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  ملخص

ر          ى التفكي ة عل ات المعرفي ر استخدام الجمالي ى استقصاء أث داعي    هدفت هذه الدراسة إل اإلب
ة            ادة الدراسية، وتكونت عين اختالف الم ر ب ذا األث ة وهل يختلف ه لدى طلبة آلية العلوم التربوي

ى      ة السنة األول وم         ) ٦١(الدراسة من طلب ادة العل ة موزعين في شعبتين يدرسون م ًا وطالب طالب
ن           ) ٦٠(الحياتية و م ال ى عل ادة مدخل إل ة موزعين في شعبتين يدرسون م ًا وطالب تلقت  . فسطالب

دياً           ًا تقلي ًا والشعبة األخرى تعليم ًا جمالي ادة الواحدة تعليم ق    .شعبة واحدة من شعبتي الم م تطبي ت
دريس   ة الت ائج الدراسة وجود      .اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي بعد االنتهاء من عملي أظهرت نت

د   داعي لصالح   في  ) α ≥0.05(فروق دالة إحصائيا عن ر اإلب ًا    المجموعة   التفكي ي تلقت تعليم الت
ديا،   ة     ويتصف بالجمال المعرفي مقارنة مع المجموعة التي تلقت تعليما تقلي روق دال عدم وجود ف

المجموعتين التجريبيتين اللتين تلقتا تعليما جماليًا في مادة العلوم الحياتية بين التفكير اإلبداعي في 
  .لمادة الدراسيةو مادة مدخل إلى علم النفس على الرغم من اختالف طبيعة ا

ة  ات المفتاحي ة    : الكلم وم التربوي ة العل ة آلي داعي، طلب ر اإلب ة، التفكي ات المعرفي ، الجمالي
 .األردن – األونروا

 
Abstract 

The study aimed at investigating the effect of using cognitive 
aesthetics on creative thinking of Faculty of Educational Sciences 
students and identifying whether this effect differs due to different study 
subjects. The sample consisted of (61) first year students studying 
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biology distributed in two sections and (60) studying psychobiology 
distributed in two sections. Every two sections studied the same course 
were divided into two groups; the experimental group who was taught 
using cognitive aesthetics while the control group who was taught by the 
traditional method. Torrance Test of Creative Thinking was applied at all 
groups as post test. The results revealed statistically significant 
differences at (  ≤α  0.05) in creative thinking between the two groups in 
favor of the experimental group due to using cognitive aesthetics. It also 
showed that there were no statistically significant differences between the 
biology and psychobiology groups in creative thinking despite the 
different in course nature. 

Key Words: Cognitive Aesthetics, Creative Thinking, Faculty of 
Educational Sciences / UNRWA- Jordan  

  
  المقدمة

ه،     ، فذاكما هو جميل أمر فطري يبدو أن استجابات البشر لكل يولد مع اإلنسان ويعيش مع
ه     فاألشياء الجميلة تعطي اإلنسان فرصه لالستغراق واال يح ل ل وتت زمن، ب ندماج معها فترة من ال

  .أيضا فرصة تذآرها الحقًا بدرجة أسهل من تذآر األشياء غير الجميلة

اء من      فة والعلم رين والفالس ال المفك وم الجم غل مفه د ش رتهم   وق ار حي دة، فأث رون بعي ذ ق
ًيتسم   نمطًاالجمال ودهشتهم وبالتالي تعددت تفسيراتهم وتباينت آراؤهم حوله، فاعتبر فيثاغورس 

ر  واالنسجام بالنظام والتماثل  دال، وربطه سقراط      يطا، وأخضعه ديمق س لألخالق وربطه باالعت
وع من لعب      بالخير والكمال،  وجعله أفالطون جزءًا من عالم المثل، ونظر إ ه ن ى أن ليه آانت عل

ال    م الجم رن       )Aesthetics(حر لخيال عبقري، لكن عل تاطيقا ظهر خالل الق ايعرف باالس أو م
م                دايات ظهور عل ذ ب نفس بدراسته من اء ال تم علم ارتن، واه د الفيلسوف بوم ى ي امن عشر عل الث

  ).١٩٨٥حنورة، (النفس أواخر القرن التاسع عشر 

الي ذو  ـاس الجم ةواإلحس ارة وممتع ة س معي أو  ،طبيع ون ذا مصدر بصري أو س د يك وق
أثير شامل            ره، ليكون ذا ت رد ومشاعره وتفكي ره ليشمل آامل جسد الف شمي أو لمسي، ثم يمتد أث
رد     ين الف ة ب ا، فالعالق ا ومواقفه اة وخبراته ه للحي ي نظرت ؤثر ف ان، وي ات اإلنس ع مكون ى جمي عل

الخبرة    بـر فيها الفرد والموقف الجمالي عالقة تفاعلية، يشعـ يًا ب ًا وحس أنه يشارك وجدانيًا ومعرفي
  ).١٩٨٣سويف، (الجميلــة 

ال              ى الشكلي الظاهري، ليشمل جم ى تعدى المعن ال حت وم الجم اء في مفه وقد توسع العلم
ا،     ات األداء وغيره ل، وجمالي النص وجمال المعنى وجماليات السلوك، وجماليات الصمت والتأم

ا       إذ يوجد الجمال  اني واألدب، آم ون والمب ة والفن في جميع أشكال الحياة، فهو موجود في الطبيع
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )اإلنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؤه  ان وزم رى فينم م أيضًا وي ي العل د ف نيوج اء  م اء الفيزي م علم ة بفضل أنه فون الحقيق يكتش
  ).٢٠٠١عبد الحميد، (جمالها وبساطتها، وأن الجمال هو المقياس األساسي للحقيقة 

  
  للجمال النظريات النفسية المفسرة

ي البشر،     ع بن رغم أن الحس الجمالي يبدو في قدر آبير منه فطريًا بداللة عموميته بين جمي
ى  ي الدراسات عل ة ف ود دالالت قوي والدة  أن ووج ديثي ال ة ا يفضلونالرضع وح ياء الجميل ألش

الي       ؛مقارنة مع غيرها راد في مستويات حسهم الجم اوت األف رات      ،إال أن تف ر الخب ى أث تشير إل
الي،   هم الجم ة احساس ور درج ي تط ة ف ة التفاعلي ات   البيئي ن العملي ة م ى مجموع اج إل ذي يحت ال

اه وإدراك  المعرفية التي من أبرزها اإلدراك والذاآرة والفهم والخيال، والتصور البصري واال  نتب
زان            ام واالت زاج واالهتم ل الم ة مث ات االنفعالي ى مجموعة من العملي اج أيضا إل  العالقات، ويحت

  ).١٩٩٨بسطويسي، (واالنبساطية وغيرها 

  النظريات البيولوجية  :أوًال

ات العصبية     ير الدراس دماغي، إذ تش اط ال ق بالنش ة تتعل ال أسس بيولوجي اس بالجم لإلحس
رنين المغناطيسي       زة ال ل أجه زة متطورة مث ي استخدمت أجه ة الت ى أن بعض مراآز    ،الحديث إل

د  ؛عالدماغ تنشط حال استثارتها بمثير ممت  ا تصوير       إحدى أظهرت   فق ي طلب فيه الدراسات الت
ة،      وظائف الدماغ خالل مشاهدة المفحوص مشاهد فكاهية جميلة من إحدى المسرحيات الكوميدي
ا    اهد، آم ك المش تمتاعهم بتل ل اس ة قب ت خامل ة آان اطق دماغي ي من اغي نشط ف اط دم ود نش وج

ة،  أظهرت الدراسة تدفق آميات أآبر من الدم إلى تلك الم ا العصبية    وأنتجت ناطق الدماغي الخالي
دماغ اإل  ي ال طة ف دروفينات الناش ون   ) Endrophins(ن ل األفي ا عم ي عمله به ف واد تش ي م وه

اع مستوى الشعور         األلم وارتف ومشتقاته من حيث األثر اإليجابي المتمثل في انخفاض الشعور ب
  . (Hanna, 1995)بالمتعة والسعــادة 

ا ديا    د و هوبسون  وفي دراسة أجراه ران    )Diamond & Hopson, 1998( مون ى فئ عل
ا           ا ترآ ارة والنشاطات، فيم و من اإلث ة تخل ة ممل ا لبيئ في أوج نضجها، تم تعريض مجموعة منه
رة     اء فت د انته األخرى تستمتع بنشاطات متعددة ممتعة، وقدما للمجموعتين نفس الطعام، فوجدا بع

ًا     يومًا، أن ُسْم) ١٩(التجربة التي دامت  ان رقيق ل آ ك القشرة الدماغية للفئران التي تعرضت للمل
  . مجموعة اإلثارة والتنوعبجدًا مقارنة 

ن      ؤولة ع ة مس رة الدماغي ى أن القش نفس العصبي إل م ال ي عل ة ف ات الحديث ير النظري وتش
ة، و    دوافع واال   عن  عمليات التفكير العليا والذآاء الراقي من جه اطفي وال ذآاء الع االت من   ال نفع

ن          ف م م آثي ا جس ربط بينهم رويين ي به آ فين ش ى نص م إل رة تنقس ذه القش رى، وأن ه ة أخ جه
ا والتكامل في أداء آل       الوصالت العصبية يدعى الجسم الجاسيء، يعمل على نقل الرسائل بينهم
ا النصف      تداللي، أم ي، واس ابي، ومنطق ي، وحس ه لفظ ر بأن از النصف األيس ث يمت ا، حي منهم

و حدسي، و    ي      األيمن فه الي، وذو نشاط آل الي، وخي اني، وانفع  ,Springer &Deutsch)مك
2003).  
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ى             زه عل دماغ لترآي تثير الجانب األيسر من ال ادي يس يم المدرسي االعتي إن التعل الي ف وبالت
ًا    ي تتطلب تصورًا مكاني ات الت ون والعملي يم الفن ا تعل ة، أم ابية والمنطقي ة والحس الجوانب اللفظي

ى سيطرة        ودرجات من الخيال فإ ادة إل راد ع ذا ينقسم األف دماغ، ل نها تستثير الجانب األيمن من ال
أمــا في حالة آون الموقف التعليمي يمثل حالة من المتعة والجمال . أحد جانبي الدماغ على اآلخر

انبين          ة أحد الج ه طاق وق طاقت ي تف اغ آل والسعادة فإن نصفي الدماغ يعمالن معًا على صورة دم
  .(Feldman, 1996)بكثيـر

