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المقدمة :

ّ
الشخصي ّة التي إذا ما
اإلبداع مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص
ً
ً
ّ
مناسبة يمكن أن ترقى بالعملي ّات العقلي ّة لتؤدي إلى نتاجات
بيئة
وجدت
ّ
ّ
ّ
أصيلة وجديدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة أو
المجتمع أو العالم إذا كانت النّتاجات من مستوى االختراقات اإلبداعي ّة في
أحد ميادين الحياة اإلنساني ّة"
والطالب المبدع ال يوجد من فراغ بل من مدرس مبدع فعال ومادة تعليمية إبداعية
ووسائل تدريسية ناقدة وبناءة وفعالة.
فالمعادلة هي:
مدرس مبدع  +مادة بناءة  +طالب مجد = طالب مبدع
إن االهتمام بالتفكير اإلبداعي ليس من مستحدثات العصر الحالي فقد حث القرآن
الكريم علي التفكير والتأمل والتدبر .وقد تزايد االهتمام بتنمية مهارات التفكير اإلبداعي
في القرن الحالي نظراً للتطور السريع الذي أدى إلى ظهور ما يسمي باالنفجار
المعرفي.
لقد أصبح التفكير االبداعي من مطالب التربية الحديثة في ظل التقنية
الحديثة مما يتطلب تطوير المادة الدراسية ،،لتكون أكثر فاعلية،،
واإلبن أرض خصبة لإلبداع يحتاج لغرس المهارات الفكرية وإخراج الثروات
المدفونة التــي بداخله.
والمربي هو من يصنع االبداع وهو من يقتله
وهو الذي يكتشف قدرات ومهارات أبنائه كي يستطيعوا مواجهة التحديات
وبناء الذات
وقد دلت األبحاث العلمية على :
إن عملية التفكير اإلبداعي ليست شيئا إما أن يملكه اإلنسان أو ال يملكه،بل
هي في الواقع عملية يمكن أن يعمل المعلم أو األب على تنميتها أو
ضمورها.
وحرصنا في هذا البرنامج على طرح هذا الموضوع
وخصوصاً أننا نملك الطاقة االبداعية ألبنائنا و نحركها بجهودنا
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الهدف العام للبرنامج
الوصول بالمتدربات إلى القدرة على استخدام طرق تنمية التفكير اإلبداعي ومهاراته ضمن أنشطة
المناهج الدراسية والبرامج االثرائية للطالبات.

األهداف التفصيلية:
بنهاية البرنامج ستتمكن المتدربة من :
•

مناقشة مفهوم التفكير.

•

التمييز بين التفكير ومهارة التفكير .

•
•

توضيح أهمية التفكير.

تحديد مستويات التفكير .

•

المقارنة بين أنماط التفكير .

•

مناقشة خريطة مهارات التفكير .

•
•

توضيح عوامل نجاح تعليم التفكير.
تحديد أساليب تعليم التفكير.

•

تعريف التفكير اإلبداعي من زوايا مختلفة .

•

تحديد األنشطة العقلية المتعلقة بكل مرحلة من مراحل عملية اإلبداع.

•

التمييز بين النظرة اإلبداعية وغيرها بالنظر إلى شروط الفكرة اإلبداعية.

•

مناقشة مهارات التفكير اإلبداعي وضرب أمثلة لكل مهارة.

•

تقديم حلول وأفكار تتسم بالطالقة والمرونة واألصالة.

•
•

تطبيق وممارسة أساليب تنمية التفكير اإلبداعي.

انتاج حلول وأفكار إبداعية للمشكالت العملية والحياتية ومعالجتها بطريقة أكثر مرونة.

•

النظر إلى األشياء المألوفة نظرة جديدة.

•

مناقشة صفات الطالب المبدع.

•
•
•

تفصيل الفكرة ورفدها بمعلومات إضافية واسعة من خالل مهارتي التفاصيل وسكامبر.

تحديد العوامل المؤثرة في التفكير اإلبداعي.
معرفة الخطوات التي تصنع المبدع.
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منسقات املوهوابت – معلمات الرعاية-معلمات فصول املوهوابت-مجيع املعلمات

ورش عمل – احملاضرة التدريبية – عصف ذهين – تطبيقات فردية /مجاعية -حلقة نقاش-التعلم التعاوين-
األنشطة العملية-القراءة والتلخيص.

جهاز حاسب آيل حممول-جهاز عرض إلكرتوين –أوراق A4ملونة -أقالم ملونة-سبورة ورقية -مقاطع
فيديو-مراجع متخصصة

 3أايم  12 /ساعة تدريبية
مركز التدريب الرتبوي بينبع الصناعية

1438/5/25-23هـ

التقومي املبدئي-التقومي البنائي-التقومي التشخيصي
التقومي اخلتامي (استبانة التقييم)
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المنهاج

اليوم

الجلسة
التدريبية

الزمن
المخصص

الموضوعات التدريبية

أسلوب التدريب

المدرب

 التعارف والتعريف بالورشة وتهيئة المتدربات.
 مفهوم التفكير .
 أهمية التفكير.
 مهارات التفكير.
 مستويات التفكير .
 أنماط التفكير
 خريطة مجال التفكير .
 أساليب تعليم التفكير
 مفهوم اإلبداع.
 ماهية التفكير اإلبداعي
 مكونات التفكير اإلبداعي.
 شروط الفكرة اإلبداعية
 أصناف اإلبداع.
 نموذج عملي للتفكير اإلبداعي.
 مبادئ اإلبداع.
 مراحل العملية اإلبداعية.
 الطالقة
 مهارات التفكير اإلبداعي:
 المرونة
 األصالة
 التفاصيل
 الحساسية للمشكالت

مناقشة
محاضرة
ورشة عمل
تمرينات فردية
/جماعية
عصف ذهني

مشرفة
الموهوبات /وفية
عثمان الصبحي

 استراتيجيات و أساليب تنمية التفكير اإلبداعي:
 استراتيجية العصف الذهني ()Brain storming
 استراتيجية االستعماالت ( )Uses for
 استراتيجية التحسينات ((Improvements
 استراتيجية ماذا لو ( )What-Iffing
 التفكير بطريقة عكسية /بالمقلوب ()Reversal Thinking
 التوليف بين األشتات ( )Synectics
 خرائط العقل ()Mind Maps
 خصائص المبدعين.
 العوامل المؤثرة في التفكير اإلبداعي
 كيف تصبح مبدعاً؟
 مناشط مقترحة لتنمية القدرات اإلبداعية للطالب
 طرق توليد األفكار االبداعية.
 قواعد وقوانين اإلبداع.
 معوقات اإلبداع.
 سمات معلم المبدعين.
 مناقشة واستعراض األنشطة
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 عزيزيت املتدربة السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..
يسران أن نقدم لك هذه احلقيبة التدريبية اليت حتتوي على بعض ما حتتاجينه من معارف ومهارات
يف ( التفكري اإلبداعي ) ولتحققي الفائدة املرجوة من تلك احلقيبة أنمل منك مراعاة النقاط
التالية :
 -1االستعداد الذهين والنفسي للمشاركة ابلربانمج التدرييب .
 -2احلضور يف الوقت احملدد .
 -3االطالع على املادة العلمية للحقيبة التدريبية وتسجيل املالحظات العلمية حوهلا .
 -4التفاعل اإلجيايب يف ورش العمل والنقاشات الرتبوية .
 -5إغالق أجهزة اجلوال أو وضعه على الصامت .
 -6املشاركة يف مجيع األنشطة.
 -7احرتام أفكار املدربة والزميالت األخرايت .
 -8نقد أفكار املدربة والزميالت أبدب إن كانت هناك حاجة .
 -9احلرص على استثمار الوقت.
 -10تقبل الدور الذي يسند إليك يف اجملموعة.
 -11حتفيز أفراد جمموعتك يف املشاركة يف النشاطات.
 -12احلرص على بناء عالقات طيبة مع املدربة والزميالت أثناء الربانمج التدرييب
 -13احلرص على ما تعلمته يف الربانمج وال تنسي التطبيق امليداين ملا مت تعلمه بعد االستعانة أوال وأخريا ابهلل عز وجل.
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التقنيات والوسائل التدريبية
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الرموز المستخدمة في الحقيبة :
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عقد البرنامج :
تذكري........
ليس الهدف من البرنامج تعريف المتدربات بطرق تنمية التفكير االبداعي فحسب
....ولكن الهدف هو الوصول بالمتدربات إلى القدرة على استخدام مهارات التفكير
اإلبداعي واستراتيجياته وجعل ذلك سلوكا ننهجه مع أبنائنا وطالبنا لبناء قاعدة قوية
للتفكير حتى نحصد جيل مفكر ومنتج ومبدع يسعى إلى التغيير اإليجابي الفعال في
خدمة دينه ومجتمعه.

اتفاقيات
التعاون أساس ومطلب من اجلميع .
احلديث اجلانبي يدل على احملبة ولكن يف

االسرتاحات .

القيام بالتمارين دليل التعاون واألخالق العالية .
االلتزام بالتعليمات دليل الذوق الرفيع.
ً
ً
كل شخص موجود هو شخص مهم جدا جدا.
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طرق التواصل

الهاتف الجوال 0504391855/
البريد اإللكترونيwosubhi@hotmail.com /
@alsubhi-wafiah

wafiah alsubhi
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مصطلحات الحقيبة التدريبية

التفكير

• سلسلة من النشاطات العقلية يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس.

اإلبداع

• القدرة على الخروج بأفكار ومقترحات ونتائج غير مسبوقة أو غير مألوفة.
• هو أن تأتي بفكرة جديدة بالنسبة لك ولآلخرين.

• نشاط عقلي يتصف بعدم النمطية وبالخروج عن مسار التفكير المعتاد األلوف ويؤدي إلنتاج يتصف باإلبداع.
التفكير اإلبداعي

• مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الالزمة لتطبيق طرق التعلم والتفكير العلمي بشكل صحيح.
المهارة

•القدرة على توليد أكبر كم من األفكار.
الطالقة

•القدرة على توليد أفكار متنوعة وهي عكس الجمود الذهني.
المرونة

• القدرة على استخالص أفكار جديدة غير مألوفة أو مدهشة أو نادرة.
األصالة

• وهي مهارة التوسع أو التوضيح وهي المهارة التي تستخدم من أجل تطوير الفكرة.
التفاصيل

•وسيلة فاعلة لتوليد كمية من األفكار من أجل حل المشكالت  ,وتزداد فاعليتها كلما زاد عدد أفراد المجموعة .
العصف الذهني
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اليوم األول
الزمن الكلي (  ) 120دقيقة
أهداف الجلسة:
في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدربة أن تكون قادرة على:
-1
-2

مناقشة مفهوم التفكير.

توضيح أهمية التفكير.

-3

التمييز بين التفكير ومهارة التفكير .

-4

تحديد مستويات التفكير .

-5

المقارنة بين أنماط التفكير .

موضوعات الجلسة:

أنماط
التفكير

مفهوم
التفكير

موضوعات
الجلسة
عوامل نجاح
التفكير

مستويات
التفكير

أهمية
التفكير
مهارة
التفكير
والتفكير
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خطة الجلسة التدريبية األولى
م

اإلجراءات

الزمن

1

التعارف بين المشاركات (إذابة الجليد )نشاط ( )1 / 1/ 1

 15د

2

نشاط (  )2 / 1/ 1مفهوم التفكير

5د

3

مناقشة مفهوم التفكير

5د

4

نشاط (  )3 / 1/ 1أهمية التفكير

10د

5

مناقشة أهمية التفكير.

10د

6

نشاط ( )4/1/1مفهوم مهارة التفكير

5د

7

مناقشة مفهوم المهارة ومهارات التفكير

15د

8

نشاط ( )5/1/1أهمية تعليم مهارات التفكير

 10د

9

مناقشة أهمية تعليم مهارات التفكير للطالبات والمعلمات

15د

10

نشاط ( )7/1/1( )6/1/1مستويات التفكير

 5د3-د

11

مناقشة مستويات التفكير

7د

12

نشاط ( )8/1/1أنماط التفكير

5د

13

مناقشة المقارنة بين أنماط التفكير

 10د

المجموع

 120د
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 :إذابة الجليد
:أن تتعرف المتدربات على بعضهن وعلى المدربة عن
طريق بطاقة التعارف.

