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ملخص البحح :

ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ أثر استراتيجيتي التخيؿ المكجو كاالثارة العشكائية في تنمية التفكير االبداعي

كالذكاء الكجداني لدل طمبة الصؼ االكؿ المتكسط في الفيزياء  ،كاختار الباحثكف ثانكية النيضة لمبنيف التابعة

لممديرية العامة لتربية الديكانية بصكرة قصدية مف مجتمع بحثو لطالب الصؼ االكؿ المتكسط  ،لمفصميف الدراسييف

االكؿ كالثاني مف العاـ الدراسي (  2112 – 2111ـ ) .

كتككنت العينة مف ( )111طالب في ثالث شعب تـ اختيارىا عشكائيان مف خمس شعب لتمثؿ المجمكعتيف

التجريبيتيف كالمجمكعة الضابطة  ،كبكاقع ( )33طالبان في المجمكعتيف التجريبيتيف ك()34طالبا لممجمكعة الضابطة ،

أعد الباحثكف مستمزمات التجربة المتضمنة ( تحديد المادة العممية  ،صياغة األغراض السمككية  ،إعداد الخطط
التدريسية لممجمكعتيف التجريبيتيف األكلى كالثانية كالمجمكعة الضابطة ، )،كككفئت المجمكعات الثالث في المتغيرات

اآلتية ( :العمر باألشير،المعمكمات السابقة ،اختبار رافف لمذكاء  ،التفكير االبداعي ،الذكاء الكجداني).

كدرست المج مكعة التجريبية األكلى باستخداـ استراتيجية التخيؿ المكجو كالمجمكعة التجريبية الثانية باستخداـ

استراتيجية االثارة العشكائية كالمجمكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.
كطبؽ الباحثكف أدكات البحث

 ،اختبار التفكير االبداعي فقد تبنى الباحثكف اختبار تكرانس لمتفكير االبداعي

بصكرتيو الشكمية كالصكتية ،اما مقياس الذكاء الكجداني فقد بنى الباحثيف فقراتو المتككف مف ( )73فقرة كاستخرجت

خصائصيا السايككمترية .

كبعد االنتياء مف تدريس مفردات الكتاب المنيجي  ،طبؽ اختبار تكرانس لمتفكير االبداعي كمقياس الذكاء

الكجداني عمى المجمكعات الثالث .

كاستخدـ الباحثكف الحقيبة االحصائية) (SPPSكتحميؿ التبايف األحادم كمعادلة شيفيو ككسائؿ إحصائية

لمعالجة البيانات فكانت النتائج عمى النحك اآلتي :

 -1تفكؽ المجمكعتيف التجريبيتف األكلى كالثانية عمى المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير االبداعي .

 -2تفكؽ المجمكعة التجريبية األكلى عمى الثانية كلـ يكف ىناؾ فرقا ذا داللة احصائية بيف المجمكعتيف
التجريبيتيف كالضابطة في مقياس الذكاء الكجداني.

كفي ضكء نتائج البحث كضع الباحثكف عددان مف التكصيات منيا  ،تشجيع مدرسي الفيزياء الستخداـ

استراتيجيتي التخيؿ المكجو كاإلثارة العشكائية
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في التدريس مف خالؿ أشراكيـ في دكرات تدريبية بيذه
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االستراتيجيات لكي يتمكنكا مف مساعدة الطمبة عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدييـ  ،كتعريؼ مدرسي الفيزياء

في إثناء أعدادىـ كتدريبيـ بإستراتيجيتي التخيؿ المكجو كاإلثارة العشكائية ككيفية أعداد خطط تدريسية في

ضكئيما.

كاستكماال لمبحث اقترح الباحثكف إجراء دراسة لتقصي معكقات تطبيؽ إستراتيجيتي التخيؿ المكجو كاإلثارة

العشكائية في تدريس مادة الفيزياء في المدارس المتكسطة كالثانكية ،كدراسات الحقة مماثمة ليذا البحث في

صفكؼ دراسية أخرل كمكاد دراسية أخرل كمتغيرات تابعة اخرل.

كاستطمع الباحثكف نسب النجاج في مادة

مشكلة البحح:

أثار تغيير المناىج الذم قامت بو كزارة التربية

الفيزياء لمعامييف الدراسييف(  )2111-2119ـ

الفيزياء فعمى الرغـ مف بعض النقاط االيجابية في

تتجاكز( )%61لكؿ المدارس المتكسطة في مركز

مف مدرسي المادة في كيفية تدريسيا كضماف إيصاليا

مديرية تربية الديكانية .

في السنكات األخيرة نقطة تحكؿ في تدريس مادة

ك()2111-2111

ـ

فكجدكا

،

انيا

لـ

التغيير أآل انيا أثارت عددا مف التساؤالت لدل الكثير

مدينة الديكانية لمصؼ األكؿ المتكسط حسب إحصائيات

إلى ذىف الطمبة  ،فالطالب في الصؼ األكؿ يتعرؼ

كلمتاكد مف كجكد ىذه المشكمة أجرل الباحثكف

منفصمة كمتكاممة كليا الكثير مف األفكار المجردة

كالبالغ عددىـ( )12في مركز مدينة الديكانية كطرحكا

أكؿ مرة عمى مادة الفيزياء بكصفيا مادة عممية

استطالعا لمرأم لبعض مدرسي كمشرفي الفيزياء

التي تحتاج إلى إثارة التفكير لديو مف اجؿ فيـ المادة

عمييـ السؤاليف اآلتييف:

عمى دكافعو الداخمية  ،كلقد شخص الباحثكف مف خالؿ

بعد تغيير كتاب الفيزياء الجديد؟

مف خالؿ تييئة مكاقؼ كأنشطة تتحدل قدراتو كتركز

س :1ىؿ ىناؾ مشكمة في التحصيؿ لمطمبة

عمميـ التدريسي في كمية التربية-ابف الييثـ –جامعة

س :2ما األسباب التي تقؼ كراء تدني

بغداد ككمية التربية – جامعة القادسية ،كفي أثناء مدة

تحصيؿ

طمبة

األكؿ

الصؼ

المتكسط

في

التطبيؽ كزياراتيـ المتكررة لممدارس ك تبادؿ اآلراء مع

الفيزياء؟

الدرجات ك مفردات الكتاب المدرسي كالنقاش مع الطمبة

كالمشرفيف أكدت أف تغيير كتاب الفيزياء لمصؼ األكؿ

صعكبة في دراسة مادة الفيزياء كاليفيمكىا مف المدرس

 ،كاف السبب الرئيس ىك استخداـ المدرسيف الطرائؽ

باستخداـ الطريقة التقميدية(االعتيادية) مما

الفيزياء كابتعادىـ عف استخداـ استراتيجيات كطرائؽ

مدرسي المادة كالمطبقيف كاطالعيـ عمى سجالت

كقد تبيف أف ( )%88مف إجابات المدرسيف

في معكقات دراستيـ لمفيزياء كالذيف أكدكا بأنيـ يجدكف

المتكسط قد ساىـ في انخفاض مستكل تحصيؿ الطمبة

 ،ككجدكا أف مدرسي الفيزياء يحاكلكف أكماؿ المنيج

التقميدية التي تعتمد كميا عمى المدرس في تدريس

يؤدم الى حفظ المعمكمات دكف فيميا كادراكيا كعدـ

كاساليب تدريسية حديثة تالئـ طبيعة مفردات الكتاب

الجديد

تكظيفيا في حياة الطالب مما ينعكس سمبا عمى

الجديد كقادرة عمى أثارة تفكير الطمبة كتنمية قدراتيـ

تحصيميـ .
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الذاتية كفي ضكء المسكغات السابقة صيغت مشكمة

البحث بالسؤاليف اآلتييف:

س:1ىؿ ىناؾ أثر إلستراتيجية التخيؿ المكجو في
التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي كالذكاء الكجداني

لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط في الفيزياء؟

ب -مساعدة االنظمة التعميمية في تحسيف جكدة
تعميـ الطمبة في العمكـ كالرياضيات باعتبارىما

مفتاحا لمتقدـ العممي .

ج -برزت الكثير مف األسئمة عف مدرسي العمكـ
كالرياضيات كالطرائؽ التي تتبع في تدريسيا.

س:2ىؿ ىناؾ أثر إلستراتيجية اإلثارة العشكائية في

 -برنامج ( )2111()Sapaـ لمعمكـ التي أكدت

لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط في الفيزياء؟

أ -أف تالئـ المناىج الدراسية لمعمكـ القدرات

التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي كالذكاء الكجداني

أهنية البحح:

عمى :

العقمية لمطمبة.

يتميز عصرنا الحالي بسمات عدة كلعؿ أىميا

ب -أف يستخدـ مدرسك العمكـ الخطكات المتدرجة

جميع جكانب الحياة حيث أدل إلى ظيكر بعض

 -برنامج العمكـ الفيزيائية لمتطكير الميني

البمداف ،كتطمب ىذا مف التربية بصفة عامة كمناىج

الكاليات المتحدة االمريكية( )2112ـ  ،كيعمؿ

التطكر اليائؿ في الثكرة المعمكماتية

التي شممت

لتطكير القدرات العقمية لمطمبة.

المشكالت مف خالؿ الفكارؽ الكاضحة في التقدـ بيف

لممدرسيف في إثناء الخدمة (جامعة أكىايك )

العمكـ بصفة خاصة أف تعد الطمبة بما يتفؽ مع

البرنامج عمى :

متغيرات العصر الحالي مف خالؿ جعميـ أداة فاعمة في

أ -المساعدة في معرفة معايير محتكل الفيزياء.

بدكر متميز عف المناىج الدراسية األخرل بتبصير

(عبد السالـ  ، 2116،ص )417-392

تطكير البمداف ،فمناىج الفيزياء بحكـ طبيعتيا تقكـ

ب -تعزيز برامج التطكير الميني لمدرسي الفيزياء .

الطالب بمتغيرات عصرنا الحالي كاكسابيـ المعرفة التي

-مؤتمر اليكنسكك( )1995ـ الذم أكد بأف اىتماـ

تجعميـ عمى عمـ ككعي كاؼ بما يدكر حكليـ مف تقدـ

مستمر لممعرفة.

كعقدت الكثير مف المؤتمرات كالندكات كطبقت

الكثير مف البرامج عمى المستكل المحمي كالدكلي مف

أجؿ تغيير كاقع التعميـ كمنيا:

 -مشركع دراسة االتجاىات لمعمكـ كالرياضيات

الدكؿ بالمبدعيف ضركرة باعتبارىـ ثركة كطنية .

 -المؤتمر الرابع عشر ( )2111ـ لمطمبة

المكىكبيف كالمبدعيف في (برشمكنة) االسبانية الذم

أكد عمى دكر بيئة االبداع كالعكامؿ المؤثرة فييا

كضركرة تكفير برامج خاصة لتمبية حاجات

المبدعيف.

()1991( ) TIMSSـ،المدار مف الرابطة

 -مؤتمر عماف ( )2113ـ الذم أكد عمى حاجات

المتحدة األمريكية الذم أكد عمى :

-المؤتمر العممي الثاني لجامعة( الككفة) لمتفكير

الدكلية لتقكيـ التحصيؿ (– ) IEAالكاليات

أ -قياس تحصيؿ الطمبة في العمكـ كالرياضيات
كمعرفة أسباب تدنييا.

111

الطمبة المبدعيف كضركرة رعايتيـ .

اإلبداعي ( )2111ـ كالذم أكد عمى ضركرة
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عالقات كاضحة أذ يشعر الطالب مف خالؿ تأممو

استخداـ المدرسيف الستراتيجيات حديثة مف اجؿ

لممفردات بالقدرة عمى تحرير الخياؿ مف قيكد المنطؽ

االرتقاء بالعممية التربكية.

كالتفكير التقميدم كفي ىذه الحالة النفسية يشعر

(كاظـ  ،2115،ص)347-345

 -المؤتمر الدكلي االكؿ لمذكاء الكجداني()2111

الطالب أف المشكمة بيف ترابط المفردات في طرائقيا

عقد تحت شعار بالذكاء الكجداني نستطيع اف

كيعد التفكير اإلبداعي العصب المحرؾ لجميع
ّ
أنشطة تعمـ التفكير في العالـ ،كأشار (جيمفكرد) نقال

 -1اعداد برامج تدريبية لمشباب لتنمية قدراتيـ

التربية في أكمؿ معانييا كأصبح مفتاحا لحؿ معظـ

لمحؿ

ـ في دبي ،دكلة االمارات العربية المتحدة كالذم

نحؿ المشاكؿ كمف خاللو نستطيع التكاصؿ مع

االخريف كجاء في تكصياتو:

المشكالت المستعصية .

 -2عمى كزارة التربية االىتماـ بالذكاء الكجداني

(الخاليمة كعفاؼ  ،1998 ،ص)157

مف خالؿ تدريب المرشديف التربكيف لتدريب

لذلؾ ترتبط إستراتيجيتي التخيؿ المكجو

الطمبة عمى استخداـ الذكاء الكجداني .

كاإلثارة العشكائية ارتباطا كثيقا بالتفكير اإلبداعي مف

كلزيادة الكعي كاالىتماـ بدكر المبدعيف كتنفيذ

خالؿ المعالجة الذىنية لمصكر الحسية عف طريؽ

تكصيات عدد مف المؤتمرات كالندكات كالب ارمج كلحاجة

كالمكىكبيف في العراؽ.

.

عف (الخاليمة كعفاؼ )1998،أف اإلبداع أصبح مفتاح

في الذكاء الكجداني.

