
   

 أثز انتفاعم تني أصهىب حتهُم األصانُة املعزفُة 
 واصرتاتُجُة املتشاتهات عهً انتفكري اإلتتكارٌ نذي عُنة 

 ين تاليُذ انصف األول اإلعذادي
 

 نشـأت يهـذي انضـُذ حمًـذ قـاعـىد د.
 يذرس عهى اننفش انتعهًًُ  
 قضى انعهىو انرتتىَة واننفضُة   

 عني مششجايعة  -كهُة انرتتُة اننىعُة 

 
 يهخص  انذراصة:

المعرفية )كمي  األساليبتحميؿ  أسمكبتهدؼ الدراسة الحالية الي معرفة اثر التفاعؿ بيف 
تصكرم( كاستراتيجية المتشابهات عمي التفكير االبتكارم لدم تالميذ  –تحميمي( ك)لفظي  –

)المعد مف  يةالمعرف األساليبتحميؿ  أسمكبكقد طبؽ الباحث مقياس  اإلعدادم األكؿالصؼ 
االعدادم , كما  األكؿ( تمميذا مف تالميذ الصؼ 042قبؿ الباحث( عمي عينة مككنة مف ) 

طبؽ عميهـ اختبار تكرانس الصكرة )أ( لقياس التفكير االبتكارم . كذالؾ بعد تدريس كحدة 
قة لممجمكعة التجريبية كالطري "التفاعالت الكيميائية" في مادة العمـك بطريقة المتشابهات

 العادية لممجمكعة الظابطة.
 األساليبتحميؿ  أسمكبداؿ بيف  إحصائيالنتائج الي عدـ كجكد تفاعؿ  كأشارت

التقميدية( عمي  –تصكرم( كاستراتيجيتي )المتشابهات  –تحميمي( ك)لفظي  –المعرفية )كمي 
 التفكير االبتكارم لمتالميذ.

 األساسيةمسترشدا بالمفاهيـ  كقد ناقش الباحث تمؾ النتائج في ضكء فركض الدراسة
 كالدراسات السابقة. كما قاـ بكضع بعض التكصيات كالمقترحات.
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 ين تاليُذ انصف األول اإلعذادي
 

 نشـأت يهـذي انضـُذ حمًـذ قـاعـىد د.
 يذرس عهى اننفش انتعهًًُ  
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 جايعة عني مشش -كهُة انرتتُة اننىعُة 
 

 يقذيـة:
مف المكاضيع الحديثة التى بدأ يتكجه إليها   Cognitive Stylesتعد األساليب المعرفية 

ف عػػادات البحػػث بعػػد النمػػك المتزايػػد لمدراسػػات فػػى مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس المعرفػػى ككنهػػا تعبػػر عػػ
الفرد فى حؿ المشكالت كاتخاذ القػرارات كتجهيػز المعمكمػات كتقكيمهػا كاالسػتفادة منهػا. )أنػكر 

 (0222الشرقاكل، 
كتػػػ تى أهميػػػة األسػػػاليب المعرفيػػػة مػػػف ككنهػػػا تعكػػػس الفػػػركؽ الفرديػػػة فػػػى عمميػػػات تنػػػاكؿ 

اد فػػػى المعمكمػػػات كمعالجتهػػػا، حيػػػث تمثػػػؿ هػػػذئ األسػػػاليب الكسػػػائؿ المفضػػػمة مػػػف قبػػػؿ األفػػػر 
عمميات تناكؿ المعمكمات الخارجية مف حيػث اسػتقبالها كمعالجتهػا كتنظيمهػا. فهػى تشػير إلػى 
الفركؽ الفردية فػى الكيفيػة التػى يػدرؾ بهػا األفػراد المكاقػؼ كالحػكادث الخارجيػة كالطريقػة التػى 

 (0222يفكركف مف خاللها بمثؿ هذئ المكاقؼ. )عماد الزغكؿ، 
يتسـ ب سمكب معرفى ما، نستطيع أف نتنب  بنكع السػمكؾ الػذل  أل إذا عممنا شخصان معينان 

يمكػػػػف أف يقػػػػـك بػػػػه هػػػػذا الشػػػػخص أثنػػػػاء تعاممػػػػه مػػػػع مختمػػػػؼ المكاقػػػػؼ سػػػػكاء كانػػػػت مكاقػػػػؼ 
اجتماعيػػػة أك تعميميػػػة، ككيػػػؼ يتصػػػرؼ فػػػى المكقػػػؼ كطػػػرؽ حمػػػه لممشػػػكالت التػػػى تصػػػادفه 

أحػػد أهػػـ هػػذئ  Cognitive Styles Analysisكيعتبػػر أسػػمكب تحميػػؿ األسػػاليب المعرفيػػة 
 األساليب ألنه يفسر عددان كبيران مف الفركؽ الفردية فى كثير مف المتغيرات النفسية.
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كيتمثؿ أسمكب تحميؿ األساليب المعرفية فى أسمكبيف معرفييف يمكف التعامػؿ معهػا ك سػمكبيف، 
ال  كؿ منها مستقؿ عف األخػر، حيػث أف مكضػع الفػرد عمػى أحػد أبعػاد أسػمكب معرفػى منهمػا

 (961: 0224يت ثر مكضعه عمى بعد مف أبعاد األسمكب المعرفى اآلخر. )نذار حسيف، 
( أنػه يمكػف كضػع الفػرد عمػى بعػديف Riding and etal,1995كيػذكر ريػدنج كرخػركف )

( The Wholist-Analytical Styleالتحميمػػػى( ) –أساسػػػييف همػػػا )األسػػػمكب الكمػػػى 
 (.The Verbal –Imagery styleالتصكرل( ) –ك)األسمكب المفظى 

التحميمػػى( عمػػى الطريقػػة التػػى يفكػػر. بهػػا األفػػراد رايػػتهـ  –كبػػذلؾ يػػاثر األسػػمكب )الكمػػى 
كاسػػػتجاباتهـ لممعمكمػػػات كالمكاقػػػؼ كاألحػػػداث المحيطػػػة بهػػػـ. كهػػػذا بػػػدكرئ يػػػاثر عمػػػى تعممهػػػـ 

ميػة، كاألداء كطرؽ حمهـ لممشكالت كاتجاهاتهـ، كبالتالى فمه أهمية فػى التػدريب كالمػكاد التعمي
المهنػػػى، كالمكاقػػػؼ االجتماعيػػػة. فيميػػػؿ األفػػػراد الكميػػػكف إلػػػى رايػػػة المكقػػػؼ ككحػػػدة كميػػػة مػػػف 
دراؾ السياؽ الكمى. بينما ينظر التحميميكف لممكقؼ عمػى أنػه مجمكعػة أجػزاء،  منظكر شامؿ كا 
ى كيككف تركيزهـ فقػط عمػى كاحػد أك اثنتػيف مػف هػذئ األجػزاء فػى كقػت كاحػد، مػع اسػتبعاد بػاق

 األجزاء.
التصػػكرل( لػػه  –( أف األسػػمكب )المفظػػى Riding, 1997( )9111كمػػا يػػذكر ريػػدنج )

عالقػػة بالمهػػاـ التدريبيػػة حيػػث يػػاثر عمػػى طريقػػة تمثيػػؿ المعمكمػػة كنػػكع المحتػػكل، ف صػػحاب 
األسػػمكب التصػػكرل يتعممػػكف أسػػرع عػػف طريػػؽ الصػػكر، بينمػػا المفظيػػكف يتعممػػكف أسػػرع عػػف 

كما أف التصكرييف يحسنكف األداء عمػى المػكاد الكصػفية كالتػى تحتػكل  طريؽ المادة المكتكبة،
عمى كممات قميمة كغير م لكفة، بينما المفظيكف فيحققػكف كفػاءة فػى فهػـ كاسػترجاع المعمكمػات 

 التى حصمكا عميها مف نص يحتكل عمى كممات صعبة ككثيرة.
بنائيػػة نشػطة كمسػػتمرة  كيػرل أصػحاب النظريػػة البنائيػة أف عمميػػة اكتسػاب المعرفػػة عمميػة

تػػػتـ مػػػف خػػػالؿ تعػػػديؿ فػػػى البنيػػػات المعرفيػػػة لمفػػػرد مػػػف خػػػالؿ رليػػػات عمميػػػة التنظػػػيـ الػػػذاتى 
)التمثيؿ كالمكاءمة( كتستهدؼ تكيفه مع الضغكط المعرفيػة البيئيػة، حيػث يكػكف المعمػـ مكجهػان 

 (941: 0220لمعممية التعميمية كالطالب هك محكر العممية التعميمية. )زيتكف، 
كمػػػػف أهػػػػـ االسػػػػتراتيجيات المنبثقػػػػة عػػػػف النظريػػػػة البنائيػػػػة هػػػػى اسػػػػتراتيجية المتشػػػػابهات 

(Analogies Strategy( التػػػػى يراهػػػػا جػػػػكردكف )9169( )Gordon, 1961 أنهػػػػا )
اسػتراتيجية فػى التػػدريس، يػتـ خاللهػا فحػػص جكانػب المشػكمة كتحميمهػػا بطريقػة أك بػ خرل عػػف 
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ة، كمػػف خػػالؿ عمميػػة التحميػػؿ تػػزداد قػػدرة الفػػرد عمػػى طريػػؽ التحميػػؿ الكامػػؿ لعناصػػر المشػػكم
انتاج األفكار لمكصكؿ إلى كؿ ما يحتمؿ مف حمكؿ عف طريػؽ جعػؿ الغريػب م لكفػان أك جعػؿ 
المػػػ لكؼ غريبػػػان. كتعتمػػػد المتشػػػابهات عمػػػى ميكانيزمػػػات إجرائيػػػة هػػػى المتشػػػابهات المباشػػػرة، 

كانيزمات تستخدـ لزيػادة قػدرة نجػاح كالمتشابهات الشخصية، كالمختصر المتعارض. كهذئ المي
الفػػرد فػػى حػػؿ المشػػكمة بطػػرؽ غيػػر م لكفػػة، كمػػا أنهػػا طريقػػة جماعيػػة تكضػػ  تػػ ثير الجماعػػة 
الذل يساعد عمى الجرأة كاألقداـ إلنجاز المهاـ كاتماـ ايضاحات كتفسيرات أصمية لممشػكالت 

 القديمة، فاختالؼ اآلراء حكؿ فكرة كاحدة يادل إلى صقمها.
( ي خػػذ حيػػزان Creative Thinking(، أف تنميػػة التفكيػػر االبتكػػارل )0222لػػيـ عبيػػد )كيػرل ك 

، ألنهػػا ذات طبيعػػة خاصػػة  كبيػػران مػػف أهػػداؼ محتػػكل جميػػع المػػكاد الدراسػػية كخاصػػة مػػادة العمػػـك
 (21: 0222تجعمها مناسبة لتنمية التفكير ب نكاعه كخاصة التفكير االبتكارل. )كليـ عبيد، 

، كضػػػركرة تنميػػػة التفكيػػػر االبتكػػػارل مػػػف خػػػالؿ كمػػػف هنػػػا يتضػػػ  ل نػػػا أهميػػػة مػػػادة العمػػػـك
، كلف يت تى ذلؾ بدكف استخداـ المعمـ الستراتيجيات حديثػة فػى التػدريس، كيػرل  تدريس العمـك
كثير مف التربكييف أف مف أفضؿ االستراتيجيات الحديثة المستخدمة فى التدريس تمؾ المنبثقػة 

( 9112ستراتيجية المتشػابهات، حيػث يػرل كػؿ مػف كيفػر كبػرنس )عف النظرية البنائية، مثؿ ا
(Weaver & Prince, 1990 أف المتشػػابهات هػػى أسػػاس العمميػػة االبتكاريػػة، كأنهػػا )

 تحضير ناج  لمكصكؿ إلى حمكؿ ابتكارية.
كمػػا ياكػػد التربكيػػكف عمػػى ضػػركرة اسػػتخداـ طػػرؽ كأسػػاليب التػػدريس التػػى تسػػاعد المػػتعمـ 

ى قدرتػػه عمػػى االبتكػػار كممارسػػة مهػػارات التفكيػػر كعممياتػػه فػػى مجػػاالت عمػػى التفكيػػر، كتنمػػ
الحيػاة، كتعميػػؽ قػػدرة المػػتعمـ عمػػى التفكيػػر ب نكاعػه المختمفػػة العممػػى كالناقػػد كاالبتكػػارل )عفػػت 

 (.024 – 022: 0221مصطفى، 
( عمػػى أف التفكيػػر االبتكػػارل هػػك أحػػد األهػػداؼ المهمػػة فػػى 0224كياكػػد مجػػدل عزيػػز )

، فهك يسهـ فى زيادة كعى التالميذ بما يدكر حكلهـ كمعالجة القضػايا مػف كجػكئ تدريس ا لعمـك
متعددة كزيادة كفاءة العمؿ الذهنى لمتالميذ كزيادة حيػكيتهـ كنشػاطهـ، كيػادل فػى النهايػة إلػى 

 (.0224تطكير العمـ كالحياة. )مجدل عزيز، 
كمتباينػػػة عمػػػى كػػػؿ أنػػػكاع  يتضػػػ  ممػػػا سػػػبؽ أف األسػػػاليب المعرفيػػػة لهػػػا تػػػ ثيرات مختمفػػػة

 Cognitiveاألنشػػطة التػػى يمارسػػها األفػػراد، حيػػث يتمػػايزكف األفػػراد فػػى البنيػػة المعرفيػػة )
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Structure الالزمة لتعمـ كثيػر مػف أسػاليب السػمكؾ، بقػدر مػا تكػكف تمػؾ البنيػة لػدل األفػراد )
 قادرة عمى المكاجهة لمتطمبات عممية التعمـ.

