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  اسبرانس قطيمي

 
 



 أ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  :إقرار

  

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 

 ألي يارد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة علباستثناء، ما أشرت له حيث و

  .جامعة أو معهد

  

  

  

  ......................:التوقيع

  

  اسبرنس سابا سليم قطيمي: االسم

  

  24/05/2009 :التاريخ

  

  



 ب 
 

  شكر وعرفان

 إلتمام ال يسعني بعد أن أنهيت هذا الجهد العلمي المتواضع إال أن أحمد اهللا الذي أعانني

هذا الجهد، وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلى أستاذي الدكتور محسن عدس 

 لي النصح واإلرشاد مالمشرف على دراستي هذه وقد منحني الكثير من وقته وجهده، وقد

  .والتوجيه فجزاه اهللا كل خير

، التربية جامعة القدس العليا قسم كما أتقدم بالشكر والتقدير للهيئة التدريسية في الدراسات

أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام الذين تفضلوا بالموافقة على و

  :مناقشة هذه الدراسة وهم

  .خولة الشخشير صبري. د  .زياد قباجة. د

، وإلى إدارة مدرستي ألعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسةكما أتقدم بالشكر والتقدير 

وأخص بالذكر المعلمة ساهرة  للبنات ومدرسة التسامح االساسية للذكور  األساسيةةالناصر

  . المدرستينذلوه من جهد في تطبيق التجربة في، والمعلمة عايشة، لما ببنورة

  . وأخيراً أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل شخص وقف بجانبي إلخراج هذا العمل

  

  .وفق اهللا الجميع لما فيه الخير

  :الباحثة

  نس قطيمي  اسبرا



 ج 
 

  الملخص

  

 أثر استخدام الخيال في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى 

  .طلبة الصف الخامس األساسي في محافظة بيت لحم

طبقت هذه الدراسة على عينة من طلبة الصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية التابعة 

طالباً ) 140( من  عينة الدراسة وتكونت2008/2009، في العام افظة بيت لحملمديرية تربية وتعليم مح

 وأعدت الباحثة اختبار تحصيل واختبار قدرات التفكير اإلبداعي، وتم ،) طالبة81 و طالبا59ً(وطالبة 

  .التحقق من صدقها وثباتها

  

درست باستخدام  المجموعة التجريبية ،تصميم قبلي وبعدي للمجموعتيناعتمدت هذه الدراسة و

 وطبقت االختبارات قبل المعالجة التجريبية وبعدها على االعتياديةالخيال والضابطة درست بالطريقة 

ار تحليل استخدام اختب  تم،ريب التي استمرت ثماني اسابيعوبعد انتهاء فترة التج أفراد المجموعتين،

  :نتائج اآلتيةلدراسة الوقد أظهرت ا. نلقياس الفروق بين المجموعتي) ANCOVA(التغاير 

تدريس وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة والتفكير اإلبداعي لديهم تعزى إلى طريقة ال

هم وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة والتفكير اإلبداعي لدي .ولصالح المجموعة التجريبية

ي التحصيل والتفكير اإلبداعي لديهم وجود فروق دالة إحصائياً ف .تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في و .ي العلوم ولصالح المستوى المرتفعتعزى إلى مستوى التحصيل ف

  .التحصيل والتفكير اإلبداعي تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم

  

  .توظيف هذه الطريقة في تدريس العلومالى ضرورة وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة 



 د 
 

 
THE EFFECT OF USING IMAGINATION ON 5th GRADE 

STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND CREATIVE THINKING IN 
BETHLEHEM DISTRICT 

 
Abstract 

 

 
The study aim at investigating the effect of using imagination on the 5th - grade 
students’ achievement and creative thinking in Bethlehem distinct. The study has 
been applied on a purposeful sample of the 5th grade student at public school, in 
Bethlehem district in school year 2008/2009. The sample included (140) students 
(59 males and 81 females). Researcher has prepared two tests: An achievement 
test and creative thinking test. Content validity and reliability were established 
for all tests. Students were assigned to experimental and control groups, the 
experimental group was taught by using imagination and the control group 
taught by the traditional method. 
 

The experiment lasted 8 weeks, the design of the study was pre-post non-
randomized group, in view of the design, both tests were administered before 
and after the experiment, data was analyzed using (ANCOVA). 

 

The findings of the study were: 

A significant differences in students achievement and creative thinking in favor 
of the experimental group, a significant difference in students achievement and 
creative thinking between males and females due to gender in favor of males. 
And a significant difference in students achievement and creative thinking due to 
the students level of achievement in favor of high level. No significant 
differences in student achievement and creative thinking due to interaction 
between groups, gender and level of achievement based on finding of the study, 
the study recommended to use imagination in science teaching. 
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  الفصل االول

  

  وأهميتها الدراسة مشكلة

  

  :مقدمة ال1.1

  

 وأساليب سبل أفضل حول وأبحاث دراسات من يتم ما بين واضح تناقض هناك أن يالحظ  

 إلى السلوكية النظريات من األبحاث تنقلت فقد. المدارس داخل الواقع أرض على يتم ما وبين التعليم

 ذلك ورافق) Geoffrey & Anderson, 2000( الثقافية عيةاالجتما األساليب إلى اإلدراكية النظرية

 المحددة المهارات من مجموعة أنه على التعليم نرى نعد فلم. والمتعلم المعلم عن مفاهيمنا في تحوالً

 تشرك األوجه متعددة تطورية عملية بل واالستظهار، والحفظ التلقين بطريقة تعليمها يتم والتي المعالم

  .)keller, 2006) Mc الثقافية االجتماعية الحياة في جذورها وتمتد مختلفة بمستويات المتعلم

  

 العلوم تعليم مجال في سيما ال المدارس في التعليم برامج معظم يكن لم إن الكثير فان ذلك ومع  

 صعوبتها في المتسلسلة القوانين من مجموعة أنه اعتبار على التعليم في مستمرة تزال ما والرياضيات

 قبوالً األسلوب هذا ويالقي. يليه الذي للصف وينتقل ينجح أن للطالب أردنا ما إذا غيباً حفظها اجبوالو

 وال الصف داخل النظام ضبط في سهل أسلوب لهم يقدم ألنه وذلك المعلمين غالبية لدى واستحساناً

 مستمعين سوى مه ما الذين لطالبه وتلقينها المعلومات عرض في قليال جهداً سوى المعلم من يتطلب

   .)1990، حنورة (ندر ما إال التعليمية العملية في المشاركة حقهم من ليس سلبيين

  

 من لنفورهم المدارس من يتسربون الطالب من فكثير كثيرة، عيوب األساليب هذه ولمثل  

 تشفونيك حيث للتعلم، األمثل المكان هي المدارس أن من ثقتهم لعدم وكذلك، بالملل وإحساسهم الدراسة

 الناس عامة بين  ىالرض عدمب شعور هناكو ،االمتحان تقديم بعد ذاكرتهم في يبقى ال يتعلمونه ما أن
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 في عالية عالمات على يحصلون الذين الطالب فحتى، المستخدمة واألساليب المدارس تعلمه ما اتجاه

 المناهج في الواردة اهيمللمف سطحياً فهماً لديهم يظهر ما غالباً المدرسة في ويتفوقون االختبارات

 ألن وذلك عام بشكل المدارس في إحباطاً لديهم يظهر الطالب من كثير أن ذلك إلى أضف .العلمية

 على قادرين غير أنفسهم يجدون عندما سلبية نظر وجهة أذهانهم في تطبع المدارس في خبراتهم

 مواصلة على قادرين غير ميجعله مما والعلوم والفيزياء الرياضيات قوانين بعض وفهم استيعاب

  .)Inferiority( )Egan, 1997( بالدونية إحساسا لديهم ويتولد الدراسة

  

 السائدة التعليمية لألساليب شديدة انتقادات يوجهون التربويون والباحثون الزمان من قرن ومنذ  

 هذه أثبتت حيث، دمارهم سبب هي الطالب بها يتعلم التي السهولة أن روسو رأى فقد، المدارس في

 يرسخ أن دون تعلموه ما تعكس مرآة سوى هي ما المتألقة فعقولهم، شيئاً يتعلموا لم الطالب أن السهولة

 عملية إلى يعود اليوم التعليمية العملية فشل سبب أن التربويون المفكرون ويرى بل أذهانهم، في شيئاً

 الفعل تحسين  تعمل علىالتربوية العملية إن حيث الحالي بشكلها التربوية العملية تمارسها التي التجهيل

  .)Egan, 1992 (شخصيته الطالب يفقد مما غيباً واالستظهار التقليدية األفكار قالب في

  

 في ودوره المعلم على تركز مدارسنا في التعليم أساليب أن) Green, 1995( جرين ويرى  

 في الباحث ويضيف المعلم عليه يمليه مال السلبي التلقي على الطالب ودور الصحيحة المعلومات تلقين

 والتمثيل والهضم وتلقين، إضافة مجرد وليس وتمثيل هضم عملية هو الجيد التعليم أن من آخر كتاب

 في جهد من المعلم يبذله ما المهم فليس المعلم، ال نفسه المتعلم به يقوم ذاتياً داخلياً نشاطاً يتطلبان

 .والتفكير البحث في ذاتي جهد من الطالب هيبذل ما المهم بل واإليضاح الشرح

 

 ينسى بالطويلة ليست فترة بعد الطالب ألن ناجح غير أسلوب بالمعلومات الذهن وحشو فالتلقين

 يحدث بحيث المتعلم في تأثيره يترك التفكير طريق عن التعليم أما ورياضيات، علوم من تعلمه ما

 على والقدرة الجمالي والتقدير الفضائل نحو واتجاهاته ،وتصرفاته ومشاعره تفكيره طريقة في تعديالً

 ).2007 إبراهيم،( اآلخرين أراء احترام ويعلمه كما، األدلة عن البحث
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 أما ميكانيكية، عملية التعلم يرى آلي تعليم هو التقليدي التعليم أن إلى )2006 (السليتي ويشير

 تدخل يستلزم تفاعالً النص مع المتعلم تفاعل فيها يتم مركبة عملية فهو التفكير طريق عن التعليم

 المتعلم استيعاب حول يتمركز للتعلم الحديث فالمفهوم، والعقلية العاطفية انبهاوج بكافة المتعلم شخصية

  .الحياتية المشكالت مواجهة في يستنتجه وما يتعلمه لما

    

 لمساعدة يهدف وديوي سوورو بالتو أمثال من القدم منذ التربويين المفكرين رأي في والتعليم

 والتعليم... ومعانيها وتطبيقاتها التقليدية األفكار داللة رواية على قادراً مستقالً مفكراً يصبح أن الطالب

 بطريقة األشياء تمثيل على تساعدهم التي األفكار من نوع إلى األفراد تنبيه عملية هو المعنى بهذا

 ليس التخيل من يجعل التعريف هذا ومثل جديدة أشياء وابتكار تطويرها بهدف عليه هي عما تختلف

 أن يمكن كيف ليفكر الطالب قدرات تطوير أن حيث ةيالتعليم العملية قلب بل التعلم في جمالية عملية

  الذهني النشاط في وحرية وثراء التفكير في مرونة ليتطلب المستقبل في األشياء علية تكون

(Hirsch, 1987) .  

  

  الخيالي؟ النشاط وأ التخيل هو فما

 حالة في وبخاصة الحسية للصور الذهنية المعالجة بأنه الخيال تعريف على نوالباحث معظم اتفق  

  ).1990، حنورة (المصدر غياب

    

 األفكار فهم في الفرد تساعد ذهنية صور أنه على التخيل أن  فيرى)1985 (ريسنكي أما

 واألفكار الصورة تمثله الذي الشيء أو الموضوع بين لتفاع هي المتخيلة الذهنية فالصورة. واستيعابها

 تساعد عقلية صور هو التخيل أن بقوله ذلك على). Schank, 1991( شانك أكّد وقد. للفرد الداخلية

 العمليات من العديد تخيله في الفرد يوظف حيث الخارجي، للعالم الفيزيقية الخصائص فهم في الفرد

  .وتفسيره الحدث وفهم األحكام وإصدار واالستدالل ةوالمقارن كالمحاكاة المعرفية
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 خالله تحدث نفسي نشاط ريبربأنه تعريف على اعتمادا التخيل) 1993 (الحميد عبد ويعّرف  

 من الفرد لدى تكونت التي العقلية الصور وبين واإلدراك الذاكرة مكونات بين ودمج تركيب عمليات

  . جديدة وأشكال اتتكوين ذلك عن وينتج السابقة خبراته خالل

  

. تغييرها نحو للعمل األولى الخطوة يمثل قد األشياء تخيل أن )Green, 1995( جرين ويبين  

 لهذا أردنا ما إذا وذلك األشياء عليه ستكون عّما تخيل على قدرة وجود هو هنا المطلوب أن ويبدو

 ليختار الشخص أمام الحرية نم مجاالت تنفتح التخيل ففي. الواقع أرض على يطّبق أن المختلف الشيء

، ويساهم يبادر أنه بل سلبياً ليس أنه هنا المتعلم ويشعر. واإلمكانيات االحتماالت من عدد وجود ظل في

 من ويعزز أفاقاً يفتح التخيل أن يعني وذلك. لنفسه يشاء ما ليختار والقدرة النفوذ ولديه موجود وأنه

 هو واألمل. التغيير في مبادر أنه من باألمل إحساساً الفرد دىل يخلق كما التغيير، واحتماالت إمكانيات

  .المجهول وتخترق الواقعي العالم تتجاوز الروح تجعل التي األبعاد أحد

  

 للقيام تهدف عقلية عملية التخيل بأن للقول )Marian & Peter, 1999( وبيتر ماريان وتوصل  

 الفرد فيها يساهم لألشياء صور شكل على تظهر التي السابقة الخبرات بين ما جديدة عالقات ببناء

 الماضي توظيف التخيل يشكّل وبذلك. فيها له خبرة ال جديدة ألشياء صور منها ليطور بخبراته

  .المستقبل في جديدة تكوينات لخلق) المتعلمة المعلومات( الحاضر من باالستفادة

  

 ,White( وايت ويرى    وأن قائمة، حقيقة وكأنه ءبالشي نفكر أن يعني التخيل أن )1990

 عليه سيكون لما احتماالت بعدة يفكر أن على القدرة لديه الذي الشخص هو الخصب الخيال ذو الشخص

 عن سارتر مفهوم يشابه وهذا، rich elaboration التفاصيل إضفاء في التفكير ذلك ويرافق الشيء

 وبهذا نعيشه الذي الواقع عن ومختلفاً بعيداً الحدوث ممكن هو ما إدراك على يساعدنا أنه من التخيل

  .)Freedom (الفكرية الحرية مفتاح التخيل يعتبر

  



5 
 

 ليدرك والقدرة الميل لديه الذي هو الخيالي الشخص أن يرىف )Barrow, 1990( بارو أما  

 لدى ورد ما أيضاً وهذا واألوضاع، البيئات من متنوع عدد في وفّعال اعتيادي غير هو ما وعي وعن

 الفرد هذا مثل أن يرى حيث، الخصب الخيال ذو الفرد يواجهها قد التي األزمة عن حديثه في نكيهال

 إلى التوصل في تساعده ومثمرة مالئمة ولكتها متوقعة غير بطرق المأزق أو األزمة تجاوز على قادر

  . فيه مرغوب حل أو نتيجة

  

 توليد على والقدرة واألصالة تجديدال مصدر هأن يعني األشياء عليه ستكون لما كرؤية التخيلو  

 هذه – الشيء عليه سيكون لما االحتماالت من عدداً يتخيل الخصب الخيال ذو فالشخص. جديدة أفكار

 هذه بين ما يوازن أن مخيلته في يستطيع وهو – الواقع أرض على موجودة غير االحتماالت

 مما، وفّعال اعتيادي غير هو ما ختاروي منها كل خصائص ويتفحص مالئمتها مدى ويقّيم االحتماالت

  .)Egan, 1992( عالية بدرجة التخيل يعمل حين للتخيل اللفظي التعبير هو اإلبداع أن يفترض

  

 creative( اإلبداعي بالخيال يعرف ما إلى تشير التعريفات هذه كل أن إالّ   imagination( 

 صوراً ذهنه في الفرد يستحضر حيث لتقليديا التخيل وبين التخيل من النوع هذا بين نميز أن وعلينا

 اإلبداع أن إلى إيغان أشار هنا ومن. الشعرية والصور القصص أحداث كتخيل كثيرون غيره تخيلها

 مما خصائصها تستمد اإلبداعية العملية أن كما، الفرد لدى مسبق وشحن وتجهيز استعداد على يعتمد

  : أنواع أربعة إلى التخيل إيغان قسم وقد .خاصة وقدرات سمات من المبدع به يتمتع

 طائرة أو سيارة تخيل خالله من الفرد يستطيع الذي التخيل ذلك وهو: الواحد البعد ذو التخيل  - أ

 . الحسي بالتخيل يعرف ما وهو – إضافات أي دون الطبيعة على يراه كما

 النوع هذا أن إالّ، متباعدين عنصرين بين ما الجمع على يعتمد تخيل وهو: البعدين ذو التخيل  - ب

 . البصري - الحسي التخيل على يعتمد أيضاً

 كما المجرد، والتفكير الرمز على يعتمد الذي التخيل من النوع ذلك وهو: األبعاد ثالثي التخيل  - ج

 . فنية أشكاالً فيها فيرى حبر بقعة إلى الفرد ينظر حينما يحدث
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 الفرد قدرة على ويشير اإلبداع إلى يويؤد التخيل أنواع أرقى وهو :األربعة األبعاد ذو التخيل  - د

 الوقت في يتعلمه وما السابقة، خبراته الفرد فيه ويوظف جديداً واقعاً بناء إلى التوصل على

 يتخيله بما عاطفياً اندماجه إلى إضافة والتحليل واالستنتاج الربط على وقدراته الحاضر

)Egan, 1992.( 

  

 أنه إلى). Gaullien, 1983( جليين توصلت فقد ،تقليدياً وليس إبداعياً التخيل يصبح ولكي

 ةالموجه األنشطة تستخدم خطوات أربع بإتباع وذلك الموجه التخيل على وتدريبهم األفراد تعليم يمكن

)Guided imagination (وهي:  

 من التخلص خالل من ويتم الموجه بالتخيل البدء قبل يتبع إجراء وهو ):relaxation (االسترخاء - 

 .األفراد تخيالت على سلباً تؤثر الضغوط هذه مثل أن حيث والقلق كالتوتر نفسية وطضغ أية

 لمساعدتهم مالئم بشكل األفراد تهيئة يتم التركيز تمارين خالل من: concentration: التركيز - 

 واإلحساس وسماع رؤية تخيل على الفرد يعمل فعندما - بتخيالتهم عميق تأمل إلى الوصول على

 نتاج إلى للوصول بتخيالته والتحكم الداخلية بصيرته شحذ على التركيز تمارين تساعده - باألشياء

 .واضحة تبدو الواضحة غير األشياء جعل على التركيز تمارين وتهدف كما. إبداعي

 physical and( والحسي الجسمي الوعي -  sensitive awareness(: يعتمد التمارين هذه وفي 

 لونها يتخيل أن يمكنه القرنفل لورود فالمتخيل. باألشياء معرفته وسيعلت حاسة من أكثر على الفرد

 وصوت البرق يتخيل أن يمكنه الرعدية للعواصف والمتخيل العطرة، ورائحتها الجميل األبيض

 اإلدراك هذا فمثل. ذلك إلى وما.... بالبرد واإلحساس الغزيرة األمطار وسقوط القاصف الرعد

 .أفضل بشكل ونتائجها الظواهر همف على الفرد يساعد الحسي

 imagination( التخيل ممارسة -  practice(: الحواس استخدام على الفرد تدريب يتم أن بعد 

 هذه تصبح فلكي والعميق، الموجه التخيل ممارسة على الفرد تدريب يتم، التخيل في المختلفة

  .بمسارها تحكموال عليها السيطرة على الفرد تدريب من بد ال فائدة ذات التخيالت
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 تلك هي الذهنية والصور. واللغة الذهنية والصور المفاهيم في تتمثل اإلنساني التفكير مكوناتو  

 بالطعام فكرت فحينما ما، بموضوع فكرت حينما األشياء صور بها ستحضرت التي العقلية الرموز

. ذهنك في األشياء هذه صور ستحضرت الرحلة، في معك حملهاتس التي األخرى واألدوات والشراب

، سمعية، بصرية( المختلفة الحسية الكيفيات جميع من ذهنية صوراً تفكيرك في ستخدمت أنك ورغم

 أنواع عن حديثه وفي، بكثرة البصرية الصور ستخدمت فإنك )وحركية عقلية، لمسيه، ذوقيه، شميه

  :أهمها التصنيفات من ددع إلى وتصنيفها التخيل عملية وظائف حصر يمكن أنه الباحثة ترى التفكير،

  :الهدف هذا تحقق التي الخطوات

 أو، لحركة الرياضيين تخيل أو، معين بهدف يتعلق فيما، المستقبل ألحداث توقعي تخيل - 

 .الهدف هذا تحقق التي الخطوات

 .والميول األهداف لتحقيق توهمي تخيل - 

 من استعادته يتم لما تكرةمب بطريقة التركيب إعادة على التفكير قدرة في ويتمثل إبداعي تخيل - 

 اإلبداعي التفكير إبراهيم ويعّرف. سابقة أحداث أو أحداث أو خبرات أو معانٍ أو ذهنية صور

 ويتصف متعددة، اتجاهات في بحرية واالنطالق بالبحث يتميز تغييري عقلي نشاط بأنه

 ).2007، إبراهيم( والتجديد باالبتكار

 

 من التمكن إلى ليصلوا المتعلمين عند التفكير مستوى رفع والتعليم التربية أهداف أبرز ومن    

 حل في السابقة معرفتنا استخدام هو التربويين بعض يعرفه كما والتفكير. المجرد التفكير عملية ممارسة

 يفكر أن يستطيع كي المعرفة إلى يحتاج الفرد فإن التعريف هذا على وبناء، تواجهنا التي المشكالت

 توفر رغم التفكير يجيدون ال الناس من كثير أن إالّ – المشكالت مع صحيحة طريقةب ويتعامل، جيداً

 .مناسباً استخداماً المعرفي مخزونهم استخدام على قدرتهم عدم إلى ذلك في السبب ويعو، لديهم المعرفة

 علميت وكيف دماغه، في المخزونة المعلومات مع يتعامل كيف الفرد تعليم إلى الحاجة برزت هنا ومن

 خبراتهم من يتعلموا لكي للطالب الظروف تهيأ أن المدرسة واجبات أهم من وأن السابقة، خبراته من

 تستدعي مواقف في عليهم تعرض التي والخبرات األنشطة مع التفاعل في عقولهم ويستعملوا السابقة

 ).2007، طافش( التفكير
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 وفي ،عام بوجه التربية لعملية امفيد ويعد كبرى أهمية له التخيل ن أ)2004 (دروزة وتضيف

  :التالية النواحي من خاص بشكل التعلم

 والتفكير، عام بشكل المتعلم أداء تحسين في مفيدا يعد التعلم عملية في المهنية التخيالت استخدام  .أ 

 .خاص بشكل

 أفضل وطريقة إستراتيجية تعد يتعلمه أن يريد لما ذهنية تخيالت تكوين على المتعلم حث عملية .ب 

 توظيفا يتطلب التخيل أن ذلك سبب ويرجع ،له جاهزة حسية صورة تقديم من التعلم تحسين يف

 .العقلية للعمليات مباشرا

 :أهمها تعليمية مستويات عدة في، الحسية الصور تقديم استخدام على التخيل استخدام يتفوق  .ج 

 .المشكالت وحل والتفسير واالستيعاب التذكر

 في والعليا، المتوسطة وليس التعلم من الدنيا المستويات تحسن قد المحسوسة المادية الصور  .د 

 .والعليا المتوسطة المستويات تحسن قد الذهنية التخيالت أن حين

 الذين الطلبة من الذهنية التخيالت تكوين على قدرة أكثر التفكير باستقاللية يمتازون الذين الطلبة  .ه 

 .التفكير باعتمادية يمتازون

 الطلبة من أكثر المنخفضة القدرات ذوي من الطلبة لدى المحسوسة المادية الصور فاعلية تزداد  .و 

 العليا، القدرات ذوي الطلبة لدى الذهنية التخيالت فاعلية تزداد حين في، العليا القدرات ذوي

  .المنخفضة القدرات ذوي الطلبة من أكثر

  

 الكامنة اإلبداعي التفكير اتبقدر كبيراً ارتباطاً يرتبط الطالب لدى اإلبداعي التفكير وتنمية  

 مع اإلبداعي، التفكير عملية على تساعد سليمة تربوية مناخات من المدرسية البيئة توفره ما وفي، لديهم

 كل ويفكرون يتعلمون وتركهم الطالب بين الفردية بالفروق االهتمام ضرورة االعتبار بعين األخذ

  .واستعداداته طاقته حسب
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 لدى اإلبداع تنمية في المعلم يتبعها التي التقليدية والطريقة اإلبداعية الطريقة نبي اختالفاً وهناك  

 يقوم اإلبداعية بالطرق التعلم فإن المقابل في يتعلم ماذا علمتالم إخبار على قائمة األخيرة أن فنجد، طالبه

  تطويرهاو عليها للبناء ولكن لهدمها ال وفحصها النظر وجهات تغليب على الطالب تشجيع على

  ).2004 جبر،(

  

 هذه جاءت الطلبة لدى اإلبداعي التفكير وتنمية التدريس بأساليب االرتقاء أهمية من وانطالقاً  

 والتحصيل اإلبداعي التفكير تنمية في التخيل وهي التدريس في حديثة طريقة أثر قصاءتإلس الدراسة

  .األساسي الخامس الصف طلبة لدى

  

  :الدراسة مشكلة 2.1

  

 ساهمت قاسية، بظروف اإلسرائيلي االحتالل أعوام خالل فلسطين في التربوية العملية مرت لقد  

 أنه). 2000( والتعليم، التربية لوزارة نشرة في ورد وقد. عام بشكل العلمي الطالب تحصيل تدني في

 لتعليميا القطاع على قبضتها االحتالل سلطات أحكمت 1967 عام بعد اإلسرائيلي االحتالل فترة خالل

 وقد. محتواها من إفراغها على السبل بشتى وعملت، التعليمية العملية على السيطرة طريق عن

 هذا يكون وقد. والطالب والمعلم والمدرسة المنهاج فشملت عناصرها بكافة التعليمية العملية استهدفت

 نتائج أظهرته الذي العلوم في فلسطين مدارس طلبة تحصيل مستوى تدني تفسر التي األسباب أحد

 للصفوف القدس -الدولية الغوث لوكالة والتعليم التربية دائرة بإجرائها قامت التي الموحدة االختبارات

 سجالت حسب 1999/2000 وحتى 1995/1996 األعوام خالل التاسع وحتى الرابع من األساسية

 خالل من ،1999 زيرانح في فلسطين في والتعليم التربية وزارة قامت كما. الدولية الغوث وكالة

 موضوع في األساسي الخامس الصف لطلبة التحصيل مستويات بتقييم والتقويم القياس مركز

، والتعليم التربية وزارة عليها تشرف التي المدارس في فلسطين محافظات في والعلوم الرياضيات

 ومهارات لوماتلمع الطلبة امتالك مدى قياس بغرض، الخاصة والمدارس، الدولية الغوث ووكالة
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 تدنياً عام بشكل النتائج أظهرت وقد التعليم، مع والتفاعل للتعلم الزمة عقلية وعمليات أساسية ومفاهيم

 طلبة تحصيل مستوى وأن عليا، عقلية عمليات تتطلب التي المجاالت في خاصة التحصيل مستويات في

 وعند. الحكومية المدارس وأخيراً، الدولية الغوث وكالة مدارس تلتها األفضل، كان الخاصة المدارس

 غزة، لطلبة منها أعلى الغربية الضفة طلبة من المتمكنين نسبة أن ظهر بالتحديد العلوم نتائج مقارنة

 من أفضل الطالبات أداء كان حين في، التطبيق مستوى في اإلناث من أفضل كان الذكور أداء وأن

  ).2000، والتعليم التربية ةوزار( والفهم المعرفة مستويي من كل في الطالب

    

 في  أسبابهاأحد يكون قد التعلمية – التعليمية العملية تواجه مشاكل كلهنا أن سبق مما تبين  

 على) 2000 (إعجاق عقّب يثح التلقين، تعتمد أنها القول يمكن التي المتبعة التدريس أساليب مجال

 في الفلسطينية والتعليم التربية لوزارة التابع يموالتقو القياس مركز عقده الذي الوطني االختبار نتائج

 في تتلخص المشكلة بأن المحافظات كافة في العلوم لمادة األساسي الخامس الصف لطلبة 2000 العام

 يتطلب وهذا، وجيزة فترة في المتعلمة المادة نسيان إلى يؤدي مما، العلوم وتعلم تعليم في الحفظ طريقة

 بضرورة للتفكير الباحثة دعا ما وذلك. التخيل طريقة ومنها التعلم، في تقليدية غير طرق استخدام

 على القادر، ذاتياً المكتفي والمنتج ذاته، على المعتمد الفرد تنمية على تساعد تدريب برامج تطوير

 التربية في الحديثة االتجاهات أن سيما ال والتكنولوجي، العلمي التقدم ظل في العصر ضغوطات تحدي

  . العصر تحديات لمواجهة اإلبداعي التفكير تنمية في بالغة أهمية التعليم في الحديثة األساليب تولي

  

 تنمية في الخيال  استراتيجيةاستخدام أثر إلى التعرف في الدراسة مشكلة تمحورت هنا ومن  

    .األساسي الخامس الصف طلبة لدى والتحصيل اإلبداعي التفكير
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   :تهاوأسئل الدراسة أهداف 3.1

    

 والتحصيل اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في الخيال استخدام أثر تبيان إلى الدراسة هذه هدفت  

 على اإلجابة إلى الدراسة هدفت فقد وتحديداً ،لحم بيت محافظة في األساسي الخامس الصف طلبة لدى

  :التالية األسئلة

صف الخامس االساسي في مادة العلوم تحصيل طلبة ال في الخيال استخدام أثر ما: األول السؤال

العامة؟ وهل يختلف هذا االثر باختالف طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل في العلوم 

  والتفاعل بينها؟

  

درجات طلبة في التفكير االبداعي؟ وهل يختلف هذا االثر  في الخيال استخدام أثر ما: الثاني السؤال

  ا؟التحصيل في العلوم والتفاعل بينهتوى باختالف طريقة التدريس والجنس ومس

  

  :الدراسة فرضيات 4.1

  

   :التالية الفرضيات انبثقت عنها ،الدراسة أسئلة عن لإلجابة

في متوسطات  (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: األولى الفرضية

س والجنس ومستوى تعزى الى طريقة التدري األساسي الخامس الصف تحصيل طلبة

  .التحصيل في العلوم والتفاعل بينها

في متوسطات  )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد  ال:الثانية الفرضية

تعزى الى طريقة  األساسي في التفكير االبداعي الخامس الصف درجات طلبة

  .نهاالتدريس والجنس ومستوى التحصيل في العلوم والتفاعل بي
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  : الدراسة أهمية 5.1

  

 والتي التجريبي المنهج تتبع التي القليلة العربية الدراسات من كونها الحالية الدراسة أهمية تأتي  

 على ينعكس مما الطلبة لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في وأثره الخيال موضوع في تبحث

 في تكمن الحالية الدراسة وأهمية العلوم يستدر من المرجوة التعليمية األهداف وتحقيق تحصيلهم

 محلياً باإلبداع وأثره لاخيال موضوع بدراسة اهتمام وعدم واضح نقص هناك :التالية االعتبارات

 اإلبداع تنمية في الخيال استخدام على الدراسة هذه أهمية من جانب يكمن الباحثة علم فحسب. وعربياً

 . البرنامج نفس تستخدم مستقبلية اتدراس إجراء في يفيد قد مما والتحصيل

  

 مهارات تنمية في وعالقته التخيل موضوع حول معلومات توفير في الدراسة هذه تساهم وقد

 . اإلبداعي التفكير

  

 تتراوح الذين األطفال من هم الدراسة هذه في المستهدفة الفئة الدراسة أهمية من ويزيد

 حتى خصباً يكون التخيل أن وجد حيث خاصة أهمية هل العمر وهذا سنة،) 11- 10 (بين ما أعمارهم

 .)Egan, 1992( إليه أشار ما وهذا، عليه األطفال تدريب يتم لم إذا ذلك بعد ويضمحل العاشرة، سن

  

  : الدراسة حدود 6.1

  :هي المحددات من مجموعة على الدراسة هذه اقتصرت

  لحم بيت محافظة في الخامس الصف طلبة على الدراسة هذه إجراء: البشري المحدد .1

 .2009 / 2008 الدراسي العام من الثاني الفصل بداية في الدراسة هذه تطبيق :الزماني المحدد .2

 .لحم بيت محافظة في الدراسة هذه تطبيق :المكاني المحدد .3

  . الدراسة في الواردة والمصطلحات المفاهيم :المفاهيمي المحدد .4
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  : المصطلحات تعريف 7.1
 

  : كالتالي تعريفها تم المفاهيم من مجموعة الدراسة تتضمن

  

 Creative Thinking :اإلبداعي التفكير

 تورانس اختبار على الطالب عليها حصل التي الكلية الدرجةيعرف اجرائياً في هذه الدراسة  

   .للمشكالت والحساسية والمرونة والطالقة األصالة مهارات في اإلبداعي للتفكير

  

  Imagination: الخيال

 في تنظم بحيث السابقة الخبرات بين جديدة عالقات بناء على تقوم هادفة عقلية عملية هو  

 ليؤلف بالحاضر ويستنير الماضي، بتذكر يستعين الخيال أن أي قبل من بها للفرد خبرة ال أشياء صورة

  .)Egan, 1997( المستقبل في جديدة عقلية تكوينات

  

  Fluency :الطالقة

 استنادا معينة زمنية فترة في عنها التعبير يتم التي األفكار من كمية أو عدد رأكب إجرائياً وهي  

  . معين مثير إلى

 والتوضيحات واألمثلة الحلول من لعدد السريع اإلنتاج على بالقدرة الطالقة تعريف يمكن وبذلك  

 كليهما أو اصدوره سرعة أو االستجابات بعدد وتحدد بصرية أو وصفية مثيرات على بناء والتكوينات

  ).2007ابراهيم، ( معاً

  

  Flexibility:المرونة
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 تعريف ويمكن. معين لمثير االستجابة في المكررة غير المنجزة األفكار نوع على وتدل 

 القدرة أنها أو، والالنمطيه بالتنوع الحلول هذه وتتسم مناسبة أشكال أو حلول إنتاج على بالقدرة المرونة

  .)2007ابراهيم، ( والمواقف للمثيرات ومتنوعة جديدة حلول وليدت بغرض الوضع تغيير على

  Originality:األصالة

 لما مخالفة أو المألوف نطاق عن وخارجة عادية غير جديدة فكرة إعطاء على القدرة وتتضمن

  .%5 من أقل الطلبة بين ما تكرارها نسبة تكون أفكار وهي. الطلبة بقية بين شائع هو

 من ألقرانه بالنسبة التكرار قليلة أو نادرة حلول إنتاج على الطالب بقدرة صالةاأل تعريف ويمكن  

 زادت كلما، الطالب بين وتكراره الحل شيوع درجة قلت وكلما، الدراسي الصف نفس في الطالب

  .)Egan, 1997( أصالته درجة

  

