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 دادـإع
 بذر بنث عبذ هللا قبالن العصيمي

 )ماجستٌر توجٌه وإرشاد نفسً(

 ارة توجٌه وإرشاد رئٌسة وحدة التنمٌة المهنٌة بإد
 إدارة التعلٌم بمنطقة مكة المكرمة الطالبات
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الخيال العلمي وعالقته بمهارات التفكيز اإلبذاعي لذى عينة من 
 تلميذات الصف السادس االبتذائي بمذارس مكة المكزمة

                                                                                                                                                               

 دادـإع
 بذر بنث عبذ هللا قبالن العصيمي

 )ماجستٌر توجٌه وإرشاد نفسً(
ٌة بإدارة توجٌه رئٌسة وحدة التنمٌة المهن

دارة التعلٌم بمنطقة مكة إ وإرشاد الطالبات
 المكرمة

 ةـــــالذراس صـــــمسحخل

دفت الدراسة إلى التعرف على مستتى  اليات ا العلمتم ىمات رات الت ااتر اي تداعم لتد  ه
ط ل تت ت ال تتف الستت دس اي تتتداةم  مدالتتة ماتتتة المارمتتةق ىالتعتترف ال تترى  فتتم در تت ت الياتتت ا 
العلمتم ىدر ت ت مات رات الت ااتر اي تداعم لتد  عالتتة الدراستة ت عت  لمت اترات  ديتا ا سترة  لتتىع 

( 06الدراستتتة المتتتلاف الى تتت م المستتت م للمدتتت رااب فتتتم الدراستتتة ال تتت ل  عتتتددهم   التعلام( ات عتتتت
ط ل تتتة  ىط عتتتت علتتتاام معاتتت س الياتتت ا العلمتتتم لتتتد  تةماتتتذ المر لتتتة اي تداةاتتتة ىمعاتتت س الت ااتتتر 
اي تتداعم لتتتىرالس  ا دتتا ا ب(  ىأظاتترت لتتت ةف الدراستتة أب مستتتى  الياتت ا العلمتتم لتتد  أفتتراد 

در ة مرت عة  ىأب ما رة ا   لة هم ا اثر أهماة ىتتىفرا  متب  تاب مات رات عالة الدراسة ا لت  
الت ااتتتر  الااتتت  ماتتت رة الت   تتتاا  ىأياتتترا  ا لتتتت ماتتت رة الطةتتتتةق ىعتتتدم ى تتتىد فتتترى  ذات ديل تتتة 
إ  تتتت ةاة  تتتتاب متىستتتتط ت استتتتت    ت أفتتتتراد عالتتتتة الدراستتتتة علتتتتى معاتتتت س الياتتتت ا العلمتتتتم ت عتتتت   

ىع التعلام(قامت  ادت ت اللتت ةف عتدم ى تىد فترى  ذات ديل تة إ  ت ةاة للمت ارات  ديتا ا سترة  لت
 اب متىسط ت است    ت أفراد عالة الدراسة على معا س الت اار اي داعم ت ع   للمت ارات  ديتا 
ا سترة  لتىع التعلتام  ىمتب أ ترز التى تا ت التلااتد علتى ايستتمرار فتم تطتىار الملت هف التعلاماتتة 

متتتم ىالتالىلتتتى م للطتتتةب ممتتت  استتت عدهم علتتتى تلماتتتة الياتتت ا العلمتتتم لتتتداام لتىااتتتب التطتتتىر العل
ىارستتأ أفاتت رهم اي داعاتتة ىاتتذلأ زاتت دة أعتتداد المعالتتاب متتب المردتتداب المالاتتاب التتذاب استت عدىب 
على ااتد ف الم دعاب ىا تممىب  ترامف إردت داة لتلماتة اليات ا العلمتم ىاي تداع  لتد  ط ل ت ت 

م ضىء م  تى لت إلاه الدراسة تعترح إ راء مزاد مب الدراس ت فم اليا ا المر لة اي تداةاة  ىف
العلمتتتتم ىاي تتتتداع لتتتتد  ذى  ال ةتتتت ت الي  تتتتة  ىت تتتتمام  تتتترامف إردتتتت داة لتلماتتتتة الياتتتت ا العلمتتتتم 

 ىاي داع لد  ط ل  ت اي تداةاةق
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 :ةـــــذمــــمقأوالً: 

متتت  الزمتتته متتتب الرع اتتتة الياتتت ا العلمتتتم ضتتترىرة لتلماتتتة اي تتتداع لتتتد  الط تتتا إذا   تتتا 
لظتترا لمتت  تتماتتز  تته متتب ياتت ا   ىايهتمتت م ىتتتىفار الملتت خ المل ستتب لتته ي  تته فتتم مر لتتة الط ىلتتة

ىاستتو ى تتب إطتتةع  ى تت لرمم متتب أهماتتة الياتت ا العلمتتم إي أللتت  ل تترم ا  لتت ء متتب التع اتتر عتتب 
م آفتت   المستتتع ا ياتت لام  ىلتتىد لاتتم أب اعادتتىا فتتم ىاتتتو   متتد ي اعطتتاام ال ر تتة لاتتم ا لعتتىا فتت

إلى أب اليا ا ع لم متذها  "لاز " ىادار ىلب استطاو أب ا لىا لذلأ إي إذا را ىا  ل ح اليا ا
ايتمتتتتر فاتتتته اي تتتتداع لتتىلتتتتد أدتتتتا ا فرادةي  تتتتةيمثاا لا  ف لياتتتت ا هىلدتتتت ط دتتتتداد ا هماتتتتةفم 

ياتت ا ع تت رةعب إثراءعملاةاي تتداع  ى تته عتت م ىفتتم اي تتداع ال لتتم ىا د تتم  دتتاا ي ص فىظا تتة ال
عملاةااما ةاة لمع ل ةععلاة  اث تت  عا العى  ال اراةىايل ع لاةىتسام فم تلدتاط التل اته ىيلت  

 (ق٠666يلا ة (العما اي داعم 

ىالياتت ا العلمتتم هتتى متترآة تعاتتس أ تتدث ايل تت زات فتتم م تت ا العلتتم  ىاتتزىد العلتتم  لفاتت ر 
ألته ا تذر ال دتراة متب المستتع ا ىمت  ا ملته  استثمره  ىا الات  ي تات رات ىااتدت ف ت  داتدة  امت 

فم طا تهق ىاتماز أدب اليا ا العلمم ال  د  مستى  ع ا فم الات  ة  ى  ل  اة الملطعاتة ىالدتتة 
 (ق٠602  العلماة الع لاة   أ ى تىرة

( الياتتتت ا العلمتتتتم  للتتتته ب لتتتتىع متتتتب ا دب ال تتتتو متتتتب 00: ٠666ىتعتتتترف عمتتتت د التتتتداب  
ىهتتى اعتت لف  طراعتتة   معتعتتدات ال تترد ىأهدافتته التتتم استتعى إلتتى ت عاعاتت الت  عتتا التتذد ا تتدث  تتاب 

أى التتتم لتتم تظاتتر  عتتد   يا لاتتة اياتدتت ف ت ىاييتراعتت ت ىالتطتتىرات التالىلى اتتة العرا تتة الظاتتىر
 فم  ىرة مد اا إلس لاة ىم  مرات دراماة اماب للع ردء أب اعادا  ىاتطلو إلاا بق

هدفه تااةة الععا ايلس لم لتع ا المستع ا  م  فاه مب مي ىف ىاعرف أاض    للهب أدب مستع لم 
 (ق٠: ٠660  ىآم اب  ات  د الات ب العرب

ف ليا ا العلمم الاب ىاثار يات ا الطل تة  ى ي  تة المىهتى اب  ىادت عام علتى الت ااتر 
فتتتتتم المماتتتتتب  أى المستتتتتت اا  ىاستتتتت عد علتتتتتى  تتتتتذب اهتمتتتتت م الطل تتتتتة للمعتتتتتررات الدراستتتتتاة ىاثتتتتترد 

د ت العلماة  ىالمم تدرات الت ااتر العلمتم اي تات رد  ىالتل تؤ  مت  ستااىب علاته المستتع ا  المل ت
 (ق٠662  ىايستعداد لمىا اته م مىد
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ىمتتتب اللظراتتت ت الم ستتترة للياتتت ا العلمتتتم لظراتتتة الاتتتىب المتتتىازد أى الاتتتىب المتعتتتدد ىهتتتى 
ذلتأ العت لم أى الاتىب التذد م مىعة مب ا اىاب ايفتراضاة الةمتل هاة أى مار م تدىدة  مت  فتم 

ىالتتتذد اضتتتم عل  تتتر الى تتتىد ىهتتتم م متتتا المستتت  ة ىالىتتتتت ىالمتتتىاد ىالط تتتتة التتتتم   لعتتتاش فاتتته
تيضتتو  ماعاتت  للعتتىالاب ال ازا ةاتتة ىللثىا تتت التتتم ت تت ام ىتستتمى هتتذ  العتتىالم المتعتتددة  تت ياىاب 

لدتت اب فعتد   تزت اي تداع (ق أمت  اللظراتة اللست اة  ا٠602  المىازاة أى ا اتىاب ال دالتة  ع ت س
التيالتتم ىالتتذد اعلتتم تتتدرة ال تترد للى تتىا إلتتى لظراتتة أى افتتتراض  داتتد أى الى تتىا إلتتى تتت لىب 
 دادقأم    للس ة للت اار اي داعم فاىب ت اار فم لس  م تىح اتماز ايلت ج فاه  تلتىع اي   ت ت 

(  للتهب ٠66٠ىتر  السترىر  (ق٠660الملت ة ىالتم ي ت دده  المعلىم ت المعط ة ب  الطاطم  
عملاتتتة ا تتت   فااتتت  الدتتتيص  س ستتت   للمدتتتاةت  متتتو ادراأ الث تتترات ىالمعلىمتتت ت ىال  تتتث عتتتب 

 ثم ا راء التعداا على اللت ةفبق الديةا للمعرفة  ىىضو ال رىض ىايت  ر   تا   
  ىا  تت لة ىالمرىلتتة  الطةتتتة  لت ااتتر اي تاتت رد  تتلر و ماتت راتامىاماتتب ت داتتد ماتت رت ا

 (:٠660  ىالت   اا  سع دة
  تلأ الما رةالتم تستيدم مب أ ا الت اار طر   دادة أىمار مللىفة أىاستثل ةاة الطالقة: -0

