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  :المقدمة  -١
الــــذي نـــراه یتربــــع علـــى قائمــــة الموضـــوعات المهمــــة یـــة موضــــوع اإلبـــداع نظـــرا ألهم

الوالیــات المطروحـة علـى الســاحة التربویـة حالیـا فقــد اهتمـت الـدول المتقدمــة وعلـى رأسـها 
یر بالدرجـة األولـى، فقـد بهذا النوع من العلوم الذي یستهدف تنمیة التفك المتحدة األمریكیة

ى تربـوي نمط التعلـیم لـدیهم لیتجـه إلـى منحـیة تغییر ولون في هذه الدول بأهمؤ أحس المس
جدیـد وهــو التفكیـر اإلبــداعي والتـدرب علــى تنمیتـه واكتشــاف أهـم األســالیب والطـرق التــي 

لــذلك ظهــر العدیــد مــن العلمــاء الــذین بــذلوا جهــدا كبیــرا فــي اكتشــاف . تســاعد علــى ذلــك
  .)أمثال تورانس( ى التالمیذفكیر لدالطرق واألسالیب المختلفة التي تساعد في تنمیة الت

هـذا وممــا تجــدر اإلشــارة إلیــه أن تعلــیم وممارســة وتربیــة التالمیــذ المبــدعین فــي الــدول 
المتقدمة صناعیا، كان من العوامل الرئیسـة التـي أدت إلـى تفجـر المعرفـة العلمیـة والتقـدم 

ذا كان اإلبداع  .في العصر الحدیث يالعلمي والتكنولوج ٕ الهائل مـن  ي بهذا الكمظقد حوا
االهتمام مـن قبـل هـذه الـدول فحـري بالـدول النامیـة أن تهـتم بهـذا العلـم وتنظـر إلـى الـدول 

   .المتقدمة وأسباب تطورها وانفجار العلوم واالكتشافات الحدیثة بها
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أدى إلــى التفكیــر  وأهمیــة تطــویره فــي الحقــل التربــوي، وانعكــاس أهمیــة هــذا الموضــوع
عـــداد بـــرامج خاصـــة بـــه لتوضـــیح مفهومـــه و ج الدراســـیة، الجـــدي إلدخالـــه ضـــمن المنـــاه ٕ ا

  .والعمل على تنمیته لدى التالمیذ
أن یؤمنــوا أوال بأهمیــة المعلمــین ومعلمــي المهــارات الحیاتیــة خاصــة لــذلك وجــب علــى 

هـــذا الموضـــوع وعالقتـــه الوثیقـــة بتقـــدم األمـــم والمجتمعـــات ومـــن ثـــم التعمـــق فـــي دراســـته 
لتــي تســاعد فــي تنمیتــه، ومتابعــة أهــم التطــورات والبــرامج ودراســة أهــم األســالیب والطــرق ا
أهـم الصـفات التـي یجــب  ه، كمـا ویجـب علـیهم أن یتعرفـواالحدیثـة التـي تسـعى إلـى تطـویر 

لـى أكمـل قیمـه ومبادئـه فـي التالمیـذ ع یتمكنوا من تحقیق هدفه وغـرسیتحلوا بها حتى  أن
ات بعامــة ومجتمعاتنــا بخاصــة تحقیــق الغایــات والمثــل العلیــا التــي تســعى المجتمعــلوجــه 

  .  الوصول إلیها
ویقــــدم هــــذا الــــدلیل التعریفــــي مجموعــــة مــــن المفــــاهیم والمعلومــــات المختلفــــة المتعلقــــة 
باإلبــداع وطــرق تنمیتــه لــدى التالمیــذ، حیــث ركــز الــدلیل إلــى ربــط هــذه الطــرق بمواضــیع 

علمـي المهـارات حتـى یتسـنى لم) ٧ – ١(المهارات الحیاتیة بمختلـف المسـتویات الدراسـیة 
 جــادةالحیاتیــة االســتفادة منهــا وتطبیقهــا علــى أرض الواقــع المیــداني، فهــي تعتبــر تجربــة 

  .تستهدف مادة بعینها من المواد الدراسیة المطبقة في الحقل التربوي بسلطنة عمان
  

  :مفهوم اإلبداع -٢
سـس حیـاة وتعـدد األنظرا التصال مفهوم اإلبداع بمختلف العلـوم والمجـاالت فـي ال

ها تنــاول موضــوع اإلبــداع فإنــه مــن الصــعب أن نحــدد تعریفــا محــددا ئالتــي یــتم فــي ضــو 
  :وقد قسم العلماء والباحثین المفاهیم الخاصة باإلبداع على أسس عدة منها. وشامال له

