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 : الممخص
ىذه الجوانب ، وتناوؿ الباحثوف لتفكير الجانبي ومبادئو ومياراتوييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ ا   

ويتفؽ معظـ المختصيف عمى أف تعميـ ميارات ميما جدا لممتعمميف ،جميعيا ، ويعد التفكير الجانبي 
أجؿ توفير فرص ، وأف المدارس يجب أف تفعؿ كؿ ما تستطيع مف لمتربيةالتفكير الجانبي ىدؼ ميـ 

، إال أف البيانات تظير أننا نخرج أعدادًا ىائمة مف الطمبة الذيف تتجمى خبراتيـ التفكير لمتعممييا
بصورة أساسية في تذكر واستدعاء المعمومات، بينما يفتقروف بشكؿ ممحوظ إلى القدرة عمى استعماؿ 

لو تمؾ المعمومات في التوصؿ إلى اختيارات أو بدائؿ أو قرارات مستنيرة ، وأف التمسؾ في الرأي حتى 
ثـ توصؿ الباحثوف الى عدد مف كاف الرأي خطًأ أو واىنًا ال يستند عمى حجة أو منطؽ ، 

ديدة بعيدة عف االستنتاجات ومنيا اف تعمـ ميارات التفكير الجانبي تشجع المتعمـ لمتوصؿ الى أفكار ج
 .األفكار التقميدية
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Abstract: 

      The current research aims to know lateral thinking, its principles and 

skills, and the researchers dealt with all these aspects, and lateral thinking is 

very important for learners, and most specialists agree that teaching lateral 

thinking skills is an important goal for education, and that schools should do 

everything they can in order to provide thinking opportunities for their 

learners. However, the data shows that we produce huge numbers of students 

whose experiences are mainly manifested in remembering and recalling 

information, while they noticeably lack the ability to use that information to 

make informed choices, alternatives or decisions, and that sticking to an 
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opinion even if the opinion is wrong Or weak and not based on an argument 

or logic, then the researchers reached a number of conclusions, including that 

learning lateral thinking skills encourages the learner to come up with new 

ideas far from traditional ideas. 

Keywords: Lateral thinking, its skills, its uses. 

 مفهوم التفكير 
يعد موضوع التفكير مف المواضيع التربوية الميمػة إذ تنبػع أىميتػو مػف كونػو مػف        

التعميميػػة إلػػى تحقيقيػػا لػػدم المتعممػػيف.  -األىػػداؼ الرئيسػػة التػػي تسػػعى العمميػػة التعمميػػة
فػػالتفكير. موضػػوع ذو مسػػاس مباشػػر بحيػػات األفػػراد والمجتمعػػات ، ويسػػيـ فػػي مسػػاعدة 

األوضػػػػػاع الحاليػػػػػة والمسػػػػػتجدة ، ويعمػػػػػؿ أيضػػػػػا عمػػػػػى بقػػػػػاء األفػػػػػراد عمػػػػػى التوافػػػػػؽ مػػػػػع 
 المجتمعات ونموىا وتطورىا ويمكف اف يتحقؽ ذلؾ مف طريؽ المناىج الدراسية  . 

يرتبط التفكير االبداعي باإلبداع ارتباطا وثيقا لكف االبداع يصؼ الناتج اما التفكيػر     
 (.ٔ: ٜٜ٘ٔفيصؼ العمميات نفسيا )دي بونو،

التربويوف جميعيـ عمى اف التعميـ مف اجؿ التفكير او تعميـ ميارات التفكيػر يتفؽ و      
ىدؼ ميـ لمتربية ، واف المدارس يجػب اف تفعػؿ كػؿ مػا تسػتطيع مػف اجػؿ تػوفير فػرص 
التفكيػػػر لطمبتيػػػا ، ويعػػػد الكثيػػػر مػػػف التربػػػوييف اف ميمػػػة تطػػػوير قػػػدرة كػػػؿ طالػػػب عمػػػى 

ويػػاتيـ أل ألنػػو يسػػيـ فػػي تنميػػة اسػػتعداداتيـ  التفكيػػر ىػػدفا تربويػػا يضػػعونو فػػي مقدمػػة اول
 كي يصبحوا قادريف عمى التعامؿ بفاعمية مع مشكالت الحياة المعقدة حاضرا ومستقبال.

 (٘: ٜٜٜٔ) جرواف ، 
وترم الباحثة اف التفكير مفيوـ معقد ينطوي عمى ابعاد ومكونات متشابكة    

تعكس الطبيعة المعقدة لمدماغ البشري، فقد توصمت العديد مف البحوث والدراسات 
البيولوجية والعصبية حوؿ تكويف الدماغ البشري وتطوره الى معمومات قيمة عف تركيب 

 ائفو.الدماغ أدت الى ظيور تفسيرات جديدة لوظ
فالتفكير ىو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما      

يتعرض لمثير عف طريؽ احدم الحواس الخمسة ، فضال عف انو بحث عف المعنى في 
الموقؼ او الخبرة ، اذ اف قدرة الطالب عمى استعماؿ التفكير ومياراتو يؤدي الى 
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ؿ الييا في تحديد االختيارات المالئمة او البدائؿ توظيفو لممعمومات التي يتوص
: ٕٚٓٓواالفتراضات التي تعد أساسا لحؿ المشكالت التي تواجييـ . )الطيطي ،

ٔٔٚ     ) 
 اساليب التفكير:       
 : Synthesis Thinkingاسموب التفكير التركيبي  .1
ية مختمفة تمامػًا عمػا ويقصد بو قدرة الفرد عمى التواصؿ لبناء افكار جديدة واصم       

يفعمو اآلخروف في القدرة عمى تركيب االفكار المختمفة التطمع الى بعض وجيات النظػر 
التػػػػي قػػػػد تتػػػػيا حمػػػػوؿ افضػػػػؿ اعػػػػدادًا وتجييػػػػزًا والػػػػربط بػػػػيف وجيػػػػات النظػػػػر التػػػػي تبػػػػدو 

 متعارضة واتقاف الوضوح واالبتكارية وامتالؾ ميارات توصؿ ذلؾ. 
 :Iolealistic / Thinking . اسموب التفكير المثالي2
ويقصد بو قدرة المتعمـ عمى تكويف وجيات نظر مختمفة تجاه االشػياء، والميػؿ الػى      

التوجيو المستقبمي والتفكير في االىداؼ واالىتماـ باحتياجاتو ، وما ىو مقيد بالنسػبة لػو 
لقػػػيـ وتركيػػػز االىتمػػػاـ عمػػػى مػػػا ىػػػو مفيػػػد لحخػػػريف والمجتمػػػع، ومحػػػور االىتمػػػاـ ىػػػو ا

