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 ص البحثملخ

هدف هذا البحث إلى الكشف عن مدى فاعلیة إستخدام إستراتیجیة التخیل  فى تنمیة  بعض مهارات التفكیر 

 :لدى تالمیذ الصف الثالث اإلعدادى ولتحقیق هذا الهدف أعدت الباحثة األدوات التالیة اإلبداعى

 . دلیل المعلم معد وفقاً إلستراتیجیة التخیل 1 أدوات التجريب.1

 .. أوراق عمل التلمیذ معده وفقاً إلستراتیجیة التخیل2                  

) اختبااار مهااارات  التفكیاار اإلبااداعى بمهاراتاا  الخمسااة ل النال ااة ص المرو اا  ص األ ااالة ص  .أداة قياااس2

 الحساسیة للمشكالت ص التصور البصرى ل ( .

تلمیذاً ,   (06الثالث اإلعدادى وبلغت العینة   )و د اختارت الباحثة عینة البحث مجموعة من تالمیذ الصف 

 ىو ااد تاام تقساایمها إلااى مجمااوعتین إحااداهما تجريبیااة واألخاارى بااابنة , و اماات الباحثااة بااالتنبیق القبلاا

إلختبااار مهااارات التفكیاار اإلبااداعى لكلتااا المجمااوعتین و ااد تبااین تكااافت المجمااوعتین فااى مسااتوى مهااارات 

لباحثااة بالتاادريس للمجموعااة التجريبیااة باسااتخدام إسااتراتیجیة التخیاال , أمااا اإلبااداعى ,  اام  اماات ا رالتفكیاا

الضااابنة فقااد تاام التاادريس لهااا بالنريقااة المعتااادب ,  اام  اماات الباحثااة بتنبیااق اإلختبااار بعاادياً ,  المجموعااة

ة وأوبحت النتائج  تفوق تالمیذ المجموعة التجريبیة على تالمیاذ المجموعاة الضاابنة وأ بتات إساتراتیجی

التخیل  فاعلیتها فى تدريس التاريخ لتالمیذ الصف الثالث اإلعدادى وفى بوء هذه النتائج تو اى الباحثاة 

 . أخرى بضرورب إستخدام إستراتیجیة التخیل فى مراحل ومواد دراسیة

Abstract 

 The current research aimed to discover the effectiveness of using  the strategy of 

imagination  in  teaching history to develop  the creative thinking skills of pupils 

in preparatory stage . to achieve the research aim, the researcher  prepared two 

experimental tool (the teacher’s guide  and the pupils worksheets according to 

imagination strategy) ,and the measuring tool is the test of creative thinking 

skills . The sample of the research was  selected from the preparatory third  stage  

history pupils . It consisted of (60) pupil and were divided in to two equal groups 

,  one experimental group and the oter  control  group .the researcher applied the 

tribal of test the creative thinking  skills to Both groups  , the results were 

reached parity between the two group at alevel in the  creative thinking  skills, 

and then the researcher taught the experimental group  using imagination 

strategy  as the control one was taught by regular instruction . The results 

showed that using the imagination strategy prove to be effective on developing 

creative thinking skills for the target of study. The research recommended that it 

is necessary to use imagination in other stages and other subjects. 

 الكلمات المفتاحیة ) إستراتیجیة التخیل ص مهارات التفكیر اإلبداعى (          
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يعد التخیل منح  منحها هللا عز وجل لبنى البشر مهما إختلفت منازلهم فى الحیاه ص وتباينت درجاتهم          

العقلیة فهو منبع لسرورهم ومسرح ألفكارهم ص حیث أن التخیل هو القدرب العقلیة التى تسترجع األشیاء 

لرا یة والتى ينفرد بها اإل سان عن سائر ويعتبر التخیل من العملیات أو القدرات المعرفیة اص المدركة حسیاً 

الكائنات األخرى ص حیث يستمد من هذه القدرب  وب وأحالماً وأهدافاً ص فمن التخیل واإلبداع  نع اال سان 

ُكل ُمبتكرات  وإ جازات  ص وبالنظر إلى الحضارب الفرعو یة القديمة  جد أن أجداد ا القدماء خلفوا لنا أبرز 

ره فى مختلف المجاالت السیاسیة واإل تصادية والمعماري  والفكرية......وغیرهاص معا ى اإلبداع و و

والتى عجز الكثیر من العلماء التو ل إلى أسرارها إلى يومنا هذا ص فعلى سبیل المثال إذا لم ينلق 

ن المصرى القديم عنان تفكیره لتصور شكل الحیاه بعد الموت وإعتقاده فى البعث والخلود لما تمكن م

 إبتكار التحنیط للحفاظ على جثث الموتى ص والذى يعد من أكثر إبداعات القدماء المصريین غموباً.  

 مشكلة البحث:     

 :  اإلحساس بالمشكلة

 امت الباحثة باإلطالع على  تائج العديد من البحوث والدراسات والمتتمرات وتو یاتها والتى أكدت على 

: 

التفكیر بصفة عامة والتفكیر اإلبداعى بصفة خا ة  لدى النالب فى مراحل برورب اإلهتمام بتنمیة  -

التعلیم المختلفة وذلك بإستخدام طرق واستراتیجیات وأسالیب متنوعة وتوجیههم إلى إ تاج وخلق أفكار 

(ص دراسة )عبیر  2612جديدب غیر المتعارف علیها ومن هذه الدراسات دراسة ) هند أحمد أبو السعود ص 

) و فى حكیم ص دراسة ( muhammad nadeem anwar , 2012( ص دراسة )2616الرواش محمد

 ,ahmed Mohamed abul-adab( ص ) 2611( ص ودراسة ) محمد موسى سلیمانص  2611لويزص 

 ( ص دراسة  . Rawashdeh ,I,2003( ص دراسة )  2010

ند أساسا على إيجابیة المتعلم ومن برورب إستخدام االستراتیجیات وطرق التدريس الحديثة التى تست -

الدراسات التى أكدت على برورب اإلهتمام بتنبیق إستراتیجیة التخیل منها دراسة ) عايض سعد الحار ى 

(ص دراسة )كو ر 2610( صدراسة ) فايز محمد منصور ص 2612( ص دراسة ) شوب محمد عمر ص 2612ص 

( ص ودراسة) إيمان حسنین   kurtulus&yolocu,2013(ص دراسة )2612عبود الحراحشة ص

 ( .2662ودراسة )منى سعید أبو  اشى ص (  ,jones ,et al,2010 )(  ص ودراسة2612عصفورص

كما أو ت العديد من المجالت العلمیة والتربوية بضرورب تنمیة التفكیر اإلبداعى كالمجلة العربیة  -

م ص والمتتمر الدولى السادس بجامعة  2660مص والمجلة الدورية بجامعة حلوان 2611لتنوير التفوق 

 م  ص وجمیعها أو ت بضرورب توجی  التعلیم  حو اإلبداع .2662القاهرب 

 ولقد تقدمت هذه الدراسات والمؤتمرات بالعديد من التوصيات منها: 

التأكید على تجريب بعض المداخل واإلستراتیجیات والنرق التعلیمیة والبرامج لتنمیة مهارات التفكیر  -

 اإلبداعى المناسبة للمتعلم بصورب مقصودب فى مختلف المواد الدراسیة .

تشجیع النالب بصفة مستمرب على طلب العلم وبذل الجهد والمثابرب لتحقیق األهداف المرجوب بكفاءب عالیة  -

 والشعور بالنجاح .

هذه المعلومات  برورب تدريب المعلمین على كیفیة إستثارب الخبرات السابقة لدى طالبهم وكیفیة ربط -

 بالمعلومات الجديدب المكتسبة من الدرس .
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برورب عقد دورات تدريبیة للمعلمین لتدريبهم على إجراءات إستراتیجیة التخیل وكیفیة توظیفها التوظیف  -

 األمثل .

التركیز عند إعداد المناهج الدراسیة على إستثارب الصور الذهنیة التى تساعد النالب على التخیل وربط  -

 حداث ببعضها .األ

 ولتدعيم اإلحساس بالمشكلة قامت الباحثة باآلتى: 

والذى  وتمثلت فى إختبار مهارات التفكیر اإلبداعى من إعداد الباحثة (1بإجراء دراسة إستطالعية ) -

( أسئلة لقیاس بعض مهارات التفكیر اإلبداعى )النال ةص المرو   ص األ الة ص الحساسیة 2يتكون من )

( تلمیذاً من تالمیذ الصف الثالث األعدادى بمدرسة 22التصور البصرى ( تم تنبیق  على ) للمشكالت ص

 عبد العزيز السخاوى إحدى مدارس محافظة البحیرب.

 وأسفرت النتائج عن :

( منهم حصلوا على %22بعف تالمیذ الصف الثالث اإلعدادى فى مهارات التفكیر اإلبداعىصحیث إن) -

 یة لإلختبار.أ ل من  صف الدرجة الكل

 وبناء على ما سبق تتحدد مشكلة البحث فى السؤال الرئيسى التالى :                 

"ما فاعلية استخدام استراتيجية التخيل فى تدريس التاريخ لتنمياة بعاض مهاارات التفكيار اإلباداعى لادى 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية" ؟

 ة اآلتیة: ويتفرع من هذا الستال الرئیسى األسئلة الفرعی

ما التصور المقترح لشكل وحدتین من محتوى كتاب التاريخ للصف الثالث اإلعدادى فى بوء إستراتیجیة  .1

 التخیل ؟

ما فاعلیة استراتیجیة التخیل فى تنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعى لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادية من  .2

 خالل تدريس مادب التاريخ ؟

إستراتیجیة التخیل فى تنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعى لوحدتى ل ورب يولیو . ما فاعلیة إستخدام 2

والصراع العربى اإلسرائیلى ل ص ل الحیاب السیاسیة وعال ات مصر الدولیة ل لدى تالمیذ الصف الثالث 

 اإلعدادى من خالل تدريس مادب التاريخ ؟

 ثالثاً : فروض البحث:

 ن صحة الفروض التالية:يسعى البحث الحالى إلى التحقق م

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسنات درجات المجموعتین التجريبیة والضابنة فى  .1

 التنبیق  البعدى إلختبار التفكیر اإلبداعى ومهارات  المختلفة .

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسنات درجات المجموعة التجريبیة فى التنبیقین القبلى   .2

 إلختبار التفكیر اإلبداعى ككل ومهارات  المختلفة .والبعدى 

تتصف إستراتیجیة التخیل فى تدريس التاريخ بدرجة مناسبة من الفاعلیة فى تنمیة مهارات التفكیر  .3

 اإلبداعى.

2.  
 :رابعاً : أهداف البحث

 يهدف البحث الحالى إلى تحقيق األهداف التالية:
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یل فى تدريس التاريخ لتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعى لدى الكشف عن فاعلیة استخدام استراتیجیة التخ 

 تالمیذ المرحلة اإلعدادية .

 خامساً : حدود البحث : 

 ا تصر البحث الحالى على الحدود التالیة:

   ( تلمیذاً من تالمیذ الصف الثالث اإلعدادى بمدرسة عبد العزيز  06إشتملت عینة الدراسة على )

 فظة البحیرب .السخاوى بكوم حمادب بمحا

  ( 2612م /2612طبقت الدراسة فى الفصل الدراسى الثا ى من العام الدراسى. )م 

  وحدتین دراسیتین من مقرر التاريخ ) لجغرافیة العالم وتاريخ مصر الحديثل ( للصف الثالث اإلعدادى

رابعة ل الحیاب م والصراع العربى اإلسرائیلى ل ص و الوحدب ال1522وهم الوحدب الثالثة ل ورب يولیو 

 السیاسیة وعال ات مصر الدولیة ل.

   بعض مهارات التفكیر اإلبداعى  ل النال ة ص المرو   ص األ الة ص الحساسیة للمشكالت ص التصور

 البصرى ل

 سادساً : أهمية البحث.

 قد يفيد البحث الحالى فيما قد يسفر عنه من نتائج على النحو التالى:

 تمثلت أهمیة الدراسة الحالیة فى أ ها  دمت إطاراً  ظرياً عن : األهمية النظرية:  -

إستراتیجیة التخیل كإستراتیجیة حديثة فى تدريس التاريخ من حیث ) مفهومها ص األساس الفلسفى والنظرى 

 التى

ص والدور  تقوم علی  اإلستراتیجیة ص الفرق بین التخیل والعملیات العقلیة األخرى ص وأهمیتها بالنسبة للتالمیذ 

 الهام للمعلم عند تنبیقها ص وأهمیتها التربوية ( .

مهارات التفكیر اإلبداعى من حیث ) مفهوم اإلبداع ص مفهوم التفكیر اإلبداعى مهارات  ص طرق  یاس  ص 

 .شخصیة المبدعة ص أهمیت  التربوية(أسالیب تنمیة التفكیر اإلبداعى لدى التالمیذ ص  فات ال

 ية:األهمية التطبيق -

  لمخططى ومطورى المناهج : 

يساعد البحث الحالى فى لفت أ ظار مخننى المناهج إلى برورب اإلهتمام بتضمین المعلوماات والمفااهیم 

واأل شنة التعلیمیاة التاى تسااهم فاى تنمیاة التفكیار اإلباداعى لادى المتعلماین لمواكباة التغیارات الحاد اة فاى 

ما يقدم لهم  أحد اإلستراتیجیات الحديثة فاى تادريس ماادب التااريخ عصر المعلوماتیة واإل فجار المعرفى ص ك

وهى إستراتیجیة التخیل  التى تسهم فى تغییر محور العملیة التعلیمیة إلى النالب بدالً من المعلم مما يترتب 

 علی  تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعى لدى التالمیذ.

