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Abstract 

This research aims to build a proposed program according to the creative vision and to define 

its effectiveness in developing the imaginative writing skills of fifth-grade literary students, and to 

achieve the goals of the research. The two researchers followed the descriptive method procedures 

and the experimental method procedures, as they prepared a proposed program that the two 

researchers verified its validity by presenting it to a group of arbitrators. 

In order to know the effectiveness of the proposed program; The two researchers adopted an 

experimental design with partial control, and the two researchers randomly selected the secondary 

stars, in the same way they chose Division (A) to represent the experimental group and Division (B) 

to represent the control group by (30) students for each group. Set of variables. 

As for the research tool, the two researchers built a test in imaginative writing skills of the 

type of essay questions, and they also built a standard for correcting it. They verified the validity of 

the test and the validity of the criterion after presenting it to a group of arbitrators. After conducting 

the experiment, the test was applied to the students of the research sample, and after processing the 

data statistically using a group of statistical methods, the research found a statistically significant 

difference in the test of imaginary writing skills in favor of the experimental group at a significance 

level (0.05), and there is no statistically significant difference in Post-test and postponed testing of 

the experimental group at a level of significance (05,0). In light of the research results, the two 

researchers concluded a number of conclusions. They also recommended a set of recommendations 

and proposals as an extension and completion of the research. 
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 الملخص
ات ند طالبيرمي هذا البحث بناء برنامج على وفق التصّور االبداعي وتعّرف فاعليته في تنمية مهارات الكتابة التخيلية ع

تاشبه المنهج  واجراءاتاتبعْت الباحثتان إجراءات المنهج الوصفّي,  وقدالصف الخامس األدبي،  قترًحا برنامًجا م التجريبّي، اذ أعدَّ
 الحيته، من طريق عرضه على مجموعة من الُمحكمين.تحققْت الباحثتان من ص

انوية ثن عشوائًيا وقد اختارت الباحثتازئّي، ضبٍط جُ  ذا ايً تجريبّ  اتصميمً ؛ اعتمدت الباحثتان البرنامجومن أجل تعّرف فاعلية 
( 30واقع )جموعة الضابطة ب، بالطريقة نفسها اختارتا شعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية وشعبة )ب( لتمثل المللبنات النجوم

 بين طالبات مجموعتي البحث في مجموعة من المتغيرات.  احصائًيا ، ثم كافأت الباحثتانطالبة لّكل مجموعة
وقد  أما أداة البحث، فقد بنت الباحثتان اختباًرا في مهارات الكتابة التخيلية من نوع أسئلة المقال، كما بنْتا معياًرا لتصحيحه،

تحققتا من صدق االختبار وصالحية المعيار بعد عرضه على مجموعة من المحكمين. وبعد اجراء التجربة ُطبَِّّق االختبار على 
فرق وجود  توصل البحث الىطالبات عينة البحث، وبعد معالجة البيانات احصائًيا باستعمال مجموعة من الوسائل االحصائية، 
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 دال ق فر وليس هناك ، (0,05لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة ) الكتابة التخيلية مهاراتفي اختبار  اإحصائيً  دال
في ضوء نتائج البحث استنتجت و ، (05,0عند مستوى داللة )البعدي واالختبار المؤجل للمجموعة التجريبية ختبار االفي  اإحصائيً 

 توصيات والمقترحات امتدادًا للبحث واستكمااًل له.الباحثتان عدًدا من االستنتاجات، كما أوصتا بمجموعة من ال
  الكتابة التخيلية.، تنميةتصّور ابداعي،  فاعلية، برنامج،الكلمات المفتاحية: 

لفصل األول: التعريف بالبحثا -1  
  مشكلة البحث: 1 -1

عّد تما أنها مختلفة من التفكير، كعلى الرغم من أهمية الكتابة بوصفها عملية ذهنية تسهم في اكساب الطلبة مهارات وانماط 
 قف غنيةها كمواأحد المداخل التي تسهم في تنمية مهارات لغوية متنوعة، اال أنها لم تلق عناية كافية من قبل المعلمين في استثمار 

اء استقر د فعن ،الذي أصبحت حصصه أكثر اهمااًل، وأقلها نشاًطا وتفكيًرا ،درس التعبيرجد في ، وهذا ما وُ للتدريب على التفكير
 ضعف: نهاممتعددة  مظاهرالى  يرجعمر الذي قد األ، الكتابة فييعانون من ضعف الطلبة  جد أنَّ وُ  والدراسات السابقة االدبيات

سفرْت نتائج فقد أ ،لوافتقارها لعناصر الخيا، فكاروسطحية األ اللغوية تهمضعف ذخير ب تتمثلالتي الطلبة  يمتلكهاالمهارات التي 
( أنَّ 2008أكدَّت نتائج دراسة الربيعّي وكاظم ) وقد ،( عن أسباب تدني مستوى الطلبة في الكتابة1997المال وفاطمة )دراسة 

وابداعية  وظيفيةمن الكتابة انواع في الرؤية عند معظم مدرسي اللغة العربية، فمعظمهم يجهلون الفرق بين واضًحا هناك قصوًرا 
  (45: 2008.)الربيعّي وكاظم، وغيرها

 متنوعةبأشكالها ال أفكارهم وانشطتهمأنَّ خوف الطلبة من تعرضهم للوم والتوبيخ عند تقديم ( الى 2010يشير الصوفي ) 
 ن العواطفمن الحرية والتعبير ع ا رحًباواسعً  امناخً  يتطلبواالبداع، وهو بطبيعته عالم  الخياليحول بينهم وبين ولوج عالم 

. ئم مخيلتهمالختيار ما يالواتاحة الفرصة أمامهم ، الكتابة فياالضطراب الحاصل  واالحاسيس؛ لذلك ال ُبدَّ من تخليص الطلبة من
  (19 :2010)الصوفي، 

رهم أفكا نميةلتافتقار الطلبة الى األدوات والبرامج والعناصر المساعدة التي تلزمهم و فر دليل يساعد المعلم، اعدم تو نَّ ا
ن الطلبة م فكثير ،التخيلية ومنها الكتابة فيمن االسباب التي تسهم في ضعف طلبة المرحلة االعدادية  يعد  ، وتوسيع مخيلتهم

 مدرسينالأمزجة بمحكوًما  ن نتاج ما يكتبونه قد يكو   عن أنَّ فضاًل  مام المهمات التعبيرية الكتابية،أاالكتراث  عدمحالة  يدخلون في
  (132: 2011)قطامي ومريم،  .العقلية والنفسية التي ال تالئم مستوياتهم للطلبةموضوعات التي ُتطرح الضعف  من حيث

جرت الباحثتان دراسة استطالعية استهدفتا من ورائها التعرف على أسباب ضعف طالبات المرحلة وفي ضوء ما سبق أ
بانة الى ت االستوقد وجهرامج المستعملة في تدريس التعبير، في مهارات الكتابة التخيلية، واالساليب واالستراتيجيات والب االعدادية
هن في لتي تقابلاوأهم المشكالت  ،التعبير ةول كيفية أدائهن التدريسي لمادها حاللغة العربية دارت اسئلت مدرساتمن  مدّرسةً عشرين 

اتيجيات عدم محاكاتهن لألساليب واالستر  المدرسات، وتبين من معظم اجابات فكارومستوى الطالبات في طرح األ ،أثناء تدريسها
، بدعالم التخيلارسات التي تنمي التفكير و الممالى منهن ، كما تفتقد كثير والبرامج الحديثة التي تراعي ايجابية المتعلم وانشطته

بير مادة التعلسس العلمية المدروسة ن كونها عملية تعليمية، وغياب األيتم بطريقة اختبارية أكثر مالذي فضاًل عن تدريس التعبير 
اية ورة العنضر  يؤكد الحاجة الماسة الىبدًء بتحديد األهداف ومروًرا بمحتواه وانشطته وتدريسه وانتهاًء بتقويمه، فكّل ما طرح 

تعتمد  حديثة ومداخلمن طريق برامج  القدرة على ممارسة التفكير بنحٍو تخيلي،من الطالبات  كي تتمكن بتطوير تعليم التعبير
 التفكير ورياضة الذهن. 

 المشكلة:  سهم في حلّ ي قد اآلتي االجابة على السؤال ولعلّ 
  دبي؟خامس االوفق التصّور االبداعي في تنمية مهارات الكتابة التخيلية عند طالبات الصف الهل يسهم برنامج مقترح على 

 أهمية البحث  1-2
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انسانية  يةخاصللغة ّياما كانت صورتها_ الوعاء االول الذي به انتقلت الينا الحضارة االنسانية وجّل التراث، فاأاللغة _  تعد  
رائح فرزته قأنظم االخالقية لألمة من طريق ما فريدة، فمن طريقها يتشكل الوجدان الشعوري وتتكون الروابط االجتماعية وتتأصل ال

 الكّتاب والشعراء والمفكرين والعلماء المعاصرين.
دة ها منفر التواصل هو ما جعلو  يدبونمو الحس األ فقد احتفظت اللغة العربية بعنصر االصالة، وكان لقدرتها على اإلبداع،

 (34: 2008اللغات األخر.)العطية، ومتميزة عن
عن  ها الفردبر التي يعبّ  التفكير، فهي الوسيلة ممارسةانما هي لغة تساعد دارسيها على ى الباحثتان أنَّ اللغة العربية تر 

د ير عن الجديي التعبالحياة االجتماعية في تغير مستمر بمختلف صورها والوانها، لذلك كان ال ُبدَّ أن يطرأ تغيير ف ، وبما أنَّ فكارهأ
ضرورة كتابة كالبعد االجتماعي االنساني يتجسد في النظرة الى ال بأسلوب حديث يرتبط بخطى التقدم االنساني السريع، وبذلك فانَّ 

 لبشر في تعاملهم اليومي مع بعضهم البعض فكًرا وحاجًة.اجتماعية انسانية انفرد بها ا
من حيث  وما يقابل هذه األهمية، المبدع الخيالبوصفها قوة عظمى في كل زمان ومكان، فيها يتجلى  أهمية الكتابةتكمن  

حدى مهارات تمثل ا، فالكتابة (20: 2010.)الصوفي، لإلقناع والتأثير فاعلةعلى تغيير العقول، ووسيلة  القوة االكثر قدرةً أنها 
الينا  ها ينقلوسيلته، فبواسطت، فضاًل عن أنها أداة االبداع و ي التعبير عن األفكار واألحاسيسالتواصل اللغوّي، ووسيلة ناجعة ف

 (198: 2005، وآخراندباء والشعراء ما تفيض به قرائحهم من عذب القول وجميل القصيد. )عبد الهادي األ
 قحاذال كاتب تحمل في مضامينها كنوًزا ال يخفيها ا، اذ انها لكتابةمن مستويات ا امتقدمً  التخيلية مستوىً الكتابة تعّد  

عليا، التفكير القارئ يمارس مستويات اليها اال بعد جهد ومثابرة  ال يمكن الوصول تنطوي على مضامين ومعانٍ و ، ومرسل مبدع
 دبية وتنميها. ة النفسية للفرد وتصقل مواهبه األوبذلك تحقق المتع ،التخيلي تتطلب مستوى متقدًما من التفكيرفهي 

لبحث عن ية، واتدريب على االنتقاء اللغوي في اختيار الكلمة الموحال فيالمتعلمين في أنها تعين الكتابة  وتظهر أهمية
ّما مخبرات،  وينقلون ما يختلج في نفوسهم منخيلة الجميلة ألفكار مبتكرة؛ فيقبلون على الكتابة بحب ورغبة، الصور الجديدة واأل

ا، البحث عنهواثارتهم نحو االستمتاع باآلثار االدبية الجميلة و  التفكيروتمكينهم من هم واكتشاف مواهبهم يؤدي الى نمو شخصيات
 (48: 2000يقودهم الى االرتقاء بقدراتهم اللغوية واالدبية في الكتابة.)الناقة،  مّما