 5د
ورق ملون –غراء -دبابيس
االجابة على األسئلة (فردي ) ثم جماعي

-أن تحل المتدربات أسئلة التقييم القبلي في بطاقة التعارف
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من قال :ال أقدر ..قلت له  ..حاول.
ـ من قال :ال أعرف ..قلت له ..تعلم.
 من قال :مستحيل ..قلت له ..جرب.-

في البداية :

ال تقل ال أعرف  ..واألفضل أن تقول سأتعلم ..
ال تقل ال ميكن  ..واألفضل أن تقول سأحاول ..
ال تقل مستحيل  ..واألفضل أن تقول سأجرب ..
فإذا عزمت فتوكل على اهلل .
ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه .

وفيه عثمان الصبحي
18

سر الكرامة والثروة احلقيقية!
قال هللا تعالى(:
) سورة اإلسراء ()70
قال مفكر ياباني " معظم دول العالم تعيش على ثروات تقع تحت أقدامها وتنضب بمرور الزمن
 ،أما نحن فنعيش على ثروة فوق أرجلنا تزداد وتعطي بقدر ما نأخذ منها “ .
قال هللا تعالى(:

صدق هللا العظيم ( سورة آل عمران اآليات ) 191 ، 190

وفيه عثمان الصبحي
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بالتعاون مع أفراد مجموعتك :
حددي مفهوم التفكير؟

مفهوم التفكير

وفيه عثمان الصبحي
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10د

أهمية التفكير

جماعي

أن توضح المتدربة أهمية التفكير

بالتعاون مع أفراد مجموعتك :
وضحي أهمية التفكير وتعليمه؟

ملاذا ندرس التفكري -1:ألننا مأمورون بذلك شرعا  :يف القرآن الكرمي أكثر من  640 :آية حتث على التفكري
 -2للتعامل مع حتدايت احلياة

 -3للنجاح يف عالقاتنا اخلاصة و العامة.

أمهية تعليم التفكري:يعيش العامل اليوم تسارعا يف املعلومات  ,وتداعيا يف املعارف

• األمر الذي يتطلب مواكبة هذا التسارع.

• واالهتمام بتعليم التفكري يساعدك يف حتقيق مجلة من األمور من أمهها:
مواكبة االنفجار املعريف وحتسني قدراتك للتفاعل معه.
• تتمكن من خالل التفكري من امتالك مهارات أساسية كمهارات التحليل والتقومي واسرتاتيجية حل املشكالت وهي من املهارات األساسية للقرن
احلادي والعشرين.
يساعدك تعليم التفكري يف تنمية مبدأ التعلم الذايت لديك.
• يساعدك تعليم التفكري يف تنمية مبدأ التعلم املستمر.
يساهم تعليم التفكري يف وضع معايري واضحة لديك للحكم على األشياء
يساعدك تعلم التفكري على توليد األفكار البناءة املنتجة.
تعلم التفكري يرقع مستوى ثقتك بنفسك.
وفيه عثمان الصبحي
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مفهوم مهارة التفكير
أن توضح المتدربة مفهوم مهارة التفكير

نشاط جماعي

ماهي المهارة ؟ حددي مفهوم مهارة التفكير؟

املهارة :هي القدرة على القيام بعمل ما بشكل حيدده مقياس مطور على أساس من الفهم والسرعة والدقة .
عمليات عقلية نقوم هبا من أجل مجع املعلومات وحفظها أو ختزينها من خالل إجراءات التحليل  ،التخطيط  ،التقييم ،
والوصول اىل استنتاجات وصنع القرارات .
• مفهوم آخر:
• عمليات عقلية حمددة منارسها ونستخدمها عن قصد يف معاجلة املعلومات والبياانت لتحقيق أهداف تربوية متنوعة
ترتاوح بني { تذكر معلومات  ،وصف األشياء  ،تدوين املالحظات  ،التنبؤ ابألمور  ،تصنيف األشياء  ،تقييم الدليل

 ،حل املشكالت والوصول إىل استنتاجات }

وفيه عثمان الصبحي
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أهمية تعليم مهارة التفكير
أن توضح المتدربة أهمية تعليم مهارات التفكير.

نشاط جماعي

من وجهة نظرك كمعلمة
ما أهمية تعليم مهارات التفكير
للطالبات ؟

ما أهمية تعليم مهارات التفكير
بالنسبة لك كمعلمة ؟

وفيه عثمان الصبحي
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما أمهية تعليم مهارات التفكري للطالبات ؟
مساعدة الطالبات يف النظر اىل القضااي املختلفة من وجهات نظر اآلخرين .
تقييم آراء اآلخرين يف مواقف كثرية واحلكم عليها بنوع واضح من الدقة .
احرتام وجهات نظر اآلخرين وآرائهم وأفكارهم .
تعزيز عملية التعلم واالستمتاع هبا .
رفع مستوى الثقة ابلنفس لدى الطالبات وتقدير الذات لديهم .
اإلملام أبمهية العمل اجلماعي بني الطالبات وإاثرة التفكري لديهم .
اإلملام بكيفية التعلم وابلطرق والوسائل اليت تدعمه .
حترير عقول الطالبات وتفكريهم من القيود على اإلجابة عن األسئلة الصعبة واحللول املقرتحة
للمشكالت العديدة اليت يناقشوهنا ويعملون على حلها أو التخفيف من حدهتا على األقل .
التحقق من االختالفات املتعددة بني آراء الناس وأفكارهم .
االستعداد للحياة العملية بعد املدرسة وتنشئة املواطنة الصاحلة لديهم.
ما أمهية تعليم مهارات التفكري ابلنسبة لك كمعلمة ؟؟
زايدة الدافعية والنشاط واحليوية .
مساعدهتم يف اإلملام مبختلف أمناط التعلم ومراعاة ذلك يف العملية التعليمية .
جعل عملية التدريس تتسم ابإلاثرة واملشاركة والتعاون بينك وبني الطالبات .
رفع معنوايتك وثقتك بنفسك مبا ينعكس إجيااب على أداء الطالبات وأنشطتهم املختلفة .
التخفيف من الرتكيز على عملية اإللقاء ألن الطالبات يستمتعون ابألنشطة التعليمية املختلفة
اليت يستطيعون عن طريقها اكتساب املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها .

وفيه عثمان الصبحي
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هل ميكن تعلم التفكري؟
• ينبغي التفريق بني التفكري ومهارات التفكري ،فتعليم التفكري يعين تزويد األطفال ابلفرص
املالئمة ملمارسة نشاطات التفكري يف مستوايهتا البسيطة واملعقدة وحتفيزهم وإاثرهتم على
التفكري.
• أما تعليم مهارات التفكري فيعين التعليم بصورة مباشرة وغري مباشرة عن كيفية تنفيذ مهارات
التفكري الواضحة املعامل كاملالحظة واملقارنة والتصنيف والتطبيق اخل ...ويكون الرتكيز على
مهارة التفكري حبد ذاهتا.
• مهارات التفكري ال تنمو ابلنضج والتطور الطبيعي وحدمها ،وال تكتسب من خالل تراكم
املعرفة واملعلومات فقط،بل ال بد أن يكون هنالك تعليم منتظم ومترين عملي متتابع يبدأ
مبهارات التفكري األساسية ويتدرج إىل عمليات التفكري العليا.
• التفكري ميكن تعلمه مثل أي مادة دراسية أخرى مثل (اللغة والعلوم،اخل )ومن خال ل دروس
معدة ميكن أن تتحسن مهارات التفكري لدى األطفال وال بد من التدريب والتمرين طبعا.
0

 إن تعليم مهارات التفكري هو مبثابة تزويد الفرد ابألدوات اليت حيتاجها حىت يتمكن من التعامل
بفاعلية مع أي نوع من املعلومات أو املتغريات .

 يقول النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا العلم ابلتعلم واحللم ابلتحلم .
 ويذكر ديبونو أنه ممكن حتسني التفكري ابلتدريب واملراس والتعلم  ..كقيادة السيارة .
 ويرى سترينربج أن الذكاء عبارة عن جمموعة من مهارات التفكري اليت تستخدم يف حل املشكالت
احلياة اليومية وميكن تعلمها .

وفيه عثمان الصبحي
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أهمية تدريسها:
•
•
•
•

تساعد األفراد يف االنتقال بيسر وسهولة من الذاكرة طويلة املدى إىل األفكار ذات العالقة
ابملوضوع املطروح للبحث أو الدراسة أو املناقشة .
يساعد على التعامل السهل والسريع مع كل من حل املشكالت والتصدي هلا .
تساعد يف صنع القرارات أو اختاذها .
تساعد على التفكري بطرق إبداعية متنوعة .

وفيه عثمان الصبحي
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مستويات التفكير
نشاط جماعي

أن توضح المتدربة مستويات التفكير.

ابلتعاون مع جمموعتك
ماهي مستوايت التفكري؟

ختتلف مستوايت التفكري من التبسيط إىل التعقيد حبسب مستوى الصعوبة والسهولة
يف املهمة املطلوبة أو املثري.
مثال  :عندما يسأل الفرد عن امسه أو رقم جواله فإنه جييب بصورة آلية ودون احلاجة
إىل أي جهد عقلي .لكن إذا طلب منه أن يعطي صورة للعامل بدون كهرابء مثالً فإنه
حباجة جلهد عقلي أكرب.
يتضمن هذا املستوى مهارات كثرية منها (التذكر  ،املالحظة،

•

املقارنة ،التصنيف)
•

وهو التفكري املوجه حلل مشكلة أو ابتكار شي انفع وقد يتطلب هذا النوع
من التفكري :إصدار حكم أو إعطاء رأي.
• أو يشتمل على حلول مركبة أو متعددة.
وفيه عثمان الصبحي
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مستويات التفكير
نشاط جماعي

أن تتمكن المتدربة من تحديد مستويات التفكير.

حددي من أي مستوايت التفكري

• قارين بني املصباح واحلطب؟

إجابة التساؤالت التالية:

• ماهي احللول االبداعية ملشكلة االختناق املروري يف
مدينة جدة؟

تذكري:

وفيه عثمان الصبحي
28

وفيه عثمان الصبحي
29

أنماط التفكير
نشاط جماعي

أن تقارن المتدربة بين أنماط التفكير.

ابلتعاون مع جمموعتك
قارين بني أمناط التفكري؟

أنماط التفكير:
ذكر الباحثون أنماطا ً مختلفة للتفكير أوصلها بعضهم ( )32نمطاً.
ويمكن اإلشارة إلى نماذج من أنماط التفكير ومنها

أنماط التفكير
التفكير
العلمي

التفكير
المنطقي

التفكير
اإلبداعي

التفكير
الناقد

التفكير
التحليلي
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اليوم الثاني

الزمن الكلي (  ) 105دقيقة
أهداف الجلسة:
في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدربة أن تكون قادرة على:
 -1توضيح عوامل نجاح تعليم التفكير.
 -2مناقشة خريطة مجال التفكير .
 -3تحديد أساليب تعليم التفكير.
 -4توضيح مفهوم اإلبداع.

 -5تعريف التفكير اإلبداعي من زوايا مختلفة .

موضوعات الجلسة:
مفهوم
اإلبداع
أساليب
تعليم
التفكير

موضوعات
الجلسة
عوامل نجاح
التفكير

خريطة
مجال
التفكير

تعريف
التفكير
اإلبداعي
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خطة الجلسة التدريبية الثانية
م

اإلجراءات

الزمن

1

نشاط ( )1/2/1عوامل نجاح تعليم التفكير

5د

2

مناقشة اتجاهات عالمية في تعليم التفكير

 10د

3

مناقشة خريطة مجال التفكير

 10د

4

نشاط ( )2/2/1مفهوم اإلبداع

5د

5

مناقشة مفهوم اإلبداع

 10د

6

نشاط ()/3/2/1مفهوم التفكير اإلبداعي

5د

7

مناقشة مفهوم التفكير اإلبداعي

5د

8

نشاط( )4/2/1تعريفات اإلبداع

5د

9

مناقشة تعريفات اإلبداع

5د

10

نشاط ( )5/2/1/تعريف التفكير اإلبداعي من زوايا مختلفة

5د

11

مناقشة تعريف التفكير اإلبداعي من زوايا مختلفة

5د

12

نشاط ( )6/2/1صياغة تعريف شامل للتفكير اإلبداعي

5د

13

مناقشة صياغة تعريف شامل للتفكير اإلبداعي

 10د

14

مناقشة مكان اإلبداع بالنسبة للدماغ

5د

15

نشاط ( )7/2/1مكونات اإلبداع

5د

16

مناقشة تشخيص اإلبداع

5د

17

نشاط ( )8/2/1سمات الطالب المبدع

5د

المجموع

 105د

وفيه عثمان الصبحي
33

عوامل نجاح تعليم التفكير
أن توضح المتدربة عوامل نجاح التفكير.