يب المعرفيػة هػػك أحػػد األسػاليب التػػى تكضػ  الفػػركؽ بػػيف كحيػث أف أسػػمكب تحميػؿ األسػػال
التالميذ فى تدريبهـ عمى تنظيـ المعمكمات كايجاد بدائؿ لحمكؿ المكاقؼ التعميمية، ككذلؾ فػى 

 طريقة تفكيرهـ.
فقد اختار الباحث هذا األسمكب ألنه يمكف التعامؿ معه عمى أنه أسمكبيف معػرفييف )كمػى 

لدل التالميذ، فػى هػذئ الدراسػة، كأيضػان نتيجػة لقمػة الدراسػات  تصكرل( –تحميمى( ك)لفظى  –
كالتػػى تناكلػػت التفاعػػؿ بػػيف  –فػػى حػػدكد عمػػـ الباحػػث  –التػػى تناكلػػت هػػذا األسػػمكب المعرفػػى 

الطريقػػة التقميديػػة( فػػى  –كاسػػتراتيجيات التػدريس )المتشػػابهات  –أبعػاد هػػذا األسػػمكب المعرفػػى 
، كأثػػر هػػذا التفاعػػؿ عمػػى التفكيػػر االبتكػػارل لػػدل عينػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ األكؿ  مػػادة العمػػـك

 اإلعدادل.
 يشكهة انذراصة:

 تتحدد مشكمة الدراسة فى التسااالت اآلتية:
تحميمى( مع استراتيجية التػدريس  –هؿ يكجد تفاعؿ داؿ إحصائيان بيف أسمكب )كمى  -9

ؼ األكؿ تقميدية( عمى التفكير االبتكارل لدل عينػة مػف تالميػذ الصػ –)المتشابهات 
 اإلعدادل؟

تصػػػكرل( مػػػع اسػػػتراتيجية  –هػػػؿ يكجػػػد تفاعػػػؿ داؿ إحصػػػائيان بػػػيف أسػػػمكب )لفظػػػى  -0
تقميديػػػة( عمػػػى التفكيػػػر االبتكػػػارل لػػػدل عينػػػة مػػػف تالميػػػذ  –التػػػدريس )المتشػػػابهات 
 الصؼ األكؿ اإلعدادل؟

 –تحميمػػى( ك )لفظػػى  –هػػؿ يكجػػد تفاعػػؿ داؿ إحصػػائيان بػػيف كػػؿ مػػف أسػػمكبى )كمػػى  -2
تقميديػػة( عمػػى التفكيػػر االبتكػػارل  –اسػػتراتيجية التػػدريس )المتشػػابهات تصػػكرل( مػػع 

 لدل عينة مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل؟
 هذف انذراصة:

تهػػدؼ الدراسػػة الحاليػػة عمػػى كجػػه التحديػػد التحقػػؽ التجريبػػى مػػف أثػػر تفاعػػؿ أسػػمكب 
ة التػػػدريس تصػػػكرل( مػػػع اسػػػتراتيجي –تحميمػػػى( ك)لفظػػػى  –تحميػػػؿ األسػػػاليب المعرفيػػػة )كمػػػى 
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الطريقػػػػػػة التقميديػػػػػػة( عمػػػػػػى التفكيػػػػػػر االبتكػػػػػػارل لػػػػػػدل تالميػػػػػػذ الصػػػػػػؼ األكؿ  –)المتشػػػػػػابهات 
 اإلعدادل.

 أهًُة انذراصة:
يمكػػف أف تعػػيف الدراسػػة الحاليػػة المعممػػيف فػػى مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف التالميػػذ  -9

 لديهـ. باختيار أنسب أساليب التعمـ كأكثرها فاعمية فى تنمية التفكير االبتكارل
يمكػػف أف تسػػاعد فػػى تكجيػػه التالميػػذ تكجيهػػان سػػميمان. بحيػػث يكجػػه التالميػػذ مػػف ذكل  -0

االستعدادات المعينة نحػك المعالجػات المناسػبة عمػى نحػك يمكػنهـ مػف تنميػة قػدراتهـ 
 االبتكارية.

مسػػػاعدة القػػػائميف عمػػػى تػػػدريس مػػػادة العمػػػـك فػػػى تصػػػنيؼ التالميػػػذ كفقػػػان ألسػػػاليبهـ  -2
تصػكرل( مػف خػالؿ المقيػاس المسػتخدـ فػى  –تحميمى( أك )لفظى  –المعرفية )كمى 
 هذئ الدراسة.

، كخاصػػة اسػػتراتيجية  -4 قػػد يػػادل اسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجيات التػػدريس لمػػادة العمػػـك
المتشابهات ذات العالقة باألساليب المعرفية لمتالميذ إلى تحسػيف مسػتكل التحصػيؿ 

.  الدراسى فى مادة العمـك
 حذود انذراصة:

 رت الدراسة الحالية عمى:قتصا
عينػػػػة مػػػػف تالميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ اإلعػػػػدادل بمدرسػػػػتى التجريبيػػػػة المكحػػػػدة كالثػػػػكرة  -9

التجريبيػػة لمغػػات، بػػشدارة شػػرؽ مدينػػة نصػػر التعميميػػة بمحافظػػة القػػاهرة )محػػؿ إقامػػة 
 ـ(.0292 - 0290الباحث( فى العاـ الدراسى )

صػؼ األكؿ اإلعػدادل فػى الفصػؿ كحدة التفاعالت الكيميائية المقررة عمى تالميػذ ال -0
ـ( لكجػػكد العديػػد مػػف المفػػاهيـ 0292 – 0290الدراسػػى الثػػانى فػػى العػػاـ الدراسػػى )

 التى تشجع عمى التفكير االبتكارل لدل التالميذ.
 –األصػػػػػػالة  –المركنػػػػػػة  –قيػػػػػػاس بعػػػػػػض مككنػػػػػػات التفكيػػػػػػر االبتكػػػػػػارل )الطالقػػػػػػة  -2

 التفاصيؿ( لمالءمتها لتالميذ المرحمة اإلعدادية.
اختيػػػػار أسػػػػمكب معرفػػػػى كاحػػػػد مػػػػف بػػػػيف عػػػػدة أسػػػػاليب معرفيػػػػة هػػػػك أسػػػػمكب تحميػػػػؿ  -4

تصػكرل(، كيتمثػؿ هػذا األسػمكب فػى  –كمى( ك)لفظػى  –األساليب المعرفية )تحميؿ 
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أسمكبيف معرفييف يمكف التعامػؿ معهمػا عمػى أنهمػا أسػمكبيف، كػؿ منهمػا مسػتقؿ عػف 
 اآلخر.

لعمػـك ألنهػا أسػاس العمميػة االبتكاريػة، اختيار استراتيجية )المتشػابهات( فػى تػدريس ا -8
 كأنها تحضير ناج  لمكصكؿ إلى حمكؿ ابتكارية.

 يصطهحات انذراصة:
 Cognitive Styles Analysisأسموب تحميل األساليب المعرفية: -1

( ب نػػػػه األسػػػػمكب الشخصػػػػى المفضػػػػؿ فػػػػى اسػػػػتقباؿ Riding, 1991يعرفػػػػه ريػػػػدنج )
المعمكمػػػات إلػػػى أداء يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة أسػػػمكب المعمكمػػػات كترتيبهػػػا ذهنيػػػان، كترجمػػػة تمػػػؾ 

 التفكير.
 Wholist –Analytic Styleتحميمى(:  –األسموب المعرفى )كمى  -2

كهػك الطريقػة التػى يفكػػر بهػا األفػراد كرايػتهـ كاسػػتجاباتهـ لممعمكمػات كالمكاقػؼ كاألحػػداث 
ميػػة مػػف منظػػكر المحيطػػة بهػػـ فػػاألفراد الكميػػكف هػػـ الػػذيف يميمػػكف إلػػى رايػػة المكقػػؼ ككحػػدة ك

دراؾ السػػياؽ الكمػػى أمػػا األفػػراد التحميميػػكف فهػػـ الػػذيف ينظػػركف إلػػى المكقػػؼ عمػػى أنػػه  شػػامؿ كا 
مجمكعة أجزاء، كغالبان يككف تركيزهـ فقط عمى كاحد أك اثنيف مف هذئ األجزاء فى كقت كاحد 

 (Martinc, 2003مع استبعاد باقى األجزاء.)
 Verbaliser-Imagery Styleتصورى(:  –األسموب المعرفى )لفظى  -3

كهك الطريقة التى يفضػمها األفػراد فػى تجهيػز معمكمػاتهـ سػكاء كانػت عػف طريػؽ الكممػات 
أك الصػػكر ف صػػحاب األسػػمكب التصػػكرل يتعممػػكف أسػػرع عػػف طريػػؽ الصػػكر، بينمػػا المفظيػػكف 
يتعممػػكف أسػػرع عػػف طريػػؽ المػػادة المكتكبػػة، كمػػا أف التصػػكرييف يحسػػنكف األداء عمػػى المػػكاد 

كظيفيػة كالتػػى تحتػػكل عمػػى كممػػات قميمػػة غيػػر م لكفػة، أمػػا المفظيػػيف فيحققػػكف كفػػاءة فػػى فهػػـ ال
كاسػػػترجاع المعمكمػػػػات التػػػى حصػػػػمكا عميهػػػا مػػػػف نػػػػص يحتػػػكل عمػػػػى كممػػػات صػػػػعبة ككثيػػػػرة. 

(Riding & etal, 1995 
 التعريؼ اإلجرائى:

لتػػى يحصػػؿ يعػػرؼ الباحػػث أسػػمكب تحميػػؿ األسػػاليب المعرفيػػة إجرائيػػان ب نػػه "الدرجػػة ا
تحميمػى( كاألسػمكب  –عميها التمميذ فى مقياس أعػد خصيصػان لقيػاس األسػمكب المعرفػى )كمػى 

 تصكرل(. –المعرفى )لفظى 
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 Analogies Strategyاستراتيجية المتشابهات:  -4
( ب نها: "احدل االستراتيجيات الحديثة لتدريس العمػـك 0292يعرفها عبد العزيز القطراكل)

المفػػاهيـ المجػػردة غيػػر الشػػائعة أك غيػػر الم لكفػػة )المشػػبه بػػه( الػػذل  كتقػػـك عمػػى تسػػهيؿ فهػػـ
يعيشػػػػه الفػػػػرد كمعرفػػػػة السػػػػمات المشػػػػتركة )أكجػػػػه الشػػػػبه( كالسػػػػمات خػػػػارج المكضػػػػكع )أكجػػػػه 

 (1: 0292االختالؼ(. )عبد العزيز القطراكل، 
 التعريؼ اإلجرائى:

اسػػػػتراتيجية تػػػػدريس  يعػػػػرؼ الباحػػػػث اسػػػػتراتيجية المتشػػػػابهات فػػػػى الدراسػػػػة الحاليػػػػة ب نهػػػػا
يسػػػتخدمها المعمػػػـ داخػػػؿ الفصػػػؿ لتسػػػاعد تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى فحػػػص جكانػػػب 
المشكمة لمكصكؿ إلى حؿ هذئ المشكمة عف طريؽ استخداـ أسمكب )جعؿ الغريب م لكفان( مف 

 أجؿ فهـ أفضؿ لممشكمة كالتقدـ إليجاد حؿ ابتكارل لها.
 Creative Thinkingالتفكير االبتكارى:  -5

( ب نػػه "نشػػػاط عقمػػى مركػػػب كهػػػادؼ 0226تعرفػػه ثنػػػاء مميجػػى كعبػػػد الػػرحمف السػػػعدنى )
تكجهه رغبة قكية فى البحػث عػف حمػكؿ أك التكصػؿ إلػى نػكاتج أصػيمة لػـ تكػف معركفػة سػابقان 
كيتميز بالشمكلية كالتعقيد ألنه ينطكل عميه عناصر معرفية كانفعالية كأخالقية متداخمػة تشػكؿ 

 (4: 0299يدة". )فى نكاؿ عبد الفتاح، حالة ذهنية فر 
(: ب نػػه "عمميػػة عقميػػة يمػػر بهػػا التمميػػذ بمراحػػؿ متتابعػػة بهػػدؼ 02222كيعرفػػه المقػػانى )

إنتػػاج أفكػػار جديػػدة لػػـ تكػػف  مكجػػكدة مػػف خػػالؿ تفاعمػػة مػػع المكاقػػؼ التعميميػػة المتعمقػػة فػػى 
 (929: 0222انى، المناهج كتتـ فى مناخ يسكدئ األتساؽ كالتآلؼ بيف مككناته. )المق

( ب نػػػه: "عمميػػػة خاصػػػة بتكليػػػد منػػػتج فريػػػد كجديػػػد، كهػػػذا 0222كتعرفػػػه صػػػفاء األعسػػػر )
المنتج يجب أف يككف فريدان بالنسبة لممبدع، كما يجب أف يحقؽ محػؾ القيمػة كالفائػدة كالهػدؼ 

 (94: ص0222الذل كضعه المبدع". )صفاء األعسر، 
 التعريؼ اإلجرائى:
لقدرة عمى تكليد أكبر عػدد ممكػف مػف المترادفػات أك األفكػار كالتركيػز يعرؼ إجرائيان ب نه ا

دراؾ عالقػػات  عمػػى تنػػكع كاخػػتالؼ تمػػؾ األفكػػار كانتػػاج أفكػػار جديػػدة كأصػػيمة كغيػػر م لكفػػة كا 
التشابة أك االختالؼ أك التناظر، كيقاس بالدرجة الكمية التى يحصؿ عميها التمميذ فى اختبار 
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 –المركنػػػة  –باسػػػتخداـ الصػػػكر )الصػػػكرة أ( فػػػى أبعػػػاد )الطالقػػػة  تػػػكرانس لمتفكيػػػر االبتكػػػارل
 التفاصيؿ(. –األصالة 

 اإلطار النظرل:
 Cognitive Styleأواًل: األسموب المعرفى: 

 مفهوم األسموب المعرفى: -1
يعػػػرؼ األسػػػمكب المعرفػػػى ب نػػػه أسػػػمكب الشػػػخص المفضػػػؿ فػػػى اسػػػتقباؿ المعمكمػػػات كترتيبهػػػا 

 (Riding, 1991عمكمات إلى أداء يتناسب مع طبيعة أسمكب التفكير. )ذهنيان، كترجمة تمؾ الم
فػػػالمرء عنػػػدما يحػػػاكؿ أداء أل عمػػػؿ فشنػػػه بطريقػػػة رليػػػة يسػػػتقبؿ المعمكمػػػات الخاصػػػة بالعمػػػؿ 

 (.Riding, 1997المطمكب، ثـ يعمؿ عمى إصدار األكامر كالقرارات الالزمة ألداء ذلؾ العمؿ. )
 Cognitive Styles Analysisفية: أسموب تحميل األساليب المعر  -2

( أف الفرد عندما يقـك بػ داء أل Riding & Rayner, 1998يرل كؿ مف ريدنج راينر )
 عمؿ فشنه يعتمد إلى استخداـ عمميات عقمية يمكف تصنيفها إلى أسمكبيف هما:

التصػػكرل( كأف األسػػاليب المعرفيػػة  –الكمػػى(، كاألسػػمكب )المفظػػى  –األسػػمكب )التحميمػػى 
دل أدكاران مختمفػػة فػػى تحديػػد كيفيػػة تفاعػػؿ األفػػراد مػػع بيئػػاتهـ المتنكعػػة كطريقػػة تعػػاممهـ مػػع تػػا 

 األحداث.
كلقػػػد بينػػػت الدراسػػػات أف اسػػػتخداـ أسػػػمكب معرفػػػى معػػػيف، قػػػد يكػػػكف إيجابيػػػان مػػػع بعػػػض 
األعماؿ كسمبيان مػع بعضػها اآلخػر. كهػذا يعنػى أنػه عنػدما يتكافػؽ العمػؿ مػع طبيعػة األسػمكب 

لمشػخص، فػػشف أداائ سػكؼ يكػكف مكفقػػان، أمػا إذا أدل الشػخص عمػػالن مػا، ككػاف هػػذا المعرفػى 
العمػػؿ غيػػر مكفػػؽ مػػع األسػػمكب المعرفػػى لمشػػخص فػػشف أداائ سػػكؼ يكػػكف غيػػر مكفػػؽ. مثػػؿ 

 ( Riding, 1998(  )9114(، دراسة ريدنج )Webster, 2001( )0229دراسة كبستر )
 Riding, etى قػاـ بهػا ريػدنج كرخػركف، )كياكد هذا ما أشارت إليػه بعػض الدراسػات التػ

al, 1995 مػف أنػه فػى حالػة تكافػؽ األسػاليب التعميميػة مػع األسػاليب المعرفيػة لمتمميػذ، فػشف )
 األداء يككف أكثر تميزان، خصكصان إذا ما تكافرت القدرات كالمهارات المطمكبة.

