
رئيس الـمؤمتر 
رمضانحسني / األستاذ 

مقرر الـمؤمتر 
عبري فؤاد عجمي/ الدكتورة 

م2022يونيو 4السبت  
هـ1443ذو القعدة 5الـموافق 

التعليم لضمان جودة الدويل الثامن العربي الـمؤمتر 
التعليم اإلبداعي يف العصر الرقميبعنوان

رتوني مناقشة البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بالتعليم اإللك
وقياس والتعرف على ما مت حتقيقه يف هذا اجملال, والتعليم اإلبداعي

ستكشاف فاعليته يف دعم األداء التعليمي مبا حيقق التحول املنشود إل
.آفاق اإلبداع وجتلياته يف عملية التعليم يف العصر الرقمي

هـ1443ذو القعدة 5الموافق  -م   2022يونيو 4أجندة المؤتمر بتاريخ 

المحاضر العنوان ةبتوقيت السعودي

حسين رمضان/ األستاذ  افتتاح الـمؤتمر والقاء كلمة الترحيب 6:10م إلى 6:00من 

أوطان عبدهللا محمد / أ 

باناجه
تعليم التفكير/ ورقة عمل بعنوان  7:10م إلى 6:10من 

نوره عبدالعزيز المجلي/ أ 

هيله عيد القحص/ أ 

منيره محمد الهندي/ أ 

)خطة الستخدام اآللة الحاسبة البيانية  Ti-Nspire cx) 

في تدريس الرياضيات وفقًا لنموذج جراينر
7:40إلى 7:10من 

ليلى عبدهللا قاسم/ أ  التحفيز في المنشئة التعليمية 8:10إلى 7:40من 

بريك للصاله 8:30إلى 8:10من 

يجميله بخيتان الحرب/ أ  ورقة عمل بعنوان األساليب االشرافية االلكترونية 8:50إلى 8:30من 

صالحة الزهراني/ أ  ورقة عمل بعنوان كالس بوينت 9:00إلى 8:50من 

عبير فؤاد عجمي/ د  محاضرة بعنوان التفكير اإلبداعي 10:0إلى 9:00من 

عبدهللا محمد حمود / أ 

الشامخ
ورقة عمل بعنوان اإلبداع واالبتكار في التعليم 10:10إلى 10:0من 

عبير فؤاد عجمي/ د  ختام الـمؤتمر ونقاش مفتوح 10:20إلى 10:10من 



ا يف
ً
القاعة اإللكرتونيةبنرحب حبضراتكم مجيع

للتدريب واالستشاراتي ـمالذهبي العالللبورد 

وشرفنا حضوركم

لضمان جودة التعليمالثامن الدويل العربي ؤمتر ـملل

(التعليم اإلبداعي يف العصر الرقمي )بعنوان 
2
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صريةـماحلكومية الًا من اهليئات يقانونمسجل

معتمدين من جامعة عني مشسالذهبي العالـمي مجيع القائمني على البورد 
ومن العديد من االعتمادات الدولية من أمريكا وبريطانيا وكندا

يـمالذهبي العالالبورد عن إليكم نبذة 
تدريبيةتدريب وتعليم ومؤمترات علمية واستشاراتمركز

134291سجل جتاري رقم -1

يلمسجل يف وزارة االستثمار والتعاون الدو-2

احلرة لالستثمار والـمناطق مسجل يف اهليئة العامة -3

ترخيص تدريب وإعداد موارد 
بيةبشرية واالستشارات التدري

395-958-645
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لربامج متخصصون يف تنفيذ و تنظيم الربامج التدريبية يف كافة ا❑
الرتبوي واإلرشاد األسري وبرامج العلومدرس ـموإعداد الالرتبوية 

اإلنسانية و التنمية البشرية

,  دربنيـموتدريب ال, والقيادة اإلدارية, وكذلك جمال إدارة األعمال❑
, البشريةوارد ـموال

اخل.., والعالقات العامة وريادة األعمال, والتسويق وخدمة العمالءبيعات ـموال
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متدرب11500إىل2022يونيويفاالن حىتوصلنا❑
يـمالذهبي العالمن البورد قدمة ـمالتدريبية اليف خمتلف الدورات 

ويوجد توثيق بذلك على موقع التحقق من شهادات البورد الذهبي
www.golden-board.com/crt

مدرب حمرتف يف خمتلف الدول العربية500من لدينا أكثر ❑
وحتت إشرافنا ي ـمالذهبي العاليدربوا برعاية البورد 

من برامج وحقائب لضمان جودة التدريب

http://www.golden-board.com/crt
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
مؤمتر التعليم اإلبداعي يف العصر الرقمييفللعرض 

هيله عيد القحص/ إعداد األستاذة 
عبدالعزيز اجمللينوره 

حممد اهلنديمنريه 

هـ1443ذو القعدة  5الـموافق م  2022يونيو  4

بعنوانورقة عمل  
Ti-Nspire)الستخدام اآللة احلاسبة البيانية خطة cx)

ا لنموذج يف 
ً
(Greiner)جراينرتدريس الرياضيات وفق
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المقدمة

املؤسسة متثل نظاًما دة، على اعتبار أنيعد التغيري من القضااي اليت تشغل املؤسسات يف الوقت الراهن، ذلك ألنه يتم يف ظل ظروف بيئية تتسم ابلديناميكية واحل
غيريًا وتطورًا مستمًرا يف كافة جماالت ويشهد العامل ت. مفتوًحا يُفرض عليها أن تنمو وتتطور وتتفاعل يف ضوء فرص وحتدايت حميطها من أجل ضمان استقرارها ومنوها

ارع، وذلك لتحقيق جاوب مع هذا التساحلياة والسيما يف اجملال الرتبوي نتيجة لظهور التكنولوجيا اليت سامهت بشكل كبري يف ذلك، وعلى املؤسسات الرتبوية الت
.اهلدف الذي تسعى له وهو تكوين االنسان القادر على حل مشكالته، واملتفاعل إجيابيا مع بيئته

ت أنظار املربني والعاملني وم، لذا اجتهوال شك أن اسرتاتيجيات خلق املناخ اإلبداعي للمتعلم يف أي مرحلة تعليمية تكسبه القدرة على التطوير واالبتكار يف عامل الي
الل تقدمي تقنيات م والتعلم، وذلك من خيف احلقل الرتبوي حنو خلق واستحداث طرق وأساليب تعليمية تتيح الفرصة للمتعلم ابملشاركة الفعالة يف عملييت التعلي

(.2014، السيد)حديثة يف التعليم واستقصاء فعاليتها على الكثري من النتائج التعليمية املختلفة 
Ti-Nspire))ومن التقنيات احلديثة يف تعليم الرايضيات اآللة احلاسبة البيانية  cx)اهات إجيابية ، واليت تساعد يف تعلم املفاهيم اجملردة ، كما تسهم يف تكوين اجت

.لدى الطالب حنو الرايضيات مما يساعد يف حتسني اجنازهم ورفع مستوى حتصيلهم الدراسي
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مشكلة ورقة العمل

وُتستحدث يف تيسري املعلومة، تنبع مشكلة الدراسة من الطبيعة التجريدية ملادة الرايضيات، حيث تتطلب من املعلم أن يلجأ لطرق تساعد الطالب يف فهم و 
لتوجهات احلالية على تدريس حيث ترّكز ا. امليدان الرتبوي وسائل وبرجميات تعليمية كثرية وبشكل مستمر، والسيما تلك املتعلقة بتدريس الرايضيات

بناء املعرفة ابلشكل اليت متكن املعلم من الرايضيات ابستخدام تقنيات التعليم خالل املوقف التعليمي مبا يؤدي إىل تطوير طريقة التدريس، وهتيئة بيئة التعلم
Ti-Nspire))ومن تقنيات تعليم الرايضيات اآللة احلاسبة البيانية الصحيح ومبا يتناسب مع تالميذه،  cx).
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أهداف ورقة العمل

Ti-Nspire)خطة الستخدام اآللة احلاسبة البيانية هتدف ورقة العمل إىل إيضاح  cx ) ج يف تدريس الرايضيات يف مدارس التعليم العام وفًقا لنموذ
.، واليت يتوقع منها أن حتل مشكالت رايضية كثرية بناء على مميزاهتا وفوائدها(Greiner)جراينر
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Ti-Nspire)تعريف اآللة الحاسبة البيانية  cx )

Ti-Nspire)تعريف اآللة الحاسبة البيانية  cx) : آلة حاسبة متقدمة تتعامل مع الرموز، وتظهرها ( " 12.، ص2008)األغبريوهي كما عرفها
جلربية، وعمليات إىل العمليات اابلشكل املعتاد، وتعطي اإلجابة حسب املسألة عدداًي ورمزاًي، وتشمل عملياهتا مجيع العمليات احلسابية العادية، ابإلضافة

بة البيانية على تعلم وتساعد اآللة احلاس". التفاضل والتكامل، ورسم الدوال، ومجيع العمليات الرايضية واإلحصائية، واجلداول واملصفوفات واحملددات
ختلفة اليت تواجه املعلم ل املشكالت املاملفاهيم البيانية، وتكوين ترابطات بني األفكار اهلندسية واألفكار اجلربية وعمل متثيالت بيانية هلا، واإلفادة منها يف ح

.واملتعلم يف مادة الرايضيات
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(:Greiner Change Model)للتغيير جراينرنموذج 

فيضة لدراسات يف بوضع منوذج مقرتح للتغيري يتكون من ست مراحل أساسية، وقد توصل إىل هذا النموذج بعد مراجعة مستGreiner))جراينرلقد قام 
.جمال التغيري والتطوير التنظيمي ويوضح الشكل التايل مراحل هذا النموذج
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(48. ، ص7، شكل رقم 2002، واألعرجيالعزام )
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(:Greiner Change Model)للتغيير جراينرنموذج 

(:(Pressure and Arousalالضغط واإلاثرة : املرحلة األوىل
ات اخلارجية والتغيريات بب التغيري يتوجب على املنظمة يف هذه املرحلة أن تستشعر احلاجة للتغيري وخصوًصا اإلدارة العليا، وذلك نتيجة توالد الضغط على املنظمة بس

