغرض الذي زخرفت من أجله

 جميـع ، اكتـب2012واآلن قم بوصـف الـدونات التـي صـنعتها ملهرجـان صـيف أبهـا 

 .التفاصيل التي تجعل اآلخرين يعرفون الغرض منها

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 129مدخل إىل برنامج سكامرب للتفكري اإلبداعي 

 
 غرفة املستقبل: اللعبة الخامسة

 : االستهالل

ة األشـياء املسـتقبلية، وعنـدما نوجـه عند استخدام خيالنا نستطيع وضع الخطط ورؤيـ

تفكرينا نستطيع أن نخطط املسـتقبل بالطريقـة التـي نتمناهـا، ويف هـذه اللعبـة سنسـتخدم 

خيالنا للتخطيط للمستقبل ورؤيته وتصميمه، إذ أننا سنصنع خطة لغرفتنا الخاصة املستقبلية 

عـد ذلـك نأخـذ هـذه وسنصمم ونخطط أجزاء الغرفـة عـىل مراحـل وب... ونتخيلها يف عقولنا

عندما نخطط غرفنا للمستقبل، نتخيل صورتها يف عقولنا، وكلام كانت ... ًاألجزاء ونجمعها معا

 ...هل انتم مستعدون؟... محاوالتنا جادة كلام كانت الصورة أوضح

 غرفة املستقبل؟: واآلن ما رأيكم أن نلعب لعبة

 الجزء األول: اللعبة الخامسة

نافذة، ميكن أن تكون هذه النافذة يف أي حجم أو شكل تريـدها يف البداية ستحتاج إىل 

 ...تخيل النافذة التي تريدها

 واآلن أمامك النافذة، وأنت تنظر من النافذة لرتى األشياء... 

 عندما تنظر من النافذة تستطيع رؤية كل يشء تتمنى رؤيته ماذا تتمنى أن ترى؟... 

 انظر من النافذة وشاهد تلك األشياء... 

 هناك أشكال وأحجـام وألـوان وتصـميامت مختلفـة لألبـواب ... ت بحاجة إىل باب أيضاأن

 ...تخيل نوع الباب الذي تتمناه

 انظر للباب الذي اخرتته... 
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 ستحتاج إىل اتخاذ بعض القرارات حول هذا الباب... 

  سيؤدي إىل بعض األماكنفإنهإذا فتحت الباب ... 

 ب اآلخريوجد أماكن يف الجانب اآلخر من البا... 

 ماذا تريد أن تكون تلك األماكن... 

 اآلن افتح الباب وشاهد تلك األماكن... 

 الق نظرة فاحصة... 

 أغلق الباب...   
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 (5-1)غرفة املستقبل : بطاقة النشاط

  عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء مـن اللعبـة، أن تتخيـل النافـذة واملنظـر الـذي تطـل 

 .ح لك أن تتخيل الباب واألماكن التي ستؤدي إليهاعليه، كام أتي

 .واآلن حاول أن تكر يف جميع األشياء التي ميكن أن تتكون منها غرفة املستقبل
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 زء الثاينالج: اللعبة الخامسة

لديك اآلن باب ونافذة وأنت اآلن بحاجـة إىل بعـض الجـدران لرتكيـب البـاب والنافـذة 

 ...عليها

 ميكن للجدران أن تكون باللون الذي تريده أنت... 

 ميكنك أن تختار أوراق جدران ملونة... 

 انظر إىل الجدران باأللوان التي اخرتتها... 

 ًهل تريد صورا أو أي يش آخر عىل جدرانك؟... 

 ضع هذه األشياء عىل الجدران... 

 واآلن حان وقت بناء غرفتك الخاصة باملستقبل... 

 خذ النافذة وضعها يف احد الجدران... 

 ارجع قليالً للخلف والق نظرة عليها... 

 خذ الباب وضعه يف جدار آخر... 

 الق نظرة دقيقة وفاحصة عىل الجدار والباب... 

 هل تحب الذي تراه؟... 

