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يهدف البحث إلى الكشف عن أثر برنامج المواهب المتعددة في تنمية التفكير اإلبـداعي                
 تجريبـي ذي المجموعـات      لدى طالبات معاهد إعداد المعلمات ولتحقيق ذلك اسـتخدم تـصميم          

المتكافئة ذات االختبارين القبلي والبعدي وتم ضبط بعـض المتغيـرات مثـل العمـر الزمنـي                 
ـ ) ٢٣(،طالبـة ) ٤٦(وتكونت عينة البحث من     ،مستوى تعليم الوالدين  ،حاصل الذكاء ،للطالبات ي ف

فكير اإلبـداعي   وطبق اختبار تور انس للت    ،المجموعة التجريبية وما يقابلها في المجموعة الضابطة      
 وبرنامج المواهب المتعددة الخاص بتنمية التفكير اإلبداعي لكـارول شـليختر            )الصورة اللفظية (

Unlimited Taluts By Carrol Shilker 1971 التخطيط، اتخـاذ  ( والمتضمن خمسة مهارات
ة وكـل   جلس) ٢٠( ولكل مهارة اعد خمسة دروس بواقع        )االتصال، التفكير المنتج  ،القرار،التنبوء

دقيقة حيث يعطى مثال للطالبات ثم واجبا بيتي وقد تم التأكـد مـن صـدق      ) ٤٥(جلسة تستغرق   
االختبار والبرنامج وذلك بعرضه على مجموعة من الخبراء واتفق الخبـراء علـى صـالحيتهما        

وبعد تطبيق البرنامج أظهرت النتائج باستخدام االختبار التائي كوسيلة إحـصائية تفـوق          . للتطبيق
لمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي مما يدل على أن البرنامج لـه               ا

  :وفي ضوء النتائج أوصى الباحث،أثر في تنمية التفكير اإلبداعي
                إدخال برامج تنمية التفكير في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات والمرحلـة اإلعداديـة لتعلـيم

 .الطلبة مهارات التفكير

 يب المدرسين والمدرسات على طريقة تطبيق برنامج المواهب المتعددة في المدارستدر. 

                                         
 .جامعة الموصل/ كلية التربية/ قسم العلوم التربوية والنفسية/ استاذ مساعد *
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         توفير األجواء الديمقراطية داخل حجرة الدراسة لمناقشة المشكالت العلمية بعقل متفتح يتحـاور
 .مع الطلبة وليس بطريقة فرض اآلراء

The Effect of the Programme of  Unlimited Tulent to Develop 
the Creative Thinking of the Students in the Institude of 

Preparing Female Teachers 
 
Assist. prof. Dr. Fatih Ablahad Fatohee 
Abstract 
 The aim of the study is to measure the effect of the unlimited talent 
programme to develop the creative thinking of the students in the institude 
of preparing female teachers. To achieve this aim,the experimental design of 
the even groups is used with the pretest and  past test. Some variables are 
controlled like the time –age for the students,intelligence total and the study 
level of the parents. The sample of the study consists of (46) students,(23) 
student for the experimental group and equal number for the controller 
group. The Torans-test for the creative thinking \verbalism picture is applied 
with the program of unlimited talent to develop the creative thinking 
according to Shilker 1971,which consist of five skills,planning,making 
decisions,prediction,communication and productive thinking.  Five lessons 
are prepared for each skill with 20 meeting   each one covers 45 minute also 
giving an example to the students with a home work. The program and the 
test has been verified by viewing to a group of experts and they agreed to its 
application. After the application of the program the conclusions declare by 
using the T. test,the improvement of the experimental group to the controller 
one in the past test which indicate the effect of the program to develop the 
creative thinking. according to the conclusions the researcher recommends: 
1- Insert the programmers of developing thinking in the institute of 
preparing teachers and the secondary schools to teach students the abilities 
of thinking. 
2- Training   teachers to apply the program of unlimited talent in schools. 
3- Providing   democracy in the studing room to discuss the problems with 
an open mind and not by imposing opinions. 
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 يعـد   مإن العصر الذي نعيش فيه عصر تتالحق فيه التطورات العلمية واالكتشافات، ول           

االهتمام بكمية اإلنتاج وجودته وإنما تحول االهتمام بإنتاج األفكار الجديدة الخارجة عن المـألوف              
توليد األفكار وصناعتها يعرف  المعلومات وبدائل الطاقة وأصبح      ةوالقابلة أن تتحول إلى تكنولوجي    

 مما أدى إلى ظهور اهتمام متزايد بدراسة التفكير اإلبداعي وتأكيد المؤسسات            )بثورة المعلومات (
التربوية في الدول المتقدمة على رعاية المبدعين من أبنائها وأحاطتهم بالعناية والرعاية ليقـدموا              

  .)١٠:٢٠٠٢ :ندىفتوحي و( أقصى ما لديهم من امكانات وقدرات خالقة،
ولإلبداع أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمعات فان العناية به وبما لدى الطلبة مـن قـدرات                  

إبداعية شانها أن تساعدهم على التعبير عن مشكالتهم والمشاركة في حلها فمن خـالل األنـشطة           
تكوين مفهـوم  اإلبداعية التي يمارسها الطلبة يمكن أن يزداد فهم المدرس لهم وتساعد الطلبة على    

:  العجيلـي وعمـر   ( واقعي عن ذاتهم وتجنبهم المشكالت النفسية الناجمة عن كبـت إبـداعاتهم،           
٢٥: ٢٠٠٢(.  

ولقد شهد العقد األخير من القرن الحالي حركة واسعة تـدعو إلـى تنـشيط االهتمـام                   
بالمبدعين وتركز في ضرورة الكشف عنهم وتشخيصهم في سن مبكرة وكذلك ضـرورة تـوفير              

مناهج والمقررات والبرامج التربوية التي تلبي احتياجاتهم وفي خلق البنى والهياكل القادرة على             ال
إدارة هذه األنشطة والحفاظ على استمراريتها والعمل على تطويرها، وقد نجحت هـذه الحركـة               

بلـدان  بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتربوية في تحريك االهتمام باإلبـداع فـي ال    
المتقدمة مثل االتحاد السوفيتي سابقا والواليات المتحدة وأوروبا وهي ما تزال تنشط هذه الحركـة      

    )٨-٧: ١٩٩٢ :صبحي(ألهمية المبدعين في المجتمع، 
ونظرا ألهمية التفكير اإلبداعي، فقد تبنت التربية الحديثة تطويره وتنميته فـي البلـدان                

 خالل الرعاية الكبيرة التي تقدمها ألبنائها المبدعين إذ أشار العـالم  المتقدمة وحتى النامية منها من  
إن الهدف األساس في التربية هي خلق عقول مبدعة قادرة على إنتـاج أشـياء               ) piaget(بياجيه  

  . )٢: ١٩٩٤وقيس :عبد نور(جديدة وليس إعادة ما أنتجته األجيال السابقة، 
وتهذيبه هو ابعد من تعلم الحقائق، فهي تشجيع الطلبة على              وان عملية تعليم التفكير اإلبداعي      

طرح األسئلة حول المعلومات واألفكار المعروضة وتساعدهم على تعلم االفتراضات غير المحددة        
وبناء أو طرح األفكار واآلراء العديدة والدفاع عنها وفهم العالقـات بـين الحـوادث واألفكـار                 

  . )٦٢:٢٠٠٣:سعادة(المختلفة، 
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 على أهمية إيجاد الطرق والبرامج التي مـن خاللهـا   )Sinatra 1984(كد سيناترا ويؤ  
  ). Sinatra: 1984:p.48(يمكن للمؤسسات التربوية أن ترعى المبدعين في كافة المجاالت، 

انه يجب على المدرسة أن تدخل برامج تعلـيم التفكيـر   ) kunar 1998(وتشير كونار   
معلمين إعطاء االولويات لتعليم التفكير في الصف وان يعملوا         ضمن خدماتها، كما يتوجب على ال     

على التنسيق مع اآلباء وإدارة المدرسة لوضع تشريع قانوني يدعم ويلزم المدرسة بتعلم التفكيـر               
  . )Kunar: 1998: 2515(اإلبداعي، 
ولقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات إن برامج تعليم التفكير تشجع علـى ممارسـة                 

 الدقيقـة،   ة المتشعب، المقارن  رحل المشكالت، التفكي  ،وعة من المهارات مثل التفكير اإلبداعي     مجم
ــال ــشة، االص ــصال،  ةالمناق ــارات االت ــيم، ومه ــل، التقي ــار، التحلي ــاج األفك ــي إنت   ف

)Frazier:1997:2129 (  
ـ          ة ومنهـا      ولذا فقد دخل هدف تنمية وتطوير التفكير اإلبداعي ضمن األنشطة التربوية العالمي

النظام التربوي العراقي فمن األهداف التربوية للمرحلة الثانوية واإلعدادية والمعاهد هـو تمكـين          
وزارة التربيـة   (الطلبة من الكشف عن قدراتهم وإطالق مواهبهم وطاقاتهم للمبـادرة واإلبـداع             

٤٦-١٩٩٠:٢٩(   
 unlimited talents program byويعد برنامج المواهب المتعددة لكارول شـليخدر    

Carroll shllikter.1971    احد البرامج العالمية الواسعة وهو من البرامج الناجحـة فـي تنميـة 
: الـسرور ( وتعليم أنماط مختلفة من التفكير وقد اثبت نجاحه في المدارس االبتدائيـة والثانويـة،           

٦٥: ١٩٩٨(  
ب المتعددة يعد  أن برنامج المواه Jennifer Pierson 2002وقد أكدت جنيفر بيرسون   

النواة األساسية لألفكار المختلفة وعليه ادخل البرنامج إلى المدارس الثانوية وقد اثبت نجاحا باهرا              
)pierson2002,2) وأشار ميكان ويفر Megan weaver2000) (    انه منـذ سـنوات أخـذت

 بمـا فـي   بتطبيق مهارات البرنامج، إذ تم تدريب المعلمين) Sidney city(مدارس مدينة سدني 
) (weaver 2002,2ذلك مدراء المدارس، وقد اظهر الطلبة تحسنا واضحا في أنماط تفكيـرهم   

فقد أكدت إن هناك جهدا كبيرا وموحدا في عـدد مـن الـدول    ) Marlin Dills(أما مارلين ديلز 
الغربية يهدف إلى تدريب جميع المعلمين والمدرسين وتشجيعهم على األخذ بمهارات البرنـامج،             
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 لما أثبته البرنامج من نجاح في تنمية العديد من أنماط التفكير ومنهـا التفكيـر اإلبـداعي                  ةتيجن
)Dills,2003,3 .(  

 
أهمية موضوع التفكير اإلبداعي وهذا ما أشارت إليه الدراسات الحديثة واألدبيات وانـسجاما             . ١

  .مع عصر ثورة المعلومات
  . مؤسسات التربوية والدول المتقدمة باإلبداع والمبدعيناهتمام ال. ٢
تأتي هذه الدراسة انسجاما مع ما أظهرته الدراسات العالمية أن اإلبداع يتحسن ويتطور عـن               . ٣