دب فى تدريس مادب التااريخ تسااعده فاى تو ایل الماادب وبقااء : يزود المعلم بإستراتیجیة جدي بالنسبة للمعلم

أ رها لدى النالب فى ظل تكدس المادب بالحقائق والمعلومات  ص باالبافة إلى تزويده بادلیل للمعلام يوبا  

ل  الكیفیة التى من خاللها يتمكن من توظیف خنوات إستراتیجیة التخیل فى تدريس التاريخ لتنمیة مهارات 

 .اف المرجوب من العملیة التعلیمیةبداعى  ص فى سبیل تحقیق األهدالتفكیر اإل

 بالنسبة للتلميذ : 
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يااتمكن المااتعلم ماان تكااوين العديااد ماان الصااور الذهنیااة عاان العديااد ماان الشخصاایات واألحااداث والموا ااف  -

 التاريخیة مما يسهم بشكل كبیر على بقاء أ ر التعلم .

المعتاد علیها فى زيادب إ بال المتعلمین على المادب وجعلها محببة لهام يسهم تنبیق إستراتیجیة حديثة غیر  -

 وممتع  لهم وتغییر وجهة النظر المكو   لديهم تجاه الماده .

تجعاال المااتعلم ينظاار للمعلومااات المقدمااة لاا  بشااكل مختلااف وإسااتخراج العديااد ماان العال ااات وتفساایرها ص  -

 ا يزيد من فاعلیة المتعلم ودوره اإليجابى .ووبع آراء وحلول بديلة لموا ف مختلفة  ص مم

يساعده البحث الحالى فى التعارف علاى المشاكالت التاى تواجها  عناد دراساة الماادب  وماا إرتابط بهاا مان  -

كو ها مادب  ائمة على الحفظ واإلستظهار فاى المقاام األول ص ومحاولاة التو ال إلاى حلاول لهاا عان طرياق 

 ً  ص كما تجعل  متلقیاً إيجابیاً للمادب العلمیة ول  دور  شط وفعال. التفكیر فیها تفكیراً  إبداعیا

كما أ ها تجعل المتعلم لدية القدرب على إستغالل  درات  اإلستغالل األمثل وتوجیهها لتحقیق أهداف  وتحقیاق -

 التقدم والنجاح.

كمااا أ هااا تقاادم لاا  كتیااب  شاااط تساااعده علااى إكتساااب المهااارات االبداعیااة الالزمااة فااى بااوء مااا تقدماا   -

 الوحدتین من معلومات .          

  يفت  البحث الحالى المجال لبحوث جديدب فى مجال المناهج وطرق التادريس فاى تخصصاات الباحثين:

 لفة واإلهتمام بتنمیة اإلبداع والتفكیر.مختلفة لتنوير المناهج فى المراحل التعلیمیة المخت

 منهج البحث. 

 سوف يتم إجراء البحث الحالى وخنوات  وفقا لمنهجین:

وذلك فیما يتعلق باإلطار النظرى للبحث بمراجعة األدبیات التربوية  المنهج الوصفى التحليلى:-1

ة التخیل ص مهارات التفكیر والدراسات السابقة التى تناولت متغیرات البحث الحالى وهى ) إستراتیجی

 االبداعى  (.

: وذلك فیما يتعلق بتجربة البحث وبابط متغیراتا  والكشاف عان مادى  احة المنهج التجريبى التربوى-2

 الفروضص وسوف يتم اإلستعا ة بتصمیم ذو المجموعتین المتكافئتین وهما )التجريبیة ص الضابنة(.

 أدوات البحث:

 التالیة: امت الباحثة بإعداد األدوات 

 أدوات التجريب وتشمل:

      . دلیل المعلم لتدريس الوحدتین التى سیتم إعادب  یاغتهم وفقا الستراتیجیة التخیل 

 اوراق عمل التلمیذ .                                                            

 :أدوات القياس وتشمل

 الباحثة.اختبار مهارات التفكیر اإلبداعى التى حددتها 

 مصطلحات البحث:
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    IMagination( التخيل  :        1)

( باأن ل التخیال عباارب عان عملیاة  00ص  2613) جاودت ساعادب ص سامیلة الصابا  ص  حیاث عرفا  كاالً مان 

عقلیة هادف  يحتاجها الفرد دائماً تتمثل فى تخیل أشیاء وأحداث موجودب وغیر موجودب ص وذلك إعتماداً على 

 . الخبرات المابیة التى يمر بها ذلك الفرد ص والتى من شأ ها أن تحسن الحابر وتنور المستقبل 

 ً بأ  ل مجموعة من اإلجراءات العقلیة التى يتبعها تالمیذ الصف الثالث االعدادى عند ويُعرف إجرائيا

دراسة الموبوعات التاريخیة وتكوين الصور الذهنیة عن الحابر ومشكالتة إعتماداً على األحداث 

ق طموحات ص ويتم التعبیر والموا ف المابیة ص وهذه الصورب تكون أساساً لتكوين  ظرت  المستقبلیة وتحقی

 عن  بالكتابة أو الرسم أو المنا شة الشفهیةل.

   Creative Thinking( التفكير اإلبداعى  :     2)

(  بأ   ل عملیة عقلیة يسعى المتعلم فیها إلاى تولیاد  عادد كبیار 51ص 2613عرف ) مصنفى  مر مصنفى ص

فى هذه األفكار بحیاث تكاون مان  اوع األفكاار الغیار  من األفكار والسرعة والسهولة فى تولیدها ص والتنويع

متو عااة مااع الحفاااظ علااى الجاادب والتفاارد والتمیااز ألفكااار كاال مااتعلم مااع  درتاا  علااى إبااافة تفا اایل جدياادب 

 ومتنوعة لكل فكرب .

  ً غیر بأ   ل القدرب العقلیة  لتالمیذ الصف الثالث األعدادى على إ تاج العديد من األفكار ال ويُعرف إجرائيا

شائع  واإلبداعیة بقدر عالى من السرعة والسهولة  والعمل على الربط  بینها ص  وإستنتاج عال ات غیر 

المتعارف علیها لدي  بنريقة مبتكرب ص وتغییر وجهة  ظره إلى المشكلة التى يعالجها وما تننوى علی  

ا ف التعلیمیة ص ويقاس بالدرجة الموا ف من مشكالت مختلفة ص     وذلك من خالل مروره بالعديد من المو

 التى يحصل علیها التلمیذ فى إختبار مهارات التفكیر اإلبداعى المعد لذلك .

 إستراتيجية التخيل وتدريس التاريخ (   (اإلطار النظرى 

 أوالً ماهية التخيل : 

ة المعا ارب ص لقد تنورت أسالیب وطرق التدريس فى اآلو   األخیرب  تیجة تنور المجتمعات الديمو راطی

وإستناداً إلى علم النفس التعلیمى الحديث ص واألبحاث التربوية التى أخذت فاى الحسابان اإلزديااد المضانرد  

لوعى المعلمین وحاجتهم إلى تغییر النمط التقلیدى فى عملیة التعلیم ص وإيجاد  وع أو أ واع بديلة  تتوائم  مع 

یارب التاى جعلات مان العاالم الواساع  رياة  اغیرب يمكان إجتیازهاا التنور العلمى ص والقفزب التكنولوجیة الكب

 بأسرع و ت وأ ل جهد ص مما سهل اإل فتاح العالمى ومتابعة كل جديد ومتنور .

 (16ص  2613)حسن ظاهر بنى خالد ص                                                           

دية والتى تعد حلقة الو ل بین مرحلة النفولة ومرحلة النضج ويتناول هذا البحث المرحلة اإلعدا       

والمراهقة وبداية مكون الشخصیة وتحمل المسئولیة ص  ويمتاز تالمیذ هذه المرحلة بسرعة اإلدراك 

واإلبتكار وظهور مالم  الذكاء والقدرب على التخیل واإلستنباط والتحلیل ؛ لذا يتحتم على المختصین فى 

تیان بكل ماهو جديد ومالئم لنبیعة المرحلة لجعل العملیة التعلیمیة أكثر إيجابیة وفاعلیة مجال التربیة اإل

ومتعة بالنسبة للمتعلمین وهذا هو الهدف المحورى إلستراتیجیة التخیل مما يجعل من تنبیقها برورب 

 حتمیة .
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وترى الباحثة أ   إذا كا ت إستراتیجیة التخیل هامة وبرورية لجمیع المواد الدراسیة بشكل عام  ص       

فإ ها تصب  ذات برورب ملحة فى تعلم التاريخ خا ة  ص ويرجع ذلك إلى الصعوبة الوا عة على عاتق 

التى لم يعا رها  المتعلم فى دراسة األحداث المابیة  والشخصیات ومظاهر الحیاب فى فترب من الفترات

بدون وجود القدرب على التخیل ص وذلك لقلة المعلومات و  لة خبرات المتعلم والنبیعة المجردب للتاريخ ص 

والتى تجعل من غیر الممكن تمكین المتعلم من فهمها وتفسیرها وتحلیلها والخروج بإستنتاجات لإلفادب منها 

 ل. يلالتخفى الحابر والمستقبل بدون اإلعتماد على ل 

 ظاراً لكااون التخیاال أمار مهاام وباارورى فااى حیااب اإل سااان ممااا يسااعده ربااط إدراكاتاا  الحالیااة و            

بخبرات  السابقة و التحرر من األفكار المقیدب ص وتصانیف المعلوماات الاواردب لا  ص فقاد تعاددت الدراساات و 

التعريفات لمفهاوم التخیال حیاث لام تتفاق األدبیاات األبحاث التربوية التى تناولت  ص ومن  م فهناك العديد من 

على تعريف محادد ود یاق وذلاك ال ا  يتضامن عملیاات أدائیاة ذهنیاة تعمال علاى تثبیات المعلوماات وإعاادب 

 إ تاجها بأشكال مختلفة مما جعل هناك تعريفات عديدب للتخیل من هذه التعريفات ما يلى :

ل العملیة التاى يكاون بهاا األشاخاق منقاادين فاى رحاالت  (  بأ  20ص 2660عرف  )خالد حسن العرج  ص  

عبر عقولهم المتخیلة ويستجیبون إل تراحات محددب بواسنة  ور عقلیة ص فیقوم القائد ل الموج  ل بإ تراح 

السیناريو التخیلى والهدف من  ص ويقوم العقل المتخیل بخلق الظروف التاى تتفاق ماع هاذا الهادف ص ويالحاظ 

م ويصفون ما يرون ويحسون ص ويسمحون لهذه الخیاالت بتو یل التبصر أو المعنى لهم المتخیلون  وره

 ص و د يأتى هذا التبصر إما فوراً أو بعد عدب أسابیع او حت بعد سنوات ل .

( عرف  بأ   ل إعاادب تركیاب الخبارات الساابقة فاى أ مااط 03ص  2662أما )  ال  أبو جادو ص محمد  وفلص 

الذهنیاة المتاوفرب فاى البنااء المعرفاى لادى الفارد عان الموباوعات واالحاداث التااى  جديادب مان التصاورات

 تجرى فى البیئة التى يعیش فیها الفردل .

وهناك من عرف  بأ   : لعبارب عن القدرب على تفسیر الحقائق بنريقة تدعو إلاى تحساین الحیااب الحابارب  

یاار تُسااتخديم فیاا  الحقااائق لحاال مشااكالت المسااتقبل والمسااتقبلیة ص لااذا فااإن التخیاال عبااارب عاان  ااوع ماان التفك

( ص وهاو constructiveوالحابر ص ويسمى التخیل وفقاً لذلك التفسیر بإسم التخیال التكاوينى أو اإل شاائى )

  وع يهدف إلى البناءل .

 ( 221ص 2662) مجدى عزيز إبراهیم ص                                                                     

( لتعريف التخیل ذكرت بأ   عباارب عان ل  125ص  2612وفى محاولة من ) سوزان بنت  د ة بسیو ى ص 

 شاط  فسى يعتمد على مجموعة من العملیات العقلیاة العلیاا يحادث مان خاللهاا عملیاات تركیاب ودماج باین 

ل الخباارات الماباایة  اام مكو ااات   الااذاكرب واإلدراك وبااین الصااور العقلیااة التااى تشااكلت ماان  باال ماان خااال

تنظیمهااا لتتلااف منهااا أشااكاالً و ااوراً جدياادب تصاال الفاارد بماباای  وتمتااد باا  إلااى حاباارب وتتنلااع باا  إلااى 

المستقبل وإ تاج  ور جديدب من خالل المثیرات المعروبة وهذا التنوع من النشاط يعبار عان  ادرب الفارد 

 على تخیل ظاهرب ما ل . 

( موباوع التخیال وعرفا  بأ ا  : ل عباارب عان تادفق  02 -03ص  2612ص وتناول ) إسماعیل سعود العون 

موجات من األفكار التى يمكنك رؤيتهاا أو ساماعها أو إستشاعارها أو تاذو ها ص فانحن  تفاعال عقلیااً ماع كال 

شئ عبر الصور الذهنیة بمعنى هو تعبیر داخلى عن التجارب أو اإلهتمامات وهو أسلوب لتشافیر وتخازين 

 والتعبیر عنها وهى اآلداه التى تتفاعل بها عقولنا مع أجساد ا ل .المعلومات 
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وإ نال اً من التعريفات السابقة فإن األدب التربوى أشار إلى  أن هناك عااملین  اد يكو اا مات رين فاى جعال 

 عملیة التخیل عالیة جداً عند األفراد وهما :

 البیئة تتمیز بالتوا ل اللفظى القلیل للفرد ص فإ   : فإذا كا ت هذه البيئة التى يعيش فيها الفرد فى طفولته .1

 . يمیل إلى الجلوس مع  فس  كثیراً وبالتالى يبدأ إستخدام تفكیره البصرى أكثر

: فتصور كیف أن العالم الذى يفكر فى  ظرية أو مسألة ما لیال  القلق والتفكير الزائد حول موضوع معين .2

  هار 

 د لبس  ص بالتأكید سوف يكون هناك شئ ما فى األفق.عند مأكل  وأ ناء ذهاب  للعمل وعن

 (12ص  2612) فیة أحمد محمود ص                                                                

 : خطــــــــــوات إســــــتراتيــجية الـــــــــتخــــيل 

اإلستراتيجية داخل الفصل وتتمثل  يتوجب على المعلم إتباع مجموعة من الخطوات عند إستخدامه لهذه

 هذه الخطوات فى :

  أوال :  إعداد سيناريو التخيل العقلى: 

 حیث يقوم المعلم بإعداد سیناريو للتخیل . مع مراعاب الشروط التالیة : 

تكون الجمل  صیرب وغیر مربكة بشكل يسم  للمتعلم ببناء  ور ذهنیة , فالجمل المركبة  د تحمل مخیلة  .1

فوق طا تها بشكل ال يمكن  من بناء الصور الذهنیة و د يتدى ذلك إلى عدم تمكن  من متابعة  المتعلم

 النشاط .

