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أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى
طالبات الصف الثاين الثانوي

مسية حممد أمحد عريشي.أ

ماجستري املناهج وطرق تدريس التاريخ
كلية الرتبية يف جامعة جدة

 حنان عبداجلليل جنم الدين.د
أستاذ املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية املشارك
كلية الرتبية يف جامعة جدة
:امللخص

هدف البحث إىل الكشف عن أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف الثاين
) طالبااة يف مدينااة جاادت مت انتيااارهن ب ري ااة50(  تكونااح عينااة البحااث ماان، مت اسااتخدام املاانه التجاريذ التصااميم ااابه التجاريذ، الثااانو
 ماااب ة تكونااح ماان، ) طالبااة درساان دسااتخدام إس ارتاتيجية التخياال املوجااه25(  مت ت ساايمهن إىل جممااوعتيب ريبيااة تكونااح ماان،م صااودت
 لتح يا ادادف مان البحاث مت إعاداد دليال للمعلماة لتعلايم حادت التااريخ الاوطين للصاف الثااين الثاانو،) طالبة درسان دل ري اة اععتيادياة25(
 اسااتخدام انتبااار تااوران للتفكااري اإلبااداعي الصااورت،  إعااداد انتبااار التفكااري اإلبااداعي اللفسااي يف الوحاادت،دسااتخدام إسارتاتيجية التخياال املوجااه
) بااي متوسا ي درجااات طالبااات ا مااوعتيα) ≥ 0.05 ) قااد أرهاارت النتااا جااود واار ت ات دعلااة إحصااا ية عنااد مسااتوى.( الشااكلية
) لصااح ا موعاة.(  اة االة دنتباار التفكاري اللفساي انتباار تاوران الشاكلي، املر ناة،الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعاد ملهاارتب ال ةقاة
) باي متوسا ي درجاات طالباات ا ماوعتي الضااب ة التجريبياة يفα) ≥ 0.05  كذلك جود ور ت ات دعلة إحصاا ية عناد مساتوى،التجريبية
 مما يدل على جود أثار لةسارتاتيجية،) ككل لصاح ا موعة التجريبية.( ال ياس البعد عنتبار التفكري اللفسي ككل انتبار توران الشكلي
 أ ح الباحثتان بع د د رات تدريبية ملعلمات التاريخ حول كيفية ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجاه تنفياذ،على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي
 دم مهارات التفكري اإلبداعي يف املنه،ن واهتا الصحيحة
الكلمات املفتاحيةب اسرتاتيجية التخيل املوجه؛ التفكري اإلبداعي؛ التاريخ؛ الصف الثاين الثانو

The Impact of Directed Imagination Strategy in the Education of History on the Development of
Creative Thinking among Students Second Secondary
Dr. Hanan Abduljaleel Najmuldeen

Sumayh Mohammed Areshi

Associate Professor of Curriculum and Instruction in Social Studies
Faculty of Education at Jeddah University

Master's degree Curriculum and Methods of Teaching History
Faculty of Education at Jeddah University

Abstract:
The aim of the research is to uncover the effect of the guided imagination strategy in teaching history on developing
creative thinking skills among high school students. The experimental curriculum with a quasi-experimental design was used,
and the research sample consisted of (50) students in the city of Jeddah who were selected in an intentional way. They were
divided into two groups: an experimental group consisting of (25) students who studied using the strategy of guided
imagination, and a control unit consisting of (25) students who studied in the usual way, and to achieve the goal of the
research, a teacher’s guide was prepared to teach the national history unit for the second grade of secondary school using the
guided imagination strategy. Verbal Creative Thinking Test in Unit and using Torrance Test of Creative Thinking Figure (B).
The results showed that there were statistically significant differences at the level of α (≥ 0.05) between the mean scores of the
students of the control and experimental groups in the post-measurement of the skill: fluency, flexibility, and originality by the
verbal reasoning test and the Torrance formal test (B) in favor of the experimental group, as well as the presence of significant
differences A statistic at the level of α (≥ 0.05) between the average scores of the students of the control and experimental
groups in the post-measurement of the verbal reasoning test as a whole and the Torrance formalistic test (B) as a whole for the
benefit of the experimental group, which indicates the existence of an impact of the strategy on developing creative thinking
skills, and the two researchers recommended holding training courses For history teachers on how to apply a guided
imagination strategy, implement its correct steps, and integrate creative thinking skills into the curriculum.
Keywords: Guided Imagination Strategy, Creative Thinking, history, Second Secondary.
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د حنان عبد اجلليل جنم الدين ،أ مسيه حممد امحد عريشيب أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف
الثاين الثانو

مقدمة:

أ بح التعليم حيث على تووري السر ف املناسبة؛ إلحداث التغريات امل لوبة يف سلوك املتعلمي بشكل
متوازن إجيايب؛ ليصبح املتعلم حمور العملية التعليمية ،كما يساعده لك يف ل اخصيته اعجتماعية ،هتيئته
لفهم جمتمعه
قد ساهم التعليم مسامهة واعلة يف تشكيل أوكار اةوراد ا اهاهتم بناء ا تمعات ،ي وم ازدهار اةمم
على جودت التعليم خمرجاته؛ لذلك حر ح معسم الد ل املت دمة على ا ةح أنسمتها التعليمية حبيث تتمااى
مع الت ورات السريعة (اجلعاورت)2012،
ول د أدت هذه الت ورات إىل اعهتمام بتحسي التعليم إثرا ه ،البحث عن إسرتاتيجيات تدري تؤكد
على استمراريته ،نصو ً ا تلك اإلسرتاتيجيات اليت تسمح للمتعلم مبمارسة مهارات التفكري العليا ،تدريبه على
تنمية هذه املهارات؛ لت بي ها يف مواقف حياته املختلفة
عزال البعض من املعلمي ي دمون الدر س ب ري ة ت ليدية تعتمد على اإلل اء يف ت دمي الدر س
للمتعلمي ،لكنه إ ا أمكن ال بول هبذه اإلسرتاتيجيات يف در س حمددت أ عند سن معينة ،وإنه ع ميكن ال بول
به يف التدري مبرحلة عمرية مت دمة (العمر)2009،
ومن امل ررات الدراسية اليت مت اعهتمام هبا يف مجيع د ل العامل م رر التاريخ ،قد حسي بنصيب من
الت ور يف طري ة التدري دانل البيئة التعليمية
لذا وإنه من الضر ر إحداث تغيري يف طرت التدري إسرتاتيجياته؛ لتواكب متغريات العصر احتياجاته،
استخدام أساليب تدري مبدعة مبتكرت ،ةن التدري مل يعد جمرد اكسا .املعروة للمتعلمي ،لكنه يشمل
جوانب عديدت منها طرت تنمية مهارات التفكري لدى املتعلمي ،مساعدهتم على بناء نرباهتم أبنفسهم ،تنشئة
جيل لديه ال درت على ختيل اةحداث التارخيية ،مث التفكري هبا حتليلها ن دها ،مع حلول دا ت ويرها
(أمحد)2014،
ما تشهده ا تمعات من ت ورات يف نواحي احليات نا ة التعليم ،زاد من اعهتمام مبوموع اإلبداع
ازدايدا ملحورًا ،اهتمح به الكثري من املؤسسات التعليمية الرتبوية ،اليت تسعى إىل تنسيم
التفكري اإلبداعي
ً
التفكري عند املتعلمي ،اعستفادت من طاقاهتم اإلبداعية استثمارها ،ولم ت تصر عملية التعليم على اكسا.
املتعلمي املعارف املهارات اع اهات ،بل أ بحح هتتم يف عملية تعديل تغيري اامل عمي يف تعليم
استثمارا إبداعيًا إىل أقصى
املتعلمي ،حىت يكونوا أكثر قدرت على استثمار كل طاقاهتم امكانياهتم الع لية الذاتية
ً
درجة ممكنة (الزايت ق ا )2010،
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وعلى املعلم تدريب املتعلمي على مهارات التفكري اإلبداعي؛ لك إلكساهبم نربات تعليمية تساعدهم
على تربية اإلبداع لديهم ،ممن م رر التاريخ (العيا رت)2011،
قد أ ى مؤمتر اإلبداع اعبتكار يف اإلمارات العربية املتحدت ( )2018بت بي اعبتكار ،تنفيذ آليات
وعالة يف حتسي بيئات التعليم ،ت وير البحث العلمي يف اجلامعات ،أ ى كذلك بدعم اعنتاج العلمي املتميز
الذ يعتمد على اإلبداع اعبتكار ،الذ يسهم بشكل وعال ح ي ي يف انتاج اعقتصاد املعريف تشجيع
اعبتكار يف التعليم ،البحث العلمي ،إنشاء خمتربات ابتكار يف اجلامعات؛ لتشجيع اعنرتاعات ،دإلماوة إىل
الدعوت لتعمي الوعي ِّ
أبمهمية اإلبداع اعبتكار الذ ع ي تصر على العلوم الت بي ية ،بل يشمل مجيع العلوم
اةنرى؛ لك من أجل حت ي اعستدامة يف ا تمعات كاوة.
ومن اإلسرتاتيجيات اليت تنمي مهارات التفكري اإلبداع إسرتاتيجية التخيل املوجه ،حيث يعد اخليال
التخيل من اةد ات املهمة للتعلم ،أن كل إنسان يستخدم نياله بعض النسر عما حييط به من رر ف ،هذا
أتكيدا على أن اجلميع ميتلك ال درت على اخليال التخيل ،يكمن لك يف أهنما مبنيان على عمليتي أساسيتي
ً
من التفكري مها التذكر اإلبداع (إيريك)2013،
تعد إسرتاتيجية التخيل من اإلسرتاتيجيات اليت تستند على النسرية البنا ية اليت اندى هبا جان بياجيه
( ،)Jean Piagetالذ يرى أن اإلنسان يف مرحلة عمرية معينة ،ي ل عليها مرحلة العمليات ا ردت الشكلية،
يؤد به تفكريه ويها إىل اإلبداع اعبتكار الرتكيب ،كما يؤد به إىل التخيل ،يشجع بياجيه ) )Piagetاملتعلم
أنريا إىل هذا
يف هذه املرحلة على عمليات التفكري املناقشة است صاء املشكةت ورض الفر ض للو ول ً
اعبتكار اإلبداع (الفتة )2011،
ملما إبسرتاتيجيات تدري مهارات
والتخيل التارخيي أحد أنواع التخيل اليت تت لب من املعلم أن يكون ً
التفكري العليا ،تنميتها لدى املتعلمي ،من أجل حت ي اددف اةساسي من هذا النشاط ،هو ختيل أحداث
املامي للو ول إىل إدراكها وهمها تصورها ،سيتمكن املتعلم من نةله معروة كيف يفكر؟ كيف يربط بي
أحداث التاريخ؟ (عبد هللا)2003،
أاارت دراسة اخلوالدت ( )2017إىل أن استخدام اخليال التارخيي يف تدري التاريخ جيعل املتعلمي على
عي مبا يد ر حودم من أحداث ،يكون لديهم ال درت على التفكري ،يفضلون ت بي هذا النوع من التخيل يف
تعلمهم
للتخيل نوعيب اة ل هو التخيل املشتح الذ ي ود املتعلم إىل أحةم الي سة ،الثاين هو التخيل
اإلبداعي الذ ي وده إىل اإلبداع ،امل لو .يف البيئة التعليمية هو التخيل اإلبداعي املنت الذ يت لب من املعلم
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أن يكون اسع اخليال؛ ليوجه املتعلمي إىل ختيةت إبداعية منتجة ،تؤد إىل ابتكار منتجات انرتاعات هادوة
(عبيدات أبوالسميد)2016،
واخليال التخيل مكمةن لبعضهما ،مها م ر انن دإلبداع قاعدته اليت ينصب عليها ،وة إبداع بد ن
نيال ،حيث أن اةوكار اعبداعية تصل إىل مرحلة من النض عندما تنشأ تتكون يف اخليال؛ ةنه ي ورها
يص لها ،للخيال د ر يف توجيه املبدع لل رت اليت جيب أن يسلكها حىت خترج وكرته للواقع (اجلدبة)2012،
و د أ ى مؤمتر اخليال العلمي يف مصر ( )2017إىل مر رت توحيد جهود املهتمي يف جمال اخليال،
للو ول به إىل املست بل ،مر رت التوا ل بي املؤسسات الوزارات نا ة زارت التعليم ،على أن تتضمن
امل ررات الدراسية هذا النوع من أنش ة اخليال التخيل
من هنا جاءت إسرتاتيجية التخيل املوجه اليت ي وم املعلم من نةدا أبنذ املتعلمي يف رحلة ختيلية عن
طري سيناريو أعده مسب ا أبساليبه املتنوعة ،اليت بد رها تساعدهم على مشاركة مجيع حواسهم ،حت ي التكامل
بينها لك هبدف بناء ورت هنية و ما يسمعونه من املعلم (أمبوسعيد البلواي)2015،
مشكلة البحث وأسئلته:

تتنوع إسرتاتيجيات التعليم اليت تنمي مهارات التفكري نا ة التفكري اإلبداعي ،منها إسرتاتيجية التخيل
املوجه ،حيث ت وم هذه اإلسرتاتيجية على نشاط بومع املتعلمي يف حالة من اعسرتناء الرتكيز؛ لتصل الصور
اندرا يف البيئة
املو ووة إىل أ هاهنم ( ،)Rose & Sweda,1997هي من إسرتاتيجيات التعليم اليت تستخدم ً
التعليمية ،لتدري موموعات م رر التاريخ من قبل املعلمي ،قلة معروتهم هبا بت بي ها
ينبغي على املعلمات تنويع إسرتاتيجيات التدري يف التاريخ ،من أجل حت ي اةهداف املنشودت يف موء
ما تو ل له الرتبويون يف أحباثهم من اعهتمام ب رت التدري املختلفة يف تدري التاريخ؛ لكثرت ال صص
اةحداث التارخيية به (اجلعاورت)2012،
قد لوحظ من قبل الباحثتان قلة اهتمام بعض املعلمات بتنويع استخدام إسرتاتيجيات التعليم دانل
الفصل ،اعتمادهن على طرت ت ليدية يف تدري التاريخ كاإلل اء بعض إسرتاتيجيات التدري احلديثة اليت
يتكرر استخدامها يف الصف الدراسي ،حيث تسبب امللل الراتبة لدى ال البات ،قلة معروة البعض اآلنر
دإلسرتاتيجيات احلديثة كيفية ت بي ها مثل استخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه توريفها يف تدري املوموعات
التارخيية
أ ح دراسة الزعاني ( )2019بضر رت اعهتمام بتنمية مهارات التفكري املختلفة ،كما أكدت بعض
الدراسات الساب ة على أثر واعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه يف التعليم بشكل عام كدراسة املهدا (،)2019
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الفرطوسي ( ،)2019أبو ندى ( ،)2018العد ان (،)2018