 مب أ ا أفا ر ذااةىمار ىاض ة ىاست    ت مارع داة ىفرادة مب لىعا ق
 تلأ الما رةالتم اتم فاا فعا ا دا ءأىفاما   طر  ميتل ةقالمرونة:  -٠
لماتتت رةالتم تستتتتيدم متتتب أ تتتا الت ااتتتر  طتتتر   داتتتدة أىمارمللىفتتتة هتتتم تلتتتأ ااألصااا:لة:  -2

 أىاستثل ةاة مب أ ا أفا ر ذااة ىمار ىاض ة  ىاست    ت مارع داة ىفرادة مب لىعا ق
ىهتتتم الماتتت رةالتم تستتتتيدم متتتب أ تتتا  التف:صااا)  ال االمااا:  وو التو ااا)ض وو اا : اااة :  -2

 ة فم ت  اا ال ارةال ساطة أىايست   ة ت ماا ال ارةأى العملاة الععلاة  ىزيرفتا  ىالم  ل
 الع داة ى علا  أاثرف ةدة ى م ي ىدتة؛ عب طرا  التع ارعب معل ه  إسا ب ىتىضا ق

ىمتتتتتب أهماتتتتت : الستتتتتلىااة  ىايلستتتتت لاة    تعتتتتتددت اللظراتتتتت ت الم ستتتتترة للت ااتتتتتر اي تتتتتداعم
الت ااتر هتى ستلىأ ىالمعرفاتة:  اتث اتر  أ ت  ب اللظراةالستلىااة أب   ىايرت  طاتة  ىال دطلت

متعلم ايضو لعىالاب ىم  دئ التعلم التم ت ام أد سلىأ آير  أم  سالر فار  أب هل لأ ت  عا 
 تتاب عتت ملم الىراثتتة ىال اةتتة فتتم  تتدىث اي تتداع ىاتتر  أب الت ااتتر اي تتداعم هتتى ذلتتأ التتلمط متتب 

ار ق ىهتذا اتدا ىادتار الت اار الذد العى التعزاز ايا   م أى ايث  ة مم  اؤدد إلى إما لاة استتمر 
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إلم أب اتا الست ب لداته ال ر تة  ب ااتىب م تدع   ى ت  ب ت ااتر ا تات رد أد استتطاو ااتست  ه 
 (ق0111ىي اعت ر على فرد دىب اآلير ال راف    ىتعلمه

( أب ا فراد  ماعت   لتداام Maslowار  أ     يت    ايلس لم ىملام ا راه م م سلى   
ت عاتتت  هتتتذ  العتتتدرة اعتمتتتد علتتتى الملتتت خ اي تمتتت عم التتتذد اعادتتتىب فاتتته العتتتدرة علتتتى اي تتتداع ىأب 

 (ق0111 ال راف  
ىتؤاد لظراة ال دطلت على أب الديص الم دع لداه  س ساة  م لاة تماله مب التعت ء 
اييتا ر الى اد المطرىح مب  اب عدة ايتا رات  ىهذا اييتا ر الى اتد ىاستمى ال دتطلت ال اتد 

  Good Gestalt    )   ق0111 ل) 
ىتتتتر  اللظراتتتة ايرت  طاتتتة فتتتم اي تتتداع تلظامتتت  للعل  تتتر المترا طتتتة فتتتم تراااتتتب  داتتتدة 
متط  عتتة متتو المعتضتتا ت الي  تتة  اى تمثتتاة لمل عتتة متت   ىالمتت  ا لتتت العل  تتر ال داتتدة الدايلتتة 

 ق ىامثتا اي تداع ىفعت  لى اتة 9191الروشال:  فم الترااب ااثتر ت  عتدا ااتىب ال تا أاثتر إ تداع 
لظتتر اللظراتتة المعرفاتتة طراةتت  ال  تتىا علتتى المعلىمتت ت ىدم اتت  متتب أ تتا ال  تتث عتتب ال لتتىا 
ا اثر ا  ءة   ام  اؤاد أ   ب هذا المل ى على أهماة  راة الت اار ىالعدرة علتى التت ام فتم 

 المعلىم ت ىتداالا  ىايثراء ال ارد   ي داعق
م رم تتتتتتة فتتتتتتم تعلتتتتتتم ( أب الطل تتتتتتة أ تتتتتت   لتتتتتتداا (Mackeller,2006ىاتتتتتتر  مالتتتتتتر

العتتتتتراءة ىالات  تتتتتة  اتتتتتث أب الياتتتتت ا تتتتتتد يلتتتتت  لتتتتتداام العتتتتتدرة علتتتتتى ر تتتتتط متتتتت  تتتتتتم تعلمتتتتته  ي تتتتتراتام 
فتتتتتم ال اتتتتت ة الاىماتتتتتة  ى  لتتتتتت لم دتتتتتعر الطل تتتتتة   لمتعتتتتتة فتتتتتم تعلتتتتتم التتتتتدرس  ىاتتتتتذلأ أد  أستتتتتلىب 

 اليا ا إلى ت ساب الت  اا الدراسم للطل ةق
ظاترت أب اليات ا ست عد الطل تة علتى أىالتتم (,Upadhyay ( 2005ىفم دراسة ا تدا ا  

ر تتتتط الم تتتت هام العلماتتتتة الم تتتتردة  ي تتتتراتام فتتتتم ال اتتتت ة الاىماتتتتة ممتتتت  عتتتتزز فاماتتتتم لاتتتتذ  الم تتتت هام 
ىمعتتتتدرتام علتتتتى تط اعاتتتت  فتتتتم ىاتتتتتو ال اتتتت ةق ىاتتتتذلأ ستتتت عد استتتتتيدام الياتتتت ا فتتتتم تعزاتتتتز التعلتتتتام 

عتتة ىتى تتلت الدراستتة ىالت  تتاا الدراستتم دايتتا ال تتف التتذد اتتتعلم فاتته طل تتة متتب يل اتت ت متلى 
أاض  إلى أب الذاب تعلمىا   ستيدام أسلىب اليا ا ا لت لداام تدرة أا ر علتى تتذار المعلىمت ت 

 مع رلة   لطل ة الذاب تعلمىا العراءة   لطر  التعلاداةق
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( ى تتتتىد فتتتتر  ذد ديلتتتتة إ  تتتت ةاة  تتتتاب متىستتتتط ت  ٠662ىادتتتت ت دراستتتتة العر تتتتة   
لتيالاة(  الض  طة  التعلاداة( فم اييت  ر الت  الم ل ت ل  عةم ت الم مىعتاب: الت را اة  ا
 الم مىعة الت را اة  التيالاة(ق 

( أظاتتتتتترت اللتتتتتت ةف  تتتتتت لرمم متتتتتب أب المتتتتتتىاد (loran's, 2002ىفتتتتتم دراستتتتتة لتتتتتتىرلس     
التتتتتم تعتتتتزز الياتتتت ا لتتتتم تتتتتؤثر علتتتتى اي تتتتداع الل ظتتتتم  فتتتتإب الياتتتت ا اتتتت ب لتتتته عةتتتتتة إا   اتتتتة 

 اراةق فم زا دة الطةتة ال 
(   عتتتدم ى تتتىد فتتترى  ذات ديلتتتة إ  تتت ةاة  تتتاب  0112امتتت  أظاتتترت دراستتتة لدتتتىاب   

متىسط ت در  ت الطل ة فم ايت  ر اليا ا العلمم تعز  إلى مت ار ال تلس ىأهماتة دىر المعلتم 
 فم تلماة اليا ا العلمم لد  الطل ةق

ىعةتتتته  ماتت رات ىعلاتته تستتعى الدراستتة ال  لاتتة إلتتى إلعتت ء الضتتىء علتتى الياتت ا العلمتتم 
 الت اار اي داعم لد  عالة مب ط ل  ت ال ف الس دس اي تداةم  مدارس ماة المارمةق

 :ةــــــــذراســــــة الــــــكلـثانياً: مش

اليا ا العلمم مب اللت   ت التعلاماة التم اراد ت عاعا  لد  ط ل ت ت المر لتة اي تداةاتة  
متتب أثتتر فتتم زاتت دة فاماتتم للعتت لم متتب  تتىلام  ى ت ستتاب  داةاتتم لمتت  لاتتذ  المع ل تتة الذهلاتتة العلاتت  

التعلامتتم ىالت ااتتردق ىأ تت  ت ال   تتة مل تتة لليتترىج متتب هتتذا التتلمط التعلاتتدد  أد ت تت ىز  تتدىد 
الع لم ىالذه ب الى م  أ عد مله ىي اي ى علتى المتلمتا أب تتلير أمتلت  تتد اعتىد  دتاا ا اتر إلتى 

ر اي تتداعم ىذلتتأ علتتى  تتعاد التر اتتة ىايعتتداد أىي ىعلتتى  تتعاد إهمتت ا العتتدرات اليا لاتتة ىالت ااتت
التطتتىار ىايلت تت ع ث لاتت  ىل تتب ي لاتت د للمتتس اهتم متت   عاعاتت  ي  تتة فتتم أي تتب ستتلىات العمتتر 
ا تتداع  فلزامتت  علتتى أمتلتت  اب تعمتتا  تتتى تثمتتر ىتتتؤتم أالاتت  فعتتد  تت ت اي تتداع متتب أهتتم ايهتتداف 

 (ق ٠662عاعا   ا ى لد   التر ىاة التم تسعى الم تمع ت  لت 
ىعلاتتتته ال ثعتتتتت فاتتتتر  الدراستتتتة ال  لاتتتتة  اتتتتدف الادتتتتف عتتتتب هتتتتذ  الماتتتت رات لتتتتد  عالتتتتة 
الدراستتتتة ىعةتتاتتتت   تتتت لت اار اي تتتتداعم ى  لتتتت ء علتتتتى متتتت  تعتتتتدم فتتتتإب مدتتتتالة الدراستتتتة تتمثتتتتا فتتتتم 

 التس ؤا الرةاس الت لم:
 ن ط:لب:ت الصا  ال ا:د  م: عالقة الخ):  العلمي بمه:رات التفل)ر اإلبداعي لدى ع)نة م

 اابتدائي بمدار  ملة الملرمة؟

 و)تفرع منه األ ئلة الفرع)ة الت:ل)ة:



بدر بنت عبد هللا قبالن 
 العصٌمً

لدى عٌنة من تلمٌذات  عالقته بمهارات التفكٌر اإلبداعًالخٌال العلمً و
 الصف السادس االبتدائً

 

 