 : على أساس اإلنتاج  - أ

أن اإلبــداع هــو قــدرة المــتعلم علــى اإلنتــاج إنتاجــا :" وهــذا مــا یلخصــه خیــر اهللا بقولــه
یز بأكبر قدر من الطالقة الفكریة والمرونة التلقائیـة واألصـالة وبالتـداعیات البعیـدة یتم

  ".وذلك كاستجابة لمشكلة أو موقف مثیر



  
  :على أساس سمات الشخص  - ب

المبـادرة التـي یبـدیها الشـخص "حیث یعرف اإلبداع بأنـه) سمبسون(ویمثل هذا االتجاه 
 ."كیر إلى التفكیر في اتجاه مختلفلتفبقدرته على االنفكاك عن السیاق العادي في ا

 
  :على أساس أنه عملیة  - ت

عملیـــة تمتــد عبـــر الزمـــان، "حیــث یعـــرف اإلبـــداع بأنــه) مـــاكینون(ویمثــل هـــذا االتجــاه 
  ."لیة للتحقیقویتمیز باألصالة وبالقاب

 
 : على أساس البیئة المبدعة  - ث

لمــــین وهــــي التــــي تســــاعد المع"الظــــروف الخاصــــة :حــــددها الــــدریني بقســــمین همــــاوی
والمــــدیرین والمشــــرفین التربــــویین علــــى تنمیــــة اإلبــــداع وقــــدرات التفكیــــر اإلبــــداعي لــــدى 

اعیـة تنمـو وهي التي ترتبط بالمجتمع وثقافتـه ، فاألعمـال اإلبد"والظروف العامة". التالمیذ
الفـــرص ألبنائهـــا بالتجریـــب، وتســـمح بمزیـــد مـــن االحتكـــاك  ءفـــي المجتمعـــات التـــي تهـــي

عطــاء مــن الثقافــات المختلفــة، كمــا یتمیــز المجتمــع بــروح العصــر التــي الثقــافي، واألخــذ وال
  ."ة والعلمیةتسمح بتعریض الفرد للعدید من المؤثرات الثقافی

  :أهمیة اإلبداع -٣
لإلبداع أهمیة كبیرة في تقدم الشعوب واألمم واالهتمـام بـه هـو واجـب وطنـي لكـل فـرد 

لتطـویر بلـده واالرتقـاء بـه إلـى مصـاف  من أفراد المجتمع یؤمن بالمبادئ الوطنیـة ویسـعى
  .الدول المتقدمة

نســتنتج مــن خاللهــا أهمیــة هــذا وقــد قــدم العدیــد مــن البــاحثین والعلمــاء كلمــات مشــرقة 
العلم وأهمیة السعي وراء تنمیتـه لـدى أفـراد الشـعب مـن خـالل البـرامج والطـرق واألسـالیب 

أنــه البـد مـن االهتمـام باالبتكــار "یقـول حیـث "ستـور انـ"المختلفـة ومـن بـین هـؤالء العلمــاء 



وهـذا مــا والمبتكـرین إذا أردنـا للعـالم واألمـم تقـدما وازدهـارا وتطـویرا فـي مختلـف المجـاالت 
  ."د االبتكار والمبتكرینن یهتمون أوال بتشخیص وتحدیبوییجعل علماء النفس والتر 

  :مكونات اإلبداع -٤
دراك طبیعتهــــا،تعــــرف بالقــــدرة علــــى تحســــس ال :الحساســــیة للمشــــكالت >>  ٕ  مشــــكالت وا

  .والمبدع یالحظ أن هناك شیئا خطئا ال یالحظه اآلخرون
  

ویقصد بها القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار المالئمة للموقـف  :الطالقة>> 
  ة التي یمكن من خاللها .وفي زمن محدد

الطالقـة عنــد بعـض األمثلـة مـن المهـارات الحیاتیـة التـي یمكــن مـن خاللهـا تنمیـة خاصـیة 
  :التالمیذ

یطلب من التالمیذ ذكر جمیـع اسـتعماالت سـعف النخیـل سـواء كانـت موجـودة  •
 .ع ى  رض الو قع  و ال

 .الالزمة لتنفیذ رحلة إلى مكان معین تیطلب منهم ذكر االحتیاجا •

تشــجیع التالمیــذ علــى إثــارة نقــاش حــول موضــوع معــین والســماح لهــم بالحــدیث  •
 .على المرافق العامة بطالقة عنه مثل المحافظة

خاصــیة الطالقــة عنــد التالمیــذ كــأن  ةإعــداد مســابقة ترفیهیــة تســاعد فــي تنمیــ •
یطلب معلم المهارات الحیاتیة من تالمیذه كتابة الخضروات والفواكه التي تبـدأ 