االجتماعيػػػة وبػػػذؿ اقصػػػى مػػػا يمكػػػف لمراعػػػاة االفكػػػار والمشػػػاعر واالنفعػػػاالت والعواطػػػؼ 
وتكويف معامالت وعالقات مفتوحة الميؿ لمثقة فػي اآلخػريف واالسػتمتاع بالمناقشػات مػع 

 الناس ومشكالتيـ وعدـ االقباؿ عمى مجادالت مفتوحة الصراع . 
  Pragmatic Thinking:. اسموب التفكير العممي 3
يركػػػز ىػػػذا النػػػوع مػػػف األسػػػاليب عمػػػى الخبػػػرة وعمػػػى مبػػػدأ مفػػػاده اف العقػػػؿ ىػػػو أداة      

ىػػػذا األسػػػموب مػػػف الفمسػػػفة البراجماتيػػػة التػػػي تػػػرم إف بمقػػػدور اشػػػتؽ و ،العمػػػؿ واإلنتػػػاج 
اإلنسػػاف إف يتحقػػؽ مػػف كػػؿ مػػا ىػػو صػػحيا أو خطػػأ فػػي ضػػوء مػػا يمتمكػػو مػػف خبػػرات 

، فػػي ذلػػؾ محاولتػػو فػػي التجريػػب أو التمػػرس والقػػدرة عمػػى اإلجػػراء عمالومعمومػػات مسػػت،
أيجاد الحموؿ السريعة لممشكالت التي  يفضموف  ىذا النوع  متعمموف فيالفضال عف اف 

 (ٖٖٛ: ٕٔٓٓ) ناصر, .تواجييـ 
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 :Analytic Thinkingاسموب التفكير التحميمي  .1
ويقصد بػو قػدرة الفػرد عمػى مواجيػة المشػكالت بحػرص وبطريقػة منيجيػة واالىتمػاـ      

بالتفاصيؿ، والتخطيط بحرص قبؿ اتخاذ القرار، وجمػع اكبػر قػدر ممكػف مػف المعمومػات 
مػػع عػػدـ تكػػويف النظػػرة الشػػمولية، واالىتمػػاـ بالنظريػػات والتنظيػػر عمػػى حسػػاب الحقػػائؽ 

النيػػة، وامكانيػػة التجػػزيء او الحكػػـ عمػػى االشػػياء فػػي اطػػار وامكانيػػة القابميػػة لمتنبػػؤ والعق
عػػػػػػاـ، والمسػػػػػػاىمة فػػػػػػي توضػػػػػػيا االشػػػػػػياء حتػػػػػػى يمكػػػػػػف الوصػػػػػػوؿ الػػػػػػى االسػػػػػػتنتاجات. 

 ( .ٖٕ:  ٕٚٓٓ)عامر،
 :Realistic Thinkingاسموب التفكير الواقعي  .2

ويقصػػػػد بػػػػو قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى االعتمػػػػاد عمػػػػى المالحظػػػػة والتجريػػػػب واف االشػػػػياء       
يقية او الواقعية ىي ما نمر بو في حياتنا الشخصية مثؿ ما نشعر بػو ونممسػو ونػراه الحق

ونشػػػمو. أذ مػػػا نػػػراه ىػػػو مػػػا نحصػػػؿ عميػػػو. وشػػػعار التفكيػػػر الػػػواقعي ىػػػو الحقػػػائؽ، وىػػػو 
مختمػػؼ تمامػػًا مػػع التفكيػػر التركيبػػي الػػذي يركػػز عمػػى االسػػتنتاجات ولػػيس الحقػػائؽ وىػػو 

عف اي اسموب آخر، ويضمف التفكير الواقعي االستمتاع  اكثر ارتباطًا بالتفكير التحميمي
بالمناقشػػػػات المباشػػػػرة والحقيقيػػػػػة لومػػػػور الحاليػػػػة وتفضػػػػػيؿ النػػػػواحي العمميػػػػة المرتبطػػػػػة 

 . (ٜٖٕ -ٖٕٛ، ٜٜ٘ٔبالجوانب الواقعية واالختصار في كؿ شيء. )حبيب، 
 تعريف التفكير الجانبي:

عمى ابتكار اكبر عدد ممكف مف  نمط مف التفكير يعتمد عرفو محمود بانو:     
عمى أكثر مف جية في المشكمة أو الموقؼ  الحموؿ والبدائؿ ويمكف النظر مف طريقو

المتاحة، وال يعتمد في  والقفز بخطوات حؿ المشكمة، أي اإلبقاء عمى كؿ المعمومات
 خطواتو عمى المسار الواضا كما ىو في التفكير الراسي العامودي الذي يسير في

متتابعة ومتسمسمة، والتفكير الجانبي يركز عمى واقع األمر ال وليس األمر  خطوات
 (181:  ٕٙٓٓالواقع)محمود، 

عرفو اؿ عامر : بانو اتجاىًا عقميًا يتضمف الرغبة في محاوؿ النظر إلى األشياء  
التي يستخدـ فييا العقؿ النماذج، ومدم  بطرؽ متعددة، ويتضمف كذلؾ فيـ الكيفية



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 1081 

. )اؿ ليست كذلؾ خمص مف النماذج المؤطرة في التفكير إلى نماذج أخرمالحاجة لمت
 ( ٖٙ: ٜٕٓٓعامر،

تفكير يتميز بالبحث واالنطالؽ بحرية في اتجاىات وزوايا وعرفيا الكبيسي بانيا: 
متعددة بدال مف السير في اتجاه واحد لحؿ مشكمة أو توضيا موقؼ معيف، ويركز عمى 
ذا كاف اإلبداع طريقة استخداـ عقولنا فيكوف  توليد الطرؽ الجديدة لرؤية األشياء، وا 

ة اإلبداع، ومف الممكف تنمية التفكير الجانبي خير وسيمة الستخداـ عقولنا فيو أدا
 ( ٛٓٔ: ٖٕٔٓ) الكبيسي ، .مياراتو بالممارسة والتدريب

 أهمية التفكير الجانبي 
أف التفكير الجانبي عممية يومية مصاحبة لإلنساف بشكؿ دائـ فيو اداء طبيعي 

التفكير وحاجة االفراد لو فقد كاف موضوع حوار مف  ألىميةيقوـ بو باستمرار ونظرًا 
، فمنذ فالسفة االغريؽ والى االف لـ يحصؿ اجماع عمى الكيفية التي نفكر بيا  القدـ