  سيكوفيزيقيا الجمال   :ثانيًا

نفس    م ال ًا  (آانت المحاوالت األولى النتقال موضوع الجمال من أحضان الفلسفة الى عل علم
ذه فونت   لعلى يد العا) بوجود علوم أخرى اهتمت بدراسته نفس   -م فخنر وتلمي م ال إذ  - مؤسس عل

ه  ي آتاب ر ف ات "وضع فخن ى "عناصر الجمالي ائم عل ذة تصوره الق دأ الل ي لمب أساس شكل عقل
ار   و س ا ه ة لم ًا وجداني ل يصور أحكام رى أن العق و ي ل، فه ن قب فة م اه الفالس ذي تبن ة ال والمتع
ا           ة أو م رات الجميل ين المثي ة ب ات المقارن إلدراك، وعملي ة ل ة تجزيئي وممتع، وفقا لعمليات تحليلي

ى    ن ويطلب  يالمفحوص منظر  يعرف بالعتبات الفارقة لإلحساس الجمالي، حيث آان يعرض عل
دار         ة مق ى دراس ائم عل تثارة الق د االس ة جه دادًا لدراس ك امت اًال، وذل ر جم ا أآث د أيهم ه تحدي إلي

م           ة أو األل ين من حيث اإلحساس بالمتع ر مع ي يحدثها مثي ة الت تثارة العام ووجد فونت أن  . االس
ى أن اإل    األلم بمعن الفرح أسرع من      العتبة الخاصة بالمتعة أقل من العتبة الخاصة ب نسان يشعر ب

   .(Granger, 1979)شعوره باأللم آمثيرين بنفس الشــدة 

أن المثيرات الجميلة تتضمن خصائص    Arnheim, 1974)(ذآر برلين الوارد في آرنهيم 
ه       الحداثة والترآيب والغموض والقدرة على إحداث الدهشة لدى المتلقي، حيث وجد في دراسة ل

اً   ٦٨على  ًا جامعي ام     طالب دا ع ل بصورة خط         ١٩٦٧في آن الي تتمث ر الجم أن آل خاصية للمثي
ل         : متصل يتشكل على النحو التالي ل البساطة، الفوضى مقاب ة، الترآيب مقاب ل األلف ة مقاب الحداث

ى     الوضوح، المتوقع مقابل المدهش، الثابت مقابل المتغير، ووجد برلين أن الدرجة المتوسطة عل
ل أ ها تمث ية ونقيض ل خاص ي  آ ة ف درجات المتطرف الي، وأن ال يل الجم ات التفض ى درج عل

ات          لون درج األفراد يفض الي، ف يل الجم ات التفض ى درج ل أدن واء تمث د س ى ح اهين عل االتج
رًا     ع نظ و متوق ا ه ًا لم ك خالف ذا، وذل رات الغامضة وهك دة والمثي رات الجدي ن المثي طة م متوس

ا تشكل     عاٍل لحاجة الدرجات المرتفعة من المثير إلى جهد ذهني ى، فيم يستهلك طاقة عصبية أعل
يم          ل، ويشير آرنه ى الشعور بالمل ؤدي إل دنيًا ي تثاريًا مت الدرجات المتدنية حاالت رتيبة وجهدًا اس

)(Arnheim, 1974 إلى أن هذه النتيجة تكررت في العديد من الدراسات الالحقة.  

راد   إال أن الدراسات السيكوفيزيقية في الجماليات لم تقدم تف ين األف سيرًا لسبب وجود فروق ب
فيما أآدت مدرسة التحليل النفسي ارتباط غريزة الحياة بمفهوم اللذة ، في درجة اإلحساس الجمالي

إن الشعور        الي ف م، وبالت وم األل والترآيز على الجانب الجنسي فيها، وارتباط غريزة الموت بمفه
   .باللذة يرتبط بطاقة اللبيدو
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ذة        أما المدرسة السلوآ واب والل ز أي الث دأ التعزي ة فأآدت مب ية ومن قبلها المدرسة الترابطي
ى     ال حت والعقاب المرتبط باأللم، وبقيت جميع هذه التفسيرات قاصرة عن تفسير سيكولوجية الجم

  .قدمت النظريات المعرفية تفسيرات أآثر إقناعًا

  النظرة المعرفية للجمال  :ثالثًا

دي     ال مارتن ون أمث رى المعرفي أثير      Martindale, 1988)( لي تم بت الي ي أن التفضيل الجم
م       روع  عل رع من ف ال ف العمليات العقلية وليس فقط بخصائص المثيرات، وهو يرى أن علم الجم
اه           وعي واالنتب ات اإلدراك وال أثر بعملي ة يت رة الجمالي ي الخب دًا، وأن تلق ي تحدي نفس المعرف ال

  .والتذآر والتحليل وغيرها

ذا الس   رات   وفي ه ى    Pratt, 1984)(ياق أجرى ب اً   ٣٢دراسة عل اً جامعي يهم    طالب طلب إل
د أن       م، وج ة الرس الل عملي نهم خ ات أعي د حرآ ام برص امهم، وق ة أم ومات معروض خ رس نس

ات       هعمليات النسخ ال تعتمد على الرؤي امهم بعملي ى قي راد إل ون األف فقط  وإنما تشير حرآات عي
مليات النسخ التتم بشكل حسي آلي فقط،  واستنتج أن عمليات تصور عقلي وتذآر وتحليل، وان ع

ة       هالرؤي ات العقلي الل العملي ن خ تم م الي ي ذوق الجم ة، وأن الت الل المعرف ن خ ا م تم توجيهه ي
  .المدفوعة بالفهم

ن        د م د العدي ة، ويعتم ة معرفي الي عملي يل الجم ى أن التفض ة عل احي المعرفي ع المن وتجم
ي     Purcell, 1988)(مثال بورسيل منظري االتجاه المعرفي أ ة الت ل والمواءم ات التمث على عملي

رى        و ي راد، فه دى األف الي ل قدمها بياجية ومفهوم المخططات العقلية لتفسير عملية التفضيل الجم
ة            ر ليتناسب مع األبني ك المثي ديالت محدودة في ذل ى إجراء تع أن تلقي الفرد لمثيرجديد يدفعه إل

ه ابقة لدي ة الس ديالت  المعرفي ة االآتساب تع ا إذا تطلبت عملي ه صفته الخاصة، أم ، فيضفي علي
تثارة   ر ذو االس ة، والمثي ه المعرفي ديل أبنيت ا بتع تعيض عنه رد يس إن الف ر ف ى المثي ة عل هائل

دل       ورة تع ا بص ة مع ل والمواءم داث التمثي ى إح دفع إل طة ي ة المتوس ات العقلي رد، ل المخطط لف
  .جات التفضيل الجمالي التي أشار إليها برلين من قبلوبالتالي يشعر الفرد بأعلى در

رى أن    ا ت ولــم تلغ النظرية المعرفية خصائص المثير وتأثيرها على التفضيل الجمالي، لكنه
ا       ي يطرحه ًا، وخصائص المعلومات الت األمر يتوقف على الكثير من خصائص المثير آمًا ونوع

ة      المثير، إضافة لما يتم خالل عملية التفضيل ا ـم المقارن ار، ثـ ارة لألفك تيعاب، واث لجمالي من اس
ـرد        ـل الفـ ـة في عق رات األخرى المختزنـ دة  (والموازنة بين نفس المثير أو الموقف والخب الخوال

  .والنظرية المعرفية هي النظرية التي تبنتها هذه الدراسة). ٢٠٠٦والترتوري، 
  

  اليات المعرفية في مواقف التعلمالجم

ال د الجم ذي   يوج تعلم الصفي، فالطالب ال ا مواقف ال ا فيه ا بم اة تقريب احي الحي ي آل من ف
بيهات          ة والتش يم واألمثل رض والتنظ اء والع لوب اإللق الل أس ن خ يقة، م رة ش تمتع بمحاض يس
الواقع وتوظيف    والصور البيانية والبالغية، وترتيب األفكار وتسلسل العرض وربط المعلومات ب
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ال  ة من  يكون  ؛الخي ي حال والسعادة   ف ى    فيث تعلم، ويساعده عل ه باالآتشاف وال ه ورغبت ر اهتمام
ة           ر دهشته واستغرابه ويجعل من حال ل، ويثي التأمل واالهتمام والتوقع وحب االستطالع والتخي

  .التعلم حالة سعادة حقيقية

تطالع   ة لالس ات محب ر آائن ىفالبش وق إل ل   ا وتت دة، لع ل عدي ك لعوام دة، وذل رة والج لخب
دفوعين      أبسطها ا ة م ى  لرغبة في الحفاظ على العقل في درجة معينة من االنشغال، ونجد الطلب إل

ات   ا ريعة بأصابعهم، وحرآ ة وس ات لمس خفيف ون بحرآ ذلك يقوم ية، ل ة والحس تثارة العقلي الس
تثارة في الموقف التعليمي             ة من االس ة وجود درجات متدني .  بالقلم وخربشات وتمتمات في حال

اهر   ن مظ الكثير م ة        ف ديل حال ا بتع ة أساس ه الخصوص، معني ى وج ة عل ر والطلب لوك البش س
دفوعين أللعاب           ال م ا يجعل األطف ذا م الي، وه ى المستوى المث االستثارة الدماغية وصوال بها إل
الغين     دفع الب امرات، وي ارة والمغ الم اإلث اهدة أف راهقين لمش دفع الم ون، وي الم الكرت لية وأف التس

  ).٢٠٠٠ويلسون، (ه المختلفة للبحث عن وسائل الترفي

د طالب    اآللياتلقد أخذ االهتمام ب اإليجابية في الحياة طريقه إلى معظم فروع علم النفس، فق
نفس       ١٩٩٨مارتن سيلجمان عام  اء ال ع علم ة جمي نفس األمريكي عندما تولى رئاسة جمعية علم ال

تم باأل       ذي يه نفس اإليجابي ال م ال ي سس ال بتوجيه قدراتهم نحو ما أسماه عل ة لألمل والشجاعة   نفس
ا اآتشفه        د واالضطرابات وم ى األمراض والعق والتفاؤل والسعادة والجمال، بدًال من الترآيز عل

لقد أراد سليجمان بذلك ). Learn helplessness(بنفسه في وقت سابق في مجال العجز المتعلم 
ل و    راد     االنتقال من النموذج الطبي القائم على البحث عن أسباب العل ى مساعدة األف األمراض إل

