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 :مقدمة
التربية المدخؿ األساسي لبناء المجتمع عمى أسس رصينة مادية وخمقية، تعد و 

فاإلنساف ىو عمود النظـ االجتماعية، لذلؾ فإف إصبلح اإلنساف وبناءه عقميًا وروحيًا 
جتماعيًا  ونفسيًا ىو الضماف األساسي لتيسير إدارة المؤسسات والنظـ وجسميًا وا 

االجتماعية في طريؽ إيجابي، فميما صيغت أساليبيا وصيغت التشريعات البلزمة 
إلصبلحيا وأبعادىا عف الفساد، فإف اإلنساف يظؿ ىو العنصر المحقؽ إليجابياتيا، أو 

 .(1)المتسبب في معوقاتيا وسمبياتيا
 فقد ،ى كافة نواحي الحياة المختمفةلتغيرات التي طرأت عموفي ظؿ التطورات وا

تبعًا لذلؾ العمميات التربوية، فمـ يعد الدور التربوي مقتصرًا عمى نقؿ وتوصيؿ تطورت 
المعمومات والمعارؼ لمطالب، بؿ تعدى ذلؾ إلى العناية بسموؾ الطالب وتقويمو وتيذيبو 

   .(2)متوازنةمية شخصيتو تنمية متكاممة وتوجييو وتن

يتـ لمتعامؿ مع األطفاؿ، حيث  التربويوفوتتنوع األساليب التربوية التي يستخدميا 
بحسب تأثيرىا في نموىـ نفسيًا وجسديًا، وتتراوح ىذه األساليب ما بيف منح  استخداميا

 الحب واالىتماـ أو القسوة والعقاب. 
ويمكف تصنيؼ األساليب التربوية الحديثة في األسموب التعميمي الذي يكوف فيو 
لممعمـ الدور األكبر في عممية التدريس مثؿ القصة والعرض والتمثيؿ والشرح، واألسموب 

المعمـ والمتعمـ مثؿ مناقشة الدرس والمناقشة داخؿ التعميمي الذي يتشارؾ فيو كؿ مف 
سموب التعميمي الذي يكوف فيو لممتعمـ الدور األكبر في الصؼ والحوار الجماعي، واأل

  .(3)عمميتي التعميـ والتعمـ مثؿ الدراسة عف بعد والدراسة بالحاسب وقراءة الكتب والقصص

ولقد أصبح اإلبداع مطمبًا رئيسيًا وىامًا لتطور األمة وتقدميا ورقييا بكؿ 
حيحة لمطبلب ىي التي تقود إلى المستويات وفي كؿ الجوانب، واألساليب التربوية الص

                                                           
(، 42، العدد )دراسات تربوية(. األساليب التربوية في الفكر التربوي اإلسالمي. 4112( أمل مهدي كاظم )1

  .24ص
 .26. غزة: مكتبة أفاق، ص دراسات في الفكر التربوي(. 4114محمد حسن أبو دف ) (4
 .  126. بيروت: دار الرائد العري.، ص الفكر التربوي الحديث(. 4116كافي إدريس حميد )(  6
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اإلبداع، فأي شخص عادي يمكف تنمية اإلبداع لديو مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ لؤلساليب 
 .(1)التربوية الحديثة القائمة عمى الحوار والمناقشة والتفاعؿ البناء

ولؤلساليب التربوية المعاصرة دورًا فعااًل فيما يتعمؽ بتنمية االبداع لدى الطمبة، 
ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ منحيـ الوقت الكافي لمتفكير، وتقديـ التعزيز والمكافآت عمى 
األفكار، وتكويف بيئة إيجابية في الصؼ مف خبلؿ وجود صؼ ىادئ يسوده القبوؿ وعدـ 

  .(2)اإلكراه، وتقديـ مثيرات غنية فاعمة واستبعاد الخوؼ والفشؿ

تكويف اإلنساف المبدع القادر عمى يتمثؿ في اليدؼ األساسي مف العممية التربوية ف
مواجية تحديات العصر المتسـ بطابع التقدـ التقني وتجدد المعمومات، والذي ال يمكف 

 .(3)تحقيؽ متطمباتو دوف أف يتسـ سموؾ الفرد بالطابع اإلبداعي

الفعالة في تنمية التفكير اإلبداعي  الطرؽمف الحديثة  ويةبالتر  األساليبتعتبر و 
عادة تنظيـ الطبلب لدى ، وىذا بتدريبيـ عمى ابتكار أنماط تفكير جديدة بتنظيـ وا 

 .(4)المعارؼ

الحوار، والتي تعمؿ و  أسموبي المناقشة وتعتمد عمىتفاعمية  ذات طبيعةتعد  كما
ميارات التفكير العميا لدى الطمبة، لما تتطمبو مف فيـ وتحميؿ وتقويـ واستنتاج، عمى تنمية 