  : التدريبي البرنامج

 األنشطة من سلسلة يتضمن، والمنظمة المخططة والمواقف الخبرات من متكامل نظام  

والذي قامت  الذهني والتصور التخيل مهارات على الطالب لتدريب زمنياً، المبرمجة واإلجراءات

  . هذه الدراسةطبيقمن أجل تباعداده  الباحثة

  

  : التحصيل مستوى

 على بناء 2009- 2008 لعام األول الدراسي للفصل العامة العلوم مادة في الطالب معدل هو  

  )منخفض، متوسط، عالي (تقسيمات ثالث الدراسة هذه في الباحث ويعتمد المدرسي التحصيل اتاختبار

  ) فأعلى عالي80 متوسط، 79 – 60، منخفض 60أقل من (

  

   :الخامس الصف

 النظام حسب مستويات عشر من المكونة األساسية المرحلة من الخامس المستوى به يقصد

  .الفلسطيني التعليمي
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  : التحصيل

 ومهارات، معارف من فيها بما) المادة (وحدة في التعليمية المادة من الطلبة اكتسبه ما ناتج هو

 الباحثة أعدته الذي التحصيلي االختبار في الطالب عليها حصل التي بالدرجة  في هذه الدراسةويقاس

  . الغرض لهذا

  ):االعتيادية (التقليدية الطريقة

 المتعلم دور يكون بينما العلوم تدريس في الرئيس الدور في المعلم فيها يقوم تعليمية طريقة

 العملية العروض وتقديم الطالب، وكتاب به الخاص للدليل المعلم استخدام على وتعتمد، عام بوجه متلقياً

 . المقرر المدرسي الكتاب في واردة هي كما والنشاطات
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  الفصل الثاني

  

  ابقةوالدراسات الس النظري اإلطار

  

  : التخيل 1.2

    

 إنه، هام شيء والتمييز. يستخدمونه الذين هم الناس من قليل ولكن، إنسان كل يأتيه أمر التخيل

 أن وبما. جهودك يرفد الخيال واسع زميل وبين انتباهك، يشتت فيه مرغوب غير زائر بين ما الفرق

 أنه يكتشفون الطلبة من فقليل ،المشتت الزائر هو عادة الصف غرفة يدخل الذي الوحيد التخيل نمط

 يعمل كي بخيالهم يتحكمون كيف يتعلمون الطلبة من أقل وعدد، كأداة التخيل استخدام باستطاعتهم

 الراشدين ألن وذلك جسيمة، خسارة هذه أن إلى واإلبداع المشكالت حل في البحث ويشير. لصالحهم

  . (Egan, 1992) األغراض من دعد أجل من تكراراً التخيل يستخدمون المبدعين المؤثرين

 

 الخاصة حقائقه فيها الخيال يبدع التي السحرية المملكة تلك الداخلي، عالمنا إلى منفذ التخيل إن  

 مشكلة أية والمكان الزمان يطرح ال التخيل في. الخارجي العالم في نواجهها التي القيود تحده وال به،

 العوالم لنستكشف ذرة حجم إلى نتقلص أو الكلمة من إيحاءب الصين إلى السفر نستطيع وبه. العقل أمام

 الستخدام الواضحة الفوائد وإحدى. العقل يدركه شيء أي نكون أن لنا يتيح أن وبإمكانه. المجهرية

 تستطيع ال فأنت. أخرى طريقة بأية وصولها يمكنك ال أماكن إلى يأخذك أن يستطيع أنه هي التخيل

 أنفسهم يتخيلوا أن من الطلبة يمكّن موجهاً تخيالً أن غير صغيرة، نبتة داخل ميدانية برحلة القيام

 النبات علم درس تحويل فنستطيع شخصي، معنى ذات مباشرة خبرة يعطيهم وبذا النبتة، عبر مسافرين

  .(Williams, 1983) مثيرة مغامرة إلى
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 للتعلم، الطلبة فعيةدا من يزيد وبذا الصف، غرفة في التالميذ بين المشاركة التخيل يثير  

 فهم إلى يؤدي أن وبإمكانه المعلومات، لتذكر جديدة ووسيلة جديدة نظر وجهة للطلبة يقدم أن ويستطيع

 . محاضرة أو لنص اللفظي العرض يفعله مما أطول فترة للتذكر قابالً ويكون أكثر يعمق راسخ

 

 هذه التقبل فحالة. الداخلية للتخيالت ومتقبالً يقظاً، مستريح انتباه حالة في العقل يكون أن ينبغي  

 تظهر أن العقل يترقب ،)بذرة إلى تتحول زهرة داخل في أنت (به اإليحاء لدى. التخيل مفتاح هي

 حواس بواسطة أو بصرياً الخيالية الصور هذه إدراك يتم وقد. خيالية صور سلسلة أو خيالية صورة

 تختلف بينما ولكن. لفظية كرسالة نتلقاها تجعلنا يرةكب بسرعة عبارة أو كلمة إلى تترجم قد أو أخرى،

 أو بزهرة تفكر أنت. ثابتة تظل التقبل حالة فإن، الفرد باختالف به نختبرها الذي واألسلوب التخيالت

  ). 1984، نصر( ذاته الشيء تكون أو الشيء تختبر نفسك تتخيل أنك بل – اسم

 

 نفسك تتخيل أن تستطيع. الخبرة على رئيسياً أثراً التصور أثناء تتخذها التي النظر لوجهة يكون  

 نفسك تتخيل األولى الحالة ففي. ذاته الشيء ذلك وتصبح التخيل موضوع مع تتوحد أن أو مراقباً،

 أكثر ألمر بدراسته تقوم الذي الشيء تصبح وأن. القلب أنت تصبح األخرى وفي إنسان، قلب داخل

 الصيغتين كلتا تولد وبينما. ذاتية وأكثر أعمق مشاركة يستثير توحدال أن غير مراقبته، من بقليل تحدياً

 بالخبرة الداخلي الحركي لإلحساس إضافية أبعاداً يولد فالتوحد، داخلية حسية تخيالت التخيل من

 في القلب انقباض يحسون الطلبة فإن وظيفته، يؤدي وهو القلب مشاهدة من وبدالً. االنفعالية واالستجابة

 يخبرون قد أنهم حتى أنفسهم، داخل في الدم بتحريك اإلحساس يكون كيف ويتخيلون ،عضالتهم

 وبين التخيل موضوع بين صلة وبإقامة ينتهي، ال الذي العمل كره أو بأهميتهم كاالعتزاز انفعاالت

  . (Williams, 1983) كذلك الحسي والتفكير المجازي التفكير يستخدمون الطلبة فإن أجسامهم،

 

 التي الطريقة على كبير حد إلى تعتمد ما تخيل أثناء الطلبة يختبرها التي االندماج ةدرج إن  

 بقصد اعتيادي، درس في التخيل تسرب أن تريد فقد األهداف ولبعض. التخيل هذا المدرس بها يعرض

 أن الطلبة من تريد قد أخرى، وألغراض الدرس، سرعة في ضئيل تغيير مع األهداف، بعض تحقيق

 يلزمك ال السابقة الحالة في. تخيالتهم بعض بتوجيه فيها تقوم قليالً أعمق تخيل حالة ويدخلوا ايسترخو
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 فبعد. التخيل خبرة لتستنبط بدقة قوله تنوي ما تماماً تعرف أن عليك ولكن خاصة، ترتيبات بأية القيام

 الزئبق من جزيء إلى يتحولوا أن الطلبة من تطلب أن تستطيع الحرارة، ميزان عمل طريقة تصف أن

 يصفوا وأن، حار سائل في يوضع الحرارة ميزان أن يتخيلوا أن ثم منضدة على ملقى حرارة ميزان في

 صياغة مهارات تنمية على يساعد أن شأنه من قليالً، ذلك عن مختلف درس وفي. لهم يحدث ما

 ولكن، طاقة أكثر زيئاتالج تجعل الحرارة أن تفيد التي المعلومات الطلبة تعطي أن يمكنك الفرضية،

 وأن الزئبق، جزيء يكونوا أن منهم تطلب ثم الحرارة، موازين عن محدد شيء أي تخبرهم أن دون

 دقائق يضع يستغرق كهذا تخيل إن. الساخن السائل في الحرارة ميزان يوضع عندما لهم يحدث ما يعوا

  . (Galeen, 1985)ربكثي أعمق للموضوع فهماً الطلبة من للكثير ويوفر فقط الزمن من

  

  : التخيل  ممارسة1.1.2

 خبرة لديهم المدرسين من فالقليل يحدث، ما نادراً الصف غرفة في التخيل استخدام أن بما  

 وقد نفسك، تعلم أن بوسعك وأن تعلمه، الصعب من ليس أنه الحظ، ولحسن. تعليمية كتقنية به مباشرة

 نظر وجهة من األول للتخيل، مثالين على يحتوي وهو بذلك، القيام على للمساعدة التالي القسم صمم

 في أو اآلخر تلو الواحد التخيلين تؤدي أن وباستطاعتك. آخر شيئاً تصبح لكي يوجهك واآلخر المراقب

 ذهنك وإراحة لالسترخاء وقتاً تأخذ أن من فتأكد مختلفين وقتين في بهما قمت إذا ولكن منفصلين، وقتين

 أن تجد فقد، التخيل نوعي كال من النموذجين كال من به بأس ال شيئاً أديت قد كنت وإذا. تخيل كل قبل

 أي وعلى، بنفسك بالتخيالت الخوض إلى بالحاجة تشعر ال وقد مفيدة، مراجعة لك توفر التوجيهات

 التمرينات تستخدم أن الضروري فمن بكليهما، أو التخيل نوعي بأحد تمرست قد تكن لم إذا، حال

 للقراءة فيها يمكن ال حالة التخيل إن. صفك غرفة في التخيل تستخدم أن قبل الخبرة تلك نفسك لتكسب

  ).1984، نصر (الخبرة عن تنوب أن
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  : للتخيل  اإلعداد2.1.2

 من جزءاً بالنتيجة تكون ما غالباً منها الهادئ حتى أصوات فأية، وهادئاً مريحاً مكاناً اختر  

 أن عليهم األسهل من أن الناس معظم يجد. تركيزك عليك تفسد سوف العالية واألصوات تخيلك،

 في بهما القيام الممكن من أن غير أريكة، على مضطجعون وهم التخيل وتمرينات االسترخاء يمارسوا

  . تعتمها أن ترى فقد ساطعة الغرفة في اإلضاءة كانت وإذا. الكرسي على الجلوس أثناء

 لنفسك أتح. أصالً تشغلك أخرى بمطالب الفكر منشغل أو الغةب عجلة في فيه تكون ال وقتاً اختر  

  .(Williams, 1983) بالخبرة واالستمتاع االسترخاء لك ليتسنى دقيقة ثالثين أو عشرين

 فعليه التخيل، قراءة من أكثر المرشد وعمل التخيل، أثناء في يرشدك أن الناس أحد من أطلب  

 يتريث ال ولكن يتعجل، أال على يحرص وأن بسالسة تقدمال من ليمكنك القراءة في سرعته ينظم أن

 أعطه. التخيل على تشويش دونما جلياً يكون وأن مؤنساً صوته يكون أن ينبغي. الزخم فتفقد طويالً

 المرشد تكون أن فباستطاعتك المرشد دور إيجاد من تتمكن لم وإذا. التخيل عملية لتوجيه التعليمات

 االسترخاء تعليمات ذلك ضمنّت أنك من وتأكد، صوتي مسجل على التخيل بتسجيل وذلك لنفسك،

(Williams, 1983).  

 

 تعليمات من يكون ال أن بمعنى صحيح، تخيل إجراء لك تتيح التي بالخبرة المرور عليك يجب  

 ويركز ووظائفه، مكوناته عن شيء أي تدري وال تعرفه ال وأنت البياني المستوى تتخيل أن التخيل

. مفتوحة عيونهم ترك يفضلون آخرين هناك أن غير مغمضة، وعيونهم أكثر التصور على سالنا معظم

 حاول معين، شيء إلى تنظران ال الفراغ في محدقتين وتكونان تسترخيان دعهما، عينيك تغمض لم إذا

 شخص من تختلف الفعلية والخبرة عليه، للتخيل يكون أن يجب عما السابقة أفكارك عن تتخلى أن

 كن. تخيالتهم تعنيه ما بقدر آخرون يرى ال بينما بالحياة مفعمة تخيالت يرون الناس بعض .آلخر

 مع وضوحاً وأكثر أقوى ستصبح وهي صيغ أو أشكال من تأخذه ما بكل للتخيالت ومنتبهاً متقبالً

 أو تخيلك تغير أن يمكنك، تخيلك في يجري لما منزعجاً أصبحت أنك ترى لحظة أية وفي. الخبرة

  .(Denis, 1991) عينيك وفتح تنفسك على بالتركيز عنه خلىتت
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  : التخيل وأنواع  االسترخاء3.1.2

 التعبير تمنع أي سجيته، على المرسل االنتباه من حالة إحراز هي التخيل في األولى الخطوة  

 لدى تقالاالن يكون وقد. األيمن النصف بسماع البدء ليتسنى الدماغ من األيسر للنصف التابع اللفظي

 النصف من المنبعث الداخلي والصوت البداية، في قليالً صعباً اللفظية، من عالية بدرجة يتميزون الذين

 الصوت هذا إن حقاً. الكلية ذاتك مع توحده السهل من تجعل درجة إلى مألوف الدماغ من األيسر

 ومع، جميعاً لدينا الكثيرة ةالذهني الحاالت من واحداً إال ليس الدماغ من األيسر النصف من المنبعث

 التقنية هذه تستخدم أو، التخيل تُدخل وقت أي وفي. الرغبة بحسب تعطيلها أو تشغيلها يمكن الممارسة

 األيمن النصف إلى األيسر النصف من والتبديل لالسترخاء لحظات بضع تأخذ أن المهم من، صفك مع

  .(Debono, 1995) الدماغ من

 المرشد على التي األماكن إلى النقط وتشير. لنفسك ذلك ألداء واحدة ريقةط يمثل التالي التمرين  

  : ثواني لعدة عندها يتوقف أن

... بسهولة تسترخي أن فيه يمكنك وضع أوالً، مريح وضع في جسمك اجعل: استرخاء تمرين :مثال

 الهواء يتحرك يفك مدركاً كن بل إزاءه، شيئاً تفعل ال... لتنفسك واعياً كن.... عينيك أغمض واآلن

 واعياً كن.. عنوة ذلك تفعل وال بطنك إلى عميقاً يسري الهواء دع.. خروجه وفي دخوله في

 ينتشر المسترخي الدافئ الثقل ذلك دع.... والثقل بالدفء وتشعران تسترخيان دعهما.... لقدميك

.... وصدرك... معدتك مالئاً.... جسدك داخل فإلى... فخذيك ثم.... ركبتيك عبر... ساقيك في صعوداً

 وتصبح، تسترخي برقبتك أشعر واآلن.... يديك ثم.... تسترخيان ذراعيك دع.... وكتفيك... وظهرك

 بشفتيك أشعر... ليناً رخواً يصبح فكك دع..... يسترخي وجهك دع وأخيراً.... ودافئة لينة

 أو لحظة خذ ثم لتنفسك بوعيك استمر... رأسك وفروة جبهتك ثم... فعينيك.. ووجنتيك... تسترخيان

  .(Williams, 1983) التخيلية رحلتنا تبدأ أن قبل جسدك به يشعر بما لتستمع اثنتين
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  : المراقبة  تخيالت4.1.2

 من يمكنهم قد موضوعها عن شيء أي قرأوا قد الطالب يكون أن قبل المواد استخدام لعل  

 يفضل كهذا تخيل تصميم وفي. معنى وأقوى فهماً أسهل المقرر الكتاب عرض تجعل خبرة ابتداع

. الطالب لمخيلة البقية وتترك موجزاً وصفاً يقدم، ذلك وبدل الفنية، والمصطلحات األسماء تجنب

 إلى ننزع، ما لشيء اسم لدينا يكون التي اللحظة في ألننا، اإلدراك دون تحول ما غالباً فاألسماء

  . (Williams, 1983) هاستكشاف من لمزيد بحاجة نشعر وال بفهمه التظاهر

 

 المخطط لك وسيضمن. استخدامه قبل للتخيل تمهيدي مخطط وضع من األقل على التأكد يجب  

 وصفك تخطط أن لك ويتيح عليها، والتغلب الصعوبات استباق على ويساعد، شيئاً تسقط ال أن التمهيدي

 الصفوف في العلوم لطلبة تهااستخدم وإذا الصغار، الطلبة تماماً تناسب النبتة ورحلة. ووضوح بدقة

 الطلبة سيدرسها التي للنبتة الداخلية البنية حول أكثر تفاصيل في الدخول عليك ينبغي فقد الثانوية

(Williams, 1983) .  

 أصغر تصبح بأن لنفسك اسمح.... االنكماش في آخذ أنك تخيل: مراقبة تخيل تمرين :مثال  

 أمن وأنت واآلن..... ماء قطرة في الدخول معها عتستطي بدرجة الحجم دقيق تصبح حتى فأصغر

 شعيرة على تستقر ثم التربة، ثنايا بين األرض داخل منحدراً باالنسياب تأخذ مائك قطرة داخل مطمئن

 انظر... بالحرارة أشعر. حولك من والجذور الرطبة التربة فيها لتختبر لحظة خذ. نبتة جذر على دقيقة

 قطرك خارج تمتد أن بإمكانك أن اكتشف... للروائح واعياً كن.. تأصوا عن باحثاً أصغ.. حولك

.... ذلك في ترغب عندما وقت أي في مائك قطرة تغادر أن تستطيع... تلمسه تود سطح أي وتتلمس

 نقلك ويجري الجذر داخل أنت. الدقيقة الجذر شعيرة طريق عن النبتة داخل إلى سحبك يجري واآلن

 الحظ.... الجذر اختبر.... النبتة أجزاء سائر إلى والغذاء الرطوبة تنتقل كما الجذر جوف امتداد على

.. اآلن الساق إلى ننتقل إننا.. الحرارة درجة.. األمر يبدو كيف.. الروائح.... األصوات.... المناظر

 أنت.. الجذر عن الساق تختلف كيف الحظ..... حولك انظر.... األوراق نحو صعوداً نقلنا ويجري

 على ذلك يؤثر وكيف.... ساطعة؟ الشمس هل حولك؟ من يجري الذي ما. الورقة داخل إلى نتقلت اآلن
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 تنتهي حين... وللروائح... لألصوات واعياً كن.... واألنسجة األلوان عن حولك ابحث..... الورقة؟

 نك.... حولك انظر خارجاً وجودك وحال... السطح إلى خارجاً انسل، الورقة داخل االستكشاف من

 لك راق وإذا.... األصوات.... الروائح.... الورقة مادة اكتشف.... والخارج الداخل بين للفرق واعياً

 وددت، الذي الوقت أمضيت قد تكون وحين..... استكشف... بنزهة قم.... السطح على فالعب ذلك

 ابتنس بحيث دقيق أنت. األرض سطح إلى برقة وتنساب الورقة سطح على من تثب أن تستطيع

 وحينما أرجائها في سافرت التي النبتة على األعلى إلى أخيرة نظرة ألق..... برفق وتحط بسالسة

 الغرفة إلى تعود أن يمكنك، لذلك تتهيأ وحينما الطبيعي، حجمك إلى تعود بنفسك أجلس ذلك من تنتهي

  . (Williams, 1983) عينيك وتفتح

 

  : التوحد  تخيالت5.1.2

. مراقبين الطلبة فيها يكون التي التخيالت تلك من أكبر اندماجاً تستثير ةالتوحدي التخيالت إن  

 ويجد. يشعر كما ويشعرون يتخيلونه الذي الشيء داخل أنفسهم يسقطوا أن منهم تتطلب كهذه فتخيالت

 على التخيالت صممت ما إذا ولكن المراقبة، تخيالت من صعوبة أكثر التوحد تخيالت الطلبة بعض

 إلى الطلبة يجتذب أن النص من يتطلب كهذا وتخيل. المشكلة هذه من التخلص فيمكن قالالئ الوجه

 يصبح الذي المسرحي الموقف يخلق ثم المشهد، يعّد ثم يكونوا أن عليهم ماذا لهم يقول فالنص. التوحد

 للدراسة اخترته الذي الموضوع جانب على الطلبة انتباه النص ويركز. فيه ممثالً الطالب

.(Rodd, 1997) 
 

 التوحد على الكامنة قدرتها من جزئياً تنبثق فعال اندماج استثارة على التوحدي التخيل قدرة إن  

 الطلبة أن تبين ألنها الخبرة من هام جزء فاالنفعاالت. الحسية تصوراتها من تنبثق كما تماما االنفعالي

 على الذي الدور أهمية دىم تحدد بالخيل الخاصة اإلرشادات إن. الموضوع في فعالً يتوحدون

  .(Rodd, 1997) تؤديه أن االنفعاالت

 

 مستوى إلى الموضوع في بالطلبة بالحركة، اإلحساس على القائم أو، العضلي التوحد ويمضي  

 أي (البذرية بعضالتهم يشعرون كيف يروا أن الطلبة يستطيع وعندما. االنفعالي التوحد يفعل مما أعمق
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 أجسادهم بين صلة إقامة في نجحوا لقد. تامة خبرة التخيل يختبرون بذلك فهم ،)البذرة مع توحدهم بعد

 هي بالحركة اإلحساس على القائمة والتخيالت. الداخلية الخبرة من يتعلمون يجعلهم مما البذرة وبين

 جديدة تبصرات يتيح فهم إلى التوصل أو الفهم من عميق مستوى على للحصول وسيلة كذلك

(Rodd, 1997).  

   

.. الجافة التربة في نائماً المستدير البذري بجسمك أشعر.... بذرة أنك تخيل: توحد تخيل تمرين :مثال

 بدأت لقد..... الرطوبة من تنهل بنفسك أشعر... مبتلة حولك من التربة وتصبح األمطار تهطل واآلن

 على ويضغط ينمو به أشعر... جذراً تطلق إنك... البذرة قشرة داخل ينمو بجسمك أشعر.... النمو في

 أوراق تندفع واآلن.... تنمو تزال ال.. المعتمة الرطبة التربة إلى خارجاً ينبثق بجذرك أشعر القشرة،

 داخل جذرك ينمو حين في الخارج إلى يمتد البذري بجسمك أشعر... األعلى إلى المتجعدة البذرة

.... الروائح شم.. األصوات إلى أصغ.... حولك أنظر... أعلى إلى طريقها تشق وأوراقك التربة،

 وأنت بنفسك أشعر.... مباشرة التربة سطح تحت تزال ما أوراقك رؤؤس...... حولك التراب تحسس

 بالشمس أشعر.... أصواتها إلى أصغ الجديدة، الدنيا هذه إلى حولك انظر. التربة سطح تخترق

، تنفتح أوراقك دع... الشمس نحو اًصعود تمتد وأنت بنفسك أشعر.. الجديدة الروائح شم... والهواء

  . (Rodd, 1997) عينيك وافتح الغرفة إلى بذهنك عد، مستعد بأنك تشعر وحينما

 

 النمطين ليسا فهنا ذلك ومع. التخيل من نمطين في خبرة ليعطيا السابقان التمرينان صمم لقد  

 بتخيل تقوم أن تستطيع، سابقاً عرض الذي الحرارة ميزان عن المثال في وكما. بالتخيل للقيام الوحيدين

 التخيل واستخدام. تماماً طبيعية بطريقة تدريسك في وتدمجه استرخاء، تمرين دون قصير قوي توحدي

 الصفية النشاطات عن كبير ابتعاد أنه يبدو ال إذ والطلبة المدرسين من لكل تخويفاً أقل الطريقة بهذه

 من والسهل السريع االنتقال للطلبة ويتيح الصف رفةغ في أقل زمناً يتطلب بأنه ويمتاز المألوفة،

  . ثانية والعودة التوحد إلى التحليل
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  : الصف غرفة في التخيل  استخدام6.1.2

 توليد على القدرة من كل يتحسن الخبرة ومع أسهل، ذلك أصبح للتخيل استخدامك زاد كلما  

 في التخيل استخدام حيال بالقلق المدرسين نم الكثير يشعر ذلك ومع بالعملية، والثقة الخيالية الصور

. طلبتهم فعل ردود حول قلقين يظلون لكنهم التخيل، يقدمها التي اإلمكانات وتثيرهم. مرة ألول صفوفهم

 الطلبة بعض يشعر وقد ما، نوعاً مجهدة األولى القليلة المحاوالت تكون قد الجديدة، الخبرات في وكما

 قوية خبرة التخيل يكون وقد. العينين إغماض العمرية الفئات عضب وترفض. ويتضاحكون بالعصبية

 عن يتحدثون سمعتهم إذا تعجب وال. آخرين من والصمت بعضهم من الحيرة فتوقع األطفال، من للكثير

 له حماسهم عن التعبير في بالحرج يشعرون األطفال بعض دام ما الصف، في به قمت الذي العمل

 أقصى منهم تتوقع الذين الطلبة يدهشك قد وأحياناً الجديدة بالخبرة" فونيستخ "سوف. ومباشرة صراحة

 تماماً لها فيتحمسون، فيها ينجحون بأنهم يشعرون خبرة التخيل يجدون قد فهم السلبية، الفعل ردود

(Williams, 1983) .  

 غير يكونون قد الذين األطفال على التخيل تأثير إزاء حساساً تكون أن دائماً المهم ومن  

 تتحدث أن الحكمة فمن شك، موضع االنفعالي استقرارهم يبدو طلبة لديك كان وإذا. انفعالياً مستقرين

. عليهم سلبية أثار للتخيل كان ما إذا لتقرير المدرسة في النفس علم اختصاصي أو النفسي المرشد إلى

 تقدير من تتمكن أن بد فال حّدة،ال بالغة انفعاالت تثير أن ويستبعد فيها، خطورة ال بتخيالت بدأت وإذا

 الحصة بعد عرضاً إليه والتحدث بمراقبته وذلك طالب، أي على التخيالت تلك أثر

(Williams, 1983) .  

 

 تهيئة في دوره على يتعرف: المعلم يجعل أن إلى التدريس عناصر كأحد الخيال ويهدف  

 المعلم يهيئ كيف، تدريسه في الخيال تخداماس أساليب يطبق الخيال، استخدام خالل من للتعلم التالميذ

 ومساعدة طالبهم عند منزلتهم تخيل يستطيعون الذين هم الجديون والمعلمون ،أفضل بشكل الطالب

 رمزية أي إدراكهم من حاضرة غير وظروف ومواقع مختلفة أوقات في أنفسهم تخيل على التالميذ

  . (Williams, 1983) السالفة خبراتهم وليست
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 على التالميذ يساعد كيف هو المعلم دور فإن هنا ومن، يدرسون ما يكرهون الطالب ضوبع  

  .للتعلم تهيئتهم

 الطالب إلثارة المستخدمة الطرق ينوع أن يحاول الجيد فالمعلم االنتباه بجذب المعلم أسلوب يتسم: أوالً

  . الذاتي التعلم على ليعودهم متنوعة طرق ويستخدم

) المعرفة، اللعب (جذابة بطرق للتالميذ الدراسية المواد أثر تفصيل في التخيل مونالمعل يستخدم: ًثانيا

  . معاً والمفاهيم الحقائق لوضع ومبتكرة جديدة مداخل وإيجاد

 المدرسي للمنهج خططاً ويقترح المدرسي الكتاب محتوى عن التحري للمعلم يسمح التخيل: ثالثاً

 في الطالب بها يصطدم أن قبل لطالبهم الدراسية المواد يبسطواو وينوروا ويوضحوا الخياليين للمعلمين

  . (Williams, 1983) المدرسي الكتاب

 

   التدريس؟ في التخيل يستخدم أن المعلم يستطيع  كيف7.1.2

 بال بالتدريس القيام المعلمون يستطيع وال المعرفة في التحول بإدراك التدريس في التخيل يبدأ  

 بكل بتالميذهم يصلوا وأن طالبهم انتباه وجذب لمعرفة يبذلوها التي المجهود ةبقيم إقناع وبغير أمل

  .(Cole, 1992) المؤثر الفهم من مستوى إلى حب

 

 من فجزء، الطلبة تعلم إلى حقيقة تؤدي التعلم في الخاصة طريقته أن يتأكد أن المعلم على  

 يختار أن معلم كل وعلى متنوعة؟ بأشكال للتعليم اآلخرين وتجذب تحبب كيف هو التدريس عملية

 ومكوناته التدريس في المؤثرة العوامل ويحدد التخيل يميز وأن لآلخرين، المعرفة لتقديم الطرق أفضل

 الميسر هو والخيال. الطالب لمستوى المستمر والتقويم المعلم على كبير بشكل المعتمدة التدريس لنجاح

 صعوبته رغم سهل بأسلوب دائماً الدراسي الفصل في الجديد الموضوع يوظف حيث الدراسية للمواد

. الدرس التالميذ يحّضر أن يجب ولكن، فقط المعلم بواسطة يقدم ال عادة المدرسي الكتاب أن حيث

 بحياتهم التعليم ويربطوا يتخيلوا ويجعلهم المادة فهم تالميذه على وييسر يسهل الذي هو الجيد فالمعلم

 التدريس أن يؤمنوا الخياليين والمعلمون بنجاح، وتبتكر تبدع أن يعني سالتدري في والخيال. الخاصة

 يعتمد أن يجب والتخيل مسبقاً، لهم تقدم التي المبتكرة الجديدة األشياء من بمجموعة التالميذ يمد كالفن
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 الفشل حاالت يتذكروا أن ويجب يتعلموا لكي كافحوا كيف يتذكروا أن بد ال والمعلمين، الذاكرة على

 بها يمر التي المرحلة نفس في كانوا عندما معلميهم من لدروسهم دراستهم عند بها مروا التي واإلحباط

  .(Cole, 1992) تالميذهم

 

 تبذل التي التالميذ لطاقات المعلمين تفهم طريق عن وذلك تعاطفبال التخيل يقترن أن بد وال  

 العناصر كل رأس على والتخيل. عرفةالم على للحصول التفكير طريق عن يتدربوا لكي والصعوبات

 طالبهم فهم في أكثر جهداً يبذلون وهؤالء الخياليين غير المعلمين بعض وهناك. التدريس في األخرى

 المعلمون يستطيع ال هنا ومن. يدرسوها التي الدراسية بالمواد أكثر وينشغلوا عقولهم، إلى الدخول أو

 لم الذين لطالبهم ونافعة ممكنة رؤية يضعوا أن تطيعونيس ال كما المستقبل في طالبهم حياة تخيل

 الرازق، عبد السميع عبد صالح للدكتور مقال االنترنت، (والتحصيل االنجاز على بعد قدرتهم يجدوا

  ). التدريس وطرق المناهج قسم التربية كلية

 

 الدروس ميملتص كنموذج) والمراقبة التوحد تخيالت أمثلة (السابقة التخيالت استخدام يمكن  

 التخيل من والغرض للموضوع موجز شرح: هو التخيل على يعتمد لدرس المعتاد والنمط. الخاصة

 يتم مهارة واالسترخاء، كتابية مهمة أو صفية مناقشة، التخيل، استرخاء تمرين، )ولم؟ فاعل؟ أنت ماذا(

 الذي التمرين مثل، لأطو تمرينات تستخدم أن يفضل، مرة ألول يستخدم وحين. بالممارسة تعلمها

 عملية في للمساعدة حاجتهم تقل خبرة أكثر الطلبة يصبح وحين. النبتة حول التخيالت في عرض

 يواجه قد األمر، مستهل وفي. أقصر تمرينات استخدام تستطيع وعندها وتهدئتها، األذهان استرخاء

 ال وقد. االسترخاء له المطلوب الجسم من الجزء إلى انتباههم توجيه في صعوبة الطلبة بعض

 نموي بالجسد اإلحساس أن لهم التوضيح ويجب. آخر شيء يالمسها لم ما بأقدامهم الشعور يستطيعون

 يستطيعونه وجه أفضل على التمارين أداء في االستمرار على تشجيعهم يفضل كما الممارسة، مع

(Cole, 1992). 

 

 التخيل؟ من الهدف ما: لنفسك توجهها ةأسئل عدة عن تجيب أن أوالً عليك، ما تخيل تصميم في   

 على الحث أم، المراجعة أم وفهمه، الموضوع تمثل على المساعدة أم االندماج، على الحفز هو هل
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 سوف التي النظر وجهة ما التخيل؟ من الطلبة سيتعلم ماذا تعالج؟ أن تريد المادة من نوع أي الكتابة؟

 الطالب يتوحد أن تريد الذي ما، توحدياً التخيل كان إذا ؟التوحد أم المراقبة تخيل هي هل تستخدمها؟

 جعل إلى المدرسين بعض يميل بالتحديد؟ يراقبوا أن منهم تريد فماذا مراقبة، التخيل كان وإذا معه؟

 أسهل التركيز يجعل قد أنه غير، ضرورياً ليس ذلك أن ومع ما، بتخيل يقومون حتى مظلمة الغرفة

 البدء قبل. آلخر وضع من االنتقال على الطلبة مساعدة في أخرى ريقةط وهذه الطلبة، بعض على

 لحظة أي في بالتخيل البدء قبل الطلبة ذكّر. مقاعدهم في يستريحوا أن الطلبة من أطلب بالتخيل

 عيونهم وفتح تنفسهم على بالتركيز وذلك يبدلوه أن يمكنهم يجري لما مرتاحين غير أنهم يشعرون

(Cole, 1992) .  