(.2002العزام واألعرجي، )من داخل املنظمة نفسها أيًضا مما جيربها على اختاذ سياسة ومنهًجا جديدين يف اإلدراك واالقتناع بضرورة التغيري 

:تطبيق املرحلة األوىل على التغيري املقرتح
عليم ويف وزارة التعليم احلاجة إىل ارات التيف هذه املرحلة ينبغي أن تستشعر وزارة التعليم متمثلة يف املسؤولني من معلمني ومدراء مدارس ومشرفني تربويني واملسؤولني يف إد

ات الداخلية املتمثلة يف تدين مستوى قة، واحلاجالتغيري، وذلك نتيجة للتغريات اخلارجية يف البيئة احمليطة واملتمثلة يف التطورات التكنولوجية اليت حتدث بصورة سريعة ومتالح
.التحصيل الدراسي يف مادة الرايضيات والذي يُعد من املشكالت املرتبطة بتعليم وتعلم الرايضيات

ابإلضافة إىل أن طالب اليوم ،وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتحسني تدريس الرايضيات إال أن هذه املشكلة تظل واحدة من التحدايت اليت تواجه املعلمني واملعلمات
أجل بناء املعرفة، وتشكل ليم من خيتلفون عن طالب األجيال السابقة فمعظمهم منوا يف العصر الرقمي وبني أجهزته، لذلك فهذا اجليل الرقمي يطالب بنوع خمتلف من التع

وطرق تفكريهم، مما يدعو تعليمهمالتكنولوجيا احلديثة طرق تفكري األجيال الرقمية الناشئة، فالتمسك ابلطرق التقليدية يف تعليمهم سيؤدي إىل الفصل احلاد بني طرق
احمليط اخلارجي، من خالل استغالل ف مع القائمني على التعليم إىل االستفادة من التكنولوجيا لتحقيق األهداف التعليمية إمياًًن بضرورة التحول يف األنظمة التعليمية للتكي

(.  2018الراشدي، )إمكانيات التقنيات احلديثة 
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(:Greiner Change Model)للتغيير جراينرنموذج 

(:Intervention and Reorientation)التدخل وإعادة التوجيه : املرحلة الثانية
ظيمي، حيث يتمتع بنظرة قوية وقدرة وسيط التغيري من خارج املنظمة ويكون له خربة ودراية بعمليات التغيري والتطوير التن/ تتضمن هذه املرحلة قيام اإلدارة إبشراك وكيل

العليا خبصوص القيام ابلتغيري إلدارة حتليلية ويتخذ احليدة واملوضوعية يف تقييماته، وهنا يستطيع هذا الوسيط تقييم حاجات املنظمة والعمل على إعادة توجيه فكر ورؤى ا
العزام واألعرجي، )لتغيريات املتناوبة وتعّده لتواجه فيه املستقبل املنتظر من ا( املنظمة)الكلي أو اجلزئي أو عدم القيام به وإجراء تعديالت من شأهنا أن تُفعل أجزاء التنظيم 

2002.)
كما يتوجب على هذه العالقة . حملتملويف هذه املرحلة يتم بناء العالقة بني وسيط التغيري واملنظمة، ملا هلذه العالقة من أمهية يف حتديد النجاح املطلوب وجتنب الفشل ا

(.2005القوامسة، )أن تبىن على توافق اتم، وثقة متبادلة، ومسؤولية مشرتكة، وانطباع جيد بني الطرفني 

:تطبيق املرحلة الثانية على التغيري املقرتح
و أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات أةيف هذه املرحلة وبعد اقتناع وزارة التعليم ابحلاجة إىل التغيري تقوم إبشراك مستشارين من خارج الوزارة كاملكاتب االستشارية اإلداري

ربة ودراية بعمليات التغيري، كما هلا وبضوابط حمددة، حبيث يكون لديهم خ" غري متفرغني"أو املتخصصني يف إدارة األعمال والذين يتم تعيينهم من قبل الوزارة كمستشارين 
ملناسب بشأن تبين التغري يف ارأهنم يقفون موقف حمايد فال يتعرضون ألي ضغط من داخل الوزارة، ويعلنون عن األخطاء اليت يكتشفوهنا بوضوح، ويوجهون الوزارة حنو القرا

.جزء من املدارس أو مجيع املدارس بناء على خربهتم ودرايتهم ابلتغيري
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(:Greiner Change Model)للتغيير جراينرنموذج 

:(Diagnosis and Recognition)التشخيص والتمييز : املرحلة الثالثة
 تعاين منها املنظمة والتعرف بتشخيص املشاكل اليت–يف مجيع املستوايت –يقوم وسيط التغيري يف هذه املرحلة ابلعمل على مساعدة اإلدارة العليا 

أبن ( Greiner)جراينرقد وهنا يعت. ومسبباهتا، ومواقعها وذلك ابلتعاون مع مجيع أفراد املنظمة العاملني ومجيع املستوايت اإلدارية/ عليها ونوعيتها
العزام )ا ومجيع العاملني يف املنظمة املشكالت والتعرف عليها ال تتم ابلشكل السليم إال بتوافر املشاركة بني وسيط التغيري واإلدارة العلي/ تشخيص املشكلة

(.2002واألعرجي، 

:تطبيق املرحلة الثالثة على التغيري املقرتح
وحتليلها، هايف هذه املرحلة يقوم املستشارون مبساعدة الوزارة يف وضع خطة لكيفية مجع املعلومات عن الوضع الراهن، وما هي البياًنت املطلوب مجع
رة التساؤالت إاثودراستها وحتديد الوضع املأمول للتعرف على املشكلة القائمة وأسباهبا، كما يعملون على تقييم حاجات املدارس عن طريق مجع املعلومات و 

ستوى التحصيل رير مبوالبحث عن مزيد من املعلومات ابستخدام املقابالت واالستقصاءات وتعريف املشاكل اليت تواجه املدارس تعريًفا دقيًقا، ويتم تقدمي تق
.الدراسي للطالب يف مادة الرايضيات لكل إدارة تعليم، ويتم البحث يف دراسات وأحباث تناولت هذه املشكلة وأسباهبا
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(:Greiner Change Model)للتغيير جراينرنموذج 

(:Invention and Commitment)االخرتاع وااللتزام : املرحلة الرابعة
حلل ة احللول املوضوعة بعد التعرف وتشخيص املشكالت داخل املنظمة البد من توافر حلول فعالة هلا، حيث يتم حتديد جمال التغيري حسب نوعي

تطبيق احللول ا ابلعمل علىاملشكلة، وبعد ذلك فإنه البد من توافر التزام مجاعي من قبل أفراد املنظمة العاملني يف مجيع املستوايت وحىت اإلدارة العلي
(.2002األعرجي، العزام و )والتغيري يف اجملال الذي حدد من قبل، وعلى ذلك فااللتزام يوجب اإلميان بكافة احللول واالقتناع هبا مث تطبيقها 

:تطبيق املرحلة الرابعة على التغيري املقرتح
مل من معلمني ومدراء ومشرفني ، يقوم املستشارون مع فريق الع(تدين مستوى التحصيل يف الرايضيات)يف هذه املرحلة وبعد أن مت التشخيص ملشكلة 

ة احلاسبة البيانية احللول استخدام اآللتربويني ومسؤولني يف الوزارة بوضع حلول هلذه املشكلة وعليهم مجيًعا االقتناع بكافة احللول وتطبيقها، ليكن من هذه
امل نة وذلك عن طريق توفري معيف تعليم الرايضيات، ويتم العمل على تطبيق التغيري حتت إشراف وتوجيه من قبل وسيط التغيري خالل خطة زمنية معي

استخدامها، علمني والطالب علىللرايضيات يف املدارس وجتهيزها ابآلالت احلاسبة البيانية ابلتعاقد مع الشركات املوردة هلا وجلب املختصني لتدريب امل
.وتوفري فريق دعم وصيانة يف حالة احلاجة لذلك
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(:Greiner Change Model)للتغيير جراينرنموذج 

(:(Experimentation and Searchالتجربة والبحث : املرحلة اخلامسة
ختبارات والتجارب لدراسات وااليقوم وسيط التغيري أو القادة اإلداريني يف هذه املرحلة ابلبحث عن املناطق اليت سوف يتم فيها التغيري ومن مث إجراء ا

ية ألفراد التنظيم يف اركة اجلماعلتقرير فائدة احلل قبل إدخال تغيريات واسعة النطاق أو إجراء تغيري يف أجزاء املنظمة، وهنا البد من الرتكيز على ضرورة املش
(.2002العزام واألعرجي، )هذه املراحل 

:تطبيق املرحلة اخلامسة على التغيري املقرتح
استخدام اآللة يت سوف يتم فيهايف هذه املرحلة يقوم املستشارون واملسؤولني يف الوزارة ابلتدرج بتطبيق التغيري وذلك بتحديد جمموعة من املدارس ال

يث ال يتم تنفيذ هذا التغيري على ، حب(الوسطى، الشمالية، اجلنوبية، الغربية، والشرقية)احلاسبة البيانية يف تعليم الرايضيات، لتكن عشر مدارس من كل منطقة 
أجل مجع قبل الوزارة منمجيع إدارات التعليم قبل أن تثبت جدواه، ويتم استخدامها ملدة فصل دراسي كامل يف املدارس احملددة ويتم متابعة الوضع من
اعلية ا، وحتديد مدى فالبياًنت، ودراسة النتائج ومقارنتها بتلك النتائج اليت كانت متوقعة، ومعرفة أسباب االحنراف إذا وجدت، وكيف ميكن عالجه

ديها قبل أن يتم عوقات لتفااالستخدام هلذا التغيري، ومالحظة ردود األفعال السلبية أو اإلجيابية من قبل املعلمني والطالب حول الوضع اجلديد، ومعرفة امل
.تعميمه وتنفيذه على نطاق أوسع
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(:Greiner Change Model)للتغيير جراينرنموذج 