تستخدم كلمات بسینة و ابلة للفهم وفى مستوى الفئة المستهدفة وذلك باإلبتعاد عن تضمین الكلمات التى  .2

 يصعب على المتعلمین فهم معا یها .

حتاج األمر بهدف مساعدب المتعلمین على التدرج فى تكوين يستحسن تكرار الكلمة عدب مرات إذا ا .3

 الصور الذهنیة المتحركة .

 مخاطبة الحواس وذلك بصیاغة جمل تخاطب السمع والبصر والشم والتذوق واالحساس وغیرها . .2

 وجود و فات مريحة بین العبارات لیتمكن المتعلمون من تكوين  ور ذهنیة لهذه العبارات . .2

يترك فیها المجال للمتعلم أن يسب  بخیال  فى عوالم يختارها بنفس  لیكمل الرحلة و ف  حرب  صیرب  .0

 التخیلیة التى بدئها مع  المعلم .

 ثانيا :  البدء بأنشطة تخيلية تحضيرية : 

وهى عبارب عن مقاطع  صیرب لمو ف تخیلى بسیط ينفذ  بل البدء بالنشاط التخیلى الرئیسى وهدفها 

یت ذهنیاً للنشاط التخیلى الرئیسى ولتمكین المتعلمین من التخلص من المشتتات التى مساعدب المتعلم للته

 تمتلئ بها مخیالتهم والتى أحضروها معهم  بل دخول الحصة.

 

 ثالثا :  تنفيذ نشاط التخيل ويتم من خالل : 

ينلب منهم الهدوء تهئیة المتعلمین لتعريفهم  شاط التخیل وبیان أهمیت  فى تنمیة  درات التفكیر لديهم و .1

 والتركیز ومحاولة بناء  ور ذهنیة لما سیسمعو  .

 النلب من المتعلمین أخذ  فس طويل  م غلق أعینهم . .2

 القراءب بصوتاً عالى وبنئ . .3



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                      مجلة البحث العلمى فى التربية
 

837 
 

الو وف فى مقدمة الفصل وتجنب الحركة الزائده أ ناء اإللقاء حتى ال يشتت المتعلمین ويمنع تكوين  .2

 الصور الذهنیة لديهم .

 كل و فة حقها . إعناء .2

تجاهل الضحكات البسینة هنا وهناك خا ة فى أول مرب يتم تنبیق النريقة فیها , حیث ستبدأ باإلختفاء  .0

 شیئاً فشیئاً .

 :رابعاً : األسئلة التابعة 

بعد تنفیذ  شاط التخیل يقوم المعلم بنرح عدد من األسئلة على المتعلمین وينلب منهم الحديث عن 

 التى  اموا ببنائها أ ناء  شاط التخیل ولذا يجب :الصور الذهنیة 

 إتاحة الفر ة للمتعلمین الحديث عما تخیلوه. .1

طرح أسئلة عن الصور التى  اموا ببنائها ولیس عن المعلومات التى وردت فى السیناريو وإال سیكررون  .2

 ما ورد فى السیناريو حرفیاً األمر الذى سیشغلهم عن بناء الصور الذهنیة.

 یب بكل اإلجابات والتخیالت.الترح .3

 محاولة التقلیل من مستوى القلق عندهم إلى أد ى مستوى. .2

كتابة أو رسم الرحلة التخیلیة وذلك بالنلب مان المتعلماین كتاباة أو رسام ماا عايشاوه فاى الرحلاة التخیلیاة  .2

      على شكل  صة يعبرون فیها عن الصور الذهنیة التى مرت علیهم فى أ ناء رحلتهم التخیلیة.

 (332: 2665ص332) عبدهللا سعیدى صسلیمان البلوشىص                                           

أن  المعلم   يجب أن يتاولى مساتلیة إ ادار التعلیماات  Douville,p & et al,2003,109 )وأوب  ) 

 ر الدور الئیسى ل   فى :للنالب أ ناء عملیة التخیل وإ شاء الصور الذهنیة بتنشیط حاسة البصر ص ويتبلو

أن يبدأ المعلام بتقاديم معلوماات توبا  موباوع الادرس وأهاداف إساتراتیجیة التخیال  ام يبادأ فاى  -

رواية  صة من خیال  على التالمیذ حول موبوع الدرس  م ينلاب مانهم تنفیاذ اال شانة التخیلیاة المتاحاة 

 لهذا الموبوع.

تخیاال أل اا  يكااون أكثاار  اادرب علااى تعلاایم التخیاال أن يتصااف المعلاام ذاتاا  باإلبااداع والقاادرب علااى ال -

 وإستخدام  لذا يتنلب االمر ان يكون المعلم غیر  منى .

  یادب المناخ الخیالى فى الصف بحكم  وإ تدار و ظام .  -

أن يكشف المعلم أ ماط التعلم وأسالیب  الخا   بكال ماتعلم والتعارف علاى ماايتمتع با  الماتعلم مان  -

  درات دفاعیة معینة .

توفیر مرتكزات فكرية تمكن المتعلماین مان التعامال ماع المشاكالت العلمیاة واإلجتماعیاة وغیرهاا  -

بحیث يسود عملیة التعلم التحدى الهادفص وتسم  بتكوين إهتمامات وإتجاهات مرغوبة  حو الموبوعات 

 الدراسیة.

 اش.أن يحاول المعلم الربط بین ما هو خیالى او غیر وا عى وبین ما هو وا عر ومع -

يساعد التالمیذ على تخیل أ فسهم فى أو ات مختلفة وموا ع وظروف غیر حابارب إلستحضاارهم  -

 لحالة التخیل التعلیمى .

  أهــــــــــــــداف إستراتيـــــــــــــجــــــــــية التخـــــــــيل 

 هناك مجموعة من األهداف التى تسعى إستراتيجية التخيل إلى تحقيقها :

 ما وراء المعرفة كالتحكم فى اإل تباه والتركیز والتفكیر . تنمیة  درات -

 تقريب المفاهیم المجردب والعملیات الد یقة للظواهر المختلفة . -

 إ راء الصور الذهنیة للمتعلمین والتى تعتبر أساساً لعملیة تولید األفكار اإلبداعیة .. -

المخزون الهائل للصور الذهنیة التى يختز وها تنمیة دافعیة المتعلمین بتغییر الروتین وإعنائهم إحساساً ب -

. 
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تنمیة الذكاءات المتعددب ) الذكاء البصرى الفراغى ص الذكاء اللغوى ص الذكاء المننقى ص الذكاء الحركى ص  -

 الذكاء الذاتى ص الذكاء اإلجتماعى ( .

 تمرين المتعلمین على  فاء الذهن وتبديد القلق . -

 (110ص  2612بعاد والتفكیر الفراغى .  ) أحمد جوهر ص سلیمان المولى ص تنمیة  درات  التخیل  ال ى األ -

 و تتلخص أهمية تطبيق إستراتيجية التخيل بالنسبة للتالميذ فى النقاط التالية :

 الخروج عن المألوف فى بیئة الصف وذلك لما يقوم ب  التالمیذ من تفاعل وإيجابیة . -

وتقسیم المعلومات والو ول إلى إستنتاجات  حیحة علمیاً وإ تاج تتی  للتالمیذ التفكیر بشكل تحلیلى  -

 أفكار جديدب .

تنمى  دراً من القیم الجمالیة لدى التالمیذ من خالل ما يرو   من  ور ذهنیة متنوعة األلوان ومختلفة  -

 األشكال خالل رحلتهم التخیلیة .

ابة التالمیذ وما يدو وه أو يسمعوه فى حدوث تكامل بین كالً من العلم والفن وذلك من خالل رسم أو كت -

 رحلتهم التخیلیة .

 الخیال العلمى وتعلم  بمن مفاتی  عديدب للنجاح واإلبداع . -

 ينشط ويثیر  صفى الدما   للتعلم ولیس جا ب واحد فقط مما يخلق اإلبداع مع التفكیر واإلبتكار. -

 الحل اإلبداعى للمشكالت .يصل بالتلمیذ إلى حالة اإلبداع فى حل المشكالت فیما تسمى ي -

 إزالة الحواجز بین المعلم وتالمیذه فى جو علمى خیالى هادئ يسوده اإلحترام والتقدير وتبادل اآلراء. -

و ول التلمیذ للمعلوما  بخیالا  الاذاتى الشخصاى يساهم فاى تساهیل عملیاة تاذكرها وإساترجاعها بصاورب  -

)  اريمااااان جمعاااا                                                      أساااارع .                                           

 ( 131ص  2612إسماعیل ص 

ونظراً لألهمية القصوى لهذه اإلستراتيجية فقاد تناولتهاا العدياد مان الدراساات بالشارف والتفساير ومان 

 هذه الدراسات مايلى :

 ( : 2112.دراسة ) إفتكار أحمد صالح ، 1

الدراسااة الااى الكشااف عاان فاعلیااة إسااتراتیجیة التخیاال الموجاا  فااى تنمیااة مهااارات التفكیاار هااذه هاادفت   

 02البصرى فى العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسى فى المدارس الیمنیة وتكو ت عینة الدراساة مان 

ى تلمیاذب وأسافرت النتاائج علا 36تلمیاذب والضاابنة  32تلمیذه  سامت عشاوائیاً إلاى مجماوعتین تجريبیاة 

 وجود فرق دال إحصائیاً بین المجموعتین لصال  المجموعة التجريبیة .

 

 ( :  2112. دراسة ) عايض سعد الحارثى ، 2

وهدفت هذه الدراسة الكشف عن أ ر إستخدام إساتراتیجیة الاتعلم التخیلاى فاى تادريس التربیاة اإلجتماعیاة  

السااادس فااى المملكاة العربیااة السااعودية  والوطنیاة علااى تنمیاة مهااارات التفكیاار النا اد لاادى طااالب الصاف 

طالباً(  للمجموعة التجريبیة ص و)  22طالباً ( تم تقسیمهم إلى مجموعتین )  26وتكو ت عینة البحث من ) 

طالباً( للمجموعة الضابنة ص وبعاد إعاداد الباحاث ألدوات البحاث وتجريبهاا تباین ا ا  هنااك فارق دال  22

 صال  المجموعة التجريبیة .إحصائیاً بین درجات المجموعتین ل

 ( : 2112.دراسة ) فايز محمد منصور ، 3
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والتى هدفت للتعرف على أ ر إستخدام إستراتیجیة التخیل فى تدريس الهندسة الفراغیة فى تنمیاة المفااهیم 

الريابیة ومهارات التفكیر التاأملى واإلتجااه  حاو ماادب الريابایات لادى طاالب المرحلاة الثا وياة العاماة 

طالبااً(  22طالباً(  للمجموعة التجريبیة ص و)  23و ت عینة البحث من عینة البحث من مجموعتین  ) وتك

للمجموعة الضابنة ص وبعد إعداد الباحث ألدوات البحث وتجريبها تبین ا   هناك فارق دال إحصاائیاً باین 

 درجات المجموعتین لصال  المجموعة التجريبیة .

 ( : 2112، .دراسة ) مسفر حفير القرنى 4

والتى هدفت إلى الكشف عن أ ر إستخدام إستراتیجیة التخیل الموج  فى تنمیة اإلساتیعاب المفااهیمى لادى 

تلمیاذاً ( للمجموعاة التجريبیاة ص )  32تالمیذ الصف السادس بمدينة الناائف وتكو ات عیناة البحاث مان ) 

حاث وتجريبهاا تو الت الدراساة إلاى أن تلمیذاً ( للمجموعة الضابنة ص وبعد إعداد الباحاث أدوات الب 31

 هناك فرق دال إحصائیاً بین درجات المجموعتین لصال  المجموعة التجريبیة.

 ( : 2114. دراسة ) إفتخار محمود المحافظة ، 5

وهاادفت هااذه الدراسااة إلااى الكشااف عاان أ اار تاادريس  الكیمیاااء بإسااتخدام إسااتراتیجیتى خاارائط المفاااهیم   

یل طالبات الصف العاشر األساسى فى مننقة األغوار الجنوبیة ص وتكو ت عینة والتخیل الموج  فى تحص

طالباة فاى المجموعاة التجريباة االولاى  32طالبة ( تم تقسایمهم إلاى  االث شاعب )د(  112الدراسة من ) 

طالبة درست بإستخدام خرائط المفاهیم  32والتى درست بإستخدام إستراتیجیة التخیل الموج  ص شعبة) ه( 

طالبة تمثل المجموعة الضابنة ص وأسفرت النتائج عن وجود فرق دال إحصائیاً بین 26بینما شعبة )ب( ص 

درجااات المجموعااات الااثالث لصااال  المجمااوعتین التجااريبیتین ممااا يتكااد علااى فاعلیااة اإلسااتراتیجیتن 

 المستخدمتین .