ة    ة إيجابي ، آالصالة، والصداقة، والمرح،    )Positive coping styles(لتطوير أساليب مواجه
االة وأحالم اليقظة، والشعور         دال من الهروب، والالمب والتفاؤل، والقراءة، والمزيد من العمل، ب

  ).٢٠٠٣عبد الحميد، (بالملل والكآبة والشعور بانعدام القيمة 

ين       ات التلق ى عملي ائم عل يم الق دي للتعل ر التصور التقلي ن تغيي د م ان الب ك آ ي ضوء ذل ف
ى      تعلم إل اء ال وفرض القواعد وحل المسائل وتلخيص األفكار وغيرها، حيث أشار العديد من علم
ين         ارآية ب اف واألدوار التش تعلم باالآتش ى ال ز عل د والترآي ي الجه تعلم ف راك الم رورة إش ض

رى       الطالب والم ة، وي رة حياتي ة وفق خب ادة التعليمي علم، والترآيز على اإلدراك الشامل الكلي للم
  ).Dewey, 1934(جون ديوي أن جميع الخبرات الحياتية في أصلها جماليه 

ال جاردنر     اء أمث ذي       Gardner, 1993)( ويرى العلم ل هو ال أن الموقف التعليمي الجمي
ى المتعلم وهي حالة يمكن معها أن يندمج المتعلم مع الموقف يستثير الجانبين العقلي واالنفعالي لد

ابه بشكل فاعل     التعليمي ويصبحان شيئا واحدا، ويتمكن خاللها المتعلم من تذويت الموقف واآتس
وإضفاء تصوراته عليه، ويعيد صياغته بأسلوبه الخاص، ويستطيع إجراء تعديالت عليه بصورة  

  .تغييرات إبداعية أصيلة لما تم تعلمهعقلية مرنة، ويستطيع عندها إحداث 

فالمـوقف التعليمي الجميل يتيح نوعا من اللعب العقلي، ويمنح آال من المعلم والمتعلم درجة 
ر، وتسمح لمحوري      من التحرر المؤقت من سيطرة القوالب النمطية والطرائق الجامدة في التفكي

ادة      ود الم ن قي يال م الخروج قل يم ب تعلم والتعل ة ال ول     عملي لفا، والتج دة س ا المع ة وأطره العلمي
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )اإلنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـأة           ة والمفاج اعر الدهش ـاع بمش داع، واالستمتـ ال واإلب الة والخي ادين األص ي مي ـات ف للحظــ
  ). ١٩٨٩عبد الحميد، (والجمــال 

  : ينأأن الجماليات المعرفية تحدث في موقف من جزSulls, 2001) (ويرى سولز 

اني    يتجه فيه تفكير المتلقي نحو  :األول ا الث ع، أم اد ومتوق ره   : مسار مألوف ومعت فيأخذ تفكي
ا من              تمكن فيه ي ي ع، ويشعر المتلقي بالسعادة في اللحظة الت ر متوق ا وغي نحو اتجاه مغاير تمام

ز ز  أإدراك الج ين الج ة ب اجئ للرابط ه استبصار مف مولي، ويحدث لدي كل ش ا بش د . ينأين مع وق
ى  توصل سولز لهذا االستنتاج نتيجة عدد من ا ذا في    ٤١لدراسات من بينها دراسة قام بها عل تلمي

ي يم األساس ة التعل رامج   ،مرحل اهدتهم ب ديهم خالل مش رح ل ة والف اعر البهج ا مش وراقب خالله
  .تعليمية آرتونية ممتعة

م           تمكن المعل دما ي ة، فعن ات المعرفي ى الجمالي دة عل ة جي وتشكل حاالت التنافر المعرفي أمثل
ذهني نتيجة        المتميز من وضع الطال   زان ال ة من عدم االت ه ب في حال شواهد متناقضة   ل مالحظت

ا من             (لظاهرة واحدة  ل أخف وزن ا في نظر الطف اء ألنه ى سطح الم ة الخشب عل مثل طفو قطع
ذي   ) قطعة الحديد، في حين يغرق الدبوس الصغير خفيف الوزن ويطفو الوعاء رغم ثقله األمر ال

  .حين اآتشاف علة الظاهرة التي عايشها بنفسهيضع الطالب في حيرة معرفية ودهشة ل

ه وفي دراسة لكورنيت وزمال    ة     ) Cornett et al., 1990( ئ نهج دراسة الحال اعتمدت م
م جمع           ا، حيث ت اهرة لطلبته ائج ب ق ونت أملي عمي ر ت لمعلمة مميزة في تدريس العلوم وذات تفكي

دى     ى م رة عل ة المباش لوب المالحظ اع أس ة باتب ات الدراس ين أن  ) ٢٠(بيان ية، وتب حصة دراس
ة بصرية،       المعلمة تمتاز بانتهاجها أسلوبًا مرحًا وممتعًا خالل الشرح، واستخدامها وسائل تعليمي

ادة   ي ع بيهات الت ة والتش اظ اللغوي تعمالها لأللف ا واس اعرهم،    م اة مش ة، ومراع تخدمها الطلب يس
  .ية بالحياة الواقعيةوامتياز المعلمة بحس الفكاهة العالي، وربطها للمادة التعليم

ايمون        ايمون وس ا س ام به ابهة ق ة   Saimon & Saimon, 2006)(وفي دراسة مش لمراقب
ات         ي الوالي ي ف ز األداء التعليم وائز تمي ى ج لين عل زين الحاص ين المتمي ن المعلم ة م أداء ثالث

د    ين بمع ان برصد أداء المعلم ام الباحث ات، ق اريخ واللغ وم والت دريس العل ي ت دة ف ) ٩٩(ل المتح
ز      ى تمي ان إل ات توصل الباحث وعي للبيان ل الن تخدام التحلي نهم، وباس د م ل واح فية لك حصة ص
تثارتهم للتفاعل الصفي بشكل فاعل وتوظيف  درس، واس يقة لل د الش ة التمهي ي طريق ين ف المعلم

ة وح    س أوجه البيان والتشبيه واألمثلة الواقعية بشكل جيد، إضافة لتميزهم بقوة الحضور والعفوي
 .الفكاهة والميل إلى المرح

ام حرب   و ية      ) ٢٠٠٣(ق ة األساس ي للمرحل وب والفعل ة المكت ة العربي اج اللغ باستقصاء منه
وب والكتب المدرسية       والعليا في األردن استقصاًء جماليًا،  ة المكت ة العربي اج اللغ تمت قراءة منه
رت مدرسة ة واختي راءة جمالي ا ومالحظة معلمي ا) قصديًا(ق ة للصفوف ومالحظته ة العربي للغ

اعده   ة ومس دير المدرس ع م ذهم وم ع تالمي م وم ابالت معه راء مق امن، وإج العاشر والتاسع والث
ات الطالب           ين وبعض آتاب ائق المعلم ا حللت بعض وث ة آم ة الفني ائج أن   . ومعلم التربي دلت النت
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ة لتصطف إ         م اللغ الي في تعل م الجم رة الفه يد فك م    المنهاج المكتوب أخفق في تجس ى جانب الفه ل
اهيمي ل    لمف ة داخ مات الجمالي ر بعض الس ة أظه ين الثالث ن المعلم دًا م ى أن واح ت عل ا دل ، آم

و        ى نح ًا عل ًا جمالي ون فهم ا يتعلم ون م ذ يفهم ل التالمي ي جع نجح ف م ي ن ل فية ولك رف الص الغ
  . مطموح، أما المعلمان اآلخران فلم تظهر لديهما أي سمات جمالية

رود واستقصى   م        Girod et al., 2002)(الؤه وزم  جي الي في فه م الجم أثير الفه مدى ت
ع  ف الراب ة الص دى طلب ة ل اهيم العلمي دائيالمف م االبت ل الفه ن أج عب م دى الش ت إح ، ُدرس

المفاهيمي، وشعبة ثانية من أجل الفهم الجمالي باستخدام السرد القصصي، وآانت المادة التعليمية 
ة   وعات جيولوجي ن موض ارة ع ادن،   التع:عب خور، والمع رات، والص ة، والمتحج تمرت وري اس

ا         استبانهأسابيع، واستخدم الباحثون ) ١٠(التجربة  يهم فيه ة، وطلب إل ع الطلب ى جمي ا عل وزعوه
ي         الي للموضوعات الت م الجم ن الفه ة م راب الطلب ة اقت ئلة تفحص درج عة أس ن تس ة ع اإلجاب

ار  ) التجريبية(ي درسوها، أظهرت نتائج الدراسة أن طالب الفهم الجمال أظهروا فهمًا أعمق لألفك
  . العلمية التي تعلموها

ى اآتساب       ة ومساعدتهم عل مما سبق نستنتج أنه بإمكان المعلم تحسين األداء التعليمي للطلب
ي     الي المعرف ذوق الجم الحس وال از ب اليب تمت ا من خالل اتباعه أس ذويتها وتطويره ة وت المعرف

ة        ومن خالل استخدامه أوجه البي  افر المعرفي واألمثل اليب التن اهيم وأس بيه وخرائط المف ان والتش
ة، األمر     ة والعفوي الواقعية والسرد القصصي الوجيز، وذلك ضمن أداء آلي يتسم بالمرح والفكاه
ؤثر    ا ي الذي يتيح للطلبة إطالق العنان لتفكيرهم ومشارآة انفعاالتهم لمواقف المنطق والتجريد مم

  .في تفكيرهم اإلبداعي

ية من سمات    م، وسمة أساس لوبًا في أداء المعل ي يشكل أس ال المعرف م بالجم يم المتس والتعل
ًا،            ة تلقائي اه الطلب ام، وانتب تثير اإلعجاب واالهتم ي تس ا الشخصية الت شخصيته، تعرف بالكارزم

يم فق     ا بشكل      ط؛واليمكن بأي حال من األحوال اعتباره استراتيجية في التعل دريب عليه يمكن الت
رائط             ذ الخ داد وتنفي ى إع م عل دريب المعل ن ت م، إذ يمك ية المعل ائص شخص ن خص زل ع منع
ذه       ي، ولكن آل ه افر المعرف المفاهيمية أو الوسائل التعليمية أو استخدام التشبيهات أو مواقف التن

ذها        مآانت منفردة أأاالستراتيجيات سواء  م ينف ا ل ال المعرفي م مجتمعة التعني موقفاً يتسم بالجم
وة       ة الظل وق اع وخف اقة وااليق معلم مقتدر ذو خصائص شخصية ومهارات في األداء تتسم بالرش

