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سلسلة املهارات والقيم الحياتية 

للمرحلة املتوسطة

أنشطة - املدرب
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     مقدمة

الحمــد للــه الــذي أرشــدنا ملنهــج الرتبيــة الســليمة يف قرآنــه الكريــم، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد الــذي بعثــه مؤدبــا ومربيــا للنــاس أجمعــن، وعــى 

آلــه وصحبــه الطيبــن.

ــز عــى  ــث الرتكي ــن حي ــشء م ــة خاصــة بالن ــم عناي ــن القي ــة تكوي ــذل رشك تب

الربامــج الرتبويــة الخاصــة بهــم بدايــة مــن املرحلــة االبتدائيــة األوليــة وصــوال 

إىل املرحلــة الجامعيــة، وقــد قدمــت الرشكــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن 

املنتجــات التــي كانــت رائــدة يف مجالهــا انطاقــا مــن رؤيــة الرشكــة ورســالتها. 

ــب  ــم الجوان ــد أه ــل أح ــدى الطف ــة ل ــارات الحياتي ــم وامله ــب القي ــد جان ويع

التــي تحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وحســن تربيــة ورعايــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن 

عمــر الطفــل؛ لــذا فقــد أخــذت رشكــة تكويــن القيــم عــى عاتقهــا ومــن ضمــن 

أهدافهــا العنايــة بهــذا الجانــب مــن جوانــب تنشــئة الطفــل، وتقديــم سلســلة من 

القيــم واملهــارات الحياتيــة التــي تراعــي خصائــص الطفــل يف البيئــة العربيــة 

بشــكل عــام، والبيئــة الســعودية بشــكل خــاص.

آملــن مــن اللــه تعــاىل أن نكــون قــد قدمنــا منتجــا متميــزا يســاهم يف تنشــئة 

صحيحــة لجيــل جديــد.

رشكة تكوين القيم 
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التعريف بالحقيبة

مقدمة:

ــة لــدى املشــاركن  يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز القيــم واملهــارات الحياتي

مــن خــال إمدادهــم بالعديــد مــن املعــارف املرتبطــة بهــا، والتدريــب العمــي 

ــاج  ــارات مــن خــال اســتقراء احتي ــم وامله ــك القي ــار تل ــم اختي ــا، وقــد ت عليه

ــي يف  ــاص، وروع ــكل خ ــعودية بش ــام، والس ــكل ع ــة بش ــة العربي ــال البيئ أطف

تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كــا صممــت األنشــطة 

ــارة املســتهدفة. ــب عــى القيمــة أو امله ــغ يف التدري بشــكل تفاعــي لتكــون أبل

تــدرب الحقيبــة التــي بــن أيديكــم عــى مهــارة التفكــر اإلبداعــي، وتقــدم مــن 

خــال مدخــل يثــر انتبــاه املشــاركن ويهيئهم الســتقبال املعرفــة والتفاعــل معها، 

يتــم بعدهــا تعريــف املشــارك باملهــارة بصــورة مبســطة، ثــم ميــارس املشــاركون 

أنشــطة عمليــة تحــت إرشاف املــدرب، مــع اســتخدام املدخــل القصــي لتعزيــز 

االتجــاه اإليجــايب نحــو املهــارة، كــا ميــارس املشــاركون ألعابـًـا حركيــة وفكريــة 

اختــرت ملزيــد مــن املارســة العمليــة. 
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دليل الربنامج

التفكر اإلبداعياسم الربنامج

أن يطبق املتدرب مهارات التفكر اإلبداعيالهدف العام

يتوقع بنهاية الربنامج – إن شاء الله تعاىل – أن يكون املشارك األهداف التفصيلية

قادرا عىل أن: 

    يوضح املراد بالتفكر اإلبداعي.

    يستشعر أهمية توظيف مهارات التفكر اإلبداعي يف 

مارساتنا اليومية.

    يذكر أهم الخصائص املميزة للشخص الذي يفكر بطريقة 

التفكر اإلبداعي.

    يطبق أربع مهارات من مهارات التفكر اإلبداعي، وهي:

- الطاقة

- املرونة

- األصالة

- التفاصيل

    يوضح أهم املعوقات يف طريق اإلبداع.

3.30 ساعات ونصف الساعة الساعات التدريبية

14 نشاًطا تعليميًّا متنوًعاعدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة
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سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

    معنى التفكر اإلبداعي

    أهمية التفكر اإلبداعي

    صفات املبدعن

    مهارات التفكر اإلبداعي

    معوقات التفكر اإلبداعي

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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 تنبيهات للمنفذين

أخي املدرب، أخي املرشف الرتبوي:

فيام ييل بعض التنبيهات؛ والتي يرجى منها أن تساعدك عىل القيام مبهمتك 

عىل وجه أفضل بعون الله تعاىل:

    املهمة التي أنت بصددها هي تعليم قيم أو مهارات حياتية؛ لذا فا بد 

أن يكون تركيزك مع الطاب ُمنصبًّا عى التطبيقات التي ستقدم لهم، 

وموضوع النشاط هو قالب لتدريب الطاب عليها، فا تنشغل مبوضوع 

النشاط عن الهدف منه.