المجتمع أسست عدد مف

(صالح

الديف،2116،

ص)412

تطكير قدرة الطالب عمى أدراؾ المكاقؼ كاألحداث كتخيؿ

الحمكؿ المتاحو لممشكالت التي تكاجيو كلعؿ ىذه ىي

مدارس المتميزيف

الغاية األساسية مف التدريس ،فالطالب يككف

قاد ار

كمف ىذه االستراتيجيات إستراتيجية التخيؿ

عمى التكيؼ مع أم مكقؼ دراسي يمر بو كتسخيره

الذات كالتعبير عنيا كالتكاصؿ فيما بينيـ كالمشاركو

الكصكؿ إلى عالقات جديدة كتخيؿ ما يمكف أف تؤدم

لمصمحتو عف طريؽ الربط بيف مثيرات مختمفة كمف ثـ

المكجو التي تعمؿ عمى تزكيد الطمبة بفرص الكتشاؼ

أليو ىذه العالقات يككف قد كصؿ إلى نتاجات اإلبداع ،

الفعالة في غرفة الصؼ مف خالؿ تدريب كؿ طالب

كيؤكد (بياجيو) أف اليدؼ الرئيس مف التربية ىك أنتاج

عمى استخداميا  ،فضال عف ككنيا خبرة ممتعة كمحفزة

طمبة قادريف عمى أنتاج أشياء جديده ،ال تكرار ما

تعطي الطالب القدرة عمى تجاكز الحدكد المادية

بكساطة العقؿ كاسقاط ذاتو عمى شيء ما ،كاستكشاؼ

أنتجو غيرىـ أم تخريج طمبة مبتكريف كمف ثـ

عمميا( .ذكقاف كسييمة ،2116،ص)183

إبداعا مف خالؿ إعداد طالب قادر عمى اإلبداع كالتفكير

يحكلكف المجتمع مف الصكرة التقميدية إلى صكرة أكثر

ىذا الشيء عقميا يعمؿ عمى رفع مستكل الطالب

كمف االستراتجيات الحديثة ايضا إستراتيجية

البناّء

اإلثارة العشكائية التي تكفر لمطالب حرية كمركنة

التربية كالتعميـ في العالـ،كذلؾ إلدراؾ العامميف فييا

لمتخمص مف معكقات الكاقع كالتقميد كتقربو مف اإلبداع

بدكر المبدع في تككيف الثركة كالتغيير كالسعادة،

كذلؾ مف خالؿ اجراء مقارنات بيف مفردات ال تربطيا
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كايمانيـ أف مبدعي األمة كمفكرييا ىـ الثركة الحقيقية

أنفسيـ استطاعكا تطكير قكة داخمية كسيطرة جيدة أال

كيرل (جكلماف) أف الذكاء الكجداني ُيساعد الطالب
عمى أف يعرؼ عكاطفو  ،الف الكعي بالذات كالتعرؼ

كمما سبؽ ذكره يمكف تحديد أىمية البحث بما

ليا ( .كاظـ  ،1994 ،ص)86

عمى العكاطؼ كقت حدكثيا عامؿ حاسـ في فيمو لذاتو

كىي قكة اإلرادة ( .ميشيؿ  ، 2113 ،ص ) 63
يأتي:

-1

انو البحث األكؿ كبحسب عمـ الباحثيف عمى

عدكف أفضؿ مف
 ،فالطمبة الذيف يثقكف بأنفسيـ ُي ّ
غيرىـ ألنيـ يمتمككف حاسة جيدة بخصكص سيكلة

التخيؿ المكجو كاإلثارة العشكائية بكصفيما

كمع كؿ مف يعمؿ داخؿ المدرسة  ،كىذه القدرات ىي

تدريس مادة الفيزياء لطالب المتكسطة كأثرىما

بالذكاء الكجداني يسيؿ عمييـ االرتباط باآلخريف مف

الكجداني لدييـ.

أقامة العالقات الحميمة فيما بينيـ كاإلحساس بالكئاـ

أستراتيجيتف جديدتيف كغير مألكفتيف في

مككنات ضركرية لمجاذبية كالنجاح  ،أف المتمتعيف

خالؿ قراءة عكاطؼ اآلخريف كمف السيؿ أف يككنكا
قادريف عمى حؿ المنازعات ك مد جسكر مف االتصاالت

في التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي كالذكاء

-2

المعرفية كالعالقات االجتماعية ال بيف الطمبة أنفسيـ بؿ

ىاتيف اإلستراتيجيتيف تتفقاف مع قدرة الطالب

اإلحساس كالشخصية كاالستعدادات األخالقيو كتعزيز

شمكلية السيما كأف العصر الحالي يشيد نزعة تفككية،

كتشير( ميشيؿ بكريا )2113،إلى إف الذكاء الكجداني
ىك أفضؿ أمؿ لكضع الطمبة عمى المسار الصحيح
بحيث يتسنى ليـ الدراسة كالتفكير بشكؿ صحيح كما

انو أفضؿ أمؿ لنا لتطكير سمات الشخصية القكية ،

كأكدت إف الذكاء الكجداني ىك عممية مستمرة تمضي

عبر حياة الطالب ،كتؤكد إف الطمبة األذكياء عاطفيان
يختاركف الطريؽ الصحيح ألنيـ يعرفكف انو الشيء

اإلبداعي

كذكائيـ

الكجداني بما

يتناسب مع الخصائص النمائية ليـ خاصة كاف

يعكد عميو بالنفع كتعزيز قدرتو المتمثمة في الصمة بيف

كاالنفعالية كالمعرفية فيي تقدـ رؤية جديدة أكثر

جديدة يمكف تكظيفيا في تدريس مادة الفيزياء
تفكيرىـ

استغالؿ كاستثمار انفعاالتو كمشاعره كسمككياتو بما

كىي مف ميارات الذكاء الكجداني االجتماعية

تزكيد مدرسي الفيزياء باستراتيجيات كأساليب

محاكلة منيـ لتحسيف تحصيؿ الطمبة كتنمية

بيف الطالب كجميع أفراد مجتمعو كتكلد القدرة لديو عمى

الركابط االجتماعية كتقكية مشاعر االنتماء االجتماعي

المستكل المحمي الذم تناكؿ إستراتيجيتي

عمى التخيؿ كاإلبداع كالتي ال تحتاج أال إلى

-3

-4

-5

عقكؿ الطالب كتحفيز عالميـ الداخمي .

إفادة مخططي ككاضعي مناىج الفيزياء مف
ىاتيف اإلستراتيجيتيف في تضميف العديد مف

المفردات الفيزيائية كفقا ليما.

االستفادة مف الخطط التدريسية إلستراتيجيتي

التخيؿ المكجو كاإلثارة العشكائية كتضمينيا في
دليؿ المدرس.

مقياس

بناء

لمذكاء

الكجداني

لممرحمة

المتكسطة كالذم يمكف االستفادة منو في

دراسات الحقة.

الصكاب  ،ككمما أدرككا إنيـ بحاجة إلى االعتماد عمى
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 -2ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل

هدف البحح:

ييدؼ البحث الحالي تعرؼ اثر التخيؿ المكجو

داللة( )1.15بيف متكسطات فركؽ درجات

الفيزياء لطالب الصؼ االكؿ المتكسط في كؿ مف:

الذكاء الكجداني.

كاإلثارة العشكائية كإستراتيجيتيف في تدريس مادة

طالب

المجمكعات الثالث في االختبار القبمي كالبعدم الختبار

 -1تنمية التفكير اإلبداعي

كاشتقت منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 -2تنمية الذكاء الكجداني

أ -ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة

فزضيات البحح:

( )1.15بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية

 -1ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل

األكلى التي درست بإستراتيجية التخيؿ المكجو

المجمكعات الثالث في االختبار القبمي كالبعدم الختبار

في تنمية الذكاء الكجداني.

كاشتقت منيا الفرضيات الفرعية التالية:

داللة ( )1.15بيف متكسط درجات المجمكعة

داللة( )1.15بيف متكسطات فركؽ درجات طالب

كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية

التفكير اإلبداعي.

ب -ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل

أ -ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل

التجريبية الثانية التي درست بإستراتيجية اإلثارة

داللة( )1.15بيف متكسطات فركؽ المجمكعة

كالمجمكعة الضابطة التي درست

العشكائية

التجريبية األكلى التي درست بإستراتيجية

بالطريقة االعتيادية في تنمية الذكاء الكجداني .

درست بالطريقة االعتيادية في تنمية التفكير

داللة( )1.15بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية

ب -ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل

كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست بإستراتيجية

التخيؿ المكجو كالمجمكعة الضابطة التي

ج  -ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل

اإلبداعي.

األكلى التي درست بإستراتيجية التخيؿ المكجو

داللة

()1.15

بيف

متكسطات

فركؽ

اإلثارة العشكائية في تنمية الذكاء الكجداني.

المجمكعة التجريبية الثانية التي درست

حدود البحح :

الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في

-1طمبة الصؼ األكؿ المتكسط في مدرسة ثانكية

ج -ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل

-2الفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني لمعاـ الدراسي

التجريبية األكلى التي درست بإستراتيجية التخيؿ

-3كتاب الفيزياء لمصؼ األكؿ المتكسط تأليؼ ( قاسـ

بإستراتيجية اإلثارة العشكائية في تنمية التفكير

االكؿ المتكسط  ،ط  ، 2المديرية العامة لممناىج –

بإستراتيجية اإلثارة العشكائية كالمجمكعة

يقتصر البحث عمى :

تنمية التفكير اإلبداعي.

النيضة لمبنيف في مركز مدينة الديكانية .

داللة( )1.15بيف متكسطات فركؽ المجمكعة

( )2112-2111ـ.

المكجو كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست

عزيز محمد كآخركف (  ، ) 2111الفيزياء لمصؼ

اإلبداعي".

كزارة التربية  ،بغداد) .
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حتديد املصطلحات :

التجريبية في عينة البحث كمساعدتيـ الكتساب

عرفو كؿ مف :

كتمثمت الخطكات باالتي:

Effect

المعمكمات الفيزيائية كاكتساب الميارات المختمفة

-1أثر:

( -حسف كزينب  )2113،بأنو:

أ-التييئة  :كتتـ فييا مناقشة االطالب في خبرات

"محصمة تغيير مرغكب أك غير مرغكب فيو يحدث في
نتيجة

الطالب

التدريس

لعممية

(حسف كزينب  ،2113،ص)22

"

كعرفو الباحثكف إجرائيا بأنيا:

فيزيائية سابقة مرتبطة بالخبرة المراد تعمميا.

ب-التخيؿ :كالذم يتـ مف خالؿ تييئة الطالب

لالسترخاء كالتركيز كمف ثـ قياميـ بالتخيؿ المكجو

بقيادة المدرس الذم يعرض الخبرة بشكؿ قصصي

عدد مف الخطكات التدريسية يجرييا المدرس كتقكـ

متسمسؿ يحفزىـ الستحضار الصكر المالئمة ليذه

كتطبؽ داخؿ الصؼ بصكرة تكنيكية متسقة لتحقيؽ

ج-المناقشة  :تتـ مناقشة الطالب في تخيالتيـ عف

عمى أساس فني متتابع كمترابطة ترابطا" منطقيا"

الخبرة .

أىداؼ الدرس كمساعدة الطمبة في اكتساب الميارات

الخبرة الفيزيائية المراد تعمميا.

المختمفة .

التخيؿ المكجوGuided Fantasy :
عرفو كؿ مف:

Random Excitement

اإلثارة العشكائية:
عرفيا:

(صالح الديف )2116،بأنيا:

(السيكؼ  )2119،بأنيا:

"إستراتيجية تدريس معرفية تعمؿ عمى استثمار كتكجيو

"إيجاد تقارب لـ يكف مكجكدا مف قبؿ في خبرات الطمبة
كمعارفيـ مف خالؿ اختيار كممات غير مقصكدة

الصكر الذىنية عند الطمبة حكؿ نشاط معيف".

كربطيا بالفكرة قيد البحث عف طريؽ عالقة مباشرة أك

( -قارة كعبد الحكيـ  )2111،بأنيا:

(.صالح الديف ، 2116،ص)379

(السيكؼ  ،2119،ص)8

"قدرة الطالب عمى استخداـ الخبرات الماضية التي
تنبعث كصكر في تجربو فكرية حاضرة".

(قارة كعبد الحكيـ ،2111،ص)251

غير مباشرة كيؤدم ذلؾ أساسا إلى تكليد أفكار جديدة"

كعرؼ الباحثكف استراتيجية اإلثارة العشكائيةإجرائيا
بأنيا:

الخطكات السبع (تحديد المفاىيـ الفيزيائية ،تقديـ

كعرؼ الباحثكف أستراتيجية التخيؿ المكجو

المادة العممية ،تقديـ المثيرات العشكائية ،تقديـ األفكار،

الخطكات الثالث (التييئة ،التخيؿ  ،المناقشة) التي

مدرس الفيزياء(الباحث) لتدريس فصكؿ مادة الفيزياء

الفيزياء قيد البحث بشكؿ متتابع كمترابطة ترابطا"

كطبقت داخؿ الصؼ بصكرة تكنيكية متسقة لتحقيؽ

لتحقيؽ أىداؼ تدريس المادة لطالب المجمكعة

الثانية في عينة البحث كمساعدتيـ الكتساب

إجرائيا بأنيا:

التسجيؿ ،أيجاد العالقات ،التمخيص) التي اجراىا

اجراىا مدرس الفيزياء(الباحث) لتدريس فصكؿ مادة

قيد البحث بشكؿ متتابع كمترابطة ترابطا" منطقيا"

منطقيا" كطبقت داخؿ الصؼ بصكرة تكنيكية متسقة

أىداؼ تدريس المادة لطالب المجمكعة التجريبية
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المعمكمات الفيزيائية كاكتساب الميارات المختمفة

الذكاء الكجداني( Emotional Intelligence

 .1تحديد المفاىيـ الفيزيائية  :كيقكـ بيا المدرس

" قدرة الطالب عمى معرفة عكاطفو كتحديدىا كفيميا

المادة العممية :كذلؾ بشكؿ مختصر مف

النجاح في االتصاؿ بيـ "  ( .الديدم  ، 2115 ،ص

( -الديدم  ) 2115 ،بأنو:

كتمثمت الخطكات باالتي :

كذلؾ مف خالؿ كتابتيا عمى السبكرة .

 .2تقديـ

كتنظيميا كاستثمارىا في فيـ عكاطؼ زمالئو كتحقيؽ

)6

المدرس.

 -الباحثكف إجرائيا بأنو:

 .3تقديـ المثيرات العشكائية  :مف المدرس أك الطالب.

