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أثر الخرائط المفاهيمية  يةت ميمية   اةم المتةاراد اي  ادية  لة   طل ة          
 كلي  المر ي  يت جاما  آل ال يد

 
ــإمس.د ــاعيل سعــ ـــود حنيـــ  *ونــان العــ
ــمنـ.د ـــــصـ ـــور نـ ــ ـــ ــ ــزال احلمـ ـــ ــ ــ ـــ  **دون ـ
 ***فياض اخلزاعلهحممد سلمان .د

 الملخص
 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الخرائط المفاهيمية في تنميةة ععةا المهةاراإل ااعداعيةة 
لالبةا  طلالبةة مةة  ( 181)تكلنة  الدراسةة مة  . لةد  للبةة يليةة العلةلت الترعليةة فةي آامعةة ت  البية 

الفتةةةةر  مةةةةا عةةةةي  فةةةةي دراسةةةةي ا ط  الللبةةةةة يليةةةةة العلةةةةلت الترعليةةةةة فةةةةي آامعةةةةة ت  البيةةةة  فةةةةي الف ةةةة  
لالبةةةةا  طلالبةةةةة مجلةةةةلا المبملعةةةةة التبريبيةةةةة  ( 191)ت علاقةةةة  11/1/9010ت إلةةةةى 11/9/9009
ط غةةرا  . لالبةا  طلالبةة مجلةلا المبملعةة الةةاعقة  طقةةد اذتيةرإل هةذه المبملعةاإل ع ةلائيا  ( 11)ط

ي التةي تتةفلم مة  سةتة اذتبةاراإل الدراسة قات الباحجلن عاستخدات اذتباراإل تلر انس للتفكيةر ااعةداع
تلآيه ا سئلة  طتخمي  ا سباب  طتخمي  النتائج  طلإلآاعة ع  أسةئلة الدراسةة : فرعية  طهي ياآلتي

تةةةد إلذةةةا  البيانةةةاإل إلةةةى الحاسةةةلب  طاسةةةتخدات لرقةةةا  إح ةةةائية ط ةةةفية  تمجلةةة  فةةةي المتلسةةةقاإل 
تةةةةةمن  تحليةةةة  التبةةةةاي  الم ةةةةاح   الحسةةةةاعية  طاانحرافةةةةاإل المعياريةةةةة  طلرقةةةةا  إح ةةةةائية تحليليةةةةة

(ANCOVA)  ؛ للك ةةم عةة  أثةةر الخةةرائط المفاهيميةةة فةةي تنميةةة ععةةا المهةةاراإل ااعداعيةةة لةةد
طآةةلل فةةرطل لالةةة : أظهةةرإل الدراسةةة النتةةائج اآلتيةةة. للبةةة يليةةة العلةةلت الترعليةةة فةةي آامعةةة ت  البيةة 

القالقةةة : يميةةة فةةي تنميةةة مهةةاراإلإح ةةائيا  ل ةةالم المبملعةةة التبريبيةةة التةةي لرسةة  عةةالخرائط المفاه
طالمرطنةةة طا  ةةالة  ططآةةلل فةةرطل لالةةة إح ةةائيا  ل ةةالم المبملعةةة التبريبيةةة التةةي لرسةة  عةةالخرائط 
المفاهيميةةة فةةي تنميةةة التفكيةةر ااعةةداعي الكلةةي  ططآةةلل فةةرطل لالةةة إح ةةائيا  تعةة   إلةةى آةةنس القلبةةة 

طفةي وةلا النتةائج التةي أسةفرإل عنهةا هةذه . ةالقالقةة طالمرطنةة طا  ةال: ل الم ااناث علةى مهةاراإل
اسةةةتخدات الخةةةرائط المفاهيميةةةة لفاعليتهةةةا طقلةةةة يلفتهةةةا فةةةي التعلةةةيد : ليايمةةةالدراسةةةة يحتةةةرح البةةةاحجلن 

طالتعلد  طإآراا لراساإل أذر  للتعةرف إلةى تةفثير الخةرائط المفاهيميةة  طفاعليتهةا فةي يليةاإل أذةر   
 .طيذلك في المساقاإل التدريسية ا ذر 
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 :املقدمة -1

أن املــلعلحي الــا  إرت إســرتاتياية تعــاعدل علــ  تعلــحي كيــح يــلعلحي بوــّل صــميً وفاعــل، و   ــل من مــا  
هلــ ا . هيــديا  للــلعلحي وأداي  بــية بصــةية حمعوســة تعــاعدل علــ  دمــ  امل ــاتيحي اعديــدي  ــم  بنيلــه املعةفيــة 

طةح بياجيه فّةي البنائية حيث كان لـه ال لـل قـو توجيـه انلبـال البـاح مه إرت أ يـة مـا لـةمل ع ع ـل املـلعلحي 
 .حينما يعل بل املعلومات ع  الّون املادمل م  خالل احلواس

بياجيـــه أن النمـــو ال ّـــةمل مـــة معـــلمة مـــ  أمـــام اللـــواتن امللـــدر  املعـــلمة بـــمه عمليلـــمه ع ليلـــمه ويـــة  
اللم ــل وتــو إ ـافة األفّــار واملعلومــات إرت البنــاء املعـةع أو ايطــار امل ــاتيمو املوجــود لــد  : ملّـامللمه  ــا

لحي ليلناســم مـــك األفّــار واملعلومـــات املــلعلحي، واملواءمــة، وتـــو إعــادي تن ــيحي البنـــاء املعــةع املوجــود لـــد  املــلع
ومهـــارات  البنـــاء املعـــةع ن ـــةا  أل يـــة ايســـرتاتيايات الـــت تيعـــل دم ع تنميـــة، و (6991اخلليلـــو، )اعديـــدي 

الل ّـــو، ولل ائـــدي الع يمـــة الـــت تي ـــدمها ع تبـــوية عمليـــت اللعلـــيحي والـــلعل حي رأ  الباحـــث أن مـــ  املناســـم 
، إذ ت ـــوم علـــ  اخلـــةائة امل اتيميـــةة تـــدريا ةايـــة ع األ يـــة تـــو إســـرتاتياية وامل يـــد أن يلعة ـــا يســـرتاتياي

لعلممه
ي
 .تنمية ايبداع والل ّو ايبداعو لد  امل

فهــو عمليــة إدراث ال ،ــةات،  عمليــة ييصــبً فيهــا ال ــةد حعاســا  للموــّالت،: "عيــةا ايبــداع ب نــهوقــد 
مث البمـث ع املوقـح مـ  خـالل مـا  للـ  . علومـاتواالخلالل ع املعلومات، وشعور بعـدم االتعـاب بـمه امل

مـــ  معلومـــات فيلـــك ال ـــةوض، ويلـــا صـــملها، ويعـــدل ال ـــةوض، مث يعيـــد االخلبـــار، ويـــةبة بـــمه النلـــائ ، 
دد النلياة مزي  م  ال يـدرات واالسـلعدادات : "جةوان ب نهويعةفه  (.Torrance,1962, p16" )وأخوا  اي

ا وجدت بيئة ميناسبة  ّـ  أن تةقـ  بالعمليـات الع ليـة للـىلدمل إرت نلاجـات واخلصائص الو صية الت إذا م
أصــــيلة وم يــــدي ســــواء بالنعــــبة خلــــاات ال ــــةد العــــاب ة أو خــــاات املىلسعــــة أو ا لمــــك أو العــــا  إذا كانــــت 

 (.22، ص 2002جةوان، " )النلاجات م  معلو  ايجناتات ايبداعية ع أحد ميادي  احلياي اينعانية
نوـام ع لـو ميةكـم وتـادا توجهـه رةبـة قويـة ع البمـث عـ  : "الل ّو ايبداعو يعةفه جـةوان ب نـه أما

، ويوصــح الل ّــو ايبــداعو ب نــه ت ّــو مينــل  "حلــول أو اللوصــل إرت نــوات  أصــيلة   تّــ  معةوفــة ســاب ا  
Productive  أو ت ّـــو ميلباعـــدDivergent   أو ت ّـــو جـــانLateral ( ،38ص ، 2002جــــةوان.) 
عمليــــة ع ليــــة تلميــــز بالوــــمولية واللع يــــد : "تعةي ــــا  للل ّــــو ايبــــداعو ب نــــه( 63،ص2002)وأورد طــــاف  

ســلوث : "، وتــو"وتنبـومل علــ  عوامــل معةفيـة وان عاليــة وأخالقيــة ميلداخلــة تيوـّل حالــة ذتنيــة نوـبة وفةيــدي
ه تـلل ص ع إلـاد حلـول أصـيلة تادا ال اـد  ع ال ـةاأ أو زعـزل عـ  حملـو  معـةع ذمل قيمـةي ألن ةايلـ

ملوــّالت قائمــة ع أحــد ح ــول املعةفــة أو احليــاي اينعــانية، وباللــا  فهــو ت ّــو ملوــعم أصــيل عــادي مــا 
يلمد  ويرتب مبادئ موجودي وم لوفة وم بولةي هل ا ييعل دم ع إنلا  أكـا عـدد نّـ  مـ  األفّـار حـول 

 ".باللنوع، واالخلالا، وعدم اللّةار أو الويوع املوّلة الت يلعةض هلا، وتلصح ت ل األفّار
" ال يـدري علـ  تّـوي  تةكيبـات جديـدي ل فّـار لللبيـة حاجـة مـا: "ب نـه( 11،ص 2002)ويعةفه مارتانو 

بلــ  ل بــداع تــو 
ي
هلـ ا فهــو نــوع مـ  الل ّــو يو ــك ع مـة ميعــمه تيــث يـىلدمل إرت نلــائ  إبداعيــة، واملعيـار امل
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الو ص املبدع تو ال مل اصل وباسلمةار عل  نلـائ  إبداعيـة، وللل ّـو ايبـداعو ل ا ف (Output)النلا  
يــلحي ايبـداع بـاللواف  مــك الةةبـة الوـديدي وايعــداد املعـب ، ويعـللزم ايبــداع : عـدد مـ  األســا الن ةيـة منهـا

داخليـــا   أن يعمـــل ال ـــةد بّـــل طاقلـــه ويعـــمً زعـــاحة كبـــوي حلةيـــة الل ّـــو، ويلبلـــم ايبـــداع كـــ ل  ت و ـــا  
 .ملصادر اللبة، ويللم  ايبداع إعادي توّيل األفّار

يــــة  البــــاح ون مــــ  خــــالل مــــةاجعلهحي هلــــ ل و وتّــــ ا تعــــددت تعةي ــــات الل ّــــو ايبــــداعو وتنوعــــت، 
عملية ع لية ميع دي وملعددي اخلبوات، تلداخل فيها عوامل ك ـوي تلـ  ة  ـا : اللعةي ات أن الل ّو ايبداعو

ة البمــث عــ  حلــول، أو اللوصــل إرت نلــائ  أصــيلة   تّــ  معةوفــة ســاب ا ي هلــ ا اتداد اتلمــام وتــىل ة فيهــا ب،يــ
علماء الـن ا والرتبيـة بايبـداع واملبـدعمه إذ كـان ييعل ـد سـاب ا  بـ ن ال ـدري علـ  الل ّـو ايبـداعو ت هـة بـمه 

ون بـ ن ال ـدري علـ  الل ّـو عدد قليل م  البوة، ومـك اايـة الةبـك األخـو مـ  ال ـةن العوـةي  أصـبموا ييعـلم
ايبداعو شائعة بمه الناس مجيعا ، وان ال ةب بينهحي يّم  ع درجة توافة ت ل ال يدري، وباللا   ّـ  تنميلهـا 

 .م  خالل الاام  اللعليمية واللدريبية
ل بـــداع أربعـــة جوانـــم تلـــداخل وتلّامـــل مـــك بعلـــها الـــبعال، وال  ّـــ  دراســـة ايبـــداع إال إذا عـــةا 

، واينلــا  ايبـــداعو Creative Personالوــ ص املبــدع :  ص تــ ل اعوانــم معةفــة جيـــدي، وتــوالوــ
Creative Product والعمليـــة ايبداعيـــة ،Creative Process والبيئـــة ايبداعيـــة ،Creative 

