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ههارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة قسن اللغة العربية ) دراسة    

 هقارنة (     
                                                      

 أ.م . أسماء عزٌز عبد الكرٌم  
 كلٌة التربٌة / جامعة القادسٌة 

 55/05/5102تاريخ قبول النشر :               3/9/5102استالم البحث : تاريخ 

 الخالصة :

ىدؼ البحث الحالي الى معرفة ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة قسـ المغة العربية في كميتي 
( طالبا" وطالبة مف طمبة المرحمة الرابعة   واعتمدت 112)التربية واآلداب ( , وتكونت عينة البحث مف )

, اختبار القدرة عمى التفكير 2010اؾ , الباحثة في قياس ميارات التفكير اإلبداعي عمى مقياس )الحك
اإلبداعي المفظي لدى طمبة الجامعة ( لمبلئمتو لمبيئة العراقية ولطمبة الجامعة , وبعد عرضو عمى 
مجموعة مف الخبراء مف ذوي االختصاص استخرجت الباحثة معامبلت الصدؽ والثبات , وقد أظيرت 

العربية  اليمتمكوف ميارات تفكير إبداعي , كما وأظيرت النتائج بعد تطبيؽ المقياس أف طمبة قسـ المغة 
النتائج  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التفكير اإلبداعي تعزى لمتغير الجنس , أو 
الكمية . وقد أوصت الباحثة بجممة مف التوصيات منيا : ضرورة االىتماـ بشريحة طمبة الجامعة وتوفير 

ثر  اء المناىج الدراسية في المرحمة الجامعية مف أجؿ رفع قدراتيـ عمى التفكير فرص العمؿ ليـ , وا 
 اإلبداعي .

 مشكلة البحث 

إف عبلقة المغة بالتفكير عبلقة جدلية أي ال يمكف الفصؿ بينيما بغض النظر عف أسبقية احدىما 
ؾ األساسي لعممية انتاج فبل لغة دوف تفكير , وال تفكير دوف معمومات وأفكار لغوية , فالتفكير ىو المحر 

المغة وتنظيميا وترتيبيا حسب ما تتطمبو المواقؼ التي يتعرض ليا الفرد , فالمغة ترتبط بالتفكير بشكؿ 
مباشر أو غير مباشر . فيي ضرورية لمتفكير,  بوصفيا األداة التي يستخدميا الفرد في عممية التفكير , 

جموعة األفكار واآلراء واالتجاىات المعرفية لدى فالحروؼ والمصطمحات والمفردات والجمؿ تشكؿ م
 (. 129, 2005األفراد. )عبد اليادي وآخروف , 

ويعد مفيوـ اإلبداع والتفكير اإلبداعي مف المفاىيـ الميمة التي احتمت مركز الصدارة في العديد 
نوع مف أنواع  مف الدراسات, وسيضؿ اإلبداع والمبدعيف بتفكيرىـ وسماتيـ يمثموا أعمؽ وأوسع واعقد

التفكير البشري , وقد أدركت الدوؿ المتقدمة التحديات التي تفرضيا الظروؼ المتجددة لممجتمع العالمي 



 
ههارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة قسن اللغة العربية )                       كرين  أ.م . أسواء عزيز عبد ال

   دراسة هقارنة (     

 

25 
 

الوجلد التاسع                                                               نسانية     هجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102العدد  عشر:

,إذ  لـ تعد العادات المألوفة كافية لمواجية المواقؼ الجديدة , فكؿ موقؼ جديد ينطوي عمى مشكبلت 
 ( .2, 2006وتفردا" في الحؿ )سيؼ ,متنوعة تتطمب طبلقة في التفكير ومرونة في التنفيذ وأصالة 

وتكمف مشكمة البحث الحالي في الكشؼ عف ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة قسـ المغة العربية 
مف أجؿ التعرؼ عمى مستوى اإلبداع لدى الطمبة  خاصة أنيـ عمى أعتاب الدخوؿ في  الحياة العممية , 

 خاصة , مف خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية :  مف أجؿ االىتماـ بيـ عامة" وبشريحة المبدعيف 
 ىؿ إف طمبة اقساـ المغة العربية يتمتعوف بميارات التفكير اإلبداعي . -

ىؿ ىناؾ  فروؽ في  ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة اقساـ المغة العربية في كميتي )التربية ,   -
 واآلداب ( 

لدى طمبة اقساـ المغة العربية تبعا" لمجنس )ذكور ,  ىؿ ىناؾ فروؽ في ميارات التفكير اإلبداعي  -
 إناث (

 أهمٌة البحث والحاجة إلٌه        

يعيش اإلنساف عصرا" لـ يسبؽ مثيبل" لو, حتى احتار العمماء والمفكروف فيما يطمقوف عميو مف 
وما يميز أسماء, فقد اعتادوا أف يطمقوا عمى كؿ عصر مسمى معينا",يعكس أو يعبر عما يحدث فيو , 

عف غيره مف العصور. وأشار كثير مف المفكريف إلى  عصرنا ىذا بأنو عصر االنفجار المعرفي تعبيرا" 
عف النمو السريع والمتسارع في معدلو ,إلى المدى الذي صعبت فيو السيطرة عمى المعرفة,إذ تضاعؼ 

في كؿ عدة سنوات حجـ المعرفة مرات عديدة مف قبؿ وتوقع بعضيـ أف يتضاعؼ الحجـ مرة أخرى 
قميمة,إذ بدأت المجتمعات تعتز بما لدييا مف معمومات , وبدأت الدوؿ تقارف بيف بعضيا بقدرة كؿ منيا 
في الحصوؿ عمى المزيد مف المعمومات, وتنظيميا بحيث تستطيع السيطرة عمييا, وتوظيفيا واإلفادة منيا, 

ا العصر بعصر المعموماتية. وبدأت المجتمعات تتنافس في مجاؿ المعمومات حتى سمي ىذ
 ( 2, 2002)اشتيو,

ومع بداية القرف الحادي والعشريف, وفي ظؿ التطورات التي يشيدىا العالـ المعاصر,وما تفرضو 
التغيرات المتبلحقة في شتى مياديف المعرفة برزت الحاجة الى رعاية المبدعيف, القادريف عمى حؿ 

نساف ومواىبو بصورة اكبر عمى  مف اعتماده الموارد المشكبلت, فالمستقبؿ يعتمد عمى قدرات اإل
الطبيعية,فالعصر الذي نعيش فيو يحتاج الى العقوؿ المبدعة,القادرة عمى تكييؼ ظروفيا وحاجاتيا مع 
التغير الذي يحدث في البيئات المحيطة, حتى تساير التطور وتستطيع تقديـ الجديد والفريد في المجاالت 

ا نعيش في عصر تنفجر فيو العمـو والمعارؼ بسرعة مذىمة,وما إف تبتدع فكرة حتى المختمفة ,فقدرنا أنن



 
ههارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة قسن اللغة العربية )                       كرين  أ.م . أسواء عزيز عبد ال

   دراسة هقارنة (     

 

22 
 

الوجلد التاسع                                                               نسانية     هجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102العدد  عشر:

ييرع التكنولوجيوف إلى استغبلليا بابتكار جديد, لذلؾ أصبح المبدعوف اآلف ىـ األمؿ األكبر في حؿ 
مية المشكبلت التي تيدد البشرية التي تعددت كما" ونوعا" وصار المبدعوف في أي مجتمع ىـ الثروة القو 

والطاقة الدافعة نحو الحضارة والرقي, إذ تمثؿ الثروة البشرية عامبل" أساسيا" مف عوامؿ التغيير والتطور 
والرقي, فعف طريؽ المبدعيف تـ التوصؿ لممخترعات الحديثة في شتى المياديف والمجاالت,وعف طريقيـ 

 ( 3 ,2006ازدىرت الحضارات وتقدمت اإلنسانية خطوات واسعة لؤلماـ )سيؼ,
فاإلبداع ىو القدرة عمى الغوص في األشياء المألوفة.ورؤية أشياء دقيقة غير مألوفة فييا؛أو القدرة 
نتاج أشياء جديدة منيا او أفكار جديدة او تكويف ترابطات جديدة او  عمى تركيب األشياء المألوفة وا 

و يؤثر بطريقة جيدة عمى اكتشاؼ عبلقات جديدة , واإلبداع ميـ في حياة اإلنساف منذ بدايتيا؛ في
شخصيتو ومجتمعو وحضارتو واقتصاده ومف خبلؿ ذلؾ أدرؾ اإلنساف أىمية اإلبداع مما أدى إلى دراسة 

 ( . 329, 2010طبيعتو والعوامؿ التي تساعد في تشخيصو ورعايتو )الفالح , 
صالة والتحرر مف اف التفكير المبدع سواء في العمـ أو األدب أو الفف ىو التفكير الذي يتميز باأل

أنماط التفكير الجامدة المألوفة والذي ينظر الى الموقؼ نظرة جديدة ويؤلؼ عناصره في نظاـ جديد يؤدي 
إلى اكتشاؼ عبلقات جديدة أو الوصوؿ الى نتائج فريدة وجديدة,فاكتشاؼ المباديء والقوانيف الجديدة في 

, أو التنظيـ الفريد والجديد لؤللواف والخطوط في الرسـ, أو لممفاىيـ والمعاني في األدب , أو  العمـو
لؤللحاف في الموسيقى ىي أمثمة مف التفكير المبدع,ففي العمـو تكوف الظاىرة العممية الواقعية التي يفكر 
فييا العالـ ىي التي تشغؿ معظـ تفكيره , ولذلؾ يكوف التفكير الواقعي أكبر مف دور التفكير التخيمي , أما 

, 1983فاف دور التفكير التخيمي يكوف في العادة أكبر مف دور التفكير الواقعي ) نجاتي,األدب والفف 
269 . ) 