يػؿ ( أسػمكب تحمRiding  & Douglas, 1993( )9112كيقسػـ ريػدنج كدكجػالس )
 األساليب المعرفية إلى ما يمى:
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( كهػػػك األسػػػمكب Analytic Cognitive Styleاألسػػػمكب المعرفػػػى التحميمػػػى ) - أ
 المعرفى المعتمد عمى االهتماـ بالجزئيات كالتركيز عميها.

( كهػك األسػمكب المعرفػى Wholist Cognitive Styleاألسػمكب المعرفػى الكمػى ) - ب
 المعتمد عمى النظرة الكمية لألمكر.

( كهػك الميػؿ إلػى الناحيػة Verbal Cognitive Styleسػمكب التمثيمػى المفظػى )األ - ج
 المفظية المعتمدة عمى الكممات أثناء التفكير.

( كهػػػك الميػػػؿ إلػػػى Imager Cognitive Styleاألسػػمكب التمثيمػػػى التصػػػكرل ) - د
 الناحية التصكرية المعتمدة عمى الصكر الذهنية لألمكر أثناء التفكير. 

 Test (C. S. A)ب تحميل األساليب المعرفية: قياس أسمو  -3
( برنامجػان لقيػػاس أسػػمكب تحميػػؿ األسػػاليب Riding, 1991( )9112لقػد كضػػع ريػػدنج )

المعرفية، يتكافر فيه السهكلة كالدقػة كالسػرعة فػى تحديػد األسػمكب المعرفػى لألشػخاص، حيػث 
يتطمػػػب مػػػف  ال يتطمػػػب مػػػف المفحػػػكص فػػػى تحديػػػد األسػػػمكب المعرفػػػى لألشػػػخاص، حيػػػث ال

المفحػػػكص أكثػػػر مػػػف عشػػػرة دقػػػائؽ ألكمػػػاؿ االختبػػػار، فالبرنػػػامج يعػػػرض مػػػف خػػػالؿ جهػػػاز 
كمبيػػكتر، كال يتطمػػب مػػف المفحػػكص سػػكل الضػػغط عمػػى مفتػػاحيف فقػػط ل جابػػة عػػف فقػػرات 
االختبػػػار )بػػػنعـ أك ال( كيقػػػدـ البرنػػػامج بكاسػػػطة قػػػرص مػػػرف يكضػػػع داخػػػؿ جهػػػاز الكمبيػػػكتر 

ط عمى المفتاح ذل المكف األحمر إذا كانت اإلجابػة صػحيحة كيحتاج مف المفحكص أف يضغ
أك يضػػػغط عمػػػى المفتػػػاح ذل المػػػكف األزرؽ إذا كانػػػت اإلجابػػػة خاطئػػػة كفػػػى بدايػػػة األمػػػر يػػػتـ 

البيانات األكلية لممفحكص مثؿ االسـ كالعمر كالنػكع )ذكػر أـ إنثػى(، ينتقػؿ إلػى فقػرات  إدخاؿ
 هى:االختبار حيث أنه مقسـ إلى ثالثة أجزاء 

( جممػػة خبريػػة تعػػرض عمػػى المفحػػكص بكاقػػع جممػػة 44عبػػارة عػػف )الجزززا األول:  - أ
كاحػػدة كػػؿ مػػرة، كيطمػػب مػػف المفحػػكص أف يقػػرر مػػا إذا كانػػت الجممػػة صػػحيحة أـ 

 األزرؽ(. –خاطئة، كذلؾ بالضغط عمى المفتاح المناسب )األحمر 
ألشػػػكاؿ ( مفػػػردة، كػػػؿ مفػػػردة عبػػػارة عػػػف زكج مػػػف ا02عبػػػارة عػػػف )الجززززا الىزززا ى:  - ب

الهندسػػػػية المعقػػػػدة، لمحكػػػػـ عميهػػػػا بالتشػػػػابة أك االخػػػػتالؼ، كيطمػػػػب مػػػػف المفحػػػػكص 
 الضغط عمى المفتاح المناسب.



                                      .نشأت يهذي انضُذ قاعىدد                        
 

 (12 ( 6102  َناَز،54جمهة اإلرشاد اننفضٍ، يزكز اإلرشاد اننفضٍ، انعذد 

( مفػػػردة، يقػػػارف فيهػػػا شػػػكؿ هندسػػػى بسػػػيط بشػػػكؿ 02عبػػػارة عػػػف ) الجززززا الىالزززث: - ج
 هندسى معقد، كيطمب مف المفحكص الضغط عمى المفتاح المناسب.

 مى ال حو اآلتى:أما عن مضامين تمك األجزاا فهى ع
يقػػػيس جانػػػب االهتمػػػاـ المفظػػػى أك التصػػػكرل لممفحػػػكص، بمعنػػػى أف  الجززززا األول: - أ

المفحكص أما أنػه يميػؿ إلػى الناحيػة المفظيػة المعتمػدة عمػى الكممػات أثنػاء التفكيػر، 
 أك أنه يميؿ إلى الناحية التصكرية المعتمدة عمى الصكر الذهنية لألمكر.

مسػػػاالف عػػػف تحديػػػد أسػػػمكب المفحػػػكص سػػػكاء كػػػاف فهمػػػا  الجززززا الىزززا ى والىالزززث: - ب
األسػػمكب التحميمػػى المعتمػػد عمػػى االهتمػػاـ بالجزئيػػات كالتركيػػز عميهػػا. أك األسػػمكب 

 الكمى المعتمد عمى النظرة الكمية لألمكر.
كيتـ تصحي  المقياس أك االختبار بصكرة رلية كتمقائية يقـك بها الكمبيػكتر، كمػف ثػـ 

خػػػاص بػػػالفرد، كيقػػػدـ تقريػػػر نهػػػائى عػػػف أداء كػػػؿ شػػػخص أجػػػرل تحديػػػد األسػػػمكب المعرفػػػى ال
االختبػػػار، يشػػػتمؿ هػػػذا التقريػػػر عمػػػى النسػػػبة المئكيػػػة لعػػػدد المفػػػردات التػػػى تػػػـ اإلجابػػػة عميهػػػا 

 صحيحة فى كؿ أسمكب عمى حدة، باإلضافة إلى السرعة فى اإلجابة عمى المفردات.
 ى:كيمكف تصنيؼ األفراد تبعان لهذئ النسب المئكية كما يم

 كمى(: –البعد األكؿ )أسمكب تحميمى  - أ
 (.0,14 – 2,48حيث تككف الدرجات ما بيف )

 تصكرل(: –البعد الثانى )أسمكب لفظى  - ب
 (.9,89 – 2,49حيث تككف الدرجات ما بيف )

   كلقػػػد حسػػػب معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف البعػػػد األكؿ كالبعػػػد الثػػػانى مػػػف المقيػػػاس فكػػػاف مسػػػاكيان 
معامػػػؿ ارتبػػػاط ضػػػعيؼ كغيػػػر داؿ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى اسػػػتقالؿ بالسػػػالب(، كهػػػك  2,902)ر = 

 ,Peterson( ) 0222البعػػديف عػػف بعضػػهما، كمػػا هػػك مثبػػت مػػف نتػػائج دراسػػة بترسػػكف )
2003) 

كيمكف تقسيـ األفراد حسب األسمكب المعرفى الذل يفضمكنه كفؽ درجاتهـ فػى االختبػار، كمػا 
 يمى:
 األفراد ذكك األسمكب الكمى: - أ

 (.9,42 – 2,48عمى درجات مف )هـ الذيف يحصمكف 
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 األفراد ذكك األسمكب التحميمى: - ب
 (.0,14 – 9,44هـ الذيف يحصمكف عمى درجات مف )

 األفراد ذكك األسمكب المفظى: - ج
 (. 9,92 – 2,49هـ الذيف يحصمكف عمى درجات مف )

 األفراد ذكك األسمكب التصكرل: - د
 (9,89 – 9,99هـ الذيف يحصمكف عمى درجات مف )

 Analogies Strategyستراتيجية المتشابهات: ىا يًا: ا
 تعريف المتشابهات: -1

( ب نهػا "اسػتراتيجية التػدريس التػى يمجػ  إليػه المعمػف بهػدؼ 0222يعرفها المقانى كالجمؿ )
تبسيط التعميـ حيث يقـك المعمـ بربط األفكار الجديػدة التػى يدرسػها الطػالب باألفكػار الم لكفػة 

 (08: 0292كيككف أكثر فهمان لها". )منى مسعكد رشداف، لديهـ كى يدركها الطالب، 
( ب نهػػا "إحػػدل االسػػتراتيجيات المهمػػة كالفعالػػة فػػى تسػػهيؿ 0221كتعرفهػػا إيمػػاف األغػػا )

التعامػػػؿ مػػػع المكضػػػكعات الصػػػعبة كغيػػػر الم لكفػػػة، حيػػػث أف كثيػػػر مػػػف البػػػاحثيف اعتبػػػر أف 
 لكفة بالمعرفة القبمية لػدل المػتعمـ". المتشابهات قنطرة تفسيرية تربط بيف المكضكعات الغير م

 (8: 0221)إيماف األغا، 
( ب نها "أداة فعالة تسهؿ عممية بناء المعرفة لمفرد عمى قاعػدة مػف 0220كيعرفها زيتكف )

 (008: 0220المفاهيـ التى يعممها كالمتاحة ببنيته السابقة". )زيتكف، 
تػدريس تسػاعد عمػى فحػص جكانػب ( ب نهػا "اسػتراتيجية فػى ال0222كتعرفها سمية أحمد )

 (68: 0222المشكمة لمكصكؿ إلى حؿ لجعؿ الغريب م لكفان". )سمية أحمد، 
 ومما سبق الحظ الباحث أن هذه التعريفات تتفق بما يمى:

 المتشابهات استراتيجية جيدة لمتدريس. - أ
 تقـك بربط المفاهيـ غير الم لكفة بمكاقؼ م لكفة. - ب
 معرفة.تعتمد عمى تسهيؿ عممية بناء ال - ج
 تثرل خياالت الطالب لطرح متشابهات جديدة. - د
 لها دكر فى تنمية التفكير االبتكارل. - ق
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كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ يعػػرؼ الباحػػث اسػػتراتيجية المتشػػابهات ب نهػػا اسػػتراتيجية لمتػػػدريس 
يسػػتخدمها المعمػػـ داخػػؿ الفصػػؿ لتسػػاعد التالميػػذ عمػػى فحػػص جكانػػب المشػػكمة لمكصػػكؿ إلػػى 

عؿ الم لكؼ غريبػان أك جعػؿ الغريػب م لكفػان مػف أجػؿ فهػـ أكبػر حؿ هذئ المشكمة عف طريؽ ج
 لممشكمة كالتقدـ اليجاد حؿ ابتكارل لها. كتعتمد عمى الخطكات التالية:

 طرح المفهـك المراد تعممه. - أ
 تقديـ المتشابهات المالئمة له. - ب
 تحديد الخصائص المشتركة. - ج
 تحديد الخصائص المختمفة. - د

 لمتشابهات:عوامل ال جاح ع د استخدام ا -2
( المتشػػابهات فػػى نقػػاط تعتمػػد عمػػى اختيػػار المتشػػابة 0222يحػػدد حمػػادة عبػػد المعطػػى )

المناسػبة، بحيػػث يكػػكف م لكفػػان مػػف كاقػػع الحيػػاة أك مشػابهان فػػى المفػػظ، أك قػػد يكػػكف مشػػابهان فػػى 
 (84: 0220الهيكمية أك الشكؿ، كهذئ النقاط هى: )حمادة عبد المعطى، 

 قصد بها استخداـ عبارات متشابهة المعنى.كي Pragmaticالكاقعية  - أ
 كيقصد بها استخداـ عبارات متشابهة المعنى. Semanticالتشابة المفظى  - ب
كيقصػد بهػػا أف تكػكف المتشػػابهات المسػتخدمة تتضػػمف  Structuralالتشػابة البنػػائى  - ج

 نفس ترتيب أك تركيب أك شكؿ المكضكع.
هػػػى أسػػػمكب لمتػػػدريس يقػػػـك  ( أف المتشػػػابهات0292كيػػػرل عبػػػد العزيػػػز القطػػػراكل )

عمى تكضي  المفاهيـ غير الم لكفة لمتالميذ، كذلؾ بمقارنتها بمكاقؼ أك خبرات م لكفة لديهـ، 
فالمتشػػػابهات كسػػػيمة فعالػػػة فػػػى الػػػتعمـ ألنهػػػا تجعػػػؿ المعمكمػػػات المجػػػردة أكثػػػر حسػػػيه كيمكػػػف 

معمكمػػات جديػػدة تخيمهػا كهػػذا مػػا يسػػمى بالكظيفػػة المحسكسػػة لهػػا، كمػا أنهػػا تسػػاعد عمػػى بنػػاء 
كهى ما تسمى بالكظيفة البنائية كتساعد عمى استيعاب الخبرات الجديدة كتكاممها مع الخبرات 

 An Activeالمتعممة السابقة فى البنية المعرفية كهى ما تسػمى بالكظيفػة التمثيميػة النشػطة )
Assimilation Function ،08: 0292( )عبد العزيز القطراكل) 
ه مػػػف الضػػػركرل االلتػػػزاـ بتنفيػػػذ العكامػػػؿ حتػػػى تحقػػػؽ اسػػػتراتيجية حيػػػث يػػػرل الباحػػػث أنػػػ

المتشابهات الهدؼ الذل تـ تصميمها مف أجمه، خاصة عندما يككف الهدؼ مف استخداـ هذئ 
 تنمية مككنات التفكير االبتكارل. اإلستراتيجية
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 مكو ات استراتيجية المتشابهات: -3
 ( فيما يمى:0220يحددها زيتكف )

 ه. )المشبه(.مكضكع التشبي - أ
 المشبه به. - ب
 السمات المشتركة. )أكجه الشبه(. - ج
 (086: 0220)كماؿ زيتكف،  السمات خارج المكضكع. )أكجه االختالؼ(. - د
فمػػثالن الحبػػؿ الشػػككل )المشػػبه( يشػػبه كابػػؿ التميفػػكف )المشػػبه بػػه( فػػى التركيػػب كالكظيفػػة      

كالبكيضػػػة )المشػػػبه بػػػه( فػػػى  )أكجػػػه الشػػػبه( كحبػػػكب المقػػػاح )المشػػػبه( تشػػػبه الحيػػػكاف المنػػػكل
الكظيفػػػة )أكجػػػه الشػػػبه( كال تشػػػبهه فػػػى التركيػػػب )أكجػػػه االخػػػتالؼ( كهكػػػذا تكجػػػد أمثمػػػة كثيػػػرة 