 

 يجب. مريح رقيق بصوت تتكلم أن حاول: ما تخيل عملية توجيه في عدة أموراً تدرك أن ليكع  

 حديثك عن قليالً يختلف صوتاً فباستعمالك. بالتخيل تتدخل أن ينبغي أنه غير جلياً كالمك يكون أن

 صوتال هذا نغمة وسيربطون. واالستقبال االسترخاء حالة إلى االنتقال على الطلبة تساعد العادي

 متمهلة لتكون قراءتك سرعة تحدد أن حاول. أخرى إلى حالة من التحول على ذلك وسيساعدهم بالتخيل

 لكي جديداً اقتراحاً فيها تقدم مرة كل تقريباً ثوانٍ سبع اصمت. الزخم تفقدك بدرجة بطيئة غير ولكن

 تخيالتهم، الختيار دقائق بضع التخيل، نهاية في الطلبة أعط الذهنية، صورهم يشكلوا أن للطلبة يتسنى

 بالرجوع الطلبة بتعليمات دائماً التخيل عمليات تختتم أن ويجب. الصف غرفة إلى انتباههم واستعادة

 الوقت أتح التخيل من االنتهاء وبعد. لذلك مستعدين يكونون حينما عيونهم وفتح) بأذهانهم (الغرفة إلى

 أن غير حدث، ما يرون الطلبة تدع أن يمكنك رةالقصي التخيالت وفي. األسئلة وتوجيه للتعليقات

 . (Cole, 1992) أحدثتهما اللذين واالندماج اإلثارة يبدد أن يمكن، التخيالت سرد في اإلسهاب
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 :باإلبداع وعالقته  التخيل2.2

  

 موضوعاته أحد يتناول حين المبدع فإن ولذلك اإلبداعي، السلوك في رئيسي مكون الخيال نإ  

 اإلبداعي الواقع هو الجديد الواقع وهذا، جديداً واقعاً لنفسه ويكون الواقع، هذا من يتحرر فإنه اإلبداعية

، التخيل طريق عن الغموض أسر من التحرر على قادراً المبدع يكون وعندما الخيال، من المستمد

 المعاني، لةوأصا الصور وطالقة األفكار بمرونة يمتاز عمالً ينتج أن على قادراً حينئذ يكون فسوف

 وأصيل قوي ناتج في اإلبداعي العمل عناصر تضم، متميزة وحدة عن النهاية في يسفر مما

)Rasinski, 1985 .(  

 حال في وبخاصة الحسية للصور ذهنية معالجة عن عبارة التخيل أن الباحثين معظم اتفق وقد  

 ويؤدي بالتفكير، وثيقاً ارتباطاً طيرتب التخيل أن الباحثين من العديد يرى وبذلك األصلي، المثير غياب

 المتاحة الحلول وتخيل واألحداث المواقف إدراك على الفرد قدرة يطور أن شأنه من الذي اإلبداع إلى

 ولعل تحسينه، محاولة ثم ومن المستقبل، عليه سيكون ما تخيل إلى باإلضافة تواجهه، التي للمشكالت

 وتسخيرها البيئة مع التكيف إلى بحاجة عام بوجه يكون دفالفر. التعلم من األساسية الغاية هي هذه

 إلى الوصول ثم ومن المثيرات، هذه بين والربط البيئة في المثيرات إدراك الفرد استطاع فإذا لصالحه،

 إبداعية نتاجات إلى وصل قد يكون العالقات هذه إليه تؤدي أن يمكن ما وتخيل بينها، جديدة عالقات

)Schank, 1991 .(  
 

 العقلية، المعالجة منظومة في الفعالة العناصر أهم من وهو التخيل عمليات المبدع التفكير ويضم  

 ال األخطاء هذه ومثل فيها، الوقوع من بد ال التي األخطاء بعض في نقع قد المبدع، التفكير حالة ففي

 حالة في حتى الطريق نأ يعني ال وهذا البعض، يظن قد كما التخيلية، العملية طبيعة إلى إرجاعها يمكن

 نوع من عقبات أو أخطاء وجود تحتمل ال أنها بحيث تماماً وممهدة واضحة ليست التفكير أنواع أرقى

 صور إلى شيء أي تحويل على القدرة أنها على التخيل عمليات إلى ننظر أن أيضاً ونستطيع. آخر أو

 غير الوقائع وتخيل تصوير على دناتساع وهذه الحي، الحاضر إلى الماضي استحضار في تساعد عقلية
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 المستقبل خلق وفي وأحداثه، الماضي خبرات على المحافظة في تساعد إنها. بالفعل أمامنا الموجودة

  ).1998 توق، وعدس (طريقه وشق
 

 ,Decety (ديستي ويرى    معاً ويتفاعالن باإلبداع، كبيراً ارتباطاً يرتبط التخيل أن) 2004

 األشياء عليه تكون أن يمكن ما لتخيل الفرد عقل في تحدث عقلية عملية لتخيلفا. منفصلتين كعمليتين

 من نمط فهو اإلبداع أما. المستقبل وتطير الحاضر، وتحسين الماضي، لفهم الماضية خبراته إلى استناداً

 من الفرد لدى معروفة تكن لم جديدة بطريقة السابقة والخبرات المعرفة دمج على القائم التفكير أنماط

 حل في السابقة والخبرات المعرفة دمج فيها يتم التي الطريقة اكتشاف في مهماً دوراً يلعب فالتخيل قبل،

  . آلخر حين من تطرأ التي للمواقف المناسبة الحلول واقتراح المشكالت
 

 التي الفعالة العناصر أهم من التخيل أن) Marian & Peter, 1999 (وبيتر ماريان وجد ولقد  

 واكتشافات ومقترحات أفكار النتاج الخبرة على منفتحة إبداعية نتاجات إلى يفضي الذي بالتفكير تهتم

 حيث. يكون أن يمكن لما متخيل عقلي وتصور داخلي بتبصر العلمية االكتشافات تبدأ حيث. أصيلة

 الطبيعة، لىع مشاهدتها قبل األشياء تخيل على القدرة بامتالكهم المبدعين األفراد من كبير عدد يؤكد

 استخدامهم يبرر دليل هذا األصيلة؛ اإلبداعية األعمال بإنجاز قيامهم قبل المتوقعة النتاجات ومعرفة

 وعند. المدى طويلة الذاكرة في والمخزنة المتخيلة البصرية بالمخططات االستعانة طريق عن للتخيل

 من كانت التخيل عمليات أن الءهؤ أجاب الموجه، التخيل لعمليات استخدامهم عن منهم العديد سؤال

 العقلية الصور هذه ترجمة على قدرتهم إلى إضافة. اإلبداعي اإلنتاج على ساعدتهم التي المحفزات أهم

 األمور من وهي العقلية، المعالجة لعمليات إدراكهم إلى باإلضافة حقيقية، واقعية أشياء إلى المتخيلة

 . اإلبداعي اإلنتاج عمليات في الهامة
 

 الفرد لدى المعرفية للبنية توليدية عمليات إنتاج إلى يؤدي التخيالت معالجة أن  البعضيؤكدو  

 :يلي ما اإلبداعية واألبنية التراكيب هذه ومن اإلبداعية، واألبنية التراكيب من مختلفة وأنماط

 من جديدة أنماط بين المزج مثل بعدين ذات أبنية في التراكيب هذه وتكون تخيلية، تركيبات  .أ 

 اإلبداعات أو االختراعات في وتظهر الجديدة، المتخيلة العقلية التصورات وبعض الرموز

 .الجديدة
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 إلى المفهوم هذا ويشير المتخيلة، العقلية التصورات وتشكيل للمفاهيم العقلي الدمج تركيبات .ب 

 خصائص عن خصائصه في يختلف الشيء وهذا أكثر أو شيئين دمج من جديد شيء إنتاج

 .السابقة اتالمكون

 قد عادية غير لتصنيفات نماذج باشتقاق الفرد يقوم كأن تصنيفية لنماذج متخيلة عقلية تصورات  .ج 

 وغير جديدة اكتشافات إلى تقود أن يمكن ولكنها المألوفة، النماذج تلك مع خصائصها في تتشابه

 .متوقعة

 أكثر العقلية النماذج ذهه ولكن طبيعية، لنماذج مشابهة متخيلة عقلية نماذج اشتقاق يمكن كما  .د 

 .لدينا المألوفة تلك من وتعقيداً غرابة

 الكلمات بين المثيرة العالقات من تنتج والتي المختلفة، اللفظية للصيغ متخيلة عقلية تصورات  .ه 

 مقطوعات أو الشعر من قصائد إلى تقود أن يمكن متخيلة عقلية صور من بينها وما والجمل

  ) Leboutillier & Marks, 2003 (أصيلة وأدبية نثرية

 

 :التخيل  نظريات3.2

  

 تزودنا والتي التخيل، موضوع إبراز في قوي تأثير لها كان التي النظريات من العديد هناك  

  : يلي ما النظريات هذه بين ومن. التربية في التخيل نشاطات الستخدام واسعة بمبررات

  واأليسر -األيمن الدماغ نصفي نظرية: أوالً

 هو األيسر فالنصف. مختلف بشكل المعلومات يعالجان الدماغ نصفي أن احثونالب اكتشف

 المفصلة والتحليلية المنطقية النشاطات األغلب في ويتولى وإنتاجها اللغة عن المسئول

 واإلحساس والمشاعر التخيل نشاطات األغلب في األيمن النصف يتولى بينما. التسلسلية

 ). 1993 جاليين، (واإلبداعية البصرية راتالقد مركز وهو العامة، والكليات

  )الثنائي (المزدوج الترميز نظرية: ثانياً

 المزدوج، الترميز نظرية باسم تعرف المدى طويلة الذاكرة حول نظرية) Pavio (بافيو صاغ

 أحدهما مختلفين؛ نظامين في المدى الطويلة الذاكرة في الخبرة يخزن الفرد أن يرى حيث
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 والجملة، بالكلمة أي اللفظية المعلومات وتمثيل لمعالجة مخصص وهو للفظيا بالترميز يعرف

 أن ويرى. والفراغية المكانية المعلومات بتمثيل والمتخصص المرئي بالترميز يعرف وثانيهما

 إنتاج أو لصورة لفظة إنتاج الفرد يستطيع بحيث كبير نحو على معاً مترابطان النظامين هذين

 .للفظ صورة

  : الكلية لنظريةا: ثالثا

 العملية هذه وتعمل، الدماغ بها يقوم التي العملية حول نظرية (Gaullien, 1983) اقترح لقد

 حية الصورة تبدو حيث، الكلية الصورة تسمى، صوري بشكل جميعها األشياء إظهار على

 ههذ من جزءاً ندرك قد أننا ورغم، األخرى األجزاء منها جزء كل ويعكس األبعاد ومتعددة

 الذاكرة قدرة خالل من الموقف، لذلك المتوفرة المعلومات بجميع يحتفظ الدماغ لكن، المعلومات

 للتخيل، استخدامنا زاد فكلما ولذلك. فيه تعالج التي المعلومات عن كاملة بصورة االحتفاظ على

  . الموقف من مبعثرة أجزاء وليس الكليات ورؤية المعلومات، معالجة علينا سهل

 

 :التخيل تويات مس4.2

  

 لدى مسبق وشحن وتجهيز استعداد على يعتمد اإلبداع أن إلى) Egan, 1992 (ايجان يشير  

 وقدرات واستعدادات سمات من المبدع به يتمتع مما خصائصها تستمد اإلبداعية العملية أن كما الفرد،

  . وأرقاها لتخيلا مستويات أرفع يعتبر الذي، اإلبداعي التخيل إلى خاص بشكل أشار وقد، خاصة

 

 ومنتجات أفكار توليد على الطاقة لديهم األفراد أن وجد فقد الدراسات من العديد مراجعة ومن  

 من الطاقات نلط لتطوير الفرص لهم هيئت ما إذا المشكالت، حل في وبارعة ذكية وأساليب وحلول

 بطرق للمشكالت حلول تخيل يحاولون أنهم الناس طبيعة ومن. التخيل على الموجه التدريب خالل

 أدوار في أنفسهم تخيل إلى ويميلون زوايا، عدة من البديلة اإلمكانيات متفحصين ومتنوعة مختلفة

 الصور وابتكار التخيل على الواعي التدريب أن كما األفراد، لهؤالء اإلبداع مفتاح هو فالتخيل. مختلفة

 بدوافع مدفوعين وتراهم المشكالت، حل لىع اإلبداعية قدراتهم من يزيد الموجهة المتخيلة العقلية
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 المتخيلة للصور ووعيهم األفراد إدراك إلى ذلك في السبب ويعود. خارجية بدوافع ال داخلية

)Costa&Kallick, 2000.(  

 

 سير في وتستخدم الخيال على تعتمد عدة تقنيات هناك أن إلى) 2002 (جروان ويشير  

 مستوى تطوير في تسهم أن التقنيات هذه شأن ومن المشكالت، لحل العمل أثناء واألفكار المناقشات

  : يلي ما التقنيات هذه ومن المطروحة، األفكار

  : الشخصي التناظر تقنية -أ

 يتخيل كأن للمناقشة، المطروح الموضوع أو الشيء مكان نفسه الفرد يتخيل أن بها ويقصد  

 يكون أن منه يتطلب بفاعلية التقنية هذه مع عاملالت الفرد يستطيع وحتى. األعداء فوق يطير جندياً نفسه

 هذه في التركيز ويكون. المتخيل الموقف متطلبات حسب آخر، شيئاً نفسه يتخيل أن على قادراً مرناً

  .الدور تمثيل مجرد وليس المتخيل الشيء مع العاطفي التوحد على التقنية

  : الرمزي التناظر تقنية -ب

 وقد وتحديدها، المشكلة وصف أجل من التخيل استخدام على لفردا قدرة التقنية بهذه ويقصد  

 ولكنها التكنولوجية الناحية من دقيقة غير الفرد يستحضرها والتي المتخيلة العقلية الصورة هذه تكون

  . الجمالية الناحية من الرضا تحقق

  : الخيالي التناظر تقنية -ج

 تلبية على القائم التفكير على المعتمد تخيلال استخدام على الفرد قدرة التقنية بهذه ويقصد  

 بالنسبة وماسلو فرويد مفهوم يعكس الذي النظري األساس على تعتمد وهي، واألمنيات الحاجات

 ماسلو اعتبره بينما، حاجة أو لرغبة إشباع عملية أنه اعتبار على لإلبداع فرويد نظر فقد. لإلبداع

  . اإلبداعية العملية في التخيل على القدرة هميةأ التقنية هذه وتؤكد. للذات تحقيق عملية
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 :والتفكير  التخيل5.2

  

 منظومة في وفعال أساسي عنصر األمر حقيقة في هو الخيال أن لتثبت الحديثة الدراسات توالت  

  . هادفاً عقلياً نشاطاً يصبح بحيث ننميه وأن جيداً، استثماراً يستثمر أن على العقلي، والنشاط التفكير

 ما التفكير في التفكير عملية إلنجاح األساس هو التخيل استخدام أن الباحثين من العديد يرىو  

 في تطبيقها يستطيعون التي االستراتيجيات لألفراد يبين الذي وهو) Metacognition (اإلدراكي فوق

 التخيل مثل يةبصر بأدوات المعرفية استراتيجياتهم األفراد يعرض فعندما. عام بشكل الحياتية األوضاع

 التي التفكير عمليات يصفون وفيها اإلدراكي، فوق ما التفكير في التفكير الواقع في يمارسون فإنهم

  ). Costa & Kallick, 2000 (المشكالت حل خطوات ومراجعة المعرفي المحتوى لتنظيم يستخدمونها

 التفكير هو لاالخي أن على إجماعاً هناك أن بالتخيل المتعلقة األبحاث من العديد وتشير  

 للفرد، المعرفي البناء لخصائص وفقاً المختلفة للمثيرات االستجابة في تتمثل كعملية فالتخيل. بالصور

 خصائص من تشمله وما الخارجية والبيئة) الداخلية (للفرد المعرفية البيئة بين التفاعل على وتعتمد

 طويلة الذاكرة في وتخزينه وتنظيمه استيعابه نلإلنسا أمكن ما تمثل للفرد المعرفية فالبنية. متنوعة

  ). Solso, 1998 (وتمثيله المدى،

  

  : التخيل استخدام  فوائد6.2

  

 األمراض من العديد من الشفاء في التخيل أهمية إلى التحليلي النفس وعلم الطب خبراء تنبه  

 التخيل ونشاطات التربوية برامجال بعض إنشاء إلى حديثاً التربية خبراء يتنبه أن قبل ولنفسية، العضوية

 األربعة الفئات من أكثر أو واحدة في التربية في التخيل ويستخدم. تخيلي أساس ذات ومناهج الموجه

  : التالية

  :والتركيز التهيئة: أوالً
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 وزيادة التعلم، عن السلبية األفكار وإبعاد الضغط تخفيض طريق عن للتعلم العقل تهيئ وهذه

  .أمكن ما السلبية االنفعاالت ليلوتق، التركيز حدة

  :المعرفي اإلتقان زيادة: ثانياً

 والمواد األساسية بالمواضيع معرفتهم زيادة على األفراد تساعد التخيل نشاطات استخدام

 منظومة في وفعاالً أساسياً عنصراً هذا ويعتبر لديهم، واليدوية التقنية المهارات وتنمية المعرفية

  . األفراد لدى قليالع والنشاط التفكير

  :االنفعالي النمو زيادة: ثالثاً

 والذي االنفعالي، التخيل عمليات استعمال على األفراد تساعد الموجه التخيل نشاطات استخدام

 باآلخرين الصلة وتوثيق والتقدير والحب الذات وفهم االستبطان مهارات تعلمهم في يساهم

  . الذات وتحديد العاطفي والتقدير المشكالت وحل واالتصال والتعاطف

  :االجتماعي النمو: رابعاً

 ما إلى تمتد التي الشعور مظاهر اكتشاف على األفراد تساعد الموجه التخيل نشاطات استعمال

  معهم والتكيف اآلخرين مع التواصل على الفرد قدرة في وتساعد اليقظة، حاالت وراء

  ). 1993 ،جاليين(

    

 المعلمين من كبير عدد على) Galyean, 1983 (جليان بها قام التي الدراسة نتائج توصلت كما

  : يلي ما بينها ومن التخيل استعمال من كثيرة فوائد وجود إلى والتربويين والمديرين والطالب

 .اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في التخيلية العملية على التدريب يساهم .1

 .القراءة أثناء المحتوى تذكر من يحسن .2

 .الكتابي العمل في خصوصاً، التنظيم حسنة ائيةنه منتجات .3

 .المجردة المفاهيم توصيل على أكبر وقدرة، للمفاهيم أعمق فهم .4

 .أصيلة بأعمال يقومون حيث، الرؤية وفي اإلبداع في تقدم .5

 .لها متنوعة حلول وإيجاد المشكالت، مع التعامل على عالية قدرة .6

  . أكبر بثقة والشعور، المعرفي فوق اإلدراك في تطور .7
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 أجراها التي الدراسة نتائج توصلت فقد والتعلم، التعليم عملية مجال في التخيل فوائد عن وأما

 & Costa (وكليك كوستا Kalllick,   التخيل ممارسة في عديدة وفوائد كبرى أهمية لوجود) 2000

  : التالية النواحي في الطالب يفيد والذي

 . فعالة بطريقة الذهن في المعلومات تمثيل أجل من ةمهم بيانات قاعدة المتخيلة الصور تشكل .1

 وأشياء معاني المجردة، والرموز والمفاهيم األلفاظ جعل على المتخيلة العقلية الصور تساعد .2

 .وبسيطة محسوسة

 .معها التعامل الفرد على يسهل، حسية صور إلى المجردة األفكار تحويل يمكن التخيل بواسطة .3

 .تعلمها الفرد على يسهل مما سهلة مادة المألوفة يرغ الصعبة المادة من تجعل .4

 .وكلي سريع بشكل المتعلمة المعلومات واسترجاع المتعلم، ذاكرة لتحسين وسيلة التخيل .5

 التعلم بين الربط على تساعد كما المتعلمة، لألفكار جديدة معان ابتكار على المتعلم تساعد .6

 . جديدة ةإبداعي نتاجات وتوليد الجديد، والتعلم السابق

  

 في التربوية واألبحاث الدراسات من العديد مراجعة خالل من توصلت أنها إلى) 1993 (جاليين وتشير

  : انتشاراً أكثرها التالية الفوائد وتعتبر التخيل، استخدام من ومتنوعة كثير فوائد وجود إلى، المجال هذا

  : التوتر خفض: أوالً

 فيبطىء الدماغ إلى الطاقة تدفق من يقلص فإنه، الزائد والقلق التوتر خفض على التخيل يساعد

  . تنظيماً وأقل أصعب التفكير عملية جاعالً العصبي النشاط

  :أشمل بشكل األشياء رؤية على التخيل يساعد: ثانياً

 جزءاً نرى أن نستطيع بوضوح، عليها والتركيز المتخيلة العقلية الصور تكوين طريق فعن

 الداخلية التخيالت هذه تشكيل على الفرد يدرب وعندما إلينا، ادمةالق المعلومات من أكبر

 حدوث يسبب مما التخيلية، الطريقة بهذه المعلومات كل معالجة على قادراً يصبح باستمرار،

  . وثابت مستمر بشكل التعلم
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  : المعرفة في الدماغ طريقة التخيل: ثالثا

 هذه بين دمج عملية هو التفكير فإن هنا ومن ومشاعر، عقلية صور شكل على األفكار خزنت

 شكل على لدينا مفهومة حياتية ومواقف قصصا لتشكل المتخيلة العقلية والصور المشاعر

  . جديدة معلومات

  : اإلبداع أمام المجال فتح: رابعاً

 وليس ومختلفة كلية بطريقة األشياء ورؤية باألشياء، التبصر على األفراد الموجه التخيل يساعد

 حافظت بحيث المتخيلة، باألشياء التبصر على هذا ويساعدنا. أمامنا الواضحة األجزاء رؤية فقط

  . لحياتنا واسع تخيل وجود على باستمرار

  : الذات تنظيم إعادة: خامساً

 النموذج أو الشكل هي التخيالت تصبح بحيث األفراد أفكار تنظيم على الموجه التخيل يساعد

 الذاتي التنظيم طريق عن وأفكارنا تخيالتنا بتغيير وبيئتنا أنفسنا تغيير يمكن وبذلك أفكارنا، لكل

  . لها

  : النفسية الصحة من األمثل المستوى على المحافظة: سادساً

 من شعوراً يجلب مما، الذات عن وثابت إيجابي اتجاه على بالمحافظة الموجه التخيل يساهم

 على الموجه للتخيل المتنوعة الخطوات ارسةمم على المحافظة أن كما بالنفس، والثقة الفرح

  . واالنفعالية والجسمية النفسية الراحة تحقيق من اإلنسان تمكن منتظم أساس

 والقدرة المدى، الطويلة الذاكرة في بالمعلومات االحتفاظ مجال في التخيل بفوائد يتعلق فيما أما

 التخيل عملية أن إلى) Sarah, 1997 (سارة أجرتها التي الدراسة توصلت فقد التذكر على

 المرتبطة المعلومات استرجاع سهولة على تساعده، الفرد لدى خيالية عقلية صور واستحضار

  : التالية العمليات في تساعد متخيلة عقلية تصورات تكوين أن أيضاً وجدت كما، التخيالت بهذه

 لفترة بها واالحتفاظ ذاكرةبال المعلومات تخزين عملية تسهل المتخيلة العقلية الصور تكوين أن .1

 .استرجاعها ويسهل أطول،

 .عناء ودون تلقائياً يحدث المتخيلة العقلية بالتصورات المرتبطة المعلومات تذكر إن .2
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 تذكرها على القدرة كانت ووضوح، بساطة وأكثر التفاصيل قليلة العقلية الصور كانت كلما .3

 .وأسهل أفضل

 المعلومات تذكر عملية يسهل، متخيلة عقلية صورة هيئة على والخبرات المعلومات وضع إن .4

 .أسهل بشكل واسترجاعها

 تسهل المعرفية، لقدراته وموازية الفرد لخبرات منتمية المتخيلة العقلية الصورة تكون عندما .5

  . أفضل التذكر على القدرة وتكون الذاكرة في معاً المعلومات ربط عملية

 

 من التخيل أن) Kosslyn, 2000 (كوسلين بينهم ومن حثينالبا معظم اتفق أيضاً المجال هذا وفي

  : بينها من والتي الفوائد من العديد في تساهم التي الهامة االستراتيجيات

 .والبسيطة الجانبية التفاصيل تذكر على بفاعلية يساعد التخيل أن  .أ 

 .وإبرازها أهمية األكثر التفاصيل على التركيز على الفرد التخيل يساعد .ب 

 .واحد سياق في أهمية األكثر المعلومات مع الثانوية المعلومات ربط على لتخيلا يساعد  .ج 

  . ومركزية أهمية ذات معلومات منها يجعل بحيث البسيطة المعلومات دور التخيل يبرز  .د 

 ,Denis) أجراها التي الدراسة نتائج وتشير    الخبراء المتعلمين من عينة على (1991

)Experts (نالمبتدئي والمتعلمين) Novices (العمليات في بينهما العقلية التخيالت في فروقاً هناك أن 

  :التالية

  :أوالً

 لديهم، المبتكرة التخيالت وبين المتاحة المعلومات بين الصلة إدراك على قدرة لديهم الخبراء

  . المتاحة والمعلومات تخيالتهم بين اإلدراك ينقصهم الذين العاديين األفراد عكس

  :ثانياً

 لديهم الذين، األفراد باقي عكس والغربية، والمتنوعة المختلفة التخيالت من الكثير الخبراء جينت

  . باأللفة وتمتاز بسيطة تخيالت
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  :ثالثا

 المعرفية العمليات وبين العقلية تخيالتهم بين الصلة إدراك على كبيرة قدرة لديهم الخبراء

  . اإلدراك هذا ىإل يفتقرون حيث العاديين األفراد بعكس، األخرى

  :رابعاً

 متخيلة عقلية صور إنتاج مع الوقت بنفس عملية من أكثر مع التعامل على القدرة لديهم الخبراء

  . ذلك ينقصهم الذين األفراد باقي عكس على موضوع، لكل وسرعة بيسر

  :خامساً

 نفاهيموال المعلومات مع ربطها على القدرة ولديهم متعددة تصويرية معرفة لديهم الخبراء

  . القدرات هذه لمثل يفتقرون الذين األفراد باقي عكس. المدى طويلة الذاكرة في المتوفرة

  

 :اإلبداعي التفكير 7.2

  

 التكنولوجيا عصر في سامٍ هدف بالتأكيد وهو أرسطو، أيام منذ سامياً هدفاً التفكير تعليم كان لقد  

 القرارات وصنع المشكالت لحل ستراتيجيها اإلبداعي التفكير تعليم فيه أصبح الذي والمعلومات

 اإلبداع رعاية في وحيوي هام دور وللمعلم. خالق بشكل الحياة ومشاكل تحديات لمواجهة الضرورية

 الطالب معها يتفاعل إجرائية وأنشطة فعاليات من به يقوم ما خالل من وذلك الطلبة، من والمبدعين

 يستمع طلبته، لدى وتطويره التفكير تنمية عينيه صبن يصنع الذي المعلم نأ  كما.ونشط حيوي بشكل

 النقاش تحليل على طلبته ويدرب، والمتشعبة والمفتوحة الموجهة، األسئلة ويسأل نظرهم، لوجهات

 استخدامها وكيفية للمعرفة المتنوعة المصادر إلى ويرشدهم ويسمعوها، يقرؤوها التي التفسيرات وتقييم

  ).2004 جبر،( للتعلم فرصة الخطأ يعتبر بحيث متسامحة، يةصف بيئة بناء خالل من ذلك كل

    

 وتنميته اإلبداع تطوير مجال في البحث دائرة اتسعت العشرين القرن من األخير الثلث وفي

. والراشدين األطفال على الدراسات من بالعديد )Torrance( تورانس فقام متسارع، بشكل األفراد لدى



39 
 

 المالحظة على القائمة دراسته خالل ومن، وضعها التي اإلبداعي كيرالتف اختبارات تطبيق خالل من

 أكبر وعدداً أصيلة أفكاراً ينتجون كانوا اإلبداعي التفكير في عليا درجات ينالون الذين األطفال أن وجد

 إبداعاً منهم أقل هم بمن مقارنتهم عند وذلك، المألوفة غير األشياء عن األفكار من

)Torrance, 1993(.  

   

 والتكنولوجية العلمية بالثورة يتميز الذي العصر والعشرين الحادي القرن في نعيش وطالما

 المعرفي االنفجار عصر الصناعية، واألقمار واإلنترنت الكمبيوتر وعلوم واإللكترونيات الفضاء عصر

 بتنمية االهتمام سواء حد على واألسرة المدرسة من مطلوباً أصبح يوم، بعد يوماً يتزايد الذي والعلمي،

 مواجهة على يساعد لكي خاص بشكل ولطلبتنا، عام بشكل األمة هذه أفراد لدى التفكير مهارات

 هذا في للدول األول االستثمار هو البشري العقل أصبح حيث والمستقبلية، الحالية والمشكالت المواقف

  . العالم

   

 بها يبدأ أن تقتضي الطلبة لدى التفكير عملية مراحل تطوير أن )Hong, 2006( هونغ ويؤكد

 وهادفة منظمة بأنشطة الطلبة تزويد خالل من وذلك التعليمية، المراحل من األساسية المرحلة قبل

 التواصل بمهارات تزويدهم يتطلب وهذا ومتسلسل، منظم بشكل لديهم اإلبداعي التفكير تعلم على تساعد

  .واألقران أسرته من به المحيطين األفراد مع الطفل تعامل من أوالً تبدأ التي واالجتماعي اإلدراكي

 

   :اإلبداعي والتفكير اإلبداع مكونات

  :اإلبداعية للظاهرة المكونة األساسية الجوانب

 استحداث على )Ability( القدرة باإلبداع يقصد فبعضهم لإلبداع تعريفهم في العلماء اختلف  

 فيها يتم التي السيكولوجية العمليات أو )Process( يةالعمل أنه آخرون يرى بينما مبتكر، أو جديد شيء

 القدرة عن ينشأ اإلبداع أن ثالث فريق ويرى، العالية القيمة ذي الجديد الشيء وابتكار استحداث

  . بحقيقته اإلبداعي العمل إنجاز إلى األمر آخر في يؤدي التي اإلبداعية العملية وعن اإلبداعية
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 مفهوم تحديد يمكن ال أنه اإلبداع في المشهور الباحث )Mackinnon( ماكينون دونالد يرى

 المكونات وهذه، لإلبداع المكونة المتداخلة المظاهر أو الجوانب في شاملة إحاطة أحطنا إذا إالّ اإلبداع

   :هي

  )Creative Products( :اإلبداعي اإلنتاج -1

 وصوره، اإلنتاج بكمية جوانبه حدأ في اإلبداع ويقاس البيئة مع اإلنسان تفاعل جوانب أحد هو

 التفكير بين )D. W. Taylor( تايلر دونالد قَوفرَّ. لإلبداع مقياس أو محك اإلبداعي فاإلنتاج

 من النوع ذلك هو المشكالت فحل: اإلنتاج على بناء القرار واتخاذ المشكالت وحل اإلبداعي

 عنه ينتج الذي التفكير من النوع كذل هو القرار واتخاذ المشكالت، حل عنه ينتج الذي التفكير

 عنه ينتج الذي التفكير من النوع ذلك هو اإلبداعي التفكير أما. للفعل بديلة أساليب بين اختيار

 الطفل سنوات وأكثر، الراشد من إبداعاً أكثر الطفل أن تورانس ويقول. قيمة ذات جديدة أفكار

 القدرات هذه وتبدأ المدرسة، من األولى الثالث والسنوات المدرسة قبل ما سنوات هي إبداعاً

 . المدرسية المتطلبات زيادة بسبب بالتناقص

  )Creative Process( :اإلبداعية العملية -2

 يستجيب لكي للخبرات منظماً نشطاً العملية هذه في الفرد يكون حيث ذهنية، معرفية عملية

  .الجديد للموقف

  )Creative Person( :المبدع الشخص -3

 المبدع، للشخص خاللها من  لهينظر التي الزوايا تعدد بسبب المبدع للشخص النظرة تتعدد

 الشخص يتميز أن ويجب. الذهنية الجوانب على وآخرون، األدائية الجوانب على يركز فالبعض

  . الحقاً ذكرها إلى وسنأتي انفعالية، شخصية وخصائص معرفية عقلية بخصائص المبدع

  )Creative Situation( :اإلبداعي الموقف -4

 الفرد يكون وأيضاً. الفرد على المبدع صفة بإطالق يسهم وتعددها اإلبداعية المواقف تكرار إن

 يتفاعل الذي بالموقف يرتبط فاإلبداع. أخرى مواقف في عادياً سلوكاً ويظهر موقف، في مبدعاً

  . مألوفاً غير حالً فيه ويظهر الفرد معه
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 :اإلبداعي فكيرللت المكونة القدرات 8.2

  

 Factor( ياملالع تحليلال منهج Analysis(: المعالجات على يقوم نفسي إحصائي مفهوم 

 حدد وقد. األساسية وعواملها عناصرها إلى واالجتماعية النفسية الظاهرة تحليل في المختلفة اإلحصائية

  : يلي كما اإلبداعي التفكير قدرات المنهج هذا

  

   )Fluency( :الطالقة 1.8.2

 عدد بحساب القدرة هذه وتقاس. اإلبداعية األفكار من ممكن عدد أكبر إنتاج على القدرة وهي

  . األقران أداء مع مقارنة ثابتة زمنية وحدة في معين موضوع عن الفرد يقدمها التي األفكار

  

  : الطالقة أنواع

  )Figural Fluency( :األشكال طالقة -

 إلى يصل بحيث بسيطة إضافات إجراء منه ويطلب رةدائ شكل على رسماً الفرد تعطي كان

  . ذات صلة بالرسم المعطىوحقيقية متعددة أشكال

  )Word Fluency( :الكلمات طالقة أو الرموز طالقة -

 كلمات تقديم أو معين مقطع أو معين بحرف تبدأ أو تنتهي كلمات توليد على الفرد قدرة وهي

 " وزن على الكلمات من ممكن عدد أكبر أذكر مثل أبجدية، تكوينات الكلمات باعتبار معين وزن على

  ".حصان

  )Ideational Fluency( :واألفكار المعاني طالقة -

 بالنسبة ومدرك معين بموقف المرتبطة األفكار من عدد أكبر إعطاء على الفرد قدرة في وتتمثل

   نووية؟ حرب وقعت لو دثيح ماذا: اآلتي للسؤال صحيحة إجابات إعطاء الفرد من نطلب كأن إليه،

  )Expressional Fluency( :التعبيرية الطالقة -

 موقف في متعددة أفكار إصدار أو الصحيحة األفكار صياغة سرعة على الفرد قدرة في وتتمثل

  . والندرة والغزارة والتنوع بالثراء األفكار هذه تتصف أن شريطة محدد
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  )Association Fluency( :التداعي طالقة -

 حيث من معينة شروط فيها تتوافر األلفاظ من كبير عدد توليد على الفرد قدرة في تجسدوت

  ).1985 النشواتي،( ،أحياناً الزمن فيها ويحدد، المعنى

  

  )Flexibility( :المرونة 2.8.2

 التباعدي التفكير عليه يطلق ما وهذا الموقف، بتغير الذهنية الحالة تغيير على القدرة وهي

)Divergent Thinking( ،الصالبة أو الجمود وعكسها )Rigidity( أو الرأي أو بالموقف التمسك أي 

  :المرونة قدرات من توعين تحديد ويمكن. التعصب

  )Spontaneous Flexibility( :التلقائية المرونة -

 موقف أو بمشكلة والمرتبطة المتنوعة األفكار من ممكن عدد أكبر إصدار في الفرد سرعة

  . االستجابة بمجرد يكتفي وال، المواقف في التلقائية المبادرة إلى القدرة هذه وفق الفرد ميلوي. مثير

  )Adaptive Flexibility( :التكيفية المرونة -

 مع تكيف قد بذلك ويكون ومواجهتها، المشكلة معالجة في الذهنية الوجهة تغيير على الفرد قدرة

 .)1985 النشواتي،(، بها تظهر أو مشكلةال تأخذها التي الصور ومع المشكلة أوضاع
  

  )Originality( :األصالة 3.8.2

 كانت إذا أصيلة الفكرة وتسمى أحد، إليه يسبق لم الذي المألوف غير اإلنتاج: باألصالة ويقصد

 استخدام من يمل الذي هو األصيل الفكر صاحب والشخص. بالتميز وتتصف الشائعة لألفكار تخضع ال

  .)1985 النشواتي،( ،للمشكالت التقليدية والحلول ةالمتكرر األفكار

  

  )Sensitivity Of Problems( :للمشكالت الحساسية 4.8.2

 يستطيع المبدع فالشخص المثير، الموقف في النقص أو الضعف مواطن إدراك على القدرة

 غير هنظرت بسبب والقصور النقص نواحي يعي فهو الواحد، الموقف في المشكالت من الكثير رؤية

  ). 1985، النشواتي( ،المعتاد من أكثر المثير الموقف أو للمشكلة حساسية لديه وألن للمشكلة، المألوفة
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  )Elaboration( :التفاصيل إدراك 5.8.2

 أو ملخصة فكرة وتوسيع محدودة ألشياء متعددة تفاصيل تقديم اإلبداعية القدرة هذه تتضمن

  .)1992، صبحي( ،غامض موضوع تفصيل

  

  )Maintaining Direction( :االتجاه على المحافظة 6.8.2

 يتم حتى طويلة زمنية لفترة المشكلة في التفكير  مواصلةعلى الفرد قدرة تضمن االتجاه على المحافظة