(:Reinforcement and Acceptance)التعزيز والقبول : املرحلة السادسة
وعليه فإن جناح . قبول هبذه اخلطةوالبعد إقرار خطة التغيري وتقييمها وإثبات إمكانية تطبيقها بنجاح جيب على املنظمة أن تشجع وتؤيد السلوك الذي يؤدي إىل االقتناع

ليها ويقوم هبا، وذلك لدفع عملية التطوير عث التغيري حيتاج إىل دعم ومؤازرة تقوم به اإلدارة العليا والقادة اإلداريني وتقدمي احلوافز واملكافئات ملن يستمر يف جهود التغيري وحي
العزام )مها اإلداري والوظيفي اقطالتنظيمي والتغيري قدًما وبذلك حتقق كفاءة وفاعلية واستمرارية املنظمة لتقف يف وجه كل جديد، وكل متغري، وترفع أدائها العام وأداء 

(.2002واألعرجي، 
هلا من البحث والوقوف على البدويف هذه املرحلة يتطلب الوضع من اإلدارة أن تعرف وتدرك أنه من الطبيعي أن تالقي عملية التغيري مقاومة من األفراد العاملني، لذا 

(.2015عليان، )مسببات هذه املقاومة والعمل على وضع اخلطط للتصدي هلا ومعاجلتها ابلطرق املناسبة 

:تطبيق املرحلة السادسة على التغيري املقرتح

مجيع املدارس التابعة للوزارة، ابإلضافة ى تعتمد هذه املرحلة على نتائج املرحلة السابقة فإن جنحت التجربة يف املدارس احملددة ومت إثبات إمكانية تطبيقها، يتم تعميمها عل
ب احلصص األسبوعي حىت يتسىن ض نصاإىل تقدمي احلوافز واملكافئات من قبل الوزارة للمعلمني الذين يستمرون ابستخدام اآللة احلاسبة البيانية يف تعليم الرايضيات كتخفي

مدارس األخرى وبني أوساط ارهبم للللمعلم التحضري والتدريب على استخدامها وتفعيلها يف احلصة الدراسية، أو ختصيص مكافئة مالية، وكذلك تشجيع املعلمني على نقل جت
.وإن كان هناك مقاومة هلذا التغيري فيجدر ابلوزارة التعرف على أسباب املقاومة والعمل على حلها. املعلمني
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نتائج ورقة العمل

انية يف تدريس الرايضيات بنجاح واملراحل اليت مشلها قد تساعد كثريًا يف إحداث هذا التغيري وهو استخدام اآللة احلاسبة البيجراينرالنموذج الذي قدمه •
.إذا طبق بصورة سليمة

لدراسي وهو ابية يف التحصيل ااستخدام اآللة احلاسبة البيانية يف الوقت املناسب وابألسلوب املناسب من قبل املعلمني والطالب قد يؤدي إىل نتائج إجي•
.اهلدف الذي يسعى التغيري لتحقيقه

ك لتحديد التقييم املستمر وذلينبغي أال يتم التغيري بشكل عشوائي وإمنا بناء على حاجة ومتطلبات للنظام ووفًقا خلطة ومراحل، مع ضرورة املتابعة و •
.اإلجيابيات لتعزيزها، وحتديد مواطن الضعف والقصور ومن مث العمل على حتسينها وتطويرها
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توصيات ورقة العمل

Ti-Nspier)ضرورة اهتمام املدارس بتوفري معمل لتقنية • cx )لرايضياتمزود ابآلالت احلاسبة البيانية ليمكن االستفادة منها يف تعليم وتعلم ا.
.تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على استخدام اآللة احلاسبة البيانية وبرجمتها يف تدريس الرايضيات•
.فةتدريب الطالب وتشجيعهم على التعامل مع اآللة احلاسبة البيانية واستخدامها يف اكتشاف املوضوعات الرايضية املختل•
هداف ظيفها يف خدمة األإقامة املواقع على االنرتنت اليت تساعد يف شرح واستخدام اآللة احلاسبة البيانية، مع تقدمي العديد من النماذج لطرق تو •

.التعليمية
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المصادر والمراجع

رسالة ماجستري )اهتم حنو الرايضياتأثر استخدام تدريس التفاضل والتكامل ابستخدام احلاسبة البيانية وحتصيل طلبة املستوى األول كلية الرتبية واجتاه(. 2008. )، أملاألغربي•
.جامعة صنعاء، صنعاء(. غري منشورة

ثانوية من وجهة نظر املشرفني املتطلبات الرتبوية لتوظيف املنصات التعليمية اإللكرتونية يف العملية التعليمية يف املرحلة ال(. 2018. )، عبد هللا، والسكران، عبد هللاالراشدي•
https://search.mandumah.com/Record/891687اسرتجعت من . 38-1، (19)1، جملة البحث العلمي يف الرتبية. الرتبويني واملعلمني بتعليم اخلرج

جملة حبوث الرتبية . بية الرايضيةواقع استخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف تدريس الرايضيات املائية والصعوابت اليت تواجهها ببعض كليات الرت (. 2014). السيد، مايسة•
https://search.mandumah.com/Record/760154اسرتجعت من . 58-23، (96)50، الرايضية

اسرتجعت من (. رسالة ماجستري)دراسة ميدانية: اجتاهات املديرين حنو التطوير التنظيمي يف شركة االتصاالت األردنية(. 2002. )عاصمالعزام، زايد، واألعرجي، •

https://search.mandumah.com/Record/566803

.دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان. إدارة التغيري(. 2015. )رحبيعليان، •
اسرتجعت من (. رسالة دكتوراه)عوامل النجاح احلرجة إلدارة التغيري يف شركات االتصاالت يف األردن(. 2005. )فريد، والعلي، عبد الستارالقوامسة، •

https://search.mandumah.com/Record/573132

https://search.mandumah.com/Record/891687
https://search.mandumah.com/Record/760154
https://search.mandumah.com/Record/566803
https://search.mandumah.com/Record/573132
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
مؤمتر التعليم اإلبداعي يف العصر الرقمييفللعرض 

ليلى عبداهلل قاسم/ إعداد األستاذة 

هـ1443ذو القعدة  5الـموافق م  2022يونيو 4

بعنوانورقة عمل  
يف املنشئة التعليميةالتحفيز 
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المقدمة

يز التي لديها افضل في بيئة العمل الشديدة التنافسية في أي منشئة تعليمية تتمتع بجدارة التحف•
ضل الموظفات تدريبا ومهارة في مجال اشرافي او اداري او تعليمي او رتبي ومع ذلك فإن اف

ان تقدير الموظفات ال يمكنهن االداء بشكل جيد مالم يكن لديهن الحافز الكافي ، لهذا السبب ك
تقدير الموظفات في المدرسة كمنشئة تعليمية جزءا أساسيا من ثقافتها واكبر دافع لها في

موظفاتها 
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مشكلة ورقة العمل

ماهي المشكالت او تحديات ورقة العمل

لماذا يعتبر تقدير الموظفات بهذه األهمية ؟ -1

الرئيسية لتقدير الموظفات مالفوائد-2

ماهي أكثر الطرق فعالية في تقدير الموظفات -3
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أهداف ورقة العمل

ما هي األهداف والمزايا

بير من واحدة من اكبر الدوافع للموظفات في المنشئة التعليمية هو ان تحضوا بتقدير ك•
يما رؤسائهم في العمل وافضل طريقة لكسب هذا االحترام هو تقديرهن لكونهن بارعات ف

و تحية يفعلون وذلك مثل الثناء والطراء او ارسال رسالة بريدية او رسالة نصية بشكر ا
ون ودية او مدحها امام زميالتها او إعطائها لقب في المدرسة مع االستمرارية والبقاء مما يك

لدراسية له التأثير اإليجابي عليهن تسمية مرفق من مرافق المدرسة باسمها طوال الفصل ا
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أهداف ورقة العمل

ما هي األهداف والمزايا

جعل الموظفات اكثر سعادة -1•

في وانهن الموظفات السعيدات في العمل هن اكثر إنتاجية وتقديرهن يمنحهن شعورا باإلتقان الوظي
وح الفريق مناسبات تماما في منشئة التعليمية وهذا التقدير يؤدي الى التحسين والوالء والعمل بر
ات البناءة الواحد فبالتالي يكون مكان العمل بيئة يتم فيها تعزيز العمل اإليجابي وحضن المالحظ

تحسين االحتفاظ بالموظفات -2

بتدريبها تكون المنشئة التعليمية مكان احتضان الموظفة الجديدة والعناية بها منذ بداية عملها وذلك
وتطويرها وتحفيزها على األداء حتى يكون سببا في االحتفاظ بها للنهاية 

تعليمية قادرة على اذا كيف احافظ على موظفاتي في المنشأة التعليمية ؟ ببرامج التحفيز في المنشئة ال
يا البسيطة ، أو االحتفاظ بموظفاتها وتحفيزهم بأكثر من أسلوب وطريقة مثل الحوافز العينية ، او الهدا

ن به البطاقات التقدير أو اإلشادة بهن في مجموعة المدرسة أو شهادات شكر على كل عمل مميز يقم
وتفعيل برنامج شكر وعتاب 
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أهداف ورقة العمل

ما هي األهداف والمزايا

ترسيخ ثقافة تحسين الذات -3•

دهن بفرص من فوائد تقدير الموظفة في مكان العمل هو غرس ثقافة تحفيز الذات وذلك بتزوي
ثمنخطوة الى االمام وإظهار كل عمل يقمن به بأنه رائع وال يقدر بالخذالتعلم والتحسين 

رفع المعنويات -4

السماح تلعب الطريقة التي تدير بها قائدة المنشئة لموظفاتها عامال مهما في تحفيزيهن و
ثر لهن للموظفات بمعرفة ان عملهن الشاق ممتع وانه مكان تقدير من قبل اإلدارة مما يكون األ