Environment ، وتّـــ ا ف نـــه يين ـــة ل بـــداع علـــ  أنـــه الوـــ ص املبـــدع أو اينلـــا  ايبـــداعو أو العمليـــة
داعيــة، أو البيئــة ايبداعيــة، والل ّــو ايبــداعو يعلمــد علــ  األســلوض العلمــو الــ مل يللــم  احلعاســية ايب

للموــّالت، وال ــدري علــ  املالح ــة، وو ــك ال ة ــيات، واخلبارتــا، واللم ــ  مــ  صــمة النلــائ  وفائــد ا 
 (.20، ص2008مجل، واهلويدمل، )وتعميمها 

ي ألن االبلّــار عنــدما يلعــحي باألصــالة زعيارتــا Inventionعــ  االبلّــار  Creationويللــح ايبــداع 
ومهمـا يّـ  مـ  أمـة، ف ـد  بـت أن . االجلماعو، وي رتن ظهـورل بنـوع مـ  ايشـةاب أو ايهلـام يعـم  إبـداعا  

كمــا أنـه ال  ّــ  لالبلّــار أن يّــون عنــد شــ ص ةــو مبــدع . الـ كاء شــةم التم ل بــداع ولّنــه ةــو كــاا
البـــاح مه إرت أن العـــلوث االبلّـــارمل يلمـــدد ع عـــدد مـــ  املعـــلويات، يبـــدأ ع  أصـــال ، وقـــد أشـــار عـــدد مـــ 

املعلو  اللعبومل اللل ائو، يليه املعلو  اينلاجو، واالخرتاع، واللاديد، وأخوا  املعلو  البزوةـو، ويلصـح 
، واحلعاســية البالقـة، واملةونــة، وإعبــاء الل اصـيل، واألصــالة: األفـةاد ذوو العــلوث االبلّـارمل صصــائص م ــل

 (.6993سواقد والنبهان، )للموّالت 
عـــدد مــ  املهـــارات الــت يلصـــح  ــا اينعــان ال ـــادر علــ  الل ّـــو ايبــداعو، وتـــو   لل ّــو ايبــداعولو 
يبـدع قـادرا  علـ  توليـد األفّـار أو البـدائل أو ، البالقة: كاآليت

وتّون ع الل ّـو وع اللعبـو تيـث يّـون امل
رتادفات عند اال

ي
سلاابة مل و معـمه واللعبـو عنهـا بو ـوح، وبعـةعة، وسـهولة، وللبالقـة أنـواع ملعـددي منهـا امل

دري املــلعلحي علــ  إنلــا  أكــا عــدد نّــ  مــ  األل ــا  أو املعــا  بوــةم أن : البالقــة الل  يــة: اآليت دي وتــو ب 
عـــدد نّـــ  مـــ  وتــو ال يـــدري علـــ  ذكـــة أكــا : يلــوفة ع تةكيـــم الل ـــم خصــائص معينـــة، والبالقـــة ال ّةيـــة
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األفّار ع تم  حمدد، وتللـم  البالقـة اعانـم الّمـو ع ايبداع،إ ـافة إرت ال ـدري علـ  و ـك الّلمـات 
فهــو ال ــدري  :أمــا املةونــة(. 20،ص2002طــاف ، )ع أكــا قــدر نّــ  مــ  اعمــل والعبــارات ذات املعــ  

ث، والل لـــو عـــ  األفّـــار علـــ  لويـــل معـــار األفّـــار حعـــم مـــا ي للـــيه املوقـــح مو ـــوع الن ـــا  والبمـــ
ال د ــة إذا  بــت ببالاــا، وقبــول األفّــار اعديــدي البنــاءل إذا  بلــت صــملها، أمل يين ــة إرت األمــور مــ  توايــا 

لل ة، وللمةونة شّالن وتـو ال ـدري علـ  ت،يـو الوجهـة ال تنيـة الـت يين ـة مـ  خالهلـا إرت : املةونة الّي يـة :ُمي
وتــو ال ـدري علــ  إنلـا  أكــا عـدد نّــ  مـ  األفّــار امل لل ـة الــت : لل ائيـةاملةونــة ال، و حـل املوــّلة اةـددي

( 663،ص2006)وعـــة ا العـــةور ف ـــد عةفهـــا العـــةور،  أمـــا األصـــالةتـــةتبة زوقـــح معـــمه ع وقـــت حمـــدد، 
ا ال يــدري علــ  ايتيــان باألفّــار اعديــدي، والنــادري، وامل يــدي وةــو املةتببــة بلّــةار أفّــار ســاب ةي ألاــ: "ب اــا

 ".إنلا  ةو م لوا وبعيد املد 
فهـــو  ّنــه مـــ ال  . ولّــو لعــل املعلـــحي طلبلــه ع حةكـــة وي  ــة معـــلمةي لــم تنويــك طةائ ـــه واســرتاتياياته

اســل مار اخلــةائة امل اتيميــةي الن ع ــل املــلعلحي ييعــد بنــاءا  معةفيــا  من مــا  يلّــون مــ  أبنيــة معةفيــة من مــة مــ  
م ع تـــ ل األبنيـــة بوـــّل تةمـــو، حيـــث للـــل األفّـــار الّـــا  وامل ـــاتيحي امل ـــاتيحي واألفّـــار الّـــا  ترتتـــ

العةيلة رأس اهلةم ومناط ه العليا، وبالنزول إرت قاعدي اهلـةم تلـدر  امل ـاتيحي مـ  الّبـو إرت الصـ،و فاألصـ،ة، 
ل ال ـةد و  ل كل بناء منها وحدي تبور معةع تات ما لد  امللعلحي م  اسلعدادات، وخاات وأفّـار، ويل اعـ

 .ويلعلحي ويينل  ع  وء ت ل ايمّانيات
فاللوـبيه   ـل أداي فعالـة . وم  من ور البنائية ع اللعلحي  ةوري الةبة بمه املعلومات املةجـو إكعـا ا لل ـةد

ع تعهيل عملية البناء املعةع الت ي وم  ا ال ةد عل  قاعـدي مـ  امل ـاتيحي الـت يعلمهـا وامللاحـة ببنيلـه املعةفيـة 
فاللعلحي باللوبيهات يعهل فهـحي امل ـاتيحي ا ـةدي مـ  خـالل تةكيزتـا علـ  اللوـبيه مـك العـا  احل ي ـو . العاب ة

إن البنيـة املعةفيــة تـن حي ع صــوري تةميـة لــد  مـ  خــالل اللم ــل (.80،ص2002تيلــون،)الـ مل ايــال ال ـةد 
 للّـــه ال ـــةد تـــو شـــبّة م اتيميـــة املوجـــودي فعـــال  ع إطـــار موحـــد يلـــمها مجيعـــا  وايطـــار امل ـــاتيمو الـــ مل 

فــاخلةائة امل اتيميـة ت ــوم علـ  الرتتيــم للم ـاتيحي ع إطــار وا ـً وبصــوري . ملـافا  إليهــا اللعامـل مــك األشـياء
تةميــــة مــــ  األك ــــة ثوليــــة إرت األك ــــة خصوصــــية تيــــث تعــــاعد املــــلعلحي علــــ  فهــــحي تــــ ل امل ــــاتيحي ومعةفــــة 

لم ـــاتيحي العلميـــة علـــ  شـــّل شـــبّات وخـــةائة يّعـــبه مهـــارات فـــاملالث ال ـــةد املـــلعلحي ل. العالقـــات بينهـــا
 (.Novak, 1990,p25)عديدي م  أ ها تّوي  امل هوم 

إذا  فامل ــاتيحي توــّل قاعــدي  ــةورية للعــلوث املعــةع عنــد اينعــان كاملبــادئ وال ــوانمه وحــل املوــّالت، 
ع كافــة مةاحــل الــلعلحي واللعلـــيحي ع  وتــو جــزءا أساســو مــ  أجــزاء املعةفــة اينعــانية وتعـــد تــدفا  تةبويــا  مهمــا  

وإن االرت ـــاء زعـــلو  طـــةب اللـــدريا يعّـــا تبـــورا  ع العمليـــات الع ليـــة ومهـــارات ، ا لمعـــات اينعـــانية
أمــا إســرتاتياية اخلــةائة امل اتيميــة فلعــد إحــد  األدوات الــت ييبلــ  عليهــا أدوات . الل ّــو لــد  امللعلمــمه

ن مــات البيانيـة Visual Construction Devicesالبنـاء املةئــو 
ي
 Graphic Organizers ، أو امل

عاعد البلبة عل  اللعبو بوّل مةئو، ع  كي ية ارتبام األفّـار الةئيعـة للمو ـوع باملعةفـة العـاب ة، والت تـي 
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ت ليـــديا   داما  ــــــــــة اسل ـــــــــةائة امل اتيميــــــــــــــــاخل دمتـــــــــــوقــد اسل .   معـــلويات ُملل ـــةـــــــــوع تن ــيحي األفّـــار م
 ,Fellows, 1994; Okebukola)ا ـــــــــة تعلمهـــــــــات، وكي يـــــــــة مــ  معلومــــــــــــه البلبــــــــل هــحي مــا  للّ

1990; Dorough & Rye,1997 ; Tsai & Huang, 2002)ال  عـ  دراسـة معـلويات ــــــ، ف ل
ــــــــديهحي وتبورتــــــــا ز ارنــــــــة خــــــــةائة م   اتيميــــــــة ملعاقبــــــــة، ي ــــــــوم البلبــــــــة ببنائهــــــــا خــــــــالل تعلمهــــــــحياملعةفــــــــة ل

Wallace&mintizes,1990,p15).) 
بلبوية فّةي اللم يـل اهلةمـو للم ـاتيحي إرت مـا أمسـال ( Novak)وباالعلماد عل  أفّار اوتوبل قام نوفاث 

 يــل ، وتــو عبــاري عــ   Concept mapsأو اخلــةائة امل اتيمــة  Cognitive mapsبــاخلةائة املعةفيــة 
 تـــــةكي  يبــــــمه العالقــــــة بـــــمه امل ــــــاتيحي، كمــــــا   ــــــل مســـــة تامــــــة للمعةفــــــة الل ةيةيـــــة للبالــــــم ع  ــــــال اةلــــــو 

(Ruizprimo&Shavelson,1996,p43) . ويعـــــــــــــــــــــــــــــةا كـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــوريةا ومـــــــــــــــــــــــــــــاركو
(Moreira&Marco,1997 )تـات ،  موعـة مـ  الةسـوم اللو ـيمية  نائيـة األبعـاد" :خةائة امل اتيحي ب اا

 :ب اــا( Wandersee, 1990,p28) ، ويعةفهــا واندرســو"امللدرجــة بــمه امل ــاتيحي بصــوري تةميــةالعالقــات 
 .عبــاري عــ  رســحي  بيبــو للو ــيً  موعــة مــ  املعــا  املللــمنة للمــادي اللعليميــة ع إطــار مــ  االقرتاحــات

ة إن إســرتاتياية اخلــةائة امل اتيميــ( Sizmur & Osboren, 1997,p57) ويــة  ســيزمة و اوســاون
وتعلـا . تعل دم لدعحي الن ـا  بـمه البلبـة حـول امل ـاتيحي العلميـةي وذلـ  للوـايك تعلمهـحي للعلـوم مـا أمّـ 

إســرتاتياية اخلةيبــة امل اتيميــة طةي ــة فاعلــة وأداي تامــة ملعــاعدي البلبــة علــ  تن ــيحي امل ــاتيحي العلميــة ببةي ــة 
املللـم  ربـة امل ـاتيحي اعديـدي بالبنيـة امل اتيميـة اللعلحي ذمل املع ي ل ا فهو أداي تعليمية تعزت الـلعلحي ال عـال 

 (.Ault, 1995,p64) العاب ة لد  امللعلحي
بّواــا أداي  بــية للم يــل  موعــة مــ  املعــا  املرتاببــة  ــم  شــبّة مــ  " إن اخلــةائة امل اتيميــة تيعــةا

