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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى العالقة بين التفكير الجانبي وأسموب حل 
المشكالت لدى الطالب الموىوبين بمحافظة الطائف، وأجريت الدراسة عمى عينة بمغ عددىا 

لمرحمة الثانوية الموىوبين )الصف األول الثانوي، الثاني الثانوي، والثالث ( طالبا من طالب ا69)
الثانوي( بالمدارس العادية بمدينة الطائف، وقد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة، 
واستخدمت الدراسة األدوات التالية: مقياس التفكير الجانبي، وقد تم إعداد المقياس من قبل 

مفردة موزعة عمى األبعاد الخمسة ( ۷۳المقياس في صورتو النيائية عمى )الباحث، واشتمل 
              )البدائل، التركيز، التحدي، الدخول العشوائي، الحصر(. ومقياس حل المشكالت 

( مفردة موزعة عمى األبعاد 69)من إعداد الباحث (، والذي اشتمل في صورتو النيائية عمى )
تعريف المشكمة، توليد البدائل، اتخاذ القرار، التقييم(. وتوصمت الدراسة الخمسة )التوجو العام، 

إلى النتائج التالية: أن استجابات عينة الدراسة حققت درجة مرتفعة في جميع أبعاد مقياس 
لممفردة(، كما أنو توجد . 3.۴۵۷، ع = 1.2.4التفكير الجانبي والدرجة الكمية لممقياس )م= 

0.05ية عند مستوى )فروق ذات داللة إحصائ  عام"  49( بين الطالب ذوي العمر
عام" في البعد األول "البدائل"، وفي البعد الثاني  49عام" لصالح فئة " .4والطالب ذوي العمر 

التركيز"، و في البعد الثالث "التحدي"، وفي البعد الرابع "الدخول العشوائي"، وفي البعد الخامس 
، باالضافة إلى الدرجة الكمية لمقياس التفكير الجانبي، وأيضأ، كما توجد فروق بين الحصر"

عام " في البعد  41عام " لصالح فئة"  .4عام"، والطالب ذوي العمر  41الطالب ذوي العمر 
الثالث "التحدي"، وفي البعد الرابع "الدخول العشوائي"، وفي البعد الخامس "الحصر"، باإلضافة 

عام"، كما أن استجابات عينة  41جة الكمية المقياس التفكير الجانبي لصالح فئة" إلى الدر 
الدراسة حققت درجة مرتفعة في ثالثة أبعاد من مقياس حل المشكالت وىي )تعريف المشكمة، 
توليد البدائل، التقييم(، كما كانت درجات عينة الدراسة من الطالب الموىوبون " مرتفع جدا " في 

البعد األول " التوجو العام والبعد الرابع " اتخاذ القرار ". باالضافة إلى أنو توجد فروق بعدين ىما 
عام " والطالب ذوي  41عام" وكل من الطالب ذوي األعمار"  49بين الطالب ذوي العمر" 

عام" في جميع أبعاد مقياس حل المشكالت، وىذا يؤكد أن  49عام" لصالح فئة " ۸۴العمر" 
ر سنة أعمى في القدرة عمى حل المشكالت من الطالب األكبر سنا، وتوجد فروق الطالب األصغ

عام( عمى جميع األبعاد، ماعدا البعد  ۸۴و ۸۳عام( وكذلك بين ) 41، 49بين فئتي العمر )
عام في البعد األول. كما أشارت نتيجة  ۸۴، ۸۳األول، كما أنو ال توجد فروق بين فئتي )

          لتفكير الجانبي يرتبط بالقدرة عمى حل المشكالت ارتباط موجبةالدراسة الحالية إلى أن ا
 دال إحصائيا.

 الكممات المفتاحية: التفكير الجانبي، أسموب حل المشكالت و الطالب الموىوبين.
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Abstract 
The study aimed to identify the relationship between lateral 

thinking and problem solving in gifted students in Taif governorate. The 
study was conducted on a sample of (96) gifted Secon secondary 
school students (first secondary, secondary and third secondary) They 
were selected in CCO 2CO ere a simple random way. The study used 
the following tools: the lateral thinking scale, the scale was prepared by 
the researcher, and the standard included a total of (37) units 
distributed over the five dimensions (alternatives, focus, challenge, 
random entry, inventory). And the problem-solving scale, prepared by 
the researcher, which included in its final form (36) individual distributed 
across the five dimensions (general orientation, definition of the 
problem, generation of alternatives, decision-making, evaluation .The 
study found the following results: The responses of the sample of the 
study achieved a high degree in all dimensions of the lateral thinking 
scale and the total score of the scale. There are also differences 
between students 16 years of age and 18 year old students in favor of 
the 16 year class in the dimension in the second dimension "focus", in 
the third dimension "challenge", in the fourth dimension "random entry", 
in the fifth dimension "inventory", in addition to the total score of the 
lateral thinking scale(M=4.281, SD=0.893 for item), IV rore and also 
there are differences between students 17-year-olds and 18-year-old 
students for the 17-year class in the third dimension of the challenge In 
addition to the total score of the lateral thinking scale for the category of 
"17 years". The responses of the sample of the study achieved a high 
degree in three dimensions of the problem-solving scale (definition of 
the problem, generation of alternatives, Evaluation), and the grades of 
the sample of gifted students were "very high" in two imensions: first 
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dimension "general orientation" and fourth dimension "decision making". 
In addition, there are differences between 16-year-old students and 
17-year-olds and 18-year-olds in favor of the 16-year class in all 
dimensions of the problem-solving scale, which confirms that younger 
students are more capable of solving (17 and 18 years) on all 
dimensions, 

except for the first dimension, and there are no differences between the 
categories (17, 18 years) in the first dimension. The results of this study 
also indicate that lateral thinking has postitve correlation with the ability 
to solve problems. 

Key words: lateral thinking, problem solving and gifted students. 
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 مدخل إلى الدراسة -المبحث األول : 
 مقدمة :

الموىبة نعمة من اهلل تستوجب الشكر، وكل أمة تفتخر بموىوبييا فبيم تقوى وبقدر 
االىتمام بيم تتطور وتتقدم، وىي أمانة يشارك فييا الجميع لكي نصل بالطالب الموىوبين إلى 

ريب المتعممين عمى ممارسة ميارات روافد النماء واالزدىار، كذلك اىتمت التربية الحديثة بتد
التفكير، ليتمكنوا عمى مجابية متطمبات حياتيم، وعمى التفكير اإلبداعي البناء والذي يساعدىم 
عمى حل مشكالتيم. وبالنسبة لنا نحن المسممين فقد حث القرآن الكريم الناس عمى التفكير في 

عقول الراجحة، ويصفيم القرآن الكريم ممكوت اهلل، وجعل التفكر من السمات المميزة ألصحاب ال
 (۱3۸۸،1،دائما بأنيم يتفكرون في خمق السموات واألرض )عبد المختار وانجي

إن من أىم العمميات التي تسيطر عمى السموك اإلنساني وتمعب الدور الحاسم في 
ر الحياة توجييو، ىي عممية التفكير، تمك العممية العقمية المعرفية العميا التي كانت وراء تطو 

اإلنسانية، والتي من خالليا أيضأ استطاع اإلنسان أن يسيطر عمى كافة الكائنات الحية، 
واكتشاف الحمول الفعالة لمتغمب عمى مشكالتو، وبالتالي الحفاظ عمى بقاء نوعو. ىذا باإلضافة 

تفكير إلى أن األسموب الذي يفكر فيو الفرد يعد قوة كامنة تؤثر عمى كافة تفاعالت، ويعد ال
مفيوم معقد ينطوي عمى أبعاد ومكونات متشابكة تعكس الطبيعة المعقدة لمدماغ وىو سمسمة من 
النشاطات العقمية التي يقوم بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقبالو من طريق واحدة أو 
أكثر من الحواس الخمس، وىو مفيوم مجرد ينطوي عمى نشاطات غير مرئية وغير ممموسة، 

نالحظو أو نممسو ىو نواتج فعل التفكير سواء كانت بصورة مكتوبة أو منطوقة، أو حركية  وما
 (.۸۱، ۱33۵أو مرئية )شواىين، 

وقد أشارت العديد من الدراسات التربوية الحديثة إلى أن الطالب ال يمتمكون طرائق 
ضيع الدراسية التفكير والميارات العقمية الجيدة التي تجعميم مبدعين من خالل حفظ الموا

المختمفة واسترجاعيا، وعدم استخدام المواقف أو المشكالت التي تتطمب ميارات لحميا أثناء 
التعميم، لذا أصبح التعميم من أجل تنمية ميارات التفكير العميا استراتيجياتو لمتعميم في الدول 

            رفة ومع متغيرات العالمذلك المتعمم من التعامل بكفاءة وفاعمية مع تفجر المع المتقدمة، إذ يمكن
            المعاصر الذي يعتمد عمى التفكير وحل المشكالت كأساس لمتقدم والتطور الحضاري

(12 ،2007 ،Fisher.) 
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ويعد التفكير الجانبي البحث في بدائل وطرائق واقتراحات وآراء كثيرة قبل اتخاذ القرار من 
لمتفكير بيذه الطريقة أسموب الحوار، والتخيل،  أجل حل المشكالت، ومن أشير الوسائل