ا؛ لتمثل اوقعها جرسً و القدرة على التأنق في التعبير؛ فيختار أقوى االلفاظ تأثيًرا واشدها ايحاًء الكاتب تخيلية الالكتابة  تمنح
اؤاًل تختلف تف المنشئ، وهذه الصور التي يرسمها صورة مبتكرة ُمعّبرة عن المعنى تعمل على تشخيص األشياء معتمدًة الخيال

ب احة للكاتتعطي مسفهي ؛ وبذلك والعاطفة الخيال ي عنصر الكتابة التخيلية تعتمد  وتشاؤًما بحسب العواطف واالحاسيس، لذلك فانَّ 
 (144-143: 2012النجار، ).تحرر من ُسلطان الواقعلل

ور ور في تطدنَّ تاريخ العلم والعلماء مليء بالقصص التي تروي كيف كان للتخيل أدل على أهمية الكتابة التخيلية، ومّما ي
 ف تم بناءفهم العديد من الظواهر وكي علىالعلم ورقيه، وكيف ساعدت قدرات التخيل والتفكير الفراغي والتفكير ثالثي االبعاد 

 (147: 2018)شحاته وليلى،  .نماذج ذهنية لها في العالم الال مرئي
ة يحقق ن الكتابمشبه بخبرة حقيقية من شأنها أن تبقى في الذاكرة لمدة اطول، فهذا اللون أما يتم تعلمه عبَر التخيل هو  انَّ 

 في ا فاعاًل ندما يتخيل المتعلم نفسه شاعًرا أو نقطة زئبق أو بذرة قمح فانه سيصبح طرفً عة نفسية وفائدة سلوكية تربوية، فمتع
 (180: 2012وسهيلة،  عبيدات.)سلوكال

م قلية تقودهعممارسات بالمتعلمين  تزويد، كان من الضروري ترتبط بالتفكيرلما كانت الكتابة التخيلية وتشير الباحثتان انه 
قدراتهم الذهنية و  وتنمية مهاراتهم معلوماتما يمتلكون من دوات التي يحتاجونها؛ إلثراء وتزودهم بالبرامج واأل، الى أداءات انتاجية

 وانتاج الجديد والمختلف. التخيلعلى 
ظهر مصطلح التصّور االبداعي نتيجة ألبحاث الدماغ، فالصورة بناء عقلي أوجدها الذهن من دون  في هذا السياقو 

على تصّور االشياء خارج نطاق  كثر قدرةكان أكلما  ،نه من القدرة على التصّوردوات تمكّ أحريض مباشر، وكلما امتلك الدماغ ت
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منطقها أو بعيًدا عن المألوف، فالتصور نشاط شديد الذاتية والشخصية، فال يوجد شخصان لديهما ذات التصّور عن كلمة 
  (646: 2013واحدة.)قطامي، 

بيعي وادراك االنسجام الطفراد للوصول الى الحواجز الداخلية لتفكير األ بإزالةتأثيره في  التصّور االبداعيأهمية  كمنت 
وك م في سلر االبداعي ال يمكن استعمالها للتحكالذات، مّما يتيح أليِّّ فرد أن يظهر في أكثر وجوهه ايجابية، فتقنيات التصوّ 

وأساليب  معظم االفراد لديهم الطاقة على توليد حلولبل أنَّ (، 26: 2010غاوين،)ادتهم.االخرين أو جعلهم يقومون بشيء ضد ار 
ة مختلفة تصّور للمشكالت بطريقايجاد يئت لهم الفرص لتطوير تلك الطاقات، مّما يساعدهم على ديدة وذكية وبارعة، اذا ما هُ ج

 ( 305: 2011.)نوفل ومحمد، البديلة متفحصين االمكانيات
ائل من وس يهواالنسجام والدهشة واالبداع، ف بالمتعلم الى درجة من االيجابية الى الوصولتساعد تقنيات التصّور االبداعي 

اًل ال مكمعنصر فعّ  يفر المنسجم طبيعًيا مع الكون، وهفي وجه التدفق المحب الوا الفرد العوائق التي تحّد من تفكيرالتحرر من 
ور ات التصستعمال تقنيستعمل بانسجام مع األهداف المراد تحقيقها، وكلما انخرط المتعلم في اتُ ال سيما عندما  ،آللية التفكير

 (42، 31: 2010االبداعي فانه سيصبح واعًيا متواصاًل. )غاوين،
اية ينبغي اعطاء العن ، لذلكواعمال الخيال التي تتطلب تشجيع التصور الدراسات ضرورة استعمال البرامج أكّدتقد ف

 .االبداعي عمليات التصّورل
تطلب يمّما ية، ُتبنى القدرات العقلية واللغو  المرحلة االعدادية، ففي هذه المرحلة فيتزداد أهمية تنمية الكتابة التخيلية 

ك من ، لذلةيالكتاب همصقل مهارات ، الذي قد يسهم فير واعمال الخيالع التصوّ البرامج واالستراتيجيات التي تشجب تزويدهم
وسيع ن به وتلتي تتجه بهم نحو التعبير السليم عما يفكرو الضروري تدريب الطلبة في هذه المرحلة على ممارسة العمليات العقلية ا

 (48: 2007.)ابو الضبعات، افتهم واطالق عنان خيالهمثق
 تناولت _تينالباحث_في حدود علم دراسة عربية أو محلية  ةأيِّ  الباحثتان تجدفلم لحداثة موضوع التصّور االبداعي، ونظًرا 

ام ع ة بنحوٍ برنامج مقترح على وفق التصّور االبداعي في أي فرع من فروع اللغة العربيتنمية مهارات الكتابة التخيلية من خالل 
 تالطالبافي كتابات  الفكريةمن العناية صوب تعميق العمليات  امر الذي يفرض اعطاء مزيدً وفي الكتابة بنحٍو خاص، األ

 .وهذا ما يهدف اليه البحث لتحقيقهوتوسيعها، 
 البحث  اهدف 1-3

 .األدبيّ  الخامسبناء برنامج ُمقترح على وفق التصّور اإلبداعي في تنمية مهارات الكتابة التخيلية عند طالبات الصف  .1
 خامسالتعّرف فاعلية البرنامج المقترح على وفق التصّور اإلبداعي في تنمية مهارات الكتابة التخيلية عند طالبات الصف  .2

 األدبّي.
 البحث فرضيتا 1-4

ات طالبييات المجموعيية فييرق ذو دالليية إحصييائية بييين متوسييط درجييات طالبييات المجموعيية التجريبييية ومتوسييط درجييليييس هنيياك  .1
 اختبار مهارات الكتابة التخيلية.الضابطة في 

 لييس هنياك فيرق ذو داللية إحصيائية بيين درجيات االختبيار البعيدي، ودرجيات االختبيار المؤجيل لطالبيات المجموعية التجريبييية .2
 ات الكتابة التخيلية.في اختبار مهار 

 البحث حدود 1-5
 .اإلعدادية لإلناث في مركز محافظة بابلالثانوية و المدارس  :الحدود المكانية. 1
 .2018/2019من العام الدراسي ولاألالدراسي  الكورس.الحدود الزمانية: 2
 دبي. األ الخامسطالبات الصف  :. الحدود البشرية3
 موضوعات تعبيرية تدّرس للمجموعتين التجريبية والضابطة. خمس :. الحدود المعرفية4
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 تحديد المصطلحات 1-6
 عرفها كاًل من:أواًل / الفاعلية 

م ليدورهما من خالله أداء المعليم, وأداء الميتعل تحقيق الهدف, والقدرة على اإلنجاز, والمقياس الذي نتعرف)قطامي( بأّنها: " .1
 (475: 2004, والتعليم". )قطامي في عملية التعلم

 (61: 2008، )عطية". ثر في شيء آخرأالقدرة على إحداث األثر، وفعالية الشيء تقاس بما يحدث من ( بأّنها: "عطية) .2
 البرنييامج الُمقتييرح علييى وفييق التصييّور االبييداعي فييي احييداث اثيير ايجييابي وتحقيييق هييدف قييدرةالتعريييف االجرائييي للفاعلييية:  -

األدبييّي،  لخييامساالصييف  -لمجموعيية التجريبييية ا -يلييية عنييد طالبييات عينيية البحييث تنمييية مهييارات الكتابيية التخ البحييث فييي
 المقاسة في درجات اختبار مهارات الكتابة التخيلية المؤجل مقارنًة بدرجات االختبار البعدّي. 

 عرفه كاًل من:/ البرنامج  اثانيً 
 يرميي خطية مشيروع عليى وفيقذات األهيداف المحيددة  ،مجموعة من األنشطة المنظمية والمترابطية( بأّنه: "شحاتة وزينب)  .1

 ( 74 :2003)شحاتة وزينب،  ."إلى تنمية مهارات، أو يتضمن سلسلة من المقررات، وترتبط بهدف عام أو مخرج نهائي
خبرات الو هارات )زاييييييييير وآخرون(، بانَّه: "منظومة متكاملة من المحتوى التعليمي تنتظم فيها المعارف والعمليات والم .2

ين ية تحسواألنشطة واالستراتيجيات التدريسية، التي توجه نحو تطوير معارف ومهارات التفكير العلمي عند المتعلمين بغ
 (35: 1، ج2014مستوى انجازهم وقدرتهم في ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة موجهة لهم". )زاير وآخرون، 

 البداعيممارسات المنظمة تشمل عناصر متنوعة تستند الى التصّور انسق من االجراءات وال التعريف اإلجرائي للبرنامج: -
 .)المجموعة التجريبية( االدبي الخامسبهدف تنمية مهارات الكتابة التخيلية عند طالبات الصف 

 عرفه كاًل من:  :/ التصّور االبداعي اثالثً 
 ".ابيةائية االيجوالرغبة الواعية ليجذب االفكار االنتقتكريس االنتباه والطاقة والتركيز ل تستعمل واتأد"لوسيير( بأنَّه: ) .1

 (15: 2009لوسيير، )
الهداف االمبدع إلنشاء سلسلة من الصور الذهنية التي تقود لتحقيق  التخيلتقنيات معرفية تستخدم ")غاوين( بأنَّه:   .2

 (23: 2011.)غاوين، "االيجابية المرغوبة للوصول إلى التصور اإلبداعي الخالق
 صول علىريف النظري للتصّور االبداعي: ممارسات تهدف الستعمال الخيال المبدع بطريقة واعية أكثر فأكثر كتقنية للحالتع

ريق طاالهداف المرغوبة مثل الحب، االنجاز، المتعة، العمل الخيري، الصحة، الجمال، السالم الداخلي، واالنسجام، من 
  توظيف مهارات وتقنيات التصّور االبداعي.

 :عرفها كًًل من :التنمية /ابعاً ر 
ال يل المث)شحاته وزينب( بأّنها: " رفع مستوى أداء الطلبة في مواقف تعليمية تعلمية مختلفة، وتتحدد التنمية على سب  .1

 (156: 2003)شحاتة وزينب، بعد تدريبهم على برنامج محدد " بزيادة متوسط الدرجات التي يحصلون عليها
خطيييط لييه، التغي يير الموجييب الظيياهر الَّييذي يتحقييق نتيجيية اسييتعمال )العامييل(، والَّييذي سييبق تحديييده والتهييي ")إبييراهيم( بأّنهييا:  .2

: 2009)إبيييراهيم، ويمكيين قييياس هيييذا التغي يير باالختبيييارات التحصيييلية أو أدوات المالحظيية أو سيييواها ميين أسييياليب القييياس".
495) 

 لبحييث _المجموعيية التجريبييية_ إلييى مسييتوى الييتمكن ميين مهييارات الكتابييةالتعريييف االجرائييي للتنمييية: الوصييول بييأداء طالبييات عينيية ا
يية كتابة التخيلاستجابتهن عن فقرات اختبار الب التخيلية، التي تم تحديدها سلًفا؛ نتيجة تعرضهن للبرنامج المقترح، وُتقاس هذه التنمية

 الُمعد  لهذا الغرض.
  : عرفها كًًل من:خامًسا / المهارة
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ة، ليمي للمهار وى التع"القدرة على تنفيذ أمر ما بدرجة اتقان مقبولة، وتتحدد درجة االتقان المقبولة تبًعا للمست(، بأنَّها: مصطفى) .1
 (43: 2007)مصطفى،  وهي أمر تراكمي تبدأ بمهارات بسيطة ُتبنى عليها مهارات أخرى".