نشاط جماعي

ابلتعاون مع جمموعتك
وضحي عوامل جناح
التفكري؟

اتجاهات عالمية في تعليم وتعلم التفكير
االتجاه األول :يتم تعليم مهارات التفكير بصورة مباشرة
وكموضوع مستقل(مقرر دراسي مستقل)مما يساهم في تعزيز
الثقة بالنفس وتنمية المهارات العقلية للمتعلم
االتجاه الثاني :يتم تعليم مهارات التفكير من خالل مقررات
دراسية مختلفة تدمج فيها المهارات مما يساهم في ضمان
تطبيق مهارات التفكير في المواد التعليمية والمواقف الحياتية
االتجاه الثالث  :هو االتجاه الذي يجمع بين الرأيين السابقين
حيث يرى أصحاب هذا الرأي بضرورة تعليم مهارات التفكير
بشكل مستقل ثم تطبيقه على مقررات دراسية أو مواقف حياتية
ليشكل منحنى تكاملي
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مفهوم اإلبداع
أن توضح المتدربة مفهوم اإلبداع.

نشاط جماعي

اكتيب أول املعاين اليت تدور يف ذهنك عندما ترين أو تسمعني كلمة «إبداع»

يقول تعاىل :
(( بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له
كن فيكون )) سورة البقرة 116
 يشري رنزويل  1985إىل أن التاريخ يسجل األشخاص املبدعني واملنتجني
يف العامل وال يسجل أولئك الذين حيققون درجات عالية على اختبارات الذكاء
أو الذين حيفظون دروسهم جيدا .
 كما أشار يونج  1994إىل أن املنظمات اليت هتمل تربية اإلبداع يف
بيئتها العملية  ،سوف تلحق الضرر بنفسها ال حمالة .
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لماذا اإلبداع ..؟؟
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مفهوم التفكير اإلبداعي
مناقشة مفهوم التفكير اإلبداعي.

نشاط جماعي

اكتبي أول المعاني التي تدور في ذهنك عندما ترين أو تسمعين كلمة «تفكير إبداعي»

عالقة التفكير باإلبداع ..
• اكتساب خصائص التفكير الجيد يقود للتفكير المبدع .
•  %98يفكرون في المألوف  %2يفكرون خارج المألوف .
• هل أنت ممن يفكرون خارج المألوف؟
أين تأتيك األفكار الجيدة؟؟ ( مكان  ،زمان  ،موقف)
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معلومة خطيرة
نسبة المبدعين
بيننا
أثبتت بعض الدراسات أن نسبة الموهوبين والمبدعين من األطفال من السنة األولى وحتى الخامسة
تصل إلى %90
وعندما يصل األطفال إلى سن السابعة تنخفض إلى  %10وفي سن الثامنة تصل إلى . %2
ماالذي حدث ..؟؟؟!!!!

كما دلت بعض الدراسات إن من بين  % 20-15من المتسربين من
المدرسة هم من الموهوبين .
ودلت بعض الدراسات أن  % 70ممن يعدون عند معلميهم مشاغبين
هم من الموهوبين .
مشكالت وحتدايت:
 الالمباالة من الطالب

 االمهال املتكرر من الطالب
 ضعف الدافعية حنو التعلم

 التوتر وعدم االستقرار النفسي

 غياب التجديد والنشاط والروح الدراسية

 امللل من املنهج الدراسي واليوم الدراسي

 عدم امليول للمادة العلمية أو للمعلم أو ألنظمة اإلدارة
وفيه عثمان الصبحي
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تعريف اإلبداع
نشاط جماعي

تحديد تعريف اإلبداع.

بالتعاون مع أفراد مجموعتك
حددي مفهوم اإلبداع؟

ما هو االبداع ؟

• يف اللغة  /أبدعت الشيء ( اخرتعته على شكل ليس مكرر أو مشابه ملا
قبله ) .
• والشخص املبدع هو احملدث أو املنشئ الذي مل يسبقه أحد

يف القرآن الكرمي (بديع السموات واألرض ) أي خالقهما على غري مثال
سابق .
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قيل عن اإلبداع :

• أن ترى املألوف بطريقة غري مألوفة .
• أن ترى ما ال يراه اآلخرون .

كل عمل خرج بصورة متقنة ومميزة وغري مألوفة
اإلبداع هو أن أتيت بفكرة جديدة ابلنسبة لك و لآلخرين .
 هو القدرة على اخلروج أبفكار ومقرتحات ونتائج
غري مسبوقة أو غري مألوفة .

 اإلبداع ال يرتبط ابألعمال اخلارقة اليت تقرتن ابلغموض .
 اإلبداع يعرف أبنه مصطلح يشري اىل القدرة على التميز يف جمال ما أو عمل
ما ,وإنتاج كل ما هو جديد وأصيل يف هذا اجملال أو العمل.

 إن مصطلح ابتكار هو األنسب يف العلوم التطبيقية والطبيعية

 بينما مصطلح إبداع هو األنسب يف جمال العلوم والدراسات األدبية
 ال يعين اإلتيان بشيء جديد متاما ,

 ألن غالبية األفكار اإلبداعية تكونت من
 أفـكار موجودة أصال  ..ولكن تغريت نظرتنا إليها لتغري  ..اهلدف منها أو
أسلوب استخدامها.
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• عرف جيلفورد اإلبداع أبنه :مسات استعدا دية تضم الطالقة يف التفكري واملرونة و األصالة
واحلساسية للمشكالت وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها ابإلسهاب .

وعرفه تورانس أبنه  :عملية حتسس للمشكالت والوعي مبواطن الضعف والثغرات وعدم
االنسجام والنقص يف املعلومات والبحث عن حلول والتنبؤ وصياغة فرضيات جديدة ،واختبار
الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إىل حلول وارتباطات جديدة ابستخدام
املعطيات املتوافرة ونقل أو توصيل النتائج لآلخرين.

اختالف رؤية بعض المختصين في التفكير حول معنى اإلبداع
عملية؟

اإلبداع
قدرة؟

ناتج؟

إذا كان هذا هو حال معنى اإلبداع...فما حال معنى التفكير
اإلبداعي
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تعريف التفكير اإلبداعي
تعريف التفكير اإلبداعي من زوايا مختلفة .

نشاط جماعي

من النشرة التي أمامك .؟
ما هو التفكير اإلبداعي؟

هناك مجموعة من التعريفات التي تتناول التفكير اإلبداعي من
زوايا مختلفة:
•
•
•
•
•
•

على أساس نتاج الشخص:
التفكير اإلبداعي هو التفكير الذي نصل به إلى أفكار ونتائج جديدة لم يسبقنا لها أحد.
على أساس العملية االبداعية:
التفكير اإلبداعي هو قدرة العقل على إدراك العالقة بين شيئين بطريقة يتولد منها شيء ثالث أو قدرة العقل
على النظر للمألوف بطريقة غير مألوفة.
على أساس اعتباره أسلوباً لحل المشكالت:
التفكير اإلبداعي هو قدرة الفرد على حل المشكالت التي تواجهه بأكثر من طريقة في أي موقف من
المواقف .
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التفكير اإلبداعي
صياغة تعريف شامل للتفكير اإلبداعي.

•

نشاط جماعي

بعد االطالع على التعريفات الثالثة السابقة .حاولي صياغة تعريف للتفكير اإلبداعي يجمع بينها؟

التفكير اإلبداعي:
هو العملية الذهنية اليت نستخدمها للوصول إىل األفكار والرؤى اجلديدة ،أو اليت تؤدي إىل الدمج والتأليف
بني األفكار أو األشياء اليت يعترب سابقا أهنا غري مرتابطة.
• أو هو نشاط عقلي يتصف بعدم النمطية ،وابخلروج عن مسار التفكري املعتاد املألوف ،ويؤدي إىل إنتاج
يتصف ابإلبداع.
• التفكري االبداعي أسلوب تفكري ميكن تعلمه كما ميكن تعلم أي مهارة أخرى ورمبا يتفاوت الناس يف
نتاج هذا األسلوب نتيجة لتفاوهتم يف القدرة االبداعية ونتيجة ملا يبذلوه من جهد يف التفكري والتأمل.
سن بدرجة  ..مقدرتنا على التفكير ))
• (( أن تعلّم اإلبداع بالشكل الصحيح يح ّ
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إن عضالت اجلسد تقوى ابلتمرين والتدريب فكذلك عضالت املخ تقوى
ابلتمرين والتدريب

ويف املقابل فإن عضالت اجلسد واملخ اليت ال تنال تدريبا مستمرا تضمر
وتضعف ولكنها تبقى وال تزول .

تكون املخ من فصني أو منطقتني (ميىن ويسرى )
• املنطقة اليمىن (ذات العمليات اإلدراكية املرئية الشكلية)  :وتتحكم
ابلوظائف املرتبطة ابحلدس واالنفعال واإلبداع والتأمل واخليال .

• املنطقة اليسرى (ذات العمليات اإلدراكية السمعية واللفظية ):

مسؤولة عن الكلمات واألرقام واحلساابت والتحليل والتسلسل املنطقي
والتفكري النقدي والتحليلي واملراكز العصبية اليت تضبط احلبال الصوتية
واللسان والشفتني.
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النموذج الرباعي( هيرمان )

هل تعلم بأن االنسان ال يستخدم إال %7-3

من قدراته العقلية

يرى كثري من الناس األشياء كما هي و يتساءلون  ..ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ؟
أما أان  ..فأختيّل األشياء اليت مل حتدث وأقول  :ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ..ال ؟
”جورج برانردشو“

وفيه عثمان الصبحي
46

مكونات اإلبداع
أن توضح المتدربة مكونات اإلبداع.

نشاط جماعي

ما هي مكونات اإلبداع؟

وفيه عثمان الصبحي
47

هل ميكن تشخيص اإلبداع؟

هناك إمجاع بني الباحثني على أن السلوك اإلبداعي خيرج إىل الوجود كنتاج أتثري جمموعة
من املؤثرات الشخصية والنفسية والعقلية واالجتماعية.

سمات الطالب المبدع
توضيح سمات الطالب المبدع.

نشاط جماعي

بالتعاون مع مجموعتك وضحي
سمات الطالب المبدع ؟
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صفات الطالب املبدع:

 ال يحب الروتين ويحب التجديد


تثيره األسئلة والوسائل التعليمية

 ال يتكيف مع الدرس
 ال ينضبط بالفصل


يبادر بالعمل



أفكاره غير معقولة

 إيجاد أكثر من حل للمشكلة الواحدة.
 يهتم باألمور الغير منطقية والغير روتينية تحمل الشك وتحاج للدراسة والتفكير.
 دائم التساؤل عن األمور التي تحتمل البحث.
 مشتت في أفكاره وخططه.
 ال يتكيف بسهولة مع الناس وال يسايرهم ويعلق على أفكارهم
 ال يتكيف بسهولة مع الناس وال يسايرهم ويعلق على أفكارهم
 لديه قدرة على التحليل واالستدالل.
 يتوقف أحيانا عن حل المشكلة ولكنه ال يتوقف عن التفكير فيها.
 يقترح أفكار قد يعتقد الناس أنها مجنونة وغير طبيعية
 يقاوم تدخل اآلخرين في شؤونه الخاصة.
 إذا واجه مشكلة يحاول حلها ولو لم تأخذ المشكلة الوقت الكاف من التفكير .
 يشعر بأن لديه إسهامات عظيمة تسهم في تطور بلده
 خيال واسع ( يتحدث مع نفسه ).
 يستمتع بتجريب األشياء الجديدة .
 تعجبه ألعاب التسلية والحيل والخدع
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اليوم الثاني
الزمن الكلي (  ) 120دقيقة
أهداف الجلسة:
في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدربة أن تكون قادرة على:
-1
-2

التمييز بين النظرة اإلبداعية وغيرها بالنظر إلى شروط الفكرة اإلبداعية.

مناقشة منحنيات اإلبداع.

-3

تحديد األنشطة العقلية المتعلقة بكل مرحلة من مراحل عملية اإلبداع.

-4
-5

مناقشة مهارات التفكير اإلبداعي.