وتمعب المغة دورا" عظيما" في حياة األمـ ميما كانت ىذه المغة,النيا اوثؽ العرى التي تربط بيف 
المغة في توطيد وجود افراد األمة, وىي دائما" برىاف عمى ما بينيـ مف صمة دائمة , وأية وسيمة اقوى مف 

األمة ودواميا واستمرارىا , ويمكف لممرء اف يحكـ عمى المستوى الفكري ألمة مف االمـ مف خبلؿ لغتيا 
فالمغة ىي التي تعكس الصورة الصحيحة لحياة األمة, انيا مرآة تبدو عمى وجييا حاؿ األمة وما ىي 

عمى كؿ حاؿ روح األمة وليذا عنيت االمـ عميو مف ثقافة ورفعة وازدىار أو جيؿ وانحطاط , والمغة 
الخالدة بمغتيا , وجعمتيا في مقدمة ما توليو مف اىتماميا, فيي تعوؿ عمى نشرىا بالوسائؿ المختمفة ؛ الف 

 ( 5, 2007سيادة المغة رمز لسيادة اىميا.)التميمي,
مرتبطة بيذه العممية ( باف المغة ىي جزء اليتجزأ مف عممية التفكير وأنيا collerوقد اشار كولر )

, التي يعدىا بمنزلة األدوات التي تصؿ الفرد بالعالـ الخارجي فيي تعبر عف وجية نظره حوؿ قضية 
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معينة أو موقؼ ما. فمو اراد احد األشخاص مثبل"أف يقوـ بعمؿ أو إنجاز ما,فإنو يعبر عف خطة ىذا 
ة. فالتفكير والمغة مترابطاف التستطيع فصؿ أي اإلنجاز بصورة ذىنية ثـ بالمغة الشفوية, ثـ بالمغة المكتوب

منيما, خاصة في عممية االستيعاب والفيـ ,ولذلؾ نرى باف المغة ليا اىمية في تشكيؿ مفردات و جمؿ , 
فيناؾ نظريات في مجاؿ التطور المغوي تفسر عممية اكتساب المغة,يتـ عف طريؽ حاسة السمع , كما اف 

ضيما وال تستطيع فصؿ كؿ منيما عف اآلخر, ولذلؾ ترى النظريات المغة والتفكير مرتبطاف مع بع
الحديثة باف التفكير ىو أساس المغة , ممثبل ذلؾ في تخزيف المفردات والجمؿ واستدعائيا ولفظيا بشكؿ 

 ( .131, 129, 2003صحيح . )عبد اليادي , وآخروف ,
عمومات , لذا فاف عمينا تعمـ القدرة إف ضرورة تعميـ التفكير تنبع مف اف المجتمع حولنا مميء بالم

عمى التحميؿ المنطقي , وصنع القرارات لحؿ المشكبلت التي تواجينا يوميا", واف اليدؼ الرئيس مف تعميـ 
التفكير ىو جعؿ الطمبة أكثر قدرة في تفكيرىـ ليتعمموا ويتصرفوا بمسؤولية وبشكؿ فعاؿ. كما يذكر 

تحدثة أكثر مف كونيا طبيعية, ومف ثـ فإننا إذا أردنا تعميـ التفكير الباحثوف اف المقدرة عمى التفكير مس
فيجب عمينا اف نعممو كميارة , فميارات التفكير أصبحت أمرا" جوىريا" في العالـ المعاصر, فيي ميارات 

 ( .68, 2000حياتية يومية يحتاج الييا كؿ فرد مف افراد المجتمع . )السرور,
عممية عقمية ويؤكد اصحاب ىذا االتجاه عمى طبيعة المراحؿ التي وينظر البعض الى اإلبداع ك

تمر بيا عممية اإلبداع وىذا يعني عممية ادراؾ الثغرات واالختبلؿ في المعمومات وعدـ االتساؽ الذي 
اليوجد لو حؿ ثـ البحث عف دالئؿ ومؤشرات في المواقؼ وفيما لدى الفرد مف معمومات ووضع الفروض 

عادة اختبار الفروض ثـ نشر النتائج لمؿء ىذه الثغرا جراء التعديبلت وا  ت واختبارىا والربط بيف النتائج وا 
 ( . 333, 2010وتبادليا )الفالح ,

ويستاثر مفيوـ االبداع منذ القدـ في كؿ المجتمعات والحضارات والشواىد كثيرة في اىتماـ البابمييف,     
عداده واآلشورييف, والمصرييف,واليونانييف ,واالغري ؽ , وغيرىـ ممف اىتموا بقدرات االنساف النفسية وا 

 ( 11, 1991ليكونوا ممارسيف لمطب او وسطاء روحانييف )االماـ , 
ويعد اإلبداع ذا اىمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع , وينشأ عنو حاجات مثؿ السعي وراء التفوؽ 

 (. 10, 2007)التميمي,, وتحقيؽ االىداؼ السامية, والنجاح في االعماؿ الصعبة 
وقد ساىمت عدد مف البحوث في توضيح مفيوـ اإلبداع وفي اثبات اىميتو بالنسبة لبلنساف 
والمجتمع واكدت عمى اف االنساف اليمكف اف يكوف مبدعا" اال في اطار اجتماعي وتربوي ينمي ويشجع 

ا تطرقت عدد مف الدراسات ( . كم176,  1989االتجاىات والقدرات االبداعية في الشخصية ) روشكا, 
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الى قدرات التفكير االبداعي وابعاده وتناولت بعضا" منيا االتجاىات نحو االبداع واىميتو وتنميتو )فخرو 
 ,1994 ,4 . ) 

وتعد االىداؼ التربوية اليدؼ االساس في تنمية الطمبة واكسابيـ الميارات العقمية كالتفكير الناقد 
كير االبتكاري وغيرىا .كذلؾ الدور الواضح الذي يؤديو المدرس كونو عنصرا" , والتفكير االبداعي , والتف

مف عناصر العممية التعميمية الميمة بوصفو عنصر تحسيف وتطوير التعميـ واالداة الرئيسة في تحقيؽ 
اىدافو المطموبة, كؿ ىذا يؤدي الى استقطاب جيود الكثير مف الدوؿ اعداده وتأىيمو بالشكؿ الذي يجعمو 
قادرا" عمى تطوير المجتمع لذلؾ اليكاد يختمؼ اثناف مف المشتغميف في حقؿ التربية عمى بياف قوة العبلقة 

 ( 9, 2005بيف االىتماـ بالمدرس وبيف نجاح العممية التربوية في تحقيؽ اىدافيا )المجمعي ,
مؽ بأذىاف الطمبة اف ميمة الجامعة في تنمية االبداع لدى الطمبة ليا جانباف :األوؿ :  وىو ما ع

مف أساليب التفكير الخرافي كالمعتقدات الفاسدة, والثانية : االىتماـ بتنمية طرائؽ التفكير االبداعي عند 
طمبتيا التي مف شأنيا أف تسيـ في عمميات التوافؽ مع المجتمع الديمقراطي المتحضر الذي يتفاعؿ معو 

 ( 19, 2001وىذه الطرائؽ تتميز بالموضوعية ) كاو , 
وتعد المرحمة الجامعية مف المراحؿ التعميمية ذات األىمية الكبرى نظرا" لما ليا مف أثر في تكويف 
المواطف واعداد الطمبة لمواجية الحياة ومتطمباتيا ومساىمتيـ في خدمة المجتمع والعمؿ عمى تقدمو ) 

 ( .  ومف ىنا تكمف اىمية البحث الحالي في : 7,  1972الطائي , 
 تفكير اإلبداعي لطمبة المغة العربية .أىمية ال -1

 رفع أداء الطمبة ومستوى تحصيميـ الدراسي . -2

 الكشؼ عف المبدعيف وتشخيصيـ , مف أجؿ اإلفادة  مف قدراتيـ اإلبداعية .  -3

 لتفكير , واإلبداع , والميارات.أىمية المرحمة الجامعية التي تمثؿ مرحمة التقدـ السريع , في ا -4

 لبحث الحالً الى : اهدف البحث : ٌهدف ا

تعرؼ ميارات التفكير اإلبداعي لطمبة قسـ المغة العربية في كميتي ) التربية واآلدآب ( في جامعة  -
 القادسية

 آداب (  –تعرؼ عمى داللة الفروؽ لميارات التفكير اإلبداعي عمى وفؽ الكمية )تربية  -

 إناث(  –ير الجنس )ذكور تعرؼ عمى داللة الفروؽ لميارات التفكير اإلبداعي عمى وفؽ متغ -

 
 

 حدود البحث :  ٌتحدد البحث الحالً ب : 
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طمبة قسـ المغة العربية  , المرحمة الرابعة  , في كميتي التربية واآلداب  , جامعة القادسية, لمعاـ 
 ـ . 2014 –ـ 2013الدراسي  

 
 
 

 تحدٌد المصطلحات : 

 التفكير اإلبداعي عرفو كؿ مف :  
 (1969)تورانس  

كير مرف بوضع الفروض واختبارىا وتعديبلتيا واعادة اختبارىا, وىو تفكير في نسؽ مفتوح , تف
فالمعمومات ليست مقدسة بؿ يمكف فحصيا لكي يدرؾ مابينيا مف ثغرات واختبلالت ليست ليا حموؿ 

 (    Torrance, 1969,p.90متعممة . )
في البحث عف الحموؿ او ( : نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية 1999)جرواف 

التوصؿ الى نواتج اصمية لـ تكف معروفة سابقا" ويتميز التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد . فيو مف 
المستوى االعمى المعقد مف التفكير, النو ينطوي عمى عناصر معرفية وانفعالية واخبلقية متداخمة تشكؿ 

 ( 43, 1999حالة ذىنية فريدة . ) جرواف ,
( : التفكير الذي نصؿ بو الى افكار ونتائج جديدة لـ يسبقنا الييا احد يتوصؿ الييا 2000س )عد   

نما تأتي ىذه النتائج  المبدع بتفكير مستقؿ وقد تكوف نتاج مبدع اخر يعمؿ كؿ منيما مستقبل" عف زميمو وا 
فكار, ويسير واألفكار ليما معا مع عدـ وجود صمة بينيما في عمؿ مشترؾ عف طريؽ الخواطر واأل

التفكير المبدع نحو ىدفو باسموب غير منظـ وال يمكف التنبؤ بو فيو ال يسير ضمف خطوات مرسومة , 
ويشمؿ مالدينا مف خبرة مكتسبة وما يصاحبيا مف افكار والتعبير والعمميات العقمية في انماط التفكير ) 

 ( . 33, 2000عدس ,
لتي يحصؿ عمييا طمبة قسـ المغة العربية في كميتي التربية وتعرفو الباحثة إجرائيا" بأنو : الدرجة ا

 واآلداب عمى اختبار التفكير اإلبداعي المفظي .  