اتقان  ن صفاتقة متناهية وسرعة في التنفيذ، والمهارة صفة م)الطحان(، بأنَّها: "التمكن من انجاز عمل ما بكيفية محددة وبد  .2
: 2016، المقدرة بمعنى القدرة أو االدراك وهما مكمالن بعضهم البعض، وال يمكن أن تكون هناك مهارة بدون قدرة".)الطحان

34) 

 
 

 سادًسا: الكتابة التخيلية:
-  (Corbett :بأنَّها )ي طرحه دبية ف، واستعمال الصور األالتخيلالكاتب على  ايعتمد فيه تيال نواع الكتابة"نوع من أ

تأثير ساس من جمال الشكل وفنيات الكتابة والأم التعبير عنها بأسلوب قائم على ويت ،للموضوعات والقضايا المختلفة
. "صالة تجاه الموضوع الذي يتم طرحهن الطالقة الخيالية والمرونة واألاالنفعالي والعاطفي وبأكبر قدر م

Corbett,2007,22)) 
في  عملية تحاكي مستوى تفكير صاحبها، وتوضح مشاعره، وخواطره، فيها يجسم الفرد عواطفه وأفكاره" )محمد( بأنها: -

 (72: 2012صور موحية مؤثرة تقربها من القارئ، وينقلها إلى اآلخرين بأسلوب لغوي راٍق، ومشوق".)محمد، 
نه من في ذه نشاط لغوي متقدم يفصح فيه المتعلم عما يمتلكه من مهارات لغوية، وما يجول :التعريف النظرّي للكتابة التخيلية

 نفسه من مشاعر وأفكار وانفعاالت، وما يمر  به من مواقف وخبرات.في تخيالت وتصورات، وما تختلج 
حٍو ي الكتابة بنفتثمارها اس الطالباتي تستطيع المهارات اللغوية والتخيلية والفكرية الت :التخيلية التعريف االجرائي لمهارات الكتابة 

حتها خيالي ومبتكر، وبلغة صحيحة، وقد تم تحديد هذه المهارات ألغراض البحث الحالي، مصنفًة إلى مهارات رئيسة، تنضوي ت
ي هذا فبناؤه  مهارات فرعية، فضاًل عن تحديد درجات لقياس أداء الطالبات في تلك المهارات تبًعا لمعطيات المعيار الذي تم

 االختبار.البحث، والمعّد لتصحيح 
  :األدبي الخامسسابًعا: الصف 

ة لها، االعدادية، مدتها ثالث سنوات، والتي تلي المرحلة المتوسطة ومكمل المرحلة سنوات دراسةمن  ثاني سنة دراسية"
نويع ترة، مع ترمي إلى ترسيخ ما تمَّ اكتشافه من قابليات الطلبة، وميولهم، وتمكنهم من بلوغ مستويات أعلى من المعرفة، والمها

ة، زارة التربي)و جية".نتالعالية، وإعداًدا للحياة العملية واإلوتعميقها تمهيًدا لمواصلة الدراسة ا بعض الميادين الفكرية، والتطبيقية،
1990 :25) 

 
 دراسات سابقةجوانب نظرية و الفصل الثاني:  -2
 أوال: التصّور االبداعي: 2-1

 التصور االبداعي نبذة تأريخية عن 
الباحثين المختصين بعلم  فقد كتبفي العصر الحديث منذ أوائل القرن العشرين،  بدأت الكتابة عن قانون التصّور االبداعي 

 Working with the)بينما كتب هوليويل ريموند مؤلفه  1926موارنست هولمز عام  ،م1906ويليام اتكنسون عام  أمثال النفس
Law متاحة على نطاق واسع بفضل  االبداعي ، وفي أوائل التسعينات أصبحت المعلومات حول قانون التصّورم1949( عام

تبت العديد من المقاالت والكتب حول هذا القانون، وقد القت قبواًل لدى نطاق كُ  م2000ي واستير هكس، ومنذ عام مطبوعات جير 
ر، مّما قاده ذلك الى كثير من االفكايتم بها جذب درس مايكل جي لوسيير اآللية التي  م1995كبير من الجماهير، وفي عام 



 2020 شرين االولت    مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية               49العدد 

 

602 

لتطبيق قانون التصّور في جذب  دوات والتدريباتفراد من طريق استعمال األليم األساليب متنوعة لتعأفكار الصائبة حول طرق و األ
 ( 100: 2017فكار االيجابية. )شحاتة وليلىاأل

الصور  نَّ أبعض الباحثين اشار الى  نَّ ألصور العقلية منذ وقت مبكر، حتى التفت العلماء والمفكرون الى ا ومن ناحية أخرى  
الى  ر االبداعيالتصوّ  االهتمام بفكرةريخ أنيت بالنشاط العقلي، اذ يعود تعُ  التيالفلسفة وعلم النفس ية تقع في قلب نظريات العقل

البداع كالت واالمش عملية التأمل، وحلّ  :منها ،فالسفة اليونان الكالسيكيين، كذلك عنى علماء النفس بالعديد من العمليات النفسية
 (kosslyn, 2006:4) .وفهم اللغة
ًعا قوة دافعة إلبداع الكثير من الفالسفة وعلماء النفس، فقد كان يمثل داف بوصفهر التصوّ مصطلح  ظهور يخفىال و  

لفرد ارة ما يحدث داخل ألفالطون عندما تحدث عن رسم صورة داخلية للنفس لما يحدث في الواقع، ورأى ضرورة أن تحاكي الذاك
مال استعادة صور المحسوسات واستع :انعكاًسا للعالم المحسوس، فالتصّور عنده يؤدي وظيفتين هما، والتي تعّد من تصورات

 (100: 2017، شحاتة وليلى).الصور المحسوسة في التفكير
ضيين الى اذ يجري دفع الريا ،( الى أنَّ عملية التصور االبداعي شائعة االستعمال في عالم الرياضة2010) يشير الفقي  

 اتتراتيجياسرؤية انفسهم في الملعب السريع، ويستعمل الرسامون والمغنون والمعلمون ومعهم رجال االعمال األكثر شهرة ونجاًحا 
 (2010:145التصّور االبداعي.)الفقي، 

  التصور االبداعيآلية عمل: 
 لتصّور، أواويحاول  عينيه هًدا ذهنًيا أو صورة عندما يغلقمش ى ير  ال فمنهم منر، التصوّ  فكرةفراد عن يتساءل كثير من األ

ون صورة بنحٍو ذهني، فبعض االفراد يرون صوًرا واضحة عندما يغلقالبشيء، فليس من الضروري أن يرى الفرد  انه ال يشعر
اد فر عض األب نَّ وهذا يدل على أ ،ما رون أو يفكرون به الى حدِّ أعينهم ويتصورون شيًئا، وآخرون ال يرون أّي شيء اال أنهم يشع

انه في  ر الفردفعندما يتصوّ ، ثر حسية، فالجميع يستخدم مخيلتهسمعيون وآخرون أك خروالبعض اآلكثر توجًها بالصور، يكونون أ
ظر صرف النفبيام الماضية وغيرها من التصورات، ة عاشها في األبلد شاعري متجواًل في غابة كثيفة جميلة، أو يسترجع تجربة سارّ 

 (38-36: 2010سلوبه في التصّور. )غاوين، أنها تمثل أحاسيس اال فكار واأللجذب األ لهاعن العملية التي استعم
ه كون عليوفي هذا الصدد كتب شكسبير في احدى مؤلفاته "اّدعِّ الفضيلة اْن لم تتحل بها"، أي أبدأ بتصّور نموذج لما ست

 أما ،(55: 2009)الضبع،  والى أين تتجه. الهدفمورك وسلوكك ولتبدأ بتحديد أا مرجعي، تضبط على محكه كإطارحياتك 
 بينما تدفعك الصور أهم من المعرفة"، وكان يقصد أنَّ المعرفة تأتي من ماضيك، وربما تبقيك فيه، " انَّ  :فيقول اينشتاينالبرت 

 اليوم همن نفيدكل اكتشاف ف، النجاح واالبداعالمخيلة هي الخطوة االولى على طريق فالمخيلة نحو المستقبل بحرية ال حدود لها، 
: 2010 حينما تتصارع المخيلة وقوة االدراك، فالمخيلة هي الغالبة من دون استثناء.)الفقي،ف ،كان باألمس في مخيلة شخص ما

145)  
وها ال اثلة نحفكار الممى الذهن، ثم تبدأ الفكرة بجذب األالر االبداعي في أنَّ التفكير يبدأ بفكرة تأتي تكمن فكرة التصوّ 

ا وًءا ممّ كثر سأالتي تجعلك ترى االمر شعورًيا، وفي خالل دقائق من التفكير في الفكرة السلبية صار لديك العديد من األفكار 
الظالم  ًرا فانَّ ى ذلك اننا عندما كنا صغامّما يدل عل، أفكاًرا مماثلة للفكرة األولى تصورت، وكلما فكرت أكثر فانك تكون قد جذبت

 ،غناطيسمبمثابة المفاجئ أو الصمت المفاجئ كان كفياًل بجذب أفكار واصوات غريبة ال وجود لها، وهذا يعني أنَّ عقلنا يعمل 
الضبع، )ايجابي. ظف بنحو ٍ فكار المبتكرة اذا ما وُ لية فنحن بصدد قانون رائع من األوفق هذه اآلعلى ما دامت االمور تسير و 

2009 :159) 
من أفكار  مغناطيًسا بشرًيا يجذب الى تجربته في الحياة ما يوافقه يمثل( أنَّ كل فرد 2011) وفي هذا الصدد يؤكد هاريس

نك جدير هداف أو تتحقق اال اذا أحسست بأعمق مشاعرك امنها ما ال يوافقه، فلن تنجلي األويطرد  ومشاعر وارتباطات انسانية،
 ( 86: 2011عندئذ تصبح للنتيجة المنشودة أعمق األثر عندما تكون منسجمة مع الغاية المنشودة.)هاريس،  بها،
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في التصّور االبداعي: االولى متلقية والثانية فاعلة، ففي الطريقة  مختلفتين طريقتين( أنَّ هناك 2011) ترى غاوين  
ر خرى يختاالفرد ويسمح للصور واالنطباعات بالورود الى مخيلته من دون أن يختار تفاصيلها، وفي الطريقة األ يسترخيالمتلقية 

، (38-36: 2011ر االبداعي.)غاوين، بوعي وينشئ ما يتمنى رؤيته أو تصوره وكلتا العمليتين تمثالن جزًءا مهًما من التصو 
قمنا  هنية لماذصورة  دماغ يشّكلال فانَّ شيء  هي اننا قبل فعل أيّ  :يجتين، االولىيعتمد نت فضاًل عن أنَّ قانون التصور االبداعي

وتلك  ،غييرهابه بالفعل، وهذه العملية الشعورية كأن تسير في الغرفة ثم تفتح الباب، واألخرى: انَّ العادات السيئة من الصعب ت
يير هذه كيفية التصرف تجاهها، ومن الصعب تغببًقا لتصورنا تخذ بنحٍو تلقائي طالحميدة من الصعب تقويتها، فمعظم المواقف ت

رد  غوب فيه الىلتغيير صورة رد الفعل غير المر  ؛ذهنيةالمصارعة العلى  تعتمدالسلوكيات، اال أنَّ قدرة تقنيات التصّور االبداعي 
م.)ستاين، السيئة والسلوك المثبط للعز العادات على وفق  مستحبةالى بناء عادات ومعتقدات يقود  مّما فعل ايجابي وسلوك مستحب