 ( :  2113.دراسة ) عادل حسن الغامدى ، 2

الكشف على فاعلیة بر امج بإستخدام القصص القائمة على إستراتیجیة التخیل وهدفت هذه الدراسة إلى 

وحل المشكالت فى تنمیة بعض  درات التفكیر اإلبداعى لدى األطفال المتفو ین ص وتكو ت عینة البحث 

بابنة ( ص ويتراوح عمر األطفال ما  2تجريبیة ( ص )  2طفالً تم توزيعهم على مجموعتین )  10من ) 

على مقیاس ستا فورد بینی  للذكاء الصورب الخامسة ص وأسفرت 136-126ومستوى الذكاء  0-2بین 

 النتائج على تحقیق فروض البحث وإ بات فاعلیة البر امج .

 

 ( : Kurtulus&Yolocu ,2013دراسة )  . 2

والتى هدفت إلى تقويم القدرب التخیلیة المكا یة لدى النالب األتراك بالصف السادس وتحديد اإلستراتیجیات 

ً ص  التى يستخدمها النالب واألخناء التى يقعون فیها أ ناء حل المشكالت التى تتنلب إستدالالً مكا یا

عد إعداد أدوات البحث أسفرت طالب ( بالصف السادس اإلبتدائى ص وب 06وتكو ت عینة الدراسة من ) 

 .  النتائج على تحقیق فروض البحث وفاعلیة األستراتیجیات المستخدمة 

 ( : Laehy&Sweller ,2004.دراسة ) 8
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هدفت هذه الدراسة إلى المقار ة بین أ ر طريق التدريس بإستخدام التخیل لنالب العلوم فى المرحلة 

ذاً  سموا إلى مجموعتین تجريبیة وبابنة ص وأسفرت النتائج تلمی 32األساسیة ص وتكو ت عینة البحث من 

ً بین المجموعتین لصال  المجموعة التجريبیة مما يتكد على أ ر التدريس  عن وجود فرق دال إحصائیا

 بإستخدام إستراتیجیة التخیل كنريقة فعالة .

 ثانياً : مفهوم التفكير اإلبداعى :

( إلاى  ظرياة Guilfordص بعد أن تو ال جیلفاورد)1526اإلبداعىصمنذ عام إزداد اإلهتمام بمفهوم التفكیر 

حیاث  اام باالتفريق باین  اوعین مهماین مان أ اواع  (Theory of Intellectual structure)بنااء العقال  

 التفكیر هما :

 التفكياار التباعاادى أو التشااعبى (Divergent Thinking) الااذى يتنلااب ماان المااتعلم طاارح العديااد ماان:

 جابات المختلف  للستال الواحد أو المشكل  الواحدب.اإلست

 التفكيار التقااربى أو التجميعاى (Thinking Convergent)  الاذى يتنلاب مان الماتعلم تخفایض عادد :

األفكار المنروحة إلى فكرب واحدب فقط ص أو إ نتین تمثالن اإلجاب  األفضال لإلجابا  عان الساتال المناروح 

 (.225ص  2661جودت أحمد سعادب ص  أو لحل المشكل  المنروح . )

ولقد تعددت وتنوعت التعريفات التى تناولت مفهوم التفكير اإلبداعى و يرجع هاذا إلاى تعقاد هاذا المفهاوم  

ماان جهااة، و نظاارة  الباااحثين المتباينااة  فااى تحلاايالتهم الثاقبااة للمفهااوم ماان جهااة أخاارى  ، إال أن هااذا 

  وع من جميع جوانبه :اإلختالف خلق كياناً متكامالً عن الموض

(  بأن التفكیر اإلبداعى : ل شاط عقلاى مركاب وهاادف توجها  23ص  2662حیث عرف  ) فتحى مروان ص -

رغبااة  ويااة فااى البحااث عاان حلااول أو التو اال إلااى  ااواتج أ اایلة لاام تكاان معروفااة سااابقاً ص ويتمیااز التفكیاار 

ة وإ فعالیاة وأخال یاة متداخلاة تشاكل حالاة اإلبداعى بالشمولی  والتعقید ص أل ا  ينناوى علاى عنا ار معرفیا

 ذهنیة  فريدب ل.

( أن التفكیر اإلبداعى هو القدرب العقلیاة علاى  ایاغة اإلستفساارات   Liang,j ,2002 ,44كما أباف ) -

 واألسئلة الجديدب بدالً من إيجاد حلول للمشكالت فقط .

االبداعى يعد مظهراً سلوكیاً فى  شاط الفارد ( أن التفكیر 222ص 2662)مجدي عزيز ابراهیم صكما عرف   -

يظهاار فااى تعاملاا  مااع أفااراد المجتمااع ص ويتساام هااذا الساالوك بالحدا ااة وعاادم النمنیااة والااتخلص ماان الساایاق 

العادى للتفكیر وعادات الفكر الجامدب مع إ تااج جدياد ومالئام بمعناى أن التفكیار االباداعى هاو العملیاة التاى 

ب لاددوات أو األفكاار والمنااهج المكو اة ألى مشاكلة ص و ااتج العملیاة االبداعیاة تقود إلى إباداع حلاول جدياد

 يمثل  یمة مرتفعة أ لیة مهمة بالنسبة للمجتمع.

بأ ا  لهاو   ااوع مان التفكیار يتنلااب تاوافر إمكا ااات  (110 - 112ص   2662) فهایم مصاانف  صويوبا   -

 فات خا ةص ويمر ذلك التفكیر بمراحل : االعداد ومناخ اجتماعى و فسى يحیط بالفرد فیتی  سلوكاً ذا موا

ص الكمون ص االستبصار ص التحقیق ص فاإلبداع هاو عملیاة فكرياة لهاا مراحال متتابعاة تاتدى إل تااج يتمثال فاى 

 إ دار حلول متعددب تتسم بالتنوع والجدب ل.

یها إلاى تولیاد  عادد ( فعرف  بأ   ل عملیة عقلیة يسعى المتعلم ف51ص 2613أما ) مصنفى  مر مصنفى ص -

كبیر من األفكار والسرعة والسهولة فى تولیدها ص والتنويع فاى هاذه األفكاار بحیاث تكاون مان  اوع األفكاار 

الغیر متو عة مع الحفاظ على الجدب والتفرد والتمیز ألفكار كل متعلم مع  درت  على إباافة تفا ایل جديادب 

 ومتنوعة لكل فكرب .

 مهارات التفكير اإلبداعي  " Creative thinking skills " 

 " "Fluencyالطالقة   

(  بأ هااا  لالقاادرب علااى إسااتدعاء أكباار عاادد ممكاان ماان االسااتجابات  23ص  2665عرفهااا )عااادل أبااو العااز ص

 المناسبة تجاه مشكلة أو مثیر معین وذلك فى فترب زمنیة محددب ص وللنال ة مكو ات فرعیة هى :

 : لى إ تاج أكبار عادد مان الكلماات التاى تساتوفى شاروط معیناة ص مثال إ تااج وهى القدرب ع الطالقة اللفظية

 أكبر عدد ممكن من الكلمات التى تبدأ وتنتهى بحرف معین وغیر ذلك فى شروط .
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 وهااى القادرب علاى إسااتدعاء أكبار عادد ممكاان مان االساتجابات المناساابة فاى فتارب زمنیااة  الطالقاة الفكرياة :

 6محددب لمشكلة أو مو ف مثیر . 

 وهى القدرب على إ تاج الكلمات التى تشترك فى المعنى مان  احیاة ماا أو فاى أى  افة  الطالقة االرتباطية :

 أخرى مثل إ تاج أكبر عدد ممكن من المترادفات أو المتضادات لكلمة معینة .

 وهى القدرب على تكوين كالم مترابط ومتصل ص مثل تكوين أكبر عدد من الجمل المفیدب  الطالقة التعبيرية :

 مستخدماً أربع كلمات محددب .

 وهى القدرب على تكوين عدب أشكال من أشكال معناب ص مثل تكوين أكبار عادد ممكان مان  الطالقة الشكلية :

ص  2662ة المعنااب.  ) مجادى عزياز ص الرسوم ألشكال حقیقیاة عديادب مان مجموعاة مان الخناوط المتوازيا

222) 

 : وتقاس الطالقة بأساليب مختلفة

سارعة التفكیار بإعناااء كلماات فاى  سااق محادد ص كاأن تباادأ أو تنتهاى بحارف أو مقنااع  معاین أو التصاانیف  .1

 السريع للكلمات فى فئات خا ة  .

الكلماات الخا اة بموباوع  تصنیف األفكار وفق متنلبات معیناة كالقادرب علاى ذكار أكبار عادد ممكان مان  .2

 معین .

 القدرب على إعناء كلمات ترتبط بكلمات معینة . .3

القاادرب علااى وبااع كلمااات فااى أكباار  اادر ممكاان ماان الجماال والعبااارات ذات المعنااى .)  اابحى حماادان ص   .2

 ( 32ص  2662

 

 أهمية تدريس مهارة الطالقة:

دى إلااى األفكااار ذات العال ااة بالموبااوع تساااعد األفااراد باإل تقااال بسااهول  ويساار ماان الااذاكرب  طويلااة الماا

المنروح للبحث والدراسة مما يساعد على التعامل السهل والساريع ماع كال مان حال المشاكالت والتصادى 

 (323ص 2612لها و نع القرارات أو إتخاذها والتفكیر بإبداعیة متنوعة.        )ولید رفیق العیا رب ص

 Flexibility " المرونة    "  

رو ة ل القدرب على إ تاج أكبر عدد من األفكار أو الحلول الجديدب التى لیست من  وع األفكاار  أو يقصد بالم

الحلول الروتینیة وتحويل مسار التفكیر مع تغیر المثیر أو متنلبات المو ف والمرو ة عكس الجمود الذهنى 

على تنوع األفكار واإلستجابات  ص تتضمن المرو ة الجا ب النوعى فى التفكیر اإلبداعى ويكون التركیز فیها

 (. 365ص  2662.                                  ) أحمد النجدى ص منى عبد الهادى ص

 وتنقسم  المرونة إلى:

 المرونة التلقائية (spontaneous flexibility ) 

ات متعددب بیسر ( بأ ها ل  درب الفرد على تحويل تركیز تفكیره بإتجاه50ص 2616ذكر) محمد محمود غا مص

وسهولة بعیداً عن بغط التعلیمات أو اإللحاح بحیث يعنى تلقائیاً عدداً من اإلستجابات التاى ال تنتماى لفئاة 

 واحدب ل .

 

 المرونة التكيفية ((adaptive flexibility 

تعرف بأ هال  درب الفرد على تغییر الوجه  الذهنیة التى ينظار مان خاللهاا إلاى حال مشاكلة محاددب ص وهاى  

عكس ما يعرف بالتصلب العقلى ص وتسمى تكیفی  ؛ألن الفرد يحتاج إلى تعاديل مقصاود فاى السالوك ص يتفاق 

 ب حلوالً غیر عاديةل.مع الحل الناج  ويظهر ذلك فى  وع المشكالت المحددب تحديداً د یقاًص وتتنل

 (22ص  2612)مستورب محمد محمد  ص                                                                

 أهمية تدريس مهارة المرونة:

 زيادب الخیارات عن طريق التحرك إلى ما هو أبعد من النصائ  التقلیدية. -

 السماح باإلطالع على وجهات النظر األخرى. -
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 األ شنة اإلبداعیة .زيادب  -

زيااادب  اادرب النلبااة علااى تغییاار اتجاااب أفكااارهم ماان و اات آلخاار كجاازء ماان التفكیاار التباعاادى أو  -

 التشعبى.

 (322ص 2612)ولید رفیق العیا رب ص                                                          

 ل  " Originalityاالصالة    

الفرد على إ تاج حلول أو أفكاار جديادب وغیار عادياة )غیار مألوفاة( بعیادب عان يقصد باأل الة  ل  درب      

 الظاهر المعروفل.

 أهمية تدريس مهارة األصالة:

تتلخص أهمیة تدريس هذه المهارب فى مساعدب النلبة على التفكیر بنريقة أ یلة  ومتعمقاة وفهام إساتیعاب 

 ى البحث عن أفكار جديدب .األمور بشكل أفضلص مما يجعلهم يبذلون  صارى جهدهم ف

 

 

 :ومن هنا يمكن القول بأن األصالة يمكن قياسها من خالل

 . كمیة اإلستجابات غیر المألوف  والتى تعتبر أفكاراً مقبولة لمشاركة محددب مثیرب.1

. إختیار عناوين لبعض الموبوعات ص وينلب من المتعلم أن يذكر لها عناوين طريفة أو غريبة بقادر ماا 2

 یع فى و ت محدد .يستن

 "   Sensitivity to Problemsالحساسية للمشكالت "   

( بأ ها ل  درب الشخص ألن يرى المشكالت التى تننوى علیها 132ص 2660لقد ذكر )عصام على النیب ص

موا ف معینة ص وهذه القادرب يمكان  یاساها بواسانة تقاديم بعاض الموا اف اإلجتماعیاة التاى ينلاب فیهاا مان 

أن يذكر بعض التحسینات التى يمكن إدخالها علیها أو تقديم بعاض األشایاء الموجاودب فاى الحیااب المفحوق 

 الیومیة للفرد ص وينلب من  أن يذكر المشكالت المرتبنة بهال.

 " "Visualizationالتصور البصرى       

هااا ماان زوايااا وجوا ااب  ويتمثاال فااى القاادرب علااى التخیاال أو المعالجااة العقلیااة للصااور واألفكااار والتولیااف بین

 متعددب .