واألقـل رةيـدا ، ويـلحي  العالقات تيث يلحي تةتيم امل اتيحي بوّل تةمو م  األك ة عمومية إرت األقـل عموميـة
الـــرتابة بـــمه تـــ ل امل ـــاتيحي صبـــوم، فهـــو أداي تعّـــا البنيـــة امل اتيميـــة املنب يـــة والن عـــية واملعةفيـــة، وتلـــحي 

، 2001ريــان، ")سلعــلة مــ  اخلبــوات اللوــعبية الــت يــلحي فيهــا رةيــد املعةفــة مــ  شــّلها اخلبــو إرت اهلةمــو
قـه ع جامعــة كورينـل، وتعــود جـ ورتا إرت ن ةيــة أوتوبــل ع واخلـةائة امل اتيميــة طورتـا نوفــاث ورفا(. 222ص

اللعلحي الل  و الت تدور بوّل رئيا حول م هوم اللعلحي ذمل املعـ ، الـ مل يلم ـ  عنـدما تـةتبة املعلومـات 
، وي هــة تــ ل اخلبــوات (3، ص2002احلعــي ، )اعديــدي بــوعو وإدراث بامل ــاتيحي واملعةفــة املوجــودي لــديهحي 

 (.2، ص 2003ال،امدمل، )ل رسحي  بيبو خلةيبة م اتيمية تةمية تعلعلية اللوعبية م  خال
أن الوــبّات امل اتيميــة تعلــا أداي قويــة ملعــاعدي املعلمــمه ( Kinchin, 2000,p89) ويعل ــد كيــنا 

كمـــا  .أمل البنيـــة الرتكيبيـــة للم ـــاتيحي لـــديهحي، علـــ  فهـــحي امل ببـــات امل اتيميـــة وتةكيـــم املعةفـــة لـــد  البلبـــة
عبــاري عــ  أداي  :الوــبّة امل اتيميــة ب اــا( Novak & Gowin,1995) مــ  نوفــاث وجــوي يعــةا كــل 

تيــث يــلحي تةتيــم امل ــاتيحي ،  بيبيــة   ــل  موعــة مــ  معــا  امل ــاتيحي املرتاببــة  ــم  شــبّة مــ  العالقــات
 ن ةية اوتوبل فيها بوّل تةمو تلعلعل م  امل اتيحي األك ة عمومية ورةيدا  إرت األقل عمومية ورةيدا  وف  
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 .لللعلحي
 
 
 

 
ـــدت العديــــوأك ـــد مــ ـــات أن البــــدراســـ  الـ ل  جــزءا  م ّّــا  مــ  املعــارا ةــو املرتاببــة، ــــالم العــادمل  لـ
ــــــــــــرتاببـــــــا  مــــــــــــــة تن يمــــــــــــــــــــــــري ومن مو ـــــــــــــــــــــة ملبـــــــــــــــةفيـــــة معــــــــــــــً بنيــــــــــــاجــــالم النـــــــــــ  البـــــــــــــلـمه  لـــــــــــع ح ا  ــ

,2001,p69) Nakhleh &Francisco,  Nicoll,.)   اخلــــةائة امل اتيميـــة وســــيلة تعــــاعد  د  ع  كمــــا تــــي
أداي تعلــحي فــوقو  د  املــلعلحي علــ  تن ــيحي األيطــة املعةفيــة لديــه ع مــوذ  أك ــة فاعليــة وتّــامال ، وتّــ ا فهــو تـيع ــ

(Jegede,Alaiyemola, & Okebukola, 1990,p80 )  واســل دامها كوســيلة للــلعلحي ذمل املعــ
((Okebukola, 1990,p90 . يللـــً أن إســـرتاتياية اخلـــةائة امل اتيميـــة ذات أ يـــة بال،ـــة ع العمليـــة

 اللعليميــةي ألاــا تعــاعد البلبــة علــ  تعلــيمهحي كيــح يلعلمــون نــا يــىلدمل إرت تنميــة املهــارات الع ليــة لــديهحي،
وتزيــد مــ  قــدر حي علــ  الل ّــو، وتعــهل حــدو  الــلعلحي ذمل املعــ  تيــث ي ــوم البلبــة بــةبة املعةفــة اعديــدي 

 . بامل اتيحي العاب ة الت هلا عالقة باملعةفة اعديدي
كمـــا رعـــل البلبـــة قـــادري  علـــ  تعلـــحي امل ـــاتيحي ومعةفـــة العالقـــات وأوجـــه الوـــبه واالخـــلالا نـــا ييعـــة   

ل عليــة ع تّــوي  بنيــة معةفيــة ملماســّة ملّاملــة مةتببــة ز هــوم أساســو، وتــوفو اللن ــيحي تعلمهـا، واملوــاركة ا
كمـا . ال مل ييعـد جـوتة اللـدريا ال عـال وذلـ  زعـاعدي البلبـة علـ  رفيـة املعةفـة امل اتيميـة اهلةميـة الرتاببيـة

و ــيً بنيــة املــادي ع تعمــل علــ  تنميــة الل ّــو االبلّــارمل لــد  البلبــة وتصــميً امل ــاتيحي اخلبــ  لــديهحي، وت
صـــوري شـــبّة م اتيميـــة  ّـــ  البلبـــة مـــ  فهـــحي املـــادي واســـليعا ا بصـــوري أفلـــل، ومواجهـــة اللمـــديات الـــت 

قبــامو )تــواجههحي عنــد تعلمهــحي مــادي دراســية معينــة، وتّــوي  عالقــات بــمه امل ــاتيحي، ومعةفــة كيــح يلعلمــون 

 مستوى أول

 ثانيمستوى   مستوى  ثاني

 مستوى ثالث مستوى ثالث مستوى ثالث
 

 مستوى ثالث

 مستوى  رابع مستوى  رابع مستوى  رابع مستوى  رابع مستوى  رابع مستوى  رابع مستوى  رابع مستوى  رابع

تسلسل 
 المفاهيم

 القمة

 القاعدة

 .المفاهيم األكثر عمومية: المستوى األول
 .المفاهيم العمومية: المستوى الثاني

 المفاهيم الخصوصية: المستوى الثالث

 .المفاهيم األكثر خصوصية، واألمثلة: المستوى الرابع
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نوفـــــــــــــــــاث وجـــــــــــــــــوتا، )، و(82-82، ص 2002صـــــــــــــــــوافبة، )، و(82-81، ص 2002والةوســـــــــــــــــان، 
 (.22ص،6992

وتعـــاعد اخلـــةائة امل اتيميـــة علـــ  اللن ـــيحي اهلةمـــو للمعةفـــة، ومـــ  مث  يلبعهـــا لعـــمه ع قـــدري البلبـــة علـــ  
اسل دام املعلومات املوجودي لـديهحي، وتـزود البلبـة زل ـص  بيبـو مةكـز ملـا تعلمـول، وتعـاعد علـ  ال صـل 

عةفــة ســوء ال هــحي الــ مل قــد ينوــ  عنــد البلبــة، والرتكيــز حــول بــمه املعلومــات اهلامــة واملعلومــات اهلاموــية، وم
كمــا ت لــل ال لــ  عنــد البلبــة . األفّـار الةئيعــة للم هــوم الــ مل ي ــوم بلدريعــه، وب ــاء أ ــة الـلعلحي ألطــول فــرتي

الوـملت، )، و(8، ص2001اليلـيحي، )، و(166، ص2001اعـالد، )وت،و اراتـا حي وـو امل ـاتيحي الصـعبة 
 (.82، ص2002
 ا تـي هة الدراسات اتلماما ملموظا  باسل دام اخلةائة امل اتيمية كوسيلة لل ييحي معلو  فهحي البلبـةكم  
(Rye,2002,p40;Songer,1994,p87;Okebukola,1990,p34;arkham&Mintzes, 

1994,p64 .) إ ـافة إرت دورتــا الّبـو ع دراســة الل،ـو امل ــاتيمو لـديهحي، ولديــد امل ـاتيحي ةــو الصــميمة
وأظهـةت نلـائ  األتـا  الرتبويـة (. Westbook & Rogers, 1996,p85)  قـد  للّواـا وتعـديلهاالـت

 ,Jegede et al)أ ــةا  الســل دام اخلــةائة امل اتيميــة ع   ــيال معــلو  ال لــ  الن عــو لــد  البلبــة 

1990,p28) كمـــــــــا وجــــــــــد أن الســــــــــل دامها ع عمليــــــــــة اللـــــــــدريا أ ــــــــــةا  إلابيــــــــــا  ع تيــــــــــادي لصــــــــــيلهحي ،
(Pankratius, 1990; Ritchie & Volkl, 2000,p68.) 

لديـد املو ـوع، وقـةاءي املو ـوع : أما خبوات بناء إسرتاتياية اخلةائة امل اتيمية، فهو عل  النمو اآليت
واسل ةا  امل ـاتيحي األساسـية فيـه، وكلابـة امل ـاتيحي علـ  العـبوري أو جهـات العـةض الةأسـو أو احلاسـم اآل ، 

مـ  العــام إرت اخلـاص، واســل دام الرتتيـم كــدليل لبنـاء اخلــةائة امل اتيميـة علــ  شـّل خــة  وتةتيـم امل ــاتيحي
عمـــودمل، تيـــث تو ـــك امل ـــاتيحي األعـــحي ع ال مـــة، وامل ـــاتيحي ال ةعيـــة املةتببـــة بـــامل هوم الةئيعـــو ع األســـ ل، 

ك اعمـــل أو وو ـــك امل ـــاتيحي ع مةبعـــات أو أشـــّال بيلـــوية أو أشـــّال دائةيـــة والـــةبة بينهـــا صبـــوم، وو ـــ
الّلمات املناسبة عل  اخلبوم لوصح العالقة أو الةاببـة بـمه امل ـاتيحي، وتعـديل اخلـةائة امل اتيميـة ع  ـوء 
الل، يـــة الةاجعـــة النارـــة عـــ  امللعلمـــمه، وإعبـــاء امللعلمـــمه وقلـــا  كافيـــا  ل ةاء ـــا وت ملهـــا، واســـل الص النلـــائ  

، (223، ص2001ريــان، )وتةتيبهــا وفهــحي امللعلمــمه هلــا  منهــا، وإجــةاء ت ــوي خلــاموي للل كــد مــ  تن يمهــا
 (.20، ص2002قبامو والةوسان، )و

 : مشكلة الدراسة - 2

طلبــة كليــة ع تنميــة بعــال املهــارات ايبداعيــة لــد  اخلــةائة امل اتيميــة أ ــة تةمــو تــ ل الدراســة إرت معةفــة 
 . جامعة آل البيت العلوم الرتبوية ع

 :الدراسةأهداف  -3

وأ يلها ع تنمية الل ّو ايبداعو وإدخال أساليم تـدريا جديـدي  اخلةائة امل اتيميةللوء عل  إل اء ا
 .  جامعة آل البيت طلبة كلية العلوم الرتبوية ع للنمية الل ّو ايبداعو لد 
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 :أهمية الدراسة -4

ـــ: هلـــ ل الدراســـة أ يـــة مـــ  الناحيـــة الن ةيـــة واللببي يـــة، فمـــ  الناحيـــة الن ةيـــة ز األتـــا  الرتبويـــة علـــ  تةك 
ات الن ةيـة البنائيـة باعلبارتـا أك ـة يايسرتاتيايات اللدريعـية، واالتلمـام امللزايـد بللـ  الـت تنعـاحي مـك فة ـ

الن ةيات الت تبنلها حةكات ايصالح احلدي ة، وتلماش  مك املعايو العاملية ع تدريا البلبـة، وت ـدي دليـل 
توايك أسات ي اعامعـات علـ  إتبـاع بعـال ئة امل اتيمية ع تنمية املهارات، و اخلةايو ً فاعلية إسرتاتياية 

قـد : أما م  الناحيـة اللببي يـة. اسرتاتيايات اللعلحي الت قد تعهحي باكلعاض امل اتيحي وتوظي ها بوّل فعال
كمـا أن . تعهحي الدراسـة ع تبـوية قـدري البلبـة علـ  تنميـة وتبـوية مهـارات الل ّـو وتعزيـز ال ـدرات الع ليـة