 .4تقديـ األفكار :مطالبة الطالب بتقديـ ما لدييـ مف

مقدار التقدـ الذم يظيره المستجيب (الطالب) مف

 .5التسجيؿ :كتابة ما يطرحو الطالب عمى السبكرة.

الكجداني المعد ليذا الغرض في البحث .

خالؿ اإلجابة (قبميا كبعديا) عمى فقرات اختبار الذكاء

معمكمات عف المثيرات العشكائية.

 .6ايجاد العالقات :مطالبة الطالب بإيجاد عالقات بيف

Theoretical frame

اطار ىظزي

المفاىيـ الفيزيائية كبيف المثيرات العشكائية.

التخيؿ المكجو Guided Fantasy :

 .7التمخيص :كتابة الركابط التي تـ التكصؿ الييا

اىتـ أرسطك بتعريؼ التخيؿ مف خالؿ احالتو إلى

بشكؿ مختصر ذات العالقة بمكضكع الدرس.

اإلحساس كينبئ قكلو"أف التخيؿ حركة ناشئة عف

التفكير اإلبداعيCreative Thinking :

اإلحساس بأمريف األكؿ ،أف اإلحساس كاإلدراؾ أصؿ

عرفو ( تكرانس) المشار أليو في سعاد ()2118

التخيؿ كالثاني أف التخيؿ عممية دينامية" ،فإذا كاف

"عممية تحسس الطالب لممشكالت كالكعي بمكاطف

قد تبدك مشابية لصكر التخيؿ مع فارؽ بينيما تحكمو

بأنو:

الضعؼ

كالثغرات

كعدـ االنسجاـ

التخيؿ ناجما عف اإلحساس فاف صكرة اإلدراؾ الحسي

كالنقص في

فكرة القكة كالضعؼ كتكجيو مقكلة الكضكح كالغمكض

فرضيات جديدة ،كاختبار الفرضيات كاعادة صياغتيا أك

(عاطؼ  ،1984،ص)11

باستخداـ المعطيات المتكافرة كنقؿ أك تكصيؿ النتائج

الرؤكؼ )1999،كىك يحكي قصة اكتشافو لمنظرية

المعمكمات  ،كالبحث عف حمكؿ  ،كالتنبؤ ،كصياغة

فتصكر التخيؿ اضعؼ كأغمض مف صكر اإلحساس .

تعديميا مف اجؿ التكصؿ إلى حمكؿ أك ارتباطات جديدة

لآلخريف"(.سعاد

،2118،

فيذكر (اينشتايف) المشار الييفي (العتكـ كعبد

ص)221

النسبية "،كنت أجمس عمى قمة تؿ أتأمؿ الفضاء

نشاط ذىني يتضمف أنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار

رمكش عيني كتتفرؽ إلى االؼ األشعة" ،كىنا بدأ يساؿ

كاألصالة  ،كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا طالب

احد ىذه األشعة كيسير معيا في اتجاىيا كأخذه الخياؿ

اختبار (تكرانس ) لمتفكير اإلبداعي الباحث.

مصير تمؾ الرحمة الخيالية يتعارض مع دراستو السابقة

كعرفو الباحثيف اجرائيا بانو :

،كعينام نصؼ مغمضتيف كاذا بأشعة الشمس تداعب

لحؿ مشكمة قائمة عمى أف تتصؼ تمؾ األفكار بالمركنة

نفسو عما يمكف أف يحدث لك انو استطاع أف يمتطي

الصؼ األكؿ المتكسط مف خال ؿ أجابتيـ عمى فقرات

في رحمة الككف كاكتشؼ أف ما كصؿ إليو بتفكيره عف
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في عمـ الفيزياء فبدأ يراجع أفكاره السابقة ،كأعاد

التخيؿ ك اإلبداع

صياغة فكره في صكرة نظرية جديدة ىي النظرية

التفكير المبدع يضـ عمميات التخيؿ كىك مف أىـ

(العتكـ كعبد

حالة التفكير المبدع ،قد نقع في بعض األخطاء التي

النسبية كنسب (اينشتايف) تفكقو كعالـ في الفيزياء

عناصره الفعالة في منظكمة المعالجة العقمية ،ففي

الرؤؤؼ  ،1999،ص)68

البد مف الكقكع بيا كىذه األخطاء ال يمكف إرجاعيا إلى

بأحالـ اليقظة لديو بحيث يمكنو رؤية كسماع كشـ

في حالة أرقى أنكاع التفكير ليست كاضحة كمميدة

إلى قدرتو عمى التخيؿ.

فالتخيؿ ىك تدفؽ أفكار الطالب ،أك ما يسمى

طبيعة العممية التخيمية كىذا ال يعني أف الطريؽ حتى

كذكؽ الشيء المتخيؿ ،كىك ما يسمى بالتمثيؿ الذىني

بحيث ال تحتمؿ كجكد أخطاء ،كاف عمميات التخيؿ ىي

كمشاعره فيعطي المكضكع المتخيؿ نكعا مف المعمكمات

تصكير كتخيؿ الكقائع غير المكجكدة أمامنا بالفعؿ

الحسية المباشرة لممكضكع ،كىذا يعني أف المعمكمات

كفي خمؽ مستقبؿ كشؽ طريقو ( .عبد الرحمف كمحي

تؤثر في أحكامنا كأساليب تفكيرنا بنفس المستكل الذم

فاإلبداع الجديد يختمؼ عف المفاىيـ األخرل في

لخبرات الطالب السابقة كىك السبيؿ لمعرفة أفكاره

قدرة عمى تحكيؿ أم شي إلى صكر عقمية تساعد في

النمائية مماثمة لتمؾ التي نحصؿ عمييا مف الخبرة

كأنيا تساعد في المحافظة عمى خبرات الماضي كأحداثو

النمائية التي تشتمؿ عمييا الصكرة العقمية المتخيمة

الديف  ،1998،ص)43

تؤثر فيو الخبرة الحسية المباشرة لذلؾ المكضكع .

اإلبداع في انو ليس بالضركرة أف يرتبط بنتائج مادية

()Thomas,1997,p56

كلمعرفة آلية تعامؿ الطمبة مع الصكر المتخيمة

فقد تكصؿ ككسميف ) )Kosslynأف الطمبة يمسحكف

كال يرتبط بإمكانية قياسو كأف لو سقفا محددا كما ذكر

)) Ellito ,1971,p345

في (سعيد )2116،باف "اإلبداع قريبا جدا مف التخيؿ

الصكر العقمية المتخيمة كيعالجكنيا بطريقة مشابية

كاف اإلبداع ىك التخيؿ أك انو العبقرية التي يمكف أف

لمشاىدة خريطة بسيطة بيا سبعة مكاقع مكانية

أف يككف غنيا في محتكاه لكي يككف الطالب متخيال أم

منيـ تخيؿ ىذه الخريطة كبعد ذلؾ اختبركا بتسمية

يككف الطالب مبدعا" ( .سعيد  ،2116،ص)218

يقكمكف بمسح الصكرة العقمية بحيث كاف الكقت الذم

دراسة أجراىا )(Costa&Kellick,2111إلى كجكد

الذم يقطعو لتحديد مكقع قريب عمى الخريطة ،فضال

في النكاحي اآلتية:

عددا مف الطمبة

تظير في أم بحث لو قيمة كأف المنيج الدراسي يجب

لتمؾ الصكر الفيزيائية،أذ أخضع

أكضحت برمكز محددة عينت عمى كؿ مكقع ،طمب

أف الحصكؿ عمى التخيؿ فاف ذلؾ بحد ذاتو يتطمب أف

رمكز المكاقع المحددة عمى الخريطة ،فكجد أف الطمبة

أما عف فكائد التخيؿ في التدريس كالتعمـ فقد تكصمت

يقطعو الطالب لتحديد المكقع البعيد أكثر مف الكقت

أىمية كبرل كفكائد عدة في ممارسة التخيؿ عند الطمبة

عف ذلؾ فقد كجد عالقة طردية بيف المساحة التي

أ .تشكؿ الصكر المتخيمة قاعدة بيانات ميمة

يقطعيا الطالب كزمف المسح لمصكرة العقمية المتخيمة .

)) Kosslyn ,2111 , P453
124

،مف أجؿ تمثيؿ المعمكمات في الذىف بطريقة

فعالة .
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مقصكدة كربطيا بالفكرة قيد البحث لذلؾ فيي تتطمب

ب .تساعد الصكر العقمية المتخيمة عمى جعؿ

قدرات مينية في تنمية التفكير لدل المدرس( .صالح

األلفاظ كالمفاىيـ كالرمكز المجردة معاني

الديف  ،2116،ص)219-217

كأشياء محسكسة كبسيطة.

ج .بكساطة التخيؿ يمكف تحكيؿ األفكار المجردة

ميزات استخداو اإلثارة العشوائية

-1تنمي قدرة الطالب عمى التفكير اإلبداعي.

إلى صكر حسية يسيؿ عمى الطالب التعامؿ

-2يحقؽ فيما معرفيا لممكضكع.

معيا.

-3يساعد في تصحيح المفاىيـ كالمعمكمات.

د .تجعؿ مف المادة الصعبة غير المألكفة ،مادة

-4يزيد مف فاعمية الطمبة في عممية التعمـ .

سيمة مألكفة مما يسيؿ عمى الطالب تعمميا.

-5يكسع مف قاعدة مدركات الطمبة كثقافتيـ العامة.

ق .التخيؿ كسيمة لتحسيف ذاكرة الطالب كاسترجاع

(محسف  ، 2119 ،ص)219-218

المعمكمات الطالبة بشكؿ سريع ككمي.

العوامل املؤثزة يف إسرتاتيجية اإلثارة العشوائية

ك .تساعد الطالب عمى ابتكار معاف جديدة لؤلفكار

أف العقؿ الالشعكرم في عمميات التفكير العشكائية

الطالبة كالربط بيف التعمـ السابؽ كالجديد

ال ينتج عالقات كتداعيات كىذا المنيج يبدأ مف نقطة

كتكليد نتاجات ابداعية جديدة.

كىي إعداد ميكانزمات شعكرية تساعد الطالب عمى

)(Costa&Kellick,2111,P91

استخداـ

أسرتاتيجية اإلثارة العشوائية

الميكانزمات ىي:

Random Excitement Strategy

-1االقتراب كاالنفصاؿ :إم اقتراب الطالب مف أفكاره

ىي إحدل استراتيجيات العصؼ الذىني كتقكـ عمى

في فيـ طبيعة المشكمة كعناصرىا كالتفاعؿ معيا حتى

عصؼ الدماغ كاستثارتو لتكليد أفكار إبداعية لـ تكف

يشعر باالنجذاب كبعكس ذلؾ فاالنفصاؿ يعني االبتعاد

معركفة مف قبؿ طكرىا (ككردف) في الكاليات المتحدة

عف المشكمة مف حيث فيميا بمكضكعية.

األمريكية ،نشأت كتطكرت في أحضاف الصناعة

-2التأجيؿ  :إم ميؿ الطالب إلى تأجيؿ ما لديو مف

األمريكية ثـ تـ تكييفيا في ميداف التربية كالتدريس،ثـ

استعدادات إلرجاء البت في الحمكؿ السريعة لممشكمة

استخدمتيا بمداف عدة في مقدمتيا (الياباف) لكنيا

حتى يتفحصيا كيقمبيا عمى كجكىيا بشكؿ كاؼ

لؤلسؼ ال تزاؿ غريبة نسبيا عف فكرنا النفسي كالتربكم

كيتريث لمتكصؿ إلى حؿ أفضؿ.

فيي تمثؿ إلية مف آليات التفكير اإلبداعي عف طريؽ

-3التأمؿ  :إطالؽ العناف لفكر الطالب حتى يتمكف مف

إيجاد عالقات بيف مفاىيـ لـ تكف بينيا عالقات ظاىرة

تكليد الكثير مف األفكار الجديدة كالمتنكعة.

معركفة في األصؿ كلذلؾ أطمؽ عمى المثيرات

المطركحة

بالمثيرات

(كاظـ  ،2115،ص)125

كؿ

العناصر

العقالنية

كغيرىا

-4التحرر مف القيكد :يصبح عند الطالب شعكر بأف

العشكائية.

الحؿ أصبح شيئا كاقعيا كلكنو يحتاج إلى تجكيد لذلؾ

يجب إف يتحرر مف القيكد.

إم إف إستراتيجية اإلثارة العشكائية تيدؼ إلى إيجاد

تقارب بيف مفاىيـ عممية ككممات عشكائية غير
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-5االستجابة السعيدة:كىي شعكر الطالب بالسركر

عندما يجد أنو يسير باالتجاه الصحيح لحؿ المشكمة
كىي تعمؿ منبيا بأنو أحرز تقدما جكىريا في حؿ

المشكمة( .سعيد ، 2116 ،ص)146

الذكاء الوجداىي

Intelligence Emotional

تتمثؿ في خمسة ابعاد كما كضحيا دانييؿ جكلماف في

الشكؿ (: )1

الشكؿ ( )1يبيف ابعاد الذكاء الكجداني
الذكاء الكجداني

انىػي
بانراث(مؼسفت
اوفؼاالث انراث )
اندقت انراتيت فيتقديس انراث
-انثقت بانىفس

ادازة االوفؼاالث
(تىظيم انراث)
انضبظ انراتيانثقت واالػتمادػهى انىفس
انىػي –انتكيفيتانتجديد واالبتكازفي ادازة
االوفؼاالث

حفص انراث(تاجيم
االشباػاث)
حافص االوجاشانتىادانمبادزة-انتفاؤل

البعد األول  /الوعي بالذات

( ) Self- Awareness

قدرة الطالب عمى الكعي بعكاطفو كقت حدكثيا ،

كحسف التمييز بينيا  ،كقدرتو عمى التعبير عنيا  ،كىك

حجر األساس في الذكاء العاطفي .

البعد الجاىي  /إدارة العواطف
قدرة

( ) Managing Emotion

الطالب عمى التحكـ في عكاطفو كأفكاره

كأفعالو  ،كتنظيميا بطريقة ايجابية كمالئمة تمكف

الطالب مف تيدئة نفسو  ،كتعتمد عمى الكعي بالذات.