عادة الوصف، والتفكير من زوايا متعددة، ويسير أحيانا وفق خطوات لحل مشكمة  والتصور، وا 
معينة وال يقصد بيا التمسك الحرفي بتسمسميا، فقد يحصل أحيانا أن تحل المشكمة بمجرد تغيير 

أنت الذي أخذت ىذا الشيء فترد بسرعة: نظرتك إلى األمور، كأن يتيمك أحد الناس بأنك 
ولماذا ال تكون أنت الذي أخذتو؟ أو عندما يعاتبك أحدىم بأنك ال تتصل بو، فترد ولماذا لم 
تبادر أنت؟ أو تخبره بأنك اتصمت فعال ولكنو لم تكن موجودة، وىكذا، مثل ىذه األساليب تسمى 

 (.Richardson , et al،.  6، 2003-9بأساليب التفكير الجانبي )
أن الطمبة الموىوبين يتميزون بمجموعة من الخصائص النفسية ( ۱33۴ويرى جروان )

والسموكية والمعرفية التي تميزىم عن أقرانيم من العاديين، ولكن قد تكون ىذه الخصائص 
اإليجابية التي يتسم بيا ىؤالء الطمبة سببا رئيسيا في معاناتيم، حيث يتعرضون إلى مجموعة من 

           مات والمشكالت االجتماعية، والتي يكون ليا تأثيرا سمبيا عمى أدائيم األكاديمي األز 
واالجتماعي وتقدير الذات خصوصا في ظل غياب المؤسسات الرسمية الراعية ليم. ويشير 

، أ( إلى أن األزمات والمشكالت التي يواجييا ىؤالء الطمبة غالبا ما يكون ۱33۱جروان )
 ة، حيث تتطور وتنمو إلى مراحل عمرية متقدمة.طابعيا تطوري

ومما سبق يتضح أن الطالب الموىوبين يواجيون العديد من المشكالت التي تواجييم في 
حياتيم والتي تؤثر عمى شخصيتيم، وباألخص، خالل فترة النمو لدييم، ولذا تحتاج إلى أنواع 

ه الدراسة لمبحث في درجة التفكير مختمفة من التفكير، وأسموب لحل المشكالت، لذلك جاءت ىذ
 الجانبي وعالقتو بأسموب حل المشكالت لدى الطالب الموىوبين بمحافظة الطائف.

ندرة الدرسات السابقة سواء  -وعمى حد عممو –تبين لدى الباحث  مشكمة الدراسة:
تو بأسموب كانت أجنبية أو عربية التي تناولت التفكير الجانبي باعتباره استرتيجية فعالو وعالق

حل المشكالت لدى الطالب الموىوبين، ومن خالل االتصال الدائم لمباحث مع المراكز 
والمؤسسات التعميمية الميتمة باألطفال الموىوبين في مدينة الطائف وجد أن ىناك مشكمة في 
عممية تعميم الطالب الموىوبين وعدم استخدام استراتيجيات تعميمية تتالئم وحاجات الطالب، 

مر الذي حدا بالباحث إلى االستقصاء والبحث عن أىم الطرق واالستراتيجيات المناسبة في األ
 ال لمميا تعميم الطالب الموىوبين، وقد وجد أن استراتيجية التفكير الجانبي قميمة االستخدام، بل

        قد تكون شبو معدومة، مما جعمو يقوم بمناقشة المعممين المختصين بالموىبة وكذلك 
أخصائيي التربية الخاصة حول استخدام ىذه االستراتيجية، مما القت ترحيبا وموافقة جمة من 

 جميع األطراف.
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وىي دراسة ارتباطيو بين التفكير الجانبي ( ۱3۸۱وقد وجد الباحث دراسة عموان )
والتي ىدفت إلى التعرف عمى درجة ( ۱3۸۲وسمات الشخصية، وكذلك دراسة صالح وسعود )

لجانبي لدي طمبة جامعة بغداد، وىاتان الدارستان لم تتطرقا بشكل مباشر إلى العالقة التفكير ا
بين التفكير الجانبي وأسموب حل المشكالت لدى الطالب الموىوبين، وبناء عمى ذلك فقد قام 

 الباحث بالبحث واالستقصاء حول مشكمة الدراسة التي تتمحور باإلجابة عمى األسئمة التالية:
 راسة:أسئمة الد

 . ما درجة التفكير الجانبي لدى الطالب الموىوبين بمحافظة الطائف؟4
0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). ۱ )0 عمى درجة التفكير الجانبي

 لدى الطالب الموىوبين بمدينة الطائف تعزي لمتغير العمر؟
 الموىوبين بمدينة الطائف؟. ما درجة حل المشكالت لدى الطالب 6
0.05. ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1  في درجة أسموب حل )

 المشكالت لدى الطالب الموىوبين بمدينة الطائف تعزي لمتغير العمر؟
 . ىل توجد عالقة ارتباطيو بين درجة التفكير الجانبي ودرجة أسموب حل المشكالت لدى5

 الطالب الموىوبين بمدينة الطائف؟
 ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن:أىداف الدراسة: 

 . العالقة بين التفكير الجانبي وأسموب حل المشكالت لدى الطالب الموىوبين بمدينة الطائف.4
 . درجة التفكير الجانبي لدى الطالب الموىوبين بمدينة الطائف.2
 الموىوبين بمدينة الطائف.. درجة حل المشكالت لدى الطالب 6
. الفروق في التفكير الجانبي وأسموب حل المشكالت لدى عينة الدراسة من الطالب الموىوبين 1

 تبعا لمتغير العمر. 
 أىمية الدراسة:

 أوال: األىمية النظرية:
 الكشف عن أىمية التفكير الجانبي، وأثره عمى أسموب حل المشكالت. -
 شكالت، مفيومو، أنماطو.التعرف عمى أسموب حل الم -
 إدراك ماىية الموىبة، من حيث: تعريفيا، واكتشافيا، واالتجاىات الحديثة في التعامل معيا. -
تظير أىمية الدراسة الحالية في أنيا تقدم مرجعا تربويا وأكاديميا يمكن االستفادة منو وتعميمو  -

 عمى الطالب الموىوبين في المراحل التعميمية المختمفة.
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بيان أىمية الدور الذي يمكن أن تقوم بو استراتيجية التفكير الجانبي في العممية التعميمية  -
 وكذلك عالقتيا بأسموب حل المشكالت لدى الطالب الموىوبين.

إثراء البحوث التربوية في البيئة السعودية بوجو خاص في إعداد دراسات حول التفكير الجانبي  -
 لدى الطالب الموىوبين.

 : األىمية التطبيقية:ثانيا
تفيد نتائج ىذه الدراسة األخصائيين النفسيين واالجتماعيين والتربويين في مجال التربية  -

الخاصة بشكل خاص، والتعميم العام بشكل عام، في وضع برامج تربوية قائمة عمى 
 استراتيجية التفكير الجانبي في تنمية الجوانب االنفعالية واالجتماعية والتعميمية.

فيد نتائج ىذه الدراسة األخصائيين النفسيين واالجتماعيين والتربويين في اختيار أفضل ت -
 استراتيجيات التفكير في عممية تعميم الطالب الموىوبين.

يستفيد الطالب الموىوبون من ىذه الدراسة التعرف عمى مستوى التفكير الجانبي لدييم   -
 وتوظيفو لحل المشكالت. 

عداد دراسات  يأمل الباحث أن تكون  - ىذه الدراسة خطوة مفيدة من أجل تطوير أدوات وا 
عديدة حول استراتيجية التفكير الجانبي واالستراتيجيات التعميمية األخرى في البيئة العربية 

 بشكل عام والبيئة السعودية بشكل خاص حول. 
النفسي لمطالب  أن نتائج الدراسة الحالية تعطي الفرصة لتقديم البرامج اإلرشادية والتوجيو  -

 والصراعات النفسية التي يتعرضون ليا.  الموىوبين لمتخفيف من المشكالت
 مصطمحات الدراسة: التعريف االصطالحي -

ىو نمط من التفكير يعتمد عمى ابتكار أكبر عدد ممكن من الحمول والبدائل  التفكير الجانبي:
            وقف والقفز بخطواتويمكن النظر من خاللو عمى أكثر من جية في المشكمة أو الم

حل المشكمة، أي اإلبقاء عمى كل المعمومات المتاحة، وال يعتمد في خطواتو عمى المسار 
الواضح كما ىو في التفكير الراسي العامودي الذي يسير في خطوات متتابعة ومتسمسمة، 

          (. ۸۴۵، ۱33۸والتفكير الجانبي يركز عمى واقع األمر ال وليس األمر الواقع )محمود، 
        ويعرفو الباحث إجرائيا عمى أنو: نمط من التفكير يعتمد عمى ابتكار أكبر عدد ممكن من الحمول 
والبدائل لمشكمة أو موقف من المواقف الحياتية عمى مستوى المرحمة الثانوية ويقاس باالختبار 

 الذي أعده الباحث.
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التفكير المركب يجمع بين أنماط التفكير ويعرف بأنو نمط من  أسموب حل المشكالت:
التقاربي، واالستداللي، والناقد، وتختمف نسبة ىذه األنماط المكونة لنشاط حل المشكالت 
باختالف طبيعة الموقف المشكل والمعمومات الماثمة فيو. ويعتمد ىذا النشاط عمى عمميات عقمية 