اح ( ،)2017يف تعليم التاريخ كدراسة

أمحد ( ،)2018اندت بعض الدراسات الساب ة إىل تنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف تعليم التاريخ كدراسة
اةل ( ،)2019البصر ( ،)2018جاسم ()2018
يف موء أمهية إسرتاتيجية التخيل املوجه على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات املرحلة
الثانوية ،قامح الباحثتان بدراسة است ةعية للتأكد من أمهية البحث على ( )43معلمة من معلمات التاريخ؛
هبدف التعرف على مدى معروتهن إبسرتاتيجية التخيل املوجه لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي ت بي ها يف
التدري  ،مدى تضمي مهارات التفكري اإلبداعي ممن ن ة إعداد الدرس
أرهرت النتا أن ( )%74من العينة مل يسب دن استخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه ،بينما ()%26
منهن أجنب مبعروتهن دا لكن جيهلن طري ة إعدادها تنفيذها ،جاءت نسبة ت بي هن ملهارات التفكري اإلبداعي
مع ال البات ( ،) %43ويما ع ي ب ن الباقيات لك ،بشأن حر هن على تضمي مهارات التفكري اإلبداعي
عند إعداد ن ة الدرس كانح نسبتهن ( ،)%34ويما ترى ( )%66عدم تضمي لك ممن ن ة الدرس
يف موء تلك النتا تولد لدى الباحثة اعور أبمهية استخدام إسرتاتيجية حديثة مل يسب للمعلمات
ٍ
ٍ
بشكل ناص ،متثل إسرتاتيجية التخيل
بشكل عام التفكري اإلبداعي
ت بي ها ،اليت تساعد على تنمية التفكري
أثرا على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف م رر التاريخ
املوجه أحد تلك اإلسرتاتيجيات اليت ميكن أن ححتدث ً
لدى طالبات الصف الثاين الثانو
ومما سبق تتحدد مشكلة البحث يف التساؤل اآليت:
ما أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات
الصف الثاين الثانوي؟
يت لب هذا السؤال اإلجابة عن السؤاعن الفرعيان اآلتيانب
 1ما ن وات ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لتعليم حدت التاريخ الوطين
اململكة العربية السعودية ل البات الصف الثاين الثانو ؟
 2ما أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارت (ال ةقة ،املر نة ،اة الة) يف حدت
التاريخ الوطين اململكة العربية السعودية لدى طالبات الصف الثاين الثانو ؟
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل قياس أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارت (ال ةقة،
املر نة ،اة الة) لدى طالبات الصف الثاين الثانو
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أمهية البحثب
األمهية النظرية:
 1توميح الفا دت الرتبوية من استخدام ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه يف عملية التدري  ،حتسي
بدع من طرت التدري الت ليدية
خمرجات التعليم ً
 2اعهتمام بنشاطات التخيل دعتبارها نوع من العمليات الع لية ،اليت دا عةقة أبنش ة ع لية كثريت ،مثلب
التذكر ،الفهم ،ال درت على حل العديد من املشكةت ،تكوين ورت اترخيية عن اةحداث املامية،
تبعا لتو يات العديد من الدراسات الساب ة اع اهات احلديثة
لك ً
األمهية التطبيقية:
 1تنمية مهارات التفكري اإلبداعي النشاطات التخيلية لدى طالبات الصف الثاين الثانو يف م رر التاريخ
 2ت دمي دليل إرااد للمعلمة -من إعداد الباحثتان  -يساعدها على ت بي ن وات إسرتاتيجية التخيل
أيضاب املشروات الرتبوايت يف تدريب
املوجه لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف التاريخ ،سيفيد الدليل ً
املعلمات على كيفية ت بي تنفيذ التخيل املوجه يف التدري ؛ من أجل تنمية مهارات التفكري اإلبداعي
لدى ال البات ،امعو املناه يف انتيار اإلسرتاتيجيات املناسبة ،حبيث تتناسب مع احملتوى املع مد يف
امل رر ،اليت تساعد ال البات على التخيل تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ،ميكن أن يفيد البحث
الباحثي يف اإلطار النسر
حدود البحث:
اقتصر البحث احلايل على اآليتب
احلدود املوضوعية :مت ت بي البحث على الوحدت اخلامسة ،عنواهناب التاريخ الوطين اململكة العربية

السعودية من م رر التاريخ ،التعليم الثانو (نسام امل ررات) ،الربانم التخصصي -مسار العلوم اإلنسانية لعام
1441ه2019/م
يحدرس التاريخ يف التعليم الثانو (نسام امل ررات) الربانم التخصصي -مسار العلوم اإلنسانية حتح
مسمى كتا .التاريخ ،يف التعليم الثانو (النسام الفصلي) املستوى السادس -مسار العلوم الشرعية (أديب) حتح
مسمى التاريخ الوطنية ،مع انتةف بعض املوموعات يف امل ررين ،قد طحب البحث احلايل يف مدرسة تتبع نسام
امل ررات يف التعليم
اقتصر البحث على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي (ال ةقة ،املر نة ،اة الة)
احلدود املكانية :مت ت بي

ربة البحث احلايل يف املدرسة الثانوية الثالثة الرا دت جبدت
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احلدود الزمانية :مت ت بي

ربة البحث احلايل نةل الفصل اة ل من العام الدراسي

1441ه2019/م

احلدود البشرية :اقتصر البحث احلايل على عينة من طالبات الصف الثاين الثانو مبدينة جدت ،يدرسن
يف املستوى الثالث ،هو ما يعادل الصف الثاين الثانو  ،التاريخ مادت انتيارية للمستوى الثالث أ املستوى
اخلام هو ما يعادل الصف الثالث الثانو
مصطلحات البحثب
إسرتاتيجية التخيل املوجه (:)Strategy of Guided Imagery

تعرف أبهناب "إسرتاتيجية يف التدري يتم من نةدا ياغة سيناريو ختيلي يصحب املتعلمي يف رحلة
ختيلية ،حتثهم على بناء عدد من الصور الذهنية أ التأمل يف سلسلة من اةحداث اليت ت رأ عليهم من قبل املعلم،
حيث يتكامل البصر السمع الشم التذ ت العواطف" (أبو ندى)9،2018،
أيضاب "ال درت على تكوين ور أوكار هنية ةاياء جمردت من نةل تصورات مبنية على
ي صد هبا ً
معلومات ساب ة مت رمسها هنيًا" (العد ان ،2018،ص)14
ٍ
لنشاط ع لي يتضمن إجراءات ن وات
تعرف الباحثتان إسرتاتيجية التخيل املوجه إجرائيا :هي جلسة

ت وم هبا املعلمة؛ لتوجيه ال البات بشكل منسم تدرجيي ليتم بناء ورت هنية لديهن عن اةحداث التارخيية
املو ووة دن اليت تتضمنها حدت التاريخ الوطين اململكة العربية السعودية يف م رر التاريخ للصف الثاين الثانو

التفكري اإلبداعي (")Creative Thinking
يعرف أبنهب "نشاط ع لي مركب هادف توجهه رغبة قوية يف البحث عن حلول ،أ التو ل إىل نتا
أ يلة مل تكن معر وة مسب اً ،يتميز دلشمولية التع يد ةنه ين و على عنا ر معروية انفعاليه أنةقية
متدانلة ،مشكةً حالة هنية وريدت" (جر ان)77،2013،
ي ل عليه أبنهب "تفكري مع د يرتكز ويه املتعلم على أس علمية بنية معروية متميزت ينمو دلشغف
اجلهد ،ميكن التدريب املمارسة لت وير مستواه ،كما أن مثرته منت وكر أ ماد انوع للفرد ا تمع"
(كوراع)57،2018،
تعرف الباحثتان التفكري اإلبداعي إجرائيا :جمموعة من العمليات الع لية اليت تدوع الع ل للبحث
ت صي احل ا املعلومات نل حلول التو ل إىل نتا جديدت مل تكن معر وة مسب اً ،اليت ميكن قياسها
على طالبات الصف الثاين الثانو من نةل ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه عليهن
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اإلطار النظري:
ااتمل اإلطار النسر على مبحثي مهاب
املبحث األول :التخيل املوجه تعليم ال درت على التخيل ،أهداوها ،أمهية التخيل املوجه ،أس
إسرتاتيجية التخيل املوجه ،ن وات ت بي ها ،د ر املعلم يف ت بي ها ،ووا دها
املبحث الثاين :التفكري اإلبداعي تعريفه ،مهاراته ،د ر م رر التاريخ يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي
إسرتاتيجية التخيل املوجه:

يعد التخيل املوجه من أوضل أنواع التخيل؛ لك ةنه ي وم على توجيهات من قا د أ معلم ،يساعد
املتعلمي على اكتشاف اجلانب التخيلي للحواس يف جو مليء دعسرتناء الرتكيز على اجلوانب احلسية العاطفية
لديهم (ابات)2016،
يف مرحلة مت دمة من مراحل منو الفرد ت دمه تسي ر عليه اةوكار اخلارجية لتشتح تفكريه م ا ده،
من هنا رهر مفهوم التخيل املوجه الذ يهدف إىل توجيه املتعلم يف عملية تفكريه نياله مبساعده معلمه؛
ليتمكن من ختيل أاياء أحداث موجودت غري املوجودت ،لك دععتماد على نرباته املامية اليت قد مر هبا،
معاجلة الصور الع لية اةنش ة الفكرية نا ة عند غيا .املثري اةساسي الداعي دذا التخيل (سعادت
الصباغ)2016،
تعليم القدرة على التخيلب تعد قدرت التخيل من ال درات الع لية العليا ،وهي ال درت اجلوهرية لت وير
عمليات الدماغ تنشيط را فه احليوية الضر رية؛ ليحدث التفاعل اجليد ،دذه ال درت الد ر الكبري يف اعندماج
الكلي يف التدري زايدت مستوايت اعستيعا ،.حتسي مستوايت التفكري اإلبداعي ،على هذا النحو قام
جمموعة من الباحثي برسم معامل طرت إسرتاتيجيات تدريسية قا مة على التخيل ،هي ما يعرف عند البعض
إبسرتاتيجيات التخيل (ايسي)2017،
1
2
3
4
5

أهداف إسرتاتيجية التخيل املوجه:
تنمية قدرات التخيل لدى املتعلمي
ت ريب املفاهيم ا ردت ة هان املتعلمي
زايدت قدرات املتعلمي على التفكري يف كثري من اةحداث تفسري حد ثها
متعة للمتعلمي حيث يدرسون يف جو بعيد عن اععتيادية ،ملا تضفيه إسرتاتيجية التخيل املوجه من تغري
على موموعات امل رر العلمي
تنمية قدرات ما راء املعروة كالتحكم يف اعنتباه الرتكيز التأمل
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 6تنمية الداوعية لدى املتعلمي للتعلم

 7تنمية الذكاءات املتعدت لدى املتعلمي كالذكاء البصر اللغو احلركي اعجتماعي الذايت
 8إثراء الصورت الذهنية لدى املتعلمي (أمبو سعيد البلواي)2015،
ميكننا تلخيص هذه اةهداف يف كوهنا عملية ع لية تساعد على تنمية مهارات املتعلمي حتثهم على
التخيل التفكري ب ري ة أ سع أمشل ،ت ريب اةحداث ال دمية إىل الواقع تفسريها ،زايدت الرتكيز اعنتباه لديهم،
مساعدهتم على إنتاج الصور الذهنية إماوة أجزاء عليها؛ لتضفي املتعة تبعد امللل أثناء الدرس
أمهية التخيل املوجه:

تتضح أمهية التخيل يف كونه حمفز للتفكري اإلبداع اعنرتاع ،اجياد حلول مبتكرت للمشكةت ،من
نةل التخيل يتم تعلم اعسرتناء مشاركة مجيع احلواس يف هذه العملية الع لية ،أن لكل اخص نياله تفكريه
اخلاص الذ يتفرد به ،أ يتخيل حدث نارجي دانل الدماغ ليشكل بذلك ور هنية يسهل التعامل معها
( اح)2017،
مهما يف حتفيز تنشيط العمليات الع لية اإلبداعية التفكري
لذا تتضح أمهية التخيل املوجه كونه ً
عامة ً
ب رت جديدت مبتكرت؛ لفهم الواقع جعله معىن يف ور هنية امحة مفهومة
أسس إسرتاتيجية التخيل املوجه:
تستند إسرتاتيجية التخيل املوجه إىل ستة أس ي وم املعلم بتوجيه املتعلمي هبا ،هيب
 1االسرتخاء :هو
دلتايلب

ول املتعلمي إىل ادد ء التام الراحة إزاحة مساهر ال ل عنهم ،يتح

اعسرتناء

• اجللوس ب ري ة حيحة مرحية
• إغماض العيني ،ع مانع من مع املتعلم رأسه على ال ا لة اليت أمامه
• التنف بعم  ،لك ملنح اجلسم ال اقة التخلص من تشتح اةوكار طرد التوتر

 2الرتكيز :هي مرحلة من ادد ء السكون يصل إليها املتعلم ،تعمل هذه املرحلة على حتكم املتعلم
بتخيةته متنحه اعوراً دعتزان التفكري العمي  ،لكي يرى الصور الذهنية ب ري ة امحة
 3الوعي اجلسمي -احلسي :إن الوعي ميحَ ِّكن املتعلم من قدراته اجلسمية احلسية أثناء عملية التخيل ،ويعمل
على تز يده مبعلومات عن نفسه ختيةته ،يرب هما خبرباته الساب ة لك ممن عملية التخيل
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 4التخيل :بعد عملية اعسرتناء والرتكيز مث العي اجلسمي -احلسي ينت ل املتعلم إىل مرحلة التخيل املوجه
من قِّبَل املعلم ،هنا حيث يولد يف هنه ورت أ لية احدت تعترب ن ة البداية ،ليبدأ بعدها دلتوسع يف
هذه الصور ،مع اةنذ بعي اععتبار تشكيل هذه الصور طوعاً لي جرباً

 5التعبري واالتصال :إن التعبري اعتصال يعدان سيلة ل بع املعلومات النا ة عن التخيل يف الذاكرت ،هنا
يتم معاجلة الصور الذهنية ا ردت إىل لغة مكتوبة أ من وقة
 6التأمل :يف هذه املرحلة ي وم املتعلم إبعادت التأمل بتخيةته حىت يورفها يف حياته العملية ،إما رمساً أ

اعراً أ كتابة (ادامشي)2018،
تتلخص هذه اةس على أنه لكل عملية تفكري مير هبا الع ل جمموعة من اةس  ،كما هو احلال مع
إسرتاتيجية التخيل املوجه ،حيث تعتمد أ ًع على اعسرتناء جلعل ال يام هبذه العملية معىن قيمة ،مر ًرا بعملية
الرتكيز مث الوعي اجلسمي احلسي لدى املتعلمي للبدء دلنشاط التخيلي الذ يعد جوهر املوموع من العملية
اقعا
ً
كامة ،تليه عملية التعبري عن مجيع الصور الذهنية اليت تولدت لدى املتعلم مث التأمل جعل ما مت مشاهدته ً
ملموسا
ً
خطوات تطبيق إسرتاتيجية التخيل املوجه:
عند ال يام بت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه دانل الصف عبد أن تسيري و اخل وات التاليةب

إعداد سيناريو التخيل:
جيب على املعلمة عند إعداد سيناريو التخيل مراعات الشر ط التاليةب
• أن تكون اجلمل قصريت غري مركبة ،هذا يسمح للمتعلمي ببناء ور هنية ،حيث أن اجلمل املركبة قد
تكون أكثر تع يداً على خميلة املتعلم ووت طاقة استيعابه
• أن تستخدم املعلمة الكلمات السهلة البسي ة ال ابلة للفهم ،جيب أن تكون يف مستوى وهم املتعلمي
وئاهتم العمرية
• هناك بعض الكلمات يف السيناريو يستحسن تكرارها عند احلاجة ،مثةًب إنه ي رت.
غريها من الكلمات السهلة البسي ة
ي رت.