  .طريق التدريب
 التفكيـر   فـي ندرة الدراسات في الوطن العربي التي تناولت تأثير برنامج المواهب المتعددة            . ٤

  .بةاإلبداعي لدى الطل
 المواهب المتعددة على التفكير اإلبداعي لدى طالبات معهـد إعـداد       جمعرفة مدى تأثير برنام   . ٥

  .)على حد علم الباحث(المعلمات لم تستخدم هذه الطريقة في تنمية اإلبداع في العراق 
 

ـ                ام في ضوء ما أطلع عليه الباحث من دراسات سابقة عربية يمكن اإلشارة إلى أن اهتم
الباحثين العرب بالتفكير اإلبداعي وباستخدام برنامج المواهب المتعددة بشكل خاص محدود جـدا             

التفكير اإلبـداعي لـدى     في  وان الدراسة تنصب في معرفة مدى تأثير برنامج المواهب المتعددة           
  ). مدينة الموصل(طالبات معاهد إعداد المعلمات في مركز محافظة نينوى 

 
البحث إلى الكشف عن اثر برنامج المواهب المتعددة في التفكير اإلبـداعي لـدى       يهدف    

  ).مدينة الموصل(طالبات  معاهد إعداد المعلمات في مركز محافظة نينوى 
 

 في متوسط الفروق بـين درجـات        ٠,٠٥ فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة         دال يوج . ١
  .للتفكير اإلبداعي لدى طالبات المجموعة الضابطةاالختبارين القبلي والبعدي 

 في متوسط الفروق بـين درجـات        ٠,٠٥ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          . ٢
  .االختبارين القبلي والبعدي للتفكير اإلبداعي لدى طالبات المجموعة التجريبية
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متوسـطي درجـات طالبـات       بين   ٠,٠٥يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة          ال. ٣
 لبرنامج المواهب المتعددة ودرجـات طالبـات المجموعـة          خضعنيالئي  المجموعة التجريبية ال  

  .الختبار ألبعدي للتفكير اإلبداعي للبرنامج في اخضعنيالئي لم الضابطة ال
 

 مركز  يقتصر البحث على طالبات الصف الثالث من معاهد إعداد المعلمات النهارية في             
  .)٢٠٠٦ - ٢٠٠٥(  للعام الدراسي)مدينة الموصل(محافظة نينوى 
 

  وقد عرفه كل من : البرنامج: أوال
انه موجز اإلجراءات والمقررات التعليمية التي تقدمها المدرسة خـالل  )  Good 1974(كود . ١

  ). Good: 1974: 15(مدة محددة من الزمن، 
بارة عن مزيج متداخل من النشاطات والعالقات والتجارب والخبرات  عOmer 1983)(عمر . ٢

التي يمر بها أعضاء المجموعة بصفتهم أفرادا وأعضاء في جماعة تساعد على تطويرهم ونموهم              
  ). Omer:1983:2(بدنيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا، 

ـ           : ١٩٨٥الدوسري   .٣ ة مـن   خطة منظمة على أسس علمية سليمة بحيث تتكون مـن مجموع
الخدمات التي تقدم لالفراداولنموهم وتوافقهم النفسي واالجتماعي والمهني شريطة أن تقدم من قبل             

  ). ١٥: ١٩٨٥الدوسري (متخصصين مؤهلين، 
 أسلوب أو أجراء مخطط منظم في ضوء أسس علمية وتربويـة تـستند إلـى       )١٩٩٧(بخش  . ٤

  يـر المباشـرة فرديـا وجماعيـا،        مبادئ وفنيات لتقديم الخـدمات والتـدريبات المباشـرة وغ         
  ). ١٠٥: ١٩٩٧بخش (
 مجموعة من األنشطة واألساليب التي تـستخدم بهـدف تحقيـق األهـداف              )٢٠٠١(العناني  . ٥

المنوطة بالبرنامج والتي تعمل بدورها على تزويد الطلبة بالخبرات التي من شأنها تدريبـه علـى     
  ). ١٣: ٢٠٠١العناني (أنماط من التفكير، 

 مجموعة من األنشطة والدروس التي أعدها الباحث في ضـوء           :عريف اإلجرائي للبرنامج  أما الت 
أسس علمية وتربوية تستند إلى مبادئ برنامج المواهب المتعددة وتتضمن هذه الـدروس أمثلـة               

  . وتمارين وواجبا بيتيا ألجل مساعدة الطالبات على تنمية التفكير اإلبداعي لديهن
Creative Thinking 
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بأنه تفكير في نسق مفتوح يتميز اإلنتاج فيه بخاصية فريـدة هـي تنـوع               ) ١٩٥٩(جيلفورد  . ١
  . )٣٩: ٢٠٠٣فتوحي وندى (اإلجابات المنتجة والتي تحددها المعلومات المعطاة، 

ك الثغـرات   انه عملية يصبح فيها الشخص حساسا للمـشكالت، مـع إدرا          ) ١٩٦٢ (ستوران. ٢
والمعلومات والبحث عن الدالئل للمعرفة ووضع الفروض واختبار صحتها ثم أجراء التعديل على             

  . )٥٥ :٢٠٠٢السرور(النتائج، 
انه نوع من التفكير يهدف إلى اكتشاف عالقات وطرائـق جديـدة وغيـر              ) ٢٠٠١(الشيخلي  . ٣

  ). ٥٧: ٢٠٠١الشيخلي (مألوفة لحل مشكلة قائمة، 
انه نشاط ذهني متعدد الوجوه يتضمن أنتاجا جديدا وأصيال وذا قيمة من قبـل              ) ٢٠٠٤(غانم  . ٤

  . )١٣٧ :٢٠٠٤غانم (األشخاص والجماعات، 
الدرجة الكلية التي يحصل عليهـا طالبـات        :أما التعريف اإلجرائي للتفكير اإلبداعي فهو       

ار التفكير اإلبـداعي    من خالل أجابتهم على فقرات اختب     ) التجريبية والضابطة (مجموعتي البحث   
  .الذي وضعه تورانس

 
  : االطار النظري/آ 

Creative Thinking 
 تعريف جامع لمفهوم اإلبداع، وقد يرجع سبب ذلك إلـى أن اإلبـداع ظـاهرة              دال يوج   

حثين لإلبـداع واخـتالف طبيعـة المعـايير         متعددة الجوانب وكذلك اختالف وجهات نظر البـا       
  )٥١ :٢٠٠١:الطيطي. (المستخدمة في دراسته وكذلك تعدد النظريات التي فسرته

   :    ويميز ماكينون بين اربع جوانب او مظاهر اساسية لالبداع وهي
    Creative Person الشخص المبدع -أ 

  Creative Product االنتاجية االبداعية -ب 
  Creative Process االبداعية  العملية-ج 
  )١٥٢ - ٢٠٠٠:١٥١عبد الهادي (  Creative Press الموقف االبداعي -د 

 
 ان االبداع ينشأ بسبب الصراع النفسي بين المحتويات الغريزيـة           )Freud(يرى فرويد     

 االساسـي لالبـداع هـو    الجنسية والعدوانية وبين الحياة الواقعية للمجتمع ويـرى ان المـصدر        



  
)٣٢(

 

. )Sublimation(المحتويات الالشعورية وهو عبارة عـن وسـيلة دفاعيـة تـدعى االعـالء               
  . )٢٥ :١٩٨٤ :السلطاني(

ان االبداع ينتج بسبب الـشعور بـالنقص        ) Adler(    بينما يرى الفرويديون الجدد ومنهم ادلر       
  يـق التعـويض،    العضوي الذي يدفع الـشخص الـى مواجهتـه وبـشجاعة وذلـك عـن طر               

   .)٢٩ :١٩٩٨ :المعاضيدي(
    اما اصحاب النظرية السلوكية يعتقدون ان الشخص يتوصل الى االستجابة المبدعة عن طريق             
االرتباط بين المثير واالستجابة وذلك بتعزيز االستجابات المرغوب فيها واسـتبعاد االسـتجابات             

   .)٢٤- ٢٣ :١٩٨٩:روشكا(. الغير المرغوب فيها
 ان التفكيـر    M.Werthelmerبينما يرى اصحاب نظرية الجشتالت وعلى رأسهم فرتيمر               

االبداعي ما هو اال اعادة بناء صيغ وانماط ويبدأ التفكير االبداعي غالبا من موقف محيـر غيـر                
مكتمل بشكل ما والمفكر يتناول المشكلة كلها وعندئذ فان ديناميات المشكلة او ما تحويه من قوى                

ت تقيم خطوط متشابهة من الضغط في العقل وتؤدي هذه الضغوط العصبية الى محاولـة               وتوترا
المفكر للوصول الى حل يعيد االتزان او ما يسميه فرتيمر تفكيرا ابداعيا  استبـصاريا وحدسـيا                 
فالفكرة االبداعية هي تلك الفكرة التي يصاغ فيها الموقف المشكل الذي يصل فيه الفرد الى الحـل           

ضل عمليات ذهنية فاعلة ينشط فيها ذهن المبدع نشاطا غير عادي ويعالج فيـه الموقـف                فجأة بف 
معالجة جديدة لم يكن قد عرفها من قبل واعـادة صـياغة الموقـف المـشكل واعـادة البنـاء                    

   .)٥٠ :١٩٨٧:عبد الحميد(.والتنظيم
وميـدنيك   Maltzman ومن ابـرز انـصارها مالتزمـان    ، اما اصحاب النظرية الترابطية        

Mednick               اللذان يريان في االبداع تنظيما للعناصر المترابطة في تراكيب جديدة متطابقـة مـع 
 وكلما تكون العناصر الجديدة الداخلة في التركيب اكثـر          ، الخاصة او تمثيال لمنفعة ما     ضياتالمقت

   )١٩٨٩:٢٢:روشكا(.تباعدا يكون الحل اكثر ابداعا
   :بيحل االبداعي يتم التوصل اليه بثالث اسال ان الMednick    ويرى ميدنيك 

 ويعني هذا ان العناصر االرتباطية   تستثار مقترنة مـع  : Serendipity المصادفة السعيدة -أ 
  .بعضها بواسطة مثيرات بيئية تحدث مصادفة

 ويقصد به ان العناصر االرتباطية تستثار مقترنة مع بعـضها نتيجـة         :Similarity التشابه   -ب  
  .ابه بين هذه العناصر او للتشابه بين المنبهات التي تستثيرهاللتش



  
)٣٣(

 

 عـن  ، ويعني ان العناصر االرتباطية تستثار مقترنة مع بعضها زمنيا :Mediation التوسط   -ج  
  . )١٨٥-١٨٤ :١٩٧٧:عبد الغفار (.طريق توسط عناصر اخرى معروفة

ية منهم فروم وماسلو وروجرز،         ويرى اصحاب المنظور االنساني في تفسير الظاهرة االبداع       
ان االنسان قيمة عليا ويؤكد هذا االتجاه على الطبيعة االنسانية مـن خـالل االفتراضـات التـي         

   :ينطلقون منها لتفسير الظاهرة االبداعية وهي
 ان االفراد جميعا لديهم القدرة على التفكير االبداعي وكل انسان مبدع بطريقته او على االقـل    -١