  . جديدة حلول إلى الوصول

  

 :اإلبداعي التفكير مواصلة أشكال 9.2

  

 سير بخط ملتزماً والتاريخي، الزمني لتتابعا استمرار على المحافظة: التاريخية الزمنية المواصلة -1

  . الحدث وفقها يحدث التي الزمنية للفترة متدرج متتابع

 الموقف أو المشكلة بداية منذ السياق نفس ضمن ذهنه تركيز على الفرد قدرة :الذهنية المواصلة -2

  . حل إلى الوصول وحتى المثير

  . عناصرها بين العالقة وتوضيح ذهنياً لمشكلةا سير متابعة على القدرة :الخيالية المواصلة -3

  .)1992، صبحي( والمراحل السير خطوات في المنطق على المحافظة: المنطقية المواصلة -4
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 :اإلبداعي التفكير مراحل 10.2
  

  )Mental Labour (:الذهني العمل مرحلة .1

 المثير بالموقف أو مشكلةبال ذهنه الفرد يشغل حيث المشكلة في العميق واالندماج االستغراق

  .له يتعرض الذي

  )Incubation( :االحتضان مرحلة .2

 بالمشكلة المتعلقة والخبرات المعلومات تنظيم اإلبداعي التفكير من المرحلة هذه تتضمن

 أو اإلبداع لحالة تمهيداً وذلك، بالمشكلة المتعلقة غير العناصر استبعاد ثم ومن، واستيعابها

 فجأة الحل يظهر وقد طويلة أو قصيرة لفترة تدوم أن المرحلة لهذه ويمكن دة،فري بحالة الظهور

  . توقع دون

  )Illumination( :اإللهام أو اإلشراق مرحلة .3

 Creative اإلبداعية الشرارة مرحلة – المرحلة هذه في التفكير على يطلق Flash – أو 

 مزيج بإنتاج المرحلة هذه في مبدعال ويقوم ).Creative Induce( اإلبداعي الحث أو اإللحاح

 حيث التنبؤ عن بعيدة النتائج وتكون، اإلبداعية العملية وفقه تنتظم العامة القوانين من جديد

 تتضح وبالتالي تخطيط دون تلقائياً انتظمت وكأنها المستوى لهذا والحلول األفكار تظهر

 محددة مسارات شكل على المبدع لدى وتظهر شفافة وتصبح الغامضة واألفكار العمليات

  .المعاني واضحة

  : األفكار  وتنقيةالتفاصيل إلى الوصول مرحلة .4

 استثارة توليد بحالة تتبع الحل إشراق مرحلة إلى وصوله بعد الفرد تتملك التي الحالة وهي

. وإبداعاً تقدماً أكثر حل إلى للوصول الحل من جزء في مشكلة توليد أو جديد آخر لحل جديدة

 تنقية ذلك يمثل حيث الحل، إلى المتواصل لسعيه ثابتة انفعالية حالة في يستقر ال المبدعف لذا

  ،المبدع عنها يرضى صورة إلى الوصول بهدف والمظاهر والخطوات لألفكار

  .)1975 عاقل،(
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   :المتغيرات من بعدد اإلبداعي التفكير عالقة 11.2

  

  : بالذكاء اإلبداعي التفكير عالقة 1.11.2

. المشكالت وحل التعلم على الفرد وتساعد والبيئة الوراثة بين التفاعل عن ناتجة عامة قدرة كاءالذ - 

 .)1999 ،عدس( ،خاللها من الذكاء يمارس التي المهارة عن عبارة فهو التفكير أما

 نشاط من يختلف الذكاء من المطلوب األدنى الحد ،نأ إالّ اإلبداعي، للتفكير أساسية ضرورة الذكاء - 

) 125( العلمي اإلبداع في المطلوب للذكاء األدنى الحد أن لوحظ فقد. المختلفة المجاالت في خرآل

 مطلباً الذكاء وتوفر. الفني اإلبداع في ذكاء درجة) 100- 95( بين ما يكون حين في ذكاء، درجة

 . والفنية والتكنولوجية والثقافية العلمية واالختراعات لالكتشافات أساسياً

 يكونوا لن المتوسط عن ذكائهم ينخفض الذين األفراد أن على العلماء غالبية بين اقاتف هناك - 

 ال أو مبدعين يكونوا أن فيمكن العالي أو العادي الذكاء مستوى في هم الذين األفراد أما مبدعين،

 إلى إضافة أخرى وانفعالية شخصية عوامل توافر هو عدمه أو إبداعهم يقرر والذي، كذلك يكونوا

 .)تربوي نفس علم ،1999 المفتوح، التعليم( المتباعد التفكير وقدرات ذكاءال

 

  :الناقد بالتفكير اإلبداعي التفكير عالقة 2.11.2

 ربط على عملالو وأصيلة جديدة أفكار واستلهام إيجاد على القدرة إلى اإلبداعي التفكير يشير

 اإلبداعية األفكار استيعاب على يعمل الناقد يرالتفك أن حين في المطروحة، المشكلة في بالنتائج األسباب

 بالمشكالت الخاصة والتفسيرات والتعليالت البراهين وتقديم والعملي النظري المستوى في وتطبيقها

  . الناقد التفكير إلى يحتاج اإلبداعي التفكير فإن وبذلك المطروحة،
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  :بالموهبة اإلبداعي التفكير عالقة 3.11.2

 األداء على القادر بأنه الموهوب الشخص األمريكية المتحدة الواليات في يةالترب مكتب عّرف

   :التالية السمات من أكثر أو واحدة في المرتفع

  عالي أكاديمي تحصيل - 2    عالية عقلية قدرات - 1

   قيادية سمات - 4     إبداعي تفكير - 3

  )1992 صبحي،( حركية حس مهارات - 6     فنية قدرات - 5

 الذكاء: يتضمن حيث الموهبة لتعريف متعدداً معياراً اقترح فقد )Renzuli( رينزولي أما

 الحقيقية الموهبة لضمان الثالثة الخصائص توافر ويجب. المرتفعة والدافعية، المرتفع واإلبداع، المرتفع

 وليسو مرتفعة ذكاء عالمات على يحصلون الذين األطفال التعريف هذا استبعد وقد. مجال أي في

 .مبدعين

  

 :اإلبداعي التفكير مبادئ 12.2

  

  . تعقيدها أو األمور تبسيط في اإلفراط عدم. 1

 وقّوم بشمول وانظر المشتتات عن وابتعد المطروحة النقاش مسألة في الجدي بالتفكير عليك

  . ومراحله الحل إجراءات

   :يعمقها واإلبداع متجددة الخبرة. 2

 مصادر عن بحثوال للحل أخرى طرق تجريبب فعليك للحل قابلة غير المشكلة كانت إذا

  . إليها توصلت التي الحلول في الزمالء وناقش منها لإلفادة مكتوبة غير أو مكتوبة

   :القائمة والعالقات واالختالف الشبه أوجه إدراك. 3

 وخبرة معرفة من لديك يتوفر بما مواقف من يواجهك ما حل إجراءات في تبدأ أن هنا المقصود

 لديك يكون أن يتطلب ذلك فإن بشرائها تقوم التي األشياء ثمن حساب تستطيع حتى :مثال

  . والضرب والطرح والجمع بالقراءة معرفة
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   :واالستيعاب الفهم. 4

 التي األجناس من جنس كل أفراد عدد كم: السؤال هذا على اإلجابة حاول بالشرح البدء قبل

   معه؟ السالم عليه آدم أخذها

 تحدد أن يجب دقيقة اإلجابة تكون وحتى ثناياه في البحث بعملية الدماغ يقوم اإلجابة عند

 مرتبطة وكلها موجودة عنها يسأل التي فالمعلومة. البحث عملية يسهل فهذا، بدقة المطلوب

 يعود اإلجابة في والتسرع بدقة قراءته عدم أو السؤال فهم عدم أن إالّ، آدم وليس نوح بسيدنا

  )التربوي النفس علم ،1999 المفتوح، التعليم( .االستيعابو الفهم في الخطأ إلى

  

  :المبدعين الطالب خصائص 13.2

  

 غيرهم عن وتمييزهم وتحديدهم اكتشافهم في تساعدنا المبدعين الطالب بخصائص معرفتنا إن

 منتجة شخصيات وبلورة قدراتهم لتنمية المناسبة والتعليمية التربوية الفرص أفضل توفير وبالتالي

  .االنفعالي الشخصي والبعد المعرفي العقلي البعد :بعدين في الخصائص هذه صنفت وقد. لديهم تكيفةم

  

   :المعرفيةو العقلية الخصائص 1.13.2

 واإلجابات، األفكار وتعدد البداهة سرعةو، المتخصصة األكاديمية القدرةو العامة، العقلية القدرة

 البحثو القرارات، اتخاذ في واألدلة البراهين استخدامو تقويم،وال والتركيب التحليل في العالية القدرةو

 على القدرةو، ما مشكلة لحل المختلفة البدائل وطرح اإلدراك سعةو والنتيجة، السبب بين العالقة عن

 بعد الظواهر أو المواقف أو األفكار على الحكمو مألوفة، معايير على المعتمدة غير األحكام إصدار

، اإلدراكية المرونةو، القراءة كثرة المتعددة، المعرفية الحقول في الواسعة الخلفيةو ها،وتقويم دراستها

 االهتمامو واالستقصاء، البحث على القدرةو المشكالت، معالجة في واإلتقان البراعةو، العقلي االنفتاحو

، الفكرية الطالقةو ،وأصالته التفكير مرونةو ذاتها، المعلومات من أكثر وتوظيفها والعالقات بالمعاني

  . يبحثها التي للمشكالت والزيادة اإلضافة على القدرةو
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  : واالنفعالية الشخصية الخصائص 2.13.2

 المعقدة المشكالت بحث في الرغبةو الجديدة، لإلضافة الدائم والسعي لإلنجاز الكبيرة الدافعية

 القدرةو العمل، في والمثابرة إلطالعل الكبير الميلو والغامض، المجهول اقتحام في الرغبةو، الصعبة

 تحملو المتوسط، فوق القلق مستوى ارتفاعو الغريبة، المواقف معالجة في والصبر االحتمال على

  حوله، من الموجودة والشكوك التعقيدات تقبل في الرغبةو، الخطأ في الوقوع من الخوف وعدم األخطاء

 الثقةو، االندفاعيةو، التنافسو، واالستقاللية النفس على االعتمادو، االنفعاالت عن التعبير في التنوعو

 من االنزعاج عدمو، التحدي في الرغبةو والظواهر، المواقف مع النشط التفاعلو، الديناميكيةو، بالنفس

 علم ،1999 المفتوح، التعليم(. االجتماعية القيود من النسبي والتحرر االستقالليةو االجتماعي، الرفض

 )يالتربو النفس

  

  :اإلبداعي التفكير في المؤثرة العوامل 14.2
  

  :واإلبداع الوراثة. 1

 مجاالت وفق له توفرت لو منها االستفادة فرص له تتيح التي باإلمكانيات الفرد تزود الوراثة

. بيئية عوامل تحثه لم إذا يظهر ال كامناً اإلبداع يكون أن ويمكن لإلبداع أساسي متطلب فالوراثة معينة،

 اإلبداعي التفكير قدرات ظاهرة وأن اإلبداع على القدرة ولديه بطبيعته مبدع فرد كل أن القول يمكن لذا

  . مؤثر بفعل تحد أو تعوق لم إذا أخرى ظاهرة أي مثل طبيعياً توزيعاً موزعة

  :واإلبداع البيئة. 2

 أحد هو المبدع فردال أن أي بيئته ابن اإلنسان ويقال اإلبداع لظهور المحددة العناصر أحد البيئة

 أما اإلبداع، ينمي وثرائها عناصرها وتعدد البيئة أن يفترض لذلك ومجتمعه، بيئته مع تفاعله نتائج

 كالمقاهي المزعجة المثيرات ذات البيئة وكذلك، مخفياً اإلبداع على تبقي فهي المثيرات من الخالية البيئة

 فهي لإلبداع المناسبة البيئة أما. اإلبداع يظهر ال الحاالت هذه ففي ،مثالً المزعج والفصل والحفالت

 أو النهر ضفة أو البحر شاطئ بقرب كالسير تنميه بل التفكير على تشوش ال مثيرات على تشتمل التي

  )Downing, 1997(.....والسهول الجبال بين
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  :اإلبداعي التفكير على التدريب طرق 15.2
  

  .جماعية وطرق فردية طرق: فئتين إلى اإلبداعي فكيرالت على التدريب في المستخدمة الطرق تصنف

  : اإلبداعي التفكير على التدريب في الفردية الطرق: أوالً

  )Role Playing( :األدوار تمثيل. أ

 للطالب ويترك اإلبداعية وميوله قدراته مع تتفق معينة لشخصية ما دور باختيار الطالب يقوم

  :الطريقة هذه ميزات ومن. الشخصية تلك حول وأفكاره أرائه عن التعبير في الحرية

 . الناقدة والقراءة الناقد والتفكير المنظم البحث مهارة الفرد تكسب - 

 . أرائه عن التعبير على قدرته خالل من الفعال االتصال مهارات الفرد لدى تنمي - 

 . رهبة أو خوف دون وتلقائية بحرية أرائه عن التعبير على الفرد تدرب - 

  )Attributes Listing( :الصفات ذكر أو تالصفا حصر. ب

 وتطويرها األشياء تعديل على الطالب تدريب إلى وتهدف، الطرق أقدم من الطريقة هذه تعتبر

  :هي الطريقة هذه وإجراءات جديدة، بنتاجات والخروج

 صفاتها كافة تحديد مع المعلم قبل من تطويرها المراد الفكرة أو الموضوع أو الشيء اختيار - 

 أو االحتماالت أو االقتراحات جميع تحديد الطالب من يطلب ثم بينها والعالقات اصرهاوعن

 . الموضوع ذلك تطوير أو لتعديل الالزمة البدائل

 إالّ تقييمه أو بنقده زمالئه أو لمعلمه يسمح وال أفكاره كافة طرح في كاملة حرية الطالب إعطاء - 

 .أفكاره جميع سرد من ينتهي أن بعد

  )Checklists(: القوائم طريقة. ج

 أو تعديل إجراء منها سؤال كل يتطلب بحيث األسئلة من مجموعة طرح على الطريقة هذه تقوم

 المعنى أو الحركة أو اللون أو الشكل في تغيير كإحداث ما، فكرة أو شيء أو معين نوع من تغيير

  :أمثلتها ومن. وغيرها الترتيب أو التركيب أو الرائحة أو

 التناسق؟ لتحقيق تقترحها التي األلوان هي ما ألوانها، انسجام بعدم اللوحة هذه تتصف -

 للطفل؟ األمن ليتحقق شكلها يكون أن تقترح كيف، الطفل على خطراً اللعبة هذه شكل يعتبر -
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  )morphological analysis( :)المظهري( الشكلي التحليل. د

  : التالية اإلجراءات باستخدام عيةإبدا بطريقة المشكالت حل على الفرد تدريب إلى وتهدف

 . له إبداعي حل إلى للوصول ما هدف أو مشكلة أمام الفرد وضع - 

 . المشكلة بتحديد الفرد قيام - 

 .األساسية عناصرها إلى المشكلة تحليل - 

 . ثانوية عناصر إلى األساسية العناصر تحليل - 

 .فرعية عناصر إلى الثانوية العناصر تحليل - 

 المفتوح، التعليم(. جديدة نتاجات إلى للوصول ككل العناصر بين اخلةالمتد العالقات إيجاد - 

 . )التربوي النفس علم ،1999

  : اإلبداعي التفكير على التدريب في الجماعية الطرق: ثانياً

  )Brain Storm( :الذهني العصف طريقة. أ

 من يتم الطريقة هذه على والتدريب. التفكير في والطالقة والمرونة األصالة تشجيع إلى وتهدف

 ممكن عدد أكبر طرح منهم كل من يطلب حيث الطالب من مجموعة على محددة مشكلة طرح خالل

) 10-5 (بين تتراوح صغيرة مجموعات إلى الطالب بتقسيم الطريقة هذه تطبيق ويتم. لها الحلول من

 من ممكن دعد أكبر تقديم فيها فرد كل من ويطلب مستديرة طاولة على مجموعة كل وتجلس طالب

 يتم النهاية وفي المطروحة األفكار من فكرة ألي انتقاد أي دون المشكلة لتلك والحلول االقتراحات

 أو مسلمتين على الطريقة هذه وتقوم. للمشكلة حل أحسن إلى للوصول المجموعات هذه بين التنسيق

  : هما افتراضين

 والحيلولة األفكار تداخل إلى راداألف أذهان في وازدحامها والخبرات المعلومات تراكم يؤدي - 

 استثارة في يساعدهم محددة مشكلة في التفكير في األفراد فتكليف وبالتالي، ظهورها دون

 . األفكار

 من خوفاً عليها بالتحفظ ويرغبون وأفكارهم أرائهم عن التعبير من األفراد من الكثير يخشى - 

 ألنه كانت مهما فكرة أي يقدم أن فرد لكل تضمن الطريقة هذه فإن وبالتالي، لهم اآلخرين انتقاد

 . دقيقة )15 - 10( من تستمر التي الذهني العصف جلسة أثناء في باالنتقاد يسمح ال
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  : الذهني العصف مميزات

  . الواحدة مشكلةلل عديدة وحلول أفكار طرح على األفراد تشجيع. 1

  .وأرائهم بأفكارهم اءاستهز أو عقاب أي فيها يوجد ال آمنة ببيئة األفراد تزويد. 2

  . عديدة باحتماالت والتفكير العقلي التخيل على القدرة تنمي. 3

  . والتقصي والبحث االكتشاف إلى المبدعين األفراد حاجة تشبع. 4

  . لطالبهم الذهني المخزون مستويات معرفة على المعلمين تساعد. 5

  .األفكار معالجة في الطالب يستخدمها التي األساليب عن فكرة المعلمين تعطي. 6

  . الطالب أذهان في سيرها وطرق األفكار تتبع للمعلم تتيح. 7

 تقييم من مجموعة كل تنتهي أن فبعد والتحليل، والمقارنة والتقييم النقد مهارات الطريقة هذه تنمي. 8

 األخرى المجموعات وقدمتها طرحتها التي الحلول وتحلل تبحث أن مجموعة كل من يطلب حلولها

  . المعقولة الصحيحة والحلول األفكار من ممكن عدد أكبر إلى لوصولل

  

   )Synectics( :األشتات تآلف طريقة. ب

   :هما أساسيتين عمليتين على الطريقة هذه وتقوم )Gordon( جوردون الطريقة هذه مبتكر

 .مألوفاً الغريب جعل -

 . غريباً المألوف جعل -

 ومعالجتها المشكلة تناول الثانية العملية وتتضمن، يلهاوتحل المشكلة فهم األولى العملية وتضمن

. القديم في وجدت ومشاعر وأشخاص أشياء على جديدة نظرية إلى الوصول بهدف جديدة معالجة

 التربوي النفس علم ،1999 المفتوح، التعليم(
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  : اإلبداعي التفكير تنمية 16.2

  

   :اإلبداعي التفكير تنمية عوامل

  :وتقنياً وعلمياً ثقافياً ةالغني البيئة. 1

 معرفية خبرات إلى الفرد تقود التي البيئية بالميزات مليئة األسرة بيئة تكون أن والمقصود

 غنية غير أسر من مبدعين خروج ينفي ال وهذا الالحقة، حياته مراحل في الفرد عليها يراكم

  . األسرة في النقص يعوض فالمجتمع وتقنياً وعلمياً ثقافياً

   :دافعيةال. 2

 السلوك تحريك وظيفتها للسلوك داخلية محركات وهي التعلم نحو الفرد دافعية هنا المقصود

  .تحقيقه حتى الهدف نحو

   :الذاكرة مخزون. 3

 على الحصول نستطيع قد: " العبارة ناقش، التفكير عمليات من يزيد اللغوي المخزون سعة

  . قائقح دون التفكير نستطيع ال ولكن تفكير دون حقائق

  : الفرد يعيشه الذي االجتماعي التفاعل طبيعة. 4

 ورفاق المدرسة أو العمل لبيئة أثر فهناك معيق أو تنمية عامل يكون قد االجتماعي التفاعل

  . والتقاليد العادات في المتمثلة االجتماعية والضغوطات والمدرسة العمل

   :االجتماعي النقد ممارسة. 5

 التفكير واستراتيجيات مهارات وامتلك والخبرات المعارف من كبيراً مخزوناً الفرد امتلك إذا

 مسائله باتجاه النقد هذا يوجه وبالتالي البناء النقد ممارسة على قادراً سيكون المشكالت وحل

  )اإلبداعي التفكير ،1999، المفتوح التعليم(. البدائل وتقديم فيها الضعف نقاط إلبراز
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   :إلبداعيا التفكير معيقات 17.2
  

  :المتوقع التقويم. 1

 ال الذين األفراد من أدنى إبداعهم مستوى يكون إنتاجهم تقويم كيفية على يركزون الذين األفراد

  . لذلك اهتمامهم يعيرون

  :المكافأة. 2

 مقابل دون بمهمات يقومون الذين األفراد من إبداعاً أقل مكافأة مقابل بمهمات يقومون الذين األفراد

  . الذاتي لدافعا بسبب

  :واإلشراف المراقبة .3

  . بذلك يشعرون ال الذين األفراد من إبداعاً أقل مراقبة موضع أنهم يشعرون الذين األفراد

  :المنافسة .4

 يعيرون ال الذين من إبداعاً أقل اآلخرين من لهم ومنافسة مباشر بتهديد يشعرون الذين األفراد

  . للمنافسة اهتماماً

  :مقيدال االختيار .5

 يقومون الذين األشخاص من إبداعاً أقل معينة بشروط ومقيدة محددة بمهام يقومون الذين األفراد

  . المناسبة وبالكيفية المهام باختيار

 أقل هم بها يقومون التي المهمات أداء في تؤثر التي الخارجية بالعوامل يهتمون الذين فاألفراد

  ).1992 صبحي،(. المهمات تلك في التي الداخلية لبالعوام يهتمون الذين أولئك من إبداعاً

  :التقليدية التدريس أساليب. 6

   .للطالب السلبي الدور حيث

  :المادية اإلمكانيات ضعف. 7

  . عام بشكل المدرسة في الصعبة والظروف لإلبداع الضرورية الخام والمواد المعينة الوسائل قلة

  :ينالمبدع تجاه والمعلمين اإلدارة اتجاهات. 8

  .الكفء غير المعلم وكذلك المبدعين الطلبة أمام عقبة الفاشلة اإلدارة تعتبر
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  ).اإلبداعي التفكير ،1999 المفتوح، التعليم(

  :اإلبداعي التفكير قياس 18.2

  

  Torrance Test of Creative Thinking (TTCT): اإلبداعي للتفكير تورانس اختبار

 التفكير على القدرة قياس في تستخدم وهي الستينات أواخر في المتحدة الواليات في ظهرت

 الصورة أما. الشكلية والصورة لالختبار اللفظية الصورة فهناك. طريقة من بأكثر الطلبة لدى اإلبداعي

 المفحوص من يتطلب فهو فرعي نشاط بمثابة منها واحد كل فرعية اختبارات سبعة من فتتألف :اللفظية

 فرضيات ووضع بدائل اقتراح أو إنتاج تحسين أو النتائج أو لألسباب تخمينات ووضع أسئلة كتابة

 من فتتألف الشكلية الصورة أما. أصيل وتفكير إبداع على تنطوي البدائل هذه وكل متوقعة غير لمواقف

 أو مفتوح أو مقفل خط على موضوع رسم المفحوص من يتطلب نشاط بمثابة منها كل اختبارات ثالثة

 معربة صور وهناك. المألوف غير النمط من جميعها الموضوعات هذه لكن، ناقصة خطوط على

 بشكل تورانس اختبارات تطبيق ويمكن. وثبات صدق من مقبولة بدرجة تتمتع تورانس الختبارات

 األشخاص مع اللفظية الصورة استخدام إمكانية مع العمرية، المستويات جميع على جماعي أو فردي

  .)1992، صبحي( الحالة تلك في فردية بصورة تطبيقه يتم أن على الرابع الصف دون
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  :السابقة الدراسات 19.2

  

 باستقصاء اختصتبعد اإلطالع على العديد من الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية التي   

في مادة العلوم  في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة الصف الخامس األساسي أثر الخيال

من هذه الدراسات أهمية استخدام الخيال في تحصيل الطلبة واالحتفاظ بالتعلم   فقد أظهرت العديد،امةالع

وتنمية التفكير بأنواعه وإثارة اهتمام الطلبة وتطوير قدراتهم المعرفية وبنيتها مقارنة بالطرق التقليدية 

  .لمجالفي التدريس وفيما يلي الدراسات التي اطلعت عليها الباحثة في هذا ا

  

 اإلبداعية القدرة تعزيز في الخيال أثر استقصاء إلى هدفت دراسة )Dahlberg, 2007( أجرى

 جراند مدرسة من وطالبة طالباً) 25 (على الدراسة عينة اشتملت ولقد الخامس الصف طلبة لدى

 كما، البالط على اإلبداعي للتفكير تورانس اختبارات أجريت وقد .الشمالية داكوتا والية في فوركس

 لتعزيز كتاب من مأخوذة وألعاب إذاعية برامج منها التخيل لتعزيز مصممة مواد الطالب أعطي

 اإلبداع على تؤثر لم التخيل تعزز التي المواد أن من الرغم على أنه الدراسة نتائج بينت وقد .التخيل

 أي الطالب كتابات تُظهر مول. الفكرية الطالقة زيادة في إيجابية عالقة له كان التخيل فإن، اللفظي

 لألسلوب ميالً أقل وكانت أطول تأصبح كتبوها التي القصص أن إالّ التخيل على قدراتهم في تحسن

  .الحوار أسلوب نحو توجهاً وأكثر الروائي

  

استخدام القصة في تعليم العلوم يعزز التعليم " دراسة بعنوان   (Valkanova, 2007)أجرى

وتكونت عينة . اسة للكشف عن الدور الذي تلعبه القصة في تعزيز التأمل الذاتيوقد هدفت الدر". الذاتي

 سنوات في إحدى مدارس لندن 8- 7تلميذ وتلميذة ممن تراوحت أعمارهم ما بين ) 30(الدراسة من

  . أسلوب المراقبة وتسجيل أشرطة الفيديو لتحليل النتائجخدم الباحثواست

  :تيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآل
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وسع أسلوب التخيل من معرفة الطالب وفهمهم للمصطلحات مما زاد من تحصيلهم الدراسي  .1

 .في مادة العلوم

أدى أسلوب التخيل إلى تعزيز قدرات التالميذ التعبيرية واللغوية واستيعاب المفردات الصعبة  .2

 .والمجردة

ترابطية، وربط هذه المفاهيم ازدادت قدرات التالميذ على ربط المفاهيم المجردة معاً في عالقة  .3

  .في حياتهم اليومية

 

وهدفت  ". دراسة بعنوان استخدام التخيل في تعلم الرياضيات(Jarett & Wilke, 2006) ىأجر

.  في مادة الرياضيات وعلى التحصيلمالدراسة لمعرفة تأثير التخيل على تعلم الطلبة لبعض المفاهي

ن طلبة الصف العاشر في إحدى مدارس هاواي كمجموعة طالب وطالبة م) 25(وشملت عينة الدراسة 

استخدمت الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي لقياس أثر أسلوب الخيال في تعلم . تجريبية

. وأسلوب القصة واأللغاز والفكاهة ولعب األدوار واالستعارة والتخيل كأدوات تعلم. الرياضيات

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

كان الطالب أكثر إهتماماً ومشاركة في موضوع الدرس، وتولد لديهم حب االستطالع وأرادوا  −

  .معرفة المزيد عن الموضوع

  .استطاع الطالب أن يكتشفوا نتائج التعلم بأنفسهم −

  .طور أسلوب التخيل مهارات التفكير لدى الطالب −

 مواقف مختلفة بمعنى أن التخيل أصبح الطالب أكثر قدرة على فهم المادة وتذكرها وتطبيقها في −

  .أدى إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطالب

قدرات التفكير الناقد لديهم وكذلك مهاراتهم في حل  هم أدى إلى تطويراستخدام الطالب لخيال −

  .المشكالت

 إلى جعل الطالب قادرين على تجربة أفكار جديدة أدت بهم إلى  الخيالأدى استخدام أسلوب −

  . إلى حلول بأنفسهمالتوصل

  .أصبح الطلبة أكثر قدرة على حل المشكالت وحدهم −
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حصيل أن طريقة الخيال كانت أفضل من الطريقة التقليدية في تأثيرها االيجابي على الت −

  .واالحتفاظ

 ,Mckeller) أجرت استخدام الخيال في التعليم لتطوير القراءة في :  دراسة بعنوان(2006

ل على زيادة وقد هدفت الدراسة معرفة تأثير استخدام أسلوب التخي. ةصفوف المدرسة االبتدائي

 اًطالب) 22( وتكونت عينة الدراسة من.  المرحلة األساسية في مادة القراءةةبالدراسي لطلالتحصيل 

وطالبة من طالب الصف السادس في إحدى المدارس الكندية، وقد استخدمت الباحثة أسلوب االختبار 

 وقد توصلت الدراسة إلى ةبالخيال على التحصيل الدراسي للطللقياس تأثير أسلوب القبلي والبعدي 

  :النتائج اآلتية

 أكثر رغبة في تعلم القراءة والكتابة حيث أن التخيل قد خلق لديهم القدرة على ةبأصبح الطل −

  .ربط ما تعلموه بخبراتهم في الحياة اليومية

  . بالمتعة في تعلم الدرسةبشعر الطل −

فقد كان الطالب الذين تعلموا . ةب إلى تحسين التحصيل الدراسي للطلسلوب التخيلأدى أ −

باستخدام أسلوب التخيل أكثر قدرة على تذكر المعلومات مقارنة بالطلبة الذين تعلموا القراءة 

  .بالطرق التقليدية

  

 بين ما العالقة عن للكشف هدفت بدراسة )Butkiene, 2005 & Karkochiene (قام وقد  

 نساتور وأداة، جيلفورد أداة هما للقياس أداتان الباحثان استخدم وقد اإلبداعي والتفكير الذكاء قدرات

 من سنة) 23( أعمارهم متوسط الجامعيين الطلبة من وطالبة طالباً )160( من الدراسة عينة وتكونت

 التجريبية مجموعةال شاركت وقد .وضابطة تجريبية مجموعتين إلى العينة وقسمت .)Vilnius( جامعة

 بين عالقة لوجود الدراسة وتوصلت. شهور أربعة لمدة اإلبداعية النشاطات على تدريب برنامج على

 ضعيفة، فكانت اللفظية والقدرات المرونة بين ما العالقة أما الذكاء، وقدرات الثالث اإلبداعية القدرات

 القدرات بين ما ضعيفة العالقة كانت كما. ضعيفة أيضاً اللفظية والقدرات األصالة بين العالقة وكذلك

 الرغم على أنه الدراسة نتائج بينت كما. والمعاني المفردات وازدياد )أصالة، طالقة، مرونة( اإلبداعية
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 أن إالّ الذكاء، وقدرات اإلبداعية القدرات وزيادة البرنامج بين ما داللة ذات عالقة وجود عدم من

  .والتخيل اللفظية والقدرات األصالة بين داللة ذات عالقة وجود بينت النتائج

    

استخدام الخيال في تنمية خبرات الطالب "  دراسة بعنوان(Upadhyaya, 2005)أجرت كما 

، وقد هدفت الدراسة لفحص تأثير استخدام الخيال "في تعليم العلوم في مدارس المدنفي الحياة اليومية 

من  عينة الدراسة تكونتة على تعلمهم لمادة العلوم، وقد في تنمية خبرات الطالب في الحياة اليومي

 طلبة الصفين الرابع والخامس في ثماني مدارس ابتدائية في والية من)  طالباً وطالبة420(

(Minnesota) األمريكية.  