ك   . الحضور، والقدرة على التعامل مع متغيرات الموقف التعليمي بسرعة البديهة بيه ذل ويمكن تش
باختالف األفراد في المواقف االجتماعية عند سرد قصة أو ذآر طرفة أو نكتة، حيث تجد بعض   

ر س    األف ردون نف رين يس تمعين، وآخ نف آذان المس يق يش ر وش لوب مثي ردون القصة بأس اد يس
ا فتنفجر            ة من شخص م ة أو النكت د تستمع للطرف ا أنك ق القصة بأسلوب ممل اليستثير أحدًا، آم

ة شعورًا باال          ة أو النكت ر فيك سماع نفس الطرف د يثي ا ق دما تسمعها من    ش ضاحكًا، فيم مئزاز عن
ؤ  . شخص آخر ذا ي دى            ل ائج ل ق أفضل النت ى تحقي ه إل م األصيل بطبع ل للمعل ل من التأهي دي القلي

يات   ك األساس م اليمتل ناعة معل ي ص اقة ف ة والش ل الطويل ات التأهي ل عملي ا تفش ة، فيم الطلب
  . الشخصية والمهارات الفطرية في األداء، ويبقى أداؤه روتينيًا رتيبًا ممًال في أغلب األحيان
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  اإلبداع

دة هي      يرى جيلفور اج بخاصية فري ه اإلنت د أن اإلبداع يمثل تفكيرًا في نسق مفتوح يتميز في
التفكير التق       ذآاء ب رتبط ال ا ي ربي، اتنوع اإلجابات، ويرى أن اإلبداع يرتبط بالتفكير التشعيبي فيم

وذلك ألن اإلبداع يتمثل في صورة القدرة على إيجاد حلول جديدة للمشكالت أو إيجاد استعماالت  
د      جديد ى نمط جدي ائد المعروف إل ة ألشياء مألوفة، بصورة يخرج فيها تفكير الفرد عن النمط الس

  ).١٩٩٥الشاذلي، (لم يخبره الفرد من قبل 

ورغم اختالف العلماء حول تعريفهم لإلبداع فان غالبيتهم يتفقون على اشتمال اإلبداع ألربع 
  :عمليات أساسية هي

ها عند طرح مشكلة ءد األفكار التي يمكن للفرد استدعاويقصد بها تعد): Fluency(الطالقة  .١
  .مفتوحة غير محددة اإلجابة خالل فترة زمنية محددة

رد استدعا      ): Flexibility(المرونة  .٢ ي يمكن للف ار الت ها، ءويقصد بها تنوع واختالف األفك
ات متنوعة ال تتسم بنحو واحد             ى في إعطاء إجاب درة أعل ع بق ة يتمت ر مرون أو  فالفرد األآث

 .مجال واحد، فهو يغير حالته الذهنية لكي توافق تعقد الموقف االختباري

رد   ): Orginality(األصالة  .٣ درة الف وتعتبر األآثر ارتباطا بالقدرة اإلبداعية العامة، وتعني ق
زداد درجة            ة، وت ار التقليدي ائع من األفك ألوف والش دة عن الم ردة بعي على إعطاء أفكار منف

 .ا قل شيوعها وتكرارها بين الناسأصالة الفكرة آلم

يل  .٤ رة       ):Elaboration(التفاص دة لفك ادات جدي افات أو زي اء إض ى إعط درة عل ي الق وه
د الشكل المعروض           ى تزوي ادر عل ى إعطاء التفاصيل هو الق معينة، فالفرد األآثر قدرة عل

ي سياق        ر من التفاصيل واإلضافات ف دد أآب ه بع ه أو المشكلة المطروحة علي متكامل أمام
 .متجانس

ويضيف البعض عملية خامسة هي الحساسية للمشكالت، حيث يمتاز الشخص األآثر إبداعا 
  .بانتباهه للمشكالت الحياتية وتثير اهتمامه فيبحث عن حلول لها

  
  قة الجماليات المعرفية باإلبداععال

ود   آل من اإلبداع والحس الجمالي على الخيال، فتذوق الجمال يتطلب التحر  يرتكز ر من قي
التفكير المنطقي الواقعي، ويحتاج اإلبداع إلى المرونة العقلية التي تحرر تفكير الفرد من التصلب 

د        د الحمي ذآر عب ف، وي ره استجابة للمواق م   ) ٢٠٠٣(والجمود، فيغير الفرد طرائق تفكي تاذ عل أس
رة، وأن   ع     نفس اإلبداع الفني أن الجمال يرتبط بالشخصية اإلبداعية بدرجة آبي الي يق الحس الجم
  .بمنزلة الميسر للعملية اإلبداعية، آما أن العملية اإلبداعية ميسرة إلنتاج الجميل

ع        ى جمي داه إل ا يتع ط، وإنم ة فق وال يقتصر الترابط بين اإلبداع والحس الجمالي على المرون
ات وا        ار والكلم ة األفك ازون بطالق ات يمت دعو الجمالي ة، فمب ة اإلبداعي ر العملي ف عناص لمواق
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ألوف ال          ز، ألن الم رد والتمي ة والتف رة النوعي ازون باألصالة أي الخب ات، ويمت واألشكال والعالق
ل         داعي الجمي ف اإلب ى الموق افية عل ات إض يل جمالي في التفاص ا تض ة، آم ارة جمالي كل إث  يش

).(Traisman, 2003  

رى روث  تغراق اإلن     Roth, 1985)(وي ائل لالس م الوس ن أه ات م الي أن الجمالي فع
ة        ة الوجداني م للمتع داعي، وهي مصدر مه والمعرفي، ومن أهم األساليب للتعبير الشخصي واإلب
رى         داع، وي ذات والصحة النفسية واإلب ق ال ة لتحقي واالستثارة المعرفية، ومن ثم فهي وسيلة هام
ذه          ا للمنطق الصارم، وأن ه ى الحدس منه ات أقرب إل ال عملي  أن عمليات التصور العقلي والخي

ي   ة االنطالق الت ة وإمكاني ة والمرون داع ، بسبب الحري ية لإلب ات تشكل األرضية األساس العملي
توفرها عمليات الحدس مقارنة مع المنطق اآللي، وفي اللحظة التي يلتقي فيها الحدس الخيالي مع 

ر في ت         ا الكبي ة دوره رة الجمالي ة، وتلعب الخب نشيط  الواقع تولد الفكرة وتحدث الومضة اإلبداعي
ابها          ن اآتس ي يمك ة الت ة المختلف رات الجمالي ان الخب الي ف ك، وبالت ال تل دس والخي ات الح عملي

  ).North, 2002( بالوسائل الفنية و التربوية تعمل على توفير البيئة العقلية المناسبة لإلبداع
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقةتعقيب على 

ار      ن إط ه م وع إلي م الرج ا ت ى م اًء إل ن      بن ة م ى جمل ص إل ابقة نخل ات س ري ودراس نظ
  :االستدالالت أهمها

  .ومعرفية لإلحساس بالجمال أسس نفسية وفلسفية وبيولوجية .١

ال السيال العصبي       .٢ الموقف الجمالي هو تعلم نشط يثير شطري الدماغ األيمن واأليسر وانتق
ه         م تعلم ا ت يله لم ة وأص رات إبداعي داث تغيي ى إح ل عل الي يعم ا وبالت   بينهم

)(Gardner, 1993  

  .)North, 2002( التربوية توفر بيئة عقلية خصبة لإلبداع الخبرات الجمالية .٣

 فقد عرض سولز ؛واإلبداع المعرفي بين الجمال عدم وجود دليل قاطع يبين العالقة المباشرة .٤
) (Sulls, 2001           ة، ورصد آل من آورنيت ات المعرفي ا الجمالي ي تحدث فيه المواقف الت

ايمون ) Cornett et al., 1990( وزمالؤه  Saimon & Saimon, 2006)(وسايمون وس
ا حرب        السمات الجمالية زين، أم ين المتمي ة من المعلم د استقصى    )٢٠٠٣( في أداء جمل فق

رود   ) الفعلي( والمنفذ) المكتوب( المنهاج الجمالي الرسمي ة، وذهب جي  في مادة اللغة العربي
 .اسة تأثير الفهم الجمالي في فهم المفاهيم العلميةإلى در Girod et al., 2002)( وزمالؤه

ان    -ال توجد دراسة .٥ م الباحث ة في         -في حدود عل ات المعرفي ر الجمالي درست بشكل مباشر أث
ذه         اءت ه ذا ج ا، ل داعي منه يما اإلب ة والس ر المختلف واع التفكي ى أن ي عل ف التدريس الموق

ة  ي الدراس ن أن تلعب ف ذي يمك دور ال ي ال ة البحث ف ة محاول ي تنمي ة ف ات المعرفي ه الجمالي
  .التفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة آلية العلوم التربوية الجامعية
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  وفرضياتهاهدف الدراسة 

داعي            ر اإلب ى التفكي ة عل ات المعرفي ر استخدام الجمالي ى استقصاء أث تهدف هذه الدراسة إل
روا، / لدى عينة من طلبة آلية العلوم التربوية الجامعية  دا تحاول      األون ر تحدي فحص  وبشكل أآث

  :ينتالتالي الفرضيتين

بين متوسطات عالمات  ) α٠.٠٥≤(مستوى الداللة  عندفروق ذات داللة إحصائية  ال توجد .١
ة  ة التجريبي ة المجموع ة   (طلب ات المعرفي لوب الجمالي ت بأس ي درس ابطة) الت ي ( والض الت
  .فكير اإلبداعيعلى اختبار تورانس البعدي للت) درست بالطريقة التقليدية

بين متوسطات عالمات  ) α٠.٠٥≤(مستوى الداللة  ندفروق ذات داللة إحصائية ع ال توجد .٢
ة والصحية     وم الحياتي ادة العل ة ( طلبة م نفس      )التجريبي م ال ى عل ادة مدخل إل ة ( وم  )التجريبي

  .على اختبار تورانس البعدي للتفكير اإلبداعي
  

  أهمية الدراسة

ي         اهتم التربويون منذ القد اليب لتحسين عمليت م بالبحث عن أفضل الطرق والوسائل واألس
رة    ود األخي التعلم والتعليم، وتحقيق أفضل تعلم نوعي وآمي للطلبة، آما تزايد االهتمام خالل العق
ى المنطق       دة عل بدراسة التفكيراإلبداعي ووسائل تنميته، ووسط الكم الهائل من الدراسات المعتم