   )١٩٩٥:٥٠٧ :الزيات (.مكانات االبداعيةيمتلك اال
 االنسان بطبيعته مدفوع لفعل الخير وهو يحمل او ينطوي على الدافع الرئيسي للنمو واالرتقاء       -٢

   )١٩٧٨:٦١ :ابراهيم (.واالبداع وتحقيق الذات
  ) ١٩١ :١٩٧٧عبد الغفار (. ان المناخ االجتماعي اما ان يكون مساعدا او مثبطا لالبداع-٣

 اما اصحاب النظرية المعرفية فيهتمون بالطرق التي تدرك بها االشـياء وكـل مـا يتعلـق                    
 ويمثل االبداع وفقا لوجهة نظر هـذه النظريـة طرائـق الحـصول علـى                ،باالساليب المعرفية 

المعلومات ودمجها من اجل البحث عن الحلول االكثر كفاءة ويؤكد اصحاب هذا االتجـاه علـى                
  والقدرة على التحكم في المعلومات وتشكيلها واالثـراء الفكـري باالبـداع،            اهمية حرية التفكير    

  ). ١٩٨٧:٩٦ :عبد الحميد(
وهو من اصحاب النظرية العاملية قدم تصورا نظريا عن ظاهرة          )  Guilford(  اما جيلفورد      

) Structure of Intellect(االبداع من خالل نظريته عن التكوين العقلي والتي تدعى بنية العقل 
   :حدد فيها ثالثة ابعاد للنشاط العقلي عند الشخص هيإذ 
   .نوع العملية العقلية. ١
   .نوع المحتوى أو المضمون. ٢
  .نوع الناتج أو المحصلة. ٣

 بين نوعين من التفكير في اطار القدرات العقلية اطلق على النوع           )Guilford(    وميز جيلفورد   
 واطلق علـى  ، الذي يؤدي الى نتيجة معروفة)Convergent Thinking(االول التفكير التقاربي 

 وعرفه على انه نمط من التفكير يـسمح  )Divergent Thinking(النوع الثاني التفكير التباعدي 
 :١٩٩٨ :المعمـري .( وهو االقرب الى التفكير االبداعي     ،باعطاء نتائج غير محددة وغير متوقعة     



  
)٣٤(

 

 والمرونـة   Fluencyساسـية لالبـداع هـي الطالقـة          ويرى جيلفورد ان المكونـات اال      .)٨٧
Flexibility واالصالة Originality.) ٥٧ - ١٩٩٤:٥٦ :السويدان ومحمد(.   

 
    سوف يتم عرض البرامج التي تؤدي الى تنمية االبداع بصورة موجزة ويتوسع الباحث فـي               

  :  العتماده في البحثعرض برنامج المواهب المتعددة
   )Jordan: 1961(برنامج التفكير االبداعي لجوردن . ١

    استخدم جوردن اسلوبين من خاللهما يعلم التفكير االبداعي وهما جعل الغريب مألوف بحيـث     
يضم موقف التعلم بجعل االفكار الجديدة ذات معنى وقابلة للمعالجة واسـتخدام تنبيهـات مألوفـة     

 وتقـع   )Synectics(ن يعبر عنهما جوردن باسم اسـتراتيجية تـألف االشـتات            وهذان االسلوبا 
الذي يظهر ) (Modelالمسؤولية على المعلم في ادارة التعليم االبداعي، حيث يمثل دور النموذج             

دائما استعدادا لتقبل افكار الطلبة مهما كانت غريبة ويحـثهم علـى تقـديم الحلـول للمـشكالت            
   )٦٦- ٥٤ :٢٠٠١ وهيب وندى( .المطروحة

  Scamber ١٩٩٤برنامج اسكامبر. ٢
 وهو موجه لتنمية االبداع ويهدف الى اطالق وتوليد االفكـار الجديـدة   Bob Ebetle    وصفه 

والمرونة في ابداع وتنويع هذه االفكار وهو عبارة عن مجموعة من الخطـوات لتوليـد الفكـرة              
 .مرحلة او خطوة من خطوات البرنـامج      الجديدة وكل حرف من حروف اسم البرنامج يدل على          

   )٢٠٠١:٤١٥وهيب وندى (
   )Myers 1964- Torranc( تورانس -برنامج مايرز . ٣

    يهدف البرنامج الى تطوير القدرات االبداعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية حيث يتكون مـن              
هذه الكتب تدريبا عمليـا     مجموعة من الكتب والدفاتر المصممة لتحسين القدرات االبداعية وتقدم          

 وقد اثبت البرنامج فاعليته في تحسين       ،في نشاطات عملية تتطلب قدرات تصورية وقدرات عقلية       
  ) Torrance: 1965: 5-7(.التفكير التباعدي اللفظي

   )Khatena: 1973(برنامج خاثينا . ٤
خمـس  علـى    مم البرنامج لالطفال والبالغين حيث يتم التدريب ضـمن هـذا البرنـامج                ص

 اعادة التركيـب    ، المتشابهان ،استراتيجيات وهي تحويل المألوف الى غريب والغريب الى مألوف        
   )٤٢ :٢٠٠٣فتوحي وندى ( .والبناء والتأليف



  
)٣٥(

 

 Unlimited Talents Program By( ١٩٧١برنامج المواهب المتعددة لكارول شـليختر  . ٥

Carrol Shlliker 1971(   
 المتعددة احد البرامج العالمية الواسعة االنتـشار وهـو مـن البـرامج         يعد برنامج المواهب    

 نشأ هذا   ، وقد اثبت نجاحه في المدارس االبتدائية والثانوية       ،الناجحة في تنمية وتعليم انواع التفكير     
ني على نظريـة المواهـب    اذ بMobile Alabama((جامعة الباما / البرنامج في مدينة موبايل 

 والذي ينطلق من مبـدأ ان الطلبـة   Uta من جامعة يوتا Calvin Taylar تايلر  المتعددة لكالفن
 ، اتخـاذ القـرار  ، التنبؤ،االتصال(يمتلكون مواهب يمكن استغاللها لتنمية التفكير االبداعي المنتج  

   )٦٣ :٢٠٠٥ :الدليمي( ).التخطيط
 وذلك نتيجـة   GDRPيم   من قبل مكتب التعل    ١٩٧٤   وقد تم االعتراف ببرنامج المواهب عام         

لالختبارات الدقيقة التي اجريت عليه ونشر البرنامج في الواليات المتحدة من قبل الحكومة عـام               
 والية كما تم تبنـي      )٤٨( وقد تبنت وزارة التربية والتعليم برنامج المواهب في          ١٩٧٦ -١٩٧٥

   )٣٣-٢٠٠٠:٣٢ :مطر.( انكلترا والمانيا،البرنامج في كندا والمكسيك
  :داف البرنامجأه
   .يساعد المعلمين على االعتناء بقدرات الطلبة المتعددة. ١
   .يساعد الطلبة في التعرف على المشكالت وبحثها. ٢
   .يساعد الطلبة في تطوير مهارات االستفسار لتعريف المشكلة ووضع اسئلة وبحثها. ٣
   .تفجير القدرات الكامنة لدى الطلبة. ٤
ل الخطة للوصول الى نقاط الضعف والقوة التخاذ األجراء الـسليم فـي     يساعد الطلبة في تحلي   . ٥

   )٦٥ :٢٠٠٥:الدليمي(. حل المشكلة
   :مزايا برنامج المواهب المتعددة

  . كافةالمراحل كافة وفي لطلبة يمكن تعليم المهارات ل. ١
هارات تتيح  إذ أن ورشات عمل تدريب المعلمين للم      ،يمكن تدريب المعلمين على تنفيذ البرنامج     . ٢

   .لهم فرص دمج ما وراء المعرفة في المنهاج
  اليتطلب تنفيـذ البرنـامج شـراء ادوات معينـة بـل يحتـاج فقـط للتفاعـل والدافعيـة،                    . ٣
  )٦٥ :٢٠٠٥ :الدليمي() ٣٧- ٣٦ :٢٠٠٠:مطر(

  :الدراسات السابقة. ب



  
)٣٦(

 

هارات التفكيـر     سوف يستعرض الباحث الدراسات التجريبية التي استخدمت برامج في تنمية م          
  :االبداعي

 
   ):١٩٩٦(دراسة السرور . ١

 لتعليم التفكير في تنمية المهارات االبداعية لدى عينة من طلبـة   )الماستر ثنكر (    فاعلية برنامج   
  .كلية العلوم التربوية في الجامعة االردنية

 على تنميـة المهـارات     )الماستر ثنكر (    هدفت الدراسة التعرف على اثر برنامج تعليم التفكير         
 طالبا وطالبـة تـم      )٧٣( وتألفت العينة من     .االبداعية لدى طلبة كلية العلوم في الجامعة االردنية       

) ٣٥(طالب والثانية ) ١٠(طالبة و ) ٢٨(بينهم  ) ٣٨(توزيعهم الى مجموعتين االولى كان عددها       
 االولى المجموعة التجريبية والثانية ضابطة      طالبا، وقد مثلت المجموعة   ) ١٦(طالبة و ) ١٩(بينهم  

من قبل الباحثة وطبـق  نفسه لكلتا المجموعتين باالسلوب ) الموهبة والتفوق(وقد تم تدريس مساق     
 دقيقة في نهاية كل محاضرة وبعـد        )١٥(برنامج الماستر ثنكر على المجموعة التجريبية  بواقع         

يبيـة علـى الـضابطة فـي مهـارات التفكيـر       تحليل النتائج احصائيا تفوقت المجموعـة التجر  
    )١٩٩٦ :السرور.(االبداعي

  :)١٩٩٧(دراسة السرور وثائر . ٢
    اثر برنامج تدريبي لمهارات االدراك والتنظيم واالبداع على تنمية التفكير االبداعي لدى عينة             

  .من طلبة الصف الثامن
 تكونـت عينـة     ،ير االبداعي في االردن       استخدم ثالثة اجزاء من برنامج الكورت لتعليم التفك       

 طالبـا والـضابطة   )٣٥(اسيين تم توزيعهم الى مجموعتيين االولى تجريبية        رالبحث من صفين د   
 ومن ثم طبق اختبـار      ، حصة )٩٦( وقد استغرق تطبيق البرنامج اربعة اشهر بواقع         ، طالبا )٤٠(

التباين الختبـار الفـروق بـين       تورانس اللفظي البعدي على طلبة المجموعتين وباستخدام تحليل         
المجموعتين فقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين لـصالح المجموعـة              
التجريبية مما يدل على اثر البرنامج التدريبي لمهارات االدراك والتنظيم واالبـداع فـي تنميـة                

   )١٩٩٧ :السرور( .التفكير االبداعي
  
  
  



  
)٣٧(

 

  )٢٠٠٠(دراسة مطر . ٣
اثر برنامج تعليم التفكير والمواهب غير المحددة على تطوير القدرات االبداعية ومفهوم الذات                

  .لدى عينة من طلبة الصف الخامس األساسي
 فـي تطـوير   )المواهب المتعـددة (    هدفت الدراسة الى التعرف على اثر برنامج تعليم التفكير  

طالبا في منطقة عمان الكبـرى وتـم        )٥٨(من   وتكونت العينة    ،القدرات االبداعية ومفهوم الذات   
 وتكـون البرنـامج مـن    ،تقسيمهم الى مجموعتين متساويتين احداها تجريبية واالخرى ضـابطة   

