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امللخ�ص

هدفت الدرا�سة احلالية�إلى حتديد اخل�صائ�ص املنهجية امل�ستخدمة والأهداف من درا�سة مفهوم
اخليال واملجاالت التي دُر�س مفهوم اخليال وحتديد �أ�شكاله و�أبعاده يف الدرا�سات العربية التي تناولت هذا
املفهوم من عام � 2004إلى 2015م التي بلغ عددها ( )32درا�سة منها  26درا�سة من�شورة يف قاعدة بيانات
دار املنظومة و 6درا�سات جامعية من ق�سم تربية املوهوبينفي جامعة اخلليج العربي ،ومت ا�ستخدام املنهج
الو�صفي وفق �أ�سلوب حتليل املحتوى للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة� .أظهرتالنتائج ب�أن املنهج التجريبي و�شبه
التجريبي ،هما الأكرث ا�ستخدام ًا يف الدرا�سات العربية ،و�أغلب تلك الدرا�سات تناولت اخليال العلمي ك�شكل
من �أ�شكال اخليال .من زاوية �أخرى تبينّ ب�أن الطريقة الأكرث ا�ستخدام ًا جلمع بيانات مفهوم اخليال هي �أداة
القيا�س اللفظية املكتوبة ،و�أكرث البيانات اعتماد ًا هي الكمية ،والفئة الأكرث تركيز ًاعليها هي املرحلة االبتدائية
واملتو�سطة ،كذلك ظهر ب�أن �أكرث هدف مت الرتكيز عليه هو تنمية اخليال ويليه االرتباط ثم املقارنة .و�أظهرت
النتائج �أي�ض ًا ت�شعب مفهوم اخليال؛ حيث تبينّ ب�أن اخليال كمتغري عام ا�شتمل على (ُ )12بعدً ا خمتلف يف
مجُ مل الدرا�سات امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية .انتهت الدرا�سة �إلى بع�ض التو�صيات ك�أهمية ذكر القدرات
الذهنية املحددة ملفهوم اخليال بدقة عند درا�سته ،وعمل مقايي�س عربية حديثة للخيال مع مراعاة عدم
تداخلها مع مفاهيم نف�سية �أخرى.

الكلمات املفتاحية :درا�سة م�سحية حتليلية ،اخليال ،اخل�صائ�ص املنهجية

http://journals.uob.edu.bh

89

Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 1 (Apr. 2018)

An AnalyticalSurvey of the Studies that
Explored the Methodology, Objectives,
Fields, Shapes and Dimensions of the
Imagination Concept between 2004-2005
Fatima Ahmed Al-Jasim
Arabian Gulf University

Yousef Haider Habib AlQattan
Ministry of Education

Kingdom of Bahrain

Kingdom of Bahrain

Abstract
This study aimed to identify the methods and goals of studying the imagination
concept, its fields, and its types and factors in the Arabic studies,which studied this
concept between 2004 and 2015. (32) studies were analysed in this study, (26) studies
werer etrieved from Dar Almandhoma database and (6) studies done in the Arabian
Gulf University Gifted Education section. The descriptive method according to
content analysis style was usedto answer the study questions. The results showed
that the experimental methods and the quasi were the most methods used in these
studies. The majority of these studies considered scientific imagination as a type of
the imagination concept. In addition, the written verbal tools andthe quantitativedata
were the most used. Arabic studies focused on elementary and middle school. Also
they focused on developing the imagination then on correlation and comparison.
In addition, the results showed that the imagination concept was very divergent.
It included (12) different factors in these studies. The study concluded with some
recommendations like mentioning the specific mental abilities when studying
imagination. Also developing new Arabic measures for imagination paying attention
to interference with other psychological concepts.
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مدخل �إلى الدرا�سة
حظي اخليال باهتمام الباحثني يف جمال علم
النف�س املعريف والعلوم الرتبوية كونه �أحد العمليات
املعرفية ذات الأثر الوا�ضح على �سلوك الفرد ،وذكر
تومب�سون � Thompson 1990أن الفال�سفة القدماء
�أمثال �سقراط و�أفالطون و�أر�سطو وبريكلي وغريهم
تطرقوا �إليه� ،إال �أن حماولة درا�سته ب�أ�سلوب علمي
لتحديد طبيعته و�أثره على العمليات املعرفية
الأخرى جاءت مت�أخرة وفق ما ذكره جاردنر
 ،1983 Gardnerحيث ظهرت �أولى الدرا�سات التي
تناولت مفهوم اخليال يف �أواخر عام 1800م،وحول
دوره يف عمليات التفكري .ويف �أواخر اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي اهتم علماء النف�س التجريبي
بدرا�سة اخليال ووظائفه يف عمليات االحتفاظ
والتذكر (ورد يف الزغولوالزغول.)2011 ،
وينبغي الإ�شارة �إلى �أن مفهوم اخليال
 Imaginationيختلف عن مفهوم الت�ص ّور ،Imagery
فالت�ص ّور  Imageryهو عملية ذهنية ُتنتج �صور
ذهنية غري لفظية ميكن التحكم بها لتح�سني
الأداء وا�ستدعاء املعلومات و�إيجاد احللول
وغريها( ،)Graves & Schlemmer, 2009بينما
اخليال Imaginationهو القدرة على ر�ؤية الأ�شياء
بطريقة خمتلفة عما هي عليه ،فهو �سعة جتاوز
الواقع وبناء املمكن وغري املمكن (Lilijedahl,
 ،)2009كما �أ�شار روبن�سون (� )Robinson, 2011إلى
http://journals.uob.edu.bh
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�أن اخليال  Imaginationهو عملية �إح�ضار الأ�شياء
التي مل ُت�شاهَ د �إلى الدماغ ،ومن خالله ميتلك
الفرد قوة ال حمدودة للإبداع وي�ستطيع م�شاهدة
ما وراء املوقف احلا�ضر �سواء �أكان ذلك بر�ؤية
املا�ضي �أم ت�شكيل امل�ستقبل ،ويرى ريرب � Reberأن
اخليال كونه قدرة عقلية ن�شطة تقوم على تكوين
ال�صور والت�صورات اجلديدة �سواء �أكان ذلك
من خالل ا�ستعادة اخلربات املا�ضية �أم الرتكيز
على احلا�ضر �أو اال�ستعانة بتلك اخلربات لتكوين
خطط م�ستقبلية (ورد يف عبد احلميد.)1996 ،
و�أ�شار عبد احلميد �إلى بع�ض امل�صطلحات التي
قد تتداخل معه ،كم�صطلح (�صورة) امل�شتق من
كلمة  Limitationالالتينية التي تعني (حماكاة)،
وا�ستخدمت يف املجال ال�سيكولوجي مبعان متقاربة
مرتادفة له ،مثل :الت�شابه ،الن�سخة� ،إعادة الإنتاج،
وغريها ،وكلمة �صورة ا�ستُخدمت يف �أكرث من
م�صطلح كال�صورة الب�صرية التي تت�ضمن معنيني،
هما :ال�صورة احل�سية املنعك�سة على �شبكية العني
الناجتة عن انك�سار ال�ضوء على جهاز الإب�صار
ب�شكل منا�سب� ،أو من الناحية ال�سيكولوجية�إذ تعترب
�صورة متكونة يف الدماغ متثل الواقع اخلارجي بعد
زوال املثري الأ�صليوتكون قابلة للتغيري ،وقد تكون �إما
�صورة ب�صرية �أو �سمعية �أو مل�سية �أو متعلقة بالتذوق
بالفم �أو ال�شم ،و�أ�شار �أي�ض ًا �إلى م�صطلح التفكري
بال�صور الذي يعبرّ عن العملية الكلية للتفكري من
خاللها ،وم�صطلح التخ ّيل الذي ي�شري �إلى ن�شاط
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ال �شعوري �أو غري حمكوم �أو ال ميكن توجيهه �أو ال
يتحكم فيه ال�شخ�ص الذي يقوم به �أو ينغم�س فيه
كبديل للواقع (عبد احلميد ،وخليفة.)2005 ،
كما ي�شري حنورة  1986الذي اهتم بدرا�سة
اخليال �إلى �أن الن�شاط اخليايل هو معاجلة ال�صور
الذهنية ،وكما �أ�شار يف عام � 1990إلى وجود
ت�سا�ؤالت كثرية حول طبيعة هذا الن�شاط (ورد يف:
حنورة.)2003 ،ومن هذا املنطلق وبعد التعرف
على بع�ض التوجهات والآراء حول مفهوم اخليال
حتاول الدرا�سة احلالية معرفة اجلوانب املنهجية
واملعرفية للدرا�سات العربية التي تناولت مفهوم
اخليال من عام � 2004إلى 2016م.
وتوجد بع�ض التعريفات الواردة للخيال كمفهوم
عام ،ف ّعرفع �أبو �سيف (� )2006أنه قدرة معرفية
تمُ ّكن ال�شخ�ص من ت�شكيل بع�ض العنا�صر يف حياته
ك�صور ذهنية منا�سبة ملرحلته العقلية و ُتخزّن يف
ذاكرته بعد ذلك .وذكر ديبورتر DePorter 2000
ب�أنه قدرة تمُ ّكن ال�شخ�ص من ا�ستخدام حوا�سه
ذهني ًا كالب�صر وال�سمع والإح�سا�س ،و�أتى اخليال
مب�صطلح �آخر كال�صور الذهنية التي ع ّرفها بايفيو
 Paivio 1980ب�أنها متثيالت تتكون يف ذهن ال�شخ�ص
للعامل من حوله ويكون واعي ًا لها (ورد يف :البلو�شي،
 .)2004وع ّرفه هويرويتز  Hoirowits 1978حتت
م�صطلح التفكري بال�صور على �أنه عملية ذهنية تقوم
على ال�صور (ورد يف :خليفة ،)2010 ،كما ّعرفه
كمفهوم عام عبد املنعم وفوزي ( )2010على �أنه
جمموعة تخيالت ب�صرية من�سقة قد تكتمل وي�صل
من خاللها ال�شخ�ص �إلى عمل فني �إبداعي حم ّدد،
وعرفه �أحمد ( )2005حتت م�صطلح التخ ّيل العقلي
ّ
على �أنه منط من �أمناط التفكري ميثل الأ�شياء
�أو الأحداث غري املوجودة على �شكل �صور ذهنية
مبختلف الإح�سا�سات كالب�صر وال�سمع والتذوق
واللم�س وال�شم واحلركة ،ويت�ضمن هذا النمط �أي�ض ًا
القدرة على التحكم باخلربات ال�سابقة املخزنة يف
الذاكرة ك�إجراء الدمج والرتكيب و�إعادة الرتكيب
عليها؛ مما ينتج عن ذلك �صور غري واقعية خمتلفة
عن خرباته ال�سابقة.
http://journals.uob.edu.bh
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وتناولت عدة نظريات مفهوم اخليال وتداخلها
مع مفاهيم نف�سية �أخرى ،كنظرية الرتميز املزدوج
(الثنائي)  Dual-Coding Theoryالتي اقرتحها
بايفيو  Paivio 1971حول تف�سري طريقة الرتميز يف
الذاكرة طويلة املدى ،وافرت�ض ب�أن عملية ترميز
املعلومات لتخزينها يف الذاكرة طويلة املدى تتم
وفق نظامني مرتابطني لغوي �أو لفظييم ّثل املعلومات
اللفظية ،و�صوري �أو تخيلي ومي ّثل املعلومات
املكانية والفراغية (ورد يف الزغولوالزغول،
 .)2011يف هذه النظرية تداخل مفهوم التخيل
مع الت�صور حيث �أ�شار �إلى �أن التخيل هو نظام
لرتميز املعلومات لتخزينها يف الذاكرة طويلة
املدى وا�سرتجاعها الحق ًا ومي ّثل املعلومات املكانية
والفراغية ،مما ي�شري �إلى تداخله �أي�ض ًا مع وظيفة
الذاكرة العاملة (ق�صرية املدى) �أو �أن التخيل
جزء منها�،أو رمبا تناق�ش هذه النظرية يف الأ�سا�س
مفهوم الذاكرة طويلة املدى وق�صرية املدى وخالل
تناقلها مت تداخلها مع مفهوم التخيل بنا ًء على فهم
الباحثني للنظرية.
Functional
ونظرية التكاف�ؤ الوظيفي
 Equivalenceل�ستيفن كو�سيلني Stephen Kosslyn
نق ًال عن م�ؤلفاته مع جمموعة م�ؤلفني يف هذه
النظرية ،والتي �أراد بها الربهان على �أن عملية
معاجلة ال�صور الذهنية تعمل بطريقة م�شابهة
لإدراك الواقع ،وبذلك تت�صف ال�صور الذهنية
ب�صفات مكانية �شبيهة بنظائرها يف الواقع ،و�أن
الأفراد يختلفون يف قدرتهم على نقل ال�صور
الذهنية مبعنى تعدد ال�صور الذهنية ويختلفون
يف درجة و�ضوحها ،و�أن ال�صور الذهنية �أ�سرع
و�أف�ضل من الن�صو�ص يف تذكرها .و�أ�شار �إلى وجود
ثالث قدرات للتخيل ،وهي :تدوير ال�صور ،ومعاين
ال�صور ،وجتميع جمموعة �أجزاء ل�صورة واحدة
(ورد يف �أحمد.)2005 ،يف هذه النظرية ت�ضمن
اخليال جمموعة مفاهيم ،وهي :الطالقة (تعدد
ال�صور الذهنية) �أو تذكر جمموعة �صور ذهنية،
ودرجة و�ضوح ال�صور الذهنية ،والتدوير الذهني،
والإدراك (معاين ال�صور) ،والرتكيب (جتميع
جمموعة �أجزاء ل�صورة واحدة).