وكيفية عمؿ الدماغ البشري وأف االىتماـ بالتفكير قديمًا كاف اىتمامًا بسيطًا ولكف في 
العصر الحديث ونتيجة لتعقد المجتمع ظيرت الحاجة لمتفكير بطرؽ جديدة حيث لـ تعد 

القديمة كافية في الوقت الحاضر فقد اصبا ىناؾ اىتماـ العادات والتقاليد والطرؽ 
متزايد بتوجيو الجيود نحو تحسيف عمميات التعمـ والتعميـ كما وجدت نزعة قوية نحو 
االىتماـ بتنمية الشخصية المتكاممة لمفرد ، فمـ يعد ىدؼ عممية التربية يقتصر عمى 

ية قدرات التفكير والتحميؿ والنقد اكساب المعارؼ والحقائؽ المتداولة بؿ تعدتيا إلى تنم
 (. ٕٓ٘-ٜٕٗ،  ٜٕٓٓوالتحميؿ والتعميـ وما شابو .)السرور 

ويتفؽ معظـ المختصيف عمى أف تعميـ ميارات التفكير الجانبي ىدؼ ميـ     
لمتربية ، وأف المدارس يجب أف تفعؿ كؿ ما تستطيع مف أجؿ توفير فرص التفكير 
لمتعممييا ، إال أف البيانات تظير أننا نخرج أعدادًا ىائمة مف الطمبة الذيف تتجمى 

لمعمومات، بينما يفتقروف بشكؿ ممحوظ إلى خبراتيـ بصورة أساسية في تذكر واستدعاء ا
القدرة عمى استعماؿ تمؾ المعمومات في التوصؿ إلى اختيارات أو بدائؿ أو قرارات 
مستنيرة ، وأف التمسؾ في الرأي حتى لو كاف الرأي خطًأ أو واىنًا ال يستند عمى حجة 
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ة بشكميا السميـ، أو منطؽ ، وبالتالي يخمو نقدىـ لومور واألفكار مف القوة التحميمي
ويرجع السبب في واقع األمر إلى نتاجات نظاـ تربوي ال يوفر خبرات كافية في ميارات 

 (ٖٕٔ: ٕ٘ٓٓالتفكير ومنيا ميارات التفكير الجانبي)ابراىيـ،
إف العقؿ البشري السميـ ال يريد أف يكوف دائًما مبدًعا، فيو مصمـ لمعرفة كيفية      

االستجابة التمقائية أو السموؾ ” يحبس“التفكير في األشياء ثـ  القياـ باألشياء أو كيفية
ليذا السبب  .في عممية غير واعية حتى يتسنى لمعقؿ الواعي التركيز عمى أشياء أخرم

” التفكير الجانبي ” قاـ طبيب أعصاب مف مالطا يدعى إدوارد دي بونو بابتكار مفيـو
ر الجانبي وشرح فيو آليات تطوير تقنيات في أواخر الستينيات في كتابو استخداـ التفكي

” حبس“جديدة في التفكير تساعد في التغمب عمى ميمنا الطبيعي لمقوالب الجاىزة بػ 
عادة ىيكمتيا وفتا عقولنا لمسارات جديدة تتجنب التفكير بنفس الطريقة  األنماط وا 

ت مف قبؿ يمكف استخداـ ىذه التقنيا .المعتادة حتى نحصؿ عمى نتائج أكثر إبداًعا
ف التفكير  .األفراد والمجموعات كوسيمة لتطوير األفكار اإلبداعية والمبتكرة كما وا 

الجانبي عممية سيكولوجية تعنى بصورة أساسية بالسموؾ في موقؼ فيو مشكمة  إف 
السموؾ بجميع أشكالو يندفع لتحقيؽ شئ مف األشياء وعندما يعترض ىذا السموؾ 

)المنصور  ٓماديا أو غير مادي، تحدث المشكمةعارض، سواء كاف ذلؾ العارض 
ٕٓٔٔ :ٕ٘ٓ  .) 

بسمسػػمة مػػف النشػػاطات العقميػػة غيػػر المرئيػػة التػػي يقػػـو بيػػا  ويمثػػؿ التفكيػػر الجػػانبي   
الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ واحػد أو أكثػر مػف الحػواس الخمػس 

ىادؼ وتطوري يتشكؿ مف تػداخؿ ، بحثا عف معنى في الموقؼ أو الخبرة ، وىو سموؾ 
القابميػػات والعوامػػؿ الشخصػػية ، والعمميػػات المعرفيػػة وفػػوؽ المعرفيػػة، والمعرفػػة الخاصػػة 

 ( . ٕٗٚ: ٕٕٔٓبالموضوع الذي يجري حولو التفكير)أبو جادو، 
 األساس النظري لمتفكير الجانبي

اع غالبا ما يكوف يرم ديبونو أف التفكير الجانبي شديد االلتصاؽ باإلبداع واإلبد     
بينما التفكير الجانبي ىو وصؼ لعممية فكرية مطولة، وتتضا   وصفًا لنتيجة فقط
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عالقة التفكير الجانبي بالتفكير اإلبداعي في كونيما ييتماف باألفكار الجديدة، ولكف 
التفكير الجانبي يشتمؿ عمى اإلبداع مضافًا لو شيء غير ابداعي، إذ ليس كؿ نتائج 

يد عف كونيا طرؽ جديد لرؤية األشياء، التفكير الجانبي إبداعات حقيقية وأحيانًا ال تز 
فضال عف تطمب التفكير اإلبداعي موىبة التعبير عف الذات بينما التفكير الجانبي 
مفتوح أماـ أي شخص ييتـ باألفكار الجديدة، وقد سئؿ ديبونو ىؿ أف التفكير الجانبي 

إبداعية، لكنو ىو نفسو التفكير اإلبداعي ؟ فأجاب بنفي رغـ أف التفكير الجانبي عممية 
ال يعنى بفوضى التفكير اإلبداعي، بؿ إنو موجو نحو استكشاؼ أفكار جديدة فكممة 
اإلبداع تحمؿ معنى واسع جدا وتتضمف خمؽ وابتكار شيء جديد وألوؿ مرة، ولكف ذلؾ 
ال يعني أف خمؽ الفوضى شيء إبداعي، الف الشيء الجديد يفترض أف يكوف لو قيمة 

انوف المبدعوف النيـ يخمقوف اشياء جديدة ليا قيمة، حيث أف عمى سبيؿ المثاؿ الفن
العديد مف الفنانيف ىـ مصمموف فيـ ينتجوف ضمف نفس اإلدراكات والمفاىيـ وأساليب 
التعبير ذاتو، لذا مف المحتمؿ أف ىنالؾ تعبير ضئيؿ جد ًا في اإلدراكات والمفاىيـ التي 