 التفكيـر  ، االتـصال ، التنبـؤ ، اتخاذ القـرار ،التخطيط(مهارات ) ٥( تمرينا موزعا على   )١٢٥(
لنتائج تفوق المجموعة التجريبيـة      وقد طبق البرنامج على المجموعة التجريبية واظهرت ا        )المنتج

على الضابطة وبفرق دال احصائيا في التفكيـر االبـداعي ومفهـوم الـذات باسـتخدام تحليـل            
   .)٢٠٠٠ :مطر.(التباين

   )٢٠٠٠(دراسة العبدالالت . ٤
   اثر البرنامج التدريبي الدوات التفكير واالنتباه على التفكير االبداعي كقدرات وسمات ابداعيـة            

   .ينة من طالبات الصف االول الثانوي في كل من الفرعين العلمي واالدبيلدى ع
 DATT( )Direct Attention(فت الدراسة الى التعرف على اثر البرنـامج التـدريبي   د    ه

Thinking Tools(وتألفت العينة ، في تنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصف االول الثانوي 
مجموعتين تجريبية وضابطة وطبق مقياس تورانس اللفظي وقـائمتي       طالبة قسمت الى     )٨٠(من  

 وبدأ التدريب على البرنامج     .الشخصية والخصائص االبداعية في القياس القبلي     _ السمات العقلية   
 وثم اسـتخدم تحليـل التغـاير       .للمجموعة التجريبية ثم خضعتا كلتا المجموعتين لالختبار البعدي       

ومن ابرز النتائج تفوق طالبـات المجموعـة التجريبيـة علـى     ،عتينلمعرفة االفروق بين المجمو  
   .)٢٠٠٠العبدالالت ( .بعد االصالةبالضابطة 

   )٢٠٠١(دراسة وهيب وندى . ٥
  اثر برنامج توسعة االدراك في تنمية التفكير االبداعي لدى اساليب التعلم والتفكير الثالثة 

ك في تنمية االبـداعي لـدى طـالب الـصف        توسعة اإلدرا  جهدفت إلى التعرف على اثر برنام     
 طالبا وطبق مقياس تورانس النمـاط التفكيـر بـصورة           )٦٥(الخامس العلمي وتألفت العينة من      

جمعية وقسموا الطالب الى ثالثة مجاميع واستخدم في تحليل التباين معامـل ارتبـاط بيرسـون                
 واظهرت النتائج ان المجـاميع      ،روق الف ةلحساب الثبات وتحليل التباين ثنائي االتجاه الختبار دالل       



  
)٣٨(

 

وهيـب  ( .الثالثة تأثرت بالبرنامج وكان البرنامج ناجحا في تنمية التفكير االبداعي لدى الطـالب            
   )٢ :٢٠٠١ :وندى

   ):٢٠٠٥(دراسة الدليمي . ٦
)  األيسر ،االيمن(  اثر برنامج المواهب المتعددة في تنمية انماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ            

  ى طلبة المرحلة االعدادية لد
)  االيسر،االيمن(    هدفت الدراسة معرفة اثر برنامج المواهب المتعددة المرتبطة بنصفي الدماغ          

وطالبـة  طالبـا   ) ١٢٠( تألفت العينة من     ، لمتغير الجنس  تبعاًلدى طلبة الصف الرابع االعدادي و     
 الباحث باعداد دروس باالعتمـاد      مقسمين الى اربع مجموعات متساوية من الذكور واالناث وقام        

على برنامج المواهب المتعددة المطور وقد اظهرت النتائج باستخدام تحليل التباين وجود فـروق              
 :الـدليمي (دالة احصائيا ولصالح المجموعتين التجريبيتين باتجاه نمط التفكير المتكامـل النتـائج             

٢٠٠٥(.   
 

   )Burk(دراسة بورك . ١
 الدراسة الى التعرف على فاعلية برنامج دي بونو في تنمية قدرات التفكير التباعدي              استهدفت    

 متطوعا بالغا تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبية وضـابطة واسـتخدم            )٨٠(وتألفت العينة من    
اختبار تورانس اللفظي للتفكير االبداعي بوصفه اختبارا قبليـا وبعـديا للمجمـوعتين التجريبيـة               
والضابطة وتم تحليل البيانات احصائيا واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبيـة فـي بعـدي               

   )Bork :١٩٨٥.(الطالقة والمرونة واالصالة
   )Hally :١٩٦٨(دراسة هالي . ٢

هدفت الدراسة الى معرفة فاعلية استخدام الدراما االجتماعية للتدريب علـى الحلـول االبداعيـة               
 سنوات وقسمت العينـة الـى       )٥( طفال من اعمار     )٧٩(ينة الدراسة من     وتكونت ع  ،للمشكالت

 طبق على المجموعة التجريبيـة برنـامج يقـوم علـى الـدراما              ،مجموعتين تجريبية وضابطة  
االجتماعية ولمدة ستة اسابيع وتبين من النتائج تفوق اطفال المجموعة التجريبية اذ كـانوا اكثـر                

   )٤٤ :٢٠٠٣ :فتوحي وندى( .طةطالقة واصالة من المجموعة الضاب
 

   )Experimental Design( التصميم التجريبي للبحث :اوال



  
)٣٩(

 

    يعد استخدام تصميم تجريبي مناسب امر مهما في البحوث التجريبيـة اذ انـه يـساعد فـي                  
   وتم اختيار تصميم تجريبي يعرف بتصميم .الحصول على اجابات لفرضيات البحث

     .)١(متكافئة ذات االختبارين القبلي والبعدي وكما موضح في الجدول المجموعات ال
  )١(جدول 

  التصميم التجريبي للبحث
  المتغير التابع  االختبار البعدي  المتغير المستقل  االختبار القبلي  المجموعة
اختبار التفكيـر     التجريببية

  االبداعي
برنامج المواهب  

  المتعددة
اختبار التفكيـر   

  االبداعي
  تفكير االبداعيال

اختبار التفكيـر     الضابطة
  االبداعي

اختبار التفكيـر     بدون برنامج
  االبداعي

  التفكير االبداعي

 
 

  :مجتمع البحث/أ 
     يتكون مجتمع البحث من جميع طالبات الصف الثالث من معهدي اعداد المعلمات في مركز               

 طالبة  )٤٤٩( والبالغ عددهم    )٢٠٠٦ _ ٢٠٠٥( للعام الدراسي     )مدينة الموصل (محافظة نينوى   
 )٢٧٨( طالبة في معهد اعداد المعلمات الموصـل و          )١٧١(والذين توزعوا على المعهدين بواقع      

    .يبين ذلك) ٢(طالبة من معهد اعداد معلمات نينوى والجدول 
  مجتمع البحث في معهدي )٢(جدول 

  ) نينوى والموصلتإعداد معلما(
  عدد طالبات الصف الثالث  م المعهداس

  ١٧١  معهد اعداد معلمات الموصل
  ٢٧٨  معهد اعداد معلمات نينوى

  ٤٤٩  المجموع
  :عينة البحث/ب 

    تم اختيار احدى الشعب من معهد اعداد معلمات الموصل بصورة عشوائية ووقـع االختيـار             
ة واختيـر عـشوائيا احـد     شعب ومثلت المجموعة الضابط    )٧(من مجموع   ) ٣(رقم  على شعبة   



  
)٤٠(

 

 )١٠(مـن مجمـوع     ) ٢(رقم  الشعب من معهد اعداد معلمات نينوى ووقع االختيار على شعبة           
 وبعد استبعاد الطالبات الراسبات وفاقدات أحد الوالدين بلغ عدد      ،شعب ومثلت المجموعة التجريبية   

وعة الضابطة والجدول    في المجموعة التجريبية وما يقابلها في المجم       )٢٣( طالبة   )٤٦(الطالبات  
   .يبين ذلك) ٣(

  عينة البحث االساسية وتوزع طالبات الصف الثالث  )٣(جدول 
  في المجموعتين التجريبية والضابطة

  المجموع  عدد الطالبات  المجموعة  الشعبةرقم 
  الضابطة  ٣

  معهد معلمات الموصل
٢٣  

  التجريبية  ٢
  معهد معلمات نينوى

٢٣  

  
٤٦  

  افؤ  اجراءات التك:ثالثا
    لقد حرص الباحث على اجراء التكافؤ بين المجموعتين التجريبيـة والـضابطة فـي بعـض             

  :المتغيرات التي يعتقد انها قد تؤثر في نتائج البحث وهي
   . العمر الزمني للطالبات باألشهر-١
   . نتائج اختبار التفكير االبداعي القبلي-٢
   . حاصل الذكاء-٣
   . مستوى تعليم الوالدين-٤

    وقد تم الحصول على بيانات تلك المتغيرات من الطالبات فضال عن تطبيق اختبـار التفكيـر                
 ولغرض التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في جميع المتغيرات التـي            .االبداعي واختبار الذكاء  

 ٥( لعينتين مستقلتين ذي النهايتين عند مستوى داللة      ) T.Test(ذكرت انفا استخدم االختبار التائي      
   :وكما ياتي) ٤٤( وبدرجة حرية )٠,٠

  : العمر الزمني للطالبات_ ١
 وهو يوم اجراء التجربة واسـتخرج       )٢١،١٠،٢٠٠٥(    حسب أعمار طالبات عينة البحث لغاية     

   .يبين ذلك) ٤(مة التائية المحسوبة والجدول المتوسط الحسابي لالعمار واالنحراف المعياري والقي
  سابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبةالمتوسط الح )٤(جدول 



  
)٤١(

 

  للعمر الزمني لطالبات مجموعتي البحث باألشهر

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

  ٤,٢٠  ٢٣٨,٢٢  ٢٣  التجريبية
  ٣,٩٠  ٢٣٧,٠٩  ٢٣  الضابطة

٠,٩٥  

اللة احصائية في متغير العمر الزمني باالشهر           يتضح من الجدول اعاله عدم وجود فرق ذو د        
 لذا فـأن    )٢,٧٠٤( هي اقل من القيمة الجدولية والبالغة        )٠,٩٥(المحسوبة والبالغة   )ت(الن قيمة   

  .المجموعتين متكافئتان في هذا المتغير
 

ائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة        عدم وجود فرق ذي داللة احـص       )٥(    يتبين من الجدول    
   المحـسوبة والبالغـة     )ت(والضابطة في التفكير االبداعي باالختبار القبلـي وذلـك الن قيمـة             

 لذا فان المجموعتين متكافئتان في التفكيـر  )٢,٧٠٤( هي اقل من القيمة الجدولية والبالغة   )٠,٢٧(
  .االبداعي

   والقيمة التائية المحسوبةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري )٥(جدول 
  لدرجات اختبار التفكير االبداعي القبلي لطالبات مجموعتي البحث

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

  ٤,٩٩  ٧٠,١٣  ٢٣  التجريبية
  ٧,٧٧  ٧٠,٦٥  ٢٣  الضابطة

٠,٢٧  

 
 