سينتجونها  التي  األفكار  عى  ركز  الطاب  مع  التواصل  خال  من      

والتطبيقات التي سيارسونها، وال يكن همك إصدار أحكام عليها؛ فقط 

قوم مارستهم للقيمة أو املهارة.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتارين واألنشطة؛ فالهدف مارسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

أيًّا منهم دون مشاركة  شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك   

فعالة، ويساعدك يف ذلك تطبيق أساليب التعلم يف املجموعات الكبرة 

والصغرة، وقد يكون من املناسب الرتكيز عى بعض األساليب التي من 

شأنها إرشاك أكرب قدر من املشاركن، مثل:

فكر – زاوج – شارك   -

العصف الذهني  -

وغرها من األساليب التي سرد توضيحها يف الحقيبة.  -
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وتفرده يف  منهم خصوصيته  فلكل  للطاب،  الفردي  التنشيط  تنس  ال      

التعلم، وتخصيص جانب من األنشطة للطالب مبفرده يساعد يف تحقيق 

ذلك.

للتعلم، فا تركز عى شخص دون غره، وال تجعل  البيئة اآلمنة      أوجد 

شخًصا واحًدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

ا من املرح والبهجة لدى الطاب.     أوجد جوًّ
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الوحدة التدريبية األوىل

التهيئة لإلبداع 

70  دقيقة
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الهدف العام للوحدة:

تهدف الوحدة الحالية بشكل عام إىل:

»أن يتعرف املشارك معنى »التفكر اإلبداعي« وأهم خصائص املبدعني ومهارة الطالقة اللفظية«

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

   يبن املراد باإلبداع.

   يوضح أهم الصفات التي متيز األشخاص املبدعن.

   يتعرف ثاث قواعد هامة يف االنطاق نحو التفكر اإلبداعي.

   يطبق مهارة الطاقة اللفظية ضمن مهارات التفكر اإلبداعي.

   يستشعر أهمية مارسة التفكر اإلبداعي يف حياته الشخصية.
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نشاط )1/1(

نشاط متهيدي / فردينوع النشاطاقلب الهرماسم النشاط

أوراق النشاط األدوات10 دقائقالزمن

تعرف املشارك مفهوم اإلبداعالهدف

إجراءات التنفيذ

املنفصلة من خال  الدوائر  النشاط تدور حول قدرة املشاركن عى قلب هرم من  فكرة    

ثاث حركات فقط.

يطبق النشاط بشكل فردي أواًل؛ فيعطى كل مشارك فرتة 3 دقائق للجواب بشكل منفرد.   

بعد انتهاء املشارك من اإلجابة يبدأ املدرب يف نقاش مفتوح مع الجميع يحاول من خالله    

توصيل ما ييل للمشاركني:

اإلبداع له تعريفات كثرة منها: 	 

- التفكر خارج القوالب املحددة للتفكر .. خارج الصندوق 

- القدرة عى اإلتيان بأفكار أصيلة وجديدة.

- القدرة عى تطوير منتجات موجودة بالفعل من خال 

التعديل والتطوير فيها بالحذف واإلضافة.

اإلبــداع ليــس شــيئًا صعبًا، فالجميــع يســتطيع أن يفكر بطريقة 	 

إبداعيــة خــاف املألــوف، ولكــن مــن الذي يقــوم بهذا؟

يف هــذه الــدورة ســنحاول مًعــا أن نحفــز نوافــذ تفكرنــا لنفكــر 	 

بطريقــة مختلفــة يف العديــد مــن التاريــن واألنشــطة التي ســتمر 

علينا إن شاء الله تعاىل.
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الجواباقلب رأس الهرم يف ثالث حركات فقط
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الجواب
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نشاط )2/1(

لعبة تعليمية / فردينوع النشاطاملرور عرب الصفحة اسم النشاط

أوراق A4األدوات10 دقائقالزمن

تحفيز املشارك نحو التفكر بطريقة إبداعية وكرس حواجز اإلبداعالهدف

إجراءات التنفيذ

.A4 فكرة النشاط تدور حول قدرة املشاركن عى املرور بكامل أجسامهم من خال ورقة   

والهدف منه تحفيز املشاركن ملارسة التفكر اإلبداعي، وتغير القناعات حول اإلبداع من    

قبيل أنه صعب وأن له اشرتاطات قاسية وغر مقدورة ألي أحد .. الخ. 