أو تكــــون المســــابقة أكثــــر عمومیــــة مــــن ذلــــك، وهــــذه العمومیــــة ) ب(بــــالحرف 
األساسـي وهـي أن یقـوم التالمیـذ  لتعلـیمالحلقة األولـى مـن اتتناسب مع طالب 

ص : ٢٠٠١راشـد، (فـي ظـرف زمـن معـین) ب(بكتابة أي شيء یبدأ بـالحرف 
٣١.( 

وبعـد ذلـك ) كتاب المهارات الحیاتیة للصف الثالـث(سرد قصة شعبیة للتالمیذ  •
 .یطلب منهم وضع عنوان مناسب للقصة

  



ن موقــف آلخــر، أو وهــي قــدرة الفــرد علــى تغییــر مســار التفكیــر مــ :المرونــة >> 
قدرتـه علـى االنتقـال مـن طریقـة للحـل إلــى أخـرى حینمـا یقابلـه شـيء مثیـر أو مشـكلة مــا، 

االســتجابات، حیــث  عوهــي تتمیــز عــن الطالقــة بــالتنوع الفكــري، كمــا أنهــا تقــاس تبعــا لتنــو 
  .أنها تعتمد على الخصائص الكیفیة لها

 مرونـةلها تنمیـة خاصـیة البعض األمثلة من المهارات الحیاتیة التي یمكن من خال
  :عند التالمیذ
v  إذا أردنا القیام بإیصال الماء من الخزان إلى أحد صنابیر المیاه في البیـت

 فماذا نفعل؟ كولم یتوفر لدینا األنابیب الخاصة لذل

v  إذا أردت تهنئـــة أحـــد أصـــدقائك بمناســـبة عیـــد الفطـــر المبـــارك عـــن طریـــق
عــرف رقــم هــاتف منزلــه فمــاذا الهــاتف ولــم یكــن لــدیك دلیــل الهــاتف حتــى ت

 تفعل للحصول على رقم هاتف زمیلك أو هاتف منزله؟

v  إذا كنت تحتفظ بكتبك الدراسیة داخل أحد الـدوالیب وتریـد إخـراج أحـد هـذه
الكتــب مــن ذلــك الــدوالب وتفاجــأت بأنــه مقفــل وأن المفتــاح قــد ضــاع فمــاذا 

 تفعل لكي تفتحه؟

  
إنتاج أفكار طریفة وعالقات نادرة جدیدة،  األصالة على أنها إلىینظر  :األصالة>> 

ولكي نحكم على الفكرة أنها أصیلة یجب أن تكون جدیـدة، حتـى لـو كانـت جدیـدة بالنسـبة 
  .لصاحبها فقط

ویمكن لمعلم المهارات الحیاتیة أن یدرب التالمیـذ علـى مهـارة األصـالة مـن خـالل 
یقـــوم المعلـــم بتقیـــیم نتـــائج  األمثلـــة التـــي ورد ذكرهـــا فـــي مهـــارتي الطالقـــة والمرونـــة حیـــث

التالمیــذ للتعــرف علــى مــدى امــتالكهم لمهــارة الطالقــة مــن خــالل عــدد االســتجابات التــي 
یبدیها التالمیذ أي بمعنى االهتمام بالجانب الكمي لالستجابات، ولكي یتعـرف علـى مـدى 

هتمــام امــتالكهم لمهــارة المرونــة مــن خــالل تنــوع االســتجابات التــي یبــدیها التالمیــذ أي اال
بالجانب النوعي لالستجابات ولیس الجانب الكمي كما هو الحال فـي مهـارة الطالقـة، أمـا 



التعـــرف علـــى مهـــارة األصـــالة ومـــدى امـــتالك التالمیـــذ لهـــذه المهـــارة فمـــن خـــالل أصـــالة 
األفكــار أو االســتجابات بمعنــى أن تكــون جدیــدة ســواء علــى المســتوى الشخصــي للفــرد أو 

كلما كانت الفكرة أقل شیوعا من الناحیة اإلحصائیة كلما زادت على المستوى الجماعي، ف
  .أصالتها

  
وتعـــــرف بمهـــــارة التوســـــع أو التوضـــــیح أو التفاصـــــیل الزائـــــدة أو  :التفاصـــــیل>> 

  .اإلفاضة في التفاصیل
یمكــن لمعلــم المهــارات الحیاتیــة أن ینمــي مهــارة التفاصــیل فــي التالمیــذ مــن خــالل 

  :اآلتي
یذ تسجیل مالحظاتهم عـن قاعـة المهـارات الحیاتیـة یطلب المعلم من التالم •

یطلــب مــنهم زیــارة أحــد األســواق  ووســبل تطویرهــا لألحســن أو األفضــل، أ
التقلیدیــــة أو أي مرفــــق عــــام كحــــدائق مــــثال أو مســــاجد أو مراكــــز صــــحیة 