-6

تقديم حلول وأفكار تتسم بالطالقة .

تمييز أنواع الطالقة .

موضوعات الجلسة:
شروط
الفكرة
اإلبداعية
الطالقة
موضوعات
الجلسة
مهارات
التفكير
اإلبداعي

منحنيات
اإلبداع

مراحل
عملية
اإلبداع
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خطة الجلسة التدريبية األولى
م

اإلجراءات

الزمن

1

نشاط ( )1/1/2شروط الفكرة اإلبداعية

 15د

2

مناقشة شروط الفكرة اإلبداعية

5د

3

نشاط ( )2/1/2تحقق شروط العمل اإلبداعي

5د

4

نشاط ()3/1/2منحنيات اإلبداع

5د

5

مناقشة منحنيات اإلبداع

 10د

6

نشاط ()4/1/2مراحل اإلبداع

5د

7

مراحل عملية اإلبداع

 15د

8

نشاط ( )5/1/2مهارات التفكير اإلبداعي

5د

9

نشاط ()7/1/2( )6/1/2الطالقة

 10د

 10نشاط ()12/1/2()11/1/2()10/1/2()9/1/ 2 ()8/1/2أنواع الطالقة

 15د

11

مناقشة مع المتدربات

 10د

12

نشاط ))15/1/2((14/1/ 2العصف الذهني

 10د

13

مناقشة مع المتدربات

 10د

المجموع

 120د
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شروط الفكرة اإلبداعية
توضيح شروط الفكرة اإلبداعية

نشاط جماعي

ماهي شروط الفكرة اإلبداعية؟

شروط الفكرة اإلبداعية
 .1احلداثة أو اجلدة :فاملنتج اإلبداعي أو الفكرة اإلبداعية أو العمل اإلبداعي شي جديد خيتلف عن املألوف.
 .2الفائدة :فاملنتج اإلبداعي بصرف النظر عن نوعه حيقق هدفا مفيدا على أرض الواقع ,قد يكون مجاليا أو فنيا أو ذوقيا أو روحيا
وقد يكون ماداي.
 .3األخالقية  :فاإلبداع ينبغي أن يلتزم ابلقواعد اخللقية ,فال يستخدم مصطلح اإلبداع أو اإلبداعية لوصف السلوك اهلدام أو
األانين أو اجلرائم أو إاثرة الشغب واحلروب وما شابه ذلك.
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شروط االبداع
نشاط جماعي

مناقشة شروط الفكرة اإلبداعية لبعض المنتجات

اذكري جمموعة من املنتجات اليت تتحقق فيها الشروط الثالثة السابقة وجمموعة أخرى يتحقق فيها شرط واحد أو شرطني فقط؟

املنتج

احلداثة

الفائدة

األخالقية

تقييم املنتج
(إبداعي-غري إبداعي)
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مناقشة منحنيات اإلبداع

نشاط جماعي

ماهي منحنيات اإلبداع؟

أ  -اإلبداع ابعتباره عملية سيكولوجية متر خبطوات و مراحل -:
ركز بعض املختصني على مراحل إبداعية عدة و من أشهرها أن مراحل التفكري االبداعي متر يف مرحلة اإلعداد  ,مث أتيت
مرحلة ال ُك ُمون  ,حىت أتيت مرحلة اإلشراق  ,بعدها تبدأ مرحلة التحقق.
ب  -اإلبداع ابعتباره قدرة عقلية - :
إذ يرى عدد من املختصني أن التفكري االبداعي عبارة عن جمموعة من القدرات العقلية اليت ميكن التعرف عليها و
قياسها بواسطة اختبارات ,و يركز العلماء يف قياس التفكري االبداعي على أربع قدرات هي الطالقة  ,واملرونة  ,واألصالة
 ,و التفصيالت.
ج  -اإلبداع ابعتباره نتاجا إبتكاراي له صفات مميزة -:
فقد اعترب بعض الباحثني النتاج اإلبتكاري احملك يف قدرة الفرد على اإلبداع  ,وهذا النتاج يكون ملموسا وميكن قياسه
وإخضاعه للدراسة و التقييم ومن أهم خصائص العمل املبتكر انه يتسم ابجلدة  ,وابألصالة ,وابلواقعية و إاثرة الدهشة.
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د -اإلبداع يف ضوء الشخصية -:
حيث مت حتديد العديد من الصفات للشخصية املبدعة كالعالقة مع هللا  ,و روح الدعابة  ,و الشعور ابحلرية ,ومقاومة
الضغوط  ,و االنفتاح للخربة  ,و رفض التقليد  ,واملثابرة والتنافس ,و أتكيد الذات .
هـ -اإلبداع يف ضوء املناخ البيئي املشجع على االبتكار -:
حيث حدد بعض الباحثني هذه البيئة اليت يتوافر هبا العوامل امليسرة للتفكري االبداعي بدءا من األسرة و املدرسة وحىت
اجملتمع حيث النظم و القوانني املشجعة ,واالهتمام وتشجيع مجيع أنواع االبتكارات واملواهب.
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مراحل العملية اإلبداعية
أن توضح المتدربة مراحل العملية اإلبداعية.

نشاط جماعي

ماهي مراحل العملية اإلبداعية؟

قصة كيكولي -نيوتن
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• -1مرحلة اإلعداد:
• تتضمن مجع املعلومات املرتبطة ابملشكلة من مجيع النواحي وذلك ابالستفادة من اخلربة ومن القراءات املختلفة.مث نقوم
بربط هذه املعلومات بصورة متكنه من حتديد املشكلة وفهم عناصرها.كما قد يقوم الفرد مبحاوالت حلل هذه املشكلة
يف هذه املرحلة .وقد تفيده هذه احملاوالت يف التعرف بشكل أعمق إىل أجزاء وعناصر املشكلة وعالقة تلك العناصر
ببعضها.
• -2مرحلة االحتضان (الكمون)
• ويف هذه املرحلة يتحرر العقل من كثري من األفكار اليت ليس هلا عالقة ابملشكلة،كما تتضمن استيعاب كل املعلومات
اليت هلا عالقة ابملشكلة .ويكون اخليال يف هذه املرحلة نشيطاً .فهو يشعر ابملشكلة وتدور يف عقله وخياله،وقد يشعر
ابلتوتر والقلق،وحياول ابعاده عنه بوسائل كثرية ومتنوعة.
• -3مرحلة التحقق
• وهي مرحلة التجريب واختبار الفكرة اجلديدة املبدعة .ويفضل قبل أن يعلن الشخص املبدع عن فكرته أن جيرهبا
ويتحقق منها :ليتأكد من أنه لن يالقي أي اعرتاض عليها .
• كما أن على الشخص املبدع أال يصدر حكماً هنائياً على كمال الفكرة املبدعة اليت توصل إليها بل عليه أن يتوقع
النقد من قبل اآلخرين.

•

حينما تموت روح المخاطرة يموت اإلبداع  ،فاإلبداع وليد الجرأة  ،والمخاطرة

يتبعها الخطأ والبد  ،فإن لم نسمح بقدر من الخطأ لن نسمح بأي قدر من اإلبداع.
د .الشريف حاتم العوني

وفيه عثمان الصبحي
58

• أشار اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقني عام  2002إىل ان التفكري اإلبداعي يقوم على عدد من
االفرتاضات األساسية اآلتية وهي :
 -1اإلبداع مهارة ميكن لكل فرد لديه االستعداد أن يتعلمها من خالل مادة تعليمية أو تدريبية مثال موقف
نص او درس ........
 -2اإلبداع ليس حكرا على الطلبة املتفوقني أو األشخاص ذوي الذكاء العايل كما أهنا تعتمد على أهداف
الفرد وعملياته الذهنية وخرباته وخصائصه الشخصية .
 -3اإلبداع يعين التحرر من اخلوف واملنع لذلك فان إجياد الفرد املبدع يعتمد على الوسط البيئي املناسب
واملعلم اجليد.
 -4الفكرة املبدعة فكرة ضعيفة هشة ال تصمد للنقد يف بدايتها وإذا أصدرت عليها حكما سريعا فانك
ستقتلها .
 -5الفرد املبدع يفرتض أن اآلخرين مبدعون  ( .العتوم وآخرون )2007،
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مهارات التفكير اإلبداعي
مناقشة مهارات التفكير اإلبداعي.

نشاط جماعي
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مفهوم الطالقة
أن توضح المتدربة مفهوم الطالقة.

نشاط جماعي

عريف الطالقة ؟

القدرة على توليد عدد كبري من البدائل أو األفكار عند االستجابة ملثري معني بناء على خربات أو مفاهيم سبق
تعلمها  .أو تعين القدرة على إجياد العديد من األفكار وبسرعة.
الطالقة هي بنك القدرة اإلبداعية
الطالقة
• القدرة على إنتاج أكرب عدد من األفكار املناسبة أو املالئمة ،فالشخص املبدع شخص متفوق من حيث كمية
األفكار اليت يقرتحها عن موضوع معني يف وحدة زمنية اثبتة ابملقارنة بغريه ،أي أنه على درجة مرتفعة من القدرة على
سيولة األفكار وسهولة توليدها ،
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• تتوفر هذه القدرة يف بعض األشخاص بقدر مرتفع:
• ونستون تشرسل كان يستطيع أن يقدم على األقل عشرة أفكار ألي مشكلة.
• شكسبري ميتاز بقدر مرتفع من هذه القدرة مأل مسرحيته بكثري من رموز الرعب فهو يذكر  64حيوان خمتلف 133
مرة ،ومعرفته يف تلك املسرحية ابلنبااتت وأمساءها ومزاايها تكاد تكون مذهلة.

مهارة الطالقة
أن توضح المتدربة مفهوم الطالقة

•

نشاط جماعي

خالل دقيقة واحدة

اذكري األشياء التي تبدأ بحرف السين ؟!
اذكري جميع األشياء التي على شكل دائرة ؟
اذكري أكبر عدد ممكن من األشياء التي يمكن أن تستخدم فيها الجريدة اليومية ؟!
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مهارات التفكير اإلبداعي
أن تذكر المتدربة أكبر عدد من االستخدامات للقلم.

نشاط جماعي

فكري في أكبر عدد من
االستخدامات للقلم؟
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أنواع الطالقة
أن تميزالمتدربة أنواع الطالقة.

نشاط جماعي
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أنواع الطالقة
أن تميز المدربة أنواع الطالقة.

نشاط جماعي
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أهمية مرونة وطالقة التفكير
أن تطبق المتدربة مبادئ جلسة العصف الذهني.

نشاط جماعي

ماهو الشئ الذي يبحث عنه الرجل ؟؟؟
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أنواع الطالقة
 .مناقشة أنواع الطالقة

نشاط جماعي

ماهي أنواع الطالقة؟

 الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات  :ويقصد هبا القدرة على إنتاج أكرب عدد ممكن من اجلمل أو األلفاظ ذات املعاين املختلفة
 مثال  -:اكتب أكرب عدد من الكلمات اليت تبدأ وتنتهي بنفس احلرف
 اكتب أكرب عدد من الكلمات اليت تقرأ من اليمني واليسار
• الطالقة الفكرية أو طالقة املعاين  :وتعين القدرة على استدعاء أكرب قدر ممكن من األفكار املناسبة يف فرتة زمنية حمددة ملشكلة
أو موقف مثري .
• أمهيتها :
• إن إتقاهنا مينحنا القدرة على امتالك عدد وافر من األفكار االبداعية املتنوعة .
• مثال :اكتب أكرب عدد من النتائج املرتتبة على فهمنا للغة الطيور.
• اكتب أكرب عدد من األفكار املرتبطة بكلمة حوار.
وفيه عثمان الصبحي
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• الطالقة الشكلية  :وهي القدرة على الرسم السريع لعدد من األمثلة والتفصيالت أو التعديالت يف االستجابة ملثري بصري.
•

كون عدد من األشكال مستعينا ابلرسم
ّ

اآليت :

•

• الطالقة الرتابطية  :وهي القدرة على إعطاء أكرب عدد ممكن من الكلمات املرادفة أو املضادة لكلمة ما .أو املرتبطة بكلمة ما
يف زمن حمدد.
• ارتباطيه -:اكتب أكرب عدد من األشياء اليت تنتمي إىل احلديقة .
• اكتب أكرب عدد من أوجه الشبه بني القرد واهلاتف .