ويؤكد عىل املعاين التالية:   

التفكر اإلبداعي يقوم عىل عدد من االفرتاضات األساسية اآلتية وهي : 	 

أو  تعليمية  مادة  يتعلمها من خال  أن  االستعداد  لديه  فرد  لكل  مهارة ميكن  اإلبداع   -

تدريبية مثل: موقف، نص، درس ... الخ

أو  املتفوقن  الطلبة  ليس حكًرا عى  اإلبداع   -

األشخاص ذوي الذكاء العايل كا أنها تعتمد 

عى أهداف الفرد وعملياته الذهنية وخرباته 

وخصائصه الشخصية 
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اإلبداع يعني التحرر من الخوف واملنع لذلك فإن إيجاد الفرد املبدع يعتمد عى الوسط   -

البيئي املناسب واملعلم الجيد

الفكرة املبدعة فكرة ضعيفة هشة ال تصمد للنقد يف بدايتها وإذا أصدرت عليها حكًا   -

رسيًعا فإنك ستقتلها 

الفرد املبدع يفرتض أن اآلخرين مبدعون.  -
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نشاط )3/1(

عصف ذهني نوع النشاطصفات املبدعن اسم النشاط

سبورة ورقية + أقام األدوات15 دقيقةالزمن

تحفيز املشارك نحو التفكر بطريقة إبداعيةالهدف

إجراءات التنفيذ

يقود املدرب جلسة عصف ذهني حول أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها األشخاص    

الذين يفكرون بشكل إبداعي.

يستمر العصف الذهني قرابة خمس دقائق.   

أهل  ذكرها  التي  الصفات  أهم  عى  املشاركن  املدرب  يطلع  الذهني  العصف  انتهاء  بعد    

التخصص يف األشخاص املبدعن، مع توضيح مبسط لها.

وهي كام ييل:   
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   صفات املبدعني

  االستقالية.  حب املغامرة.

  تفضيل املهات والواجبات الصعبة.  القدرة عى توليد أفكار كثرة.

  الرغبة يف التقي واالكتشاف.  العمل املفرد.

  استخدام جميع الحواس يف املاحظة.   لديهم اهتامات فنية جالية.

  عدم الخوف من النتائج املختلفة.  ينجذبون نحو األمور الجديدة واملعقدة.

  الباغة.  الغموض.

  قدرة عالية يف التخّيل والرتكيب والتقييم.  النظرة البعيدة.

  تفكرهم مجازي.  حب التجّول والرتحال.

  ميتازون بالرتكيز واإلتقان.  تحسس املشكات.

  قدرتهم عى التنبؤ عالية.  ينظرون إىل األشياء من زوايا عدة.

  ينقدون األفكار الغبية.  الفكاهة.

  تفكرهم متفتح.  فضوليون.

  حيويون .  ال يخشون الفشل

 

ال يلزم اجتاع جميع الصفات السابقة يف شخص واحد.
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نشاط )4/1(

عرض علمي من املدربنوع النشاطالقواعد الثاثةاسم النشاط

فليب تشارت )سبورة( + أقام األدوات15 دقيقةالزمن

تعريف املشاركن ببعض القواعد الهامة لانطاق نحو اإلبداعالهدف

إجراءات التنفيذ

إليها  املشاركون  يحتاج  هامة  قواعد  لثاث  مبسًطا  رشًحا  النشاط  هذا  يف  املدرب  يقدم    

لانطاق من خالها إىل عامل التفكر اإلبداعي.

هذه القواعد الثالثة هي:   

الروتني قاتل:	 

تحرر من ذات األساليب التي متارسها يوميًّا   -

نفس األساليب ستؤدي غالًبا إىل نفس النتائج   -

بادر وال تتأخر:	 

ى مبادرة املبادرات إذا تأخرت ال تسمَّ  -

الفكرة إذا جاءتك وتأخرت عنها لن تنتظرك بل   -

سيصل إليها غرك

قرر  الشجرة  عى  عصافر  ثاثة  طريف:  لغز   

أحدهم أن يطر، كم عصفوًرا بقي عى الشجرة؟ 

الجواب: الثاثة كا هي، فهذا الذي قرر الطران 

إن مل يبادر ويطر فسيبقى يف مكانه. 
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 قصة سيدنا سلان وحفر الخندق

 قصة اإلعانات عى خلفية تذكرة السفر

اإليجابية وقود اإلبداع:	 

ستقابل يف حياتك الكثر من املحبطات واملثبطات  -

ال تقع فريسة لألقوال واألفعال واملعامات املحبطة  -

اقلب السلبي إىل إيجايب وتعامل معه بروح عالية  -

 قصة تصدق النبي صى الله عليه وسلم بالشاة وقول أمنا عائشة: »لقد ذهبت كلها 

ومل يبق إال كتفها«، فرد صى الله عليه وسلم عليها: »بل بقيت كلها إال كتفها«. 

  قصة أديسون وآالف املرات من املحاوالت الخرتاع املصباح .. قالوا له: لقد فشلت 

يف الوصول إىل طريقة اخرتاع املصباح مرات عديدة، فقال لهم: »بل تعلمت أن هنالك 

ي إىل اخرتاع املصباح الكهربايئ« .  طرًقا عديدة ال تؤدِّ



التفكري اإلبداعي
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نشاط )5/1(

نشاط تعليمي / فردينوع النشاطسباق الكلاتاسم النشاط

األدوات20 دقيقةالزمن
أوراق   + أقام   + )سبورة(  تشارت  فليب 

4A فارغة توزع عى املشاركن

تدريب عى مهارة الطاقة اللفظيةالهدف

إجراءات التنفيذ

وفق  الكلات  من  عدد  بأكرب  اإلتيان  محاولة  فردي  بشكل  املشاركن  من  املدرب  يطلب    

محددات معينة.