ؤال عن في رفع المعنويات وأيضا التحية البسيط قبل بداية الدوام وفي نهاية الدوام والس
ر الشكر األحوال ال يمكن التغاضي عنها في قلوب الموظفات فيشعرهن باألمان ويمكن تقدي

كون الخالص او االعتذار عن بعض سوء الفهم طرقا خفية في اظهار التقدير والحترام أو ي
ون لها هناك ايماءات صغيرة وأساليب بسيطة مثل مشاركتهن في اإلفطار او وقت الراحة يك

تأثير كبير على معنويات الموظفات وانتاجيتهن 
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نتائج ورقة العمل

كانت لنا بعض المخرجات 

برنامج شكر وعتاب-1

دليل المدرسة الثانوية الرابعة-2•

برنامج االنضباط السلوكي-3•
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توصيات ورقة العمل

قدير جميع هناك العديد من الطرق لتقدير موظفات المنشئة التعليمية منها برامج لت•
المرحلة منسوبات المدرسة مثل برنامج شكر وعتاب ولدينا دليل المدرسة لطالبات
الى الثانوية مخرج لكل ما نحتاجه للقيام في المدرسة من بداية يومها الدراسي

ما ما تقوم انصرافهن جميعا الن  في مدرستنا رفع شعار فينا خير فالمهم ليس دائ
به الموظفة ولكن المهم كيف تقوم به 

طريقة أيضا في تقدير الموظفات او المنسوبات في المدرسة يجب ان نقدم ذلك ب•
ية التعليمية اكثر شخصية وبطريقة السهل اليسر وإعطاء الصالحيات لتيسير العمل

بسهولة لهو اكبر حافز في تقدير الذات 

دير أصحاب برنامج تقدير الموظفات بثقافة المنشأة عبر دليل المدرسة أدت الى تق•
اجب األداء المتميز ومساعدة زميالتهن الى الرفع من مستواهن فهن يعلمن ما هو و

عليهن طوال اليوم الدراسي 
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المصادر والمراجع

يساندريوتنيكوس: قدير الموظفين في مكان العمل المصدر•



56

مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
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ورقة عمل  
بعنوان

األساليب االشرافية االلكرتونية
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ةــــالمقدم

عد تتطور تكنولوجيا التعليم و تنمو بسرعة كبيرة جدا وخاصة ب

ع وتب. جائحة كورونا حيث اصبح التعليم عن بعد خياًرا البد منه

ذلك الحاجه الى اإلشراف اإللكتروني لمتابعة وتقويم وتجويد 

.العملية التعليمية والتربوية

وفي هذه الورقة العلمية نستعرض األساليب اإلشرافية 

االلكترونية التي تمكن المشرف التربوي من متابعة العملية 

.التعليمية والتربوية واالشراف عليها وتقويمها عن بعد
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مفهوم االشراف االلكتروني 

في الحقيقة ال يوجد تعريف واحد متفق عليه لمصطلح اإلشراف اإللكتروني نظًرا لحداثة طرحه في البيئة التربوية إال أنه 

.يمكن استنتاج بعض المفاهيم و التعريفات لإلشراف  اإللكتروني 

الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعلمين :عبارة عن مجموعة من العمليات المرتبطة باإلشراف وذلك من خالل شبكة اإلنترنت مثل 

.والمدارس

نمط من اإلشراف يعتمد على استخدام تقنيات االتصاالت  وتوظيف الشبكة في تقديم المعلومات والتوجيهات واألساليب اإلشرافية لتشمل

.أساليب وبرامج اإلشراف والتدريب، وكذلك حصر البيانات ، وتيسير التواصل  بين المشرف والمدير والمعلم والمرشد 

يعد أسلوب االشراف الكتروني لألشراف يمكن من خالله تقديم البرامج التدريبية والمعلومات والتوجيهات واألساليب 

ومن خالل ما سبق يمكن الوصول الى ان اإلشراف . اإلشرافية المعروفة للمعلّمين والتربويين من خالل استخدام التقنية االلكترونية

:اإللكتروني هو

نمط إشرافي يقدم أعمال ومهام اإلشراف التربوي عبر الوسائط المتعددة على الحاسب اآللي وشبكاته إلى المعلمين والمدارس بشكل يتيح 

لهم إمكانية التفاعل النشط مع المشرفين التربويين أو مع أقرانهم سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أو غير متزامنة، مع إمكانية تقديم

هذه العمليات في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب ظروف المشرفين التربويين والمتلقين لهذه المعلومات

1
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مشكلة ورقة العمل

على الرغم من  أهمية االشراف االلكتروني والحاجة إليه والنتائج المتوقعة من اإلشراف اإللكتروني إال أن 
.هناك معوقات تواجه تطبيقه وانتشاره في النظم التربوية

:ويمكن تقسيم هذه المعوقات إلى
كضعف البنية التحتية ووسائل  التقنية والربط اإللكتروني بين المدارس من جهة، : معوقات تقنية

.وبين العاملين بها من جهة أخرى، وبين مواقع االشراف التربوي 

.الخاصة باإلشراف التربويقلّة البرامج واألساليب االلكترونية 

معوقات إدارية وبشرية، 

للمشرف بسبب كثرة عدد المدارس والمعلمين الذين يتابعهم انخفاض عدد الزيارات اإلشرافية  

المشرف التربوي، وكثرة األعباء اإلدارية والفنية المطلوبة منه
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أهداف ورقة العمل

مميزات اإلشراف اإللكتروني وأهميته والحاجة إليه
.

هم في تصنيف المشرفين التربويين إلى فئات  وفقًا لخبراتهم اإلشرافية  لالستفادة من
.تطبيق االشراف االلكتروني

كيفية التمكن من مراقبة ومتابعة أنشطة ومسؤوليات الموظفين أو المعلمين الذين 
يديرهم المشرف
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اإلشراف عن بعــد

ة وهو اإلشراف الذي يتم من خالل كافة الحديث
ات الحاسب اآللي وبرمجياته وشبكاته ،القنو)

عيدين الفضائية، الهاتف ويكون فيه المعلمون ب
رف مكانياً أو زمانياً أو اإلثنين معاً عن المش

.التربوي

يصنف اإلشراف اإللكتروني إلى أربعة أنواع 
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اللكترونيةاتصنيف المشرفين التربويين وفق خبراتهم اإلشرافية

مشرفون مستجدون
وهم المشرفون في عامهم األول، وفيها يحتاج المشرف إلى إدراك المهارات األساسية لألشراف الاللكتروني، وفي هذه 

.المرحلة يمكن للمشرف وحضور الدورات و البرامج واألساليب اإلشرافية المتقدمة

(سنوات 6أقل من -سنتين: )مشرفون في مرحلة اإلدماج
وفيها يكون المشرف قد اكتسب خبرة في تفهم العمل االشرافي، ويكون مستعداً للتركيز على أداء المستهدفين، وعلى 

ة االجتماعات المهنية، والنشرات التربوي: النمو الذاتي، ويُشارك في تنفيذ البرامج واألساليب اإلشرافية االلكترونية مثل

المتخصصة، والدروس التطبيقية، والمشاغل التربوية

( سنوات10أقل من -سنوات6: )مشرفون في مرحلة التجديد

وهي المرحلة التي يكون المشرفون فيها قد اكتسبوا خبرات  متقدمة تؤهلهم لتنفيذ المهام والبرامج من

. خالل المشاركة في لجان التخطيط للبرامج والمشاريع التدريبية، و االجتماعات المهنية

( سنوات فأكثر 10: ) مشرفون في مرحلة الخبرة
وفي هذه المرحلة يكون المشرفون مؤهلون لرسم الخطط العامة ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها، واإلشراف على تنفيذ المشاريع 

(.رئيس قسم، مدير مركز، مدير، إدارة)الوزارية المطبقة في الميدان، وإدارة الندوات واللقاءات، وتسلم االعمال القيادية 

2

3

4
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مميزات األشراف االلكتروني

ون احلاجه يساعد اإلشراف اإللكرتوين على النمو املهين يف أي وقت ويف أي مكان د-1
.إىل تكبد مشاق وتكاليف السفر

.عن العمليعمل على تدريب املستهدفني يف مقار أعماهلم دون احلاجة إىل  الغياب-2

.هموتشاورهم يف التغلب على أي معوقات تواجهيسهل تواصل املعلمني مع بعضهم-3
ملتدربني يف يعمل على تقليل االزدحام يف قاعات التدريب واستيعاب اكرب عدد من ا-4

.نفس الوقت
.ات والدوراتتقليل التكلفة املادية وامليزانيات الضخمة اليت تعد حلضور املؤمتر -5
.يسهم اإلشراف اإللكرتوين يف حتقيق اجلودة يف التعليم-6



64

الحاجة لإلشراف اإللكتروني
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ة االشراف االلكتروني في المملكة العربية السعودي

ية واثناء جائحة كورونا  التي عصفت بالعالم وبالرغم من التحديات النفسية واالجتماعية والتقن

التعليم لتأثير الجائحة ،  استطاعت وزارة التعليم في الملكة العربية السعودية أن تقدم حالً لمشكلة

في وقت قياسي «  مدرستي»خالل تلك الفترة حيث اختارت حالً ليس سهالً وقدمت منصة 

نت كنموذج سعودي تفاعلي حقيقي في قيادة رحلة التعليم عن بعد، ليصل التعليم للجميع؛ وكا

ألفاً 525ماليين طالب وطالبة وأولياء أمورهم، و( ستة)الدراسة تفاعلية متزامنة خدمت أكثر من 

.من شاغلي الوظائف التعليمية 

24التعليمية الفضائية عبر « عين»كما اوجدت التعليم غير المتزامن من خالل دروس قنوات 

قناة  تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خالل اليوم؛ وتخصيص قناة خاصة لكل صف 

.  دراسي، لدعم استمرار العملية التعليمية دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة

بويين  وخالل ذلك يتم  من قبل المشرفين التربويين متابعة العملية التعليمية واداء المعلمين والتر
–وال يقتصر حضور المشرف على برنامج التـيمز بل حضور الدروس االفتراضية . وتقويمهم