 354 

 م مستى  اليا ا العلمم لد  ط ل  ت ال ف الس دس اي تداةم  مدارس ماة المارمة؟ 
  م مستتتتتتتتتى  ماتتتتتتتت رات الت ااتتتتتتتتر اي تتتتتتتتداعم لتتتتتتتتد  ط ل تتتتتتتت ت ال تتتتتتتتف الستتتتتتتت دس اي تتتتتتتتتداةم

  مدارس ماة المارمة؟
 رى  ذات ديلة ا   ةاة  اب متىستط ت در ت ت مستتى  اليات ا العلمتم لتد  ها تى د ف

 لىع التعلام (؟ –عالة الدراسة ت ع  لمت ارات  ديا ا سرة 

  هتتا تى تتد فتترى  ذات ديلتتة ا  تت ةاة  تتاب متىستتط ت در تت ت ماتت رات الت ااتتر اي تتداعم
 لىع التعلام (؟ -لد  عالة الدراسة ت ع  لمت ارات  ديا ا سرة 

 :ةــــــية الذراســــأهمثًا: ثال

إلعتتت ء مزاتتتد متتتب الضتتتىء علتتتى أهماتتتة الياتتت ا العلمتتتم ىعةتتتتته  تتت لت اار اي تتتداعم لتتتد  
ط ل تتت ت ال تتتف الستتت دس اي تتتتداةم  متتتدارس ماتتتة المارمتتتة  ىهتتتذا دلاتتتا علتتتى ايهتمتتت م   لطل تتتة 

 ىالسعم لتلماة ما رات الت اار لداابق
 اتتتة ىدعتتتم لتتتت ةف الدراستتت ت الستتت  عة ىالتتتتم  ىم  ىلتتتة يضتتت فة تامتتتة  داتتتدة للمعرفتتتة متتتب

تل ىلتتت هتتتذا المىضتتتىع متتب  اتتتة أيتتتر   ىفتتت  الم تتت ا أمتتت م الماتمتتاب  ماتتتداب الدراستتت ت التعلاتتتة 
 ىالتر ىاة لتل ىا مزاد مب الدراس ت التم اماب أب تاىب ماملة ىداعمة للدراسةق 

 ةـــبٌقٌــــٌة التطــــاألهم

طط ىتل اذ ال رامف التم مب دللا  ا راز هذ  العدرات لد  تد ت  ز ىزارة التعلام لت لم الي
الطل تتة  تتتد ت  تتز ىزارة التعلتتام علتتى فتتت  أتستت م دراستتاة   ل  معتت ت فتتم تي  تت ت  داتتدة تلمتتم 
اليا ا العلمم لد  الطل ة  ىدعىة المر اب ىالمسةىلاب عب التر اة الى الد ء مرااتز للعلتىم تل ت  

 ة اللىادد العلماة لتد او الط ل  ت على اي داع ىاطة  اليات ا  مدارس التعلام الع م تاىب  مث 
العلمم سىاء ا ب التعلادد أى ال ر ىذلأ أسىة   لت ر ة الا   لاة فم هذا ال دد ىذلتأ متب يتةا 

 الد ء هاةه اي داع العلمم دايا الىزارة مامتا  مت  عة ىتل اذ ال رامف ىاليطط المعدة لذلأق

 :ةـــــــذاف الذراســــــــــأهرابًعا: 

  التعرف على مستى  اليا ا العلمم لد  ط ل  ت ال ف الس دس اي تداةم  متدارس ماتة
 المارمةق



2018  (1ج)أبرٌل ( 111)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنها  

 

 355 

  التعتتترف علتمستتتتى  ماتتت رات الت ااتتتر اي تتتداعم لتتتد  ط ل تتت ت ال تتتف الستتت دس اي تتتتداةم
  مدارس ماة المارمةق

   عالة الدراسة ت ع  الادف عب ال رى   اب متىسط ت در  ت مستى  اليا ا العلمم لد
 لىع التعلام (ق –لمت ارات  ديا ايسرة 

  الادف عب ال رى   اب متىستط ت در ت ت مات رات الت ااتر اي تداعم لتد  عالتة الدراستة
 لىع التعلام (ق -ت ع  لمت ارات  ديا ا سرة 

 :ة ـــات الذراســـخامساً: مصطلح

 " :اب  تىرة ذهلاتة فراتدة  دتا ء لد ط ععلم اماتب لل ترد عتب طراعته تاتى  الخ):  العلمي
 دادة فتم م ت ا العلتىم الط اعاتة ىذلتأ   يستتل د إلتى ي رتته العلماتة الست  عة ىمت  تلت ته 

 (ق٠662ايما ل ت العلماة ال  ضرة ىالرؤاة التل ؤاة لمستع ا العلمب   الد فعم  

 دتت ط ( للياتت ا العلمتتم  للتتهب ل0112تت لتتى ال   ثتتة تعراتتف لدتتىاب   :التعر)اا  ااارائااي
علمم اعىم  ه التةماذ  ات ىرىب مب يةله م  اماب أب ت    علاه ا دىات ىا  ازة 
ىالىس ةا المستيدمة فم  ا ة ايلس ب مستع ة  سىاء    تا ر  ىر  دادة لاذ  ا دىات 
ىاي اتتزة أى إضتت فة تعتتداةت  داتتدة علتتى ايلمتت ط الع ةمتتة ىاعتت س   لدر تتة التتتم ا  تتا 

(ب المستتتتتيدم فتتتتم 0112معاتتتت س الياتتتت ا العلمتتتتم لاععتتتتىب لدتتتتىاب  علااتتتت  التلماتتتتذ علتتتتى 
 الدراسة ال  لاةق

 :عملا ت تس عد المتعلم علتى اب ااتىب ااثتر  ست  للمدتاةت ى ىالتب  التفل)ر اابداعي
التتتلعص ىالت اتتترات فتتتم م تتت ا المعرفتتتة ىالمعلىمتتت ت ىايتتتتةا ا لستتت  م ىت داتتتد متتتىاطب 

فرضتتا ت ىايت  رهتت  ىاعتت دة  تتا متا  اى  ال تتعى ة ىال  تتث عتتب  لتتىا ىالتل تتؤ ى تتا مة
تعتتتدالا  متتتب ا تتتا التى تتتا التتتى لتتتت ةف  داتتتدة استتتتطاو المتتتتعلم لعلاتتت  ل يتتتراب   العتتتزة 

 (ق٠66٠ 

 :(  للتتتتهب ادراأ الث تتتترات فتتتتم 0100تت تتتتى ال   ثتتتتة تعراتتتتف تتتتتىرلس   التعر)اااا  ااارائااااي
دتتتااا ل فاتتت ر المعلىمتتت ت ىت داتتتد العل  تتتر الم عتتتىدة التتتتم تتتتىدد إلتتتى عتتتدم اتستتت تا  ثتتتم ت

ىال رضتتا ت المل ستت ة ىاعتت س   لدر تتة الالاتتة التتتم ا  تتا علااتت  أفتتراد عالتتة الدراستتة علتتى 
 (0100ا  تتتتت لة  المرىلتتتتتة( لتتتتتتىرلس  معاتتتتت س ماتتتتت رات الت ااتتتتتر اي تتتتتداعم   الطةتتتتتتة  

 المستيدم فم الدراسة ال  لاةق
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 منهج الذراسة وإجراءاجهاسادًسا: 

 :ةـــــج الدراســـــمنه

الدراستتتتتتتتتتة ال  لاتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتى استتتتتتتتتتتيدام المتتتتتتتتتتلاف الى تتتتتتتتتت م الت لالتتتتتتتتتتم   دتتتتتتتتتتعاة تعتمتتتتتتتتتتد 
 ايرت  طم ىالمع ربق

 ة:ـــــمع الدراســــمجت

اتاىب م تمو الدراسة مب ط ل ت ت ال تف الست دس اي تتداةم  متدارس ماتة المارمتة فتم  
( ط ل تتتتتة 0٠212هت(تتتتتت ىال تتتتت ل  عتتتتتددهب  0220 -0222م(   ٠602 -٠602العتتتتت م الدراستتتتتم  

 ( مدرسة ا تداةاة أهلاةق20( مدرسة ا تداةاة  اىماة  ى  ٠22على   اتىزعب

 ة: ــــة الدراســــعٌن

( تلماتذة( 06تم ايتا ر عالة الدراسة  طراعة  العالة العدىاةاة ال ستاطة ىال ت ل  عتددهب  
  ى لتت  عتتدد الط ل تت ت 21  ىب٠2متتب م تمتتو الدراستتة  ىتاىلتتت متتب مدرستتتاب  اتتىماتاب   ب 

( ط ل تتة(  ىفامتت  التتم ٠6(  ىمدرستتة ىا تتدة أهلاتتة   ا لتتدلس ى لتت  عتتدد الط ل تت ت  ( ط ل تتة26 
 (ق0ى      فراد عالة الدراسة ىفع   لديا ا سرة  ىلىع التعلامقام  فم ال دىا الت لم رتم  

 ق (: خصائص عٌنة الدراسة وفقا للمتغٌرات الدٌمغرافٌة محل الدراسة1جدول )
 غٌرالمت الفئة العدد النسبة %

 ( آالف5أقل من ) 5 8.3%

 ( ألف12( إلى )5من ) 43 %71.7 األسرة دخل

 ( ألف12أكثرمن ) 12 20.0%

 وعــــــــــــــــالمجم 60 100%

 حكومً 40 66.7%
 التعلٌم نوع

 أهلً 20 33.3%
 

 
 
 
 
 

 وعـــــــــــــالمجم 60 100%
 

  : 9)ت ح من الادو  ال
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 ألف(    لت  12( إلى  5دراسة مب ذىد الديا المتىسط   مب  أب م ل اة أفراد عالة ال )
( ألتتتف( ى لستتت ة 12%(ق تلااتتت  ال ةتتتة   أاثتتتر متتتب  2ق20( ط ل تتتة ى لستتت ة  22عتتتددهب  

 %(ق2ق1( آيف( ى لس ة  5%(  ىأيارا    ءت ال ةة  أتا مب  6ق٠6 

   ط ل تتتة ( 26أب م ل اتتتة أفتتتراد عالتتتة الدراستتتة متتتب المتتتدارس ال اىماتتتة اث  لتتت  عتتتددهب
 %(ق2ق00ى لس ة  

  ة:ـــــــــأدوات الذراس

 للت ع  مب أهداف الدراسة استيدم المعا ساب الت لااب:

 (2003أوالً: اختبار قٌاس الخٌال العلمً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة )نشوان, 

( ىستتتتتتتالة أى  اتتتتتتت ز 26( ىاتاتتتتتتتىب اييت تتتتتتت ر متتتتتتتب  0112إعتتتتتتتداد   اععتتتتتتتىب لدتتتتتتتىاب  
اتاتتتتىب متتتتب يلاتتتتتاب اليلاتتتتة ا ىلتتتتى تمثتتتتا ال تتتت  ت ال  لاتتتتة للىستتتتالة   مىضتتتتىعة دايتتتتا  تتتتدىا

ىاليلاتتتتتتة الث لاتتتتتتة تمثتتتتتتا المطلتتتتتتىب متتتتتتب التلماتتتتتتذ ىهتتتتتتى تياتتتتتتا متتتتتت  اماتتتتتتب أب تاتتتتتتىب علاتتتتتته ل تتتتتتس 
ا دتتتتتا ء فتتتتتم المستتتتتتع ا  ىتتتتتتم  تتتتتا مة التعلامتتتتت ت   تتتتتىرة ىاضتتتتت ة ىم اىمتتتتتة  لعالتتتتتة الدراستتتتتةق 

 ىاتمتو المعا س  مؤدرات  د  ىث  ت ع لاةق

تتم ت را ته ع  مب  د  ىث  ت المعا س فم الدراسة ال  لاة  ىمتد  مل ست ته لعالتة ىللت 
( ط ل ت ت   اتث تتم الت عت  متب  تد  المعات س   ست ب 06على عالة استتطةعاة ماىلتة متب  
أب مع متتتا ايرت تتت ط  تتتاب اتتتا فعتتترة ىالدر تتتة الالاتتتة للمعاتتت س ايتستتت   التتتدايلم ىأظاتتترت اللتتتت ةف 

(  ممتت  اعلتتتم 0.01ديلتتة إ  تت ةاة علتتد مستتتى  الديلتتة   ذاتى  (02ق6– 22ق6تراى تتت  تتاب  
ىتتم تعتدار  .ى ىد در ة ع لاة مب ايتس   الدايلم  م  اعاس در ة ع لاتة متب ال تد  للمعات س

 .مع متتا ث تت ت ايتستت   التتدايلم  تط اتت  مع دلتتة أل  ارىل تت خ للمعاتت س ااتتا للعالتتة ايستتتطةعاة
 تمتو المعا س  در ة مب الث  ت  مرت عة ىمع ىلة ق(  ىهم تامه تدا 20٠ق6 ل ت تامته  



بدر بنت عبد هللا قبالن 
 العصٌمً
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 ثانٌاً: مقٌاس التفكٌر اإلبداعً

  هتتتتتتتتت(02٠1(  ا دتتتتتتتتا ا ب( تعلتتتتتتتتاب   ع تتتتتتتتد ا  اللتتتتتتتت فو  0100إعتتتتتتتتداد   تتتتتتتتتىرلس   
ىاتاتتتتىب المعاتتتتت س متتتتب ثةثتتتتتة ألدتتتتتطة اتطلتتتتب إ تتتتتراء اتتتتا ملاتتتتت  عدتتتتتر دتتتتت ة    اتتتتتث استتتتتت ر  

دتاعتتتتتتتة  ىتتتتتتتتد تتتتتتتتم ت تتتتتتتمام  22ي تزاتتتتتتتد عتتتتتتتب  إ تتتتتتتراء اييت تتتتتتت ر متتتتتتتو تتتتتتتتراءة التعلامتتتتتتت ت  لستتتتتتتة
اييت تتتتتتت ر لل  تتتتتتتىا علتتتتتتتى أا تتتتتتتر تتتتتتتتدر مماتتتتتتتب متتتتتتتب ايستتتتتتتت    ت ىا فاتتتتتتت ر فتتتتتتتم أتتتتتتتتا ىتتتتتتتتت 

 ممابق ىاتمتو المعا س  مؤدرات  د  ىث  ت ع لاةق

( ط ل ت ت 06للت ع  مب  د  المعا س تم ت ر ته علتى عالتة استتطةعاة ماىلتة متب  ى 
رت تتت ط  ارستتتىب  تتتاب ال عتتتد ىالدر تتتة الالاتتتة للمعاتتت س  متتتب يتتت رج عالتتتة الدراستتتة  ى ستتت ب مع متتتا ا
( 22ق6تراى ت م   اب   للمعا س  لدر ة الالاة  ل  ع دأد رت اللت ةف أب تام مع مةت ايرت  ط 

(  مم  اعلم ى ىد در تة ع لاتة متب 0.01( ىذات ديلة إ   ةاة علد مستى  الديلة  21ق6ى  
ىتتتتتتتتم تعتتتتتتتدار مع متتتتتتتا  ب ال تتتتتتتد  للمعاتتتتتتت سقايتستتتتتتت   التتتتتتتدايلم  متتتتتتت  اعاتتتتتتتس در تتتتتتتة ع لاتتتتتتتة متتتتتتت

(  6821٠ث  ت يتس ت لدايلم  تط ا  مع دلةارىل  يلل   للمعا س ااا للعالة ايستطةعاة  ل ت  
 ىهم تامة مع ىلة  مراض تط ا  الدراسةق

ىلل اتم علتتى المتىستط ت ال ستت  اةتم  ستت ب در تة المىافعتتة متتب  اتث تىتاتت  أى ضتتع ا  
(  در تة 02ق6إلتى  6الثةثم تتم  ست ب العتام  ا ىزاب( امت  التم:  متب ىت داد ايت    للمعا س 

 (  در ة مرت عةق٠إلى  22ق0(  در ة متىسطة   مب 2٠ق0إلى  00ق6ملي ضة   مب 

 نحائج الذراسة وجفسيرها ومناقشحها

التساؤل األول: والذي ٌنص علىى  مىا مسىتوى الخٌىال العلمىً لىدى طالبىات الصىف 
 ارس مكة المكرمة؟السادس االبتدائً بمد

لإل   تتتتة عتتتتب هتتتتذا الستتتتؤاا تتتتتم استتتتتيدام المتىستتتتط ت ال ستتتت  اة ىايل رافتتتت ت المعا راتتتتة    
يستتت    ت أفتتراد عالتتة الدراستتة لاتتا فعتترة متتب فعتترات معاتت س الياتت ا العلمتتمق أظاتترت اللتتت ةف أب 

( 22ق0   المتىسط ال س  م الالم يست    ت أفراد عالة الدراسة على معا س اليا ا العلمتم  لت
 -0ق0ى در تتتة  مرت عتتتة(ق ىأب المتىستتتط ال ستتت  م يستتتت    ت المدتتت رااب   لدراستتتة تتتتراىح  تتتاب  

(قىأب م ل اتتتتة فعتتتترات المعاتتتت س  تتتت ءت  در تتتتة  ع لاتتتتة( ىتتتتتراىح متىستتتتطا  ال ستتتت  م  تتتتاب 21ق0
( ىالتتتتم تتتتلص علتتتىب ال  ستتتب اآللتتتم ب  اتتتث ٠0(  اتتت ب أعةهتتت  لل عتتترة رتتتتم  0821( ى 22ق0 
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(ق ىهذ  اللتا ة تدار إلتى 682٠( ىال راف معا رد  ل   0821ىسط  س  م  ل     زت على مت
 أب لد  الم  ى اب در ة ع لاة مب اليا ا العلممق

(  ع تتد ال ماتتد 0116ىتت تت  لتتت ةف هتتذ  الدراستتة متتو لتتت ةف دراستتة اتتا متتب  لتتىرة ىستت لم 
م اظاتر  عتىة فتم ( التذاب أاتدىا أب اليات ا العلمت٠660(  عىض ا   0110(  العمر  0112 

( أب الياتت ا العلمتتم اعت تتر ا تتد أدتتا ا 0110تلتتأ المر لتتة العمراتتةق ىهتتذا متت  أاتتد  ع تتد ال ماتتد  
الت ااتتر ا س ستتاة التتتم تماتتب الط تتا متتب تمثتتا الىاتتتو دايتتا لستتعه الت تتىرد  امتت  التته اتتتا  لتته 

اتؤد  ي تداث  ال ر ة لي ض التىترات ىالتع ار عب ا فات ر ىالمدت عر ىايل عت يت ىأياترا ف لته
تا متتتا فتتتم الدي تتتاة  اتتتث اعقتتتد ىستتتالة لت عاتتت  التتتذات ىالى تتتىا ل تتتىر  اا   اتتتة عتتتب ل ستتته  
ف ليا ا العلمم الاب ىاثار يا ا الطل ة ى ي  ة المىهى اب ىاد عام على الت اار فم المماتب 
اتة   ىلاس مام  أب ااىب الت ااتر فتم المماتب أى المستت اا   ف لست ر إلتى ال ضت ء ات ب فتم ال دا

 ممال  فعط فم اليا ا العلمم ثم أ     عاعة ىاتعة  عد ذلأق

( مب أب اليا ا مستمر مو ايلس ب طىاا ٠660ىهذا ات   مو م  أادته  أاض عىض  
ستتلىات عمتتر  ىلالتته الدتتط فتتم مرا تتا عمراتتة عتتب مارهتت  امتت  هتتى ال تت ا فتتم مر لتتتم الط ىلتتة 

تتد تاتىب م ت ارة متب مر لتة آليترد  فعتد ااتىب ىالمراهعة  ف لاا اتة التتم ااتىب علاات  هتذا اليات ا 
ل ض   ىم دع  ىأ ا ل  أيرد ىاهم  ىهدام  ىتت ت  ال   ثتة ال  لاتة متو مت  تى تلت إلاته الدراست ت 
العر اتتة ال داثتتة  تتىا الياتت ا العلمتتم لتتد  ا ط تت ا ىأهماتتة أب اتضتتمب الم تتتىد الدراستتم المعتتدم 

 ليا ا العلمم ىالت اار المستع لمقللطةب فم المر لة اي تداةاة تمرال ت ي  ة   
ىتر  ال   ثة أب ست ب   تىا عالتة الدراستة ال  لاتة علتى در ت ت مرت عتة علتى معات س 
اليا ا العلمتم ار تو التى  التدىر ال عت ا التذد اعتىم  ته العت ملىب علتى  تا مة الملت هف التعلاماتة 

 تتداع ى تتب ايستتتطةع فتتم   لمملاتتة العر اتتة الستتعىداة متتب إديتت ا الم تت هام الي  تتة   لياتت ا ىاي
العداتتتتد متتتتب المم رستتتت ت التعلاماتتتتة ىالتر ىاتتتتة فتتتتم عملاتتتت ت التتتتتدراس فتتتتم العلتتتتىم ىاآلداب ىال لتتتتىب 

 ىالل  ت ىالرا ضا ت ىماره  مب الم  يتق
يستتتتتتث رة  لتتتتتذلأ ت تتتتتت ج ط ل تتتتت ت المر لتتتتتة اي تداةاتتتتتة لتتتتتتدرا  ت مى اتتتتتة  دتتتتتاا مستتتتتتمر

  ىلب ااىب ذلأ ممال  إي مب يةا إا  د  اةة ملزلاة  ال ىال  لميتل ة الي  ة   ليا ا ىاي داع
ىمدرساة تتسم   لدفء ىاتس   المع اار  ىتعما على تىفار الظرىف الملزلاة ىالمدرساة المل س ة 
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ل ط  ا ام اع رىا عب تدراتام اليا لاة ىاي داعاة ىايستاد فاة الميتل ة  طر  تتسم   يا   اة 
 ىالت  علاةق

نً: و الذي ٌنص على أنه:  ما مسىتوى مهىارات التفكٌىر اإلبىداعً لىدى التساؤل الثا
 طالبات الصف السادس االبتدائً بمدارس مكة المكرمة؟ .