بعض األنشطة تنفذ بشكل فردي عشوايئ، وبعضها بشكل فردي مخطط.   

يف التقسيم الفردي املخطط يقسم املدرب املشاركن وهم يف أماكن جلوسهم إىل أرقام من    

1 : 3 بحيث ال يجلس كل شخصن بنفس الرقم متجاورين.

يتدرج النشاط مع املشاركن من البسيط إىل املركب، ويزيد الوقت املمنوح لهم يف كل مرة.   

ينفذ النشاط عى خطوات خمس:   

 فــردي مخطــط:  يف أقــل مــن 2 دقيقــة: 	 

التــي  الكلــات  أكــرب عــدد مــن  اذكــر 

 :1 الرقــم  مجموعــة   (( الحــروف  تحتــوي 

: س/ع/م &   2 الرقــم  ب/ا/ر  & مجموعــة 

)) م/ر/ح   :3 الرقــم  مجموعــة 
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فــردي مخطــط:  يف أقــل مــن 2 دقيقــة: اذكــر أكــرب عــدد مــن الكلــات التــي تحتــوي 	 

ــرف ج &  ــم 1: الح ــة الرق ــة: )) مجموع ــرف التالي ــد األح ــدأ بأح ــروف وتب ــة ح أربع

ــاء & مجموعــة الرقــم 3: الحــرف ميــم (( مجموعــة الرقــم 2 : الحــرف ت

فــردي مخطــط:  يف أقــل مــن 2 دقيقــة: اذكــر أكــرب عــدد مــن الكلــات التــي تبــدأ 	 

وتنتهــي بأحــد األحــرف التاليــة: )) مجموعــة الرقــم 1: الحــرف ن & مجموعــة الرقــم 

2 : الحــرف تــاء & مجموعــة الرقــم 3: الحــرف ميــم ((

فــردي عشــوايئ:  يف أقــل مــن 3 دقائــق: اذكــر أكــرب عــدد مــن الكلــات بحيــث تكــون 	 

ــو  ــة ه ــون الحــرف األخــر يف أول كلم ــق الحــروف؛ فيك ــن طري ــلة مرتابطــة ع سلس

بدايــة الكلمــة الثانيــة والحــرف األخــر يف الكلمــة الثانيــة هــو بدايــة الكلمــة الثالثــة 

ــخ((   ــاب ... ال ــال: دار – رأس – ســيف / جــدول – لبيــك – كت وهكــذا .. ))مث

فــردي عشــوايئ:  يف أقــل مــن 3 دقائــق: اذكــر أكــرب 	 

عــدد مــن الكلــات التــي ميكــن قراءتهــا مــن اليمن 

ــل،  ــال: لي ــى ))مث ــث تعطــي نفــس املعن واليســار بحي

خــوخ، ســوس، بــاب .. الــخ((

يغلق املدرب كل فقرة من النشاط بإعان الفائز فيها،    

ويتعاون معه املرشفون باالطاع عى املخرجات وتقييمها.



التفكري اإلبداعي
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الوحدة التدريبية الثانية

مهارات التفكري اإلبداعي 

90  دقيقة



التفكري اإلبداعي
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الهدف العام للوحدة:

تهدف الوحدة الحالية بشكل عام إىل أن:

يتمكن املشارك من »بعض مهارات التفكر اإلبداعي«    

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا – بعون الله تعاىل – عىل:

   تطبيق مهارة الطاقة الفكرية.

   تطبيق مهارة الطاقة الشكلية.

   تطبيق مهارة األصالة.

   تطبيق مهارة املرونة.

   استشعار أهمية مارسة مهارات التفكر اإلبداعي عى حياته اليومية.
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نشاط )1/2(

نشاط تعليمي / ثنايئنوع النشاطأفكار أفكار أفكاراسم النشاط

األدوات25 دقيقةالزمن
أوراق   + أقام   + )سبورة(  تشارت  فليب 

4A فارغة توزع عى املشاركن

تدريب عى مهارة الطاقة الفكريةالهدف

إجراءات التنفيذ

الهدف من النشاط مارسة املتدربن ملهارة الطاقة الفكرية، بإنتاج أكرب عدد من األفكار    

املتعلقة مبوضوع ما.

ينفذ النشاط عى عدة خطوات:   

الخطوة األوىل: يطلب املدرب من املشاركني بشكل ثنايئ محاولة اإلتيان بأكرب عدد من    

النتائج املرتتبة عىل املواقف التالية:

انتهاء النفط ومشتقاته.	 

فهم الناس للغة الحيوانات.	 

دفع الناس الزكاة وفق رشوطها.	 