 الطالقة الفكرية :
القدرة على استدعاء أكرب عدد من األفكار املناسبة وفق شروط معينة وخالل زمن حمدد بغض النظر عن نوع هذه األفكار أو
مستوايهتا .
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أنواع الطالقة
نشاط جماعي

 .مناقشة أنواع الطالقة

مثال

م

دفع الناس الزكاة

عدم االجناب ملدة 3

لو فهم الناس لغة

1

نقضي على الفقر

إقفال مستشفيات
الوالدة

انتشار الرمحة

2

يعم اخلري

خسارة حمالت املواليد

انتشار الصداقة
بينهم

3

نساعد املسلمني يف

خلل يف مجيع

يستطيع االنسان

كل مكان

القطاعات

معاجلتها

أبدع أمثلة

4

أخرى

5

سنوات

الطيور

انقطاع الكهرابء 3
أشهر

أبدع أمثلة
أخرى

6
7
:
األفكار املقرتحة

م
1
2
3
4
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م

مرادفاهتا

الكلمة
جيد

حسن

حرب

قتال

ربح

كسب

الفرح

مفهوم العصف الذهني
 .مناقشة مفهوم العصف الذهني

نشاط جماعي

ماهو العصف الذهين؟
العصف الذهني
• العصف الذهني هو أسلوب تعليمي وتدريبي يستخدم من أجل توليد –
استمطار أكبر كم من األفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات المفتوحة
من مجموعة من المهتمين بالموضوع خالل فترة زمنية قصيرة في جو
تسوده الحرية واألمان في طرح األفكار بعيداً عن المصادرة والتقويم .
•
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• ولقد ظهرت مسميات متعددة لمصطلح )(Brain stormingمنها العصف
الذهني أو إمطار الدماغ أو القصف الذهني أو حفز الذهن أو تجاذب
األفكار أو توليد األفكار  ،إال أن مصطلح العصف الذهني يعد أكثرها
شيوعا واستخداما في المجال التربوي .
تمر جلسة العصف الذهني بعدد من المراحل يجب توخي الدقة في أداء كل منها
على الوجه المطلوب لضمان نجاحها وتتضمن هذه المراحل ما يلي:
 .1تحديد ومناقشة المشكلة .
 .2إعادة صياغة الموضوع ( سؤال مفتوح ).
 .3تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني.
 .4العصف الذهني.
 .5تحديد أفضل فكرة.
 .6جلسة التقييم.
تقنيات العصف الذهني الحديث :
 -1الكلمات العشوائية
 -2الصـــــور العشوائية.
 -3القوانين العشوائية.
 -4طريقة ســــكامبر.
هذه التقنيات تستخدم كمثيرات لضمان استمرار توليد األفكار.
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تحسينات فنجان القهوة والشاهي
 .توليد األفكار من خالل جلسة عصف ذهني

نشاط جماعي

مثال /تدريب لتوليد األفكار من خالل جلسة عصف ذهني
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عازل

مانع تزحلق

ديكورات

مانع امالة

ذايت التنظيف

حامل الكيس

أذرع

سخان

سخان

سخان و

سخان و

سخان و مانع

سخان و

سخان و حامل

سخان و

وعازل

مانع

ديكورات

امالة

التنظيف

كيس

أذرع

عازل و

عازل و

عازل و

سخان

مانع

ديكورات

سخان

عازل

عازل و مانع

عازل و
التنظيف

مانع تزحلق

م+س

م+ع

ديكورات

د+س

د+ع

د+م

مانع امالة

م+س

م+ع

م+م

م+د

ذ+س

ذ+ع

ذ+م

ذ+د

ذ+م

ح+س

ح+ع

ح+م

ح+د

ح+م

ح+ذ

أ+س

أ+ع

أ+م

أ+د

أ+م

أ+ذ

ذايت
التنظيف
حامل
الكيس
أذرع

م+د

عازل و حامل

عازل و
أذرع

م+م

م+ذ

م+ح

م+أ

د+م

د+ذ

د+ح

د+أ

م+ذ

م+ح

م+أ

ذ+ح

ذ+أ

ح+أ

أ+ح
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الجلسة الثانية

اليوم الثاني

الزمن الكلي (  ) 105دقيقة
أهداف الجلسة:
في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدربة أن تكون قادرة على:
.1

مناقشة مهارات التفكير اإلبداعي وضرب أمثلة لكل مهارة.

.3

تقديم حلول وأفكار تتسم بالطالقة والمرونة واألصالة.

.5

النظر إلى األشياء المألوفة نظرة جديدة.

.2
.4
.6

تطبيق وممارسة أساليب تنمية التفكير اإلبداعي.

انتاج حلول وأفكار إبداعية للمشكالت العملية والحياتية ومعالجتها بطريقة أكثر مرونة.

تفصيل الفكرة ورفدها بمعلومات إضافية واسعة من خالل مهارتي التفاصيل وسكامبر.

موضوعات الجلسة:

الحساسية
للمشكالت

مهارات
التفكير
اإلبداعي

الطالقة

موضوعات
الجلسة
املرونة

التفاصيل

األصالة
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خطة الجلسة التدريبية الثانية
م

اإلجراءات

الزمن

1

(نشاط(  )1/2/2مفهوم المرونة

5د

2

مناقشة مفهوم المرونة

5د

3

نشاط( )3/2/2()2/2/2أنواع المرونة

 10د

4

مناقشة المتدربات

5د

5

نشرة علمية (أغبى طالب في الفيزياء)

5د

6

نشاط( )4/2/2مفهوم األصالة

 10د

7

نشاط ( )5/2/2األصالة وأنواعها

 10د

8

مناقشة المتدربات

 15د

9

نشاط ( )6/2/2البحث عن حلول إبداعية أصيلة

5د

10

نشاط ( )7/2/2مهارة التفاصيل

 10د

11

نشاط ( )8/2/2استراتيجية سكامبر

 10د

12

مناقشة المتدربات

5د

13

الحساسية للمشكالت

5د

14

نشاط ( )9/2/2الحساسية للمشكالت

5د

المجموع

 105د
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مفهوم المرونة

أن تناقش المتدربة مفهوم المرونة.

نشاط جماعي

ماذا يقصد
بالمرونة ؟

القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع الفكرة المتوقعة عادة .
وهي عكس الجمود الذهني.
تتعلق المرونة بالكيف وليس الكم .
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أنواع المرونة
أن توضح المتدربة المرونة العقلية.

نشاط جماعي

لنفرض أن الحافلة أدناه تسير ،فإلى أي اتجاه تراها سائرة؟؟؟

هل هي متجهة إلى اليمين أم إلى اليسار؟؟
السيارة متجه من اليمين لليسار
ألن الباب ال نراه فهو في الجهة المقابلة!
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أنواع المرونة
أن تميز المتدربة أنواع المرونة



نشاط جماعي

ما هو العدد الناقص ؟

7

3

4

2

3
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انزعي ثالث عيدان من الشكل التالي بحيث يتكون الشكل الناتج من ثالث مربعات فقط
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نشرة علمية

يف امتحان الفيزايء يف جامعة كوبنهاجن ابلدامنرك جاء أحد أسئلة االمتحان كالتايل  :س /كيف حتدد ارتفاع انطحة سحاب ابستخدام
الباروميرت (جهاز قياس الضغط اجلوي) ؟
إحدى االجاابت استفزت أستاذ الفيزايء وجعلته يقرر رسوب صاحب االجابة بدون قراءة ابقي إجاابته على االسئلة االخرى االجابة
املستفزة هي :
أربط الباروميرت حببل طويل وأديل اخليط من أعلى انطحة السحاب حىت ميس الباروميرت األرض  .مث أقيس طول اخليط .
غضب أستاذ املادة ألن الطالب قاس له ارتفاع الناطحة أبسلوب بدائي ليس له عالقة ابلباروميرت أو ابلفيزايء  ,تظلم الطالب مؤكدا أن
إجابته صحيحة  %100وحسب قوانني اجلامعة عني خبري للبت يف القضية .
أفاد تقرير احلكم أبن إجابة الطالب صحيحة لكنها ال تدل على معرفته مبادة الفيزايء  .وتقرر إعطاء الطالب فرصة أخرى الثبات معرفته
العلمية ،مث طرح عليه احلكم نفس السؤال شفهيا :
فكر الطالب قليال وقال " :لدي إجاابت كثرية لقياس ارتفاع الناطحة وال أدري أيها أختار" فقال احلكم" :هات كل ما عندك"
فأجاب الطالب :
ميكن إلقاء الباروميرت من أعلى انطحة السحاب على االرض  ,ويقاس الزمن الذي يستغرقه الباروميرت حىت يصل إىل االرض  ,وابلتايل
ميكن حساب ارتفاع الناطحة  .ابستخدام قانون اجلاذبية االرضية .
اذا كانت الشمس مشرقة  ,ميكن قياس طول ظل الباروميرت وطول ظل انطحة السحاب فنعرف ارتفاع الناطحة من قانون التناسب بني
الطولني وبني الظلني .
إذا اردان حال سريعا يريح عقولنا  ,فإن أفضل طريقة لقياس ارتفاع الناطحة ابستخدام الباروميرت هي أن نقول حلارس الناطحة " :ساعطيك
هذا الباروميرت اجلديد هدية إذا قلت يل كم يبلغ ارتفاع هذه الناطحة"
أما إذا أردان تعقيد االمور فسنحسب ارتفاع الناطحة بواسطة الفرق بني الضغط اجلوي على سطح االرض وأعلى انطحة السحاب
ابستخدام الباروميرت
كان احلكم ينتظر االجابة الرابعة اليت تدل على فهم الطالب ملادة الفيزايء  ,بينما الطالب يعتقد أن االجابة الرابعة هي أسوأ االجاابت
الهنا أصعبها وأكثرها تعقيدا
بقي أن نقول أن اسم هذا الطالب هو " نيلز بور" وهو مل ينجح فقط يف مادة الفيزايء  ,بل إنه الدامنركي الوحيد الذي حاز على جائزة
نوبل يف الفيزايء .
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• املرونة التلقائية أو العفوية  :القدرة على سرعة انتاج أكرب عدد ممكن من الفكر املختلفة اليت
ترتبط مبوقف معني والتنتمي لفئة واحدة تلقائياً.
• املرونة التكيفية  :القدرة على تغيري الوجهة الذهنية اليت ينظر خالهلا إىل حل املشكلة احملددة ،
أو قدة الشخص على تعديل سلوكه ليتوصل حلل مشكلة ما أو مواجهة موقف ما.
• مرونة إعادة التعريف أوالتخلي عن مفهوم أو عالقة قدمية ملعاجلة مشكلة جديدة

• يف استخدامات اجلريدة هل هناك جماالت متعددة يف اإلجاابت مبعىن هل مجيع اإلجاابت
ختتص ابجملال التجميلي أو الفين أم تعدت ذلك إىل الزراعي والطيب والصناعي ...اخل!
تعدد اجملاالت يف استخدامات اجلريدة يعين أن اجملموعة ..لديها مرونة يف التفكري ؟!
قد نالحظ هناك طالبة لديها كم من األفكار " طالقة " بينما أخرى أقل أفكار لكن لديها تنوع
ابألفكار " مرونة
• حتتاج املرونة إىل مهارة التصنيف والبدائل فـالتنوع يف اجملاالت يعين تصنيف األفكار ..
والبحث عن بدائل لألفكار.
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األصالة
أن تضع المتدربة حلول أصيلة للمشكالت التي
تواجهها .

نشاط فردي

من خالل قصة ابئع الطرابيش .كيف نساعده الستعادة طرابيشه؟

• ذات يوم استظل ابئع الطرابيش بشجرة وانم عن طرابيشه ،فأخذهتا القرود وصعدت هبا إىل
أعلى الشجرة فلما استيقظ مل جيد سوى طربوشه الذي انم وهو على رأسه ،ووجد بقية
الطرابيش على رؤوس القرود .فكيف يستعيد طرابيشه؟
• لو أكملت القصة أبفكار مثل :يقذف القردة ابحلجارة فتنزعج وتلقي هبا إىل األرض أو يلقي
هلا بطعام على األرض فتنزل لتأكله ومن مث ميكنه التقاط الطرابيش من على رؤسها ..فمثل
هذه األفكار تعد مألوفة وشائعة عند معظم الناس.
• يف حني لو قلت خيلع الطربوش ويلقي به على األرض فتقوم القردة بتقليده وترمي الطرابيش
على األرض فمثل هذه األفكار لتكملة القصة رمبا تدل على أنك تفكر تفكرياً متيز ابألصالة
أو اجلدة .
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مفهوم األصالة
أن توضح المتدربة مفهوم األصالة .