 ات التي ترغب فيهاادخل التغيري... 
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 (5-2)غرفة املستقبل : بطاقة النشاط

 : عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هـذا الجـزء مـن اللعبـة، أن تتخيـل الجـدران وتفكـر يف شـكلها 

وتصميمها، كام تختار بعض املناظر وتركبهـا عـىل الجـدران، ثـم تركـب عـىل الجـدران البـاب 

ً سابقا، ثم تدخل مجموعة مـن التغيـريات والتعـديالت التـي والنافذة اللذين قد فكرت فيهام

 . ترغب فيها

 التي ستدخلها واآلن فكر يف أكرب عدد ممكن من التغيريات والتعديالت املختلفة واملتنوعة

 .عىل غرفة املستقبل
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 الجزء الثالث: اللعبة الخامسة

قبل االنتهاء من غرفة املستقبل هناك يشء آخر البد من عمله، فأنت بحاجة إىل أرضـية 

 ...للغرفة

 ما هو األرضية الذي تريده؟... 

 فكر كيف يكون شكل األرضية؟... 

 حدد شكل األرضية ثم تخيل كيف تبدو... 

 تجول يف الغرفة... 

 تصور النوافذ والجدران والباب... 

 ادخل التغيريات التي تتمناها... 
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 (5-3)غرفة املستقبل : بطاقة النشاط

 : عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجـال يف هـذا الجـزء مـن اللعبـة، أن تتخيـل غرفـة املسـتقبل بجـدرانها 

التعـديالت التـي  جـريالزاهية، وبابهـا األنيـق ونافـذتها املتميـزة، ومناظرهـا الجميلـة، ثـم ت

 .تتمناها، كام أتيح لك أن تفكر يف أرضية الغرفة

 فكر يف أرضـية مبتكـرة عـري عاديـة ومل ،واآلن حاول أن تفكر يف أرضية غرفة املستقبل

 .تخطر يف بال أي من زمالئك
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 الجزء الرابع: اللعبة الخامسة

 واآلن لديك غرفتك الخاصة للمستقبل ولكنها خالية... 

 قبل اختيار األثاث للغرفة ستحتاج إىل تحديد استخدامات ذلك لألثاث... 

 ما هي أنواع الغرف التي تعرفها؟... 

 ًفكر يف هذا جيدا... 

 حدد اآلن نوع غرفة املستقبل... 

 كيف ستستخدم هذه الغرفة؟... 

 واآلن تستطيع أن تتسوق وتشرتي األشياء التي ستؤثث بها غرفتك... 

 خذ األثاث الذي اشرتيته ورتبه يف الغرفة بالطريقة التي تحبها... 

 هل تحب هذا الرتتيب؟... 

 إذا كنت ترعب بعمل أي تغيريات قم بعملها... 

 لباباستمع، هناك احد يطرق ا... طق... طق... طق... 

 يا ترى من سيزورك؟... 

 افتح الباب وادعوهم إىل داخل الغرفة... 

 ارض غرفتك الخاصة للمستقبل عىل الزوار واخربهم عن كيفية استخدام هذه الغرفة... 

 لقد آن األوان ليغادر ضيوفك... 

 رافق الزوار حتى الباب وودعهم... 

 اآلن اقفل الباب وأغلق األنوار...  
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   (5-4)فة املستقبل غر: بطاقة النشاط

 : عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تحدد استخدام هذه الغرفـة، وتشـرتي 

بعض األثاث لها، وترتب األثاث بالطريقـة التـي تحبهـا، ثـم تجـري مجموعـة مـن التغيـريات 

، ثـم فكـر يف الكثـري مـن ًأن تستقبل ضيوفا يف غرفة املستقبل والتعديالت عليها، كام أتيح لك

التحسينات واإلضافات التي غفلت عنها، لتجعل هذه الغرفة أكرث فائدة وجـامالً مـن وضـعها 

 الحايل
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 يلالرجل اآل: اللعبة السادسة

 :االستهالل

 يعتقد بض الناس أن املخرتع شخص غريب ويعتقد البعض اآلخر انه شخص غري عادي، 

وأثناء الذهاب إىل معمله والرجوع منـه والعـودة منـه .  براءة اخرتاع100وانه ميتلك أكرث من 