 (.۱۵۷، ۱33۸)عنانی، معرفية معقدة في تفاعميا مع البنية المعرفية لمفرد 
ويعرفو الباحث إجرائيا عمى أنو: قيام طالب المرحمة الثانوية الموىوبين بمحافظة 
الطائف، والذين تم اختيارىم ليذا المركز بتحديد مدى انطباق كل عبارة عمييم وذلك عمى مقياس 

 أسموب حل المشكالت.
ميز بقدرات عقمية عالية، والتي يعرف الموىوب بأنو ذلك الفرد الذي يت الطالب الموىوبين :
درجة عمى مقاييس الذكاء، كما يتميز بمستوى عال من التفكير ( ۸۷3تزيد نسبة ذكائو عن )

اإلبداعي، والقدرة عمى التعبير عن الجديد غير التقميدي وطرح أفكار مبتكرة الحل المشكالت 
 (. Daviel  &Kauffman،  1998التي تواجو األفراد )

بأنيم طالب المرحمة الثانوية الموىوبين في مدارس مدينة  حث إجرائياويعرفيم البا
الطائف، والذين تم اختيارىم ليذا المركز بناء عمى أسس التشخيص المعتمدة من قبل إدارة 
التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية، والتي تعتمد عمى محكات نسبة الذكاء والتحصيل 

ه(. حدود الدراسة: تتحدد الدراسة 4161-4169ة والتعميم السعودية، الدراسي )وزارة التربي
 باألبعاد التالية:

تناولت الدراسة الحالية: أسموب التفكير الجانبي، وأسموب حل الحدود الموضوعية:  -2
 المشكالت، لطالب المرحمة الثانوية الموىوبين في مدارس التربية والتعميم . 

اء الدراسة الحالية عمى عينة من طالب المرحمة الثانوية الموىوبين تم إجر  الحدود المكانية: -1
 بالمدارس العادية بمدينة الطائف.

/ 4166تم تطبيق أدوات الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام  الحدود الزمانية: -٣
 ه. .416

 تم تطبيق األدوات التالية: الحدود اإلجرائية: - 4
 نبي: من إعداد الباحث:أوال: مقياس التفكير الجا

ىذه الدراسة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة، وىي عبارة عن مقياس لبيان  لتحقيق أىداف
مستوى التفكير الجانبي لدى الطالب الموىوبين في مدارس التربية والتعمم بمحافظة الطائف. 

تحدي ، الدخول حيث تكون ىذا المقياس من خمسة أبعاد ىي بالترتيب )البدائل، التركيز، ال
 العشوائي، والحصر(، لكل بعد تسع فقرات.
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 ثانيا: مقياس أسموب حل المشكالت :من إعداد الباحث:
التحقيق أىداف ىذه الدراسة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة، وىي عبارة عن مقياس 

فظة لبيان مستوى التفكير الجانبي لدى الطالب الموىوبين في مدارس التربية والتعمم بمحا
الطائف. حيث تكون ىذا المقياس من خمسة أبعاد ىي بالترتيب )التوجو العام، تعريف المشكمة، 

 توليد البدائل، اتخاذ القرار، والتقييم(، لكل بعد ثمان فقرات.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة -المبحث الثاني : 

 أوال: اإلطار النظري ":المحور األول: التفكير الجانبي 
( Lateral(: إن مصطمح )lateral thinkingالتفكير الجانبي ) - م التفكير الجانبي:مفيو 

( محاولة حل Lateral Thinkingيعني األصالة أو اإلبداع أو الحداثة، بينما يعني مصطمح )
المشاكل بأساليب غير تقميدية، وقد ارتبط التفكير الجانبي بالمفكر العالمي )إدوارد ديبونو( الذي 

          ، والذي ىو رؤية جديدة لإلبداع بدون(۸3، ۱33۴ىذا المصطمح حديثا )حسين، ابتدع 
        تقيد الطرح األفكار، سواء من حيث الميارات اإلبداعية أو اإلستراتيجيات المستخدمة 
لتحقيق الميارات، فيو نمط إبداعي موحد ومتكامل يساعد األفراد عمى إنتاج طرق جديدة من 

أدوات صنع القرار والذي سوف ينعكس تعممو عمى طريقة أدائنا لمميام اليومية حيث  التفكير أو
(. وتتعدد طرق التفكير De bono، 2006، 17ستتسم بالسرعة والدقة والجودة العالية )

 الجانبي، فمنيا:
 . البدائل: ىناك مجموعة كبيرة من البدائل لمحل المطروق تقريبا في كل مشكمة، ولكننا عادة ال4

 ننظر إلى ىذه البدائل بجدية.
. التركيز: من النافع جدا في إيجاد أفكار جديدة أن نحول التركيز في إطار المشكمة ، إلى 2

 التركيز خارج إطارىا لتوليد أفكار أخرى.
. التحدي: حطم حدود التفكير التقميدي بواسطة التحدي والجرأة، ، وليس بالضرورة أن تكون 6

 ىي الحل األمثل.
        الدخول العشوائي: استخدم مدخال إلى الحل غير متصل بالنظام، لفتح خطوط جديدة .1

 من التفكير.
               . الحصر: قيد نتائج ابتكاراتك، حتى ال تنسى أيا من تمك األفكار واالبتكارات، 5

ن بدت غير عممية أو ذات قيمة، فربما احتجتيا في وقت آخر                    حتى وا 
(98 ،2006  ،Sloane  &Kogan .) 

إلى أن ىناك مجموعة من ( ۸۵۱-۸۵۸، ۱33۵أشار محمود ) -مبادئ التفكير الجانبي: 
. التعرف عمى 4المبادئ التفكير الجانبي ال ينفصل أي مبدأ منيا عن األخرى، وىي كما يمي:

 األفكار المتسمطة والتي تستقطب باقي األفكار.
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 إدراكية بديمة عن الرؤية األحادية التي تحددت في المبدأ األول. . البحث عن اختيارات2
. استخدام الصدفة أي إدخال عنصر من العشوائية والمفاجأة لتجديد األفكار، وعنصر الصدفة 6

 ىو مناقض لمتبرير
 . فاعمية الدافعية العقمية من خالل النظر إلى األشياء التي لم ينتبو الييا أحد.1

ىنالك أربعة عناصر أساسية في عممية التفكير الجانبي عند حل  لجانبي:عناصر التفكير ا
 المشكالت وىي:

عند وجود أي مشكمة أمام الفرد فإنو بحاجة إلى التفكير في مجموعو من  . اختيار الفرضيات:2
الحمول التي يمكن إدراجيا تحت نوعين أحدىما يمكن تطبيقو، فالفرد بطبيعة الحال يميل إلى 

لفرضيات الخاطئة، اذ يمكن التوصل إلى حل المشكمة التي نحن بصدد التفكير بيا اختيار ا
 (.Sloane، 1994، 15وذلك بإغالق الحمول الصحيحة والممكنة )

من أجل حل المشكالت بشكل جانبي يتوجب عمينا البدء بطرح  طرح األسئمة الصحيحة:. ۲
 (.Sloane،  1994، 1مشكمة ) أسئمة واسعة جدا في مضمونيا لتحديد اإلطار الصحيح لم

. اإلبداع: في حالة ظيور أية مشكمة معقدة نواجييا فإننا غالبا ما نستخدم طريقة غير تقميدية، 6
لذلك يتوجب عمينا عندىا أن نكون مبدعين في الوصول لمقضية في اتجاه جديد تماما لم 

 (.Sloane،1994، 16-15يتطرق إليو أحد من ذي قبل )
نطقي: يعد التفكير الجانبي أكثر من مجرد تجميع لألفكار الغريبة، لذلك نحتاج . التفكير الم1

 (.Sloane،  1994، 16إلى القدرة عمى التحميل المنطقي لتمك األفكار وبدقة عالية جدا )
يعتقد دي بونو ( أن لمتفكير الجانبي ميارات يمكن التدرب عمييا  ميارات التفكير الجانبي:

اإلدراك  -:  Generation of new Perceptionوليد إدراكات جديد: . ت4والميارات ىي: 
ىو التفكير الغرضي الواعي اليادف لما يقوم بو المتعمم من عمميات )عقمية( ذىنية يفرض الفيم 
أو اتخاذ القرار أو حل المشكالت أو الحكم عمى األشياء أو القيام بعمل ما، فاإلدراك نوع الرؤية 

المتعمم نحو الفكرة بيدف فيميا ويؤكد) دي بونو( عمى إن التفكير واإلدراك  الداخمية التي توجو
أما واحدا، وبناء عمى تعريف )دي بونو( لمتفكير بأنو التقصي لمخبرة من أجل غرض ما، فقد 
             يكون ىذا الغرض تحقيق الفيم أو اتخاذ القرار أو حل المشكالت أو القيام بعمل ما

 (..19-19۳، ۱33۳، )ابوجادو ونوفل
تعتبر المفاىيم  -: Generation of new Conceptsتوليد مفاىيم جديدة: . ۲

أساليب أو طرق عامة لعمل األشياء ويعبر عن المفاىيم أحيانا بطرق واضحة، وحتي يعبر 
 بذل مجيود الستخالص ىذا المفيوم .عن مفيوم ما البد من 
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: يعرف )دي بونو( كما  Generation of new ideas. توليد أفكار جديدة :٣
الفكرة بأنيا شيء يتصور )يفيم من خالل العقل واألفكار ( ۸۷۸، ۱3۸۷ورد في الكبيسي ) 