ائ   ر والوس ذه الدراسات          وأنماط التفكي درا شحيحا من ه ا، نجد ق ا وغيره ة والتكنولوجي ل التعليمي
  .اهتمت بجماليات الموقف التعليمي وأثرها على أشكال التفكير الراقي والسيما اإلبداعي منها

توى        اض مس ية وانخف ة الدراس الل الحص ل خ اعر المل ن مش ة م اة الطلب وء معان ي ض وف
ة  الدراسة للبحث في أثراستخدام الجماليات المعرفية المقترالدافعية للتعلم بشكل عام، جاءت هذه  ن

م  واد دراسية          باألداء الشخصي المميز للمعل داعي في م ر اإلب ى التفكي ا عل ، ودراسة مدى تأثيره
  :أآاديمية مختلفة، ومن هنا تتضح أهمية الدراسة الحالية في األبعاد التالية

ا آمعاييراخت   وضع .١ ن اعتماده ي يمك ذه   بعض األسس الت ي ه راطهم ف ين وانخ ار المعلم ي
  .المهنة

ر             .٢ ارة التفكي ده من إث ا تول يس في الموقف الصفي لم ة آجزء رئ تضمين الجماليات المعرفي
ب       اًال يتطل اره اتص ذوق باعتب ب الت ة تتطل ات المعرفي ا إذ أن الجمالي داعي منه يما اإلب الس

ر    االستيعاب وإثارة األفكار والمقارنة، والخيال الواعي، والحدس المتحرر من قوالب التفكي
 .الجامد وأنماطه باعتباره مرتكزًا هامًا لإلبداعية

ذا   .٣ تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الجمال نفسه في حياة البشر، فكثير من اشكاليات ه
إن              ك ف دا ذل اآم في ضوئها األمور ع ة نح ة جمالي ا وقف الزمن المتغير المتسارع تتطلب من

ا         الجماليات المعرفية ادًا، وأثره ًا ج في المنهاج والتدريس لم تطرح في ساحة البحث طرح
ي   ل العرب ن العم وع م ة آن ذه الدراس أتي ه ذا ت داعي، ل ر اإلب ى التفكي نهج  ،عل ذا ال قصد ه
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ة، وسد    الجمالي في الممارسات التربوية وأثرها على التفكير اإلبداعي إلثراء المكتبة العربي
 .اتالنقص في هذا النوع من الدراس

مراعاة الجماليات المعرفية في جميع عناصر المنهاج والموقف الصفي وخاصة أن مجتمع     .٤
 .الدراسة هم طلبة تخصص معلم صف، أي معلمو حلقة أساسية أولى مستقبال

  
  وتعريفاتها اإلجرائية النظرية مصطلحات الدراسة

ع وشيق،   بأنه عمل فني أسلوب في التعليم يتسم: اصطالحًا الجماليات المعرفية  وتعرف  ممت
ًا ة  إجرائي ذه الدراس ي ه ذه ابأنهف لوب ينف ر   أس ي التعبي اقة ف اهي ورش تمكن ذو حس فك م م معل

ة        ة والبالغي ور البياني ة والص ة الواقعي ة واألمثل رائط المعرفي بيهات والخ تخدم التش واألداء، يس
ه  اعطاء دور للطالب ف   والتنافر المعرفي والسرد القصصي القصير والخيال، مع   ة تعلم ، ي عملي

  .مراعاة مشاعر المتعلمينو

ة في البحث          :اصطالحا التفكير اإلبداعي ة قوي ه رغب ي مرآب وهادف توجه هو نشاط عقل
ر      ى التفكي درة عل رف الق ابقا، وتع ة س ن معروف م تك واتج أصيلة ل ى ن ول أو التوصل إل ن حل ع

ة واألصالة، ويعرف  ة والمرون ارة الطالق داعي باآتساب مه اإجرائاإلب ي يحصل  ي ة الت بالعالم
  . والمقنن للبيئة األردنية للتفكيراإلبداعي عليها الطالب على مقياس تورانس

  
  محددات الدراسة

  :ُتعّمُم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات التالية

 الدولية  اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طلبة آلية العلوم التربوية التابعة لوآالة الغوث
  .في األردن

 اقتصرت هذه الدراسة على تدريس مادتي العلوم الحياتية والصحية ومدخل إلى علم النفس.  

  اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي هو اختبار عالمي ويعتمد تعميم النتائج على مدى صدق
ما تحدد ، آوعلى عينة من مجتمع الدراسة الحالية ،وثبات هذه االختبار في البيئة األردنية

اإلبداع في الغرف الصفية بمحتوى هذا المقياس وقد تكون هناك مقاييس أخرى لإلبداع 
   .بمحتوى الغرف الصفية

  
  الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة وعينتها

ة  ل التابعةتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة آلية العلوم التربوية   في   وآالة الغوث الدولي
والبالغ عددهم   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الجامعة خالل الفصل الدراسي األول للعام والمنتظمين في  األردن

ى   ) ٦٢٩( ة          ٢٢طالبا وطالبة يتوزعون عل ار الثانوي ة في اختب دل الطلب ة حسب مع شعبة متكافئ
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ك لسهولة         و. العامة ى وذل ة السنة الدراسية األول تم اختيار عينة الدراسة بصورة قصدية من طلب
ة  البيانات متابعة تنفيذ الدراسة وجمع ى سبع شعب، ثالث شعب درس       ال من الطلب  تموزعين عل

م    تساعات أسبوعيا وأربع شعب درس٣مادة العلوم الحياتية والصحية بواقع  ى عل مادة المدخل إل
تم اختيار شعبة تجريبية وأخرى ضابطة من شعب آل مادة و. النفس بواقع ثالث ساعات أسبوعيًا
ي   يطة ويب وائية البس ة العش دول بالطريق وعتين     ) ١(ن الج ي المجم ة ف ة الدراس راد عين وزع أف ت

  . التجريبية والضابطة حسب عدد الطلبة

  .توزع أفراد عينة الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة حسب عدد الطلبة:  )١(جدول 
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  وم حياتية وصحيةعل  علم نفس تربوي  علوم حياتية وصحية  علم نفس تربوي
٣٠ ٣٠ ٣١ ٣٠ 

  
  أداة الدراسة

   Torrance Test of Creative Thinkingتبار تورانس للتفكير اإلبداعياخ

ة           ذه الدراسة النسخة األردني ان في ه داعي استخدم الباحث ر اإلب لغايات قياس درجات التفكي
وذج   ن النم ة    ) أ(م ورته اللفظي داعي بص ر اإلب ورانس للتفكي ار ت ن اختب د  ) Verbal(م ط بع فق

  .تدقيقها وتنقيحها

  :وتتكون الصورة اللفظية من ستة اختبارات فرعية هي

 ار األول ئلة : االختب ه األس ارية  )Asking(توجي ئلة استفس رح المفحوص أس و أن يط ، وه
  .موقف تمثله صورة تعرض عليهحول 

 اني ار الث باب : االختب ين األس ن المف)Guessing Causes(تخم و أن يخم وص ، وه ح
  .في االختبار األول الموقفاألسباب المحتملة التي أدت إلى نفس 

 تخمين النتائج : االختبار الثالث)Guessing Consequences (  وهو أن يخمن المفحوص
  .الموقفالنتائج المحتملة لهذا 

 ع ار الراب اج : االختب ين اإلنت دم المفحوص ) Product Improvement(تحس و أن يق وه
  .تطوير وتحسين لعبة قطنية صغيرة االقتراحات حول

 االستعماالت غير الشائعة : االختبار الخامس)Unusual Uses( وهو أن يذآر المفحوص ،
  .استخدامات جديدة وغير مألوفة لألشياء

 ادس ار الس وان: االختب ل عن رض أن: "ويحم ل ) Just Suppose" (افت و أن يتخي وه
  .ممكن الحدوث  المفحوص آل ما يمكن حدوثه إذا نشأ موقف غير
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ى ثالث           و ه الحصول عل ى أن المفحوص يمكن ة إل تشير تعليمات التصحيح للصورة اللفظي
ة     ) Fluency(الطالقة : درجات في آل اختبار تمثل األولى ى عدد االستجابات المحتمل وتشير إل

ة للموق      ) Flexibility(للموقف، والثانية المرونة  ات االستجابات المحتمل ى عدد فئ ف، وتشير إل
الة   ث األص ل      ) Originality(والثال ا يحص تجابة، آم ة االس دة وحداث دى ج ى م ير إل وتش

ى درجة            ة، وعل ى الصورة اللفظي ة واألصالة عل ة والمرون ة للطالق المفحوص على درجات آلي
ة        اد الطالق ة ألبع لإلبداع اللفظي وهي تساوي مجموع ما حصل عليه المفحوص من درجات آلي

  .والمرونة واألصالة

ى     وقد حدد تورانس خمسًا وأربعين دقيقة إلجراء الصورة اللفظية بحيث يحتاج آل سؤال إل
تمكن        ك لي ادات، وذل راءة التعليمات واإلرش الزم لق سبع دقائق للتطبيق، يضاف إلى ذلك الزمن ال

  .الفاحص من الحصول على أآبر قدر من المعلومات في الزمن المحدد

  بداعيتصحيح اختبار التفكير اإل معايير

  :اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي على النحو التالي) عالمات(تم تحديد درجات 

 ).ألن بعض األفكار قد تكون نادرة لكنها غبية(استبعاد األفكار غير المناسبة  .١

ا الطالب         ) عالمة(تقدير درجة  .٢ ي حصل عليه ة وبجمع العالمات الت رة للطالق واحدة لكل فق
ة        في جانب الطالقة وهي ست ف ى العالم م الحصول عل ورانس اللفظي، ت ار ت قرات في اختب

 . الكلية التي تعبر عن مهارة الطالقة لديه

ي تحمل المضمون      .٣ ابه (درجة واحدة لكل فئة من االستجابات الت ة   ) المتش ارة المرون ألن مه
ك           ره في تل اه تفكي ا تحول التج ي يوجد فيه ة الت لدى المفحوص تحدد بعدد استجاباته المختلف

رات           . الستجاباتا ى الفق ة عل ا الطالب في جانب المرون ي حصل عليه وبجمع العالمات الت
 .المختلفة تم الحصول على العالمة الكلية التي تعبر عن مهارة المرونة لديه

م      .٤ اذج خاصة وت لحساب درجة األصالة تم تفريغ استجابات المفحوصين على الفقرات في نم
ا، حيث أعطي الت رار آل منه ل من حساب تك رار األق ا أعطي %  ٥ك دة، فيم ة واح عالم