وتتنمية قدرة الطمبة عمى اإلستماع لآلخريف، وفيـ ما يقولوف وتحميمو، وتركيب لؤلفكار، 
صدار أحكاـ، وصنع قرارات    .  (5)وتقويمو في ضوء ما يتوفر لديو مف خبرات أو معمومات، وا 

                                                           
ماجستير ، رسالة غزة أطفاؿ محافظة لدى اإلبداع لتنمية مقترح برنامج فعالية (.4116( أماني محمد أهل )1

  .14غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، ص
 الصف طمبة لدى اإلبداعي التفكير تنمية في محوسب تعميمي برنامج فاعمية(. 4114) العمري حسين ( عمر4

  .435، ص (1) العدد ،(45) المجمد ،دمشؽ جامعة مجمة. األردن في األساسي السابع
 مجمة. والعشرين الحادي القرن تحديات مواجهة في ودورها االبداع تربية(. (. 4116) طامي سممان ( ثائر6

  .24، ص(25) العدد العراق، ،ديالي
 الطفؿ عند اإلبداعي التفكير تنمية في ودورىا التدريس طرائؽ(.4111( فريدة بولسنان وأسمهان بموم )2

  .224، ص  ورقمة مرباح قاصدي جامعةالتربية ،  في بالكفايات التكوين . ممتقىالمتمدرس
فاعمية تدريس المغة العربية بأسموب الحوار في تحصيؿ طمبة الصؼ (. 4114( أحمد عنيزان الرشيدي )2

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم التربوية، جامعة الشرق التاسع وتفكيرىـ االستقرائي بدولة الكويت
  .4األوسط، ص
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التفكير اإلبداعي والناقد، اإلبداع و في تنمية الطرؽ التربوية الحديثة سيـ كما ت 
وتنمية القدرة عمى اتخاذ القرار، والقدرة عمى حؿ المشكبلت، وخمؽ الرغبة لممشاركة الفعالة 

 .(1)في النشاطات التربوية المختمفة
مجرد الطالب عنصرًا فعااًل في العممية التربوية وليس  حيث تجعؿ ىذه األساليب

، ويحدد سرة والمجتمعألبمكانتيـ الرفيعة ودورىـ الكبير في امما يشعر الطمبة  ،متمؽ سمبي
  .(2)مسؤوليات وواجبات تجاه مجتمعيـ ووطنيـ ما ليـ وما عمييـ مف

كوىف وأدلماف وبرست  ولقد اكدت نتائج دراسات متعددة منيا دراسات كؿ مف
(Cohen, Adelman & Bresit, 2001)(3 ) عمى الدور الفعاؿ ( 4)(2009زريقات )و

في تنمية التفكير االبداعي مثؿ الحوار والتعميـ التعاوني  لبعض األساليب التربوية الحديثة
   لدى الطمبة.

وفي ظؿ أىمية األساليب التربوية المعاصرة في تكويف الشخصية السوية لمطفؿ، 
عرؼ عمى بعض األساليب التربوية وفي تحقيؽ اإلبداع، فإف الدراسة الحالية تيدؼ إلى الت

   المعاصرة ودورىا في تحقيؽ تنمية اإلبداع لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت. 
 مشكمة الدراسة

ُتواجو الجيود الرامية إلى تطوير التعميـ في دولة الكويت مجموعة مف العقبات 
والتحديات البنيوية التي تتمثؿ في وضعية تربوية غارقة في مبلبسات نظاـ ذىني وتربوي 

                                                           
التعاوني  التعمـ التدريس بطريقة ميارات إكساب في تدريبي برنامج فاعمية(. 4112) ( رشا رزق األزهر1

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الترية، جامعة تشريف جامعة في صؼ معمـ الرابعة السنة لطالب
  .2تشرين، ص 

طبلب المرحمة  مدى إسياـ النشاط الطبلبي في تنمية الحوار لدى(. 4111( أحمد محمد أحمد باحارث )4
. رسالة ماجستير غير منشورة، الثانوية مف وجية نظر رواد النشاط ومديري المدارس في محافظة الميث

  .61كمية التربية، جامعة أم القرى، ص
3(. Cohen, M., Adelman, L., Brancick, t. (2001). Dialogue as medium (and 

message) for training critical thinking, DASH- 01- 02. KA. 
أثر الطريقة الحوارية في تنمية ميارات التحدث والتفكير الناقد لدى طبلب (. 4116( وليد فالح زريقات )2

  . أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة اليرموك، أربد.الصؼ العاشر األساسي في األردف



  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فالح عمي ناصر عمى العجمي

- 661 - 

 

تقميدي يعمؿ عمى إنتاج منظومة مف القيـ االجتماعية ذات الطابع التقميدي التي تمتمؾ 
 .(1)ة الحيوية لكؿ مبادرة نيضوية في الحياة التربويةالقدرة عمى امتصاص الطاق