انقطاع الكهرباء ملدة 3 أشهر.	 

رفــض الكائنــات التســخر لإلنســان »الشــمس 	 

ــع  ــة – األرض ومصان ــيارة – الداب ــر – الس – القم

النباتــات تحــت األرض .. الــخ«



التفكري اإلبداعي
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ــوم إىل 48 	  ــة طــول الي ــة عــى مضاعف ــج املرتتب ــن النتائ ــن م ــرب عــدد ممك أعــط أك

ــاعة. س

 أعــط أكــرب عــدد ممكــن مــن النتائــج املرتتبــة عــى زيــادة عــدد ســكان الريــاض إىل 	 

الضعــف .

الخطوة الثانية: يطلب املدرب من املشاركني فرديا اإلتيان بأكرب عدد ممكن من األفكار    

اإلبداعية التي:

تدخل الرسور عى قلب الوالدين.	 

تحبب األصدقاء يف الصاة باملسجد.	 

يف 	  والتوفيــق  الــدروس  اســتذكار  عــى  تســاعد 

الدراســة.

ــة 	  ــن جه ــاب م ــم والط ــن املعل ــة ب ــن العاق تحس

ــاب. ــم والط واملعل

الخطوة الثالثة: يطلب املدرب من املشاركني اإلتيان    

بأكرب قدر ممكن من املبادرات اإلبداعية يف املوضوعات التالية:

تطوير برنامج »ملتقيات رائد«	 

تطوير املجتمع السعودي والنهوض بالبلد اقتصاديا	 

تطوير الرابطة االجتاعية بن أفراد الحي الذي يعيش فيه	 

تطوير الرابطة بن جاعة املسجد عى مستوى املرحلة العمرية للمشارك	 
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نشاط )2/2(

نشاط تعليمي / فردينوع النشاطفكر ووصل صحاسم النشاط

األدوات10 دقائقالزمن
سبورة + أقام + أوراق 4A فارغة توزع 

عى املشاركن

تدريب عى مهارة الطاقة الشكليةالهدف

إجراءات التنفيذ

عدة  مارسة  خال  من  الشكلية،  الطاقة  ملهارة  املتدربن  مارسة  النشاط  من  الهدف    

مترينات متعلقة باملهارة.

ينفذ النشاط بشكل فردي.   

توزع األوراق عى املشاركن ويطلب منهم الجواب عليها، وأرسع من يجيب بطريقة صحيحة    

له تحفيز خاص.

يطلب املدرب من املشاركني توصيل الدوائر يف الصورة بثالث طرق:   

األوىل: باستخدام 5 قطع مستقيمة

الثانية: باستخدام 4 قطع مستقيمة

الثالثة: باستخدام 3 قطع مستقيمة



التفكري اإلبداعي
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النشاط محلول فيام ييل:   

التوصيل باستخدام 4 مستقيامتالتوصيل باستخدام 5 مستقيامت

التوصيل باستخدام 3 مستقيامت
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حاول التوصيل بني الدوائر التسع بخمس قطع مستقيمة ودون أن ترفع قلمك.   

حاول التوصيل بني الدوائر التسع بأربع قطع مستقيمة ودون أن ترفع قلمك.   



التفكري اإلبداعي
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حاول التوصيل بني الدوائر التسع بثالث قطع مستقيمة ودون أن ترفع قلمك.   



31

نشاط )3/2(

نشاط تعليمي / ثنايئنوع النشاطأفكار غر تقليديةاسم النشاط

األدوات15 دقيقةالزمن
أوراق   + أقام   + )سبورة(  تشارت  فليب 

4A فارغة توزع عى املشاركن

تدريب عى مهارة املرونةالهدف

إجراءات التنفيذ

املرونة،  ملهارة  املتدربن  مارسة  النشاط  من  الهدف    

املتعلقة مبوضوع ما وفق  األفكار  بإنتاج أكرب عدد من 

محددات املهارة.

يقدم املدرب للمشاركن عدًدا من التمرينات التي تعتمد    

تقليدية  غر  أفكار  عى  للحصول  التفكر  إعال  عى 

لفكرة أو عمل ما.

الكيف وليس عى  الفكري هنا عى  اإلنتاج  الرتكيز يف    

الكم عكس مهارة الطاقة.



التفكري اإلبداعي
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تمارين

1-  اذكر االستخدامات املمكنة لألشياء التالية:

   العلب الباستيكية الفارغة مثل علب املرشوبات الغازية ونحوها.

   قطع الحجارة الصغرة أو الكبرة.

   كرة القدم الباستيكية.

   البالونات متوسطة الحجم.

   إطار السيارة املهمل. 

2-   اكتب فقرة يف خمسة أسطر عن طفولتك األوىل بدون أي فعل ماض.