نشاط جماعي

ماذا يقصد ابألصالة ؟

هي القدرة على استخالص أفكار جديدة غير مألوفة أو مدهشة أو نادرة,
وهي الخوض فيما يتعدى االستجابات المنطقية ومن يفكر بهــــذه الطريقة
يطور تفكيره التباعدي فاالختراعات تعتمد على أفكار أصيلة مبتكرة .

واألصالة أكثر الخصائص ارتباطا ً باإلبداع وهي بمعنى الجدة والتفرد .

وفيه عثمان الصبحي
86

• تتبلور في القدرة على إنتاج أفكار غير شائعة
أونادرة إحصائيا
• وتعني القدرة على ذكر تداعيات بعيدة غير
مباشرة.

• وهي القدرة على انتاج استجابات يحكم عليها
عدد من الحكام بأنها ماهرة.
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أهمية تعليم مهارات التفكير إليجاد حلول.
أن تناقش المتدربة مواقف نجحت فيها إليجاد حلول
لمشاكل مرت بها.

نشاط جماعي

انقشي مع أفراد جمموعتك موقفا سابقا لك جنحت فيه يف توليد أفكار إبداعية حلل مشكلة ما مرت
بك.

• كم عدد األفكار اجلديدة يف استخدامات اجلريدة اليومية واليت مل تستخدم من قبل أو مل
تتكرر عند أكثر من فريق.
•تعد حماولة عباس بن فرانس يف الطريان فكرة مبتكرة يف زمانه " كانت السبب بنعته
ابجملنون  " !! ..بينما كانت هي نقطة البداية لصناعة الطريان!
•األصالة حتتاج إىل خط الزمن واخليال!..
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• •خط الزمن ) يعين ماذا كان يستخدم املعلم من نشأة التعليم..
ألواح خشبية ـ ـ السبورة ـ ـ جهاز عرض الشفائف ـ الداات شو ـ ـ ؟؟؟؟
سنة  1450هـ  ..برأيك ماذا ميكن أن يستخدم املعلم ؟!
•اخليال وسيلة للوصول إىل أفكار أصيلة.
•إذا كان كتابك يستطيع التحدث معك  ,ماذا ميكن أن يقول لك ؟!
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مهارة التفاصيل
أن تناقش المتدربة أهمية مهارة التفاصيل .

نشاط جماعي

صفي غرفة التدريب املتواجدة فيها؟
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تطبيق طريقة ""SCAMPER
نشاط جماعي

SCAMPER

سنلعب لعبة امسها سكامرب،وهي لعبة تظاهرية،وعندما نتظاهر
حنن نستخدم خيالنا،ونرى صور يف أدمغتنا.
وسوف نستمتع بتكوين الصور وخيالنا .
واآلن مع قوانني اللعبة
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• إطالق العنان لألفكار دون النظر
لالرتباطات المنطقية أو الواقعية أو
االلتزامات.
• وهو أعلى مستويات اإلبداع وأندرها
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الحساسية للمشكالت
الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف يف البيئة أو املوقف ,ويعين ذلك أن بعض األفراد أسرع من غريهم يف مالحظة
املشكلة والتحقق من وجودها يف املوقف
ملشكلة فرصة مثينة !
املعىن املرادف للمشكلة عند الصينيني هو:
الفرصة !
فرصة  ..ملاذا ؟
 إجياد حل جديد وعدة حلول أخرى بديلة لكل مشكلة.
 اكتشاف قدرات فكرية وطاقات عملية.
 استمرارية البحث عن برامج وحلول وآليات جديدة وإبداعية.
 حتافظ على وحدة اجملموعة وتزيد من ثباهتا مما يعزز روح الفريق الواحد.
كيف تستفيد من المشكالت

•

جزى هللا املصائب كل خري
عرفت هبا عدوي من صديقي

•

قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :ما أصبت مبصيبة إال وعلمت أن يل فيها أربع نعم ...........

 أهنا مل تكن يف ديين
 ومل تكن أكرب
 وأين مل احرم معها الرضا
 وأين أرجو هبا األجر من ريب
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الحساسية للمشكالت
أن تعدد املتدربة بعض املشكالت اليت تعرتض طالبات الصف

نشاط جماعي

الثالث اثنوي عند اختيار التخصص اجلامعي

عددي بعض المشكالت التي تعترض طالبات الصف الثالث ثانوي الختيار تخصصهم الجامعي.ثم اقترحي مجموعة من الحلول
االبداعية؟
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الزمن الكلي (  ) 120دقيقة
أهداف الجلسة:
في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدربة أن تكون قادرة على:
• مناقشة اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي وضرب أمثلة لكل اسرتاتيجية.
• تطبيق وممارسة أساليب تنمية التفكري اإلبداعي.

موضوعات الجلسة:

التفكير
بطريقة
عكسية
التوليف
بين
األشتات

أساليب تنمية
التفكيراإلبداعي

موضوعات
الجلسة

ماذا لو

العصف
الذهني
االستعماالت

التحسينات
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خطة الجلسة التدريبية األولى
م

اإلجراءات

الزمن

1

نشاط ( )1/1/3استراتيجيات التفكير اإلبداعي

5د

2

مناقشة أهم استراتيجيات التفكير اإلبداعي

5د

3

نشاط ( )2/1/3مبادئ العصف الذهني

5د

4

نشاط ( )3/1/3زيد في ورطة

5د

5

مناقشة

5د

6

نشاط ( )4/1/3استراتيجية االستعماالت

5د

7

مناقشة

 10د

8

نشاط ( )5/1/3استراتيجية التحسينات

5د

9

مناقشة المتدربات

 10د

10

نشاط ( )6/1/3استراتيجية ماذا لو

5د

11

مناقشة المتدربات

5د

12

نشاط( )7/1/3استراتيجية التفكير بطريقة عكسية

5د

13

نشاط ( )8/1/3استراتيجية التوليف بين األشتات

5د

14

مناقشة المتدربات

 10د

15

نشاط ( )9/1/3االبداع بالنظر بعيون اآلخرين

5د

16

نشاط ( )10/1/3اإلبداع بلغة البدائل واالحتماالت

5د

17

اإلبداع بالمثيرات والمحفزات العشوائية
المجموع

 10د
 120د
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أهم استراتيجيات التفكير اإلبداعي
أن توضح المتدربة أهم استراتيجيات التفكير
اإلبداعي.

نشاط جماعي

انقشي مع أفراد جمموعتك موقفا سابقا لك جنحت فيه يف توليد أفكار إبداعية حلل مشكلة ما مرت
بك.

– كيف تنمي تفكريك اإلبداعي حنو األفضل مثة جمموعة من االسرتاتيجيات واألساليب اليت
ميكنك توظيفها كي تنمي تفكريك اإلبداعي حنو األفضل:

وفيه عثمان الصبحي
100

مبادئ العصف الذهني

 :كتابة مبادئ العصف الذهني.

نشاط جماعي

استراتيجية العصف الذهني ()Brain storming

 تقوم هذه االسرتاتيجية على فكرة طرح مشكلة ما على جمموعة من األفراد ()4-7جيتمعون يف مكان معني (أو
عرب االنرتنت)ملدة حنو من ( 15-30دقيقة) يطلب منه أو منهم توليد أكرب كمية ممكنة من األفكار (حلول
للمشكلة)بشكل عفوي ويف مناخ غري نقدي ال حيد من إطالق األفكار .مث يقومون بغربلة هذه األفكار واختيار
املناسب منها.
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خالل فترة التقويم تحول األفكار الناتجة إلى إطار عملي أو تستخدم القتراح حلول واقعية وتقسم األفكار الناتجة حتى تكون مفيدة إلى ثالث
قوائم هي
أفكار ذات فائدة مباشرة :وهي األفكار التي يمكنك استخدامها في الوقت نفسه.
أفكار تحتاج الستكشاف أوسع:وهي األفكار التي تحتاج ألوقات أوسع للبحث فيها والتفكير بها ومتابعتها ومناقشتها.
طرق جديدة للمشكلة :وهي األفكار التي تقترح طرقا جديدة للنظر إلى الحالة.
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زيد في ورطة
أن تقرر المتدربة حال لمشكلة زيد .

نشاط جماعي

في يوم من أيام الربيع الجميلة والطيور تغرد بألحانها فوق أغصان الشجر والنسيم العليل يداعب بنسماته الرقيقة أطياب الثمر.
خرج زيد يحدوه األمل أن يجد من المتعة والسعادة الشيء الكثير من هذا الجمال اإللهي الخالب (صنع هللا الذي أتقن كل شيء)
 ،دوحات جميلة ومساحات خميلة ورياض بديعة.
أخذ زيد يتنقل بين كل هذا الجمال وهو يشاهد كل ما يقع عليه نظره يعزف لحنا واحد بصوت واحد بأن هللا جميل يحب
الجمال حتى انتهى إلى سكة الحديد حيث نقطة افتراق السكة إلى شطرين أحدهما تم إغالقه بمفتاح التوجيه ليتجه القطار
مباشرة إلى الشطر اآلخر ولم يشاهد أمامه في الشطر اآلخر ما يدعوه لمعرفة سبب عدم االستفادة من هذا الشطر  ،الشطران
يلتقيان مرة أخرى بعد مسافة ال يشاهد نهايتها من موقعه عند نقطة االفتراق ،وبينما هو يلمح القطار قادم من بعيد ويقترب
إليه بسرعة شديدة إذ به يشاهد أيضا مجموعة من األطفال يزيد عددهم عن ضعف عدد أصابع اليد الواحدة وهم يلعبون
ويلهون على سكة الشطر الذي من المفترض أن يسلكه القطار وإذا بطفل يلعب على الشطر اآلخر متجاهال تماما قدوم القطار
كما هو حال البقية الذي يلعبون على الشطر اآلخر.
ولهذا فزيد اآلن البد أن يقوم باتخاذ قرار ما لكي يمنع وقوع كارثة أو على األقل يقلل من حجم الخسائر فما هو القرار السليم
الذي يجب أن تخذه.

معظمنا يرى انه االفضل التضحية بطفل واحد خير من مجموعة اطفال ،

فهل يا ترى هذا القرار صحيح ؟

هل فكرنا أن الطفل الذي كان يلعب على المسار المعطل قد تعمد اللعب هنا حتى يتجنب مخاطر القطار؟ ومع ذلك يجب عليه ان يكون
الضحية في مقابل أن األطفال اآلخرون الذين في سنه وهم مستهترون وغير مبالين وأصروا على اللعب في المسار العامل .مع علمنا أن
حياتنا مليئة بالقرارات الصعبة التي يجب ان نتخذها لكننا قد ال ندرك ان القرار المتسرع عادة ما يكون غير صائب
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استراتيجية االستعماالت
 :أن تذكر المتدربة استخدامات المتر

نشاط جماعي

من الصورة اليت أمامك أذكري االستخدامات املمكنة للمرت ؟

استراتيجية االستعماالت ( )Uses for


تقوم فكرتها على تحفيز الدماغ في أكبر عدد ممكن من االستعماالت غير المألوفة ( 10-25استعماال) ألشياء أو أدوات نستخدمها في
حياتنا اليومية..مثل النظارة والهاتف المحمول ،وحقيبة المكتب ،وأدوات التجميل..وذلك في زمن محدد ( 3-5دقائق)



مثال :ما االستعماالت غير المألوفة لسكين تقطيع اللحم؟



يمكن أن تكون سطح ساخن ،ومقص للنباتات ،وحفارة ،وبوصلة بعد مغنطتها ،وتستخدم كمثقب ،وفاتحة علب  ،وإليصال التيار
الكهربائي ،وأداة قياس ،وأداة كتابة بعد غمرها في الحبر ،وللتقطيع ،ولكي المالبس ....إلخ

فكري في أكبر عدد من االستعماالت غير المألوفة لفرشاة األسنان وفيما اليقل عن عشرين استعماال –في مدة التزيد عن ( )5دقائق.
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استراتيجية التحسينات
أن تفكر املتدربة يف إجياد حلول مناسبة إلخراج كرة تنس من
أنبوب

نشاط جماعي

هل تستطيع أن تفكر يف ثالث طرق إلخراج كرة تنس طاولة من قاع أنبوب مثبت رأسيا وطوله مرت واحد وأرضية مثبتة خبرسانة امسنتية
؟ مع مالحظة أن األنبوب أوسع قليال من الكرة  .وذلك دون أن تتلف األنبوب وال الكرة وال اخلرسانة األمسنتية ؟

استراتيجية التحسينات ((Improvements
وتركز على التفكير في ادخال تحسينات على االشياء ،بحيث تزيد من كفاءة عملها أو تعدد وظائفها أو جذب االنتباه
لها..وعلى أن تكون هذه التحسينات من النوع المألوف لدى غالبية الناس.
مثال:ما التحسينات المقترحة على فنجان القهوة؟
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استراتيجية ماذا لو
أن تناقش المتدربة ماذا لو تمكنا من رؤية الروائح

نشاط جماعي

انقشي مع أفراد جمموعتك ماذا لو متكنا من رؤية الروائح؟.