ىي طرق مادية لتطبيق المفاىيم، والفكرة يجب أن تكون محددة ويجب أن توضع الفكرة 
والفوري  موضع الممارسة، ومن أجل توليد أفكار جديدة يحذر )دي بونو( من الرفض السريع

لألفكار، ويجب أن يتم التفكير في ىذه الحالة بطريقة تشير إلى التفاؤل، بل قد يتطمب 
التفكير في ىذه الحالة وذلك لمحصول عمى حزمة من األفكار اإلبداعية. وتقويم األفكار 
المطروحة يأتي الحقا، لذلك فان الجيد المبذول يجب أن يتركز نحو تحسين وبناء الفكرة 

 (۸۷۸.،۱3۸۷ي ، )الكبيس
من مبادئ  -:  Generation of new Alternatives. توليد بدائل جديدة: 4

 التفكير الجانبي أنو طريقة خاصة لتأمل
الحمول بين مجموعة ممكنة ومتاحة، حيث ييتم التفكير الجانبي باكتشاف أو توليد طرق 

من السير في خط مستقيم، أخرى إلعادة وتنظيم المعمومات المتاحة وتوليد حمول جديدة بدال 
والذي يقود عندئذ إلى تطوير نمط واحد. إن البحث عن طرق بديمة أمر طبيعي لدى األفراد 
الذين يشعرون أنيم يقومون بذلك. وىذا أمر صحيح إلى حد ما، لكن البحث من خالل التفكير 

دائل يبحث الجانبي يذىب إلى ما ىو أبعد من البحث الطبيعي، ففي البحث الطبيعي عن الب
األفراد عن أفضل البدائل الممكنة، لكن البحث عن البدائل من خالل توظيف التفكير الجانبي 

 119۵، ۱33۳يتيح لألفراد توليد بدائل كثيرة بحسب قدرة ىؤالء األفراد) ابوجادو ونوفل، 
 (.۸۷۱، ۱3۸۷الكبيسي، 

( ىو العمل عمى إن اإلبداع حسب )دي بونو -. توليد إبداعات )تجديدات( جديدة: 5
          إنشاء شيء جديد بدال من تحميل حدث قديم وتشمل اإلبداعات أو التجديدات نمطا
           من التفكير الجانبي وغالبا ما يكون توليد اإلبداعات المألوفة سريعا بينما إنتاج

        يوعااإلبداعات األصيمة يحدث ببطء ومن ثم يكون من السيل استبعاد اإلنتاج األكثر ش
               من خالل الطمب من األفراد االقتصاد عمى إنتاج األفكار األصيمة اإلبداعية 

 (. 19۴، ۱33۳)ابوجادو ونوفل، 
أىم استخدامات التفكير ( ۷3، ۱33۵يمخص دي بونو ) استخدامات التفكير الجانبي:

 الجانبي في الجوانب التالية:
ظائف تتطمب من الشخص وتجبره عمى توليد أفكار جديدة مثل ىنالك و  -. األفكار الجديدة: 2

 البحث، التصميم اليندسة المعمارية، اإلعالم .... الخ( 
يكون لدى الفرد الدافع أو الحافز لتوليد أفكار جديدة عند ظيور المشاكل  - حل المشكالت:. ۲

 والتي تجبره عمى فعل ذلك.
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نظر مرة ثانية إلى األشياء التي ال يمكن الشك بيا أي وىي إعادة ال -. إعادة التقييم الدوري: ٣
تحدي جميع االفتراضات التي تقول بأن ىذه العممية غير مجدية عن إعادة تقييم شيء ما 

 ألنو ثمة حاجة ماسة إلعادة التقييم عمى اإلطالق فإنيا فقط مجدية عند إعادة التقييم مرة.
التفكير المنطقي والرياضيات  -لسموك الفطري( : . التعامل مع االختيار اإلدراكي األول ) ا4

متشابيان فكالىما معموماتيما من المرحمة الثانية التي تتعامل مع التقنيات واآلليات ويمكن 
استخداميا فقط في نياية المرحمة األولى. ففي المرحمة األولى تكون المعمومات مقسمة 

معيا وبشكل فعال خالل تقنيات  حسب االختيار اإلدراكي إلى مجموعات يمكن التعامل
وآليات المرحمة الثانية. وىذا ما يسمى باالختيار اإلدراكي الذي يحدد ما يجب أن تحتويو كل 

 مجموعة )فاالختيار اإلدراكي ىو ذلك السموك الفطري داخل والطبيعي لمفعل( .
ة التفكير الجانبي ربما يكون االستخدام األكثر أىمي -.الحد من التقسيم الحازم واالستقطاب: 5

عندما يستخدم بشكل غير مدروس عمى اإلطالق لكنو يمثل ميارة ممتمكة لدى شخص ما 
وعمى أساس أنو ميارة يتوجب عمى التفكير الجانبي أن يتبع ظيور تمك المشكالت التي ليس 
من شأنيا سوی خمق تمك التقسيمات واالستقطاب بالتفكير التي يفرضيا العقل عمى ما يتم 

 ستو ومناقشتو.درا
( ۲۱۰۲وقد أشارت عصفور ) -أىمية استخدام التفكير الجانبي في عممية التعمم: 

 إلى أنو يمكن تمخيص أىمية استخدام التفكير الجانبي في عممية التعمم بالنقاط اآلتية:
يعد أداة  -۱يشجع عمى تقدير قيمة التنوع في األفكار بين المتعممين وتدعيم العالقة بينيم.  -4

 مرنة يمكن تطبيقيا في االختصاصات المختمفة.
يجاد الحمول المبدعة لممشكالت الصعبة والمعقدة.  -6  يساعد عمى توليد األفكار، وا 

ويرى الباحث أىمية استخدام التفكير الجانبي في عممية التعمم فيو يشجع عمى تقدير 
ير خارج الصندوق، وينمي قدرة قيمة التنوع في األفكار بين المتعممين، ويشجع عمى ممارسة التفك

تحويل  الطالب عمى التخيل لموصول إلى حل المشكالت، باإلضافة إلى أنو يساعد عمى
صدار الحكم عمى األفكار المستقبمية،  المشكالت إلى فرص، والتوصل إلى قرارات أفضل، وا 

مة عمى التفكير األمر الذي يساعد عمى حل المشكالت وبالتالي يجعل التفكير الجانبي حياتنا قائ
أسموب حل المشكالت  -خالية من االندفاعية وعدم التأني في إصدار األحكام. المحور الثاني:

Problem Solving Style 
تقوم معظم البحوث التي تتناول استراتيجيات األفراد في  - :تعريف أسموب حل المشكمة 

عل أو أداء بنائي يقوم بو حل المشكمة عمى مسممة أساسية وىي أن حل المشكمة عبارة عن ف
الفرد مستخدمة بعض استراتيجيات الحل مع اعتبار أن الفعل ىنا قد يكون أحد أو كل من فعل 

، ويعرف حل المشكالت ، بأنو تصور (۴۴، ۸۵۴۵حرکی عضمی، عقمی، وجدانی )سالمة، 
لى حل عقمي ينضوي عمى سمسمة من الخطوات المنظمة التي يسير عمييا الفرد بغية التوصل إ

 (.۷۱۳، ۱33۷لممشكمة )زيتون، 
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مما سبق يتضح لمباحث أن المشكمة ىي عائق أو عقبة موجودة في موقف ما يحول بين 
الفرد والوصول إلى ىدفو. بينما حل المشكمة يتصف بأنو: فعل حركي أو عضمي أو عقمي أو 

وض الذي يتضمن وجداني، عممية تفكير مركبة: تتضمن قيام الفرد بعمل ييدف إلى إزالة الغم
موقف المشكمة، ميارة: تعني إنجاز الفرد لعمل ما في خطوات منطقية بنجاح وفي أقل وقت 

جادتيا بالممارسة والتدريب، سموك: موجو ألداء  ممكن وبدون أخطاء، عممية: يمكن تعمميا وا 
ميمة ذات متطمبات عقمية ومعرفية، اكتشاف استجابة جديدة صحيحة: لموقف جديد تستطيع 

زالة العائق وتمكن الفرد من الوصول إلى ىدفو. وأسموب حل المشكمة ىو االستراتيجية أو إ
مجموعة الخطوات التي يتبعيا الفرد من أجل الوصول إلى حالة الرضا أو النجاح أو التغمب 

تعترضو وتحول دون تحقيق أىدافو، ويتحدد بمستوى إدراك الفرد لكفاءتو  عمى العقبات التي
حل المشكمة، ودرجة الثقة في الحل، ورد الفعل االنفعالى أثناء الحل، باإلضافة إلى الذاتية في 

ذلك يرى الباحث أيضا أن ىناك اتجاىين لتفسير تعمم أسموب حل المشكالت، األول: االتجاه 
السموكي ويؤكد عمى أن التعمم يأخذ صفة التدريج، بعد قيام المفحوص بعدة محاوالت يحدث 

مثير واالستجابة. والثاني: االتجاه الجشطالتي ويرى أن التعمم يحدث فجأة بعد فترة االرتباط بين ال
استبصار، وعميو يمكن القول بوجود عالقة قوية بين المفاىيم الثالثة: المشكمة، حل المشكمة، 
أسموب حل المشكمة. فالمشكمة ىي العائق الموجود في موقف ما، وحل المشكمة ىو ذلك النشاط 

ذي لو ىدف محدد ينتيي بالوصول إلى استجابة جديدة مناسبة لمموقف، واألسموب ىو الذىني ال
 الخطوات التي تتبع لتحقيق ذلك.