 .وتسجیل مقترحاتهم أیضا لتطویرها

فق العامة، یعرض المعلم على تالمیذه لیفة استحمام، أو نموذج ألحد المرا •
أو منتج مصـنوع مـن الـورق المنقـوع أو حقیبـة مدرسـیة ویطلـب مـنهم إبـداء 

 . مقترحاتهم لتحسینها وتطویرها لألفضل

یطلـــب المعلـــم مـــن تالمیـــذه بعـــد عرضـــه لموضـــوع معـــین كالتـــدخین مـــثال  •
وأخطــــاره أن یقومــــوا بتــــألیف قصــــة قصــــیرة یــــذكروا مــــن خاللهــــا أخطــــار 

 .التدخین

  
ه أنــه ال قیمــة لالبتكــار واإلبــداع أو الفكــرة الجدیــدة إال مــن ویقصــد بــ :القبــول>> 

فالعملیــة تبــدأ مــن الفــرد وتنتهــي إلــى المجتمــع، أي أنــه . خـالل فائــدتها وقبولهــا بــین النــاس
البـــد للفكــــرة التــــي ولــــدت فــــي ذهــــن المبـــدع أن تصــــل إلــــى اآلخــــرین مــــن خــــالل إنتاجــــه 

  ). ٥٩،٦٠ص : ٢٠٠٤السویدان، والعدلوني، (اإلبداعي



  :مراحل العملیة اإلبداعیة -٥
وتتحــدد هــذه المرحلــة فــي التوجــه نحــو البحــث فــي  :مرحلــة اإلعــداد والتحضــیر •

المشـــكلة والقـــراءة الدقیقـــة، بمعنـــى تكــــوین الخلفیـــة المعرفیـــة الجیـــدة مـــن قبــــل 
 .المتعلم عن المشكلة التي یسعى لدراستها

ر العقــل مــن وفــي هــذه المرحلــة یتحــر  ):الكمــون واالختمــار(مرحلــة االحتضــان •
الشــوائب الكثیــرة واألفكــار التــي ال صــلة لهــا بالمشــكلة، وهــي تتضــمن هضــما 
عقلیـا ـ شـعوریا وال شـعوریا ـ وامتصاصـا لكـل المعلومـات والخبـرات المكتسـبة 

 .المالئمة التي تتعلق بالمشكلة
وتتضمن انبثاق شرارة اإلبداع أي اللحظة التي تولـد  ):اإللهام(مرحلة اإلشراق  •

فكـرة الجدیــدة التـي تـؤدي بــدورها إلـى حـل المشــكلة، ولهـذا تعتبـر مرحلــة فیهـا ال
وهذه العملیة یمكن أن تسـتمر . العمل الدقیق والحاسم للعقل في عملیة اإلبداع

فــي فتــرات قصــیرة أو طویلــة وقــد تســتغرق دقــائق أو أیامــا أو شــهورا أو حتــى 
فیـه المشـكلة  في الوقت الذي تكون) استبصار(سنوات، وقد یظهر الحل فجأة 

 .غائبة عن الذهن
وفــي هــذه المرحلــة، یتعــین علــى الفــرد المبــدع  ):إعــادة النظــر(مرحلــة التحقیــق  •

أن یختبـر الفكـرة المبدعـة ویعیـد النظـر فیهـا لیـرى هـل هـذه الفكـرة صـحیحة أو 
مفیـــدة أو تتطلـــب شـــیئا مـــن التهـــذیب أو الصـــقل، وبعبـــارة أخـــرى هـــي مرحلـــة 

  ).للفكرة الجدیدة المبدعةاالختبار التجریبي (التجریب
  :طرق وأسالیب تنمیة اإلبداع -٦

یتضــمن الــدلیل العدیــد مــن األســالیب والطــرق التــي تعــین معلــم المهــارات الحیاتیــة 
علــى تنمیــة اإلبــداع حیــث تــم تقســیمها إلــى أربعــة أقســام رئیســة، وتنــدرج تحــت كــل منهــا 

  :، نذكر منهاالعدید من الطرائق
  



  :للفظیةاألسالیب التعبیریة ا -١
ویقصــد بهــا األســالیب التــي تعتمــد علــى اســتجابات التالمیــذ اللفظیــة فــي المواقــف 

  .والطرق واألسالیب اإلبداعیة التي تعرض له
هناك العدید مـن األسـالیب التـي یمكـن إدراجهـا ضـمن أسـلوب  :لعب األ وار •

 :  لعب األدوار والتي من بینها اآلتي

ý وهو عبارة عن مسرح مصغر والشخصـیات التـي تقـوم بتمثیـل  :مسرح العرائس
تحـرك عـن طریـق األیـدي،حیث ) دمى أطفـال(األدوار علیه عبارة عن عرائس 