ويتضمن التصور البصرى  الث عملیات أساسیة وهى عملیة تولید الصورب  م  قلها وتحويلها  م اإلحتفااظ 

بها وأن العقل أ ناء الممارساة العقلیاة يصاب  أكثار تعاوداً علاى إرساال سلسالة متعا باة ومتزامناة لإلشاارات 

لت الخاليا معاً حدث تجويد لعملیة اإل تباه اإل تقائى.) ااجى محماد العصبیة وتستجیب الخاليا معاً  وكلما عم

 (    112ص  2610حسن  

  وتأكيداً لمدى أهمية التفكير اإلبداعى فقد أجريت العديد من البحوث والدراسات  التربوية التاى إساتخدمت

 :أساليب وإستراتيجيات مختلفة لتنمية التفكير اإلبداعى ومن هذه الدراسات ما يلى 

 ( :safaa,m, abdlhalim,2016. دراسة ) 1     

والتى هدفت للكشف على أ ر إستخدام  بعات التفكیر السات فاى تنمیاة التفكیار اإلباداعى وفاعلیاة الاذات      

طالباً ( من كلیة اإلعالم بجامعة االمام سعود بالمملكة العربیة  06األكاديمى ص وتكو ت عینة الدراسة من ) 

تجريبیة ص ودللت النتائج على وجود فاروق السعودية ص وتم تقسیم العین  إلى مجموعتین متكافئتین بابنة و

 . دال إحصائیاً بین متوسنى درجات المجموعتین لصال  المجموعة التجريبیة

 ( : 2115. دراسة ) أحمد حسنى محمود عبد اللطيف ، 2  

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلیة بر امج مقترح فى الجبر  ائم على  بعات التفكیار السات فاى  

مهااارات التفكیاار اإلبااداعى وبعااض عااادات العقاال والقاادرب علااى إتخاااذ القاارار لاادى طااالب المرحلااة  تنمیااة

طالبااً ( تام تقسایمهم علاى مجماوعتین وبعاد إعاداد الباحاث  06األساسیة العلیاص وتكو ت عینة البحاث مان ) 
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المجماوعتین  أدوات البحث وتجريبها أسفرت النتائج على وجود فرق دال إحصائیاً بین متوسانات درجاات

 لصال  المجموعة التجريبیة .

 ( :2115.دراسة ) إيمان محمد السعيد ، 3

والتى هدفت إلى التعرف على أ ر إستخدام بر اامج ساكامبر فاى تادريس العلاوم  لتنمیاة التحصایل المعرفاى  

حااث وبعااض مهااارات التفكیاار اإلبااداعى لاادى تالمیااذ المرحلااة اإلعداديااةص وبعااد إعااداد الباحااث أدوات الب

وتجريبهااا أساافرت النتااائج علااى وجااود فاارق دال إحصااائیاً بااین متوساانات درجااات المجمااوعتین لصااال  

 المجموعة التجريبیة. 

     

 ( : 2115.دراسة ) سمر محمد جودة ، 4 

وهادفت إلاى التعارف علاى فاعلیااة إساتخدام بر اامج كاورت فاى تاادريس الجغرافیاا لتنمیاة التفكیار اإلبااداعى 

لاادى تالمیااذ المرحلااة اإلعداديااةصص وبعااد إعااداد الباحااث أدوات البحااث وتجريبهااا أساافرت  والدافعیااة لإل جاااز

النتائج على وجود فرق دال إحصائیاً بین متوسنات درجات المجماوعتین لصاال  المجموعاة التجريبیاة.  .

  

 ( : 2114.دراسة ) هند أحمد أبو السعود , 5

ً فى تنمیة التحصیل المعرفى ومهارات  والتى هدفت إلى الكشف عن فاعلیة إستخدام التعلم المنظم ذاتیا

( طالبة بالفر ة األولى شعبة 22التفكیر اإلبداعى لدى النالبة معلمة التاريخ و د تكو ت عینة البحث من)

تاريخ تربوى تم تقسیمهم إلى مجموعتین تجريبیة وبابنة وبعد إعداد الباحثة ألدوات الدراسة وتجريبها 

د فرق دال إحصائیاً بین المجموعتین الضابنة والتجريبیة فى مهارات التفكیر اإلبداعى أ بتت النتائج وجو

 لصال  المجموعة التجريبیة.

 :  ( 2112دراسة )أحمد محمود فخرى ، .0  

والتى هدفت إلى الكشف على مدى فاعلیة بر امج الوسائط الفائقة القائم على الفكر المنظومى لتنمیة التفكیر 

طالب وطالبة (  سموا على  226الب معهد الدراسات التربوية وتكو ت عینة البحث من ) اإلبداعى لن

مجموعتین تجريبیة وبابنة وبعد إعداد الباحثة ألدوات الدراسة وتجريبها أ بتت النتائج وجود فرق دال 

 التجريبیة.  إحصائیاً بین المجموعتین الضابنة والتجريبیة فى مهارات التفكیر اإلبداعى لصال  المجموعة

 (:2112.دراسة ) فايزة السعيد محمد , 2

والتى هدفت إلى الكشف عن فاعلیة إستخدام أ شنة مقترحة لملف اإل جاز  ائمة على  ظرية الذكاءات 

المتعددب فى تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعى فى الدراسات االجتماعیة لدى تالمیذ المرحلة االعدادية و د 

( تلمیذب من تلمیذات الصف األول اإلعدادى وبعد إعداد الباحثة ألدوات الدراسة  0تكو ت العینة من ) 

ً بین المجموعتین الضابنة والتجريبیة فى إختبار  وتجريبها أسفرت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائیا

 مهارات التفكیر اإلبداعى لصال  المجموعة التجريبیة .

 (:Ahmed Mahmoud abul –adab,2010) . دراسة 2

والتااى هاادفت للتعاارف علااى تااأ یر إسااتخدام تكنولوجیااا التعلاایم علااى التفكیاار اإلبااداعى لاادى طااالب الساان  

التحضیرية بجامعة الملك سعود وطبقت أدوات البحث على عین  عشوائیة من طالب الجامعة مكو اة مان ) 

ص وأساافرت النتااائج علااى أن هناااك طالباااً ( وتاام تقساایمهم إلااى مجمااوعتین بااابنة وتجريبیااة متكااافئتین  06
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فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة الضابنة والتجريبیة وخلص الباحث إلاى فاعلیاة 

 إستخدام التكنولوجیا الحديثة وتنويعها لخدمة العملیة التعلیمیة .

 ( Wheeler , 2002.دراسة )8

بداعى لدى مدرسة ريف إ جلترا من خالل تقنیة تهدف إلى إستكشاف إمكا یة تنوير مهارات التفكیر اإل

 اإلتصال والمعلوماتیة .

 إجراءات البحث :

 امت الباحثة باإلطالع على األدبیات التربوية والبحوث والدراسات السابقة والمتتمرات التى لها  لة  -

 بموبوع البحث الحالى .

المستقل ل إستراتیجیة التخیلل ص المتغیر التابع ل  امت الباحثة بدراسة  ظرية لمتغیرات البحث ص المتغیر  -

 مهارات التفكیر اإلبداعىل وتقديم إطاراً  ظرياً لهم .

ولإلجابة على ستال البحث الرئیسى وما يتفرع من  من أسئلة والتحقق من  حة فروب  تم إتباع 

 اإلجراءات التالیة:

 أوالً : إعداد دليل المعلم  

 و د تضمن اإلعداد مايلى :

م والصراع العربى اإلسرائیلى ل ص  1522.إختیار الوحدتین الدراسیة : تم إختیار وحدتین ل  ورب يولیو 1

ل الحیاب السیاسیة وعال ات مصر الدولیة ل من كتاب ل جغرافیة العالم وتاريخ مصر الحديث ل المقرر 

 على الصف الثالث اإلعدادى .

راتیجیة التخیل  ص وإتبعت الباحثة الخنوات اآلتیة فى . إعادب  یاغة  دروس الوحدتین فى بوء إست2

  یاغة الدروس :

 عنوان الوحدب . –أ 

 تحديد األهداف العامة للوحدب . –ب 

 تحديد األهداف السلوكیة  لكل دروس من دروس الوحدب . -جــ 

 تحديد دروس الوحدب والخنة الزمنیة لتدريسها . –د 

 ة التخیًل .تخنیط الدروس وفقاً إلستراتیجی –ه 

 تحديد المواد واأل شنة التعلیمیة . –و 

 تحديد أسالیب التقويم المستخدمة . –ى 

 ثانياً : إعداد بطاقات عمل للتالميذ وفق إستراتيجية التخيل .

 ثالثاً : إعداد إختبار التفكير اإلبداعى :

فى تفكیر التالمیذ ومقار ة أدائهم  امت الباحثة بإعداد إختبار التفكیر اإلبداعى لقیاس مدى التغیر الحادث 

  بل وبعد تنبیق اإلختبار و د إتبعت الباحثة الخنوات اآلتیة :
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 . تحديد الهدف من اإلختبار : 1

 امت الباحثة بإعداد إختبار التفكیر اإلبداعى بهدف  یاس مادى  ادرب تالمیاذ الصاف الثالاث اإلعادادى علاى 

ص والتعرف على مدى فاعلیة إستراتیجیة التخیل فى تنمیة التفكیر  التفكیر اإلبداعى ومدى إمتالكهم لمهارات 

 .  اإلبداعى فى تدريس التاريخ

 . تحديد أبعاد اإلختبار :2

تتحدد أبعاد إختبار التفكیر اإلبداعى فى مهارات  الخمس وتتمثل فى ) النال ة ص المرو ة ص األ الة ص 

 التالى يوب  تعريف كل مهاره إجرائیاً :الحساسیة للمشكالت ص التصور البصرى ل والجدول 

 تعريف المهارة                                               المهارة   م

وهى  درب تلمیذ الصف الثالث اإلعدادى على  سرعة إ تاج وتولیاد أكبار عادد مان األفكاار  الطالقة     1

العاالم وتااريخ مصار الحاديث والمترادفات من خالل دراست  لوحدتین من كتابل جغرافیة 

 ل وذلك بإستخدام إستراتیجیة التخیل  .

وهى  درب تلمیذ الصف الثالث اإلعدادى على رؤية الموا ف واألحداث واألشیاء من زوايا  المرونة    2

متعددب  وعدم تجمید فكرب فى إتجاه واحد وذلك من خالل دراست  لوحدتین من كتاب ل 

 جغرافیة العالم  وتاريخ مصر الحديث ل وذلك بإستخدام إستراتیجیة التخیل  

3     

 األصالة

الصف الثالث اإلعدادى على إ تاج حلول وأفكار جديدب وإساتجابات أ ایلة  وهى  درب تلمیذ 

وغیر مألوفةل أى  لیلة التكرارل داخل الجماعة التى  ينتمى إلیهاا الفارد  مان خاالل دراسات  

لوحدتین من كتاب ل جغرافیاة العاالم وتااريخ مصار الحاديث ل وذلاك بإساتخدام إساتراتیجیة 

 التخیل  .

الحساسية  4

 تللمشكال

وهى  درب تلمیذ الصف الثالث اإلعدادى على رؤية المشكالت والثغرات التى تننوى علیها 

موا ف معینة وال يقدر شخص آخر على رؤية تلاك المشاكالت مان خاالل دراسات  لوحادتین 

 من كتابلجغرافیة العالم وتاريخ مصر الحديثل وذلك بإستخدام إستراتیجیة التخیل  .

التصور  5

 البصرى

لقدرب  تلمیذ الصف الثالث اإلعدادى على مالحظة وو ف محتوى الصورب وتفسیر وهى ا

ما تحمل  الصورب من أفكار ومعلومات من خالل دراست  لوحدتین من كتاب ل جغرافیة 

 العالم وتاريخ مصر الحديث ل وذلك بإستخدام إستراتیجیة التخیل  .

 

 

 . تحديد مفردات اإلختبار :3

 صياغة أسئلة اإلختبار ومفرداته بمراعاة اآلتى :قامت الباحثة عند 

 . مناسبة مفردات اإلختبار لمستوى تالمیذ الصف الثالث اإلعدادى 

 . البعد عن الغموض وإستخدام المفردات الوابحة والمتعارف علیها من  بل التالمیذ 

  . أن تقیس أسئلة كل مهارب ما وبعت من أجلة كما سبق وعربت مفهوم كل مهارب والهدف منها 
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  األسئلة تكون غیر تقلیدية بالنسبة للتالمیاذ ولام تمار علایهم مان  بال حتاى يتولاد لاديهم اإلساتثارب لإلجاباة

 علیها ومن  م يتحقق اإلبداع .

( ستاالً موزعاً على خماس مهاارات للتفكیار  22من ) ومن هنا تم وبع إختبار التفكیر اإلبداعى والمكون 

 اإلبداعى وتتمثل فى ل النال ة ص المرو ة ص األ الة ص الحساسیة للمشكالت ص التصور البصرى ل.

 رابعاً :عرض اإلختبار على السادة المحكمين :

السااادة  بعااد إنتهاااء الباحثااة ماان إعااداد اإلختبااار فااى صااورته األوليااة قاماات بعرضااه علااى مجموعااه ماان

 المحكمين لتحقيق اإلستفادة القصوى واألخذ برأيهم حول ما يلى :

 .  مدى إرتباط كل ستال بالمستوى الذى يقیس 

 . ًمدى  حة كل ستال علمیاً ولغويا 

 . اإلبافة أو الحذف أو التعديل ألى ستال أو عبارب 

 دادى (.مدى مالئمة أسئلة اإلختبار للفئة العمرية المحددب ) الصف الثالث اإلع 

 . مدى شمولیة أسئلة اإلختبار لجمیع المستويات المراد  یاسها 

 ولقد قدم السادة المحكمين بعض اآلراء والمالحظات والتى تمثلت فى : -

 .  وافق السادب المحكمین على سالمة اإلختبار ووبوح تعلیمات 

 أكثر مناسابةً  حذف بعض المصنلحات وإجراء بعض التعديالت على الصیاغة اللغوية حتى تكون

 للفئة العمرية ص ولقد  امت الباحثة بالتعديالت المنلوبة .