92

Fatima Al-Jasim & Yousef AlQattan: An AnalyticalSurvey of the Studies ...

وت�صف نظرية الو�صف �أو النظرية االفرتا�ضية
 Propositional Theoryلبيلي�شني نق ًال عن توما�س
 Thomas, 1999وباركني  Parkin, 2000ال�صور
الذهنية �أو اخليال ب�أنه نتاج العمليات الإدراكية
اللفظية �أو الب�صرية على ال�سواء ،و�أن ال�صور
الذهنية تعبرّ عن افرتا�ضات ت�صف امل�شاهد
احل�سية وت�شري �إلى املعنى املت�ضمن يف ال�شكل �أو
احلدث� ،أي �أنها تهتم باملحتوى (ورد يف� :أبو �سيف،
 .)2006ويت�ضح �أن هذه النظرية قريبة يف معناها
من نظرية التكاف�ؤ الوظيفي لكو�سلني Kosslyn
�سابقة الذكر ،حيث �إن النظريتني قريبتان من
مفهوم الإدراك� ،إ ّال �أن الفرق بينهما هو �أن بيلي�شني
�أ�شار �إلى اخليال باعتباره نتاج للعمليات الإدراكية،
وكو�سلني �أ�شار �إلى الت�شابه بني اخليال والإدراك.
يت�ضح ب�أن الأ�سلوب املتبع يف النظريات املف�سرة
للخيال للو�صول �إلى نتائجها هو التحليل العميق
للبيانات ،بغ�ض النظر عن املنهجية املتبعة �سواء
�أكانت جتريبية �أم مقارنة �أم غريها.
و ُبذلت جهود �أخرى يف درا�سة مفهوم اخليال
حيث ذكر بياجيه (� )Piaget, 2000أن الفرد يف
املرحلة احل�س حركية ( Sensorimotor Stageمن
الوالدة �إلى �سنتني) ال ميكنه متثيل الأ�شياء ذهني ًا.
,ذلك ي�شري �إلى عدم قدرة الفرد يف هذه املرحلة على
تكوين ال�صور الذهنية وبالتايل ال ميكنه التخيل.
و�أ�شار �سوبوتينا (� )2010إلى �أن اخليال عبارة
عن ظاهرة نف�سية يخت�ص بها الإن�سان ،وهو
�إمكانية تكوين ت�صورات جديدة من خالل معاجلة
اخلربات ال�سابقة ،و�أ�شار �أي�ض ًا �إلى م�صطلح �آخر
للخيال وهو (فنتازيا) الذي يعبرّ عن انعكا�س
للواقع واالنتقال به �إلى خارج حدود ما ميكن �إدراكه
ب�شكل مبا�شر ،فمن خالل اخليال تت�شكل جمموعة
�صور عقلية غري موجودة متام ًا �أو غري موجودة يف
اللحظة الراهنة.
وع ّرف روبن�سون  Robinsonاخليال
 Imaginationب�أنه عملية �إح�ضار الأ�شياء التي مل
ُت�شاهد �إلى الدماغ ،ومن خالله ميتلك الفرد قوة ال
http://journals.uob.edu.bh

حمدودة للإبداع وي�ستطيع م�شاهدة ما وراء املوقف
احلا�ضر �سواء بر�ؤية املا�ضي �أو ت�شكيل امل�ستقبل
(.)Robinson, 2011

وميكن تلخي�صاجلهود العلمية حول مفهوم
اخليال ،ب�أن اخليال عبارة عن �إعادة ت�شكيل �أو
حتوير للواقع املخزن يف الذاكرة ،حتى تت�شكل
جمموعة �صور ذهنية خمتلفة عما يتم ا�ستقباله
من الواقع ،بالإ�ضافة �إلى طباقه مع مفهوم التفكري
الإبداعي كونه ي�شري �أي�ض ًا �إلى تكوين الت�صورات
اجلديدة� ،إال �أن الفكرة الإبداعية ت�شرتط الوظيفة
�أو القيمة بخالف اخليال املو�ضح يف العر�ض
ال�سابق والذي ي�شري �إلى الت�ص ّور الذهني اجلديد
بالن�سبة خلربات الفرد ال�سابقة .وقد ن�ستنتج من
العر�ض ال�سابق �أي�ض ًا� ،أن الفرد يف املرحلة احل�س
حركية واملرحلة قبل الإجرائية مهي�أ بدرجة كبرية
لإنتاج ال�صور غري الواقعية وقد ي�صل �إلى الأفكار
الإبداعية؛ ذلك لأن ال�صور الذهنية هي ال�شكل
الأ�سا�سي للتخيل املت�ضمن لتفكريهكما ُذكر �سابق ًا،
وبالتايل يزداد الرتكيز عليه.
حاولت ع ّدة درا�سات حتليل اخليال و�إيجاد
الأبعاد املمثلة له فقط،كدرا�سة �أحمد ()2005
الذي ا�ستخدم منهجية التحليل العاملي لدرا�سة
البناء العاملي للتخيل الذهني وعالقته بالإبداع
وحل امل�شكالت ،طبقها على عينة من طلبة كلية
الرتبية ،وا�ستخدم ا�ستبيان التخيل الذهني
واختبار القدرة على التفكري الإبداعيواختبار حل
امل�شكالت ،وبعد التطبيق وت�صحيح �أدوات الدرا�سة
تبينّ بعد ا�ستخدام التحليل العاملي التوكيدي�،أن
عامل اخليال تنتظم حوله جمموعة عوامل فرعية،
هي( :الأحالم و�أحالم اليقظة ،والتخ ّيل عن
طريق احلوا�س ،والتخ ّيل الب�صري ،والتفكري وحل
امل�شكالت ،وما وراء اخليال) .وبا�ستخدام حتليل
االنحدار املتعدد املتدرج تبينّ وجود ارتباط قوي
و�إيجابي بني �أبعاد اخليال وكل من التفكري الإبداعي
وحل امل�شكالت� ،أي �أنه كلما ارتفعت درجات عوامل
التخيل الذهني ارتفعت درجات التفكري الإبداعي
ودرجات حل امل�شكالت لدى الطلبة.
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ت�شري الدرا�سة ال�سابقة �إلى وجود جمموعة �أبعاد
للخيال،مما يتفق مع نظرية كو�سلني حول وجود
جمموعة قدرات للتخيل مع اختالف تلك القدرات
بني النظرية والدرا�سة ال�سابقة ،وامل�أخذ على هذه
الدرا�سة هو اعتبارمفهوم حل امل�شكالت تارة ك�أحد
عوامل اخليال وتارة �أخرى كقدرة منف�صلة عنه،
فمن الطبيعي �سيكون معامل االرتباط بني اخليال
وحل امل�شكالت مرتفع و�إيجابي �إن كان �أحد �أبعاد
اخليال.
وقام �أبو �سيف ( )2006بدرا�سة هدفت �إلى
الك�شف عن �أبعاد اخليال الأ�سا�سية ووظيفته
املعرفية لدى عينات من الطفولة املت�أخرة واملراهقة
املتو�سطة وال�شباب وال�شيخوخة ،وا�ستخدم الباحث
ثالثة مقايي�س وهي مقيا�س ا�ستخبار اخليال
واملكون من جمموعة عبارات لفظية تعبرّ عن �ستة
�أبعاد ،هي :الوعي ،واملرونة ،والت�صور ،و�أحالم
اليقظة ،واالن�سحاب من الواقع ،واالحتفاظ
باالجتاه ،وا�ستخدم �أي�ض ًا مقيا�س الأ�شكال
اخليالية واختبار التدوير الذهني ،و�أ�شارت النتائج
�إلى وجود فروق وا�ضحة بني عينات الدرا�سة على
�أبعاد اخليال ،حيث تفوقت فئة املراهقة يف ُبعد
الوعي على بقية الفئات ،ومل تظهر فروق وا�ضحة
بني فئتي ال�شباب وال�شيخوخة يف هذا ال ُبعد ،كما
�أ�شارت النتائج �إلى تفوق فئة ال�شيخوخة على بقية
الفئات يف الأداء على مقيا�س الأ�شكال اخليالية،
و ُيرجع الباحث ال�سبب يف ذلك �إلى �أثر اخلربات
احلياتية ال�شخ�صية على اخليال.
اتفقت الدرا�سة ال�سابقة مع ما �سبقها من
درا�سات يف ُبعد �أحالم اليقظة والتخ ّيل الب�صري
�أو الت�ص ّور ،مما ي�شري �إلى ا�ستقرار هذا ال ُبعد
�إلى ح ّد ما ،كما �أن هذا البعد رمبا يكون م�شابه ًا
للرتميز الب�صري يف نظرية الت�شفري املزدوج
لبايفيو و�أي�ض ًا قد يكون م�شابه ًا ل ُبعدي و�ضوح
ال�صور الذهنية والتدوير الذهني لنظرية التكاف�ؤ
الوظيفي لكو�سلني ونظرية الو�صف لبيلي�شن حيث
تناولت الدرا�سة ال�سابقة اخليال معتربةال�صور
الذهنية جزء منه ،كما ا�ستخدمت هذه الدرا�سة
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اختبار التدوير الذهني لال�ستدالل على اخليال
لدى العينة ،مما يتفق مع ر�أي كو�سلني يف �أنه �أحد
�أبعاد اخليال .كما �أن تفوق ال�شباب يف ُبعد الوعي
قد ي�شري �إلى احتمالية ارتفاع القدرة على التذكر
والتحكم بال�صور الذهنية من الطفولة �إلى �أن
ت�صل �إلى �أق�صاها يف مرحلة املراهقة ثم تنخف�ض
بعد ذلك مع تقدم الفرد يف العمر.
قامت هيدر ( )Heider, 2003بدرا�سة
ا�ستعر�ضت فيها مفهوم اخليال وكيف يكون
مركز ًا للعملية النف�سية ،والعالج النف�سي ،والعالج
الديناميكي النف�سي ،من خالل التحقق من مفهوم
اخليال وفقمنظور �أربع مدار�س �أ�سا�سية وهي:
الظواهر  Phenomenologyو ُيق�صد به “النهج
الذي يركز على درا�سة الوعي والأ�شياء من خربة
مبا�شرة” ( ،)Google, 2017وعالج اجل�شتالت
 ،Gestalt Therapyوعلم النف�س التحليلي
 ،Analytical Psychologyوعلم النف�س التوراتي
 ،Archetypal Psychologyو�أ�ضافت ب�أن �أ�سا�س
علم النف�س ال�سريري هو التعددية Multiplicity
وعمق احلياة النف�سية الداخلية ،و�أظهر البحث �أن
تعددية الالوعي Multiplicity of the Unconscious
تَظهر ب�شكل خيايل خالل و�سائل �أو �أ�شكال
خمتلفةكالأحالم و�أحالم اليقظة ،وال�صور
التلقائية  ،Spontaneous Imageryوغريها من
الأ�شكال كالأحا�سي�س والأمرا�ض اجل�سدية،فذكرت
�أن املنهج الظواهري Phenomenological Method
يتيح املجال لر�ؤية الظواهر  Phenomenaعلى �أنها
عملية نف�سية بدايتها اخليال ،واملعالج النف�سي
وفق عالج اجل�شتالت  Gestalt Therapyي�شارك
املر�ضى رحلتهم اخليالية ،ويف علم النف�س
التحليلي ُ Analytical Psychologyت�شبه ال�صورة
على �أنها �صوتي�سمعه ال�شخ�ص يف خيالهتحت
م�صطلحال�صوت اخلرايف للعقل Mythopoetic
 ،Voice of Psycheفذكر ب�أن جونغ  Jungفهم ب�أن
اخليال له لغة جمازية وذكرها حتت م�صطلح
Imagination