 .تنمية مهارات الل ّو يعاعد امللعلحي عل  الل ّو بوّل جيد ع مواكل احلياي اليومية
 :أسئلة الدراسة -5

 :سلايم الدراسة ع  األسئلة اآلتية
ع تنميــة بعــال املهــارات ايبداعيــة لــد  طلبــة كليــة الرتبيــة ع جامعــة اخلــةائة امل اتيميــة أ ــة مــا  -1-1

 ؟آل البيت
ع تنميــة الل ّــو ايبــداعو الّلــو لــد  طلبــة كليــة الرتبيــة ع جامعــة اخلــةائة امل اتيميــة  أ ــةمــا  -1-9

 ؟آل البيت
 اخلةائة امل اتيمية ييعز  إرت مل،ومل اعنا وا موعة ؟  و تل يوجد اخلالا ع ت -1-1
 :تعريف املصطلحات -6

ساعد البلبــة علــ  اللعبــو، وتــو إحــد  أدوات البنــاء املةئـو الــت تــ :اخلرررا ا املهاهيميررة -6-1 ـيدي
وبوــــّل مةئــــو، عــــ  كي يــــة ارتبــــام امل ــــاتيحي الةئيعــــية للمو ــــوع باملعةفــــة العــــاب ة، ويعةفهــــا الــــوتة وحماف ــــة 

 موعة م اتيحي بينها عالقات تـين حي علـ  شـّل شـبّة تيـث يـلحي تةتيـم امل ـاتيحي : ب اا( 62، ص6999)
ثـــل واألك ـــة عموميـــة وع قاعـــدي اهلـــةم امل هـــوم األقـــل ويّـــون ع قمـــة اهلـــةم امل هـــوم األ، فيهـــا بوـــّل تةمـــو

ويـــلحي الـــةبة بـــمه امل ـــاتيحي صبـــوم رأســـية أو أف يـــة ويّلـــم عليهـــا الـــةبة لنمصـــل علـــ  مجـــل ذات ، عموميـــة
 .مع 
 .  وتو ال دري عل  إنلا  أكا عدد نّ  م  األفّار ع تم  حمدد :الطالقة -6-2

م ع االخلبــــارات ال ةعيــــة المــــات الــــت اصــــل عليهــــا البالــــ مــــوع الع: أمــــا اللعةيــــح ايجةائــــو  فهــــو
 . للبالقة
 .  وتو ال دري عل  إنلا  أفّار ملنوعة، واسل دام طةب ُملل ة ع تم  حمدد :املرونة -6-3

 .  ال ةعية للمةونة يها البالم ع االخلبارات موع العالمات الت اصل عل: أما اللعةيح ايجةائو فهو
 .  وتو ال دري عل  إنلا  أفّار جديدي وةو م لوفة ع تم  حمدد :األصالة -6-4
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 . موع العالمات الت اصل عليها البالم ع االخلبارات ال ةعية ل صالة: أما اللعةيح ايجةائو فهو
 : حمددات الدراسة -7

صــةت الدراســة األصــالة، واقل، املةونــة، البالقــة)اقلصــةت الدراســة علــ  تنميــة مهــارات الل ّــو ايبــداعو 
عل  طلبة كلية العلوم الرتبوية ع جامعة آل البيت، ومت تببيـ  طةي ـة اللـدريا باسـل دام اخلـةائة امل اتيميـة 

م إرت 68/9/2009ع تنميـــــــة بعـــــــال املهـــــــارات ايبداعيـــــــة ع ال صـــــــل الدراســـــــو األول بـــــــال رتي مـــــــا بـــــــمه 
ة مـــ  كليـــة الرتبيـــة ع جامعـــة آل طالبـــا  وطالبـــ( 636)كمــا اقلصـــةت عينـــة الدراســـة علـــ  . م62/6/2060

 .البيت، واقلصةت عل  اخلبار تورنا للل ّو االبداعو
 : الدراسات السابقة -8

 : الدراسات العربية -8-1

دراســـة  ـــدا إرت معةفــــة أ ـــة اســـل دام طــــةي ت  (9002)أآةةةر  يةةة  مةةةة  الخلالةةةده طالم ةةةةاغلة  -
( 693)البلبة للم اتيحي، وتّونـت عينـة الدراسـة مـ   اخلةائة امل اتيمية اةعوبة وةو اةعوبة ع إكلعاض

أظهــــةت الدراســــة وجــــود فــــةوب دالــــة إحصــــائيا  تعــــز  إرت طةي ــــة اللــــدريا بواســــبة اخلــــةائة . طالبــــا  وطالبــــة
 .امل اتيمية اةعوبة، واخلةائة امل اتيمية ةو اةعوبة

تعـــلندان إرت فة ــــيات  بدراســـة  ـــدا إرت تـــث أ ـــة تّامـــل إســـرتاتيايلمه( 9001)طقةةةات اليتةةةيد  -
طلبــة املةحلـة األساســية وـو العلــحي،  ع اراتــات( إســرتاتياية دوري الـلعلحي، وخارطــة امل ـاتيحي)الن ةيـة البنائيـة 

طالبا  وطالبة م  الصـح العـابك تيـث درسـت  ( 220)ول جابة ع  ذل  اخلوت عينة قصدية مّونة م  
 ، وتوتعـت الوــعم علـ  االسـرتاتيايات بالبةي ــة كـل شـعبة ع كــل مدرسـة ب حـد  االســرتاتيايات الـ ال

أظهــــةت النلــــائ  وجــــود فــــةوب دالــــة إحصــــائيا بــــمه االســــرتاتيايات الــــ ال  وملصــــلمة و . العوــــوائية البعــــيبة
 .إسرتاتيايت دوري اللعلحي وخارطة امل اتيحي

 علحيالـل دوري وفـ  اللـدريا أ ـة معةفـة بدراسـة  ـدا إرت (9001)طقات ي  م  البةالل طال ةملتي  -
 الدراسـة عينـة وتّونـت ال  هيـة، للم اتيحي األساسو اللاسك الصح طالض ع اكلعاض امل اتيمية واخلةائة

 ي ـيا لصـيلو اخلبـار ب عـداد الباحـث قـام الدراسـة أةةاض وللم ي  شعم، 8 عل  موتعمه طالبا   22م 
 طـالض ع اكلعـاض ئيا  إحصـا دالـة ظهةت النلـائ  وجـود فـةوبأ. ال  هية للم اتيحي البالض درجة اكلعاض

 .اللدريا ع املعل دمة البةي ة إرت تعز  ال  هية األساسو للم اتيحي اللاسك الصح
بدراســة  ــدا إرت معةفــة أ ــة اســل دام خــةائة امل ــاتيحي علــ  لصــيل  (9001)طقامةة  الةةةباعي  -

: مــــوعلمه،  ــــات عــــيمهحي عوــــوائيا  إرت   طالبــــا  وطالبــــة، ومت ( 862)البمــــث مــــ    البلبــــة، وتلــــ لح عينــــة
وجـود : وأظهـةت الدراسـة. الل ليديـة خـةائة امل ـاتيحي، و ـاببة درسـت بالبةي ـة  اللاةيبيـة درسـت باسـل دام 

 .ا موعة اللاةيبية الت درست باسل دام خةائة امل اتيحي فةب دال إحصائيا  عل  لصيل البلبة يعود إرت 
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رتاتياية اللعلـــــيحي اللعــــاو  واخلةيبـــــة دراســــة  ـــــدا إرت معةفــــة أ ـــــة إســــ (9000)طأآةةةةر  عبيةةةةةداإل  -
طالبـا  وطالبـة مـوتعمه ع ( 96)امل اتيمية ع ال هحي امل ـاتيمو، حيـث طب ـت الدراسـة علـ  عينـة مّونـة مـ  

واحـدي للــ كور )،  مــوعلمه   ـاببلمه (واحـدي للــ كور وأخـة  ل نـا ) مــوعلمه رـةيبيلمه : أربـك  موعـات
وأظهةت الدراسـة وجـود فـةوب دالـة إحصـائيا  . لبار ع امل اتيحي العلمية، وقد اعد الباحث اخ(وأخة  ل نا 

ع ال هـــحي امل ـــاتيمو لبلبـــة الصـــح العـــابك األساســـو بـــمه ا موعـــة اللـــاببة واللاةيبيـــة، لصـــا  اللاةيبيـــة، 
 .وعدم وجود فةوب دالة إحصائيا  ع ال هحي امل اتيمو لبلبة الصح العابك األساسو تعز  إرت اعنا

 :لدراسات األجنبيةا -8-2

دراســة  ـدا إرت معةفـة ا ـة اســل دام اخلـةائة امل اتيميـة علــ   ( Brown, 2000)طأآةر  عةراطن  -
األورت  ــــاببة : ، ومت تــــوتيعهحي علــــ   مــــوعلمه(طالبــــا وطالبــــة 802)فهــــحي البلبــــة، وثلــــت عينــــة الدراســــة 

( 632)ال انيـــة رةيبيـــة وعـــددتحي و ،   يبلـــم مـــنهحي بنـــاء خـــةائة امل ـــاتيحي، طالبـــا  وطالبـــة( 662)وعـــددتحي 
طالبـــا  وطالبـــة مت ت عـــيمها أيلـــا  إرت  مـــوعلمه األورت قامـــت ببنـــاء خـــةائة امل ـــاتيحي بوـــّل فـــةدمل، وال انيـــة 

أســابيك، واسـل دمت الدراســة اخلبـارا  لصــيليا   8قامـت ببنــاء اخلـةائة بوــّل  موعـات واســلمةت الدراسـة 
ئ  ت ــوب ا موعــة اللاةيبيــة األورت وت ــوب اخلــةائة امل اتيميــة ع تيــادي مت تببي ــه قبليــا  وبعــديا  وأظهــةت النلــا

 .ال هحي عند البلبة
بدراســة  ــدا إرت معــاعدي معلمــو املــةحللمه  Gerber et al, 2001))طقةةات غيرعةةر طهمةةال ه  -

الل نيـات  امللوسبة والعليا عل  اسليعاض مـوذ  اخلـةائة امل اتيميـة، واكلعـاض اخلـاات واملهـارات السـل دام
أظهـــةت النلـــائ  أن املعلمـــمه اكلعـــبوا اراتـــات إلابيـــة باســـل دامهحي اخلـــةائة امل اتيميـــة، كمـــا . اللدريعـــية

 .، وتيادي ع اتلمامهحي بعملية اللدريا Self-Efficacyوأظهةت ت  وا  إلابيا  ع ال اعلية ال اتية
ة تّامـل اخلـاات بـاخلةائة بدراسـة  ـدا إرت اسلّوـاا أ ـ (Bradway, 2001)عةرالط  طقةات  -

امل اتيميــة، ومت تصــميحي بةنــام س لدراســة فاعليــة مــواد تبويةيــة جديــدي لبلبــة املةحلــة امللوســبة، وأعبــ  البلبــة 
وأجةيـــت م ارنـــة بـــمه صـــ مه مـــ  حيـــث معـــلويات فهـــحي . ال ةصـــة لـــلعلحي م ـــاتيحي باســـل دام املنمـــ  البنـــائو

أظهـــةت النلــــائ  ت ـــوب ا موعـــة الـــت درســــت . ةي الل ليديـــةاســـل دموا اخلـــةائة امل اتيميــــة، واةا ـــ: البلبـــة
 .باخلةائة امل اتيمية

دراســـة  ـــدا إرت معةفـــة مـــد  معـــا ة  ((Sungur et al,2001طأآةةةر  سرةةةنبر طهمةةةال ه  -
ع فهـحي طلبـة املعـلو  العاشـة،  إسرتاتياية اللدريا اللّاملية لل ارطـة امل اتيميـة ونصـوص الل،ـو امل ـاتيمو

 ــــاتيحي البديلــــة ديرلس طلبــــة ا موعــــة اللاةيبيــــة، وعــــددتحي ســــلة وعوــــةون طالبــــا ، بايســــرتاتياية وللمديــــد امل
اللّامليـــة لنصـــوص الل،ـــو امل ـــاتيمو واخلـــةائة امل اتيميـــة، ع حـــمه درس طلبـــة ا موعـــة اللـــاببة بالبةي ـــة 