ي رت.

• حترص املعلمة عند إل اء نشاط التخيل أن تكون هناك قفات مرحية بي العبارات ،حىت تتمكن ال البات
من تكوين ور هنية لكل عبارت على ِّحده
• أن تكون هناك قفة حرت قصريت اددف منها ترك جمال للمتعلمات أن يسبحن خبيادن يف عوامل خيرتهنا
أبنفسهن ،لك لتكتمل الرحلة التخيلية اليت بدأهتا املعلمة
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• جيب أن يراعى يف كتابة السيناريو التخيلي خماطبته جلميع احلواس ،ويخاطب السمع البصر الشم التذ ت
اإلحساس دحلرارت الرب دت امللم غريها
• تبتعد املعلمة عن استخدام اجلمل الكلمات املزعجة؛ ةهنا ت ع حبل التفكري توليد الصور الذهنية لدى
ال البات
• بعد اعنتهاء من إل اء النشاط التخيلي على ال البات تبدأ املعلمة دلعودت التجريدية إىل الصف
• من الضر ر بعد إعداد املعلمة لسيناريو التخيل ربته ،لك للوقوف على العبارات اليت مل تنجح يف
حتفيز الذهن تكون الصور الذهنية لدى ال البات (أمبوسعيد البلواي)2015،
البدء أبنشطة ختيلية حتضريية:
تتكون اةنش ة التخيلية التحضريية من م اطع قصريت ملواقف ختيلية سهلة بسي ة ،لك قبل البدء
بتنفيذ النشاط التخيلي الر ي  ،اددف منها مساعدت ال البات هتيئتهم لتل ي النشاط التخيلي اةساسي،
لتتمكن ال البة من التخلص من مجيع املشتتات اليت متتلئ هبا خميلتها ،تكون اوية الذهن بعيدت عن التوتر
ال ل مستعدت لتل ي النشاط التخيلي الر ي (احاته معوض)2018،
تنفيذ نشاط التخيل املوجه الرئيس:

1

2
3
4
5
6
7

يتم تنفيذ نشاط التخيل الر ي و تسلسل اخل وات التاليةب
تبدأ املعلمة بتعريف ال البات بنشاط التخيل ،تومح دم أمهيته يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي
لديهم ،ت لب منهم بناء ور هنية ملا سي رأ عليهم ،مع مراعات عدم البدء دلتخيل إع بعد طلب
املعلمة لك
أتيت اخل وت التالية يف هتيئة ال البات أبنذ نف عمي  ،اهي وزوري ،مث إغماض العيني
ت رأ املعلمة نص التخيل بصوت امح مفهوم ،مع اتباع طري ة اإلل اء ال صصي
على املعلمة الوقوف يف بداية الصف عدم احلركة الزا دت اليت ت ع على ال البات حبل توليد اةوكار
الصور الذهنية نةل الرحلة التخيلية (احاته معوض)2018،
بي كل مرحلة ختيلية أنرى توجد هناك قفة حرت على املعلمة إع اء هذه الوقفة ح ها
دانل الصف أثناء ت بي نشاط التخيل على املعلمة اهل الضحكات البسي ة يف أ ل ت بي لنشاط
التخيل ،إن هذه الضحكات ستختفي ايئاً وشياً مع اعستمرار يف أنش ة التخيل
حتدد املعلمة لل البات زمن بدء احلصة املراد ت بي نشاط التخيل ويها ،لذلك من أتيت متأنرت تنتسر
نارج الصف (كارم)2011،
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األسئلة التابعة:
بعد اعنتهاء من تنفيذ نشاط التخيل الر ي تبدأ املعلمة ب رح اةسئلة التابعة دذا النشاط ،اليت قد
أعدهتا مسب اً عند إعداد سيناريو التخيل الر ي  ،البدء دعستماع لل البات احدت تلو اةنرى عن الصور
الذهنية اليت قاموا ببنا ها أثناء عملية التخيل (أمبو سعيد البلواي)2015،
مما سب يتضح لنا ن وات ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه بداية من إعداد سيناريو التخيل املوجه
ب ري ة سهلة غري مع دت يف مجل قصريت تتخللها قفات راحة قصريت ،تسب أنش ة التخيل املوجه الر يسة
أنش ة ختيلية حتضريية اددف منها جذ .انتباه املتعلمي ابعادهم عن املشتتات اخلارجية تصفيه أ هاهنم ،مث
البدء أبنش ة التخيل الر يسة اليت يل يها املعلم على املتعلمي و ما أعده مسب ً ا ،تليها أسئلة اتبعة للنشاط
الر ي هتدف إىل التحدث عن الصور الذهنية اليت تكونح لدى املتعلمي للو ول هبا إىل اةهداف امل صودت
دور املعلم يف تطبيق عملية التخيل املوجه:
يتمثل د ر املعلم يف ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه دانل الصف دآليتب
• حيدد املعلم اةهداف الوامحة اليت ت وم عليها عملية التخيل
• يتم ت ييم قدرت املتعلمي على التخيل عن طري مناقشة املعلم دم عن الصور الذهنية اليت تشكلح لديهم
• يشجع املعلم املتعلمي الذين مل
موموعات أنرى حبياهتم

أن لديهم قدرت على التخيل امتةك تلك املهارت عستثمارها يف

• يستفيد املعلم من اخللفية املعروية املوجودت لدى املتعلمي اليت بد رها تدعم موموع التخيل الذ ي رح
عليهم
• ميكن للمعلم أن يستعي ببعض الصور الرسوم اليت تعزز عملية التخيل لدى املتعلمي عند ت بي
اإلسرتاتيجية )(Fisher,2007
مما سب يتبي د ر املعلم دانل الصف لت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه بدايةً بتحديد اةهداف
ياغتها ،معروة قدرات املتعلمي إلنشاء ور هنية تتضح من نةل مناقشتهم تشجيعهم لل يام بذلك،
ميكن للمعلم اعستفادت بكل ما من اأنه دعم عملية التخيل املوجه سريها ب ري ة حيحة كما هو خم ط دا
فوائد إسرتاتيجية التخيل املوجه:
بعد ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه ترى الباحثتان الفوا د التاليةب
 1ت و الرتكيز لدى ال البات تعزز اعنتباه لديهم
 2علهم أكثر تفاعل مع املعلمة من نةل املشاركة دلصور الذهنية اليت تكونح لديهم
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 3حبهم لةست ةع اكتشاف املزيد من املادت العلمية امل ر حة عليهم من قبل املعلمة دستخدام أنش ة
التخيل
 4إبداع ال البات يف ر اية الرحةت التخيلية اليت تو وا إليها ،مشاركتهم الفعالة للمعلمة ويما تو لوا إليه
من قصص اكتشاوات يف خميلتهم
 5إن التجديد التغيري من ر تي احلصة الدراسية جيعل ال البات أكثر هد اً ،عدم اعورهم دمللل اه املادت
أ قح زمن احلصة
التفكري اإلبداعي:

يعترب التفكري اإلبداعي أحد أنواع التفكري ،من أهم اةهداف الرتبوية ،و د جعلح الد ل املت دمة تربية
املبدعي تعليمهم أحد أهم العوامل اةساسية اليت تؤد إىل الت دم العلمي يف عصران احلايل ،كلما أنلص
املعلمون زادت قدرهتم داوعيتهم لتعليم املتعلمي دل رت اإلسرتاتيجيات احلديثة تزداد قدرات املتعلمي ملمارسة
العمليات اإلبداعية؛ ةهنم ميتلكون قدرات ع لية ا اهات إبداعية حتتاج إىل توجيه من قبل املعلم ،لك من
نةل النشاطات التعليمية ،اليت بد رها تعرض عليهم مشكةت تتحدى تثري قدراهتم الع لية (رجب)2019،
تعريف التفكري اإلبداعي:

ي ل توران ( )Torranceعلى التفكري اإلبداعي أبنهب "عملية يصبح الفرد نةدا أكثر حساسية
للمشاكل أ جه الن ص يف املشاكل ،ويحددها الفرد يبحث عن حلول دا ،ي وم ببناء اعورتامات انتباراها،
الربط بي النتا إجراء التعديةت ،مث التو ل إىل النتا " ()Torrance,1963,16
مهارات التفكري اإلبداعي:
للتفكري اإلبداعي عدت مهارات ،قد ت رقح الباحثتان يف البحث احلايل دحلديث عن املهارات التاليةب
الطالقة )(Fluencyب هيب "ال درت على توليد عدد كبري من البدا ل أ املرتادوات أ اةوكار أ

املشكةت أ اعستعماعت عند اعستجابة ملثري معي ،السرعة السهولة يف توليدها ،هي يف جوهرها عملية
تذكر استدعاء انتيارية للمعلومات أ نربات أ مفاهيم سب تعلمها" (جر ان)142 ،2013،
املرونة )(Flexibilityب ي ل على املر نةب "ال درت على توليد اةوكار املتنوعة أ حلول جديدت ليسح
من نوع اةوكار احللول الر تينية ،حتويل مسار التفكري مع تغري املثري أ مت لبات املوقف" (احاته
معوض)53،2018،
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األصالة ) :(Originalityميكن تعريف اة الة أبهناب "إحدى مهارات التفكري اإلبداعي هي تلك
املهارت اليت تستخدم من أجل التفكري ب رت استجادت غري عادية أ وردية من نوعها" (سعادت
الصباغ)227،2016،
دور مقرر التاريخ يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي:
تساعد دراسة التاريخ املتعلم يف تنمية مهارات التفكري عامة ،التفكري اإلبداعي نا ة ،يرجع السبب يف
لك ملا يتضمنه م رر التاريخ من إحداث اترخيية ،قضااي مشكةت حملية إقليمية ،حضارات كونية قدمية
تفسريها ،وجميعها حتفز تنمي التفكري اإلبداعي إنراج أمجل أبدع ما لدى املتعلمي (إبراهيم ،1998،كما
رد لدى السحح)2014،
تتعدد اةد ار اليت عبد من معها يف اععتبار عند ال يام بتدري م رر التاريخ ،لتنمية مهارات التفكري
اإلبداعي ،منهاب
 1الكشف عن قدرات املتعلمي الع لية تنميتها ،تدريبهم على التفكري الربط بي احل ا اعستدعل
 2إع اء املتعلمي ور ة للن د البناء ،التميز التفكري املست ل
 3قد يواجه املعلمي عوبة يف ت ريب التاريخ املامي نرباته للمتعلمي ،لك لبعد املدت الزمنية ال دمية،
مع تدري التاريخ دل رت اإلسرتاتيجيات اإلبداعية احلديثة اليت قد تنجح يف الو ول لإلحساس
دحل ي ة ،لك من نةل مر .أمثلة ملعامل حضارات قدمية عل املامي ح ي يًا ،من ممنها املتاحف
اآلاثر
 4حىت يكتشف املتعلم اةوكار التارخيية ال دمية عليه أن يعيد بناء اةوكار بعد اكتشاوها ،من مث معا دت
التفكري ويها بنفسه ليصل إىل اةوكار التارخيية ال ريبة من املامي (محادت بدر)2014،
الدراسات السابقة:
دراسة شريف وعبد هللا ) (Abdullah, Surif, 2015هدوح الدراسة إىل معروة أثر التخيل املوجه يف
تنمية املفاهيم العلمية ملادت العلوم لدى طلبة املرحلة املتوس ة يف ماليزاي ،قد مت استخدام املنه النوعي ،تكونح
عينة الدراسة من ( )15طالبًا ،مت انتيارهم دل ري ة ال صدية ،لتح ي أهداف الدراسة اعتمد الباحثان على
امل ابةت الشخصية أدات املةحسة ،أرهرت نتا الدراسة بعد حتليل البياانت إىل جود حتسي ملحوظ يف
املفاهيم العلمية لدى ال لبة بعد تنميتها لديهم عن طري ت بي عمليات التخيل ،رب هم بي جزيئات املادت
العلمية ،مما أدى إىل روع مستواهم العلمي
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دراسة كيم وبيك ) (Kim, Beck,2016هدوح الدراسة إىل تعزيز اخليال السرد لدى طلبة املرحلة

اعبتدا ية يف موء معايري اجلودت امل لوبة لدى طلبة الصف اخلام يف الوعايت املتحدت اةمريكية ،استخدم
الباحثان املنه التجريذ ،تكونح عينة الدراسة من ( )68طالبًا مت ت سيمهم إىل جمموعتي ،ا موعة التجريبية
من ( )34طالبًا درسح دخليال السرد  ،ا موعة الضاب ة درسح دل ري ة الت ليدية ،لتح ي أهداف الدراسة
قام الباحثان دستخدام ب اقة املةحسة ،أرهرت نتا الدراسة جود ور ت ات دعلة إحصا ية بي ا موعة
الضاب ة ا موعة التجريبية لصاح ا موعة التجريبية
دراسة ساهوفا وفلونت وكاك ) (Sahova, Volonte, Cacka, 2017هدوح الدراسة إىل معروة

أثر التخيل املوجه يف تنمية مهارات الفنون البصرية يف رسم الوجوه لدى طلبة املرحلتي اعبتدا ية املتوس ة يف مادت
الفنون البصرية يف ر سيا ،مت استخدام املنه ابه التجريذ ،املكون من جمموعتي الضاب ة التجريبية ،تكونح
العينة من ( )167طالبًا ،قد مت انتيارهم دل ري ة ال صدية ،لتح ي أهداف الدراسة مت استخدام أدات ب اقة
املةحسة ،انتبار للفنون البصرية اإلبداعية ،أرهرت النتا أن اخليال اإلبداعي يساهم بشكل مستمر يف
العملية التعليمية ، ،هبذا يتضح تفوت ا موعة التجريبية على ا موعة الضاب ة
دراسة صاحل ( )2017هدوح الدراسة إىل معروة واعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تنمية مهارات