(دانييؿ  ، 2111 ،ص )121
126

انتؼاطف(استشؼاز
اوفؼاالث االخسيه)
فهم االخسيهتىميت انؼالقت مغاالخسيه
انتىجه وحى تقديممساػدة
انىفىذ وانفؼانيتانىػي واستشؼازاوفؼاالث االخسيه

انتؼامم مغ
االخسيه
(انمهازاث
االجتماػيت)
االتصال انمؤثسادازة انصساعانقيادةتدػيم انسوابظاالجتكماػيت
االستشازةوانتؼاون
فؼانيت انجماػتاالجتماػيت

كيقصد بيا مستكل سيطرة الطالب عمى عكاطفو بما
يتالءـ مع مياراتو كاتجاىاتو التي تعزز قدرتو التحكـ

في المكاقؼ كتنظيميا( .انعاـ  ، 2111 ،ص ) 18
كحدد جكلماف مككنات ىذا البعد باآلتي :

 -قدرة الطالب عمى ضبط عكاطفو كالتحكـ فييا .

 -قدرة الطالب عمى تغيير حاالتو المزاجية عندما

تتغير الظركؼ .
-

قدرة

جديدة .

الطالب عمى تنظيـ عكاطفو كتكليد أفكار

 -قدرة الطالب عمى التكيؼ مع األحداث الجارية .
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)) Hallam,2112, P7

البعد الجالح  /الدافعية ( ) Motivation

كيرل جكلماف أف ىذه الميارات تتضمف :

قدرة الطالب عمى تحقيؽ ىدؼ ما  ،كتحفيز الذات

 -الميارة في تككيف عالقات اجتماعية .

كانتباىيا  ،كتدفع إلى التفكؽ كاإلبداع كالتفاعؿ

 -الميارة في أداء األدكار القيادية .

االيجابي لمعكاطؼ لمكصكؿ إلى أفضؿ أداء .

 -الميارة في االتصاؿ كالتعاكف مع اآلخريف .

كما أكضح جكلماف أف ىذا البعد يشتمؿ عمى مجمكعة

مف الخصائص اآلتية :
 -األمؿ

 التفاؤؿ -التركيز

------

 -الميارة بالعمؿ مع الفريؽ .

 -الميارة عمى إدارة الصراعات كاألزمات .

تحمؿ الضغكط

------

 -الميارة عمى تقبؿ التغيرات الحادثة في المجتمعات

العمؿ المتكاصؿ

------

(.دانييؿ  ، 2111 ،ص) 185 – 168

الدافع لالنجاز

التفكري اإلبداعي Creative Thinking

البعد الزابع  /التعاطف ( ) Empathy
قدرة

النظريات المعرفية

الطالب عمى قراءة عكاطؼ اآلخريف مف

اىتمت النظريات المعرفية بالطرائؽ المختمفة التي

أصكاتيـ أك تعبيرات كجكىيـ  ،كالتعرؼ عمييا

يدرؾ بيا الطمبة األشياء كالكقائع ككيؼ يفكركف فييا

كاالستجابة ليا ( .دانييؿ  ، 2111 ،ص ) 143

كىذا يتعمؽ أساسا بما يسمى باألساليب المعرفية كىي

كالتعاطؼ يعني الشعكر بمعاناة االخر داخؿ

الطرائؽ التي يمجأ ألييا الطمبة في تحصيميـ لممعمكمات

المتعاطؼ نفسو كيطمؽ عميو بعض الباحثيف مصطمح

مف البيئة،فاإلبداع عمى كفؽ ىذه النظرية ال يمثؿ

المشاركة العاطفية( .ايمف  ، 2112 ،ص)47

كيضيؼ جكلماف أف الطمبة الذيف يتميزكف بميارة

أقساما مختمفة مف العالقات الترابطية كلكنو يمثؿ

 -الحساسية لممكاقؼ .

كطرائؽ مختمفة أيضا في الدمج بيف ىذه المعمكمات

طرائؽ مختمفة في الحصكؿ عمى المعمكمات كمعالجتيا

التعاطؼ يككنكف أكثر قدرة عمى :
 -فيـ عكاطؼ اآلخريف .

مف أجؿ البحث عف الحمكؿ كاإلنتاجية اإلبداعية األكثر

 -الكعي بالقكانيف المنظمة في المجتمع .

كأساليب المعرفة يشكؿ بؤرة ميمة مف البؤر التي بدأ

البعد اخلامص  /املهارات االجتناعية

الظكاىر السمككية كمف بينيا ظاىرة السمكؾ اإلبداعي .

كفاية ،كمف ثـ التركيز عمى عمميات اإلدراؾ كطرائؽ

 -مساعدة اآلخريف .

فييا المنظركف المعرفيكف طريقتيـ في التعامؿ مع

(دانييؿ ، 2111 ،ص ) 151 – 144

( ) Social Skills

كمف منظرم االتجاه المعرفي:

فف إدارة العالقات بيف الطمبة بصكرة فعالة ،

 -1بياجيو

كميارات تطكيع عكاطؼ اآلخريف كالتأثير فييـ( .دانييؿ

رفض بياجيو فكرة أف اإلبداع فطرم كاف اإلبداع

 ، 2111 ،ص ) 167

ليس مرتبطا بشكؿ مباشر بالنمك المعرفي كحتى يككف

كالقدرة عمى إدارة العالقات االجتماعية بكفاءة كاقامة

الطالب مبدعا البد مف تكفر ثالثة شركط ىي:

عالقات سيمة مع اآلخريف .
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أ-أف يعمؿ الطالب كحده ،كيتجاىؿ أم إنساف أخر مف
حكلو كأال يثؽ بأم تأثير خارجي.

ب-أف يق أر الطالب كمية كبيرة في المجاالت العممية

المختمفة خارج نطاؽ مجالو .

كعزل بياجيو أصكؿ اإلبداع إلى عممية التجريد

االنعكاسي )، ( Reflexive Abstractionكىك
تجريد يقكـ عمى تجريد ليس مف األشياء نفسيا بؿ مف

أفعاؿ الطالب نفسو.كاف الطالب المبدع ىك الذم ال

يذعف لممألكؼ كيسمـ بو طكاعية بؿ يحاكؿ أثارة أسئمة

عنو كيعتمد عمى نفسو بالدرجة األكلى لمتعمـ

كاالستكشاؼ.

-2اكزبؿ

Ozbil

الطمبة تنساب بحرية مف أجؿ الحصكؿ عمى أفكار

كثيرة كبأسرع كقت ممكف .

()Torrance,1989,p12
كلمطالقة مككنات ىي :

أ -الطالقة المفظية Verbal Fluency

كتشير إلى السيكلة في إنتاج كممات تحت شركط

تركيبية معينة ،كال يؤدم عامؿ المعنى دك ار ميما فييا
مثؿ إعطاء أكبر عدد ممكف الكممات المؤلفة مف أربعة

حركؼ كتبدأ بالحرؼ (ك)مثال.

ب -الطالقة الشكميةFigural Fluency

كتشير إلى القدرة عمى اإلنتاج السريع لعدد األمثمة

كالتكضيحات ،كالتككينات استنادا إلى مثيرات شكمية أك

يرل اكزبؿ ( ) Ozbilأف مستكل اإلبداع مشابو

كصفية معطاة،كبشكؿ آخر فيي القدرة عمى تغيير

تصنيؼ بمكـ المعرفي الذم يرل إف التعمـ يتـ عف

لعدد مف األمثمة ،كالتفصيالت ،أك التعديالت في

لمستكل (التركيب)في المستكيات المعرفية ضمف
طريؽ اإللية االتية (المعرفة –الفيـ –التطبيؽ –التحميؿ

–التركيب –التقكيـ )،أذ إف اإلبداع كالتركيب يتطمباف
إنتاجا أصيال في ضكء خبرات الطالب السابقة،كيعد

اكزبؿ اإلبداع نتيجة فريدة كتتمثؿ العممية اإلبداعية

اإلشكاؿ بإضافات بسيطة ،كالقدرة عمى الرسـ السريع
االستجابة لمثير بصرم معيف.

ج-الطالقة الفكرية Ideate Fluency

كيشير ىذا النكع مف الطالقة ،إلى قدرة الطالب

عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار ذات العالقة بمكقؼ

(التعمـ باالكتشاؼ –التطبيؽ –حؿ المشكالت –

معيف ،يككف الطالب قاد ار عمى إدراكو ،كيمكف تنمية

مهارات التفكري اإلبداعي

،تتفؽ مع مستكل النمك المعرفي لمطفؿ ،كيمكف اإلجابة

اإلبداع).

أكال-الطالقة :

Fluency

كيعرفيا (تكرانس) بأنيا القدرة عمى استدعاء أكبر

ىذا النكع مف الطالقة عف طريؽ طرح أسئمة معينة

عنيا بأكثر مف جكاب كاحد صحيح .

د-طالقة التداعيAssociation Fluency

عدد ممكف مف االستجابات المناسبة تجاه المشكمة ،أك

كينتج فييا الطالب عددا كبي ار مف األلفاظ التي تتكافر

كتمثؿ ميارة الطالقة الخطكة األكلى نحك تكسيع إمكانية

معرفتيـ بالكممات كالمعاني.

بحرية تامة في ضكء عدد مف األفكار ذات العالقة ،أما

مف األلفاظ ذات المعنى الكاحد".

مثير معيف كذلؾ في مدة زمنية محددة .

فييا شركط معينة ،مف حيث المعنى ،أذ يظير الطمبة

حدكث ظاىرة اإلبداع ،كتركز عمى تكليد فكر ينساب

كعرفيا سعادة بأنيا "القدرة عمى إنتاج اكبر عدد ممكف

مف كجية نظر الطمبة ،فميارة الطالقة تجعؿ أفكار

(جكدت  ،2118،ص)275
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يشير إلى كمية األفكار اإلبداعية ،التي يقترحيا الطالب

ثانيا -المركنة Flexibility

كتعني قدرة الطالب عمى تكليد أفكار متنكعة ليست

بؿ يعتمد عمى قيمة تمؾ األفكار ،كنكعيتيا ،كجدتيا

مسار التفكير مع تغير متطمبات المكقؼ ،كالمركنة

التي يقدميا الطالب عف مكقؼ ما بأنيا:ال تكرر أفكار

تبني أنماطا ذىنية محددة سمفا كغير قابمة لمتغيير

يكلدىا اآلخركف ،كتتميز بأنيا غير تقميدية.

،كىذا ما يميزىا عف الطالقة  ،كتكصؼ األفكار األصمية

مف نكع األفكار المتكقعة عادة ،كتكجيو أك تحكيؿ

زمالئو ،كخارجة عف المألكؼ كالشائع مف األفكار التي

عكس الجمكد الذىني( ) mental rigidityالذم يعني
بحسب ما تستدعي الحاجة  ،كمف أشكاؿ المركنة:

رابعا-الحساسية لممشكالت

-1المركنة التمقائية Spontaneous Flexibility

Problems

كتعني قدرة الطالب السريعة عمى إنتاج أكبر عدد

كتعني قدرة الطالب عمى اكتشاؼ كمالحظة األشياء

ممكف مف أنكاع مختمفة مف االتجاىات كاألفكار التي

ترتبط بمشكمة ما أك مكقؼ معيف.

 -2المركنة التكيفية (التكافقية)

Flexibility

Sensitivity To

غير االعتيادية في المكاقؼ كاكتشاؼ عناصر الضعؼ
في المكاقؼ أك البيئة ،فاكتشاؼ المشكمة يعد الخطكة

األكلى في عممية البحث عف حمكؿ ليا ،كما تعني

Adaptive

القدرة عمى مالحظة األشياء

كتشير إلى قدرة الطالب عمى تغيير الكجية الذىنية

غير أالعتيادية في

محيطو كاعادة تكظيفيا كاستخداميا .

خامسا-اإلفاضة أك التفاصيؿ Elaboration

،كأف يظير سمككا ناجحا في مكاجيتو لممشكمة ،مما

ىي قدرة كقابمية الطالب عمى إضافة تفاصيؿ جديدة

يؤدم إلى التكيؼ مع األكضاع المشكمة كمع األكضاع

،كمتنكعة لفكرة ما أك حؿ لمشكمة مما يؤدم إلى

التي تأخذىا أك تظير بيا ككمما ازدادت لديو ىذه القدرة

تطكيرىا كاغنائيا كتنفيذىا .

،ازدادت لديو المركنة اإلبداعية التكيفية.

سادسا-التخيؿ Fantasy

(جركانة  ،2114،ص)67

ىي قدرة الطالب عمى التصكر أك التخيؿ الذىني

ثالثا-األصالةOriginality :

تعد األصالة في التفكير أكثر الميارات ارتباطا

المسيب الكاسع كالغزير بالتفاصيؿ  ،كتككيف الصكر أك

كالتفرد،كالبحث في الذىف عف األفكار النادرة التكرار أك

معيا ،أك ألحداث كمكاقؼ خيالية يعيشيا الطالب في

التصكرات الذىنية ألحداث أك مكاقؼ سبؽ كأف تفاعؿ

باإلبداع كالتفكير اإلبداعي ،كىي بمعنى الجدة

ذىنو كتعنى بربط الخبرات السابقة المخزكنة في الذاكرة

الحصكؿ ،كتعد الفكرة أصيمة إذا كانت ال تكرر أفكار

،كتركيبيا ،ككضعيا في تشكيالت جديدة ،فيعبر عنيا

اآلخريف ،كتككف جديدة إذا ما تـ الحكـ عمييا في ضكء

أما بالصكرة أك الشكؿ أك المغة ،مما يساعد في تنمية

األفكار التي يقدميا اآلخركف ،كىذه األفكار ال تخضع

قدرتو عمى التفكير اإلبداعي .