2008 :109-110) 
هيم بسبب المفاو ال واعي نسبًيا  قوة التصّور االبداعي بنحوٍ مارسوا فراد في الماضي العديد من األتخلص الباحثتان الى أنَّ 

بداعي تصور االفي الاال أنه  ،القيود والمشكالت والعوائق ال يمكن التغلب عليها السلبية المغروسة عميًقا في تفكيرنا نتوقع أنَّ 
...  اماالنسج ،الذات، والرخاء، والسالم الداخلييستعمل الفرد خياله المبدع بنحٍو واٍع للتعبير عن مصطلحات ايجابية مرغوبة مثل 

 ذج للنجاح.أنمو ر االبداعي مفتاح للحصول على الى غير ذلك، اذ يعّد التصوّ 
 عناصر رئيسة لتصّور ابداعي فّعال:

ل مع تتعام تحديد الهدف: انَّ انتقاء الهدف وتحديده يسهل عملية تحقيقه في المستقبل القريب، وبهذه الطريقة تستطيع أن .1
 عوبة.صر االيجابي، ومن ثم يمكن تحقيق األهداف وتحدي المشكالت األكثر قدر كبير من المقاومة السلبية تجاه التصوّ 

أو  و الموقف كما تريده تماًما،أواضحة أو شعوًرا بالموضوع  هنيةانشاء صورة واضحة للهدف: انشئ فكرة أو صورة ذ .2
 ا بالنحوتشعر به بعد التأمل، وعليك التفكير به بصيغة الزمن الحاضر كما لو انه موجود مسبقً لما كّون صورة تفصيلية 
 (110: 2008الذي تريده.)ستاين، 

ن مح جزًءا "انَّ ما نفكر فيه تفكيًرا مركًزا في عقلنا الواعي ينغرس في خبراتنا ويندمج فيها ويصبالهدف:  فيز التركي .3
أمل الت مدةاستحضر فكرتك أو صورتك الذهنية الى عقلك مراًرا في اثناء (، أي 38: 2012سلوكنا". )باندلر وفرانك، 

الصامت، بهذه الطريقة يصبح الهدف جزًءا من تفكيرك، وكلما ركزت بوضوح وبطريقة مسترخية كلما جذبت الهدف 
 فائًضا لتصوره، فذلك يميل الى هدر الطاقة ويعيق أكثر مّما يساعد. ابطريقة فاعلة، وال تبذل مجهودً 

عاًل، فمشجع، وضع تصريحات ايجابية بأنَّ هدفك موجود  تركز في هدفك، فكر فيه بنحوٍ  وانتمنح الهدف طاقة ايجابية:  .4
ستمر الذا ، ر االبداعي تدعى بالتأكيداتهذه التصريحات في التصوّ  نَّ اذ أأو انه في الطريق اليك، وتصّور نفسك تتلقاه، 

رجع الى يعي جًدا ن يتم تحقيقها، وهذا طبيأتتغير قبل ما  بوضع التأكيدات حتى يتحقق الهدف، وتذكر أنَّ االهداف عادة
 ( 42-40: 2011؛ لذلك ال تحاول اطالتها مدة أطول من الطاقة التي تمتلكها.)غاوين، النموفي التغيير  عمليات

 المبادئ االساسية للتصّور االبداعي: 
 لفهم عمل التصور االبداعي ال ُبدَّ من تعرف المبادئ اآلتية: 

وما  شيء حولنا مصنوع من طاقة،كل فساس للكون هو نوع من القوة والجوهر، عبارة عن طاقة: انَّ المكّون األ الكون  .1
 شكالألبة ومنفصلة هي في الحقيقة مجرد نها صأعظيم، واالشياء التي ندركها على فراد اال جزء من حقل طاقي األ

ريع سذلك هو لالجميع، فمثاًل التفكير هو نسبًيا يمثل شكاًل لطيًفا من الطاقة  التي يشترك فيهاساسية متنوعة للطاقة األ
 شكال الطاقة مترابطة ويمكن التأثير في بعضها البعض.أجميع  التغيير، وعليه أنَّ 
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اتر أو تو وعية اب طاقة من نالجتذلذلك يميل الفرد  متواترةأنَّ الطاقة نوعية أو  ان الطاقة مغناطيسية: انطالًقا من مبدأ .2
ذا ه، وبذلك فأنَّ لألفكار والمشاعر طاقتها المغناطيسية التي تجذب طاقة من طبيعة مشابهة، ويمكن مالحظة مشابه

 المبدأ عندما نلتقي بشخص ما مصادفة كنا نفكر فيه للتو وغير ذلك.
جذب بللشكل، وتقوم بعدها اّن الفكرة كالصورة الفوتوغرافية للمخطط التصميمي انها توجد صورة  الشكل يتبع الفكر: .3

سبق تومن ثم يظهره بشكله المادي، فالنية أو الفكرة دائًما ما  ،الطاقة الطبيعية وتوجيهها للتدفق في ذلك الشكل
تاج احأو "ن انني سأقوم بتحضير العشاء".. هي الفكرة التي تسبق تحضير الوجبة، ظ" أمثل قول ،طناع )االيجاد(االص

مبدأ يبقى الو تسبق ايجاد العمل، وهكذا يكون لدى الفنان في البداية فكرة قبل أن يبدع بالعمل الفني،  ة.. هي فكر "عماًل 
مثل يي الذهن فامتالك فكرة أو نية واالحتفاظ بها  نَّ أذ إلظهار افكارنا، ا امباشرً  اماديً  نعمل عماًل صحيًحا حتى لو لم 

مادي، فاذا فكرت بالمرض بنحٍو مستمر فستصبح مريًضا في طاقة تميل لجذب وايجاد ذلك الشكل على المستوى ال
 النهاية.

ة نظر " كما تزرع تحصد"، ومن وجهأي قانون االشعاع والجذب: بمعنى أّن أّي شيء ترسله للكون سينعكس عائًدا اليك،  .4
الخبرات  بيجتذ بنحٍو واضح، فعادة ويتصورهبقوة  فيهفكر يشيء  أيِّّ  هالى حيات يجذب الفرد أنَّ عملية فان ذلك يعني هو 

لرضا السرور وا رفانه يتصوّ  هفي مواقف اايجابيً  الفردكان لتجنبهم، وان  يسعىالمواقف واالشخاص اللذين أو نفسها 
 (30-27: 2011االيجابية. )غاوين،  همواقف التي تتطابق مع توقعاتالمو حداث لجذب األ فراداأل ، فيميلوالسعادة

 االبداعي:خصائص التصّور 
 فكار.لإلبداع واالبتكار وجذب األ ساسأداعي عملية عقلية عليا وهو التصور االب .1
 تفكير الفرد حدود الزمان؛ اذ يصل بين الماضي والحاضر والمستقبل.بيتخطى التصور االبداعي  .2
 يتخطى التصور االبداعي بتفكير الفرد حدود الواقع الى ما وراء الواقع. .3
ن يكون عبارة عن شخص، حدث، أالبيئة، ويمكن  معفرد وتفاعله وذلك في عالقة ال :موضوع ال يوجد تصّور من دون  .4

 .. بطبيعة مادية أو معنوية. موقف
 ادل.ة للتبفكار والمفاهيم الى اشياء قابللخواطر واألتسهم التصورات في مساعدة الفرد على فهم العالم المجرد وتحويل ا .5
عطيه ت يفسر الموضوع، ومن ثم طريقهايستعمل الفرد في اثناء بنائه للتصورات مجموعة من االشارات والرموز التي من   .6

 مكاًنا معيًنا يمكنه من التحكم فيه والتفاعل معه.
رد حيط الفلماكثر ايجابية واكثر مالئمة  خاصية االبداع: بمعنى أنَّ التصورات تعيد تنظيم عناصر الواقع بطريقة مغايرة .7

 (129: 2018الجماعة.)شحاتة وليلى، و 
 )استراتيجيات التصّور االبداعي( التطبيقات التربوية للتصور االبداعي

 المستعملة في التدرب عليه، وهي: الممارساتنظًرا ألهمية التصّور االبداعي، فقد تعددت  
ة، وأن اليجابياميت بالفقاعة الوردية؛ ألن اللون الوردي )الزهري( مرتبط بالقلب والمشاعر سُ  :استراتيجية الفقاعة الوردية .1

 :بيي جيةلالستراتي الخطوات االجرائية، وتتمثل لون سيمنحه صلة وتماثل وايجابيةشيء نتصوره بهذا ال الفكرة أو أيّ  إحاطة
 الهدف بوضوح. تحديد 
 .تصور أنَّ الهدف تم مسبًقا بالفعل 
 خيلك بفقاعة وردية وضع هدفك بداخلها.احط ت 
  ة على ..( وهي ما زالت محتوي.البيئة، المجال، النزهة،)امنح الفقاعة فرصة واتركها وتخيلها تطفو سابحة في الكون

 .رؤيتك
  ،(106-105اترك الفقاعة وعد الى وضعك الطبيعي، ثم عبِّّر عن االفكار التي جذبتها.)غاوين 
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ما هو  رسيخ كلّ أي ت ،التأكيد تعتمدوتعّد احدى االستراتيجيات المهمة في التصّور االبداعي، اذ انها  استراتيجية التأكيدات: .2
ي اعدة التًدا، وهي القفكار التي تدور في عقولنا مهمة جحوار داخلي متواصل، فالكلمات واألما يدور في العقل من و  ايجابي

هذه  ر رئيس في تلون مشاعرنا وتصوراتنا، وتكمن قيمةيالذهنية لها تأثساسها تجربتنا للواقع، فالتعليقات أنصوغ على 
كاره فأرمجة ره، كما تمنحه القدرة على باالستراتيجية في أنها تمنح الفرد القدرة على أن يصبح مدرًكا شعورًيا لمحتوى افكا

يدات ة التأكبية المحبطة، فمن طريق ممارسفكار السلا طوياًل، وبذلك تخلص عقله من األالقديمة السائدة التي مضى عليها زمنً 
مارسة بالم تصبح عادة ذهنية فاعلةانها تقنية  ، اذكثر ايجابيةأفكار أتبدال مفاهيمه وافكاره بمفاهيم و اس الفرد من يتمكن

 : بيي الستراتيجيةل االجرائيةالخطوات ( وتتمثل 45-44: 2010المران.)غاوين،و 
 .التهيئة وتحديد الهدف 
  (141: 2018في الهدف واالبتعاد عن نقاط التشتت والتوتر.)شحاته وليلى، التركيز 
 نها مالئمة للموضوع. أى ر تالتأكيدات التي  اختيار 
  :اتلقى  ي، انبأهدافي اتحكمفي كل يوم انا اصبح افضل، انا )صياغة التأكيدات االيجابية، واالبتعاد عن السلبية، مثل

 ...( ر،الحب وامنحه الحرية، ان حياتي تزه
 (51 -45: 2010ر. )غاوين،التأكيدات مع التصوّ  ارفاق 

لون على يقبهم االشخاص المبدعون يظهرون درجة كبيرة من المزاح الفكري والدعابة والتسلية مّما يجعل استراتيجية االسترخاء: .3
قبل و التفهم أوهذا يعني امتالك ال، ا من عملية التصّور االبداعيجزًءا مهمً ويعّد تطوير احساس الرخاء عملهم بأسلوب متميز، 

التعامل مع  ال ُبدَّ منلذا (. 338: 2011ما نرغبه.)سليمان،  الحياة بالفعل تحاول أن تجلب لنا نَّ االواعي لوجهات النظر، و 
لباطن االمشكالت بنحٍو مختلف، فالعقل  معاالسترخاء يساعد على التعامل  االسترخاء على أنه عمل ابداعي الزم، اذ انَّ 