 لبعض التشبيهات فى كتب العمـك المقررة لتالميذ المرحمة اإلعدادية.
 معايير اختيار المتشابهات: -4

ة كمػػػػا حػػػػددتها سػػػػحر هنػػػػاؾ معػػػػايير خاصػػػػة باختيػػػػار المتشػػػػابهات لممكضػػػػكعات المختمفػػػػ    
 ( كهى:9114عبدالكريـ )

 كظيفية بنائية(. –كظيفية  –نكع عالقة التشابه )بنائية  - أ
 تركيبى(. –كصفى  –التشكيؿ الخاص بالمتشابهة )شفكل  - ب
 (.  Extendedممتد  Enrichedخصبان  Simpleمستكل األثراء )بسيط  - ج

 (44: 9114)سحر عبدالكريـ، 
سػػػػتراتيجية المتشػػػػابهات البػػػػد مػػػػف األخػػػػذ بعػػػػيف كيػػػػرل الباحػػػػث أنػػػػه عنػػػػد اسػػػػتخداـ ا

 االعتبار تمؾ المعايير السابقة كذلؾ حتى يككف باإلمكاف الحصكؿ عمى النتائج المتكقعة.
 خطوات استراتيجية المتشابهات )جعل الغريب مألوفًا(:  -5

Syntax For Making The Strange Familiar: 

اسػػػتراتيجية المتشػػػابهات ( خطػػػكات Gordon, 1961( )9119يحػػػدد جػػػكردكف )
ب سمكب جعؿ الغريب م لكفػان لجعػؿ األفكػار الجديػدة المجػردة )غيػر الم لكفػة( لهػا معنػى كذلػؾ 
مػػػف خػػػالؿ المتشػػػابهات الم لكفػػػة، كذلػػػؾ فػػػى نمػػػكذج التػػػدريس المعػػػركؼ باسػػػـ لحػػػؿ المشػػػكمة 

 (Gordon, 1961ابداعيان مف خالؿ المتشابهات. )
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اسػػػػتخداـ المتشػػػػابهات لزيػػػػادة فهػػػػـ التالميػػػػذ  كنظػػػػران ألف هػػػػدؼ البحػػػػث الحػػػػالى هػػػػك
لممفػػػاهيـ المجػػػردة، كجعػػػؿ كػػػؿ مػػػا هػػػك غيػػػر م لكفػػػة كمجػػػرد م لكفػػػان لمتالميػػػذ، فسػػػكؼ يقتصػػػر 

 الباحث عمى شرح أسمكب جعؿ الغريب م لكفان. كهى تتـ فى ثمانية خطكات هى:
 Defining The Topic of Studyتحديد موضوع الدراسة:   - أ

تالميػػذ مكضػػكع الدراسػػة الػػذل سػػيتـ دراسػػته مثػػاؿ: )نحػػف سػػكؼ كهنػػا يحػػدد المعمػػـ لم
 ندرس اليـك مفهـك الذرة(.

 تحديد الخمفية السابقة لمتالميذ:  - ب
 .  كيطمب فيها المعمـ مف التالميذ ذكر معمكماتهـ عف المفهـك

 مثاؿ: )المعمـ: ماذا تعرؼ عف الذرة؟(
 تعريف المشكمة: -ج    

 صكرة سااؿ مباشر أك عدة أسئمة. كهنا يضع المعمـ مكضكع الدرس فى
 مثاؿ: )المعمـ: ما هى مككنات الذرة؟(

 Direct Analogyالمتشابهة المباشرة:  -د   
كفيهػػػا يػػػ تى التالميػػػذ بمفػػػاهيـ مشػػػابهة لممفهػػػـك األصػػػمى، ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى كجػػػكد 

التشػابهى،  التداعيات الحرة لمتالميذ كالحكار كالمناقشة المفتكحة داخؿ الفصؿ، كتنميػة التفكيػر
 داخؿ هذئ المرحمة. 

 مثاؿ: )المعمـ: بـ تشبه الذرة؟( 
 )التالميذ: الشمس كما يدكر حكلها مف ككاكب(              

 (Personal Analogyالمشابهة الشخصية: ) -ه      
كفيهػػا يطمػػب المعمػػـ مػػف تالميػػذئ أف يتخيمػػكا أنفسػػهـ المتشػػابهة المباشػػرة التػػى اسػػتنتجكها،     

عمؿ المتشابهة الشخصية عمى إطػالؽ العنػاف ألفكػار التالميػذ التخيميػة، كتصػب  ذات بحيث ت
 محكر أساسى فى إطالؽ المفاهيـ المتشابهة داخؿ العقؿ البشرل.

 مثاؿ: )المعمـ: بـ تشعر لك كنت كالشمس(.
 اإلنصهار(. –)التالميذ: الحرارة       

 
 



 أثز انتفاعم تني أصهىب  حتهُم األصانُة املعزفُة واصرتاتُجُة املتشاتهات  

 6102َناَز ،  54عذد  جمهة اإلرشاد اننفضٍ، يزكز اإلرشاد اننفضٍ، ان               
   (14 ) 

 اإلختالف: –توضيح أوجه الشبه   - و
لتالميػػػذ المفػػػاهيـ التػػػى بينهػػػا أكجػػػه شػػػبه أك اخػػػتالؼ باسػػػتخداـ المػػػرحمتيف كفيهػػػا يسػػػتنتج ا

 السابقتيف )المتشابهة المباشرة، الشخصية( ككصفها فى الصكرة اآلتية:
 )المفهـك يشبه.... كال يشبه.... ألف.....(

ثػػـ يكمػػؼ المعمػػـ التالميػػذ بشسػػتخالص مجمكعػػة مػػف المختصػػرات المتعارضػػة فػػى صػػكرة 
 تيف تصفاف المفهـك ذاته.كممتيف متعارض

 مىال:
)الػػذرة تشػػبه الشػػمس كمػػا يػػدكر حكلهػػا مػػف ككاكػػب بػػالنكاة كمػػا يػػدكر أوجززه الشززبه:  -9

 حكلها مف الكتركنات فى مستكيات الطاقة(.
 )الشمس كبيرة كنكائ الذرة صغيرة(. أوجه االختالف: -0

 المتشابهة الجديدة: -ز    
يف المتشػػػابهات التػػػى اختاركهػػػا فػػػى كفيهػػػا يشػػػجع المعمػػػـ تالميػػػذئ عمػػػى عمػػػؿ عالقػػػات بػػػ

اإلخػتالؼ( لعمػؿ متشػابهة جديػدة غيػر المقترحػة فػى المرحمػة  –المرحمة السابقة )أكجه الشػبه 
 الرابعة، كعمؿ المعمـ هك تسهيؿ ربط المتشابهة الجديدة بمكضكع الدرس األصمى.

 المعمـ لماذا يطمؽ عمى الذرة )المتحركة الثابتة(؟مىال: 
 :االبتكار الفردى - ح

كيطمػب  Divergent Questionsكهنػا يعطػى المعمػـ التالميػذ بعػض األسػئمة التباعديػة 
عطاء أكبر عدد مف الحمكؿ الفردية كالتى ال يستطيع أف يفكر فيهػا  منهـ حمها كالتفكير فيها كا 
كيبتكرها غيرهـ. ثـ يطمػب مػنهـ اف يبتكػر كػؿ مػنهـ صػكر اك تعريفػات جديػدة لمفهػـك الػدرس 

 ؿ المفاهيـ المستنتجة.  االصمى مف خال
 الذرة هى ايكف مكجب اكتسب الكتركف . مىال:

 الذرة هى ايكف سالب اكتسب الكتركف .
  Creative thinkingىالىا: التفكير االبتكارى : 

 تعريف التفكير االبتكارى : -1
( ب نػػػه" عمميػػػة يصػػػب  فيهػػػا الفػػػرد حساسػػػا Torance, 1972( )9110يعرفػػػه تػػػكرانس)
النقص كفجػكات المعرفػه , كالمبػادل الناقصػة, كعػدـ االنسػجماـ كغيػر ذلػؾ, لممشكالت كأكجه 
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فيحػػػدد فيهػػػا الصػػػعكبه كيبحػػػث عػػػف الحمػػػكؿ , كيقػػػـك بتخمينػػػات , كيصػػػكغ فركضػػػا لمنقػػػائص 
,كيختبػػر هػػذئ الفػػركض , كيعيػػد اختبارهػػا كيعػػدلها , كيعيػػد اختبارهػػا , ثػػـ يقػػدـ نتائجػػه فػػى اخػػر 

 (41 :9114االمر ".)فى محمد كماؿ , 
( بانػػػػه " الكحػػػػدة المتكاممػػػػة لمجمكعػػػػة العكامػػػػؿ الذاتيػػػػة , 9112يعرفػػػػه يكسػػػػؼ قطػػػػامى )

كالمكضكعية التى تقكد إلى تحقيؽ انتاج جديد , كأصيؿ ذل قيمه مف قبؿ الفرد أك الجماعة "  
 ( .641 : 9112) يكسؼ قطامى, 

مفيػدة , كمػف ( بانه " عمميه تكليد عالقات ذات معػاف جديػدة ك 0299يعرفه أحمد عبادئ )
خػالؿ هػذا التفكيػر تػدرؾ الفجػكات كالتحػديات كالمصػاعب كيػتـ التفكيػر فػى احتمػاالت متنكعػػة 

 ( .0229كغير م لكفة . ) أحمد عبادة , 
( بانه " نشاط عقمى مركػب كهػادؼ تكجهػه رغبػة قكيػة  فػى 0221كيعرفه فتحى جركاف )

سػابقا , كهػذا النشػاط العقمػى  البحث عف حمكؿ اك التكصؿ الػى نػكاتج أصػمية لػـ تكػف معركفػة
يتمثؿ فى عمميػات التخيػؿ كاالستبصػار كاالكتشػاؼ لمكصػكؿ الػى حػؿ المشػكمه بشػكؿ جديػد " 

 ( . 0221)فتحى جركاف , 
كسػػكؼ يتبنػػى الباحػػث تعريػػؼ تػػكرانس لمتفكيػػر االبتكػػارل نظػػرا السػػتخداـ اختبػػار تػػكرانس 

 -األصالة -المركنة -ابعاد ) الطالقة لمتفكير االبتكارل باستخداـ الصكر ) الصكرة أ ( . فى
 التفاصيؿ(.

 ( 1988مكو ات التفكير االبتكارى : ) عبد اهلل سميمان , فؤاد أبو حطب ,  -2
  Fluencyالطالقة :   - أ

يعرؼ تكرانس التالميذ ذكل الطالقة بانهـ ي تكف بالكثير مف األفكار   بػالرغـ  مػف انهػـ 
 يككف بعض افكارهـ مف نكع جيد .ليسكا أكثر التالميذ كالمان , كربما ال 

  Flexibilityالمرو ة:   -ب
يعرؼ تكرانس التالميذ ذكل المركنة بانهـ حينما تفشؿ إحدل  خططهـ أك طرقهـ , فانهـ 
يػػػ تكف بسػػػرعة بمػػػدخؿ مختمػػػؼ . كهػػػـ يسػػػتخدمكف عديػػػدا مػػػف الخطػػػط أك المػػػداخؿ فػػػى حػػػؿ 

, بػػػالرغـ مػػػف أنهػػػـ اليتركػػػكف  المشػػػكالت . كهػػػـ يهجػػػركف فػػػى الحػػػاؿ المػػػداخؿ غيػػػر المنتجػػػة
 الهدؼ, إذ هـ ببساطه يجدكف كسيمه أخرل لمحصكؿ عمى الهدؼ .
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 Originalityاألصالة:  -ج
يعػػرؼ تػػكرانس التالميػػذ ذكل األصػػالة بػػ نهـ أكلئػػؾ الػػذيف يسػػتطيعكف أف ينتقػػدكا عػػف 

أفكػار  الم لكؼ كالشػائع كيبتعػدكا عػف الطريػؽ المطػركؽ، كهػـ يػدرككف عالقػات، كيفكػركف فػى
كحمكؿ مختمفة عف تمؾ التى يفكر فيها اآلخػركف مػف زمالئهػـ فػى الفصػؿ، كمختمفػة عػف تمػؾ 

تثبػػػت فائػػػدتها، كبعػػػض  –كلػػػيس كمهػػػا  –التػػػى تػػػذكرها كتػػػبهـ المدرسػػػية، ككثيػػػر مػػػف أفكػػػارهـ 
 أفكارهـ يدعك إلى الدهشة بالرغـ مف أنه قد يككف صحيحان.

 Elaborationالتفاصيل:  -د
انس التالميػذ يػػ تكف بتفاصػيؿ، بػ نهـ يسػتطيعكف أف يتنػػاكلكا فكػرة أك عمػالن، ثػػـ يعػرؼ تػكر      

يحػػػددكف تفاصػػػيمه. كهػػػـ يسػػػتطيعكف أف يتنػػػاكلكا فكػػػرة بسػػػيطة كيزخرفكهػػػا لكػػػى يجعمكهػػػا تبػػػدك 
 جذابة كخيالية، كتككف رسكمهـ مفصمة، كهـ يستطيعكف أف ي تكا بخطط كمشركعات مفصمة.