إلى األفكار الشائعة بؿ أنيا تتصؼ بالتميز ،كالطالب

سابعا-الحداثة Novelty

صاحب التفكير األصيؿ ال يكلد أفكا ار أك حمكال تقميدية

كتشير إلى الجديد في العمؿ ،أك الناتج اإلبداعي

لما يكاجو مف مكاقؼ أك مشكالت كيختمؼ عامؿ
األصالة عف عاممي الطالقة كالمركنة مف حيث انو ال
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التعبير عنو بالكتابة أـ الرسـ أـ المكسيقى أـ بأية

،مقياس لالتجاىات نحك الكيمياء كتككف مف ()31

ثامنا-القيمة Value

نصفي الكرة الدماغية كتككف مف ( )44فقرة ،كتكصمت

صكرة مف صكر التعبير أك الصياغة.

كقيمة العمؿ أك الناتج أك النشاط اإلبداعي ليست

محددة ،أكثابتة ،كمطمقة،كانما تختمؼ باختالؼ طبيعة
العمؿ ،أك الناتج اإلبداعي ذاتو ،كما تختمؼ باختالؼ

الجماعة أك المجتمع كيرجع ذلؾ إلى نسبة معايير
الحكـ عمى اإلنتاج اإلبداعي.

(شعباف  ،2111،ص)27-23

الدراسات الشابكة:

أكالن  :دراسات عف التخيؿ كالخياؿ

فقرة  ،مقياس لتصنيؼ أسمكب تفكير الطالبات كفؽ

الدراسة الى تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست

كفقا الستراتيجية التخيؿ المكجو عمى المجمكعة

الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

(سيى  ،2117،ص)11-7

ثانيا:اإلثارة العشكائيةExcitement Random :

لـ يحصؿ الباحثكف عمى أية دراسة سابقة أك بحث
يتعمؽ بإستراتيجية اإلثارة العشكائية.
ثالثا:التفكير اإلبداعي :

دراسة سيى ( )2117ـ:

دراسة الكرعاكم 2111 ،

(أثر التدريس باستخداـ إستراتيجية التخيؿ في تحصيؿ

(فاعمية التدريس بالخرائط الذىنية في تحصيؿ

الكيمياء كفؽ نصفي الكرة الدماغية ).

كتنمية تفكيرىف اإلبداعي ) .

طمبة المرحمة األساسية العميا كفي االتجاه نحك

طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في مبادمء األحياء

ىدفت الدراسة إلى استقصاء اثر التدريس باستخداـ

ىدفت الدراسة تعرؼ فاعمية التدريس بالخرائط

األساسي(الرابع االعدادم في العراؽ) كفي االتجاه نحك

في مبادمء األحياء كتنمية تفكيرىف اإلبداعي ،

أجريت الدراسة في منطقة جنكبي عماف التعميمية في

الد ارسي ()2111-2111ـ ،كبمغ حجـ العينة

إستراتيجية التخيؿ في تحصيؿ طالبات الصؼ العاشر

الذىنية في تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ متكسط

الكيمياء كفؽ نصفي الكرة الدماغية.

كأجريت الدراسة في محافظة القادسية-العراؽ ،لمعاـ

المممكة األردنية الياشمية لمعاـ الدراسي(-2116

( )46طالبة بكاقع ( ) 23طالبة لممجمكعة

عينة الدراسة مف ( )74طالبة بكاقع ( )38لممجمكعة

ككفئت المجمكعتاف في متغيرات (العمر الزمني

تجريبية تككنت مف( )36طالبة درسف باستخداـ

اإلبداعي القبمي )،ككانت أداتا البحث اختبار لمتفكير

ككفئت المجمكعتاف التجريبية كالضابطة مف خالؿ

تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست بالخ ارئط

) 2117ـ تـ اختيار عينة الدراسة قصديا كتككنت

التجريبية ك( )23طالبة لممجمكعة الضابطة،كقد

الضابطة درسف بالطريقة االعتيادية ،كاألخرل مجمكعة

،الذكاء ،درجات امتحاف نصؼ السنة ،التفكير

إستراتيجية التخيؿ ،كاستمرت الدراسة ثمانية أسابيع.

اإلبداعي كاختبار تحصيمي،كتكصمت الدراسة الى

العمر الزمني باألشير كالمعمكمات السابقة ،كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ األدكات،االختبار التحصيمي

مككف مف( )27فقرة مف نكع االختيار مف متعدد
131

الذىنية عمى المجمكعة الضابطة التي درست

بالطريقة االعتيادية.

(الكرعاكم  ،2111،ص ط-م )
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(الفيؿ  ،2118،ص)15-1

رابعا:الذكاء الكجداني :

إجـزاءات البحـح

Emotional Intelligence

يتضمف ىذا الفصؿ اإلجراءات التي قاـ بيا الباحثكف

دراسة( الفيؿ)2118،

مف حيث اعتماد التصميـ التجريبي كتحديد مجتمع

(فعالية بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية

البحث  ،كاختيار عينتو  ،كاعداد أدكاتو  ،كمستمزماتو ،

الذكاء الكجداني لدل طالب كمية التربية جامعة

كتطبيؽ التجربة كاستخداـ الكسائؿ اإلحصائية المناسبة

اإلسكندرية) .

كعمى النحك االتي:

تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف بعض استراتيجيات ما

أكالن :التصميـ التجريبي :

كراء المعرفة التي يمكف أف تستخدـ في تنمية الذكاء

Experimental

Design

الكجداني لدل طالب المرحمة األكلى لطمبة الجامعة ،

يساعد التصميـ التجريبي المالئـ الباحثيف في

كأجريت الدراسة في مصر ،اإلسكندرية ،كمية التربية،

التكصؿ إلى نتائج يمكف األخذ بيا في اإلجابة عما

لمعاـ ( )2117-2118ـ.

تطرحو مشكمة البحث مف أسئمة كالتحقؽ مف فرضيات

كتككنت عينة الدراسة مف ()51طالبا كطالبة مف

البحث (قطامي كاخركف،2118،ص ، )42كبما أف

المرحمة األكلى كزعكا الى ثالث مجمكعات ،

البحث الحالي لو متغيراف مستقالف (إستراتيجية التخيؿ

كككفئت المجمكعتاف التجريبية كالضابطة في متغيرم

،إستراتيجية اإلثارة العشكائية ) كثالثة متغيرات تابعة

المعمكمات السابقة كالعمر الزمني باألشير.

(التفكير اإلبداعي ،الذكاء الكجداني ،التحصيؿ) لذلؾ

ككانت أداتا الدراسة ،مقياس الذكاء الكجداني لدل

اعتمد الباحثكف التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي

طالب المرحمة األكلى كمية التربية مف أعداد الباحث،

المككف مف ثالث مجاميع متكافئة بما يتناسب مع

برنامج قائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة

متطمبات البحث الحالي .

لتنمية الذكاء الكجداني لدل طالب كمية التربية المرحمة

(محمد كاخركف ،2119،ص)192

األكلى .كتكصمت الدراسة الى كجكد فركؽ ذات داللة

ككما مكضح في مخطط (: )2

إحصائية بيف متكسطات درجات طالب المجمكعة

الضابطة كالتجريبية لصالح المجمكعة التجريبية.
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اختبار قبمي

ت

المجمكعة

أ.

التجريبية األكلى

اختبار تكرانس
لمتفكير

اإلبداعي

ب .التجريبية الثانية
الضابطة

ج.

أستراتيجية التخيؿ

اختبار التحصيؿ

التحصيؿ

أستراتيجية اإلثارة

اختبار تكرانس

العشكائية

مقياس الذكاء
الكجداني

المتغير المستقؿ

اختبار بعدم

المتغير التابع

الطريقة االعتيادية

التفكير االبداعي
الذكاء الكجداني

لمتفكير االبداعي
مقياس الذكاء
الكجداني

مخطط ()2

التصميـ التجريبي لمبحث

جمتنع البحح وعييته:

Population &Sample of the research
تككف مجتمع البحث مف جميع طمبة الصؼ األكؿ

المتكسط في مدينة الديكانية كالبالغ عددىـ()1947
طالب مكزعيف عمى( )22مدرسة لمبنيف كالبنات ،منيا

()13مدرسة لمبنيف )9(،مدارس لمبنات  ،كقد اختار
الباحثكف قصدان( ثانكية النيضة لمبنيف) في حي
العركبة

الثانية

في

مدينة

الدراسي( )2112-2111ـ

الديكانية

لمعاـ

مف مدارس البنيف

ال نضباطيا العالي كبحسب معرفة الباحثيف بأدرتيا
كمدرسييا مف خالؿ زيارة لممدارس في أثناء مدة

التطبيؽ  ،كتـ اختيار طالب الصؼ األكؿ المتكسط

البالغ عددىـ ( )167طالبا"

مكزعيف عمى خمسة

شعب ىي (أ،ب،ج ،د،ق)  ،لتككف عينة البحث  ،كتـ

اختيار الشعب الثالثة(أ،ب،ج)

عشكائيا ،كالبالغ

عددىـ ( )111طالبا" ليمثمكا مجمكعات البحث الثالثة
 ،كلـ يتـ استبعاد أم طالب مف المعالجات اإلحصائية

لعدـ كجكد طالب راسبيف ضمف عينة البحث  ،كيكضح
132

جدكؿ ( )2تكزيع طالب عينة البحث عمى المجمكعات

الثالث .

الشالمة الداخلية للتصنيه التجزييب

Experimental design internal Safety

قاـ الباحثكف بإجراءات التكافؤ لمجاميع البحث الثالث
في كؿ العمر الزمني كالمعمكمات السابقة كاختبار رافف

لمذكاء كاختبار التفكير االبداعي كمقياس الذكاء
الكجداني كلـ تكف فرقا ذاداللة احصائية بيف المجاميع

الثالث عند( ،)1.15لغرض الحد مف المتغيرات الدخيمة
التي قد تؤثر في نتائج البحث.

مشتلزمات البحح:

Research equipments

المادة العممية :كتاب الفيزياء لمصؼ االكؿ المتكسط
صياغة األغزاض الشلوكية:

بعد أف حمؿ الباحثكف محتكل الكتاب المقرر تدريسو

خالؿ مدة التجربة  ،صاغ الباحثكف عددان مف

األغراض السمككية كفقا لممفاىيـ التي استخرجت
كقد بمغ عددىا ( )161غرضا سمككيا معرفيا

بمعدؿ( )22غرضا سمككيا لمفصؿ األكؿ ،ك()19
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غرضا سمككيا لمفصؿ الثاني  ،ك()22غرضا سمككيا

الدراسية لمادة الفيزياء كفؽ مستكيات بمكـ لممجاؿ

الخامس،

التركيب  ،التقكيـ) ،كبما يتناسب مع المادة العممية

لمفصؿ الثالث  ،ك()19غرضا سمككيا لمفصؿ الرابع
،

ك()24غرضا

سمككيا

لمفصؿ

المعرفي (التذكر ،االستيعاب ،التطبيؽ  ،التحميؿ ،

المقررة ،ممحؽ( ،)9كما مكضح في جدكؿ (.)1

ك()25غرضا سمككيا لمفصؿ السادس ،ك()29غرضا
سمككيا لمفصؿ السابع ،شممت معظـ متطمبات المادة

جدكؿ ()1

عدد األغراض السمككية كمستكياتيا لفصكؿ مادة الفيزياء كحسب تصنيؼ بمكـ
الفصؿ (المحتكل

تذكر

استيعاب

تطبيؽ

تحميؿ

تركيب

تقكيـ

المجمكع

ت
1

خصائص المادة

11

6

4

2

-

-

22

2

الكتمة كالكثافة

4

4

8

1

2

-

19

3

القكة

8

11

1

-

2

-

22

4

الضغط كقاعدة أرخميدس

2

6

4

-

6

1

19

5

الحرارة كدرجة الحرارة

7

11

4

2

-

-

24

6

الخصائص الحرارية لممادة

4

16

4

1

-

-

25

7

تحكالت المادة

6

16

4

3

-

-

29

المجمكع

41

71

29

9

11

1

161

التعميمي)

إعداد اخلطط التدريشية  :أعد الباحثكف خططا

أدوات البححResearch Tools :

التدريسية أنمكذجا عمى كفؽ إستراتيجية التخيؿ المكجو

التفكير اإلبداعي كالذكاء الكجداني

إستراتيجية اإلثارة العشكائية لممجمكعة التجريبية الثانية

اختبار التفكري اإلبداعي:

لمتحقؽ مف أىداؼ البحث تطمب استخداـ أداتيف لقياس

تدريسية يكمية لممجمكعات الثالث ،ضمنت الخطط

المجمكعات الثالث كعمى النحك االتي:

لممجمكعة التجريبية األكلى  ،كأنمكذجا عمى كفؽ

لقياس التفكير اإلبداعي اطمع الباحثيف عمى الكثير

 ،كالضابطة عمى كفؽ الطريقة االعتيادية  ،كعرضت
نماذج الخطط

لدل طالب

مف االختبارات لقياس التفكير اإلبداعي كمنيا اختبار

التدريسية عمى عدد مف الخبراء في

تكرانس لمتفكير اإلبداعي (،إعداد فكاد أبك حطب

الناىج كطرائؽ تدريس الفيزياء،كىي مكجكدة في كمية

كعبد اهلل سميماف ، )1973 ،كالمعدؿ عمى البيئة

التربية ابف الييثـ.