 . بة للم اتيحيأظهةت نلائ  الدراسة وجود أ ة يسرتاتياية اللّاملية ع فهحي البل. الل ليدية
: بدراسـة أ ـة أربـك إسـرتاتيايات تدريعـية، وتـو (Odom & Kelly, 1999)طقةات ألطت طييلةي  -

. اخلارطـة امل اتيميـة، ودوري الـلعلحي، واللـدريا العة ــو، وتّامـل إسـرتاتيايت اخلارطـة امل اتيميـة ودوري الــلعلحي
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رتاتياياتي فدرســـت  موعـــة واشـــلملت الدراســـة علـــ  أربـــك  موعـــات اســـل دمت كـــل منهـــا إحـــد  ايســـ
الــــدوري اللعليمــــة وانيــــة دروس صيــــممت ب ســــرتاتياية الــــدوري اللعليمــــة، ودرســــت  موعــــة اخلــــةائة امل اتيميــــة 
الــدروس ن عــها باســل دام اخلـــةائة امل اتيميــة، ودرســت ا موعــة اللّامليـــة الــدروس ن عــها الــت اشـــلملت 

. علحي، واألنوبة الـت اسـل دملها  موعـة اخلارطـة امل اتيميـةعل  دورات اللعلحي الت تعلملها  موعة دوري الل
يدع مـة 

أما ا موعة األخوي املعلمـدي علـ  اللـدريا العة ـو، ف ـد مت تن ـيحي تدريعـها بـالرتكيز علـ  اةا ـةي امل
أظهــةت نلـائ  الدراســة عــدم . وبعـد انلهــاء طلبـة الوــعم األربـك. بالوـةائً، والةســوم اللو ـيمية، وشــ افيات

د فــةوب دالــة بــمه ا موعــات األربــك مباشــةي بعــد تن يــ  املعاعــة، ولّــ  بعــد ســبعة أســابيك مــ  املعاعـــة  وجــو 
 .كانت ال ةوب دالة لصا  ا موعلمه الللمه اسل دملا إسرتاتيايت اخلارطة امل اتيمية واللّاملية

ت ـوي أ ـة بدراسـة  ـدا إرت  ( Slotte,V. and Lonka, 1999)طقات ي  م  سةللإل طللنكةا  -
الوــبّات امل اتيميــة الــت يبنيهــا البلبــة بوــّل ع ــومل ع فهــحي امل ــاتيحي العلميــة ع جامعــة إنلــا  تلعــنّو، 

طالبا  مـ  طـالض العينـة وبوـّل ( 81)طالبا  م  ذومل اللمصيل املةت ك، وقام ( 202)وكانت عينة الدراسة 
  عملوا شـبّة م اتيميـة ح  ـوا لصـيال  شبّات م اتيمية وكان م  نلائاها أن البالض ال يب نلا  ع ومل 

 . أعل  م  أولئ  ال ي    يعل دموا أية أداي رسومية تو يمية أ ناء قةاءي النص
فهــو  ــدا إرت اكلوــاا فاعليــة اســل دام  (Rice et al.,1998)أمةةا لراسةةة رايةةس طتذةةرطن  -

ائيـة، تّونـت عينـة الدراسـة مـ  الوبّات امل اتيمية ع ت وي معةفـة طـالض الصـح العـابك اللصـةاية وايجة 
 28طالبـا  وطالبـة مـ  طـالض الصـح العــابك، مت ت عـيمهحي ع تـا  موعـات واسـلمةت الدراســة ( 668)

مةحلـــة اللـــدريم علـــ  الوـــبّات امل اتيميـــة ومةحلـــة مجـــك : أســـبوعا  حيـــث قعـــمت الدراســـة إرت جـــزئمه  ـــا
ليميـة خـالل فـرتي الـلعلحي حيـث مت و ـك بيانات الوبّة امل اتيميـة، حيـث أكمـل البـالض تـا وحـدات تع

اخلبار ع ااية كل وحدي، وأظهةت النلـائ  إمّانيـة اسـل دام الوـبّة امل اتيميـة قـو ت ـوي املعةفـة ايجةائيـة 
 .واللصةاية لد  البلبة

بدراسـة  ـدا إرت ت صـو أ ـة  (Roth & Roychoudhury, 1993)طقةات رطث طرطيكةللر   -
. ، واخلارطـــة امل اتيميـــة ع بنـــاء املعةفـــة(V)بلدائيـــة يســـرتاتيايت امل بـــة املعـــةع اســـل دام طلبـــة املةحلـــة اال

طالبـــــا  اشـــــرتكوا بالعمـــــل ع  موعـــــات تعاونيـــــة صـــــ،وي ت ـــــوم بعمليـــــات ( 22)تّونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــ  
 وأظهــةت. واســل دم البلبــة اخلــةائة امل اتيميــة ع  موعــات تعاونيــة للل ــيص الّلــاض املدرســو. اسل صــاء

نلـــائ  الدراســـة أن عمـــل البلبـــة ع  موعـــات، واســـل دامهحي امل بـــة املعـــةع، واخلـــةائة امل اتيميـــة بوـــّل 
 .تواركو، ساعد عل  لعمه بناء املعةفة لديهحي

بدراســـــة  ـــــدا إرت امل ارنــــــة بـــــمه أ ـــــة  ــــــال   ((Okebukola, 1992طقامةةةةة  أطيبيكةةةةةلا  -
ة اخلـــةائة امل اتيميـــة امللّاملـــة مـــك الـــلعلحي اللعـــاو ، اللـــدريا ب ســـرتاتياي: اســـرتاتيايات ع اللمصـــيل، تـــو

تّونـــت عينـــة الدراســـة مــــ  . واللـــدريا باســـل دام اخلـــةائة امل اتيميـــة، واللـــدريا ببةي ـــة اةا ـــةي والوـــةح
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أظهـةت نلـائ  الدراسـة . طالبا  م  طلبة املعلو  احلادمل عوة، وبعد تببي  االسرتاتيايات الـ ال ( 622)
 .خلةائة امل اتيمية ال ي  عملوا ع  موعاتت وب طلبة  موعة ا

دراسـة  ـدا إرت معةفـة أ ـة إسـرتاتيايلمه  ((Lehman et al., 1985طأآةر  ليهمةان طهمالئةه  -
ع معـاعدي طلبـة املةحلـة العليـا، ون ـ ت املعاعــة  (V)اخلارطـة امل اتيميـة، وامل بـة املعــةع : تعليميلـمه،  ـا

وال انيــة . (V) تعــل دم إســرتاتيايت اخلارطــة امل اتيميــة، وامل بــة املعــةع األورت: اللاةيبيــة علــ   مــوعلمه
تّونـت العينـة . طب ـت املعاعـة ملـدي فصـل دراسـو واحـد. تةكز عل  اسل دام اللل يص لللـدريا ع اةلـو 

و  يي هـة . طالبا ، واسل دمت أداي ل ياس معـلو  اللمصـيل صيـممت ل يـاس الـلعلحي ذمل املعـ ( 220)م  
 .اللاةيبية واللاببة: للمليل ايحصائو للملوسبات أية فةوب بمه ا موعلمها

بدراسـة  ـدا إرت م ارنـة بـمه طـةي لمه للّـوي  اخلةيبـة  (Yin et al, 2005)طقةات ية  طتذةرطن  -
تّونـــت العينـــة مـــ  ، امل اتيميــة ع اكلعـــاض امل ـــاتيحي لبــالض الصـــح ال ـــام  مــ  منب ـــة شـــاط  كالي ورنيــا

مـــ  ذومل اللمصـــيل امللوســـة، ومت ت عـــيحي البـــالض إرت  مـــوعلمه األورت أعبيـــت هلـــا امل ـــاتيحي  طالبـــا  ( 92)
طةي ـــة )ارـــال واحـــد الةئيعـــة وطلـــم مـــنهحي رببهـــا بعالقـــة ســـب  لديـــدتا  ـــم   موعـــة مـــ  العالقـــات وع 

اخللــ  طةي ــة )أمــا ا موعــة ال انيــة ف ــد طلــم مــ  البلبــة عالقــات ربــة مــ  أفّــارتحي الو صــية ( االخليــار
وأظهةت النلائ  ت وب ا موعة ال انية م  حيث احلصول عل  املعةفـة اعزئيـة للبلبـة كمـا أظهـةت (. ل فّار

 .النلائ  ت وب ا موعة ال انية ع عملية الل وي اللّوي 
م  خالل االطالع عل  الدراسات ف د الحم الباح ون أنَّ مجيـك الدراسـات تناولـت اخلـةائة امل اتيميـة 

ّــ    تلنـــاول مهــارات الل ّــو ايبـــداعو من صــلة أو  لمعــة أو الل ّـــو  وتــا علــ  مل،ـــوات أخــة ، ولوت 
إن مــا  يــز الدراســة احلاليــة عــ  الدراســات العــاب ة أاــا تلنــاول أ ــة اخلــةائة امل اتيميــة ع . ايبــداعو الّلــو

ح ون لـــ ا قصــد البـــا. تنميــة بعــال املهـــارات ايبداعيــة لـــد  طلبــة كليـــة العلــوم الرتبويــة ع جامعـــة آل البيــت
 .دراسة املو وع دراسة ن ةية وعملية للامك بمه الن ةية واللببي 

 :منهجية الدراسة - 9

تلنـــاول منهايـــة الدراســـة أفـــةاد الدراســـة وأدا ـــا، وصـــدب األداي و با ـــا، وإجـــةاءات الدراســـة وتصـــميمها، 
 .ووسائلها ايحصائية

 :عينة الدراسة -9-1

بـــة مـــ  طلبـــة كليـــة العلـــوم الرتبويـــة ع جامعـــة آل البيـــت ع طالبـــا  وطال( 636)تّـــون عينـــة الدراســـة مـــ  
طالبـــا  وطالبـــة ( 621)م بواقـــك 62/6/2060م إرت 68/9/2009ال صـــل الدراســـو األول بـــال رتي مـــا بـــمه 

طالبــــا  وطالبــــة م لــــوا ا موعــــة اللــــاببة، وقــــد اخلــــوت تــــ ل ا موعــــات ( 22)م لــــوا ا موعــــة اللاةيبيــــة، و
 .عووائيا  
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 :الدراسة أدوات -9-2

اسـل دم البـاح ون ل يـاس الل ّـو ايبـداعو  :اختبارات تررر انرل للرتهكإل اابرداع      -9-2-1
، تلــ  االراتــات الــت ركــزت علــ  املنــل  ايبــداعو باعلبــارل احــد املّونــات الةئيعــية لعمليــة ايبــداع ن عــها

، معـلو  العمــل ايبــداعووباسـل دام تــ ا املّـون يــلحي احلّــحي علـ  معــلو  ايبـداع عنــد البلبــة مـ  خــالل 
 :وتل لح اخلبارات تور انا للل ّو ايبداعو م  سلة اخلبارات فةعية، وتو كاآليت

يبلــم مــ  امل مــوص توليــد اكــا عـــدد نّــ  مــ  األســئلة حــول م ــو علــ  شـــّل  :تلآيةةه ا سةةئلة -
 .الصوري صوري وذل  للمديد املوقح ال مل تعا عنه

مل موص كلابـة كـل األسـباض أو امل ـدمات الـت ت عـة املوقـح أو ا وفيه يبلم م  :تخمي  ا سباب -
 .الصوري احلاد  ال مل تعّعه

يبلــم مـ  امل مـوص كلابــة كـل مـا  ّــ  أن يرتتـم علـ  املوقــح أو احلـاد  الــ مل  :تخمةي  النتةائج -
امللمـ  رقـحي . دالبعيـ سـواء أكانـت املرتتبـات أو النلـائ  اةلملـة ع املعـل بل ال ةيـم أو   لـه الصـوري العـاب ة

(6.) 
وع أةلبــه صــور ذتنيــةي ألنــه ( خبــة املعــاب)قــام البــاح ون ب عــداد الــدليل  :إعررداد الرردلي  -9-2-2