 دراصات صاتقة:
شستعراض بعض الدراسات ذات العالقة بمكضكع الدراسػة الحاليػة، كقػد قاـ الباحث ب

 جرل تصنيفها إلى محكريف هما:
 أواًل: دراسات ت اولت استراتيجية المتشابهات وعالقتها بالتفكير االبتكارى:

 ( Springfild, L. H. 1986دراسة سبر جفيمر: ) -1
)اسػػتراتيجية جعػػؿ المػػ لكؼ  هػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة فعاليػػة التػػدريس بالمتشػػابهات

غريبان( عمى تنمية التفكير االبتكارل لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية، كتكصمت الدراسة إلػى أف 
اسػػػتخداـ المتشػػػابهات أدل إلػػػى زيػػػادة قػػػدرة التالميػػػذ عمػػػى حػػػؿ المشػػػكمة ابتكاريػػػان عػػػف طريػػػؽ 

 المتشابهات بمقارنتها بالطريقة العادية.
 (Gentner, et. al, 1990دراسة ج تر وآخرون: ) -2

كهػػػدفت هػػػذئ الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة مػػػدل تػػػ ثير اسػػػتراتيجية المتشػػػابهات عمػػػى تنميػػػة 
التفكير  االبتكارل كالتفكير  العممى لػدل تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة، تكصػمت الدراسػة إلػى أف 

العممػى  استخداـ بعض أنكاع المتشابهات أدل إلى زيادة كؿ مف التفكيػر  االبتكػارل كالتفكيػر 
 عند التالميذ بمقارنتها بالطريقة التقميدية.
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 (Kliener, 1991دراسة كمي ر: ) -3
كهػػدفت هػػذئ الدراسػػة إلػػى معرفػػة مػػدل فعاليػػة المتشػػابهات عمػػى الفهػػـ كقػػدرات التفكيػػر  
االبتكػػارل كقػػدرات الكتابػػة كالتحصػػيؿ األكػػاديمى فػػى مػػادة العمػػـك لػػدل أطفػػاؿ الصػػفيف الرابػػع 

( تمميذان كتمميػذة، تػـ اختيػارهـ بطريقػة 84تدائى ككانت عينة الدراسة مككنة مف )كالخامس االب
عمديػػة )بحيػػث يػػنخفض تحصػػيمهـ عػػف المتكسػػط( ثػػـ قسػػمت العينػػة إلػػى مجمػػكعتيف: األكلػػى 
تجريبية يدرس لها بالمتشابهات كالثانيػة ضػابطة يػدرس لهػا بالطريقػة التقميديػة، كطبػؽ الباحػث 

بار تكرانس لمتكفير االبتكارل قبميان كبعديان، كتكصػمت الدراسػة إلػى أف االختبار التحصيمى كاخت
، كزيػػادة فػػى  أطفػػاؿ المجمكعػػة التجريبيػػة أصػػب  لػػديهـ زيػػادة فػػى المفػػاهيـ األساسػػية فػػى العمػػـك

 القدرات االبتكارية، كزيادة فى مهارات الكتابة عف أطفاؿ المجمكعة الضابطة.
 (:1993دراسة محمود الجمال ) -4

ت هػػػػذئ الدراسػػػػة إلػػػػى معرفػػػػة تػػػػ ثير اسػػػػتخداـ االكتشػػػػاؼ المكجػػػػه كالمتشػػػػابهات فػػػػى هػػػػدف
التحصػػػيؿ األكػػػاديمى فػػػى الفيزيػػػػاء كنمػػػك القػػػدرات المعرفيػػػة االبتكاريػػػػة لػػػدل طػػػالب المرحمػػػػة 
الثانكيػػة. كاقتصػػرت الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف طػػالب الصػػؼ األكؿ مػػف مرحمػػة التعمػػيـ الثػػانكل 

جػراء الدراسػة  –ساسية فػى الطبيعػة )الشػغؿ العاـ، كاختيار كحدة القكل األ الطاقػة الحراريػة( كا 
االكتشػػاؼ المكجػػه( كالمجمكعػػة الضػػابطة )الطريقػػة  –لممجمػػكعتيف التجػػريبيتيف )المتشػػابهات 

التقميدية( أظهرت الدراسة كجكد فركؽ دالة احصائيان بػيف تالميػذ المجمكعػة الضػابطة كتالميػذ 
يؿ عمػػى مسػتكل التػػذكر كالفهػـ كالتطبيػػؽ كالتحصػيؿ ككػػؿ المجمػكعتيف التجػريبيتيف فػػى التحصػ

فػػى اتجػػائ المجمػػكعتيف التجػػريبيتيف، كمػػا كجػػدت فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف تالميػػذ المجمكعػػة 
 الضابطة كالمجمكعتيف التجريبيتيف فى التفكير االبتكارل فى اتجائ المجمكعيتف التجريبيتيف.

 (Meador, 1994دراسة ميدور: ) -5
اسػػة إلػػى معرفػػة فعاليػػة التػػدريس بالمتشػػابهات عمػػى التفكيػػر االبتكػػارل لألطفػػاؿ الدر  هػػدفت

( طفالن مف رياض األطفاؿ، ككانت عينة الدراسػة مػف 921ما قبؿ المدرسة لعينة مككنة مف )
األطفػاؿ الػػذيف حصػػمكا عمػى بػػرامج لممكهػػكبيف، حيػث تػػـ تقسػػيـ العينػة إلػػى مجمػػكعتيف األكلػػى 

ابهات برنػامج المكهػكبيف كالمجمكعػة الثانيػة ضػابطة درسػت نفػس تجريبية حيث درست بالمتشػ
البرنامج كلكف بطريقة تقميدية. كتكصمت نتائج الدراسة إلى أنه تكجد فركؽ دالة إحصػائيان بػيف 

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التفكير االبتكارل فى اتجائ المجمكعة التجريبية.
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 (:1995دراسة لب ى عبد اهلل ) -6
د هدفت إلى اختبار كتجريب بعض االستراتيجيات التعميمية كهػى )جعػؿ المػ لكؼ غيػر فق

كجعػػػؿ غيػػػر المػػػ لكؼ م لكفػػػان( لتعػػػرؼ أثرهمػػػا عمػػػى التفكيػػػر االبتكػػػارل مػػػف خػػػالؿ  –مػػػ لكؼ 
( طفػالن 26األنشطة المكسيقية فػى مرحمػة ريػاض األطفػاؿ. ككانػت عينػة الدراسػة تتكػكف مػف )

سنكات(، كطبقت الباحثة اختبػار االبتكػار المكسػيقى  6 -8ر )مف مرحمة رياض األطفاؿ بعم
ضػػػابطة( كاسػػػػتخدمت طريقػػػة المتشػػػابهات عمػػػػى  –مػػػف اعػػػدادها عمػػػى مجمػػػػكعتيف )تجريبيػػػة 

المجمكعة التجريبية كالطريقة العاديػة عمػى المجمكعػة الضػابطة، كأسػفرت نتػائج الدراسػة عمػى 
جريبيػػة كأطفػػاؿ المجمكعػػة الضػػابطة فػػى كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف أطفػػاؿ المجمكعػػة الت

التفاصػػػػػيؿ( فػػػػػى اتجػػػػػائ المجمكعػػػػػة  –األصػػػػػالة  –المركنػػػػػة  –التفكيػػػػػر االبتكػػػػػارل )الطالقػػػػػة 
 التجريبية.

 (:2222دراسة سمية أحمد ) -7
هدفت هذئ الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ استراتيجية المتشابهات فػى اكتسػاب بعػض 

بتكػػارل لػػدل أطفػػاؿ مػا قبػػؿ المدرسػػة. كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف المفػاهيـ العمميػػة كالتفكيػػر اال
( طفػػالن كطفمػػة بمركػػز رعايػػة كتنميػػة الطفكلػػة التػػابع لجامعػػة المنصػػكرة، يتػػراكح عمػػرهـ 908)

( طفػػالن 88( سػػنكات كقسػػمت العينػػة إلػػى مجمػػكعتيف احػػداهما تجريبيػػة )6 - 8الزمنػػى بػػيف )
حيػػث تػػـ تطبيػػؽ اسػػتراتيجية المتشػػابهات عمػػى ( طفػػالن كطفمػػة، 12كطفمػػة، كالثانيػػة ضػػابطة )

المجمكعػػػة التجريبيػػػة، كالطريقػػػة التقميديػػػة عمػػػى المجمكعػػػة الضػػػابطة، ثػػػـ تػػػـ تطبيػػػؽ اختبػػػارل 
بعدل(، كأشػارت النتػائج إلػى أنػه تكجػد  –المفاهيـ كالتفكير االبتكارل عمى المجمكعتيف )قبمى 

البعديػة لممجمكعػة التجريبيػة عمػى ( لصػال  الػدرجات 2,29فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )
( 2,29اختبارل المفاهيـ كالتفكير االبتكارل، كذلؾ كجدت فػركؽ دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل )

لصػػال  المجمكعػػة التجريبيػػة عنهػػا فػػى المجمكعػػة الضػػابطة فػػى القيػػاس البعػػدل عمػػى درجػػات 
 اختيارل المفاهيـ كالتفكير االبتكارل.

 (Hummel, 2006دراسة هيوميل: ) -8
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية التدريس باستراتيجية المتشابهات عمى التفكيػر االبتكػارل 
لػػػدل تالميػػػذ معممػػػى تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ. حيػػػث اسػػػتخدـ معممػػػك تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ اسػػػتراتيجية 
المتشػػػابهات فػػػى تػػػدريبهـ لػػػدل تالميػػػذهـ )كجػػػه لكجػػػه( ك )مػػػف بعػػػد( ك )بػػػالمكديكالت(، حيػػػث 
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تائج إلى كجكد أثر داؿ إحصائى عمى التفكير االبتكػارل لػدل التالميػذ كأيضػان عمػى أشارت الن
 مهارات حؿ المشكمة لديهـ، يرجع إلى استخداـ استراتيجية المتشابهات بالتقنيات المختمفة.

 (:2227دراسة مىال الموم ى ) -9
( بدراسػػة هػػدفت إلػػى استقصػػاء أثػػر اسػػتراتيجية المتشػػابهات عمػػى 0221قامػػت المػػكمنى )

( تمميػذة مػف تمميػذات 82تنمية التفكير االبتكارل، كفهـ طبيعػة العمػـ، عمػى عينػة مككنػة مػف )
الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى فػػى مديريػػة تربيػػة عجػػالف، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى األثػػر اإليجػػابى 

هات عمى كؿ مف فهـ طبيعة العمـ كالتفكير االبتكارل لدل تالميذ المرحمػة الستراتيجية المتشاب
األساسية فى األردف، حيث تفكقت المجمكعة التجريبية التى درسػت بطريقػة المتشػابهات عمػى 

 المجمكعة الضابطة التى درست بالطريقة العادية.
 لتفكير االبتكارى:ىا يًا: دراسات ت اولت أسموب تحميل األساليب المعرفية وعالقته با

 ( Pektas, 2010دراسة بيكتاس: )
( هػى الدراسػة الكحيػدة فػى حػدكد عمػـ الباحػث التػى تناكلػت 0292تعتبر دراسة بيكتػاس )

عالقػػػػػػة أسػػػػػػمكب تحميػػػػػػؿ األسػػػػػػاليب المعرفيػػػػػػة بػػػػػػالتفكير االبتكػػػػػػارل، حيػػػػػػث اسػػػػػػتخدـ بيكتػػػػػػاس 
يػث قسػمهـ إلػى ( عمػى عينػة مػف الطػالب، ح9119الػذل كضػعه ريػدنج )  (C.S,A)مقيػاس

تصػػػكرل( كطبػػػؽ عمػػػيهـ اختبػػػار التفكيػػػر االبتكػػػارل لتػػػكرانس،  –كمػػػى( ك )لفظػػػى  –)تحميمػػػى 
كأشارت النتائج إلى أنه تكجد عالقة دالة احصائيان بيف أداء الطالب كتفكيرهـ االبتكػارل كبػيف 

 التصكرل(. –الكمى( ك )المفظى  –أسمكبهـ المعرفى )التحميمى 
السابقة يتض  أف هػذئ الدراسػات كالدراسػة الحاليػة تتفػؽ مػف حيػث كبالنظر إلى الدراسات 

، كتنميػػػة التفكيػػػر  مكضػػػكعها، فهػػػى تتنػػػاكؿ مكضػػػكع اسػػػتراتيجية المتشػػػابهات فػػػى تعمػػػيـ العمػػػـك
االبتكػػارل لػػدل تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة. كمػػا اختمفػػت الدراسػػات السػػابقة مػػف حيػػث البيئػػات 

الدراسات العربية التى أجريت فػى مجػاؿ التفاعػؿ بػيف التى طبقت بها، كقد كاف هناؾ قمة فى 
اسػػػتراتيجية المتشػػػابهات كأسػػػمكب تحميػػػؿ األسػػػاليب المعرفيػػػة كأثػػػر هػػػذا التفاعػػػؿ عمػػػى التفكيػػػر 

األدب النظػػرل لمدراسػػة،  إثػػراءاالبتكػػارل، كقػػد اسػػتفاد الباحػػث مػػف هػػذئ الدراسػػات السػػابقة فػػى 
عداد أدكاتها كا   جػراءات تطبيقهػا، إال أف الدراسػة الحاليػة تتميػز كفى تصميـ منهجها البحثى، كا 

عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػى المشػػكمة التػػى تتعػػرض لبحثهػػا، إذ تهػػتـ بالكشػػؼ عػػف أثػػر التفاعػػؿ 
الثالثػػػى لكػػػؿ مػػػػف أسػػػمكب تحميػػػؿ األسػػػػاليب المعرفيػػػة )تحميمػػػى/ كمػػػػى( ك )لفظػػػى/ تصػػػػكرل( 
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ل عينة مف تالميذ الصؼ األكؿ كالمعالجات )المتشابهات/ تقميدل( عمى التفكير االبتكارل لد
اإلعػػػدادل، كمػػػف هنػػػا تػػػ تى أهميػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة لنػػػدرة الدراسػػػات التػػػى تناكلػػػت مثػػػؿ هػػػذا 

 التفاعؿ.
 فزوض انذراصة:

تصػػػػػػكرل( مػػػػػػع  –يكجػػػػػػد تفاعػػػػػػؿ إحصػػػػػػائى داؿ بػػػػػػيف األسػػػػػػمكب المعرفػػػػػػى )لفظػػػػػػى  -9
عمى التفكير تقميدية( مف حيث أثر هذا التفاعؿ  –استراتيجية التدريس )المتشابهات 

 االبتكارل لدل عينة مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل.
تحميمػى( مػع اسػػتراتيجية  –يكجػد تفاعػؿ إحصػائى داؿ بػيف األسػػمكب المعرفػى )كمػى  -0

تقميدية( مف حيث أثر هػذا التفاعػؿ عمػى التفكيػر االبتكػارل  –التدريس )المتشابهات 
 لدل عينة مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل.

تحميمػػػػى(  –تفاعػػػػؿ إحصػػػػائى داؿ بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف األسػػػػمكبيف المعػػػػرفييف )كمػػػػى  يكجػػػػد -2
تقميديػػة( مػػف حيػػث  –تصػػكرل( مػػع اسػػتراتيجيتى التػػدريس )المتشػػابهات  –ك)لفظػػى 

أثػػػػر هػػػػذا التفاعػػػػؿ عمػػػػى التفكيػػػػر االبتكػػػػارل لػػػػدل عينػػػػة مػػػػف تالميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ 
 اإلعدادل.

 ينهج وإجزاءات انذراصة: 
 أواًل: م هج الدراسة:

سػػتخدمت الدراسػػة الحاليػػة المػػنهج شػػبة التجريبػػى كذلػػؾ لمناسػػبته لهػػذئ الدراسػػة كالهػػدؼ ا
 منها كذلؾ كفقان لمتغيرات التصميـ التجريبى التالية:

 تقميدية(. –)متشابهات  -)تحميمى/ كمى( جػ -)لفظى/ تصكرل( ب -المتغيرات المستقمة: أ -9
درجػػػة  –تفصػػػيالت  –طالقػػػة  –الة أصػػػ –المتغيػػػرات التابعػػػة: التفكيػػػر االبتكػػػارل )مركنػػػة  -0

 كمية(.
 إجزاءات انذراصة:

 عي ة الدراسة: -1
( تمميػذان )ذكػكر( مػف تالميػذ الصػؼ األكؿ اإلعػدادل مػف 042تككنت عينة الدراسة مػف )

مرحمة التعميـ األساسى فى مدرسػتى )عبػاس العقػاد التجريبيػة لمغػات، الثػكرة التجريبيػة لمغػات( 
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نة نصر التعميمية بمحافظة القاهرة. كذلؾ فى الفصؿ الدراسى الثانى التابعتيف إلدارة شرؽ مدي
 (02/90/0292مف العاـ الدراسى )

 وتم تقسيم عي ة الدراسة إلى مجموعتين:
( مػف 9/2، 9/0، 9/9( تمميػذان )ذكػكر( مػف فصػكؿ )902مجمكعة تجريبية مككنة مػف ) -9

 مدرسة عباس العقاد التجريبية لمغات.
( تمميػػذان )ذكػػكر( مػػف مدرسػػة الثػػكرة التجريبيػػة لمغػػات 902مػػف )مجمكعػػة ضػػابطة مككنػػة  -0

 (.9/6، 9/8، 9/4فصكؿ )
 كتـ تكزيع العينة عمى المعالجات بالطريقة العشكائية.