العربية كالمتككف مف اختباريف ىما :صكرة األشكاؿ

كصكرة األصكات.
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صدؽ االختبار:

عمى الرغـ مف أف ىذا االختبار يتمتع بقدر

الصدؽ مف الخصائص السايككمترية الميمة التي يجب

ٍ
كاؼ نسبيان مف دالالت الصدؽ كالثبات العالييف كما

كيعد مف
مراعاتيا في بناء المقاييس النفسية ُ ،
الخصائص الميمة في مجاؿ القياس النفسي ،

 )1996كدراسة (المجدالكم )2111،في التفكير

ككصكالن لتحقيؽ صدؽ المقياس اعتمد الباحثيننكعيف

التفكير اإلبداعي بصكرتيو الشكمية كالصكتية عمى

أ – الصدؽ الظاىرمFace Validity :

تشير إلييا دراسة (مطالقة )1998 ،ك(الدايني ،

اإلبداعي ،أف الباحثيف ارتأكا عرض قائمتي اختبار

فالمقياس الصادؽ ىك الذم يقيس ما كضع مف اجمو ،

مف الصدؽ ىما :

مجمكعة مف الخبراء في عمـ النفس التربكم كطرائؽ

كيقصد بالصدؽ الظاىرم عرض فقرات المقياس عمى

كاستخدمت قيمة كام لمعرفة نسبة اتفاؽ الخبراء

صالحيتيا في قياس ما يراد قياسو  ،كقد تحقؽ ىذا

التدريس لغرض التحقؽ مف صدؽ االختبار ،

مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف لمحكـ عمى مدل

عمى صالحية اختبار التفكير االبداعي حيث بمغت

النكع مف الصدؽ لمقياس االذكاء الكجداني في البحث

()21.11كالنشاطيف الثالث كالرابع( ،)16.11كىي

مجاؿ اإلرشاد النفسي كعمـ النفس كالقياس كالتقكيـ

قيمة كام المحسكبة لمنشاطيف االكؿ كالثاني

أكبر مف القيمة الجدكلية ( ،)3.84كعميو حسبت
نسبة اتفاؽ آراء الخبراء التقؿ عف()%94.73

الستخداـ ىذا االختبار كبذلؾ تحقؽ الصدؽ الظاىرم

ليذا االختبار

ثبات االختبار:

الحالي مف خالؿ عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء في
ممحؽ ( )8لمحكـ عمى صالحيتو.

ب – صدؽ البناء :

Construct Validity

أشارت (الجمبي  )2115،إلى أف ىناؾ بعض الدالئؿ
كالمؤشرات لصدؽ البناء مف أىميا الفركؽ بيف

الجماعات كالطالب ،مف خالؿ المجمكعتيف المتطرفتيف

ك باستخداـ معادلة ارتباط بيرسكف بمغت قيمة

مف الطالب بناء عمى الدرجة الكمية كيستخرج الفرؽ

االعتماد عميو كبذلؾ أصبح ااالختبار جاىزا"

عباراتو كتحذؼ العبارة التي ال تظير تميي از كاضحا بيف

الثبات الكمي ( ،)1.93كىك ثبات جيد كباإلمكاف
لمتطبيؽ( .ممحؽ ) 18

مكياض الذكاء الوجداىي:

إف المقياس في نظر التربية كعمـ النفس ىك

مجمكعة مرتبة مف المثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية

أك كيفية بعض العمميات العقمية أك السمات أك

الخصائص النفسية.
صدؽ المقياس:

(القيسي ،1993 ،ص)5

Validity

مف الخصائص األساسية التي البد مف أف تتكفر

كيعد
في المقاييس النفسية كالتربكية ىما الصدؽ ُ ،
134

بيف إجابات طالب ىاتيف المجمكعتيف في كؿ عبارة مف

ىاتيف المجمكعتيف( .الجمبي  ،2115،ص-112

)113

كمف مؤشرات صدؽ البناء التي تحقؽ منيا الباحثيف

ىي :

عالقة درجة البعد باإلبعاد وبالدرجة الكلية للنكياض:

يرل أبك حطب أنو في حالة ككف االختبار أك

المقياس يتككف مف عدة مقاييس فرعية كما ىك الحاؿ
في المقياس الحالي  ،فإنو يمكف حساب معامالت

االرتباط بيف المقاييس الفرعية المككف منيا المقياس
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.

كتبيف أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند

الكمية

كبالدرجة

كقد اتُبع ىذا األسمكب في البحث الحالي  ،إذ قاـ
الباحثيف بحساب معامالت اال رتباط بيف أبعاد المقياس

الجدكلية لمعامؿ االرتباط (بيرسكف ) عند درجة حرية

( أبك حطب ،1987 ،ص )114

لممقياس

مستكل داللة احصائية ( ،)1.15أذ اف القيمة

 118كمستكل داللة احصائية ( )1.15ىي

(  ، ) 1.191كما مكضح في جدكؿ (. )2

( الكعي بالذات  ،إدارة العكاطؼ  ،الدافعية  ،التعاطؼ
 ،الميارات االجتماعية )  ،كالدرجة الكمية لممقياس ،

جدكؿ ()2

معامالت االرتباط بيف األبعاد كبالدرجة الكمية لمقياس الذكاء الكجداني
الداللة االحصائية

ت

المجاؿ

الدرجة

1

الكعي بالذات

1.656364

دالة

2

تنظيـ الذات

1.791111

دالة

3

الدافعية

1.814977

دالة

4

التعاطؼ

1.795572

دالة

5

الميارات االجتماعية

1.818617

دالة

عند مستكل ()1.15

كبذلؾ أصبح المقياس جاىزا" لمتطبيؽ ( .ممحؽ ) 19

التي نصت عمى "ال يكجد فرقا ذا داللة إحصائية

َبعد جمع البيػانات كتحميميا باالستعانة بالحقيبة
اإلحصائية (  ) SPSSلقياس متغيرات البحث لدل

االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية

عند مستكل( )1.15بيف متكسطات الفركؽ في

الوسائل اإلحصائيةStatistical Equations :

األكلى التي درست التخيؿ المكجو  ،كالمجمكعة
التجريبية الثانية التي درست بإستراتيجية اإلثارة

طالب عينة البحث (طالب الصؼ األكؿ المتكسط ).
عزض اليتائج وتفشريها

العشكائية كالمجمكعة الضابطة التي درست الطريقة

Results review and interpretation

االعتيادية في تنمية التفكير اإلبداعي ".

النتائج الخاصة بمتغير تنمية التفكير اإلبداعي

حسب الباحثكف المتكسط الحسابي لدرجات مجمكعات

النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسية االكلى:

البحث الثالث في التفكير اإلبداعي (االختبار القبمي

كالبعدم كالفرؽ بينيما) ،كما مكضح في جدكؿ (.)3
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جدكؿ ()3

المتكسط الحسابي القبمي كالبعدم كالفرؽ بينيما لطالب مجمكعات البحث الثالث
في اختبار التفكير اإلبداعي

المجمكعات

البيانات

المتكسط الحسابي

العدد

القبمي

البعدم

الفرؽ

التجريبية األكلى

33

24.15

37.87

13.72

التجريبية الثانية

33

16.34

26.87

4.12

الضابطة

34

22.75

22.88

1.13

كلمتحقؽ مف الفرضية األكلى استخدـ الباحثيف تحميؿ

تساكم ( )14.116كىي أكبر مف القيمة الجدكلية

( ، )One Way Analysis of Varianceكقد

كعند مستكل داللة ( ،)1.15مما يدؿ عمى كجكد فرقا

األحادم

التبايف

تبيف أف ىناؾ فركقا دالة معنكية بيف درجات

المجمكعات الثالث  ،إذ كانت القيمة الفائية المحسكبة

البالغة ( )3.11المستخرجة بدرجات حرية (، )97,2

ذم داللة إحصائية بيف مجمكعات البحث الثالث في
متغير التفكير اإلبداعي ككما مكضح في الجدكؿ (.)4

جدكؿ ()4

نتائج تحميؿ التبايف األحادم كالقيمة الفائية كالداللة اإلحصائية لمجمكعات البحث الثالث في متغير نمك التفكير
اإلبداعي

مصدر التبايف

درجة

مجمكع

متكسط
مجمكع

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات SST

2

1517.152

753.576

داخؿ المجمكعات SSE

97

5215.418

53.767

الكميSST

99

6722.561

المربعات

القيمة الفائية
المحسكبة

*14.116

الداللة
االحصائيةعند
مستكل

الجدكلية

)(1.15

3.11

دالة

ككفقان لمجدكؿ ( )19ترفض الفرضية الرئيسة الصفرية

التجريبية األكلى التي درست بإستراتيجية التخيؿ

داللة إحصائية عند مستكل( )1.15بيف متكسطات

اإلثارة العشكائية كالمجمكعة الضابطة التي درست

األكلى كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص "يكجد فرقا ذا

الفركؽ في االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة
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المكجو كالمجمكعة الثانية التي درست بإستراتيجية
بالطريقة االعتيادية في تنمية التفكير اإلبداعي".
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كلغرض التحرم عف الفركؽ المعنكية بيف مجمكعات

األكلى التي درست بإستراتيجية التخيؿ المكجو

استخداـ اختبار شيفيو البعدم ( )Scheffeإلجراء

االعتيادية في تنمية التفكير اإلبداعي".

كالمجمكعة

البحث الثالث كاختبار الفرضيات الفرعية تطمب األمر

المقارنات الزكجية بيف المجمكعات كالكشؼ عف ىذه

التي

الضابطة

درست

بالطريقة

تـ التحقؽ مف ىذه
كباستخداـ اختبار شيفيو ّ
الفرضية ،كقد تبيف أف قيمة شيفيو المحسكبة بيف

الفركؽ كاآلتي:

المجمكعتيف التجريبية األكلى كالضابطة تساكم

النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية األكلى:

( )9.93كىي أكبر مف القيمة الحرجة (، )5.58

التي نصت عمى "ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية

ككما مكضح في جدكؿ (. )5

عند مستكل( )1.15بيف متكسطات الفركؽ في
االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية
جدكؿ ()5

نتائج اختبار شيفيو البعدم لممقارنة بيف متكسطات الفركؽ في االختباريف القبمي كالبعدم كقيمة شيفية كالداللة
اإلحصائية لمجمكعات البحث الثالث في تنمية التفكير اإلبداعي
قيمة شيفيو

المقارنات

المحسكبة

بيف المجمكعة التجريبية األكلى
كالمجمكعة التجريبية الثانية

بيف المجمكعة التجريبية األكلى
كالمجمكعة الضابطة

بيف المجمكعة التجريبية الثانية
كالمجمكعة الضابطة

5.939

قيمة شيفية

النتائج

الحرجة

-9.39

عند مستكم
)(1.15

تكجد فركقا

*

*

الداللة اإلحصائية

دالة

معنكية

تكجد فركقا

5.855

دالة

معنكية

ال تكجد فركقا

3.45

غير دالة

معنكية

كتشير النتيجة في جدكؿ ( )21إلى كجكد فركؽ

األكلى ،كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الفرعية

االختباريف القبمي كالبعدم) لممجمكعتيف التجريبية

كيعزك الباحثكف ذلؾ إلى أثر أستراتيجية التخيؿ

ذات داللة إحصائية بيف متكسط (الفركؽ في

األكلى()13.72

كالضابطة(.1

)13في

األكلى.

المكجو بما تكفره ىذه اإلستراتيجية في أثناء عممية

تنمية

التفكير اإلبداعي كلصالح المجمكعة التجريبية
مجمة انقادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية  -المجمد (

11

إغماض العينيف  ،كذلؾ لزيادة التركيز كاإلمعاف في
الفكرة المتخيمة  ،ألف الطالب يمثمكف أدكا ار مختمفة

) العدداف (

3

،

4

) سنة
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بشيء مف التمقائية كالحرية دكف تكبيخ أك تأنيب ،

تنمية التفكير اإلبداعي ،كبذلؾ تقبؿ الفرضية

كمف ثـ فيي كسيمة لمتعبير عف الرغبات كالمشاعر

الصفرية الفرعية الثانية .

إطالؽ عناف التفكير كاإلتياف بما ىك غير مألكؼ

أحدل استراتيجيات حؿ المشكالت إبداعيان فيي

التقييـ لؤلفكار في نياية الجمسة ،يفسح المجاؿ

كتطبيؽ تمؾ التماثالت عمميان يحتاج إلى قدر كبير

المكبكتة  ،كما يمكف الطالب مف خالؿ التخيؿ

مف األفكار ،كما أف تحقيؽ مبدأ إرجاء الحكـ أك

كيرل الباحثكف أف أستراتيجية اإلثارة العشكائية

تعتمد في حميا عمى التماثالت كاالستعارة كثي ارن ،

أماـ الطالب لكي يكلدكا كمان مف األفكار ،كاف الكـ

مف الطاقة كالجد كالمثابرة لذلؾ يشار إلى أف

احتماؿ بمكغ قدر أكبر مف األفكار األصيمة التي

اإلبداعي أكثر سيكل نة في حقيقة األمر  ،كانما تدفع

القدرة عمى الطالقة في التعبير.

عمى بذؿ الجيد العقمي كالنفسي كفي حاالت كثيرة

يكلد الكيؼ ،ككمما زاد عدد األفكار المقترحة  ،زاد

تساعد في الكصكؿ إلى الحؿ اإلبداعي كاكتساب
كاتفقت

ىذه

النتيجة

مع

نتائج

أستراتيجية اإلثارة العشكائية ال تجعؿ النشاط

مف يستخدميا ألف يبذؿ طاقة أكبر  ،كأف يثابر أكثر

دراسة

يجد الطالب صعكبة في الكصكؿ الترابط الصحيح

لبعض االستراتيجيات في تنمية التفكير اإلبداعي

كقد انعكس ىذا عمى استجابات الطالب عمى فقرات

النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثانية :

فركؽ معنكية ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف

الكرعاكم( )2111ـ التي أشارت إلى أثر ايجابي
لدل الطالب .

بيف المفاىيـ العممية كالكممات العشكائية.

اختبار التفكير اإلبداعي ،كعمى الرغـ مف عدـ كجكد

التي نصت عمى "ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية

إف متكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية البالغ

االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية

الضابطة البالغ ( )22.88كىذا يدؿ عمى األثر

عند مستكل( )1.15بيف متكسطات الفركؽ في
الثانية التي درست بإستراتيجية اإلثارة العشكائية
كالمجمكعة

الضابطة

التي

درست

بالطريقة

االعتيادية في تنمية التفكير اإلبداعي ".كباستخداـ
اختبار شيفيو تـ التحقؽ مف ىذه الفرضية كقد تبيف

أف قيمة شيفيو المحسكبة تساكم ( )3.45كىي أقؿ
مف القيمة الحرجة البالغة ( )5.58كما مكضح في

جدكؿ (. )5

كتشير ىذه النتيجة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في متكسط الفركؽ في االختباريف القبمي

كالبعدم لممجمكعتيف التجريبية الثانية كالضابطة في

131

( )26.87كاف أكبر مف متكسط درجات المجمكعة
النسبي ألستراتيجية االثارة العشكائية كىذا يرجع إلى

عمميات التمثيؿ المفيدة كالضركرية لككنيا تتيح

الرؤية الجيدة لممشكمة كاالتجاه نحك حميا حالن
مبدعان.

لنتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثالثة :

التي نصت عمى "ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية

عند مستكل( )1.15بيف متكسطات الفركؽ في

االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية
األكلى التي درست بأستراتيجية التخيؿ المكجو
كالمجمكعة

مجمة انقادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية  -المجمد (

11

التجريبية

) العدداف (

الثانية

3

،

4

التي

) سنة

درست
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بأستراتيجية اإلثارة العشكائية في تنمية التفكير

أنفسيـ مف جية كبيف المدرس كالطالب مف جية

كباستخداـ اختبار شيفيو تـ التحقؽ مف ىذه

االثارة العشكائية تشترؾ معيا في بعض النقاط إال

تساكم ( )5.93كىي أكبر مف القيمة الحرجة

بعض الممؿ لبعد الطالب مفاىيميان عف المشكمة

أخرل بعد الجمسة  ،كبالرغـ مف أف أستراتيجية

اإلبداعي".

أف التأخير في الحصكؿ عمى الحؿ يكلد لدل الطالب

الفرضية ،كقد تبيف أف قيمة شيفيو المحسكبة

األصمية ،كقد انعكس ذلؾ عمى استجابات طالب

( )5.58كما مكضح في جدكؿ (. )21

كتشير ىذه النتيجة إلى كجكد فركؽ ذات داللة

المجمكعة التجريبية الثانية (االثارة العشكائية) عمى

كالبعدم لممجمكعتيف التجريبية األكلى كالثانية

النتائج الخاصة بمتغير تنمية الذكاء الكجداني

اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي.

إحصائية بيف متكسط الفركؽ في االختباريف القبمي

النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة الثانية:

لصالح المجمكعة التجريبية األكلى في تنمية التفكير

التي نصت عمى أف" ال يكجد فرؽ ذك داللة

اإلبداعي كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الفرعية

إحصائية عند مستكل( )1.15بيف متكسطات

الثالثة .

كيعزك الباحثكف ىذه النتيجة إلى إف استخداـ

الفركؽ في درجات االختباريف القبمي كالبعدم

الناحية النفسية لمطالب مما أدل إلى تكفير حرية

التخيؿ المكجو كالمجمكعة التجريبية الثانية التي

غريبة مما عزز تطكير الثقة بالنفس لدل طالب

الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في تنمية

لممجمكعة التجريبية األكلى التي درست بأستراتيجية

التخيؿ يتطمب تكفير أجكاء ايجابية كمريحة مف

درست بأستراتيجية االثارة العشكائية كالمجمكعة

التفكير كالتعبير عف أفكارىـ كتخيالتيـ ميما كانت

المجمكعة التجريبية األكلى ( أستراتيجية التخيؿ

الذكاء الكجداني".

التخيؿ المكجو تبعث عمى الحيكية كالنشاط كخاص نة

مجمكعات البحث الثالث في الذكاء الكجداني

الطالب إلى التفكير كأجراء المناقشات بيف الطالب

مكضح في جدكؿ (. )6

المكجو)  ،ككذلؾ األسئمة التي تثار في جمسات

حسب

في جك جماعي يسكده األلفة كالتعاكف التي تدفع

الباحثكف

المتكسط

الحسابي

(االختبار القبمي كالبعدم كالفرؽ بينيما)  ،كما

جدكؿ ()6

المتكسط الحسابي القبمي كالبعدم كالفرؽ بينيـ لطالب مجمكعات البحث الثالث
في مقياس الذكاء الكجداني

البيانات

المجمكعات

المتكسط الحسابي

العدد

القبمي

البعدم

الفرؽ

التجريبية األكلى

33

157.39

181.78

23.39

التجريبية الثانية

33

169.87

172.36

2.49

الضابطة

34

181.88

175.73

5.15

مجمة انقادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية  -المجمد (

11

لدرجات

) العدداف (

3

،

4

) سنة
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كلمتحقؽ مف الفرضية الثانية استخدـ الباحثكف
التبايف

تحميؿ

الجدكلية البالغة ( )3.11المستخرجة بدرجات حرية

األحادم

( )97, 2كعند مستكل داللة احصائية (،)1.15

تبيف أف ىناؾ فركقان دالة معنكيان بيف درجات

مجمكعات البحث الثالث في متغير الذكاء الكجداني

مما يدؿ عمى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف

( ، )One Way Analysis of Varianceكقد
المجمكعات الثالث  ،إذ كانت القيمة الفائية

المحسكبة تساكم ( )5.554كىي أكبر مف القيمة

مكضح

ككما

جدكؿ

في

.

()7

جدكؿ ()7

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمجمكعات البحث الثالث في متغير الذكاء الكجداني
مصدر التبايف

درجة

مجمكع المربعات

الحرية

متكسط مجمكع
المربعات

بيف المجمكعات SST

2

1139.113

569.517

داخؿ المجمكعات SSE

97

9946.347

112.541

الكمي SST

99

11185.361

ككفقان لمجدكؿ ( )7ترفض الفرضية الصفرية الرئيسة

القيمة الفائية
المحسكبة

الداللة عند
مستكل

الجدكلية

*5.554

)(1.15

دالة

3.11

النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية األكلى :

الثانية كتقبؿ الفرضية البديمة القائمة "يكجد فرؽ ذك

التي نصت عمى " ال يكجد فرؽ ذك داللة

القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية األكلى التي

في االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية

داللة إحصائية بيف متكسط الفركؽ في االختباريف
درست بأستراتيجية التخيؿ المكجو كالمجمكعة

التجريبية الثانية التي درست بأستراتيجية االثارة
العشكائية كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة

األعتيادية في تنمية الذكاء الكجداني".

إحصائية عند مستكل( )1.15بيف متكسط الفركؽ
األكلى التي درست بأستراتيجية التخيؿ المكجو
كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية

في تنمية الذكاء الكجداني".

كباستخداـ اختبار شيفيو تـ التحقؽ مف ىذه

كلغرض التحرم عف عف الفركؽ المعنكية بيف

الفرضية كقد تبيف أف قيمة شيفيو المحسكبة بيف

تطمب األمر استخداـ اختبار شيفيو البعدم

( )5.18كىي اقؿ مف القيمة الحرجة ( )5.58كما

مجمكعات البحث الثالث في الفرضيات الفرعية
)(Scheffeإلجراء

المجمكعات كما يأتي :

141

المقارنات

الزكجية

بيف

المجمكعة التجريبية األكلى كالضابطة
في

مجمة انقادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية  -المجمد (

جدكؿ

11

) العدداف (

3

تساكم

(.)8

،

4

) سنة
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جدكؿ ()8

نتائج اختبار شيفيو البعدم لممقارنة بيف متكسطات الفركؽ بيف االختبار القبمي كالبعدم كقيمة شيفية كالداللة
اإلحصائية لمجمكعات البحث الثالث في تنمية الذكاء الكجداني

المقارنات
بيف المجمكعة التجريبية األكلى
كالمجمكعة التجريبية الثانية

بيف المجمكعة التجريبية األكلى
كالمجمكعة الضابطة

بيف المجمكعة التجريبية الثانية
كالمجمكعة الضابطة

كتشير النتيجة

قيمة شيفيو
المحسكبة

قيمة

النتائج

الحرجة

عند مستكل
)(1.15

تكجد فركؽ

*

8.21

-5.188

الداللةاالحصائية

دالة

معنكية

ال تكجد فركؽ

5.855

غير دالة

معنكية

ال تكجد فركؽ

-3.12

غير دالة

معنكية

في جدكؿ ( )8إلى عدـ كجكد

كيحسكف بالرضا عف أنفسيـ  ،فيككنكف صريحيف

متكسط الفركؽ في االختباريف القبمي كالبعدم

كبعالقاتيـ باآلخريف كتحمؿ المسؤكلية ،كالتكيؼ عمى

كمرحيف فيـ يتمتعكف بقدرة عمى االلتزاـ بالقضايا

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل( )1.15بيف

مكاجية االحباطات كالعكائؽ كادارة الذات كالثقة بالنفس

لممجمكعتيف التجريبية األكلى كالضابطة في تنمية

كالدافعية لمعمؿ لتحقيؽ األىداؼ كالغايات كفعالية

الذكاء الكجداني  ،كبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية

الجماعة في العمؿ كفي العالقات بيف الطالب كقكة

الفرعية األكلى.

القيادة  ،كاف قدرات ك ميارات الذكاء العاطفي يتـ

كيعزك الباحثكف ذلؾ إلى حالة الطالب االجتماعية أذ

أنو ينشأ عمى التعامؿ األفضؿ مع ذاتو ،كعمى التكيؼ

اكتسابيا عف طريؽ التعمـ كالتفاعؿ االجتماعي مع

بالعدكانية في بعض األحياف  ،كيمكف مالحظة ذلؾ

ك اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة

مع التكتر كالصعكبات كيتَّبعكف أسمكبان عاطفيان يتميز

اآلخريف.

بكضكح مف طبيعة األلعاب التي يمعب بيا الطالب

(دانييؿ  ،2111،ص )71 - 58

الفيؿ( )2118ـ التي أشارت الى تفكؽ المجمكعة

الذككر مثؿ (المبارزة كاألسمحة المقمدة كالمفرقعات ) ،

التجريبية عمى الضابطة.

مف عنؼ لدل نفكس الطالب كيرل (دانييؿ ) 2111 ،

التي نصت عمى "ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية

جيدان عكاطفيـ كيتعاممكف مع عكاطؼ اآلخريف بصكرة

االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية

النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثانية :

كطبيعة البرامج كالمسمسالت التي يتابعكىا كما تثيره

عند مستكل( )1.15بيف متكسطات الفركؽ في

إف الطالب الذيف يتمتعكف بالذكاء العاطفي يعرفكف
ممتازة  ،كىـ متميزكف في كؿ مجاالت الحياة ،
مجمة انقادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية  -المجمد (

11

الثانية التي درست بأستراتيجية االثارة العشكائية

) العدداف (

3

،

4

) سنة
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ـ
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بالطريقة

كالمجمكعة

كالمجمكعة

الضابطة

التي

درست

كباستخداـ اختبار شيفيو تـ التحقؽ في ىذه

الكجداني" .

االعتيادية في تنمية الذكاء الكجداني ".

الفرضية كقد تبيف أف قيمة شيفيو المحسكبة

لممجمكعتيف التجريبية الثانية كالضابطة تساكم

الثانية

التجريبية

التي

درست

بأستراتيجية االثارة العشكائية في تنمية الذكاء

كباستخداـ اختبار شيفيو تـ التحقؽ مف ىذه

الفرضية كتبيف أف قيمة شيفيو المحسكبة بيف

( )3.2كىي اقؿ مف القيمة الحرجة ( )5.58كما

المجمكعتيف التجريبيتيف األكلى كالثانية تساكم

كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

( )5.58كما مكضح في جدكؿ ( ، )23كتشير

االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعتيف التجريبية

بيف متكسطات الفركؽ بيف

مكضح في جدكؿ (. )23

عند مستكل( )1.15بيف متكسط الفركؽ بيف
الثانية كالضابطة في تنمية الذكاء الكجداني  ،كبذلؾ
تقبؿ الفرضية الصفرية الفرعية الثانية.

( )8.21كىي أكبر مف القيمة الحرجة كالتي تساكم
النتيجة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

مستكل()1.15

االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعتيف التجريبيتيف
األكلى كالثانية في تنمية الذكاء الكجداني  ،كبذلؾ

كيعزك الباحثكف ذلؾ الى أف أستراتيجية االثارة

ترفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة .

مكقؼ تحديد كفيـ المشكمة أكؿ األمر ،ثـ في

األستراتيجيتيف في زيادة الذكاء الكجداني ،ألف

العشكائية ىي نشاط عقمي يمارسو الطالب في
مكقؼ حؿ ىذه المشكمة بعد ذلؾ كعممية جعؿ ما

بعدـ تساكم تأثير

كيفسر الباحثكف ذلؾ

كمتييما تختمؼ في نقاط كثيرة فالتخيؿ المكجو يتميز

ىك مألكؼ غريبان ،ليس المقصكد بو مجرد السعي

بحرية التفكير كعدـ انتقاد األفكار ميما كانت

تتيح لو رؤية

مف إف الطالب يحصمكف مف خالؿ كمييما عمى كـ

إلى البحث عف كممات غير مترابطة ،كانما ىك
محاكلة كاعية مف جانب الطالب

مستكياتيا كالبناء عمى أفكار اآلخريف ،كعمى الرغـ

جديدة لمعالـ كالناس كاألفكار كالمشاعر كاألشياء

مختمؼ مف المعارؼ ،أال أف أستراتيجية التخيؿ

لذلؾ فإف زيادة التكقعات غير المألكفة يمكف أف

االجتماعية كالتعامؿ الميف بيف الطالب  ،كانعكس

…الخ.

تنعكس سمبا عمى الطالب مف خالؿ تعكده عمى

المكجو كفرت جكا" اّمنا انفعاليا سمح بالتفاعالت
ذلؾ عمى زيادة الذكاء الكجداني لصالح المجمكعة

ادراؾ غير المألكؼ  ،كذلؾ انعكس طبعا عمى

التجريبية األكلى التي درست بأستراتيجية (التخيؿ

النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثالثة:

الثانية(االثارة العشكائية) .

استجابات الطالب عمى مقياس الذكاء الكجداني.