   :الباحثة أسلوب المقابالت وتسجيل الفيديو كأداة للدراسة وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية واستخدمت

ساعد التخيل الطالب على ربط المفاهيم العلمية المجردة بخبراتهم في الحياة اليومية مما عزز  −

  .فهمهم لهذه المفاهيم وقدرتهم على تطبيقها في واقع الحياة

ساعد التخيل في تعزيز التعليم والتحصيل الدراسي داخل صف يتعلم فيه طلبة من خلفيات  −

  .متنوعة وقدرات متنوعة

  

 Lee( قام لقد Kyung Hwa,2005 (التفكير قدرات بين العالقة تقصي إلى هدفت بدراسة 

 على القدرة بين ما العالقة عن وللكشف األطفال، رياض أطفال لدى اإلبداعية والشخصية اإلبداعي

 على والجنس العمر لعاملي تأثير هناك كان ما إذا لمعرفة وكذلك اإلبداعية والشخصية اإلبداعي التفكير

 عينة تكونت وقد المتكامل اإلبداع اختبار باسم المعروفة األداة الباحث استخدم. اإلبداعية القدرات

 إلى الدراسة توصلت وقد. سنوات) 5- 3 (بين ما أعمارهم تراوحت وطفلة طفل) 1000 (من الدراسة

  : التالية النتائج

 .لشخصيةا وعوامل الفكرية والطالقة التخيل بين ما إحصائية داللة ذات فروق وجود - 

 حيث واإلناث، الذكور بين ما اإلبداعي التفكير عناصر في إحصائية داللة ذات فروق وجود - 

 يكن ولم. المدرسة قبل ما مرحلة في الذكور من اإلبداعية قدراتهن في أفضل اإلناث كانت

 .اإلبداعية الشخصية في الجنسين بين ما فروق هناك
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 الثالثة أطفال بين ما اإلبداعي التفكير لىع القدرة في إحصائية داللة ذات فروقوجود  - 

 اإلبداعية والشخصية اإلبداعي التفكير قدرات تطوير نحو توجه هناك أن يعني مما والخامسة،

 .العمر تقدم مع

 التحصيل علىدراسة هدفت إلى بحث أثر التعليم التخيلي كطريقة تدريس ) 2004 (العرجة أجرىو

ت الرياضية، والتعرف إلى أثر الجنس ومستوى تعليم الوالدين ونوع في الرياضيات واالحتفاظ بالمعلوما

 .المدرسة في التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات الرياضية

وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية 

ى ست شعب تم تقسيمهم عشوائياً إلى موزعين عل طالباً وطالبة) 219(حيث اشتملت عينة الدراسة على 

  :ست مجموعات تجريبية، بعد تطبيق إجراءات الدراسة خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

، )التخيلية( التجريبية: فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات المجموعتين وجود - 

 ).التخيلية( بيةفي االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجري) التقليدية( الضابطة

لتحصيلي مات عينة الدراسة، في االختبار افروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عال وجود - 

 :، وانبثق عن هذه الفرضية النتائج التالية)ذكور، إناث، مختلطة( تعزى لمتغير طبيعة المدرسة

ر التحصيلي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات عينة الدراسة، في االختبا وجود - 

، والمدارس المختلطة التي وسطها الحسابي )66.1(بين مدارس الذكور التي وسطها الحسابي 

 .لصالح مدارس الذكور) 52.2(

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات عينة الدراسة، في االختبار التحصيلي  وجود - 

مختلطة التي وسطها الحسابي ، والمدارس ال)62.5(بين مدارس الذكور التي وسطها الحسابي 

  .لصالح مدارس اإلناث) 52.2(

 
الخيال وعالقته ببعض القدرات المتوفرة لدى األفراد ) Rana, 2004(وقد تناولت دراسة 

ومن خالل إجراء عدة مقابالت مع مجموعة من األفراد المبدعين والذين حصلوا على . المبدعين

  : أنهم جميعا يشتركون في القدرات التالية إلى الباحثةتوصلت. درجات عالية على اختبارات اإلبداع

 .مهارة التصوير العقلي والتخيل لجميع أفكارهم .1
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 .عقولهم القدرة على التركيز على انتباههم وتصورهم البصري وربطه بما يدور من أفكار في .2

  وقدرتهم على تخيل وجهات نظر،القدرة على ربط تخيالتهم بالمواقع الطبيعية من حولهم .3

 :مختلفة من خالل

 .القدرة على وضع أنفسهم في مكان اآلخرين - 

 .القدرة على جعل أنفسهم داخل الحدث بحيث يكونون جزءاً منه - 

 .القدرة على التخيل لكل موقف يمر به الفرد - 

  .القدرة على تخيل نتائج أفكارهم واختبارها قبل العمل بها - 

  

 اإلبداع نحو بغزة الحكومية التربية ةكلي طلبة اتجاهات لمعرفة بدراسة) 2003 (عبود قامو

 الجنس من كل أثر على التعرف إلى باإلضافة الدراسي، والتحصيل اإلبداعي بالتفكير وعالقتها

 اإلبداع، نحو االتجاه قياسم مستخدما اإلبداع، نحو االتجاهات على الدراسي والمستوى والتخصص

وقد )  طالباً وطالبة200(عينة الدراسة من ، وتكونت اللفظي االبتكاري للتفكير تورانس واختبار

  :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 التفكير مرتفعي ولصالح اإلبداعي التفكير لمستوى تعزى اإلبداع نحو إحصائية فروق توجد - 

 .اإلبداعي

 .والجنس الدراسي التحصيل لمستوى تعزى اإلبداع نحو االتجاه في إحصائياً دالة فروق توجد ال - 

  

بدراسة طولية هدفت إلى بحث اثر برنامج تدريبي في تحسين ) Proctor, 2001 (بروكترم قاو

 لطلبة المرحلة االبتدائية على ،مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت والسمات اإلبداعية كما عرفها جاردنر

  إذ تم تقسيمهم بشكل عشوائي لثالث، صفا24 طالباً وطالبة من سبع مدارس و520عينة قوامها 

 ،اعتبرت مجموعة ضابطة) عشرة صفوف( وشملت ، المجموعة األولى:النحو اآلتي مجموعات على

تلقت المعالجة على مهارات الحل اإلبداعي ) سبعة صفوف(في حين تضمنت المجموعة الثانية

معالجة تتضمن التوسع ) السبعة صفوف المتبقية( بينما تلقت المجموعة الثالثة ،للمشكالت لمدة عام
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 وتكامل الفكرة ، والتعليم التعاوني،حث عن المعلومات اإلضافية باستخدام تكنولوجيا المعلوماتوالب

 .الرئيسية

واستخدمت قائمة شطب السمات اإلبداعية لجاردنر لتحديد السمات الشخصية اإلبداعية التي   

 وحب ،ية والدافع، والتفاصيل، واألصالة، والطالقة، المرونة:تقيس تسع خصائص والمتمثلة في

وأظهرت النتائج تطور السمات الشخصية .  والحدس، واالنغماس، والخيال، والمخاطرة،ستطالعاإل

الذي ) المعالجة(اإلبداعية بشكل ايجابي وذي داللة لدى المجموعة الثالثة التي تلقت برنامج التدخل 

عة الثانية التي تلقت  مقارنة بالمجموعة الضابطة والمجمو،ادمج التكنولوجيا بمهارات حل المشكالت

 .المعالجة لمدة عام على مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت فقط

  

اثر استعمال طريقة مسرح الدمى في التدريس على " دراسة بعنوان ب) 2000( الشنطاوي وقام

 ،األساسي عند طلبة الصف الثالث "التحصيل في مادة الرياضيات وأثره على التفكير اإلبداعي والخيال

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر استخدام طريقة مسرح الدمى على التحصيل في وحدة حيث 

 ،القسمة في مادة الرياضيات وأثره على التفكير اإلبداعي والخيال عند طلبة الصف الثالث األساسي

لباً طا) 65( حيث قسمت العينة إلى مجموعة تجريبية ،طالب وطالبة ) 130(وتكونت عينة الدراسة من 

كما تم )  إناث31 ذكور و34(طالباً وطالبة ) 65( ومجموعة ضابطة ،) إناث34 ذكور و31(وطالبة 

ولقد أشارت النتائج . تطبيق اختبار التحصيل ومقياس التفكير اإلبداعي ومقياس الخيال على المجموعتين

ابي على كل من إلى أن طريقة مسرح الدمى كانت أفضل من الطريقة التقليدية في تأثيرها اإليج

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في . التحصيل والتفكير اإلبداعي والخيال

 وال يوجد اثر ،كل من التحصيل والتفكير اإلبداعي والخيال تعود الستعمال طريقة مسرح الدمى 

  .للتفاعل بين الطريقة والجنس

    

بياً هدف إلى توظيف االكتشاف اإلبداعي للقصص برنامجاً تدري)  ,2000Phillips(صممت و

في تنمية مهارات االستماع واالستيعاب ورواية القصة والخيال والحس المجتمعي لدى األطفال ما قبل 

استغرق البرنامج شهرا بواقع جلسة كل أسبوع لمدة ساعة ونصف حيث ).  سنوات5- 3(المدرسة 
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وضيح المفاهيم الرئيسة فيها واستكشاف القصص  تم عرضها وت،استخدمت قصة واحدة في كل جلسة

 ومناقشة ، كتأليف قصصهم الخاصة، وتبعها خمسة نشاطات توسعية ممتدة مارسها األطفال،الشبيهة بها

ثم قائمة بنشاطات ذات صلة تتابع معلمات ما قبل .  وتمثيلها وبناء المكعبات، ورسم القصص،القصص

وقد . ألطفال إلتاحة المجال للتوسع في المفاهيم المطروحةالمدرسة استكشافها طيلة األسبوع مع ا

وجاء  .لدى األطفال صممت النشاطات والقصص بحيث تالئم مختلف االهتمامات وأنماط التعبير

 ،التحليل النوعي للنتائج ليدلل على استخدام األطفال للقصة كنقطة مرجعية لتفسير الحياة وأحداثها

 وتحسين أداء الذاكرة وتنمية ، في الرسم واللعب لدى بعض األطفالوظهور بعض النتاجات اإلبداعية

  . وتنمية الخيال لدى بعض األطفال، وتنمية فهم األطفال لبناء القصص،الحس المجتمعي

  

  الهندسةأثر استخدام الحاسوب كطريقة لتدريس مواضيع في) 2000( حمزةاستقصى و

  .تحصيل طلبة الصف التاسع األساسيعلى ) االنعكاس، التماثل، االنسحاب(التحويلية 

تجريبية درست : طالباً وطالبةً تم تقسيمهم إلى مجموعتين) 101(وتكونت عينة الدراسة من 

) 29(طالباً ) 30(طالباً وطالبةً منهم ) 59(باستخدام الحاسوب كطريقة تدريس، وكان عدد أفرادها 

) 20(طالباً وطالبةً منهم ) 42(د أفرادها طالبةً واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية وكان عد

حيث أعد . طالبةً من مدرستين خاصتين إحداهما مدرسة للذكور واألخرى مدرسة لإلناث) 22(طالباً و

فقرة من نوع االختيار من متعدد وقد تم التحقق من صدق ) 30(الباحث اختبار تحصيلياً تكون من 

 من المحكمين المتخصصين في الرياضيات والتربية، وتم ار من خالل االستعانة بآراء مجموعةباالخت

  .حساب معامل الثبات له بالطرق اإلحصائية المناسبة

من خالل إجراء اختبار قبلي ) التجريبية والضابطة(وتم التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة 

لدراسة بعد لبعدي على مجموعتي ا، ثم طبق االختبار ا)ANCOVA(وإجراء تحليل التباين المشترك 

االنتهاء مباشرة من دراسة مفاهيم الهندسة التحويلية الواردة في الوحدة األولى من كتاب الرياضيات 

ولقد استخدم الباحث تحليل التباين المشترك لمعرفة فيما إذا كانت الفروق في . للصف التاسع األساسي

وقد أظهرت الدراسة . صائيةذات داللة إح) التجريبية والضابطة(متوسطات عالمات المجموعتين 

التجريبية (يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات المجموعتين : النتائج التالية
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لصالح التجريبية، ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات المجموعتين ) والضابطة

 . التدريس والجنستعزى لكل من الجنس والتفاعل بين طريقة) التجريبية والضابطة(

 

 سنوات أربع مدار على طولية دراسة) Russ, & Robins & Christiano, 1999 (أجرتو

 من طفالً 31 من عينة تتبع حيث األطفال لدى اإليهامي اللعب من الخيال في والعاطفة باإلبداع للتنبؤ

 اللعب في العاطفة ختباراًا عليهم وطبقت سنوات أربع مدار على االبتدائي والثاني األول الصفين أطفال

 أن لتكشف النتائج جاءت وقد. التشعيبي التفكير يقيس الذي وكاجان لواالس المتعددة واالستخدامات

. الذكاء معامل عن مستقلة الزمن، عبر التشعيبي بالتفكير تنبأت المبكر اإليهامي اللعب في الخيال نوعية

 اختبار في المشابهة بالعمليات ارتبطت المبكر اإليهامي باللع في واالنفعالية المعرفية العمليات أن كما

 التشعيبي التفكير اختبار على األطفال بأداء المبكرة التشعيبي التفكير عالمات وتنبأت الحقاً، الخيال

 الخيال عمل حيث واإلبداع، والخيال اللعب من كل بين الصلة تأكيد في الدراسة هذه وتفيد، الحقاً

 النظري لألساس تعزيزاً النتيجة الدراسة هذه وتعد ،األطفال لدى التشعيبي التفكير تبدرجا قوي كمتنبئ

 بالجانب باألخص اللعب، أنواع من نوعاً وتعد الخيال تنمي والتي القصة رواية طريقة عليه تقوم الذي

  . الدور ولعب تمثيل ومنها الممتدة بالنشاطات المتعلق

    

 لفحص أثر القصص الكورية اسة شبه تجريبية در) ,1998Cho & Kim(صمم كل من و

 وقد استخدم الباحثان كتابا مصورا واحدا بعنوان اليوم ،المصورة في تنمية اإلبداع لدى أطفال الروضة

العاصف أتبعاه بعدد من النشاطات العلمية حول الطائرات الورقية والبالونات وعدد من النشاطات الفنية 

اإلضافة إلى الحوار واألسئلة لدى أطفال صف واحد من صفوف من تصميم للنماذج والرسومات ب

 لمدة خمسة عشر يوماً وسجال التحوالت في التفكير اإلبداعي األطفال وتتبعا ، طفال20ًالروضة يضم 

بالصوت والصورة وحلال المحتوى نوعيا وخرجا بنتيجة مفادها تحسن اإلبداع لدى األطفال جراء 

الدراسة الوحيدة التي تم العثور عليها والتي تدرس أثر رواية القصة وتعد هذه . البرنامج المطبق

باستخدام قصة  و ولكنها استهدفت فئة عمرية مختلفة ولزمن محدود،مباشرة على تنمية التفكير اإلبداعي

كما أن دراسة تشو وكيم كانت معنية . واحدة فقط وزعت على األطفال وسمح لهم بالـتأمل في صورها
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يم  مما يحد من إمكانية تعم، وقد تقصت ذلك الهدف بأسلوب نوعي،بداعي في مساق العلومبالتفكير اإل

 ولكنها مع ذلك كانت مفيدة في تقديم مؤشرات ايجابية إلمكانية استخدام القصص المصورة ،النتائج

  .لتنمية التفكير اإلبداعي

اإلبداع والذكاء؛  دراسة بعنوان عالقة التخيل ب(Compos & Gonzales, 1997)كما أجرى 

 تكونت عينة .حيث تعد هذه الدراسة من أكثر الدراسات شمولية لدراسة التخيل وعالقته باإلبداع

. ) طالبة324( و) طالبا263ً(  منهم، من المدارس العليا في أمريكا)ةب طالباً وطال560(الدراسة من 

 تم تقسيم العينة ،سنة) 15.6 ( حيث كان متوسط أعمار العينة، سنة18- 13وتراوحت أعمارهم ما بين 

 وقد ، تتصف أحداهما بمستوى عاٍل واألخرى بمستوى منخفض من الذكاء،التجريبية إلى مجموعتين

درجة على ) 120( واقل من ،درجة لذوي الذكاء المرتفع) 120(ىحدد ألغراض هذه الدراسة مستو

خيل من خالل برنامج خاص أعد لهذه  وتم تدريب الطلبة على الت،المنخفض اختبار الذكاء لذوي الذكاء

عينة الدراسة وكانت  وفي نهاية الدراسة أجرى الباحثان اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي على. الدراسة

  :النتائج كما يلي

تدريب على ال يعزى إلى ،إن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة: أوال

  . المجموعة التجريبية التي طبق عليها البرنامج وقد كان لصالح،التخيل

. يعزى إلى الذكاء) الدرجة الكلية( لم يجد الباحثان فروقاً ذات داللة إحصائية في التفكير اإلبداعي: ثانيا

بينما كانت هناك فروق داله إحصائياً على مهارة الطالقة فقط ولصالح أفراد المجموعة ذوي الذكاء 

  .المرتفع

بين الذكور واإلناث وقد ) الدرجة الكلية(في التفكير اإلبداعي  د فروق ذات داللة إحصائيةيوج: ثالثاً

 . كانت هذه الفروق لصالح اإلناث

  

 تنمية في التخيل دور على التعرف إلى هدفت التي) Steven & Smith, 1997 (دراسة وفي

 الدراسةتكونت عينة  فقد. وأصيلة مبتكرة قصصية وعبارات جمل إنتاج على والقدرة اإلبداعي التفكير

 الباحثان وتوصل األمريكية المتحدة الواليات في المتوسطة المدارس طلبة من ) طالباً وطالبة150(من 

 الطالقة (اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في إيجابي أثر له الموجه التخيل على التدريب استخدام أن
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 ساعد الموجه، التخيل على الدراسة أفراد تدريب إلى ضاًأي الباحثان توصل كما) واألصالة والمرونة

 قصصية عبارات إنتاج على القدرة أن الباحثان واستنتج. مبتكرة قصصية وعبارات جمل إنتاج على

 قدرة والثاني. مبتكرة ذهنية صور إنتاج على القدرة األول: هما رئيسيين عاملين على يعتمد مبتكرة،

 الذاكرة في مخزنة معلومات من الفرد لدى يتوفر بما وربطها الذهنية الصور هذه معالجة على الفرد

  .المدى طويلة

  

 البيئة في والذكاء، واإلبداع الخيال بين العالقة إدراك إلى هدفت دراسة) 1996 (العمر وأجرى

 واستخدم. عاماً 11- 6 بين ما أعمارهم تراوحت وطالبة طالباً) 296 (من مكونة عينة لدى الكويتيه

 اختبار استخدامه إلى إضافة ن العينة أفراد جميع على). 1980، حنورة( الخيالية الصور مقياس باحثال

 بين إحصائياً دالة ايجابية ارتباطات وجود على الدراسة هذه نتائج كشفت وقد اإلبداعي للتفكير تورانس

 عالقة استمرت الذكاء ثرأ عزل وبعد) األصالة المرونة، الطالقة، (الثالثة اإلبداع ومتغيرات الخيال

 مقاييس جميع في دالة فروق وجدت فقد الجنسين بين الفروق عن أما وإيجابية، قائمة باإلبداع الخيال

  . اإلناث لصالح اإلبداع

  

 الروضة ألطفال تعليمي برنامج أثر استكشاف إلى هدفت بدراسة) 1996 (يالحمو قامتو  

 من الدراسة أفراد وتكون. وفنية ودرامية تخيلية نشاطات فيه استخدمت اإلبداعي، التفكير تنمية على

 تبين اإلبداعي للتفكير تورانس مقياس وباستخدام وضابطة، تجريبية مجموعتين إلى قسموا طفالً 28

 ولكن أجزائه بعض في القصص البرنامج تضمن وقد التجريبية المجموعة لصالح دالة فروق وجود

 نتائجه جاءت وقد التخيلية النشاطات وبعض والدراما الرسم تضمن كما القصة رواية بأسلوب ليس

  .اإلبداع تنمية في ومستقلة منفردة كطريقة القصة رواية تأثير الستكشاف مشجعة

  

الرسوم التخطيطية، الصور (أثر نمط الصورة التعليمية ) 1996 (الهاللاستقصى و

الصف السابع األساسي في مبحث اللغة ، على تحصيل طلبة )الفوتوغرافية، المادة التعليمية بمفردها
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 ان حيث حاولت الدراسة اإلجابة عنفي مديرية التربية والتعليم ولضواحي عم) القراءة(العربية 

  :السؤالين التاليين

) ءةالقرا( هل يوجد فروق في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مبحث اللغة العربية .1

 ؟)ة، نمط الصورة التعليمية في الكتاب المدرسيالطريقة التقليدي(تعزى لطريقة التدريس 

) القراءة(هل يوجد فروق في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مبحث اللغة العربية  .2

  تعزى لألنماط المختلفة للصور التعليمية في الكتاب المدرسي؟

ية طبقية،  من طلبة الصف السابع بطريقة عشوائ) طالباً وطالبة261ً(وتكونت عينة الدراسة من 

: بين) α ≤ 0.05(وقد أشارت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

والطريقة التقليدية التي ) الرسوم التخطيطية، الصور الفوتوغرافية(األنماط المختلفة للصور التعليمية 

نمط الذي يستخدم الصور الرسوم تخلو من الرسوم والصور الفوتوغرافية لصالح الصور التعليمية، ال

  .التخطيطية لصالح الصور الفوتوغرافية

  

هدفت إلى فحص تأثير القصص الخيالية )  ,1994Alexander and Geton(وفي دراسة 

طفل من الروضة حتى ) 100(والواقعية على الحلول اإلبداعية للمشكالت القصصية لدى عينة من 

غم من أن انجازات األطفال فيما يتعلق بالحلول اإلبداعية قد تتحسن  تبين أنه على الر،الثاني االبتدائي

 إضافة إلى أن ، وال تتصف باألصالة ، إال أن حلولهم للمشكالت تبقى غير فعالة،مع العمر والخبرات

   .لئك األطفال للقصص الواقعيةوالدراسة قد كشفت تفضيل ا

بين اثر نوعين من القصص هما  تلك قد قارنت وبالرغم من أن دراسة الكسندر وجيتون  

إال  ،القصص الخيالية والواقعية على تحسن الحلول اإلبداعية للمشكالت الواردة في القصة لدى األطفال

 ، كما أن نتائجها قد أظهرت تفضيال ألطفال للقصص الواقعية،لم تعن إال ببعد واحد هو األصالة أنها

 وقد يكون لذلك عالقة ،ة الخيال المحدود بالواقعمما يوحي بأن أفراد العينة ما زالوا ضمن مرحل

بإضعاف قدرة القصص الخيالية على التأثير في تفكير األطفال ألنهم غير قادرين على فهمها بالكامل 

 وإنما جديدة أو أصيلة للمشكالت باألساس،أما القصص الواقعية فإنها ال تقدم حلوالً . في هذا العمر
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 ومن ثم فإن النتيجة التي توصل إليها البحث تبدو منسجمة ،لى األغلب ودارجة عةتطرح حلوال مألوف

  . والعينة واألدواتةطريقالمع 

كما تم .  وتم تقسيم األطفال إلى مجموعتين احدهما تجريبية؛ واألخرى ضابطة بشكل عشوائي  

 أما ،ريبيةلتدريس أفراد المجموعة التج تدريب عدد من المعلمين على برنامج المواهب غير المحدودة

  .معلمو المجموعة الضابطة فقد قاموا بتدريس بأسلوب التلقين المباشر

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة   

 ، والناقد،التجريبية لصالح المجموعة التجريبية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي؛ والتفكير المنتج

 ولكن لن تظهر فروق في ،هار المجموعة التجريبية قدرة اكبر على اتخاذ القرارات والتخطيطوالى إظ

قراءة (وتعد هذه الدراسة مفيدة الن توظيف القصص . أداء المجموعتين على مهارات االتصاالت

لدراسة جزء من برنامج المواهب لغير المحدودة ولكنها أن كانت مفيدة؛ إال أنها ال تتطابق مع ا) وكتابة

الحالية موضع هذا البحث الختالف البرنامج والعينة؛ وبعض المتغيرات التابعة ولكنها تفيد كمؤشر 

ايجابي لتعزيز االفتراضات النظرية التي سبق التعرض إليها حول فاعلية رواية القصة المتمثلة في 

  .تنمية اإلبداع

 
 في فهم النص القرائي وتنمية ،يلفقد تناولت أهمية التخ)  ,1994Ceci &Loftus(وأما دراسة 

حيث استخدم الباحثان مجموعتين ).  والمرونة، واألصالة،الطالق(مهارات التفكير اإلبداعي الثالثة 

 والثانية تتعلم من خالل ربط كل جملة من النص القرائي ،حداهما تتعلم القراءة بالطريقة التقليديةإ

 . متخيلة بصور ذهنية

 ، وبطريقة منسبة للنص،جريبية على مهارات التخيل الموجهموعة التوقد درب الباحثان المج

مع زيادة التركيز على استخدام هذه الصورة المتخيلة لفاعلية وذلك عن طريق ربطها وحواس الطلبة 

وفي نهاية التدريب استخدم الباحثان اختبار . من حيث الشعور بشكل هذه الصور وشمها وذوقها ولمسها

 وكشف النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ،اإلبداعيتورانس للتفكير 

 وفي مهارات ،)الدرجة الكلية( لصالح المجموعة التجريبية في التفكير اإلبداعي ،التجريبية والضابطة

 كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث؛ في ،الطالقة والمرونة فقط
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ووجد الباحثان أن األفراد الماهرين بالقراءة يستخدمون آلية التخيل والقدرة على . ة الكلية لالختبارالدرج

 كما أنهم قادرين على االحتفاظ بها واسترجاعها بيسر ،استحضار صور ذهنية مناسبة لكل جملة

  .وسرعة

  

 االستطالع بوح الخيال بين ما العالقة اكتشاف إلى هدفت بدراسة) 1994( خليفة قام كما  

 وقد سنة 14 -7 بين ما أعمارهم تراوحت وطالبة طالباً) 303 (من الدراسة عينة تكونت وقد واإلبداع

، لجيلفورد األصالة ومقياس القصص لعناوين الطالقة ومقياس، لحنورة الخيالية الصور مقياس استخدم

 تخيل :الثالث التخيل مستوى فئات بين فروق وجود الدراسة وأوضحت. لتورانس المرونة ومقياس

 التخيل ذوي كان حيث والمرتفع المتوسط التخيل ألصحاب وذلك مرتفع، وتخيل، متوسط تخيل، نيدمت

   .المتدني التخيل ذوي من اإلبداعي تفكيرهم في أفضل والمرتفع المتوسط

  

 عينة لدى االستطالع وحب واإلبداع الخيال بين العالقة بدراسة) 1993 (الحميد عبد قام وقد  

 الثالث الصفين من وطالبة طالباً) 366( من الدراسة عينة وتكونت االبتدائية، المرحلة طلبة من

 اللفظي االستطالع حب ومقياس، التخيلية الصور مقياس الدراسة هذه ألغراض واستخدم. والسادس

 بين يةجوهر فروق توجد ال أنه إال الدراسة هذه نتائج وتوصلت، الشكلي االستطالع حب ومقياس

 توجد بين والمرونة الخيال بين جوهرية ارتباطات يوجد ال أنه تبين كما الخيال في واإلناث الذكور

  . واألصالة الطالقة من وكل الخيال بين جوهرية ارتباطات

  

 واإلبداع الخيال منظومة ":بعنوان موسعة دراسة) 1990 (وسالم حنوره من كل وأجرى  

 وكذلك والذكاء، والخيال اإلبداع من كل بين ما العالقة عن لكشفا الدراسة هدف وكان ."والذكاء

 والذكاء والخيالية اإلبداعية واالستعدادات القدرات نمو على الجماهيرية اإلتصال وسائل تأثير لمعرفة

 أعمارهم تراوحت القاهرة مدارس من وطالبة طالباً) 690 (من الدراسة عينة تكونت وقد. األطفال عند

 تحول الذكاء إلى أضيف ما إذا الخيال عنصر أن إلى الدراسة توصلت وقد سنة، 11 – 6 بين ما

 كنشاط الخيال أن إلى الدراسة هذه نتائج أوضحت كما. اإلبداع مكون هو جديد مكون إلى معاً النشاطان
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 اًعمر األصغر األطفال أن ثبت حيث العمر تقدم مع بالتراجع يبدأ والثراء واالنطالق بالحرية يتميز

  .عمراً أكبر أطفال ينتجها التي تلك من ثراء أكثر خيالية استجابات إنتاج على القدرة لديهم

    

 ,Mayer (قام كما  أداء على التخيل استخدام أثر على التعرف إلى هدفت بدراسة) 1987

 الدراسة هذه ألغراض الباحث استخدم وقد. أصيلة متخيلة ذهنية صور وإنتاج التعلم مهارات

 صور تكوين منهم وطلب الصور، من مجموعة المجموعتين على عرض حيث الطالب، من تينمجموع

 السن صغار الطالب أن الباحث وتوصل المجموعتين، أداء بين قارن ثم. الصور من صورة لكل ذهنية

 سناً األكبر الطالب بينما. شاهدوها التي تلك إلى مشابهة شكلوها التي الذهنية الصور كانت) سنوات 7(

 سناً، األصغر أقرانهم من إبداعاً وأكثر ومبتكرة متنوعة الذهنية صورهم نتائج كانت فقد) سنوات 10(

  .التعليمية المهارات على األداء في أفضل كانوا كما

 كان حيث. والتذكر االحتفاظ عمليات في التخيل أهمية حول دراسة) Pavio, 1986 (أجرى   

 يطلب ثم عليهم، تعرض التي المفردات من لمجموعة) تخيل (ذهنية صور تشكيل األفراد من يطلب

 منهم الطلب دون أخرى مجموعة على المفردات هذه عرض يتم كما الذاكرة، في بها االحتفاظ منهم

 وأسهل أسرع كانت المفردات استرجاع عملية أن الدراسة هذه نتائج وكانت لها، ذهنية صور تشكيل

 الوسائل على تذكرهم سرعة تعتمد كانت كما. الذهنية الصور دموااستخ الذين المجموعة أفراد قبل من

  ).الذاتي المرجع( التخيل في األفراد يستخدمها التي واألساليب

  

. بدراسة هدفت إلى استخدام التخيل في إنتاج تقنيات مسرحية إبداعية)  ,1972Nunez(وقام   

طالباً من ) 15(تكونت كل مجموعة من  ،استخدم الباحث مجموعتان تهداهما تجريبية واألخرى ضابطة

من خالل إسماعهم قصص  ،طلبة الصف الرابع وتم تدريب المجموعة التدريبية على التخيل الموجه

ثم يقوم الطلبة بأداة .  والطلب منهم تكوين مجموعة من الصور العقلية المتخيلة لهذه القصص،شعبية

التحليل األخصائي إلى نتائج المجموعة وتوصل الباحث من خالل . هذه التخيالت على المسرح

التجريبية كانت أفضل على إنتاج تقنيات مسرحية إبداعية لهذه القصص؛ كما كانت نتائجهم أفضل في 
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ويعود سبب ذلك؛ .  ولكن كانت الفروق ضئيلة وليست حاسمة،الفهم واالستذكار من المجموعة الضابطة

 .من الجهة األخرى عدم توفر العشوائية عند اختيار العينةإلى قلة عدد أفراد العينة المشاركة من جهة و
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 :تعقيب على الدراسات السابقة 20.2

  

من خالل تحليل الدراسات السابقة يتضح أن مجمل هذه الدراسات اهتمت ببحث أثر الخيال 

عالقته على اإلبداع، ويتبين أيضاً أن االهتمام محدود، وخاصة على المستوى العربي، بدراسة الخيال و

 والتي بدأت خالل السنوات العشرة األخيرة من القرن المنصرم، والتي يؤخذ عليها وجود بعض عباإلبدا

المشكالت المنهجية في قياس الخيال، فالدراسات التي أجريت في هذا الموضوع اعتمدت على مقياس 

ها بطريقة مماثلة والذي يتكون من مجموعة من الصور، تم تصحيح) مصري حنورة(الخيال الذي أعده 

الختبارات اإلبداع، وبالتالي فان مسألة قياس الخيال تواجه عدة مشكالت تتمثل في تحديد تعريف 

إجرائي دقيق يحدد طبيعة هذا المفهوم وإبعاده، وإمكانية قياسه، وطريقة تصحيحه، كما أن الدراسات 

  .صفيةوي وكانت جميعها دراسات العربية التي أجريت في هذا الموضوع، افتقرت إلى المنهج التجريب

  

كما يالحظ أيضا من خالل العرض السابق للدراسات األجنبية أن بعضها اهتم بدراسة الخيال 

الحدس، والحفظ والتذكر، : وعالقته باإلبداع، في حين ركز بعضها اآلخر على متغيرات أخرى مثل

أداء الحركات الرياضية والسيطرة والقدرة على إنتاج صور وتقنيات مسرحية إبداعية، والقدرة على 

 .عليها

  

ل إلى النتائج التالية من خالل مراجعة الدراسات السابقة وتحليلها والتي تناولت ويمكن التوص

  .الخيال وأثره على التفكير اإلبداعي والتحصيل

  

للغة الخيال له عالقة إيجابية في العديد من األنشطة العقلية كاألحالم والتفكير والتذكر وفهم ا

وأنه على عالقة إيجابية بحب االستطالع، وله أهمية كبرى بالقدرة . والمحاكمة العقلية وتكوين المفاهيم

على إنتاج صور إبداعية للمفردات، ويزيد من تحصيل الطالب اللذين يخضعون للمعالجة التجريبية هذا 

  .ما أظهرته معظم الدراسات
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الخيال على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الثالثة وتأتي هذه الدراسة الحالية لتوضح أهمية 

لدى طلبة الصف الخامس من خالل تدريبهم على الخيال باستخدام  )الطالقة،والمرونة، واألصالة(

برنامج تدريبي أعدته الباحثة ألغراض هذه الدراسة، لتضيف إلى األدب السابق لبنة جديدة، توضح 

عليم بشكل عام، وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة بوجه أهمية الخيال في مجال التربية والت

  .خاص

  

وتضيف هذه الدراسة إلى الدراسات السابقة اثر الخيال على مهارات التفكير اإلبداعي 

والتحصيل من خالل تدريب الطلبة على الخيال ضمن برنامج تدريبي أعدته الباحثة من المادة التعليمية، 

لبة في التفكير في أمور بعيدة عن أجواء الدراسة التقليدية، وتثير اهتمامهم بأهمية لتعطي الحرية للط

التفكير في أمور عديدة تمر بهم، والعمل على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديهم من خالل هذا 

بي، كما أن هذه الدراسة اعتمدت المنهج التجري. األسلوب الذي يعتمد على التفكير في الصور الحسية

كما أن عدداً قليالً من الدراسات . عكس جميع الدراسات العربية التي اعتمدت على المنهج الوصفي

األجنبية التي تناولت موضوع الخيال وأثره على اإلبداع، والتحصيل اعتمدت المنهج التجريبي، لتعطي 

  .أهمية إلجراء مثل هذه الدراسة
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  الفصل الثالث

  

  :الطريقة واإلجراءات

 

ول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي تمت فيها هذه الدراسة وذلك من خالل تحديد تنا

مجتمع الدراسة وعينتها، وخطوات إعداد أدوات الدراسة وتطبيقها، وإعداد المادة التعليمية حسب طريقة 

  .والتصميم المستخدم في الدراسة، والمعالجة اإلحصائية التدريس وهي استخدام الخيال،

  

  :نهج الدراسة م1.3

  

اعتمدت هذه الدراسة المنهج التجريبي للتعرف على أثر التدريس باستخدام الخيال في تحصيل 

 والتفكير اإلبداعي لديهم، وذلك لمالءمته لمثل هذا العامة طلبة الصف الخامس األساسي في مادة العلوم

  .النوع من الدراسات

  

  : مجتمع الدراسة2.3

  

بة الصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تكون مجتمع الدراسة من طل

طالباً وطالبة منهم ) 3191(م والبالغ عددهم 2008/2009تربية وتعليم محافظة بيت لحم للعام الدراسي 

مدرسة ) 36(مدرسة ذكور، و) 32( منها  مدرسة)68 ( علىطالبة موزعين) 1601(طالباً، ) 1590(

  سنةل فظة بيت لحمالعام في مديرية تربية وتعليم محاات قسم التعليم  وذلك حسب إحصاء،إناث

  .م2008/2009
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  : عينة الدراسة3.3

  

طالباً وطالبة، موزعين في أربع شعب من ) 140(اختيرت عينة قصديه للدراسة بلغ عددها 

ائياً من بين شعب الصف الخامس األساسي، شعبتين في مدرسة التسامح األساسية للبنين تم تعيينها عشو

وقد تم . شعب) 4(شعب، وشعبتين في مدرسة الناصرة األساسية للبنات تم تعيينها عشوائياً من بين ) 4(

 :اختيار المدرستين بطريقة قصدية لألسباب اآلتية

  

  . تعاون إدارتي المدرستين وموافقة المعلمين واستعدادهم للتطبيق باستخدام الخيال-  

  .كل مدرسة يدرسها نفس المعلم والمعلمة وجود شعبتين فأكثر في -  

  .محافظة بيت لحم على تطبيق الدراسة/  موافقة مديرية التربية والتعليم -  

  

  :ي الدراسة كاآلت عينةوكان توزيع

  :توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المعالجة ومستوى التحصيل والجنس) 1.3(الجدول

  

 ض التحصيلمنخف متوسط التحصيل مرتفع التحصيل
  المعالجة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور
 المجموع

  المجموعة التجريبية

  )استخدام الخيال(
7  17  10  5  13  19  71  

  المجموعة الضابطة

  )الطريقة التقليدية(
7  18  8  9  14  13  69  

  140  32  27  14  18  35  14  المجموع
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  : أدوات الدراسة4.3
  

س فاعلية تدريس العلوم بإستخدام الخيال وهي  في هذه الدراسة لقياثالث أدواتاستخدمت 

 وقد طبقت هذه  وأنشطة تدريبية مبنية على استخدام الخيال،اختبار التحصيل، واختبار التفكير اإلبداعي،

األدوات قبل تدريس الوحدة الدراسية وبعد االنتهاء من ذلك للمجموعتين الضابطة والتجريبية كل حسب 

  :جراءات إعداد كل اختبار وصدقه وثباتهمعالجته، وفيما يأتي عرض إل

  

  :التحصيل اختبار 1.4.3

  ).المادة( أعدت الباحثة اختبار تحصيل لوحدة

  :وقد اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية في إعداد هذا االختبار

صر تحليل المحتوى العلمي لوحدة المادة من كتاب العلوم العامة للصف الخامس األساسي وح-  

  . العلمية التي يتضمنها المحتوى والمباديءاتيممعالمفاهيم والت

 الوزن النسبي لكل من المحتوى ي، يراع)1(  إعداد جدول مواصفات للوحدة الدراسية الملحق-  

  .ومستويات األهداف

حيث اعتمد تصنيف بلوم لمستويات األسئلة، وقد أشتمل على أسئلة :  إعداد االختبار بصورته األولية-  

  .فقرة) 35(  مقالية، وبعدد فقراتموضوعية وأسئلة

  