of

Language

Metaphorical

وهي نف�سها لغة ال�شخ�صية والالوعي اجلمعي
� ،Collective Unconsciousأما علم النف�س التوراتي
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في�ضع اخليال فيما ي�سمىخيال ماندا�س
 Imaginalisلكوربن  Corbinوالذي ي�شري �إلى ما
ي�شبه التواجد بني العامل احل�سي والروحي (Croner
.)& Joshi, 2012
يف الدرا�سة ال�سابقة بدا اهتمام مدار�س علم
النف�س يف درا�سة هذا املفهوم وظهرت �أهميته
للعالج النف�سي �سوا ًء كان ك�صورة ذهنية مرئية �أو
�سمعية �أو غريها من احلوا�س� ،إذ �أن اخليال ُيعترب
و�سيلة ات�صال بني ال�شخ�ص وعامله الداخلي �أو بني
الوعي والالوعي.
ويف جمال التعرف على امل�صطلح الدال لهذا
املفهوم قام كل منمينزي�س وتايلور (& Menzies
)Taylor, 2004بدرا�سة هدفت �إلى حتليل مفهوم
الت�ص ّور  Imageryلدى العاملني يف ِمهن علم ال�صحة
 ،Health Science Professionsمبعنى معرفة الر�أي
�أو االتفاق اجلماعي على هذا املفهوم ،وذلك بعد
مالحظة عدم التنا�سق يف ا�ستخدام تعريفات
الت�ص ّور �أو امل�صطلحات الدالة عليه ،فا�ستخدما
املنهج اال�ستقرائي للتعرف على املعاين الو�صفية
التي يتم ا�ستخدامها ملفهوم الت�صور ،وتو�صال
من خالل النتائج �إلى �أنالبديل ال�سائد للت�صور
الذهني Imageryهو  ،Visualizationو�أن الت�ص ّور
يت�صف مبجموعة �صفات تظهر يف التعريف
التايل:الت�ص ّور  Imageryكوظيفة عقلية هو خربة
حياتية ديناميكية ،و�شبه واقعية ،Quali-reality
وعملية نف�سية في�سيولوجية.Psychophysiological
تبينّ الدرا�سة ال�سابقة وب�شكل وا�ضح �أن مفهوم
الت�ص ّور متداخل مع بع�ض املفاهيم الأخرى ،غري
�أن الدرا�سات العربية عند تناولها لهذا املفهوم من
م�صادر �أجنبية كهذه الدرا�سة رمبا ترتجمه �إلى
اللغة العربية مب�صطلحات خمتلفة ،الأمر الذي يقود
�إلى تفاقم التداخل يف املفاهيم .كذلك �أو�ضحت
هذه الدرا�سة جمموعة �صفات للت�ص ّور للداللة
عليه ،وقد ت�ساعد يف حتديد �أبعاد هذا املفهوم،
وجند �أي�ض ًا ما يتفق مع نظرية التكاف�ؤ االفرتا�ضي
لكو�سلني  Kosslynعندما ذكر �أن معاجلة ال�صور
الذهنية تعمل بطريقة م�شابهة لإدراك الواقع� ،أي
Mundus
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�أنها تت�صف ب�صفات مكانية �شبيهة بنظائرها يف
الواقع ،و�أن الأفراد يختلفون يف قدرتهم على نقل
ال�صور الذهنية ودرجة و�ضوحها.
ويف جمال اخليال العلمي قام هو وواجن وت�شينج
( )Ho, Wang & Cheng, 2013بدرا�سة هدفت �إلى
الك�شف عن امليكانيزمية والعوامل امل�ؤثرة على
عملية اخليال العلمي لطلبة املرحلة االبتدائية ،ومت
تعليم ت�سعة طلبة من ِقبل جمموعة معلمني للدخول
�إلى املعر�ض العاملي للمخرتعني ال�صغار يف تايوان
( ،)IEYIومت جمع البيانات من خالل املقابالت
ال�شخ�صية للمعلمني والطلبة وامل�شاهدات
ال�صفية ،ومت حتليل البيانات با�ستخدام املنهج
النوعي وترميزهم با�ستخدام برنامج ATLAS.
 ،ti softwareوتو�صلت النتائج �إلى ثالث مراحل
لعملية اخليال العلمي هي :املرحلة البدائية
 ،Initiation Stageومرحلة التعديل الديناميكي
 ،Dynamic Adjustment Stageومرحلة التنفيذ
العملي االفرتا�ضي Virtual Implementation
 ،Stageبالإ�ضافة �إلى وجود عوامل م�ؤثرة على
الأفراد خالل عملية اخليال العلمي بعوامل داخلية
(مثل الدافعية والتنظيم ال�شخ�صي) وخارجية
(مثل البيئة الأ�سرية ،وتوجيه املعلمني ،وتفاعل
الأقران ،وخربات حياتية متعددة).
يت�ضح من الدرا�سة ال�سابقة �أن مفهوم اخليال
وا�ضح املعامل وميكن حتديده من خالل املقابالت
ال�شخ�صية وامل�شاهدات ال�صفية مع وجود م�ستويات
خمتلفة له .و�أن اخليال تنتظم حوله العوامل
التالية :الأحالم و�أحالم اليقظة ،والتخيل عن
طريق احلوا�س ،والتخيل الب�صري ،والتفكري وحل
امل�شكالت ،وما وراء اخليال .و�أن تكوين ال�صورة
الذهنية �سواء كانت مرئية �أو �سمعية �أو غري ذلك
جزء �أ�سا�سي من عملية اخليال .ومت تناول اخليال
على �أنه عملية ذهنية فهو يت�ضمن جمموعة مراحل
قد مل تًذكر يف الدرا�سات ال�سابقة ب�شكل كامل،
ولكن ميكن ا�ستنتاجها وهي :الإدراك ،وا�ستدعاء
املعلومات ،والت�ص ّور (املرئي وغري املرئي)،
التدوير الذهني ،وتلك املراحل من املمكن �أن
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تتداخل مع خمتلف عمليات التفكري كالتحليل
والرتكيب واال�ستقراء واال�ستنباط و�أثناء القراءة
والكتابة والعالج النف�سي كما ُذكر يف درا�سة هيدر
( .)Heider, 2003كما يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة
ب�أن مفهوم اخليال غري حمدد ب�شكل �صريح؛ �إذ
والتوجهات يف بع�ض املالمح
تتفق بع�ض الدرا�سات
ّ
�أو العوامل وتختلف يف بع�ضها الآخر ،الأمر الذي
يدعو �إلى املزيد من البحث يف مالمح هذا املفهوم.
م�شكلة الدرا�سة