 االجرائية خطواتال، وتتمثل (52: 2009)الضبع، .الضغطيعمل بفاعلية أكثر مع االسترخاء وال يعمل بنحٍو فعال مع 
 : لالستراتيجية

 امريحً  اوضعً  اتخذ  
 .تصّور نفسك في بيئة طبيعية محببة للنفس 
  كل التفصيالت الموجودة في البيئة. لتتصورخذ بعض الوقت 
 .حاول أن تجد االرتباطات من طريق استكشاف ما في البيئة، وخذ ما يالئم خيالك من هذه االرتباطات 
 .واالن ُعد الى وضعك الطبيعي، وتصّور ما يمكنك تطبيقه من االرتباطات السابقة في بيئتك الحقيقة الواقعية 
  .(75-74: 2010ن،غاوي)عّبر عن ذلك بنحٍو ابداعي 

ر فكااألن في هذه االستراتيجية يتعلم الفرد كيفية االتصال مع مصدره الداخلي م العطاء(:)استراتيجية التدفق للخارج  .4
د من جال لمزييفسح المف، مّما يمنحه شعوًرا ايجابًيا متناغًما، اآلخرينوالرضا ويجعله يتدفق للخارج لمشاركته مع  االيجابية

م ممارسة هذه وكلما كرر المتعل ،(2010،85مّما تكسبه هذه العملية متعة وشعوًرا بالمنافسة االيجابية. )غاوين، التدفق اليه 
 ريب ستبدأهدافه سهلة التحقق، وبعد الممارسة والتدأ وتصبح  ،ساس نحو الحياةاألالعطاء سيصبح توجهه  االستراتيجية، فانَّ 

 :ييب لالستراتيجية االجرائية خطواتال، وتتمثل (70: 2011)هاريس، .الواعياالفكار بالتدفق بمرونة وحرية الى العقل 
  الغاية من العطاء()حدد الهدف. 
 شخاص، المواقف، العناصر التي تود أن تمنحها العطاء.ضع قائمة األ 
  :منح مواهبككلمات، لمسة، هدية، اتصال هاتفي، رسالة، نقود، مشاركة بإحدى )يمكن للعطاء أن يأخذ أشكااًل متنوعة ،

 .الى غير ذلك( ... اآلخر شعوًرا طيًبا،
 .اختر شيًئا يجعلك تشعر بمشاعر طيبة بنحٍو خاص 
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  (86: 2010.)غاوين،واآلخرينكْن مبدًعا ومارس النطق بكلمات شكر واعجاب وكافأ نفسك. 
لسابقة، ة الخاصة اتبًعا لخبرته الذاتيالتصورات فيفسر الدماغ  يتوسع ادراك الفردفي هذه االستراتيجية  استراتيجية االستشفاء: .5

 د منلى الجساومن ثم نقلها  ،ر االبداعي الى كيفية تشكيل الصور واالفكار في العقل بنحٍو واعٍ وفي هذه الطريقة يشير التصوّ 
 (98: 2010.)غاوين،طريق اشارات أو أوامر

بقي التأمل يفمّما يسهم في حل المشكالت والعوائق،  بنحٍو ايجابي تهتدفق طاقمساعدة الفرد بتهدف الى  استراتيجية التأمل: .6
ا االتزان يمنح هذفالفرد في حالة اتزان ما بين طاقة الكون الخاصة بالرؤية والتصّور، وبين الطاقة الراسخة المستقرة في الواقع، 

 :بيي ةلالستراتيجي االجرائية خطواتال، وتتمثل (70: 2011، )هاريسر االفكار المبدعةاخلية نحو تصوّ الفرد الدافعية الد
 التأكيدات االيجابية المالئمة لتحقيقه. باعتماد هوأكدّ الهدف  حدد 
  قصيرة جًدا وتنفس ببطء وعمق وعّد تنازلًيا عشرة أرقام الى أن تصل الى حالة االسترخاء. لمدةاغمض عينيك 
  درسة،مجزيرة، باطن االرض، بيئة خالبة، )تصور أنَّ هناك حباًل طوياًل بيدك ممتًدا الى الفكرة المحددة في الهدف . ..

 .الى غير ذلك(
  أن طاقة منبعثة من المكان المحدد سلًفا تتدفق صعوًدا الى هذا الحبل وتتدفق الى يدك ثم رأسك( اآلنتصّور. 
  حالتك بكلمات منطوقة عنن اآلركز في حالة تأملك، ثم عّبر. 
 ( 98-97: 2010بأعلى رأسك بداًل من الحبل.)غاوين، رس الخطوات السابقة بتصور مصباح وهاجما 

وأن  ال ُبّد أن تبصر ذلك التصور بأدق تفاصيله وأن تستنبطه من طريق حواسك جميعها، استراتيجية استخدام الحواس: .7
 ومن طريق طبيعتك ،، وحين تستشعر رؤياك من طريق الحواسهاومذاق هاوصوت تهاورائح هاوملمستلك الرؤيا تعرف مظهر 

 (55: 2011 الشعورية فانك تشحنها بالطاقة وتجعلها متناغمة مع القوة الكونية التي تدفعها للتحقق في تجربة حياتك.)هاريس،
 أدوات مساعدة( للتصّور االبداعي:)تقنيات خاصة 

 :لتسجيل التأكيدات والتصورات االبداعية أو اوراق عمل باستعمال دفتر مالحظاتدفتر مالحظات: من الجيد البدء  .1
 أتي:يويتضمن دفتر المًلحظات ما اآلراء الملهمة، االقوال المأثورة، كتابة شعر، رسم صور(  )األفكار، األهداف،

 قائمة للتأكيدات المفضلة. بوضع وتتمكتابة التأكيدات:  .أ
، لصداقةا :ق التي يمكن بها أن تجعل طاقتك تتدفق لآلخرين، مثل ائالطر بقائمة  بوضعقائمة التدفق)العطاء(: وذلك  .ب

 جديدة. التقدير، الحنان...الى غير ذلك واضف اليها في أي وقت تفكر فيه بأفكارٍ العمل، ، ، الحبالتعاون 
 قائمة لكّل شيء تشعر انك تنجح أو نجحت فيه. بعملقائمة النجاح: وذلك  .ت
 وذلك بعمل قائمة لكّل شيء ممتن لوجوده في حياتك. قائمة االمتنان: .ث
خطر في بداعية تفكار أو خطط للمستقبل او أّية أفكار اأداعية: دّون في هذه القائمة أية فكار االبقائمة التخيالت واأل .ج

 ذهنك.
 أو دعمقائمة االستشفاء والدعم: سجل في هذه القائمة أسماء االشخاص اللذين تشعر انهم بحاجة الى الشفاء  .ح

 (126-123: 2010ومساندة أفكار االخرين.)غاوين،
 الكتابة التخيلية /ثانًيا 2-2

ية فهي رؤ  ، وبذلكواإلبداع الخياليؤكد كثير من الباحثين أنَّ من متطلبات نجاح الكتابة هو قدرة الكاتب على تغليب لغة 
 (58-57: 2008)خصاونة، .را شكاًل من أشكال التفكيتفرض على الكاتب تسويغ كلماته الخاصة بوصفه

رى واستحضار ما ليس حاضر، والتأليف بين المشاهد المتعددة بطريقة نَّ الخيال في الكتابة هو القدرة على رؤية ما ال يُ إ
الى عالم غير عالمه الحقيقي، فالتخيل يرتبط بقدرات الفرد العقلية،  هذه الطريقة تنقلهف ،هاويشارك في في الرؤى  تجعل القارئ يتأثر

ضفي على العمل قوة تُ  الخيال يعد   تدور حول الخواطر، ومن ثم فانَّ التي نفسية التصورات الب ترتبطميكانيزمات التخيل واالبداع و 
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لك مجيء ، ومن دالئل ذاوالرؤى وال نعيرها اهتمامً  لمشاهدكثير من امن شعور الكاتب واحساسه، فنرى  دبي حيوية نابعة أساًسااأل
تب قصة تأسر شعورنا، اذ أنه بهى حلتها، ثم يأتي الكاتب فتلتقط عدسته هذا المنظر وذاك فيكأشجار فصل الخريف الذي يعري األ

  (185-184: 2010 دبي الروح الذي تضفي عليه الحيوية والجمال.)عبد الباري،لعمل األبحلي الخيال مّما تبعث في ا اوشاه
اًدا ذلك اعتموتتمثل في تخيل أشياء وأحداث موجودة وغير موجودة، و  ا،عقلية هادفة يحتاجها الفرد دائمً  عملية التخيل يمثل

 ية للصور والة العقلنشطة الفكرية لإلنسان ويمثل المعالجالتخيل العقلي يتناول األ ، ومن هنا فانَّ بها الفرد على االحداث التي يمر  
ة عبر الصور الحسية بحيث يكون االفراد منقادين في رحالت متخيل ُتعالجسيما المثير االصلي، ومن طريق المعالجة الذهنية 

ل حكيم، أو التحدث الى رجعقولهم، ويستجيبون لهذه األخيلة بوساطة صور عقلية، فبعضهم يقترح اخيلة كالسير في حديقة جميلة 
 (66: 2013ويقوم العقل المتخيل بتهيئة الظروف التي تتفق مع هذا المغزى.)سعادة وسميلة، 

اعتنا كن باستطيالمبتكرة لم  فاألشياءأصل الفكرة المبتكرة هو التخيل سواء أكان التخيل المتعمد أم العفوي،  والحقيقة أنَّ 
نت فكرة كان اللفكرة قبل ذلك الوقت؟ الجواب هو أأين كانت ا حقيقي في الواقع قبل ذلك، اًذاجود وصفها بالجديدة لو كان لها و 

ة التخيل عملي(، وتتضمن 82: 2007الواقع تماًما.)الضبع،  موجود في الواقع، ولكن في صورة أخرى غير مماثلة لهذا لشيءخيااًل 
ة، الداخلي أثر التخيل ال يعكس خصائص منفصلة عن التمثيالت الصوريةخلق التمثيالت البصرية الداخلية وتفسيرها وتحويلها، وان 

: 2017فالتخيل ناتج عن توزيع االنتباه في مناطق محددة من الدماغ من اجل خلق صور غير حقيقية داخل الدماغ.)ابو حماد، 
154) 

ظيفة و م على بعض األسس العلمية مثلة للتخيل، اذ يؤدي الخيال القائمن أوضح األ وقصصه وتعّد كتابات الخيال العلمي
ك: مثلة ذلأت للثقافات وعالم المستقبل، ومن المحرك الرئيس الذي ينسج الحدث ويشّكل واقعه، وفي قصص الخيال نجد تصورا

 عض انواعبأو استخدام الرقاقات االلكترونية في شفاء  ،، أو تخيل سيارة وقودها الماءاآلليةتخيل مصنع كبير تديره الحاسبات 
 (432: 2011العمى وغير ذلك.)سليمان، 

والج بِّّر عن خ، فيعلقلم الكاتب واالبداع في فتح أبواب الخياليسهم هذا اللون من الكتابة ، ترى الباحثتان أنَّ صفوة القول
اطفة، مع ة، والعالعقلي المهاراتانسانية عميقة نابعة من تخيل عميق لعناصر العالم الذي يعيشه، فالكتابة التخيلية تمثل مزيًجا من 

ة التعبير، د، ودقر ، والتفبالثراء الخيالي ار بلغة تتسمن الفرد من التعبير عما يدور في عقله من تصورات وافكا تمكّ تدفق الخيال، ممّ 
 ، فتؤثر تأثيًرا عميًقا في نفس المتلقي قارًئا أو مستمًعا؛ لُيبدع عماًل متميًزا.وجمال التراكيب
 لتخيلية:أبعاد الكتابة ا

 ااًل سمي خي اختيارًيا لصورة جديدة تأليف العناصر المعروفة من قبل، فاذا كان خيااًل تأليفًيا ويعنيالخيال االبداعي:  .أ
بدادًيا ال استمبتكرة، واذا كان الخي ةوتؤلف منها صورة جديد ،ابتكارًيا، وهو الذي تختار عناصره من بين التجارب السابقة