.التقويم-الواجبات–وتنفيذ الورش التدريبية ، االختبارات االثراء ات 
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توصيات ورقة العملنتائج و

.التأكيد على  نشر فكرة االشراف االلكتروني لمتابعة العملية التربوية : اوالً 

جميع التأكيد على ضرورة االهتمام بالتعليم واألساليب االشرافية  االلكترونية ل: ثانيًا
.المراحل التعليمية لضمان جودة التعليم و مواجهة األزمات

عف ضرورة توفير الدعم التكنولوجي و اإلنترنت في القرى و المدن البعيدة لض: ثالثًا

اإلمكانيات لديهم وذلك الستدامة  االشراف االلكتروني التعليم

توفير التدريب اإللزامي للمشرفين التربويين والمعلمين في مجال تقنيات: رابعًا

الحاسوب، وبخاصة الكمبيوتر الجرافيكي وتقنيات الصور المتحركة والذكاء 

االصطناعي
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توصيات ورقة العملنتائج و

رأً  ي  وأ خ 
فإن المستقبل الذي ينتظرنا في االشراف االلكتروني في الميدان 

بل التربوي والتعليمي كبير جداً، ومسؤوليتنا أن نخطط لذلك المستق

ير برؤية مختلفة ومستدامة، وبمشاركة الجميع لصناعة التغيير والتطو

لتحقيق تفضل النتائج في اداء العمل االشرافي، ومتابعة العملية 

.التعليمية في ظل كافة الظروف والتحديات والمستجدات العصرية
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المصادر والمراجع

 االشراف االلكرتوين يف استخدام املشرفني الرتبويني لالنرتنت يفحسني مشوح،: سامل معيوف، القطيش: السواملة▪
.1،العدد42م،مج 2015،جملة دراسات العلوم الرتبوية ،مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق

1ه،ط1424،دار الفرقان األبداع يف االشراف الرتبوي يف اإلدارة الرتبوية: حممود طافش▪

1، ط2001، املطبعة الوطنية ،جتديدات يف االشراف الرتبوي: حممود املساد▪

2م،ط1976، عامل الكتب، القاهرة، اإلشراف الرتبويحممد حامد، ، : األفندي▪

س وزارة الرتبية و واقع املمارسات اإلشراقية اليت ميارسها املشرفون الرتبويون يف مدار مجال حممود،  : الشاعر ▪
م2006جملة دراسات يف املناهج و طرق التدريس،التعليم حمافظة اإلحساء من وجهة نظر املعلمني 

غري ،رسالة دكتوراهاالشراف عن بعد بني األمهية واملمارسةومعوقات استخدامه : صاحلة حممد:سفر▪
.منشوره،جامعة ام القرى،مكة املكرمة
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
مؤمتر التعليم اإلبداعي يف العصر الرقمييفللعرض 

صاحلة حامد عبدالرحيم الزهراني/ إعداد األستاذة 

هـ1443ذو القعدة  5الـموافق م  2022يونيو 4

بعنوانورقة عمل  
Classpointبرنامج 
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المقدمة
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األهداف
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نتائج ورقة العمل
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توصيات ورقة العمل

استخدام البرنامج في االنشطة التفاعلية في الحصة-1

استخدامة كبديل لبعض المواقع التي تقدم السبورة وسحيابة الكلمات والتصويت وغيرها-2

تنفيذ دورات تدريبية لتدريب المعلمين على استخدام البرنامج-3
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المصادر والمراجع

موقع كالس بوينت



LOGO

76
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البورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
لضمان جودة التعليم الدويل الثامن الـمؤمتر العربي 

التعليم اإلبداعي يف العصر الرقمي:بعنوان 

هـ1443ذو القعدة  5م  الـموافق 2022يونيو 4

عبري فؤاد عجمي/ إعداد الدكتورة
استشاري موارد بشرية وتطوير مؤسسي

بعنوانحماضرة  
اثر الذكاء االصطناعي على االدارة الرتبوية 

وتقييم االداء



عبير فؤاد عجمي. د

استشاري اسري وتربوي وخبير مهارات 

الذات 

وفن االتيكيت والبروتوكول  





التفكير

للل  سلسلللم مللن الاشللاعات الالليللم التللي للللو  بهللا الا

احلد  عادما لتارض إلى مثير ، لستلبله علن عرللو و

أو أكثر من الحواس الخمسم 



:خصائص التفكير

مجرد-

و بمعنى فال أحد يستطيع أن ينكر وجود التفكير ، لكنه مجرد ، أ

.آخر هو غير مرئى 

غير ملموس-

.فالتفكير كما أنه غير مرئى كما أتفقنا ، فهو أيضا غير ملموس





اإلبداع
أن ترى المألوف بطرللم غير مألوفم

أو أن ترى ما ال يراه اآلخرون

، في نمائها ، فطرية في أساسهاإجتماعيةطاقة عقلية هائلة ، 

.إنتمائهامجتمعية و إنسانية في 



هو ظاهرة معقدة ذات اوجه وابعاد متعددة : مفهوم االبداع

رقى ويعد نمطا من انماط التفكير عالي  الرتبة ويعد من ا

ة والفعاليةو يتطلب قدرات ذهنية عالية الكفاءانماط التفكير

ظهرت تعريفات له منها.غير تقليدية 

ة انه تفكير متشعب يمتاز باالصال(: 1967) عرفه باير

اعد وعادة ما ينتهك مبادئ موجودة ومقبولة اليتحدد بالقو

.المنطقية اليمكن التنبؤ بنتائجة 

مفهوم االبداع





بة هو نشاط عقلي هادف يؤدي إلى أفكار جديدة ويعبر عن حلول لمشكلة ما ، رغ-

.في البحث عن حل منشود والتوصل إلى نتائج لم تكن معروفة 

ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة إليجاد أكثر عدد من الحلولالتىالعملية -

.)......... فنية -علمية -عملية-إجتماعية)لمشكلة معينة 



:الفرق بين التفكير التقليدى واالبداعى 

(كالهما مطلوب)للتقليدىليس بديل اإلبداعى◼

ل إلى يتبع خطوات محددة ويبدأ من نقطة محددة حتى يصالتقليدى◼

(الطريقة مهمة)نتيجة 

ر ولكن المهم خلق أفكار جديدة وغي( ال تهمه الطريقة )االبداعى◼

.مهم البداية واقعية أو غير واقعية 





؟              “ حاجة “ هل اإلبداع ضرورة 

التنظيم الهرمي لحاجات اإلنسان

(الطعام والشراب والهواء ) حاجات فسيولوجية 

(الطمأنينة واألمان وغياب األخطار ) حاجات األمــن 

(االنتماء -االنتساب ) حاجات الحب 

انجاز ، قبول، ) حاجات االحترام 

(استحسان   ،   تقدير

حاجات تحقيق الذات 

( ه تحقيق الفرد المكانيات) 

* االبداع *







أعراض التفكير غير الماظم 

االرتباك والتردد -

الخوف من وضع الفكرة موضع التنفيذ 

العمـلأداء صعوبة -

غياب نقطة بداية التفكير-
ينشغل كثيراً بالمؤثرات الجانبية 

الدوران في حلقة مغلقة-

عدم معرفة ما تريد الوصول إليه-



تطوير مهارة التفكير

دام أية الذي يعني أن عدم استخ" قانون االستخدام "فثمة قانون يسمى -

.قدرة إنسانية يؤدي إلى تعطيلها وبالتالي فقدانها 

ئ األمر بحاجة ولتقوية القدرة على التفكير علينا أن نعى أن التفكير باد-

اد كل إلى التركيز بتحديد هدف واحد في وقت واحد ، ومحاولة استبع

.ما يشتت فكرك ويشغل ذهنك 



تمكين الفرد من تفصيل الفكرة من جميع جهاتها•

تنمية قدرة الفرد على توليد افكار جديدة •

تحويل الفرد الى انسان غير تقليدي•

ة مرنتنمية قدرة الفرد على معالجة القضايا بطريقة •

اصيلها تمكين الفرد من استيعاب الفكرة الواحدة بجميع تف•

االستفاد  من التفكير االبداعي



لكون التفكير فيه •

متشاب 

لولد افكار جدلد  في •

ازمام قصير  

اليم لتسم بالحساسيم الا•

جه اللمكن التابؤ باتائ•

تفكير حر للو  على •

التخي  لالجابات

لبلمكن اكتسابه بالتدر•



االبداع قاتالت 

لف كثير من ستك*ستستغرق الفكرة وقتاً طويالً * جربنا هذه الفكرة من قبل ) 

فعها لنا لماذا التكتب هذه وتر* هذا ليس من شغلك * هذه ليست وظيفتي * المال 

ولكن ربما تكون محقاً ،* يمكن نطبقها في السنوات القادمة * هذا مستحيل *

ال *اليمكن عمل ذلك هنا *عمالؤنا اليرغبون في ذلك *هذه فكرة غبية *

 ً ى الوضع جيد وال يحتاج إل* ال أريد معلومات إضافية * أعتقدأن ذلك مهما

كرة أكبر منها مؤسساتنا صغيرة والف*إذا لم يكن هناك تغيير فلماذا نغير *تغيير

ه الفترة ليس عندنا وقت اآلن أو خالل هذ*مؤسساتنا كبيرة والفكرة أصغر منها *

هذه الفكرة تبدو لي بأنها فكرة جنونية* 



أشكال التفكير الخاطئ والتفكير الصائب

بالتفكير الصائالتفكير الخاطئ

تبريري*

الظن والهوى*

التقليدي*

الجزئي*

الفردي*

الخرافي*

النقد الذاتي*

العلمي*

التجديدي*

الشامل*

الجماعي*

الواقعيا*



نداءات اإلبــداع فيك
تارف على األشياء التي تحبها -2(           المادلم والمااولم ) تارف على نلاع اللو  فيك -1