 الفصل الثانً 
 اإلطار النظري 

يعد التفكير ظاىرة عقمية معرفية و تمؾ الظاىرة تستند إلى النشاطات الذىنية الداخمية. فالتفكير في 
طات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما يتعرض لبعض األحداث حد ذاتو عبارة عف سمسمة مف النشا

والمواقؼ التي تنقؿ إليو عف طريؽ الحواس الخمس ممثبل" ذلؾ بالممس والبصر والسمع والشـ والذوؽ التي 
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بدورىا تعد بمنزلة القنوات التي تنقؿ المعمومات إلى الدماغ فالتفكير يستند عمى عدة ركائز ممثمة 
عمومات المرتبطة بالظروؼ , ثـ بالحواس الخمسة , التي تعد بمنزلة القنوات التي  تنقؿ مف بمجموعة الم

خبلليا المعمومات , ثـ يرتبط بوحدة معالجة المعمومات ممثبل" بالذاكرة القصيرة األمد, والطويمة , ثـ يتـ 
 عدة خصائص : اإلدراؾ المعرفي, االستنتاج , واالستدعاء , والتذكر . حيث يمكف تمثيؿ ذلؾ ب

 العمميات المعرفية المعقدة , ممثبل" ذلؾ بحؿ المشكبلت .   (1

 التعرؼ الى محتوى المادة المراد التفكير بيا . (2

 مجموعة العوامؿ الشخصية ذات العبلقة بالميوؿ واالتجاىات .  (3

فالتفكير عممية نقوـ عف طريقيا بمعالجة عقمية لممدخبلت الحسية والمسترجعة لتكويف مجموعة 
 ( 35, 1999األفكار أو استدالليا أو الحكـ عمييا . )جرواف ,

اما ميارات التفكير فنعني بيا مجموعة مف العمميات العقمية المعرفية التي نمارسيا في مجاؿ 
معيف ومحدد. فعمى سبيؿ المثاؿ التعامؿ مع المعمومات في الرياضيات يطمؽ عمييا ميارة التفكير 

معمومات المتعمقة بالمغة كأف نقوؿ ميارات في المغة .)عبد اليادي, وآخروف الرياضي وكذلؾ الحاؿ في ال
,2005 ,54 . ) 

فالتفكير عممية عقمية معرفية وجدانية عميا تبنى وتؤسس عمى محصمة العمميات النفسية األخرى 
لمقارنة كاإلدراؾ واإلحساس والتخيؿ وكذلؾ العمميات العقمية كالتذكر والتجريد والتعميـ والتمييز وا
, 2001واالستدالؿ . وكمما اتجينا مف المحسوس الى المجرد كمما كاف التفكير أكثر تعقيدا" )قطامي, 

14 . ) 
  -اإلبداع :

اىتمت األمـ بالمبدعيف منذ القدـ حيث كانت األمـ تظير إعجابيا وتقديرىا لؤلعماؿ التي يقـو 
كاف يجيء تقدير األمـ ليؤالء المبدعيف لما في بيا بعض األفراد والتي قد  تصعب عمى الكثيريف منا. و 

افعاليـ مف أىمية في تقدـ ىذه األمـ , وباعتبار اإلبداع أداة أساسية لمساعدة اإلنساف في مواجية 
 ( 21,   2004المشكبلت الحياتية والعالمية سواء في أياـ السمـ أو في أياـ الحرب .) اليويدي,

نما اف نكيؼ البيئة حسب حاجاتنا ورغباتنا ولكي واإلبداع الحقيقي اليعني التكيؼ م ع البيئة , وا 
 ( 34, 2005يكوف اإلنساف مبدعا", فإف عميو أف يحمـ أحبلما" خيالية واسعة .)حبش , 
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واإلبداع لغة مشتؽ مف الفعؿ أبدع الشيء اخترعو . أبدعت الشيء وأبدعتو أي استخرجتو 
أو التكويف أو االبتكار . والمبدع ىو المتسـ باإلبداع والخمؽ ال وأحدثتو . واإلبداع يعني اإليجاد أو الخمؽ 

 بالمحاكاة والتقميد . واإلبداع عند الفبلسفة يعني إيجاد الشيء مف عدـ . 
 ( 22, 2004ويعرؼ منسي اإلبداع أنو إنتاج أشياء جديدة مف عناصر قديمو . )اليويدي , 

ى حموؿ جديدة وعبلقات اصيمة  باالعتماد عمى اما تورانس فيو يرى اف اإلبداع يعني التوصؿ ال
 ( 35, 2005معطيات محددة . )حبش, 

اما اإلبداع بالمفيوـ التربوي ىو عممية تساعد المتعمـ عمى اف يصبح اكثر حساسية لممشكبلت 
وجوانب النقص والثغرات في المعمومات واختبلؿ االنسجاـ وما شاكؿ ذلؾ , وتحديد مواطف الصعوبة 

عادة صياغتيا او تعديميا مف اجؿ التوصؿ الى نتائج  والبحث عف حموؿ وصياغة فرضيات واختبارىا وا 
 ( 125, 2001جديدة ينقميا المتعمـ لآلخريف. )الطيطي , 

  -التفكير اإلبداعي :
ىو نشاط عقمي مركب وىدؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف حموؿ , أو لمتوصؿ  إلى نتائج     

 ( 34: 2008سابقا". )مجيد, أصمية لـ تكف معروفة 
والتفكير اإلبداعي ىو العممية التي تقود إلى ابتكار حموؿ جديدة لؤلدوات أو األفكار والمناىج 
المكونة لممشكمة , وناتج العممية اإلبداعية يمثؿ قيمة مرتفعة أصمية ىامة بالنسبة لممجتمع.)قطامي, 

2001 :25 ) 
الناتج . حيث  -المحتوى –العمميات  -الثبلثة اآلتية : يشير كمفورد أف التفكير يتضمف األنواع

المعرفة والذاكرة,  -تعنى بالعمميات والنشاطات العقمية التي يقوـ بيا الفرد , ومف أمثمة ىذه العمميات :
 ( 83, 2011والتفكير المتقارب , والتفكير المتباعد , والتقويـ . )ابو لحية , 

ي يتضمنيا النيج ويكوف الفرد قادرا" عمى تعمميا وانواع اما المحتوى فيعني المعمومات الت
المحتوى ىي المحتوى الشكمي والمحتوى الرمزي والمحتوى السموكي أما النواتج فيعني أشكاؿ المعمومات 
التي تـ حدوثيا أثناء نشاط العمميات العقمية ومف امثمتيا الوحدات والفئات والعبلقات والتمويبلت . 

 ( 192 ,2004)اليويدي , 
ويتميز التفكير اإلبداعي بالشموؿ والتعقيد , ألنو يحتوي عمى عناصر معرفية وانفعالية وأخبلقية 

 ( 34, 2008متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة . ) مجيد , 
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( اف التفكير اإلبداعي ىو شعور الفرد بوجود مشكمة ما بوصفو الخطوة 2011وترى )أبو لحية ,
تفكير في حميا   فالمبدع ىو الذي يشعر بوجود مشكمة في موقؼ ما قد تغيب األساسية واألولى نحو ال

 عف اآلخريف . 
  -مستويات اإلبداع :

يقترح تايمور خمسة مستويات يندرج تحتيا اإلبداع صعودا" حتى يصؿ إلى أروع صورة في 
   -المستوى الخامس وىذه المستويات ىي :

  -المستوى التعبيري : -1

لمستقؿ عف الميارات واألصالة ونوعية اإلنتاج التي تكوف في ىذا المستوى غير وجوىره  التعبير ا
 ميمة وما يميز المبدعيف في ىذا المستوى ىو صفتا التمقائية والحرية مثؿ رسـو األطفاؿ التمقائية .

 
  -المستوى اإلنتاجي : -2

تنمى مياراتيـ بحيث ينتقؿ األفراد مف المستوى التعبيري لئلبداع إلى المستوى اإلنتاجي عندما 
يصموف إلنتاج األعماؿ الكاممة , واإلنتاج يكوف إبداعيا" عندما يصؿ الفرد الى مستوى معيف مف 
اإلنجاز , وعمى ذلؾ فإنو الينبغي أف يكوف ىذا اإلنتاج مستوحى مف عمؿ اآلخريف أو يقصد 

الى المعب الحر,  بالمستوى اإلنتاجي ,إنتاج منتجات فنية وعممية تتميز بمحاولة ضبط الميؿ
 ومحاولة وضع أساليب تؤدي الى الوصوؿ الى منتجات كاممة .