 (، ويحدث الخيال االبداعي عند186: 2010سمي وهًما، وللخيال االبتكاري قيمة مهمة في الحياة. )عبد الباري، 
وعة وهي ات متنالمتعلمين ويتأثر بنحٍو كبير بالتدريب والخبرة والعمليات العقلية المتضمنة، فالتخيل االبداعي يتطلب عملي

 لتفكيرافكار، واالصالة والتي تتمثل في قدرة الفرد على ممارسة العمليات ويتمثل في القدرة على ابتكار األ ،لالتخي
  (169: 2017بأساليب جديدة غير مألوفة.)شحاتة وليلى،

ة مادالخيال التأليفي: هو نوع الخيال الذي يتناول من الواقع المحسوس مادته، ويمزج بين أشياء متنوعة من هذه ال .ب
المحسوسة وتخرج منه صوًرا جديدة ليست في العالم الواقعي، ففي الخيال التأليفي تصف ما يثيره فيك منظر من 

 المناظر.
ن يفسر عاطفته ازاء أمر ما، ويريد أن أالبياني، ومعناه أن الكاتب يريد الخيال التفسيري: ويسمى هذا النوع باسم الخيال  .ت

شعر هو تماًما، فيأتي لك بصور تستطيع أن تنقل اليك هذا احساس وذاك ينقل احساسه ومشاعره كي تشعر كما 
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: 2010الشعور، وقد عنى علم البيان بهذا النوع من الخيال من تشبيه واستعاره وكناية ومجاز مرسل وعقلي.)عبد الباري، 
186-187 ) 
 :التخيلية مهارات الكتابة

 المخصصة للمرحلة االعدادية، وهي: ( مجموعة من مهارات الكتابة العامة2007اورد مصطفى)
 الكتابة بخط واضح. -
 استعمال العالمات الشكلية للكتابة )عالمات الترقيم، والفقرات، والهوامش(. -
 مراعاة القواعد االمالئية والنحوية واللغوية. -
 ترتيب االفكار وتسلسلها المنطقّي. -
 عرض الموضوع بوضوح ودقة وشمول واقناع. -
 يقة والمصطلحات المتخصصة.استعمال األلفاظ الدق -
 استعمال أدوات الربط المالئمة. -
 مراعاة مقتضى الحال من ايجاز وتفصيل. -
 تدوين األفكار الفرعية المساندة. -
 (164-163: 2007)مصطفى،  .. وغير ذلك.. القدرة على تدوين المالحظات -

 
 

 بــ:دبي، تمثلت األ التخيل( مجموعة من مهارات 2010) وقد أورد عبد الباري 
 .جدة الخيال واصالته 
 .الطالقة الخيالية عند الكاتب 
 .الثراء الخيالي للنص األدبي 
 .حسن العرض للصور الخيالية في النص الشعري 
  االدبيارتباط الخيال بالغرض. 
 .مالءمة الخيال للصور الواردة في النص 
 )ابراز الصور الخيالية وكأنها صور متحركة)تشخيصية 
  الصور العقلية والصور المشاهدة في الطبيعة.الربط الجيد بين 
 .( 188: 2010)عبد الباري،  قدرة الخيال على نقل عاطفة الكاتب الى المتلقي 

 دراسات سابقة  2-3
االبداعي،  تناولت التصور _ ينبحسب علم الباحثت_  ةمحليعربية أو لم تجرِّ دراسة : دراسات تناولت التصور االبداعي .أ

 :االتيلذا ارتأت الباحثتان عرض 
لسابع ااثر برنامج مستند الى التصور العقلي في تنمية االستيعاب القرائي لدى طلبة لصف "( 2018دراسة محمد ) -

 "االساسي في االردن
االستيعاب القرائي لدى طلبة أجريت هذه الدراسة في االردن ورمت تعرف أثر برنامج مستند للتصور العقلي في تنمية 

نت عينة الدراسة من ) ( 42) ( طالًبا قسموا بنحٍو عشوائي إلى مجموعة تجريبية مكونة من80الصف السابع األساسي، وقد تكوَّ
وبعد تطبيق ، اب القرائي وطبقه على المجموعتين(، وقد طّور الباحث اختباًرا لالستيع38طالًبا، ومجموعة ضابطة مكونة من )

( جلسة تدريبية والذي طبق على المجموعة التجريبية، وقد توصلت نتائج الدراسة 18رنامج المستند للتصور العقلي المكّون من )الب
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لمقياس  النهائيةدرجة الفي  ذات داللة احصائيةإلى تفوق أفراد المجموعة التجريبية على افراد المجموعة الضابطة بفروق 
، وقد أوصت الدراسة بضرورة التدريب على التصور العقلي لطلبة المرحلة جميعها ستيعاب القرائيمستويات االباالستيعاب القرائي 

 (17-1: 2018األساسية وإجراء المزيد من البحوث التي تقيس أثر التصور في متغيرات أخر.)محمد، 
ا ، لذالتخيلية الكتابةتناولت  _ينبحسب علم الباحثت _ ةمحليعربية أو لم تجرِّ دراسة الكتابة التخيلية: دراسات تناولت  .ب

 :االتيارتأت الباحثتان عرض 
لمحدودة( في استخدام برنامج مقترح قائم على برنامج تعليم التفكير)المواهب غير افاعلية "(: 2014دراسة االحمدي ) -

 تنمية مهارات الكتابة االبداعية لدى طالبات المرحلة المتوسطة"
تابة الكمهارات في تنمية  )المواهب غير المحدودة(فاعلية برنامج التفكيرورمت تعرف  ،أجريت هذه الدراسة في االردن

كمين، لى المح، وقد أعدَّت الباحثة دلياًل لتدريس البرنامج وتأكدت من صدقه بعد عرضه علدى طالبات المرحلة المتوسطة االبداعية
( طالبة لكّل 35( طالبة بواقع )70دوات الدراسة على عينة قوامها)كما أعدَّت اختباًرا يقيس مهارات الكتابة االبداعية، وطبقت ا

مية مهارات ا في تنأحدث أثًرا ايجابيً  المقترح البرنامج نَّ التوصل الى أمعالجة البيانات احصائًيا تم بعد اجراء التجربة و و  مجموعة،
  (488: 2014)األحمدي،  .الكتابة االبداعية

 البحث اجراءاتهمنهجية الفصل الثالث:  -3 
يدرس  ، فالمنهج الوصفياتبعت الباحثتان المنهج الوصفيّ  ،ر اإلبداعيمقترح على وفق التصوّ البرنامج البناء  من اجل

الدليمّي، ). بنحٍو دقيق، ويصنفها، ويحللها ، وينظمها، كما انه يهيئ البياناتعلى نوعية متغيراتهاوالتعر ف ، الظاهرة خصائص
2012 :172) 

  :اجراءات بناء البرنامج المقترح 3-1
 ا. مرحلة تخطيط البرنامج )التحليل والتصميم(: 

ن ميينخبيية  اوقييد ناقشييت، ، والدراسييات السييابقةالبييرامج عييدد ميينعلييى  تييانالسييابقة ودراسييتها: اطّلعييت الباحثاالطييالع علييى البييرامج  .أ
  .علميةعند وضع آلية إلعداد البرنامج المقترح على وفق أسس  (1) ملحقالمحكمين 

 :باآلتي، وقد تمثلت دبياتلبرنامج من طريق مراجعة األأسس بناء ا حددت الباحثتانتحديد أسس بناء البرنامج:  .ب
 لومييات واثييارةالتركيييز علييى دافعييية الطالبييات، للتييدرب علييى التصييّور االبييداعي وذلييك ميين طريييق تهيئيية اذهييانهن السييتقبال المع -

 ن منها.دتوقعهن لما سوف يستف
عمال منح الفرصة للطالبات للتأمل واالسترخاء وممارسة التأكيدات في استعمال التصور االبداعي لمعرفة ميدى تيأثير هيذا االسيت -

 .على مهارات الكتابة التخيلية
 ا مين التوصيله لميا تمكنهيوتقييميه ذاتًييا وتعديلي ،كيال مينهن ليديها القيدرة الكافيية عليى التوجييه اليذاتي لعقلهيا اشعار الطالبات بأنَّ  -

 على كفاءة.أ الى 
 وآرائهن الخاصة فيما يكتبن بحرية من دون تقيد. منح الفرصة للطالبات للتعبير عن عواطفهن وخياالتهن -
 دوار فيما بينهن.التي يتم تكليفهن بها، وتوزيع األة المختلف األنشطةة منح الفرصة للطالبات للمشارك -
ا يقيييود اليييى اعطييياء فاعيييل، مّمييي ر وتوظييييف تقنييييات التصيييور االبيييداعي بنحيييوٍ اعطييياء الطالبيييات المهلييية الكافيييية للتفكيييير والتصيييوّ  -

 استجابات تخيلية ابداعية.
مية ميع بعضيهن اليبعض، فهيذه هيي البيئية المالئ والطالبيات والطالبيات ةبين المدرسي ن يسود غرفة الصف الود واالحترامأمراعاة  -

 لتشجيع االبداع وتنمية مهارات التخيل. 
  مكّونات البرنامج: .ت
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ـــامج: .1 ، بعيييد عرضيييها عليييى الخبيييراء (2) ملحيييق للبرنيييامج المقتيييرحهيييداف العامييية حيييددت الباحثتيييان األ تحديـــد أهـــدان البرن
 .(1) ملحق والمحكمين

 جريت أُ التعبير، وبعد َعرضها على المحكمين وفي ضوء آرائهم  لموضوعات: اشتقت الباحثتان أهداًفا سلوكية األهدان السلوكية
 البرنامج المقترح.، وقد حرصْتا الباحثتان على تضمينها في ت الالزمةالتعديال

 )تحديد محتوى البرنامج: )تحديد المهمة التعليمية وتحليلها: 
كتابية  ةبيريتع ات( موضوع10بانة ضمت )، لذلك أعدَّت الباحثتان استالمدرسبما أنَّ التعبير ليس له مادة محددة يلتزم بها 

 ات( موضوعات منها لتكون الموضوعات التي ستكتب فيها طالب5) ، اختارتا(1) ملحق عرضها على  المحكمين وبعد ،(3) ملحق
 .مجموعتي البحث في أثناء التجربة

 تحديد السلوك المدخلي:  .1
o  (، يية، اختبيار الكتابية التخيلالقيدرة العقلييةمين طرييق تطبييق: )اختبيار  ذليك تيم التعيرف عليى المعلوميات المسيبقة:حجيم تحديد

يتعرضَن  زيادة على أنَّ الطالبات لم، ى تقارب المستوى العلمي للطالبات؛ لغرض التكافؤ، والذي دلَّ علبالتجربةقبل الشروع 
  .برنامج مماثلخبرة  إلى

o  قيع تنَّ الفئية المسيتهدفة متغيير العمير الزمنيي تبيين أخصائص الطالبات اأُلخرى: من طرييق إجيراء التكيافؤ بيين الطالبيات فيي
 ضمن فئة عمرية متقاربة.

 مييدعتيُ وسييوف ر االبييداعي، جيات التصييوّ عتمييد فييي تييدريس البرنييامج المقتييرح اسييتراتيأُ اسييتراتيجيات التييدريس واألسيياليب: تحديييد  .2
 دوسيتحدالتنوع في استعمال هذه االستراتيجيات في دروس البرنامج، كميا سيتضيمن اليدرس الواحيد اربيع اسيتراتيجيات أو أكثير، 

مالئمتهييا الموقييف التعليمييي، وأيًضييا وظييف فييي البرنييامج كييلَّ مييا طرحييه التصييّور االبييداعي ميين  علييى وفييقهييذه االسييتراتيجيات 
 عناصر وتقنيات مساعدة.