تعرضـت  ،ن تكافؤ درجات طالبات مجموعتي البحث من حاصل الـذكاء           لغرض التحقق م  
الـدباغ  (المجموعتين التجريبية والضابطة الختبار رافن للمصفوفات المتتابعـة للبيئـة العراقيـة       

  :  يوضح ذلك)٥( وقام الباحث بمقارنة حاصل الذكاء للمجموعتين والجدول )١٩٨٣واخرون 
  
  
  



  
)٤٢(

 

  راف المعياري والقيمة التائية المحسوبةالمتوسط الحسابي واالنح )٦(جدول 
  لحاصل ذكاء الطالبات في مجموعتي البحث

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  لمحسوبةا

  ٧,٣٠  ٩١٠,٣٩  ٢٣  التجريبية
  ٤,٧٢  ٩١,٧٤  ٢٣  الضابطة

٠,١٩  

الب مجموعتي البحث فـي   عدم وجود فرق ذي داللة احصائية بين ط   )٦(    يتضح من الجدول    
   اقــل مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة )٠,١٩( المحــسوبة )ت(حاصــل الــذكاء الن قيمــة 

   . لذا فان المجموعتين متكافئتان في هذا المتغير)٢,٧٠٤(
  
 

لـك      لمعرفة مدى تكافؤ مجموعتي البحث في المستويات التعليمية للوالـدين تـم تـصنيف ت              
المستويات الى سبعة مستويات واعطي لكل مستوى درجة تمثل عدد سنوات الدراسة والجـدول              

   : يبين ذلك)٧(
  )٧(جدول 

  عدد سنوات الدراسة  المستويات التعليمية  ت
  صفر  امي  ١
  ٣  يقرأ ويكتب  ٢
  ٦  ابتدائية  ٣
  ٩  متوسطة  ٤
  ١٢  االعدادية وما يقابلها  ٥
  ١٤  المعهد  ٦
  ١٦  كلية فما فوق  ٧

    وبذلك تم تكميم المستويات التعليمية للوالدين وتحويلها إلى أرقام ثم طبق االختبار التائي وعلى          
   :النحو االتي



  
)٤٣(

 

 عدم وجود فـرق ذي داللـة احـصائية فـي       )٨( يتضح من الجدول     :المستوى التعليمي لالب  .آ
 هي اقـل    )٠,٢٩١(بة   المحسو )ت(المستويات التعليمية الباء طالبات مجموعتي البحث الن قيمة         

   . لذا فأن المجموعتين متكافئتان في هذا المتغير)٢,٧٠٤(من القيمة الجدولية البالغة 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة )٨(جدول 

  للمستويات التعليمية إلباء طالبات مجموعتي البحث

المتوسط   العدد  المجموع
  الحسابي

االنحراف 
  معياريال

 )ت(قيمة 
  المحسوبة

  ٤,١٦٦٥  ١١,٢١٧٤  ٢٣  التجريبية
  ٤,٠٤٣٤  ١١,٥٦٥٢  ٢٣  الضابطة

٠,٢٩١  

 عدم وجود فـرق ذي داللـة احـصائية فـي     )٩( يتضح من الجدول  :المستوى التعليمي لالم  .ب
) ٠,٢٤( المحسوبة والبالغـة     )ت(الن قيمة   ،المستويات التعليمية ألمهات طالبات مجموعة البحث     

  . موعتين متكافئتان في هذا المتغير لذا فأن المج)٢,٧٠٤(ن القيمة الجدولية والبالغة اقل م
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة )٩(جدول 

  للمستويات التعليمية ألمهات طالبات مجموعتي البحث

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

  ٤,٣٦  ٧,٠٩  ٢٣  التجريبية
  ٤,٣٦  ٧,٣٩  ٢٣  الضابطة

٠,٢٤  

 
 

   :اختبار التفكير االبداعي.١
  للتفكيـر االبـداعي الـصورة اللفظيـة     ) Torrance:1974(    استخدم الباحث اختبار تورانس  

الوطن العربي ويعـد مـن     واالختبار قد طبق واستخدم في العديد من الدراسات والبحوث في           ،)أ(
 ترجم الى عـدد مـن اللغـات         إذاشهر االختبارات العقلية التي وضعت لقياس التفكير االبداعي         

واستخدم في الكثير من الدول ويصلح  هذا االختبار لالستخدام في جميع المراحل الدراسية مـن                 



  
)٤٤(

 

 :معمـري ال(  وكذلك يتمتـع بـدرجات صـدق وثبـات عاليـة     ،الروضة وحتى الدراسات العليا  
١٩٩٨،١٢٧.(   

  :وصف االختبار/ آ
   :    يتكون االختبار من سبعة انشطة مقسمة كما يأتي

 تتكون من انشطة اسأل وخمن ووضعت صورة لحادث معين ويطلب           :األنشطة الثالثة االولى  . ١
من الشخص المفحوص ان يسأل اسئلة عن كل ما هو حادث في الصورة بعيدا عن االسئلة التـي              

  . لمجرد النظر الى الصورةيجاب عليها
    اما النشاط الثاني فيتعلق بتخمين االسباب لنص الصورة ويطلب مـن المفحـوص االسـباب               

   . دقائق)٥(الممكنة والمؤدية للحادث بغض النظر عن زمن وقوع الحادث ومدة النشاط 
خص المفحوص     والنشاط الثالث يتعلق بتخمين النتائج المصاحبة لوقوع الحادث ويطلب من الش        

  .التفكير بكل النتائج الممكنة
 يحتوي هذا النشاط على صورة الحد انواع اللعـب لالطفـال،            :النشاط الرابع تحسين االنتاج   . ٢

 ويطلـب مـن الـشخص       ،وهي عبارة عن فيل صغير محشو بالقطن له وزن وطول محـددين           
بة بعد تعـديلها مـصدرا      المفحوص تقديم الوسائل التي يمكن ان يفكر فيها بحيث تصبح هذه اللع           

  .لمزيد من السرور والفرح
 يعتمد هذا النشاط على استعماالت غير الـشائعة         :النشاط الخامس االستعماالت الغير الشائعة    . ٣

 يطلب من الشخص المفحوص التفكير باكبر عدد ممكن من االسـتعماالت غيـر       إذلعلب الصفيح   
   .ئق دقا)١٠(المألوفة لعلب الصفيح ومدة هذا النشاط 

 في هذا النشاط يطلب من الشخص المفحـوص التفكيـر    :النشاط السادس االسئلة غير الشائعة    . ٤
باكبر عدد ممكن من االسئلة غير الشائعة التي يسألها عن علب الصفيح بشرط ان تـؤدي هـذه                  

   . دقائق)٥( ومدة النشاط ،االسئلة الى اجابات عديدة ومتنوعة
 يواجه المفحوص في هذا النشاط موقـف غيـر محتمـل            ):انافترض  (النشاط السابع عنوانه    .٥

 ،افترض أن للسحب خيوطا تتدلى منها وترتبط باالرض ما الذي يحـدث        ،وصف الموقف ،الحدوث
   . دقائق)٥(اكتب كل تخميناتك على الصفحة ومدة النشاط 

  :طريقة تصحيح االختبار/ ب



  
)٤٥(

 

انس للحـصول علـى نتـائج        يجب على المصحح استخدام دليل التصحيح الختبـار تـور          :أوال
   :موضوعية لذا اشارت تعليمات االختبار الى اهمية االعتناء به ويتم من خالل

   .إعداد قائمة لتفريغ البيانات. ١
  .مراجعة كل ورقة من اوراق المستجيبين وشطب االجابات المتكررة. ٢
ت التكرار امـام    إليجاد وزن األصالة يجري تدوين البيانات في قائمة خاصة مع وضع اشارا           . ٣

   .كل منها
   .تفريغ البيانات في قائمة تفريغ االجابات الخاصة بها. ٤

   : تكميم اجابات المفحوصين:ثانيا
 الطالبة على ذكر اكبر عدد ممكن من االجابات المناسبة          ة وتقاس بقدر  :درجة الطالقة الفكرية  . ١

   .ا عالقة بموضوع االختبار والتي ليس له، مطروحا منها االجابات المتكررة،في زمن معين
 وكلما زاد عـدد     ، وتقاس بقدرة الطالبة على توزيع االجابات المناسبة       :درجة المرونة التلقائية  . ٢

 وتعطى درجة واحدة لكل نوع من االجابات مهما كان          ،االجابات المتنوعة ازدادت درجة المرونة    
  .عدد االفكار التي تنتمي الى ذلك النوع

وتقاس بقدرة الطالبة على اعطاء اجابات غير شائعة مقارنة بزميالتها وعليـه      :درجة االصالة . ٣
 وقـد وضـع     ،تكون درجة االصالة مرتفعة اذا كان تكرارها االحصائي قليال والعكس صـحيح           

  )١٠( في الجدول ةتورانس نسبا مئوية لتقدير االصالة وهي كما موضح
   األصالةةيوضح النسب المئوية لتكرار الفكرة ودرج)١٠(جدول 

  درجة االصالة  النسبة المئوية لتكرار الفكرة
      صفر   فأكثر % ٥    

١       %٤,٩٩-٢  
  ٢       %٢   أقل من 

Torrance:1974,14((  
  :صدق االختبار

    وللتحقق من صدق االختبار قام الباحث بعرضه على لجنة من المحكمين في مجـال التربيـة                
ان صدقه ومدى مالئمته لطالبات الصف الثالث واجراء التعديالت      وذلك لبي  )١(وعلم النفس ملحق    



  
)٤٦(

 

 وقـد   .فأكثر معيارا لقبول الفقـرات او رفـضها       % ٨٠ وقد اعتمد الباحث نسبة اتفاق       .المناسبة
حصلت جميع فقرات االختبار على اتفاق المحكمين لذا عاالختبار صادقاد .   

