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 ملخص البحث: 

الذي يعيش فيه،  نمذجة العالمعقل اإلنسان، والتي تمكنه من الفكر هو مجمل األشكال والعمليات الذهنية التي يؤديها 

وبالتالي تمكنه من التعامل معه بفعالية أكبر لتحقيق أهدافه وخططه ورغباته وغاياته. ان التفكير عبارة عن نتاج تفاعل 

فكار ومفاهيم أالذي يولد  للشخص مع العالم الخارجي، فالتفاعل بين ما هو بداخل النفس وماهو بخارجها هو األبنية العقلية

نشاط يستخدم الرموز مثل الصور والمعاني واأللفاظ واألرقام والذكريات واإلشارات والتعبيرات واإليحاءات  فهو، جديدة

 فلذا التي تحل محل األشياء واألشخاص والمواقف واألحداث التي يفكر فيها الشخص بهدف فهم موضوع أو موقف محدد،

  الوظائف اإلدراكية التي يندرج تحليلها.يعتبر التفكير أعلى 

ان من أبرز أهداف التعليم هو رفع مستوى التفكير عند الطالب ليصل الى التمكن من ممارسة عمليات التفكير المجرد. 

وبناء على هذا التعريف فإن الطالب يحتاج إلى المعرفة حتى يستطيع أن يفكر جيدا ويتعامل بطريقة صحيحة مع 

عدم كن كثير من الطالب ال يجيدون استخدام معارفهم السابقة رغم توفر المعرفة لديهم والسبب في ذلك المشكالت، ول

 من استرجاع المعلومات والمعارف المخزونة مسبقا. تمكنهم

ت والعملية التشكيلية تستدعي استجابات تشمل التفكير واألحاسيس والمشاعر، كما تستدعي اإلتجاهات اإلبداعية مع المهارا

المعرفية، ومن أهم األمور التي تساعد في تحقيق تلك العملية تشجيع التفكير والتأمل والتحليالت والمبادرات عند الطالب 

 وعدم قمعها أو رفضها أو االستهانة بها أو عدم االكتراث لها.

له والتعلم من خبراته ومن هنا تتمركز مشكلة البحث في كيفية تعليم الطالب التعامل مع المعلومات المخزونة في عق

السابقة، وكيفية تهيئة األستاذ الطالب لكي يستعملوا عقولهم في التفاعل مع األنشطة والخبرات التي تعرض لهم في مواقف 

 تستدعي التفكير ألن التفاعل مع األشياء واألحداث والشخصيات يشكل إحدى قواعد التفكير المهمة.

 كلمات مفتاحية:

 ، التفكير اإلبداعي، األنشطة والخبرات، ورش العمل.ةخرائط التفكير الذهني

Abstract: 

Thought is the form and mental processes performed by the human mind, which 
enables him to model the world in which he lives, and thus enable him to deal with him more 

effectively to achieve its goals and plans and desires. 

Thinking is the interaction of a person's mental structures with the outside world, the 

interaction between what is within the self and what is outside creates new ideas and concepts. 

It is an activity that uses symbols such as images, meanings, words, numbers, memories, 

signs, expressions and substitutions that replace things, people, in order to understand a 
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specific subject, so thinking is the highest cognitive function to be analyzed. 

One of the main objectives of education is to raise thinking level for the student to be able to 

practice abstract thinking. 

Based on this definition, the student needs knowledge so that he can think well and deals 

correctly with the problems, but many students are not good at using their previous knowledge 

despite the availability of knowledge they have and the reason of that, their inability to 

retrieve their information and knowledge. 

The plastic processing includes thinking, feelings and emotions, and includes creativity with 

cognitive skills. Then the teacher has to encourage students on reflection, meditation, analysis 

and initiatives and not to suppress, reject, underestimate or disregard to them. 

Hence, the research problem is focused on how to teach the students to deal with their 

information and learn from their previous experiences, and how the teacher helps them to use 

their minds to interact with the activities and experiences because interacting is one of the 

basic rules of thinking. 

Key Words: Mind Map, Creative Thinking, Activities and Experiences, Workshops. 

 مقدمة:
عيش فيه، يالذي  ن نمذجة العالمالتي تمكنه مهنية التي يؤديها عقل اإلنسان، والعمليات الذالفكر هو مجمل األشكال و

 خططه ورغباته وغاياته. عه بفعالية أكبر لتحقيق أهدافه وبالتالي تمكنه من التعامل مو

فالتفاعل بين ما هو بداخل النفس وماهو للشخص مع العالم الخارجي.  1بنية العقليةاأل التفكير عبارة عن نتاج تفاعل ان

 (.٢٠٠٩ مسلم،هيم بن أحمد . ابراالحارثي، د) ومفاهيم جديدة.فكار أخارجها هو الذي يولد ب

ت التي إليحاءاوانشاط يستخدم الرموز مثل الصور والمعاني واأللفاظ واألرقام والذكريات واإلشارات والتعبيرات  هوف

 لذاف موقف محدد،لشخص بهدف فهم موضوع أو تحل محل األشياء واألشخاص والمواقف واألحداث التي يفكر فيها ا

 (.٢٠١٣ ماكسويل، جون سي،) يعتبر التفكير أعلى الوظائف اإلدراكية التي يندرج تحليلها.

 ماكلخيال، ا ،، الفكردراك، الوعي، شدة اإلحساسمها اإلأهالتفكير،  يد من المصطلحات المرتبطة بعمليةوهناك العد

ية عملام في اإلسهو، اشغيلهوتذكرها وت استدعائهاو التعامل مع المعلومات العديد من األغراض منها تتضمن عملية التفكير

انات أو ات والبيوالمختلف من المعلوملمؤتلف القدرة على التمييز بين او ،اتخاذ القراراتحل المشكالت، واالستنساخ و

  ه.المنتمي الى معيار ما وغير المنتمي الى المعيار نفس

 ress.com/article2838.htmlp-https://yemen (.٢٠١٢، ابريل عليحمد أالكوماني، )

قد ، ومختلفةتفكير البتنمية مهارات ال التي تهتمالحديثة التي ظهرت في التدريس، ومن األساليب  الذهنية خرائط التفكيرو

ل من ها على مهارات التفكير، بحيث يستند كل شكم، واعتمد في تصميم ١٩٨٧فيد هيرل في أواخر عام صممها دي

ايو ، ممد نعيممحان، أبو سكر) األشكال على مهارة فكرية أساسية مثل المقارنة، والتميز، والتتابع، والتصنيف واالستدالل.