ول، اعتمييد البرنييامج علييى االسييتعانة بعييدد ميين الوسييائط التعليمييية، منهييا: )جهيياز الحاسييب المحميي :سييائط واألنشييطة التعليميييةالو  .3
نشييطة بميا يتسييق ميع رؤى التصييّور د البرنييامج عليى ممارسيية عيدد مين األ(، كميا اعتمي، السيبورة واقالمهيياالبيانييات وجهياز عيرض

 نشطة متنوعة.األاإلبداعي ومبادئه، فكانت 
طريييق  ميين الختييامي، والتقييويم اثنيياء الييدرسفييي  الطالبييات داءأالتقييويم البنييائي فييي تقييويم  البرنييامجفييي  عتمييدأُ سيياليب التقييويم: أ .4

 األنشطة.
تيه دليل الميدّرس وقد تمثلت هذه الخطوة بإعداد (:تنظيم المحتوى التعليميتحليل محتوى البرنامج ) - بهيدف  انالباحثتي اليذي أعدَّ

 .مع استراتيجيات التصور االبداعي وتقنياته يتالءمارشاده لكيفية تدريس موضوعات البرنامج بما 
، إلبيداء آرائهيم، ومقترحياتهم، عليى مجموعية مين المحكميين البرنيامج ليك بعيرضوذذليك، مرحلة صدق البرنامج: تم التثبيت مين  .2

 (7، واصبح البرنامج جاهًزا ملحق)التعديالت، بعد اجراء بعض تهصالحي وقد اّتفقت وجهة نظرهم على
 به التجريبيي فيي، اتبعت الباحثتان المينهج شيل تعّرف فاعلية البرنامج المقترحمن أج اجراءات تعّرف فاعلية البرنامج المقترح: :3-2

 ، وكما يأتي:تعّرف فاعلية البرنامج المقترح
ابطة ذات الضييبط الجزئييّي، وهييو تصييميم المجموعيية الضيي التجريبييية التصييميماتاحييدى  ت الباحثتييانعتمييدا  واًل/ التصــميم التجريبــّي:أ

  ُيبين ذلك. اآلتيذات االختبار القبلّي، والشكل 
 األداة  المتغير التابع المتغير المستقل األداة  المجموعة
االختبار  التجريبية

 القبلي
االختبار  مهارات الكتابة التخيلية البرنامج المقترح

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الضابطة البعدي
 (1شكل)
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 التصميم التجريبّي المعتمد في البحث
 ثانًيا/ مجتمع البحث وعينته: 

في المدارس الثانوية، واإلعدادية النهارية للبنات في  دبياأل الخامسطالبات الصف الحالي مجتمع البحث  ضمَّ : البحث . مجتمع1
 م.2019-2018ة بابل للعام الدراسي مركز محافظ

السحب  وبأسلوبللبنات، وبعد زيارة المدرسة  النجوم ثانويةتم اختيار  ،(1السحب العشوائي البسيط) بأسلوب: . عينة البحث2
بواقع  الضابطةوشعبة )ب( لتمّثل المجموعة  ( طالبة،30التجريبية بواقع )( تم اختيار )أ( لُتمّثل المجموعة 2العشوائي البسيط)

 .ذلك يبين( 1والجدول ) ،طالبة( 60الراسبات، اصبح عدد أفراد العينة النهائي ) الطالبات، وبعد استبعاد ( طالبة32)
 (1) جدول

 البحث مجموعتيطالبات 

 المجموعة الصف والشعبة
قبل  عدد الطالبات
 االستبعاد

عدد الطالبات 
 الراسبات

عدد الطالبات بعد 
 االستبعاد

 30 0 30 التجريبية (أاألدبّي ) الخامس
 30 2 32 الضابطة (باألدبّي) الخامس

 60 المجموع
 
  (. تكافؤ مجموعتي البحث )السًلمة الداخلية للتصميم التجريبي3
 ،ي العمر الزمني محسوبًا بالشهورف ااحصائيً  متكافئتان مجموعتي البحث تبين أنَّ  :باألشهرالعمر الزمنّي للطالبات محسوبًا  -

 ذلك يبين( 2والجدول )
 (2جدول )

 باألشهر امجموعتي البحث محسوبً  طالباتتكافؤ أعمار 
 

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابيّ 

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة عند مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05

 23.753 184.95 30 التجريبية
 غير دالة احصائياً  2 0.801 58

 45.436 183.74 30 الضابطة
 

فته الباحثة السوداني)نلسون للقدر  -: تم استعمال اختبار هنمون الــــذكـــاء - الختبار من تألف ا(، إذ 2010ة العقلية الذي عرَّ
الذكاء  على مجموعتي البحث وتبين انهما متكافئتان في متغيروقد ُطبق االختبار  فقرة من نوع االختيار من متعدد، (65)

 .ذلك يبين( 3وجدول )

                                                 

في كيس وسحبت ورقة  ووضعت( تم اعتماد طريقة السحب العشوائي البسيط، بأسلوب القرعة، إذ كتبت أسماء المدارس في أوراق صغيرة، 1)
 .النجوم للبناتواحدة فكانت الورقة تحمل اسم ثانوية 

حمل اسم شعبة )أ( لتكون المجموعة فكانت ت في كيس، وسحبت ورقة الشعبتين في ورقتين صغيرتين، وتم وضعهاكتبت الباحثتان أسمي ( 2)
 التجريبية، واعتبرت الورقة االخرى التي تحمل اسم شعبة )ب( المجموعة الضابطة.

 الطالبات، ضمت معلومات عن: )االسم الثالثي، بين ووزعتعلى المعلومات الخاصة بالطالبات من طريق استمارة  تانحصلت الباحث 
 هر/السنة(.والشعبة، وتاريخ الوالدة )اليوم/الش
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 (3جدول )
 في متغير الذكاءمجموعتي البحث  طالباتتكافؤ 

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابيّ 

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة عند مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05

 55.728 23.78 30 التجريبية
 غير دالة احصائياً  2 0.368 58

 35.563 23.14 30 الضابطة
 

 القبليّ ة التخيلية اختبار الكتاب( يدل على تكافؤ مجموعتي البحث في 4جدول)التخيلية: كتابة لمهارات الاالختبار القبلّي  .أ
 (4جدول )

 في االختبار القبلي للكتابة التخيليةمجموعتي البحث  طالبات درجاتتكافؤ 

 المجموعة
حجم 
 العينة

سط متو ال
 الحسابيّ 

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05مستوى 

 36.920 71.358 30 التجريبية
 غير دالة 2 0.798 58

 24.434 70.222 30 الضابطة

 
 ثالًثا/ ضبط المتغيرات الدخيلة )السًلمة الخارجية للتصميم التجريبي(

 .، بسبب اعتماد فترة زمنية موحدةتم تفادي هذا العامل العمليات الُمتعلقة بالّنضج: .1
  .سير التجربة عرقلأّي ظرف  ظروف التجربة والحوادث المصاحبة: لم تتعرض عينة البحث إلى .2
 االختيار العشوائي البسيط للعينة. أسلوبالفروق في اختيار العينة: تم تفادي أثر هذا المتغير من طريق  .3
نية عي تعرضيْت ليه طالبيات ذيالي ، اال بنسيب ضيئيلة بسيبب الغيياب الفيردي لهيذا العاميل لم تتعرض التجربةالندثار التجريبّي: ا .4

 البحث. 
ين بي تيم اليذي االحصيائي التكيافؤطريقة اختيار عينية البحيث, زييادة عليى  بفعل لذلك، التجربةلم تتعرض  :االنحدار اإلحصائيّ  .5

 مجموعتي البحث.
 مجموعتي البحث في وقت موحد.وُطبقت  تم اعتماد أداة قياس مو حدة، س:أداة القيا .6

 تمّثل ذلك بضبط: رابًعا/ أثر اإلجراءات التجريبية:
 لمجموعتي البحث. موحدةكانت المادة العلمية: المادة الدراسية  .1
 حصة واحدة لكّل مجموعة. حصتين في االسبوع،  توزيع الحصص: وزعت الحصص بواقع  .2
، وانتهت يوم 28/10/2018مدة التجربة: كانت مدة التجربة موحدة، ومتساوية لمجموعتي البحث، إذ بدأت يوم  .3

 .م8/1/2019
  خامًسا/ مستلزمات التجربة

 تيدريس دروًسيا لو ، حليى وفيق البرنيامج المقتير دروًسيا لتيدريس طالبيات المجموعية التجريبيية ع تيانالباحث الخطط التدريسية: أعيدَّت
ر لتدريس مادة التعبير االعتياديطالبات المجموعة الضابطة على وفق البرنامج    (7الكتابي، ملحق ) المقرَّ

 لتصحيح كتابات طالبيات مجميوعتي البحيث ليذا أودعتيا ةاعتمدت الباحثتان معايير تصحيح جاهز  :تصحيح موضوعات التعبير 
 (2010 ،الحالق)وتم اختيار معيار ، وزعت على مجموعة من الخبراءمجموعة من معايير تصحيح التعبير في استبانة 

 : اآلتيةداة القياس على وفق االجراءات أ دإعدا: تم سادًسا/ أداة البحث
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o  :داء الطالبات في مهارات الكتابة التخيلية.أاستهدف االختبار الكشف عن مستوى تحديد الهدف من االختبار 
o  :مجموعة من المصادر واالطالع عليى الدراسيات، والبحيوثعلى في بناء االختبار  حثتانااعتمدت البمصادر بناء االختبار 

 .الكتابة التخيليةو الكتابة التي تناولت أدبيات 
o  ن االختبار من )صياغة أسئلة االختبار: تم  .بارية( فقرة اخت20صياغة فقرات االختبار فكانت من النوع المقالي، وعليه تكوَّ
o  وضيييع تعليميييات االختبيييار: وضيييعت لالختبيييار تعليميييات واضيييحة اشيييتملت عليييى بييييان الهيييدف مييين االختبيييار، والمطليييوب مييين

 الطالبات بدقة.
o (4حكمين، والمتخصصين، ملحق)قائمة مهارات الكتابة التخيلية التي حازت على موافقة الم 

 للتأكد من صدق االختبار، تم اعتماد انواع الصدق االتية:  :صدق االختبار 
ة معيييار التصييحيح لفقييرات ؛ السييتطالع آرائهييم، ومييدى مالئمييعلييى مجموعيية ميين المحكمييين ُعييرض االختبييار الصــدق الظــاهرّي: .أ

 ، ملحييقللطالبييات ووضييوحه ودقيية صييوغه وصييالحيته للتطبيييق، وقييد اكييدَّ المحكمييون مالئمتييه هموفييي ضييوء ملحوظييات، االختبييار
(5). 
 :التجربة االستطًلعية لًلختبار 

نة من  الخامسعلى عينة استطالعية من طالبات الصف  ُطبق االختبار شوائي عطالبة، اختيروا بنحٍو  (34)األدبّي، مكوَّ
بات فقرات االختبار، من طريق حساب متوسط زمن اجازمن االجابة عن  للبنات، وتم التوصل إلى الجنائن من طالبات إعدادية

 ( دقيقة.60الطالبات، وقد تبيّن أنَّ متوسط وقت االجابة على االختبار هو )
 صدق البناء:  .ب
  نيية ميين طالبيية ميين طالبييات الصييف  (113)التحليييل االحصييائّي لفقييرات االختبييار: ُطبييق االختبييار علييى عينيية اسييتطالعية مكوَّ

، ُطبيق االختبيار مدرسيتينمن مدارس مجتمع البحيث األصيلي، تيم اختيارهيا بنحيٍو عشيوائي موزعية بيين األدبّي، من ض الخامس
حجييم عينيية اذ أنَّ ( طالبيية، 65بواقييع ) شييط العييرب اعداديييةا ُطبييق علييى ، وايًضيي( طالبيية48للبنييات بواقييع ) الحليية ثانويييةعلييى 