قــائحي علــ  تــدريا ا موعــات اللاةيبيــة واللــاببة لــد  طلبــة كليــة الرتبيــة ع بعــال املعــاقات حيــث يو ــً 
 اتيمية أوراب العمل الت لـم علـ  البلبـة فيه كي ية اللدريا، وقد تلم  الدليل اخلاص ببةي ة اخلةائة امل

وقـــد صـــمحي الــــدليل تيـــث تـــلالءم املواقـــح اللعليميــــة مـــك طةي ـــة اللــــدريا . تن يـــ تا خـــالل الـــدروس امل ــــةري
كمـا ، دقي ـة لّـل موقـح( 22)موقح تعليمو بواقـك ( 62)باخلةائة امل اتيمية، وقد بلغ عدد ت ل املواقح 

امللمــ  . ع واألتــداا وخبــة ســو الــدرس الــت تلــمنت أوراب العمــلشــلمل املوقــح اللعليمــو علــ  املو ــو ا
 (.2)رقحي 
 :الصدق والثبات -9-3

مت حعــاض معــامالت االتعــاب الــداخلو وذلــ  ع  ــوء االرتبــام بــمه درجــات كــل بعــد مــ   :ال ةةدل
اد ن ـا العينـة العـاب ة للل كـد مـ  صـدب كـل بعـد مـ  أبعـ أبعـاد االخلبـار وبـمه درجـة االخلبـار الّلـو علـ 

ويللـً أن مجيـك ( 0830)، واألصـالة (0833)، واملةونة (0831)فّانت البالقة . االخلبار كل عل  حدي
 .نا يع  أن ت ا االخلبار صادب( 0806)معامالت الصدب ل بعاد الداخلية دالة عند معلو  

كليــة العلــوم ف ــد مت حعــابه عــ  طةيــ  تببيــ  االخلبــار وإعــادي تببي ــه علــ  عينــة مــ  طلبــة   :أمةةا الجبةةاإل
يومــا  بــمه اللببيــ  ( 62)طالبــا  وطالبــة، ب اصــل تمــ  قــدري ( 80)الرتبويــة ع جامعــة آل البيــت بلــغ عــددتا 

، (0833)، واملةونــة (0898)البالقــة : النلــائ  كمــا يلــو وإعــادي اللببيــ ، وبلعيــمه معامــل االرتبــام كانــت
 (.0822)واألصالة 
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 :لريحة ت حيم ااذتبار -
البالقــة، واملةونــة، واألصــالة، وكــل بعــد لــه طةي ــة تصــميً ُملل ــة : مــ   ال ــة أبعــاد تــو يلّــون االخلبــار

لعـــم درجـــة البالقـــة باحلعـــاض مجيــــك : البالقـــة: لبةي ـــة تصـــميً كـــل بعــــد وفيمـــا يلـــو شـــةح مـــوجز
لعــم درجــة املةونــة دمــك عــدد ال ئــات الــت : واملةونــة. مبةوحــا  منهــا االســلاابات املّــةري االســلاابات

: واألصـالة. إعبـاء الدرجـة االسلاابات، ولم أن يلحي حصة تـ ل ال ئـات ع العينـة الّليـة قبـل فيها تّون
االسـلاابة، والنـدري تنـا تنعـم إرت االسـلاابات ال عليـة الـت ظهـةت  ت ـدر درجـة األصـالة علـ  أسـاس نـدري

 ،(صـ ةا  )ألصـالة فيهـا فـ ك ة، تعـاومل درجـة ا( ٪2)الدراسـة فاالسـلاابة الـت تلّـةر بنعـبة  مـ  أداء عينـة
 تلّــةر بنعــبة مــ  يعــند هلــا درجــة واحــدي واالســلاابة الــت( ٪2899-٪2)وتلــ  الــت تلّــةر بنعــبة مــ  

 ـــال  درجـــات، ( ٪2899-٪2)تعـــند هلـــا درجلـــان، واالســـلاابة الـــت تلّـــةر بنعـــبة مـــ  ( 2899٪-8٪)
يعـند هلـا ( ٪6)ّـةر أقـل مـ  أربك درجات، واالسـلاابة الـت تل( ٪6899-٪6)واالسلاابة الت تلّةر م  

أنـه يلعـمه حصـة النعـم املئويـة ل هـور االسـلاابة  ـم  أداء عينـة  تـ ا ولـم أن نىلكـد علـ . درجات( 2)
ال علو يعباء أوتان ت ل االسلاابات، وعلـ  ذلـ  يّـون لّـل طالـم م مـوص درجـة  الدراسة قبل البدء

 . وأخة  ع املةونة، و ال ة ع األصالة ع البالقة،
 :إجراءات الدراسة -9-4

لديـد شـعبلان ي ـوم بلدريعـهما أحـد البـاح مه لـد  : للم ي  أتـداا الدراسـة اتبعـت ايجـةاءات اآلتيـة
تببي  اخلبـارات تـور و طلبة كلية العلوم الرتبوية ع جامعة آل البيت تيث سلّونان ميدانا  يجةاء الدراسة، 

علـ  ( وتو االخلبار البعـدمل ن عـه)ا موعات اللدريعية  انا للل ّو ايبداعو ال بلية للمان اللّافىل بمه
، (8)مث قــــام بلـــدريا ا مــــوعلمه اللاةيبيــــة مـــ  خــــالل اخلــــةائة امل اتيميـــة كمــــا ع امللمــــ  . عينـــة الدراســــة

وقـد جـة  ذلـ  ع ال صـل الدراسـو األول بــال رتي . واللـاببة مـ  خـالل اةا ـةي ببةي ـة ايل ـاء االعليـادمل
مث قــام بلببيــ  االخلبــار البعـــدمل بعــد وــان أســابيك مــ  بـــدء . م62/6/2060م إرت 68/9/2009مــا بــمه 

 .اللاةبة، وم  مث قام بلصميً إجابات البلبة واعلماد الدرجات
 :تصميم الدراسة -9-5

 :اتبك ع ت ل الدراسة اللصميحي شبه اللاةي ، وعل  ما ي يت
G 1: O 1  X 1 
G 2: O 1  X 0 

 :حيث أنَّ 
G 1 : عة اللاةيبيةا مو. 
G 2 :ا موعة اللاببة. 
O 1 :االخلبار ال بلو البعدمل. 
X 1 :اخلةائة امل اتيمية. 
X 0 :البةي ة الل ليدية للماموعة اللاببة. 
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 :املعاجلات ااحصا ية -9-6

  ون طةقا  إحصائية ال البيانات إرت احلاسوض، واسل دام الباحــــــــــــــدراسة مت إدخـــــــــ  أسئلة الـــــل جابة ع
وص ية،   لت ع امللوسبات احلعابية، واالوةافات املعيارية، وطةقا  إحصائية لليلية مناسبة تلمنت لليـل 

اخلةائة امل اتيمية ع تنمية بعال املهارات ايبداعية  ي للّوح ع  أ ة(ANCOVA)اللباي  املصاحم 
 .تلد  طلبة كلية العلوم الرتبوية ع جامعة آل البي

 :نتا ج الدراسة وتهسإلها -11

ملعةفة ما إذا كان تناث فةوب دالة إحصائيا  عند معلو    النتا ج املتعلقة مبهارة الطالقة -11-1
م  خـالل نلـائ  مهـاري البالقـة ع االخلبـار البعـدمل مت حعـاض امللوسـبات احلعـابية واالوةافـات ( 0802)

 (.6)كما ع جدول رقحي . وف  اعنا وا موعةاملعيارية ألداء عينة الدراسة عل  البالقة 
 (1)البدط  رقد 

 المتلسقاإل الحساعية طاانحرافاإل المعيارية طفق البنس طالمبملعة
اعنا       ذكور إنا  الّلو

 امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا احلعايب امللوسة املعيارمل االوةاا امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا ا موعة
 اللاةيبية 26831 382 88831 6281 23883 6280
 اللاببة 20860 283 26800 386 20828 189

بـــاوةاا ( 23883)أن  مـــوع امللوســـة احلعـــايب ع ا موعـــة اللاةيبيـــة ( 6)توـــو نلـــائ  اعـــدول رقـــحي 
، (189)رمل بـاوةاا معيـا( 20828)، وأن  مـوع امللوسـة احلعـايب ع ا موعـة اللـاببة (6280)معيـارمل 

ولبيـان مـا إذا كــان تنالـ  فـةوب دالــة إحصـائيا  مت اسـل دام لليــل اللبـاي  املصـاحم للبالقــة، واعـدول رقــحي 
 .يو ً ذل ( 2)

 (9)البدط  رقد 
 نتائج تحلي  التباي  الم اح   لاا عينة الدراسة على مهار  القالقة

 مصدر اللباي   موع املةبعات يةدرجات احلة  ملوسة املةبعات قيمة ا اةعوبة معلو  الداللة
 (ال بلو)املصاحم  198632 6 198632 08266 08221
 اعنا 88828628 6 88828628 228168 *08000
 ا موعة 20628112 6 20628112 628328 *08000

 اخلب  226698286 623 6828206  
 الّلو 299208992 636   

  α  =0802 دالة إحصائيا  عند معلو  ذات *
ع االخلبـــار )عـــدم وجـــود فـــةوب دالـــة إحصـــائيا  إرت مل،ـــو الل،ـــاية للبالقـــة ( 2)دول رقـــحي اعـــيللـــً مـــ  

، ووجــود فــةوب دالــة إحصــائيا  بــمه ا موعــات الدراســية تعــز  إرت جــنا البلبــة لصــا  اينــا  علــ  (ال بلــو
ية واللاببة لصـا  اللاةيبيـة الـت ووجود فةوب دالة إحصائيا  بمه ا موعات الدراسية اللاةيب. مهاري البالقة

و ّـ  ت عـو تـ ل النلـائ  بـ ن اخلـةائة امل اتيميـة تــىل ة . درسـت بـاخلةائة امل اتيميـة ع تنميـة مهـاري البالقـة
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هلــ ا . ع تنميـة مهــاري األصــالة باعلبــار أن عمليـة ايبــداع تــو نوــام ع لــو  ارسـه املــلعلحي ع موقــح تعليمــو
ية ردود ميبدعـة وإلــاد حلـول للموــّالتي ألاــا تينـل  أكــا قـدر مــ  األفّــار فهـو تيعــاعد البلبـة علــ  تبــو 

إ ــافة إرت ات اقهــا مــك املبــادئ احلدي ــة ع اللعلــيحي والــلعلحي كــاحرتام ش صــية املــلعلحي وحاجاتــه وميولــه . ا ــةدي
ل صـوي يلـاد أكـا تيث تدفعه إرت املواركة ايلابيـة ال ع الـة ع العمليـة اللعليميـة، وتعـودل علـ  البمـث وال

. قدر م  البـدائل واحللـول الواقعيـة وامللنوعـة الـت  لـات باعـدي والل ـةد والـت  ـحي ال ـةد وا لمـك علـ  حـد سـواء
و ّــ  ت عــو ذلــ  أيلــا  بــان البلبــة الــ ي  درســوا مــ  خــالل اخلــةائة امل اتيميــة تــدربوا علــ  تنميــة مهــاري 

ت ب،ـال الن ـة عـ  نوعيلهـا، وتل ـ  تـ ل النلياـة مـك دراسـة كـل مـ  البالقة باعلبارتا  ـلحي بعـدد االسـلاابا
، واعـالد والوـملت (  Yin et al., 2005)، وي  وآخـةون (2001)، واليليحي (2002)اخلوالدل واملواةلة 

، Gerberetal.,2001))، وةوبــة وتمــالفل ( Brown,2000)، وبــةاون (2008)، واللــباعو (2002)
(. (Okebukola, 1992، وأوكبيّـوال (Roth & Roychoudhury, 1993)ورو  ورويّـودرمل 

أمـا بالنعـبة لوجــود فـةوب ع اعـنا لصــا  اينـا   ّـ  ت عــو ذلـ  بـ ن ال ــةوا الـت أحاطـت بالــ كور، 
واينــا  قـــد تّـــون ةـــو ملوـــا ة، حيـــث اكلعـــبت اينـــا  خـــاات بنعـــم مل اوتـــة بـــمه الـــ كور واينـــا ، 