 (ٖ٘ٔ :ٖٕٔٓىي مركز التفكير الجانبي. )الكبيسي ، 
 ارتباط التفكير الجانبي بالمفكر العالمي )إدوارد ديبونو(

يرتبط التفكير الجانبي بالمفكر العالمي )إدوارد ديبونو( الذي اوجد ىذا          
، وقد سماه كذلؾ ليميزه عف    (lateral thinking)المصطما، ويقابمو  باالنكميزية 

ا، والذي يستند  (vertical thinking)نوع آخر مف التفكير اسماه التفكير العمودي 
أساسا إلى المنطؽ أوما يألفو اإلنساف ويعتاد عميو، وقد اعتمد في تطويره ليذا النوع مف 
التفكير عمى فيـ اآللية التي يعمؿ بيا الدماغ مف الناحية العممية، أي بما تـ التوصؿ 

األولى لمتفكير  ويذكر ديبونو كيفية ظيور البداية .إليو عف طريؽ عمـ األعصاب
الجانبي إذ يقوؿ كتبت مذكرة تتعمؽ)بالجانب اآلخر مف التفكير( والذي اعني بو التفكير 
غير الخطي والمتسمسؿ والمنطقي وقمت بشرح ىذا النوع وعندما شرحت ذلؾ النوع مف 

وعف ( ،  (London Life (إلحدم المجالت  تدعى لندف اليؼفي مقابمة  التفكير
بشكؿ)جانبي( لنجد اتجاىات وبدائؿ أخرم،   أننا بحاجة لنتحرؾ تفسيري وصفت كيؼ
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وفي الحاؿ شعرت أف ىذا التعبير ىو الذي أحتاجو فاستبدلت تعبير )الجانب اآلخر مف 
، وأخذ مف ذلؾ الحيف التفكير  ٜٚٙٔالتفكير( بالتفكير الجانبي وكاف ذلؾ في سنة 

،وتعتمد أدوات  (English Dictionary Oxford)الجانبي مدخاًل منيجيا في قاموس 
الخاصة بو مباشرة عمى كيفية عمؿ الدماغ كنظاـ معموماتي ذاتي  التفكير الجانبي

 De Bono,1990:p.1)) التنظيـ
 مسميات التفكير الجانبي

تعددت مسميات التفكير الجانبي وفقا لوجية نظر ديبونو والعمماء التربوييف والنفسييف 
 :ومف تمؾ التسميات

التفكير الجانبي: وتعد ىذه التسمية األكثر استخداما مف بقية التسميات مف التربوييف  -1
  والنفسييف وديبونو ىو مف اوجد ىذه التسمية لديبونو في ظيور مفيوـ التفكير الجانبي

(lateral Thinking)  استعممو ألوؿ مرة مف خالؿ مقابمة أجريت معو في عاـ الذي
 (ٚٙ:  ٕٗٓٓ) أبوجادو،  ٜٚٙٔ

التفكير الجوانبي )اإلحاطي(: قاموس أكسفورد ُيْعّزي لػ)ديبونو( تأصيؿ مصطما التفكير  -2
)اإلحاطي( وىو: التفكير عبر نماذج تقميدية لموصوؿ إلى أفكار جديدة مف  الجوانبي

خالؿ النظر إلى المشكمة مف زوايا مختمفة بداًل مف االلتزاـ بخط مباشر لمسير في 
(  ٕٔٓٓ(، يرم مترجمو كتاب تعميـ التفكير لػ)ديبونو،  ٚٔ:  ٕٔٓٓالبحث. )ديبونو، 

بأنيا الترجمة األصا وىي أكثر اتصاال لممفيوـ إذ أف كممة الجانبي تدؿ لموىمة األولى 
عمى أمر ثانوي ال قيمة لو، ولكف يمكف القوؿ أف كممة الجوانبي ، ىي جمع تكسير 

ددية في أكثر مف جانب ، ولو رجعنا لكممة جانب ، وىي تشير إلى التع بصيغة المفرد
وبناء عمى ذلؾ، ال بصيغة الجمع ، نجد انيا بصيغة المفرد  ( Lateral )إلى كممة 

 .فأف تسمية التفكير الجانبي أكثر مالئمة مف التفكير الجوانبي
كما طرحو ديبونو في كتابو  (Serious creativity) اإلبداع الجاد: ويعد اإلبداع الجاد -3

لمتفكير الجانبي والذي وصفو بنمط مف التفكير الجانبي الذي يساعد األفراد ىو مرادؼ 
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عمى إنتاج طرؽ جديدة مف التفكير أو أدوات صنع القرار سوؼ ينعكس تعممو عمى 
 طريقة أداءنا لممياـ اليومية حيث ستتـ بالسرعة والدقة والجودة العالية .

رد ديبونو باسـ )التفكير المتجدد( أنو التفكير المتجدد: ورد ىذا المفيوـ في كتاب إدوا -4
يطرح نوعا مف التفكير يطمؽ عميو )التفكير المتجدد( أو )التفكير الجانبي( وىو نوع 
يختمؼ عف التفكير المنطقي أو)الرأسي( الذي يعتمد في األساس عمى التحميؿ والمنطؽ 

ت والوصوؿ إلى مشيرا إلى أف ىذا النوع الجديد مف التفكير يعتمد عمى تنمية الميارا
توليد األفكار الجديدة وأنو ييرب مف قبضة المنطؽ الحديدية ويعتمد عمى عنصر 
المفاجأة. ولـ يكتؼ المؤلؼ بتقديـ رؤيتو النظرية بؿ قدـ بعضًا مف التجارب العممية 
التي تساعد القارئ عمى ممارسة التفكير الجانبي بنفسو وقد ربط بيف ىذه التجارب وبيف 

 .اة اليومية لمفردتفاصيؿ الحي
التفكير خارج الصندوؽ: مصطما يستخدـ عادة لمفكر اإلبداعي أو لمبحث عف أفاؽ  -5

جديدة أو حموؿ مميزة لمشكمة أو معضمة ما، تعود تمؾ المقولة إلى السبعينات القرف 
الماضي ،ويرم الكثير مف العمماء بأف التفكير الجانبي ىو التفكير خارج الصندوؽ 

الخروج عف نمطية التفكير الموضوعي لعموـ البشر إلى التفكير غريب( ومعنى ذلؾ 
(، وىناؾ مف يؤيد  ٖٛٚ:ص  ٕٛٓٓولكنو يبقى معقوال ومنطقيا )سويداف،  )نوعا ما

بأف ديبونو يعد أوؿ مف وضع ىذا المصطما، ويقصد بو الخروج بتفكير الفرد خارج 
إلى اإلحاطة بجوانب المشكمة التي اإلطار المألوؼ، ذلؾ النوع مف التفكير الذي يسعى 