٢٠١٥.)  educ.com-https://www.new 

والقدرة على صنع المالحظات أو رؤية األشياء  اإلكتشافات العلمية والفنية واألدبيةخترعات واإل إلبداع يشتمل علىأما ا

هي ال تأتي من فراغ بل عملية متطورة نامية ديناميكية وليست ثابتة، و هيو ،وصوال إلى العملية اإلبتكاريةبطرق جديدة 

 فكر ، الهوية، اإللمام بمعطيات الواقع،عية وتتمثل في التراثتساعد في إنتاج أفكارا ابداتنقسم إلى مراحل فكرية متتالية 

                                                           
شوائية ال يمكن السيطرة ألبنية العقلية هي عبارة عن تصنيفات وتراكيب معرفية يقوم بها العقل إلدراك العالم بصفته بناء منظما وليس فوضى عا1

 .عليها
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ية، مهارات، هذا باإلضافة إلى مكونات اإلبداع من خبرة فن ،مستقبلي يمثل الرؤى والتصورات واإلحتماالت المتوقعة

ساعد على تحقيق وتنقيذ األجهزة التي تتكنولوجية المتمثلة في األدوات وفة الوأخيرا تأتي المعر داخليةدوافع خيلي وتفكير ت

  لك األفكار.ت

وصوال لحلول ابتكارية  تكمن أهمية اإلبداع في أنه أسلوب التحسن التدريجي الذي ينظر لألفكار القديمة بطريقة جديدة

 األفكار الحديثةقييم المنظم المبني على المنطق واالستنتاج والذهنية والتويات متعالية من الخرائط التفكير يصاحبها مست

 (.٢٠١٣ محمد، الرب، سيدجاد ). لتغيير انتباه الفرد للنظر للفكرة من زاوية إلى زاوية أخرى

متطلبات استجابة لكركائز البصيرة اإلبداعية و ىكإحد الذهنيةير التفكمهارات عليم ت على ضرورة الباحثة ؤكدتولذا 

ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في العلم و ،في مختلف جوانب حياة المجتمعاتتجلياتها تحديات العولمة و مواجهة

 تصال من امكانات للفرد والمجتمع.وسائل االما توفره رفة واالختراع وتدفق المعلومات ووالمع

 مشكلة البحث: 

 صعوبات حول كيفية تنظيم وتحليل األفكار. الطالب، هناكرغم الثورة المعرفية لدى ـ ١

 ة الكتشاف مهارات التفكير اإلبداعية.عدم استخدام خرائط التفكير الذهنيـ ٢

 أهداف البحث:

 للطالب لتجنب أخطاء التفكير. اك اإلبداعياإلدر تنمية مهاراتـ ١

 حفيز األستاذ للطالب على استخدام خرائط التفكير الذهنية لتنمية مهارات التفكير البصري.ـ ت٢

 .التفكير اإلبداعي إلىتعميق أفكار الطالب وتطويرها للوصول ـ ٣

 أهمية البحث:

 دمج مهارات التفكير األساسية بالمقررات بمهارات التفكير اإلبداعي.ـ ١

 استخدام خرائط التفكير الذهنية تشجع الطالب على تحقيق مستوى أفضل وأعلى في العملية اإلبداعية.  ـ ٢

 تعميم تعليم التفكير وتعليم وتعلم مهارات التفكير اإلبداعي.ـ ٣

 فرائض البحث:

 رش العمل وسيلة من وسائل التعبير عن خراذط التفكير الذهنية.وـ ١

 ة نشطة وفعالة بين األستاذ والطالب.خلق بيئاستخدام خرائط التفكير الذهنية تساعد على ـ ٢

 استخدام مهارات التفكير اإلبداعي يساعد الطالب على تنمية مهاراتهم الحسية وايجاد حلول ابداعية مبتكرة.ـ ٣

  بين خرائط التفكير الذهنية والتفكير اإلبداعي يتحدد من تطبيق أساليب تطوير التفكير.التكامل ـ ٤

 حدود البحث:

 الثاني. والفصل الدراسيبين الفصل الدراسي األول  ٢٠١٨عام الزمنية:  ـ الحدود

 المكانية: خارج الجامعة. ـ الحدود

 عينة البحث:

 ١٠صميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب، عدد أربعة عشر طالب، منهم الفرقة األولى من طالب كلية الفنون الت

 .طالب ذكور ٤إناث و طالب
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 منهجية البحث:

 .اإلبداعية لطالب الفرقة األولىلمجموعة مختلفة من األعمال التشكيلية مصحوبا بدراسة تحليلية  ج استقرائي وصفينه

 مفهوم الخريطة الذهنية:

قتصار بدال من االعن األفكار وسيلة حديثة من وسائل التعبيرنمط من أنماط التعلم، و لذهنية على أنهاعرف الخريطة ات

لترتبط معاني الكلمات  واأللوان والصورطريق رسم مخطط باستخدام الكتابة والرموز  وذلك عن ،على الكلمات فقط

لطالب على توضيح أفكارهم ودمج المعارف ض لمساعدة ابالصور المرسومة ثم ترتبط هذه المعاني مع بعضها البع

 gemag.mans.edu.e  (.٢٠١٦، ابريل ا.د. حسين محمد أحمدعبد الباسط، ) .الجديدة مع المعارف القديمة

ويعرف " توني بوزان " الخريطة الذهنية بأنها استراتيجية للتفكير وتنظيم المعلومات بشكل واضح ومرئي بأساليب ممتعة 

بتنظيم ما هو  الطالبو  إذ يقوم األستاذ  ،لوانا أورسوما تخطيطية لتوضيح العالقة بين المعلوماتأشكاال ومستخدمة أ

استخدام المهارات العقلية ويمكن  الطالب منبمفاتيح من شأنها أن تمكن  ةمكتوب ليسهل على العقل إستيعابه، وهي مزود

 .ءاألدا حيث تساعد على تحسيناة االستفادة منها في جميع مجاالت الحي

fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/Ihqyb_Itdryby_mind_mapping.pdf ستخدم الخرائط الذهنية على نطاق واسع تو

من قبل المصممين وغير المصممين لتبادل األفكار في المراحل األولى من المشاريع من أجل استكشاف األفكار أو حل 

ية وتوسيعها في مخطط شجرة، لربط األفكار ووضع هذه األفكار في مشاكل المشروع عن طريق البدء بفكرة أساس

  أو لوحة بيضاء.  mind-of-types-https://www.designorate.com/common  تفاصيل أكثر باستخدام الرسم على الورق

 أهمية خرائط التفكير الذهنية:

فعالة للتفكير ألنها تعمل مع أداة ، والطالب على التعلماستراتيجية مهمة ومفيدة ألنها تساعد  تعد خرائط التفكير الذهنية

لى تجذب االنتباه بسرعة او التذكر،ه على خلق الروابط بين األفكار وتعمل على تحسين عمليتي اإلبداع وتشجعو العقل

 (.٢٠١٢،جون سيماكسويل، )تقوده عن طريق تداعي األفكار والتخيل إلى نهايات لها مغزى. بؤرة الموضوع و

 في النقاط التالية:ذا يمكن استخالص أهميتها ول

 بسيطة وسهلة للطالب أن يستخدمها.