  -المستوى االختراعي : -3

يتطمب ىذا المستوى المرونة في عبلقات جديدة غير مألوفة بيف أجزاء منفصمة موجودة مف قبؿ , 
 طرؽ المختمفة . ويمثمو المخترعوف والمكتشفوف التي تظير عبقريتيـ باستخداـ الموارد واألساليب وال

  -المستوى االستحداثي : -4

ويتطمب ىذا المستوى قدرة قوية عمى التصور التجريدي الذي يوجد عندما تكوف المباديء األساسية 
مفيومة فيما" كافيا", فيما يتيسر لممبدع تحسينيا وتعديميا , وىذا المستوى يعني التطور والتحسيف 

 التصويرية. الذي يتضمف استخداـ الميارات الفردية و 
  -المستوى البزوغي : -5
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وىو أعمى مستويات اإلبداع , ويتضمف تصور مبدأ جديد تماما" في أكثر المستويات وأعبلىا 
 ( . 60 -59, 2003تجريدا", كما يعني ظيور مبدأ جديد أو مسممة جديدة . )عبيد وعفانة ,

  -مكونات اإلبداع :
 الطبلقة  -1

در مف األفكار االبداعية فالشخص المبدع شخص متفوؽ مف ويقصد بيا القدرة عمى انتاج اكبر ق
حيث كمية األفكار التي يقترحيا عف موضوع معيف في وحدة زمنية  ثابتة بالمقارنة بغيره . أي أنو عمى 

( ولمطبلقة أشكاؿ 13, 2005درجة مرتفعة مف القدرة عمى سيولة األفكار وسيولة توليدىا .)العمرية ,
  -منيا :

 
 
 لمفظية أو طبلقة الكممات أو العبلقة التعبيرية واإلنشائية. الطبلقة ا - أ

وىي انتاج اكبر عدد ممكف مف الكممات او األلفاظ أو المعاني ضمف نسؽ محدد , وترتبط 
 ( 31, 2009ايجابيا" بالحاجة لمحرية وترتبط بالمسايرة الذىنية. )شاىيف وابو زيد,

  -الطبلقة الفكرية : - ب

ف مف االفكار في وقت محدد بغض النظر عف نوع الفكرة او مستواىا وىي انتاج اكبر عدد ممك
 او جوانب الجدة والطرافة فييا. 

 وىي القدرة عمى تصميـ أكبر عدد ممكف مف األشكاؿ أو الرسومات أو -طبلقة األشكاؿ : - ج
التعديبلت نتيجة لمتعرض الى مثيرات بصرية مختمفة ولتكويف رسوـ األشكاؿ , وقد اطمؽ عمييا 

 ( .43, 2006فورد االنتاج التباعدي لوحدات االشكاؿ .)السميتي , جم
  -المرونة : -2

وىي القدرة عمى توليد أفكار متنوعة ليست مف نوع األفكار المتوقعة عادة, وتوجيو  مسار  
( وتشمؿ 31, 2009التفكير وتحويمو مع تغير المثير أو متطمبات الموقؼ .)شاىيف وأبو زيد,

 -المرونة ما يمي :
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وتشير الى سرعة الشخص في إصدار أكبر عدد ممكف مف األنواع   -المرونة التمقائية : - أ
المختمفة مف اتجاىات األفكار التي ترتبط بمشكمة او بمواقؼ مثيرة يحددىا االختبار المعد 
لذلؾ ويّكوف الشخص تمقائيا" فيما يصدر مف أفكار وتتصؼ ىذه األفكار بالتعدد والتنوع أي 

تفكير الشخص إبداعيا" مرنا مرونة تمقائية فاف عميو اف يكوف قادرا عمى  انو حتى يكوف
 إعطاء عدد متنوع مف األفكار واف تنمى ىذه األفكار في مجاالت متعددة ومختمفة .

وتشير ىذه العممية الى قدرة الشخص عمى تغيير الوجية الذىنية التي  -المرونة التكيفية : - ب
ددة , وتشير ىذه القدرة الى ماىو عكس عممية الجمود ينظر مف خبلليا الى حؿ مشكمة مح

الذىني , وتشير ايضا" الى قدرة الشخص عمى أف يظير سموكا" ناجحا في مواجيتو لممشكمة 
وبذلؾ فانو يتكيؼ مع أوضاع المشكمة ومع الصور التي تأخذىا وتظير بيا, وكمما ازدادت 

 ( .655, 1990التكيفية ) قطامي ,لديو ىذه القدرة ازدادت لديو المرونة اإلبداعية و 

 
 

   -األصالة : -3

ويقصد بيا قدرة الفرد عمى إعطاء تداعيات بعيدة أو إنتاج أفكار غير شائعة تتميز بالجدة 
سواء بالنسبة لمفرد  المجتمع الذي يعيش فيو , وىي أكثر الخصائص ارتباطا" باإلبداع , 

 (31, 2009تفرد .)شاىيف وأبو زيد ,والتفكير اإلبداعي واألصالة ىنا بمعنى الجدة وال
وتعد الفكرة أصيمة اذا كانت فكرة ال تتكرر وتكوف جديدة اذا ماتـ الحكـ عمييا في ضوء 

 األفكار التي تبرز عند األشخاص اآلخريف .
وىي األفكار التي التخضع لؤلفكار الشائعة وتتصؼ بالتميز , والشخص صاحب التفكير 

ت مف دوف استخداـ األفكار المتكررة والحموؿ التقميدية ليا  . األصيؿ ىو الذي يحؿ المشكبل
 ( . 965, 1985)ابراىيـ , 

 أساليب تنمية التفكير اإلبداعي داخل الجامعة 
يرى كبار المربيف وعمماء النفس مف أمثاؿ )جيمفورد , وتورانس , ولوناس ( ممف اشتغؿ بمجاؿ 

و ويتبمور في داخؿ الجامعة بطريقتيف : طريقة مباشرة وذلؾ التفكير اإلبداعي اف ىذا التفكير يمكف اف ينم
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بأف تييئ الجامعة برنامجا" مدرسيا" خاصا" ىدفو تنمية ىذا النوع مف التفكير وىذه الطريقة غير مبلئمة 
في جامعاتنا العراقية اذ ىناؾ توحيد في المناىج ومركزية في نظاـ التعميـ تمـز المدارس جميعا" في السير 

منيج نفسو. اما الطريقة الثانية وىي الطريقة غير المباشرة تتـ باستخداـ بعض األساليب التربوية عمى ال
مع المناىج الفعمية التي تأخذ بيا الجامعة مف أجؿ تنمية وتحفيز التفكير اإلبداعي أي اف الجامعات تمتـز 

داع وبذلؾ يصبح تنمية التفكير بمناىجيا االعتيادية وفي الوقت نفسو تستعيف باألساليب التي تنمي اإلب
نما يضاؼ الى قائمة األىداؼ التي تخطط الجامعة لتحقيقيا ومف ىذه األساليب :  ىدفا" ليس وحيدا" وا 
استخداـ األنشطة ذات األجوبة المتعددة, األسئمة التحفيزية, الطريقة االستكشافية , أسموب حفز الدماغ, 

 ( 44,  2007ع المواد السابقة . )التميمي ,أسموب تشجيع االختراع , أسموب التفاعؿ م
 النظريات التي تناولت التفكير اإلبداعي : 

لقد تعددت االتجاىات التي تناولت التفكير اإلبداعي مف حيث التحميؿ والتفسير , وكاف مف 
 اشيرىا : 

ترابطي ينتج عف بزعامة ثورندايؾ . الذي اشار الى اف التفكير االبداعي ىو تفكير االتجاه الترابطي  -1
العبلقة التي تربط بيف المثير واالستجابة . وتتحدد قيمة التفكير االبداعي بمدى نوعية الرابطة التي 
إذا ماكانت قوية فإنيا تتكرر وتقوى , واما اذا كانت ضعيفة فإنيا تزوؿ او تتبلشى . وقد تبنى فكرة 

 ثورندايؾ ىذه فيما بعد كؿ مف ميدنيؾ ورفيقو . 
الذي تبناه سكنر , والذي يرى اف التفكير االبداعي ىو ذلؾ النوع مف التفكير الذي اه السموكي االتج -2

يمقى التعزيز او اإلثابة , مما يؤدي الى استمراره . اما إذا لـ يبلِؽ التعزيز المطموب فإنو يصبح 
المربي كروبمي  تفكيرا" غير مرغوب فيو وياخذ في التضاؤؿ ثـ الزواؿ. وقد ايد وجية نظر سكنر ىذه

 فيما بعد .
: اظير ىذا االتجاه محاولة جديدة مغايرة لمنظرة التي كانت سائدة مف قبؿ حوؿ االتجاه الجشتطالتي  -3

التفكير االبداعي , وكاف ذلؾ عمى يد كؿ مف كوفكا وفيرتيمر ترى ىذه النظرة اف التفكير االبتكاري 
الصياغة يؤخذ الكؿ بعيف االعتبار, ويتطمب ىنا يبدأ مف مشكمة تمثؿ خاصية غير مكتممة , وعند 

 فحص األجزاء في إطار الكؿ . وىنا تظير الحموؿ االبتكارية عمى اساس مف الحدس . 
( بتمثيؿ االتجاه االنساني , في حيف دافعت عنو بابرا كبلرؾ 1972قاـ ماسمو)االتجاه االنساني : -4

دعا" , وينبغي اف توفر لو الظروؼ والخبرات ( . وقد ذىب ىؤالء الى اف كؿ فرد يولد مب1988)
 التربوية كي يصؿ الى اقصى نمو ممكف ويؤدي افضؿ أداء متوقع . 
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يركز االتجاه المعرفي عمى اف التفكير اإلبداعي يمثؿ عممية ذىنية تسير وفؽ االتجاه المعرفي :  -4
كبير مف الخبرات المخزنة  سمسمة مف العمميات , التي يتـ مف خبلليا معالجة الموضوع وربطو بعدد

في البنية المعرفية لممتعمـ , ومف ثـ يقوـ بدمجيا في بنائو المعرفي حتى يصؿ في النياية الى حموؿ 
 ( 24, 23, 2002جديدة واصيمة . )اشتية ,

 الدراسات السابقة :
 : الدراسات العربية 

 ( : 5100دراسة )ابو لحية ,  -1

اإلبداعي في  التفكير ميارات تنمية عمي الدراما  استخداـ أثر (تعرؼ إلى الدراسة  ىذه ىدفت
الباحثة المنيج  اتبعت حيث مبحث المغة العربية لدى تبلميذ الصؼ الثالث األساسي في محافظة الشماؿ(,

ودليؿ المعمـ الذي يعرض المسرحيات  اإلبداعي التفكير اختبار:التجريبي واستخدمت األدوات التالية 
 ( تمميذا" وتمميذة مف تبلميذ133تدريسيا بالطريقة الدرامية وتكونت عينة الدراسة مف ) التعميمية وآلية

ذكور )جباليا االبتدائية( ب )وجباليا                : مدرستي مف األساسي الثالث الصؼ تبلميذ مف
لبيانات ( لمعالجة اspssالمشتركة( بمحافظة شماؿ غزة  وتـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية اؿ )

اإلحصائية , وتـ استخداـ اختبارات لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف , واختبارات لمفروؽ بيف 
متوسطي عينتيف مستقمتيف , واختبارات لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مرتبطتيف ,ومربع معامؿ إيتا . 