توجد قناعات لدى القائميف عمى العممية التربوية في أغمب البمداف العربية عمى و 
أف األساليب التربوية المتبعة تمثؿ عائقًا لمتنمية واإلبداع نظرًا لكونيا جامدة وموروثة لـ 

ات الطبلب، مما ترتب عمييا ضعؼ تخضع لمتحديث وال تراعي ميوؿ ورغبات واىتمام
 .   (2)القدرات التحميمية وضعؼ القدرات اإلبداعية

تؤدي أساليب التربية الخاطئة التي تتبعيا المؤسسات التربوية إلى إعاقة التفكير و 
وتنمي لدييـ  ،اإلبداعي، حيث تؤدي إلى خفض فرص االبتكار والتجديد في عقوؿ النشء

   .(3)عدـ الثقة في النفس والخوؼ مف التغيير والعزلة

والمتتبع لمطرؽ التربوية في مدارس دولة الكويت يبلحظ اتباع الطرؽ التقميدية مف 
لصمت والحفظ أف يكوف الطمبة سمبييف مستمعيف عمييـ اعمى قبؿ المربييف، والتي تعتمد 

 .(4)يحد مف اإلبداع لدييـ دوف المشاركة والتفاعؿ في األنشطة، بما

إلى انتشار التسمط التربوي وممارسة  (5)(2005شياب )عمي وأكدت نتائج دراسة 
وخرجت الدراسة بتوصيات عدة تؤكد تفعيؿ  العقاب البدني في المدرسة المتوسطة الكويتية.

الرأي العاـ التربوي لمحد مف ىذه الظاىرة، وتدريب المعمميف عمى اعتماد األساليب 
الديمقراطية البديمة لمعقاب البدني في إدارة الصؼ، وتوجيو العممية التربوية بعيدًا عف 

 مختمؼ أشكاؿ العنؼ والعقاب الذي يمارس في المدرسة.

                                                           
 الصف طمبة من عينة آراء) الكويتية المدرسة في الديمقراطية التربوية الممارسات(. 4111) الرميضي ( خالد1

  .124، ص (2) العدد ،(1) المجمد ،دمشؽ جامعة مجمة(. الكويت دولة في الثانوي الرابع
 مجمة. والعشرين الحادي القرن تحديات مواجهة في ودورها االبداع تربية(. (. 4116) طامي سممان ( ثائر4

  24، ص(25) العدد العراق، ،ديالي
 رسالة. السوري الشباب لدى اإلبداعي التفكير نمو في ودورىا االجتماعية التنشئة(. 4111) العايد ( هناء6

  .26الشارقة، ص ،St. Clements جامعة منشورة، غير دكتور
 الصؼ طمبة تحصيؿ في الحوار بأسموب العربية المغة تدريس فاعمية(. 4114) الرشيدي عنيزان ( أحمد2

 الشرق جامعة التربوية، العموم كمية منشورة، غير ماجستير رسالة. الكويت بدولة االستقرائي وتفكيرىـ التاسع
 .  2ص األوسط،

 لمتغيرات وفقاً  البدني العقاب نحو الكويت في المتوسطة المرحمة معممي اتجاىات(. 4112) شهاب ( عمي2
 . الكويت جامعة التربية، كمية ،واالختصاص والخبرة والجنسية الجنس
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لى أف ىناؾ قصور وضعؼ في استعماؿ إ( 1)(2014)أمؿ ميدي كاظـ شير وت
عمى الطبلب ألنو سيفشؿ ، وىو ما ينعكس سمبًا التربوييفاألساليب التربوية لدى كثير مف 

 في إيصاؿ المفاىيـ إلييـ.

استخداـ األساليب التربوية السمبية والخاطئة في تربية األطفاؿ إلى  ويؤدي
اآلثار المترتبة في شخصية الطفؿ، كاالنحراؼ، والتطرؼ، والجنوح ، والفصاـ،  مجموعة مف
لتوافؽ النفسي، واالنعزالية، الشخصية، واالنطوائية، والقمؽ، والعدوانية، وسوء ا واضطرابات
والوساوس القيرية، واالنسحاب االجتماعي، والكذب، والسرقة، والخوؼ،  واالكتئاب،

 يمكف تحديد مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية:لذا  (2)النفسية والشعور بالوحدة

 ؟المعاصرة النظرية لؤلساليب التربويةاألطر ما  .1

 ؟لئلبداعما األسس النظرية  .2

استخداـ األساليب التربوية المعاصرة في مدارس المرحمة االبتدائية في  ما واقع .3
 ؟ دولة الكويت

ما واقع تنمية اإلبداع في مدارس المرحمة االبتدائية في دولة الكويت وما  .4
 معوقاتيا؟

األساليب التربوية المعاصرة في تحقيؽ تنمية اإلبداع لدى تبلميذ المرحمة دور ما  .5
 ؟ويتاإلبتدائية بدولة الك

 أىداؼ الدراسة
 :التعرؼ عمى تيدؼ الدراسة الحالية إلى

 األطر النظرية لؤلساليب التربوية المعاصرة. .1

 األسس النظرية لئلبداع. .2

واقع استخداـ األساليب التربوية المعاصرة في مدارس المرحمة االبتدائية في دولة  .3
 الكويت.