نا  بلوظيح ما تعلمنه م  م اتيحي ع حيا   قد تّون أك ـة مـ  الـ كور، باي افة هل ا فان اتلمامات اي
واالسل ادي منها وتببي ها ع احلياي اليوميـة بوـّل أكـا، أو أن تّـون ال ـدرات ايدراكيـة ل نـا  أك ـة مـ  

 (.2000)و للح ت ل النلياة جزئيا  مك دراسة عبيدات . ال كور
ملعةفــة مــا إذا كــان تنــاث فــةوب دالــة إحصــائيا  عنــد   ونررةالنتررا ج املتعلقررة مبهررارة املر  -11-2
مـــ  خـــالل نلـــائ  مهـــاري البالقـــة ع االخلبـــار البعـــدمل مت حعـــاض امللوســـبات احلعـــابية ( 0802)معـــلو  

 (.8)كما ع اعدول رقحي . واالوةافات املعيارية ألداء عينة الدراسة عل  املةونة وف  اعنا وا موعة
 قاإل الحساعية طاانحرافاإل المعيارية طفق البنس طالمبملعةالمتلس (1)البدط  رقد 

 اعنا       ذكور إنا  الّلو
 امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا ا موعة

 اللاةيبية 62892 280 62899 6286 62819 983
 اللاببة 62831 281 62862 282 62826 289

بـــاوةاا ( 62819)أن  مـــوع امللوســـة احلعـــايب ع ا موعـــة اللاةيبيـــة ( 8)توـــو نلـــائ  اعـــدول رقـــحي 
، (289)بــاوةاا معيـــارمل ( 62826)، وأن  مــوع امللوســـة احلعــايب ع ا موعــة اللـــاببة (983)معيــارمل 

ليــل اللبــاي  املصــاحم للمةونــة، واعــدول رقــحي ولبيـان مــا إذا كــان تنالــ  فــةوب دالــة إحصــائيا  مت اسـل دام ل
 .يو ً ذل ( 2)

 نتائج تحلي  التباي  الم اح   لاا عينة الدراسة على مهار  المرطنة (4)البدط  رقد 
 مصدر اللباي   موع املةبعات درجات احلةية ملوسة املةبعات قيمة ا اةعوبة معلو  الداللة

 (ال بلو)صاحم امل 2228226 6 2228226 88326 08026
 اعنا 2228222 6 2228222 28160 *08001
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 ا موعة 2238232 6 2238232 28922 *08062
 اخلب  622238022 623 268122  

 الّلو 689608212 636   
  α  =0802دالة إحصائيا  عند معلو  * 

ع االخلبـــار )ةونـــة عـــدم وجـــود فـــةوب دالـــة إحصـــائيا  إرت مل،ـــو الل،ـــاية للم( 2)يللـــً مـــ  اعـــدول رقـــحي 
، ووجــود فــةوب دالــة إحصــائيا  بــمه ا موعــات الدراســية تعــز  إرت جــنا البلبــة لصــا  اينــا  علــ  (ال بلــو

ووجود فـةوب دالـة إحصـائيا  بـمه ا موعـات الدراسـية اللاةيبيـة واللـاببة لصـا  اللاةيبيـة الـت . مهاري املةونة
و ّ  ت عو ذل  ب ن طلبة عينة الدراسـة نـ  درسـوا مـ  . ملةونةدرست باخلةائة امل اتيمية ع تنمية مهاري ا

خالل اخلةائة امل اتيمية هلحي ن ا االتلمامات ع االسلاابة عل  األنوبة ايبداعيـة الـت للـا  إرت ال ـدري 
علــ  إلــاد أكــا عــدد مــ  البــدائل وتنوعهــا والــت تنمــو مهــارات الل ّــو ايبــداعو والســيما مهــاري البالقــة 

ملةونة الت توفةتا اخلةائة امل اتيمية والسيما ع املةونة الت  لحي باللنوع، وتـ ا الل عـو يـدعحي سـبم اخليـار وا
الباح ون لبلبة كلية الرتبية ع جامعة آل البيت إذ لديهحي ال دري عل  اللعامل مك ما يعـةض علـيهحي ب اعليـه، 

تـ ل ال ــرتي العيمةيــة ورزــا تّــون قــد وصــلت ع تبورتــا ولـديهحي ال ــدري الع ليــة للل ّــو ب شــياء ةــو م لوفــة ع 
إ ــافة إرت أن البالــم ع تــ ل ال ــرتي . إرت درجــة  ّــ  أن ي ــ  البــاح ون ب ــدر حي علــ  االســلاابة املبلوبــة

يعلمــد علـــ  الــ ات ع حـــل موــّالته بل اعلـــه معهــا والعـــيبةي عليهــا وا ـــاذ ال ــةارات بوـــ اا، وتل ــ  تـــ ل 
 ,.Yin et al)، ويـ  وآخــةون (2001)، واليلـيحي (2002)راسـة اخلوالـدل واملوــاةلة النلياـة جزئيـا  مــك د

، وةوبــــة ( Brown, 2000)، وبــــةاون (2008)، واللــــباعو (2002)، واعــــالد والوــــملت  (2005
 (.Bradway, 2001)، وبةادومل Gerber et al., 2001))وتمالفل 
مـ  ( 0802)إذا تنـاث فـةوب عنـد معـلو   ملعةفـة مـا  النتا ج املتعلقة مبهرارة األصرالة   -11-3

خالل نلائ  مهاري األصـالة ع االخلبـار البعـدمل مت حعـاض امللوسـبات احلعـابية واالوةافـات املعياريـة ألداء 
 (.2)كما ع اعدول رقحي . عينة الدراسة عل  األصالة وف  اعنا وا موعة

 ية طفق البنس طالمبملعةالمتلسقاإل الحساعية طاانحرافاإل المعيار  (1)البدط  رقد 
 اعـــــــــنا   ذكور إنا  الّلو

 امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا ا موعة
 اللاةيبية 1810 882 2822 289 2828 289
 اللاببة 2838 880 2892 289 2832 289

بــــاوةاا ( 2828)أن  مــــوع امللوســــة احلعــــايب ع ا موعــــة اللاةيبيــــة ( 2) توــــو نلــــائ  اعــــدول رقــــحي
، (289)بــــاوةاا معيــــارمل ( 2832)، وأن  مــــوع امللوســــة احلعــــايب ع ا موعـــة اللــــاببة (289)معيـــارمل 

ولبيـان مـا إذا كـان تنالـ  فـةوب دالـة إحصـائيا  مت اسـل دام لليـل اللبـاي  املصـاحم ل صـالة، واعـدول رقــحي 
 .يو ً ذل  (1)
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 نتائج تحلي  التباي  الم اح   لاا عينة الدراسة على مهار  ا  الة (1)البدط  رقد 
 مصدر اللباي   موع املةبعات درجات احلةية ملوسة املةبعات قيمة ا اةعوبة معلو  الداللة

 (ال بلو)املصاحم  238202 6 238202 28028 08012
 نااع 228262 6 228262 28820 08629
 ا موعة 238900 6 238900 28092 *08022

 اخلب  82808299 623 698222  
 الّلو 81668061 636   

  α  =0802دالة إحصائيا  عند معلو  * 
ع االخلبـــار )عـــدم وجـــود فـــةوب دالـــة إحصـــائيا  إرت مل،ـــو الل،ـــاية ل صـــالة ( 1)يللــً مـــ  اعـــدول رقـــحي 

يا  بـــمه ا موعـــات الدراســـية تعـــز  إرت جـــنا البلبـــة علـــ  مهـــاري ، وعـــدم وجـــود فـــةوب دالـــة إحصـــائ(ال بلـــو
ووجـــود فـــةوب دالـــة إحصـــائيا  بـــمه ا موعـــات الدراســـية اللاةيبيـــة واللـــاببة لصـــا  اللاةيبيـــة الـــت . األصـــالة

و ّـ  ت عـو ذلـ  بـان اخلـةائة امل اتيميـة تعمـل علــ  . درسـت بـاخلةائة امل اتيميـة ع تنميـة مهـاري األصـالة
يحي املعةفــــة، ولعــــ  قــــدري البلبــــة علــــ  اســــل دام املعلومــــات املوجــــودي لــــديهحي، وتــــزودتحي بلل ــــيص ملــــا اللن ـــ

تعلمــول، وتعــاعدتحي علــ  ال صــل بــمه املعلومــات اهلامــة، والرتكيــز حــول األفّــار الةئيعــة للم ــاتيحي كــل تــ ا 
ل موــّلة مــا، وقــد أد  إرت إلــاد إجابــات ملنوعــة أو مل ــةدي ع ظــل و ــك البلبــة ع مواقــح للــا  إرت حــ

األمــة الــ مل . يعّـا افــرتاض تــدريم ال ــدري الع ليــة يلــاد أفّــار تلصـح باعــدي والل ــةد واألصــالة وايبــداع
رزــا ي ـــو تعـــافال  كبـــوا  مـــ  الواجــم أخـــ ل بعـــمه االعلبـــار عنـــد الل بــية للـــاام  الرتبويـــة واللعليميـــة، وتـــ ل 

، واعــــــالد والوــــــملت (2001)، واليلــــــيحي (2002)ةلة النلياــــــة تل ــــــ  جزئيــــــا  مــــــك دراســــــة اخلوالــــــدل واملوــــــا
 .، واللباعو(2002)

ملعةفة ما إذا كان تناث فةوب دالة إحصائيا    النتا ج املتعلقة بالتهكإل اابداع  الكل  -11-4
م  خالل نلائ  االخلبار البعدمل للل ّو االبداعو الّلو مت حعاض امللوسبات ( 0802)عند معلو  

 (.2)كما ع اعدول رقحي . ةافات املعيارية ألداء عينة الدراسة وف  اعنا وا موعةاحلعابية واالو
 (2)البدط  رقد 

 المتلسقاإل الحساعية طاانحرافاإل المعيارية طفق البنس طالمبملعة
 اعنا    ذكور إنا  الّلو

 امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا امللوسة احلعايب املعيارمل االوةاا ا موعة
 اللاةيبية 26826 6280 29829 8283 26829 2282
 اللاببة 83829 6288 89802 6288 83896 6882

بـــاوةاا ( 26829)أن  مـــوع امللوســـة احلعـــايب ع ا موعـــة اللاةيبيـــة ( 2)توـــو نلـــائ  اعـــدول رقـــحي 
بـــــــاوةاا معيـــــــارمل ( 83896)ا موعـــــــة اللـــــــاببة  ، وأن  مـــــــوع امللوســـــــة احلعـــــــايب ع(2282)معيـــــــارمل 

، ولبيـــان مـــا إذا كـــان تنالـــ  فـــةوب دالـــة إحصـــائيا  مت اســـل دام لليـــل اللبـــاي  املصـــاحم للل ّـــو (6882)
 .يو ً ذل ( 3)االبداعو الّلو، واعدول رقحي 
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 (8)البدط  رقد 
 لكلينتائج تحلي  التباي  الم اح   لاا عينة الدراسة للتفكير ااعداعي ا

 مصدر اللباي   موع املةبعات درجات احلةية ملوسة املةبعات قيمة ا اةعوبة معلو  الداللة
 (ال بلو)املصاحم  62018222 6 62018222 28282 08600
 اعنا 21698326 6 21698326 688322 *08000
 ا موعة 22098829 6 22098829 98992 *08002

 اخلب  936628229 623 2268692  
 الّلو 6623228022 636   

  α  =0802دالة إحصائيا  عند معلو   *
عــدم وجــود فــةوب دالــة إحصــائيا  إرت مل،ــو الل،ــاية للل ّــو االبــداعو كّــل ( 3)يللــً مــ  اعــدول رقــحي 

، ووجــود فــةوب دالــة إحصــائيا  بــمه ا موعــات الدراســية تعــز  إرت جــنا البلبــة لصــا  (ع االخلبــار ال بلــو)
ووجـود فــةوب دالـة إحصــائيا  بـمه ا موعـات الدراســية اللاةيبيـة واللــاببة . لل ّـو االبــداعو الّلـواينـا  ل