التي نصت عمى "ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية

عند مستكل( )1.15بيف متكسطات الفركؽ في
االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية

األ كلى التي درست بأستراتيجية التخيؿ المكجو
142

عمى

المكجو)

المجمكعة

حساب

ثاىي ًا  :االستيتاجات :

التجريبية

Conclusions

في ضكء النتائج التي أسفر عنيا البحث  ،تكصؿ

الباحثيف إلى االستنتاجات اآلتية :

مجمة انقادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية  -المجمد (

11

) العدداف (

3

،

4

) سنة

2112

ـ
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 .1تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية األكلى (التخيؿ

رابعا  :املكرتحات :

المكجو) في اختبار التفكير االبداعي عمى

Propositions

 -1أجراء المزيد مف الدراسات عف التدريس

المجمكعة التجريبية الثانية (اإلثارة العشكائية)

باستخداـ أستراتيجيتي التخيؿ المكجو كاإل ثارة

كلـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

في متغيرات أخرل كميارات ما كراء المعرفة ك

كالمجمكعة الضابطة (الطريقة االعتيادية ) في

مكاد دراسية أخرل كالكيمياء كاألحياء كعمكـ األرض

العشكائية في مراحؿ دراسية أخرل كدراسة أثرىما

كعمى المجمكعة الضابطة (الطريقة االعتيادية) ،

الميؿ كالقيـ

المجمكعتيف التجريبية الثانية (اإلثارة العشكائية )

.

اختبار التفكير اإلبداعي.

 .2تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية األكلى (التخيؿ

-2

المكجو ) عمى المجمكعة التجريبية الثانية (اإلثارة

أجراء

كاالتجاه نحك الفيزياء ككذلؾ في

دراسة

لتقصي

معكقات

تطبيؽ

إستراتيجيتي التخيؿ المكجو كاإلثارة العشكائية في

العشكائية ) في مقياس الذكاء الكجداني  ،كلـ

تدريس مادة الفيزياء في المدارس المتكسطة

كالضابطة

 -3إجراء دراسة عف معكقات تنمية التفكير

تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة
التجريبية

المكجو)

األكلى(التخيؿ

كالثانكية.

اإلبداعي كالذكاء الكجداني لدل الطمبة .

(الطريقة االعتيادية )  ،كلـ تظير فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف المجمكعة التجريبية الثانية (اإلثارة

العشكائية

االعتيادية).

)

كالمجمكعة

ثالجا  :التوصيات :

الضابطة

 .4تعريؼ مدرسي الفيزياء أثناء إعدادىـ كتدريبيـ
بأستراتيجيتي التخيؿ كاإلثارة العشكائية ككيفية

(الطريقة

أعداد خطط تدريسية في ضكئيما.

Recommendations

 .5االلتفات الى دكر التخيؿ في التدريس ،كتدريب

 .1تشجيع مدرسي الفيزياء الستخداـ استراتيجي
التخيؿ المكجو كاإلثارة العشكائية في التدريس مف
خالؿ

أشراكيـ

في

دكرات

تدريبية

الطالب عميو كتكظيفو بشكؿ يعمؿ عمى تنميتو

لدييـ.

بيذه

االستراتيجيات لكي يتمكنكا مف مساعدة الطالب

 .6تقديـ التكجييات كاألمثمة التطبيقية في أدلة

 .2تكافر البيئة الصفية المالئمة التي تسمح لمطالب

في استخداـ التخيؿ المكجو كاإلثارة العشكائية في

المدرس مف خالؿ أعداد خطط تدريسية تساعده

عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدييـ .

التدريس .

بممارسة قدراتيـ التخيمية في المعب كالتعمـ معا

لمتعبير عف أرائيـ بحرية كدكف خكؼ.

املصادر:

-1أبك حطب  ،فؤاد (

 .3االىتماـ بالتعميـ البصرم كالتخيؿ المكجو كاإلثارة

ط ، 3مكتبة األنجمك المصرية  ،القاىرة.

العشكائية مدخال لبناء قاعدة التعميـ كالتعمـ في

 -2انعاـ ىادم حسف (  " ، ) 2111الذكاء االنفعالي

القرف الحادم كالعشريف.

مجمة انقادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية  -المجمد (

 ، )1987التقكيـ النفسي ،

كعالقتو بأساليب التعامؿ مع الضغكط النفسية لدل

11

) العدداف (

3

،

4

) سنة

2112

ـ

143

أثر استراتيجيتي التخيؿ المكجو كاالثارة العشكائية في تنمية التفكير االبداعي كالذكاء الكجداني لدل طمبة الصؼ االكؿ المتكسط في الفيزياء

طمبة الجامعة "  (،رسالة ماجستير غير منشكرة) ،

-11ذكقاف عبيدات (  ، )1998التدريس الفعاؿ

-3أيمف غريب قطب (  " ، )2112المشاركة

عماف.

ببعض المتغيرات الكظيفية "  ،مجمة عمـ النفس ،

حدكد  ،عالـ الكتب  ،القاىرة.

كمية اآلداب  ،الجامعة الحرة  ،نينكل .

الكجدانية  ،تنميتيا مف خالؿ برنامج تدريبي كعالقتيا

الييئة العامة لمكتاب  ،العدد ، 61القاىرة.

-4حسف شحاتة ك زينب النجار (  ، ) 2113معجـ

،البحث  ،ط ، 6دار الفكر لمطباعة كالنشركالتكزيع ،

-12صالح الديف عرفة محمكد ( ، ) 2116تفكير بال
( ، )2111القياس

-13صالح الديف محمكد عالـ

كالتقكيـ التربكم كالنفسي أساسياتو كتطبيقاتو كتكجيياتو

المصطمحات التربكية كالنفسية  ،الدار المصرية

المعاصرة  ،ط ، 1دار الفكر العربي  ،القاىرة.

-5جركانة  ،محمد سميماف ("، )2114اعداد برنامج

دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،عماف .

الثانكية في مادة التاريخ" (،اطركحة دكتكراه غير

عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع  ،اربد.

المبنانية  ،القاىرة.

لتنمية ميارات التفكير االبداعي لدل طمبة المرحمة
منشكرة)  ،جامعة اليرمكؾ ،اربد .

-14سعيد عبد العزيز (  ، )2116المدخؿ الى االبداع ،
-15سعاد جبر سعيد ( ، )2118عمـ النفس التربكم ،
-16السيكؼ  ،أحمد عمي ( " ، )2119اثر التدريس

-6الجمبي  ،سكسف شاكر (  ، ) 2115أساسيات بناء

باستراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية ميارات االتصاؿ

عالء الديف  ،دمشؽ .

(اطركحو دكتكراه غير منشكرة)  ،كمية الدراسات

االختبارات كالمقاييس النفسية كالتربكية  ،مؤسسة

كحؿ المشكالت لدل اطفاؿ الركضة في االردف " ،

-7جكدت احمد سعادة (  ، ) 2116تدريس ميارات

التربكية كالنفسية العميا  ،جامعة عماف لمدراسات العميا

عفاؼ المبابيدم

( " ، )2117أثر التدريس

التفكير  ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  ،عماف .

-8الخاليمة  ،عبد الكريـ ك

 ،عماف .

-17سيى صالح ناجي

( ، )1998طرؽ تعميـ التفكير لؤلطفاؿ  ،ط ،2دار

باستخداـ إستراتيجية التخيؿ في تحصيؿ طمبة المرحمة

-9دانييؿ جكلماف (  ، )2111الذكاء العاطفي  ،ط،1

الكرة الدماغية" ( ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة) ،

الكطف  ،الككيت ضمف مككنات الذكاء الكجداني الفصؿ

العميا  ،عماف .

الفكر  ،عماف .

ترجمة ليمى الجبالي  ،سمسمة عالـ المعرفة  ،مكتبة

الثاني .

األساسية العميا كفي االتجاه نحك الكيمياء كفؽ نصفي
كمية الدراسات العميا  ،جامعة عماف العربية لمدراسات

-18شعباف  ،مناؿ محمد حسيف ( " ، ) 2111اثر

-11الديدم  ،رشا ( " ، )2115الذكاء االنفعالي

برنامج التخيؿ البعيد لتريفنجر في تنمية

العربي المعاصر  ،المجمد ، 1العدد ، 1القاىرة .

المرحمة االبتدائية لممكىكبيف في المممكة العربية

كعالقتو باضطرابات الشخصية "  ،مجمة عمـ النفس

144

ميارات

التفكير االبداعي كتحسيف مفيكـ الذات لدل طمبة
السعكدية"،

مجمة انقادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية  -المجمد (

(اطركحة دكتكراه غير منشكرة)  ،كمية

11

) العدداف (

3

،

4

) سنة
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الدراسات التربكية كالنفسية العميا  ،جامعة عماف

مفاىيـ الحياة " ( ،بحث منشكر)  ،مجمة البحكث التربكية

مصطفى عبد السالـ (، )2116

-27عبد الرحمف عدس كمحي الديف تكؽ (، )1999

لمدراسات العميا  ،عماف .

-19عبد السالـ

كالنفسية  ،العدد ، 31جامعة بغداد  ،بغداد .

المدخؿ الى عمـ النفس  ،ط ، 5دار الفكر لمطباعة كالنشر

تدريس العمكـ كمتطمبات العصر  ،دار الفكر العربي ،

كالتكزيع  ،عماف .

القاىرة .

-21كاظـ عبد نكر (  ،)2115دراسات كبحكث في

-28العتكـ  ،عبد اهلل عثماف ك عبدالرؤكؼ محمد ادـ (

كالنشر كالتكزيع  ،عماف .

الكراؽ  ،لندف.

عمـ النفس كتربية التفكير كاالبداع  ،ديبكنك لمطباعة

-21

 ، )1999العكلمة (دراسة تحميمية نقدية)  ،ط ، 1دار

( " ، )1994أسمكب

-29عاطؼ جكدة نصر( ، )1984الخياؿ مفيكماتو

التفكير كاإلبداع  ،دراسة كدرس "( ،بحث منشكر)،

-31محسف عمي عطية ( ، ) 2119الجكدة الشاممة

ككظائفو ،الييئة الكطنية لمكتاب  ،القاىرة .

التآلؼ بيف األشتات السينكتكس  Synecticsكتحفيز

كالجديد في التدريس  ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،

مجمة العمكـ التربكية كالنفسية  ،بغداد .

-22الكرعاكم  ،ختاـ عدناف عبد السادة ( ، ) 2111

عماف .

الصؼ االكؿ المتكسط في مبادمء عمـ االحياء كتنمية

الى مناىج البحث في التربية كعمـ النفس  ،دار

-31محمد بكر نكفؿ  ،كاخركف ( ، )2119مدخؿ

" فاعمية التدريس بالخرائط الذىنية في تحصيؿ طالبات

المسيرة  ،عماف .

تفكيرىف االبداعي" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،

-32ميشيؿ بكريا ( ، )2113بناء الذكاء االخالقي

كمية التربية  ،جامعة القادسية ،القادسية.

المعايير كالفضائؿ السبع  ،ترجمة سعد الحسيني ،

 -23الفيؿ  ،حممي محمد حممي (" ، )2118فعالية

دار الكتاب الجامعي  ،دبي .

بعض استراتيجيات ماكراء المعرفة في تنمية الذكاء

-Costa .Arthur & Kallik . Bena.

الكجداني لدل طالب كمية التربية النكعية جامعة

اإلسكندرية" ( ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة )  ،كمية

() , “Habits of mind development

-24قاسـ عزيز محمد كآخركف (  ، ) 2111الفيزياء

association”,

series , discovering and exploring

التربية  ،جامعة االسكندرية  ،االسكندرية .

Abstracts

Dissertation

لمصؼ االكؿ المتكسط  ،ط  ، 2المديرية العامة

International, Vol. , N., University

-25قارة  ،سميـ محمد شريؼ ك عبد الحكيـ محمكد

-Thomas. N.J, (),” Imagery and

متكامؿ  ،ط  ،1دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،عماف.

of write”, Journal Of Philosophical

لممناىج – كزارة التربية  ،بغداد .

الصافي (  ، )2111تنمية االبداع كالمبدعيف مف منظكر
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objectives, teaching plans for the three
groups), three groups have been
eqnated in the following variables (Age
in months, previous information,
creative
thinking,
emotional
intelligence).
First experimental group hase
been tought using guided imagery
strategy and the second experimental
group have been tought using the
strategy of random excitation while the
control group hase been tought the
usual way.
The researchers applied three tools,
Torrance creative thinking test, both
formal
and
acoustic,
emotional
intelligence scale was prepared by
himself too consisting of () a
paragraph and its saykomtric properties
were extracted.
After teaching all physics subjects the
researchers applied the three tools in
the end of his experiment.
Researchers used statistical pouch
(SPPS) and variance analysis, and
statistical methods, as Scheffe equation
to data processing, the results were as
follows:
ـ
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The Effect Of Guided Fantasy And
Random Excitement Strategies In
Creative Thinking Development And
Emotional Intelligence For First
Intermediate Class Male Pupils In Physics

Abstract :
The goal of the current research is
to identify the effect of guided and
random excitement strategies in
creative thinking development and
emotional
intelligence
for
first
intermediate class male pupils in
physics, researchers selected the (
Nahda) intermediate male school, of
the Directorate-General for education of
Diwaniyah, for the first and second
semesters of the academic year ().A.D.
The sample consisted of()
pupils in three classes randomly
selected from five classes to represent
both experimental groups and the
control group, and reality () pupils in
the experimental groups and () pupils
for the control group, the researcher
had
been
prepared
research
equipment’s (identify the scientific
subjects,
formulating
behavioral
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developed their creative thinking,
definition physics teachers during the
induction and training to guided fantasy
and random excitement strategies and
how to set up teaching plans in their
light .
To complement to this research, the
researchers suggested to conducting a
study to investigate the obstacles to
implementation or guided fantasy and
random excitement strategies in
teaching physics in intermediate school
and secondary school, and later studies
similar to this research in other classes
and other subjects and other dependent
variables
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.Superiority of both experimental
group pupils among the pupils of the
control group in creative thinking
test.
. Superiority of both experimental
group pupils among the pupils of the
control
group
in
emotional
intelligence scale.
In the light of the results of a
research the researchers put a number of
recommendations including, encouraged
physics teachers to use guide fantasy
and random excitement strategies in
teaching physics by engaging them in
their training courses to help pupils
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