 ,Nuannally,1974 262المقيياس؛ لتقلييل أثير الصيدفة )( أفيراد لكيلِّّ فقيرة مين فقيرات 10-5بيين )ينبغيي أن تكيون تحليل ال
P:( وبعيييد ذليييك رتبيييت اليييدرجات تنازلًييييا، ومييين ثيييم اختيييارت أعليييى ،)ومييين ثيييم تيييم احتسييياب عيييدد  %( مييين اليييدرجات وأدناهيييا،27

 ، وفيما يأتي توضيح إلجراءات التحليل االحصائي لفقرات االختبار: اإلجابات
حة ( إلى أنَّ الفقرات تعد  صيالBloom(، إذ يشير )0.67-0.35معامالت الصعوبة بين ) تراوحت :صعوبة فقرات االختبار -أ

 . ليه ُقبلت فقرات االختبار جميعها(، وعBloom, 1971: 168( )0.80يي0.20للتطبيق إذا كانت بين )
كانييت قييوة  ُتعييد  جيييدة إذافقييرات الإنَّ  (Ebel)(، إذ يييرى 0.55 -0.33قييوى التمييييز بيين )تراوحييت قيييم  قيوى تمييييز الفقييرات:  -ب

 وعليه ُقبلت فقرات االختبار جميعها. ،(Ebel, 1972: 406( فأكثر)0.30تمييزها )

 غيت طالبية، وقيد بل (113)البيالغ عيددها  التحلييل عينيةألفا كرونباخ لحساب الثبات على درجات  معادلة طبقت: رثبات االختبا
: 1998)عييودة، (. 0.80–0.60، إذ ُيَعييّد االختبييار جيييًدا، إذا تراوحييت قيميية معامييل ثباتييه بييين )(0.76ثبييات )ال قيميية معامييل

266)  
 دم وجيود معييارمعيياًرا؛ لتصيحيح فقيرات اختبيار الكتابية التخيليية؛ نظيًرا لعيبنت الباحثتيان  * معيار تصحيح اختبار الكتابة التخيلية:

جياهًزا للتصيحيح بصييغته  وبعيد التأكيد مين صيالحيته أصيبح المعييار، المحكميينعليى مجموعية مين  هيخدم هذا الغيرض، وتيم عرضي
 .(6) ، ملحقالنهائية
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، ضعيييار التصييحيح الُمعييّد لهييذا الغيير تييم تصييحيح فقييرات االختبييار، وحسييبْت الدرجيية علييى وفييق م التخيليــة: تصــحيح اختبــار الكتابــة
 (100وكانت درجة االختبار الكلية )

ع م تانباحثقرات وذلك من طريق اتفاق الالتثبت من ثبات تصحيح الف تمألنَّ فقرات االختبار من النوع المقال؛  ثبات التصحيح:
ي فمعامل االرتباط كما مبين وبعدها احتساب معامالت االرتباط باعتماد معامل ارتباط بيرسون، ظهرت قيمة  ،باحثة أخرى 

 (51: 2010)الكبيسي،  (.80,0كان أكثر من )ويعد  معامل االرتباط عالًيا إذا  (،5)جدول
 
 (5جدول)

قيمة معامل ارتباط 
 ةالباحثبين بيرسون 

 انفسه مع ىاالول

معامل ارتباط بيرسون  قيمة
 نتيبين الباحث

معامل ارتباط بيرسون  قيمة
 االولى ةبين الباحث

 والمصحح الثالث

قيمة معامل ارتباط بيرسون 
 ةالثاني ةالباحثبين 

 الثالثالمصحح و 
0.914 0.905 0.895 0.891 

 سابعًا/ تطبيق التجربة 
هميته، على مفهوم التصور االبداعي، وأ  لتعريفهن المجموعة التجريبية طالباتقبل تطبيق التجربة: تمت زيارة  مرحلة ما .أ

 .بهدف تهيئتهنَّ لتنفيذ البرنامجوشروطه؛ وذلك 
 لكّل مجموعة. حصةبواقع  ،2018 / 10 / 28 مرحلة التطبيق: بدأ الشروع بالتجربة في يوم .ب
بق طُ قه، ثم مرحلة ما بعد التطبيق: تم تبليغ طالبات عينة البحث بموعد اختبار الكتابة التخيلية البعدّي قبل مدة من تطبي .ت

افق جل فو ، وبعد مدة زمنية أعيد تطبيقه على طالبات المجموعة التجريبية باعتماد االختبار المؤ 1/2019/ 8االختبار يوم 
 .لكشف عن فاعلية البرنامج المقترح؛ ل2/2019/ 19يوم 

  Statistical equations ثامًنا/ الوسائل اإلحصائية
 .spssالحزمة االحصائية  .1
 ( لعينيتين مستقلتينT-Testاالختبار التائي ) .2
 مترابطتين.( لعينيتين T-Testاالختبار التائي ) .3
 .(Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) .4
 صعوبة الفقرات المقالية.معادلة  .5
 .قوة تمييز الفقرة المقاليةمعادلة  .6
 .معادلة الفاكرونباخ .7
 
 وتفسيرهاعرض النتائج الفصل الرابع:  -4
 عرض النتائج: 4-1

( بين 05,0)عند مستوى داللة  اإحصائيً  دالةال توجد فروق ) :التي تنصن نتائج الفرضية الصفرية األولى تم التأكد م -
وعة المجم طالباتومتوسط درجات  ،البرنامج المقترح باستعمال يدرسن الالتيالمجموعة التجريبية  طالباتمتوسط درجات 

 (t-Testي)وبعد استعمال االختبار التائ، مهارات الكتابة التخيليةفي اختبار  بالبرنامج التقليدي يدرسن الالتيالضابطة 
 (8، وملحق )(6جدول) يبينهاكما ، اآلتيةلعينتين مستقلين، ظهرت النتائج 

 (6جدول )
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 البعدي الكتابة التخيليةمهارات  اختبارلمجموعتي البحث في  نتائج االختبار التائي

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
درجة  التباين الحسابي

 الحرية
الداللة اإلحصائية عند  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة (0.05مستوى )
 38.23 82.20 30 التجريبية

 دالة إحصائيا 2.000 8,58 58
 35.22 68.77 30 الضابطة

، أما (82.20بلغ )الكتابة التخيلية في المجموعة التجريبية في اختبار  الطالباتمتوسط درجات  ( أنّ 6يتضح من جدول )
 اإلحصائية بين مجموعتي البحث،(، ولمعرفة داللة الفروق 68.77) نجموعة الضابطة فكان متوسط درجاتهفي الم الطالبات

كبر من القيمة الجدولية أ( وهي 8,58ذ بلغت قيمته المحسوبة )، إلعينتين مستقلين (t-Test) االختبار التائي تاناستعملت الباحث
 ود فروق ذات داللة احصائية بين(، لذلك ترفض الفرضية الصفرية لوج0,05( ومستوى داللة )58( عند درجة حرية )2,000)
 .مجموعتين ولصالح المجموعة التجريبيةلا

 تم التأكد من نتائج الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص:
الكتابة  في اختبارالمجموعة التجريبية  طالبات( بين متوسط درجات 05,0عند مستوى داللة ) اإحصائيً  دالةال توجد فروق )

 اختبار الكتابة التخيلية المؤجل( التخيلية البعدي ومتوسط درجاتهن في 
 (7جدول )

 والمؤجل الكتابة التخيلية البعديفي اختبار  للمجموعة التجريبية t-Test)نتائج االختبار التائي )

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط  االختبار
 الحسابي

درجة  التباين
 الحرية

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0.05عند مستوى )

 38.23 82.20 البعدي 30 التجريبية
29 1.86 2.04 

 دالة إحصائيا
 27.93 83.17 المؤجل

 ،والمؤجل الكتابة التخيلية البعديفي المجموعة التجريبية في اختبار  الباتمتوسط درجات الط( 7يتضح من جدول )
لعينتين  (t-Testاالختبار التائي) تانمجموعتي البحث، استعملت الباحثولمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين ، (9ملحق)

 وى داللة( ومست29( عند درجة حرية )2,04من القيمة الجدولية ) أصغر( وهي 86,1ذ بلغت قيمته المحسوبة )، إمترابطتين
ترح مج المقفرق ذي داللة احصائية في االختبارين البعدي والمؤجل، مّما يدل على تنمية البرنا د، وهذا يدل على عدم وجو (0,05)

 لمهارات الكتابة التخيلية عند الطالبات.
 ئج: االنت تفسير 4-2
  منحهن و ، الحر التصّورالبرنامج المقترح وانشطته ووسائله التي كانت توجههن الى بلوحظ شغف طالبات المجموعة التجريبية

 جديدة وجذب تأكيدات ايجابية.خيالهن، وتحليل افكارهن وابتكار افكار  إلطالقالفرصة 
 حيدي منياخ مين الت فيي ايجياد المتضيمنة فيي البرنيامج نشيطةاألالممارسات و  ساهمت وقد، حفزَّ البرنامج المقترح دافعية الطالبات

 في فتح حوارات جديدة وهذا كله انعكس ايجاًبا على ادائهن. أسهمما هو جديد ومثير يتعلق بالموضوع، مّما  لكلِّّ 
 وانيه  الرغبيات المختلفية للطالبيات وانظميتهن العقليية، خاصية تالئيم ميعهيذا  كيلّ نشيطة األو االستراتيجيات في اليدرس الواحيد  تنوع

 منهما االخرى. روعي مالئمة االستراتيجيات ومحاولة أن تكمل كل  
 امكانات الطالبات ووسع مسار تفكيرهن.  ر االبداعي منوفق التصوّ  رفع البرنامج المقترح على 
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحاتالفصل الخامس:  -5
 :االستنتاجات 5-1
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 كيسأنعا افضيل وامكانيية اعليى مّمي واعميال العقيل بنحيوٍ  ،االبيداعي رالتصيوّ  الطالبيات عليى نميو عملييات ساعد البرنامج المقتيرح 
 على تعلمهن.

 تدريسية حديثة ومنها البرنامج المقترح. برامجو  هناك حاجة الى استعمال مداخل 
 البرنامج المقترح في توسعة خيال الطالبات وساعد على نموه. ساهم 
 خيلييية الفكرييية الت فضيياًل عيين توسييعة إدراكهيين وزيييادة ثييروتهنّ  بالموضييوعات التعبيريييةالبرنييامج المقتييرح ميين عناييية الطالبييات  زاد

 .ةواللغوي
 في ضوء النتيجة التي توصلت إليها الباحثتان، جاءت التوصيات بي: : التوصيات 5-2
 تمكييينهن مييين توسيييعة تصيييوراتهن  اسيييتراتيجيات وادواتمييين البرنيييامج المقتيييرح ووضيييعه موضيييع التنفييييذ إلكسيياب الطالبيييات  اإلفييادة

 االبداعية. 
 التفكير واالبداع والخيال عند المتعلمين.  تنمي برامج واساليب وانشطةمناهج الدراسية ال تضمين 
 محتوى وطريقة ووسيلة وتقويًما في المرحلة االعدادية. النظر في تعليم التعبير إعادة 
 ليب سيياأنشييطة والوسيائل و سيتراتيجيات واألتوجييه مدرسيي اللغيية العربيية لألخيذ بمبييدأ التنيوع فيي التييدريس مين طرييق التنييوع فيي اال

 ا يسهم في مقابلة الفروق الفردية عند هؤالء المتعلمين.كثر دافعية ممّ أقويم وذلك حتى يجعلوا المتعلمين الت
 :المقترحـات: 5-3
  ّاالبداعي الفهم القرائيفي تنمية مهارات  ر االبداعيفاعلية برنامج مقترح على وفق التصو. 
  ّبالغة.والكتابة االبداعية في مادة الالتفاعلية في تنمية مهارات القراءة  ر االبداعيفاعلية برنامج مقترح على وفق التصو 
  ّدبي.التذوق األر االبداعي في تنمية مهارات فاعلية برنامج مقترح على وفق التصو 
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