لإل   ة عب هذا التس ؤا تتم استتيدام المتىستط ت ال ست  اة ىايل رافت ت المعا راتة  لاتا 
ت   تتاا( ىالدر تتة الالاتتة  ماتت رة متتب ماتت رات الت ااتتر اي تتداعم  الطةتتتة  المرىلتتة  ا  تت لة  ال

ىللمع رلة  اب الما رات تم ت ىاا الدر  ت الي م إلى در  ت معا راتة لستاىلة مل تدتتا   أظاترت 
اللت ةف أب ما رة ا   لة أاثر أهماة ىتىفرا  مب  اب ما رات الت اار اي تداعم لط ل ت ت  ال تف 

(  ثتتتم المرىلتتتة 16ق6امتاتتت   (  الااتتت  ماتتت رة الت   تتتاا ى ل تتتت ت10ق6الستتت دس ى ل تتتت تامتاتتت   
(ق ىلة تتظ أب هتتذا 000ق6(  ىأياتترا   تت ءت ماتت رة الطةتتتة  عامتتة  ل تتت  02ق6ى ل تتت تامتاتت   

التس ؤا ات    داا الم مو  عض لت ةف الدراست ت الست  عة متب  اتث ى تىد عةتتة ىارت ت ط تتى  
فتم ى تىد عةتتة   اب اليات ا العلمتم ىالعتدرات اي داعاتة  دتاا عت م فتم  تاب ات ت   دتاا  زةتم

تىاة  اب اليا ا العلمم ى عض العدرات اي داعاة ا    لة قىتت   لتا ة هذ  الدراسة مو لت ةف 
(  ٠660(  ىعتىض ا   0110(  ىع د ال ماد  0110 (  ىالعمر 0112دراسة اا مللدىاب  

تلأ الدراس ت التم أاتدت لت ة ات  علتى أب طتةب المر لتة اي تداةاتة   ل تف الست دس اي تتداةم 
أاثتتر أ تت لة متتب اتتترألام ا تتتا عمتترا ىاتتذلأ التتتدراب المى تته ل تتى  استتتث رة الياتت ا العلمتتم اعمتتا 

   لة ىالطةتة ىالمرىلة ىماره  مب العدراتقعلى ت ساب مستى  العدرات اي داعاة  ا  
ىتر و ال   ثتة ال  لاتة ست ب ت تى  الط ل ت ت فتم  عتد ا  ت لة إلتى مت  ذارتته عىض ا  

(  إلى أب اليا ا هى أس س ا فا ر الل درة  ا  الة ىهى سر التلىع الا ةتا ىالتة م تدىد ٠660
ىتع اتترات  داتتدة  يب هتتذ  التع اتترات  فامتت  ا دعتته الا تت ر أى متت  اتى تتا إلاتته ال تت  ر متتب أفاتت ر

ت ت ج لليا ا الذد اماتب الط تا متب ت تىر ا دتا ا ىالعل  تر ى تا متا  فتم ترا طت ت  داتدة 
 ىدم ا  ىتىلا ا  مع  ى ىي ل ىرة   راة ي  ة   ل ارة التم اع ر علا  الط اق

ا اي تداةاة ( أب اليا ا العلمم  ط  ٠606ىتت   تلأ اللتا ة أاض  مو م  أاد  رادد  
هى اللمط ا اثر تر   لإل داع  له ااىب يا ي مى ات  ل تى هتدف ىملطلعت  متب يتةا ذياترة متب 
 ىر ىماىل ت الذاارة ىايدراأ ىا فا ر التم تى اه ل تى م اتته المع تىدة ىالتتم تتد تاتىب هتم 
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الذد هتى إلتت ج  ا مدالة معالة أى إلت ج فارة إ داعاة  دادة  إله  ذلأ اعترب مب رىح اي داع 
 داتتد ىم اتتدق ىأظاتترت اللتتت ةف أب ماتت رة ا  تت لة  تت ءت فتتم معدمتتة ماتت رات الت ااتتر اي تتداعم 
ىالتتتم تدتتتار إلتتتى الت ااتتتر  طتتتر   داتتتدة أى ماتتتر مللىفتتتة ىاستتتتثل ةاة متتتب أ تتتا أفاتتت ر ذااتتتة ىماتتتر 

 تا ىاض ة  ىاست    ت ماتر ع داتة ىفراتدة متب لىعات  ىالتم ت عتا ا فات ر تلست ب   راتة متب أ
ال  تتتىا علتتتى أفاتتت ر اثاتتترة ىفتتتم أستتترع ىتتتتت مماتتتب  ستتت ب ط اعتتتة الدراستتتة ىالملتتت هف الدراستتتاة 
ال داثتتتتتة ىالمتطتتتتتىرة فتتتتتم المملاتتتتتة العر اتتتتتة الستتتتتعىداة ممتتتتت  ا عتتتتتا الط ل تتتتت ت أاثتتتتتر ثتتتتتراءا فاراتتتتت  

 قالعاس على طراعة ت ااترهم ىأداةاتمىاستيدمىب اا ىس ةا التالىلى ا  ال داثة  داا ل فو مم  
 لمى العدرات اي داعاة لداام  داا ا ار ىي سام  ا   لةق ى  لت لم

ىأياتتترا تؤاتتتد ال   ثتتتة علتتتى ى تتتىد  ىالتتتب مدتتتتراة اثاتتترة  تتتاب اي تتتداع ىالياتتت ا العلمتتتم 
ف  يضتت فة إلتتى   تتث ايلستت ب متتب يةلامتت  عتتب ال داتتد ىهرى تته متتب المتتللىف ىالمتاتترر فللامتت  

ضتتتت  ء المعتتتت لم امتتتت  إلامتتتت  ادتتتتتمةب أاضتتتت  علتتتتى ستتتتلىاا ت تتضتتتتمب استتتتتيةص المع لىمتتتت ت ىاء
 ادتمةب على لىع مب عدم الاعاب أى عدم التلاد ىلى ل ترة م ق 

التسىىاؤل الثالىىا: والىىذي ٌىىنص علىىى:  هىىل توجىىد فىىروي ذات داللىىة احصىىائٌة بىىٌن 
متوسطات درجات مستوى الخٌال العلمً لدى عٌنة الدراسة تبعا لمتغٌرات 

 نوع التعلٌم (؟ –)دخل االسرة 

 Kruskal-Wallisىايس   –تتم استتيدام ايت ت ر ارىستا ا ع  مب هذا ال رض ىللت 

Test   للادتتتف عتتتب ال تتترى   تتتاب در تتت ت الياتتت ا العلمتتتم لتتتد  ط ل تتت ت ال تتتف الستتت دس ت عتتت  )
 ( اىض  ذلأق٠للمت ار ديا ا سرة  ىال دىا رتم  

 لكشف عن ل(, Kruskal-Wallis Testواالس ) –(: نتائج تحلٌل اختباركروسكال 2جدول )
 فروقبٌن درجات الخٌال العلمً لدى طالبات الصف السادس تبعاً للمتغٌر دخل األسرة.ال

 مستوى الداللة درجات الحرٌة 2كا متوسط الرتب العدد المجموعات الخٌال العلمً

 الدرجة الكلٌة

 42.10 5 ( آالف5أقل من )

 30.71 43 ( ألف12( إلى )5من ) 0.17 2 3.60

 24.92 12 ( ألف12)أكثر من 

 ىايس –( ى عتتتتتتتتتتتتتتتتد ا تتتتتتتتتتتتتتتتراء ايت  رارىستتتتتتتتتتتتتتتتا ا ٠ت تتتتتتتتتتتتتتتتاب متتتتتتتتتتتتتتتتب ال تتتتتتتتتتتتتتتتدىا رتتتتتتتتتتتتتتتتتم  
  Kruskal-Wallis Test  لله ي تى د فرى  ذات ديلة ا   ةاة علتد مستتى  الدالتة   )α≤ 
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ب ٠( يستتتت    ت أفتتتراد عالتتتة الدراستتتة تعتتتز  للمت اتتتر ديتتتا ا ستتترةق  اتتتث  ل تتتت تامتتتة باتتت 62ق6
(ق ىهتذا اعلتم عتدم ى تىد أثتر لمستتى  ديتا ا سترة 3.90 مستى  الديلة  ( ى 3..0الم سى ة  

فم تلماة اليا ا العلمم للط ل  تق ىتت   هذ  اللتا ة مو م  تى لت الاه لتا ة دراسة   م مىد 
( فم عدم ى ىد فرى   تاب در ت ت اليات ا العلمتم لتد  ط ل ت ت ال تف الست دس ت عت    ٠662  

لتأ ار تو التى  ط اعتة ال ات ة   لممملاتة العر اتة الستعىداة التتى تؤاتد للمت ار ديا ا سرة ىلعا ذ
على أهماة التعلام لل ماو ىت رص ال اىمة السعىداة علتى تتذلاا اتا ال تع ب متب أ تا إت  تة 
التعلام لل ماو قام  أب ارت  ع الديا لد  المىاطب السعىد   دتاا عت م  عتا ال ترى  ماتر دالتة 