یمكــن لمعلــم المهــارات الحیاتیــة أن یقــوم باســتغالل هــذا األســلوب فــي معالجــة 
بعـــض القضـــایا و المشـــكالت فـــي قالـــب كومیـــدي یقـــوم بـــه التالمیـــذ كمشـــكلة 

الطـاوالت أو مشـكلة أعـم قلـیال مـن ذلـك كمشـكلة تخریـب المرافـق  الكتابة علـى
  .العامة كأحد موضوعات كتاب المهارات الحیاتیة للصف السادس األساسي

ý حیــث یمكــن اســتخدام ، وهــي اســتخدام الظــل علــى الشاشــة :مســرحیات الظــل
هــذا األســلوب لطــرح فكــرة معینــة أو حــل ألحــد المشــكالت ســواء كانــت هــذه 

أو ) كرمـــــي المخلفـــــات علـــــى ســـــاحة المدرســـــة( المدرســـــة المشـــــكلة داخـــــل 
كمشـــــكلة التـــــدخین وأضـــــراره بـــــالمجتمع كأحـــــد مواضـــــیع المهـــــارات (خارجهـــــا

ویقوم التالمیذ لتنفیذ هذا األسلوب بابتـداع حـوارات ). الحیاتیة للصف السابع
معینــــة وأشــــكال لشخصــــیات یــــتم ابتــــداعها عــــن طریــــق الظــــل علــــى إحــــدى 

وجهة على أحد جدران الفصل، ویضاف إلى هـذه الشاشات أو المصابیح الم
األشكال أو الشخصیات أصوات مناسبة لكل منهـا، حیـث تـتم الحـوارات بـین 
هـــذه الشخصــــیات وكأنهــــا شخصـــیات حقیقیــــة تســــعى إلیصـــال فكــــرة معینــــة 

 . للتالمیذ أو عالج لمشكلة معینة من وجهة نظر الممثلین لألدوار

ý ــــل االرتجــــالي ــــذكر كــــل مــــن  :التمثی عــــن أهمیــــة هــــذا ) وینالنــــد(و ) زروجــــ(ی
األسلوب في تنمیة واكتشاف الذات، وتعتمد هذه الطریقة على التمثیل التلقائي 

وفیهـا یقـوم فـردان فقـط بتمثیــل دور " مـن یكـون مـن " بصـورة واضـحة وتسـمى 



شخصــیتین، بینمــا تشــاهد بقیــة المجموعــة الفــردین، وبــین سلســلة مــن الحــوارات 
المجموعــة اكتشــاف الشخصــیتین موضــوع التمثیــل،  بــین الممثلــین یحــاول أفــراد

وال یمكننــا اعتبــار عـــدد " لـعـب  ألدوار"وهــذا النــوع مــن التمثیــل یمكـــن اعتبــاره 
" مــن یكــون مــن " الممثلــین الــذي ذكــر فــي الــنص الســابق والخــاص بأســلوب 

والــذي یقــدر بشخصــین فقــط مســلمة ال یمكــن أن نحیــد عنهــا، حیــث یمكننــا أن 
أردنــا أن نحقــق  إذا: ( أكثــر مــن ذلــك العــدد ومثــال ذلــك نجعــل لهــذا األســلوب

هدف المقارنة بین اإلصابات الثالثة التي ذكـرت فـي كتـاب المهـارات الحیاتیـة 
للصـف الســادس وهــي الرعــاف وضــربة الشــمس واإلغمــاء فیمكننــا تحقیــق ذلــك 
الهدف من خالل هذا األسلوب بحیث یمكـن أن یمثـل األدوار ثالثـة تالمیـذ أو 

لرـعـاف ویكشـف التالمیـذ مـن خـالل الحـوار مـن هـو التلمیـذ الـذي یمثـل اأربعـة 
 .أو ضربة الشمس أو اإلغماء

  
  
  :األسالیب التعبیریة الكتابیة -٢

وهي أسالیب تعتمد على الجوانب التألیفیة الكتابیة لدى التالمیذ وتهدف إلى تنمیـة 
، الكتابــة ولــیس بــاللفظاإلبــداع لــدیهم مــن خــالل اســتثارة تفكیــرهم والتعبیــر عــن إبــداعاتهم ب

  :زمن بین هذه األسالیب نذكر اآلتي
v تألیف القصص: 

كأحـد (یقوم المعلم هنا بطرح موضوع معین كأخطـار التـدخین مـثال علـى المراهـق 
ومــدى تــأثیر الصــحبة الســیئة فــي ذلــك، ثــم ) مواضــیع المهــارات الحیاتیــة للصــف الســابع