 في عرض المحتوى العلمي بشكل مرتب ومنظم. ـ تساعد

 ة نشطة وفعالة بين األستاذ والطالب.ئتخلق بيـ 

 سهولة التعامل مع المعلومات المعقدة وقدرة أكبر لتوصيل المفاهيم المجردة.ـ 

 (.٢٠١٦ يونيو، ابراهيم شيماءأبو عيسى، ) م في أي محتوى دراسي أو أي مستوى تعليمي.ن تستخديمكن أـ 

 أنواع خرائط التفكير الذهنية:

   طرق ثالثبالخرائط الذهنية تستخدم 

للحصول على فهم واضح للموضوع  وتدوين المالحظات المعلومات وتلخيص تنظيمالخرائط الذهنية المرجعية لتتبع وـ ١

 .مرئية بطريقة

توضيح طريقة و للموضوع وعرض المعلومات بتنسيق يظهر الهيكل العام الذهنية لتقديم األفكارالتفكير خرائط عرض ـ ٢

 .من أجل تتبع الخطوات المشاريعسير 

 تحقيق الهدف.وحل المشكالت و مشروعال تخطيطوالنطاق الزمني للخرائط الذهنية لتنظيم ـ ٣

 ndmi-ttps://www.mindmeister.com/blog/educationalh 

 ط هي:هذه الخرائتدعم التدريس الفعال ومهارات التفكير العليا و الذهنية ط التفكيرصمم ديفيد هيرل ثمانية أشكال من خراذولقد 

https://www.mindmeister.com/blog/educational-mind
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  Circle Mapـ خريطة الداذرة: ١ 

عريفها أو ت  اد رة األولى " أي فكرة يرفين في القطر، توضع في مركز الدائمختلون من دائرتين لهما نفس المركز وتكت

 (.١كما هو موضح بالشكل رقم )، يسيكل ما هو له عالقة بالموضوع الرئ فهمها" وفي خارج هذه الدائرة يضع

 رة في:وتستخدم خريطة الدائ

 .تحديد الموضوع أو الفكرة 

 ادل األفكار بشكل تفاعلي.تب 

 م على الحوار.تنمية التفكير الحواري القائ 

  األفكار(. )استمطارالعصف الذهني لألفكار 

 

 Bubble Mapـ خريطة الفقاعة: ٢

رة مركزية وحولها عدد من الدوائر، حيث يكتب في الداذرة المركزية ون من دائي خريطة عنقودية مفتوحة النهاية، وتتكه

(، وتكتب في الدوائر الفرعية صهالعنصر أوالشيء المراد تحديد خصائوم، الكلمة، )المفه

كلمة، كما هو ص لهذا الشيد أو ال)المحيطة بالدائرة المركزية( أهم الصفات والخصائ

 (.٢موضح بالشكل رقم )

 خريطة الفقاعة في: وتستخدم

 نمية التفكير التقويمي.ت 

 .اإلمداد بالتفاصبل الوصفية لألشياء 

 .وصف الخصائص والمميزات بتعبير موجز وكلمات واضحة 

 ص في كلمات أو رموز.الطالب على تحديد الصفات والخصائ تنمية قدرة 

 

 Double Bubble Mapـ خريطة الفقاعة المزدوجة: ٣

تستخدم للمقارنة بين شيئين وهي امتداد لخريطة الفقاعة، وتتكون خريطة الفقاعة    

بينهما عدد من الدوائر يكتب فيها ومركزتين متجاورتين المزدوجة من داذرتين 

المقارن بينهما، وفي جانبي الدائرتين المركزتين تكتب  الخصائص المتشابهة بين

 (.٣ص المختلفة بين المقارن بينهما، كما هو موضح بالشكل رقم )الخصائ

 في:الفقاعة المزدوجة  وتستخدم خريطة

 -مية التفكير التقويمي.تن 

 ة ومقابلة الخصائص.مقارن 

 .تحديد الخصائص األساسية لعنصرين معينين 

 .تنظيم عملية المقارنة بسهولة 

 

 

 

 
 (١)شكل رقم 

 (٢)شكل رقم 

 (٣) رقمشكل 
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 (Tree Map)ـ خريطة الشجرة: ٤

يسية والفرعية الداعمة لها، وتفاصيل هذه األفكار، كما تستخدم لتحديد األفكار الرئ

حبث تكتب  أو مجموعات،شكل فئات  علىأيضا للتقييم والتصنيف والتجميع  تستخدم

تكتب باألسفل األفكار الفرعية وأسفل فروع الفكرة الرئيسية في أعلى الخط، و

 (.٤كما هو موضح بالشكل رقم ) فروع،التب التفاصيل المحددة لكل التصنيف تك

 

 وتستخدم خريطة الشجرة في:

 -مية التفكير الهرمي المتسلسل.تن 

  خالل التنظيم والتصنيف.  المعرفية منمساعدة المتعلم على استيعاب المحتوى وفهم بنيته 

 يسية، األفكار الداعمة والتفاصيل.تحديد األفكار الرئ 

 تفصيالتها الخاصة.تنظيم المعلومات و 

 .تكوين رؤية متكاملة للموضوعات المصنفة وإدراكها ادراكا تاما 

 (Brace Mapخريطة التحليل/ الدعامة: )ـ ٥

اليسار  وعلىن، اليمي علىء أو الموضوع من جزأين، حيث يكتب اسم الشيتتكون   

يسية مشابك ء، ثم ترسم على يسار األجزاء الرئيسية لهذا الشيتكتب األجزاء الرئ

 (.٥كما هو موضح بالشكل رقم ) يسية،ئكونات الفرعية لألجزاء الرفرعية تمثل الم

 وتستخدم خريطة التحليل / الدعامة في:

 .تنمية التفكير الهرمي المتسلسل 

 األجزاء المكونة لها.العالقة بين األشياء و فهم 

 .تحليل األهداف بعد قراءة موضوع محدد 

 .تنظيم التركيبات 

 (Flow Mapـ خريطة التدفق: )٦
ثم  ،هي عبارة عن مجموعة من المستطيالت المتتالية، تتتابع خلف بعضها، يكتب اسم الحدث أو الموضوع في المستطيل األول   

النهاية  وحتىبداية لية بشكل منطقي ومنظم في باقي المستطيالت التالية، بحيث تعبر جمعيها عن الحدث من التوضع األحداث المتتا

 (.٦بطريقة سلسة، كما هو موضح بالشكل رقم )

 وتستخدم خريطة التدفق في:

  الديناميكي المنظم.تنمية التفكير 

 .تتابع األحداث واستدعاائها من الذاكرة بشكل منتظم 

 لعالقات بين المراحل والمراحل الفرعية لألحداث.تحديد ا 

 .تحقيق فهم أفضل للموضوعات المعقدة 

 

 

 

 

 (٤)شكل رقم 

 (٥)شكل رقم 

 (٦)شكل رقم 
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 (Multi Flow Mapـ خريطة التدفق المتعدد: )٧

واليسار، ويكتب في المستطيل  نلى اليميلوسط، ويحاط بعدد من المستطيالت عتتكون من مستطيل رئيسي يوضع في ا