3-   اكتب الرقم )100 بالعريب( دون أن ترفع يديك عن الورقة. 
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نشاط )4/2(

نشاط تعليمي / ثنايئنوع النشاطأفكار أصيلةاسم النشاط

األدوات15 دقيقةالزمن
أوراق   + أقام   + )سبورة(  تشارت  فليب 

4A فارغة توزع عى املشاركن

تدريب عى مهارة األصالةالهدف

إجراءات التنفيذ

بالجدة  يتسم  فكري  منتج  بإنتاج  األصالة،  ملهارة  املتدربن  مارسة  النشاط  من  الهدف    

والتفرد.

يقدم املدرب للمشاركن عدًدا من التمرينات    

التي تعتمد عى إعال التفكر للحصول عى 

فكرة أصيلة.

بن  عباس  بقصة  املشاركن  املدرب  يذكر    

فرناس.

تمارين

فكر يف اسم يتسم بالرباعة واالبتكار وسهولة التذكر ألحد املطاعم الفاخرة.   

فكر يف شعار ملفت ملركز تكوين.   

صمم كأس شاي يناسب طياري الطائرات املقاتلة.   



التفكري اإلبداعي
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اذكر عرشة اخرتاعات جديدة تتوقع أو ترجو أن تخرتع يف الفرتة املقبلة.    

اذكر عناوين جديدة مل تستعمل من قبل للقصص التالية:   

فيل أبرهة	 

أبو لهب	 

غزوة مؤتة	 

غزوة أحد	 

قصة حفر الخندق يوم األحزاب	 
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نشاط )5/2(

نشاط تعليمي / ثنايئنوع النشاطأضف وعدلاسم النشاط

األدوات15 دقيقةالزمن
أوراق   + أقام   + )سبورة(  تشارت  فليب 

4A فارغة توزع عى املشاركن

تدريب عى مهارة التفاصيلالهدف

إجراءات التنفيذ

الهدف من النشاط مارسة املتدربن ملهارة التفاصيل، بإنتاج منتج فكري جديد من خال    

اإلضافة أو الحذف لبعض التفصيات يف بعض األشكال أو األشياء.

يقدم املدرب للمشاركن عدًدا من التمرينات التي تعتمد عى إعال التفكر للحصول املنتج    

املطلوب.

تمارين

ماذا ميكنك إضافته للمقعد حتى يكون أفضل؟   

ماذا ميكنك إضافته إلطار السيارة حتى يكون أفضل؟   

ما الذي ينقص الهاتف الجوال الذيك؟   

لتكون  الطريق  جانبي  عى  إضافته  ميكننا  الذي  ما    

الرحات أكرث إمتاًعا؟



التفكري اإلبداعي
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نشاط )6/2(

لعبة تعليمية / جاعيةنوع النشاطحافظ عى البيضةاسم النشاط

الزمن
10 دقائق لرشح 

التدريب 
سبورة + أقام + مصابيح بعدد املجموعات األدوات

تدريب عى تنفيذ فكرة إبداعيةالهدف

إجراءات التنفيذ

الهدف من النشاط محاولة تطبيق تصميم وإعداد وتنفيذ فكرة إبداعية.   

الفكرة الرئيسة تدور حول كيفية هبوط بيضة من مكان مرتفع إىل األرض دون أن تنكرس.   

يسعى املشاركون لتنفيذ الفكرة بعد التفكر فيها بداية اليوم التايل.   

يحرض املشاركون األدوات التي يحتاجونها، وميكنهم تجهيزها يف املنزل، ويحرض املدرب    

طبق بيض احتياًطا.
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الوحدة التدريبية الثالثة

معوقات  التفكري ابداعي  

50 دقيقة



التفكري اإلبداعي
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الهدف العام للوحدة:

تهدف الوحدة الحالية بشكل عام إىل أن:

يتمكن املشارك من »تطبيق الفكرة اإلبداعية وتحديد املعوقات التي تعرتض طريقه نحو    

التفكر اإلبداعي ويسعى نحو تخطيها« 

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

   يطبق فكرته اإلبداعية

   يتعرف بعض الطرق التي ميكن من خالها توليد أفكار بشكل إبداعي
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نشاط )1/3(

نشاط عمينوع النشاطأرنا إبداعكاسم النشاط

ما أعده الطالباألدوات30 دقيقةالزمن

تطبيق املتدربن لفكرتهم اإلبداعيةالهدف

البيضة من  إبداعية يف إسقاط  الطالب لفكرة  السابقة إعداد  الوحدة  النشاط األخر يف  تضمن 

الدور العلوي دون أن تنكرس.

ويف هذا الجلسة يقوم املتدربون بتنفيذ ما أعدوه، والفائز هو من تصل بيضته إىل األرض دون أن 

تنكرس.



التفكري اإلبداعي
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نشاط )2/3(

نوع النشاطتخلص من املعوقاتاسم النشاط
نشاط تعليمي/ عصف ذهني وعرض مادة 

علمية

السبورة الورقية - األقاماألدوات20 دقيقةالزمن

تحديد أهم املعوقات التي تحول دون التفكر اإلبداعي الهدف

إجراءات التنفيذ

يقود املدرب جلسة عصف ذهني حول أهم املعوقات التي تحول بن الشخص وبن التفكر    

بشكل إبداعي.