استراتيجية ماذا لو ()What-Iffing
أتسست فكرة هذه االسرتاتيجية على مبدأ أمهية حترير العقل من التقيد ابلعامل الواقعي وعدم اخلروج عنه ,ذلك من شأنه أن يطلق العنان
لإلبداع. .ويتم ذلك من خالل طرح سؤال ختيلي /فرتاضي يبدأ بصيغة ماذا لو؟ على شخص ما...
فمثال سؤال :ماذا لو تمكنت من رؤية الروائح؟
فقد تطرح أفكارا إبداعية مثل:

سأمتكن بسرعة من معرفة مصدر الروائح يف املطبخ؟ هل هي من سلة املهمالت أو من تعفن حليب مسكوب سقط على
األرض أم من...
أعرف ماذا حيمل زميلي من فاكهة يف حقيبة الغذاء بدون احلاجة لفتح احلقيبة.
حتديد أين وضع شخص ما عطره .هل على مالبسه؟ أم على وجهه؟ أم على يده؟
مثال :ماذا لو أمطرت السماء ذهباً وفضة؟
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الربط بصيغة ماذا لو؟( القلم )
املستقبل :ماذا لو كان هناك قلم يقرأ الكالم بصوت مسموع؟
املاضي :ماذا لو كان هناك قلم ابلريش؟
الفضاء:ماذا لو كان هناك قلم يطري؟
الفن :ماذا كان هناك قلم يتكلم ابحلكمة؟
الغابة :ماذا لو كان هناك قلم يصدر أصوات وروائح تطر الذابب
األطفال :ماذا لو كان هناك قلم يرقص
املكتبة  :ماذا لو كان هناك قلم خيزن املعلومات.
الرجال :ماذا لو كان هناك قلم يقص الشوارب؟
النساء:ماذا لو كان هناك قلم وكحل؟
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التفكير بطريقة عكسية
أن تفكر المتدربة بطرقة عكسية

نشاط جماعي

انقشي مع أفراد جمموعتك لفكرة (احليواانت يف القفص)

التفكير بطريقة عكسية /بالمقلوب ()Reversal Thinking

يعد التفكري يف الشي بصورة عكسية من بني أسهل الطرق لتوليد األفكار االبداعية ولذلك اقل
تفكري ستجد نفسك قد وصلت لصورة إبداعية فمثالً لو قلت (الطالب يذهبون للجامعات)اقلب
الفكرة وفكر أن اجلامعة أتيت للطالب وقد حتققت من خال ل التعليم عن بعد.
النوم على السرير.
اقلب :السرير ينام فوق الشخص في السرير الدورين
الشاي الحار=
أقلب:الشاي أصبح يشرب بارد
الصعود بالدرج .
الحيوانات في القفص.لماذا ال نجعل الحيوانات أحرار والناس هم المحبوسين
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التوليف بين األشتات
أن تربط المتدربة بين فكرتين متباعدتين

نشاط جماعي

اربطي بين فكرة تطوير إطارات السيارة وفرشاة األسنان

استخدم جسر الفكرة :
كيف استفيد من خصائص فرشاة األسنان في تطوير عجالت السيارة ؟

التوليف بين األشتات ( )Synectics
تعتمد هذا االستراتيجية على فكرة محاولة الربط بين عناصر مختلفة ليبدو بينها وبين بعضها بعضا صلة ما وذلك باستخدام أداتي االستعارة أو
المشابهة/أو التشابه ويمكنك ممارستها بعدد من األساليب من أبرزها:
المشابهة الشخصية  :وفيه تتقمص أو تسقط ذاتك وتتصور أنك ذات أخرى..كأن تتصور نفسك مركبة فضاء في رحلة كوكب المريخ وتصف ما
تفعله أو ما تشعر به كمركبة فضاء.أو تتصور نفسك سحابة ،فتصف ماذا تشعر ؟وماذا تفعل؟
المشابهة المباشرة :وفيه تحاول توليد مشابهة بين شيئين أو مفهومين ال رابط بينهما ،كأن تولد مشابهة بين القلب والتفاحة وبين دفاع الجسم ضد
الميكروبات ودفاع الجيش عن األعداء وبين أمواج البحر وفصول السنة األربعة.
التناقض المركز:وفيه تحاول توليد تعبير يتكون من كلمتين وتعارض إحداهما مع األخرى كأن تقول :الرسوب الناجح ،العد والودود ،النار الباردة.

النظارة والقلم = نظارة بالليزر تكتب أفكارك.
الساعة والطاولة = ساعة يد على شكل طاولة
طاولة إلدارة االجتماعات
قصة أرشميدس والملك خيرون و تاج الذهب
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خرائط العقل ()Mind Maps
•

هي رسم أو مخطط تصوري .يستخدم ليمثل أو يصور الكلمات واألفكار واألفعال والمهام.

•

تنضوي الخريطة في منتصفها على دائرة /صورة تمثل الفكرة أو الموضوع المحوري،ثم ترسم منه فروع عناوين رئيسة لألفكار الرئيسة
المتعلقة بهذا الموضوع ثم تكتب على كل فرع كلمة واحدة فقط للتعبير عنه ويمكن وضع صورة رمزية تمثل معناه كما نستخدم األلوان
والصور المختلفة للتعبير عنه.

•

ويستمر تشعب الخريطة حتى نكون في النهاية شكال أشبه بالشجرة

لعبة الخيال وتداعي الخواطر
•

اقرأي الكلمات المكتوبة بخط عريض ثم اغمضي عينيك على الفور وال تفتحيها لمدة  30ثانية وفكري فيها.

•

مثال:

•

فاكهة
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اإلبداع بالنظر بعيون اآلخرين
نشاط جماعي

أن تجد المتدربة أفكار جديدة بالنظر بعيون .

•

أراد أحدهم أن يفتتح مطعما يلبي احتياجات كافة الفئات وبالتالي يستقطب الكثير من الزبائن.تخيلي أنك في مكانه وانظر
بعيون اآلخرين(الطفل ،الرجل المسن ،المرأة)
ما األفكار الجديدة التي يمكن أن يحتويها هذا المطعم لتلبية احتياجاتهم.

الفئة

االحتياجات

الفكرة اإلبداعية

الطفل
الرجل المسن
المرأة

اإلبداع بالنظر بعيون اآلخرين

• ميكن توليد الفكرة اإلبداعية عن طريق النظر من زوااي خمتلفة،أو النظر مبنظار كل من له عالقة ابملوضوع.فمثالً تنظر
مبنظار الطفل أو الطالب أو األم أو األب أو الكبري أو الصغري أو اجملتمع أو األسرة....اخل.
• وإذا نظرت مبنظار كل من له عالقة ابملوضوع حاول أن تبحث عن احتياجات كل طرف ورغباته وكيفية تفكريه مث
أحرص على تلبية هذه االحتياجات فلعلك جتد أفكار اً جديدة.
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البدائل واالحتماالت
تطبيق لعبة البدائل واالحتماالت إلثارة التفكير

نشاط جماعي

• طبقي لعبة البدائل واالحتماالت يف كل مما يلي/
• شاب يسكب البيبسي يف خزان البنزين اخلاص بسيارته ،ما التفسريات احملتملة لتصرفه هذا؟
• ما االختيارات املختلفة لقضاء عطلة هناية األسبوع ،علماً أبنك ال متلك إال القليل من املال؟
• اجلريان يلوثون بيتكم ابملخلفات  ،ما البدائل املقرتحة حلل هذه املشكلة؟

اإلبداع بلغة البدائل واالحتماالت APC Game
()A

البدائل Alternatives

االحتماالت )Possibilities )P
االختيارات (c) Choices
وهذه اللعبة هي إحدى األلعاب اليت ميكن هبا إاثرة وتنبيه اإلبداع للصغار .فنحن كثرياً ما منضي يف طريقنا وتعترب كل أمور

حياتنا من املسلمات واندراً ما نتذكر أو حناول أن نبتكر أو نفكر يف بدائل أخرى .
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اإلبداع ابملثريات واحملفزات العشوائية
• ميكن أن يكون ذلك من خالل املشي يف األماكن غري املعتادة والذهاب للمواطن اجلديدة كزايرة بالد جديدة أو قمة
جبل أو قاع حبرأو كوخ مهجور أو غابة.
• كل ذلك له أتثري كبري يف حتريك املخ األمين وحتفيز األفكار اإلبداعية لذا إذا كنت تفكر يف موضوع أو مشكلة ما
وتريد هلا فكرة جديدة إبداعية فيحسن أن تذهب إىل هذه األماكن اجلديدة املثرية وأن تصطحب معك هذه املشكلة
أو املوضوع ،وتفكر فيه وأنت يف ذلك املكان وحتاول أن تربط كل إشارة أو حدث جديد ومثري تراه أو تسمعه أو
حتسه هبذا املوضوع فلعل فكرة جديدة ختطر ببالك.
• لذا ينبغي أن حتمل معك ورقة وقلماً أو جهاز تسجيل لتسجل كل فكرة جديدة وغريبة مهما كانت.
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الزمن الكلي (  ) 105دقيقة
أهداف الجلسة:
في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدربة أن تكون قادرة على:
• حتديد العوامل املؤثرة يف التفكري اإلبداعي
• مناقشة صفات الطالب املبدع.
• معرفة اخلطوات اليت تصنع املبدع.
• توضيح قوانني اإلبداع.
•

مناقشة معوقات اإلبداع

• معرفة مسات معلم املبدعني

موضوعات الجلسة:
العوامل املؤثرة
في التفكير
اإلبداعي

معوقات
اإلبداع

قواعد
اإلبداع

موضوعات
الجلسة

كيف تصبح
مبدعا

طرق توليد
األفكار
اإلبداعية
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خطة الجلسة التدريبية الثانية
م

اإلجراءات

الزمن

1

نشاط ()1/2/3العوامل المؤثرة في التفكير اإلبداعي

5د

2

مناقشة المتدربات

 10د

3

نشاط ( )2/2/3مدمرات اإلبداع

5د

4

مناقشة المتدربات

 10د

5

نشاط ( )3/2/3أساليب اإلبداع

5د

6

كيف أكتسب اإلبداع؟

 15د

7

نشاط ( )4/2/3قوانين اإلبداع

 15د

8

مناقشة المتدربات

 15د

9

نشاط ( )5/2/3معوقات اإلبداع

 10د

10

مناقشة المتدربات

 10د

نشاط ( )6/2/3سمات معلم المبدعين

5د

تقييم البرنامج

 10د

المجموع

 105د

11
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العوامل المؤثرة في التفكير اإلبداعي
أن توضح المتدربة العوامل المؤثرة في التفكير
اإلبداعي

نشاط جماعي

ماهي العوامل المؤثرة في التفكير اإلبداعي؟

• الصفات الشخصية للفرد  :مثل املرونة املبادرة واحلساسية والدافعية واملزاجية واالستقاللية وأتكيد الذات .....
• احملاكاة  :وهو عامل سليب الن تقليد اآلخرين حتد من قدرة الفرد على اإلبداع بينما االستقاللية عن اآلخرين وعدم
االكرتاث آبرائهم يسهم يف تطوير السلوك اإلبداعي .
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• الرقابة  :إن طرق التنشئة االجتماعية القاسية حتد من قدرات األفراد على التفكري اإلبداعي حيث النقد والسخرية
والتسلط والقمع حيد من قدرهتم على التعبري عن أفكارهم بعكس غريهم ممن لديهم الفرص الن يعيشوا يف أسرة تشجع
االستقاللية واملرونة وحرية التعبري وتقدم هلم الدفء والدعم املعنوي والعاطفي .
• أساليب الرتبية والتعليم  :إن أساليب التعليم اليت تعتمد على التلقني وحشو أدمغة الطلبة ابملعلومات ال تفسح أمام
الطلبة الن يقدموا زاند فكرهم وتسخريها للتفكري اإلبداعي املنتج بينما األساليب الرتبوية غري املقيدة تفسح اجملال
فرصة التفكري احلر
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مدمرات اإلبداع
أن تناقش المتدربة مدمرات اإلبداع من خالل

نشاط جماعي

الفيديو.