ُيعد اخليال بطبيعته ظاهرة نف�سية معقدة
و�صعبة التحديد � ،اّإل �أنها حظيت باهتمام الباحثني
�أمثال بايفيو  Paivioوكو�سيلني  Kosslynوبياجيه
 Piagetوجيلفورد Guilfordوجاردنر Gardner
وحنورة (ورد يف�:أحمد2005 ،؛ عبد احلميد،
.)2009وتناولت درا�ساتعربيةع ّدة مفهوم
اخليالوظهرت تعريفات و�أ�شكال خمتلفة له وعدد
من الأبعاد (العوامل) املمثلة له (يت�ضمن ملحق
( )1قائمة بالدرا�سات املحللة) ،فمما ت�ضمنته
التعريفات الواردة للخيال كمفهوم عامما ذكره �أبو
�سيف ()2006على �أنهقدرة معرفية لت�شكيل بع�ض
العنا�صر ك�صور ذهنية ثم ُتخزّن يف الذاكرة بعد
ذلك.وذكر ديبورتر  DePorter, 2000ب�أنه القدرة
على ا�ستخدام احلوا�س ذهني ًا ،و�أتى بو�صف
دقيق حتت م�صطلح �آخر كال�صور الذهنية التي
ع ّرفها بايفيو  Paivio, 1980ب�أنها متثيالت ذهنية
للعامل اخلارجي (ورد يف :البلو�شي.)2004 ،وذكر
هويرويتز Hoirowits, 1978م�صطلح التفكري
بال�صور والذي قد يكون قريب ًا من اخليالعلى �أنه
عملية ذهنية تقوم على ال�صور (ورد يف :خليفة،
 ،)2010كما ذكرعبد املنعم وفوزي ()2010
احتمالية تو�صل ال�شخ�ص �إلى العمل الفني
الإبداعي من خالل جمموعة تخيالت ب�صرية
وعرفه �أحمد ( )2005حتت
من�سقة ومكتملةّ ،
م�صطلح التخ ّيل العقلي على �أنه منط من �أمناط
التفكري ميثل الأ�شياء احل�سية غري املوجودة على
�شكل �صور ذهنية ،ويت�ضمن هذا النمط �أي�ض ًا
القدرة على التحكم باخلربات ال�سابقة املخزنة يف
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الذاكرة ك�إجراء الدمج والرتكيب و�إعادة الرتكيب
عليها ،مما ينتج عن ذلك �صور غري واقعية خمتلفة
عن خرباته ال�سابقة.
مما �سبق يت�ضح اخللط بني جمموعة مفاهيم
كالذاكرة واخليال وال�صور الذهنية ،فقد يخلط
البع�ض بني ما يتذكره ال�شخ�ص وما يك ّونه من
�صور ذهنية غري موجودة يف ذاكرته ،وقد يقت�صر
البع�ض على ال�صور الذهنية ال�شكلية الب�صرية،
كما ن�شري �إلى ما تط ّرق �إليه �أحمد ( )2005حول
ك�شف بع�ض االختبارات الذهنية عن �إمكانيات
اخليال لدى الفرد ب�شكل غري مبا�شر �أو غري حمدد
يف املقيا�س ،كمقايي�س الذكاء مثل مقيا�س ر�سم
الرجل جلون �إف ،وامل�صفوفات املتدرجة لرافن،
والقدرات العقلية الأولية لرث�ستون ،ومقايي�س
الإبداع كمقيا�س جيلفورد وتوران�س وغريهم ،يت�ضح
من ذلك ب�أن اخليال �إن �أطلقنا عليه م�صطلح قدرة
�أو عملية فهو مالزم لعمليات التفكري الأخرى
املذكورة �سابق ًا ولي�ست منف�ص ًال عنها� ،إذ يتطلب
حل �أ�سئلة امل�صفوفات املتدرجة لرافن القدرة على
فح�ص الأ�شكال املرفقة ذهني ًا وحماولة تدويرها
وتركيب بع�ض عنا�صرها ،مما يتفق مع التعريفات
ال�سابقة.
كما ظهر ملفهوم اخليال يف الدرا�سات العربية
ع ّدة �أ�شكال كاخليال الإبداعي ،واخليال الب�صري
�أو ال�شكلي ،واخليال العلمي�أو غري ذلك ،وظهرت
�أي�ض ًا ع ّدة �أبعاد �أو عوامل ملفهوم اخليال كالوعي،
واملرونة ،والت�صور ،و�أحالم اليقظة ،واالحتفاظ
باالجتاه ،واالن�سحاب من الواقع ،والتدوير العقلي،
والطالقة ،والأ�صالة ،واحليوية ،وبع�ض الأبعاد
الأخرى ،مما ي�شري �إلى عدم ا�ستقرار الدرا�سات
العربية يف تكوين هيكل حمدد ملفهوم اخليال،
وعليه تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الأ�سئلة
التالية:
1.ما الأهداف الأكرث انت�شار ًايف درا�سة مفهوم
اخليال يف الدرا�سات العربية التي تناولت
مفهوم اخليال خالل الفرتة من � 2004إلى
2015م؟
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2.ما�أ�شكال اخليال و�أبعادهالأكرث انت�شار ًا يف
الدرا�سات العربية التي تناولت مفهوم اخليال
يف الفرتة من � 2004إلى 2015م؟
3.ما املجاالت البحثية الأكرث انت�شار ًا يف
الدرا�سات العربية التي تناولت مفهوم اخليال
يف الفرتة من � 2004إلى 2015م؟
4.ما املنهجية الأكرث ا�ستخدام ًا يف الدرا�سات
العربية التي تناولت مفهوم اخليال يف الفرتة
من � 2004إلى 2015م ،من حيث املنهج
امل�ستخدم ونوع البيانات وطرق جمعها وطريقة
تناولها وفئة العينة امل�ستخدمة؟
�أهداف الدرا�سة

تتحدد �أهداف الدرا�سة يف النقاط التالية:
1.حتديد الأهداف الأكرث انت�شار ًايف درا�سة
مفهوم اخليال يف الدرا�سات العربية التي
تناولت مفهوم اخليال خالل الفرتة من2004
�إلى 2015م.
2.حتديد الأ�شكال و�أبعاد اخليال الأكرث انت�شار ًا
يف الدرا�سات العربية التي تناولت مفهوم
اخليال يف الفرتة من � 2004إلى 2015م.
3.حتديد املجاالت البحثية الأكرث انت�شار ًا يف
الدرا�سات العربية التي تناولت مفهوم اخليال
يف الفرتة من� 2004إلى 2015م.
4.حتديد املنهجية الأكرث ا�ستخدام ًا يف الدرا�سات
العربية التي تناولت مفهوم اخليال يف الفرتة
من � 2004إلى 2015م ،من حيث املنهج
امل�ستخدم ونوع البيانات وطرق جمعها وطريقة
تناولها وفئة العينة امل�ستخدمة.
�أهمية الدرا�سة

تتحدد �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:
الأهمية النظرية:
1.حتديد مفهوم اخليال يف الدرا�سات العربية
التي تناولته من عام � 2004إلى 2016م.
http://journals.uob.edu.bh

2.معرفة التوجهات البحثية يف الدرا�سات العربية
التي تناولت مفهوم اخليال من عام 2004
�إلى  2016ملإ عطاء ت�ص ّور (ر�ؤية) للأبحاث
امل�ستقبلية واال�ستفادة للدرا�سات الالحقة.
3.معرفة التداخالت يف مفهوم اخليال و�أبعاده
وتداخله مع غريه من املفاهيم.
الأهمية العملية:
1.اال�ستفادة من نتائج التحليل وو�ضع ت�صور
ملقايي�س تقي�س اخليال مبختلف �أ�شكاله.
2.الإ�سهام يف تنمية اخليال عرب و�ضع ت�صور
لبناء برامج لتنميته مبختلف �أ�شكاله.
م�صطلحات الدرا�سة

اخليالُ :يق�صد به يف الدرا�سة احلالية �أنه �أي
مفهوم ُورد يف الدرا�سات العربية (عينة الدرا�سة)
حتت م�صطلح (اخليال ،التخيل ،الت�صور ،ال�صور
الذهنية ،التدوير العقلي ،اخليال العلمي ،اخليال
الإبداعي) وما ي�شابهها من م�صطلحات ت�شري �إلى
معاجلة ذهنية للمعلومات.
منهجية الدرا�ساتُ :يق�صد به املنهجية
امل�ستخدمة يف الدرا�سات العربية (عينة الدرا�سة)
كاملنهج التجريبي ،و�شبه التجريبي ،واالرتباطي،
والو�صفي ،واملقارن ،وغريها من مناهج البحث.
نوعية البياناتُ :يق�صد بذلك كون البيانات
امل�ستخدمة يف الدرا�سة كمية �أم نوعية �أم خمتلطة
(كمية ونوعية).
طرق جمع البياناتُ :يق�صد بها الأدوات
امل�ستخدمة يف الدرا�سة جلمع البيانات �سواء�أكانت
�أداة واحدة �أم �أكرث ،وطبيعتها �سواء�أكانت تعتمد
على الأ�شكال امل�ص ّورة �أو املر�سومة� ،أو العبارات
املكتوبة� ،أو التلقني� ،أو غري ذلك.
فئة العينةُ :يق�صد بها الفئة امل�ستهدفة يف
الدرا�سة ،فيما �إن كانت من طلبة املرحلة االبتدائية
�أم اجلامعية �أم غري ذلك.
�أهداف البحثُ :يق�صد بها الأهداف التي �سعت
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الدرا�سات العربية (عينة الدرا�سة) �إلى حتقيقها
كتنمية اخليال� ،أو مقارنته �أو ارتباطه مع مفهوم
�آخر� ،أو قيا�س االجتاه نحوه� ،أو �أهداف �سعت �إلى
حتقيقها ملفاهيم �أخرى بجانب مفهوم اخليال.
جماالت البحث :وهي تق�سيم الدرا�سات
العربية (عينة الدرا�سة) بح�سب املجال الذي
تناولته يف درا�سة اخليال وفق ت�صنيف جماالت
العلم والتكنولوجيا Field of Science and
 )Technology (FOSيف دليل فرا�سكاتي Frascati
.)Manual (2007
�أ�شكال اخليالُ :يق�صد به حتديد �أ�سلوب ُيدر�س
من خالله اخليال �أو �أ�سلوب ممار�سة ال�شخ�ص
للخيال ،كاخليال العلمي ،واخليال الب�صري،
واخليال الأدبي ،وغريهم من الأ�شكال.
�أبعاد اخليال :وهي املكونات املحددة ملفهوم
اخليال كما جاءت يف الدرا�سات العربية (عينة
الدرا�سة) ،كالوعي ،واملرونة ،واحليوية ،وغريهم
من الأبعاد.
حدود الدرا�سة

اقت�صرت الدرا�سة احلالية على الدرا�سات
املن�شورة يف قاعدة بيانات دار املنظومة ودرا�سات
جامعة اخلليج العربي من عام � 2004إلى 2016م
التي تناولت مفهوم اخليالبمختلف �أ�شكاله.
منهجية الدرا�سة

�ستتبع هذه الدرا�سة �أ�سلوب حتليل املحتوى
�أو امل�ضمون  Content Analysisباعتباره
الأ�سلوب املنا�سب لتحقيق �أهداف الدرا�سة
عربحتليل م�ضمون الوثائق املتعلقة باملو�ضوع قيد
البحث(�أوزي،)2008 ،وذلك من خالل حتليل
الدرا�سات التي تناولت مفهوم اخليالبمختلف
�أ�شكالهمن عام � 2004إلى 2016م من �أجل التعرف
على بع�ض جزئياتها للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة
ال�سالفة الذكر ،وبالتايل ف�إن الدرا�سة احلالية
�ستعتمد على الأ�سلوب الكمي يف حتليل املحتوى
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الظاهر للدرا�سات ال�سابقة وفق ا�ستمارة حتليل
حمتوى الدرا�سات مرفق ( )1وذلك بعمل جداول
التكرارات والن�سب ،و�ستعتمد على الأ�سلوب النوعي
يف مناق�شةالنتائج.
�إجراءات الدرا�سة