إلى أن أسموب حل  (۷9۵، ۱33۸يشير الحمو ) -أىمية ميارات حل المشكالت:
المشكالت يوفر الرغبة والتشوق لمتعميم والمشاركة الفعالة من قبل الطالب حيث يقوم المفيوم 

 الحديث لحل المشكالت عمى األسس التالية:
. التعمم من خالل العمل ويكون أكثر استقرارا وثباتا حيث يكون فعاال ونشيطا من خالل 4

 ممارستو لكل مراحل حل المشكمة.
إثارة الدافعية لمتعمم واإلقبال عميو بشوق ورغبة وذلك ألن الطالب يشارك في حل مشكالتو . ۱

 بقة.باستخدام خبراتو السا
. االستمتاع بالعمل عمى حل المشكمة التي صاغيا الطالب بأنفسيم وشعروا بوجودىا 6

 وبضرورة حميا ألنيا تتحدى معموماتيم.
.يعمل عمى إثارة الدافعية عند المتعمم فإذا واجو الطالب مشكمة كانت حافزا لو يدفعو إلى  1

 البحث والتجريب بدافع قوي.
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لنشاط العقمي لحل المشكالت عمى استخدام عدد كبير من يقوم ا - مراحل حل المشكالت:
مكونات اإلعداد أو التجييز أو المعالجة والواقع أن تحديد عدد العمميات العقمية المستخدمة 
يتوقف عمى إمكانية تصنيف أي مجموعة من الخطوات تحت أي من ىذه العمميات، وبصفة 

حل المشكالت يمر بالمراحل التالية حسب عامة يمكن القول أن النشاط العقمي المستخدم في 
 ( وىي ما يمي:Bourne , et al،.  39،  1979بورن وآخرون ) 

 Understanding the Problemأو فيم المشكمة  Preparation* مرحمة اإلعداد 
وتتضمن األنشطة التالية: تحديد معيار أو محك لمحل، تحديد أبعاد المشكمة من خالل البيانات 

تحديد المحددات التي تحكم استراتيجيات الحل، مقارنة المشكمة بما ىو مخزون من المعطاة، 
خبرات سابقة في الذاكرة، والمخرجات وتشمل: بناء أو تكوين تصورات الحل، تقسيم أو تجزئة 
المشكمة الرئيسية إلى مشكالت فرعية، تبسيط المشكمة عن طريق تجاىل بعض المعمومات التي 

 كمة والتركيز عمى المعمومات المرتبطة بالمشكمة.ليس ليا صمة بالمش
 Generating Possibleأو استنتاج الحمول الممكنة  Production* مرحمة اإلنتاج 

Solutions:وتتضمن األنشطة التالية ، 
استرجاع الحقائق واألساليب من الذاكرة طويمة المدى، فحص وتمحيص المعمومات 

كمة، معالجة محتوى الذاكرة قصيرة المدى، تخزين المعمومات في المتاحة في البيئة المجالية لممش
 الذاكرة طويمة المدى الحتمال استخداميا فيما بعد، وأخيرا إنتاج الحل.

 Evaluating theأو تقويم الحمول المستنتجة  Judgmentمرحمة إصدار األحكام  *
Solutions Generated ستنتج بمعايير أو محكات وتتضمن األنشطة التالية: مقارنة الحل الم

الحل، اختيار أساس التخاذ القرار الذي يالئم المحددات المماثمة في المشكمة. الخروج بقرار حل 
 المشكمة أو أن األمر ال يزال يتطمب مزيدا من العمل أو التفكير أو المعمومات.

ينطوي ويرى الباحث أن المراحل السابقة متداخمة وأن نشاط حل المشكالت بصفة عامة 
عمى أنشطة معقدة تجعل ىذه المراحل تحدث بطريقة دائرية، والفصل بين تمك المراحل ىو 
محاولة لفيم طبيعة األنشطة العقمية المعرفية التي تنطوي عمييا كل مرحمة. فمثال تأخذ محاولة 

صدار األ  حكام.الفرد الخروج بالفكرة تمو األخرى شكال دائريا ومتكررا مرورا بمرحمة اإلنتاج وا 
يوجد نوعان من استراتيجيات حل المشكالت ىما:  -استراتيجيات حل المشكالت: 

االستراتيجية العامة وىي خطة شاممة محددة المعالم مصممة لموصول إلى حل المشكمة ومنيا 
المحاولة والخطأ، والقائمة المنظمة، والتبسيط والبحث عن نمط، والتجريب، واالستنباط، والعمل 

لمبداية. واالستراتيجية المعينة أو المساعدة وىي خطوات وسيطة يستخدميا الباحث  من النياية
في البحث عن حل لممشكمة في إطار استخدامو لمخطة العامة كمعين أو كمساعد لو في 

 (.۴۳: ۸۵۴۵الوصول إلى الحل ومنيا، الرسوم، والجداول، واألشكال سالمة، 
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األساسية التي يجب إتباعيا عند تعميم توجد بعض الخطوات  -خطوات حل المشكالت:
 ( ما يمي:Hayes، 1991، 103أسموب حل المشكالت، وىي حسب ىايس )

        وذلك من خالل التعرف عمى -:  Identifying the Problem( تحديد المشكمة 2)
  أبعاد المشكمة أو إيجاد موقع المشكمة في البيانات المعطاة، وتحديد عناصر اليدف أو

 ية المرغوبة.الغا
 -:  Representing or Clarifying the Problemتمثيل المشكمة أو أيضاحيا ( ۲)

وتحديد العناصر الرئيسية، والتعبير عن عناصر المشكمة  ويتضمن تعريف المصطمحات،
 بالمغة أو بالرموز عن طريق الصور واألشكال واألرقام.

وذلك باختيار خطة مالئمة  - : Choosing a Solution Plan( اختيار خطة الحل ٣)
لحل المشكمة من بين عدة اختيارات قد تكون: المحاولة والخطأ، وضع الفرضيات واختبارىا، 
تقسيم المشكمة إلى مشكالت فرعية أو ثانوية، العمل عمى التخمي عن الحمول المتخيمة إلى 

 ة.نقطة البداية، العمل بقياس المشكمة الحالية عمى مشكالت سابقة معروف
من خالل مراقبة  -:  Clarifying out the solution Plan( أيضاح خطة الحل 4)

زالة العقبات عند ظيورىا، وتعديل األساليب حسب الحاجة.   عممية الحل، وا 
عطاء األدلة  -:  Concluding( االستنتاج 5) ويتضح في إظيار النتائج وصياغتيا ، وا 

 واألسباب.
من النتائج في ضوء األىداف واألساليب المستخدمة، والتحقق  -:  Checking( التحقق 2)

 من فاعمية األساليب وخطة الحل بوجو عام.
وعممية تعمم أسموب حل المشكالت تتكون من عدة خطوات متتالية ىي: تحديد المشكمة 
وفيم معناىا، إعادة صياغة المشكمة، التخطيط، تنفيذ العمل التجريبي، استخالص البيانات 

 يا عمى شكل تقرير، تفسير البيانات واستخالص النتائج،وعرض
                        تقويم الخطوات المتبعة في حل المشكمة وتقويم النتيجة النيائية

 (. Heaney  &Watts ، 1998ج،63)
 (۵۷، ۰۸۹۱أشار الزيات ) -العوامل المؤثرة في تعمم أسموب حل المشكالت:

العقمي عند تعمم أسموب حل المشكالت ومن  كم النشاطإلى أن ىناك عوامل ميمة تح
 ىذه العوامل: 

 مستوى الخبرة ودرجة المعرفة السابقة. ( ۲)    ( مدى قابمية المشكمة لمحل. 2)
 ( التيية العقمى. 4)       محدودية السعة.        ( ۳)
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 ( التحيز االنفعالي.6( الثبات الوظيفي.            )5)
 عاممة.الذاكرة ال( ۵)

مما سبق يمكن لمباحث تمخيص العوامل المؤثرة في تعمم أسموب حل المشكالت وأىم 
 المعوقات أو الصعوبات التي تواجو الفرد في تعممو .

تختمف االتجاىات النظرية في تفسير  -االتجاىات النظرية المفسرة لحل المشكالت:
وفيما يمي عرض لبعض االتجاىات  أسموب حل المشكالت تبعا الختالف تفسيرىا لعممية التعمم.