يجابييا الفرد باحثًا عف حموؿ ليا، إنو ذلؾ النوع مف التفكير الذي يسعى لتوليد 
المعمومات غير المتاحة عف المشكمة، وىو كذلؾ الطريقة التي ننظر بيا إلى األشياء 
ؿ أو الموضوعات مف زوايا مختمفة ومتنوعةأل حتى نفصؿ بيف ما يدور في الذىف طوا

اؿ وقت، وبيف التفكير اليادؼ والذي ىو المحور األساسي لمتفكير الجانبي. )الكبيسي 
 ،ٕٖٓٔ  :ٔٓٓ-ٔٓٔ ) 

 مبادئ التفكير الجانبي :
 مف المبادئ األساسية لمتفكير الجانبي االتي:   
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 التفكير الجانبي ليس بموىبة موروثة. -ٔ
 ميو واكتسابو.التفكير الجانبي نمط مف أنماط التفكير ويمكف التدريب ع -ٕ
 التفكير الجانبي مغاير لمتفكير المنطقي ومتجاوز عنو. -ٖ
 التفكير الجانبي مغاير لمتفكير الراسي. -ٗ
 المنطؽ الحقيقي ميتـ بالحقائؽ او بما يمكف اف يحدث. -٘
 (ٙٙٗ: ٕٚٓٓالتفكير الجانبي ييتـ كثيرا باالحتماالت. )أبو جادو ، ومحمد ، -ٙ

 مصادر التفكير الجانبي :
 ديبونو مصادر التفكير الجانبي بالنقاط االتية :حدد    
البراءة )السذاجة( :تكوف البراءة مصدرا تقميديا لمتفكير الجانبي فاذا لـ يكف لدم  -ٔ

المتعمـ معرفة بما ىو متبع في تناوؿ المفاىيـ والتصدي لمحموؿ ،ثـ وجد نفسو في 
فكير جديد، موقؼ جديد عميو، فمف الممكف اف يتيا ىذا االمر الوصوؿ الى ت

فتكوف البراءة عندئذ مصدرا لو عندما ال يعرؼ الشخص ما ينبغي عممو ، او 
 كيؼ ينبغي عممو.

الخبرة : اف التفكير القائـ عمى الخبرة عكس التفكير القائـ عمى البراءة ، اذ تتيا  -ٕ
 الخبرة المجاؿ لمتعمـ والتعميـ ، ومف ثـ الوصوؿ الى النجاح.

افر حالة مف الدافعية لدم المتعمـ تحفزه لمنظر الى بدائؿ الدافعية العقمية : اف تو  -ٖ
اكثر في الوقت الذي يرضى االخروف بما ىو موجود ، ومف المظاىر اليامة 
لتحقيؽ الدافعية العقمية الرغبة في التوقؼ ، والنظر الى األشياء التي لـ ينتبو الييا 

الجانبي في غياب  احد، حيث يشكؿ ىذا النوع مف التركيز مصدرا خفيا لمتفكير
 االستراتيجيات المنظمة.

األسموب : ويقصد بو الطريقة التي يسمكيا المتعمـ لمتفكير في موضوع ما ،وتتعدد  -ٗ
 .عامة ،وتفكيرا جانبيا بصفة خاصة أساليب التفكير ، وكؿ منيا يمثؿ تفكيرا بصفة
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والخوؼ  التحرر : اف العمؿ عمى تحرير الفرد مف القيود وعوامؿ الكبت واإلحباط -٘
والتيديد يجعؿ المتعمـ اقدر عمى التفكير ألألنو الدماغ يكوف اكثر عطاءا في مثؿ 

 ىذه الحاالت.
خمو الذىف : اذا لـ يكف المتعمـ عمى دراية باألساليب القياسية فمف الممكف اف  -ٙ

 يفكر في نمط جديد تماما وقد يكوف ىذا النموذج افضؿ مما ىو معروؼ .
عماؿ األساليب واألدوات العممية لمتفكير الجانبي يمكف اف التفكير الخالؽ: اف است -ٚ

 (  ٕٗٔ: ٕٕٕٓتسفر عف أفكار خالقة مبتكرة .) التميمي ، وليث ، 
وترم الباحثة اف اليدؼ مف التفكير الجانبي ىو خروج المتعمـ مف النمط   

 التقميدي لمتفكير الى وضع غير تقميدي يمكنو مف التحرؾ نحو أفكار جديدة.
 :عناصر التفكير الجانبي

 : ثمة أربعة عناصر أساسية في عممية التفكير الجانبي عند حؿ المشكالت وىي
 :اختيار الفرضيات .1
عند وجود أي مشكمة اماـ الفرد فأنو بحاجة الى التفكير في مجموعة مف الحموؿ    

اؿ يميؿ التي يمكف إدراجيا تحت نوعيف أحدىما يمكف تطبيقو , فالمتعمـ بطبيعة الح
إلى اختيار الفرضيات المغموطة , اذ يمكف التوصؿ إلى حؿ المشكمة التي نحف بصدد 

  .التفكير بيا وذلؾ بإغالؽ الحموؿ الصحيحة والممكنة
  :طرح األسئمة الصحيحة .2
في التفكير الجانبي مف اجؿ حؿ المشكالت بشكؿ جانبي يتوجب عمينا البدء بطرح   

 نستعمؿنيا لتحديد اإلطار الصحيا لممشكمة، ومف ثـ أسئمة واسعة جدًا في مضمو 
أسئمة محددة أكثر مف اجؿ غربمة المعمومات وفحص الفرضيات وصواًل إلى الحؿ 

  المناسب. 
 :اإلبداع .3

طريقة غير تقميدية ، فإذا  نستعمؿمف اجؿ حؿ أية مشكمة معقدة نواجييا فإننا غالبًا ما 
ما كانت إجراءات حؿ المشكالت القياسية المستعممة مف قبمنا غير نافعة أل فإنو يتوجب 
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عمينا عندىا أف نكوف مبدعيف في الوصوؿ لمقضية في اتجاه جديد تمامًا لـ يتطرؽ إليو 
ة أحد مف ذي قبؿ، فبداًل مف أف نقؼ عند المشكمة يتوجب عمينا استنباط طرؽ جديد

والتفكير بيا مف الجانب ، أي بشكؿ جانبي وىو ما يسمى بالقدرة, عمى  التخيؿ 
 .لموصوؿ الى حؿ المشكالت وىي ميارة أساسية في التفكير الجانبي

 :التفكير المنطقي .4
يعد التفكير الجانبي أكثر مف مجرد تجميع لوفكار الغريبة فنحف نحتاج الى القدرة  