  :ثبات االختبار
   طبـق االختبـار علـى    إذاستخدم الباحث طريقة اعادة االختبـار       للتحقق من ثبات االختبار  

معهد اعداد معلمات نينوى ومعهد اعداد معلمات       ( طالبة اختيروا عشوائيا من كال المعهدين        )٣٠(
طالبة من كل معهد وتم بعد اسبوعين اعادة االختبـار علـى الطالبـات              ) ١٥( وبواقع   )الموصل

وهو معامل ثبات جيد يمكن     % ٨١ معامل االرتباط وبلغ     انفسهم وتحت الظروف نفسها واستخرج    
 )%٧٥( الى ان معامل االرتباط يعد عاليا اذا كـان           )١٩٨٩يشير سمارة واخرون    (الوثوق به اذ    

   ).١٢٠ ،١٩٨٩ :سمارة( .فأكثر
    ولغرض التحقق من ثبات تصحيح االختبار استخرج ثبات التـصحيح عبـر المـصححين اذ               

   وباسـتخدام معادلـة      التدريـسيات المتخصـصات    إحـدى  من قبل    صححت نفس االستمارات  
   ).%٩٨( بلغت نسبة االتساق بينها وبين الباحث )بيرسون(
   :برنامج المواهب المتعددة. ٢

    يحوي برنامج المواهب المتعددة على دروس تدريبية تساعد الطلبة علـى تنميـة تفكيـرهم               
هم بعض مهارات التفكير الضرورية التي تـساعدهم        وتجعلهم يفكرون بطريقة ابداعية خالل اتقان     

على تنظيم المعلومات وحل المشكالت وتحثهم على طرح االسئلة وتزيد من ثقتهم بأنفسهم وتحسن    
حـسين وعبـد    (مهارات الكتابة لديهم فضال عن تدريب الطلبة على اتخاذ القرارات بشكل سليم             

ديد من البرامج تم اختيار برنامج المواهب        وبعد اطالع الباحث على الع     ،)٢٧٧ ،٢٠٠٢: الناصر
 اتخـاذ   ،التخطيط(المتعددة والخاص بتنمية التفكير االبداعي والذي شمل العديد من الدروس مثل            

   ).٢٠٠٠( والمستمد من دراسة مطر عام ) التفكير المنتج، االتصال، التنبؤ،القرار
 المهمة للوصول الى حل المـشكلة        ان الهدف االساسي لمهارة التخطيط هو تنظيم       : التخطيط. ١

  :وقد تضمن التخطيط خمس مهارات هي
  

                                         
        ماجـستير علـم الـنفس       )معهد معلمات نينـوى   ( الست خلود بشير عبد االحد ،

  . التربوي



  
)٤٧(

 

   .التعبير عن الهدف/  آ
   .تعريف المصادر الالزمة للتنفيذ/ ب
   .تنظيم الخطوات/ ج
  .األخذ بعين االعتبار المشاكل او المصاعب التي قد تظهر وتعترض انجاز المهمة/ د
دروس ) ٤(وقد تضمنت هذه المهارة     ،)٣١٠ ،٢٠٠٥ :السرور(.التفكير بطرق لتحسين الخطة   / ح

  مع الواجبات البيتية                                                  
  : يمكن التوصل الى اتخاذ القرار بخمس سلوكيات هي: اتخاذ القرار. ٢
   .التفكير بأشياء عديدة ومتنوعة يستطيع الفرد عملها/ آ

   .التي تطرح عن االشياء التي تود الطالبات عملهاالتفكير باألسئلة المختلفة / ب
   .استخدام اإلجابات للتوصل إلى عمل القرار/ ج
  .وضع القرار النهائي/ د
 دروس لتعليم   )٤(وتم صياغة   ،)٢٨ ،١٩٩٩ :الحروب( إعطاء أسباب عديدة ومتنوعة للقرار    / ح

   .مهارة اتخاذ القرار فضال عن الواجبات البيتية
  : ن تحليل مهارة التنبؤ من خاللويمك: التنبؤ. ٣
   .ضع في االعتبار كل االسباب والنتائج المحتملة للموقف/ آ

   .  تنبؤ على حدةلاختر نوعية لك/ ب
   .اختر أفضل سبب أو نتيجة للموقف/ ج
دروس  )٤(وتم صياغة  ،)٤٣ :٢٠٠٢حسين وعبد الناصر    (قدم أسباب متعددة الختيارك السبب    / د

  . عن الواجبات البيتيةلمهارة التنبؤ فضال 
  : وتتضمن ستة مهارات: االتصال. ٤
  .إعطاء كلمات مفردة عديدة ومتنوعة لوصف الشئ/ آ

إعطاء كلمات لوصف مشاعر الشخص وتتضمن كلمات معرفية ما ترى وتسمع وتتـذوق او              / ب
   .تشم او ما تشعر به

  .التفكير بأجراء مقارنات متعددة/ ج
هم عواطفهم ومشاعرهم وتساعد الطالبات على تطـور الـتقمص          دع اآلخرين يعرفون انك تف    / د

   .العاطفي



  
)٤٨(

 

  .تداعي األفكار الحر بصورة شفهية او كتابية/ ح
، ٢٠٠٢ :الـسرور (إظهار المشاعر واألفكار والحاجات التي تركز على االنشطة االيحائيـة           / و

٤١٣(   
  . دروس لتعليم مهارة االتصال) ٤(    وقد تم صياغة 

 جزء مهم في العملية االبداعية وهو الخروج عن االمـألوف وان المهـارات              :لمنتجالتفكير ا . ٥
   :االربعة لموهبة التفكير االنتاجي مرادفة لعملية االبداع عند تورانس والتي تتضمن

   ).الطالقة(التفكير بأفكار عديدة / آ
   ).المرونة(التفكير بأفكار متنوعة / ب
   ).صالةاال(التفكير بأفكار غير عادية / ج
   )اإلسهاب(اإلضافة إلى األفكار / د

  :     وعند تحليل المهارة يكون التركيز على ما يأتي
   .االبتعاد عن المألوف. ١
   .ضع دائما مجموعة من البدائل. ٢
   .اعمل على قلب الفكرة التي اخترتها. ٣
   .طور الفكرة. ٤
   .االنتهاء إلى إنتاج فكري مميز. ٥

   )٣٨ ،١٩٩٩ :الحمادي( تحفز وتثير االفكار االبداعية عند االنسان     كل هذه المهارات
 دروس لتعليم مهارة التفكير المنتج وكل درس تـضمن مقدمـة لتوضـيح        )٤(   وقد تم صياغة    

  .المهارة التي على اساسها يقدم المثال ومن ثم التمرين والواجب البيتي
 دروس او لقاءات اي ان مجمـوع  )٤(ن  مهارات وكل مهارة تتضم)٥(    وقد تضمن البرنامج    

  .  درسا فضال عن التمارين والواجبات البيتية)٢٠(الدروس 
  :  صدق البرنامج

    للتحقق من صدق البرنامج قام الباحث بعرضه على لجنة من المحكمين في مجـال التربيـة                 
ديالت المناسـبة   وذلك للتأكد من صالحيته ومالئمته للطالبات واجراء التع       ) ١(وعلم النفس ملحق    

   ).%١٠٠(وقد حصل البرنامج على اتفاق الخبراء على صالحية الدروس اذ كانت نسبة االتفاق 
  



  
)٤٩(

 

  : تطبيق البرنامج
 بواقع حصتين فـي االسـبوع للمجموعـة         )٢٠٠٥/  ١٠/  ٢٥(    بدأ تطبيق البرنامج بتاريخ     

) ٢٠٠٦/  ١  /٨(ق بتاريخ    دقيقة وتم االنتهاء من التطبي     )٤٥(التجريبية وكل محاضرة تستغرق     
  .  يوضح جدول الدروس االسبوعي لتطبيق برنامج المواهب المتعددة)٢(والملحق 

  :الوسائل اإلحصائية
   . معامل ارتباط بيرسون-١
   . االختبار التائي لعينتين مستقلتين-٢

   . في العمليات االحصائيةSpss    وقد افاد الباحث من الحقيبة االحصائية 
 

   :عرض النتائج: اوال
الكشف عن اثر برنامج المواهب المتعددة في التفكير االبداعي         (    للتحقق من هدف البحث وهو      

تم عرض كل فرضية ونتيجة اختبارها وكما ) لدى طالبات الصف الثالث في معهد اعداد المعلمات       
   :يأتي

في متوسـط الفـروق بـين درجـات        ) ٠,٠٥(إحصائية  اليوجد فرق ذو داللة     (الفرضية األولى   
   ).االختبارين القبلي والبعدي للتفكير االبداعي لدى طالبات المجموعة الضابطة

    وللتحقق من صحة الفرضية حسبت درجات االختبارين القبلي والبعـدي للتفكيـر االبـداعي              
قيمـة التائيـة    كما حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وال      ،لطالب المجموعة الضابطة  

المحسوبة لفروق الدرجات بين االختبارين القبلي والبعدي للتفكير االبداعي لدى طالبات المجموعة            
   .)١١(الضابطة وكما موضح في الجدول 

  المحسوبة لفروق الدرجات) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  )١١(جدول 
  بداعي لطالبات المجموعة الضابطةبين االختبارين القبلي والبعدي للتفكير اإل

المجموعة 
  الضابطة

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

  ٤,٩٩  ٧٠,١٣  ٢٣  خ قبلي

  ٧,٧٧  ٧٠,٦٥  ٢٣  خ بعدي

٠,٢٧  



  
)٥٠(

 

 )ت( وهـي اقـل مـن قيمـة     )٠,٢٧( المحسوبة )ت( أن قيمة )١٠(يتضح من الجدول           
مما يدل على عدم وجود فرق ذي داللة احصائية في متوسط الفـروق             ) ٢,٧٠٤(الجدولية البالغة 

  .بين درجات االختبارين القبلي والبعدي للتفكير االبداعي لذا تقبل الفرضية الصفرية
في متوسط الفروق   ) ٠,٠٥( ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة         (:الفرضية الثانية 

بعدي للتفكير االبداعي لدى طالبات المجموعة التجريبية ولصالح        بين درجات االختبارين القبلي وال    
   ).االختبار البعدي

    وللتحقق من صحة الفرضية حسبت درجات االختبارين القبلي والبعـدي للتفكيـر االبـداعي              
 )ت(لطالبات المجموعة التجريبية كما حسب المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري وقيمـة              

درجات بين االختبارين القبلي والبعدي للتفكير االبداعي لدى طالبات المجموعة          المحسوبة لفروق ال  
   ).١٢(التجريبية وكما موضح في جدول 

  المحسوبة لفروق الدرجات) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  )١٢(جدول 
  بيةبين االختبارين القبلي والبعدي للتفكير االبداعي لطالبات المجموعة التجري

المجموعة 
  التجريبية

المتوسط   العدد
  الحسابي

  المحسوبة) ت(قيمة  االنحراف المعياري

  ٥,٤٣  ٧٠,٨٣  ٢٣  خ قبلي
  ١٩,٥  ٨٨,٣  ٢٣  خ بعدي

٤٠١٤  

  
 هـي اكبـر مـن القيمـة     )٤,١٤(المحسوبة والبالغة ) ت( أن قيمة  )١٢(    يتضح من الجدول    

 ذي داللة احصائية في متوسط الفروق بـين  مما يدل على وجود فرق ) ٢,٧٠٤(الجدولية والبالغة   
درجات االختبارين القبلي والبعدي للتفكير االبداعي لصالح االختبار البعدي لذا ترفض الفرضـية             

   .ةالصفري
 بـين متوسـطي     )٠,٠٥(ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللـة            (:الفرضية الثالثة 

تعرضون لبرنامج المواهب المتعددة ودرجات طالبات      درجات طالبات المجموعة التجريبية الذين ي     
   .)المجموعة الضابطة الذين لم يتعرضوا للبرنامج في االختبار البعدي للتفكير اإلبداعي

    وللتحقق من صحة الفرضية حسبت درجات اختبار التفكير االبداعي البعدي لكل من طالبـات           
المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري      المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة كما حسب       



  
)٥١(

 

 المحسوبة لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار التفكير االبداعي وكما موضح         )ت(وقيمة  
  ).١٣(في الجدول 

المحسوبة لدرجات ) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  )١٣(جدول 
  بداعي البعديالتجريبية والضابطة في اختبار التفكير اال المجموعتين

) ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  المحسوبة

  ١٩,٥٢  ٨٨,٣٠  ٢٣  التجريبية
  ٧,٧٧  ٧٠,٦٥  ٢٣  الضابطة

٤,٠٣  

 أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية فـي          )١٣(        يتضح من الجدول    
من المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الـضابطة  اختبار التفكير االبداعي البعدي اعلى     