                 : وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية

باستخداـ  درست التي التجريبية المجموعة وتمميذات تبلميذ درجات بيف إحصائية لةدال ذات فروؽ توجد -
الدراما وتبلميذ وتمميذات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية عمى جميع أبعاد 

وتوصمت الدراسة الى  . التفكيراإلبداعي في المغة العربية ودرجتو الكمية لصالح المجموعة التجريبية 
 جممة مف التوصيات  منيا :

 التفكير ميارات لتنمية المختمفة الدراسية لممباحث تدريسي كأسموب الدراما  اعتماد -1

 . إلييا بحاجة التبلميذ أف المعمـ يشعر التي اإلبداعي

المعمميف كاحد اساليب  قبؿ مف اإلبداعي التفكير ميارات تنمية في رمي ا الد األسموب استخداـ ضرورة -2
 الفعاؿ واليادؼ التدريس 

  فوتوظي حتى  يستطيع  توظيؼ االسموب الدرامي عمى لتدريبيـ لممعمميف تدريبية ودورات  ورشات قد -3

 ( 2011ويسر. )أبو لحية  بسيولة الفصؿ داخؿ

 ( : 5101دراسة الحكاك ) -2
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ـ مع ما ىدفت الدراسة الى بناء اختبار لمقدرة عمى التفكير اإلبداعي المفظي بمفردات حديثة تتبلء
بدعيف منيـ , كميمة أساسية مف يتداولو طمبة الجامعة مع مفردات فيما بينيـ, ويسيـ في الكشؼ عف الم

ميمات القائميف في مجاؿ القياس النفسي والتربوي أوال", والوصوؿ الى أداة قياس بخصائص سايكومترية 
 جيدة تقيس وتشخص المبدعيف في مجاالت حياتيـ الدراسية الجامعية االعتيادية ثانيا. 

فكير اإلبداعي المفظي المعرب مف ولتحقيؽ ىذا اليدؼ   تـ العمؿ عمى أساس اختبار تورانس لمت
( لكف بمفردات حديثة .  وقد أوصت الباحثة بعدد مف التوصيات منيا العامميف 1981قبؿ سيد خير اهلل )

في مياديف عمـ النفس التربوي وعمـ النفس االجتماعي باستعماؿ االختبار في بحوثيـ التي تتطمب 
بداعي المفظي , كما واقترحت الباحثة إجراء دراسات تشخيص المبدعيف باختبار القدرة عمى التفكير اإل

 (2010عديدة تستيدؼ بناء اختبارات لممفاىيـ المتنوعة لئلبداع .      )الحكاؾ , 
 ( 0202دراسة الفالح ) -4

ىدفت الدراسة الى استقصاء) فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه 
لدى معممات العمـو بالمرحمة المتوسطة في مدينة الرياض(. وقد استخدمت الباحثة نحو تعميـ ىذا التفكير 

( معممة مف معممات العموـ في المرحمة المتوسطة بالمدارس الحكومية 20المنيج التجريبي وتـ اختيار )
ي , بالرياض أثناء الخدمة, ولقياس األداء القبمي والبعدي لممعممات لميارات تدريس التفكير اإلبداع

واالتجاه نحو تعميـ ىذا التفكير , اعدت الباحثة بطاقة مبلحظة لقياس ميارات تدريس التفكير 
اإلبداعي)الطبلقة, المرونة,األصالة, والحساسية لممشكبلت( ومقياسا" لمتجاه نحو تعميـ ىذا  التفكير ومف 

ية البرنامج المقترح في تنمية ثـ تـ تطبيؽ األدوات قبميا" عمى المعممات. وتوصمت نتائج البحث الى فاعم
ميارات تدريس  التفكير اإلبداعي. وقد أوصت الباحثة بضرورة االستفادة مف البرنامج المقترح في التدريب 

 (2010الذاتي لممعممات أثناء الخدمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي .                 )الفالح , 
 ( : 0222دراسة التميمي ) -5

حالي الى معرفة )مستوى التفكير اإلبداعي لدى طمبة قسـ المغة العربية في كمية ىدؼ البحث ال
التربية| ابف رشد ( ولتحقيؽ ىدؼ البحث اختار الباحث المنيج الوصفي , وكانت عينة البحث مكونة مف 

و ( طالب وطالبة , واعتمد الباحث في قياس التفكير اإلبداعي عمى مقياس )سيد خير اهلل( لمبلئمت50)
لمبيئة العربية وصبلحيتو لمعينة في البحث الحالي , وبعد تحميؿ النتائج توصؿ الباحث الى اف التفكير 
االبداعي لدى طمبة قسـ المغة العربية جيد, واوصى الباحث بعدد مف التوصيات منيا : ضرورة اجراء 

كة فييا بالمؤتمرات المتخصصيف والمشتغميف في برامج الدراسات العميا مف دراسات وبحوث والمشار 
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القطرية والعربية والدولية محاوليف فييا اتخاذ اجراءات تؤدي الى زيادة قدرات التفكير االبداعي لدى الطمبة 
, واقترح عدد مف المقترحات منيا : اجراء دراسة تستيدؼ تعرؼ اثر طرائؽ تدريسية حديثة في التفكير 

 االبداعي لطمبة المراحؿ الدراسية االخرى . 
 (5115دراسة التميمي,)                                                                 

 ( : 0220دراسة أشتية ) -6

ىدفت الدراسة الى )استخداـ ميارات التفكير اإلبداعي في تدريس المغة العربية لتبلميذ الصؼ 
لمغوية ( وأجريت الدراسة عمى السادس بمحافظة نابمس وأثره في تحصيميـ وقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت ا

عينة مف تبلميذ الصؼ السادس األساسي في المدارس الحكومية بمحافظة نابمس واعتمد الباحث عمى 
المنيج التجريبي وقاـ بإعداد أربعة اختبارات ضمف ميارات التفكير اإلبداعي األربع )الطبلقة , المرونة, 

نة ضمت مواقؼ لتطوير قدرات التبلميذ عمى حؿ األصالة , التوسع( وأداة قياس عبارة عف استبا
( فقرة , وقد أوصى الباحث بعدد مف التوصيات منيا : ضرورة أف تولي 38المشكبلت وبعدد فقرات بمغ )

 ( 2002المناىج الفمسطينية الجديدة اىتماما" بالتفكير اإلبداعي.)أشتية,
 ( Kyung,2000دراسة يونج ) -5

مج تدريبي لؤلنشطة اإلبداعية في تطوير التفكير االبداعي ىدفت الدراسة معرفة أثر برنا
واالتجاىات والخصائص االبداعية والوظائؼ العقمية لدى طمبة مدينة كوانج جي , في كوريا الجنوبية. 

( طالبا" قسموا عمى مجموعتيف احداىما تجريبية واالخرى ضابطة, وتـ 80تكونت عينة الدراسة مف )
وعة عمى قسميف عالي القدرة, ومتوسط القدرة بحسب اختبار القدرة العقمية , توزيع الطمبة في كؿ مجم

( اسبوع بعد تطبيؽ اختبار تورانس لمتفكير االبداعي واختبار االتجاىات 12وطبؽ البرنامج لمدة)
والخصائص االبداعية واختبار الوظائؼ العقمية المقيد في المركز في كوريا . اسفرت النتائج عف وجود 

ذات داللة احصائية في الوظائؼ العقمية والتفكير االبداعي واالتجاىات والخصائص االبداعية بيف فروؽ 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولمصمحة المجموعة التجريبية بمستويييا )العالي والمتوسط 

 ( Kyung, 2000لمقدرة العقمية(.             )
 الحالية  موازنة الدراسات السابقة بالدراسة

( الى التعرؼ 2011اختمفت الدراسات السابقة في اليدؼ مف إجرائيا فقد ىدفت دراسة )ابو لحية,  -1
عمى أثر استخداـ الدراما في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مبحث المغة العربية لدى تبلميذ الصؼ 

قدرة عمى التفكير اإلبداعي المفظي ( الى بناء اختبار ال2010الثالث االساسي , وىدفت دراسة )الحكاؾ 
( الى استقصاء فاعمية برنامج مقترح في تنمية 2010لدى طمبة جامعة بغداد, وىدفت دراسة )الفالح ,
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ميارات تدريس التفكير االبداعي واالتجاه نحو تعميـ ىذا التفكير لدى معممات العموـ بالمرحمة المتوسطة , 
عرفة مستوى التفكير االبداعي لدى طمبة قسـ المغة العربية في ( الى م2007وىدفت دراسة )التميمي , 

( الى استخداـ ميارات التفكير اإلبداعي في تدريس 2002كمية التربية ابف رشد , وىدفت دراسة )اشتية,
المغة العربية لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي وأثره في تحصيميـ وقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت 

( معرفة أثر برنامج تدريبي لؤلنشطة اإلبداعية في تطوير التفكير 2000)يونج,  المغوية,وىدفت دراسة 
اإلبداعي واالتجاىات والخصائص اإلبداعية والوظائؼ العقمية لدى الطمبة, اما الدراسة الحالية فقد ىدفت 

 الى التعرؼ عمى ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة قسـ المغة العربية )دراسة مقارنة( 
باينت الدراسات السابقة في مكاف إجرائيا فقد أجريت دراسة )أشتية, أبو لحية( في فمسطيف ودراسة ت -2

الفالح )السعودية( ودراسة  يونج في كوريا الجنوبية ودراسة الحكاؾ والتميمي في بغداد أما الدراسة الحالية 
 فقد أجريت في جامعة القادسية . 