 .العالمة صفر%  ٥التكرار األعلى من 

م الحصول             .٥ رات ت ى الفق ا الطالب في جانب األصالة عل ي حصل عليه وبجمع العالمات الت
  . على العالمة الكلية التي تعبرعن مهارة األصالة لديه

م جم    .٦ داعي ت ر اإلب ى التفكي درة عل ة للق ة الكلي د الدرج ا  تحدي ي حصل عليه ات الت ع العالم
ار         ي اختب الة، ف ارة األص ة، ومه ارة المرون ة، ومه ارة الطالق ن مه ل م ي آ وص ف المفح

  .تورانس للتفكير اإلبداعي البعدي
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 الخصائص السيكومترية لمقياس تورانس في صورته األردنية

ع الشنطي    لمقياس تورانس بالنسبة للصورة األردنية د اتب إلجراءات  من ا  عدداً  )١٩٨٣( فق
زي          د درس الصدق التميي ة، فق ة األردني ار في البيئ ذا االختب للتوصل إلى دالالت صدق وثبات ه

)Discrimination Validity (    ة درة اإلبداعي ة وذوي الق ة المرتفع درة اإلبداعي ين ذوي الق ب
وعتين         ين متوسطات درجات المجم روق ب ين، ووجد أن الف المنخفضة في ضوء تقديرات المعلم

د    ذات اد   )α٠.٠٥≤(مستوى  داللة إحصائية عن ة واألصالة والتفاصيل      في أبع ة والمرون الطالق
  .على االختبار بصورتيه اللفظية والشكلية بجمعهما معا 

وظيفي     انس ال ة التج ى درج رف عل ام   ) Homogeneity(وللتع ورتيه ق ار بص لالختب
ة وال   ة للطالق ة واألصالة والتفاصيل مع     باستخراج معامالت االرتباط بين الدرجات الفرعي مرون

ين      امالت ب ذه المع ام   )٠.٧٦ – ٠.٤١( الدرجة الكلية لالختبار الواحد، حيث تراوحت ه ذلك ق ، آ
د            ار بصورتيه، وق ة لالختب درجات الكلي ة وال درجات الفرعي ين ال اط ب امالت االرتب بإيجاد قيم مع

  ).٠.٨٥ – ٠.٣٧(تراوحت معامالت االرتباط هذه بين 

ات اال ا ثب ارق  أم ار بف ادة االختب ة إع ات بطريق ل الثب اد معام تخراجه بإيج م اس د ت ار فق ختب
ة من    ات      ) ١٢٠(زمني قدره أسبوع واحد على عينة مكون امالت الثب ة، وأشارت مع ا وطالب طالب

دره    ) ٠.٧١( إلى أن الدرجات الكلية للمفحوصين تتمتع بثبات قدره ات ق اظ، وثب على صورة األلف
ورة ا) ٠.٦٧( ى الص توى    عل د مس ائية عن ة إحص امالت ذات دالل ذه المع ع ه كلية، وجمي   لش
)≥α١٩٨٣الشنطي ، (. )٠.٠٥ (  

ة عشوائية    باستخراج ثبات التصحيح )١٩٩٥(وقام الشاذلي  لمقياس تورانس، بتصحيح عين
ددها اس ع ى المقي ة عل تجابات الطلب ل ) ١١( من اس تخراج معام ين، واس ل مصححين اثن ن قب م

   ).٠.٩٠( وقد بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية على الصورة اللفظيةاالرتباط بيرسون، 
  

  الخصائص السيكومترية لمقياس تورانس في الدراسة الحالية

ى       ه عل داعي بتطبيق ر اإلب ورانس للتفكي تحقق الباحثان في الدراسة الحالية من ثبات اختبار ت
ن   ة م تطالعية مكون ة اس ة ) ٢٩(عين ة آلي ن طلب ة، م ا وطالب ة   طالب ارج عين ة خ وم التربوي العل

امج        داخلي من خالل برن ا لالتساق ال ، ووجد أن  )SPSS(الدراسة واستخدام معادلة آرونباخ ألف
ة  )٠.٧٥(معامل الثبات لمهارة الطالقة  ات   )٠.٧١(، ومعامل الثبات لمهارة المرون ، ومعامل الثب

داعي     ، آما بلغ معامل الثبات لمجمل فقرات مق)٠.٥٤(لمهارة األصالة  ر اإلب ورانس للتفكي اس ت ي
ورانس     ) ٠.٨٩( اس ت وهي قيم مناسبة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، مما يؤآد سالمة استخدام مقي

للتفكير اإلبداعي في الحكم على قدرة الطلبة اإلبداعية، وبالتالي دقة المقارنة بين طلبة مجموعات 
  .الدراسة من حيث قدراتهم اإلبداعية

ات ال ن ثب ق م ة   وللتحق ادة تصحيح عين م إع داعي، ت ر اإلب ورانس للتفكي اس ت تصحيح لمقي
اس عددها        ى المقي ة االستطالعية عل ة العين احثين،    ) ١٦(عشوائية من استجابات طلب ل الب من قب
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كان بحساب معامل ارتباط بيرسون بين تصحيحي الباحثين فوتم استخراج معامل ثبات التصحيح 
  . بول ألغراض الدراسة الحاليةمعامل ثبات مرتفع ومق ذاوه )٠.٩٥(
  

  اإلجراءات

ة والصحية،    (اختيار اثنين من أعضاء هيئة التدريس  تم وم الحياتي مدرس  ومدرس مادة العل
نفس     م ال ى عل الغ عددهم   ) مادة مدخل إل ة ممن يوصف        ) ٣٠(الب وم التربوي ة العل عضوًا في آلي

د   ى عدم       تدريسهما بأنه ممتع وشيق بناًء على رأي رئيس القسم وعمي ة عل ة، وحرص الطلب الكلي
ى درع           تهماالتغيب عن محاضر د حصل أحد المدرسين عل ة، وق ا من خارج الكلي والحضور له

ام الدراسي     ا للع ان مرشحًا      ٢٠٠٥/٢٠٠٦الكلية وجائزة تميز األداء األآاديمي فيه اني فك ا الث أم
  .بقوة لنيل نفس الجائزة نظرًا ألدائه المتميز

الفكرة وتوضيح الهدف     ارية مع عضوي هيئة التدريس إلقناعدة جلسات حو يتإجر ا ب عهم
ة    منها  دريس في البداي وآلية تفعيل األسلوب الجمالي في التعليم، ورغم معارضة عضوي هيئة الت

د         ة المجموعة الضابطة، فق ل طلب للفكرة، نظرًا لما تتطلبه من ضغط نفسي عليهما خاصة من قب
ه     قبل العضوان بالمهمة بعد إقناعه ز، وأن ا المتمي ق بأدائهم ما أن اختيارهما تم وفق اعتبارات تتعل

ة      ة المجموع كاوى طلب ن ش ا م ا زال تخوفهم ا، آم ديل مناسب ألي منهم وفير ب ن الصعوبة ت م
ار    ين االعتب الضابطة بعد تأآيد المسؤولين في الكلية عن تفهمهم ألهمية الدراسة، وأنها ستؤخذ بع

يم السنوي ألعضاء هي    د إجراء           في التقي ار عن ين االعتب دريس، مع ضرورة أخذ األمر بع ة الت ئ
  .االختبارات التحصيلية لطلبة الشعب المختلفة

دريس    درست ة الت اقات عضوي هيئ ن مس وائيًا م ا عش م انتقاؤهم ين ت عبتين اللت دى الش إح
ة  رائط المعرفي بيهات والخ ى توظيف التش ل عل ة، والعم ع للطلب ل الممت يق والجمي لوب الش  باألس
ال والسرد القصصي بأقصى          افر المعرفي والخي اليب التن ة وأس واألمثلة الواقعية والصور البياني
ة             رى بطريق عبة األخ يم الش وم بتعل ا يق عبتين، فيم دى الش ع إح درس م دى الم ة ل ة ممكن فاعلي

  .المحاضرة التقليدية

دريس و     استمر التنسيق و ة الت ين عضوي هيئ احثين  التواصل والتشاور وجلسات التأمل ب الب
م    ) ٩( على مدىمحاضرة ) ٢٨(طيلة فترة التجربة التي استمرت مدة  ا رصد أه أسابيع تم خالله

  ):٢(السمات الجمالية عند آل منهما، آما يشير الجدول 
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )اإلنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السمات الجمالية التي رصدت في محاضرات عضوي هيئة التدريس:  )٢(جدول 
  .وحدة المادة وآليتها

 ).بين عضو هيئة التدريس والطلبة، توازن األهداف والخبرات والتقويمتوازن األنشطة ( التوازن
التشبيهات، الخرائط المفاهيمية، التنافر المعرفي، الصور البيانية، السرد (تنوع تمثيل المعرفة

  ).القصصي
  .الخيال

  .الحوار والمناقشة
  .الدعابة

  .ربط المادة بواقع التلميذ
  .مراعاة مشاعر المتعلمين

  .طاء دور للطالب في عملية تعلمهاع

ادتي     تطبيق مقياس تورانس على تم  ع في م ة  الشعب األرب وم الحياتي ى   ،العل دخل إل م   وم عل
ة  ة التجريبي د المعالج نفس بع ا، وأن   و، ال ررات إجرائه ة ومب ة للطلب داف التجرب يح أه توض

ة    م   اإلجراءات التي تمت آانت بترتيب مسبق وليست من باب تحيزات عضوي هيئ دريس، وت الت
ه     يتم في إخبار طلبة المجموعتين الضابطتين من قبل مدرسيهما أن ما تبقى من الفصل الدراسي س
وعتين التجريبيتين       دريس المجم عكس طريقة األداء مع المجموعتين التجريبيتين، بحيث يكون ت

وعتين الضا    رفض لكن. بالطريقة التقليدية والضابطتين باألسلوب الجميل ة المجم ك  طلب بطتين ذل
  .مع زمالئهم اآلخرين ،وقالوا أنهم ال يرغبون بتكرار اإلحساس السيئ الذي انتابهم ،بشدة

ة     ؛تم اختيارهم بشكل عشوائي   ؛من خالل المقابلة مع خمسة طالب من المجموعة التجريبي
عار آرا  ادة واستش ل م ي آ دى  ئف ول م تهم ح م، ومناقش ة  اتمتاسه عهم بمحاضرات عضوي هيئ