مشــكلة وتبــین مــدى خطورتهــا علــى یطلــب مــن التالمیــذ تــألیف قصــة قصــیرة تعــالج هــذه ال
المراهـــق ویســـاعد هـــذا األســـلوب التالمیـــذ علـــى تنمیـــة خیـــاالتهم ومعایشـــة األحـــداث التـــي 

  .   یقومون بتألیفها بأنفسهم وهذا بالطبع یساعد في تنمیة القدرات اإلبداعیة التعبیریة لدیهم
 



v كتابة رسالة:  
     معلــم بطــرح موضــوع معــین  قـ وم الیاألســلوب عنــد التالمیــذ یقتــرح بــأن لتنمیــة هــذا 

، ثم یطلب من تالمیذه زیارة )كالمحافظة على المرافق العامة للصف السادس األساسي( 
أحد هذه المرافـق كالحـدائق مـثال ویسـجلوا مـن خـالل زیـارتهم تلـك األشـیاء التـي الحظوهـا 

الة وتحتاج إلى عالج أو إصالح كمصـابیح أو ألعـاب مـثال وبعـد ذلـك یقومـون بكتابـة رسـ
ــــي شــــاهدوها واقتراحــــاتهم الشخصــــیة  یعبــــرون مــــن خاللهــــا عــــن مالحظــــاتهم لألشــــیاء الت

  .لتحسینها وعالجها، حیث تكون هذه الرسالة موجهة للجهة المسئولة عن ذلك
  :األسالیب التعبیریة الكتابیة واللفظیة -٣

  :وهذه األسالیب تجمع بین األسلوبین السابقین، ونذكر منها 
v لعبة الحروف: 

هـذا األسـلوب اإلبـداعي لتنمیـة الطالقـة التعبیریـة اللفظیـة والكتابیـة، حیـث  یستخدم
یقوم المعلم باختیار أحد الحروف الهجائیـة ویطلـب مـن التالمیـذ ذكـر أي شـيء یبـدأ بهـذا 
الحــرف وهــذا بــالطبع ینــدرج تحــت الطالقــة العامــة التــي یمكــن اســتخدمها لألطفــال، حیــث 

هـــذا األســـلوب كأحـــد األســـالیب التـــي ) ٣٢،  ٣١ص  ٢٠٠١(یـــذكر راشـــد فـــي برنامجـــه 
تساعد على التفكیر اإلبداعي لدى األطفال، أما إذا أراد المعلم تخصیص هذه اللعبة فإنه 
یطلب من التالمیذ ذكر األشیاء التي تبدأ بحرف هجائي معین بحیث یجمـع هـذه األشـیاء 

) ب (     أ بـالحرفذه ذكـر الفواكـه التـي تبـدكأن یطلب المعلـم مـن تالمیـ. خاصیة معینة
  ).ج ( أو ذكر األشیاء المصنوعة من الخشب والتي تبدأ بالحرف 

  
v عناوین القصص: 

یمكـن لمعلــم المهــارات الحیاتیــة اســتخدام هــذا األســلوب مســتغال أحــد دروس كتــاب 
روایة قصة شعبیة من التراث ( المهارات الحیاتیة للصف الثاني والثالث األساسي بعنوان 

سـواء عرضـها هـو أو التلمیـذ أو (یطلب من التالمیذ بعد عرض القصة  ، حیث)العماني 



، ذكــر أحســن العنــاوین الممكنــة لهــا بحیــث تكــون علــى صــلة )عــن طریــق شــریط كاســیت
  . واضحة بالقصة كما ذكر مسبقا

وهنــاك بعــض األســالیب األخــرى التــي تهــتم بالجوانــب التعبیریــة اللفظیــة والكتابیــة 
  :یرهم نذكر منها اآلتيلدى التالمیذ وتستثیر تفك

  :طرح مجموعة من األسئلة التحفیزیة لتالمیذ مثل
ومــن أمثلــة المهــارات الحیاتیــة علــى هــذا ) مــاذا تفعــل لــو كنــت فــي موقــف كــذا( -

  :النوع من األسئلة التالي
v   إذا أردنــا القیــام بإیصـــال المــاء مــن الخـــزان إلــى أحــد صـــنابیر المیــاه فـــي

 ب الخاصة لذلك فماذا نفعل؟البیت ولم یتوفر لدینا األنابی

v  إذا أردت تهنئـــة أحـــد أصـــدقائك بمناســـبة عیـــد الفطـــر المبـــارك عـــن طریـــق
الهــاتف ولــم یكــن لــدیك دلیــل الهــاتف حتــى تعــرف رقــم هــاتف منزلــه فمــاذا 