1.1مت �إجراء اخلطوات التالية لإجناز الدرا�سة مع
العلم ب�أنها متداخلة �إلى حدٍّ ما:
2.2االطالع على بع�ض الدرا�سات العربية التي
تناولت مفهوم اخليال مبختلف �أ�شكاله.
�3.3إعداد ا�ستمارة حتليل حمتوى لدرا�سات اخليال
العربية باال�ستعانة مبا ت�ضمنته الدرا�سات
العربية ال�سابقة.
4.4حتكيم ا�ستمارة التحليل من قبل متخ�ص�صني
يف تربية املوهوبني وعلم النف�س.
5.5م�سح الدرا�سات العربية املن�شورة يف قاعدة
بيانات دار املنظومة ودرا�سات جامعة اخلليج
العربي التي تناولت مفهوم اخليال من عام
� 2004إلى .2016
6.6ح�ساب التكرارات يف ا�ستمارة حتليل حمتوى
الدرا�سات.
7.7عر�ض النتائج يف جداول التكرارات لكل �س�ؤال
من �أ�سئلة الدرا�سة على حده.
8.8مناق�شة نتائج كل �س�ؤال على حده.
9.9عر�ض تو�صيات الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة وعينتها

يتمثل جمتمع الدرا�سة يف الدرا�سات املن�شورة
باللغة العربية يف قاعدة بيانات دار املنظومة
ودرا�سات املاج�ستري يف جامعة اخلليج العربي
من � 2005إلى 2016م التي تناولت مفهوم اخليال
مبختلف �أ�شكاله ،ويو�ضح جدول ( )1عينة
الدرا�سةالآتية:
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جدول  :1عينة الدرا�سة
م

ال�سنة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الإجمايل

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

قاعدة بيانات
دار املنظومة
2
1
1
5
1
1
5
1
5
3
4
1
30

�أداة الدرا�سة

مت ا�ستخدام ا�ستمارة حتليل املحتوى لتحليل
حمتوى الدرا�سات العربية من عام � 2004إلى
2015م ،وذلك ملحاولة و�صفها و�صف ًا دقيق ًا منظم ًا
مو�ضوعي ًا لتحديد توجهها يف جمال اخليال خالل
هذه الفرتة ،ومت بناء هذه الأداة وحتديد فقراتها
مبا يخدم �أ�سئلة و�أهداف الدرا�سة.
ات�صفت الأداة باخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
التالية�:صدق املحتوى من خالل عر�ضها على
جمموعة حمكمني متخ�ص�صني يف تربية املوهوبني
وعلم النف�س بلغ عددهم  4حمكمني.كما مت ح�ساب
ثبات امل�صححني وذلك من خالل حتليل الدرا�سات
ب�شكل توافقي بني الباحثني للدرا�سة احلالية
واالتفاق على م�ضمون التحليل.
املعاجلة الإح�صائية

مت ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية لبنود
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درا�سات جامعة اخلليج
العربي
2
3
1
6

الإجمايل
2
1
1
5
3
1
8
1
6
3
4
1
36

ا�ستمارة حتليل املحتوى املعدة يف الدرا�سات العربية
املن�شورة يف قاعدة بيانات دار املنظومة ودرا�سات
جامعة اخلليج العربي لق�سم تربية املوهوبني من
عام � 2004إلى 2015م.
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

يف هذا اجلزء من الدرا�سة �ستتم الإجابة على
�أ�سئلة الدرا�سة من خالل و�صف النتائج املتمثلة
يف جداول التكرارات والن�سب وحتليلها نوعي ًا وفق
قراءة الباحثني لتلك الدرا�سات واطالعهما على
الأدب النظري.
النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول

الذي ين�ص على (ما الأهداف الأكرث انت�شار ًا
يف درا�سة مفهوم اخليال يف الدرا�سات العربية
التي تناولت مفهوم اخليال من عام � 2004إلى
2015م؟) و ُيو�ضح جدول ( )2التكرارات والن�سب
للهدف من درا�سة اخليال يف تلك الدرا�سات:
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جدول  :2الهدف من درا�سة اخليال
الهدف من درا�سة اخليال
تنمية اخليال
ارتباط
مقارنة
تنمية اخليال الب�صري والتفكري الب�صري
اجتاهات نحو اخليال العلمي وتنمية اخليال
تنمية التفكري الإبداعيوتنمية الدافعية للإجناز
تدري�س حروف الهجاء
تنمية مهارات التفكري الإبداعي
وتنمية القدرة على حل امل�شكالت
ا�ستقراء ال�صور الذهنية
الك�شف عن �أبعاده
تنب�ؤ
ارتباط ،مقارنة� ،سببي مقارن
الك�شف عن �أبعاد اخليال ،ارتباط ،مقارنة ،تنب�ؤ
1
تخفي�ض �سلوك اخلجل

ت�شري النتائج يف اجلدول ال�سابق �إلى �أن مو�ضوع
(تنمية اخليال) �شغل الكثري من الباحثني ،حيث
بلغت ن�سبة الدرا�سات فيه ( ،)%37.5ويليه
(االرتباط) الذي بلغت ن�سبته ( )%21.8ثم
(املقارنة) بن�سبة ( )%6.2ثم بقية الأهداف
اخلا�صة بدرا�سة اخليال ،وقد ترجع النتائج �أي�ض ًا
�إلى اعتماد الباحثني يف هذه الدرا�سات على ت�ص ّور
وا�ضح ملفهوم اخليال ،مما دعاهم �إلى تب ّني �أحد
التعريفاتوتطبيقه يف منهج جتريبيبهدف تنمية
اخليال ،حيث �أن �أغلب الدرا�سات العربية التي
ا�ستخدمت املنهج التجريبي تناولت اخليال العلمي
ك�شكل من �أ�شكال اخليال والذي اتفقت يف و�صفه
ن�سبي ًا ،وقد ترجع هذه النتائج �أي�ض ًا �إلى رغبة
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التكرار
12
7
2
1
1
1
1

الن�سبة
37.5
21.8
6.2
3.1
3.1
3.1
3.1

1

3.1

1
1
1
1

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

1

3.1

الباحثني يف الت�أكد من �إمكانية تنمية اخليال بعامة
توجههم يف
واخليال العلمي بخا�صة ،ولعل �سبب ّ
ال�سنوات الأخرية من عام � 2004إلى 2016م �إلى
درا�سة اخليال العلمي هو التقدم التكنولوجي الذي
�صار من �أ�سا�سيات احلياة.
النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين

الذي ين�ص على (ما �أ�شكال اخليال و�أبعاده
الأكرث انت�شار ًا يف الدرا�سات العربية التي تناولت
مفهوم اخليال من عام � 2004إلى 2016م؟).
و ُيو�ضح جدول ( )3التكرارات والن�سب لأ�شكال
و�أبعاد اخليال يف تلك الدرا�سات.
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جدول  :3م�صفوفة �أ�شكال اخليال و�أبعاده
اخليال
اخليال
�أ�شكال اخليال
اخليال الب�صري اخليال اخليال
كمتغري
العلمي الأدبي
�أو
الإبداعي
�أبعاده
عام
ال�شكلي
5
الوعي
2
12
املرونة
5
6
الت�صور
6
�أحالم اليقظة
5
االحتفاظ باالجتاه
5
االن�سحاب من الواقع
1
التدوير الذهني
1
�إطالق اخليال
االجتاه نحو اخليال
1
العلمي
2
املواقف االفرتا�ضية
2
2
7
الطالقة
2
7
الأ�صالة
2
7
احليوية
1
2
2
مل تُذكر
�أخرى
2
5
1
6
1
4
جمموع الأبعاد ل�شكل اخليال 12
20
24
20
16
48
ن�سب جمموع الأ�شكال %
تكرار �أ�شكال اخليال يف
1
12
1
2
17
الدرا�سات
الن�سبة التقريبية لتكرار
2.85 34.28 2.85
5.71 48.57
�أ�شكال اخليال يف الدرا�سات

ت�شري النتائج ب�أن مفهوم اخليال مت�شعب
وغري حمدد بد ّقة يف الدرا�سات العربية ،حيث
�إن (اخليال كمتغري عام) ا�شتمل على (ُ )12بعد
خمتلف يف جمموعة درا�سات ،و ُوجد خلط بينه
وبني (اخليال الإبداعي) يف الأبعاد املمثلة له� ،إ ّال
�أن (اخليال العلمي) يف الدرا�سات كان �أقل ت�شعب ًا
من (اخليال كمتغري عام) �إذ �أنه ا�شتمل على ()6
�أبعاد خمتلفة يف جمموعة درا�سات ،وي�شري اجلدول
ب�أن (اخليال الب�صري) و(اخليال الأدبي) مل
يحظى بالقدر الكايف من الدرا�سة ،مع العلم �أن
بع�ض الدرا�سات احتوت على �أكرث من �شكل للخيال.
http://journals.uob.edu.bh

�أ�شكال
�أخرى

1

جمموع
�أ�شكال اخليال
للبعد
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
4
2
25