دريس  يالت اد ف حية  تيم ة والص وم الحياتي نفس  و العل م ال ى عل دخل إل تهم   ،م دو عالق ف تب وآي
د  ليحكموا إن آانت سمات التعليمبعضوي هيئة التدريس، ثم نوقشت جملة من  ى  طبقت نا ق ا  عل  م

طة   ن أنش وه م دى      (مارس ا، وم ب فيه م والطال ويق، ودور المعل ة والتش طة بالمتع ام األنش آاتس
ا تتط   ال وم م والطالب       توظيفها للخي ين المعل اوض ب ه من حوار وتف ذلك عن      ،)لب ة آ وسئل الطلب

ى          ة، ومدى حرصه عل ل المعرف ه في تمثي م، ولتنويع مدى مراعاة معلمهم للحوار والمناقشة معه
أهم السمات الجمالية التي ظهرت في أسلوب عضوي ) ٣(عواطفهم ومشاعرهم، ويظهر الجدول 

  :العلوم الحياتية والصحية ومادة مدخل إلى علم النفس آما عبر عنها طلبة مادة هيئة التدريس
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دول  دريس  :  )٣(ج ة الت لوب عضوي هيئ ة ألس مات الجمالي ي الس تهم ف ا طلب ي أقره اد الت  تيم
  .العلوم الحياتية والصحية و مدخل إلى علم النفس

  .المتعة والرضا أثناء المحاضرة
  .الحوار المستمر مع عضو هيئة التدريس

  .طة بين عضو هيئة التدريس والطلبةتوازن األنش
  .توظيف الخيال

  .مخاطبة عواطف المتعلمين ومشاعرهم
ة  ة، السرد         (تنويع تمثيل المعرف ي، الصور البياني افر المعرف ة، التن بيهات، الخرائط المفاهيمي التش

  ).القصصي
م  طرح الظواهر الطبيعية بناءات محكمة التشييد تمكن (التمكن من المادة العلمية  المتعلمين من فه

  ).أجزائهاومايعتمل فيها من عالقات داخلية وتساعدهم على ترتيب عناصرها 
  ).وظيفية المعرفة وعالقتها بالحياة(ربط المادة بالواقع 

  
  تصميم الدراسة

شعب يعد تصميم هذه الدراسة من التصاميم شبه التجريبية حيث تم اختيار عينة الدراسة من 
ى    نة األول ة الس ة        طلب ة بطريق وث الدولي ة الغ ة لوآال ة التابع وم التربوي ة العل ي آلي ديةف  ،قص

ا   ،واختيرت شعب المجموعات التجريبية والضابطة في آل مادة بالطريقة العشوائية البسيطة علم
بأن شعب آلية العلوم التربوية تتمتع بدرجة عالية من التكافؤ من حيث التحصيل الدراسي حيث      

ى توز ة إل د الكلي ي    تعم ة ف دالتهم العالي ى مع تنادًا إل ة اس ى شعب متكافئ تجدين إل ة المس ع الطلب ي
دة الدراسة      ، )فما فوق% ٨٥(الثانوية العامة  ذه الشعبة طوال م ويبقى طلبة الشعبة الواحدة في ه

  .البالغة أربع سنوات

داعي    ر اإلب ورانس للتفكي ار ت ق اختب م تطبي و     ت ط، فه ة فق ة التجريبي د المعالج بع
  : ويمكن التعبير عن تصميم الدراسة شبه التجريبي آما يلي  ،)االختبار البعدي -لمعالجةا(تصميم

G1 : A     X   O  

G2 : B     X   O 

G3 : A      -   O  

G4 : B      -  O 

  . التجريبيتان بالتعيين العشوائي تانالمجموع:  G2وG1   :حيث أن

G3 وG4  :وائيالمجموعتان الضابطتان بالتعيين العش.  

A  :مادة العلوم الحياتية والصحية.  

B  :مادة مدخل إلى علم النفس.  
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O :للتفكير اإلبداعي تورانس مقياس.  

X :المعالجة التجريبية وهي التدريس بطريقة الجماليات المعرفية .  

 لذا فالمتغير المستقل هو طريقة التدريس وله مستويان :  

  . الجماليات المعرفية باستخدامالتدريس  .أ 

 . لتدريس بالطريقة التقليديةا .ب 

 التفكير اإلبداعي :المتغير التابع .  

 المخصصة لتدريس المجموعات التجريبية ) الساعات(بلغ عدد المحاضرات: مدة التجربة
 .أسابيع) ٩(بواقع ثالث ساعات في األسبوع ولمدة) ساعة(محاضرة  ٢٨والضابطة 

  
  نتائج الدراسة

 ىاألول الفرضيةالنتائج المتعلقة ب .١

بين متوسطات عالمات  )  α٠.٠٥≤(مستوى الداللة  عندفروق ذات داللة إحصائية  التوجد
ة   استخدام التي درست ب( طلبة المجموعة التجريبية ات المعرفي ي درست   ( والضابطة ) الجمالي الت

  .تورانس البعدي للتفكير اإلبداعي على اختبار) بالطريقة التقليدية

ة    تم استخراج المتوسطالفرضية  لفحص درجات الطلب ة ل ات الحسابية واالنحرافات المعياري
روق  ) ت(على أبعاد اختبار التفكير اإلبداعي البعدي وعلى الدرجة الكلية، ثم إيجاد قيمة  لداللة الف

  . هذه النتائج) ٤(بين المتوسطات ويبين الجدول 

دول  ة :  )٤(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ر اإل المتوس ات التفكي اده لعالم داعي وأبع ب
  .وداللة الفروق بين متوسطاتهاحسب أسلوب التدريس  لمجموعات طلبة عينة الدراسة

اختبار التفكير 
 اإلبداعي

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

 الطالقة
 ١٣.٦٣ ٣٢.٩٦ ضابطة

-٠.٠٣٤ *٢.١٨٢ 
 ١٣.٢٩ ٤٠.٨٩ تجريبية

 المرونة
 ١١.٩٧ ٢٨.٣٦ طةضاب

-٠.٠٤١ *٢.٠٩٥ 
 ١١.٦٧ ٣٥.٠٤ تجريبية

 األصالة
 ٣.٠٤ ٦.٣٢ ضابطة

-٠.٢٥٥ ١.١٥٢ 
 ٤.٧٥ ٧.٥٦ تجريبية

 الدرجة الكلية
 ٢٦.٠٥ ٦٧.٦٤ ضابطة

-٠.٠٢٤ *٢.٣١٨ 
 ٢٤.٥٦ ٨٣.٤٨ تجريبية

  )α٠.٠٥≤( عنددال إحصائيا   *
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م   دول رق ن الج ظ م ة  ) ٤(يالح روق ذات دالل ود ف ائية عوج دإحص ة  ن توى الدالل مس
)≥αى     ) ٠.٠٥ ة عل ابطة والتجريبي وعتين الض ة المجم ات طلب ابية لعالم طات الحس ين المتوس ب

ك لصالح    )والمرونة الطالقة( بعدين من أبعاد اختبار التفكير اإلبداعي ة، وذل ، وعلى الدرجة الكلي
  .األصالةفيما لم تظهر فروق بين المجموعتين على بعد . المجموعة التجريبية

 بالفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة  .٢

بين متوسطات عالمات  ) α٠.٠٥≤(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ة والصحية   تيطلبة ماد نفس    و العلوم الحياتي م ال ى عل ات      مدخل إل تا باستخدام الجمالي ين درس اللت
  .يعلى اختبار تورانس البعدي للتفكير اإلبداع المعرفية

ة        لفحص الفرضية درجات طلب ة ل ات المعياري ابية واالنحراف تم استخراج المتوسطات الحس
نفس    شعبة و) التجريبية( مادة العلوم الحياتيةشعبة  م ال ى عل ة ( مادة مدخل إل اد   ) التجريبي ى أبع عل

ة،    ة الكلي ى الدرج دي وعل داعي البع ر اإلب ار التفكي ة ثاختب اد قيم ين) ت(م إيج روق ب ة الف  لدالل
  .هذه النتائج) ٥(المتوسطات ويبين الجدول 

دول  اده    :  )٥(ج داعي وأبع ر اإلب ات التفكي ة لعالم ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  لمجموعات طلبة عينة الدراسة حسب المادة الدراسية وداللة الفروق بين متوسطاتها

اختبار التفكير 
 اإلبداعي

 المادة
عدد 
  الطلبة

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

توى مس
 الداللة

 الطالقة
 ١٢.١٣ ٣٨.٣٣  ٣١ علوم حياتية وصحية

٠.٧٧٤٠.٤٤٤ 
 ١٥.٥٥ ٣٥.٤٣  ٣٠مدخل إلى علم النفس

 المرونة
 ١٠.١٨ ٣٢.٣٣  ٣١ علوم حياتية وصحية

٠.٤١٦٠.٦٨١ 
 ١٤.٠١ ٣٠.٩٦  ٣٠مدخل إلى علم النفس

 األصالة
 ٤.٥٠ ٧.٧٠  ٣١ علوم حياتية وصحية

١.٤٣٣٠.١٥٨ 
  ٣.٣٢ ٦.١٨  ٣٠مدخل إلى علم النفس

 الدرجة الكلية
 ٢٣.٢٧ ٧٨.٣٧  ٣١ علوم حياتية وصحية

٠.٨١٧٠.٤١٨ 
 ٢٩.١٤ ٧٢.٥٧  ٣٠مدخل إلى علم النفس

  ).α٠.٠٥≤( عنددال إحصائيا   *

دول   ن الج ظ م ائية ع ) ٥(يالح ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج دع ة ن توى الدالل  مس
)≥αد       بين) ٠.٠٥ نفس عن م ال ى عل متوسطات طلبة مادة العلوم الحياتية والصحية ومادة مدخل إل

دي       داعي البع ر اإلب ار التفكي اد اختب ى أبع ة عل ات المعرفي تخدام الجمالي ة  ( اس ة والمرون الطالق
  .، وعلى الدرجة الكلية)واألصالة
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  مناقشة النتائج والتوصيات

ي تلقت      أظهرت نتائج الدراسة وجود ف داعي لصالح المجموعة الت روق دالة في التفكير اإلب
ديا     ا تقلي ت تعليم ي تلق ة الت ع المجموع ة م ي مقارن ال المعرف ًا يتصف بالجم ب  تعليم ى جوان عل