ويف يوم ما ... يتوقف املخرتع ليتحدث إليك، لقد اكتشفت أثناء حديثك معه انه شخص طيب

...  املخرتع ليك يتحدث معك، ويف هذه األثناء دعاك لزيارة معملـه ملقابلـة الرجـل اآليلتوقف

: ًويف صباح اليوم التايل قابلت املخرتع وذهبتام معا إىل املعمل، ويف الطريق يقول لك املخـرتع

انه نجح يف استخدام موجات خاصة لربمجـة دمـاغ الرجـل اآليل، فهـو مـربمج لعمـل أي يشء 

اس باإلضافة إىل الكثري من املميزات الخاصة فهو يستطيع أن يسبح ويطري يف الهـواء يفعله الن

... كام انه قادر عىل عمل الكثري من األشياء املختلفـة واملتنوعـة... كام انه يستطيع أن يختفي

وعندما تدخل املخترب تعد املخرتع بالحفاظ عىل األرسار التي ستحصـل عليهـا، ثـم يقـول لـك 

 فإنـهنه عندما تضـبط موجـات دماغـك مـع املوجـات الخاصـة لـدماغ الرجـل اآليل ا: املخرتع

يستجيب لألوامر التي يتلقاها منك، ويقول لك املخرتع أيضا إن الرجل اآليل سـيختفي عنـدما 

واآلن أنت تعلمت كيف ... أرسل إشارتني وسيظهر الرجل اآليل مرة ثانية... ترسل إشارة واحدة

 ...تتحكم بالرجل اآليل

 الرجل اآليل؟: واآلن ما رأيكم أن نلعب لعبة
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 الجزء األول : اللعبة السادسة

 واآلن أنت جاهز ملقابلة الرجل اآليل... 

 أنت تشعر بالشوق والسعادة... 

 دقات قلبك تتسارع... 

 لقد جاءت اللحظة الحاسمة، أنت عىل وشك مقابلة الرجل اآليل... 

 رة الزرقاءيخربك املخرتع أن الرجل اآليل خلف الستا... 

 ًوعندما يسحب الحبل تجد الرجل اآليل واقفا هناك... 

 الق نظرة عليه... 

 قم بضبط موجات دماغك بحسب املوجات الخاصة بدماغ الرجل اآليل... 

 ،اجعله يتقدم إىل اإلمام ثالث خطوات ًالرجل اآليل حاليا تحت أمرك... 

 أرسل إشارة واحدة؛ ليك يختفي الرجل اآليل... 

 ًشارتني؛ ليك يظهر الرجل اآليل مجدداأرسل إ... 

 اصدر أوامر للرجل اآليل بالرجوع للخلف ثالث خطوات... 
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 (6-1) الرجل اآليل: بطاقة النشاط

 : عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن ترى وتشاهد الرجل اآليل، كام أتيح لك 

 .أن تأمره عدة أوامر

 وتـرى أهميـة  تذكر مجموعة األفكار أو األشياء التي غفل عنهـا املخـرتع، واآلن حاول أن

 .إضافتها عىل الرجل اآليل ليك يكون أفضل من وضعه الحايل
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 جزء الثاينال: اللعبة السادسة

 يخربك املخرتع انك أحسنت تعلم كيفية توجيه الرجل اآليل والسيطرة عليه... 

 ثم يطلب منك املخرتع االستامع إىل مزيد من التعليامت... 

  عندما تضبط موجات دماغك مع دماغ الرجل اآليل كل ما تفكـر بـه سـيقوم الرجـل اآليل

 ...ًببثه بصوت عال مستخدما صوتك

 ع انك ستتمكن من التحكم بالرجل اآليل ملـدة أسـبوع واحـد إذا وعدتـه ثم يخربك املخرت

 ...بإعداد تقرير مفصل عن الرجل اآليل خالل هذا األسبوع

 وأنت تعد بإعداد التقرير ... 

 واآلن مهمتك أن تأخذ الرجل اآليل خارج املخترب إىل منزلك... 