 أدوات الدراسة: -0
 مقياس أسموب تحميل األساليب المعرفية لألطفال: )إعداد الباحث( - أ

 وصف المقياس:
شخصػػػػػى المفضػػػػػؿ لمطفػػػػػؿ فػػػػػى اسػػػػػتقباله يهػػػػػدؼ هػػػػػذا المقيػػػػػاس إلػػػػػى قيػػػػػاس األسػػػػػمكب ال

لممعمكمػػػات كترتيبهػػػا ذهنيػػػان كترجمػػػة تمػػػؾ المعمكمػػػات إلػػػى سػػػمكؾ يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة أسػػػمكب 
تحميمػى( أك كػاف هػذا األسػمكب المعرفػى  –تفكيرئ. سكاء كاف هذا األسمكب المعرفى هك )كمى 

ضػػػان بعػػػض تصػػػكرل( كلقػػػد تػػػكافر لػػػدل الباحػػػث بعػػػض العبػػػارات )الفقػػػرات( كأي –هػػػك )لفظػػػى 
( لقيػػاس أسػػمكب تحميػػؿ 9119( ريػػدنج )Riding, 1991األشػػكاؿ الهندسػػية، مػػف مقيػػاس )

(، Peterson, 2003( )0222األسػػاليب المعرفيػػة. كبعػػد اإلطػػالع عمػػى دراسػػة )بترسػػكف، 
 ( اختبارات فرعية هى:4( كضع الباحث  )Martin, 2003( )0222كدراسة )مارتيف، 

( فقػػػرة تقػػػيس األسػػػمكب )المفظػػػى( مثػػػؿ )الهػػػكاء 02عػػػف ) االختبػػػار الفرعػػػى األكؿ: عبػػػارة -أ 
 كالماء مف نفس النكع( أل عمى أساس التصنيفات المختمفة لألشياء .

( فقػػػرة تقػػػيس األسػػػمكب المعرفػػػى )التصػػػكرل( مثػػػؿ 02االختبػػػار الفرعػػػى الثػػػانى: عبػػػارة عػػػف ) -ب 
 شياء.)الثمج كالقطف لهما نفس المكف( أل عمى أساس المظهر أك المكف الخارجى لأل

( زكج مػػف األشػػكاؿ الهندسػػية تقػػيس األسػػمكب 02االختبػػار الفرعػػى الثالػػث: عبػػارة عػػف ) -ج 
المعرفػػى )الكمػػى( أل أف الشػػكؿ األكؿ )مثػػؿ( الشػػكؿ الثػػانى أـ ال أل عمػػى أسػػاس كضػػع 

 تمؾ األشكاؿ فى نفس الكضع.
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مكب ( زكج مػػػف األشػػػكاؿ الهندسػػػية، تقػػػيس األسػػػ02بػػػار الفرعػػػى الرابػػػع: عبػػػارة عػػػف )-االخػػػت -د 
المعرفػى )التحميمػى( مثػؿ )هػػؿ الشػكؿ األكؿ البسػيط مكجػكد داخػػؿ الشػكؿ الثػانى المعقػػد أـ ال( 

 أل عمى أساس كضع تمؾ األشكاؿ احدهما بسيط كاألخر معقد
كتعطػػى درجػػػة كاحػػػدة لكػػػؿ اسػػػتجابة صػػػحيحة لكػػػؿ اختبػػػار فرعػػػى مػػػف المقيػػػاس. فالطفػػػؿ 

ت فػى االختبػار الفرعػى األكؿ. كيكػكف ( درجػا92يككف أسمكبه لفظػى إذا كانػت درجاتػه فػكؽ )
( درجػػات فػػى االختبػػار الفرعػػى الثػػانى. كيكػػكف 92أسػػمكبه )تصػػكرل( إذا كانػػت درجاتػػه فػػكؽ )
( درجػػػات فػػػى االختبػػػار الفرعػػػى الثالػػػث. كيكػػػكف 92أسػػػمكبه )كمػػػى( إذا كانػػػت درجاتػػػه فػػػكؽ )

 الفرعى الرابع. ( درجات فى االختبار92أسمكبه المعرفى )تحميمى( إذا كانت درجاته فكؽ )
( فقػرة لقيػاس األسػػمكب 42( فقػرة أك عبػارة )42كبالتػالى يكػكف المقيػاس مكػكف مػػف )

 تحميمى(. –( شكالن لقياس األسمكب المعرفى )كمى 42تصكرل(، ) –المعرفى )لفظى 
 كفيما يمى مثاؿ ألحد االختبارات الفرعية فى المقياس:

 االختبار الفرعى الرابع:
 ميذ/ التمميذة:تعميمات: عزيزى التم

سكؼ تعرض عميؾ أزكاج مف األشكاؿ الهندسية فى نفس الكضع أحػدهما بسػيط كاآلخػر 
معقد كعميؾ تحديد هؿ الشػكؿ األكؿ )الشػكؿ البسػيط( مكجػكد بالشػكؿ الثػانى )الشػكؿ المعقػد( 
أـ ال كذلؾ بكضع عالمة )ص ( أماـ رقـ المفردة )فى الجػدكؿ الخػاص بهػذا الجػزء فػى كرقػة 

كتحػػت العمػػكد الػػذل عنكانػػه )نعػػـ( إذا كػػاف الشػػكؿ األكؿ مكجػػكد )متضػػمف( بالشػػكؿ  اإلجابػػة
الثػػانى ككضػػع عالمػػة )صػػ ( أمػػاـ رقػػـ المفػػردة )فػػى الجػػدكؿ الخػػاص بهػػذا الجػػزء فػػى كرقػػة 
اإلجابػة كتحػت العمػكد الػذل عنكانػه ال إذا كػاف الشػكؿ األكؿ غيػر مكجػكد )متضػمف( بالشػػكؿ 

 ت كهكذا مع باقى المفردات.الثانى كهكذا مع باقى المفردا
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  ىبات المقياس:
( فػػػرد فػػػى 9111( بحسػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس عمػػػى عينػػػة مككنػػػة مػػػف )9119قػػػاـ ريػػػدنج )

( 2,61) المممكػػة المتحػػدة، كذلػػؾ بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية فكانػػت معػػامالت االرتبػػاط مسػػاكية
 التصكرل(. –( لبعد )المفظى 2,26التحميمى( كمساكية ) –لبعد )الكمى 

ككػػػذلؾ حسػػػب معامػػػؿ الثبػػػات بطرقػػػة إعػػػادة التطبيػػػؽ فكانػػػت معػػػامالت االرتبػػػاط مسػػػاكية 
التصػػػػػكرل( كهػػػػػى  –( لبعػػػػػد )المفظػػػػػى 2,21التحميمػػػػػى( كمسػػػػػاكية ) –( لبعػػػػػد )الكمػػػػػى 2,26)

 قاللية األسمكبيف عف بعضهما(.معامالت ارتباط ضعيفة )مما يدؿ عمى است
كما قاـ الباحث الحالى بحساب معامؿ ثبػات المقيػاس عمػى عينػة اسػتطالعية مككنػة مػف 

 ( تمميذا مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل بطريقتيف:22)
طريقػة إعػادة التطبيػؽ: كذلػؾ بتطبيػؽ المقيػاس عمػى العينػة االسػتطالعية بفػارؽ أسػػبكعيف  -9

ريتشػػػارد  –طبيػػػؽ الثػػػانى. فكػػػاف معامػػػؿ الثبػػػات باسػػػتخداـ كيػػػكدر بػػػيف التطبيػػػؽ األكؿ كالت
( كهػذا المعامػؿ مرتفػع 2,29( كهػك داؿ عنػد مسػتكل )2,40( كهػك )KR - 20سػكف )

 كياكد صالحية المقياس، كمالئمته ألغراض الدراسة.
 كركنبناخ(: –طريقة )الفا  -0

 ( كهك معامؿ ثبات مقبكؿ نسبيان.2,84حيث بمغ معامؿ الثبات )
 ق المقياس:صد
تػػـ عػػرض المقيػػاس فػػى صػػكرته األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػى     

كذلؾ لمتحقؽ  مف صدؽ المقياس كمدل سػالمة مفرداتػه كمناسػبتها  .مجاؿ األساليب المعرفية
لمتالميذ. كقد أبدل السادة المحكميف بعػض التعػديالت التػى أخػذها الباحػث فػى االعتبػار عنػد 

%( كاعتبػر ذلػؾ محكػان 42كر النهائية مف المقياس حيث كػاف ميعػار االتفػاؽ هػك )إعداد الص
 لصدؽ المقياس.

 اختبار تورا س لمتفكير االبتكارى )الصورة أ(: -ب
( كترجمها )عبػد ا  سػميماف، Torrance, 1971لقد أعد هذئ االختبارات بكؿ تكرانس )     

الخػػػاص باسػػػتخداـ الصػػػكرة )أ( كالػػػذل  ( كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث الجػػػزء9144فػػػااد أك حطػػػب، 
التفاصػيؿ( كاالختبػار  –األصػالة  –المركنػة  –يقيس قدرات التفكير االبتكػارل كهػى )الطالقػة 

عبػارة عػػف كراسػػة التعميمػات، ككراسػػة التصػػحي ، ككراسػة األنشػػطة التػػى يطمػب مػػف كػػؿ طفػػؿ 
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لزمف المخصص لكؿ عمؿ تككيف صكر أك رسـك بهذئ الخطكط أك األشكاؿ كالتعميؽ عميها كا
نشاط )عشرة دقائؽ( أل أف الزمف لالختبار كمه )نصؼ ساعة( ألنه يتككف مف ثالثػة أنشػطة 

 الخطكط(. –تكممة الصكرة  –)تككيف الصكرة 
( طفػػالن كعينػػة اسػػتطالعية مػػػف 22كقػػاـ الباحػػث بحسػػاب ثبػػات االختبػػار بتطبيقػػػه عمػػى )    

( كهػك 2,41ماف براكف، كػاف معامػؿ الثبػات )غير عينة البحث الحالى، كبتطبيؽ معادلة سبير 
 ( كهى نتيجة يمكف االعتماد عميها فى البحث العممى.2,29معامؿ داؿ عند مستكل )

)إعػػػداد دليزززل المعممزززة لت فيزززذ اسزززتراتيجية المتشزززابهات عمزززى المجموعزززة التجريبيزززة:  -ج
لكيميائيػػة( لتالميػػذ تػػـ تنفيػػذ اسػػتراتيجية المتشػػابهات فػػى تػػدريس كحػػدة )التفػػاعالت ا،  الباحػػث(

، كما يمى:  الصؼ األكؿ اإلعدادل مف مقرر كتاب العمـك
 عنكاف الدرس. -أ 
 األهداؼ اإلجرائية لمدرس. -ب 
خطػػكات السػػير فػػى الػػدرس باسػػتراتيجية المتشػػابهات )جعػػؿ المػػ لكؼ غريبػػان( كتشػػمؿ  -ج 

ثمانية خطكات أساسية هى: )تحديد المفاهيـ التى يتضمنها الدرس ككصؼ المكقؼ 
تحديد شكؿ الخمفية السابقة لألطفاؿ كذلؾ بعرض النقاط الرئيسػية لمػدرس  –الحالى 

المتشػػػػػػابهة  -المتشػػػػػػابهة المباشػػػػػػرة -تعريػػػػػػؼ المشػػػػػػكمة  –كالتعميػػػػػػؽ عميهػػػػػػا شػػػػػػفكيان 
االبتكػػار  –ربػػط المشػػابهة بالمفػاهيـ المختمفػػة  –المختصػػر المتعػارض  –الشخصػية 

 الفردل مف خالصة لممفهـك المستهدؼ(.
كرل لمػػدرس كهػػك عبػػارة عػػف صػػكر تعمػػؽ عمػػى لكحػػة كبريػػة لألطفػػاؿ، الممخػػص السػػب -د 

 كيتـ التعميؽ عميها شفكيان، كهى تشمؿ النقاط األساسية فى كؿ درس.
 التقكيـ )جمسة مستقمة( كتشمؿ أسئمة تقاربية كأسئمة تباعدية. -ق 

ضػػافة أهػػـ التعػػديالت التػػى  كقػػد تػػـ عػػرض دليػػؿ المعممػػة عمػػى السػػادة المحكمػػيف، كا 
 كهى: اقترحكها
 إعادة صياغة بعض األهداؼ اإلجرائية لمدركس. -9
 تحديد مكاف تقديـ الكسيمة التعميمية فى الدرس. -0
 الجدكؿ الزمنى لتنفيذ االستراتيجية -2
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كالمقصػػكد بػػه تنظػػيـ دليػػؿ المعممػػة فػػى صػػكرة جمسػػات متتابعػػة تغطػػى المفػػاهيـ مكضػػكع     
صػػؿ، أل بمعػػدؿ يػػكميف أسػػبكعيان، الدراسػػة بمػػا يتفػػؽ مػػع تكاجػػد الباحػػث مػػع المعممػػة داخػػؿ الف

 كجمسة كاحدة يكميان طبقان لمجدكؿ التالى:
 (9جدكؿ )

 عدد الحصص المفاهيـ الجمسة
 0 الذرة األكلى
 0 الرابطةاأليكنية الثانية
 0 الرابطة التساهمية الثالثة
 0 المجمكعة الذرية الرابعة 
 0 الصيغة الكيميائية الخامسة
 0 األحماض السادسة

 0 القمكيات ابعةالس
 0 اإلمالح الثامنة
 0 التفاعؿ الكيميائى التاسعة
 0 التفاعالت الطاردة العاشرة

 0 التفاعالت الماصة الحادل عشر
 0 المعادلة الكيميائية الثانى عشر
 0 التفاعالت الكيميائية  الثالث عشر

 حصة 26 المجموع
 

 ( أن:1رقم ) لويتضح من الجدو   
( جمسػة مكزعػة عمػى المفػاهيـ الرئيسػية لكػؿ دركس كحػدة )التفػاعالت 92عدد الجمسات )

 الكيمائية( المقررة فى كتاب العمـك لطالب الصؼ األكؿ اإلعدادل.
بحيػػث يكػػكف لكػػؿ مفهػػـك جمسػػة خاصػػة تسػػمى )التهيئػػة( كالغػػرض منهػػا التمهيػػد بحكايػػات 

تشػبع األطفػاؿ تمامػان كصكر عف كؿ مفهـك عمى حدة لترسػي  المفهػـك فػى أذهػاف األطفػاؿ، كي
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بػػالمفهـك يػػ لفكئ ثػػـ يػػتـ بعػػػد ذلػػؾ تطبيػػؽ اسػػتراتيجية المتشػػػابهات )جعػػؿ المػػ لكؼ غريبػػان( فػػػى 
 الجمسة التالية. كيتـ تقكيـ كؿ مفهـك فى جمسة خاصة.