ى تلماتة اليات ا العلمتم لتد  الط ل ت تق امت  اب التعلتام هتى  ت  ا   ةا  لمستىد ديتا ا سترة فت
متت ح لل ماتتو ىا تت  ت ايب اتتا ىستت ةا التالىلى اتت  ىالمعلىمتت ت مت  تتة دايتتا المملاتتة ى  ستتع ر 
زهادة استطاو ا  مىاطب اب ا  ا علاا  ىاست اد ملا  ا لام اىتر ىايلترلتت ىالمرا تو العلماتة 

  ء   ىلعا ط اعتة الع تر ال ت لى ىالتعتدم التالىلتى ى التذ  مم  ي اس ب عبء اض فى على اي
استتىد دتتتى  لتتداب العتت لم ال ر تتى  عتتا اهتم ملتت   تت لتعلام امتترا  تمتتت  ىضتترىرت  علتتى اتتا فتترد اتتى 

 لستطاو أب لىااب التعدم ىالتطىر   ض اللظر عب المستى  ايتت  د  لةسرة ق
 Mannىتلم   –تيدام ايت  ر م ب أم    للس ة لمت ار لىع التعلام  ي ص  ع م( تم اس

Whitney Test  للادف عب ال ترى   تاب در تة الط ل ت ت علتى معات س اليات ا العلمتم تعتز  )
 ( اىض  ذلأق2لمت ار لىع التعلام ىال دىا الت لم رتم  

 (, للفرويMann Whitney Testوتنً ) –(: نتائج اختبار مان 3جدول )
 نة الدراسة تبعاً لنوع التعلٌم.بٌن درجات الخٌال العلمً ألفراد عٌ 

الخٌىىىىىىىىىىىىىىىىىال 
 العلمً

 نوع التعلٌم
متوسىىىىىطالر العدد

 تب

 –مىىىىىان معلمىىىىىة
 وتنً

معلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 وٌكسون

قٌمىىىىىىىىىىىة 
 )ز(

 مستوى الداللة

 الدرجة الكلٌة
 32,64 40 عام

314.50 524.50 -1.37 0.17 
 26,22 20 خاص

دىا رتم    د فرى  ذات ديل تة إ  ت ةاة ( إلى أله ي تى 2أد رت اللت ةف ام  اقْظِاره  ال  
(  تتاب متىستتط ت استتت    ت أفتتراد عالتتة الدراستتة  تتىا در تتة الياتت ا 0.05علتتد مستتتى  الديلتتة  

(ق أد 3.90العلمتتم ت عتت   لمت اتتر لتتىع التعلتتام  عتت م  يتت ص(   اتتث  ل تتت تامتتة مستتتى  الديلتتة  
ء اتتت لىا متتتب ألتتته ي اى تتتد فتتتر  فتتتم مستتتتى  الياتتت ا العلمتتتم  تتتاب ط ل تتت ت ال تتتف الستتت دس ستتتىا
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المتتدارس ال اىماتتة أم المتتدارس ا هلاتتةق ىفتتى  تتدىد علتتم ال   ثتتة لتتم ت تتر  دراستت ت مع رلتتة  تتاب 
المدارس ال اىماة  ىا هلاة فم مستى  اليا ا العلمم  لذا ساعت تر ت ستار ال   ثتة علتى ى اتة 

اي تداةاتة  لظره  التم تر و فاا  عدم ى ىد فرى   اب الط ل  ت فم المتدارس ال اىماتة   لمر لتة
ىالط ل تت ت فتتم المتتدارس ا هلاتتة   لمر لتتة اي تداةاتتة فتتم مستتتى  الياتت ا العلمتتم  ستت ب متت  ادتتاد  
العتت لم  دتتاا عتت م متتب مت اتترات ىتعتتدم علمتتم ىتالىلتتى م فتتم دتتتى الم تت يت ىالمملاتتة العر اتتة 
الستتتعىداة  ى تتته يتتت ص  اتتتث أ تتت  ت المتتتدارس تماتتتا إلتتتى اللمىذ اتتتة  ستتت ب عمتتتا ال اىمتتتة 

داة علتى تتىفار ا فتة المتطل ت ت ا س ستاة فتم المتدارس التتم تا تا للطتةب أب ات ىتتىا فتم السعى 
امتت  أب الياتت ا العلمتتم لتتاس لتته  تتدىد أى تاتتىد ه(ق0220 ت ىستتط  2٠ تعمتتامدتتتى الم تت يت 

تملتتو  تت   ه متتب مم رستتته ىلعللتت  لعلتتم متت   تتدث متتو العلمتت ء أمثتت ا االدتتتاب أى أداستتىب أى طتته 
قققق ىمارهم   سل د ألام ادتراىا فم مىضىع ىا د ىهى ال تعى  ت التتم   ساب أى ا مد زىاا

ىا اتتتام ىلاتتب إ تترارهم علتتى الت تتى  ىياتت لام العلمتتم الىاستتو  علاتتم ات تتدىب ال تتع ب   تتض 
 اللظر عب الظرىف الم اطة  امق

ىتتتر  ال   ثتتة أب الستت ب فتتم ذلتتأ اعتتىد لتتتىفار ل تتس ال تترص لتتد  الط ل تت ت ستتىاء فتتم 
ىماتتتة أم ا هلاتتتة  ىأب الملتتت هف التتتتم ادرستتتىلا  تاتتت د تاتتتىب متدتتت  ه متتتو إضتتت ف ت المتتتدارس ال ا

 ستتتاطة لتتتد  المتتتدارس ا هلاتتتة  ىأب ال تتترص ىالياتتت رات مت  تتتة ل ماتتتو الط ل تتت ت ستتتىاء ط ل تتت ت 
 المدارس ال اىماة أم ا هلاةق

التسىىاؤل الرابىىع: والىىذي ٌىىنص علىىى:  هىىل توجىىد فىىروي ذات داللىىة احصىىائٌة بىىٌن 
جىىات مهىىارات التفكٌىىر االبىىداعً لىىدى عٌنىىة الدراسىىة تبعىىا متوسىىطات در

 (؟ .نوع التعلٌم -غٌرات )دخل االسرة لمت

 Kruskal-Wallisىايس   –لإل   تة عتب هتذا الستؤاا تتم استتيدام ايت ت ر ارىستا ا 

Test  )تترى   تتاب در ت ت الط ل تت ت علتتى معاتت س الت ااتر اي تتداعم ت عتت   للمت اتتر للادتف عتتب ال 
 ( اىض  ذلأق2ىال دىا رتم  ديا ا سرة  

للكشف عن (, Kruskal-Wallis Testواالس ) –(: نتائج تحلٌل اختباركروسكال 4جدول )
 فروي ال

 بٌن درجات مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى طالبات الصف السادس تبعاً للمتغٌر دخل األسرة.

 2كا متوسط الرتب العدد المجموعات الخٌال العلمً
درجات 
 الحرٌة

ى مستو
 الداللة

 0.88 2 0.26 34,20 5 ( آالف5أقل من ) الدرجة الكلٌة
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 30,29 43 ( ألف12( إلى )5من )

 29,71 12 ( ألف12أكثر من )

 ىايس  –( ى عتتتتتتتتتتتتتتتتد ا تتتتتتتتتتتتتتتتراء ايت  رارىستتتتتتتتتتتتتتتتا ا 2ت تتتتتتتتتتتتتتتتاب متتتتتتتتتتتتتتتتب ال تتتتتتتتتتتتتتتتدىا رتتتتتتتتتتتتتتتتتم  
 Kruskal-Wallis Test  ي تى تتتد فتتترى  ذات ديلتتتة ا  تتت ةاة علتتتد مستتتتى  الدالتتتة  )α≤ 

ب ٠( يستتتت    ت أفتتتراد عالتتتة الدراستتتة تعتتتز  للمت اتتتر ديتتتا ا ستتترةق  اتتتث  ل تتتت تامتتتة باتتت 62ق6
(ق ىهتذا اعلتم عتدم ى تىد أثتر لمستتى  ديتا ا سترة 3.99( ى مستى  الديلة  ...3الم سى ة  

ىتت   هتتتذ  اللتا تتتة متتتو متتت  أدتتت ر إلاتتته  تتترىاب فتتتم تلماتتتة ماتتت رات الت ااتتتر اي تتتداعم للط ل تتت تق
أاتتد علتتى أب الم تتدعاب ام رستتىب اي تتداع فتتم ظتترىف ميتل تتة ى تتع ة ىلاتتب متت   (  اتتث٠661 

ا معاتتم هتتى تتتىافر دتترىط اي تتداع  ىلعتتا  عضتتل  اعتعتتد التته  م تترد تتتىفار اتتا ايما لتت ت الم داتتة 
ىالتالىلى اة ل  ل ء اماتب زات دة اي تداع ىلمتى العتدرات اي داعاتة تلع ةات ق  ت لعاس فعتد تاتىب هتذ  

لةل تراف أب لتم ا ستب ال ترد الت ترف فاات   ى  لتت لم فتإب العةتتة  تاب مستتى  الم ت در متدع ة 
ديا ا سرة ىالعدرات اي داعاة لتم تاتب دالتة  ىتعت تر ال   ثتة هتذ  اللتا تة ملطعاتة ل تد  عاتد  ب 
الم دع داةم  ا ب أب ات د  ال ع ب ام ا عت  أ ةمته ىطمى  تتهق ىعلتى الترمم متب ايتتةف 

ىايتةف الظرىف ال اةاة المقدا لة لدي ا تام إي أب هلت أ  ىالتب مدتتراة  إ داع ت الم دعاب 
 تتتاب الم تتتدعاب مثتتتا: الدافعاتتتة  ىايستتتتعةلاة ى ب الم تتت مرة  ىالط تتتتة الع لاة ىال س ستتتاة الع لاتتتة 
للمداةت ىالعدرة الع لاة على التياا  ىالدي اة العىاة ىايا   اة  ىالتا ما مو الذات  ىالعمتا 

 ا ما مو تدراته ىأفا ر   ىايل ذاب ل ى التععاد ىامتةأ رىح الدع  ة ىالمرحق   لس  م
ىتتتتر  ال   ثتتتتة أب الستتتت ب فتتتتم ذلتتتتأ اعتتتتىد ل ستتتت طة متطل تتتت ت ط ل تتتت ت ال تتتتف الستتتت دس 
اي تتتداةم  مع رلتتة متتو متطل تت ت مرا تتا أيتتر   لتتذا فتتلب مت اتتر ديتتا ا ستترة مامتت  اتت ب لتتب اتتؤثر 

اي تداةم  ى  لت لم فإب عالة الدراسة مت  لستة متب  اتث  على متطل  ت ط ل  ت ال ف الس دس
 تىفر هذ  المتطل  ت ىلاس لديا ا سرة أثر على ت اارهب اي داعمق
 Mann Whitneyىتلتم   –أم   ي ىص مت ار لىع التعلام تم استيدام ايت  ر مت ب 

Testداعم تعتتز  (  للادتتف عتتب ال تترى   تتاب در تتة الط ل تت ت علتتى معاتت س ماتت رات الت ااتتر اي تت
 ( اىض  ذلأق2لمت ار لىع التعلام ىال دىا الت لم رتم  
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 (, للفروي بٌنMann Whitney Testوتنً ) –(: نتائج اختبار مان 5جدول )
 درجات مهارات التفكٌر اإلبداعً ألفراد عٌنة الدراسة تبعاً لنوع التعلٌم. 