د األصالة      الي في بع ، اإلبداع الكلي وبعدي الطالقة والمرونة، وعدم وجود فاعلية لألسلوب الجم
ة   ة المجموع ل طلب ى تفاع ير إل ا يش م     مم تخدمت معه ي اس ة الت اليب الجمالي ع األس ة م التجريبي

ذي      وبصورة أسهمت بتطوير قدراتهم اإلبداعية الكلية، وتتفق هذه النتيجة مع األساس النظري ال
ر من              د ساهم في إشراك أجزاء أآب الي ق يم الجم ع أن يكون التعل بنيت عليه الدراسة، حيث يتوق

دماغ األ     م لشطري ال ة وربطه ك وفق         أدمغة الطلب ًا خالل الموقف التعليمي وذل يمن واأليسر مع
ات العصبية   ال      ، (Feldman, 1996) النظري ذاآرة والخي م وال ات اإلدراك والفه تثارة عملي واس

مما يعمل  نتباه العفوي التلقائي واإلهتمام واإلنتباه والتصور العقلي إضافة إلى تحسين المزاج واال
ا      ي المخطط يلة ف ديالت أص داث تع ى إح رد  عل ة للف ي  ت العقلي اه المعرف ق اإلتج يل . وف بورس

)(Purcell, 1988  

ايمون         ايمون وس ا وصفه س ذه النتيجة مع م  ) Saimon& Saimon, 2006 ( وتنسجم ه
ه في دراستهما ودراسة  آورنيت وزمال  ي  ,.Cornett et al) (1990 ئ ين    الت تصف أداء المعلم

أثير التعل   داع       المتميزين والمبدعين بالجميل، ولعل ت ؤثر في اإلب الي المعرفي ي يم باألسلوب الجم
ة واألصالة           ة والمرون ة األساسية وهي الطالق ات الفرعي مباشرة من خالل اشتراآهما في العملي
ة         وق طلب رت تف ي أظه ات الت ذه الدراس ابع ه الل تت ن خ د م ذي تأآ ر ال و األم يل، وه والتفاص

ة للدرجة الكلية، فيما لم تظهر فروق بين المجموعة التجريبية في درجات المرونة والطالقة إضاف
ة المرتبطة   .  المجموعات على األصالة ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء حاجة العمليات العقلي

زمن، إذ         ة من ال رة طويل ة ولفت ة التربوي باألصالة تحديدًا إلى تغييرات أساسية وجوهرية في البيئ
أ    يشير األدب في هذا المجال إلى أن األصالة رغ ا األبط ا اال أنه م إمكانية التدرب عليها وتطويره

داعي    ر اإلب ات التفكي اذلي،  ( استجابة لعمليات التدريب من بقية مكون ا يحتمل أن   ). ١٩٩٥الش آم
ر مباشرة من خالل         ة غي داع بطريق يكون تأثير التعليم المتصف بالجمال المعرفي قد أثر في اإلب

ألوف      تنميته لعمليات الخيال، الذي يحرر الف رد من قيود الواقع والمنطق الحسي، ليخرج عن الم
داعي            اج اإلب ى اإلنت ؤدي إل دة ت ة فري ة وطريق ر بحري ل التفكي يح للعق ا يت د  ( وما هو معتاد، مم عب

  .)٢٠٠٣الحميد، 

روق  داعي   آما أظهرت النتائج عدم وجود ف ة       في التفكيراإلب وم الحياتي ادتي العل ة م ين طلب ب
ادة في        وعلم النفس رغم اختالف  ى لم ة، إذ رغم تلقي المجموعة األول المدرسين والمادة التعليمي

ين إال أن آل             ين اثن ل معلم نفس من قب م ال ادة في عل ة لم ة والصحية، والثاني وم الحياتي د   يالعل ا ق هم
ور ل    اط ار لعام ة، دون اعتب ة ملموس داعيًا بدرج رًا إب ية  تفكي ادة الدراس ع  الم ة م ، بالمقارن

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن التعليم باألسلوب الجمالي . تلقتا تعليماً تقليديًاالمجموعتين اللتين 
افر    بيهات والتن تخدام التش ا اس ين، إضافة لتفعيلهم دى المعلم مة شخصية ل ه س زء من ي ج ان ف آ
ة       ًا بالعفوي م أساس لوبهما المتس ي أس ال ف ة والخي ة والصور البياني رائط المفاهيمي ي والخ المعرف

ين        والتلقائ ذي بنبغي أخذه بع ه، األمر ال ًا ل ية وحس الفكاهة، وهو األساس الذي تم اختيارهما وفق
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ر         يم أآث ى تعل ين للحصول عل رامج إعداد المعلم د تصميم ب ين، وعن ار المعلم د اختي ار عن اإلعتب
  .جودة واستثارة للتفكير اإلبداعي لدى الطلبة 

ذ ليس مقبوال تحويل الحصة الدراسية   إن االعتدال صفة مرغوبة في مختلف مناحي الحياة إ
م       ا المعل ي يتمسك فيه دة الت ة الجام يم التقليدي اط التعل ا أن أنم زل، آم ريج واله ن الته و م ى ج إل
الته في           دوره ورس ًا ل ر احترام ا الصورة األآث د أنه ى مايعتق بالضبط الصارم والجدية، حفاظًا عل

ة     د مقبول م تع ر األدوار والمهمات       أعين الطلبة، فهذه الصورة النمطية ل الم متغي أيضاً في ظل ع
م       ة، تطوير المعل ة التربوي والطرائق، إنما تتطلب المتغيرات التي حدثت في جميع عناصر العملي
ألساليبه وطرق تفكيره، ليجعل عملية التعلم سهلة وممتعة ومريحة للطالب بصورة تحقق أهداف   

درت  ": إحياء علوم الدين" لغزالي في آتابه التربية والمجتمع، وفي هذا اإلطار يقول اإلمام ا إن ق
ًا،      -صلى اهللا عليه وسلم–على ما قدر عليه رسول اهللا  ول إال حق وأصحابه، وهو أن تمزح وال تق

  ). ١٩٩١أبو داوود، (وال تؤذي قلبًا، وال تفرط فيه، فال حرج عليك فيه 
  

  التوصيات

 ة،  أن يحوي المنهاج خبرات جمالية تثير انتباه المتعل مين، وتجعلهم يشعرون بالدهشة والمتع
واألهم من ذلك أن تستدعي خيالهم بحيث يتم انتقاء األنشطة بشكل يمكن المتعلمين من رؤية 

  .االرتباطات بين األنشطة التي يمارسونها وأنشطة سبق لهم ممارستها

  ينبغي أن يظل  الجماليات المعرفية يكترث آثيرًا بالحوار بين األفراد، وال باستخدامالتدريس
د   اه واح ي اتج وار ف م( الح ب/المعل ع    )الطال ه الجمي رط في وع وينخ ب أن يتن ل يج ، ب

آخذ بكل ما من شأنه تحفيز ) التدريس الجمالي(، آما أنه )الطالب/الطالب، والطالب /المعلم(
ة،    خيال المتعلمين، وهنا تبرز أهمية السرد القصصي، والخيال العلمي، والخرائط المفاهيمي

  .تشبيهات، والتنافر المعرفي أسلوبًا في تعليم الطلبةوال

    ،تمر كل مس ذ وبش ع التالمي اوض م وار والتف ى الح تند إل الي يس دريس الجم ذا يوصى  الت ل
ذهم،          يالخبرات التعل بتقديم المعلمون ا مع تالمي ة ينهمكون فيه رات حواري ا خب ى أنه ة عل مي

  .همويفسحون المجال أمامهم للتعبير عن ذواتهم وتصورات

 رهم عن     بن والمعلم يوصى ة ومدى تعبي مالحظـة مدى استمتاع تالميذهم بالخبرات التعليمي
ب   ذا يتطل ا، وه ة معه اعالتهم العاطفي نهم تف دريب    م رة وت ة المحاض ة لغرف ة دقيق مالحظ

ايتعلمون،   ول م دة ح ئلة الجي رح األس ى ط ذ عل رح   التالمي ذ بط راك التالمي ال يقتصر إش ف
الم   علأسئلتهم بل يشجعوا  اه الع ى طرح الســـؤال الجيد الذي يعكس رؤيتهم تجاه أنفسهم وتج

  ).Wang, 2001(بهـم المحيط 

           ،يم الجامعي ل التعل ا قب ة م الي في مرحل دريس الجم ة والت الحرص على الجماليات المعرفي
  .ميةيالتعل والبيئةالمنهاج وهذا يتطلب إعادة ترتيب عناصر 
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 ر      بما أن شخصية الفرد تتسم بالثبات ا اليعتب ة فيه رات جوهري النسبي، وإمكانية إحداث تغيي
ون      ذين يملك ين ال اف المعلم ي اآتش ة ف ذ البداي ود من ز الجه ي أن ترآ ذا ينبغ هًال، ل رًا س أم
ة تتسم          ذ مواقف تعليمي ى تنفي ادرين عل ين ق وا معلم االستعداد الفطري والشخصي ألن يكون

ن الكارزم    ث ع ز والبح ي، والترآي ال المعرف ين   بالجم ؤالء المعلم دى ه ية ل ا الشخص
  .المحتملين، ومن ثم تعريضهم لبرامج التأهيل والتدريب التربوي الفاعل

   آما أن برامج إعداد المعلمين عليها أن ترآز على الفهم الجمالي للمجال المعرفي إلى جانب
ذا ي   " الفهم المفاهيمي" ة، وه ة المختلف م   في إعداد المعلمين لتدريس المواد األآاديمي تطلب فه

ي     عيد مهن ى ص م عل وير المعل ادة وتط ل م ية آ اليب  ( خصوص اته وأس د ممارس تجوي
ية اعي)التدريس رين  ( ، واجتم ع اآلخ ارات التواصل م ك مه ع ( ، وشخصي)يمل ل م التعام

  ). ٢٠٠٣حرب، ) (القيود، واعتبا التدريس فنًا

 اتهم لتحسين     ولعل هذا البحث يساهم في توجيه انتباه المعلمين التقليديين إلى بذل أقصى طاق
بما يحسن من مهارات التفكير لطلبتهم  والسيما اإلبداعي منها باستخدام الجماليات المعرفية 

  .أساليبهم قدر اإلمكان

       د من األبحاث ى مزي ة في     من المؤمل أن تقود هذه الدراسة إل ات المعرفي الستخدام الجمالي
د   التفكير تنمية أنواع أخرى من  ر الناق ل التفكي وين       مث ر بأسلوب حل المشكالت وتك والتفكي

  .وغيرهاالمفاهيم والتذآر 
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