  إجراء تعديالت حول وبع كل ساتال فاى مساتوى  یاساة الصاحی   ص ولقاد  امات الباحثاة باإجراء

 ستال. 22التعديالت فى بوء ما تقدم من ملحوظات حتى أ ب  اإلختبار فى  ورت  النهائیة مكو اً من 

 ً  اإلستطالعية لإلختبار :.التجربة خامسا

 امت الباحثة بتجريب اإلختبار على عینة عشوائیة من تلمیذات الصف الثالث اإلعدادى بمدرساة الساخاوى 

 تلمیذب وذلك لتحديد اآلتى : 26إلعدادية بنات بمحافظة البحیرب وعددهم 

 : زمن اإلختبار 

 وتم حساب الزمن من خالل المعادلة اآلتية :

 ى إستغر ت  أبنأ تلمیذب         تة أسرع تلمیذب + الزمن الذالزمن الذى إستغر 

 الزمن =      ــــــــــــــــــــــــــــ

 58الزمن =  2                                     

( د اائق للتالمیاذ لقاراءب تعلیماات اإلختباار وكتاباة  2( د یقاة ص وتام إباافة )  22إذاً فإن زمان اإلختباار ) -

 .   ( د یقة 06أسمائهم ص فیكون الزمن الكلى لإلختبار ) 

 : ثــــــــــــبات اإلختـــــــــبار 

( تلمیاذب 22اإلستنالعیة وعددهم )لحساب معامل  بات اإلختبار أجرت الباحثة اإلختبار على تالمیذ العینة 

وتاام  ر ااد درجااات كاال تلمیااذب فااى هااذا اإلختبااار ص  اام تاام إعااادب تنبیااق اإلختبااار علااى  فااس العیناا  ر ااد 

يوماً (  وهذب النريقة تسمى ل إعادب تنبیق اإلختبار ل ص حیث تام  26درجاتهم أيضاً وذلك بفا ل زمنى ) 

 ى كال من المرب األولى لتنبیق اإلختبار والمرب الثا یة  .حساب معامل اإلرتباط بین درجات التالمیذ ف
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وهاو معامال  باات مرتفاع وبالتاالى فاإن ‚( 25فكان معامال اإلرتبااط باین التنبیقاین القبلاى والبعادى  هاو ) 

 معامل الثبات بین التنبیقین مرتفع  أيضاً  .

 حســـــاب صــــدق اإلخـــــــتبار : 

 ما وبع  لقیاس  ص وتم حساب  دق اإلختبار بنريقتین : يقصد بصدق اإلختبار أ   يقیس

 : الصدق الذاتى لإلختبار  

وذلك من خالل حساب الجذر التربیعى لمعامل الثبات ص وكان معامل الصدق الذاتى لإلختبار هو          

 وهو معامل  دق مرتفع .‚  ( 25)

 : )الصدق المنطقى لإلختبار ) صدق المحتوى 

دى تمثیاال اإلختبااار لنااواح الجا ااب المقاااس ص حیااث تاام عاارض اإلختبااار علااى الساااده ويُقصااد باا   یاااس ماا

 المحكمین الذين أ روا  د ة وسالمت  و یاس ما وبع من أجل  ومناسبتة لمستوى التالمیذ .

 اإلختبار فى صورته النهائية :  

     ً آلرائهاام ومالحظاااتهم   بعااد إعااداد اإلختبااار وعرباا  علااى الساااده المحكمااین والقیااام بالتعااديالت وفقااا

درجاة  ( 06د یقاة ( ص ودرجتا  النهائیاة  )06وتنبیق  على العین  اإلساتنالعیة وحسااب زمان اإلختباار )  

سااتال ( ص  22والتأكااد ماان  ااد   و باتاا  ص تاام وبااع اإلختبااار فااى  ااورت  النهائیااة والااذى يشااتمل علااى ) 

الحساسایة للمشاكالت ص التصاور البصارى ل ص ويقیس خمس مهارات هم ل النال اة ص المرو اة ص األ االة ص 

 والجدول التالى يوب  موا فات اإلختبار التحصیلى والوزن النسبى ل  كما يلى :

 ( 1) جدول                                     

 ) جدول موا فات إختبار التفكیر اإلبداعى (                      

 

 

 بإستخدام المعادلة اآلتية :ولقد تم حساب الوزن النسبى لإلختبار التحصيلى 

 111× عدد مفردات كل مستوى                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الوزن النسبى

 مجموع المفردات                            

مهارات التفكیر 

 اإلبداعى

 الوزن النسبى   النسبة المئوية   درجات اإلختبار عدد األسئلة 

 %22 22 12 2 النال   

 %26 26 16 2 المرو   

 %26 26 16 2 األ الة

 %12 12 16 3 الحساسیة للمشكالت

 %26 26 13 2 التصور البصرى

 %166 166 06 22 المجموع
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 عينة البحث : 

تم إختیار عیناة البحاث مان تلمیاذات الصاف الثالاث اإلعادادى بمدرساة الساخاوى اإلعدادياة بناات فاى العاام 

تلمیاااذه ( تااام تقسااایمهم إلاااى مجماااوعتین  06م( وتكو ااات عیناااة البحاااث مااان ) 2612- 2612الدراساااى ) 

 متساويتین بإستخدام التصمیم التجريبى للمجموعتین المتكافئتین .

 ستخدم فى البحث وضبط متغيراته :التصميم التجريبى الم 

 امت الباحثة بتقسایم العیناة إلاى مجماوعتین إحاداهما تجريبیاة واألخارى باابنة وتام التادريس للمجموعاة 

 التجريبیة بإستخدام إستراتیجیة التخیل أما المجموعة الضابنة تم التدريس لها بالنريقة اإلعتیادية .

 التطبيق القبلى ألدوات القياس :

أدوات القیاس  بلیاً على المجموعتین للحصول على معلومات  بلیة عن المجماوعتین والتأكاد مان  تم تنبیق

 تكافت المجموعتین والجدول التالى يبین  تائج التنبیق القبلى إلختبار التفكیر اإلبداعى .

 (  2جدول ) 

 ً   یمة )ت( ص مدى داللتها اإلحصائیة فى التفكیر اإلبداعى بین المجموعتین التجريبیة والنتائج  بلیا

 ويتضح من الجدول السابق : 

  یمة )ت( المحسوبة لإلختبار اإلبداعى ككل ومهارات  الخمسة المختلفة وهم ) النال اة   المرو اة 

 6‚22ص    1‚52ص   1‚20ص    1‚22ص    1‚63  األ الة   الحساسیة للمشكالت   التصور البصرى ( )

مهارات 

التفكير 

 االبداعى

 

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابى

اإل حراف 

 المعیارى

 إختبار )    ت    (

درحة 

 الحرية

قيمة )ت(  

 المحسوبة

قيمة )ت(  

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

غیر دال  2‚00 1‚63 22 2‚222 2‚21 بابنة النال ة

 ‚61عند 
 2‚223 2‚12 تجريبیة

غیر دال  2‚00 1‚22 22 1‚350 2‚22 بابنة المرو ة

 ‚61عند 
 1‚220 2‚36 تجريبیة

غیر دال  2‚00 1‚20 22 1‚225 1‚56 بابنة األ الة

 6‚222   2‚23 تجريبیة ‚61عند 

الحساسیة 

 للمشكالت 

غیر دال  2‚00 1‚52 22 1‚222 1‚02 بابنة

 ‚61عند 
 6‚520 2‚23 تجريبیة

التصور 

 البصرى

غیر دال  2‚00 6‚22 22 ‚220 3‚32 بابنة

 ‚61عند 
 1‚623 3‚22 تجريبیة

اإلختبار 

 ككل

غیر دال  2‚00 1‚16 22    6‚2 12‚32 بابنة

 ‚61عند 
 2‚212 10‚03 تجريبیة
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(  2‚00ص  2 ( )6‚61أو  6‚62( على الترتیب وهى أ ل من من  یمة )ت( الدولیة عند مستوى )  1‚16ص

وبااذلك )ت( غیاار دالااة إحصااائیا عنااد أى ماان المسااتويین ص وهااذا ياادل علااى عاادم وجااود فااروق ذات داللااة 

باین متوسانات درجاات المجموعاة التجريبیاة والضاابنة فاى التنبیاق القبلاى  6‚61إحصائیة عند مستوى 

ين فااى إختبااار التفكياار " تكااافؤ المجمااوعتالختبااار التفكیاار اإلبااداعى ككاال ومهاراتاا  الخمسااة المختلفااة  

 اإلبداعى  ككل وعند مهاراته المختلفة "

 التدريس للمجموعة التجريبية : 

 امات الباحثااة بالتاادريس لنالبااات المجموعااة التجريبیااة وفقاااً للادلیل الااذى  اماات الباحثااة بإعااداده فااى بااوء 

وا اع حصاتین أسابوعیا حصاة ( ب 20إستراتیجیة التخیل و د إستغرق التدريس مادب ساتة أساابیع بإجماالى ) 

 م . 2612 – 2612وكان ذلك فى الفصل الدراسى الثا ى من السنة الدراسیة 

 التطبيق البعدى إلختبار مهارات التفكير اإلبداعى :

بعااد اإل تهاااء ماان ماان التاادريس للمجموعااة التجريبیااة التااى تاام التاادريس لهااا بإسااتخدام إسااتراتیجیة التخیاال 

بالنريقة السائدب تم تنبیق إختبار مهارات التفكیر اإلبداعى للمجموعتین والمجموعة الضابنة التى درست 

ور د الدرجات لكالً منهم وتمت المعالجة اإلحصائیة وسوف يتم عرض  تائج التنبیق البعدى وفاق  تاائج 

 البحث كما يلى :

طالباات باین متوسانات درجاات  6‚61: يوجد فاروق ذات داللاة إحصاائیة عناد مساتوى داللاة الفرض األول

المجموعة التجريبیة والضابنة فى التنبیق البعدى فى إختبار مهارات التفكیر اإلباداعى ومساتويات  المختلفاة 

) النال ة ص المرو ة ص األ الة ص الحساسیة للمشكالت ص التصور البصارى (  . والجادول التاالى يوبا   تاائج 

 تحالیل البیا ات :                      

بى و اإل حاااراف المعیاااارى ص  یماااة )ت( ومااادى داللتهاااا إلحصاااائیة التنبیاااق البعااادى باااین المتوساااط الحساااا

 المجموعتین التجريبیة والضابنة إلختبار التفكیر اإلبداعى :
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 ( 3جدول )

  المهارة

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابى

اإل حراف 

 المعیارى

 إختبار )    ت    (

درحة 

 الحرية

قيمة )ت(  

 المحسوبة

قيمة 

)ت(  

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

دال عند   2‚00 0‚01 22 3‚225 2‚32 بابنة النال ة 

مستوى 

11‚ 
 2‚122 12‚22 تجريبیة

دال عند   2‚00 2‚66 22 1‚511 2‚22 بابنة المرو ة

مستوى 

11‚ 
 1‚213 2‚33 تجريبیة

دال عند   2‚00 2‚36 22 1‚222 2‚16 بابنة األ الة

مستوى 

11‚ 
 1‚612 0‚22 تجريبیة

الحساسیة 

 للمشكالت 

دال عند   2‚00 2‚56 22 1‚022 2 بابنة

مستوى 

11‚ 
 1‚236 0‚22 تجريبیة

التصور 

 البصرى

دال عند   2‚00 2‚22 22 1‚226 2‚62 بابنة

مستوى 

11‚ 
 1‚302 5‚23 تجريبیة

اإلختبار 

 ككل

دال عند   2‚00 2‚22 22 5‚322 22‚23 بابنة

مستوى 

11‚ 
 2‚235 22‚36 تجريبیة

 

 ويتضح من الجدول السابق أن : 

 2   0‚01 یمة )ت( المحسوبة عند كل مستوى من مستويات إختبار التفكیر اإلبداعى واإلختباار ككال وهاى )

وهاام أكباار ماان  یمااة )ت( الجدولیااة عنااد مسااتوى داللااة ( علااى الترتیااب  2‚22   2‚22   2‚56  2‚36 

( ص وهذا يعنى أن  یماة )ت( دالاة إحصاائیة أى يوجاد فاروق ذات داللاة إحصاائیة باین درجاات طالباات 6‚61)

المجمااوعتین التجريبیااة والضااابنة فااى التنبیااق البعاادى إلختبااار التفكیاار اإلبااداعى لصااال  المتوسااط األعلااى ) 

 المجموعة التجريبیة ( .

 لوبهذا يتحقق صحة الفرض األول من فروض البحثل                       
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 الفرض الثانى :

( باین متوسانات درجاات طالباات المجموعاة  6‚61يوجد فروق ذات داللة إحصائیة عناد مساتوى داللاة )

 ة .التجريبیة فى التنبیقین القبلى والبعدى فى إختبار التفكیر اإلبداعى ككل ومستويات  المختلف

وإلختبار  حة هذا الفرض ص  امت الباحثة بحساب المتوسانات الحساابیة واإل حرافاات المعیارياة ص        

و یمااة )ت( وماادى داللتهااا اإلحصااائیة فااى التنبیقیااین القبلااى والبعاادى فااى إختبااار التفكیاار اإلبااداعى ككاال 

 یا ات .ومستويات  المعرفیة المختلفة ص والجدول التالى يوب   تائج تحلیل الب

المتوساااط الحساااابى صاإل حاااراف المعیاااارى ص  یماااة )ت( ومااادى داللتهاااا باااین متوسااانات درجاااات         

    المجموعتین التجريبیة ف التنبیقین القبلى والبعدى إلختبارات التفكیر اإلبداعى .