مة المستطيالت على الجانب األيمن قائيكتب في و ،أوالموضوع( )الحدثيسي الرئ

كتب نتائج هذا الحدث، كما الجانب األيسر ي علىي المستطيالت بأسباب الحدث، وف

 (.٧هو موضح بالشكل رقم )

 وتستخدم خريطة التدفق المتعدد في:

 .توضيح األسباب والنتائج والتأثيرات 

 .تنمية التفكير الديناميكي المنظم 

  بالنظر الى األسباب والنتائج الجيدة أوالسيئة.تحليل المواقف 

 .التنبؤ بالنتائج في ضوء األسباب أو األحداث 

 (Bridge Map) ـ خرية الجسر:٨

ه األشياء تكون الخريطة الجسرية من طرفين، الطرف األيمن منها توضع فيت 

اء شيتعلمها، والطرف األيسر منها توضع فيه األ  المراد أوالمعلومات الجديدة و

 (.٨المشابهة لما في الطرف األيمن، كما هو موضح بالشكل رقم )

 تستخدم خريطة الجسر في:و

 .تنمية التفكير المجازي المعتمد على التخيل 

 .فهم التناظرات والتشابهات والمجازيات 

 .تعزيز فهم عالقة العوامل داخل التناظرات 

 .توضيح العالقة بين الواقع والمجرد / maps-isme.co/thinkinghttps://blog.v 

 مفهوم اإلبداع:

 علىالشخص قدرة كما يمثل  ،هو بذلك يعتمد على اإلنجاز الملموسعمال وفكرا أو المفيد ج الجديد المختلفانتا البداع هوا

ة دورة جديوأفعال أو معارف، تعتبر جديدة وغير مألوفة لالخرين، وقد يكون نشاطا خياليا وانتاجيا، أو انه صأانتاج أفكار 

ويأخذ طابعا علميا أو فنيا أو  ينبغي أن يكون لهدف محدد وكل ذلكلخبرات قديمة أو ربط عالقات سابقة بمواقف جديدة، 

  أدبيا أوغيره.

البراعات التي يتم من خاللها التوصل تلف والذي يعني توافر المهارات واالبداع بأنه التفكير المخ Cronbachيعرف 

 (.٢٠١٨مايو ، عبد هللا د. سالمالفاخري، ) بطرق ورؤى جديدة.ت أفكار ومالحظاإلى 

 ختلف األعمال اإلبداعية من حيث درجة اإلبداع فيها، وقد قسم الخبراء مستويات اإلبداع إلى مستويين متميزين:وت

  اإلبداع المتميز على مستوى العالم ويسمى ذروة اإلبداع :األول

 (.٢٠٠٩،بن أحمد براهيمد. ا)الحارثي،  ، ويسمى المستوى العادي لإلبداع.المحلي اإلبداع اليومي على المستوى :الثاني

 أهمية اإلبداع:

  حيث أنه يساعد على: كمن أهمية اإلبداع في كونه من ضرورات الحياة،ت

 الرضا الذاتي. علىلحصول ابناء شخصية الطالب وـ 

 توضيح األشياء الغامضة.ـ 

 (٧)شكل رقم 

(٨)شكل رقم   
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 المستويات.واإلزدهارعلى كافة  ـ التقدم

 إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل.ـ 

 توظيفها لتحقيق األهداف.تمكنه من إيجاد عالقات جديدة وـ 

 مراحل اإلبداع:

 مرحلة التحفيز:ـ ١

في و كانت عن طريق المحاولة و الخطأ، وحتى ل الشخص والخبرات التي اكتسبها جمع المعلوماتتتضمن هذه المرحلة 

يعتبر التدريب الخاص واالعداد من الضروري قبل أن يكون الشخص مبتكرا أن يكون مبدعا، و يميحاالت اإلبداع التصم

 المسبق ضرورة أساسية لالبتكار في مجال الفن والتصميم.

 مرحلة التفريخ:ـ ٢

ري وال هلظاة التفكير في حالة من عدم النشاط اعمليتكون هذه المرحلة بالمشكلة شعوريا، و المبدع فييشتغل الشخص ال 

وتتميز هذه المرحلة بالجهد الشديد الذي يبذله المتعلم المبدع في سبيل حل ، يظهر أي تقدم نحو الحل أو االنتاج االبداعي

 المشكلة، وترجع أهمية هذه المرحلة إلى أنها تعطي العقل الفرصة للتخلص من الشوائب.

 مرحلة اإللهام:ـ ٣

أي اللحظة التي تولد فيها الفكرة الجديدة التي تؤدي بدورها إلى حل  Creative (Flash)انبثاق شرارة اإلبداع  تتضمن

ها المبتكر خالل نما جاءت وليدة كل الجهود التي قام بمرحلة منفصلة ومستقلة لوحدها وا ومرحلة اإللهام ليست ،المشكلة

 المراحل السابقة، ولهذا تعتبر مرحلة العمل الدقيق أو الحاسم للعقل.

 لة التحقيق:مرحـ ٤

عض التعديالت أو ربما تجري في هذه المرحلة به، ووجودة ابتكاره من خالل تجربتختبر المبدع في هذه المرحلة صحة ي

للفكرة  )اإلختبار التجريبي( فهي مرحلة التجريب التغيرات على اإلنتاج اإلبداعي من أجل تحسينه واظهاره بأجود صورة،

  .الجديدة المبدعة

  ملية اإلبداعية، )عملية اإلبداع(.مراحل الع

https://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=11541 

 ساليب التفكير اإلبداعي:أ

 لتفكير من منظور شامل:ـ ا١

من التفكير  هذا النوعإن التفكير من منظور شامل يضفي الكمال والنضج على تفكير اإلنسان كما يكسبه رؤية ثانية، يشبه 

 ر الصورة، وعندئذ لن يقتصر التوسيع على ما تراه فحسب وانما على ما نستطيع أن تفعله أيضا.توسيع إطا

فكار التي والمشكالت التي تمكنهم من وضع األوالبد أن يتمتع المصممون بذظرة شاملة لألمور، فيرون االحتماالت 

 ريق.من وضع مخطط يوضح مسار الف ذلك وبالتالي يمكنهمسيبنون عليها رؤيتهم 

 لتفكير المركز: ـ ا٢

البشرية، ولكي يستطيع المصمم استخدام التفكير المركز، البد وأن يبذل قصارى  كافة الشئونسر قوة ادارة التركيز هو 

يزيل عوامل التشتيت والتشويش الذهني، ومن ثم بالتالي يجلب منافع وعينه أجهده من أجل وضع األسس الهامة أمام 

 كثيرة.
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 ر المشترك:التفكيـ ٣

نه عندما يقدرون أفكار وأراء ى قوة التفكير المشترك وهم يدركون أالاألكفاء  المصممونيفطن المفكرون األكفاء وال سيما ا