 دولة الكويت وما معوقاتيا.واقع تنمية اإلبداع في مدارس المرحمة االبتدائية في  .4

                                                           
، (42) العدد ،تربوية دراسات. اإلسالمي التربوي الفكر في التربوية األساليب(. 4112) كاظم مهدي ( أمل1

 .26ص
 رسالة. السوري الشباب لدى اإلبداعي التفكير نمو في ودورىا االجتماعية التنشئة(. 4111) العايد ( هناء4

  .4الشارقة، ص ،St. Clements جامعة منشورة، غير دكتور
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دور األساليب التربوية المعاصرة في تحقيؽ تنمية اإلبداع لدى تبلميذ المرحمة  .5
 اإلبتدائية بدولة الكويت.

 أىمية الدراسة
 يمكف إبراز أىمية الدراسة بالنقاط اآلتية: 

تناوؿ األساليب التربوية المعاصرة بوصفيا أداة فعالة لتحقيؽ النمو السوي أىمية  .1
 .لمتبلميذ

أىمية المرحمة الدراسية التي تتناوليا الدراسة الحالية، حيث تعد المرحمة اإلبتدائية  .2
 ىي المرحمة األىـ في تنمية اإلبداع لدى التبلميذ.

الكويت، في دولة  تربويتنسجـ ىذه الدراسة مع التوجيات المتعمقة باإلصبلح ال .3
جميع المراحؿ التعميمية، وخاصة تنمية اإلبداع لدى التبلميذ في تيدؼ إلى  والتي

  .بتدائيةالمرحمة اإل

تسيـ ىذه الدراسة في توجية القائميف عمى إعداد المعمميف بأىمية تدريبيـ عمى  .4
 .تفعيؿ األساليب التربوية الحديثة في المجاؿ التربوي

 بتدائيةفي المدارس اإل التربويةتوعية القائميف عمى العممية تسيـ ىذه الدراسة في  .5
 .ممارسة األساليب التربوية المعاصرةؽ مناخ يتيح لخم

 أىـ األساليب التربوية المعاصرة التي تنمي اإلبداع لدى أبنائيـ. تمد الوالديف ب .6

 .جراء بحوث ودراسات تربوية مماثمةالدراسة عمى توفير معمومات إلىذه تساعد  .7
 :حدود الدراسة

 تتحدد الدراسة الحالية بالحدود والمحددات اآلتية
بعض األساليب التربوية حدود موضوعية: سوؼ تقتصر الدراسة عمى موضوع  .1

المعاصرة ودورىا في تحقيؽ تنمية اإلبداع لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة 
 .الكويت

عاـ الالفصؿ الدراسي الثاني ب في سوؼ يتـ تطبيؽ الدراسة الميدانية حدود زمنية: .2
 . 2017/2018 الدراسي

في  بتدائيةمدارس المرحمة اإلوؼ يقتصر تطبيؽ الدراسة عمى حدود مكانية: س .3
 .الكويت دولة
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واالخصائييف االجتماعييف  فمعمميالحدود بشرية: سوؼ تتكوف عينة الدراسة مف  .4
 .في دولة الكويت بتدائيةالمرحمة اإلوالنفسييف في 

 :منيج الدراسة
والذي مف  الحالية،سوؼ يتـ استخداـ المنيج الوصفي لمبلئمتو طبيعة الدراسة 

خبللو يمكف وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة وتحميؿ بياناتيا وبياف العبلقات بيف مكوناتيا، 
سوؼ يتـ تصميـ واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا، و 

لدى تبلميذ دور بعض األساليب التربوية المعاصرة في تحقيؽ تنمية اإلبداع  لتحديداستبياف 
واالخصائييف  المعمميف، وسوؼ يتـ التطبيؽ عمى عينة مف المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت

 دولة الكويت.مدارس المرحمة المتوسطة في في النفسيف واالجتماعييف 
 :مصطمحات الدراسة

 تضمنت الدراسة الحالية عدد مف المصطمحات مف الميـ تعريفيا وىي:
 المعاصرة األساليب التربوية( 1)

مجموعة النشاطات التعميمية االنضباطية تعرؼ األساليب التربوية المعاصرة بأنيا "
المنظمة والمستمرة، وغيرىا مف الميمات التعميمية واألعماؿ المدرسية اليادفة، التي يقـو 