األفكار وبدقة عالية جدًا حسب مشرط الجراح, فبدوف قواعد  عمى التحميؿ المنطقي لتمؾ
التحميمي واالستنتاجي فإف التفكير  ,)أو أسس(  التفكير الجانبي المنطقي, المعقوؿ

سيكوف أقؿ مف كونو تفكيرا مبنيا عمى الرغبة دوف الفيـ في حيف عندما يكوف التفكير 
جانبي يستعمؿ كمييما في تصحيا الحموؿ التقميدي يبدأ بالحيرة والمنطؽ , فإف التفكير ال

 .اإلبداعية
( Sloane .1994.p:16) 

 :استعماالت التفكير الجانبي
عندما يصبا االنساف متأكدًا مف قدرتو عمى اتخاذ موقؼ في التفكير الجانبي فإنو    

لف يكوف في حاجة الى مف يخبره ايف أو متى يستعممو ، ويمكف تمخيص استعماالتو 
 في االتي: 

 :االفكار الجديدة -ٔ
رغـ في اغمب االوقات يكوف احدىـ حذرا مف التطرؽ الى افكار جديدة ، ولكف بال      

مف ذلؾ يكوف ىو سعيدًا تمامًا عند توليدىا واستنباط ما فييا ، وقد ال يحاوؿ احدىـ 
توليد افكار جديدة ، وال يمكف توليدىا عف طريؽ المحاولة والتجربة، ولكف ىناؾ 
 وظائؼ تتطمب مف الشخص وتجبره عمى توليد افكار جديدة مثؿ ) البحث، التصميـ(.

ر الجديدة غالبًا ما يكوف امرا  ليس بالييف ، ولكف قد يكوف اف توليد الواقع لوفكا    
التفكير العمودي غير مجٍد في بعض االحياف اذ يكوف توليد االفكار الجديدة االمر 
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االسيؿ واالفضؿ لموصوؿ الى المبتغى. وربما يكوف الشخص بانتظار الفرصة او 
 ار واالحتفاظ بيا. فال بد مف  تدويف ىذه األفك االلياـ مف اجؿ ىبة االبداع

 :حل المشكالت -ٕ
حتى واف كاف الشخص ليس لديو الدافع او الحافز لتوليد افكار جديدة فاف المشاكؿ ىي 

 التي
تجبره عمى فعؿ ذلؾ، فالمشكمة ليست امرا  يتوجب عرضو بطريقة رسمية وليست في 

 الوقت نفسو امرا
كو الشخص وما يريده وربما ىي يتطمب حمو بورقة وقمـ بؿ انيا تمثؿ الفرؽ بيف ما يمم

الخ شيئًا ما او الحصوؿ عمى شيئ ما او التخمص مف شيء  .فامر يتخذ ليتجنب وأ
 .ما

 :ىنالؾ ثالثة انواع مف المشاكؿ
المشكمة التي تتطمب معمومات اكثر لحميا او تقنيات اكثر لمتعامؿ مع المعمومات  .1

 .وحميا
المعمومات المتوفرة مسبقا اي اعادة ىيكمية المشكمة التي تتطمب اعادة ترتيب  .2

 بصورة اعمؽ ومثؿ ىذا النوع يكوف حمو مف طريؽ التفكير الجانبي .
مشكمة الالمشكمة فقد يكوف الشخص مقيدًا تمامًا بالترتيب الحالي وال يستطيع  .3

 الخروج والتطرؽ الى االفضؿ. 
تركيز فقد يقوـ ببذؿ قصارم وال توجد عالقة تبيف عمى اية واحدة منيا سيتـ ال     

جيده لموصوؿ الى الترتيب االفضؿ ألنو ال يعرؼ او غير مطمع تمامًا بإنو ثمة  
ترتيبات افضؿ ووسائؿ اكثر. المشكمة ىي في ادراؾ اف ىنالؾ مشكمة. اي ادراكو باف 

اف النوع االوؿ مف  .ىنالؾ امور يمكف تحسينيا لذا يعرؼ االدراؾ عمى انو مشكمة
يمكف حمو عف طريؽ التفكير العمودي. اما النوعاف الثاني والثالث فيمكف  المشكمة

 حميما عف طريؽ التفكير الجانبي .
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 :إعادة التقييم الدوري -ٖ
وتعني اعادة النظر مرة ثانية الى االشياء التي ال يمكف الشؾ بيا اي تحدي      

اعادة تقييـ شيء ما  االفتراضات جميعيا التي تقوؿ باف ىذه العممية غير مجدية عف
لوجود حاجة ماسة إلعادة التقييـ عمى االطالؽ ، فإنيا مجدية فقط عند اعادة التقييـ 
مرة ثانية اذا لـ تتـ منذ وقت طويؿ، فيي محاولة مدروسة لمنظر في االشياء بطريقة 

 جديدة تختمؼ عف سابقتيا .
 :التعامل مع االختيار اإلدراكي األول )السموك الفطري( -ٗ

التفكير المنطقي والرياضيات متشابياف فكالىما معموماتيما مف المرحمة الثانية التي     
تتعامؿ مع التقنيات واالليات ويمكف استخداميا فقط في نياية المرحمة األولى، ففي 
المرحمة االولى تكوف المعمومات مقسمة حسب االختيار اإلد ا ركي الى مجموعات 

فعاؿ مف طريؽ  تقنيات واليات المرحمة الثانية. وىذا ما يمكف التعامؿ معيا وبشكؿ 
يسمى باالختيار االدراكي الذي يحدد ما يجب اف تحتويو كؿ مجموعة )فاالختيار 
االدراكي ىو ذلؾ السموؾ الفطري والطبيعي لمفعؿ( فبداًل مف اف نتقبؿ تمؾ المجاميع 

ياضي يمكف لممتعمـ اف حسب ترتيب السموؾ الفطري والتعامؿ معيا بشكؿ منطقي او ر 
يتعامؿ مع ىذه المجموعات نفسيا وبالتالي فإف فعؿ مثؿ ذلؾ الشيء يوجب عمى 

 المتعمـ استعماؿ التفكير الجانبي .
 :الحد من التقسيم الحازم واالستقطاب -٘
ربما يكوف االستعماؿ االكثر اىمية لمتفكير الجانبي عندما يستعمؿ بشكؿ غير    

مدروس عمى االطالؽ لكنو يمثؿ ميارة ممتمكة لدم المتعمـ  وعمى اساس انو ميارة 
يتوجب عمى التفكير الجانبي اف يتبع ظيور تمؾ المشكالت التي ليس مف شانيا سوم 