  تفعل للحصول على رقم هاتف زمیلك أو هاتف منزله؟
 :لة اآلتيومن أمثلة المهارات الحیاتیة على مثل هذا النوع من األسئ) ناقش( -

v ناقش أهمیة األسواق التقلیدیة قدیما. 

v ناقش أضرار الهرمونات البنائیة على المراهق.  
ومـــن أمثلـــة المهـــارات الحیاتیـــة علـــى مثـــل هـــذا النـــوع مـــن ) مـــا رأیـــك فـــي كـــذا( -

 : األسئلة اآلتي

v  ما رأیك في المناداة كأحد الممارسات التجاریة من الناحیة االقتصـادیة هـل
 في الوقت الحالي؟ تنفع كمصدر دخل

v عنها؟ ءما رأیك في لیفة االستحمام هل یمكن االستغنا  
  :) العملیة(األسالیب التشكیلیة البنائیة  -٤

  :ومن بین هذه األسالیب اآلتي
v تصمیم النماذج: 



یســتخدم معلــم المهــارات الحیاتیــة هــذا األســـلوب بعــد االنتهــاء مــن طــرح موضـــوع 
فـــي ( وع المحافظـــة علـــى المرافـــق العامـــة معـــین مـــن مواضـــیع المهـــارات الحیاتیـــة كموضـــ

أو موضــــــوع المنـــــاداة كأحــــــد ) كتـــــاب المهـــــارات الحیاتیــــــة للصـــــف الســــــادس األساســـــي 
حیـث یقــوم )فـي كتـاب المهـارات الحیاتیـة للصـف الخـامس األساسـي(الممارسـات التجاریـة 

 المعلــم بتوجیــه التالمیــذ إلــى تصــمیم أحــد النمـــاذج المعبــرة عــن المرافــق العامــة ومــا هـــي
التحسینات التي یقترحونها لذلك المرفق كأن یزور بعض التالمیذ أحد المساجد ویسـجلون 
دخــال التحســینات الضــروریة علیــه، وبعــد  ٕ مالحظــاتهم واقتراحــاتهم لتطــویر ذلــك المســجد وا
ذلــك یصــممون نموذجــا مشــابها لــذلك المســجد ویــدرجون فــي اقتراحــاتهم لتطــویره وتحســینه 

  .لألفضل
v الرسم: 

دیــد مــن األمثلــة واألنشــطة التــي یمكــن لمعلــم المهــارات الحیاتیــة توظیــف وهنـاك الع
  :هذا األسلوب فیها والتي من بینها اآلتي

بحیــث تشــتمل علــى ) كروایــة شــعبیة مــثال(یقــوم المعلــم بســرد قصــة معینــة  •
شخصیات شریرة وأخرى خیرة، ثم یطلب من التالمیذ رسم شخصیة شـریرة 

تهم الخاصة لها، وبهذه الطریقة فـإن مثال حسب تصوراتهم الشخصیة ورؤی
المعلــم یســاعد فــي تنمیــة خیــاالت التالمیــذ والتفاعــل واالنــدماج مــع أحــداث 

 . القصة

یوجه المعلم التالمیذ إلى رسم لوحات معبرة وموجهة لزمالئهم في المدرسة  •
أو للمجتمـــع المحلـــي، كلوحـــات إرشـــادیة للمحافظـــة علـــى نظافـــة المدرســـة 

، أو لوحات إرشادیة للمحافظة على )الكراسي، الطاوالت(ومرافقها وأدواتها 
أو المحافظـــــة علـــــى نظافـــــة األفـــــالج، ) كالحـــــدائق مـــــثال(المرافــــق العامـــــة 

باإلضــافة لتحفیــزهم إلدراج تعلیقــات مبدعــة وأصــیلة ومــن تــألیفهم الخــاص 
 . في هذه اللوحات



یقـوم  یقوم المعلم بتوجیه التالمیذ إلى رسم لوحات إعالنیـة لمسـرحیة معینـة •
هذا النشاط یربط بین أسلوب لعب األدوار وأسـلوب (التالمیذ بتمثیل أدوارها

 ).الرسم

  : من هو المعلم المشجع على اإلبداع -٧
 أن هنــاك مبــاديء خمســة یســتخدمها المعلــم فــي تــدریب تالمیــذه علــى  )ستــوران( یــرى
  :وهي االبتكار

  .احترم أسئلة التلمیذ الموجهة إلیك- ١
 .میذ التي تصدر عنهاحترم خیاالت التل- ٢

 .أظهر للتالمیذ أن ألفكارهم قیمة- ٣

 .اسمح للتالمیذ بأداء بعض االستجابات دون تهدید بالتقویم الخارجي- ٤

 .اربط التقویم ربطا محكما باألسباب والنتائج- ٥

قائمـــة بـــالطرق التـــي یجـــب أن یتبعهـــا المعلمـــون فـــي الفصـــل لتـــدعیم " دیـــین"ویقتـــرح 
ل بنـد مـن هــذه القائمـة تبـدأ بكلمــة هـل لالسـتفهام، وهــذه سـلوكیات اإلبـداع، ونالحـظ أن كــ