 )٤,٠٣( المحسوبة   )ت(وعند اختبار داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين بلغت قيمة           
 مما يدل على وجود فرق ذي داللة احصائية بين          )٢,٧٠٤(وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة       

لبعدي للتفكير االبداعي ولصالح المجموعة التجريبية      متوسطي درجات المجموعتين في االختبار ا     
    .وعليه تقبل الفرضية البديلة

  : جتفسير النتائ
    يعزي الباحث وجود فرق ذو داللة احصائية بين درجات االختبارين القبلي والبعدي للتفكيـر              

لحاصـل بـين   االبداعي لدى طالبات المجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي وكذلك الفرق ا   
 تعرضن لبرنامج المواهب المتعددة ودرجات طالبات       اللواتيدرجات طالبات المجموعة التجريبية     

 لم يتعرضن للبرنامج في االختبار البعدي للتفكير االبداعي ولـصالح           اللواتيالمجموعة الضابطة   
 لـدى طالبـات    هو ان لبرنامج المواهب المتعددة اثر في التفكير االبـداعي      .المجموعة التجريبية 

الصف الثالث في معهد اعداد المعلمات وهذا يتفق مع منطلق االطار النظري لبرنامج المواهـب               
 هو ان للبرنامج اثر في تنمية وتعليم انواع التفكير ونجاحـه فـي              ١٩٧١المتعددة لكارل شليختر    

   .كافة مراحل التعليم
ـ  ان الطلبةCalvin Taylar    فضال عن تأكيد كالفن تايلر   يمكـن اسـتغاللها   اً يمتلكون مواهب

 ،٢٠٠٥ :الـدليمي (لتنمية التفكير االبداعي المنتج وكذلك في تفجير الطاقات الكامنة لدى الطلبـة             
٦٣(   



  
)٥٢(

 

 )١٩٩٧ : الـسرور  ،١٩٩٦ :كدراسة السرور (    وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة        
 والتي اكـدت    )٢٠٠٥ :والدليمي( )٢٠٠١ :ووهيب وندى ( )٢٠٠٠ :العبداالت( )٢٠٠٠: ومطر(

في نتائجها يمكن تعليم انماط التفكير للطلبة ومنها التفكير االبداعي وكذلك كما اشـارت دراسـة                
   .مطر الى ان برنامج المواهب الغير محدود له قدرة  على تطوير القدرات االبداعية

ية التفكير االبداعي لدى طالبات         وتستنتج من ذلك وجود اثر لبرنامج المواهب المتعددة في تنم         
  .معهد اعداد المعلمات

  : التوصيات
 المعلمين والمعلمات والمرحلة اإلعداديـة ومنهـا        دعدا إ إدخال برامج تنمية التفكير في معاهد     .١

   .برنامج المواهب المتعددة لتعليم الطلبة مهارات التفكير وتفجير القدرات الكامنة لديهم
  .درسات على طريقة تطبيق برنامج المواهب المتعددة في المدارستدريب المدرسين والم. ٢

توفير األجواء الديمقراطية في داخل حجرة الدراسة لمناقشة المشكالت العلمية بعقل متفتح يتحاور             
 . مع الطلبة وليس بطريقة فرض اآلراء

  : المقترحات
   .رنامج على الذكور معاهد المعلمين لمعرفة مدى تأثير البفيإجراء دراسة مماثلة . ١
  .إجراء دراسة مماثلة على مراحل دراسية اخرى. ٢

 التفكيـر   فـي إجراء دراسات مماثلة لتطبيق برامج اخرى في تعليم التفكير لمعرفة مدى اثرهـا              
    .االبداعي

  المصادر 
داع     ( :١٩٧٨ عبد الستار  ،ابراھیم .١ ي دراسة االب دة ف اق جدی ت )اف ى  ، الكوی ة االول ة  ، الطبع  وكال
  .مطبوعاتال
شاط      ١٩٩٧ امیرة طھ    ،بخش .٢ ستوى الن ي خفض م ة ف  فاعلیة برنامج لتنمیة المھارات االجتماعی

  . جامعة عین شمس.١ ج،)٢١( مجلة كلیة التربیة عدد ،الزائد لدى االطفال بطیئي التعلم
شر  ، نظریات وبرامج في تربیة المتمیزین والموھوبین    ،١٩٩٩ انیس   ،الحروب .٣  دار الشروق للن

   . االردن، عمان،یعوالتوز
ر    ،٢٠٠٢ ثائر وعبد الناصر فخرو  ،حسین .٤ ارات التفكی ل مھ ر   ١٠٠( دلی ي التفكی ارة ف  ١ ط) مھ

  . االردن،دار الدرر للنشر والتوزیع
ادي .٥ ي ،الحم داع  ،١٩٩٩ عل ة االب ان ( حقن داع الثم رق االب شر   )ط ة والن زم للطباع ن ح  دار اب

   . لبنان، بیروت،والتوزیع
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ر المرتبطة     ،٢٠٠٥ظ   یاسر محفو  ،الدلیمي .٦ اط التفكی ة انم  اثر برنامج المواھب المتعددة في تنمی
دماغ  صفي ال ن(بن سر،االیم ة ) االی ة االعدادی ة المرحل دى طلب شورة _  ل ر من ورة غی ة دكت اطروح

   .جامعة الموصل_ مقدمة الى كلیة التربیة 
دلیمي .٧ د   ،ال د محم وظ حام ر محف ددة   ،٢٠٠٥ یاس ب المتع امج المواھ ر برن اط   اث ة انم ي تنمی ف

  .  لدى طلبة المرحلة االعدادیة) االیسر،االیمن(التفكیر المرتبطة بنصفي الدماغ 
ري .٨ م  ،الدوس الح جاس اد    ،١٩٨٥ ص ھ واالرش امج التوجی یط برن ي تخط ة ف ات العلمی  ، االتجاھ

   ).١٥(مجلة رسالة الخلیج عدد 
د   _  االبداع العام والخاص   ،١٩٨٩ الكسندور   ،روشكا .٩ ة غسان عب و فخر   ترجم دد  ، الحي اب  الع
   . الكویت،المجلس الوطني للثقافة والفنون) ١١٤(

ز المعلومات     ،١٩٩٥ فتحي مصطفى    ،الزیات .١٠ ي وتجھی وین العقل ة للتك  ، مصر ، االسس المعرفی
  .دار الوفاء المنصورة_  الطبعة االولى ،سلسلة علم النفس المعرفي

امج     ،١٩٩٦ نادیا ھایل    ،السرور .١١ ارات      )نكر الماستر ث ( فاعلیة برن ة المھ ي تنمی ر ف یم التفكی  لتعل
ة   ،االبداعیة لدى عینة من طلبة كلیة العلوم في الجامعة االردنیة    دد  ، مجلة مركز البحوث التربوی  الع

   .العاشر، السنة الخامسة قطر
وبین ١٩٩٨ نادیا ھایل    ،السرور .١٢ ى   . تربیة المتمیزین والموھ ة االول دار الفكر للطباعة   _  الطبع

  .عمان االردن_ وزیع والنشر والت
  . عمان، دار وائل للنشر والتوزیع،١ مقدمة في االبداع ط،٢٠٠٢ نادیا ھایل ،السرور .١٣
سرور .١٤ سین   ،ال ازي ح ائر غ ل وث ا ھای ارات االدراك   ،١٩٩٧ نادی دریبي لمھ امج ت ر برن  اث

امن     صف الث ة ال ن طلب ة م ة اردنی دى عین داعي ل ر االب ة التفكی ى تنمی داع عل ة  مج،والتنظیم واالب ل
   . الجامعة االردنیة، العدد االول،المجلد الرابع والعشرون. دراسات العلوم التربویة

عادة .١٥ د ،س ودة احم ر ٢٠٠٣ ج ارات التفكی دریب مھ ى، ت ة االول شر . الطبع شروق للن  دار ال
  . االردن، عمان،والتوزیع

سلطاني .١٦ اس  ،ال د عب دنان محم ص  ،١٩٨٤ ع سمات الشخ بعض ال ة ب درات االبداعی ة الق یة  عالق
  ).اطروحة دكتورا غیر منشورة( كلیة التربیة ،جامعة بغداد،لطلبة المرحلة االعدادیة

مارة .١٧ رون  ،س ز واخ ة    ،١٩٨٩ عزی ي التربی ویم ف اس والتق ادئ القی شر  ٢ ط، مب ر للن  دار الفك
   . االردن، عمان،والتوزیع

سویدان .١٨ دلوني     ،ال رم الع د اك د ومحم ارق محم داع ( ٢٠٠٤ ط ادئ االب ة ل)مب شر   دار قرطب لن
  .٣الكویت ط_والتوزیع 

   . االردن، عمان١ وزارة الشباب ط، تنمیة التفكیر االبداعي،٢٠٠١ عبد القادر ،الشخلي .١٩
بحي .٢٠ سیر ،ص داع _ ١٩٩٢ تی ة واالب سوبة _ الموھب ھ المح شخیص وادوات ق الت دار _ طرائ

  .١عمان ط_ التنویر العلمي للنشر والتوزیع دار اشراق للنشر والتوزیع 
داعي ط    ،٢٠٠١د حمد   محم ،الطیطي .٢١ ر االب درات التفكی ة ق ع    ١ تنمی شر والتوزی سیرة للن  دار الم

  . االردن،والطباعة، عمان
ة     ، العملیة االبداعیة في فن التصویر   ،١٩٨٧ شاكر   ،عبد الحمید  .٢٢ وطني للثقاف س ال ت المجل  الكوی

   ).١٠٩( سلسلة كتب عالم المعرفة ،والفنون واالدب
     . مصر، القاھرة، دار النھضة العربیة،التفوق العقلي واالبتكار ،١٩٧٧ عبد السالم ،عبد الغفار .٢٣
شر  ١ نماذج تربویة تعلیمیة معاصرة ط،٢٠٠٠ نبیل احمد    ،عبد الھادي  .٢٤  ، دار وائل للطباعة والن

   .عمان، االردن
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رو شمعون      ،عبد نور  .٢٥ یس كب اظم وق م        ( ١٩٩٤ ك ى ك دماغي عل ادئ العصف ال ر استخدام مب اث
  . جامعة تكریت)تجھا الطلبة المتمیزون والمتمیزاتونوع االفكار التي ین

دالالت .٢٦ الح  ،العب ف اهللا ص ماء طی اه  ،٢٠٠٠ اس ر واالنتب دریبي ادوات التفكی امج الت ر برن  اث
انوي          ات الصف االول ث ة من طالب دى عین ة ل المباشر على التفكیر االبداعي كقدرات وسمات ابداعی

ا   ،االردنیة الجامعة ،في كل من الفرعین االدبي والعلمي    ر    ( كلیة الدراسات العلی رسالة ماجستیر غی
    ).منشورة

ر       ( ٢٠٠٢ شذى عبد الباقي وعمر ابراھیم عزیز  ،العجیلي .٢٧ ة التفكی ي تنمی ذھني ف ر العصف ال اث
سیة    ة  ((االبتكاري لدى طلبة المرحلة االعدادیةخالصة بحوث الموتمر القطري الثاني للعلوم النف تنمی