  :صدق االختبار

ومن  ،)9(وللتحقق من صدق االختبار عرض بصورته األولية على مجموعة محكمين الملحق 

وذلك لمراجعة . ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين ومعلمين لمادة العلوم

  :تيةفقرات االختبار وللحكم عليها وفق المعايير اآل

  . انتماء الفقرة للمستوى إعتماداً على تصنيف بلوم لمستويات األهداف-  1

  . ارتباط الفقرة بمحتوى المعرفة للمادة المقصودة بالتدريس-  2
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  . وضوح صياغة الفقرة لغوياً، وبالتالي الوضوح في تحديد المجال المعرفي الستجابة الطالب-  3

  . قدرة الطالب في الصف الخامس األساسي المالئمة بين مستوى الفقرة ومستوى-  4

 إبداء األراء والمالحظات على فقرات االختبار أو التعديل المقترح، ليصبح في صورته النهائية -  5

  .المعدلة

مين على عدم مالئمته للهدف، وأصبح االختبار في صورته النهائية  تم حذف ما أجمع المحك-  6

  ).3( الملحق

  

  :ثبات االختبار

طالباً وطالبة من مجتمع الدراسة وخارج ) 30(ختبار على عينة استطالعية مكونة من طبق اال

، ثالثة أسابيععينتها، اختيروا عشوائياً، ثم أعيد تطبيق االختبار على نفس العينة االستطالعية بعد 

) 0.92(، وتطبيق معامل ارتباط بيرسون وكان )Test ‐ Retest(وحسب معامل ثبات االختبار بطريقة 

 بحساب معامل الصعوبة لفقرات األسئلة ة الباحثتكما قام. وهو معامل ثبات يفي بأغراض الدراسة

وجميعها قيم ) 0.65 -  0.45(، ومعامل التمييز وتراوح بين )0.70- 0.25( بين وحاالموضوعية وتر

  . الصعوبة والتمييزمقبولة لمعاملّي

  

  :  اختبار قدرات التفكير اإلبداعي2.4.3

باحثة اختبار قدرات التفكير اإلبداعي اعتماداً على ما توفر من أدب تربوي في مجال أعدت ال

واالختبارات المطورة في بعض ) Torrance, 1972( اإلبداع منه اختبارا تورانس للتفكير اإلبداعي

 ، خليل)1987(، حواشين )1998(  الشعار،)1983(الدراسات العربية والفلسطينية، منها الشنطي 

  ).2004( ، قشوع)1997(

  

  :وقد اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية في إعداد هذا االختبار

 .اإلطالع على مجموعة من اختبارات التفكير اإلبداعي عربياً وفي البيئة الفلسطينية - 

  :إعداد اختبار قدرات التفكير اإلبداعي بصورة أولية ويتضمن المكونات اآلتية - 
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  .ألصالة ا- 3.  المرونة-  2.  الطالقة-  1

  :صدق االختبار

، ومن ذوي الخبرة )9(تم عرض االختبار بصورته االولية على مجموعة محكمين الملحق 

واالختصاص من أساتذة جامعات في البحث التربوي وعلم النفس التربوي، وذلك لبيان أرائهم في 

  .مناسبة االختبار للغرض الذي أعد من أجله

  

  :ثبات االختبار

على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج ) 5( ورته النهائية ملحقطبق االختبار في ص

 اختبار التفكير اإلبداعي ة الباحثت اختيروا عشوائياً، وطبق) طالباً وطالبة30( عينتها، وتكونت العينة

ثالث على نفس الطلبة بعد ) test ‐ retest(على العينة االستطالعية من خالل التطبيق وإعادة التطبيق 

 وتم حساب )0.90( من التطبيق األول، حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة، إذ بلغ اسابيع

 واعتبرت )0.78 – 0.24(ومعامل التمييز ) 0.75 – 0.25(معامل الصعوبة حيث تراوح للفقرات بين 

  .هذه القيمة مقبولة كداللة على ثبات االختبار تفي بأغراض الدراسة

  

  : رات التفكير اإلبداعيتصحيح اختبار قد

 ة الباحثت، أعد)التجريبية والضابطة( بعد االنتهاء من تطبيق االختبار على أفراد المجموعتين

 قدر من الموضوعية نماذج خاصة لتصحيح االستجابات ورصد الدرجات لضمان الحصول على اكبر

التربوي بتصحيح االختبار مرة ثم قام أحد الزمالء الذي يحمل درجة الماجستير في علم النفس . والدقة

 وبعد االنتهاء من ذلك قورنت الدرجات بين التصحيح ،ثانية ورصد الدرجات على نفس االستجابات

  . وتم التصحيح بناء على ما تم االتفاق عليه.األول والتصحيح الثاني

  

  :احتساب الدرجات
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الطالقة والمرونة : هيللتفكير اإلبداعي ثالثة مكونات ) Torrance(يقيس اختبار تورانس 

واألصالة، وتم الحصول على درجة كلية ألداء المفحوصين على االختبار من خالل جمع الدرجات التي 

  :حصل عليها المفحوص في المكونات الثالثة جميعها، وتحسب بالشكل اآلتي

) احدةدرجة و(وتحسب من مجموع االستجابات التي استجاب لها المفحوص بحيث يعطي :  الطالقة-  1

  .لكل استجابة مناسبة بعد استبعاد اإلجابات العشوائية والتي ليس لها معنى واضح

وتحسب اعتماداً على تنوع اإلجابات بحيث أنه كلما زاد عدد اإلجابات التي تتسم بالتنوع :  المرونة-  2

  .لكل فئة من اإلجابات المتنوعة) درجة واحدة(والالنمطية تزيد درجة المرونة، حيث تعطي 

وتحسب اعتماداً على اإلجابات غير الشائعة والمثيرة لالهتمام والتي قد ينفرد بها :  األصالة-  3

المفحوص أو ينفرد بها عدد قليل من المفحوصين وكلما قل التكرار اإلحصائي ألي إجابة زادت درجة 

   ).3،2،1،0(أصالتها وتتراوح درجة األصالة لكل استجابة بين الصفر والثالث درجات 

تجمع درجات النشاطات المختلفة في اختبار قدرات التفكير اإلبداعي اللفظي وهي الطالقة 

فحوص على اختبار قدرات التفكير موالمرونة واألصالة لتكون بذلك الدرجة الكلية التي حصل عليها ال

  .اإلبداعي

  

  :ة لألنشطة التي تدرس بإستخدام الخيال/ إعداد دليل المعلم5.3

  

 )المادة (ة على شكل أنشطة توضح كيفية تدريس وحدة العلوم العامة/ة دليل المعلمأعدت الباحث

المقررة في كتاب الصف الخامس األساسي، وتنفيذ النشاطات المتضمنة في تلك الوحدة الدراسية 

  :رت المادة، وتتألف من أربعة فصولباستخدام الخيال، وقد اختي

نشاط، خصص لكل منها عدد من الحصص ) 15(ى وزعت المادة التعليمية لموضوع المادة عل - 

 .أسابيع) 8(حصة صفية وبواقع ) 24(بلغ مجملها 

حصر النشاطات العلمية في المادة التعليمية، وإعداد مذكرات توضح خطة التدريس من خالل  - 

 .تحديد األهداف التعليمية لكل منها، وصياغة تلك المادة باستخدام الخيال



79 
 

 على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في العلوم عرضت المذكرات التي أعدت - 

، وطلب منهم إبداء الرأي في مدى )9(وأساليب التدريس وفي التربية وعلم النفس الملحق

  .مناسبتها للغرض الذي أعدت من أجله، وعدلت في ضوء تلك المالحظات
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  : إجراءات الدراسة6.3

  

  :تمثلت إجراءات الدراسة بالخطوات اآلتية

 .من الكتاب المقرر للعلوم للصف الخامس األساسي) وحدة المادة(ليل محتوى المادة التعليمية تح -

إعداد األدوات التي استخدمت في هذه الدراسة، وهي اختبار التحصيل، اختبار قدرات التفكير  -

 .اإلبداعي، والتحقق ممن صدق وثبات كل منها وفق ما ذكر سابقاً

 .م الخيال وفق ما ذكر سابقاًإعداد أنشطة للتدريس باستخدا -

) 10(من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس ملحق ) تسهيل مهمة(الحصول على كتاب  -

 .موجه إلى مديرية التربية والتعليم محافظة بيت لحم

) 11(من مديرية التربية والتعليم محافظة بيت لحم ملحق ) تسهيل مهمة(الحصول على كتاب  -

 .ي المدارس المعنية بتطبيق الدراسة التجريبيةموجه لمدير) 12(وملحق 

تطبيق اختبار التحصيل واختبار التفكير اإلبداعي بعد التحقق من صدقها على عينة استطالعية  -

 لحساب معامل ارتباط ثالثة أسابيعمن مجتمع الدراسة وخارج عينتها، وإعادة التطبيق بعد 

 .بيرسون والتحقق من الثبات

عشوائياً من شعب المدارس المقصودة ) الضابطة والتجريبية(ين اختيار شعب المجموعت -

 .بالدراسة

o درست باستخدام الخيال: المجموعة التجريبية. 

o درست بالطريقة التقليدية: المجموعة الضابطة. 

، ) لقاءات5(تدريب المعلم والمعلمة على تطبيق الدراسة من خالل سلسة من اللقاءات معهما  -

ورد في األنشطة التعليمية التي جرى تنظيمها لتالئم الخيال، ثم جرى وتركز التدريب على ما 

 .التشاور مع المعلم والمعلمة حول الخطة التي رسمها الباحث لتنفيذ الدراسة

الضابطة (تطبيق اختبار التحصيل واختبار التفكير اإلبداعي على شعب المجموعتين  -

 .قبل البدء بتطبيق المعالجة التجريبية) والتجريبية



81 
 

بداية الفصل الثاني ) الضابطة والتجريبية(تطبيق الدراسة على عينة الدراسة في المجموعتين  -

 حتى تاريخ 28/1/2009أسابيع من تاريخ ) 8( ولمدة 2008/2009للعام الدراسي 

20/3/2009. 

الحصول على عالمات الطلبة لنهاية الفصل األول في مادة العلوم العامة من إدارة المدرستين،  -

 ).مرتفع، متوسط، منخفض(قسيم الطلبة بناء عليه إلى ثالث مستويات وت

الضابطة (تطبيق اختبار التحصيل واختبار التفكير اإلبداعي البعدي على طلبة المجموعتين  -

 .بعد انتهاء الدراسة التجريبية) والتجريبية

  .جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً الستخراج النتائج وتفسيرها -

  

  :ت الدراسة متغيرا7.3

  

  : هذه الدراسة المتغيرات اآلتيةاشتملت

  : المتغيرات المستقلة1.7.3

 ).طريقة استخدام الخيال والطريقة االعتيادية(طريقة التدريس  .1

 ). أنثى- ذكر(وله مستويان : الجنس .2

  ). منخفض-   متوسط-  مرتفع(مستوى التحصيل في العلوم  .3

  

  : المتغيرات التابعة2.7.3

وتم قياسها من خالل الدرجة الكلية التي حصل عليها الطالب على قدرات :  اإلبداعيقدرات التفكير. 1

  .التفكير اإلبداعي والمقاسة على اختبار التفكير اإلبداعي

  .تم قياسه من خالل إجابات الطلبة على اختبار العلوم المادة العلمية التي درست: التحصيل. 2
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  : تصميم الدراسة8.3
  

شبه التجريبي في هذه الدراسة حيث تم اختيار العينة قصدياً وتم تعيين المجموعات إلى اتبع التصميم ال

  :تجريبية وضابطة عشوائياً

  قياس بعدي ‐ معالجة – قياس قبلي : المجموعة التجريبية-  1

  O2       X   O1    

   قياس بعدي-   ال معالجة-  قياس قبلي : المجموعة الضابطة-  2

O2   O1  

  :التجريبي، تم بالخطوات اآلتيةشبه التصميم وتوضيحاً لهذا 

 إجراء القياس القبلي ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التفكير اإلبداعي واختبار -  

  .التحصيل في العلوم

  .أسابيع) 8( تطبيق المعالجة على أفراد المجموعة التجريبية فقط ولمدة -  

أسابيع على المجموعتين التجريبية ) 8(بعد )  تفكير إبداعيتحصيل،( إجراء القياس البعدي -  

  .والضابطة
  

  :المعالجة اإلحصائية 9.3
  

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها جمعت البيانات ورصدت وأدخلت في الحاسب -  

  ).SPSS(اآللي واستخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

التجريبية (لحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة  حساب المتوسطات ا-  

  .على اختبار التحصيل العلمي واختبار التفكير اإلبداعي) والضابطة

لمقارنة متوسطات أداء الطلبة في اختبار التحصيل ) ANCOVA( استخدام تحليل التغاير الثالثي -  

  .والتفكير اإلبداعي ولفحص الفرضيات
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 )L.S.D(دام اختبار  استخ-   (Least  Significant  Difference)  لبيان مصدر ةلبعدياللمقارنات 

  .الفروق في المتوسطات الحسابية للطلبة حسب مستوى التحصيل في العلوم
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  :الفصل الرابع
 

  :نتائج الدراسة

ر يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، التي هدفت إلى استقصاء أث

استخدام الخيال في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة الصف الخامس األساسي في مادة 

العلوم العامة، مقارنة بالطريقة التقليدية، وما إذا كان هذا األثر يختلف باختالف جنس الطلبة ومستوى 

ت التحليالت وبعد تطبيق إجراءات الدراسة وجمع بياناتها، حيث استخدم. تحصيلهم في العلوم

  .وفيما يلي عرض للنتائج بالتسلسل حسب أسئلة الدراسة. اإلحصائية الوصفية واالستداللية المطلوبة

 

  

  : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول1.4
 

ما أثر استخدام الخيال في متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس : السؤال األول هو

يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس ومستوى في العلوم العامة؟ وهل  األساسي

  التحصيل في العلوم والتفاعل بينهما؟

  

  : الذي انبثقت عنه الفرضية اآلتية

 في متوسطات تحصيل طلبة (α ≤ 0.05) ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة

حصيل في العلوم والتفاعل الصف الخامس األساسي تعزى إلى طريقة التدريس والجنس ومستوى الت

  .بينها

  

والختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في 

التحصيل حسب متغيري المجموعة والجنس وحسب المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم وكانت 

  )3.4، 2.4، 1.4(النتائج كما في الجداول 
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التحصيل القبلي والبعدي حسب   الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبارالمتوسطات: )1.4(جدول 

  .المجموعة

  التحصيل ألبعدي  التحصيل القبلي    المجموعة

  59.45  34.26  المتوسط الحسابي

  الضابطة  69  69  العدد

  19.54  12.46  االنحراف المعياري

  69.80  36.37  المتوسط الحسابي

  التجريبية  71  71  العدد

  14.77  14.55  االنحراف المعياري

  64.70  35.33  المتوسط الحسابي

  المجموع  140  140  العدد

  17.99  13.55  االنحراف المعياري

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيل القبلي والبعدي حسب  : 2.4جدول 

  .الجنس

  التحصيل ألبعدي  التحصيل القبلي    الجنس

  63.15  29.49  المتوسط الحسابي

  ذكر  59  59  العدد

  14.98  11.13  االنحراف المعياري

  65.83  39.58  المتوسط الحسابي

  أنثى  81  81  العدد

  19.91  13.64  االنحراف المعياري

  64.70  35.33  المتوسط الحسابي

  المجموع  140  140  العدد

  17.99  13.55  االنحراف المعياري
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متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيل القبلي والبعدي حسب ال) : 3.4(جدول 

  .مستوى التحصيل

  التحصيل البعدي  التحصيل القبلي    مستوى التحصيل

  79.55  44.20  المتوسط الحسابي

  مرتفع  49  49  العدد

  13.32  13.76  االنحراف المعياري

  63.88  36  المتوسط الحسابي

  متوسط  32  32  العدد

  11.89  9.46  االنحراف المعياري

  52.81  27.59  المتوسط الحسابي

  منخفض  59  59  العدد

  14.92  10.39  االنحراف المعياري

  64.70  35.33  المتوسط الحسابي

  المجموع  140  140  العدد

  17.99  13.55  االنحراف المعياري

  

توسطات الحسابية لعالمات الطلبة وقا ظاهرية في المرأن هنالك ف) 1.4 (وليالحظ من الجد

في ) 2.4(كما يالحظ من الجدول ) الضابطة والتجريبية(على اختبار التحصيل بين مجموعتي الدراسة 

المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل القبلي والبعدي حسب الجنس، كما يالحظ 

لحسابية لعالمات الطلبة ذوي التحصيل وجود فروق ظاهرية في المتوسطات ا) 3.4(من الجدول 

  .المرتفع والمتوسط والمخفض

  

ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات داللة 

، وكانت النتائج (ANCOVA) استخدم اختبار تحليل التغاير (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

  )4.4(كما في الجدول 



87 
 

 المتغير التحصيل حسب المجموعة والجنس (ANCOVA)نتائج اختبار تحليل التغاير ): 4.4(جدول 

  .االتحصيل في العلوم والتفاعل بينهومستوى 

  

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموعة 

  المربعات
  قيمة ف

مستوى 

  الداللة

  0.00*  170.07  2281.28  1  2281.28  القبلي

  0.00*  15.81  2113.54  1  2113.54  وعةالمجم

  0.02*  5.51  736.76  1  736.76  الجنس

  0.00*  30.31  4051.66  2  8103.32  مستوى التحصيل

  0.19  1.71  228.25  1  228.25  الجنس*المجموعة

  0.10  2.38  318.60  2  637.21  مستوى التحصيل*المجموعة

  0.32  1.16  154.55  2  309.09  مستوى التحصيل*الجنس

  0.18  2.26  302.44  2  604.87  مستوى التحصيل*الجنس*جموعةالم

      133.67  127  16976.24  الخطأ

        140  631036.00  المجموع

        139  44983.4  المعدلالكلي 

  (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى الداللة *

  

المحسوبة للفرق بين متوسطي طلبة المجموعتين ) ف(أن قيمة ) 4.4(يالحظ من الجدول 

وهذه القيمة أقل من مستوى ) 0.000(أن مستوى الداللة يساوي  ،)15.811( هي ة والتجريبيالضابطة

 أي أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين تحصيل طلبة كل من المجموعتين ، (α ≤ 0.05)الداللة 

ة ن المتوسطات الحسابية المعدليبي) 5.4( ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول ،ةالضابطة والتجريبي

  :لبعدي حسب المجموعةلإلختبار ا
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  .المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب المجموعة): 5.4(جدول 

  

  الخطأ المعياري  ة المعدلاتالمتوسط  المجموعة

  1.538  69.008  ةالتجريبي

  1.475  60.505  الضابطة

  

وهو أكبر ) 69.008(جموعة التجريبية هو أن المتوسط المعدل للم) 5.4(ويالحظ من الجدول 

وبذلك تكون الفروق بين المجموعتين لصالح المجموعة ) 60.505(من متوسط المجموعة الضابطة 

  .التجريبية

 أن مستوى ،)5.512(المحسوبة لمتغير الجنس هي ) ف(أن قيمة ) 4.4(يالحظ من الجدول 

 أي أن هناك فروقا ذات ، (α ≤ 0.05)لداللة وهذه القيمة أقل من مستوى ا) 0.020(الداللة يساوي 

يبين المتوسطات ) 6.4( ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول ،داللة إحصائية بين الذكور واإلناث

  :الحسابية المعدلة لالختبار ألبعدي حسب الجنس

  .المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب الجنس): 6.4(جدول 

  

  الخطأ المعياري  ة المعدلاتالمتوسط  الجنس

  1.621  67.456  ذكر

  1.506  62.058  أنثى

  

وهو أكبر من متوسط ) 67.456(أن متوسط المعدل للذكور هو ) 6.4(ويالحظ من الجدول 

  .مما يدل على أن الفروق الموجودة لصالح الذكور) 62.058(اإلناث الذي قيمته 

المحسوبة ) ف(أن قيمة ) 4.4(العلوم فيالحظ من الجدول وفيما يتعلق بمستوى التحصيل في 

وهذه القيمة ) 0.000(أن مستوى الداللة يساوي ، )30.311(ى التحصيل في العلوم هي لمتغير مستو

 أي أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمستوى التحصيل ، (α ≤ 0.05)أقل من مستوى الداللة 
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 ، وقد تم حساب المتوسطات المعدلة لتحصيل جميع المستويات،)ض منخف، متوسط،مرتفع(في العلوم 

  :يوضح ذلك) 7.4(والجدول 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب مستوى ): 7.4(جدول 

  .التحصيل في العلوم

  

  الخطأ المعياري  ة المعدلاتالمتوسط  المستوى

  1.930  76.314  مرتفع

  2.125  62.905  متوسط

  1.705  55.051  منخفض

  

  .وكانت النتائج كما في الجدول L.S.D استخدام اختبار  تمولمعرفة مصدر الفروق

  لبيان مصدر الفروق في متغير التحصيل حسب مستوى التحصيلL.S.D نتائج اختبار): 8.4( جدول

  . في العلومالسابق

  ب  أ
  فرق المتوسطات

   ب- أ  
  مستوى الداللة

  0.000*  13.409  طمتوس
  مرتفع

  0.000*  21.263  منخفض

  0.000*  13.409-  مرتفع
  متوسط

  0.005*  7.854  منخفض

  0.000*  21.263-  مرتفع
  منخفض

  0.005*  7.854-  متوسط

  (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى الداللة *
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ت أن مصدر الفروق في المقارنة بين مستوى المرتفع وكل من المستويا) 8.4(يالحظ من الجدول 

منخفض  ومتوسطأن مصدر الفروق في المقارنة بين مستوى و ،هو لصالح المرتفع) منخفض ومتوسط(

   .لصالح متوسط

  

  :التفاعل بين المجموعة والجنس

) 1.708(للتفاعل بين المجموعة والجنس هي) ف(نجد أن قيمة ) 4.4(بالعودة إلى الجدول 

 أي أنه ال يوجد أثر (α ≤ 0.05)ستوى الداللة وهي قيمة أكبر من م) 0.194(ومستوى الداللة يساوي 

  .للتفاعل بين المجموعة والجنس

  

  :مستوى التحصيل في العلوم والتفاعل بين المجموعة

مستوى التحصيل في  وللتفاعل بين المجموعة) ف(نجد أن قيمة ) 4.4(بالعودة إلى الجدول 

   كبر من مستوى الداللةوهي قيمة أ) 0.096(ومستوى الداللة يساوي ) 2.383(العلوم هي

 (α ≤ 0.05)مستوى التحصيل في العلوم و أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين المجموعة.  

  

  :التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في العلوم

) 0.318(وأن مستوى الداللة يساوي ) 1.156(هي ) ف(أن قيمة ) 4.4(يالحظ من الجدول 

مستوى  و أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين الجنس(α ≤ 0.05) وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة

  .التحصيل في العلوم

  

  :مستوى التحصيل في العلوم والجنس والتفاعل بين المجموعة

مستوى  والجنس وللتفاعل بين المجموعة) ف(نجد أن قيمة ) 4.4(بالعودة إلى الجدول 

 وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة) 0.108(ومستوى الداللة يساوي ) 2.263( التحصيل في العلوم هي

(α ≤ 0.05)مستوى التحصيل في العلوم و أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين المجموعة والجنس.  
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  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 2.4

  

هل يختلف هذا  وما أثر استخدام الخيال في متوسطات درجات الطلبة في التفكير اإلبداعي؟

   باختالف طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل في العلوم والتفاعل بينها؟األثر

  :تم تحويل السؤال إلى الفرضية اآلتية

 في متوسطات درجات التفكير (α ≤ 0.05) ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة

توى التحصيل اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي تعزى إلى طريقة التدريس والجنس ومس

  .في العلوم والتفاعل بينها

والختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في 

التفكير اإلبداعي حسب متغيري المجموعة والجنس وحسب المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم 

  )11.04، 10.4، 9.4(وكانت النتائج كما في الجداول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التفكير اإلبداعي في االختبار القبلي ): 9.4(ل جدو

  .والبعدي حسب المجموعة

   ألبعدياإلبداعيالتفكير    القبلياإلبداعيالتفكير     المجموعة

  66.35  48.19  المتوسط الحسابي

  الضابطة  69  69  العدد

  22.34  22.58  االنحراف المعياري

  73.06  50.01  المتوسط الحسابي

  ةالتجريبي  71  71  العدد

  21.41  22.90  االنحراف المعياري

  69.75  49.11  المتوسط الحسابي

  المجموع  140  140  العدد

  22.05  22.68  االنحراف المعياري
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ختبار القبلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التفكير اإلبداعي في اال: )10.4(جدول 

  .والبعدي حسب الجنس

  التفكير اإلبداعي ألبعدي  التفكير اإلبداعي القبلي    الجنس

  64.32  33.59  المتوسط الحسابي

  ذكر  59  59  العدد

  21.71  15.75  االنحراف المعياري

  73.70  60.42  المتوسط الحسابي

  أنثى  81  81  العدد

  21.58  20.17  االنحراف المعياري

  69.75  49.11  لمتوسط الحسابيا

  المجموع  140  140  العدد

  22.05  22.68  االنحراف المعياري

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التفكير اإلبداعي في االختبار القبلي ): 11.4(جدول 

  .والبعدي حسب مستوى التحصيل

  ألبعديالتفكير اإلبداعي   التفكير اإلبداعي القبلي    مستوى التحصيل

  87.47  66.12  المتوسط الحسابي

  مرتفع  49  49  العدد

  10.77  16.74  االنحراف المعياري

  72.75  51.53  المتوسط الحسابي

  متوسط  32  32  العدد

  13.99  16.26  االنحراف المعياري

  53.41  33.68  المتوسط الحسابي

  منخفض  59  59  العدد

  20.57  19.23  االنحراف المعياري

  69.75  49.11  المتوسط الحسابي

  وعالمجم  140  140  العدد

  22.05  22.68  االنحراف المعياري
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 ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة وقاًرأن هنالك ف) 9.4(يالحظ من الجدول 

كما يالحظ من الجدول ) الضابطة والتجريبية(على اختبار التفكير اإلبداعي بين مجموعتي الدراسة 

في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على اختبار التفكير اإلبداعي القبلي والبعدي حسب ) 10.4(

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ) 11.4(الجنس، كما يالحظ من الجدول 

  .ذوي التحصيل المرتفع والمتوسط والمخفض

لمتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات داللة ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في ا

، وكانت النتائج (ANCOVA) استخدم اختبار تحليل التغاير (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

  )12.4(كما في الجدول 

  

 لمتغير التفكير اإلبداعي حسب مجموعة (ANCOVA)نتائج اختبار تحليل التغاير ): 12.4(جدول 

  .صيل في العلوم والتفاعل بينهماوالجنس ومستوى التح

  مصدرالتباين
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

 مجموع

  المربعات

  )ف(قيمة 
مستوى 

  الداللة

  0.00  109.08  14835.75  1  14835.75  القبلي

  0.01*  7.51  1020.82  1  1020.82  المجموعة

  0.00*  23.81  3238.03  1  3238.03  الجنس

  0.00*  6.22  845.34  2  1690.67  مستوى التحصيل

  0.67  0.19  25.17  1  25.17  الجنس*المجموعة

  0.74  0.30  41.18  2  82.37  مستوى التحصيل*المجموعة

  0.73  0.32  42.98  2  85.97  مستوى التحصيل*الجنس

  0.48  0.74  100.99  2  201.97  مستوى التحصيل*الجنس*المجموعة

      136.01  127  17273.73  الخطأ

        140  748700.0  المجموع

        139  67598.25   المعدلالكلي

  (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى الداللة *
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المحسوبة لمتغير المجموعة في اختبار التفكير ) ف(أن قيمة ) 12.4(الحظ من الجدول وي

، أي أن (α ≤ 0.05)وهي اقل من ) 0.007: (، وأن مستوى الداللة يساوي)7.505: (اإلبداعي هي

يوضح المتوسطات ) 13.4(ا بين المجموعة التجريبية والضابطة، والجدول هناك فروقاً دالة إحصائي

  : الحسابية المعدلة ألداء الطلبة في التفكير اإلبداعي البعدي حسب المجموعة

  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التفكير اإلبداعي حسب ): 13.4(جدول 

  .المجموعة

 

  الخطأ المعياري  ةلمعدل ااتالمتوسط  المجموعة

  1.546  74.252  ةالتجريبي

  1.492  68.353  الضابطة

  

) 74.252(أن متوسط أداء الطلبة في للمجموعة التجريبية هو ) 13.4(ويالحظ من الجدول 

وبذلك تكون الفروق بين ) 68.353(وهو أكبر من متوسط أداء الطلبة في المجموعة الضابطة وهو 

  .وعة التجريبيةالمجموعتين لصالح المجم

  

 وأن ،)23.807(المحسوبة لمتغير الجنس هي ) ف(أن قيمة ) 12.4(يالحظ من الجدول و

 أي أن هناك فروقا ، (α ≤ 0.05)وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة ) 0.000(مستوى الداللة يساوي 

روق فإن الجدول  ولمعرفة مصدر الف،ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التفكير اإلبداعي

  :يبين المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء الطلبة في اختبار التفكير اإلبداعي حسب الجنس) 14.4(

  

  الخطأ المعياري  ة المعدلاتالمتوسط  الجنس

  1.873  78.325  ذكر

  1.712  64.280  أنثى
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 من وهو أكبر) 78.325(أن متوسط أداء الطلبة الذكور هو ) 14.4(ويالحظ من الجدول 

  .وبذلك تكون الفروق بين الجنس لصالح المجموعة الذكور) 64.280(متوسط أداء الطلبة اإلناث وهو 

المحسوبة ) ف(أن قيمة ) 12.4(وفيما يتعلق بمستوى التحصيل في العلوم فيالحظ من الجدول 

قيمة أقل وهذه ال) 0.003( أن مستوى الداللة يساوي ،)6.215(لمتغير مستوى التحصيل في العلوم هي 

 أي أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في التفكير اإلبداعي تعزى ، (α ≤ 0.05)من مستوى الداللة 

 وقد تم حساب المتوسطات المعدلة ،) منخفض، متوسط،مرتفع(لمستوى تحصيل الطلبة في العلوم 

  :يوضح ذلك) 15.4( والجدول ،لتحصيل جميع المستويات

  

حسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التفكير اإلبداعي حسب المتوسطات ال): 15.4(جدول 

  .مستوى التحصيل في العلوم

  الخطأ المعياري  ة المعدلاتالمتوسط  المستوى

  2.014  77.206  مرتفع

  2.159  70.404  متوسط

  1.997  66.298  منخفض

  

  .ج كما في الجدولوكانت النتائ L.S.Dولمعرفة مصدر الفروق استخدام اختبار ): 16.4(جدول 

  ب  أ
  فرق المتوسطات 

   ب-أ 
  مستوى الداللة

  0.019*  6.802  متوسط
  مرتفع

  0.001*  10.907  منخفض

  0.019*  6.802-  مرتفع
  متوسط

  0.184  4.106  منخفض

  0.001*  10.907-  مرتفع
  منخفض

  0.184  4.106-  متوسط

  (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى الداللة *
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بين مستوى المرتفع وكل من  أن مصدر الفروق في التفكير اإلبداعي) 16.4(يالحظ من الجدول 

منخفض بينما ال يوجد  بين بالمستوى ألهو لصالح المرتفع عند مقارنته) منخفض ومتوسط(المستويات 

فرق دال إحصائيا بالمقارنة بالمستوى المتوسط ومصدر الفروق لصالح المستوى المتوسط عند مقارنته 

  .فضبالمستوى المنخ
  

  :التفاعل بين المجموعة والجنس

المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس هي ) ف(نجد أن قيمة ) 12.4(بالعودة إلى الجدول 

 أي أنه ال (α ≤ 0.05)وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة ) 0.668(ومستوى الداللة يساوي ) 0.185(

  .فاعل بين المجموعة والجنسيوجد فروق دالة إحصائيا في التفكير اإلبداعي تعزى للت
  

  :مستوى التحصيل في العلوم والتفاعل بين المجموعة

مستوى التحصيل في  وللتفاعل بين المجموعة) ف(نجد أن قيمة ) 12.4(بالعودة إلى الجدول 

 (α ≤ 0.05) وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة) 0.739(ومستوى الداللة يساوي ) 0.303(العلوم هي 

 ومستوى جد فروق دالة إحصائيا في التفكير اإلبداعي تعزى للتفاعل بين المجموعةأي أنه ال يو

  .التحصيل في العلوم
  

  :التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في العلوم

) 0.730(وأن مستوى الداللة يساوي ) 0.316(هي ) ف(أن قيمة ) 12.4(يالحظ من الجدول 

مستوى  و أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين الجنس(α ≤ 0.05) وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة

  .التحصيل في العلوم
  

  :مستوى التحصيل في العلوم والجنس والتفاعل بين المجموعة

مستوى  والجنس وللتفاعل بين المجموعة) ف(نجد أن قيمة ) 12.4(بالعودة إلى الجدول 

 ي قيمة أكبر من مستوى الداللةوه) 0.478(ومستوى الداللة يساوي ) 0.742(التحصيل في العلوم هي

(α ≤ 0.05) أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في التفكير اإلبداعي تعزى للتفاعل بين المجموعة 

  . ومستوى التحصيل في العلوموالجنس
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  :ملخص نتائج الدراسة 3.4

  

  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة كما يأتي

لبة تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تحصيل الط )1

 .المجموعة التجريبية

 .وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور )2

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى مستوى التحصيل في  )3

 .العلوم ولصالح مستوى مرتفع

بين متوسطات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة تعزى إلى طريقة وجود فروق دالة إحصائيا  )4

 .التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة تعزى إلى الجنس  )5

 .ولصالح الذكور

ستوى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة تعزى إلى م )6

 .التحصيل في العلوم ولصالح مستوى مرتفع

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الطلبة في التحصيل تعزى للتفاعل بين  )7

المجموعة والجنس أو بين المجموعة ومستوى التحصيل أو بين الجنس ومستوى التحصيل في 

 .العلوم أو بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم

جود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الطلبة في التفكير اإلبداعي تعزى للتفاعل بين عدم و )8

المجموعة والجنس أو بين المجموعة ومستوى التحصيل أو بين الجنس ومستوى التحصيل في 

  .العلوم أو بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم



98 
 

  :الفصل الخامس

  

  :مناقشة النتائج والتوصيات

فت هذه الدراسة إلى استقصاء اثر استخدام الخيال في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى هد

  .طلبة الصف الخامس األساسي

وتحديداً ما إذا كان التحصيل والتفكير اإلبداعي يختلفان باختالف جنس الطالب ومستوى تحصيله 

ة من اربع شعب من طلبة الصف  مكونقصديةالسابق في العلوم، ولتحقيق هذا الهدف اختيرت عينة 

، وضابطة )خضعت للمعالجة التجريبية(  تجريبية-  :الخامس األساسي، وقسمت العينة إلى مجموعتين

، وأعدت الباحثة كالً من اختبار التحصيل واختبار قدرات التفكير )لم تخضع للمعالجة التجريبية(

كذلك قامت بإعداد أنشطة كدليل للمادة التجربة قبل بدء التجربة وبعدها، و اإلبداعي، وطبقت هذه

 الدراسة في المجموعة التجريبية، وبعد التطبيق وتحليل االتعليمية لكل من المعلم والمعلمة الذين طبقو

  :النتائج إحصائياً كانت نتائج الدراسة كما يلي

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول 1.5

  