 بمفردهم. أن يحققونه اآلخرين يجنون ثمارا مضاعفة للتفكير المشترك ويحققون انجازات أكبر بكثير مما يمكن

 التفكير التأملي:ـ ٤

ذهنية نشطة واعية حول اعتقادات وخبرات الشخص بحيث يتمكن من خاللها الوصول إلى النتائج والحلول،  هوعملية

للتخطيط، لكن قليلون هم من يستخدمون  ةيستخدمون مفكراتهم على انها وسيلالفعل على التفكير، و معظم الناس يؤثرونو

فيلبس، )يتمكن من ممارسة التفكير التأملي. لتأمل حتى أن يخصص وقت ل ير التأملي. ولذا البد على كل شخصأداة التفك

 (.٤٢٠١تشارلز،

 الذهنية:خرائط التفكير من خالل  ياإلبداعالتفكير تحقيق قواعد 

 ه: لذا يجب استخدام القواعد التالية لتطبيق، وياإلبداعالتفكير لوب مصمم لزيادة جوهر أسط التفكير الذهنية عبارة عن خرائ

 ليس على جودة األفكار.البداية على توليد كم األفكار و يجب التركيز فيخص الفرصة في المشاركة وطاء كل شـ إع١

نتاج الفكرة من على التوصل إلى أفكار مثالية وإ مرحلة تولد األفكار حيث أن هذا يساعدـ عدم السماح بتوجيه النقد أثناء ٢

 تقييم الفكرة.

 ية مع تعديل هذه األفكار ليتم قبولها في النهاية.فكار التلقائـ يتم تشجيع األفكار غير المألوفة واأل٣

 زاد احتمال وجود حلول مفضلة.فكار، فكلما زادت األفكار ـ دعم توليد كميات ضخمة من األ٤

 ليها.إـ يجب تسجيل األفكار على الورق حتى يري األشخاص جميع األفكار التي تم التوصل ٥

 العمليدة أو المعارضة، فاختيار م وجهات النظر المختلفة سواد المؤن كل شخص يقيفإـ بعد االنتهاء من كل األفكار، ٦

 (.٢٠١٣،جاد الرب، سيد محمد) النهائي يعتمد على نتائج التحليل.

 التجربة العملية:

بصمة  الحب الكامل والروح النقية، وأن يتركيحمل  بعمل )القيامعني " وت Merakiورشة العمل بعنوان " لقد اقيمت    

تحقيق الدمج بين  االولى، وهدفها فرقةعشر طالب من ال قد تضمنت أربعةو اإلبداعي(، العمل داخل صغيرة من شخصيتك

 التفكير البصري.واختبار التحصيل ومن خالل تصميمات تجريبية مهارات التفكير االبداعي و الذهنية خرائط التفكير

ثم أفكار الطالب ومن ستاذ الفرصة للتعرف على التعلم، ألنه يعطي لألليم وريا لعمليات التعيعد هذا أمرا مهما وضرو

 (.٤،٣،٢،١رقم )هو موضح بالصور كما  تغييرهاهم وتفسيرها وتعديلها من خالل تداولها معمعالجتها و
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التفكير الذهنية ن خرائط امل بيلطالب من تحقيق التوازن والتكتوفير بيئة تعليمية متوازنة تمكن العمل باقامت ورشة  دفلق

 ذلك بتوفير شرطين أساسين و التفكير االبداعيو

طرهم ألول: األمن النفسي، والثاني: الحرية النفسية اللتان نما اإلبداعية من خالل منح الطالب التعبير عما يجيش في خواا

عن أفكارهم وترك لهم مساحات من الحر التعبير علىالخوف وتشجيعهم اعطائهم الشعور باألمان وتحريرهم من عقدة و

 (.٦،٥،٨،٧) ضح بالصوركما هو موفي العمل لتنمية مواهبهم المختلفة خارج نطاق المنهج التدريسي الرسمي الحرية 

      

       

 

 

لذهنية، النطاق االخرائط الذهنية المرجعية، عرض الخرائط  استخدام خرائط التفكير الذهنية بفئاتها الثالثة:الطالب اجاد 

 (١٩،١٨،١٧،١٦،١٥،١٤،١٣،١٢،١١،١٠،٩كما هو موضح بالصورة رقم ) خرائط الذهنية،الزمني لل
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من تنظيم  ،الخرائط الذهنية المرجعية توضح الصور كيفية اجادة الطالب
المعلومات والتي تتمثل في األوات والخامات المستخدمة التي ساعدتهم 

 على فهم الورشة بطريقة مرئية.

بتقديم األفكار وتوضيح طريقة  ،خرائط التفكير الذهنية عرضتوضح الصور
 سير الورشة بتنسيق يظهر الهيكل العام للورشة من أجل تتبع الخطوات.
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بالصور رقم  فردي وعرض أعمالهم بتنسيق يظهر الهيكل العام للورشة كما هو موضح لعصف الذهني بشكلاجادوا كما ا

(٢٥،٢٤،٢٣،٢٢،٢١،٢٠.) 

         

             

 

 

 ،النطاق الزمني للخرائط الذهنيةتوضح الصور 
 بتنظيم وتخطيط الورشة وحل المشكالت وتحقيق الهدف.

توضح الصور بعض النماذج التي قام بها الطالب لتؤكد فهمهم 
 ة  واجادتهم في استمطار األفكار.للورش
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 ،د حققوا استخدام أشكال من خرائط التفكير الذهنيةولق

 (.٢٧،٢٦من خالل تبادل األفكار بشكل تفاعلي وتنمية الفكر الحواري كما هو موضح بالصور رقم ) خريطة الداذرة أوال:

من خالل تنمية التفكير الهرمي المتسلسل وتحديد االفكار الرئيسية واالفكار الداعمة والتفاصيل  خريطة الشجرةثانيا: 

 والصور رقم"المثال األول"،  (٣٣،٣٢،٣١،٣٠،٢٩،٢٨ر رقم )وتكوين رؤية متكاملة لألعمال كما هو موضح بالصو

 "المثال الثاني".( ٣٨،٣٧،٣٦،٣٥،٣٤)

نة لها كما هو موضح بالصور من خالل تنظيم التركيبات وفهم العالقة بين األشياء واألجزاء المكو خريطة التحليلثالثا: 

 (.٤١،٤٠،٣٩رقم )

 (.٤٤،٤٣،٤٢) رقم نظم كما هو موضح بالصورالتفكير الديناميكي الم تنميةمن خالل  التدفق المتعدد خريطةابعا: ر

 (.٤٧،٤٦،٤٥) رقم د على التخيل كما هو موضح بالصورمن خالل تنمية التفكير المجازي المعتم خريطة الجسرخامسا: 

       

 

 

     

      

 

 

توضح الصور تبادل األفكار بشكل تفاعلي وتنمية الفكر الحواري." 
 " خريطة الدائرة
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توضح الصور التسلسل الهرمي للفكرة لتكوين روية 
 " خريطة الشجرةمتكاملة للعمل. " 

 " المثال األول "

توضح الصور التسلسل الهرمي للفكرة لتكوين روية متكاملة للعمل. " 
 " ةخريطة الشجر

 " المثال الثاني "
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ات للفكرة وفهم العالقة بين الفكرة الرئيسية توضح الصور تنظيم التركيب
 "خريطة التحليل  "واألجزاء المكونة لها. 