 وفيما يمى عرض ل موذج درس أعد بطريقة المتشابهات:
 الدرس األول               

 2عدد الحصص:    )الذرة(
 اف اإلجرائية:األهد 

 بعد اإلنتهاء مف الدرس ينبغى أف يككف التمميذ قادر عمى أف:
 يتعرؼ عمى مفهـك الذرة بدقة. -9
 يحدد مككنات الذرة بدقة. -0
 يميز بيف شحنة النكاة كشحنة االلكتركف بدقة. -2
 يحدد بنكد نظرية التركيب الجزئى لممادة بكضكح. -4

  األدوات والوسائل 
 سبكرة. –نماذج   -صكر  –رسـك تكضيحية  –لكحة كبرية 

 خطوات السير فى الدرس:
حػػدد المفػػاهيـ التػػى يتضػػمنها الػػدرس عمػػى السػػبكرة بمسػػاعدة التالميػػذ كالمتمثمػػة فػػى  -9

 االلكتركنات. –النكاة  –اآلتى: الذرة 
قػػدـ لمتالميػػذ لكحػػة كبريػػة معمػػؽ عميهػػا صػػكر تشػػمؿ النقػػاط الرئيسػػية لمػػدرس، كيػػتـ  -0

مػػنهـ تفسػػير كػػؿ مكػػكف مػػف مككنػػات الػػذرة كتسػػميته التعميػػؽ عميهػػا شػػفكيان، كأطمػػب 
 العممية كمقارنة كؿ مككف بالمككنات األخرل.

ناقش التالميذ فى هذئ المككنات حتى يصمكا إلى استنتاج المفهػـك السػابؽ "مككنػات  -2
الػػذرة" فعػػف طريػػؽ هػػذئ المناقشػػة يحػػدث تصػػارع معرفػػى بػػيف هػػذئ المكاقػػؼ التعميميػػة 

 البنية المعرفية.كبيف الفهـ الذل يكجد فى 
قػػػػدـ تشػػػػبيه لمفهػػػػـك الػػػػذرة مػػػػف خػػػػالؿ نمػػػػاذج كلكحػػػػات كأطمػػػػب مػػػػنهـ التمييػػػػز بػػػػيف  -4

 المككنات. مثؿ المعمـ: بما تشبه الذرة؟



 أثز انتفاعم تني أصهىب  حتهُم األصانُة املعزفُة واصرتاتُجُة املتشاتهات  

 6102َناَز ،  54عذد  جمهة اإلرشاد اننفضٍ، يزكز اإلرشاد اننفضٍ، ان               
   (994 ) 

التالميػذ: الػذرة تشػبه النظػاـ الشمسػى، بمعنػى أف االلكتركنػات تػدرك حػكؿ نػكاة الػػذرة 
كنيػػة أك الػػذرة فػػى مػػدارات الطاقػػة، مثػػؿ دكراف الككاكػػب حػػكؿ الشػػمس فػػى مػػدارات ك

 تشبه المركحة كهكذا.
يطمب المعمـ مف تالميذئ أف يتخيمكا أنفسهـ المتشػابهة التػى اسػتنتجكها بحيػث تعمػؿ  -8

المتشػػػابهة الشخصػػػية عمػػػى اطػػػالؽ العنػػػاف ألفكػػػار التالميػػػذ التخيميػػػة، كتصػػػب  ذات 
محكر أساسى فى إطػالؽ المفػاهيـ المتشػابهة داخػؿ العقػؿ البشػرل. مثػؿ المعمػـ: بػـ 

 عر لك كنت مركحة؟ التالميذ: أشعر بالدكراف أك أشعر بالحركة.تش
ينػػػاقش المعمػػػـ التالميػػػذ كيحػػػاكرهـ فػػػى التشػػػبيهات التػػػى تكصػػػمكا إليهػػػا مػػػف أف الػػػذرة  -6

تتككف مف نكائ ثابتة تدكر حكلها الكتركنات فى مدارات طاقة مختمفة، كتػرتبط النػكاة 
ى النػػػكاة كشػػػحنة سػػػالبة باالكتركنػػػات عػػػف طريػػػؽ قػػػكة الجػػػذب بػػػيف شػػػحنة مكجبػػػة فػػػ

 لاللكتركنات كبالتالى تككف الذرة متماسكة فى مككناتها كتككف متعادلة كهربيان.
، أل  -1 يكضػػػ  المعمػػػـ مػػػع تالميػػػذئ أكجػػػه الشػػػبه كاالخػػػتالؼ بػػػيف المتشػػػابهة كالمفهػػػـك

( 0يكض  المعمـ أكجه الشبه كأكجه االختالؼ بيف الذرة كالمركحػة.كما فػي الجػدكؿ)
 .(2كالجدكؿ رقـ )

 (0جدكؿ رقـ )
 المروحززة الززذرة

 أوجه الشبه:
تدكر االلكتركنات حكؿ نكاة الذرة كهى الوظيفة: -1

 أصغر جزء مف جزئيات المادة.
تتركب جميع المكاد الصمبة كالسائمة  التركيب:-2

 كالغازية مف ذرة أك أكثر.

 
تدكر الريش حكؿ محكرها كهى الوظيفة: -1

 المسئكلة عف عممية التبريد.
تدخؿ فى جميع األجهزة الكهربية  التركيب:-2

 كالتكنكلكجية التى تحتاج إلى تبريد.
 (2جدكؿ رقـ )

 المروحززة الززذرة
 أوجه االختالف:

 الذرة خمقها ا  عز كجؿ.-1
 يحدث داخؿ الذرة تفاعالت كيميائية.-2
 بها شحنات مكجبة كسالبة كمتعادلة.-3
 ال ترل بالعيف المجردة بؿ بالمجهر.-4

 
 المركحة مف صنع اإلنساف.-1
 ال يحدث داخمها أل تفاعالت.-2
 ليس لها شحنات.-2
 ترل بالعيف المجردة.-4
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كبعػػد ذلػػؾ يسػػتنتج التالميػػذ أف الػػذرة هػػى الكتركنػػات سػػالبة تػػدكر حػػكؿ نػػكاة مكجبػػة ثابتػػه، 
 أل أنها متعادلة كهربيان.

لعبػػة  –رة تشػػبه الكػػرة ينػػاقش المعمػػـ تالميػػذئ فػػى متشػػابهات أخػػرل يقػػدمكنها مثػػؿ الػػذ -4
األرجكحػػة فػػى المالهػػى... كهكػػذا ثػػـ يقػػدـ المعمػػـ خالصػػة لممفهػػـك المسػػتهدؼ مثػػؿ 

 مفهـك الذرة كبنكد نظرية التركيب الجزيئ لممادة مف خالؿ األسئمة اآلتية:
 أكمؿ ما ي تى: تتركب الذرة مف .............. ك .................

 ....الذرة كحدة تركيب.............. -
 تتركب المادة مف عدد ................... -
ال يمكػػػػػػػف رايػػػػػػػة الػػػػػػػذرة بػػػػػػػالعيف المجػػػػػػػردة لكػػػػػػػف يمكػػػػػػػف رايتهػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  -

................. 
 التقكيـ:  -1

 ممف تتركب الذرة؟ -أ 
 اذكر تشبيهان عمميان لمفهـك الذرة؟ -ب 
 أكمؿ ما يمى:  -ج 
 ...........ترتبط النكاة المكجبة بااللكتركنات السالبة بكاسطة 
  بنػػػػػػػػػكد نظريػػػػػػػػػة التركيػػػػػػػػػب الجزيػػػػػػػػػئ لممػػػػػػػػػادة هػػػػػػػػػى ............ ك ............. ك

........... 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة: -3

 تـ اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لفركض الدراسة كعينتها كهى:
 –ى ( عمػػى النحػػك التػػالى: )كمػػ0×  0× 0تحميػػؿ التبػػايف لثالثػػة متغيػػرات مسػػتقمة ) -9

 تقميدية(. –تصكرل( )متشابهات  –تحميمى(، )لفظى 
 اإلنحرافات المعيارية. -0
 المتكسطات الحسابية. -2
 معامؿ ارتباط بيرسكف. -4
 معامؿ الفاكركنباخ. -8
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 نتائج انذراصة وتفضريها: 
 أواًل: عرض ال تائج:

سكؼ يعرض الباحث نتائج تحميؿ التبايف الثالثى لمتغير التفكير االبتكارل )الدرجة 
 (.4الكمية(، كما فى الجدكؿ رقـ )

 (4جدكؿ رقـ )
 ( الخاصة با لتفكير االبتكارل0× 0× 0نتائج تحميؿ التبايف الثالثى )

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

 متكسط 
 المربعات

القيمة االحتمالية  النسبة الفائية
 الفائية

االستراتيجيات التعميمية )أ( 
 (تقميدية –)متشابهات 

 (*)داؿ 2,222 4611,814 909112,922 9 909112,922

األسمكب المعرفى )ب( 
 تصكرل( –)لفظى 

 )*(داؿ 2,222 822,414 92460,422 9 92460,422

األسمكب المعرفى )ج( )كمى 
 تحميمى( –

 )*(داؿ 2,222 920,144 0642,291 9 0642,291

  2,142 91,061 9 91,061 ب× تفاعؿ أ 
  2,114 08,282 9 08,282 ج× تفاعؿ أ 
 2.222 09,021 880,261 9 880,261 ج× تفاعؿ ب 

 )*(داؿ
  2,021 8,422 9 8,422 ج×ب×تفاعؿ أ

  160,221 91444,182 1 924194,682 بيف المجمكعات
   06,222 020 6221,622 داخؿ المجمكعات
    021 944184,082 المجمكع الكمى

 ( يتضح ما يمى:4وبال ظر إلى الجدول السابق رقم )
( بيف مجمكعات الدراسة الثمانيػة فػى 2,29كجكد فركؽ دالة احصائيان عند مستكل ) -9

متكسط درجات اختبار التفكيػر االبتكػارل )الدرجػة الكميػة( راجعػة إلػى تػ ثير المتغيػر 
 تقميدية(. –)أ( االستراتيجيات التعميمية )متشابهات 

                                                 

 (2,29دالة عند مستكل ) (*)
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بيف مجمكعات الدراسة الثمانيػة فػى ( 2,29كجكد فركؽ دالة احصائيان عند مستكل ) -0
متكسط درجات اختبار التفكيػر االبتكػارل )الدرجػة الكميػة( راجعػة إلػى تػ ثير المتغيػر 

 تصكرل(. –)ب( األسمكب المعرفى)لفظى 
( بيف مجمكعات الدراسة الثمانيػة فػى 2,29كجكد فركؽ دالة احصائيان عند مستكل ) -2

لدرجػة الكميػة( راجعػة إلػى تػ ثير المتغيػر متكسط درجات اختبار التفكيػر االبتكػارل )ا
 تحميمى(. –)ج( األسمكب المعرفى )كمى 

ال يكجد تفاعؿ إحصائى داؿ بيف المتغير )أ( كالمتغيػر )ب( مػف حيػث أثػر التفاعػؿ  -4
الثنػػائى فػػى متكسػػط درجػػات اختبػػار التفكيػػر االبتكػػارل )الدرجػػة الكميػػة(، كبػػذلؾ لػػـ 

 يتحقؽ الفرض األكؿ لمدراسة الحالية.
ال يكجد تفاعؿ إحصائى داؿ بػيف المتغيػر )أ( كالمتغيػر )ج( مػف حيػث أثػر التفاعػؿ  -8

الثنػػائى فػػى متكسػػط درجػػات اختبػػار التفكيػػر االبتكػػارل )الدرجػػة الكميػػة(، كبػػذلؾ لػػـ 
 يتحقؽ الفرض الثانى لمدراسة الحالية.

( بػػيف المتغيػػر )ب(، المتغيػػر )ج( 2,29يكجػػد تفاعػػؿ إحصػػائى داؿ عػػف مسػػتكل ) -6
أثػػر هػػذا التفاعػػؿ الثنػػائى فػػى متكسػػط درجػػات اختبػػار التفكيػػر االبتكػػارل  مػػف حيػػث

 )الدرجة الكمية(.
ال يكجػػػد تفاعػػػؿ إحصػػػائى داؿ بػػػيف المتغيػػػر )أ( كالمتغيػػػر )ب( كالمتغيػػػر )ج( مػػػف  -1

حيػػث أثػػر التفاعػػؿ الثالثػػى فػػى متكسػػط درجػػات اختبػػار التفكيػػر االبتكػػارل )الدرجػػة 
 ثالث لمدراسة الحالية.الكمية(، كبذلؾ لـ يتحقؽ الفرض ال

 ىا يًا: تفسير ال تائج:
سػػكؼ ينػػاقش الباحػػث فػػى هػػذا الجػػزء النتػػائج التػػى أسػػفر عنهػػا التحميػػؿ اإلحصػػائى 

 لمبيانات فى ضكء الفركض الثالثة لمدراسة الحالية، كذلؾ كما يمى:
 أواًل: تفسير ال تائج الخاصة بالفرض األول:

حصػػائى داؿ بػػيف األسػػمكب المعرفػػى يػػنص الفػػرض األكؿ عمػػى أنػػه "يكجػػد تفاعػػؿ إ
تصػػكرل( مػػع اسػػتراتيجية التػػدريس )متشػػابهات تقميديػػة( مػػف حيػػث أثػػر هػػذا التفاعػػؿ  –)لفظػػى 

 عمى التفكير االبتكارل لدل عينة مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل".
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( يتبيف أف قيمة النسبة الفائية ألثر التفاعؿ بيف 0كبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ رقـ )
تقميدية( غيػر  –تصكرل( عمى كاستراتيجية التدريس )متشابهات   -مكب المعرفى )لفظى األس

 دالة، مما يدؿ عمى عدـ كجكد تفاعؿ بيف المتغيريف )أ(، )ب(.
كهػػذئ النتيجػػة تػػادل إلػػى عػػدـ قبػػكؿ هػػذا الفػػرض كعػػدـ تحققػػه كربمػػا يرجػػع هػػذا إلػػى 

 األسباب اآلتية:
يجية المتشػػابهات لػػـ يراعػػى فػػى تنفيػػذها جػػك ربمػػا يرجػػع عػػدـ التفاعػػؿ إلػػى أف اسػػترات -9

الحريػػة داخػػؿ الفصػػؿ الدراسػػى كمبػػدأ النهايػػة المفتكحػػة فػػى الحػػكار كاألسػػئمة، ككسػػر 
 حاجز االستيعاب النمطى السائد فى مدارسنا كهك التمقيف.