 (2جدول )                                              

مستويات 

التفكير 

 اإلبداعى 

 

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابى

اإل حراف 

 المعیارى

 إختبار )    ت    (

درحة 

 الحرية

قيمة )ت(  

 المحسوبة

قيمة 

)ت(  

الجد

 ولية

الداللة 

 اإلحصائية

‚20 12‚53 25 2‚223 2‚12  بلى    النال ة 

2 

دال عند  

 ‚11مستوى 
 2‚122 12‚22 بعدى   

‚20 10‚06 25 1‚220 3‚26  بلى المرو ة

2 

دال عند  

 ‚11مستوى 
 1‚213 2‚33 بعدى

‚20 22‚22 25 6‚222 2‚23  بلى األ الة

2 

دال عند  

 ‚11مستوى 
 1‚612 0‚22 بعدى

الحساسیة 

 للمشكالت 

‚20 22‚22 25 6‚520 2‚23  بلى

2 

دال عند  

 ‚11مستوى 
 1‚23 0‚22 بعدى

التصور 

 البصرى

‚20 22‚2 25 1‚623 3‚22  بلى

2 

دال عند  

 ‚11مستوى 
 1‚302 5‚23 بعدى

اإلختبار 

 ككل

‚20 32‚01 25 2‚212 10‚03  بلى

2 

دال عند  

 ‚11مستوى 
 2‚235 22‚36 بعدى
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 ويتضح من الجدول السابق أن : 

 10‚0ص  12‚53 یمة )ت( المحسوبة عند كل مهارب من مهارات التفكیر اإلبداعى واإلختبار ككل هاى ) 

( وهاى ‚11( أكبر من  یمة )ت( الجدولیة عناد مساتوى داللاة ) 32‚01ص  22‚2ص  22‚22ص  22‚22 ص

( , وهذا يعنى أن )ت( دالة إحصائیاً بین متوسنات درجاات المجموعاة التجريبیاة فاى التنبیقاین  2‚20)

التجريبیاة ( ص القبلى والبعدى فى إختبار مهارات التفكیر االبداعى لصاال  المتوساط األعلاى ) المجموعاة 

 وبهذا يتحقق صحة الفرض الثانى"ل

ويوضح الجدول التالى حساب حجم تأثير إستراتيجية التخيل علاى تنمياة مهاارات التفكيار اإلباداعى لادى  

 تالميذ المجموعة التجريبية :        

 قيمة  ) مربع إيتا (  إلختبار التفكير اإلبداعى (    5جدول ) 

مهارات التفكير 

 اإلبداعى

قيمة ) ت ( 

 المحسوبة

 مقدار حجم التأثير قيمة مربع إيتا درجة الحرية

 كبیر 6‚512 25 12‚53 النال ة

 كبیر 6‚562 25 10‚06 المرو ة

 كبیر 6‚520 25 22‚22 األ الة

الحساسیة 

 للمشكالت

 كبیر 6‚522 25 22‚22

 كبیر 6‚522 25 22‚2 التصور البصرى

 كبیر 6‚52 25 32‚01 اإلختبار ككل

 الفرض الثالث : 

حساااب فاعليااة إسااتراتيجية التخياال فااى تنميااة التحصاايل المعرفااى ومهااارات التفكياار اإلبااداعى لاادى  -

 المجموعة التجريبية :

للتعاارف علااى فاعلیااة إسااتراتیجیة التخیاال فااى تنمیااة مهااارات التفكیاار اإلبااداعى تاام إسااتخدام  ساابة الكسااب 

 المعدل لبالك والجدول التالى يوب   تائج تحلیل البیا ات : 

 (      2جدول )    

 نسبة الكسب المعدل لبالك لكالً من اإلختبار التحصيلى ككل 

 كلوإختبار مهارات التفكير اإلبداعى ك

المتوساااااااااااااااااااط  أداة القياس

 الحسابى البعدى

المتوسط الحساابى 

 القبلى

النهايااة العظمااى 

 لإلختبار

نساابة الكسااب 

 المعدل لبالك

 الداللة اإلحصائية 

إختبار مهارات 

 التفكیر اإلبداعى

 دالة ذو فاعلیة 1‚12 21 12‚23 42‚31
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 يتضح من الجدول السابق أن :

  ( ص وهاذه النسابة تقاع فاى 1‚62إلختبار مهارات التفكیر اإلباداعى هاى ) سبة الكسب المعدل لبالك بالنسبة

( للفاعلیة ص مما يتكد فاعلیة إستراتیجیة التخیل فى تنمیة التحصایل المعرفاى 2-1المدى الذى حدده بالك ) 

 فى التاريخ لدى تلمیذات المرحلة اإلعدادية .

 وبالتالى يتحقق صحة الفرض الذى ينص على :

تیجیة التخیل فى تدريس التااريخ بدرجاة مناسابة مان الفاعلیاة فاى تنمیاة كاالً مان التحصایل ل تتصف إسترا

 . المعرفى ص ومهارات التفكیر اإلبداعى ل

 نتائــــــــــــج البحث :

باین متوسانى درجاات المجموعاة التجريبیاة الاذين درسااوا ‚( 61وجاود فارق دال إحصاائیاً عناد مساتوى ) .1

العاالم وتااريخ مصاار الحاديث ل بإساتخدام إساتراتیجیة التخیال وباین طااالب وحادتین مان كتااب ل جغرافیاة 

المجموعة الضابنة الذين درسوا بالنريقة السائدب على  إختبار مهارات التفكیر اإلباداعى ككال وعلاى كال 

مهارب مان مهاراتا  الفرعیاة ) النال اة ص المرو ا  ص األ االة ص الحساسایة للمشاكالت ص التصاور البصارى(  

 المجموعة التجريبیة . لصال 

باین متوسانى درجاات المجموعاة التجريبیاة الاذين درسااوا ‚( 61وجاود فارق دال إحصاائیاً عناد مساتوى ) .2

وحادتین مان كتااب ل جغرافیاة العاالم وتااريخ مصاار الحاديث ل بإساتخدام إساتراتیجیة التخیال وباین طااالب 

هارات التفكیر اإلباداعى ككال وعلاى كال المجموعة الضابنة الذين درسوا بالنريقة السائدب على  إختبار م

مهارب مان مهاراتا  الفرعیاة ) النال اة ص المرو ا  ص األ االة ص الحساسایة للمشاكالت ص التصاور البصارى(  

 لصال  التنبیق البعدى .

إستخدام إستراتیجیة التخیل فى تدريس وحدتین ل جغرافیاة العاالم وتااريخ مصار الحاديث ل تحقاق مساتوى  .3

 تنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعى .من الفاعلیة فى 

 وترجع الباحثة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة  إلى أن :

  إستخدام إستراتیجیة التخیل فى تدريس التاريخ ساعد على كسر الروتین المعتاد وجعال التلمیاذات ينظارون

 یاسیة والتاريخیة .إلى المادب بزاوية أخرى غیر كو ها  عبة وملیئة باألحداث الس

  ما  امت ب  الباحثة من إستخدام وسائل تعلیمیة متعددب أ ارت دافعیتهم للمادب منها على سبیل المثال  األفالم

فقااموا بتحلیلهاا ،  الو ائقیة التاريخیة التى أبافت  قالً للموبوعات وحققت إ باالً كبیراً من  بال التلمیاذات

 وتحقیق اإلستفادب القصوى منها .

  إ بال التلمیذات على حل أوراق العمل المعدب لهم لما وجدوه بها من تشويق ومتعا  ص مماا زاد مان إماتالكهم

 لمهارات التفكیر اإلبداعى وزيادب مستوى تحصیلهم المعرفى .

  إستخدام الباحثة أكثر من طريقة تدريسیة إلى جا ب إستراتیجیة التخیل كالتعلم التعااو ى والعصاف الاذهنى

جعل هناك  وعاً  من التجديد فى تقديم المعلوم  بشكل ممتع ص مما سااعد بشاكل كبیار علاى تحقیاق وغیرها 

 األهداف المرجوب .

   إعجاااب التلمیااذات بشااكل كبیاار بالسااناريوهات التخیلیااة ص وكیااف أ هاام كو ااوا  ااوراً ذهنیااة عاان أشااخاق

دهم علاى تثبیات المعلوماات وأماكن وموا ف وأحداث مرتبنة بشكل كبیر بالموبوعات المقررب مما سااع

 بنريقة مختلفة وممتع  .

  یام الباحثة بخلق جو من التفاعل  مع التلمیذات واإلعتماد بشكل كبیر علاى مشااركتهم الفعالاة فاى الاتعلم ص 

وذلك ألن خصائصهم النمائیة فى هذه الفترب تتنلب ذلك ص مما كان ل  عظیم األ ار فاى إساتقبال المعلوماات 

 ب .وتحقیق اإلستفاد

  طلااب التلمیااذات المتكاارر بعاارض أكثاار ماان ساایناريو تخیلااى لموبااوعات مختلفااة ص ممااا رفااع ماان معاادل

 إستیعابهم للمادب العلمیة وأ ر على معدل تحصیلهم .
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  تدريب التلمیذات على عدم التقید بنمط واحاد للتفكیار ص مماا أ ار علاى زياادب  ادرتهم علاى تولیاد المزياد مان

 ة بالموبوعات المختلفة .األفكار والمعا ى المرتبن

 توصــــــيات البـــــحث :

 فى ضوء نتائج البحث توصى الباحثة باآلتى :

اإلهتمااام بتنبیااق إسااتراتیجیة التخیاال كنريقااة حديثااة لتاادريس التاااريخ لاایس فقااط للمرحلااة اإلعداديااة باال   .1

 واإلبتدائیة أيضاً ألن خصائصهم النمائیة تساعد بشكل أكبر على ممارسة التخیل.

اإلهتمام بتنمیة اإلبداع لدى التالمیذ فى جمیع المراحل التعلیمیة واإلبتعاد عان وباع المعلوماات فاى  الاب  .2

واحاااد مماااا يقتااال اإلباااداع ص وتعرياااف المتخصصاااین فاااى وباااع المنااااهج بالوساااائل التعلیمیاااة واألساااالیب 

 واإلستراتیجیات التى تعمل على تنمیة اإلبداع .

 عديد من األ شنة التى تنمى مهارات التفكیر العلیا  لدى التالمیذ .تزويد المقررات الدراسیة بال .3

باارورب عقااد دورات تدريبیااة للمعلمااین تسااتهدف تعااريفهم بكیفیااة إسااتخدام إسااتراتیجیة التخیاال ماان خااالل  .2

 عرض إطاراً   ظرياً وبعض الدروس التوبیحیة لها ص وكیفیة تنمیة التفكیر اإلبداعى من خاللها .

لمالئماة والمنااخ المناساب والبعیاد عان الصاخب عناد تنفیاذ اإلساتراتیجیة حتاى تحقاق أهادافها توفیر البیئة ا .2

 المرجوب .

 تصمیم برامج تدريبیة خا ة لتنمیة اإلبداع والتفكیر اإلبداعى . .0

 مقـــــــترحات الــــبحث :

 فى بوء  تائج البحث الحالى تقترح الباحثة إجراء بعض البحوث والدراسات اآلتیة :

 اسة فاعلیة إستراتیجیة التخیل فى تنمیة الوعى األ رى لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادية .در .1

 دراسة فاعلیة إستراتیجیة التخیل فى تنمیة الدافعیة لإل جاز لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادية / الثا وية . .2

وبیان أ رهما فى تادريس تقديم إستراتیجیة مقترحة  ائمة على الدمج بین إستراتیجیة التخیل وخرائط العقل  .3

 التاريخ .

 دراسة فاعلیة المداخل التريسیة ) المدخل المنظومى / المدخل الكشفى ( فى تنمیة التفكیر اإلبداعى . .2

 دراسة فاعلیة إستراتیجیة التخیل فى تنمیة القیم ) التحصین الحضارى ( واإلتجاهات والمیل  حو المادب . .2

 المراجع العربية :

( : أ ار األلعااب التعلیمیاة المحوسابة فاى تنمیاة مهاارب التخیال لادى 2612عاون )إسماعیل سعود ال .1

) األردن (ص  مجلاة دراساات العلاوم التربوياة طلبة رياض األطفال فى البادياة الشامالیة الشار یة األرد یاة ص

 ( .1( ص عدد )35مجلد )

( : فاعلیااة إسااتراتیجیة التخیاال الموجاا  فااى تنمیااة مهااارات التفكیاار 2612إفتكااار أحمااد  ااال  ) .2

 مجلاة الدراساات اإلجتماعياةالبصرى فى العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسى فاى المادارس الیمنیاة ص 

 ( ص يو یو .2( ص عدد )23)الیمن ( ص مجلد )

العقلى فى تنمیاة مهاارات القاراءب النا ادب لادى  ( : إستخدام التصور2612إيمان حسنین عصفور ) .3

) مصر( ص عدد  مجلة الجمعية التربوية للدراسات اإلجتماعيةطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واإلجتماع ص 

 ( ص سبتمبر .20)

( : فاعلیة إساتخدام إساتراتیجیة ساكامبر فاى تنمیاة التحصایل المعرفاى 2612إيمان محمد السعید ) .2

ص رساالة ماجیساتیرص كلیاة البناات لا داب  فكیر اإلبداعى لدى تالمیاذ المرحلاة اإلعدادياةوبعض مهارات الت

 والعلوم والتربیة ص جامعة عین شمس .