الذي تحقق من خالل عنصر البعد  توضح الصور تنمية التفكير الديناميكي
 "خريطة التدفق المتعدد  " المستخدمة.والتباين في المالمس 
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 حققوا استخدام مهارات التفكير الذهنية،ولقد 

من خالل انتاج عدد كبير من األفكار في زمن محدد، فلقد جمعوا بين ثالثة أنواع من الطالقة،  الطالقةوال: باستخدام أ

الطالقة و( ٥٠،٤٩،٤٨كما هو موضح بالصور رقم ) األعمال،في من خالل التنوع  الطالقة الفكرية، الطالقة التعبيرية

 (.٥٢،٥١كما هو موضح بالصور رقم ) ،من خالل المشاركة في تنفيذ األعمال الترابطية

 كما هو موضح بالصور من خالل استجابتهم للتغيير والتكيف وكذلك األصالة بإنتاج ما هو غير مألوف، المرونةثانيا: 

كما  ،من خالل اكتساب المعلومات والتدقيق في األدوات المختلفة المستخدمة في األعمال لمالحظةاو (،٥٥،٥٤،٥٣رقم )

 (.٥٨،٥٧،٥٦هو موضح بالصور رقم )

وقاموا خدامهم كل المفاهيم، النظريات، المعلومات والحقائق التي سبق وتعلموها مهارة التطبيق والتي تحققت من خالل است وأخيرا

في ضوء العناصر المتعددة للحصول على أعمال تشكيلية ابتكارية جديدة، كما هو موضح بالصور رقم  بتطبيقها

(٦٣،٦٢،٦١،٦٠،٥٩.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتفكير المجازي المعتمد على توضح الصور بساطة األفكار باستخدام ا
 " خريطة الجسر" التخيل. 

في من خالل التنوع  الطالقة الفكرية والطالقة التعبيرية توضح الصور تحقق
 األعمال المنفذة".
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مال األع المشاركة فيمن خالل  رابطيةالطالقة الت توضح الصور تحقق
 المنفذة".

الطالب بإستجابتهم لورشة العمل من خالل انتاجهم  مرونةتوضح الصور 
 أعمال تتسم بالتخيل والخروج عن المألوف.

عن  المالحظة مهارةتوضح الصور استخدامهم لقدراتهم العقلية من خالل 
إلى األدوات والخامات المستخدمة في التنفيذ للوصول  في تنوعالطريق 

 أعمال ابداعية مختلفة.
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 وض البحث:فرالتحقق من 

لإلجراءات التي قامت  تضمن وصفا جتمع الدراسة، كما ا للمنهج المستخدم في البحث، واألفراد مناول هذا الجزء وصفت

بها الباحثة في الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمدت الباحثة عليها في تحليل الدراسة واختبار 

هارات التفكير االبداعي  تطبيقا علي طالب الفرقة الفروض وذلك لدراسة خرائط التفكير الذهنية ودورها في تنمية م

 اإلعدادية

حرصت الباحثة بعد االنتهاء من جمع البيانات في كل مفردة من مفردات العينة بمراجعة هذه البيانات، وذلك للتأكد من 

خول في مرحلة جديدة اكتمال البيانات، وصحة المعلومات، وبعد االنتهاء من مراجعتها بالشكل النهائي قامت الباحثة بالد

استخدمت الباحثة دليل الترميز لتحويل   ذلك  حقيق، ولتوهي تحويل البيانات األولية إلى أرقام ليتم التعامل معها إحصائيا

الكميات الكبيرة من البيانات الخام الواردة في استمارة االستبيان إلى بيانات مختصرة لتناسب عملية تفريغ البيانات 

ائي فيما بعد، فقد تم تحويل البيانات األولية إلى رموز رقمية في دليل الترميز، وفقا لقواعد ومستويات والتحليل اإلحص

 وحدات القياس التي طورت لقياس خصائص المتغيرات الداخلة في الدراسة.

 

 

 

من خالل فهمهم  مهارة التطبيقتوضح الصور قدرة الطالب على تحقيق 
لورشة العمل باستخدامهم كل المفاهيم والمعلومات التي تعلموها وقاموا 

 بتطبيقها بإنتاج أعمال تشكيلية ابتكارية.
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 يلي:كل فقرة وفق مقياس ليكرد الثالثي كما  علىوقد كانت اإلجابات 

 غير موافق محايد موافق التصنيف

 1 2 3 الدرجة

 

 

بعد االنتهاء من مرحلة ترميز البيانات والتي تم فيها تحويل هذه البيانات من شكلها الكيفي إلى شكلها الكمي ثم نقلت هذه 

إلى بطاقات التفريغ المخصصة لذلك وفقا للقواعد السابقة وأعطيت أرقام متسلسلة الستمارات المقابلة  (الكمية)البيانات 

 احدة من االستمارات مفردة من مفردات مجتمع البحث.بحيث تعكس كل و

 :مجتمع وعينة البحث

أكتوبر جامعة  الفنون والتصميمبكلية  األولى( )الفرقة يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من طالب الفرقة اإلعدادية

ـ  طالب ذكور ٤طالب ) ١٤ همغ عددالكلية والبالاثناء تواجد الطالب في ورشة عمل خارج وذلك  واآلداب للعلوم الحديثة

حيث قامت الباحثة بتوجيه بعض األسئلة للطالب وذلك لدراسة خرائط التفكير الذهنية ودورها في تنمية طالبات اناث(  ١٠

 .طالبهؤالء الارات التفكير االبداعي لدي مه

 أسلوب الدراسة:

 اعتمدتوباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، قها، قامت ي سعت الباحثة إلى تحقيلى طبيعة الدراسة واألهداف الع بناء

بجمع  يفلم تكتكما  كميا،و اكيفيعنها تعبيرا تعبيردقيقا وال على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع واهتمت بوصفها وصفا

صول إلى استنتاجات للووالتفسير  ته إلى التحليل والربطبل تعد المعلومات من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة

 روض الخاصة بالبحث بحيث يزيد رصد المعرفة الموضوعية للبحث.تبنى عليها الف

 ثالثة أجزاء كما يلي: إلىتقسيم بعرض هذا الجزء الوقد قامت الباحثة ب

 (النوعالتكرارات والنسب المئوية )متغير  :أوال

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع (٢)جدول 

 النسب التكاملية النسبة المئوية اتالتكرار 

 

 ٢٨.٦ ٢٨.٦ ٤ ذكر

 ١٠٠.٠ ٧١.٤ ١٠ أنثي

  ١٠٠.٠ ١٤ اإلجمالي
 

 
 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع٩شكل )