في ماذا تحدث نفسك -4بماذا تلضي وقت فراغك     -3

موقفاً أثاى عليك اآلخرون فيه -6لو قي  لك أختر تخصصاً آخر أو مهام  -5

في ماذا ) ماهم من الذلن تحب أن تجلس-8حياما كات صغيراً ما ذا كات تحب     -7

(تتكلم ماهم 

تارف على نلاع الضاف فيك -10ماذا تحب أن تلرأ                       -9

”   وقد تتجدد مع الزمن ” رسالتك في الحيا  -11

طيع ثر فيهم ما هو المجال الذي من خالله تستؤإذا أردت أن تغير في اآلخرلن أو ت-12

أن تفا  ذلك 



رمبررات التغيي

م التي لن تستطيع لح  المشاك  المزمام  بافس الطرلل: لح  المشكالت -1

لللضاء على المل  -2”            ألاشتالن ” أوجدت المشكلم 

لتحليو علبات اآلخرلن -4”           إلعاد  الثلم بالافس ” لتحليو الذات -3

”الشىء الثابت هو التغيير ” لمواكبم التلد  -6لرفع الكفاءات                  -5

ذاتالتغيير من ال“ ...ما بقوم إن هللا اليغير”-1

التغيير المادي أسرع من التغيير الفكري-2

أكبر استعدادات الطموحين والمثقفين للتغير-3

االستعداد للتغيير يزداد بالحوار -4

لتغييراالحتكاك بالمتميزين يزيد فرص نجاح ا-5



صفات الشخص المبدع

أحص  على الدعم* تخلص من أعذارك        *  خطط للتغيير      *  عموح كن * 

 مللد كن ذاتاً ال* كن دؤوباً              * كن جسوراً            * قم ببيع أفكارك         * 

قات  من أج  فكرتك * 

اإلبداعمثلث



اهميتهالتفكير االبداعي لستحو الرعالم واالهتما  لضرورته و-1

لرئيسم لاد التخطيط والتدرلب السليم للمهارات من المتطلبات ا-2

للتالم الجدلد

مع تهيئم مااخ مالئم للتالم والذي لمكن من خالله التاالش-3

محاوالت الفش  المؤقت

تطور هذا الامط من التفكير لتم من خالل ح  المشكالت -4

والمواقف بش  فاال ومميز



تشير الدراسات التربولم ان البيئم االسرلم تسهم في 

:تاليم التفكير االبداعي  من خالل

تياد تشجيع الفضول واالكتشاف والتجرلب والتساؤل وار-1

.المجهول

لبااء  توفير فرص مااسبم للتابير االبداعي واالستجابم ا-2

.للتابير

.اعداد المتالم لخبرات جدلد  -3

.تشجيع المتالم على المبادر  واالجابم عن اسئلتهم-4

.اد  التوقف عن الخيالباقااع المتالم-5

استغالل ما تلدمه المدرسم من فرص الخيال والتخطيط -6

.  لالنشطم من هذا الاوع



الممارسات التي تساعد الطلبم على تاميم التفكير االبداعي 

نات للتفاع  الاشط بين المتالمين ومكوتوفير فرص •

.البيئم
.احترا  االسئلم واالفكار غير الاادلم و مكافئتهم عليها•

. اعال  الطلبم بان ما لطرحونه من افكار انها ذات قيمم•

التسامح اتجاه االفكار المخالفم الجدلد  والتاام  ماها •

.بانفتاح

.  اتاحت فرص المبادر  والمغامر  والتاام  الحر مع االفكار•

. استخدا  اسئلم مثير  للتفكير عاليم المستوى•



الممارسات التي تساعد الطلبم على تاميم التفكير االبداعي 

.اعيمتوفير مااخات صفيم لسودها الود والمحبم و الدلملر•

ا التسامح اتجاه االفكار المخالفم الجدلد  والتاام  ماه•

.بانفتاح واحترا  ما لبدله الطالب من رفض

يم اعتبار االخطاء التي لظهرها الطلبم بانها جزء من الامل•

و االبداعيم، لذا لجب تلبلها وازالم مشاعر الخوف واللل

. لدلهم

باي( ان ك  فرد قادر على االبداع) تازلز وتأكيد مبدا •

شك  من االشكال، لذا لجب اظهار التميز الذي لبدله 

.المتالم بما لازز قيمم الذات لدله



أساليب اإلبداع

(الهدف ، التصور ، الطرلو ، الوسائ  :) اإلبداع بالوضوح◼

(ه مجال واحد، تالم دقائو األمور فيه، كن خبيراً في) :بالتخصصاإلبداع ◼

(المدرسم تذهب للطالب : ) اإلبداع بالمقلوب◼

موضوع لاتمد على الكتابم ، لالم المجموعم بال: )  اإلبداع بالعصف الكتابي◼

على مسبلاً ، عاولم مستدلر  ، لكتب ك  واحد أفكاره عن الموضوع ، تدور األوراق
(ت المجموعم ، تالو األفكار أما  الجميع ، لتم اختيار أفض  األفكار بالتصول

بطاقم ، لتم كتابم 3-2تكولن مجموعم ، لاطى ك  فرد : ) اإلبداع بالبطاقة◼

(م االختيار األفكار في البطاقات ، لتم تاليلها وتصايفها ، تضاف أفكار جدلد  ، لت

دراسم تحدلد الموضوع وهدفه ، تحدلد األمور المسلم بها ،:) اإلبداع بااللتفاف◼

(  الظروف التي أدت إلى التسليم ، االلتفاف حول تلك األمور المسلم بها 

الموضوع فكر بالموضوع قب  الاو  ، عاد االستيلاظ فكر ب:) اإلبداع باألحالم◼

(، ال تاس وضع ورقم وقلم بجوار السرلر



أساليب اإلبداع

ر الاظر من زوالا مختلفم، الاظ:) اإلبداع بالاظر من خالل عيون اآلخرلن ◼

(بماظار من له عالقم بالموضوع ،حاول أن تبحث عن احتياجات ك  شخص 

(ماذا ستفا  .... تخي  أنك : ) اإلبداع باألحال  فوق البافسجيم ◼

(رهاالمااقشم الجاد  ، تبادل األفكار وتطولتمحيص األفكار،: ) اإلبداع بالحوار ◼

(إعاد  كتابم الموضوع بطرللم أخرى : ) اإلبداع بإعاد  الوصف ◼

(للاء ودي مفتوح ، خارج الشركم ، مكان هادئ : ) اإلبداع بمجالس اإلبداع ◼

(ما وزن غضبك ، ما لون عموحاتك : ) اإلبداع باألسئلم غير المألوفم ◼

:لم تحول  فكر  خاعئم إلى فكر  ملبولم عن عرلو هذه األسئ:) اإلبداع بالتال ◼

المشوق في الفكر  الشىءما * ماذا تااي هذه الفكر                             * 

ر ما المبدأ الذي تستاد له الفك* المتميز الذي تستاد له الفكر        الشئما * 



مـهارات التفكير اإلبداعي 

فكر  اإلحساس بال◼

عدلد  صحيحمالطالقم في توليد األفكار ◼

”الاظر إلى األمور من أكثر من زاولم ” المرونم ◼

وإنتاج أفكار غير مطروقم مسبلا”جدلم الفكر  ” األصالم ◼

إعاد  صياغم المشكلم ◼

اإلثراء والتفاصي  ◼

اللدر  على اكتشاف المشكالت وادراك االخطاء: الحساسيم ◼

(جهد وتركيز% 98–خيال % 2) التركيز واالنتباه والجهد◼

التلييم ◼



(محركات ) مـطارق اإلبداع 

اتخاذ اللرارات  * المشاك   * الحاجم   * 

ترك األثر* تحليو الذات  * اسااد اآلخرلن  * 

التميز والتاافس* هدفاا من الحيا   * 



الاصف الذهاي

د أفكار عمليم ذهايم  تلو  على استدرار األفكار بطرللم ماطوقم لتولي

إبداعيم جدلد  بطرللم جماعيم أو فردلم 

شروع الاصف الذهاي

ال تنتقد فكرة أو تضحك منها -2ال تؤجل فكرة                       -1
يحضر اجتماع العصف من ليس له صلة بالموضوع-4ابٍن على أفكار اآلخرين    -3
تعلق األفكار أمام الجميع-6كل ما كانت الفكرة غير مألوفة كلما كانت أفضل       -5

داإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة               فإن فساد الرأي أن تترد