1
20
2

35

5.71
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كما قد ت�شري النتائج �إلى اعتماد بع�ض
الدرا�سات على عدد حمدود من �أدوات القيا�س،
�أي اعتمدت على نف�س الأدوات يف درا�سة املفهوم،
وهما (مقيا�س ا�ستخبار اخليال لأبو �سيف) الذي
يف�سر تكرار الأبعاد الآتية :الوعي واملرونة والت�صور
و�أحالم اليقظة واالحتفاظ باالجتاه واالن�سحاب
من الواقع ،و(مقيا�س بناء ال�صورة اخليالية
مل�صري حنورة) الذي يف�سر تكرار الأبعاد املرونة
والطالقة والأ�صالة واحليوية وهي الأكرث تكرار ًا،
كما �أن �أبعاد مقيا�س حنورة مقاربة لأبعاد التفكري
الإبداعي يف اختبار توران�س (الطالقة والأ�صالة)
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بالإ�ضافة �إلى ُبعد املرونة يف الن�سخة ال�سابقة من
االختبار ،مما ي�شري �إلى اخللط يف مفهومي اخليال
والتفكري الإبداعي يف الكثري من الدرا�سات العربية
الناجت من ا�ستخدام هذا املقيا�س وتبني �أبعاده.
ويت�ضح من خالل النتائج �أي�ض ًا �أن البع�ض منها
يتفق مع النظريات �سالفة الذكر ،ك ُبعد الت�صور
اخلا�ص باخليال كمتغري عام يتفق مع نظرية
التكاف�ؤ الوظيفي ونظرية الو�صف ،و ُبعدي الطالقة
والتدوير الذهني يتفقان مع نظرية التكاف�ؤ الوظيفي
�أي�ض ًا ،كما تتفق �أبعاد �أحالم اليقظة والتخيل
الب�صري �أو الت�صور مع نتيجة التحليل العاملي
لدرا�سة �أحمد ( ،)2005و ُبعد الأ�صالة رمبا يتفق
مع �أحد �أبعاد نظرية التكاف�ؤ الوظيفي وهو جتميع
جمموعة �أجزاء ل�صورة واحدة �أو الرتكيب ،بينما
يختلف روبن�سون ( )Robinson, 2011مع ذلك ،ب�أنه
يعترب اخليال والإبداع �شيئني خمتلفني.
وخال�صة القول حول حتليل الدرا�سات التي
تناولت مفهوم اخليال مبختلف �أ�شكاله ب�أن هذا
املفهوم غري حمدد املعامل ،وتختلف التف�سريات
حوله حتى على م�ستوى النظريات العلمية ،وقد
يرجع ذلك �إلى اختالف �إدراك الباحثني لهذا
املفهوم املجرد واملرتبط واملتزامن بدرجة كبرية
مع بع�ض املفاهيم النف�سية ،وع ّلل كا من جريفز
و�شليمري � Graves & Schlemmerصعوبة درا�سة
مفهوم الت�ص ّور ( Imageryاملتداخل مع مفهوم
اخليال  )Imaginationالختالف الأفراد يف و�صف
ال�صور الذهنية (،)2009 ,Graves & Schlemmer
وقد ن�ستخل�ص مما �سبق �أن اخليال Imagination
يت�ضمن �صورة �سواء �أكانت ب�صرية �أم �سمعية �أم
ح�سية �أم �شمية �أم ذوقية ُت�ستخدم يف العمليات
الذهنية ،ك�أن يكون جهاز متعدد الو�سائط Multi
 Media Playerيعمل يف الدماغ لت�شغيل العمليات
الذهنية ،وما قاد �إلى هذا التف�سري ما ذكره
(�أحمد )2005 ،حول ك�شف بع�ض االختبارات
الذهنية عن اخليال ب�شكل غري مبا�شر ،كمقايي�س
الذكاء (كامل�صفوفات املتدرجة لرافن ،ور�سم
الرجل جلون �أف ،وغريها) ،ومقايي�س الإبداع
http://journals.uob.edu.bh
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(كجيلفورد ،وتوران�س ،وغريها).
كما ن�شري �إلى ما تط ّرق �إليه �أحمد ()2005
حول ك�شف بع�ض االختبارات الذهنية عن �إمكانيات
اخليال لدى الفرد ب�شكل غري مبا�شر �أو غري حمدد
يف املقيا�س ،كمقايي�س الذكاء ،مثل :مقيا�س ر�سم
الرجل جلون �إف ،وامل�صفوفات املتدرجة لرافن،
والقدرات العقلية الأولية لرث�ستون ،ومقايي�س
الإبداع كمقيا�س جيلفورد وتوران�س وغريهم ،يت�ضح
من ذلك ب�أن اخليال �إن �أطلقنا عليه م�صطلح قدرة
�أو عملية فهو مالزم لعمليات التفكري الأخرى
املذكورة �سابق ًا ولي�ست منف�صل عنها� ،إذ يتطلب
حل �أ�سئلة امل�صفوفات املتدرجة لرافن القدرة على
فح�ص الأ�شكال املرفقة ذهني ًا وحماولة تدويرها
وتركيب بع�ض عنا�صرها مما يتفق مع التعريفات
ال�سابقة.
كما �أن مفهوم الت�ص ّور  Visualizationظهر
يف درا�سةمينزي�س وتايلور (Menzies & Taylor,
 )2004املذكورة �سابق ًا ،ويف درا�سة ويل�سون،
وجيلفورد ،وكري�ستين�سن ،وليوي�س Wilson,
 )Guilford, Christensen & Lewis, 1954التي
للتو�صل �إلى عوامل
اتبعت منهج التحليل العاملي ّ
التفكري الإبداعي ،والتي خل�صت �إلى وجود 14
عامال لقدرات التفكري الإبداعي منها الت�ص ّور
 .Visualizationفوفق ذلك �أن م�صطلحي
 VisualizationوImageryقد ي�شريان �إلى ذات
املفهوم الذي عرفاه ()Graves & Schlemmer, 2009
على �أنه العملية الذهنية التي ُتنتج ال�صور الذهنية
غري اللفظية ،والتي ميكن التحكم بها لتح�سني
الأداء وا�ستدعاء املعلومات وغري ذلك ،وبذلك
قد يكون خمتلف ًا عن مفهوم اخليال �أو التخيل
 Imaginationالذي ع ّرفته ()Lilijedahl, 2009
ب�أنه القدرة على ر�ؤية الأ�شياء بطريقة خمتلفة
عما تبدو عليه ،وهي �سعة �أو م�ساحة ذهنية ت�سمح
بتجاوز الواقع وبناء املمكن وغري املمكن� ،أي ي�سمح
الت�صور  Imageryبتكوين ال�صورة كحا�سة الب�صر
يف الذهن ويخ�ص�ص اخليال امل�ساحة الالحمدودة
والأدوات الالزمة لتغيريها �إلى �شيء خمتلف عما
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هي عليه ،وبذلك ي�سمح الت�ص ّور  Imageryبت�شغيل
�أو ا�ستدعاء خربات �سابقة غري لفظية على �شا�شة
تلفزيون ذهنية �إن �صح التعبري ،ويعمل اخليال
 imaginationعلى تغيريها ،وبا�ستخدام قدرات
التفكري الإبداعي من املمكن �إنتاج فكرة جديدة
ق ّيمة للمجتمع� ،أي قد يكون ت�سل�سل �إنتاج الفكرة
الإبداعية ال�شكلية (غري اللفظية) هو الت�صور ثم
التخيل ثم قدرات التفكري الإبداعي.

النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث

الذي ين�ص على (ما املجاالت البحثية الأكرث
انت�شار ًا يف الدرا�سات العربية التي تناولت مفهوم
اخليال من عام � 2004إلى 2015م ؟).
و ُيو�ضح جدول ( )4التكرارات والن�سب
للمجاالت البحثية ملفهوم اخليال يف تلك الدرا�سات.

جدول  :4املجاالت البحثية ب�شكل تف�صيلي

املجاالت البحثية

التكرار

الن�سبة

العلوم االجتماعية

12

37.5

العلوم الإن�سانية

6

18.7

العلوم الطبيعية

6

18.7

6

18.7

2

6.2

14

43.7

املجاالت العلمية
امل�شرتكة
العلوم والأدب
جمموع العلوم
التطبيقية �أو غري
الإن�سانية

ت�صنيف ملجاالت العلم والتكنولوجيا
 )of Science and technology (FOSيف دليل
فرا�سكاتي ( Frascati Manualمنظمة التطوير
والتعاون االقت�صادي)2007 ،
ت�شري النتائج الظاهرة يف اجلدوالل�سابق�إلى
�أن جمال العلوم ب�شكل عام اهتم به الباحثون
بن�سبة كبرية� ،إذ بلغت ن�سبة جماالت العلوم
(العلوم الطبيعية ،املجاالت العلمية امل�شرتكة،
والعلوم والأدب) بغ�ض النظر عن تخ�ص�صها
الدقيق ( ،)%43.7وجاءت هذه الن�سبة ب�سبب
تبني مفهوم اخليال العلمي �أو درا�سة اخليال

Field
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املجاالت الفرعية
علم النف�س
علوم تربوية
علم االجتماع
اللغة والأدب
الفنون الت�شكيلية
علوم الفيزياء
علوم الكمبيوتر
واملعلومات
علوم الأر�ض والبيئة

التكرار
10
1
1
4
2
4

الن�سبة
31.2
3.1
3.1
12.5
6.2
12.5

1

3.1

1

3.1

كمتغري عام يف مقررات العلوم ،ويلي ذلك جمال
العلوم االجتماعية املتمثل (بعلم النف�س) و(العلوم
الرتبوية) و(علم االجتماع) بن�سبة ()%37.5
وقد يرجع �سبب هذه الن�سبة �إلى �أن مفهوم اخليال
بطبيعته مفهوم نف�سي ،حيث دُر�س من خالل منهج
ارتباطي ومقارن وغريه من املناهج مع جمموعة
متغريات نف�سية �أي�ض ًا� ،أما علم النف�س (العلوم
الإن�سانية) املتمثلة يف اللغة والأدب والفنون فقد
بلغت ن�سبته ( ،)%18.7وقد ت�شري هذه النتيجة �إلى
الأهميةالكبرية للخيال الكبرية يف هذه املجاالت،
بل ُيعترب جزءا منها ومتطلبا �أ�سا�سيالها.
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النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرابع

الذي ين�ص على (ما هي اخل�صائ�ص املنهجية
امل�ستخدمة يف الدرا�سات العربية التي تناولت
مفهوم اخليال من عام � 2004إلى 2016م من

حيث املنهج امل�ستخدم ونوع البيانات وطرق جمعها
وطريقة تناولها وفئة العينة امل�ستخدمة؟) ،و ُيو�ضح
جدول ( )5التكرارات والن�سب للخ�صائ�ص
املنهجية لتلك الدرا�سات.

جدول  :5اخل�صائ�ص املنهجية

منهجية الدرا�سة

التكرار

الن�سبة

نوعية البيانات

التكرار

الن�سبة

جتريبية� /شبه جتريبية
ارتباطية
م�سحية /و�صفية
مقارنة
تنب�ؤية
حتليل عاملي
* ارتباطي مقارن
* مقارنة ،جتريبية
* و�صفية ،مقارنة
* ارتباطية ،مقارنة� ،سببية
مقارنة

17
6
2
2
1
1
1
1
1

51.5
18.18
6.06
6.06
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03

كمية
نوعية
كمية /نوعية

30
2
1

90.9
6.06
3.03

فئة العينة

التكرار

الن�سبة
التقريبية

ريا�ض الأطفال
املرحلة االبتدائية
املرحلة املتو�سطة (الإعدادية)
املرحلة الثانوية

2
8
7
3

6.06
24.24
21.2
9.09

1

3.03

جامعيون (�أو ما بعد الثانوية)

4

12.1

مراهقون (� 20-17سنة)
االبتدائية ،املتو�سطة
املتو�سطة ،الثانوية
املتو�سطة ،جامعيون

1
1
1
1

3.03
3.03
3.03
3.03

1

3.03

ريا�ض �أطفال� ،أولياء �أمور (الأمهات)

1

3.03

4
2
2
1
1
1

12.12
6.06
6.06
3.03
3.03
3.03

االبتدائية� ،أولياء الأمور (الأمهات)
املتو�سطة واملعلمون

1
1

3.03
3.03

2

6.06

طريقة جمع البيانات
�أداة قيا�س لفظية مكتوبة
�أداة قيا�س �شكلية
�أداتان لفظية مكتوبة و�أخرى
�شكلية
مل تُذكر
�أداة قيا�س �شفوية منطوقة
�أداة لفظية و�أداتان �شكليتان
�أداة واحدة لفظية مكتوبة و�شكلية
�أداتان لفظيتان
غري وا�ضح

الن�سبة
التكرار
التقريبية
36.36
12
27.27
9

االبتدائية ،املتو�سطة ،الثانوية،
(� 35-25سنة)� 65-55( ،سنة)