ابو لحية , وأشتية , والفالح , ويونج اتبعت المنيج التجريبي أما تباينت في منيجيتيا فكانت دراسة  -3
 دراسة الحكاؾ والتميمي اتبعت المنيج الوصفي والدراسة الحالية اتبعت المنيج الوصفي . 

( معمما" أما اعمى عينة 20تباينت الدراسات السابقة في عدد العينة فكانت أقؿ عينة مكونة مف ) -4
( طالبا"  112تمميذ وتمميذة أما الدراسة الحالية فكانت عينتيا مكونة مف ) ( 608فكانت مكونة مف )

 وطالبة .

 

 الفصل الثالث 

 منهجٌة البحث وإجراءاته 

 اجؿ تحقيؽ أىداؼ  مف الباحثة   عممتيا يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لئلجراءات التي 
 بحثيا وعمى النحو اآلتي : 

 منيج البحث : 
 يج الوصفي المسحي لمناسبتو ألغراض ىذا البحث. استعممت  الباحثة  المن

   مجتمع البحث :
يمثؿ مجتمع البحث الحالي طمبة قسـ المغة العربية المرحمة الرابعة في كمية التربية وكمية اآلداب 

( طالبا" وطالبة في كمية 275( طالبا" وطالبة بواقع )340في جامعة القادسية وقد بمغ مجموع الطمبة )
 ( طالبا" وطالبة في كمية اآلداب .65التربية و)
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 : عينة البحث    
( طالبا" وطالبة لممرحمة الرابعة  تـ اختيارىـ بصورة عشوائية 112تكونت عينة البحث الحالي مف )     

( طالبا" وطالبة  52( طالبا" وطالبة وطمبة كمية اآلداب )60وقد بمغت عينة البحث مف طمبة كمية التربية )
 في الجدوؿ اآلتي :  كما ىو مبيف

 (1جدوؿ )
 

 عينة البحث اناث       ذكور      الكمية     

 60     35      25       رابع –تربية   

 52     32       20       رابع –آداب  

 112   67       45        المجموع  

( والذي 2( )ممحؽ ,2009اعتمدت الباحثة عمى المقياس الذي اعّد مف قبؿ )الحكاؾ, أداة البحث : 
( لمتفكير اإلبداعي بعد اف قامت بتعديمو بمستوى يتناسب 1967اعتمدت باألساس عمى  إختبار تورانس )

بتفكير طمبة الجامعة وبمفردات حديثة وبما أف المقياس اعّد مف قبؿ ويتمتع بخصائص سايكومترية فقد تـ 
 يو الصدؽ والثبات إعتماده مف قبؿ الباحثة في البحث الحالي واجري عم

 الصدق : 
لمتأكد من الصدق الظاىري لالختبار ومدى مالئمتو لقياس ما ُيبنى من أجمِو تم عرضو عمى 

% عمى 51لتحديد مدى صالحية المقياس وكانت نسبة االتفاق  (1ممحؽ,السادة الخبراء المختصين )
 فقرات المقياس . 

           الثبات :
مكوف مف مكونات اإلبداع )الطبلقة, المرونة, األصالة( تختمؼ  بما أف طريقة حساب درجة كؿ

عف غيرىا مف مكوف آلخر )حسب مفتاح التصحيح المُعتمد( لذلؾ فقد تـ حساب الثبات لكؿ مكوف عمى 
 حدة ثـ لممكونات الثبلث مجتمعة . وكما يمي:

طالبًا وطالبة ثـ  ( 20تـ حساب الثبات بطريقة إعادة اإلختبار فقد طبؽ عمى عينة مكونة مف )
(  يوـ مف التطبيؽ األوؿ, وقد استخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف, فكانت 14أعيد التطبيؽ عمييـ بعد مرور)

 (2قيـ معامبلت اإلرتباط كما في الجدوؿ ) 
 معامبلت اإلرتباط لمكونات مقياس التفكير اإلبداعي (2جدوؿ )

 الداللة قيمة معامؿ اإلرتباط المكوف



 
ههارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة قسن اللغة العربية )                       كرين  أ.م . أسواء عزيز عبد ال

   دراسة هقارنة (     

 

51 
 

الوجلد التاسع                                                               نسانية     هجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102العدد  عشر:

 دالة 0.59 الطبلقة
 دالة 0.61 المرونة

 دالة 0.66 األصالة

 دالة 0.64 اإلبداع الكمي

 ُصححت إجابات الطمبة عمى فقرات المقياس عمى النحو اآلتي : 
الطبلقة : حيث أعطيت درجة واحدة لكؿ إجابة مف عدد االستجابات التي  يذكرىا الطمبة , فإذا ذكرت 

فكرة( فإنيا تعتبر ليـ  خمس درجات)درجة واحدة عف كؿ خمس إجابات )حتى إذا كانت متشابية في ال
 استجابة(, وفي النياية تحسب درجة الطالب  مف مجموع نتائجيا في إجابات األسئمة  كميا

المرونة : ُحسبت درجة المرونة لكؿ سؤاؿ مف عدد األفكار التي تحتوييا اجابات الطمبة )حسب 
, فانو ينظر في عدد األفكار التي تحتوييا ىذه اإلجابات ,  الفكرة(. فإذا ذكرت خمس إجابات لسؤاؿ معيف

ثـ تعطى الدرجة بعدد ىذه األفكار. وفي النياية تحسب درجة المرونة لمطالب  مف مجموع نتائجيا في 
 إجابة األسئمة  كميا. 

األصالة : بعد تصحيح نتائج المجموعة كاممة , تـ حساب تكرارات كؿ استجابات المجموعة 
لكؿ سؤاؿ , ثـ حسبت درجة األصالة ليذه اإلجابة بناًء عمى تكرارىا بيف أفراد المجموعة. حسب  الواحدة
 الجدوؿ

فإذا كانت الفكرة متميزة ولـ تتكرر كثيرًا بيف أفراد العينة فاف الطالب في ىذه الحالة  يأخذ درجة   
فاقؿ بيف أفراد العينة وفي % 9درجات وفي حالة تكرار الفكرة بنسبة 10مرتفعة في األصالة تصؿ إلى 

 .النياية تحسب درجة األصالة لمطالب  مف مجموع نتائجيا في إجابات كؿ األسئمة 
 

 (5111تقسيم درجات االصالة حسب تكرار الفكرة )المحيسن 

نسبة تكرار 
 الفقرة
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 واعتمدت الباحثة ىذا المعيار في تقدير درجات الطمبة )عينة البحث( عند تطبيؽ المقياس .

 وتُقاس بحاصؿ جمع درجات الطبلقة , والمرونة , واألصالة في وحدات المقياس . الدرجة الكمية : 
 اآلتية ( وفؽ المعالجات اإلحصائية Spssتـ اعتماد الرزمة االحصائية اؿ )الوسائل اإلحصائية : 



 
ههارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة قسن اللغة العربية )                       كرين  أ.م . أسواء عزيز عبد ال

   دراسة هقارنة (     

 

50 
 

الوجلد التاسع                                                               نسانية     هجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102العدد  عشر:

 معامؿ ارتباط بيرسوف لمثبات . -0
 ( One Sample t- testاالختبار التائي لعينة واحدة )  -2
 .االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف  -3

 الفصل الرابع :

 عرض النتائج وتفسٌرها 

 .اليدف االول: التعرف عمى التفكير اإلبداعي لدى طمبة أقسام المغة العربية
ذا اليدؼ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار التفكير اإلبداعي عمى أفراد العينة لغرض التحقؽ مف ى

 One( طالبًا وطالبة, ومف ثـ استخػػػػدمت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة )112البالغ عددىا )

Sample t- test1( لمتعرؼ عمى مدى ارتقاء الدرجة الكمية لبلختبار الى حد الكفاية )المتوسط الفرضي) 
 (3كما مبيف في الجدوؿ )

 (. 3الجدوؿ )
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات الطمبة في اختبار التفكير اإلبداعي والمتوسط الفرضي  

 وقيمة )ت( ومستوى داللتيا
المتوسط  العدد الميارة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
الفرضي 
 )معياري(

قيمة "ت" 
 المحسوبة

قيمة "ت" 
 لجدولية ا

 الداللة 

 الطبلقة

112 

غير  1.98 2.03- 51.5 11.59 49.27
 دالة

غير  1.98 3.68- 30 8.39 27.03 المرونة
 دالة

                                                 

تـ أخذ المتوسط بالشكؿ المعياري إذ حسبت أعمى درجة حصؿ عمييا طالب فعميًا + أقؿ درجة  -1
  2حصؿ عمييا طالب فعميًا مقسومًا عمى 

 قويـ التربوي وىـ:وُحسبت ىذه القيمة بعد استشارة خبراء القياس والت
 ابف الييثـ –أ.د. ماجدة ابراىيـ الباوي       جامعة بغداد/ كمية التربية  -

 أ.د. حسيف ربيع                  جامعة بابؿ/ كمية التربية              -

 أ.ـ.د. عمي رحيـ الزبيدي       جامعة القادسية / كمية التربية -
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غير  1.98 1.3 28.5 5.23 29.14 األصالة
 دالة