الخٌال 
 العلمً

نوع 
 التعلٌم

 العدد
 متوسط
 الرتب

 –مان معلمة
 نًوت

 معلمة
 وٌككسون

قٌمة 
 )ز(

 مستوى الداللة

 الدرجة الكلٌة
 31,60 40 عام

356.00 566.00 -0.69 0.49 
 28,30 20 خاص

 (ق 62قα≤ 6*ذات دالة إ   ةا  علد مستى  ديلة  
دىا رتم   ( أله ي تى د فرى  ذات ديل ة إ   ةاة علد 2أد رت اللت ةف ام  اقْظِاره  ال  

(  تتاب متىستتط ت استتت    ت أفتتراد عالتتة الدراستتة  تتىا در تتة ط ل تت ت α =0.05  مستتتى  الديلتتة
ال ف الس دس علتى معات س مات رات الت ااتر اي تداعم ت عت   لمت اتر لتىع التعلتام  عت م  يت ص(ق 

(ق أد أله ي اى د أثر لمت ار لتىع التعلتام  عت م  أهلتم( علتى 1..3 اث  ل ت مستى  الديلة  
 لد  ط ل  ت ال ف الس دس اي تداةمق در ة الت اار اي داعم

ىتتتر  ال   ثتتة أب الستت ب فتتم ذلتتأ اعتتىد لتتتىفار ل تتس ال تترص لتتد  الط ل تت ت ستتىاء فتتم 
المتتتدارس ال اىماتتتة أم ا هلاتتتة  ىأب الملتتت هف التتتتم ادرستتتىلا  تاتتت د تاتتتىب متدتتت  ه متتتو إضتتت ف ت 

ستتتىاء ط ل تتت ت   ستتتاطة لتتتد  المتتتدارس ا هلاتتتة  ىأب ال تتترص ىالياتتت رات مت  تتتة ل ماتتتو الط ل تتت ت
( فتم ضتىء 0111المدارس ال اىماة أم الي  ةق ىتت   هتذ  اللتا تة متو مت  أدت ر إلاته  ت ل   

لظراة ال دطلت ىالتم تؤاد هذ  اللظراة علتى أب الدتيص الم تدع لداته  س ستاة  م لاتة تمالته 
ستتمى متتب التعتت ء اييتاتت ر الى اتتد المطتترىح متتب  تتاب عتتدة  ايتاتت رات  ىهتتذا  اييتاتت ر الى اتتد ىا

(ق ىتر  ال   ثة أب الس ب فم ذلأ اعىد لتىفار ل س ال رص Good Gestaltال دطلت ال اد  
لتتد  الط ل تت ت ستتىاء فتتم المتتدارس ال اىماتتة أم ا هلاتتة  ىأب الملتت هف التتتم ادرستتىلا  تاتت د تاتتىب 

 متد  ه مو إض ف ت  ساطة لد  المدارس ا هلاةق

 :جــــص النحائــــملخ
دالتة  تاب اليات ا العلمتم ىمات رات الت ااتر اي تداعى لتد  ط ل ت ت  هل أ عةتتة ارت  طاته -0

 ال ف الس دس اي تداةمق

أب المتىسط ال س  م الالتم يستت    ت أفتراد عالتة الدراستة علتى معات س اليات ا العلمتم  -٠
 ( ى در ة  مرت عة(ق22ق0 ل   
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داعم لط ل تتت ت أب ماتت رة ا  تت لة ا اثتتر ألتدتت را ىتتتىفرا  متتتب  تتاب ماتت رات الت ااتتر اي تت  -2
(  16ق6(  الاات  مات رة الت   تاا ى ل تت تامتات   10ق6ال ف الس دس ى ل ت تامتات   

 (ق000ق6(  ىأيارا    ءت ما رة الطةتة  عامة  ل ت  02ق6ثم المرىلة ى ل ت تامتا   

عدم ى ىد فرى  ذات ديل ة إ   ةاة  اب متىسط ت است    ت أفراد عالة الدراسة علتى  -2
 قالعلمم ت ع   للمت ارات  ديا ا سرة  لىع التعلام( معا س اليا ا

(  تاب متىستط ت α =0.05عدم ى تىد فترى  ذات ديل تة إ  ت ةاة علتد مستتى  الديلتة   -2
استتتت    ت أفتتتراد عالتتتة الدراستتتة علتتتى معاتتت س الت ااتتتر اي تتتداعم ت عتتت   للمت اتتترات  ديتتتا 

 ا سرة  لىع التعلام(ق

 :ةـــــات الذراســــجىصي

رفو در ة اليات ا العلمتم ىمات رات الت ااتر اي تداعم علتد الطل تة متب يتةا  العما على -0
تدتتتت او المعلمتتتتاب علتتتتى العتتتتراءة ىالمط لعتتتتة ىزاتتتت رة المات تتتت ت  ىمتتتتب هلتتتت  اتتتتلتم ايهتمتتتت م 

   لمات ة المدرساة ىتزىاده    لاتب المل س ة الداعة ىال ذا ة ىالتم تل م ا تا   تامق

ة ىاستتيدام الىست ةا التعلاماتة متب ت تا المعلمت ت  لتدىره  زا دة ايهتمت م   لت ت رب العلمات -٠
فم رفتو در تة اليات ا العلمتم ىمات رات الت ااتر اي تداعم علتد الطل تة  لتاتىاب ات  هت ت 

 إا   اة ل ى الدراسة ىطلب المعرفة  داا ع مق

العمتتتا إلتتتى تىظاتتتف الياتتت ا العلمتتتم ىماتتت رات الت ااتتتر اي تتتداعم  طراعتتتة م  دتتترة ىماتتتر  -2
ب ت تتا المعلمت ت أثلتت ء التدرىس  ىاستتيدام طتتر  التتدراس الميتل تتة ليدمتة هتتذا م  دترة مت
 ال  لبق

عمتتتا  تتترامف ىألدتتتطة ي  تتتة   للدتتتىء فتتتم المدرستتتة  تراتتتز علتتتى رفتتتو الياتتت ا العلمتتتم  -2
 ىما رات الت اار اي داعمق

 ة:ـــــات الذراســـمقحرح

 ت الت اار اي داعمقت مام مس  ع ت للط ل  ت تاتم  رفو مستى  اليا ا العلمم ىما را -0

 .إ راء دراس ت  ىا اليا ا العلمم ىعةتته  مت ارات مثا الذا ء ىالت  اا الدراسم -٠
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إ تتتراء دراستتتة مدتتت  اة  تتتىا الياتتت ا العلمتتتم ىعةتتتتته  ماتتت رات الت ااتتتر اي تتتداعم لتتتذىد  -2
 .ىالع دااب  )الع  لاب للتعلم(اي تا   ت الي  ة 
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 عــــــــــــراجــــــــــــــالم

 :ربٌةــــع العـــراجـــلما

 0ط  التفل)اار اإلبااداعي رم)ااة م اات بل)ة (٠660م متتد    يلاتتا م متتد ىستتةمة  أ تتى تتتىرة  
 دار اللدر العر اةق  م ر

 م :لة  ي ار)دة   فلل دأ   ليا ا العلممقق لتلماة اي داع ىالمىه ة  (٠602يلاا    أ ى تىرة
 لرا ط:: مت ح على ا٠602\06\٠2 ت راأ   الشرق األو ط

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=72&issueno=13115&ar

ticle=777961#.VOKBA_mUfqE 
  لا  مان الوااو ال اببي وم اتوى التفل)ر اإلبداعي وعالقتاه ب  ٠662ي لد م مىد  أ ى لد

ال  معتتتة   رستتت لة م  ستتتار الطمااول لااادى تالم)اان الصاااف)ن الخاا:م  وال ااا:د  اابتاادائ))ن
 المدالة الملىرةق  ايسةماة

 ملدتتىرات ات تت د الاتتت ب العتترب  تعاا:ر)  الخ)اا:  العلمااي (٠660   إت تت د الاتتت ب العتترب  
 م رق

 ء   دىر المدرستة ىا سترة ىالم تمتو  فتى عةتة اي داع   ليا ا ىالتذا   (0110عمر     در
 .11العدد  ٠0الم لد . مالة لل)ة الترب)ة ا:معة قطر تلماة اي تا ر

 ف علاة  رل مف ألدطة مى ه فم تلماتة تتدرات الت ااتر   (٠662 دىر م مد رادد     ى   م
تمر  ماام   مرلااا رع:)ااة المونااوب)ن  اي تتداعم لتتد  ط ل تت ت المر لتتة الثتت لىد  مملاتتة ال  تتراب

 ق20٠ -٠10ص   (0الم لد    مملاة ال  راب  المال  العربي للمونوب)ن
   دار ال راة للط  عةق   داد 2 طالتفل)ر  ي اإل الم (0111ال  لاس لم ا مد الداأ 

 فترع الىستط  ماتب التر اة ىالعلتام  بش:ن المدار  النمونا)ة (0220ت ىسط  2٠ تعمام  
 ماة المارمةق

   تخدام الح: ااااااااااااااااوي  ااااااااااااااااي تنم)ااااااااااااااااة التفل)اااااااااااااااار ا اااااااااااااااا (٠66٠ ستتتتتتتتتتتتتتتتاب م مد
 دار ال ارق ا ردب ٠ط اابتل:ري

 مالااة   ملظىمتتة الياتت ا ىاي تتداع ىالتتذا ء  (0116م تتدد راةتتد    م متتد علتتم ىستت لم   لتتىرة
 ق21 -20ص    العدد الرا و  السلة الث لثة  ا:معة وم ال رى للبحوث العلم)ة