القائمة بمثابة استبانة نتعرف من خاللها هـل المعلـم یشـجع التالمیـذ علـى اإلبـداع أم ال ؟ 
  :اآلتي ن هذه البنودومن بی
  هل تسمح للتالمیذ بالتعلم من أخطائهم؟ - ١
تعبیــر عــن هــل هنــاك نقــاش مفتــوح بینــك وبــین تالمیــذك لدرجــة أنهــم یســتطیعون ال - ٢

 أنفسهم؟

 هل تحترم أفكار التالمیذ رغم أنها ال توافقك أحیانا؟ - ٣

 هل تعتقد أن العمل الجماعي یمكن أن یسهل السلوكیات اإلبداعیة؟ - ٤

دراســـة واألنشـــطة هـــل تكـــافيء التالمیـــذ الـــذین ینشـــط خیـــالهم بعیـــدا عـــن مجـــال ال - ٥
 الدراسیة المحددة؟

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :المراجع -٨
مبــــــاديء ): ٢٠٠٤(، محمــــــد أكــــــرم )العـــــدلوني(محمــــــد، ، طــــــارق )الســـــویدان( - ١

 ). ٣(، ط )الریاض( اإلبداع، قرطبة للنشر والتوزیع

، تقویم أسئلة المطالعة والنصـوص للصـف )٢٠٠٣(، نورة علي خلفانالحوسني - ٢
األول الثــانوي بســلطنة عمــان فــي ضــوء معــاییر اإلبــداع، كلیــة التربیــة بجامعــة 

 .السلطان قابوس

الطفــل المبــدع، مكتبــة االنجلــو المصــریة ): ٢٠٠٠(لكریم حبیــب، مجــدي عبــدا  - ٣
 ).١(، ط )القاهرة(

اإلبـــــداع، دار الفكـــــر العربـــــي  ةســـــیكولوجی): ٢٠٠١(حجـــــازي، ســـــناء محمـــــد   - ٤
 ).١(، ط )القاهرة(

القــــیم الخاصـــــة لــــدى المبـــــدعین، دار ): ١٩٨١(حســــین، محـــــي الــــدین احمـــــد  - ٥
 ).ط ٠د(، )القاهرة(المعارف 



میة قدرات االبتكار لـدى األطفـال، دار الفكـر العربـي تن): ٢٠٠١(راشد، علي   - ٦
 ).ط ٠د( ، )القاهرة(

، )الكویـت(اإلبداع العام والخاص، عالم المعرفة ): ١٩٨٩(روشكا، الكسندرو   - ٧
 ).ط ٠د (

تنمیـة اإلبـداع والتفكیـر اإلبـداعي فـي تـدریس ): ١٩٨٧(زیتون، عایش محمود   - ٨
 ).١(، ط )ان، األردنعم(العلوم، جمعیة عمال المطابع التعاونیة 

عمان، (تدریس مهارات التفكیر، دار الشروق ): ٢٠٠٣(سعادة، جودت أحمد   - ٩
 ).١(، ط )األردن

ســیكولوجیة اإلبــداع لــدى األطفــال، دار ): ٢٠٠٣(عــویس، عفــاف أحمــد   -١٠
 ).١(، ط )عمان، األردن(الفكر 

ــــة األساســــیة، دار الفكــــر ): ٢٠٠١(قطــــامي، نایفــــة  -١١ ــــر للمرحل ــــیم التفكی تعل
 ).١(، ط )مان، األردنع(

التفكیـــــر اإلبـــــداعي، جامعـــــة القـــــدس المفتوحـــــة ): ١٩٩٥(قطـــــامي وآخـــــرون  -١٢
 ).١(، ط )عمان، األردن(

ح فــــ ي فعالیـــــة برنـــــامج مقتـــــر ): ١٩٩٣(مصـــــطفى، محمـــــد الســـــید عبـــــدالرازق  -١٣
اإلبــداع لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة، جامعــة  الدراســات االجتماعیــة لتنمیــة

  ).ط ٠د (، )مصر(، قسم المناهج وطرق التدریس التربیة ، كلیةالمنصورة
الدراســات االجتماعیــة لتنمیــة اإلبــداع لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة، جامعــة  -١٤

 ).ط ٠د (، )مصر(المنصورة، كلیة التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس 
 
  

  
  
   



  
  
  

  
  
  
  
  
 