غير  1.98 2.27- 111 21.91 105.5 التفكير اإلبداعي )الكمي(
 دالة

غة العربية في كمية التربية واآلداب ال يمتمكوف ميارات يتضح مف الجدوؿ أعبله أف طمبة قسـ الم
تفكير إبداعي ألف المتوسط الحسابي لميارات التفكير اإلبداعي والمتوسط الحسابي لميارات التفكير 
اإلبداعي الكمي أقؿ مف المتوسط الفرضي كما وأف القيمة التائية المحسوبة أقؿ مف الجدولية .وتعتقد 

ىذه النتيجة يعود الى اإلحباط الذي يعيشو الطالب في ىذه المرحمة وعدـ حصولو  الباحثة أف السبب في
عمى فرصة عمؿ عند تخرجو مف الجامعة فيو ال يستطيع أف يثبت وجوده مما أدى إلى ىذا المستوى 

 المنخفض مف التفكير اإلبداعي , وخالفت ىذه النتيجة دراسة التميمي . 
ير اإلبداعي لدى طمبة أقسام المغة العربية في كميتي اآلداب والتربية اليدف الثاني: التعرف عمى التفك

 اداب( –حسب الكمية )تربية 
 (5جدول )                                     

المتوسط  العدد الكمية الميارة
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

 tقيمة
 المحسوبة

 الداللة

 دالة غير 0.93 14.21 50.23 60 التربية الطبلقة
 7.53 48.17 52 اآلداب

 غير دالة  0.198- 9.45 26.93 60 التربية المرونة

 7.06 27.25 52 اآلداب

 غير دالة 1.73 4.91 29.93 60 التربية األصالة

 5.49 28.23 52 اآلداب

التفكير اإلبداعي 
 )الكمي(

 غير دالة 0.86 24.85 107.1 60 التربية
 15.47 103.65 52 اآلداب

مف الجدوؿ أعبله يتبيف لنا أنو التوجد فروؽ ذات داللة احصائية تبعا" لمكمية )آداب , تربية ( في ميارات 
التفكير اإلبداعي  , فالقيمة التائية المحسوبة أقؿ مف الجدولية . فالظروؼ االقتصادية واالجتماعية 



 
ههارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة قسن اللغة العربية )                       كرين  أ.م . أسواء عزيز عبد ال

   دراسة هقارنة (     

 

53 
 

الوجلد التاسع                                                               نسانية     هجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102العدد  عشر:

يشعر الطالب باإلحباط و الى انخفاض  المحيطة بالطمبة وعدـ تمكف الطالب مف ممارسة إختصاصو مما
 مستوى التفكير لديو .

اليدف الثالث: التعرف عمى التفكير اإلبداعي لدى طمبة أقسام المغة العربية في كميتي اآلداب والتربية 
 أناث(  –حسب النوع )ذكور 

 (2جدول )                                    
المتوسط  العدد الكمية الميارة

 بيالحسا
اإلنحراؼ 
 المعياري

 tقيمة
 المحسوبة

 الداللة

 غير دالة 1.46 12.16 50.58 67 االناث الطبلقة
 10.52 47.33 45 الذكور

 غير دالة 0.909 8.4 27.67 67 االناث المرونة

 8.39 26.2 45 الذكور

 دالة 2.21 5.13 30.00 67 االناث األصالة

 5.17 27.84 45 الذكور

اإلبداعي  التفكير
 )الكمي(

االناث 
 والذكور

 غير دالة 1.71 21.67 108.25 112 

يتبيف مف الجدوؿ أعبله أنو التوجد فروؽ ذات داللو إحصائية تعزى لمجنس في ميارات التفكير 
اإلبداعي . فالقيمة التائية المحسوبة أقؿ مف الجدولية في ميارات التفكير اإلبداعي الثبلث , والتفكير 

الكمي لمعينة ككؿ . وتعمؿ الباحثة ىذه النتيجة الى اف الظرؼ التي يعيشيا الذكور واالناث ىي  اإلبداعي
متساوية  مف عدـ توفر فرص العمؿ وعدـ االىتماـ بالطاقات الشبابية مما ادى الى انخفاض مستوى 

 التفكير لدييـ . 
 االستنتاجات : 

 :  في ضوء نتائج البحث الحالي استنتجت الباحثة مايمي
أف طمبة قسـ المغة العربية في كميتي التربية واآلداب ال يمتمكوف ميارات تفكير إبداعي , فالطالب ال  -1

 يمتمؾ المحفزات المادية والمعنوية عند تخرجو بسبب الظروؼ  االقتصادية واالجتماعية الراىنة . 
ت التفكير اإلبداعي  فالظروؼ  ال توجد  فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمكمية أو لمنوع في ميارا -2

االقتصادية واالجتماعية المحيطة بالطمبة ىي نفسيا,  والطالب في المرحمة الجامعية  لديو القدرة عمى 
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التمييز بيف الحاجات والخطط ويميؿ إلى التفوؽ لكف بسبب عدـ توفر فرص العمؿ لدى الطمبة 
عية واليجد فرصة لدخوؿ الى الحياة العممية مما وخصوصا" أنيـ عمى أعتاب  االنتياء مف المرحمة الجام

 أدى بالطمبة إلى قمة قدراتيـ في التفكير اإلبداعي .
قمة االىتماـ بيذه الشريحة الميمة أدى إلى انخفاض مستوى التفكير اإلبداعي لدى الطمبة وقمة  -3

 مستوى الطموح لدييـ .
 التوصيات : 

لشريحة الميمة إلف طمبة الجامعة ىـ عماد المستقبؿ وعدـ توصي الباحثة بضرورة االىتماـ بيذه ا -1
 اىماليـ او ظمميـ في قرارات التعييف او في توفير فرص العمؿ .

إثراء المناىج الدراسية في المرحمة الجامعية وال سيما المرحمة الرابعة بموضوعات تسيـ في رفع  -2
 مياراتيـ وقدراتيـ في التفكير اإلبداعي . 

  المقترحات :
 في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي توصي الباحثة مايمي :

 إجراء دراسة مماثمة عمى طمبة أقساـ المغة العربية عمى مستوى جامعات القطر كافة . -1
إجراء دراسة تيدؼ إلى تنمية التفكير اإلبداعي باألسئمة ذات أألجوبة المتعددة لدى طمبة قسـ المغة  -2

 العربية . 
 لمصادر العربية :ا

سمسمة عمـ النفس لمحياة, الكويت , وكالة المطبوعات افاق جديدة في دراسة اإلبداع . ( . 1978ابراىيـ , عبد الستار. )_ 
. 
أثر استخدام الدراما عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مبحث المغة العربية ( .2011ختاـ عبد العزيز.)ابو لحية , _

. )رسالة ماجستير غير منشورة ( , كمية التربية , جامعة األزىر ,  صف الثالث األساسي في شمال غزة لدى تالميذ ال
  غزة . 

استخدام ميارات التفكير اإلبداعي في تدريس المغة العربية لتالميذ الصف (. 2002أشتية , ضرار كامؿ مصطفى .) _
. )رسالة ماجستير غير منشورة (  حل المشكالت المغوية السادس بمحافظة نابمس وأثره في تحصيميم ومقدرتيم  عمى 

 , جامعة النجاح , نابمس , فمسطيف . 
 مستوى التفكير اإلبداعي لطمبة قسم المغة العربية في كمية التربية | ابن رشد (. 2007التميمي , ضياء عبد اهلل احمد ) _

 . 78. بحث منشور, مجمة كمية اآلداب , عدد
 , العيف , اإلمارات العربية المتحدة .  1. طتعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ( . 1999جرواف , فتحي) _
 , دار الشروؽ لمنشر والتوزيع , راـ اهلل .  1. ط التفكير اإلبداعي ( . 2005حبش ,زينب )_ 
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. ة جامعة بغداد بناء اختبار القدرة عمى التفكير اإلبداعي المفظي لدى طمب ( .2010الحكاؾ , وجداف جعفر جواد .)_ 
 . 27, 26مجمة البحوث التربوية والنفسية , عدد 

, )ترجمة غساف ابو مخمر( , عالـ المعرفة , منشورات المجمس  اإلبداع العام والخاص ( . 1989روشكا ,الكسندر .) _
 , الكويت.144الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ,عدد 

 . المعرفة , جمعية تنمية المجتمع , مصر. ستويات الموىبة اإلبداع أعمى م( . 2006سيؼ , نايؿ يوسؼ.) _
, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع , 2. طمدخل الى تربية المتميزين والموىوبين ( . 2000السرور, ناديا ىايؿ. ) _

 عماف , االردف .
 اربد, االردف ., عالـ الكتب الحديث , 1ط. التفكير الناقد واإلبداعي ( .2006السميتي , فراس ) _
 , دار الشروؽ لمنشر والتوزيع , عماف االردف . 1. طاإلبداع ( .2009شاىيف ,عوني , وحناف ابو زيد )_
 , دار المسيرة , عماف , االردف .1. طتنمية قدرات التفكير اإلبداعي ( . 2001الطيطي , محمد )_ 
المركزية وعالقتيا ببعض المتغيرات  متحاناتة نحو االقياس اتجاىات تدريسي الجامع( .2000الطائي , ايماف مجيد. ) _

 . )رسالة ماجستير غير منشورة ( , بغداد , الجامعة المستنصرية , كمية التربية .
 , مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع . 1. طالتفكير والمنياج المدرسي ( .2003عبيد , وليـ ,وعفانة , عزو)_  
 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع .2. طميارات في المغة والتفكير ( .2005عبد اليادي , نبيؿ ,وآخروف ) _
 , دار الفكر لمطباعة والنشر, االردف 1. طالمدرسة وتعميم التفكير ( . 2000عدس , محمد عبد الرحيـ .) _
 ,مكتبة المجتمع العربي , عماف .  1. طالتفكير اإلبداعي  ( .2005العمرية , صبلح الديف )_ 
سمات واتجاىات المعممين نحو اإلبتكار وعالقتيا بقدرات التفكير اإلبتكاري لتالميذىم في ( .1994نيس احمد )فخرو ,ا_ 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة ( , جامعة الخميج العربي , البحريف . المرحمة اإلبتدائية 
يس التفكير االبداعي واالتجاه نحو فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات تدر ( . 5101الفالح ,سمطانة بنت قاسم )