وتسيير العممية التعميمية بيا المعمموف داخؿ الفصؿ وخارجو، لتحقيؽ تنظيـ فعاؿ، 
طبلب في الواقع اإلجرائي لمؤسسات ومدارس التعميـ المختمفة، في إطار عممية الموجية لم

التواصؿ الفعاؿ، وتمثيؿ األدوار التربوية، واتخاذ القرارات التدريسية، واستخداـ القرارات 
التدريسية، واستخداـ نماذج مف التجديدات التربوية في المواقؼ التعميمية لتحقيؽ أىداؼ 

 .(1)"بكفاءة وفعالية في إطار ثقافة وفمسفة المجتمعالعممية التربوية 
بيا مجموعة مف الطرائؽ التربوية الصحيحة والمنظمة )الحسية كما يفصد 

والمعنوية( التي تستيدؼ تعديؿ السموؾ الخاطئ، وتوجييو إلى الطريؽ الصحيح الذي يعود 
 .(2)تمعلمجبالفائدة عمى الفرد وا

                                                           
األساليب التربوية النبوية المتبعة في التوجيو وتعديؿ السموؾ (. 4116( فواز بن مبيريك حماد الصعيدي )1

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، وكيفية تفعيميا مع طبلب المرحمة الثانوية بنيف "تصور مقترح"
  . 44جامعة أم القرى، ص

 ومدى النبوية السنة في لمعقاب التربوية األساليب(. 4116) الشهري الرحمن عبد بن فايز بن ( محمد4
 أم جامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة. الطائؼ مدينة في االبتدائية المدارس في استخداميا
  .5القرى، ص
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لتنشئة المتربيف  التربويوف التربوية التي يستخدمياالطرؽ وتعرؼ كذلؾ بوصفيا  
 .(1)الصالحةالتنشئة 

طرؽ التي البوصفيا في الدراسة الحالية وتعرؼ األساليب التربوية إجرائيًا 
 المعمموف في المجاؿ التربوي مع طمبة المرحمة االبتدائية لتشكيؿ سموكيـيستخدميا 

والقصة والثواب والعقاب والعصؼ الذىني والتعميـ المناقشة والحوار  ومعارفيـ وتتمثؿ في
 المشكبلت.   وحؿ التعاوني واإلقناع

 اإلبداع( 2)
يعرؼ تورانس اإلبداع بأنو التوصؿ إلى حموؿ وعبلقات أصيمة باالعتما د عمى 
معطيات محددة، وذلؾ بعد أف يتحسس الفرد مشكمة أو نقصًا أو ضعفًا في المعمومات و 

عممية اإلبداع تشمؿ البحث عف إمكانيات مختمفة ، والتنبؤ بتبعات ىذه  الفكرة ، ويضيؼ أف
عادة صياغتيا حيى يتـ التوصؿ إلى الحؿ  اإلمكانيات ونتائجيا ، واختبار فرضيات وا 

 . (2)األفضؿ
بأنو ظاىرة متعددة الوجوه وتتضمف إنتاجًا ( 3)(2005قطامي )نادية  وعرفبينما ت

قبؿ الفرد أو الجماعة، وىو نشاط ذىني أو عممية تقود إنتاجًا وأصيبًل وذا قيمة مف  جديداً 
بالجدة واألصالة، والقيمة في المجتمع، ويتضمف إنتاج حموؿ جديدة لؤلفكار  يتصؼ

 والمناىج. والمشكبلت
قدرات واستعدادات لدى الفرد يمتمكيا بالقوة ( 4)(2006ويعرفو سعيد عبد العزيز )

ذا ما أتيح ليا أف تتفاعؿ مع المشاىدات والخبرات فإنيا تخرج مف القوة إلى الفعؿ ، وىو  وا 
ال يأتي مف فراغ وىو نشاط مقصود يسعى الفرد إلى تحقيقو لما فيو مف فائدة لممجتمع، 

 .وقد يكوف استجابة لحاجة أو لتحد يواجيو الشخص المبدع

                                                           
". رسالة األساليب التربوية في القرآف الكريـ "سورة امؤمنوف أنموذجاً (. 4112( عائشة بممختار سيب )1

الجزائر،  –تممسان  –ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية، جامعة أبو بكر بمقايد 
  .16ص

أثر استخداـ النمذجة الرياضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى (. 4114مزيد ) أبو مبارك مبارك( 4
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الترية، جامعة األزهر،  طبلب الصؼ السادس األساسي بمحافظات غزة.