* توجد بع�ض الدرا�سات ا�ستخدمت �أكرث من منهج بحث يف ذات الدرا�سة مثل (ارتباطي ،مقارن) �أي مت ا�ستخدام املنهج االرتباطي واملقارن
مع ًا يف درا�سة واحدة

ت�شري النتائج �إلى اعتماد البحوث العربية بن�سبة
كبرية على املنهج التجريبي �أو ال�شبه جتريبي
يف درا�سة مفهوم اخليال مبختلف �أ�شكاله والتي
بلغت ( )%50ويليه املنهج االرتباطي الذي بلغت
ن�سبته ( )%18.7ثم املنهجني الو�صفي واملقارن
http://journals.uob.edu.bh

اللذين تراوحت ن�سبتهما ( )%6.2ثم بقية املناهج
(التنبئية ،والتحليل العاملي ،واالرتباطية املقارنة،
واملقارنة والتجريبية مع ًا ،والو�صفية واملقارنة
مع ًا ،واالرتباطية واملقارنة وال�سببية املقارنة
مع ًا) التي ح�صل كل منها على ن�سبة (.)%3.1
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قد ترجع هذه النتائج �إلى �أن منهجية الدرا�سات
التجريبية �أكرث و�ضوح ًا من بقية مناهج البحث،
�إذ �أن املنهج التجريبي بطبيعته يتطلب جمهود �أقل
يف حتليل املتغريات من املنهج االرتباطي واملقارن
والتنبئي والتحليل العاملي ،ففي هذه املناهج
ي�ضطر الباحث �إلى اللجوء �إلى التحليل العميق
لبع�ض املفاهيم بهدف ا�ستخدامها يف البحث ،كما
�أن البحوث التجريبية بطبيعتها تت�ضمن عينات
�صغرية بالن�سبة لبقية البحوث ،بالإ�ضافة �إلى �أن
منهج التحليل العاملي يتطلب باحث متخ�ص�ص يف
الإح�صاء �أو لديه خلفية كافية للعمليات الإح�صائية
امل�ستخدمة ،كما يتطلب اختيار عينات كبرية ن�سبي ًا
لتغطي خمتلف العوامل يف العمليات الإح�صائية.
ومن زاوية �أخرى يبينّ اجلدول �أن الدرا�سات
العربية اعتمدت ب�شكل كبري يف طريقة جمعها
لبيانات مفهوم اخليال على (�أداة قيا�س لفظية
مكتوبة) حيث بلغت الن�سبة ( ،)%40.6ثم اعتمدت
الدرا�سات على (�أداة قيا�س �شكلية) وبلغت ن�سبة
االعتماد عليها ( ،)%28.1واعتمدت الدرا�سات
�أي�ض ًا على اخللط بني الأداتني بن�سبة (،)%9.3
ويلي ذلك (�أداة القيا�س ال�شفوية) بن�سبة
( )%6.2ثم اخللط بني الأدوات ال�سابقة .هذه
النتيجة قد ترجع �إلى �أن العبارات املكتوبة تت�صف
باملرونة يف ت�صميمها؛ و ُيق�صد باملرونة ب�أنها
تت�ضمن ع ّدة عبارات ت�سمح ملُ ِعد الأداةبت�ضمني
الأبعاد �أو املواقف املطلوبة �أو غريها والتحكم يف
�صياغتهالتحقيق الهدف املطلوب منها ،بينما
الأداة ال�شكلية بطبيعتها ُتعترب �صعبة يف الت�صميم،
�إذ تتطلب مهارة يف الر�سم والت�صميم اجلرافيكي
(�إن تط ّلب الأمر) والإخراج العام ،كما �أن طباعتها
ُمكلفة �إن ُ�صممت بالألوان ،وما ُيثبت ذلك �أن
(� )13أداة لفظية مت عملها من قبل الباحثني يف
الدرا�سات العربية ،بينما الأدوات ال�شكلية بلغ
عددها (� )3أدوات فقط ،وتبينّ ب�أن �أداتيناثنتني
يتم تداولهما فيما بينهم،فمنهم  5درا�سات �أي
ما يقارب ( )%16اعتمدوا على نف�س املقيا�س
وهو ا�ستخبار اخليال لأبو �سيف ،و 8درا�سات �أي
ما يقارب ( )%28اعتمدوا على مقيا�س ال�صورة
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اخليالية مل�صري حنورة ،ولعل �سبب جلوء الكثري
من الباحثني �إلى املقايي�س اجلاهزة هو متتعها
باخل�صائ�ص ال�سيكومرتية اجليدة وكونها ُمطبقة
ومعتمدة يف بع�ض الدرا�سات.
كما يو�ضح اجلدول ب�أن ( )%90.6من
الدرا�سات العربية تناولت مفهوم اخليال كمي ًا
والقليل منها نوعي ًا وخمتلط ًا .هذه النتيجة ُمتوقعة
كون الدرا�سات الكمية ب�شكل عام �أ�سهل وذات
�إجراءات م�ألوفة ونتائجها من املمكن �أن تعمم،
بينما الدرا�سات النوعية ب�شكل عام لي�ست بنف�س
�سهولة الدرا�سات الكمية وتتطلب جمهود ذهني
عايل وذات �إجراءات تختلف من درا�سة �إلى �أخرى
ومدى تعميم نتائجها �ضيق.
ويالحظ من اجلدول ب�أن �أكرثالدرا�سات
العربية ر ّكزت على فئة (املرحلة االبتدائية)
و(املرحلة املتو�سطة) اللتني بلغت ن�سبة كل
منهما ( )%21.8وتليهما (اجلامعيون) بن�سبة
( )%12.5ثم (املرحلة الثانوية) بن�سبة ()%9.3
ثم بقية الفئات .قد ترجع هذه النتائج �إلى �أهمية
املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة كون الطلبة بهما يف
بداية �سلم التعليم ،فكما �أوردنا يف الإطار النظري
�أن بياجيه �أ�شار �إلى �أن الفرد �أثناء مرحلة احل�س
حركية Sensorimotor Stageواملرحلة قبل الإجرائية
ُ Preoperational Stageتعترب ال�صور الذهنيةلديه
هي ال�شكل الأ�سا�سي للتخيل املت�ضمن للتفكري
(�أحمد ،)2005 ،فمن اجلدير درا�سة اخليال
خالل هذه املرحلة لت�ضمينه يف العملية التعليمية،
وبخا�صة يف املراحل الأولى من التعليم من خالل
الر�سومات ،كما �أ�شار �إلى ذلك بياجيه �أو العبارات
اللفظية الق�صرية والقليلة ،حيث �أن الطالب يف
هذه املرحلة ينتابه امللل من العبارات الطويلة
والكثرية ويت�شتت تركيزه وقد تقل م�صداقية الأداة
يف هذه احلالة.
تو�صيات الدرا�سة

بنا ًء على نتائج الدرا�سة نقرتح بع�ض التو�صيات
الآتية:

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 1 (Apr. 2018

1.1ا�ستخدام م�صطلحات دقيقة عند درا�سة
اخليال مثل :اخليال  ،Imaginationالت�ص ّور
� Imageryأو .Visualization
2.2ذكر القدرات الذهنية املحددة ملفهوم اخليال
بدقة مع جتنب ذكر مفهوم اخليال دون حتديد
معامله.
3.3عمل مقايي�س عربية حديثة تقي�س اخليال بدقة
دون �أن تتداخل مع بع�ض املفاهيم النف�سية
الأخرى.
4.4مفهوم اخليال يتطلب املزيد من درا�سات
التحليل العاملي حتى يتم اال�ستقرار على بع�ض
الأ�شكال املمثلة له و�أبعادها.
5.5االعتماد على �إحدىالنظريات العلمية عند
درا�سة مفهوم اخليال واعتمادها كمحك
حل�ساب درجة �صدق �أدوات ونتائج الدرا�سات.
املراجع

�أحمد ،ن�صر حممود �صربي .)2005( .البناء
العاملي للتخيل الذهني يف عالقته باالبتكارية
وحالمل�شكالت( .درا�سة غري من�شورة) .م�صر:
جامعة الزقازيق.
�أوزي� ،أحمد .)2008( .منهجية البحث وحتليل
امل�ضمون (ط .)2املغرب ،الدار البي�ضاء:
مطبعة النجاح اجلديدة.
�أبو �سيف ،ح�سام �أحمد حممد .)2006( .اخليال
�أبعاده الأ�سا�سية ووظيفته املعرفية لدى عينات
من مراحل عمرية خمتلفة .درا�سات نف�سية:
.258-223 ،14
البلو�شي� ،سليمان حممد �سليمان.)2004( .
ا�ستقراء ال�صور الذهنية لدى طلبة العلوم يف
�سلطنة عمان با�ستخدام ا�سرتاتيجية التخيل
املوجه  .Imagery Guidedم�صر :جملة القراءة
واملعرفة.51-14 ،39 .
الزغول ،رافع الن�صري الزغول ،عماد عبد الرحيم.
( .)2011علم النف�س املعريف .ع ّمان :دار
ال�شروق للن�شر والتوزيع.
http://journals.uob.edu.bh
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حنورة ،م�صري عبد احلميد .)1986( .الأ�س�س
النف�سية للإبداع الفني يف ال�شعر امل�سرحي.
م�صر :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.
حنورة ،م�صري عبد احلميد .)2003( .الإبداع
وتنميته من منظور تكاملي (ط .)3القاهرة:
مكتبة الأجنلو امل�صرية.
خليفة ،عبد اللطيف حممد .)2010( .عالقة
اخليال بكل من حب اال�ستطالع والإبداع لدى
عينة من تالميذ املرحلة الإعدادية .م�صر:
جملة الطفولة والتنمية.70-33 ،5 .
�سوبوتينا ،ل .يو .)2010( .اخليال وتطويره عند
الأطفال(ترجمة� :أحمد حممد خن�سة عقبة
زيدان) .دم�شق :دار نوافذ للطباعة والن�شر
والتوزيع.
عبد احلميد� ،شاكر .)1996( .علم نف�س الإبداع.
القاهرة :دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع.
عبد احلميد� ،شاكر؛ خليفة ،عبد اللطيف حممد.
( .)2005درا�سات يف حب اال�ستطالع والإبداع
واخليال .القاهرة :دار غريب للطباعة والن�شر
والتوزيع.
عبد احلميد� ،شاكر .)2009( .اخليال من الكهف
�إلى الواقع االفرتا�ضي .الكويت :املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب.
عبد املنعم� ،أحمد حامت �سعيد؛ فوزي ،يا�سر
حممود .)2010( .اخليال والتفكري الب�صري
ك�أ�سا�س لبناء تعلم ب�صري قائم على اجلمع
بني الواقع وال�صورة املمثلة له .اجلمعية العربية
لتكنولوجيا الرتبية.
Graves, Michael & Schlemmer, Mark Von.
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creativity and talent V1. Editor: Barbara
Kerr. California: SAGE publications, Inc.
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com. 13 Mar. 20017, 20:41.
Heider, Pamela. (2003). The significance

Fatima Al-Jasim & Yousef AlQattan: An AnalyticalSurvey of the Studies ...

publishingLtd.
OECD. (2007). Revised field of science
and technology (FOS) classification
in the Frascati manual, working
party of national experts on science
and technology indicators. OECD
Publishing, Paris, chrome-extension://
oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/
h t t p : / / w w w. o e c d . o rg / s c i e n c e /
inno/38235147.pdf.
Menzies, Victoria&Taylor,Ann Gill. (2004).
The idea of imagination: an analysis
of imagery. Advances in mind-body
medicine. 20, 4-10, 7.
Wilson, R. C.; Guilford, J. P.; Christensen, P.
R. & Lewis, D. J. (1954). A factor-analytic
study of creative-thinking abilities.
Psychometrika, 19, 297-311.