وأنماط التفكيرالستة القبعات 

القبعة البيضاء               وترمز إلى التفكير الحيادي

القبعة الحمراء               وترمز إلى التفكير العاطفي

القبعة السوداء               وترمز إلى التفكير السلبي

القبعة الصفراء              وترمز إلى التفكير اإليجابي

القبعة الخضراء             وترمز إلى التفكير اإلبداعي

القبعة الزرقاء               وترمز إلى التفكير الموّجه



”ير أنماط التفك” القبعات السبع 

القبعة الصفراء القبعة الحمراء القبعة البيضاء

القبعة الزرقاء اللبام الخضراء القبعة السوداء

المزيفةالقبعة



اءالقبعة البيض

مات ، ماطو ، رلاضيات ، الحلائو ، المالو) التفكير المحالد ◼

(البيانات ، الكمبيوتر 

(خمينالحدس والت–األحاسيس –المشاعر –الاواعف )التفكير العاطفي ◼

التفكير اإللجابي 

األحال –التأم  –حسن الظن باهلل –الاظر  اإللجابيم –التفاؤل 

القبعة الحمراء

اللبام الصفراء 



لتهور او عد  ا–الحذر الشدلد –الاظر  السلبيم–التشاؤ  ) التفكير السلبي◼

(المجازفم

(البحث عن بدائ  –الجدلد من األفكار –تطولر األفكار ) التفكير اإلبداعي◼

(لخيصالت–التاسيو –السيطر  –التاظيم –اللائد ) ” المسيطر ” التفكير الموجه ◼

:فممزلم الباالل

(اعتلاد شيء غير موجود–اإلدار  بالمزاج–وهم –أماني –أحال  ) التفكير الخاعئ ◼

السوداءاللبام 

خضراء الاللبام 

زرقاءالاللبام 



ماوقات اإلبداع

....(حي  مست–أنا ضايف )الشاور بالالص وابتالء باإللحاءات السلبيم * ◼

الجه  واالبتااد عن علب اعلم * عد  الثلم بالافس   * ◼

ضاف الهمم والرضى بالدون* الخوف من االستهزاء والالد  * ◼

ج الخوف على الرزق واأل* انادا  أو ضاف نفسيم التحدي والمجازفم  * ◼

د االنغماس في الشهوات والمفاس* الخج  واالستحياء من الرؤساء    * ◼

سرقم جهود اآلخرلن وأفكارهم* الخوف من الفش    *◼

رلمجه  الرؤساء وجمود تفكيرهم ومحاربتهم لألفكار اإلبداعيم والتغي* ◼

انادا  التشجيع وضاف الحوافز الملدمم للمبدعين *  ◼

رغاالنشغال الكثير وعد  التف* التربيم السلبيم وقت  روح اإلبداع * ◼

الرضى بالواقع واالعمئاان له * عد  استغالل األوقات  * ◼

نلص المالومات * الجمود على الخطط وعد  المرونم    * ◼

عد  استشاار المسئوليم * التشاؤ  والاظر بماظار أسود  * ◼



اإلبداع والسدود الستم

الاباقر  الااجحون هم فلط الذلن لمكن أن لبدعوا◼

ً تحتاج أن تااني وتتاب وتجتهد كثيراً حتى تك◼ ون مبدعا

اإلبداعيمالشباب هم فلط أصحاب األفكار◼

اإلبداع لحتاج إلى كثير من الجهود واألموال واألوقات◼

اساإلبداع نوع من الرفاهيم ال لستطياها كثير من الا◼

اإلبداع خاص بالرجال أو خاص بالاساء ◼



العوامل المعيقة للتفكير االبداعي

نة االجهاد الذي يتعرض له الفرد واالفتقار الى المرو✓

.واالستقاللية والحساسية المفرطة لدى االفراد

ئة يد الذي يتعرض له المتعلم في بيعالتهديد والو✓

كره التعلم والذي يخلق حاله من الخوف في ابداء ايه ف

.حديثه ليوقف كل نشاط ابداعي له

الملل والعجز والركون الى الراحة والشعور باليأس✓

.واالحباط
من الفرد اساليب التنشئة القاسية وتشديد الرقابة التي تجعل✓

.يخاف من طرح افكاره وتقتل  فيه روح االبداع 



والب التشديد على التقليد والمحاكاة والحفظ واالسترجاع والق✓

م الجاهزة في التعامل مع المواقف والمشكالت يغلق الطريق اما

.كل ابداع

خوف من انعدام ثقه الفرد بنفسه وبقدراته وامكاناته يقود الى ال✓

كثر الفشل وتجنب المخاطرة والمجازفة التي قد تأتي بنتائج ا

.اصاله وجده 

مقاومه كل التفكير التقليدي والتنميط المقيد بالعادات والتقاليد و✓

.تغيير و كل ما هو جديد 

.التعجل في طرح واخراج االفكار قبل نضجها✓





-:مراحل التفكير االبداعي

في ،تعددت اآلراء في عدد هذه المراحل وتسلسلها واهميتها

حين ال قت فكره المراحل رفضا شديدا من قبل العديد من 

س الباحثين والمهتمين في مجال التفكير االبداعي، ويعد وال

(walls)  من اكثر الباحثين شهره في مجال تحليل العملية

تولد اإلبداعية فهو يعتقد ان عمليه االبداع هي مراحل متباينة ،ت

ب ما في اثنائها الفكرة الجديدة، لذا يمكن تحديد هذه المراحل حس

:يراه  والس على النحو االتي



(  جمع المعلومات) مرحله التحضير واالعداد_ 1

preparation 

االستعداد النفسي ال عمال o:وتتضمن هذه المرحلة االتي

.الفكر 

oع  استدعاء الخبرات المعرفية السابقة لدى الفرد وجم

.المعلومات

oقف االطالع والتواصل مع جميع الخبرات المرتبطة بالمو

.او القضية من مصادرها المختلفة

o قف تنظيم الخبرات لغرض االستيعاب القضية او المو

.بشكل دقيق

o صياغه فرضيه في ضوء ما تم التوصل اليه.



• البد ملن تلوافر -:المالومات والمارفم الكافيم

المالومللات والمارفللم الكافيللم لللدى الفللرد عللن 

الموضلللللوع وللللللتم ذللللللك بلللللاللراء  والبحلللللث 

وهلذا لاالي ان ال تفكيلر, واالستثار  والمتابام

ابللللداعي مللللن دون استلصللللاء وتحللللري عللللن 

البيانات والمالومات وعلى وفلو ملاهع علملي 

.دقيو ال لتخلله اي جانب من جوانب اللصور



مرحله االحتضان او البلوغ _2

– Incubation( ترتيب وانتظار)

-:وتتضمن هذه المرحلة االتي 

oلفة تحليل المشكلة الى عناصرها المخت

فكير وتحديد اسبابها التعمق فيها اي الت

.الجاد بالموقف

o  تقييم المعلومات و تقدير مدى

.اهميتها

oتحرير الذهن من االفكار والمعلومات

.التي ليس لها صله بالموضوع

o  التفاعل مع الموقف المطروح.

oتحديد مجموعة من الحلول المقترحة.



مرحله االشراق او االلهام 3.

Illumination( اللحظة اإلبداعية)

-:وتتضمن هذه المرحلة االتي 

oين انتاج المزيد والجديد من الحلول والقوان

.العامة التي ال يمكن التنبؤ بها

oا ه وتبدو الخبرات وكأنهأظهور الفكرة فج

.منظمة تلقائيا دون تخطيط مسبق

o اجراء تحليل نقدي وموضوعي لألفكار

.والحلول المقترحة 

oمهااختيار افضل وانسب الحلول بعد تقوي.



 verification(اعادة النظر)مرحله التحقق .4

-:وتتضمن هذه المرحلة االتي

oاختبار و, اختبار االفكار والحلول األصيلة التي تم التوصل اليها

.مدى صحتها

oتها تجريب االفكار التي تم التوصل اليها واالعالن عن مدى صح

.لألخرين وقيمتها بعد التنفيذ لألخرين كي يتم التعميم 

Oالوصول الى صياغات دقيقه نهائية.