كير التي يفرضيا العقؿ عمى ما يتـ دراستو خمؽ تمؾ التقسيمات واالستقطاب بالتف
 (ٚ٘ٔ-٘٘ٔ: ٕٕٕٓ) التميمي ، وعمر ، ومناقشتو .
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 :مهارات التفكير الجانبي
أف التفكير )عممية( كمية نقوـ عف طريقيا بمعالجة عقمية لممدخالت الحسية      

ة تتضمف لممعمومات المسترجعة لتكويف األفكار أو استدالليا أو الحكـ عمييا وىي عممي
اإلد ا رؾ والخبرة السابقة والمعالجة الواعية والحدس وعف طريقيا تكتسب الخبرة معنى، 
أما ميارة التفكير فيي عمميات محددة نمارسيا ونستخدميا عف قصد في معالجة 
المعمومات مثؿ ميارة تحديد المشكمة ، إيجاد االفتراضات غير المذكورة في النص او 

 (ٜٔ- ٛٔ:  ٕٗٓٓء. )غبايف، تقييـ الدليؿ واالدعا
ممارسة المتعمميف لميارات التفكير الجانبي تعمؿ عمى جعؿ المتعمـ يفكر خارج        

حدود التفكير التقميدي ويواجو المشكالت بأفكار أفضؿ لمحصوؿ عمى نتائج فورية ، 
ويولد فكرة ما مف طريقيا أفكار أخرم، ويقدـ طرقًا لحؿ المشكالت مطروحة ويطور 

ير عادات وممارسات إبداعية ويعمؿ عمى تحويؿ افكارا جديدًة، ويعمؿ عمى تطو 
المشكالت الى فرص لإلبداع، وبيذا يعتقد )دي بونو( أف لمتفكير الجانبي ميارات يمكف 

 :التدرب عمييا والميارات ىي
 :توليد ادراكات جديدة .1

يقصد باإلدراؾ الوعي أو الفيـ بمعنى اف يصبا المتعمـ مدركًا لوشياء مف خالؿ      
ير فييا بمعنى أخر االدراؾ ىو التفكير الفرضي الواعي اليادؼ لما يقوـ بو التفك

المتعمـ مف عمميات )عقمية( ذىنية يفرض الفيـ أو اتخاذ القرار او حؿ المشكالت او 
الحكـ عمى االشياء او القياـ بعمؿ ما، فال يكوف ادراؾ بدوف  نوع الرؤية الداخمية فيي 

ؼ فيميا ويؤكد )دي بونو ( عمى اف التفكير واالدراؾ امٌر توجو المتعمـ نحو الفكرة بيد
 .واحد
وبناء عمى تعريؼ )دي بونو( لمتفكير بأنو التقصي لمخبرة مف اجؿ غرض ما، فقد     

تحقيؽ الفيـ او اتخاذ القرار او حؿ المشكالت او القياـ بعمؿ  يكوف ىذا الغرض منو
 .ما
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 :توليد مفاهيم جديدة .2
نو(  الى اف المفاىيـ ىي اساليب او طرؽ عامة لعمؿ االشياء ويعبر يشير )دي بو      

عف المفاىيـ أحيانا بطرؽ واضحة، وحتى يعبر عف مفيوـ ما البد مف بذؿ مجيود 
 :الستخالص ىذا المفيوـ. وثمة ثالثة أنواع مف المفاىيـ

 .مفاىيـ غرضية: او ذات ىدؼ وىي تتعمؽ بما يحاوؿ المتعمـ اف يحققو -أ 
 مفاىيـ آلية: حيث تصؼ مقدار األثر الذي سينتج عف عمؿ ما -ب 
 مفاىيـ القيمة: والتي تشير الى الكيفية التي يكتسب العمؿ مف خالليا قيمتو  -ت 
 توليد أفكار جديدة:  .3

يعرؼ )دي بونو( الفكرة بأنيا شيء يتصور )يفيـ( مف طريقيا العقؿ واألفكار ىي     
والفكرة يجب اف تكوف محددة ويجب اف توضع الفكرة طرؽ مادية لتطبيؽ المفاىيـ 

 .موضع الممارسة
ومف أجؿ توليد أفكار جديدة يحذر )دي بونو( مف الرفض السريع والفوري لوفكار     

ويشير الى اف الرفض السريع ليا يأتي مف القيود التي فرضت عمى العقؿ فإذا كانت 
نحو الرفض ، وىذا ىو االستعماؿ المبكر الفكرة ال تتوافؽ مع ىذه القيودأل فأنيا تتجو 

لمتفكير المتشائـ، لكف االمر يتطمب اف يتـ التفكير في ىذه الحالة بطريقة تشير الى 
التفاؤؿ، بؿ قد يتطمب التفكير في ىذه الحالة لمحصوؿ عمى نوبة مف األفكار 

اف الجيد اإلبداعية، اما تقويـ االفكار المطروحة فسوؼ يأتي الحقًا ومف ىذه المحظة 
 المبذوؿ يجب اف يتركز نحو تحسيف وبناء الفكرة .

 :توليد بدائل جديدة .4
الحموؿ بيف مجموعة ممكنة  مف مبادئ التفكير الجانبي انو طريقة خاصة لتامؿ    

ومتاحة حيث ييتـ التفكير الجانبي باكتشاؼ او توليد طرؽ اخرم إلعادة وتنظيـ 
المعمومات المتاحة وتوليد حموؿ جديدة بداًل مف السير في خط مستقيـ والذي يقود 

 .عندئذ الى تطوير نمط واحد
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شعروف انيـ يقوموف اف البحث عف طرؽ بديمة امر طبيعي لدم المتعمميف الذيف ي     
بذلؾ، وىذا امر صحيا الى حد ما، لكف البحث مف طريؽ التفكير الجانبي يذىب الى 
ما ىو أبعد مف البحث الطبيعي ففي البحث الطبيعي عف البدائؿ يبحثوف عف أفضؿ 
البدائؿ الممكنة، لكف البحث عف البدائؿ مف طريؽ  توظيؼ التفكير الجانبي يتيا ليـ 

يرة بحسب قدرة ىؤالء المتعمميف وال يبحث التفكير الجانبي عف أفضؿ توليد بدائؿ كث
البدائؿ ولكف عف البدائؿ المتعددة ففي البحث الطبيعي عف البدائؿ ييتـ المتعمـ بالبدائؿ 
المنطقية بينما في التفكير الجانبي ليس مف الضروري اف تكوف البدائؿ خاضعة لممنطؽ 

ة مقيدة كما قد يعمؿ عمى بعض المشكالت دوف ،وقد يشكؿ احد البدائؿ نقطة بداي
 عناء.