  . ابن رشد– كلیة التربیة -جامعة بغداد–)) نسان العراقي لمواجھة التحدیاتاالبداع وتحفیزه في اال
ان  .٢٨ د   ،العن د الحمی ان عب ل  ،٢٠٠١ حن ة الطف رامج تربی ى . ب ة االول شر  ، الطبع فاء للن  دار ص

  . االردن، عمان،والتوزیع
انم .٢٩ د  ،غ ود محم ال  ( ٢٠٠٤ محم د االطف ر عن ع ط  )التفكی شر والتوزی ة للن ان١ دار الثقاف  ، عم
   .ردناال

داعي    ( ،٢٠٠٣ ندى فتاح زیدان  ، فاتح ابلحد  ،فتوحي .٣٠ ر االب ة التفكی ي تنمی  ،اثر برنامج سكامبر ف
   ).١( العدد )١(مجلة ابحاث كلیة المعلمین المجلد 

دان    ،فتوحي .٣١ اح زی دى فت داعي       ، فاتح ابلحد ون ر االب ة التفكی ي تنمی امج سكامبر ف ر برن ة  ، اث  مجل
   ).١( العدد ،)١( المجلد ،ابحاث كلیة المعلمین

وحي .٣٢ دان   ،فت اح زی دى فت د ون اتح أبلح اض   ،٢٠٠٢ ف ال الری دى اطف داعي ل ر االب اس التفكی  قی
ي       ( سان العراق ي االن زه ف داع وتحفی خالصة بحوث المؤتمر القطري الثاني للعلوم النفسیة وتنمیة االب

   .ابن رشد_  جامعة بغداد كلیة التربیة .لمواجھة التحدیات
ر .٣٣ دنان  ،مط ا ع درات       ،٢٠٠٠ رن ویر الق ى تط دود عل ر المح ب غی یم المواھ امج تعل ر برن  اث

صف الخامس االساسي    ة ال دى طلب ذات ل وم ال ة ومفھ ة ،االبداعی ة االردنی ستیر ، الجامع الة ماج  رس
   .غیر منشورة

درات االدراك    ( ،١٩٩٨ سیفان صائب سلیمان شاجي    ،المعاضیدي .٣٤ ھ بق داعي وعالقت التفكیر االب
   ).اطروحة غیر منشورة( كلیة االداب ، الجامعة المستنصریة، بغداد)ة الجامعةفوق الحسي لدى طلب

ري .٣٥ سین ،المعم ي ح د عل یمن  ،١٩٩٨ احم ي ال ة ف ة الثانوی ة المرحل د طلب داعي عن ر االب  التفكی
دین          ستوى التعلیمي للوال العمر والجنس والتخصص الدراسي والم داد  ،وعالقتھ ب ة   _  بغ ة التربی كلی

   . دكتورا غیر منشورة اطروحة)ابن رشد(
ة   .٢ االھداف التربویة في القطر العراقي ط ١٩٩٠،وزارة التربیة  .٣٦ ة وزارة التربی ة مطبع  - مدیری

  .بغداد
دان    ، محمد یاسین   ،وھیب .٣٧ اح زی دى فت ر       ،٢٠٠١ ن ة التفكی ي تنمی امج توسعة االدراك ف ر برن  اث

ة االداب  )لمتكامل ا، االیسر،االیمن(االبداعي لدى اسالیب التعلم والتفكیر الثالثة   ة  _  مجلة كلی جامع
   .العراق_  بغداد ، العدد السادس والخمسون،بغداد
ب  .٣٨ د یاسین  ،وھی دان    ، محم اح زی دى فت ا    ،٢٠٠١ ن ر انواعھ ة التفكی رامج تنمی تراتیجیاتھا، ب  ، اس

   .العراق_  جامعة الموصل ،اسالیبھا، دار الكتب للطباعة والنشر
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  )١(ملحق 
  يبين أسماء الخبراء على االختبار والبرنامج

  المقياس  االختبار  مكان العمل  اسم الخبير  ت
  *  *  كلية اآلداب/جامعة بغداد  سعاد معروف الدوري. د.آ  .١
  *  *  كلية التربية/جامعة الموصل  محمد ياسين وهيب.د.آ  .٢
كليــة /الجامعــة المستنــصرية  إبراهيم عبد الخالق رؤوف. د.آ  .٣

  التربية
*  *  

كليـة التربيـة    /جامعة تكريت   علوم محمد علي. د.م.آ  .٤
  للبنات

*  *  

  *  *  كلية التربية/جامعة دهوك  لويس كارو بندر. د.م.آ  .٥
  *  *  كلية التربية/جامعة الموصل   ياسر محفوظ الدليمي.د  .٦
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  )٢(ملحق 
  يبين أيام وتواريخ تطبيق البرنامج

  التاريخ  اليوم  ت
  ٢٠٠٥ /١٠ / ٢٦  األربعاء  .١
  ٢٠٠٥ /١٠ /٣٠  األحد  .٢
  ٢٠٠٥ /١١ /٢  األربعاء  .٣
  ٢٠٠٥ /١١ /٦  األحد  .٤
  ٢٠٠٥ /١١ /٩  األربعاء  .٥
  ٢٠٠٥ /١١ /١٣  األحد  .٦
  ٢٠٠٥ /١١ /١٦  األربعاء  .٧
  ٢٠٠٥ /١١ /٢٠  األحد  .٨
  ٢٠٠٥ /١١ /٢٣  األربعاء  .٩

  ٢٠٠٥ /١١ /٢٧  األحد  .١٠
  ٢٠٠٥ /١١ /٣٠  األربعاء  .١١
  ٢٠٠٥ /١٢ /٤  األحد  .١٢
  ٢٠٠٥ /١٢ /٧  األربعاء  .١٣
  ٢٠٠٥ /١٢ /١١  األحد  .١٤
  ٢٠٠٥ /١٢ /١٤  األربعاء  .١٥
  ٢٠٠٥ /١٢ /١٨  األحد  .١٦
  ٢٠٠٥ /١٢ /٢١  األربعاء  .١٧
  ٢٠٠٥ /١٢ /٢٧  األحد  .١٨
  ٢٠٠٦ /١ /٤  ألربعاءا  .١٩
  ٢٠٠٦ /١ /٨  األحد  .٢٠
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 ١٩٩٩ ، بيروت،للموسوعات.  
             مجلـة العلـوم     ،دور القيم األصلية في مواجهة الـسلوك المنحـرف عنـد الـشباب 

  .٢٠٠٢ ،٢٥-٢٤ عدد ، بغداد، الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية،االجتماعية
 مجلـة المـستقبل   ،ادية النسق القيمي وخطاب األزمـة االقتـص  ، محمود شمال ،حسن 

  .٢٠٠٣ ،٢٩٨ عدد ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،العربي
 الجامعة المستنصرية  ، مجلة آداب المستنصرية   ، القيم والتكيف القيمي   ، نزاهت ،حسين ، 

  .١٩٩٨ ،٣١ عدد ،بغداد
 مجلة العلـوم اإلنـسانية  ،)مقاربة نظرية( القيم من منظور اجتماعي   ، حميد ،خروف ، 

   .٢٠٠٣ ،٢٠ عدد ، الجزائر، منتوريجامعة
 دار مجدالوي   ،١ ط ، التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق     )الدكتور( محمد   ،الدقس 

  .١٩٨٧ االردن ، عمان،للنشر والتوزيع
 القدرة على التفكير االبتكاري في عالقتها بـالقيم وبعـض المتغيـرات            ، نادية ،الزقاي 

 ،٢ عـــدد    ،٣٠ مجلـد    ، الجزائر ، جامعة منتوري  ، مجلة العلوم اإلنسانية   ،السيكولوجية
٢٠٠٢.  

 المجتمع الناهض والدولة في الـوطن العربـي          ،)الدكتور( عماد عبد اللطيف     ،سالم – 
 وقائع المـؤتمر العلمـي لقـسم        ، نحو مجتمع ناهض متكافل    ،حدود التدبير حدود الرفاهية   

   .٢٠٠٢ ، بغداد، بيت الحكمة،الدراسات االجتماعية
 في أزمة القـيم ودور األسـرة فـي تطـور            ، التحديث وتحوالت القيم   ،مد مح ،سبيال 

 ، مطبعة المعـارف الجديـدة     ، عن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية     ،المجتمع المعاصر 
   .٢٠٠٢الرباط 

 دار الشروق للنـشر والتوزيــع،   ، ثنائيات علم االجتماع ،)الدكتور( معن خليل    ،عمر 
  .٢٠٠٤ االردن  ،عمان

 دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب لدى مجمـوعتين         ،ن ومصري حنورة   حس ،عيسى 
 مجلـد   ، جامعة الكويت  ، مجلة العلوم االجتماعية   ،من طالب الجامعة الكويتيين والمصريين    

  .١٩٨٧ ،١ عدد ،١٥
 مركز الكتـب الثقافيــة،   ، دراسات في علم االجتماع،)الدكتور( محمد عاطف    ،غيث 

  .١٩٨٥ ،بيروت
 التغير القيمي لدى الشباب في ضوء الحصار االقتصـادي،         ،بد الجواد  ابتهال ع  ،كاظم 

  . ١٩٩٩ ، جامعة الموصل، كلية اآلداب،في علم االجتماع) غير منشورة(رسالة ماجستير 
 مكتـب الوثـائق   ، جامعـة قطـر  ، الشباب القطري اهتماماتـه وقـضاياه      ، علي ،ليلة 

  . ١٩٩١ ، الدوحة،والدراسات اإلنسانية
 دار ،١ ط ، واحمد بلقيس، الميسر في علم النفس االجتمـاعي    )الدكتور( توفيق   ،مرعي 

  .١٩٨٢  االردن ، عمان،الفرقان للنشر والتوزيع



  
)٥٨(

 

 ١٩٨٧ ، جامعة الموصل، دراسات في التربية المقارنة، جمال أسد،مزعل.  
 التغير القيمي وانعكاساته على أوضاع المـرأة فـي مجتمـع         ، محمد عبد اهللا   ،المطوع 

  .٢٠٠٢ عدد ،٣ مجلد ، جامعة الكويت،جلة العلوم االجتماعية م،اإلمارات
 دار  ، ترجمة الدكتور إحـسان محمـد الحـسن        ، علم االجتماع النظري   ، كارل ،منهايم 

  .١٩٩٣ ، بغداد،الكتب للطباعة والنشر
     تـونس  ،٢ الخطة الشاملة للثقافة العربية ط       ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 

١٩٩٦.   
 ٢٠٠١ ،٤٠ عدد ،  بيروت، مجلة عالم العمل، العمل الدوليةمنظمة.   
 مجلة المستقبل العربـي، مركـز       ، الثقافة وأزمة القيم في الوطن العربي      ، علي ،وطفة 

  .١٩٩٥ ،١٩٢ عدد ، بيروت،دراسات الوحدة العربية
            وثائق جدول أعمال الدورة السادسة لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بالدول

  .١٩٨٤ ، بغداد، البند الرابع،بية الخليجيةالعر
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