 النظرية المفسرة األسموب حل المشكالت.
ويسمى باتجاه االرتباط بين المثير واالستجابة كما يرمز لو بالرمز )م(  -( االتجاه السموكي:2)

 (.50،  ۸۵۵۴فإن االرتباط المتعمم يكون بين مثير واستجابة )الشرقاوى ، 
      ه االرتباط بين المثيرات، فالتعمم يمثل ميال مكتسبا ويسمى اتجا -االتجاه المعرفي:( ۲)

         لدى الكائن الحي لتوقع أحداث متتالية عندما يظير مثير معين في موقف معين
يرى عمماء الجشطمت أن التفكير نوع  -اإلتجاه الجشطالتي: ( ۷(. )۵۸، ۸۵۵۴)الشرقاوی، 

ويمكن فيمو من خالل معرفة األسموب الذي من التنظيم اإلدراكي لمعالم المحيط بالفرد. 
يتبعو المتعمم في إدراك المثيرات التي يتضمنيا مجال اإلدراكي، فالمشكالت من وجية نظرىم 
ما ىي إال مشكالت إدراكية تظير إلى الوجود عندما يحدث التوتر بسبب التفاعل بين 

الصحيح فجأة وىذا ما يدعى  يقفز الحل اإلدراك وعوامل التركيز، وعند التفكير بحل المشكمة
 (.۷۴، ۸۵۵۵باالستبصار )محمد ،

لذا يرى الباحث أن التفكير وحل المشكمة، عمميات معرفية داخمية، ويالحظ ىنا الباحث 
أن أصحاب ىذا االتجاه يرون بأن الفرد القادر عمى حل المشكالت ىو الذي يستطيع أن يدرك 

 المثيرات أو األوضاع القائمة عمى المشكمة.المظاىر الرئيسية لممشكمة وبإمكانو إدراك 
يعرف تجييز المعرلومات عمى أنو عبارة عن التحركات التي  -( اتجاه معالجة المعمومات: 4)

يتعامل بيا المتعمم مع المعمومات التي تقدم لو بدءا من إثارة انتباىو وحتى صدور 
شفيرىا وتنظيميا وتمثيميا االستجابة والتي تعتمد عمى طريقتو في معالجة المعمومات وت

عادة صياغتيا وتخزينيا في داخل بنيتو المعرفية )المييي،   (.۸31، ۱33۱وا 
 العالقة بين التفكير الجانبي وأسموب حل المشكالت -المحور الثالث:

لقد تم تناول العالقة بين التفكير الجانبي وأسموب حل المشكالت بشكل كبير من الباحثين 
الذي حدا بيم إلى وضع نظريات مفسرة ليذه العالقة، لذلك وجب عمينا تفسير والتربويين، األمر 

ىذه العالقة بالرجوع إلى النظريات المفسرة ليا، وقد اختمفت االتجاىات النظرية التي تفسر 
 أسموب حل المشكالت تبعا الختالف تفسيرىا لعممية التعمم.
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وعالقتو بأسموب حل المشكالت، ذلك يرى الباحث أن ىناك أىمية لدراسة التفكير الجانبي 
ألن حل المشكالت يتحقق حصرا بواسطة التفكير بأنماطو المختمفة وال يمكن تحققو عن أي 
طريق آخر وأن التفكير وطرائقو وأساليبو ونتائجو تتكون عمى أفضل وجو في سياق حل 

لميام التعميمية، المشكالت أي عندما يصطدم المتعمم باعتباره حالال لممشاكل أو المسائل وا
بالمشكالت والمسائل التي تتناسب مع مستوى نموه العقمي، ويتمكن من التوجو في معطياتيا 

يجاد حمول ليا.  وصياغتيا ومعرفة حدودىا والحصول عمى البيانات والمعمومات المتصمة بيا وا 
 Giftedness and the Giftedالطالب الموىوبون الموىبة و  -المحور الرابع: 

Students 
إن المعنى المغوي لمموىبة مأخوذ من الفعل )وىب(، ويقال  -مفيوم الموىبة والموىوبين: 

وىب لو الشيء ييبو وىبة، ووىبة وىبة: أعطاه إياه بال عوض، وبذلك تعرف الموىبة لغة بأنيا: 
 (.۱۱۷، ۱333االستعداد الفطري لدى المرء لمبراعة في فن أو نحوه )مجمع المغة العربية، 

( تعني قدرة استثنائية Giftednessتفق المعاجم العربية واإلنكميزية عمى أن الموىبة )وت
( إما مرادفة في Talentأو استعدادا فطريا غير عادي لدى الفرد. في حين ترد كممة التفوق )

المعنى لكممة الموىبة، أو بمعنى قدرة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقمية أم قدرة بدنية 
 (. إال أن الصعوبة تكمن في تحديد بعض المصطمحات المتعمقة 15ب، ۱33۱وان، )جر 

 بمفيوم الموىبة.
الموىبة بأنيا الحصول عمى مستوى مرتفع من نسبة  Termanبينما يعرف تيرمان )

( درجة فأكثر أو أن يقع الموىوب عند 410الذكاء عمى مقياس ستانفورد بينيو حيث يصل إلى )
القدرة العقمية العامة المقاسة عن طريق أحد مقاييس الذكاء الفردية %( من 4أعمى من )
وفي ىذا حصر لمموىبة بنسبة الذكاء، إضافة إلى أن ىناك اختالف (. ۷۴، ۱33۵)السميمان، 

 ( لمموىبة.Cut - off Pointبين الباحثين في الدرجات أو النسب التي وضعت حد فاص" ) 
                  دد الموىوبين عمى الدرجة الفاصمةوتعتمد النسب المئوية في اختيار ع

 (Cut - off Point ذا انخفضت ( التي يتم اختيارىا، فإذا ارتفعت الدرجة انخفضت النسبة، وا 
 (.۷1، ۱333الدرجة ارتفعت النسبة )آل شارع وآخرون، 

 درجة ىو حد مناسب( ۸۷3وىناك شبو اتفاق تقريبا عمى أن حاصل الذكاء الذي قدره )
، ويری تاننبوم أن الموىبة ( ۷۵، ۱33۵في تحديد الدرجة الفاصمة )في: أبو الفخر و زحموق، 

األدبية عادة ما تظير في سن الرشد، بينما قد تظير المواىب الرياضية واألدائية واألكاديمية في 
، ( الموىبة بأنواع ثالثةSternberg، بينما يحدد ستيرنبرغ )( ۵۵، ۱33۴سن مبكرة )جروان، 

الموىبة التحميمية: وتتمثل في القدرة عمى تحميل الصعوبات وربط األفكار بعضيا  -4ىي: | 
القدرة  -6القدرة التركيبية: وتشير إلى عممية اإلبداع والتأقمم مع المعمومات الجديدة.  -2بعضا. 

ح في العممية: وتشتمل عمى تطبيق القدرات التحميمية أو التركيبية أو كمييما معا بشكل ناج
 (۱331، ۸۱1المواقف اليومية )معوض
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ويكمن مركز الموىبة في التنسيق بين القدرات الثالث، ومعرفة استعمال كل واحدة في 
( ، واشترط ستيرنبرج توفر شروط لتحديد الموىوبين، 99، ۱33۵الوقت المناسب )السميمان، 

 تتمثل في اآلتي:
 ، القيمة . التميز ، الندرة ، إمكانية اإلثبات ، اإلنتاجية

ويرى الباحث ان التصنيف السابق لممواىب الخاصة يظير أىمية نظرية الذكاءات 
المتعددة في الكشف عن الطالب الموىوبين ورعايتيم، ألن ىذه المواىب تبرز في أنواع 
الذكاءات المتعددة، فالمواىب األدبية تقع في مجال الذكاء المغوي والموسيقي، والمواىب الفنية 

إلى مجال الذكاء الموسيقي والمكاني، والمواىب القيادية تتجسد في مجال الذكاء الحركي تنتمي 
والجسدي، والمواىب األكاديمية تحتاج إلى الذكاء المنطقي الرياضي، إضافة إلى ذكاء أو أكثر 
بحسب نوع المواىب األكاديمية، وىذا يوضح أىمية نظرية الذكاءات المتعددة ودورىا في 

 ات الطالب الموىوبين وتنميتيا.اكتشاف قدر 
(، الموىوبين بأنيم: "األفراد الذين Wittyأما فيما يتعمق بتعريف الموىوب : عرف ويتي )

يكون أداؤىم أعمى من مستوى أقرانيم بدرجة ممحوظة، وبصفة مستمرة ودائمة في أي مجال من 
 ، بينما عرفيم۳۱، ۱33۵المجاالت ذات األىمية السميمان، 

( بأنيم:" الذين يظيرون أداء مستمرا ونبوغا بارا في أي Gallagher، 2000جمجار )
مجال من المجاالت ذات األىمية، أو الذين يظيرون أداء مرتفعة في عدد من القدرات العقمية 
           واإلبداعية والفنية واألكاديمية عندما يقارنون بآخرين في العمر والخبرة والبيئة نفسيا" 

( الموىوبين بأنيم الذين تكون قدراتيم Borland( ، ويعرف بورالند )41، ۱331)شحاتو، 
متقدمة إلى درجة أن برامج المدرسة العادية ال تتماشي في معظميا مع حاجاتيم واىتماماتيم 

 (.۱۷، ۱33۵وقدراتيم )سعادة، 
 وتصنف تعريفات الموىوب إلى مجموعتين ىما:

لمموىوب: وتركز عمى القدرة العقمية وتعدىا المعيار الوحيد  . التعريفات الكالسيكية أو التقميدية4
 في تعريف الموىوب، التي يعبر عنيا بنسب الذكاء.