( : حال المساائل الريابایة بإساتراتیجیة مدعماة 2612أحمد جوهر أماینص سالیمان أحماد الماولى ) .2
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مجلاة العلاوم زيائیة فى المرحلة اإلعدادية ص بالتخیل الموج  وإ تقال أ ر التدريب علیها فى حل المسائل الفی

 . 52( ص عدد التربوية والنفسية ) العراق

إتجاهاات حديثاة فاى تعلايم العلاوم فاى ضاوء المعاايير  ( :2662أحمد النجدى ص منى عبد الهادى ) .0

 ص القاهرب ص دار الفكر العربى . 2ص ط العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية

( : فاعلیاة بر اامج مقتارح فاى الجبار  اائم علاى  بعااات 2612ود عباد اللنیاف )أحماد حسانى محما .2

التفكیر الست فاى تنمیاة مهاارات التفكیار اإلباداعى وبعاض عاادات العقال والقادرب علاى اتخااذ القارار لادى 

س طالب المرحلة األساسیة العلیا ص رسالة دكتوراه ص كلیة البنات ل داب والعلوم والتربیة ص جامعة عین شم

. 

: معجاام المصااطلحات التربويااة المعرفااة فااى ( 2663أحمااد حسااین اللقااا ى ص علااى أحمااد الجماال ) .2

 ص القاهرب ص عالم الكتب . 3ص ط  المناهج وطرق التدريس

( : فاعلیة بر امج وسائط فائقاة  اائم علاى الفكار المنظاومى فاى تنمیاة 2612أحمد محمود فخرى ) .5

ب معهد الدراسات التربوية ص رسالة  دكتوراه ص معهد الدراساات مهارات البرمجة والتفكیر اإلبتكارى لنال

 التربوية ص جامعة القاهرب .

 ص عمان ص دار الشروق للنشر والتوزيع. األهداف التدريسية( : 2661جودت أحمد سعادب ) .16

ص  1ص ط  مهارات عقلية تنتج أفكاراً إبداعية( : 2613جودت أحمد سعادب ص سمیلة أحمد الصبا  ) .11

 عمان ص دار الثقافة للنشر والتوزيع .

األبعااد األساسایة لقادرب الخیاال عبار مراحال ارتقائیاة مختلفاة ص ( : 2113حسام أحمد أبو سيف ) .12

  .26رسالة دكتوراه ص كلیة اآلداب ص جامعة المنیا ص ق 

األساساية تنمية مهارات التفكير اإلبداعى لدى طلباة الصافوف ( : 2613حسن ظاهر بنى  خالد ) .13

 ص عمان ص دار أسامة للنشر والتوزيع . 1ص ط  الثالثة األولى

( : أ ر النشاطات التعلیمیة المصاحبة لإلستماع والتحصیل الساابق فاى 2665حمدان على   صر ) .12

، المجلة األردنياة  اللغة العربیة فى تنمیة القدرب على التخیل لدى عینة من طالب الصف السادس األساسى

 ( ص اكتوبر .2( ص عدد )2صمجلد ) التربويةفى العلوم 

( : أ ر التعلم التخیلى على التحصایل واإلحتفااظ فاى الريابایات 2662خالد حسن محمد العرجة ) .12

لدى طلبة الصف التاسع األساسى فى محافظة  اابلس ص رساالة ماجیساتیر ص كلیاة الدراساات العلیاا ص جامعاة 

 النجاح الوطنیة .

: أ ر إستراتیجیة التخیل الموج  على دافعیة اإل جاز واإلتجاهاات  حاو ( 2612ر ا على محمود  ) .10

المدرسااة لاادى طلبااة الصااف الصااف الثالااث األساسااى ص رسااالة ماجیسااتیر ص كلیااة عمااادب البحااث  العلمااى 

 والدراسات العلیا ص الجامعة الهاشمیة .

والتفاوق العقلاى أطفاال عناد القماة "الموهباة ( : 2662ادق )زكريا أحمد الشاربینى ص يسارية  ا .12

 ص القاهرب ص دار الفكر العربى . واإلبداع

إسااتخدام بر ااامج لكااورتل فااى تاادريس الجغرافیااا لتنمیااة التفكیاار : ( 2612ساامر محمااد جااودب ) .12

اإلبداعى والدافعیة لإل جاز لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادية ص رسالة ماجیستیر ص كلیة البنات لا داب والعلاوم 

 شمس .   والتربیة ص جامعة عین
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( : فاعلیة بر امج مبنى على إستراتیجیات تنمیة التخیل وأ اره 2612سوزان بنت  د ة بسیو ى ) .15

( ص 22على التفكیر اإلبتكارى لدى تالمیاذ مرحلاة التعلایم اإلبتادائى ص مجلاة بحاوث التربیاة النوعیاة ص عادد)

 يناير .

تفكياار اإلبااداعى بإسااتخدام : تطبيقااات علميااة فااى تنميااة ال( 2662 ااال  محمااد علااى أبااو جااادو ) .26

 ص عمان ص دار الشروق للنشر والتوزيع . 1ص ط  نظرية الحل اإلبتكارى للمشكالت

ص دار الشاروق للنشار  مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعى( : 2662 بحى حمدان أبو جاللة ) .21

 والتوزيع .

التخیال الموجا  فاى تنمیاة ( : فاعلیة توظیاف إساتراتیجیة 2612 فیة أحمد محمود هاشم الجدبة ) .22

المفاهیم ومهارات التفكیر التأملى فى العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسى ص رسالة ماجیستیر ص كلیة 

 التربیة ص الجامعة اإلسالمیة بغزب .

ص عماان  1ص ط  طرق تادريس العلاوم معالجاة تطبيقياة معاصارة( : 2665عادل أبو العز سالمة ) .23

 والتوزيع .دار الثقافة والنشر 

( :أ اار إسااتخدام إسااتراتیجیة الااتعلم التخیلااى فااى تاادريس التربیااة 2612عااايض سااعد الحااار ى ) .22

اإلجتماعیة والوطنیة علاى تنمیاة مهاارات التفكیار النا اد لادى طاالب الصاف الساادس فاى المملكاة العربیاة 

ص  2ص عاادد 1مجلااد صالمركااز القااومى للبحااوث ص فلساانینص  مجلااة العلااوم التربويااة والنفساايةالسااعودية ص 

 اغسنس .

تاادريس العلااوم )مفاااهیم وتنبیقااات  ( : طرائااق2662عبااد هللا باان خماایس أبااو سااعیدى وآخاارون ) .22

 ص  وفمبر . 22ص عدد  2ص عمان ص مجلد  دورية التطوير التربوىعملیة(  ص 

( : فاعلیاااة مااادخل مسااارحة المنااااهج فاااى تنمیاااة التحصااایل والتفكیااار 2616عبیااار محماااد رواش ) .20

لتالمیااذ الصااف الخااامس اإلبتاادائى فااى مااادب الدراسااات اإلجتماعیااة ص رسااالة ماجیسااتیر ص معهااد اإلبااداعى 

 الدراسات اإلجتماعیة ص رسالة ماجیستیر ص معهد الدراسات التربوية ص جامعة القاهرب .

ص القااهرب ص  1ص ط علم النفس المعرفى الذاكرة وتشفير المعلومات( : 2660عصام على النیب ) .22

 عالم الكتب .

فاعلیااة إسااتخدام إسااتراتیجیة التخیاال الموجاا  فااى تاادريس الهندسااة : ( 2610فااايز محمااد منصااور) .22

الفراغیة فى تنمیة المفاهیم الريابیة وكهارات التفكیر التأملى واالتجاه  حو ماادب الريابایات لادى طاالب 

 ( ص ابريل .2( ص عدد )15ص مجلد ) تمجلة تربويات الرياضياالمرحلة الثا وية العامة ص 

( : فاعلیاة إساتخدام أ شانة مقترحاة لملاف اإل جااز  ائماة علاى  ظرياة 2612فايزب السعید محمد ) .25

الااذكاءات المتعااددب فااى تنمیااة مهااارات التفكیاار اإلبااداعى فااى الدراسااات اإلجتماعیااة لاادى تالمیااذ المرحلااة 

 امعة المنوفیة . اإلعدادية ص رسالة ماجیستیر ص كلیة التربیة ص ج

ص عماان ص دار  1ص ط  تعلايم التفكيار )مفااهيم و تطبيقاات (( :  2662فتحى عبد الرحمن مروان ) .36

 الفكر للنباعة والنشر والتوزيع . 

التفكير اإلبداعى من الطفولة إلى المراهقاة مانهج تطبيقاى شاامل ( : تعلیم 2662فهیم مصنفى ) .31

 ص القاهرب ص دار الفكر العربى  1ص ط  لتنمية التفكير فى مراحل التعليم العام

أ ار بر اامج تعلیماى  اائم علاى إساتراتیجیة التخیال فاى تادريس : ( 2612كو ر عبود الحراحشاة ) .32

ص كلیاة  العلوم فى تنمیة مهارات التفكیر النا د والدافعیة  حو التعلم لدى طلبة المرحلاة األساسایة فاى األردن
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ص المجلاد مجلة إتحااد الجامعاات العربياة للتربياة وعلام الانفس  ردن صالعلوم التربوية ص جامعة آل بیت , األ

 ( .1( ص عدد )12)

 ص القاهرب ص عالم الكتب .   : التدريس اإلبداعى " تعليم التفكير "( 2662مجدى عزيز إبراهیم ) .33

ص القااااهرب ص دار الفكااار  1ص ط  موساااوعة المعاااارف التربوياااة( : 2662مجااادى عزياااز إباااراهیم ) .32

 العربى .

ص  1ص ط  تربيااة اإلبااداع وإبااداع التربيااة فااى مجتمااع المعرفااة( : 2662مجاادى عزيااز إبااراهیم ) .32

 القاهرب ص عالم الكتب .

ص  1ص ط  التفكياار ماان خااالل إسااتراتيجيات التعلاايم باإلكتشاااف( : 2662مجاادى عزيااز إبااراهیم ) .30

 القاهرب ص عالم الكتب .

وى ) تعريفااه ط طبيعتااه ط مهارتااه ط التفكياار ماان منظااور ترباا( : 2662مجاادى عزيااز إبااراهیم ) .32

 ص القاهرب ص عالم الكتب . 1ص ط أنماطه (  -تنميته 

( : تاادريس الجغرافیااا باإلستقصاااء وأ ااره علااى التحصاایل والتفكیاار 2611محمااد موساا  ساالیمان ) .32

اإلبداعى  حو تعلم الجغرافیا لدى طلبة الصف السابع بقناع غزب فلسنین ص رسالة دكتاوراه ص جامعاة غازب 

 إلسالمیة . ا

ص عمااان ص دار الثقافااة للنشاار  1ص ط  مقدمااة فااى تاادريس التفكياار( : 2665محمااود محمااد غااا م ) .35

 والتوزيع .

( : فاعلیة بر امج مقتارح فاى تادريس العلاوم  اائم علاى  ظرياة 2612مستورب محمد محمد أحمد ) .26

اه  حاو دراساة العلاوم لادى الحل اإلبداعى لمشكالت )تريز ( فاى تنمیاة التحصایل والتفكیار اإلباداعى اإلتجا

 تالمیذ  ف األول اإلعدادى ص رسالة دكتوراه ص كلیة التربیة ص جامعة المنیا .

أ اار إسااتخدام إسااتراتیجیة التخیاال الموجاا  فااى تنمیااة اإلسااتیعاب : ( 2610مساافر حفیاار القر ااى ) .21

صمصارص  فاى التربياةمجلاة البحاث العلماى المفاهیمى لدى تالمیذ الصف السادس اإلبتدائى بمدينة النائف ص

 ( .12( ص عدد )2مجلد)

 ص دار البداية . 1ص ط  تنمية مهارات التفكير( : 2613مصنفى  مر مصنفى ) .22

( : فاعلیاة بعاض إساتراتیجیات التخیال العقلاى علاى القادرب المكا یاة 2662مناى ساعید أباو  اشاى ) .23

لاة كلياة التربياة جامعاة عاين مجوإكتساب المفااهیم العلمیاة لادى تلمیاذات الصاف الثاا ى بمننقاة جیازان ص 

 ( .3( ص الجزء )32ص العدد )شمس 

أ اار بر ااامج تاادريبى لتنمیااة التصااور البصاارى لكاال ماان اال تباااه : (  2610 اااجى محمااد حساان ) .22

ص  مجلاة كلياة التربياة فاى العلاوم النفسايةاإل تقائى والماتازر لاذوى  اعوبات الاتعلم مضانرب اإل تبااه ص 

 .    122-162( ص ق ق 2( ص عدد ) 26مجلد )

( : أ ار إساتخدام إساتراتیجیة جاالیین للتخیال الموجا  علاى تنمیااة 2612 اريماان جمعاة إساماعیل ) .22

ص المجلاد  مجلاة التربياة العلمياةبعض مهارات التفكیر التحلیلى فى العلوم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادياة ص 

 ( ص فبراير .2( ص العدد )26)

لیة إستخدام الاتعلم المانظم ذاتیااً فاى تنمیاة التحصایل المعرفاى ( : فاع2612هند أحمد أبو السعود ) .20

 ومهارات التفكیر اإلبداعى لدى النالب معلم التاريخ ص رسالة ماجیستیرص كلیة البنات ص جامعة عین شمس . 
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( : تنوير مناهج الجغرافیا فى بوء مستحد ات علام الجغرافیاا لتنمیاة 2611و فى حكیم لويز ) .22

 واإلتجاه  حو المادب لدى طالب المرحلة الثا وية ص رسالة دكتوراه ص جامعة بنى سويف .  التفكیر اإلبتكارى

ص عمان ص دار أسامة للنشر  إستراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته( :  2612ولید رفیق العیا رب ) .22

 والتوزيع .
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