 5 قرابة  حولها  العصف  ويستمر  العوائق،  مجاالت  لتحديد:  بسؤال  الذهني  العصف  يبدأ    

دقائق.

ويتوقع أن تكون املجاالت وفًقا ملا يي:   

معوقات شخصية ذاتية.	 

ــة )األرسة – املدرســة - 	  ــات اجتاعي معوق

..الــخ(

ــة  )ظــرف محــدد يعيشــه 	  معوقــات ظرفي

اإلنســان لفــرتة محــددة(
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بعد تحديد مجاالت معوقات اإلبداع يخرب املدرب املشاركن أننا سرنكز عى مجال واحد    

فقط من مجاالت معوقات اإلبداع، وهو الجانب الشخي أو الذايت؛ فهذا ما منلك التعامل 

معه والبدء يف تذليله، خاًفا للمجاالت األخرى التي هي خارجة عنا وال ميكننا التحكم فيها.

يبدأ املدرب فقرة أخرى يف العصف الذهني حول أهم العوائق الشخصية لإلبداع، والتي من    

املتوقع أن يكون من بينها:

الشعور بالنقص. 	 

عدم الثقة بالذات وكرثة الرتدد.	 

عدم الرغبة يف التعلم وتعظيم التحصيل العلمي. 	 

الخوف من تعليقات اآلخرين السلبية. 	 

الخوف والخجل من اآلخرين. 	 

الخوف من الفشل. 	 

الرضا بالواقع ، وغياب الرغبة يف تطوير الذات. 	 

الجمود عى الخطط والقوانن واإلجراءات. 	 

الطبع التشاؤمي.	 

االعتاد الدائم عى اآلخرين والتبعية لهم.	 

يعرض املدرب ما سبق من املعوقات ويعلق عليها مع املشاركن، ويركز عى تحفيز املشاركن    

نحو تخطي تلك العوائق وعدم االستسام لها.
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النرشة العلمية  
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التفكري اإلبداعي

أوًل: تعريف التفكري اإلبداعي:

التعريف اللغوي:

اإلبداع لغًة ابتداء اليشء أو صنعه عى غر مثال سابق ، إذ جاء تعبر ) بديع السموات واألرض( 

ا  َ اَمَواِت َواأَلْرِض َوإَِذا َقَض أَْمًرا َفِإنَّ يف القرآن الكريم يف كل من سوريت: البقرة واألنعام  ﴿َبِديُع السَّ

ُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق  اَمَواِت َواأَلْرِض أَنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكن لَّ َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكوُن ﴾البقرة117 ﴿َبِديُع السَّ

ٍء َعِليٌم﴾األنعام101. وفرست كلمة » البديع« باملحدث العجيب . والبديع : مبدع ، أي  ٍء َوُهَو ِبُكلِّ َشْ ُكلَّ َشْ

أن الله سبحانه وتعاىل خالقها ومبدعها ، فهو الذي أنشأها عى غر مثال سابق )ابن منظور ، 1956( . 

وجاء يف القاموس املحيط: بدعه يبدعه بدعا بدأه وأنشأه واخرتعه عى غر مثال سابق . 

ويبدو هنالك تقارب بن مصطلحي )اإلبداع( و )االبتكار( ، حيث جاء معنى االبتكار يف مختار 

الصحاح » ابتكر اليشء ... استوىل عىل باكورته« . » كل من بادر إىل اليشء فقد أبكر إليه«. وجاء 

يف املعجم الوسيط: » ابتكر اليشء : ابتدعه عىل غر مسبوق إليه«.

 Creative Thinking  تعريف التفكر اإلبداعي أو االبتكاري  -  

هو مظهر سلويك يف نشاط الفرد يظهر من خال تعامله مع أفراد املجتمع ويتسم بالحداثة 

وعدم النمطية أو جمود الفكر مع إنتاج يتصف بالجدة. وسنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل. 

هو عملية صب عدة عنارص يتم استدعاؤها يف قالب جديد يحقق حاجة محددة أو التوصل إىل 

نواتج أصيلة مل تكن معروفة سابقا.

يعني قدرة اإلنسان عى إبداع ما هو فريد من نوعه أو خارق للعادة؛ األمر الذي يدفع اإلنسان 

إىل ابتكار الجديد.
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ثانيا: افرتاضات أساسية للتفكري اإلبداعي:

أشار املجلس العريب للموهوبني واملتفوقني عام 2002 إىل أن التفكر اإلبداعي يقوم عىل عدد من 

االفرتاضات األساسية اآلتية وهي : 

1- اإلبداع مهارة ميكن لكل فرد لديه االستعداد أن يتعلمها من خال مادة تعليمية أو تدريبية مثل: 

موقف، نص، درس ... الخ

2- اإلبداع ليس حكًرا عى الطلبة املتفوقن أو األشخاص ذوي الذكاء العايل كا أنها تعتمد عى 

أهداف الفرد وعملياته الذهنية وخرباته وخصائصه الشخصية. 