. التعريفات الحديثة لمموىوب: وقد ظيرت نتيجة لالنتقادات الموجية لمتعريفات السيكومترية، 2
ه عن غيره، وتعتمد وتقيس التفكير اإلبداعي، والسمات الشخصية والعقمية لمفرد، والتي تميز 

عمى أدائو االجتماعي وقيمتو االجتماعية، وصار التركيز منصبا عمى أشكال أخرى من 
األداء المميز مثل التحصيل األكاديمي، والتفكير اإلبداعي والمواىب الخاصة، والسمات 

وفي ضوء التعريفات السابقة (. ۸۱3-۸۸۵، ۱33۵الشخصية، والعقمية الخاصة )الروسان، 
 ص الباحث النقاط اآلتية:يستخم

 التركيز عمى األداء المرتفع والمستمر لدى الموىوب. -أ
 التأكيد عمى القدرات العقمية )مستوى الذكاء والقدرات اإلبداعية التي يتمتع بيا الموىوب. -ب
 التركيز عمى االستعدادات العقمية لإلنتاج أو إمكانية اإلنتاج لدى الموىوب. -ج



 بندر عيضة عطية الميبيأ /   مستوى التفكير الجانبي وعالقتو بأسموب حل المشكالت
 خضر محمود القصاصد /                 
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       ى القدرات النوعية لدى الموىوب )األكاديمية، والفنية، واألدبية، تسميط الضوء عم -د
 والقيادية، والميارية(.

التركيز عمى مستوى الجوانب النفسية لدى الموىوب: )اإلدارة الذاتية، وااللتزام بالميمة،  -ه
 والدافعية العالية(.

أكدت التعريفات  -ة خاصة. | يالتأكيد عمى احتياجات الطالب الموىوبين إلى برامج تعميمي -و
السابقة عمى اختالف الخصائص العقمية والنفسية والميارية لمموىوبين عن أقرانيم في النمو 

 العقمي، والخبرة، والدافعية.
( خصائص األطفال الموىوبين في Clarkحددت كالرك ) -:خصائص الطالب الموىوبين 

 مجاالت أربعة وىي:
ستيعاب، اىتمامات متنوعة وفضول غير عادي، وتطور لغوي سرعة اال المجال المعرفي: -2

 وقدرة لفظية من مستوى عالة.
حساسية غير عادية لتوقعات ومشاعر اآلخرين، وتطور مبكر لمقدرة عمى  المجال االنفعالي: -1

شباع الحاجات، وعمق العواطف أو االنفعاالت وقوتيا، والكمالية  التحكم والضبط الداخمي وا 
 نحو الكمالية، القيادية.أو النزوع 

مدخالت غير عادية من البيئة عن طريق نظام حسي مرىف،  المجال الحسي والبدني: -٣
ووجود فجوة غير عادية بين التطور العقمي والبدني، وتقبل متدن الفجوة بين معاييرىم 

ىمال الصحة الجسمية وتجنب النشاط البدني  .المرتفعة ومياراتيم البدنية المتواضعة، وا 
االىتمام المبكر واالندماج بالمعرفة الحدسية واألفكار والظواىر  المجال الحدسي: - 4

الميتافيزيقية، واالستعداد الختبار الظواىر النفسية والميتافيزيقية واالنفتاح عمييا، والقدرة عمى 
 (.۸3۵-۸3۸، ۱331التنبؤ واالىتمام بالمستقبل )أبو النصر، 

        وخصائص معرفية  ت األطفال الموىوبين في سماتيمكن أيضا تصنيف سما      
 .ووجدانية وسموكية

يشير الباحث إلى أنو بالرغم إلى كل ما عرض سابقا من خصائص وسمات األطفال 
الموىوبين من وجيات نظر مختمفة؛ إال أن خصائص وسمات األطفال الموىوبين ما زالت في 

دراكيا إدراكا محددة من مختمف حاجة ماسة إلى الكثير من الدراسات واألبح اث لمتعرف عمييا وا 
النواحي العقمية والجسمية واالجتماعية واالنفعالية والوجدانية وذلك ليتيسر التعرف عمى ىؤالء 
األطفال ومحاولة اكتشافيم ومن ثم رعايتيم واالىتمام بيم، وأيضا ليست بالضرورة أن تتوافر 

نما قد يتوافر بعضيا دون البعض اآلخر وىذا قد يرجع  جميع السمات في الطالب الموىوب وا 
إلى تعدد مجاالت الموىبة وعناصرىا المختمفة كما تختمف البيئات التي يتعمم فييا الطالب والتي 

 تؤثر حتما عمى األنماط السموكية لديو .
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 الدراسات السابقة: -ثانيا : 
ىذا المجال يود الباحث من خالل اطالع الباحث عمى األدبيات والدراسات السابقة في 

أن يشير إلى ندرة الدراسات التي تناولت التفكير الجانبي كمتغير مستقل، باإلضافة إلى عدم 
وجود دراسات بحثت في التفكير الجانبي وأسموب حل المشكالت معا وذلك عمى حد عمم 

  الباحث، وفيما يأتي عرض ليذه الدراسات من األحدث إلى األقدم عمى النحو اآلتي:
( ۱3۸3بينما جاءت دراسة مزيد وعمي ) أوال: دراسات ذات عالقة بالتفكير الجانبي:

بيدف معرفة مستوى التفكير الجانبي لدى أفراد العينة والفروق بينيم وفقا لمتغير الجنس 
( طالب وطالبة من الصف الخامس اإلعدادي 100والتخصص، وقد تكونت عينة الدراسة من )

من ( ۸33من العممي و)( ۸33طالب من الذكور مقسمين إلى )( ۱33بالعراق، من بينيم )
من األدبي، ( ۸33من العممي و)( ۸33طالبة من اإلناث مقسمين إلى )( ۱33األدبي وكذلك )

( مفردة تم إعداده وفقا ألفكار 61واعتمدت الباحثتان عمى اختبار لمتفكير الجانبي مكون من )
لى دي بونو، وتوصمت الدراسة إلى أن أفر  اد العينة لدييم مستوى "جيد من التفكير الجانبي وا 

وجود فروق دالة إحصائيا لدى طمبة المرحمة اإلعدادية في التفكير الجانبي راجعة إلى متغير 
الجنس لصالح اإلناث ووجود فروق دالة إحصائيا بينيم أيضا في التفكير الجانبي راجعة إلى 

 متغير التخصص لصالح العممي.
بيدف التعرف عمى تأثير نموذج حل المشكالت  Alex( 2009ة أليكس )وجاءت دراس

اإلبداعية المفضمة، وعوامل اإلبداع المنظم عمى تنمية التفكير الجانبي، وكشفت النتائج عن عدم 
داللة نموذج التفضيل الشخصي، بينما كانت ىناك داللة العوامل اإلبداع المنظم في تنمية 

مى ممارسة الفكرة وتقييميا، كما كشفت النتائج عن وجود عالقة بين التفكير الجانبي والقدرة ع
 التفكير الجانبي ونتائج القرارات.

( ۱3۸۷ىدفت دراسة بن ياسين )ثانيا : دراسات ذات عالقة بأسموب حل المشكالت : 
إلى الوقوف عمى فاعمية طريقة حل المشكالت في العموم التطبيقية عمى التحصيل الدراسي 

يارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة مكة المكرمة مقارنة وتنمية م
بالطريقة التقميدية، وتم توظيف المنيج شبو التجريبي، وتم بناء أدوات الدراسة التي تمثمت 

( ۲۵باالختبار التحصيمي واختبار التفكير اإلبداعي، وتم تطبيق الدراسة عمى عينة بمغ عددىا )
( طالبة كمجموعة ضابطة، وتم تطبيق 65( طالبة كمجموعة تجريبية و )61ة بواقع )طالب

االختبار التحصيمي واختبار التفكير اإلبداعي قبل وبعد تنفيذ تجربة الدراسة، وكشفت نتائج 
( عن وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة  ANOVAتحميل التباين المصاحب )
حل المشكالت، كما أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا  التجريبية التي درست بطريقة

 لصالح المجموعة التجريبية في كل من ميارة الطالقة والمرونة واألصالة.
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تحسين أسموب حل  De Soete  &et al( .2003وبحثت دراسة دی سوتی وآخرين )
 -المعرفة  -المعرفة  المشكالت من خالل برنامج تدريبى يحتوى استراتيجيات متنوعة )ما وراء

( ۸۱۷تمميذا وتمميذة بالصف الثالث االبتدائي منيم )( ۱۷۳تنمية الدافعية، وتكونت العينة من )
تمميذه، طبق عمييم اختبار الذكاء المفظي الجمعي، وقائمة حل المشكالت ( ۸۸۵تمميذا، )

بيق األدوات بعدية الحسابية قبال. وبعد االنتياء من التدريس وفقا لمبرنامج المقترح تم تط
وباستخدام تحميل التغاير، أظيرت النتائج: وجود تأثير دال إحصائيا لمستوى الذكاء عمى األداء 
في قائمة حل المشكالت الحسابية. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمى والبعدي 

 وذلك لصالح القياس البعدی.
 عمى الدراسات السابقة : التعميق
تنوعت األىداف التي تناولتيا بعض الدراسات السابقة، ولكنيا  -من حيث األىداف: أوال: 

 اشتركت أغمبيا في استخدام التفكير الجانبي کاستراتيجة فعالة في العممية التعميمية.
أما الدراسات التي تناولت أسموب حل المشكالت، فقد تنوعت في تناول الموضوعات 

الية فقد ىدفت إلى معرفة العالقة بين التفكير الجانبي وأسموب حل بطرق مختمفة. أما الدراسة الح
المشكالت لدى الطالب الموىوبين، وىي الدراسة المختمفة عن اغمب الدراسات في أنيا تجمع 

 بين المتغيرين )التفكير الجانبي وأسموب حل المشكالت(.
ستخدام استراتيجية لقد اختمفت الدراسات التي ىدفت إلى ا -ثانيا: من حيث العينات: 

التفكير الجانبي، في اختيارىا لمجنس وإلعمار عينة الدراسة، حيث تعددت الدراسات التي 
اىتمت باألطفال الذكور أو اإلناث. في حين تباينت العينات أيضا في الدراسات التي 
تناولت أسموب حل المشكالت في الجنس والعدد. أما في الدراسة الحالية فقد تكونت عينة 

 طالبا من الصف األول إلى الثالث الثانوي الموىوبين.( ۵۲الدراسة األساسية من )
 المنيجية واالجراءات -المبحث الثالث : 

جراءاتيا: ستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي عمى أنو المنيج ا -منيج الدراسة وا 
 المناسب لتحقيق أىداف الدراسة.