التفكري البصر يف العلوم لدى طلبة الصف الثامن اةساسي يف املدارس اليمنية ،استخدمح الباحثة املنه ابه
التجريذ ،قد تكونح عينة الدراسة من ( )62طالبة من طالبات الصف الثامن اةساسي ،مت توزيع العينة
عشوا يًا إىل جمموعتيب جمموعة ريبية تكونح من ( )32طالبة درسح دستخدام إبسرتاتيجية التخيل املوجه،
جمموعة ماب ة تكونح من ( )30طالبة درسح دل ري ة اععتيادية ،لتح ي اددف من الدراسة أعدت الباحثة
مادت تعليمية و إسرتاتيجية التخيل املوجه ،انتبار ل ياس التفكري البصر  ،أرهرت نتا الدراسة جود ور ت
دالة إحصا يا بي متوس ي درجات جمموعيت الدراسة يف الت بي البعد عنتبار مهارات التفكري البصر لصاح
ا موعة التجريبية اليت درسح دستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه
دراسة أمحد ( )2018هدوح الدراسة إىل قياس أثر استخدام منو ج الصف املفتوح يف تنمية مهارات
التوا ل التخيل لدى طالبات الصف الرابع اةساسي يف م رر الرتبية اعجتماعية الوطنية يف اةردن،
استخدمح الباحثة املنه ابه التجريذ ،تكونح عينة الدراسة من ( )90طالبة الصف الرابع اةساسي ،قد مت
توزيع العينة عشوا يًا إىل جمموعتي ،جمموعة ريبية عددهم ( )45طالبة ،جمموعة ماب ة عددهم ( )45طالبة،
لتح ي أهداف الدرا سة مت ت وير أدايت الدراسة ،اة ىلب انتبار ل ياس تنمية مهارات التوا ل ،الثانيةب انتبار
ل ياس تنمية مهارات التخيل ،مت التو ل إىل جمموعة من النتا أمههاب جود ور ت ات دعلة إحصا ية بي
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متوس ي درجات ا موعتي التجريبية الضاب ة على انتبار تنمية مهارات التوا ل لصاح ا موعة التجريبية،
كذلك جود ور ت ات دعلة إحصا ية بي متوس ي درجات ا موعتي التجريبية الضاب ة على انتبار تنمية
مهارات التخيل لصاح ا موعة التجريبية
دراسة أبو شرخ ( )2018هدوح الدراسة إىل معروة أثر برانم تعليمي يستند إىل التخيل البصر -
عودت التعلم يف عمان ،قد استخدمح الباحثة املنه ابه
احلركي يف حتسي التكيف اةكادميي لل لب
التجريذ (تصميم ا موعة الواحدت) ،تكونح عينة الدراسة من ( )27طالبًا طالبة ،مت انتيارهم دل ري ة
ال صدية ،لتح ي أهداف الدراسة مت استخدام جمموعة من اةد ات هيب م ياس هنر بور للتكيف اةكادميي
املرتجم للغة العربية ،برانم تعليمي تكون من ( )14جلسة ختيل للتدريب اجلماعي ،أرهرت نتا الدراسة
ارتفاع معدل اإلجادت ةوراد العينة الكلية ،تزايد التأثري يف الدرجة الكلية ةوراد عينة الدراسة يف اعنتبار
البعد  ،يدل لك على واعلية الربانم التدريذ الذ استند إىل التخيل البصر  -احلركي
دراسة أبو ندى ( )2018هدوح الدراسة إىل الكشف عن أثر توريف إسرتاتيجييت )(K.W.H.L
التخيل املوجه على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف العلوم احليات لدى طالبات الصف الرابع اةساسي يف
ولس ي ،استخدمح الباحثة املنهجي الو في ابه التجريذ ،تكونح عينة الدراسة من ( )108طالبة مت
توزيعهن إىل ثةث جمموعاتب ا موعة التجريبية اة ىل درسح دستخدام إسرتاتيجية ) ،(K.W.H.Lا موعة
التجريبية الثانية اليت درسح دستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه ،ا موعة الثالثة هي ا موعة الضاب ة اليت
درسح دل ري ة اععتيادية ،لتح ي أهداف الدراسة أعدت الباحثة دليل املعلم ال ا م على اسرتاتيجية
) ،(K.W.H.Lدليل املعلم ال ا م على إسرتاتيجية التخيل املوجه ،انتبار لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي،
أرهرت النتا جود ور ت ات دعلة إحصا ية بي متوسط درجات طالبات ا موعة التجريبية اة ىل
) (K.W.H.Lبي ا موعة الضاب ة يف انتبار مهارات التفكري اإلبداعي لصاح ا موعة التجريبية اة ىل،
كذلك أرهرت النتا جود ور ت ات دعلة إحصا ية بي متوسط درجات طالبات ا موعة التجريبية الثانية
(التخيل املوجه) بي ا موعة الضاب ة يف انتبار مهارات التفكري اإلبداعي لصاح ا موعة التجريبية الثانية
دراسة العدوان ( )2018هدوح الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم دلتخيل
املوجه يف حتصيل طالبات السادس اةساسي يف املفرت يف تدري ال صص ال رآين الوارد يف مبحث الرتبية
اإلسةمية ،استخدمح الباحثة املنه ابه التجريذ ،حيث تكونح عينة الدراسة من ( )52طالبة ،مت انتيارهن
دل ري ة ال صدية ،مت ت سيمهن إىل جمموعتيب ا موعة التجريبية اليت درسح دستخدام إسرتاتيجية التخيل
املوجه ،ا موعة الضاب ة اليت درسح دل ري ة اععتيادية ،لتح ي أهداف الدراسة أعدت الباحثة انتبار
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حتصيلي مكون من ( )20و رت ،قد أرهرت النتا تفوت ا موعة التجريبية على ا موعة الضاب ة ،جود ور ت
راهرية بي متوسط عةمات ال البات للمجموعتي يف اعنتبار التحصيلي لصاح ا موعة التجريبية اليت درسح
و إسرتاتيجية التخيل املوجه
دراسة الفرطوسي ( )2019هدوح الدراسة إىل معروة أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف حتصيل مادت علم
النف الرتبو لدى طلبة الكلية الرتبوية املفتوحة يف العرات ،قد استخدم الباحث املنه التجريذ ،تكونح عينة
الدراسة من ( ) 67من طلبة املرحلة اة ىل ،مت انتيار العينة دل ري ة ال صدية قسمح إىل جمموعتيب جمموعة
ريبية تكونح من ( )34طالبة درسح دستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه ،جمموعة ماب ة تكونح من ()33
طالبة درسح دل ري ة اععتيادية ،لتح ي أهداف الدراسة مت إعداد انتبار حتصيلي من قبل الباحث ،أرهرت
النتا واعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه يف زايدت حتصيل طلبة املرحلة اة ىل يف مادت علم النف الرتبو لصاح
ا موعة التجريبية
دراسة املهداوي ( )2019هدوح الدراسة إىل است صاء أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف حتسي مهارت
كتابة امل الة اخلاطرت لدى طالبات الصف العاار يف اةردن ،مت استخدام املنه ابة التجريذ ،تكونح عينة
الدراسة من ( )36طالبة ،مت انتيارهن دل ري ة املتيسرت ،قسمح إىل جمموعتيب جمموعة ريبية درسح
دستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه عددهن ( )18طالبة ،جمموعة ماب ة درسح دل ري ة اععتيادية عددهن
( ) 18طالبة ،لتح ي أهداف هذه الدراسة أعدت الباحثة انتبارين ل ياس قدرات ال البات يف مهارات كتابة
امل الة اخلاطرت ،قد أرهرت النتا جود ور ت ات دعلة إحصا ية بي متوسط درجات أوراد الدراسة واعلية
استخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه لصاح ا موعة التجريبية اليت درسح و إسرتاتيجية التخيل املوجه
اتف البحث احلايل مع بعض الدراسات الساب ة يف اددف هو معروة أثر استخدام إسرتاتيجية التخيل
املوجه يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ،كدراسة أبو ندى ()2018
بينما انتلف البحث احلايل عن اريف عبدهللا ) (Surif and Abdullah, 2015اليت هدوح إىل
تنمية املفاهيم العلمية ،كيم بيك ) (Kim and Beck,2016هدوح إىل تعزيز اخليال السرد  ،جاءت
ساهووا ولونح كاك ) (Sahova and Volonte and Cacka, 2017هبدف تنمية مهارات الفنون
البصرية يف رسم الوجوه ،اح ( )2017هدوح إىل تنمية مهارات التفكري البصر  ،أمحد ( )2018هتدف إىل
قياس أثر منو ج الصف املفتوح يف تنمية مهارات التوا ل التخيل ،أبو ارخ ( )2018اددف منها حتسي
التكيف اةكادميي ،أبو ندى ( )2018هدوح للكشف عن أثر توريف إسرتاتيجية ) ،(K.W.H.Lهدوح
العد ان ( )2018للكشف عن حتصيل ال البات يف تدري ال صص ال رآين ،الفرطوسي ( )2019هتدف
- 713 -

د حنان عبد اجلليل جنم الدين ،أ مسيه حممد امحد عريشيب أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف
الثاين الثانو