  .23، صغزة
  .142الفكر، ص دار عمان:. الثانية الطبعة. لؤلطفاؿ التفكير تعميـ(.  4112)  نايفة ( قطامي،6
 .43ص والتوزيع، لمنشر الثقافة دار: األردف. اإلبداع إلى المدخؿ(. 4113) العزيز عبد سعيد 2
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بوصفو عممية تحسس لممشكبلت والوعي في الدراسة الحالية ويعرؼ إجرائيًا 
واطف الضعؼ والتغيرات وعدـ االنسجاـ والنقص في المعمومات، والبحث عف حموؿ بم

عادة صياغتيا أو تعديميا مف أجؿ  والتنبؤ، وصياغة فرضيات جديدة، واختبار الفرضيات وا 
 التوصؿ إلى حموؿ أو جديدة باستخداـ المعطيات المتوافرة

 الدراسات السابقة والتعميؽ عمييا
دور بجنبية المتعمقة واألحصؿ الباحث عمى عدد مف الدراسات السابقة العربية 

في تنمية االبداع لدى الطبلب في المراحؿ التعميمية  التربوية الحديثةاألساليب بعض 
 ، وسوؼ يتـ عرض ىذه الدراسات مف األفدـ إلى األحدث عمى النحو التالي:المختمفة

 بعنواف رواية القصة: بذور اإلبداع لؤلطفاؿ. (1)(Phillips, 2000( دراسة فيمبس )1)

طفاؿ ما قبؿ المدرسة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية رواية القصة أل
( سنوات في تنمية ميارات االستماع واالستيعاب وتعزيز الخياؿ واالحساس 5- 3مف عمر )

اؼ اإلبداعي لمقصص، باالنتماء إلى المجتمع ألطفاؿ عينة الدراسة مف خبلؿ االستكش
( قصص استغؤؽ تطبيقيا أربعة أسابيع بواقع قصة واحدة كؿ 4وتكوف البرنامج مف )

أسبوع، وعرضت القصص مف خبلؿ فعاليات وأنشطة متنوعة، وتـ توسيع النشاطات مف 
خبلؿ منح األطفاؿ الفرصة لسرد قصصيـ الشخصية، ورسـ القصص، وتمثيؿ القصص، 

ئـ االىتمامات وأنواع التعبير المختمفة لؤلطفاؿ، وتوصمت نتائج وصمتت ىذه النشاطات لتبل 
الدراسة إلى الدور الفعاؿ لمقصة كأسموب تربوي في تنمية الخياؿ والحس االجتماعي 

 واستيعاب األطفاؿ لبناء القصة، وظيور بعض النتاجات اإلبداعية في الرسـ والمعب.     
بعنواف فاعمية التعمـ باألنموذج وبعض ( 2)(2002)( دراسة فادية أحمد إبراىيـ حسيف 2)

 أساليب التعزيز فى تنمية التفكير االبتكارى لدى عينة مف األطفاؿ.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية كؿ مف تقنية التعمـ باألنموذج 
 وبعض أساليب التعزيز كؿ عمى حدة، ومدى فعالية التفاعؿ بينيما في تنمية التفكير
اإلبتكاري لدى عينة مف أطفاؿ المدرسة االبتدائية، وطبقت الباحثة ىذه األدوات عمى عينة 

( تمميذ وتمميذة بالصؼ الرابع االبتدائي، وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت 96تكونت مف )
                                                           

1  ( Phillips,  L(2000). Storytelling: The seeds of childrens creativity. Australian 

journal of early childhood, Vol. 25, N. 3, 1-5. 
 التفكير تنمية فى التعزيز أساليب وبعض باألنموذج التعمم (. فاعمية4114حسين ) إبراهيم أحمد فادية (4

 (.6) 64، مجمة البحوث التربويةاألطفال.  من عينة لدى االبتكارى
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إلييا تمؾ الدراسة أف التعمـ باألنموذج والتعزيز معا يساىـ بشكؿ كبير في تنمية التفكير 
 كاري لدى طمبة المرحمة االبتدائية.اإلبت
 بعنواف استخداـ الحوار لتنمية التفكير االبداعي.( 1)( ,2002Wade( دراسة وايد )3)

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ فعالية الطريقة الحوارية في تطوير التفكير االبداعي 
وطالبة، في المرحمة ( طالبًا 85عند متعممي المغة اإلنجميزية، وتكونت عينة الدراسة مف )

الثانوية في والية نيويورؾ األمريكية قسموا إلى مجموعتيف، تكونت المجموعة التجريبية مف 
( طالبًا وطالبة، حيث درست المجموعة 40( طالبًا وطالبة، والمجموعة الضابطة مف )45)

وبعد إنتياء التجريبية بالطريقة الحوارية، أما المجموعة الضابطة فدرست بالطريقة العادية، 
فترة الدراسة بينت النتائج أف الطريقة الحوارية أسيمت بشكؿ إيجابي في تطوير التفكير 

 اإلبداعي لدى الطمبة، مع وجود تفوؽ لئلناث عف الذكور بشكؿ داؿ.
بعنواف أثر طريقة التعمـ التعاوني في ( 2)(2003( دراسة إبراىيـ رواشدة وبراسؿ القضاة )4)

 التفكير اإلبداعي لدى طمبة الصؼ الثامف.العمـو في تنمية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التعمـ التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي 
لطمبة الصؼ الثامف األساسي واستقصاء أثر الجنس في تنمية التفكير اإلبداعي، أعدت 