. مجمة جامعة الممؾ سعود ,  تعميم ىذا التفكير لدى معممات العموم بالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية 
 ( .2, عدد )22مجمد 

 , االىمية لمنشر والتوزيع , عماف .1ط.تفكير األطفال تطور وطرق تعممو  ( . 1990قطامي , يوسؼ )_ 
 , دار الفكر لمطباعة والنشر . 1. طتعميم التفكير لممرحمة األساسية ( .2001, نايفة) قطامي

 . ترجمة )اسعد حميـ ( . اإلبداع في المشروعات ودور االرتجال الحر ( .  2001كاو ,جوف )
:  المتوسطة المرحمة تدريس العموم بطريقة تنمية التفكير اإلبداعي لتالميذ: " (2000المحيسف , إبراىيـ بف عبد اهلل ) _

 16العدد 16/جامعة قطر,  السنة حولية كمية التربيةدراسة تجريبية , 
معاىد المعممين طمبة  أثر العصف الذىني ودورة التعمم لتحصيل( . 2005المجمعي , فاضؿ عبد المحسف فاضؿ )

غير منشورة (, كمية التربية , جامعة  )اطروحة دكتوراه. والمعممات وتنمية التفكير االبداعي لدييم في مادة الجغرافية 
 بغداد .

 , دار صنعاء لمنشر والتوزيع .1ط. تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد ( .2008مجيد , سوسف )
 , الكويت , دار القمـ . 10. طعمم النفس في حياتنا اليومية ( . 1983نجاتي , محمد عثماف )
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, العيف : االمارات العربية المتحدة . دار    الكتاب  1ط. اكتشافو تنميتو اإلبداع ماىيتو ( .2004اليويدي , زيد )
 الجامعي

 المصادر األجنبية :
_ Torrance,E,P.(1969).Guiding Creative Talent . Prentice Hall of India, New Delhi . 

_ Kyung.W.(2000) An Evaluation of Gifted preschooler in the Creative Thinking program in 

south Korea. U.S.A. : Gifted Education . International   Vol . (14) . No. (3)  
 

 ( أسماء السادة الخبراء0ممحق )
 أ.د. فاضل ناىي عبد عون | طرائق تدريس المغة العربية  -0
 أ.م. إقبال كاظم حبيتر | طرائق تدريس المغة العربية  -5
 الجبوري | طرائق تدريس التربية اإلسالمية أ .م.د. جنان مزىر  -3 
 أ.م.د. مازن ثامر شنيف | طرائق تدريس عموم الحياة  -5
 أ.م. نبال عباس الميجة | طرائق تدريس عموم الحياة  -2
 أ.م. د ىادي كطفان | طرائق تدريس الفيزياء   -5
 أ.م. يحيى خميفة | طرائق تدريس المغة العربية  -5
  

 )اختبار القدرة عمى التفكير اإلبداعي المفظي (  5ممحق |                 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                    

 اختبار القدرة عمى التفكير اإلبداعي المفظي                       
 عزيزي الطالب .................. عزيز تي الطالبة .........................

 ية عطرة ...................... تح
تروم الباحثة إجراء دراسة عممية حول قدرتك عمى التفكير , لذا أرجو تعاونكم معي لإلجابة عمى 
االسئمة الواردة في االختبار اآلتي , عمما" بأنو ليس ىناك اجابة صحيحة او خاطئة , ان اجابتك 

يرة البحث العممي ......... وان إجابتك سوف الحقيقية عمى ىذه الفقرات ىي اسيام منك في رفد مس
 لن يطمع عمييا سوى الباحثة وشكرا" لتعاونكم . 

الكمية ....................... المرحمة ...............................   الجنس 
 ................................... 

 تعميمات عامة لإلجابة : 
 ف المطموب منك اقرأ كل سؤال جيدا" لكي تعر  -0
 لكل جزء من االختبار زمن محدد  -5
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 حاول ان تجيب عن اسئمة االختبار بأقصى سرعة ممكنة والتترك سؤاال" من دون إجابة  -3
حاول أن تفكر في أكبر عدد ممكن من االجابات غير العادية ) الغريبة أو النادرة والتي اليفكر فييا  -5

 في المكان المناسب من االختبار . زمالؤك كما تعتقد ( مسجال" اياىا 
 التنتقل الى سؤال آخر وال تقمب الصفحة حتى يؤذن لك .  -2

 الجزء األول  
اذكر اكبر عدد من االستعماالت التي تعتبرىا استعماالت غير عادية أي غريبة وغير مألوفة لدى 

كثر فائدة وأىمية ؟                               زمالئك كما تعتقد لألشياء االتية والتي تعتقد انيا تجعل ىذه االشياء أ
 ( دقيقة 05الزمن  المخصص    )

 عمبة المشروبات الغازية  -0
 عمبة السكائر -5
 طابوقة  -3
 تراب  -5
 إبرة وخيط  -2
 منضدة  -5

 الجزء الثاني 
حاول ان ماذا يحدث لو أن نظام االشياء تغير فأصبح عمى النحو الذي سيأتي ذكره فيما بعد , 

تفكر في أكبر عدد ممكن من االجابات غير العادية )أي غريبة وغير مألوفة لدى زمالءك كما تعتقد (؟                    
 ( دقائق 9الزمن المخصص )

 ماذا يحدث لو أن كل انسان كان يمتمك ستة ااصابع في كل يد ؟  -0
رأسو باإلضافة الى االثنتين االماميتين  لو كان لدى االنسان عينا" واحدة في مؤخرة ماذا يحدث -2

 العاديتين ؟ 
ماذا يحدث لو ان االتربة تغطي السماء والرؤيا غير ممكنة إال بارتفاع اليتجاوز نصف قدم عن  -3

 مستوى سطح االرض ؟ 
 الجزء الثالث 

 ( دقائق 9كيف يمكنك التصرف في المواقف االتية إذا كنت فييا ؟     الزمن المخصص  )
حياء المناسبات  -0 لو اوكمت اليك مسؤولية جمع النقود من الطمبة إلقامة الحفالت والسفرات وا 

 المختمفة ضمن نشاطات السنة الدراسية , واتيمت بأنك غير حريص عمى ىذه النقود فماذا تفعل ؟  
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االطالق اذا كانت المدارس والجامعات والكتب ووسائل التعميم المعروفة جميعيا غير موجودة عمى  -5

 ) أو حتى كانت ممغاة او قميمة جدا"( ماذا تفعل لكي تتعمم وتصبح متعمما" ؟ 
 
اذا احسست )تخيمت( انك قريبا" سوف تخطفك الكائنات الفضائية الغريبة وأنت تريد ان تبمغيم  -3

ماىي العناصر االساسية لمحياة عمى االرض والناس , وبما ان الكتب قد التكون مفيدة اذا كانت 
الكائنات الفضائية التقرأ لغتنا فماذا تفعل ؟ وماذا يمكنك ان تضع في حقيبة سفرك مما يجمب لك 

 الفائدة لتوصيل شكمنا نحن سكان االرض ؟ 
 الجزء الرابع  

فكر في طريقتين او اكثر لتصبح االشياء العادية االتية عمى نحو افضل بتطورات وتحسينات 
 حية  تود ان تتحقق )التشغل بالك من نا

إذا كان التغيير الذي تقترحو ممكن التطبيق أو ال ( كما يجب ان تقترح شيئا" يستخدم حاليا" 
 لجعل الشيء عمى نحو افضل ؟    

 دقيقة (  05)الزمن المخصص                                                        
 دراجة  -0
 ىاتف نقال )موبايل(  -5
 حاسوب )كومبيوتر(  -3
 عربة تسوق )عربانة( -5
 فرشاة صبغ  -2
 قمم حبر  -5

 الجزء الخامس  
كون من حروف كل كممة من الكممات االتية اكبر عدد ممكن من الكممات التي ليا معنى 
مفيوم )عمى سبيل المثال : كممة إقرأ تتكون من حروف َق . َر . أ . فيمكن ان تكون من ىذه الحروف 

ر( من المممكن ان تستعمل الحرف الواحد اكثر من مرة في الكممة الواحدة كممات اخرى مثل )ارق , قر 
 ( دقيقة 02؟             الزمن المخصص )

 احتالل  -0
 ديمقراطية  -5
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 رافدين  -3
 واسط  -2                    الفاو  -5

Creative thinking among students of Department of Arabic Language Skills 

(Comparative Study) 

 Asst.Prof  . Asmaa Aziz Abdul kareem   

                                                       Abstract                                                      
The goal of current research to know the creative thinking among students of Arabic 

language department in the faculties of skills (Education and Arts), and the sample consisted 

search of (112) students, "and a student of the fourth stage students in the faculties (Education 

and Arts), and adopted a researcher at the measuring creative thinking skills on a scale 

( Itching 0.2010, testing the ability to creative thinking verbal with university students) for the 

suitability of the Iraqi environment and university students, and after the presentation to a 

group of experts from specialists extracted researcher honesty and reliability coefficients, and 

after the application of the scale results showed that students in the Department of Arabic 

Aimitlkon creative thinking skills The results also showed that there was no statistically 

significant differences in creative thinking skills due to the variable sex, or college 

differences. The researcher recommended a set of recommendations including: the need for 

attention chip university students and provide job opportunities for them, and enrich the 

curriculum at the university level in order to raise their abilities creative thinkg 

 

 