٢٨.٦

٧١.٤
ذكر

أنثي

 (١)جدول رقم 
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عينة  بلغ توزيع بينما ،من الذكور ٪(٢٨.٦طالب ) ٤يتضح من الجدول والشكل السابقين أنه بلغ توزيع عينة البحث 

 من اإلناث وذلك من إجمالي عينة الدراسة.٪( ٧١.٤بات )طال ١٠البحث

 ثانيا: الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية ألسئلة ورشة العمل (٣)جدول 

 لعباراتا م
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 األهمية

 النسبية
 لترتيبا

١ 
لعمل اإلحساس بالبهجة و أدخلت ورشة ا هل

 اإلستمتاع؟
١ ١٠٠.٠٠ ٠.٠٠ ٣.٠٠ 

٢ 
لى خلق بيئة فعالة بين هل ساعدت ورشة العمل ع

 الطالب؟األستاذ و
٣ ٩٥.٢٤ ٠.٣٦ ٢.٨٦ 

٣ 
هل ورشة العمل كان لها أثر على تحفيز التفكير 

 في التحصيل الدراسي؟
٤ ٩٥.٢٤ ٠.٣٦ ٢.٨٦ 

٤ 
التعبير هل كانت ورشة العمل وسيلة من وسائل 

 الرموز والصور واأللوان؟ باستخدامعن األفكار 
٢ ٩٧.٦٢ ٠.٢٧ ٢.٩٣ 

 ٦ ٩٠.٤٨ ٠.٦١ ٢.٧١ هل ساعدت ورشة العمل على التركيز؟ ٥

 ٧ ٩٠.٤٨ ٠.٤٧ ٢.٧١ هل ساعدت ورشة العمل على التنظيم؟ ٦

 ٨ ٨٨.١٠ ٠.٥٠ ٢.٦٤ هل ساعدت ورشة العمل على التكامل؟ ٧

 ٥ ٩٥.٢٤ ٠.٣٦ ٢.٨٦ لى التعليم؟هل ساعدت ورشة العمل ع ٨

 
 ٩٤.٠٥ ٠.٣٧ ٢.٨٢ المتوسط العام للعيارات

 
 

وذلك لمجوعة االسئلة التي قامت  ،لجدول السابق يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية والترتيبا

 :لعمل حيث يتضح انه يأتيالطلبة خالل ورشة ا على االباحثة بطرحه

 أن جميع الطلبة أجابوا ب ثي المرتبة األولي حيف "اإلستمتاع؟لت ورشة العمل اإلحساس بالبهجة وخهل أدالسؤال "

 ٪.١٠٠وأهمية نسبية  ٠حراف معياري وان ٣وذلك بوسط حسابي  "موافق بشدة"

لمرتبة هل كانت ورشة العمل وسيلة من وسائل التعبير عن األفكار باستخدام الرموز والصور واأللوان؟" في االسؤال "

 ٪.٩٧.٦٢بية وأهمية نس ٠.٢٧وانحراف معياري  ٢.٩٣الثانية وذلك بوسط حسابي 

؟" في المرتبة الثالثة وذلك بوسط حسابي والطالبهل ساعدت ورشة العمل على خلق بيئة فعالة بين األستاذ السؤال "

 ٪.٩٥.٢٤وأهمية نسبية  ٠.٣٦وانحراف معياري  ٢.٨٦

هل ساعدت ورشة العمل على التكامل؟" في المرتبة االخيرة وذلك بوسط حسابي السؤال " األهمية النسبية ليصل ترجوتد 

 %. ٨٨.١٠وأهمية نسبية  ٠.٥٠وانحراف معياري  ٢.٦٤

٪ ٩٤.٠٥واألهمية نسبية  ٠.٣٧واالنحراف معياري  ٢.٨٢وي يسا العياراتوبالتالي يتبين أن الوسط الحسابي لجميع 

 صحة استخدام العينة اإلحصائية. علىمما يدل  ،٪"٦٠يد "الوزن النسبي المحامن أكبر وهو
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 ( األهمية النسبية ألسئلة ورشة العمل١٠شكل )

٪ ١٠٠كما يتضح ايضا من الشكل السابق أنه ترتفع األهمية النسبية إلجابات الطلبة حيث تتراوح األهمية النسبية فيما بين )

  العمل.مدى استيعاب الطالب لورشة  على( مما يدل ٨٨.١٠ـ 

 ثالثا: اختبار الفروض

النسبية والخطأ المعياري لكل  يتم اختبار الفروض من خالل دراسة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية

 :كما يليوذلك حسب متغير النوع )ذكورـ إناث(  ،فروض البحث

 اختبار الفرضية األولي

 ر الذهنية.ورش العمل وسيلة من وسائل التعبير عن خراذط التفكي

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية والخطأ المعياري لحرية التفكير والترحيب بكل األفكار مهما يكن نوعها تجنب  (٤)جدول 

 النقد لألفكار المتولدة.

 عدد لنوعا الفرض
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

 الخطأ

 المعياري

خراائط  وسيلة من وسائل ورش العمل

 للتعبير عن حرية األفكار. التفكير الذهنية

 ٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ٠.٠٠ ٣.٠٠ ٤ ذكر

 ٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ٠.٠٠ ٣.٠٠ ١٠ أنثي

 المتوسط العام
  

٣.٠٠ 
 

١٠٠.٠٠ 
 

مما يؤكد ٪ ١٠٠رضية األولي األهمية النسبية للف غت" فبلالجدول السابق يوضح أن إجمالي العينة اجابت ب "موافق بشدة

 ".ورش العمل وسيلة من وسائل خراائط التفكير الذهنية للتعبير عن حرية األفكارحقق فرضية "ت على
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 اختبار الفرضية الثانية

 بنشطة وفعالة بين األستاذ والطالاستخدام خرائط التفكير الذهنية تساعد على خلق بيئة 
النسبية والخطأ المعياري الستخدام خرائط التفكير الذهنية تساعد على خلق بيئة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية  (٥)جدول 

 .نشطة وفعالة بين األستاذ والطالب

 عدد لنوعا الفرض
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

 الخطأ

 المعياري

استخدام خرائط التفكير الذهنية تساعد  

 ستاذعلى خلق بيئة نشطة وفعالة بين األ

 .والطالب

 ٠.٢٥ ٩١.٦٧ ٠.٥٠ ٢.٧٥ ٤ ذكر

 ٠.١٠ ٩٦.٦٧ ٠.٣٢ ٢.٩٠ ١٠ أنثي

 المتوسط العام
  

٢.٨٣ 
 

٩٤.١٧ 
 

  :لجدول السابق يوضح ما يليا

 لعينة من الذكورل بالنسبة

خطأ وبلغ ال٪  ٩١.٦٧كما بلغت االهمية النسبية  ٠.٥٠بينما بلغ االنحراف المعياري  ٢.٧٥بلغ الوسط الحسابي لها 