الت االرتباط والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تم استخدام معاماألساليب اإلحصائية: 
، اختبار شيفية ANOVAوالنسب المئوية، معامل الفاكرنباخ، تحميل التباين أحادي االتجاه 

 لممقارنات البعدية.
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تكون مجتمع الدراسة من طمبة المرحمة الثانوية الموىوبين بالمدارس  -مجتمع الدراسة: 
 طالب.( ۱33الغ عددىم )العادية بمدينة الطائف والب

 -عينة الدراسة االستطالعية:
( طالبا من طالب الصفوف األول الثانوي 10تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )

الثانوي والثالث الثانوي من الطالب الموىوبين بمدارس الطائف وتتراوح أعمارىم ما بين  والثاني
 (41..0عام ، ع = 49.615عام(، )م = .49-4)

 الدراسة األساسية: عينة
       طالبا من الصفوف األول إلى الثالث( ۵۵تكونت عينة الدراسة األساسية من )

          عام(،  .4-49الثانوي من الموىوبين في المدارس الثانوية، وتتراوح أعمارىم ما بين )
 (41..0عام ، ع = 49.615)م =

 أدوات الدراسة:
لباحث تم إعداد المقياس من قبل الباحث بعد االطالع عمى إعداد ا مقياس التفكير الجانبي:-2

األطر النظرية والمقاييس التي تناولت التفكير بشكل عام والتفكير الجانبي بوجو خاص ومنيا 
 (.۱3۸5(، و دراسة دريب )۱3۸3(، و دراسة مزيد وعمي )۱3۸9دراسة محمد )

بعد االطالع عمى األطر النظرية إعداد الباحث تم إعداد المقياس  مقياس حل المشكالت: -۲
والمقاييس التي تناولت حل المشكالت ومنيا مقياس حل المشكالت من اعداد الشواورة 

( بعنوان " التفكير الجانبي و ميارات حل ۱3۸1، وكذلك الرجوع لدراسة دريب )(۱3۸۵)
 المشكالت لدى طمبة مدارس المتميزين و العاديين. "

 لدراسة وتوصياتيانتائج ا -المبحث الرابع : 
 ممخص -أوال :

 نتائج الدراسة:
. أن استجابات عينة الدراسة حققت درجة مرتفعة في جميع أبعاد مقياس التفكير الجانبي ما 4

عدا البعد الخامس "الحصر"، فقد حققت العينة درجة مرتفعة جدة. بينما حققت العينة درجة 
% مما يدل عمى تمتع 19.614ي بنسبة ) مرتفعة في الدرجة الكمية لمقياس التفكير الجانب

 الطالب الموىوبون بدرجة مرتفعة من التفكير الجانبي.
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عام لصالح ( ۸۴( عام والطالب ذوي العمر )49أنو توجد فروق بين الطالب ذوي العمر ). ۱
( عام في البعد األول "البدائل"، وفي البعد الثاني التركيز "، وفي البعد الثالث 49فئة )

عام والطالب ذوي العمر ( ۸۳"، وأيضا. كما توجد فروق بين الطالب ذوي العمر )"التحدي
( عام وبين كل من فئة 49عام في بعد "التحدي". وأيضأ بين فئة )( ۸۳لصالح فئة )( ۸۴)
( عام في البعد الرابع الدخول العشوائي"، وأيضا 49عام لصالح فئة )( ۸۴عام وفئة )( ۸۳)

عام في البعد الرابع "الدخول ( ۸۳( عام الصالح فئة ).4و )عام ( ۸۳توجد فروق بين )
( عام والطالب ذوي العمر 49العشوائي". وأيضا توجد فروق بين الطالب ذوي العمر )

( عام في البعد الخامس الحصر"، وأيضا توجد فروق بين 49عام لصالح فئة )( ۸۴)
ي البعد الخامس الحصر عام ف( ۸۴عام والطالب ذوي العمر ) (۸۳الطالب ذوي العمر )

( عام والطالب ذوي 49عام. وأيضا توجد فروق بين الطالب ذوي العمر )( ۸۳لصالح فئة )
( عام في الدرجة الكمية لمقياس التفكير الجانبي، وأيضأ 49عام لصالح فئة )( ۸۴العمر )

 عام في الدرجة( ۸۴عام والطالب ذوي العمر )( ۸۳توجد فروق بين الطالب ذوي العمر )
 عام.( ۸۳الكمية لمقياس التفكير الجانبي الصالح فئة )

. أن استجابات عينة الدراسة حققت درجة مرتفعة في ثالثة أبعاد من مقياس حل المشكالت 6
وىي )تعريف المشكمة، توليد البدائل، التقييم(، كما كانت درجات عينة الدراسة من الطالب 

األول "التوجو العام والبعد الرابع "اتخاذ القرار".  الموىوبون "مرتفع جدا "في بعدين ىما البعد
%( مما يدل عمى تمتع الطالب 4.990.بينما حققت العينة درجة مرتفعة بنسبة ) 

 الموىوبون بدرجة مرتفعة من القدرة عمى حل المشكالت.
( ۸۳( عام وكل من الطالب ذوي األعمار )49. أنو توجد فروق بين الطالب ذوي العمر )1

( عام في البعد األول "التوجو العام"، 49عام الصالح فئة )( ۸۴لطالب ذوي العمر )عام وا
وفي البعد الثاني تعريف المشكمة". وفي البعد الثالث" توليد البدائل". وفي البعد الرابع "اتخاذ 
القرار "، وفي البعد الخامس التقييم"، وكذلك في درجات مقياس حل المشكالت"، وىذا يؤكد 

 ب األصغر سئا أعمى في القدرة عمى حل المشكالت من الطالب األكبر سنا.أن الطال
.. أشارت نتيجة الدراسة الحالية إلى أن التفكير الجانبي يؤثر في القدرة عمى حل المشكالت 

من التباين وىو حجم تأثير كبير، ويمكن %(  ۱۵فإنيا تساوي )(  0.501وحيث )ر= 
 المشكالت ترجع إلسيام التفكير الجانبي. %( من التباين في حل49القول أن )
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 -التوصيات:  -ثانيا : 
قيام وزارة التربية ومديرياتيا العامة بتدريب المدرسين والمدرسات عمى استخدام التفكير  -4

الجانبي في عروضيم التدريسية واألنشطة الصفية والالصفية لغرض تنميتو لدى الطالب من 
جية التفكير الجانبي وكيفية تطبيقيا مع الطالب خالل عقد ورش عمل حول استراتي

 الموىوبين في المراحل العمرية األساسية والمتوسطة، والثانوية. 
 تضمين المناىج الدراسية في مدارس المتميزين والعاديين مبادئ ومفاىيم التفكير الجانبي.-۱
إعداد مقياس في  إعداد دورات لممدرسين والمدرسات أثناء الخدمة لتدريبيم عمى كيفية -6

 التفكير الجانبي وميارات حل المشكالت.
إعداد مناىج دراسية ترتكز عمى أساليب حل المشكالت المدارس العاديين لتنمية مياراتيم  -1

 في حل المشكالت.
 إضافة مادة دراسية خاصة بالتفكير الجانبي إلى مناىج المرحمة المتوسطة. -5
 المدرسية الصباحية حول استراتيجيات التفكير بشكل إيجاد زاوية توعوية في االذاعة -9

 عام واستراتيجية التفكير الجانبي بشكل خاص.
إصدار بعض النشرات والكتيبات التي تسيم في زيادة وعي القائمين عمى خدمة الطالب  -۳

 الموىوبين في المدارس الحكومية حول استراتيجية التفكير الجانبي والعالقة بحل المشكالت.
استخدام استراتيجيات تفكير أخرى غير التي تم تطبيقيا في الدراسة الحالية مع طمبة المرحمة  -.

 الثانوية الموىوبين.
عمل دليل حول االستراتيجيات التفكيرية بإشراف مديري المدارس، ليكون مرجعا يحتذى بو  -۵

 كمما ألحت الحاجة اليو.
 المقترحات : -ثالثا : 

لمتعرف عمى فاعمية التفكير الجانبي في تحسين أو تنمية ميارات حل  إجراء دراسة تجريبية -4
 المشكالت.

إجراء دراسة عمى طالب المرحمة االبتدائية والمتوسطة لمتعرف عمى التفكير الجانبي  -۱
 وميارات حل المشكالت والعالقة بينيما. 

 رى .إجراء دراسة لمتعرف عمى العالقة بين التفكير الجانبي ومتغيرات أخ -6
إجراء دراسة عمى طالب المرحمة الجامعية لمتعرف عمى التفكير الجانبي وميارات حل  -1

 المشكالت والعالقة بينيما.
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