 فكر يف ذلك... 

 كيف ستفعل ذلك؟... 

 جل اآليل معك إىل البيتتخيل نفسك وأنت تأخذ الر... 

 برمج الرجل اآليل ليجلس عىل املائدة وأنت تتناول وجبة العشاء... 

 ًتذكر أن الرجل اآليل ميكن أن يكون ظاهرا وان يكون خفيا ً... 

  يستطيع الجل اآليل أن يقلـد صـوتك ويرتـب الطعـام عـىل السـفرة ويـذهب إىل املطـبخ

 ...إلحضار أي يشء تريده

 رنامج وجبة العشاء للرجل اآليل ليك يقوم بتجهيزهيف عقلك، اكتب ب... 
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 (6-2)الرجل اآليل : بطاقة النشاط

 :عزيزي املتدرب 

لقد أتيح لك املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن تحسن التعامـل مـع الرجـل اآليل، كـام 

 . هاأتيح لك أن تأخذه معك إىل املنزل وترى بعض القدرات الخارقة التي يستطيع أن يقوم ب

 .واآلن فكر يف جميع األشياء التي ميكن أن يقوم بها الرجل اآليل
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 الجزء الثالث: اللعبة السادسة

 يجلس عىل املائدة معكواآلن جاء وقت تناول العشاء بينام الرجل اآليل ... 

 راقب ما يحدث... 

  مع الرجل اآليل"برنامج يوم الغد"وبعد االنتهاء من العشاء ستحتاج إىل كتابة خطة لـ ... 

 أين ستذهب؟... 

 من سرتى؟... 

 ماذا ستفعل؟... 

 شارك الرجل اآليل يف خططك وأنت تنظم الربنامج يف عقلك... 

 دماغك موصولة بالرجل اآليل وشاهد ما يحدثاجعل موجات... نحن اآلن يف يوم الغد ... 
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 (6-3)الرجل اآليل : بطاقة النشاط

 :عزيزي املتدرب 

 أن تراقـب الرجـل اآليل وأنـت تتنـاول ،لقد أتيح لك املجـال يف هـذا الجـزء مـن اللعبـة

ً ويف هذه األثناء كنت تفكر وتصمم برنامجـا لقضـاء يـوم ممتـع وتشـارك ،العشاء عىل املائدة

 . اآليل خططك وأفكاركالرجل

ًواآلن قم بذكر جميع الخطط املختلفة واملتنوعة التـي فكرمتـا فيهـا معـا، لقضـاء هـذا 

 .اليوم املمتع
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 رابعالجزء ال: اللعبة السادسة

 الرجل اآليل، مثل ظلك ينتقل معك أينام تذهب... 

 فكر يف هذه األماكن التي ترغب بان تأخذ الرجل اآليل إليها... 

 احرت احد هذه األماكن واكتب برنامج الزيارة يف عقلك... 

 واآلن اصدر األوامر للرجل اآليل لتنفيذ الربنامج الذي كتبته... 

  ًظاهرا أو أن يكون خفياتذكر أن الرجل اآليل ميكن أن يكون ً... 

 انتبه ملدى حسن أداء الرجل اآليل...   

 وعندما تقرع بـاب املخـرتع . واآلن انتهى األسبوع ويجب أن تعيد الرجل اآليل إىل املخترب

 ...فكر يف التقرير الذي ستقوله له عن الرجل اآليل
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 (6-4)الرجل اآليل : بطاقة النشاط

 : عزيزي املتدرب 

املجال يف هذا الجزء من اللعبة، أن ترى الرجل اآليل وهو يتنقل معك مثل لقد أتيح لك 

 .ممتعة معه وتزورا أماكن مختلفة ومتنوعةًا ظلك، كام أتيح لك أن تقيض أوقات

ًيوم أن بقيت يف البيـت وحيـدا وأرسـلت الرجـل ( واآلن قم بكتابة قصة قصرية بعنوان 

 . تخطر يف بال أي من زمالئكقصة مبتكرة ومل فكر يف) اآليل إىل الخارج 
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