 :توليد إبداعات )تجديدات( جديدة .5
يؤكد )دي بونو(  اف اإلبداع ىو العمؿ عمى إنشاء شيء جديد بداًل مف تحميؿ      

حدث قديـ وتشمؿ اإلبداعات او التجديدات نمطًا مف التفكير الجانبي ، وغالبًا ما يكوف 
ألوفة سريعًا بينما إنتاج اإلبداعات األصيمة يحدث ببطء ومف ثـ توليد اإلبداعات الم

يكوف مف السيؿ استبعاد اإلنتاج األكثر شيوعًا مف طريؽ الطمب مف المتعمميف  
االقتصاد عمى إنتاج األفكار األصيمة اإلبداعية، وفي العادة يميموف إلى إنتاج 

عمى الميمة التعميمية او  االستجابات األكثر أصالة مف طريؽ االستمرار في العمؿ
المشكمة التي تواجييـ. اف نتائج الجيد المركز في الميمة يعمؿ عمى زيادة إنتاج 

 األفكار اإلبداعية او التجديدات
 .الجديدة
ويرم )دي بونو( انو ال يشترط لتوليد إبداعات جديدة اف يتصؼ بمستوم عاؿ       

 كاء.مف الذكاء انما يحتاج إلى درجة بسيطة مف الذ
اف ممارسة المتعمـ لميارات التفكير الجانبي التي عرضت ال يمكف اف يتـ اال بعد    

التدريب عمييا في دورات  خاصو تنمي ىذه الميارات التي تعمؿ عمى جعؿ بالمتعمـ 
يفكر خارج حدود التفكير التقميدي، ويواجو المشكالت بأفكار افضؿ لمحصوؿ عمى 
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ؿ افكار اخرم، ويصمـ طرقًا متعددة لحؿ مشكالت نتائج فورية ويولد فكرة ما مف خال
مطروحة ويطور أفكارا  جديدة، ويعمؿ عمى تطوير عادات وممارسات إبداعية ويعمؿ 

 (ٜٙٗ - ٚٙٗ:  ٕٚٓٓأبو جادو ومحمد،  .عمى تحويميا الى فرص لإلبداع
 :االستنتاجات

 بعد االنتهاء من البحث توصل الباحثون الى :   
عمى جعؿ المتعمـ يفكر خارج حدود التفكير  فكير الجانبيتساعد ميارات الت -1

  عند مواجيتيـ لممشكالت  التقميدي
التمكف مف التوصؿ الى أفكار عديدة لممشكمة وليست فكرة واحدة وقد تكوف  -2

 األفكار غير صحيحة .
عمى  ويكوف قادرامف القيود وعوامؿ الكبت واإلحباط والخوؼ والتيديد يتحرر  -3

 .بحرية  التفكير
يعتمد عمى تنمية الميارات والوصوؿ إلى توليد األفكار الجانبي  التفكير  -4

 .الجديدة وأنو ييرب مف قبضة المنطؽ الحديدية
في خطواتو عمى المسار الواضا كما ىو في التفكير التفكير الجانبي ال يعتمد  -5

يركز عمى واقع و خطوات متتابعة ومتسمسمة،  الراسي العامودي الذي يسير في
 .مر وليس األمر الواقعاأل

 المصادر: 
(: أثر التعمـ في اختيار االستراتيجيات التعميمية , دراسة ٕ٘ٓٓإبراىيـ, أباظة ) .ٔ

 مقدمة إلى الندوة اإلقميمية في صعوبات التعمـ, عماف , األردف.
، دار  ٓٔ(: عمـ النفس التربوي، ط  ٖٕٔٓابو جادو، صالا محمد (  .ٕ

 .المسيرة، عماف
( ، تعميـ التفكير ٕٚٓٓجادو، صالا محمد عمي ، ومحمد بكر نوفؿ ) أبو  .ٖ

 النظرية والتطبيؽ ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف.
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(: تطبيقات عممية في تنمية التفكير  ٕٗٓٓجادو، صالا محمد عمي ) أبو  .ٗ
والتوزيع، ، دار الشروؽ لمنشر ٔاالبداعي باستخداـ نظرية الحؿ االبتكاري، ط 

 عماف، األردف
، ٔفي الرياضيات، ط  TRIZ، دمج برنامج   ٜٕٓٓآؿ عامر، حناف سالـ،  .٘

  .ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع عماف، األردف
، تعميـ التفكير، ترجمة: عادؿ عبد الكريـ وآخروف،  ٕٔٓٓديبونو، ادوارد،  .ٙ

 .عماف، دار الرضا لمنشر والتوزيع
، شركة اإلبداع الفكري لمنشر ٔاعة اإلبداع، ط ، صن ٕٛٓٓسويداف، طارؽ،  .ٚ

 .والتوزيع، الكويت
،االردف، جيينة تطبيقات مبتكرة في تعميم التفكير( :  ٕٗٓٓغبايف،عمر)  .ٛ

 .لمنشروالتوزيع
(، التفكير الجانبي ) تدريبات وتطبيقات ٖٕٔٓالكبيسي ،عبد الواحد حميد ) .ٜ

 ف، األردف.، مركز ديبونو لتعميـ التفكير ، عماٗعممية ( ،ط
، تفكير بال حدود، عالـ الكتب  ٕٙٓٓمحمود، صالح الديف عرفة،  .ٓٔ

 .لمطباعة والنشر، القاىرة، مصر
التحصيؿ في الرياضيات وعالقتو بميارات ( ، ٕٔٔٓالمنصور ، غساف ) .ٔٔ

التفكير دراسة ميدانية عمى عينة مف تالمذة الصؼ السادس األساسي في 
العدد الثالث - ٕٚالمجمد –جامعة دمشؽمدارس مدينة دمشؽ الرسمية ، مجمة 

 ٕٔٔٓ -+الرابع
ـ(،استخداـ الطرؽ ٕٔٔٓالنعيمي، محمد عبد العاؿ وعمار عادؿ عناب ، ) .ٕٔ

اإلحصائية في تصميـ البحث العممي، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع 
 ،عماف, االردف.

لتعميم فاعمية برنامج )الماستر ثنكر( (:  ٜٜٙٔالسرور، نادية ىايؿ )  .ٖٔ
التفكير وتنمية المهارات االبداعية لدى عينة من طمبة كمية العموم التربوية 
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 ٓٔ، مجمة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، العدد) في جامعة االردن
 .(.السنة الخامسة

14. Slouan,Paul,(1994): Test your Lateral Thinking IQ. Sterling 

Publishing.CO,Inc New York. 

15. De Bono ،Edward ،1991 ، Lateral thinking:(creativity step 

by step) ،New York ،Harper &Row publishers 

 