تمع الدراسة بعرضو الدراسة نموذج تعمـ تعاوني، وتـ التحقؽ مف مبلئمة النموذج لطمبة مج
عمى سبعة محكميف، وأعدت الدراسة اختبارًا لئلبداع، وتكونت عينة الدراسة المختارة 

( طالبًا وطالبة في أربع شعب مف مدرستيف 139بالطريقة العشوائية الطبقية مف )
حكوميتيف تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما درست بالطريقة التقميدية واألخرى درست 

ريقة التعمـ التعاوني، وتوصمت النتائج إلى أثر طريقة التعمـ التعاوني في العمـو مف خبلؿ ط
 في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طمبة الصؼ الثامف مقارنة بالطريقة التقميدية. 

اثر اسػتخداـ حػؿ  بعنواف( 1)(2003)مصطفى حسيب محمد ومحي الشربيني ( دراسة 5)
اإلبداعي لدى طبلب كمية التربية مف خػبلؿ دراسػة المشكبلت المػشكمة ابتكاريا عمى التفكير 

 البيئية والقضايا المعاصرة بكمية التربية بأسػواف.

                                                           
1(Wade, L. (2000). Using dialogue to develop creative thinking. Journal of 

language development, 5, (1): 90- 96 
 اإلبداعي التفكير تنمية في العموم في التعاوني التعمم طريقة . أثر(4116) القضاة وبراسل رواشدة ( إبراهيم4

  (.  4(، العدد )6، المجمد )دراسات العمـو التربوية .الثامن الصف طمبة لدى
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ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ حؿ المشكمة ابتكاريًا عمى التفكير اإلبداعي 
ريبي والمنيج لدى طبلب كمية التربية بكميػة التربيػة بأسواف. واستخدـ الباحثاف المنيج التج

( وتمثمت أدوات الدراسة مف اختبػار تػورنس 93الوصفي. وتكونت عينة الدراسػة مػف )
لمتفكيػر اإلبداعي، واستبياف في المشكبلت البيئية والقضايا المعاصرة. وتوصمت الدراسة إلى 

  داعي.النتائج التالية أسموب حؿ المشكمة ابتكاريا لو فعاليػة واضحة في تنمية التفكير اإلب

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة وأوجو اإلستفادة منيا
تركزت أىداؼ الدراسات السابقة في التعرؼ عمى فاعمية أنماط مختمفة مف األساليب 
التربوية المعاصرة في تنمية االبداع والتفكير االبداعي لمطمبة في المراحؿ التعميمية 

جبرائيؿ بشارة ( و Phillips, 2000المختمفة، مثؿ القصة كما في دراستي فيمبس )
(، والحوار كما في 2002والتعزيز كما في دراسة فادية أحمد إبراىيـ حسيف ) (،2011)

(، والتعمـ التعاوني كما في 2012( وأحمد عنيزاف الرشيدي ) ,2002Wadeدراستي وايد )
وحؿ (، 2009( وبساـ محمد القضاة )2003إبراىيـ رواشدة وبراسؿ القضاة )دراستي 

(، والعصؼ الذىني كما في دراسة شموع 2003المشكمة كما في دراسة محمد والشربيني )
 (.2012نبياف مصطفى عمر )

واستخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج شبو التجريبي، وتختمؼ الدراسة الحالية 
 عف الدراسات السابقة حيث تستخدـ المنيج الوصفي المسحي بوصفيا دراسة ميدانية. 

باينت العينات التي استخدمتيا الدراسات السابقة، حيث تضمنت بعض الدراسات وت
جبرائيؿ ( و Phillips, 2000عينات مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة كما في دراستي فيمبس )

المدارس االبتدائية مثؿ (، فيما تضمنت دراسات أخرى عينات مف طبلب 2011بشارة )
، وتضمنت بعض الدراسات عينة مف طبلب (2002فادية أحمد إبراىيـ حسيف )دراسة 

بساـ محمد القضاة ( و  ,2002Wadeالمرحمة الثانوية مثؿ دراسات كؿ مف وايد )
طبلب المرحمة  (، وتضمنت درسات أخرى عينة مف 2010( وخالد الرميضي )2009)

( وشموع نبياف مصطفى عمر 2003إبراىيـ رواشدة وبراسؿ القضاة )المتوسطة مثؿ دراسة 

                                                                                                                                                      
 اإلبداعي التفكير عمى ابتكاريا المـشكمة حـل اسـتخدام أثر(. 4116) الشربيني ومحي محمد حسيب ( مصطفى1

 مجمػة ."بأسـوان التربية بكمية المعاصرة والقضايا البيئية المشكالت دراسـة خـالل من التربية كمية طالب لدى
 . 422 -414 ص( 22( )16) مصر -(بنيا جامعة) التربية كميػة
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محمد الجامعة مثؿ دراسة  (، في حيف تضمنت بعض الدراسات عينة مف طبلب2012)
 (.2003والشربيني )

وتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في كونيا تتضمف عينة مف المعمميف 
 والباحثيف النفسييف واالجتماعييف بالمرحمة اإلبتدائية. 