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=72&issueno=13115&article=777961#.VOKBA_mUfqE
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=72&issueno=13115&article=777961#.VOKBA_mUfqE
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   دار ا ب  زمق    ارىت0ط بداع)ةطر) ة لتول)د األ ل:ر اإل 03 (0111ال م دد علم 

 الماتتب ال ت معم ال تداث ٠ط رع:)ة المونوب)ن والمبدع)ن  (٠666رمض ب م مد  يلا ة  
 ايسالدراةق

   مات تة    ا ردب٠ط مه:رات التفل)ر و ارعة البد)هاة وح :ئاي تدر)ب)اة (٠660را ب م مد
 ال ةح لللدر ىالتىزاوق

 تر مةمستتتتت لع دال ا  ىفير الم لس0ط لخااااا: الع:موا اإلباااااداع (0111 رىدا  الاستتتتلدىر  
 الاىاتق ىال لىب  للثع فة الىطلم

 عم ب  .ط تدر)  مه:رات التفل)ر المض مئ:ت األمثلة التطب) )ة  (٠660 ىدت    سع دة  
 دار الدرى ق

   دار ىاةتتا للط  عتتة  ا ردب   عمتت ب 0 طم دمااة  ااي اإلبااداع(ق٠66٠الستترىر  ل داتت  ه اتتاق
 ىاللدرق

 عالقاااة ال ااادرات اإلبداع)اااة بااابعخ ال ااام:ت الشخصااا)ة لطلباااة  (0112دل ب  الستتتلط لم ع
   معة   دادق  الاة التر اة  رس لة داتىرا المرحلة اإلعداد)ة 

 الخ)اااااا:  وحاااااااي اا اااااااتطالع واإلباااااااداع  اااااااي المرحلاااااااة ( : 0110ع دا ل ماتتتتتتتد   دتتتتتت ار
 مط ىع ت المراز العىمم لثع فة الط ا الع هرةق 0ط اابتدائ)ة

 معتة   رس لة م  ستار تنم)ة ال درات اابداع)ة لدى ااطف:   ( ٠660اععىب   الد رىلم  
 م رق   لىاب

 مدى تأث)ر االع:ي اإلللترون)ة على تنم)ة الخ):  العلماي  ( ٠662سلاة م متد   الد فعم 
 م رق    معة تل ة السىاس  الاة التر اة   لسىاس  رس لة م  ستار لد  ا ط  ا

 ىزارة الد  ب عم ب ا ردبق    طتنم)ة التفل)ر اإلبداعي (٠660 الدايلم  ع دا لع در 

 رست لة م  ستتار  العةتتة  تاب ايلتمت ء ىالت ااتر اي تداعم (٠660الت ت ر م متد     ت  ب    
 ماة المارمةق    معة ام العر 

   رستتتتت لة وثرا تخدامطر) ةالوحداتف):لتفل)راابتل:ر)والتحصااااا)لف):لعلوم(ق0111ال تتتتتراف زا د 
   معة المى اق  الاة التر اة ستارم  



بدر بنت عبد هللا قبالن 
 العصٌمً

لدى عٌنة من تلمٌذات  عالقته بمهارات التفكٌر اإلبداعًالخٌال العلمً و
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   عمتت ب ا ردب: دار المستتارة 0 طتنم)ااة قاادرات التفل)اار اإلبااداعي(ق ٠660الطاطتتم م متتد 
 لللدر ىالتىزاو ىالط  عةق

 ال اادرة علااى التفل)اار اا ااتدالي والتفل)اار اابتلاا:ري وحاا   ( ٠661ماتت  م متتدق    العتا تتم
ة العلااوم لاادى ع)نااة ماان ط:لباا:ت الصاا  المشاالالت وعالقتهاا: ب:لتحصاا)  الدرا ااي  ااي ماا:د

   معة أم العر ق  رس لة داتىرا  ال :د  اابتدائي بمد)نة ملة الملرمة
 مراز   عمتت ب0 طتطااور التفل)اار عنااد الطفاا (ق0116اىستتف    ع تتدا لاتت دد  ل اتتا ىدتت هاب

 ملام للت مام ىالط  عةق
   دار الاتت زىرد   دبا ر  عمتت ب 2 طالاانل: و تنم)تااه لاادى وطف:لناا: ( ٠662علاتتىات  م متتد

 العلماة لللدر ىالتىزاوق

   دار الثع فتتتتتتة للتتتتتتلش   ردبا    عمتتتتتت ب٠ طالتفل)اااااار عنااااااد األطفاااااا:  (٠662متتتتتت لم م مىد
 قرىالتىزاو

 مت:ل على الرابط:  مالة را)بلا الرقم)ة  الثع فة ىال ب (٠602رام     ع  س 
http://rebelsmag.com/culture-art/ 

 مات تة التدار   العت هرة 0ط  ودي األطف:   ي الع:لم المع:صار (٠666إسم عاا    ع د ال ت ح
 العر اة للات بق

 ع:ل)ااة برناا:مر تاادر)بي قاا:م علااى قصاا  الخ)اا:   ااي تنم)ااة  (٠600ستتعد مع تتا    الع تتد 
  رست لة داتتىرا   مه:رات التفل)ر اإلبداعي وحا  المشالالت لادى معلماي المرحلاة األ : ا)ة

 عم بق  ال  معة ا ردلاة  الاة الدراس ت العلا 
 اثر إ ترات)ا)ة التدر)  التب:دلي  ي تنم)ة بعخ مه:رات  (٠602ع مر اىسف    الع ادد

  التفل)ر اإلبداعي لدى تالم)ن الص  ال :د  اابتدائي وم)لهم نحو ما:دة ال ارا ة العرب)اة
 الرا ضق   ب سعىد ايسةماة   معة ايم م م مد  رس لة م  ستار

http://rebelsmag.com/culture-art/
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 اثاار التعلاا)م التخ)لااي علااى تحصاا)  ماا:دة الر): اا):ت لاادى  ( ٠662م متتد   متتد    العر تتة
  رست لة م  ستتار  ط:لب:ت الص  الت: ض  ي مدار  الواوث الت:بعاة لول:لاة الواوث الدول)اة

 فلسطابق    معة العدس
  رل على ل  من بعاخ المها:رات ت:ث)ر برن:مر ترب)ة حرل)ة م ت(ق٠66٠را   ا فو    العزة

ىرتتة   ثاتة معدمتة للمتؤتمر العلمتم   اا : )ة واابتل:ر)اة الحرل)اة اطفا:  م:قبا  المدر اة
   معة الع هرة ق الاة را ض ايط  ا  ايىا 

 ال ضت ء فاعلتىم المعرفتم اللمتى استراع على ت ةم معترح  رل مف (0111  ع  ف  سب  عطاة 
  معتتة   الاتتة التر اتتة  رستت لة م  ستتتار  ايعداداتتة المر لتتة ماتتذدتتة العلماتتا الياتت ا لتلماتتة

 م رق  ايسم علاة

   اي تداةاتتتة ىمر لتتتى الرىضتتتة دت ط تت ا العلماتتتا ىالياتت ا اي تتتداع تلماتتة (٠606علتتى رادتتتد 
 ق دا ىلاى للط  عة ىاللدر ق عم ب ق ايردبق  ٠ط  ايىلى  الط عة ىايعداداة

  ال ااااااااااااااااااااا:مو   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب اععتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىبق  دق ت(ق ال اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترىز أ  دد م دالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداب م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
   ارىت ل ل ب:دار العلم لل ماوق2 جالمح)ط

   ا ردب:دار ال اتر للط  عتة   عمت ب  تعل)م التفل)ر للمرحلة األ : ا)ة (٠660تط مم ل ا ة
 ىاللدر ىالتىزاو ق

   مت ح على الرا ط:   الخ):  العلمي (٠602المىسىعة ال رة 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84

_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A وامااة التعلاا)م  (٠662 ف    اتىم ز 
دار اللاضة العر اةق الع هرة  تر مة ا مد يارد  ط   ي ع:لمن: المع:صر  

 التفل)اار اا ااتدالي المنط ااي لاادى معلمااي العلااوم وثناا:   ( ٠606إستتم عاا ر تتب   م تتدد
رستتت لة  ودائااه التدر) ااي وعالقتاااه بتنم)ااة الخ)ااا:  العلمااي لااادى تالم)اان المرحلاااة اابتدائ)ااة

 م رق   معة عاب دمس الاة التر اة  م  ستار
 ا ط:مت  ة على الر   مدىلة إلاترىلاة  (ق العىالم الي اة فم ال ازا ء٠602ا سابق    م   ح 

     http://mesbahyacine.blogspot.com/ ٠602 00 /blog-post_2202.html# 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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   مت ح على الرا ط:   (ق اليا ا العلمم٠602المىسىعة ال رةق 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D 1% AE%D 1%1 A%D 1% A 2% D 1%12
_%D 1% B 1% D 1%12% D 1%12% D 1%1 A 

 متت ح   اللظراتة اللست اة للم تتدةاب (ق٠602اتتب م تى تة لعت لم  ترق    مىسىعة الاتب ال رة
 على الرا ط:

http://ar.wikibooks.org/wiki/%D%10%1D%1B%1D%1B%0D1%1A%D%1A1
_%D%1A%2D%12%1D%10%1D%1B%2D%1A%1D1%1A%D%1A1_%D

%12%1D%12%1D%12%1D%1A%1D%1AA%D%1AF%D%1A%0D1%1A%

D10%1 

  2ط علاام الاانف  التلااو)ني الطفولااة والمران ااة (0111اىستتف   هرمز تت  ح ىا تتراهام 
 دارالاتب للط  عة ىاللدرق   داد 

   لر اوم وعالقتاه ب:إلباداع لادى الان ا)ن مان الخ)ا:   اي ا (٠660هل ء م مد عتىض
  رس لة م  ستار الاة التر اة ال لاة   معة  لىابق نة .9الى  . ن 

 متت ح علتى   (ق اللظراة اللست اة للم تتدةاب٠602اتب م تى ة لع لم  رق    ىاام الاتب
 الرا ط:

http://ar.wikibooks.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%

8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%

D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%

AA%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D9%86 

 دراستتة الخ)اا:  العلمااي لاادى اطفاا:  دو  الخلاا)ر العربااي "    9110نشااوان ال  )ع ااوي
 مادالاة ب ماتب التر اة العر اة لدىا اليلاف   لرا ض ق
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