ة الصف الخامس األساسي في مادة العلوم العامة، وهل ما أثر استخدام الخيال في تحصيل طلب

  ا؟التحصيل في العلوم والتفاعل بينهيختلف هذا االثر باختالف طريقة التدريس والجنس ومستوى 

 بين طلبة المجموعتين وجود فروق ذات داللة إحصائيةأظهرت نتائج تحليل اختبار التحصيل 

يبية مقارنة بالمجموعة الضابطة وفي ضوء هذه النتائج التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجر

يمكن القول أن استخدام الخيال كان له أثر كبير في فهم الطلبة للمفاهيم من الطلبة اللذين دّرسوا 

  .بالطريقة االعتيادية
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ويمكن أن نرجع هذه النتيجة إلى إستخدام طريقة الخيال التي ركزت على بناء المفاهيم العلمية 

دة العلوم بصورة اعتمدت على التفكير والتأمل والمناقشة، هذا ربما عمق مستوى الفهم لدى في ما

الطالب مقارنة بالطريقة االعتيادية التي غالبا ما تركز على إستظهار المعلومات والحقائق وحفظها دون 

ة التجريبية إلى التركيز على كيفية بناء المفاهيم وفهمها وتوظيفها، وأيضاً يعود تفوق طالب المجموع

االرتياح الذي شعر به الطلبة أثناء تعلمهم أي انعدام القلق حيث وفر استخدام الخيال بيئة تعليمية تمكن 

الطالب من اكتشاف المفهوم بطريقة استقصائية بحيث يساعده أن يبني المعنى بنفسه، ويكون أكثر 

 باستخدام الخيال يتيح الفرصة أمام طلبة فاعلية مقابل الطريقة االعتيادية وترى الباحثة أن التدريس

المجموعة التجريبية للوصول لمعرفة جديدة حول تعلمه من خالل زيادة دافعية الطلبة للتعلم، وتقدم هذه 

الطريقة للطلبة وجهة نظر جديدة ووسيلة جديدة لتذكر المعلومات وتؤدي إلى فهم راسخ ويكون هذا 

  .الفهم قابالً للتذكر فترة أطول

ا يعزز ما أظهرته النتائج اإلحصائية من تفوق طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا وهذ

باستخدام الخيال عن نظراتهم طلبة المجموعة الضابطة في التحصيل في مادة العلوم العامة، وتتفق هذه 

 (Jarett Wilke, 2006) ودراسة (Mckeller, 2006) ودراسة )2000(النتيجة مع دراسة الشنطاوي 

  ).2004( ودراسة العرجة )2000(ودراسة حمزة ) 1996(ودراسة الهالل 

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية في متوسطات التحصيل بين الذكور واإلناث 

 طريقة التدريس ألنولصالح الذكور، ويمكن تفسير تفوق الذكور على اإلناث في اختبار التحصيل 

الطالب وتثير اهتمامه وذلك لتنوع الطرق المستخدمة والتي تعودهم على باستخدام الخيال تجذب انتباه 

مادة المتعلمة والخيال ساعد التعلم الذاتي وإيجاد مداخل جديدة ومبتكرة تسهل وتيسر على الطالب فهم ال

 الذكور على أن يبدع ويبتكر بنجاح الن استخدام الخيال يؤدي الى خفض التوتر والقلق الزائد ةبالطل

دي إلى رفع كفاية التعلم لدى األفراد وخاصة الذكور عكس القلق الزائد فإنه يقلص من تدفق الطاقة ويؤ

جاعالً عملية التفكير أصعب وأقل تنظيماً وأنه يساعد الطالب على رؤية األشياء بشكل أشمل وأوسع 

ل المعلومات فعن طريق تكوين الصور المتخيلة للمادة العلمية يصبح الفرد قادراً على معالجة ك

بالطريقة التخيلية مما يساعد على حدوث التعلم النشط عند الطلبة الذكور وأن استخدام الخيال أدى إلى 

زيادة التركيز واالنتباه وهذا انعكس على التحصيل العلمي وأن تفاعل الطلبة الذكور كان ايجابيا وأكثر 
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لمدرسية واكثر حرصا على التعلم إال أن دافعية، مع أن اإلناث أكثر حرصا على القيام بالواجبات ا

استخدام الخيال في التدريس ساعد الذكور على التفوق على اإلناث في اختبار التحصيل، وتتعارض هذه 

 وتتفق مع )2004( ودراسة العرجة )2000( ودراسة حمزة )2000(النتيجة مع دراسة الشنطاوي 

 .(Mckellar, 2006)دراسة 

وق دالة إحصائياً في متوسطات تحصيل الطلبة بين المستويات وأظهرت النتائج وجود فر

وكانت لصالح المستوى المرتفع عند مقارنته بالمستويين )  منخفض-   متوسط- مرتفع (المختلفة 

المتوسط والمنخفض ويالحظ أن استفادة جميع المستويات تزداد تصاعدياً بازدياد مستوى التحصيل في 

المرتفع، المتوسط، (صلح لجميع مستويات الطلبة ينتيجة بان استخدام الخيال العلوم، ويمكن تفسير هذه ال

 جميع المستويات وشجعهم على المشاركة الفعالة والدور حيث إن استخدام الخيال راعى) ضالمنخف

النشط أثناء التعلم ومكنت كل طالب وطالبة من التقدم حسب مستواه واإلفادة منها فيما يتعلق بفهم 

أما بالنسبة لمستوى مرتفع فالتقدم في التحصيل العلمي كان أوضح وأكبر . والقوانين العلميةالمفاهيم 

ولم تتوفر دراسات سابقة من الدراسات . وذلك الن التعلم باستخدام الخيال فتحت لهم أفاقا جديدة للتفكير

  .التي راجعتها الباحثة تبحث في مستوى التحصيل في العلوم

  

  : والجنسةالتفاعل بين المجموع

أما بالنسبة للتفاعل بين المجموعة والجنس فأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في 

متوسطات تحصيل الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ويمكن تفسير ذلك بأن استخدام الخيال 

لجنسين أبديا الرغبة في في التدريس كانت محببة من قبل الجنسين الذكور واإلناث بنفس الكفاءة فكال ا

المشاركة والتفاعل مع طريقة التدريس وبدافعية عالية كما قد يرجع ذلك إلى ضبط إجراءات الدراسة 

  ).2000(عند الجنسين في كلتا المدرستين، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشنطاوي 
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  :التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم

 في متوسطات تحصيل الطلبة تعزى  دالة إحصائياً عدم وجود فروقكما وأظهرت النتائج

ويمكن تفسير هذه ) مرتفع، متوسط، منخفض(للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم 

النتيجة بأن استخدام الخيال في التدريس تصلح لجميع المستويات المرتفع والمتوسط والمنخفض وهذا 

 في اإلفادة من طريقة التدريس فيما يتعلق بفهم المفاهيم العلمية وللطلبة من يشير إلى أن هناك تكافؤاً

جميع المستويات وكان الطالب يحددون نقطة ضعفهم والعمل على معالجتها ذاتياً باالنتباه والتدريب 

ولم تتوفر دراسات سابقة من الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث بين المجموعة ومستوى . والتركيز

  .لتحصيل في العلوما

  

  :التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في العلوم

 في متوسطات تحصيل الطلبة تعزى للتفاعل دالة إحصائياًكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق 

وتتفق هذه النتيجة مع ) المرتفع، والمتوسط، والمنخفض(بين الجنس ومستوى التحصيل في العلوم 

  ).2000(دراسة الشنطاوي 

يمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن استخدام الخيال في التدريس مناسبة في اكتساب المفاهيم و

العلمية للجنسين الذكور واإلناث وللطلبة من جميع المستويات وقد خاطبت هذه الطريقة اهتماماتهم 

 الطالب واستعداداتهم لما تختص به من احترام لعقل الطالب والتأمل والتدرج من المحسوس الذي يساعد

من مستويات التحصيل المتدنية أن يشكل تصوراً صحيحاً للمفاهيم التي بدورها تساعده على الوصول 

الى المفهوم المراد اكتشافه وكذلك أنها أخذت بيد الطلبة ذكوراً وإناثاً وبشكل تصاعدي في تنمية 

فرصة كافية لكل طالب مستوياتهم التحصيلية، كل وفق ما تسمح به قدراته، وقد وفرت هذه الطريقة 

كي يفيد من أخطائه والتأمل في خطواته فكل ذلك شكل لديه الوعي بما يقوم به بحيث وجد كل طالب 

  .ضالته باستخدام الخيال
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  :التفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم

 نزى للتفاعل بيات تحصيل الطلبة تع في متوسطدالة إحصائياًأظهرت النتائج عدم وجود فروق 

  ).مرتفع، متوسط، منخفض(المجموعة والجنس والمستوى التحصيل في العلوم 

 ويمكن تفسير هذه النتيجة بمالئمة استخدام الخيال في التدريس لمستويات التحصيل في العلوم

 سواء كان ذكراً او أنثى حيث كان هناك تكافؤاً في األثر فيما يتعلق بفهم) مرتفع، متوسط، منخفض(

 من خالل التعرض لنفس إجراءات  والضابطةواكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة المجموعة التجريبة

  .المعالجة

  

  :لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة ا 2.5

  

ما اثر استخدام الخيال في درجات الطلبة في التفكير اإلبداعي؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف 

  ا؟ التحصيل في العلوم والتفاعل بينهستوى طريقة التدريس والجنس وم

بين طلبة دالة احصائياً في قدرات الطلبة في التفكير االبداعي وجود فروق  نتائجالأظهرت 

المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بروكتر 

)Proctor,   اسة تشوكيم دراسة شبه تجريبيةودر) 2000(ودراسة الشنطاوي ) 2001

)Cho & Kim, 1998 (ودراسة غوانزالس وكومبوس )Compos & Gonzales, 1997 ( ودراسة

 Alexander( ودراسة اسكندر وجيتون) 1996( الحموي &  Gelon   ودراسة نانيز) 1994

)Nanez, 1972.(  

 ةطلبة المجموعة التجريبيويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام الخيال قد اتاحت الفرصة أمام 

إذ يرى العديد من الباحثين أمثال كري، وشنك، أن الخيال مكون . بممارسة مهارات التفكير اإلبداعي

رئيسي للسلوك اإلبداعي أي أن الشخص المبدع حين يتناول موضوعاته اإلبداعية يكون لنفسه واقعاً 

نتج عمال يمتاز بمرونة األفكار وأصالة المعاني جديداً بعيدا عن الغموض والقلق فحينها يكون قادرا أن ي
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إذ أن الخيال يرتبط ارتباطاٌ وثيقاً بالتفكير ويؤدي إلى اإلبداع الذي يطور قدرة الفرد على تخيل الحلول 

  .المتاحة للمشكالت التي تواجهه

ا ما مما أدى إلى التغير االيجابي في قدرات التفكير اإلبداعي لطلبة المجموعة التجريبية وهذ

  .ظهر في استجابات الطلبة على قدرات اختيار التفكير اإلبداعي واألصالة في التفكير

كما أن التدريس باستخدام الخيال يمنح المتعلم مشاعر ايجابية ألنهم يدركون معنى ما يدرسون 

واقعية فإنهم يكونون أكثر رغبة للتعلم وتزداد قدرتهم على ترجمة الصور العقلية المتخيلة إلى أشياء 

ة وتزداد القيمة التربوية بتكامل تفكير المتعلم وهذه النتيجة أتت مؤكدة على أن التعلم باستخدام يحقيق

الخيال يحسن في تذكر المحتوى وفهم أعمق للمفاهيم وقدرة اكبر على توصيل المفاهيم المجردة، وقدرة 

 في اإلدراك فوق المعرفي، عالية على التعامل مع المشكالت، وإيجاد حلول متنوعة لها، وتطور

  .والشعور بالثقة اكبر، ويؤدي إلى دمج وتمثيل المعلومات في الذهن بطريقة فعالة

في المقابل فإن الطريقة التقليدية ال يمارس فيها المتعلم أي نشاط ذهني هادف وموجه نحو 

فرضيات، البحث عن حلول أصلية للمشكالت واكتشاف عالقات جديدة وتحديد الصعوبات وصياغة 

  .واختبارها وصوالً لصياغة النتائج

في المتوسطات الحسابية  عند دالة إحصائياً نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق  دلتكما

للتفكير االبداعي بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة الشنطاوي 

ودراسة عبد ) 1996( وكومبوس ودراسة العمر ودراسة غونزالس) 1998(ودراسة الصباح ) 2000(

  ).1993(الحميد 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بان استخدام طريقة الخيال في التدريس قد الئمت الوضع النفسي 

والعاطفي والروحي للذكور وبإلضافة إلى مالئمته لنموه الفكري وهذه الطريقة ساعدت الذكور على 

قل للتعليم عن طريق تخفيض الضغط وإبعاد األفكار السلبية عن االسترخاء والتركيز وهي تهيئ الع

وكون هذه الطريقة خبرة ممتعة وحافزة فقدرته على . مما يساهم في زيادة قدرتهم على التعبير. التعلم

تجاوز الحدود المادية بوساطة العقل وإسقاط ذاته على شي ما وتخيل أنه أصبح هو هذا الشيء فهذه 

 وغيرها من الجهود اإلبداعية وخير مثال على ذلك هو تخيل آينشتاين نفسه تمشكالمهارة هامة لحل ال

راكباً شعاعاً ضوئياً قد أدى دوراً هاما في اكتشاف النظرية النسبية أي أن الدرس الذي يوظف التخيل 
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كير  إتقان المادة الدراسية وإتقان مهارة التف- : على األقلنقد ساعد الذكور تحقيق هدفين تعليميي

اإلبداعي مما ساعد على تفوق الذكور على اإلناث خالل استجابتهم على اختيار قدرات التفكير 

  .اإلبداعي

وتعود أسباب هذه النتيجة إلى أن اإلناث في العادة يفضلن أنشطة ذات طابع قصصي وتخيلي 

درس فهذه الطريقة والذكور يميلون إلى الحركة والنشاط أثناء ال. يعتمد على استخدام الخيال والحوار

  .زادت من تركيز الذكور أثناء الدرس مما ساعد في الوصول إلى هذه النتيجة

 في المتوسطات الحسابية للتفكير اإلبداعي بين مستويات دالة إحصائياًكما تبين وجود فروق 

 وال. لصالح المستوى المرتفع عند مقارنته بين المستوى المنخفض) مرتفع، متوسط، منخفض(الطلبة 

يوجد فرق دال إحصائيا بالمقارنة بالمستوى المتوسط ومصدر الفروق لصالح المستوى المتوسط عند 

  .مقارنته بالمستوى المنخفض

ودراسة خليفة ) Compos & Gonzales, 1997( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة غوانزالس وكومبوس

  ).2003(ودراسة عبود ) 1994(

 منها في تنمية جميع مستويات الطلبة وأفاد يالئمخدام الخيال ويمكن تفسير هذه النتيجة بان است

  .التفكير اإلبداعي، وتكافؤ الفرصة بين المستويات من خالل تفاعل الجميع مع طريقة التدريس

  

  :التفاعل بين المجموعة والجنس

في أما بالنسبة للتفاعل بين المجموعة والجنس فأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً 

متوسطات التفكير االبداعي تعزى للتفاعل بين الجنس والمجموعة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

  ).2000(الشنطاوي 

ويمكن تفسير ذلك بان استخدام الخيال كان له اثر على الذكور واإلناث ولكن كان تأثيره على 

بداعي واالرتقاء بمستوى الذكور اكبر من تأثيره على اإلناث ومن خالل تنمية قدرات التفكير اال

تفكيرهم وزيادة ادراكاتهم الذهنية وربما كان للتدريب على الخيال أثر على الذكور في هذه المرحلة 

العمرية وكذلك قد يكون لالعتقادات التي تعتقدها المعلمات اللتان أجريتا التجربة أثر فيها هذه النتيجة 

  .لمثل هذه النوع من طرق التدريس
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بعين االعتبار مالحظات المعلمات المنفذات لتجربة وردود الفعل الطالب الذين ويمكن األخذ 

طبقت عليهم التجربة وحيث نقلو اثر تعلمهم على مواد أخرى غير العلوم وكذلك أصبح لديهم قدرة في 

 تحديد الهدف والتأمل قبل العمل وفي أثناء العمل وبعده ورصد التوقعات والمثابرة للوصول الى اإلجابة

  .الصحيحة

وبالمقابل تفوقت المجموعات التجريبية ذكورا واناثاً على المجموعات الضابطة التي درست 

 وقد يعود ذلك الى تركيز الطريقة االعتيادية على التلقين وعدم تمركزها حول يباألسلوب االعتياد

  .الطالب بحيث يكون دورة أقل ايجابية

  

  :  العلومالتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في

 في متوسطات التفكير االبداعي تعزى نتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياًكما أظهرت ال

  . في العلوملللتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصي

 على تنمية التفكير االبداعي لدى طلبة المجموعة استخدام الخيال عملويمكن تفسير ذلك بأن 

 في العلوم حيث أتاحة فرصة ممارسة العمليات الذهنية التجريبية بغض النظر عن مستوى تحصيلهم

  .واالرتقاء بالتفكير االبداعي لدى الطلبة من جميع المستويات

ولم تتوفر دراسات سابقة من الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث في المجموعة ومستوى 

  .التحصيل

  

  :التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في العلوم

ائج عدم وجود فروق دالة احصائياً في متوسطات التفكير االبداعي تعزى كما أظهرت النت

للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في العلوم وقد توافقت هذه الدراسة مع الدراسة التي قام بها 

التي أشارت الى أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاه نحو اإلبداع تعزى لمستوى ) 2003(عبود 

الدراسي والجنس وهذا يعني أن استخدام الخيال يصلح لكال الجنسين ذكورا واناثا ومن جميع التحصيل 

  .المستويات ويؤدي الى تنمية التفكير االبداعي لديهم
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  : التفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم

البداعي تعزى كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائياً في متوسطات التفكير ا

مالئمة التدريس في استخدام  للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم وهذه يعني

الخيال لجميع الطلبة من الجنسين ومن جميع المستويات إذ أن الطالب ذكراً أم انثى في المجموعات 

ر متقارب في فهم المفاهيم في التجريبية ومستويات تحصيلية متباينة، أي أنه كان لهذه المتغيرات أث

وحدة العلوم المختارة في هذه الدراسة وهناك تكافؤاً في األثر فيما يتعلق تنمية التفكير االبداعي لدى 

طلبة المجموعة التجريبية خالل التفاعل معها واالنخراط في العملية التعليمية التعلمية ومن خالل ضبط 

ابقة من الدراسات التي التي راجعتها الباحثة تبحث في التفاعل ولم تتوفر دراسات س. إجراءات المعالجة

  .بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم

  

  :التوصيات 3.5

  

  : بما يليةوصي الباحثإليها الدراسة تفي ضوء النتائج التي توصلت 

  :توصيات لمديرية المناهج

  : لمديرية المناهج بما يليةثوصي الباحت

ليم التخيلي كطريقة تدريس متبعة في مدارسنا في مختلف المواضيع بشكل عام وفي اعتماد التع )1

 .العلوم بشكل خاص

إثراء منهاج العلوم والمناهج التعليمية بمنشطات عقلية وأنشطة تربوية تحفز الطلبة على  )2

 ).مساعدتهم لتوظيف خياالتهم إيجابياً(استخدام مجمل الدماغ لديهم بشقيه األيمن واأليسر

  .دراج هذه الطريقة في كتاب دليل المعلم للمنهاج الجديد بهدف تنويع طرق التدريسإ )3
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  :توصيات لإلشراف والتوجيه

  : لإلشراف والتوجيه بما يليةوصي الباحثت

عقد دورات تأهيلية للمعلمين حول موضوع التعليم التخيلي بهدف إعدادهم الستخدامه كطريقة  )1

 .تدريس في المدارس

 .ين على توظيف التعليم التخيلي في غرفة الصفتدريب المعلم )2

 .تزويد المعلمين بالمحتوى والمواد التدريبية واألمور الفنية الخاصة بالتطبيق )3

  
  :توصيات للمعلمين

  : للمعلمين بما يليةوصي الباحثت

 .التدريب على كيفية استخدام التعليم التخيلي في غرفة الصف )1

  . بجديةتوظيف التعليم التخيلي في غرفة الصف )2

  

  :باحثينتوصيات لل

اجراء المزيد من الدراسات واالبحاث العلمية الجديدة التي تتناول أثر استخدام الخيال على مستويات 

  .صفية مختلفة ومباحث أخرى

اجراء المزيد من الدراسات واالبحاث العلمية الجديدة التي تتناول متغيرات أخرى اضافة الى 

  . الدراسةالمتغيرات التي تناولتها هذه
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   )1( ملحق رقم 

  

  تحكيم فقرات اختبار التحصيل في العلوم

  

  ة/المحترم__________________________ ة /حضرة السيد

  

اثر استخدام الخيال في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة الصف "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من " تكماالوذلك اس". الخامس األساسي

  .جامعة القدس

  

لذا ومن اجل اختبار اثر استخدام التخيل في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل فقد أعدت 

 يرجى من حضرتكم التكرم ،لما عهدناه فيكم من خبرة عملية وعلمية" الباحثة هذا االختبار ونظرا

  . وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا،تحكيم هذا االختبار وإبداء الرأي في فقراتهب

  

  مع الشكر والتقدير

  

  اسبرانس قطيمي: الباحثة
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   )2( ملحق رقم 

  

  جدول مواصفات اختبار التحصيل في العلوم

  مستويات المعرفة

  .تطبيق  .فهم  .تذكر  .المحتوى

المستويات العليا 

تحليل تركيب 

  .تقويم

 مجموع

  .الفقرات

الوزن 

  .النسبي

أنواع : الدرس أألول

  .المادة

  ).1،2،8( ف 1س

  ).1،3،4( ف 2س

  ).1( ف 3س

 ف 2س

)2.(  

 ف 11س

)1،2،3.(  

    11  33%  

  :الدرس الثاني

  .المخاليط

  ).5،6( ف 2س

  ).2( ف 3س

  ).1( ف 4س

  .11س

  

 ف 9س

)1.(  

  

  %25  9  ).1،2،3( ف 8س

: الدرس الثالث

التغيرات التي تحدث 

  الموادعلى 

  ).3،4،6( ف 1س

  ).7( ف 2س

 ف 4س

)2.(  

 ف 5س

)8.(  

  

  
  ).1( ف 7س

  ).1( ف 10س
8  21%  

  :الدرس الرابع

  .فصل المواد

  ).5،7( ف 1س

  ).8( ف 2س

  ).3( ف 3س

  %21  7  ).1،2،3( ف 6س    

  100  35  8  1  6  20  :مجموع الفقرات

  .تعني فقرة) ف(  .تعني سؤال) س(  : مالحظة
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   )3( ملحق رقم 

  

   التحصيل في العلوماختبار

  )بعدي/ قبلي(

  الخامس األساسي: الصف       ...........................ة/اسم الطالب

  / / :التاريخ         ...........................اسم المدرسة

  ساعة ونصف: الزمن                ) (الشعبة 

  )50(مجموع العالمات             )11(عدد األسئلة 

  

  )عالمات 12(                :السؤال األول

  :أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي ) X( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )  √( ي إشارة /ضع

 )   (         .(Fe)رمز الحديد  و)S(رمز الذهب هو  .1

 )   (          .يمكن رؤية الذرة بالمجهر االلكتروني .2

 )   (        .لحدوث الصدأ يشترط وجود الماء واألكسجين .3

  في شكل المادة أو حجمها دون تغييرالتغير الكيميائي هو تغيير .4

 )   (              .في اللون أو الرائحة

 )   (          .تبقى كتلة المواد ثابتة أثناء التغّير الطبيعي .5

 )   (      .يتم الحصول على العطور من األزهار بطريقة التقطير .6

 )   (  . يمكن فصل مكونات المحلول بعضها عن بعض بواسطة عملية الترشيح .7

 )   (          .كونات المركب بسهولةيمكن فصل م .8

  ) عالمات12(              :السؤال الثاني

  :ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية/ضع

 :جميع ما يلي من المركبات ما عدا .1

 ثاني أكسيد الكربون. د  الذهب. ج    الملح. ب    السكر  . أ
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 :تحول المادة من حالة الصالبة إلى الغازية تسمى .2

 التكاثف. د  التجمد. ج    التبلور. ب   يالتسام  . أ

 :وحدة بناء العنصر هي .3

 هي المادة النقية. د    هو المركب. ج    هي الذرة. ب  هو الجزيء  . أ

 :يستخدم الكلور في .4

 مكافحة اآلفات. د  صناعة الدهان. ج  صناعة الشبابيك. ب  تعقيم المياه  . أ

  :جميع ما يلي مخاليط ما عدا .5

    المكسرات. د  يدالحد. ج  الهواء الجوي. ب  ماء البحر  . أ

 :يعتبر البرونز مثاالً على .6

  المخاليط غير المتجانسة. د  المركبات. ج    السبائك. ب  العناصر  . أ

 :العملية التي تمثل تغيراً كيميائياً هي .7

 االنصهار. د  الغليان . ج    االحتراق . ب    التبخر  . أ

 :لفصل مكونات ملح الطعام عن بعضها البعض يتم استخدام .8

  التحليل الكهربائي. د  التبخر. ج    الترشيح. ب    التقطير  . أ

  

  ) عالمات6(              :السؤال الثالث

         :ي المقصود مما يلي/وضح

 ...........................................................................:المادة النقية .1

........................................................................................ 

 ....................................................................:المخلوط المتجانس .2

........................................................................................ 

 ...............................................................................:الترويق .3

........................................................................................ 
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  ) عالمات3(              :السؤال الرابع

  :ي خط تحت الكلمة أو العبارة المختلفة مع التفسير/ ضع

 الملح      السكر،      الفضة،    الماء، .1

 .....................................................:....................التفسير

 الصدأ    االحتراق،    سلق البيضة،    التجمد، .2

 :.........................................................................التفسير

  

  )عالمتان(              :السؤال الخامس

  :ي ما يأتي/علل

  .أشم رائحة العطر عن بعد

......................................................................................................

....................................................................................  

  

  ) عالمات3(              :السؤال السادس

  :ي طريقة لفصل كل من المواد التالية/اقترح

 .............................................................. على المالبس المبتلةالماء .1

 ..........................................................................الرمال والماء .2

  .....................................................................ملح الطعام واألرز .3

  )عالمتان(                :السؤال السابع

  :ي حال للمشكلة اآلتية/اقترح 

  .البوابات الحديدية عرضة للصدأ أكثر من غيرها

......................................................................................................

....................................................................................  
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  ) عالمات3(                :السؤال الثامن

  :ي كل من المذيب والمذاب فيما يأتي/صنف

  

  المذاب  المذيب  المحلول

  .1  .1  .الكحول والماء. 1

  .2  .2  .محلول ملح الطعام. 2

  .3  .3  .طالء األظافر مع األسيتون. 3

   

  )عالمتان(             :السؤال التاسع

وإلى الكأس ) برادة حديد( لدينا ثالث كؤوس فيها كميات متساوية من الماء ُأضيفَ إلى الكأس األول

  ).ملعقة سكر(الكأس الثالث ) تراب(الثاني 

  فأي الكؤوس يحتوي على مخلوط متجانس

.............................................................................................  

  

  

  ) عالمات2(             :السؤال العاشر

  :ي التغيرات التالية إلى تغيرات طبيعية وتغيرات كيميائية/صنف

  .صهر الزبدة في المقالة. 1

  .للطحين والماء) باكنج باودر(إضافة مسحوق الخميرة أو . 2

  

  تغيرات كيميائية  تغيرات طبيعية
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  ) عالمات3(            :السؤال الحادي عشر

  :ي فرقا واحدا بين/أكتب

  الزبدة والزيت

..........................................................................................  

  المغنيسيوم وأكسيد المغنيسيوم

..........................................................................................  

  ديد النقيالفوالذ والح

..........................................................................................  

  

  

  

  انتهت األسئلة

  مع التمنيات بالنجاح والتوفيق

  

  اسبرانس قطيمي: الباحثة
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   )4( ملحق رقم 

  

  تحكيم اختبار قدرات التفكير اإلبداعي

  

  ة/ المحترم_________________________ ة /حضرة السيد

  

اثر استخدام الخيال في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب " وذلك استكماال" الصف الخامس األساسي

  .التدريس من جامعة القدس

  

 ونظرا لما عهدناه ، لقياس قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطلبةومن اجل ذلك أعدت الباحثة هذا االختبار

 وإبداء الرأي في فقراته ، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار،فيكم من خبرة علمية وعملية

  ".وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا

  

  مع الشكر والتقدير

  

  اسبرانس قطيمي :الباحثة
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   )5( ملحق رقم 

  

  )ات التفكير اإلبداعياختبار قدر(

  .............................:اسم المدرسة  ............................:ة/اسم الطالب

  / /  :التاريخ    )  (الشعبة    الخامس األساسي: الصف

                        

  :تعليمات عامة

  :أختي الطالبة/ أخي الطالب

 .ي في مكونات التفكير اإلبداعيوضع هذا االختبار لقياس قدرتك على التفكير اإلبداع - 

 .أرجو قراءة الفقرات الموجودة بتمعن، لكي تعرف المطلوب منك - 

 .التزم بالوقت المحدد لكل فقرة وال تترك فقرة دون إجابة - 

حاول إعطاء أكبر عدد ممكن من اإلجابات التي ال يفكر فيها أحد من زمالئك، وبكلمات وجمل  - 

 .مفيدة وذات معنى

ل سؤاالً بعد البدء باإلجابة، ارفع إصبعك بهدوء وستجد المعلمة بجانبك لتجيب إذا أردت أن تسا - 

 .عن استفساراتك

 .ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك - 

  

  مع الشكر والتقدير

  

  .اسبرانس سابا قطيمي :الباحثة
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  )اختبار القدرة على التفكير اإلبداعي(

  :الطالقة في التفكير: أوال

 )خالل دقيقتين(    )س( الكلمات التي تبدأ بحرف ي أكبر عدد ممكن من/أكتب .1

1..............................     6..............................  

2..............................     7..............................  

3..............................     8..............................  

4..............................     9..............................  

5..............................     10.............................  

 

 )خالل دقيقتين(   )ر(ي أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تنتهي بحرف /أكتب .2

1..............................     6..............................  

2..............................     7..............................  

3..............................     8..............................  

4..............................     9..............................  

5..............................     10.............................  

  

  )خالل دقيقتين(    :ي اكبر عدد ممكن من أسماء أشياء كروية الشكل/أكتب .3

  1..............................     5..............................  

  2..............................     6..............................  

  3..............................     7..............................  

  4..............................     8..............................  
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  )خالل دقيقتين.(ي أكبر عدد ممكن من أسماء مخاليط متجانسة من البيئة المحلية/أكتب .4

1..............................     5.............................. 

2..............................     6.............................. 

3..............................     7.............................. 

4..............................     8..............................  

  

  المرونة الفكرية: ثانياً

 :ليةي أكبر عدد ممكن من االستعماالت غير الشائعة لألشياء التا/أكتب .5

 )خالل دقيقتين لكل منها(

 ):جريدة(صحيفة  •

1..............................     4..............................  

2..............................     5..............................  

3..............................     6..............................  

 

  :الدبوس •

1..............................     4..............................  

2..............................     5..............................  

3..............................     6..............................  

  

ات الكوال البالستيكية لعبو(ي اكبر عدد ممكن من االستعماالت المتنوعة وغير مألوفة /اكتب .6

  )خالل دقيقتين(            ).الفارغة

1..............................     4..............................  

2..............................     5..............................  
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3..............................     6..............................  

 )خالل دقيقتين(  . جملة مفيدة من كلمات تبدأ بالحروف التالية على التواليي/كون .7

  )ف، س، م، ح، ج(

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.....................................................  

  

 .ي االستعماالت التي تراها ممكنة للماء في الحياة اليومية غير مجال الغذاء/أذكر .8

  )خالل دقيقتين(

1..............................     4..............................  

2..............................     5..............................  

3..............................     6..............................  

  

  :أألصالة في التفكير: ثالثاً

  )خالل دقيقتين(  ماذا يحدث لو توقف الناس عن تناول احتياجاتهم من الطعام؟ .9

1..............................      4..............................  

2..............................      5..............................  

3..............................      6..............................  

  

  )خالل دقيقتين(     ماذا يحدث لو فهم اإلنسان لغة الطيور والحيوانات؟ .10

1..............................      4..............................  

2..............................      5..............................  
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3..............................      6..............................  

  )خالل دقيقتين(        ماذا يحدث لو توقفت األرض عن الدوران؟ .11

1..............................      4..............................  

2..............................      5..............................  

3..............................      6..............................  

  

أمامك ثالثة مسائل حسابية أضف إليها مسألتين مشابهتين على نفس النمط ثم استخرج ناتج  .12

 )خالل دقيقتين(    .جمع كل منها، واستنتج العالقة بين نواتج الجمع

1+     3+        5+     +            +       

    2                4               6                            .             
  