من خالل الفيديو الذي أمامك ماهي مدمرات اإلبداع؟

•

كيف نُدمر اإلبداع؟

•

بيئة األسرة
سحب األمن من الطفل يسبب إهنيار التفكري لديه
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ال تغرت بكراسات الرسم اجلاهز

السخرية من األم أمامه
االستهزاء من أفكاره
الصراخ
ألعاب البالستيشن
اخلوف
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نشاط جماعي

بالتعاون مع مجموعتك ناقشي طرق وأساليب اإلبداع؟

 .1الرغبة
 .2املعرفة واملهارات
 .3املواظبة على العمل
 .4التخمر والتبصر
 .5التقومي
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كيف أكتسب اإلبداع؟
ماذا لو؟
 احرص على األفكار الصغرية وسجلها يف مفكراتك أول أبول.
 أكسر الروتني الذي تعودت عليه وجرب أمورا مل جترهبا من قبل (.ديكور املنزل – طريقة
ذهابك للعمل).

 تعلم ألعاب الذكاء والتفكري.
 اقلب جسمك رأسا على عقب(املذاكرة – الصالة ).
 اجلس مع املبدعني وأقرأ عن حياهتم.
 اقرأ قصة وتوقف يف نصف القصة وحاول إكماهلا من خيالك.

 أتمل فيما حولك ( النجوم – البحر – السحاب – اجلبال -األصوات ) .
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 خصص عشر دقائق للخيال كل يوم.
 انقش شخص عاقل ومبدع يف فكرتك قبل تنفيذها.
 استخدم اخلرائط الذهنية يف التفكري.
 قم خبطوات ولو صغرية يف كل فكرة وعمل ( وال تسوف وتؤجل)
 افرتض أن كل شيء ممكن
. الالالالالالالالالالال مستحيل
 خصص دفرت لكتابة األفكار اإلبداعية مهما كانت بسيطة.
 أكثر من السؤال عما حولك ( ملاذا هذا اجلهاز هبذا الشكل؟ )
 امزح وأضحك وداعب وابتسم وألعب.
 احتفل أبفكار اإلبداعية وأشكر نفسك.
 اسرتخي بعد كل جهد وفكر فيما أجنزته .
 شاهد املنتجات االبتكار واملعارض املتخصصة يف اإلبداع.
 ربط املخرتعات مبلكوت هللا.
 اقرأ القصص والشعر والرواايت.
 فكر يف مشاريعك وأفكارك قبل النوم.
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قوانين اإلبداع

أن تحدد المتدربة قوانين اإلبداع

نشاط جماعي

بالتعاون مع مجموعتك حددي بعض قوانين اإلبداع؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

احرص على أن تأتي بأفكار كثيرة ثم تلغي غير المناسبة.
احرص على أن تكون أفكارك سابقة لزمانك بربع ساعة.
اكتب أفكارك لكي ال تُنسى.
إذا قال الجميع انك مخطئ فقد خطوت للنجاح خطوات
ابحث عن الجواب الصحيح األخر.
عندما تسأل سؤال غبي تحصل على جواب ذكي.
لماذا ال يحضر المطعم إلينا؟
غير الزاوية للنظر إلى أفكارك
تخيل وضع الفكرة في المستقبل.
ركز على الجانب المثير للفكرة.
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معوقات اإلبداع
نشاط جماعي

أن تناقش معوقات اإلبداع

ابلتعاون مع جمموعات انقشي معوقات اإلبداع ؟
خلصيها يف اخلريطة الذهنية

من معوقات اإلبداع :
 االستجابة ملشاعر داخليـة مثـل الشـعور ابلـنقص  ،أان ضـعيف  ،ال أسـتطيع  ،مسـتحيل  ،اخلجـل
 ،ال ميكن تغيري الواقع .
 االستجابة حملبطات خارجية ( ضحك  ،استهزاء  ،تندر  ،استياء.
 عدم االستعانة ابهلل عز وجل .
 ضياع الوقت واالنغماس يف الشهوات واملفاسد .
 االعتقاد أن اإلبداع لفئة معينة من الناس .
 االعتقاد أن اإلبداع أييت ابملشاكل واآلالم .
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سمات معلم المبدعين
أن تناقش سمات معلم المبدعين

نشاط جماعي

ماهي سمات معلم المبدعبين؟

مسات معلم املبدعني :
 لديه القدرة على إجياد بيئة تساعد على تنمية التفكري .
 لديه القدرة على أن يرى األشياء من منظور الطالب .
 موجه لعملية التعلم وليس مسيطر عليها .
 لديه القدرة على متييز الفروق الفردية .
 قليل االنتقاد واحلكم على األشياء .
 يتعامل مع الطالب كشريك يف عملية التعلم .
 قادر على توفري بيئة آمنة من اخلوف من اخلطأ .
 قادر على التحكم بعواطفه الداخلية .
 ينمي روح املسئولية لدى الطالب .
 اجتماعي و حيرتم الطالب .
 مرن وحيب التغيري .
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• تولد األفكار يف حلظة خاطفة وقد تتالشى من خميلتك إىل األبد ما مل تسارعي
بتدوينها  ،وقد تظهر األفكار املثمرة يف أغرب األوقات ولن تبزغ هذه األفكار
دائماً وأنت تعاجل املشكلة املتعلقة هبا ولكن تواتيك ومضة من االستبصار يف

الوقت الذي تكونني فيه مشغولةً أبعمال أخرى أو مشرتكةً يف حمادثة أو منصتةً إىل
حماضرة أو قائمةً ابلتدريس أو عاكفةً على قراءة كتاب أو مسرتخيةً ابملنزل ..

• وحىت لو بدأت هذه الفكرة حلظة ورودها واضحة متاماً أو مهمة للغاية حبيث

يستحيل نسياهنا فهناك احتمال أن تضيع منك فيما بعد  .لذلك حينما تنبت يف
عقلك نواة لفكرة احفظيها مباشرة كتابة لالستفادة منها يف املستقبل .
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توماس أديسون

((  )) 9999محاولة فاشلة  ..الختراع المصباح
الكهربائي  ..ماذا نتعلّم منها ..
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الخاتمة :

اجتهد يف تطبيق ما تعلمته يف بيئتك املدرسية .
 استزد من هذا العلم ابلقراءة واإلطالع والسؤال .
 ارجع دائما لسمات معلم املبدعني .
 جتنب دوما معوقات اإلبداع لك أو لغريك .

وأخريا  ..أشكر لكم حسن تفاعلكم وإصغائكم ،،
وفية الصبحي

وفيه عثمان الصبحي
129

 د/نوح حيي الشهري وآخرون  ,مهارات التعلم والتفكري ,دار حافظ للنشر والتوزيع 1433(,هـ)
 مركز ديبونو لتعليم التفكري ,مدخل إىل تعليم التفكري وتنمية اإلبداع ,مركز ديبونو لتعليم
التفكري(2015م)
 أ.د حسن زيتون ,تنمية مهارات التفكري رؤية إشراقية يف تطوير الذات,الدار الصولتية
للرتبية1429,هـ.
 أ.د جودت سعادة  ,تدريس مهارات التفكري(مع مئات األمثلة التطبيقية),دار الشروق للنشر
والتوزيع()2011
 حسني حممد أبو فريش ,دليل األسرة واملعلم لرتبية املوهوبني واملبدعني ,األردن  ,عمان  ,دار جهينة
(2005م)
 جروان ,فتحي عبد الرمحن (2008م) :املوهبة والتفوق واإلبداع ,عمان :دار الفكر للطباعة
والنشر.
 د/حممد الطيطي ,تنمية قدرات التفكري اإلبداعي ,عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع
والطباعة(2007م)
 د /عبد اللطيف حسني فرج  ,كيف جنعل من ابننا عبقراي موهواب متفوقا ,الرايض ,مكتبة الشد.
(2006م)
 سحر أمحد رمحة ,كيف تنمي ذكاء طفلك؟ أسرار الطفولة ,دار الكفاح للنشر والتوزيع ,الطبعة
األوىل(2008م).
 صالح معمار ,كيف تفجر اإلبداع ,ديبونو للنشر والتوزيع ()2009
 أوراق عمل منوعة من املؤمتر (رعاية املوهبة تبدأ مبكرا ) جبامعة فيصل.
 د.طارق السويدان  -د.حممد العدلوين ,مبادئ اإلبداع  ,شركة اإلبداع اخلليجي
 د.طارق السويدان ,اإلبداع خطوة خطوة ابستعمال آلة اإلبداع ,شركة اإلبداع اخلليجي
 املوقع الرمسي لبوابة موهبة ( (www.mawhiba.org.sa
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استمارات التقومي
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عبري عن رأيك في البرنامج التدريبي  .برسمة أو صورة أو عبارة

نرحب باقتراحاتك واستفساراتك :
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استمارة تقويم ذاتي
هذا ما فعلناه اليوم

تعلمنا المهارات التالية:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................
وتم تطبيقها من خالل :
.......................................................................................................)1
.......................................................................................................)2
.......................................................................................................)3
وقد تم مناقشة المعلومات والموضوعات التالية:
.......................................................................................................)1
.......................................................................................................)2
.......................................................................................................)3
تقييمنا إلنجازنا اليوم:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................
المهام المنزلية :
(

) زيارة لمواقع انترنت والحصول على موضوعات أو صور أو مقاطع فيديو .

عن.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
...........................................................
(

) جمع معلومات عن موضوعنا من خالل المصادر التالية :

(

) مقابلة ................................

(

) قراءة ................................

(

) زيارة ..................................

(

) مشاهدة ...............................
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أوالً :معلومات عامــــــــــــــــــــــة
االسم:
اسم البرنامج:
مكان البرنامج:

تاريخ بدء البرنامج:

مدة البرنامج:

ثانياً :تقييم المدربة
البيان

جيد جداً

ممتاز

جيد

متوسط

ضعيف

-1إلمام المدربة بمواضيع البرنامج
-2قدرة المدربة على توصيل المعلومات
-3طريقة تنظيم العرض(من حيث الوضوح والكفاية)
-4قدرة المدربة على شرح المحتوى العلمي
-5مدى تعاونها مع المتدربات
-6تنوع األنشطة و التمارين والوسائل المستخدمة
-7قدرة المدربة على تحفيز المتدربات على التفاعل
-8قدرة المدربة على إدارة المداخالت والمناقشات

ثالثاً تقييم البرنامج التدريبي
البيان

ممتاز

جيد جداً

جيد

متوسط

ضعيف

-1محتوى البرنامج التدريبي
-2المادة العلمية التي وزعت في البرنامج
-3تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية
-4تحقيق أهداف البرنامج التدريبي
-5مستوى تنظيم البرنامج التدريبي
-6التجهيزات والمواد المستخدمة
-7مدة البرنامج التدريبي
-8مكان البرنامج التدريبي
-9التوقيت
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رابعا :معلومات عامة
هل تعتقدين إنك الشخص المناسب لحضور البرنامج

نعم

ال

هل تعتقدين أن البرنامج ساعدك على تطوير مهاراتك

نعم

ال

هل اعطيت إشعاراً كافيا عن طبيعة ونوع البرنامج قبل حضوره

نعم

ال

ماهو تقييمك العام عن
البرنامج

ممتاز

جيدجدا

جيد

متوسط

ضعيف

أهم المعارف التي تم الحصول عليها:
.......................................................................................................................... 1
.......................................................................................................................... 2
.......................................................................................................................... 3
.......................................................................................................................... 4
أهم المهارات التي تم اكتسابها خالل المشاركة في البرنامج:
.......................................................................................................................... 1
.......................................................................................................................... 2
................................................................................................................... .......3
أهم المقترحات المناسبة لتطوير البرنامج:
.......................................................................................................................... 1
.......................................................................................................................... 2
.......................................................................................................................... 3
االقتراحات والمالحظات:
.......................................................................................................................... 1
.......................................................................................................................... 2
.......................................................................................................................... 3

توقيع المتدربة

التاريخ
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