106

of the imagination to psychological
process. Ph. D. Published Dissertation,
United States, California: Pacifica
Graduate Institute. ProQuest Dissertation
Publishing.
Ho, Hsiao-Chi, Wang, Chia-Chi&Cheng,
Ying-Yao. (2013). Analysis of the
scientific
imagination
process.
Thinkingskills and creativity, 10, 68-78.
Lilijedahl, Peter. (2009). Encyclopedia
of giftedness, creativity and talent V1.
Editor: Barbara Kerr. United States of
America: SAGE publications, Inc.
Piaget, J. (2000). Piaget’s theory of cognitive
development. Childhood
cognitive
development: The essential readings, 3347.
Robinson, Ken. (2011). out of our
minds. United Kingdom: capstone-

http://journals.uob.edu.bh

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 1 (Apr. 2018

ملحق ( :)1ا�ستمارة حتليل حمتوى الدرا�سات التي تناولت مفهوم اخليال مبختلف �أ�شكاله
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ا�سم الباحث
عنوان الدرا�سة
�سنة الدرا�سة
مكان الدرا�سة
من�شورة
الن�شر
غري من�شورة
تاريخية
م�سحية
ارتباطية
تنب�ؤية
منائية طولية
حتليل حمتوى
منهجية
الدرا�سة
�سببية مقارنة
مقارنة
خ�صائ�ص �سيكومرتية
تقنني
جتريبية� /شبه جتريبية
درا�سة حالة
كمي
نوعي
نوع البيانات
كمي /نوعي
ا�ستثارة اخليال من خالل جمل مكتوبة
ا�ستثارة اخليال من خالل �أ�شكال مر�سومة
ا�ستثارة ال�صور الذهنية من خالل �شم الروائح
ا�ستثارة اخليال
25
(مل تُذكر الطريقة)
طريقة جمع
�أدوات حول متغريات �أخرى
26
البيانات
�سجالت
27
مقابالت
28
تر�شيح
29
�أخرى
30
عدّة �أدوات
31
تابع
32
طريقة تناول
(�أدوات قيا�س)
م�ستقل
متغري اخليال
33
(برنامج تدريبي)
http://journals.uob.edu.bh
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الدرا�سات املراجعة
ا�سم الباحث
عنوان الدرا�سة
�سنة الدرا�سة
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

�أ�شكال اخليال
املحددة

54
�أبعاد اخليال
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

مكان الدرا�سة
اخليال كمتغيرّ عام
اخليال الإبداعي
اخليال الب�صري �أو ال�شكلي
اخليال اللفظي �أو ال�سمعي
اخليال ال�شمي
اخليال العلمي
اخليال الأدبي
الت�صور الذاتي
�أ�شكال �أخرى
الوعي
املرونة
الت�صور
�أحالم اليقظة
االحتفاظ باالجتاه
االن�سحاب من الواقع
التدوير العقلي
قراءة وا�ستماع الكلمات
م�شاهد ور�سم ال�صور املعربة عن الكلمات
 15مهارة للخيال الأدبي (مل تُذكر)
مهارات اخليال الأدبي والرمزية (مل تُذكر)
ال�صفات احلالية للأ�شياء �أو الأجهزة �أو
الو�سائل امل�ستخدمة يف وقتنا احلا�ضر
ما ميكن �أن تكون عليه نف�س الأ�شياء �أو
الأجهزة �أو الو�سائل يف امل�ستقبل
الإيجابية
ال�سلبية
�إطالق اخليال
االجتاه نحو اخليال العلمي
املواقف االفرتا�ضية
تخ ّيل اللعب بالآلة ()1
تخ ّيل اللعب بالآلة ()2
الطالقة
الأ�صالة
احليوية
مل تُذكر
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ملحق ()2
الدرا�سات العربية (عينة الدرا�سة)

�إبراهيم ،جمال ح�سن ال�سيد .)2012( .فاعلية ا�ستخدام اخليال العلمي يف تدري�س اجلغرافيا لتنمية عمليات
العلم وا�ست�شراف امل�ستقبل لدى تالميذ ال�صف الأول الإعدادي .م�صر :جملة اجلمعية الرتبوية للدرا�سات
االجتماعية.208-157 ،47 .
�أبو �سيف ،ح�سام �أحمد حممد .)2006( .اخليال �أبعاده الأ�سا�سية ووظيفته املعرفية لدى عينات من مراحل
عمرية خمتلفة .م�صر :درا�سات نف�سية.258-223 ،14 :
�أبو �سيف ،ح�سام �أحمد حممد �إ�سماعيل .)1013( .الر�سم على اجلدران واالنفعاالت املوجبة وال�سالبة
واخليال لدى عينة من املراهقني .م�صر :درا�سات الطفولة.20-9 ،16 .
�أحمد ،ن�صر حممود �صربي .)2005( .البناء العاملي للتخيل العقلي يف عالقته باالبتكارية وحل امل�شكالت
(درا�سة دكتوراه غري من�شورة) .م�صر :جامعة الزقازيق.
�إ�سماعيل ،جمدي رجب .)2010( .التفكري اال�ستداليل املنطقي لدى معلمي العلوم �أثناء �أدائه التدري�سي
وعالقته بتنمية اخليال العلمي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .م�صر :درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س.
.229-182 ،155
البلو�شي� ،سليمان حممد �سليمان .)2004( .ا�ستقراء ال�صور الذهنية لدى طلبة العلوم يف �سلطنة عمان
با�ستخدام ا�سرتاتيجية التخيل املوجه  .Imagery Guidedم�صر :جملة القراءة واملعرفة.51-14 ،39 .
اجلعفر ،علي عا�شور .)2007( .نحو ا�سرتاتيجية لتوظيف اخليال عند الطفل يف تدري�س حروف الهجاء.
الكويت :جملة الطفولة العربية.28-8 ،8 .
اخلليفة ،عمر هارون؛ خليفة ،جواهر عبد الرحمن؛ ع�شرية� ،إخال�ص ح�سن؛ احل�سني� ،أن�س الطيب.)2012( .
برنامج العبق اليو�سيما�س وتخ�صيب اخليال والإبداع لدى الأطفال يف الفلقة اليمنى من الدماغ .اجلزائر:
درا�سات يف الطفولة ،مركز الب�صرية للبحوث واال�ست�شارات واخلدمات التعليمية.140-99 ،1 .
الداوود ،فتحية حممد عبد اهلل� .)2010( .أثر ا�ستخدام برنامج �إر�شادي للتدريب على اخليال يف تخفي�ض
�سلوك اخلجل لدى عينة من الطالبات املوهوبات يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية (ر�سالة
ماج�ستري من�شورة) .البحرين :كلية الدرا�سات العليا ،جامعة اخلليج العربي .دار املنظومة.
الرحيلي� ،أمينة بنت �سلوم معتوق .)2014( .فاعلية برنامج مقرتح قائم على بع�ض �أدوات اجليل الثاين للويب
لإثراء اخليال العلمي يف مادة الفيزياء لدى طالبات املرحلة الثانوية .ال�سعودية :درا�سات عربية يف الرتبية
وعلم النف�س.106-46 ،51 .
ال�شافعي� ،سنية حممد عبد الرحمن .)2007( .مدى ت�أثري الألعاب الإلكرتونية على تنمية اخليال العلمي لدى
الأطفال .م�صر :جملة القراءة واملعرفة.281-244 ،63 .
ال�شامي ،جمال الدين حممد حممد .)2011( .الدالالت التنب�ؤية لأ�ساليب املعاملة الوالدية باخليال الإبداعي
لدى تالميذ احللقة الأولى من املرحلة االبتدائية .م�صر :جملة كلية الرتبية باملن�صورة.97-3 ،75.
ال�شامي ،جمال الدين حممد حممد� )2012( .أ .اخليال الإبداعي وعالقته بحب اال�ستطالع واالعتماد –
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اال�ستقالل عن املجال الإدراكي لدى املتفوقني واملنخف�ضني حت�صيلي ًا من تالميذ املرحلة االبتدائية.
م�صر :جملة كلية الرتبية باملن�صورة.140-31 ،81 .
ال�صبوة ،حممد جنيب؛ ح�سن ،ح�سن علي؛ �أبو �سيف ،ح�سام �أحمد حممد .)2004( .اخليال لدى الذكور
الإناث من الطفولة �إلى ال�شيخوخة .م�صر :علم النف�س.23-6 ،70،69 .
ال�صالل ،هيفاء �سعد عبد الرحمن ال�سعد العودة� .)2009( .أثر �سرد وقراءة الق�ص�ص يف تنمية خيال
طالبات ال�صفني والثالث واخلام�س االبتدائي يف دولة الكويت (ر�سالة ماج�ستري من�شورة) .البحرين :كلية
الدرا�سات العليا ،جامعة اخلليج العربي .دار املنظومة.
العازمي ،يو�سف خملد ال�صواغ .)2008( .الفروق يف �أبعاد اخليال بني الطلبة املتفوقني وغري املتفوقني
بنني وبنات باملرحلة الثانوية علمي و�أدبي يف دولة الكويت (ر�سالة ماج�ستري من�شورة) .البحرين :كلية
الدرا�سات العليا جامعة اخلليج العربي .دار املنظومة.
العتيبي ،خالد عيد �سرور .)2008( .االعتماد-اال�ستقالل عن املجال الإدراكي وعالقته باخليال وحب
اال�ستطالع لدى طالب املرحلة املتو�سطة بدولة الكويت (ر�سالة ماج�ستري من�شورة) .البحرين :كلية
الدرا�سات العليا ،جامعة اخلليج العربي .دار املنظومة.
العو�ضي ،فاطمة حممد �أحمد حممد� .)2009( .أ�ساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باخليال لدى الأطفال
مرحلة الريا�ض مملكة البحرين (ر�سالة ماج�ستري من�شورة) .البحرين :كلية الدرا�سات العليا ،جامعة
اخلليج العربي .دار املنظومة.
الفيلكاوي ،ليلى عبد الهادي علي .)2011( .فاعلية برنامج �إثرائي يف تنمية مهارات الكتابة الإبداعية
واخليال لدى تلميذات ال�صف اخلام�س االبتدائي بدولة الكويت (ر�سالة ماج�ستري من�شورة) .البحرين:
كلية الدرا�سات العليا ،جامعة اخلليج العربي .دار املنظومة.
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