  .....................................................................................:العالقة

  

 انتهى االختبار
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   )6( ملحق رقم 

  

  ل في التدريساية الستخدام الخيتحكيم األنشطة التدريب

  

  ة/المحترم__________________________ ة /حضرة السيد

  

اثر استخدام الخيال في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة : " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

يس من ، استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدر"الصف الخامس األساسي

  .جامعة القدس

وقد أعدت الباحثة هذه األنشطة التدريبية لهذا الغرض ونظراً لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية، 

  .يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه األنشطة وإبداء الرأي فيها

  

  

  مع الشكر والتقدير

  

  اسبرانس قطيمي  :الباحثة
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   )7( ملحق رقم 

  

  ة/دليل المعلم

 . أنشطة تدريبية مبنية على استخدام الخيال في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيللتدريس

  

  :مقدمة األنشطة التدريبية

نشهد اليوم تسابقا بين دول العالم من أجل الولوج في األلفية الثالثة واللحاق بركب التقدم والتطور، من 

ومبدعين ليصنعوا مستقبالً أفضل خالل رعاية أبنائها وتقديم يد العون لهم كي يصبحوا مفكرين 

  .لمجتمعهم وأمتهم

ونظراً ألهمية وصول األفراد إلى نتاجات اإلبداع عن طريق أساليب حديثة مثل التخيل، فإننا مطالبون 

وثيقا " بتوفير أفضل الفرص لتدريبهم عليها، فقد وجد العديد من الباحثين أن التخيل يرتبط ارتباطا

داع الذي من شأنه أن يطور قدرة الفرد على إدراك المواقف واألحداث، وتخيل بالتفكير، ويؤدي إلى اإلب

  .الحلول المتاحة للمشكالت التي تواجهه، باإلضافة إلى تخيل ما سيكون عليه المستقبل

وقد جاءت هذه المحاولة لكي تساهم في بناء أنشطة تدريبية جديدة، مبنية على التخيل، من أجل تنمية 

  .اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة الصف الخامس األساسيمهارات التفكير 

  

 :اإلطار العام لألنشطة التدريبية المبنية على التخيل 

 .التعريف بخطوات التخيل .1

يمكن استعمال التخيل، والتدريب عليه لجميع األعمار، لكن األطفال األصغر سنا  .2

 .يستفيدون منه أكثر

 .هم التخيلية بأساليب لفظية وغير لفظيةإتاحة الفرصة أمام الطالب للتعبير عن خبرات .3

صممت األنشطة على شكل لقاءات تدريبية من المواد الدراسية التي يحتويها المنهاج  .4

 .الدراسي في مادة العلوم للصف الخامس األساسي
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  :أهداف األنشطة التدريبية

 من خالل تدريبات  تهدف األنشطة التدريبية إلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل، وذلك

طورت لتساعد الطلبة المتدربين على إثارة ما لديهم من طاقات موجودة واستثمارها إلى أقصى حد 

  .ممكن

والهدف األساسي من األنشطة التدريبية المبنية على التخيل هو تدريب الطلبة على التخيل من أجل 

  .تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى الطلبة

  

  : األنشطة التدريبية في تحقيق األهداف التاليةتساهم •

تدريب الطلبة على تكوين صور عقلية محسوسة، في غياب المصدر الحسي األصلي، ما  .1

 .يسهل عمليات المعالجة الذهنية للمثيرات لدى الطلبة

تدريب الطلبة على تشكيل صور عقلية متخيلة ألفكارهم، ما يساهم في معرفة هذه األفكار  .2

 . معها بشكل نشط فعالوالتعامل

 .مساعدة الطلبة على تنمية المقدرة على التنظيم والتخطيط والتفكير بشكل فعال .3

تنشيط الطاقة الخيالية لدى الطلبة من خالل تجاوز األطر اإلدراكية المستقرة لديهم،  .4

 .ومساعدتهم على بناء أطر جديدة تتفق مع حاجاتهم وإمكاناتهم

 .ل، والتعبير عن تخيالتهم بحرية، عما يرونه صائباًتحرر الطلبة من الخوف والخج .5

  

  : أسلوب التدريب المهني على األنشطة التدريبية

يبدأ األسلوب الذي يتم التدريب فيه على األنشطة التدريبية بطريقة التخيل، عن طريق مناقشة 

اقف بصورة الطلبة في الموقف التعليمي، بعد تهيئتهم، يطلب منهم التخيل بما يتناسب مع المو

" موجهة من المعلم، مع إعطاء الحرية للطالب في إنتاج الصور الذهنية المتخيلة بما يراه مناسبا

  .للموقف

يقوم الطلبة بمناقشة تخيالتهم، ووصف الصور الذهنية التي تخيلوها، وفي بعض األحيان يتم رسم 

  .هذه التخيالت
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  :لتنفيذ األنشطة يجب مراعاة ما يلي

 .ير لبعض األدوات الالزمة لتنفيذ التخيلاإلعداد والتحض .1

 .إعالم الطلبة عن الموقف المراد تخيله في بداية اللقاء، ومناقشة بعض األمور المتعلقة بذلك .2

 .التأكيد للطلبة بأن الهدف من التخيل هو ممارسة الحرية المطلقة لتخيالتهم .3

تخيالت مستقلة مختلفة لكل مناقشة الطلبة بالوصف والتحليل لتخيالتهم، والتأكيد على وجود  .4

 .طالب

 .عدم التعليق على تخيالت الطالب، سواء باإليجاب أو بالسلب .5

 .تشجيع الطلبة على التخيالت غير المألوفة والمتعددة الجوانب .6

  

  :خطوات التخيل

 .االسترخاء من الضغوط النفسية .1

هاديء من التأمل، عندما يصبح كل شي بداخلنا ساكناً، وعندما نصل إلى المكان ال:  التركيز .2

نستطيع عندها أن نرى ونسمع ونحس ونشعر بوضوح، وتساعدنا تمارين التركيز على شحن 

 .بصيرتنا الداخلية والتحكم في تخيالتها

كلما اعتمدنا على تعدد الحواس في معرفة األشياء، زاد ما نتعلمه، : الوعي الجسمي والحسي .3

 .التخيالتكما أن اإلحساس المتعدد يوسع مجال خبراتنا ب

بعد أن نتعلم االسترخاء، والتركيز بالحواس المتعددة، نصبح مستعدين لخبرات التخيل : التخيل .4

 . التحكم بمسار هذه التخيالت من قبل األفرادمالموجهة العميقة، ومن المه

الرسم والكتابة : من المفيد التعبير عن العمل التخيلي بشكل لفظي أو غير لفظي، مثل: التعبير .5

 .ركات الجسديةوالح

يشجع التخيل األفراد على التأمل بالتخيالت الداخلية وكيفية االستفادة منها وتوظيفها في : التأمل .6

 ).1993، حاليين(الحياة العملية
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  :النشاط األول

  -حاالت المادة الثالث  -

  :األهداف

 .أن يتعرف الطالب إلى حاالت المادة الثالث .1

 .من حالة إلى أخرىأن يذكر الطالب طرق تحويل المادة  .2

  .أن يذكر الطالب أهم صفات المادة في كل حالة من حاالتها الثالث .3

  

  :التهيئة

  ....وخصائص كل حالة من هذه الحاالت.... حاالت المادة المعروفة.... تحدث عن أشكال المادة

  

  :التخيل

خيل أنك ترتدي أغلق عينيك وعند العد لثالثة ت... تخيل نفسك تسير في مكان جميل تحب أن تزوره

أغمض عينيك وتخيل نفسك كمسيرة غيمة تسير في دورة األمطار ... مالبس دافئة وقبعة وقفازات

... تخيل نفسك تقف على جبل مرتفع وقد تساقطت عليه حبات بيضاء جميلة... تتساقط دموعها أمطاراً

هل ... عب بهذه المادةثم تقرر الل... وترى األصدقاء يلعبون ويمرحون في المادة الجميلة البيضاء

انه يخاف من ... إنه ال يلعب... انظر إلى أحد أصدقائك... تستمتع باللعب بها؟ هل تشعر بالبرودة

  .فتشجعه على اللعب بها... يطلب منك المساعدة... ألنه يشعر بالبرودة... اللعب بهذه المادة

لبيضاء إلق نظرة أخيرة على هذه تخيل ماذا يحصل للمادة ا... تخيل سطوع الشمس في الصباح الباكر

  .المادة التي سافرت في أرجائها، وحينما تنتهي من ذلك يمكنك أن تعود إلى الغرفة وتفتح عينيك

  

  :التقويم

  .أذكر حاالت المادة الثالث. 1

  .أذكر صفات كل حالة من حاالت المادة. 2

  ماذا نستفيد من الماء؟. 3
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  :النشاط الثاني

  -عنصر األكسجين -

  

  :دافاأله

 .أن يوضح الطالب المقصود بالعنصر .1

 .أن يعدد الطالب استخدامات بعض العناصر .2

  .أن يذكر الطالب بعض العناصر التي تستخدم في الحياة اليومية .3

  :التهيئة

  .أطلب من الطالب أن يذكروا بعض العناصر الموجودة في الطبيعة ومعرفة بعض خواصها

  :التخيل

تخيل نفسك . دة بعضنا بعضا في رحلة تخيلية للتعرف على بعض العناصرسنقوم اليوم بتهيئة أنفسنا لقيا

هل بمقدورك أن تعيش بدون ذلك العنصر؟ أغمض ... عنصر األكسجين، وتخيل الحياة بدون أكسجين

كيف يكون شعورك بدون هذا ... وقفة... تخيل فقدان األكسجين في المستشفيات... عينيك وتوقف لحظة

استخدامات ذلك العنصر في حياتك، اآلن أترك هذه المشهد وتصور نفسك ال العنصر المفيد؟ تخيل 

  .تملك ذلك العنصر المهم

  :التقويم

  .صف الحياة بدون أكسجين. 1

  .أذكر استخدامات عنصر األكسجين. 2

  .أذكر بعض العناصر التي تستخدم في الحياة اليومية. 3
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  :النشاط الثالث

  -اتحاد عنصر مع عنصر آخر  -

  :فاألهدا

 .أن يحضر الطالب مركباً مكوناً من اتحاد عنصر مع عنصر آخر .1

 .أن يذكر الطالب مواصفات مركب كبريتيد الحديد .2

  .أن يذكر الطالب طريقة يفصل فيها عنصر الحديد عن الكبريت .3

  :المواد المستخدمة

  .مسحوق الكبريت وبرادة الحديد

  :التهيئة

ما أكثر العناصر استخداماً؟ ماذا نستفيد من . ناصراطلب من الطالب أن يتحدثوا عن فوائد بعض الع

  تلك العناصر؟ وما رأيكم لو كان الكون بدون عناصر؟ ماذا سيغير ذلك في حياتكم؟

  :التخيل

ما شعورك ولو وضعوا فوقك ... وقفة... أغمض عينيك وتخيل نفسك وقد تحولت إلى برادة حديد

تريد أن تتخلص من ذلك ... صبحتا مادة واحدةثم سخنت المادتان معاً حتى أ... مسحوق الكبريت

... تخيل طريقة تساعدك في التخلص من ذلك العنصر... وقفة... العنصر وفصله عن برادة الحديد

  .تخيل موقف أصدقائك أثناء طلب المساعدة... أطلب المساعدة من أصدقائك... وقفة

  :التقويم

  .أكتب مواصفات برادة الحديد والكبريت .1

 .ت مركب كبريتيد الحديدأكتب مواصفا .2

  .اذكر طريقة تفصل بها عنصر الحديد عن الكبريت .3
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  :النشاط الرابع

  -اتحاد عنصر ومركب  -

  

  :األهداف

 .أن يحضر الطالب مركباً من خالل اتحاد عنصر مع مركب .1

  .أن يذكر الطال استخدامات حامض الكبريتيك .2

  :المواد المستخدمة

  .يكبرادة الحديد السوداء وحامض الكبريت  

  :التهيئة

أطلب من الطالب أن يناقشوا ويصفوا بعض العناصر، وأن يتخيلوا المادة الناتجة من اتحاد عنصر مع 

  .مركب

  :التخيل

أغمض عينيك وتخيل نفسك برادة الحديد السوداء، ما هو شعورك وأنت تشبه ذلك العنصر أسود 

تخيل المركب الناتج من ذلك ... لكبريتيكوتخيل َأنه وضع فوقك حامض ا... فكر قليالً... وقفة... اللون

افتح ... وقفة... واآلن عد إلينا في هذه الغرفة... وقفة... فكر في قواعد األمان والسالمة... الخلط

  .وحاول وصف المركب الناتج... عينيك

  :التقويم

  .صف المادة التي تكونت. 1

  .اذكر استخدامات المادة الناتجة من تحضير المركب. 2
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  :شاط الخامسالن

  -اتحاد مركب مع مركب آخر  -

  :األهداف

 .أن يتعرف الطالب إلى كيفية تكون مركباً من اتحاد مركب مع مركب آخر .1

 .أن يذكر الطالب خصائص مركب السكر .2

  .أن يعرف الطالب المركب .3

  :المواد المستخدمة

  .سكر وحامض الكبريتيك المخفف  

  :التهيئة

عية للمركب، واعرض عليهم صوراً لبعض المركبات إذا كان إجعل الطالب يناقشون الخصائص الطبي

  .ذلك ممكناً ومتوفراً

  :التخيل

... وتخيل صديقاً لك جزيئاً من حامض الكبريتيك المخفف... تخيل نفسك جزيئاً من السكر األبيض

تخيل لونه ... وقفة... تخيل حالوة السكر... وقفة... صف مشاعرك عندما يضعونك في كأس الشاي

تخيل نفسك عندما يضعون . صف مشاعرك وأنت تشبه لون الثلج األبيض الناصع... بيض الناصعاأل

تخيل كيف أصبح لونك بعد وضع .. .فوقك حامض الكبريتيك المخفف، ما هو شعورك وقد تغير لونك؟

  .دعنا نناقش ما حدث... افتح عينيك وانظر إلى لونك الجديد... حامض الكبريتيك فوقك

  :التقويم

  .صف بالتفصيل التغيرات التي حدثت على السكر عند إضافة حامض الكبريتيك. 1

  ما هو المركب؟. 2

  .اذكر خواص مركب السكر ومكوناته. 3
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  :النشاط السادس

  -المخاليط  -

  

  :األهداف

 .أن يعرف الطالب المخلوط .1

 .أن يذكر الطالب بعض أنواع المخاليط .2

  .أن يذكر الطالب خصائص بعض المخاليط .3

  :ةالتهيئ

  ...ثم أطلب منهم أن يرسموا ما يرونه. أطلب منهم أن يتخيلوا مجموعة من المخاليط

  :التخيل

فكر من سنأخذ معنا في هذه : أوالً... سنقوم اليوم بتهيئة أنفسنا لقيادة بعضنا بعضاً في رحلة تخيلية

... حديد والملحتخيل نفسك المغناطيس، وأنت تزور في رحلتك مخلوطاً من الرمل وبرادة ال. الرحلة

لم يحصل بيني وبين الرمل ... وقفة... تخيل ماذا عمل معك الرمل والملح وبرادة الحديد... وقفة

والملح أية عالقة، ولم أنجذب نحو أي منها، ولكن حصل بيني وبين برادة الحديد عالقة قوية وانجذبت 

تك التخيلية لتخبرنا عن تجربتك هييء نفسك للعودة من رحل... وقفة... نحوي هذه المادة والتصقت بي

  ...دعنا نناقش تجربتك... في هذه الرحلة الجميلة

  :التقويم

  .أذكر خصائص بعض المخاليط. 1

  ما هو المخلوط؟. 2

  .قارن بين المخلوط والمركب. 3
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  :النشاط السابع

  -) المتجانسة(المخاليط الطبيعية  -

  

  :األهداف

 .جانسةأن يتعرف الطالب على بعض المخاليط المت .1

  .أن يعرف الطالب المخلوط المتجانس .2

  :التهيئة

  أسأل المجموعة، من زار البحر؟ هل قام أحد منكم بالسباحة تحت الماء، أو شاهد صورا للبحر؟

  :التخيل

أغلق عينيك، وخذ ببطء ... وقفة... قرر أين ستذهب، إلى البحر الميت. ستقوم اليوم برحلة إلى البحر

يمكن أن تزود ... فكر ماذا ستلبس لحمايتك وأنت تغوص في الماء... إلى البحروصلنا ... نفساً عميقاً

ماذا ترى؟ تسمع؟ ... إبدأ هبوطك في الماء انظر حولك أنظر إلى الماء... نفسك بعجل سباحة يحميك

أي شيء !... هل يوجد حياة في البحر الميت!... هل يوجد أسماك... وقفة... تشم؟ تحس؟ تتذوق؟

ماذا ... وقفة...ما المادة المخلوطة بالماء هناك؟... ؟ هل تذوقت طعم الماء وأنت تسبح؟الحظته هناك

ولماذا ... وماذا نستفيد من مياه ذلك البحر؟... وما هي مكونات ذلك الماء؟... نسمي ماء البحر الميت؟

  .تك التخيليةافتح عينيك وأخبرنا عن األشياء التي رأيتها أثناء رحل... وقفة...سمي بالبحر الميت؟

  : التقويم

  ما هو المخلوط المتجانس؟. 1

  ممَّ يتكون ماء البحر الميت؟. 2

  لماذا ال توجد حياة في البحر الميت؟. 3
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  :النشاط الثامن

  -غير المتجانسة : المخاليط -

  

  :األهداف

 .أن يتعرف الطالب على بعض المخاليط غير المتجانسة .1

  .أن يعرف الطالب المخلوط غير المتجانس .2

  :التهيئة

  .أطلب من الطالب أن يتناقشوا فيما بينهم، وأن يذكروا بعض المخاليط غير المتجانسة والتي يحبونها

  :التخيل

تصور ) كرر ذلك حسب الحاجة(أحبسه أخرجه بتنهد حقيقي ...أغمض عينيك وخذ ببطء نفساً عميقاً

أنظر إلى ... وقفة... حدها اآلنالمخلوط المفضل لديك، وإذا كانت لديك عدة مخاليط مفضلة، فاختر أ

استنشق نكهته بأخذ نفس عميق من هذا المخلوط وإدخاله إلى ... هذا المخلوط وراقب كل تكويناته

اآلن إلمس المخلوط بإصبعك أو بيدك والحظ ملمسه هل هو قاسٍ، هش، ناعم، ... وقفة... جسمك

ما ... وقفة... ر به وتتذوقه؟ببطء حرك المخلوط في فمك، كيف تشع... وقفة... حريري، ثخين؟

وتمتع بكل .. .ابتلعه... اآلن استمر في أكل المخلوط... وقفة...الصوت الذي يحدثه المخلوط في فمك؟

واعياً ومنتعشاً ومستعداً لمناقشة ... جهز نفسك للعودة هنا إلى غرفة الصف... وقفة... قضمة تأخذها

  .هذا التخيل

  :التقويم

  لمتجانس؟ما هو المخلوط غير ا. 1

  .أذكر بعض المخاليط غير المتجانسة. 2
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  :النشاط التاسع

  -المحاليل  -

  

  :األهداف

 .أن يتعرف الطالب على بعض المحاليل المائية .1

 .أن يذكر الطالب بعض المواد التي تذوب في الماء .2

  .أن يذكر الطالب بعض المواد التي ال تذوب في الماء .3

  :التهيئة

 سوف يستخدمون هذا التمرين التخيلي حتى يتخيلوا بعض المحاليل أخبر األشخاص الذين معك أنهم

  .المائية الموجودة في الطبيعة

  :التخيل

اختر ... أنظر إلى الماء الذي يتدفق من الصنبور هل تحب منظر المياه وهي منهمرة... استعد للتخيل

ل أن الكأس األول تخي... ضع قليال من الماء في كل كأس من هذه الكؤوس.. .مجموعة من الكؤوس

والثاني ملعقة صغيرة من السكر، والثالث ملعقة صغيرة من ... أضيفت إليه ملعقة صغيرة من الملح

أي من هذه المواد ال يذوب ... الزيت، تخيل تلك المواد الموضوعة في الكؤوس، أي منها ذاب في الماء

 المحاليل المائية التي تذوب في استنتج أي منها... تخيل المحلول الناتج في كل كأس... في الماء

ارجع إلى غرفة الصف وصف لنا ... وأي منها محاليل غير مائية ال تذوب في الماء... وقفة... الماء

  .ما كنت تتخيل

  :التقويم

  ما هي المحاليل المائية؟. 1

  ما هي المحاليل غير المائية؟. 2

  ما المواد التي ذابت في الماء؟. 3
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  :النشاط العاشر

  -ائك السب -

  :األهداف

 .أن يذكر الطالب استخدامات السبائك .1

 .أن يذكر الطالب بعض األمثلة على السبائك .2

  .أن يعرف الطالب السبائك .3

  :التهيئة

اطلب من األشخاص أن يتحدثوا عن بعض السبائك المستخدمة في الحياة اليومية، وما هي األغراض 

  .التي تستخدم فيها هذه السبائك

  :التخيل

لفتَ ... وقفة... تسير في مكان جميل تحبه، تخيل أن أحد أصدقائك اشترى سيارة جميلةتخيل نفسك 

وتخيل ... تخيل المادة التي صنعت منها هذه السيارة... وقفة... انتباهك منظر تلك السيارة الجميلة

أغمض عينيك وفكر ... وقفة... أيضا مواد أخرى تصنع من نفس المادة التي صنعت منها السيارة

اآلن افتح .. .تصنع من نفس المادة التي تصنع منها السيارة... النقود المعدنية أيضا مادة صلبة... يالًقل

وصف لنا المادة التي تستخدم في صناعة السيارات والطائرات ... عينيك وعد إلى غرفة صفك

  ...والنقود

  :التقويم

  ما هي السبائك؟. 1

  .أعط عدة أمثلة على السبائك. 2

  ستخدامات السبائك؟ما هي ا. 3
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  :النشاط الحادي عشر

  -التغيرات الطبيعية  -

  

  :األهداف

 .أن يتعرف الطالب إلى بعض التغيرات الطبيعية .1

 .أن يعرف الطالب التغير الطبيعي .2

  .أن يعطي الطالب أمثلة على التغيرات الطبيعية .3

  :التهيئة

تكون هذه المواد؟ ما هو طعمها، ما مم ت... أطلب من الطالب أن يتحدثوا عن بعض المواد المحيطة بهم

  هو لونها، وما هو حجمها؟

  :التخيل

... إحبسه... تخيل نفسك ماشيا إلى المختبر الموجود في مدرستك، أغمض عينيك وخذ نفسا عميقا

احضر ... تخيل نفسك ستقوم بتحضير محلول من الماء والملح... وتخيل المواد الموجودة في المختبر

تخيل أنك تقوم بتحريك ذلك المحلول حتى يذوب ...  وضعها في كأس ماء غرامات من الملح3

هل تغير؟ تخيل انك قمت بتسخين المحلول ... هل بقي طعم الماء كما هو... تذوق طعمه... جميعه

هل بقي وزن الملح المضاف أصالً يساوي وزن الملح بعد تبخر الماء؟ ... حتى يتبخر الماء جميعه

  . غرفة الصف ونقوم بمناقشة ما قمت بتخيله مع الطالب والمعلمهيا نرجع إلى... وقفة

  :التقويم

  ما هو التغير الطبيعي؟. 1

  هل اختلفت خصائص المواد ومكوناتها في التغيرات الطبيعية؟. 2

  .أذكر بعض األمثلة على التغيرات الطبيعية. 3
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  :النشاط الثاني عشر

  -االحتراق / التغيرات الكيميائية  -

  

  :األهداف

 .أن يوضح الطالب المقصود بالتغّير الكيميائي .1

 .أن يعطي الطالب أمثلة على بعض التغيرات الكيميائية .2

  .أن يوازن الطالب بين التغّير الطبيعي والتغّير الكيميائي .3

  :التهيئة

شارك طالبك في المناقشة واطلب مهم أن يتحدثوا عن ... كيف تحدث... تحدث عن التغيرات الكيميائية

  .غيرات الكيميائية التي يشاهدونهابعض الت

  :التخيل

تخيل نفسك فحمةً صغيرةً ... وقفة... أنظر إلى الموقد الحديدي الذي يوضع فيه الفحم... استعد للتخيل

وآخر سلط عليك الهواء لكي ... تخيل أحدهم ينفخ عليك لكي تشتعل النار بك... ونريد أن نشوي عليك

خذ ... وقفة... يك شبك الحديد الموضوع عليه اللحم والدجاجتخيل أحدهم وضع عل... تشتعل أسرع

فيسلط عليك الهواء لكي تشتعل من ... وقفة... نفسا عميقا وتخيل قطرات الدهن تسقط عليك فتنطفيء

تخيل لونك وشكلك بعد أن تصبح ... وقفة... تخيل لونك وشكلك قبل أن تشتعل بك النار بك... جديد

... تخيل التغيرات التي حدثت على قطعة الفحم... خذ نفساً عميقاً...  وقفة...جمراً نستخدمك للتدفئة

ماذا نسمي هذا التغير؟ هّيا نعود إلى غرفة الصف ونناقش مع األستاذ والطالب التغيرات التي حدثت 

  .عليك

  : التقويم

  ما هو التغير الكيميائي؟. 1

  .أعط أمثلة على التغيرات الكيميائية. 2

  .تغّير الطبيعي والتغّير الكيميائيوازن بين ال. 3
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  :النشاط الثالث عشر

  -صدأ الحديد / التغيرات الكيميائية  -

  

  :األهداف

 .أن يذكر الطالب شروط حدوث الصدأ .1

  .أن يذكر الطالب األدوات التي يغطيها الصدأ .2

  :التهيئة

روط الالزمة إجعل الطالب يناقشون العوامل الطبيعية التي تساعد في حدوث الصدأ، وما هي الش

  .لحدوث الصدأ

  :التخيل

تخيل أهمية هذه ... تخيل بعض األدوات المصنوعة من الحديد.. .أغمض عينيك وخذ نفساً عميقاً

تخيل لون الطالء الجميل ... تخيل البوابة الحديدية الموجودة على مدخل مدرستك... األدوات في حياتك

تخيل ماذا يحدث لهذه البوابة وهي ... وقفة... الءتخيل لو كانت هذه البوابة بدون ط... المطلية به

  ...بدون طالء

تخيل انك ... تخيل الشروط الالزمة لحدوث الصدأ على البوابة... ما هي المادة التي تغطي هذه البوابة

افتح عينيك وعد إلى غرفة الصف وناقش مع زمالئك ... قمت بطالء هذه البوابة بطالء زيتي عازل

  .هم في خبراتكرحلة تخيلك وشارك

  :التقويم

  ما هي شروط حدوث الصدأ؟ .1

  .علل طالء األدوات الحديدية بطالء زيتي عازل .2

  .اذكر األدوات التي يغطيها الصدأ .3
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  :النشاط الرابع عشر

  -الفصل بواسطة اليد والغربال / فصل المواد  -

  

  :األهداف

 .أن يذكر الطالب أمثلة تستخدم فيها اليد لفصل المواد .1

  .طالب أمثلة يستخدم فيها الغربال لفصل الموادأن يذكر ال .2

  :التهيئة

هذا التخيل يساعد الطالب على تذكر بعض أقربائهم أو جدتهم وهي تفصل الحصى عن حبوب القمح 

وأن يتخيلوا الفالح وهو يحصد القمح، واطلب منهم أن يتناقشوا فيما بينهم، وأن يستنتجوا . والعدس

  .المواد عن بعضها البعضبعض الطرق المناسبة لفصل هذه 

  :التخيل

... اآلن اذهب إلى المكان الذي يعيش فيه هذا الفالح... تخيل أن أحد أقاربك فالح... أغمض عينيك

هل أنت ... ماذا تشعر وهو يحصد أمامك؟... راقب عمله... أنظر إلى هذا الفالح وهو يحصد القمح

هل تخيلت ...  هل رأيت المواد العالقة بالقمح...هل ستفعل ما يفعله الفالح عندما تكبر؟... سعيد؟

لديك دقيقة من الوقت الالزم الكتشاف فوائد ... الطريقة التي يفصل بها الفالح هذه المواد عن القمح

ناقش ... افتح عينيك ببطء متذكراً كل خبراتك... حان وقت العودة إلى غرفة الصف... القمح وفائدته

  .أصدقاءك برحلتك التخيلية

  :ويمالتق

  .ي أمثلة على مخاليط نستخدم اليد لفصلها/اذكر. 1

  .ي أمثلة على مخاليط نستخدم الغربال لفصلها/اذكر. 2
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  :النشاط الخامس عشر

  -فصل المحاليل بالتبخير  -

  

  :األهداف

 .أن يذكر الطالب أمثلة على فصل المحاليل بالتبخير .1

 .خيرأن يذكر الطالب بعض الفواكه التي يتم تجفيفها بالتب .2

  .أن يتعرف الطالب كيف يتم فصل ماء البحر الميت عن الملح .3

  :التهيئة

أطلب من الطالب أن يناقشوا بعضهم كيف يتم فصل الملح عن ماء البحر الميت، وكيف يتم تجفيف 

  .بعض الفواكه والخضروات، وان يقوم المعلم بمساعدة الطالب في النقاش

  :التخيل

نزلك المليئة بالخضروات والفواكه، هل تحب زراعة األشجار المثمرة؟ انظر إلى حديقة م: استعد للتخيل

هل حاولت زراعة بعض األشجار في حديقة منزلك؟ ما الفواكه والخضار التي تحبها وتحب زراعتها؟ 

هل فكرت بطريقة تخزن بها هذه الفواكه لفصل ... أنت تحب أن تأكل بعض الفواكه في فصل الشتاء

هل فكرت لماذا ... أنظر إلى ذلك البحر الجميل... ت لرحلة إلى البحر الميتالشتاء؟ تخيل انك ذهب

... ما طعمها؟ ما المادة المخلوطة بها؟ وقفة... سمي البحر الميت بهذا االسم؟ تذوق مياه البحر الميت

هل فكرت بطريقة يتم بها فصل هذه المادة عن المياه؟ خذ نفسا عميقا وافتح عينيك، وعد إلى غرفة 

  .صف، وناقش معلمك وأصدقاءك برحلتك التخيليةال

  : التقويم

  .ي بعض الفواكه التي يتم تجفيفها بالتبخير/أذكر. 1

  ي كيفية فصل ماء البحر الميت عن الملح؟/وضح. 2
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   )8( ملحق رقم 

  

  أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم

  

  مكان العمل  االسم  الرقم
اختيار 

  التحصيل

لتفكير اختيار ا

  االبداعي
  األنشطة

  √  √  √  جامعة القدس  عفيف زيدان. د  - 1

  √  √  √  جامعة القدس  زياد قباجة. د  - 2

  √  √  √  جامعة القدس  غسان سرحان. د  - 3

  √  √  √  جامعة القدس المفتوحة  معتصم مصلح. د  - 4

  √  √  √  جامعة القدس المفتوحة  نائل عبد الرحمن. د  - 5

  √  √  √  امعة بيرزيتج  خولة الشخشير. د.أ  - 6

  √  √  √  مدرسة بطريركية الالتين  روجيس قمصية. أ  - 7

  √  √  √  الخليل/اإلشراف التربوي  عدلي قباجة. أ  - 8

  √  √  √  الخليل/اإلشراف التربوي  خالد الخطيب. أ  - 9

10 

-  
  √  √  √  مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية  تغريد بنورة. أ
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   )9( ملحق رقم 

  

  مهمة من جامعة القدسكتاب طلب تسهيل 
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   )10( ملحق رقم 

  

  كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم
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   )11( ملحق رقم 

  

  كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم
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  :فهرس الجداول

 الصفحة  المحتوى الجدول

1.3  
  .تحصيل والجنستوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المعالجة ومستوى ال

  
73  

1.4  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبار القبلي والبعدي 

  .حسب المجموعة
82  

2.4  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبار القبلي والبعدي 

  .حسب الجنس
82  

3.4  
بلي والبعدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبار الق

  .حسب مستوى التحصيل
83  

4.4  
لمتغير التحصيل حسب المجموعة  )ANCOVA(نتائج اختيار تحليل التغاير

  .والجنس ومستوى التحصيل في العلوم والتفاعل بينهما
84  

5.4  
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب 

  .المجموعة
85  

6.4  
ابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب المتوسطات الحس

  .الجنس
85  

7.4  
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب 

  .مستوى التحصيل في العلوم
86  

8.4  
لبيان مصدر الفروق في متغير التحصيل حسب مستوى ) LSD(نتائج اختيار

  .التحصيل في العلوم
86  

9.4  
متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختيار التفكير اإلبداعي القبلي ال

  . والبعدي حسب المجموعة
88  
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10.4  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختيار التفكير اإلبداعي القبلي 

  والبعدي حسب الجنس
89  

11.4  
تفكير اإلبداعي القبلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختيار ال

  .والبعدي حسب مستوى التحصيل في العلوم
89  

12.4  
لمتغير التفكير اإلبداعي حسب ) ANCOVA(نتائج اختيار تحليل التغاير

  .المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم والتفاعل بينهما
90  

13.4  
ير اإلبداعي المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التفك

  .حسب المجموعة
91  

14.4  
المتوسطات الحسابية المعدلة األخطاء المعيارية لمتغير التفكير اإلبداعي 

  .حسب الجنس
91  

15.4  
المتوسطات الحسابية المعدلة األخطاء المعيارية لمتغير التفكير اإلبداعي 

  .حسب مستوى التحصيل في العلوم
92  

16.4  
صدر الفروق في متغير التفكير اإلبداعي حسب لبيان م) LSD(نتائج اختيار

  .مستوى التحصيل في العلوم
92  
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 :فهرس المالحق
 

  الصفحة  المحتوى  الملحق

  116  تحكيم فقرات اختبار التحصيل في العلوم  1

  117  جدول مواصفات اختبار التحصيل في العلوم  2

  118  اختبار التحصيل في العلوم  3

  123  رات التفكير اإلبداعيار وقدتحكيم اختب  4

  124  اختبار قدرات التفكير اإلبداعي  5

  129  تحكيم األنشطة التدريبية الستخدام الخيال في التدريس  6

  130  ة لألنشطة التدريبية على استخدام الخيال/دليل المعلم  7

  148  أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم   8

  149  ن جامعة القدسكتاب طلب تسهيل مهمة م  9

  150  كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم   10

  151  كتاب تسهيل مهمة مديرية التربية والتعليم  11
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  :فهرس المحتويات
  الصفحة  المحتوى  الرقم

  أ  االقرار  

  ب  عرفانشكر و  

  ج  الملخص  

  Abstract  د  

  1  مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل االول  

  1  المقدمة  1.1

  9  الدراسة مشكلة  2.1

  11  وأسئلتها الدراسة أهداف  3.1

  11  الدراسة فرضيات  4.1

  12  الدراسة أهمية  5.1

  12 الدراسة حدود  6.1

  13 المصطلحات تعريف  7.1

  16  والدراسات السابقة النظري اإلطار: الفصل الثاني  

  16  التخيل  1.2

  18  التخيل ممارسة  1.1.2

  19  للتخيل عداداإل  2.1.2

  20  التخيل وأنواع االسترخاء  3.1.2

  21  المراقبة تخيالت  4.1.2

  22  التوحد تخيالت  5.1.2

  24  الصف غرفة في التخيل استخدام  6.1.2

  25   التدريس؟ في التخيل يستخدم أن المعلم يستطيع كيف  7.1.2

  28  باإلبداع وعالقته التخيل  2.2

  30  التخيل نظريات  3.2

  31  التخيل ستوياتم  4.2

  33  والتفكير التخيل  5.2

  33  التخيل استخدام فوائد  6.2

  38  اإلبداعي التفكير  7.2

  41   اإلبداعي للتفكير المكونة القدرات  8.2

  41  الطالقة  1.8.2
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  42  المرونة  2.8.2

  42  األصالة  3.8.2

  42  للمشكالت الحساسية  4.8.2

  43  التفاصيل إدراك  5.8.2

  43  االتجاه على فظةالمحا  6.8.2

  43  اإلبداعي التفكير مواصلة أشكال  9.2

  44  اإلبداعي التفكير مراحل  10.2

  45  المتغيرات من بعدد اإلبداعي التفكير عالقة  11.2

  45  بالذكاء اإلبداعي التفكير عالقة  1.11.2

  45  الناقد بالتفكير اإلبداعي التفكير عالقة  2.11.2

  46  بالموهبة بداعياإل التفكير عالقة  3.11.2

  46  اإلبداعي التفكير مبادئ  12.2

  47  المبدعين الطالب خصائص  13.2

  48  اإلبداعي التفكير في المؤثرة العوامل  14.2

  49  اإلبداعي التفكير على التدريب طرق  15.2

  52  اإلبداعي التفكير تنمية  16.2

  53  اإلبداعي التفكير معيقات  17.2

  54  داعياإلب التفكير قياس  18.2

  55  السابقة الدراسات  19.2

  70  تعقيب على الدراسات السابقة  20.2

  72  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث  

  72  منهج الدراسة  1.3

  72  مجتمع الدراسة  2.3

  73  عينة الدراسة  3.3

  74  أدوات الدراسة  4.3

  74  اختبار التحصيل  1.4.3

  75  اختبار قدرات التفكير اإلبداعي  2.4.3

  77  ة لألنشطة التي تدرس بإستخدام الخيال/إعداد دليل المعلم  5.3

  78  إجراءات الدراسة  6.3

  79  متغيرات الدراسة  7.3

  79  المتغيرات المستقلة  1.7.3
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  79  المتغيرات التابعة  2.7.3

  80  تصميم الدراسة  8.3

  80  المعالجة اإلحصائية  9.3

  81  نتائج الدراسة: الفصل الرابع  

  81  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  1.4

  88  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني  2.4

  94  ملخص نتائج الدراسة  3.4

  95  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس  

  95  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول  1.5

  99  يمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثان  2.5

  103  التوصيات  3.5

  105  المراجع العربية  

  110  المراجع االجنبية  

  116  المالحق  

  152  فهرس الجداول  

  154  فهرس المالحق  

  155  فهرس المحتويات  

  

  