3- اإلبداع يعني التحرر من الخوف واملنع لذلك فإن إيجاد الفرد املبدع يعتمد عى الوسط البيئي 

املناسب واملعلم الجيد.

4- الفكرة املبدعة فكرة ضعيفة هشة ال تصمد للنقد يف بدايتها وإذا أصدرت عليها حكا رسيعا فإنك 

ستقتلها. 

5- الفرد املبدع يفرتض أن اآلخرين مبدعون . 

ثالثا: مهارات التفكري اإلبداعي الرئيسة:

وفقا لجيلفورد فإن املكونات األساسية لإلبداع هي كام يأيت :-

 : ) Fluency ( 1- الطالقة

يقصد بها القدرة عى إنتاج أكرب عدد من األفكار اإلبداعية ، فالشخص املبدع يكون متفوقا من 

حيث كمية األفكار التي يقرتحها حول موضوع معن يف وحدة زمنية ثابتة مقارنة بغره ، أي أنه 
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عىل درجة عالية من سيولة األفكار وسهولة توليدها . وهنالك ثالثة أساليب لقياس الطالقة 

هي: -

أ- رسعة التفكر بإعطاء كلات يف نسق واحد . 

ب- التصنيف الرسيع لكلات يف منبهات خاصة . 

جـ- القدرة عى وضع كلات يف أكرب عدد ممكن من جمل وعبارات ذات معنى . 

 : ) Flexibility ( 2- املرونة

وهي قدرة الشخص عىل تغير حالته الذهنية بتغر املوقف ، أي أن املرونة هي عكس التصلب 

العقيل ، فالشخص املبدع مطالب بأن يكون عىل درجة عالية من املرونة حتى يكون قادًرا عىل 

تغير حالته العقلية ليك تناسب املوقف اإلبداعي ، وهنالك مظهران للمرونة هام : 

أ- املرونة التلقائية : وهي قدرة الشخص عى أن يعطي عدًدا من االستجابات املنوعة ، 

والتي ال تنتمي لفئة واحدة أو مظهر واحد . 

ب- املرونة التكيفية : وهي السلوك الناجح ملواجهة موقف أو مشكلة معينة . 

 : ) Originality ( 3- األصالة

أفكاره  تكون  ، حيث  اآلخرين  أفكار  يكرر  ال  أي  أصيل  تفكر  ذو  املبدع  الشخص  أن  وتعني 

جديدة وغر متضمنة لألفكار الشائعة . 
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رابعا: معوقات اإلبداع:

 1- الشعور بالنقص. 

 2- عدم الثقة بالنفس وكرثة الرتدد . 

 3- عدم الرغبة يف التعلم وتعظيم التحصيل العلمي. 

 4- الخوف من تعليقات اآلخرين السلبية. 

 5- الخوف عى املكتسبات املادية الشخصية . 

 6- الخوف والخجل من اآلخرين ومنهم الرئيس املبارش مثًا.. 

 7- الخوف من الفشل. 

 8- الرضا بالواقع ، وغياب الرغبة يف تطوير النفس . 

 9- الجمود عى الخطط والقوانن واإلجراءات. 

 10- الطبع التشاؤمي. 

11- االعتاد الدائم عى اآلخرين والتبعية لهم.

خامسا: طرق توليد األفكار:

التفكر باملقلوب: مثال: الطاب يذهبون إىل املدرسة، باملقلوب: املدرسة تأيت إىل الطاب   

»التعليم عرب اإلنرتنت« 

الدمج: أي دمج عنرصين أو أكرث للحصول عى إبداع جديد، مثال: سيارة + قارب = مركبة   

برمائية، وتم تطبيق هذه الفكرة! 

اإلبداع باألحالم: تخيل أنك أصبحت وزيًرا لوزارة التعليم مثًا: ما الذي ستفعله؟ أو تخيل أننا   

نعيش تحت املاء: كيف ستكون حياتنا؟ 

املثرات العشوائية: قم بزيارة محل للعب األطفال، أو سافر لباد مل تزرها من قبل، أو امش   



التفكري اإلبداعي

48

يف مكان مل تره من قبل، وال تنس أن تحمل معك دفرت ماحظات وقلًا ليك تسجل أي فكرة 

أو خاطرة تخطر عى ذهنك.

ماذا لو؟:  قل لنفسك: ماذا لو حدث كذا وكذا .. ؛ ستكون النتيجة كذا وكذا ..   

كيف ميكن؟ : استخدم هذا السؤال إليجاد العديد من البدائل واإلجابات.   

االستخدامات األخرى: هل تستطيع أن توجد 20 استخداما آخر للقلم غر الكتابة والرسم؟   

جرب هذه الطريقة وبالتأكيد ستحصل عى أفكار مفيدة. 

 

من املراجع:

شبكة اإلنرتنت، عىل الرابط التايل:  

www.alnoor.se/article.asp?id=91424#sthash.cAa0DDg2.dpuf
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متت 

بحمد الله