oرافقه رار عمليه التقويم والمتابعة لما يحصل من متغيرات مماست

.  وما يترتب عليها من نتائج



د توووفر الخيووال االبووداعي لوودى الفوورد يعوو* 

ر موون الشووروط المهمووة والرئيسووة للتفكيوو

االبووووداعي باعتبووووار انووووه التخيوووول الووووذهني 

والتصووور عنصوورا اساسوويا موون منظومووه 

ل التفكيووور االبوووداعي اذ عووون طريوووق التخيووو

والتصوووور الوووذهني المبووودع يمكووون اموووالء 

للفورد الفراغ الفكري بنواتج جديده مفيدة

وقوود يكووون هووذا الخيووال سوولبي او ايجووابي

يعتمووود علوووى عوامووول وراثيوووه وشخصووويه 

.وتكوينية



ل ان التفكير االبداعي يمر بمراحل والتي بدورها توصويقترح البرجيت

دها يمكن تحديوالفرد الى الوالدة الحقيقية للموقف الذي يتم طرحه 

-:باالتي

 (Absorption)مرحله التشرب او االمتصاص .1

(Inspiration)مرحله االلهام.2

(Test of the Idea)مرحله اختبار الفكرة .3

Refine the process))مرحله تنقيح وتعديل العملية عند الحاجه  .4

( (Explained the solutionمرحله تفسير الحل الذي تم اختياره .5





 ً طرق تجعلك أكثر إبداعا

أقض وقتاً مع المبدعين◼

اقرأ قصص ومواقف عن اإلبداع والمبدعين ◼

افترض أن ك  شئ في الحيا  ممكن ◼

اعلع على الرسو  الكارلكاتيرلم... أضحك فرفش ◼

غاءمث  عادي قدر  على اإلصاكتب ك  شئ إلجابي وممكن أن تلو  به ، ◼

بك  شيء تتماى تحليلهأكتب قوائم ◼

ادك تخي  أن عللك مث  الباب المغلو بلف  مفتاح هذا اللف  ع◼

........أنت فلط ، اآلن ضع المفتاح داخ  اللف  ، افتح الباب و

او مسرعا او جرلا ماشياً على رجليك لهدفك أذهب ◼



-:أهداف التدريب على التفكير االبداعي

-:تتضمن عدد من االهداف الفرعية وهي االتي

م تنميه قدره الفرد على توليد افكار جديده تتس•

.خوذه من افكار سابقهأباألصالة وليست م

ر تمكين الفرد من ان ينظر الى االمور بطريقه غي•

وف او تتغير نظرته لما هو مأل( غير تقليديه)عاديه 

ده من االشياء والقضايا بمنظار جديد ومن زوايا جدي

.متعددة بعيدا عن التقليد والمحاكاة



ة تمكوووين الفووورد مووون تقليوووب الفكووورة الواحووود•

ومعرفتها من وجوه عديوده بشوكل تمكنوه مون

يقوه استيعابها وادراك ابعادها وصياغتها بطر

.تعطيه بعداً وشكالً جديداً 

تنميوووه قووودره الفووورد علوووى معالجوووه القضوووايا• 

موت و بطريقه تتسوم بالمرونوة بعيودا عون التز

.التركيز على وجهه نظر محدده



ع تمكين الفرد من القدرة على التوس• 

ل ما في تفصيل الفكرة باستحضار ك

قه يرفدها من معلومات تفصيليه دقي

.ذات صله 

ر عدد تنميه قدره الفرد على توليد اكب•

.من االفكار حول قضيه او فكره واحدة

ن الفرد من االستخدام االمثل يتمك• 

داً لذكائه باعتبار ان التفكير هو قائ

ومرشداً وموجهاً للذكاء واستثمار 

.قدراته



-:سمات وخصائص بيئة تعلم التفكير االبداعي

مخططاً لبلوغها من خالل ةالبد من وجود هدف وغايه مقصود•

.المناهج الدراسية او من خالل منهج خاص بالتفكير

ال بد من توافر انشطه مساعده معينه تنمي الذكاء في مناخ • 

علم األنشطة التفكيرية ومراحل نمو المتتتوائموان , تعليمي حر

.وقدراته



درات البد من توافر وتهيئه انشطه انمائيه متنوعه تتحدى ق• 

ل او المتعلمين التفكيرية من دون ان تثير في نفوسهم المل

.الشعور بالفشل

سه دون تدريب وتعليم المتعلم على االنتباه واالعتماد على نف• 

. االعتماد على المعلم اال في مواقف و حاالت تتطلب ذلك



االستراتيجيات الخمس إلدارة اإلبداع

ت إلى حتى تنجح أي مؤسسة في إدارة العملية اإلبداعية ال بد لها أن تلتف◼

:خمس استراتيجيات هي 

من قبل اعتبار اإلبداع أحد الموارد الرئيسية التي ينبغي أن تدار.1

اإلدارة وعدم ترك العملية اإلبداعية للصدف

ينبغي االعتقاد بأن جميع األفراد لخم قدرة على اإلبداع.2

جعل عملية اإلبداع عملية واضحة وسهلة لألفراد مع ضرورة.3

إقناعهم بقدرتهم على اإلبداع وتدريبهم على ذلك 

وجيه العملية اإلبداعية لتكون إحدى الحاجات الرئيسية ت.4

واإلستراتيجية للعمل

مؤسسةإحداث وصناعة بيئة ثقافية ترفع من قيمة اإلبداع في ال.5



ي بداعاإلالتفكير تنميةأساليب 

مارس رياضة المشي في الصباح الباكر، وتأمل الطبيعة من حولك• 

. تخصيص بعض الوقت للتخيّل والتأمل في أوقات مختلفة من كل يوم• 

أن يقوم المبدع بعرض أفكاره على من يثق بهم لمساهمتهم في تقييمها • 

استخدم الرسومات واألشكال الهندسية والتوضيحية والبيانية، وذلك بألوان مختلفة كبديل للكتابة • 

. في طرح المعلومات التي لدينا على اآلخرين

بتبادل مهام العمل مع أحد الزمالء وذلك ليوم واحد فقط-إن أمكن –القيام • 

فقد تفتح لك تلك الصور آفاقاً رحبة من الخيال، . ارسم صوراً وأشكاالً فكاهية أثناء التفكير• 

. وقد تجر لك الكثير من المعطيات التي تولد شرارة اإلبداع

قم من وقت آلخر بتغيير طريقتك في تأدية أعمالك المختلفة في العمل أو المدرسة أو البيت، • 



أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 

:التفكير بالمقلوب -1

الطالب : ، مثالأي إقلب ما تراه في حياتك ، أو قلب بعض الحقائق التى تبدو ثابته ، حتى تأتي بفكرة جديدة

المدرسة تأتي إلى الطالب ، وهذا ما حدث من خالل الدراسة : يذهبون إلى المدرسة، عندما تعكسه تقول

.باإلنترنت والمراسلة وغيرها



:التفكير بالدمج -2

..أي دمج عنصرين أو أكثر للحصول على أفكار إبداعية جديدة 

.مركبة برمائية ، وتم تطبيق هذه الفكرة = قارب + سيارة : مثال

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



:التفكير بالحذف -3

.احذف جزء أو خطوة واحدة من جهاز أو نظام إداري، فقد تكتشف أن  هذا الجزء ال فائدة له

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



:التفكير باألحالم -4

كيف ستكون تخيل أنك أصبحت مديراً لوزارة التعليم مثالً، ما الذي ستفعله؟ أو تخيل أننا نعيش تحت الماء،

حياتنا؟

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



:التفكير بالتنقل -5

.أي تحويل ونقل فكرة تبدو غير صحيحة أو معقولة إلى فكر جديدة ومعقولة

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



:التفكير بالمثيرات العشوائية -6

ال تنسى قم بزيارة محل للعب األطفال، أو سافر لبالد لم تزرها من قبل، أو امشي في مكان لم تراه من قبل، و

.أن تحمل معك دفتر مالحظات وقلم لكي تسجل أي فكرة أو خاطرة تخطر على ذهنك

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



:التفكير بالبدائل -7

.وتتلخص الفكرة فى محاولة إيجاد بدائل لعمل أشياء نقوم دائما بعملها بطرق محدده 

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



:التفكير باالستخدامات األخرى -8

..كأن تحاول إيجاد أستخدامات أخرى لألشياء 

.مثال ، أوجد عشر استخدامات أخرى للقلم غير الكتابة 

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



.. :التفكير بماذا لو-9

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

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



:التفكير بالتطوير باستمرار-10

ال تتوقف عن التطوير والتعديل في أي شيء، أمثلة وتطبيقات 

ظيفة تصور أن مؤسستك قرت االستغناء عنك، فماذا ستفعل؟ هل ستبحث عن و-أ

كر فكرة جديدة أو ستبدأ مشروعك الخاص، أو لن تفعل أي شيء بالمرة، فكر وابت

إبداعية جديدة، وطبقها إذا أمكن، وال تنسى أن الخوف على الرزق هو من 

.معوقات اإلبداع

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



منها؟ انظر إلى المخلفات والمهمالت التي في المنزل، هل بإمكانك أن تستفيد-ب

!!  ة لطعامعلى طاولتي علبة لوضع األقالم فيها، هذه العلبة كانت في األصل علب

.لكن تم تنظيفها وتزينها حتى أصبحت جميلة ومفيدة

تود أن تذهب مع عائلتك في رحلة إبداعية ، كيف ستكون هذه الرحلة؟-ج

هذا الترتيب غرفتك غير منظمة، كيف سترتبها بحيث توفر مساحة كبيرة، ويكون-د

 ً .عملي أيضا

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



سيزورك بعض أصدقائك في المنزل، كيف ستسقبلهم بطريقة إبداعية؟-هـ

رغبت في تنشيط أفراد أسرتك بنشاط إبداعي جديد، كيف سيكون هذا النشاط؟-و

لها؟قررت أن تزرع حديقة منزلك أو تزود شقتك  بنباتات الزينة، كيف ستفعل وكيف سيكون شك-ز

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 



الحظت أن النفقات المالية كثيرة في منزلك، كيف ستقلص هذه النفقات؟-ح

.  طرق لتزيد من معرفتك10تود أن تتعلم وتزيد ثروتك المعرفية، ابتكر -ط

لمنزل؟ إذا كنت تعتمد على احد في أعمال المنزل، تصور أنك تخليت عنه لمدة اسبوع، كيف ستدبر أعمال ا-ى

 ً .وطبق هذا التمرين عمليا

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية 
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المقدمة

قة هو قدرة الشخص على توليد أفكار جديدة وإعطاء بدائل وحلول وإمكانيات بطرياإلبداع•
ؤ به، إذ فريدة ومختلفة، كما يعرف بأنه القدرة على تصور شيء أصلي وفريد   ال يمكن التنب

ص في يجب أن تكون األفكار معبرة ومثيرة وخيالية، كما يعتبر مرآة لمدى جمال تفكير الشخ
د في أي ظرف من الظروف، وال ينتقل اإلبداع بالوراثة بل إنه مكتسب بمعنى إذا استمر الفر
صل إلى تعلم وإدراك األشياء بشكل متفرد ومختلف مع إطالق عنان التفكير إلى الخيال سوف ي

.اإلبداع

جتمع هو عملية تطبيق األفكار الجديدة التي تعطي قيمة للمؤسسة والدولة والماالبتكار•
ة عن أيًضا، ويعتبر االبتكار الطريقة المناسبة لعمل أي شيء، والذي يمكن أن يكون عبار

.تكنولوجيا جديدة، أو خط أو طريقة جديدة لإلنتاج، أو تحسين في المنتج الحالي
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معوقات اإلبداع واالبتكار في التعليم

ضعف المناهج الدراسية-1

زيادة األعباء التربوية على المعلمين-2

اإلصرار على طرائق التدريس التقليدية-3

شح األبحاث العلمية التي تتناول موضوع اإلبداع واالبتكار في التعليم-4
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أهداف ورقة العمل

0التحديثوتقبلواالتجاهاتاألفكارتعديلمثلقريبةأهداف-

إبداعاتهمإلظهارللطالبومالئممناسبمناختوفيرفيتتمثلوسطيةأهداف-

0الفكريةاتهميوإمكان

 .اإلبداعيةللعملياتوالمتعلمالمعلمإتقانفيتتمثلالمدىبعيدةأهداف-
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نتائج ورقة العمل

.وصول المتعلمين إلى حلول لمشاكلهم التعليمية والحياتية•

.زيادة قدرة المتعلمين على اإلنجاز•

.مساعدة المتعلمين على القيام بالمهام بأقصر وقت وجهد ممكنين•

.المساهمة في حل العديد من التحديات التي تواجه حياة اإلنسان•
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توصيات ورقة العمل

الجوابإيجادعلىاألطفالتشجيع-1

األطفال يتعلمون والمعلمون يالحظون-2

جلوس الطلبة حول طاوالت مستديرة-3

التركيز على مشروع واحد بدالً من مشاريع متعددة-4

التركيز على مشروع واحد بدالً من مشاريع متعددة-5
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توصيات ورقة العمل

التركيز على المفهوم-6

اعتبار أن كل فكرة هي براءة اختراع-7

استخدم أدوات واستراتيجية التفكير التصميمي-8

استخدام طرق جديدة للتدريس-9

تضمين التربية الفنية في نظام التعليم-10
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المصادر والمراجع

•10 Ways Educators Can Make Classrooms More Innovative

•The Role of Creativity and Innovation in Teaching

داعياإلبالتفكيرتطبيقصعوبات،المطيريأحمد•

معوقات اإلبداع في عملية التعليم"، (5/10/2020)أسماء شاكر •
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