  .٠.٢٥المعياري 

 بالنسبة للعينة من االناث

وبلغ الخطأ ٪ ٩٦.٦٧كما بلغت االهمية النسبية  ٠.٣٢بينما بلغ االنحراف المعياري  ٢.٩٠بلغ الوسط الحسابي لها 

 .٠.١٠المعياري 

 استخدامة "حقق فرضيت علىيؤكد  ٪ مما٦٠نسبي المحايد من الوزن ال أكبروهو ٪ ٩٤.١٧بلغ وحيث أن الوزن النسبي 

 .والطالب" األستاذ بين وفعالة نشطة بيئة خلق على تساعد الذهنية التفكير خرائط

 اختبار الفرضية الثالثة

 مبتكرة ابداعية حلول وايجاد الحسية مهاراتهم تنمية على الطالب يساعد اإلبداعي التفكير مهارات استخدام

 على الطالب يساعد اإلبداعي التفكير مهارات مية النسبية والخطأ المعياري الستخدامالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واأله (٦)جدول 

 .مبتكرة ابداعية حلول وايجاد الحسية مهاراتهم تنمية

 عدد لنوعا الفرض
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

 الخطأ

 المعياري

استخدام مهارات التفكير اإلبداعي يساعد  

ى تنمية مهاراتهم الحسية الطالب عل

 .حلول ابداعية مبتكرة وايجاد

 ٠.١٤ ٩١.٦٧ ٠.٢٩ ٢.٧٥ ٤ ذكر

 ٠.٠٥ ٩٨.٣٣ ٠.١٦ ٢.٩٥ ١٠ أنثي

 المتوسط العام
  

٢.٨٥ 
 

٩٥.٠٠ 
 

  :ما يليالجدول السابق يوضح 

 بالنسبة للعينة من الذكور

وبلغ الخطأ ٪  ٩١.٦٧ا بلغت االهمية النسبية كم ٠.٢٩بينما بلغ االنحراف المعياري  ٢.٧٥بلغ الوسط الحسابي لها 

  .٠.١٤المعياري 

 بالنسبة للعينة من االناث

وبلغ الخطأ  ٪ ٩٨.٣٣كما بلغت االهمية النسبية  ٠.١٦بينما بلغ االنحراف المعياري  ٢.٩٥بلغ الوسط الحسابي لها 

 .٠.٠٥المعياري 

 استخدام"تتحقق فرضية مما يؤكد علي ٪ ٦٠المحايد وهو اكبر من الوزن النسبي ٪ ٩٥بلغ  وحيث أن الوزن النسبي

 مبتكرة". ابداعية حلول وايجاد الحسية مهاراتهم تنمية على الطالب يساعد اإلبداعي التفكير مهارات
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 اختبار الفرضية الرابعة

 التفكير تطوير أساليب تطبيق من يتحدد اإلبداعي والتفكير الذهنية التفكير خرائط بين التكامل

 يتحدد اإلبداعي والتفكير الذهنية التفكير خرائط بين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية والخطأ المعياري للتكامل (٧)جدول 

 .التفكير تطوير أساليب تطبيق من

 عدد لنوعا لفرضا
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

 الخطأ

 المعياري

ط التفكير الذهنية التكامل بين خرائ 

 والتفكير اإلبداعي يتحدد من تطبيق أساليب

 .تطوير التفكير

 ٠.١٨ ٩١.٦٧ ٠.٣٥ ٢.٧٥ ٤ ذكر

 ٠.١١ ٩٠.٨٣ ٠.٣٤ ٢.٧٣ ١٠ أنثي

 المتوسط العام
  

٢.٧٤ 
 

٩١.٢٥ 
 

  :لجدول السابق يوضح ما يليا

 بالنسبة للعينة من الذكور

وبلغ الخطأ ٪ ٩١.٦٧كما بلغت االهمية النسبية  ٠.٣٥حراف المعياري بينما بلغ االن ٢.٧٥بلغ الوسط الحسابي لها 

 .٠.١٨المعياري 

 بالنسبة للعينة من االناث

وبلغ الخطأ  ٪٩٠.٨٣كما بلغت االهمية النسبية  ٠.٣٤بينما بلغ االنحراف المعياري  ٢.٧٥بلغ الوسط الحسابي لها 

  .٠.١١المعياري 

حقق فرضية "التكامل ت علىمما يؤكد ٪ ٦٠من الوزن النسبي المحايد  أكبر وهو ٪٩١.٢٥بلغ وحيث أن الوزن النسبي 

 .بين خرائط التفكير الذهنية والتفكير اإلبداعي يتحدد من تطبيق أساليب تطوير التفكير"

 نتائج الدراسة الميدانية:

 -يلي: تتلخص النتائج الميدانية فيما 

٪ وهوأكبر من ٩٤.٠٥واألهمية نسبية  ٠.٣٧نحراف معياري واال ٢.٨٢الوسط الحسابي لجميع العيارات يساوي ـ ١

 صحة استخدام العينة اإلحصائية. على"، مما يدل  ٪٦٠الوزن النسبي المحايد "

٪  ١٠٠بلغ  "ورش العمل وسيلة من وسائل خراائط التفكير الذهنية للتعبير عن حرية األفكار" لفرضية الوزن النسبيـ ٢

 مما يؤكد على تحقيق الفرضية.” موافق بشدة“جابت ب حيث نجد أن اجمالي العينة ا

بلغ  "والطالب ة نشطة وفعالة بين األستاذلتفكير الذهنية تساعد على خلق بيئاستخدام خرائط الفرضية " الوزن النسبيـ ٣

 فرضية.الق يتحق علىيؤكد  ٪ مما٦٠من الوزن النسبي المحايد  أكبر٪ وهو ٩٤.١٧

ستخدام مهارات التفكير اإلبداعي يساعد الطالب على تنمية مهاراتهم الحسية وايجاد حلول فرضية "الوزن النسبي لاـ ٤

 الفرضية.ق يتتحق على٪ مما يؤكد ٦٠من الوزن النسبي المحايد  أكبر٪ وهو ٩٥بلغ  "ابداعية مبتكرة

 "تطبيق أساليب تطوير التفكير التكامل بين خرائط التفكير الذهنية والتفكير اإلبداعي يتحدد من" فرضيةالوزن النسبي لـ ٥

 .فرضيةالق يتحق على٪ مما يؤكد ٦٠من الوزن النسبي المحايد  أكبر٪ وهو ٩١.٢٥بلغ 

 :البحث نتائج

 يصاحبها مستويات إبداعية من التفكير المنظم المبني على التركيز واإلستنتاج.مبتكرة أفكار حديثة و إلىـ التوصل ١

 تحفز الطالب على تعليم اإلبداع ومهارات التفكير. مناسبة للتفكيرالبيئة التوفر ـ ٢

  ومهارات التفكير اإلبداعي.الذهنية مهارات خرائط التفكير  تكاملدليال لصالحا ليكون  جيد العمل نموذجعتبر ورش ـ ت٣
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