ختبارات كأدوات لجمع المعمومات، واستخدمت معظـ الدراسات السابقة المقاييس واال
وتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة كونيا تستخدـ االستبانة كأداة لجمع 

 المعمومات. 
ولقد توصمت نتائج الدراسات السابقة إلى فاعمية االساليب التربوية المعاصرة 

 ية المختمفة.المتنوعة في تنمية التفكير االبداعي لدى الطبلب في المراحؿ التعميم
 خطوات السير في الدراسة 

مشكمة الدراسة، وأسئمتيا، و  ،الخطوة األولى: اإلطار العاـ لمدراسة مف حيث المقدمة
 ،ومصطمحات الدراسة ،والعينة ،واألدوات ،والمنيج ،وحدود الدراسة ،وأىميتياوأىدافيا، 

 والدراسات السابقة والتعميؽ عمييا، ثـ خطوات السير في الدراسة.
 ،مف حيث المفيـو لؤلساليب التربوية المعاصرةالنظرية األطر تتناوؿ  الخطوة الثانية:

 .واألىمية ، والتصنيؼ ،والخصائص
مف حيث المفيوـ، واألىمية، والخصائص، بداع النظرية لئل سسالخطوة الثالثة: تتناوؿ األ

 .ت المفسرةوالنظريا
يتـ توضيح أىداؼ الدراسة ونتائجيا، حيث : إجراءات الدرسة الميدانية رابعةالخطوة ال

جراءاتيا داة الدراسة وتقنينيا )الصدؽ ، مف حيث مجتمع وعينة الدراسة وأالميدانية وا 
 ونتائج الدراسة وتحميميا وتفسيرىا. ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة ،والثبات(
 .راسةخبلصة النتائج والتوصيات والمقترحات المتعمقة بالد: خامسةالخطوة ال
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 :المراجع العربية
(. أثر طريقة التعمـ التعاوني في العمـو في تنمية التفكير 2003إبراىيـ رواشدة وبراسؿ القضاة )

 (.   2(، العدد )3اإلبداعي لدى طمبة الصؼ الثامف. دراسات العموـ التربوية، المجمد )

(. فاعمية تدريس المغة العربية بأسموب الحوار في تحصيؿ طمبة 2012أحمد عنيزاف الرشيدي )
الصؼ التاسع وتفكيرىـ االستقرائي بدولة الكويت. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العمـو 

 التربوية، جامعة الشرؽ األوسط. 

تنمية الحوار لدى طبلب  (. مدى إسياـ النشاط الطبلبي في2010أحمد محمد أحمد بالحارث )
المرحمة الثانوية مف وجية نظر رواد النشاط ومديري المدارس في محافظة الميث. رسالة 

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى. 

(. فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدى أطفاؿ محافظة غزة. رسالة 2009أماني محمد أىؿ )
 ة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة. ماجستير غير منشور 

(. األساليب التربوية في الفكر التربوي اإلسبلمي. دراسات تربوية، العدد 2014أمؿ ميدي كاظـ )
(25 .) 

(. أثر إستراتيجية التعمـ التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي عند طمبة 2009بساـ محمد القضاة )
(، العدد 36التاريخ. دراسات العمـو التربوية، المجمد )الصؼ التاسع األساسي في مبحث 

(1.) 

(. تربية االبداع ودورىا في مواجية تحديات القرف الحادي والعشريف. 2013ثائر سمماف طامي )
 (.58مجمة ديالي، العراؽ، العدد )

اإلبداعي لدى (. فاعمية برنامج قائـ عمى القصة في تنمية ميارات التفكير 2011جبرائيؿ بشارة )
 (.2(، العدد )33طفؿ الروضة. مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية. المجمد )

المدرسة الكويتية )آراء عينة مف  الممارسات التربوية الديمقراطية في (.2010خالد الرميضي )
 (.4)(، العدد 1، المجمد )طمبة الصؼ الرابع الثانوي في دولة الكويت(. مجمة جامعة دمشؽ

(. فاعمية برنامج تدريبي في إكساب ميارات التدريس بطريقة التعمـ 2015رشا رزؽ األزىر )
التعاوني لطالب السنة الرابعة معمـ صؼ في جامعة تشريف. رسالة ماجستير غير منشورة، 

 كمية الترية، جامعة تشريف. 

 لمنشر والتوزيع. (. المدخؿ إلى اإلبداع. األردف: دار الثقافة 2006سعيد عبد العزيز )

 
 

 :المراجع األجنبية
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