 .لصا  اللاةيبية الت درست باخلةائة امل اتيمية ع تنمية الل ّو االبداعو الّلو
علبــار أن و ّــ  ت عــو تــ ل النلــائ  بــ ن اخلــةائة امل اتيميــة تــىل ة ع تنميــة مهــارات الل ّــو ايبــداعو با

هلـ ا فهـو تيعـاعد البلبـة علـ  تبـوية ردود . عملية ايبداع تو نوام ع لو  ارسه امللعلحي ع موقح تعليمو
إ ــافة إرت ات اقهـا مـك املبــادئ . ميبدعـة وإلـاد حلـول للموــّالتي ألاـا تينـل  أكـا قــدر مـ  األفّـار ا ـةدي

جاتـــه وميولـــه تيـــث تدفعـــه إرت املوـــاركة ايلابيـــة احلدي ـــة ع اللعلـــيحي والـــلعلحي كـــاحرتام ش صـــية املـــلعلحي وحا
ال ع الـة ع العمليــة اللعليميــة، وتعــودل علــ  البمــث والل صــوي يلـاد أكــا قــدر مــ  البــدائل واحللــول الواقعيــة 

وســبم األ ــة ايلــايب لل ــةائة . وامللنوعــة الــت  لــات باعديــة والل ــةد الــت  ــحي ال ــةد وا لمــك علــ  حــد ســواء
مية ع تنمية مهارات الل ّو ايبداعو جاء م  خالل ما وفةته اخلةائة امل اتيمية م  أنوـبة إبداعيـة امل اتي
إ ــــافة إرت اعلمادتــــا علــــ  ســــعة اخليــــال واعــــةأي ع الل ّــــو وال يعــــل دم فيهــــا اخلبــــارات ت ــــيا . ملنوعــــة

عـاقات الـت تـدرس اللمصيل فاهلدا منها الل ّـو مـ  أجـل ايبـداع ال مـ  أجـل اللمصـيل علـ  عّـا امل
ع اعامعة الت تةكز عل  اللمصيل أك ة م  الرتكيز علـ  جوانـم ال ـدرات وتنميـة الل ّـو ايبـداعو، وتـ ل 

، واعــــــالد والوــــــملت (2001)، واليلــــــيحي (2002)النلياــــــة تل ــــــ  جزئيــــــا  مــــــك دراســــــة اخلوالــــــدل واملوــــــاةلة 
 (.2008)، واللباعو (2002)

لـايب يّمـ  ع أن العديـد مـ  طلبـة عينـة الدراسـة تـ  ةوا إلابيـا  بـاخلةائة ولعل العبم ع وجـود األ ـة اال
امل اتيميــــة ع تنميــــة مهــــارات الل ّــــو ايبــــداعو إذ و ــــعت ا موعــــات اللاةيبيــــة ع بيئــــة إبداعيــــة حيــــث 
شــــاعت تــــ ل ايســــرتاتياية البلبــــة علــــ  العمــــل احلــــة واملبــــدع، ع إطــــار مجــــاعو حيــــث تعــــددت األفّــــار 

إلـاد حلـول للموــّالت، وسـاعدت البلبـة علــ  إلـاد أفّـار جديـدي وأصــيلة وةـو م لوفـة مــ   وتنوعـت ع
خــالل عــدد مــ  األنوــبة الــت ت ــو اللعــافالت، وتنميــة ال ــدري علــ  تن ــيحي األفّــار وتــداوهلا واللعبــو عنهــا 

معاعـة املوـّالت  واالعلماد عل  الن ا ع نارسة األنوبة  م  قالـم ي ـو االتلمـام واللوـوي  وامللعـة ع
 .((Lehman et al., 1985واخلل ت ت ل النلياة مك دراسة ليهمان وتمالئه . احلياتية
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 :الترصيات -11

اســل دام اخلــةائة امل اتيميــة : وع  ــوء النلــائ  الــت أســ ةت عنهــا تــ ل الدراســة ي ــرتح البــاح ون مــايلو
أخـــة  لللعـــةا إرت تـــ  و اخلـــةائة امل اتيميـــة،  ل اعليلهـــا وقلـــة كل لهـــا ع اللعلـــيحي والـــلعلحي، وإجـــةاء دراســـات

 .وفاعليلها ع كليات أخة ، وك ل  ع املعاقات اللدريعية األخة 
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 املراجع

 :املراجع العربية

دار ال ّـة للبباعـة والنوـة : ، األردن، عمـان(6م) .ايبـداع(. 2002. )جـةوان، فلمـو عبـد الـة   -
 .واللوتيك
دار ال ّـة : ، األردن، عمـان(2م) .املوتبـة والل ـوب وايبـداع(. 2002. )لمو عبد الـة  جةوان، ف -

 . للنوة واللوتيك
أ ـــة اســـل دام خـــةائة امل ـــاتيحي ع لصـــيل امل ـــاتيحي الوـــةعية وتنميـــة (. 2001. )اعـــالد، ماجـــد تكـــو -

 الرتبويــة والدراســات ايســالمية، كليــة العلــوم .لبلبــة ع مــادي الرتبيــة ايســالميةمهــارات الل ّــو الناقــد لــد  ا
 .162-166، (2) 18  لة جامعة املل  سعود 

 ع امل اتيميـة واخلـةائة الـلعلحي دوري أ ـة(. 2002. )عبـد ال ـادر الوـملت، عمـةو  تكـو اعـالد، ماجـد -
 أ ـا،، امللمـدي العةبيـة ايمـارات ال اـوي، .ال  هيـة للم ـاتيحي األساسـو اللاسـك الصـح طـالض اكلعـاض

 .الععودية العةبية ملّةامل
أســـاليم الّوــــح عــــ  املبـــدعمه واملل ــــوقمه وتنميــــة (. 2008. )واهلويــــدمل، تيــــد مجـــل، حممــــد جهـــاد -

 .دار الّلاض اعامعو: ، ايمارات، العمه(6م) .الل ّو وايبداع
 فاعليـــة اســـرتاتيايت الـــلعلحي باالكلوـــاا واخلـــةائة امل اتيميـــة ع(. 2002. )احلعـــي ، ذيـــاض صـــا  -

ـــــــة الّويـــــــت رســـــــالة ماجعـــــــلو ةـــــــو  .لصـــــــيل طلبـــــــة املةحلـــــــة ال انويـــــــة ع مـــــــادي الرتبيـــــــة ايســـــــالمية ع دول
 .، جامعة عمان العةبية للدراسات العليا(3ص)منووري
أ ـــــة اللـــــدريا باســـــل دام اخلـــــةائة (. 2002. )واملوـــــاةلة،  ـــــدمل ســـــليمان اخلوالـــــدل، ناصـــــة أ ـــــد -

  . ــاتيحي علــوم احلـديث النبــومل الوــةيحاكلعــاض طلبـة املةحلــة ال انويـة مل امل اتيميـة اةعــوبة وةـو اةعــوبة ع
 .19  لة جامعة املل  سعودكلية العلوم الرتبوية والدراسات ايسالمية، 

، تــدريا (6991)ويـونا، حممـد مجـال الـدي   خليـل يوسـح وحيـدر، عبـد اللبيـح حعـمه، اخلليلـو -
 .دار ال لحي للنوة واللوتيك: يبد، العلوم ع مةاحل اللعليحي العام، ايمارات

مّلبـــة ال ـــالح، : الّويـــت .اســـرتاتيايات اللـــدريا للنميـــة الل ّـــو(. 2001. )ريـــان، حممـــد تاشـــحي -
221. 
 .عا  الّلم: ال اتةي .تدريـا العلوم لل هحي رفيـة بنائيـة(. 2002. )تيلون، كمال عبد ا يـد -
دار وائـــــل للبباعـــــة : ، األردن، عمـــــان(6م) .عم دمـــــة ع ايبـــــدا (. 2006. )العـــــةور، ناديـــــا تايـــــل -
  .والنوة
العالقــة بــمه املعــلو  االقلصــادمل وال  ــاع واالجلمــاعو  (.6993. )والنبهــان، موســ  ســواقد، ســارمل -

ارس حماف ـــة الّـــةث ع جنـــوض وال ـــدري علـــ  الل ّـــو االبلّـــارمل لـــد  طلبـــة الصـــح األول ال ـــانومل ع مـــد
 (.1)،11  ة للبمو  والدراسات،مىلت األردن، جامعة مىلته،. األردن
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أ ــة اســل دام اســرتاتياية الــلعلحي اللعــاو  واخلةيبــة امل اتيميــة ع ال هــحي (. 2000. ) عبيــدات، حيــدر -
رســالة ماجعــلو ةــو منوــوري، اعامعــة األردنيــة، . امل ــاتيمو لبلبــة الصــح العــابك األساســو ع مــادي العلــوم

 .األردن 
أ ــة اللــدريا ببــةي ت حــل املوــّالت و واخلــةائة امل اتيميــة (. 2002. )صــوافبة، وليــد عبــد الّــةي -

أطةوحــة  .ع اكلعــاض امل ــاتيحي العلميــة وتنميــة مهــارات الل ّــو ايبــداعو واالراتــات العلميــة لــد  البلبــة
 .82-82 دكلوراي ةو منووري، جامعة عمان العةبية للدراسات العليا، 

 ـــة اســـل دام اخلـــةائة امل اتيميـــة ع لصـــيل طلبـــة الصـــح أ(. 2008. )اللـــباعو، نـــوال علـــو حممـــد -
 .رسالة ماجعلو ةو منووري، جامعة صنعاء، اليم  الّيمياء ع مدينة عدن، ال ا   انومل علمو ع مادي

، دار ال ةقــــان، (6م) .ايبــــداع ع ايشــــةاا الرتبــــومل وايداري املدرســــية(. 2002. )طــــاف ، حممــــود -
 .األردن ،عمان
أ ــــة إســــرتاتياية اللعلــــيحي اللعــــاو  واخلةيبــــة امل اتيميــــة ع ال هــــحي (. 2000. )حيــــدر فــــوتملعبيــــدات،  -

، اعامعــة األردنيــة، رســالة ماجعــلو ةــو منوــوري .امل ــاتيمو لبلبــة الصــح العــابك األساســو ع مــادي العلــوم
 .األردن، عمان
هيئـــة امللّيــــة، إداري اللعلـــيحي، لل ، اعبيـــل، ايداري العامــــةخةائــــة امل ـــاتيحي(. 2003. )دمل، بنـــدرـال،امـــ -
 .2ص

 .82-81دار ال ّة، : عمان .اخلةائة امل اتيمية(. 2002. )والةوسان، حممد قبامو، يوسح -
، (2م) .إطــار عمــل للمــنه  وطــةب اللــدريا -أبعــاد الل ّــو (. 2002. )مــارتانو، روبــةت وآخــةون -

 .دار ال ةقان للنوة واللوتيك: ان، األردن، عم(مرتجحي:يع وض حعمه نووان وحممد صا  خباض
: وإبــةاتيحي الوــافعو أ ــد الصــ دمل) .تعلــحي كيــح تــلعلحي(. 6992. )نوفــاث وجــووي ، وجــوتا وبــوض -
 .22جامعة املل  سعود، ص: ، الةياض(مرتجحي
فاعليـــة أربـــك طـــةب تدريعـــية ع تـــدريا م هـــومو الةافعـــة (. 6990. )ســـامو، وحماف ـــة حممـــود، الـــوتة -

-29( : 2)11 ،األردن، اربـد، جامعـة الومـوث، أتـا  الومـوث .لصـح ال ـام  األساسـوواللعـارع لبلبـة ا
21. 
دوري الـــــلعلحي : أ ـــــة اللّامــــل بــــمه اســـــرتاتيايت اللــــدريا البنــــائيلمه(. 2001. )اليلــــيحي، شــــةيح ســــا  -

 .ة اللعليميـة الصـ يةواخلارطة امل اتيمية ع فهحي البلبة للم اتيحي العلمية واراتا حي وو العلحي وإدراكـا حي للبيئـ
 .2-8أطةوحة دكلوراي ةو منووري، اعامعة األردنية، 
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