ربمػػػا غمبػػػت األسػػػئمة التقاربيػػػة عمػػػى األسػػػئمة التباعديػػػة عمػػػى التالميػػػذ بحيػػػث لػػػـ يػػػتـ  -0
 فكيرهـ االبداعى.اطالؽ العناف لت

ربمػػا يرجػػع عػػدـ التفاعػػؿ بػػيف المتغيػػريف )أ(, )ب( إلػػى عػػدـ تشػػجيع التالميػػذ عمػػى  -2
استرساؿ كؿ أفكارهـ الم لكفة كغير الم لكفة بشتى صكرها، كذلؾ مػف خػالؿ مرحمػة 
االبتكار الفردل كالتى تعد مرحمة أساسية مف مراحؿ تدريس اسػتراتيجية المتشػابهات 

 فى كؿ درس.
جػػع عػػدـ التفاعػػؿ إلػػى عػػدـ كجػػكد تفاعػػؿ اجتمػػاعى بػػيف التالميػػذ لػػـ يسػػاعد ربمػػا ير  -4

عمى انتاج األفكار كاالستجابات المختمفة لممشكمة الكاحدة كهذئ األفكار تتسـ بالجدة 
 كاإلصالة.

 ىا يًا: تفسير ال تائج الخاصة بالفرض الىا ى:
مكب المعرفػػى يػػنص الفػػرض الثػػانى عمػػى أنػػه "يكجػػد تفاعػػؿ داؿ إحصػػائيان بػػيف األسػػ

تقميديػػة( مػػف حيػػث أثػػر هػػذا التفاعػػؿ  –تحميمػػى( مػػع اسػػتراتيجية التػػدريس )متشػػابهات  –)كمػػى 
 عمى التفكير االبتكارل لدل عينة مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل".

( يتبيف أف قيمة النسبة الفائية ألثر التفاعؿ بيف 0كبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ رقـ )
تقميدية( غيػر دالػة،  –تحميمى( مع استراتيجية التدريس )متشابهات  – األسمكب المعرفى )كمى

مما يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد تفاعػؿ بػيف المتغيػريف )أ(, )ج( كهػذئ النتيجػة تػادل إلػى عػدـ قبػكؿ 
 هذا الفرض كعدـ تحققه كربما يرجع هذا إلى األسباب اآلتية:
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مػػات المعممػػة كالباحػػث ربمػػا يرجػػع عػػدـ التفاعػػؿ إلػػى أف التالميػػذ عنػػدما سػػمعكا بتعمي -9
فى استراتيجية المتشابهات كانت غريبة عميهـ مما شعركا بالضيؽ كعدـ األلفة نحك 

 هذا األسمكب مف التعميـ.
ربمػػػػا يرجػػػػع عػػػػدـ التفاعػػػػؿ إلػػػػى أف تقػػػػديـ أنمػػػػاط مختمفػػػػة مػػػػف الصػػػػيغ المفظيػػػػة فػػػػى  -0

اسػػػػػػتراتيجية المتشػػػػػػابهات مثػػػػػػؿ )المشػػػػػػابهة المباشػػػػػػرة( ك )المشػػػػػػابهة الشخصػػػػػػية( ك 
)المختصػػر المتعػػارض( لػػـ يػػتـ تطبيقهػػا فػػى خطػػكات السػػير فػػى كػػؿ درس بالطريقػػة 

 الصحيحة.
ربما يرجػع عػدـ التفاعػؿ إلػى أف كميػة الرسػـك كاألشػكاؿ كالبطاقػات المقدمػة إلػى التالميػذ  -2

كانػػػت غيػػػر كافيػػػة، بحيػػػث لػػـػ تكسػػػبهـ معػػػارؼ عمميػػػة جديػػػدة تتعمػػػؽ بالمفػػػاهيـ الرئيسػػػية 
 لمدرس.

فاعػػػؿ إلػػػى أف أسػػػمكب المعممػػػة فػػػى التػػػدريس لػػػـ يثيػػػر فضػػػكؿ ربمػػػا يرجػػػع عػػػدـ الت -4
 التالميذ لمبحث فى أكجه الشبه كتقديـ تشبيهات جديدة.

 ىالىًا: تفسير ال تائج الخاصة بالفرض الىالث:
يػػنص الفػػرض الثالػػث عمػػى أنػػه "يكجػػد تفاعػػؿ إحصػػائى داؿ بػػيف كػػؿ مػػف األسػػمكبيف 

 –اسػػػػتراتيجيتى التػػػػدريس )متشػػػػابهات تحميمػػػػى( ك  –تصػػػػكرل( ك )كمػػػػى  –المعػػػػرفييف )لفظػػػػى 
تقميدية( مف حيث أثر هذا التفاعؿ عمى التفكير االبتكارل لدل عينة مف تالميذ الصؼ األكؿ 

 اإلعدادل".
( يتبػػيف أف قيمػػة النسػػبة الفائيػػة ألثػػر التفاعػػؿ 0كبػػالنظر إلػػى الجػػدكؿ السػػابؽ رقػػـ )

عػػػدـ كجػػػكد تفاعػػػؿ بػػػيف تمػػػؾ  الثالثػػػى بػػػيف المتغيػػػرات )أ، ب، ج( غيػػػر دالػػػة، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى
المتغيػػػرات الثالثػػػة )أ، ب، ج( عمػػػى التفكيػػػر االبتكػػػارل كهػػػذئ النتيجػػػة تػػػادل إلػػػى عػػػدـ قبػػػكؿ 

 الفرض، كعدـ تحققه كربما يرجع هذا إلى األسباب اآلتية:
ربما يرجع عدـ التفاعؿ إلى عـ كعى التالميذ كعدـ اتساع خمفيتهـ العممية كالثقافيػة  -9

 هات الغير م لكفة فى استراتيجية المتشابهات.فى تقديـ بعض التشبي
ربمػػا يرجػػع عػػدـ التفاعػػؿ إلػػى عػػدـ كجػػكد ركح المنافسػػة بػػيف التالميػػذ كعػػدـ امػػتالؾ  -0

مهارات المالحظة كالتحميؿ كاالستنتاج مف خػالؿ المناقشػة كاالستفسػار فػى خطػكات 
 السير باستراتيجية المتشابهات.
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ديدة التى تعتبر مزدحمة بالمفاهيـ كالمعرفػة ربما يرجع عدـ التفاعؿ إلى المناهج الج -2
العمميػػػة المتداخمػػػة كالمفصػػػمة، كالػػػذل ربمػػػا يػػػادل إلػػػى تػػػدنى المسػػػتكل العممػػػى لػػػدل 

.  التالميذ كخاصة فى مجاؿ العمـك
كذلؾ عدـ ربط منػاهج العمػـك بالحيػاة اليكميػة كالخبػرات الذاتيػة لمتالميػذ كأيضػان عػدـ  -4

حيػػاة التالميػػذ مػػف خػػالؿ األمثمػػة الحياتيػػة التػػى تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف المنػػاهج ككاقػػع 
 يستخدمها المنهاج.

 تىصُات انذراصة:
العمؿ عمى تكفير كؿ المصادر الممكنػة كتسػخير كػؿ اإلمكانػات المتاحػة فػى البيئػة  -9

 المدرسية أك خارجها لتيسير األداء الفعمى المبتكر مف جانب األطفاؿ.
المعممػػػػيف عمػػػػى هػػػػذئ االسػػػػتراتيجية حػػػػث المشػػػػرفيف كاإلدارة المدرسػػػػية عمػػػػى تػػػػدريب  -0

 كتشجيعهـ فى تكظيفها فى الفصؿ.
العمػػؿ عمػػػى عقػػػد كرش عمػػػؿ لمعممػػػى العمػػػـك لتػػػدريبهـ عمػػػى اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات  -2

 التعميـ الحديثة.
 يقرتحات انذراصة:

فزززى ضزززوا أهزززداف الدراسزززة الحاليزززة و تائجهزززا يمكزززن اقتزززراح الدراسزززات والبحزززوث 
 التالية:
تراتيجية المتشػابهات مػع أسػاليب معرفيػة أخػرل غيػر المسػتخدمة فاعمية اسػتخداـ اسػ -9

 فى الدراسة الحالية عمى تنمية قدرات التفكير االبتكارل.
فاعمية اسػتراتيجية المتشػابهات فػى اكتسػاب االتجاهػات كالمهػارات العمميػة كمقارنتهػا  -0

 باستراتيجيات أخرل تنطمؽ مف أفكار النظرية البنائية.
ية المتشػػػابهات مػػػع األسػػػاليب المعرفيػػػة فػػػى تعػػػديؿ التصػػػكرات أثػػػر تفاعػػػؿ اسػػػتراتيج -2

 البديمة لممفاهيـ العممية كحؿ المشكالت.
تضػػػػػميف مسػػػػػاقات طػػػػػرؽ التػػػػػدريس بكميػػػػػات التربيػػػػػة باالسػػػػػتراتيجيات الحديثػػػػػة مثػػػػػؿ  -4

 استراتيجية المتشابهات.
 إعادة إجراءات الدراسة الحالية عمى عينة مف اإلناث. -8
.إعادة إجراءات الدراسة ال -6  حالية فى مكاد أخرل غير العمـك
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 :املـزاجــع
 أواًل: المراجع العربية:  
 ، المنصكرة دار الكفاء لمنشر.التدريس االبتكارل(: 9110أحمد إبراهيـ قنديؿ ) -9
معجػػػػـ المصػػػػطمحات التربكيػػػػة المعرفػػػػة فػػػػى المنػػػػاهج كطػػػػرؽ (: 0222أحمػػػد المقػػػػانى ) -0

 ، عالـ الكتب، القاهرة.التدريس
، القاهرة، مركػز الحمكؿ االبتكارية لممشكالت، النظرية كالتطبيؽ(: 0229أحمد عبادة ) -2

 الكتاب لمنشر.
، القاهرة، مكتبة األنجمػك عمـ النفس المعرفى المعاصر(: 0222أنكر محمد الشرقاكل ) -4

 .0المصرية، ط
(: فعاليػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية المتشػػابهات فػػى تصػػحي  0222حمػػادة عبػػد المعطػػى ) -8

، رسػػالة ماجسػػتيرعػػف بعػػض المفػػاهيـ البيكلكجيػػة لممرحمػػة االبتدائيػػة،  التصػػكرات الخاطئػػة
 غير منشكرة، كمية البنات، جامعة عيف شمس.

(: مستكل مهارات التفكير اإلبداعى لدل الطمبة المعمميف فى 0299داككد عبد الممؾ ) -6
، العػػدد كؽالمجمػػة العربيػػة لتطػػكير التفػػاألقسػػاـ العمميػػة فػػى كميػػة التربيػػة كالعمػػـك التطبيقيػػة 

 .04 – 9( المجمد الثانى، ص 2)
(: أثر أسػمكب حػؿ المشػكالت فػى تنميػة القػدرات اإلبداعيػة 0290رشيد النكرل البكر ) -1

(، 02، العػدد )مجمة العمـك اإلنسػانية كاالجتماعيػةلدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائى، 
 .44- 81ـ(، ص ص: 0290 -هػ  9422ربيع األخر )

(: أثػػػػر تػػػػدريس مػػػػادة الكيميػػػػاء باسػػػػتخداـ خػػػػرائط المفػػػػاهيـ 9114سػػػػحر عبػػػػد الكػػػػريـ ) -4
، غيػػر منشػػكرة، رسػػالة دكتػػكرائكالمتشػػابهات عمػػى التحصػػيؿ كالقػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػكالت 

 كمية البنات، جامعة عيف شمس.
(: أثر استخداـ استراتيجية المتشػابهات فػى تػدريس العمػـك لتنميػة 0292سعكد رشداف ) -1

ادة لػػػػػدل طػػػػالب الصػػػػؼ األكؿ متكسػػػػط بمحافظػػػػة المهػػػػػد التحصػػػػيؿ كاالتجػػػػائ نحػػػػك المػػػػ
، غير منشكرة، كميػة التربيػة، جامعػة أـ القػرل، المممكػة العربيػة رسالة ماجستيرالتعميمية، 
 السعكدية.
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(: أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية المتشػابهات فػى تػدريس العمػـك لتنميػػة 0292سػعكد رشػداف) -92
األكؿ المتكسػػط بمحافظػػة المهػػف  التحصػػيؿ كاالتجاهػػات نحػػك المػػادة لػػدل طػػالب الصػػؼ

)غير منشكرة( كميػة التربيػة، جامعػة أـ القػرل، المممكػة العربيػة  رسالة ماجستيرالتعميمية، 
 السعكدية.

(: فعالية استخداـ استراتيجية المتشابهات فػى اكتسػاب 0222سمية عبد الحميد أحمد ) -99
، مجمة عالـ التربيةالمدرسة بعض المفاهيـ العممية كالتفكير االبتكارل لدل أطفاؿ ما قبؿ 

 رابطة التربية الحديثة، العدد األكؿ، السنة األكلى.
(: فاعميػػة برنػػامج لتنميػػة مهػػارات التفكيػػر االبتكػػارل 0226شػػيماء محمػػد عبػػد الكهػػاب ) -90

، غيػػر منشػػكرة، ئرسػػالة دكتػػكراخػػالؿ مسػػرح العػػرائس، لػػدل أطفػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة مػػف 
 جامعة عيف شمس. معهد الدراسات العميا لمطفكلة،

، كالتطبيػؽ النظريػة تعمػيـ التفكيػر(: 0221صال  محمػد أبػك جػادك، محمػد بكػر نكفػؿ ) -92
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

، دار التعميـ تقكيـ األداء بشستخداـ نمػكذج أبعػاد الػتعمـ أبعاد(: 0222صفاء األعسر ) -94
 القاهرة. –قباء 

 األسػػػاليب اإلحصػػػائية االسػػػتداللية البارامتريػػػة: (9112صػػػالح الػػػديف محمػػػكد عػػػالـ ) -98
 القاهرة، دار الفكر العربى. كالتربكية النفسية البحكث بيانات تحميؿ فى كالالبارامترية

(: أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية المتشػابهات فػى تنميػة 0292عبد العزيز جميػؿ القطػراكل ) -96
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 (1ممحق )
 لألطفالالمعرفية  األساليبتحميل  أسموبالسادة المحكمين عمي مقياس  أسماا

 الوظيفة االسم م
 جامعة عيف شمس -عمـ النفس كمية البنات  أستاذ أ.د. حمدم ياسيف  9
 جامعة االزهر –كمية التربية  –لنفس التعميمي عمـ ا أستاذ رزؽ ابراهيـ أ.د رضا 0
 جامعة عيف شمس –كمية التربية  –عمـ النفس التربكم  أستاذ أ.د. مختار الكياؿ   2
 جامعة الزقازيؽ –كمية التربية  –عمـ النفس التعميمي  أستاذ أ.د. صالح شريؼ  4
 امعة عيف شمسج –كمية التربية  –الصحة النفسية  أستاذ أ.د. فيكليت فااد 8
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The Effect of Interaction Students' Cognitive Styles 

Analysis and Analogies Strategy on Students' Creative 

Thinking" 
 

Abstract: 

This study examine the effectiveness interaction cognitive styles 

analysis (wholist – analytic) (verbal – imager) and analogies strategy 

on creative thinking among a sample of first – graders prep.  

Cognitive styles analysis scale (prepared the researcher) and 

Torrance Test of creative thinking (picture A) were administer to 

(240) kstudents enrolled on material science. 

There were no significant interactrion between cognitive styles 

analysis and analogies strategy on students, creative thinking. 

Keywords: 

Cognitive Styles Analysis, Analogies, Creative Thinking       
 