( )2019إىل حتسي مهارت كتابة امل الة

للكشف عن حتصيل ال البات يف التعلم دلتخيل ،هدوح املهدا
اخلاطرت
اتف البحث احلايل مع بعض الدراسات الساب ة اليت استخدمح املنه التجريذ التصميم ابه التجريذ
للمجموعتي التجريبية الضاب ة ،كدراسة كيم بيك ) ،(Kim and Beck,2016ساهووا ولونح كاك
) ،(Sahova and Volonte and Cacka, 2017اح ( ،)2017أمحد ( ،)2018أبو ندى
( ،)2018العد ان ( ،)2018الفرطوسي ( ،)2019املهدا ()2019
بينما انتلف البحث احلايل عن بعض الدراسات الساب ة يف املنه  ،كدراسة أبو ارخ ( )2018اليت
استخدمح املنه ابه التجريذ (تصميم ا موعة الواحدت) ،اريف عبدهللا (Surif and
) Abdullah,2015اليت استخدمح املنه النوعي ،أبو ندى ( )2018اتبعح املنه الو في
يتشابه البحث احلايل يف عينة البحث هم طالبات املرحلة الثانوية مع دراسة املهدا ( )2019للصف
العاار يف اةردن ،هو ما يواز املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية
بينما ختتلف عينة البحث احلايل عن دراسة الفرطوسي ( )2019اليت طب ح على طلبة املرحلة اة ىل يف
الكلية الرتبوية املفتوحة ،اريف عبدهللا ) ،(Surif and Abdullah, 2015ساهووا ولونح كاك
) ،(Sahova and Volonte and Cacka, 2017اح ( )2017حيث طب ح على املرحلة املتوس ة
ما يوازيها من الصف الثامن اةساسي ،كيم بيك ) ،(Kim and Beck,2016أمحد ( ،)2018أبو ندى
( ،)2018العد ان ( ،)2018ساهووا ولونح كاك )(Sahova and Volonte and Cacka, 2017
طب ح على املرحلة اعبتدا ية ما يوازيها من الصف الرابع السادس اةساسي ،أبو ارخ ( )2018طب ح على
عودت التعلم
عينة من طلبة
يتشابه البحث احلايل مع دراسة أمحد ( )2018اليت مت ت بي ها على م رر الرتبية اعجتماعية الوطنية
يتضمن موموعات اترخيية
خيتلف البحث احلايل عن الدراسات الساب ة ،كدراسة اريف عبدهللا (Surif and Abdullah,
) ،2015اح ( ،)2017أبو ندى ( )2018اليت طب ح يف م رر العلوم ،ساهووا ولونح كاك
) (Sahova and Volonte and Cacka, 2017طب ح يف م رر الفنون البصرية ،العد ان ()2018
طب ح يف مبحث الرتبية اإلسةمية ،الفرطوسي ( )2019طب ح يف مادت علم النف الرتبو  ،املهدا
( )2019طب ح يف اللغة العربية ،كيم بيك ) ،(Kim and Beck,2016أبو ارخ ( )2018حيث مت
ت بي هم ةغراض أكادميية
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اتف البحث احلايل مع دراسة أبو ندى ( )2018يف اةدات ،هي إعداد دليل معلم و إسرتاتيجية
التخيل املوجه ،إعداد انتبار ملهارات التفكري اإلبداعي
جاء انتةف البحث احلايل عن الدراسات الساب ة يف اةدات ،كدراسة اريف عبدهللا (Surif and
) Abdullah, 2015اليت استخدمح ويها امل ابةت الشخصية ،ساهووا ولونح كاك (Sahova and
) Volonte and Cacka, 2017أعدت انتبار للفنون البصرية اإلبداعية ،اريف عبدهللا (Surif and
) ،Abdullah, 2015ساهووا ولونح كاك ) ،(Sahova and Volonte and Cacka, 2017كيم
بيك ) (Kim and Beck,2016استخدموا ب اقة املةحسة ،استخدمح اح ( )2017انتبار ل ياس
التفكري البصر  ،أعدت مادت تعليمية و إسرتاتيجية التخيل املوجه ،أمحد ( )2018قامح بت وير انتبار
ل ياس تنمية مهارات التوا ل ،آنر ل ياس تنمية مهارات التخيل ،أبو ارخ ( )2018استخدمح م ياس هنر
بور للتكيف ،أعدت برانم تعليمي جللسات تدريبية على التخيل ،أبو ندى ( )2018أعدت دليل للمعلم قا م
على إسرتاتيجية ) ،(K.W.H.Lحتليل حمتوى للم رر مومع الدراسة ،كما أعدت العد ان (،)2018
الفرطوسي ( )2019انتبار حتصيلي ،املهدا ( )2019أعدت انتبارين ل ياس قدرات ال البات يف مهارت
كتابة امل الة اخلاطرت
استفادت الباحثتان من الدراسات الساب ة يف اعطةع على اةدبيات املرتب ة دستخدام إسرتاتيجية
التخيل املوجه ،اةدبيات اليت تنا لح تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ،كذلك يف بناء مادت البحث أدااته،
ياغة الفر ض
متيز البحث احلايل عن الدراسات الساب ة دستخدامه إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم م رر التاريخ على
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي للمرحلة الثانوية يف مدينة جدت ،لك يف م رر التاريخ للصف الثاين الثانو
فروض البحث:

 1توجد ور ت ات دعلة إحصا ية عند مستوى الدعلة ) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات
ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت التفكري اإلبداعي ال ةقة عنتبار التفكري
اللفسي-من إعداد الباحثتان -لصاح ا موعة التجريبية
 2توجد ور ت ات دعلة إحصا ية عند مستوى الدعلة ) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات
ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت التفكري اإلبداعي املر نة عنتبار التفكري اللفسي-
من إعداد الباحثتان -لصاح ا موعة التجريبية
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 3توجد ور ت ات دعلة إحصا ية عند مستوى الدعلة ) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات
ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت التفكري اإلبداعي اة الة عنتبار التفكري
اللفسي-من إعداد الباحثتان -لصاح ا موعة التجريبية
 4توجد ور ت ات دعلة إحصا ية عند مستوى الدعلة ) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات
ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد عنتبار التفكري اللفسي -من إعداد الباحثتان -ككل
لصاح ا موعة التجريبية
 5توجد ور ت ات دعلة إحصا ية عند مستوى الدعلة ) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات
ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد عنتبار توران ( )Torranceللتفكري اإلبداعي الصورت
الشكلية ( ).ككل لصاح ا موعة التجريبية
منهج وإجراءات البحث:
منهج البحث:
اتًبٍع يف هذا البحث املنه التجريذ التصميم ابه التجريذ موعتي مست لتي (التجريبية ،الضاب ة)؛
ةنه املنه اةنسب ملعروة أثر املتغري املست ل (إسرتاتيجية التخيل املوجه) على املتغري التابع (مهارات التفكري
اإلبداعي) ،يرجع استخدام التصميم ابه التجريذ إىل أنه من الصعب ت بي املنه التجريذ يف العديد من
البحوث اعجتماعية اإلنسانية ،حيث تكمن الصعودت يف مبط املتغريات اخلارجية؛ لذلك يلجأ الباحث
عوما عن التصاميم التجريبية احل ي ية -اليت تتعامل مع السواهر اإلنسانية كما هي د ن
للتصاميم ابه التجريبية ً -
تغيري (ال ح اين العامر آل مذهب العمر)2020،
متغريات البحث:
املتغري املستقل :إسرتاتيجية التخيل املوجه
املتغري التابع :بعض مهارات التفكري اإلبداعي (ال ةقة ،املر نة ،اة الة) يف كل من انتبار التفكري
اإلبداعي اللفسي (من إعداد الباحثتان) انتبار توران ) )Torranceللتفكري اإلبداعي الصورت الشكلية (،).
يعرب عنه دلدرجة اليت حتصل عليها ال البة يف ال ياس البعد لةنتبارين
جمتمع البحث:
يشمل جمتمع البحث احلايل على مجيع طالبات الصف الثاين الثانو مبدينة جدت ،الةيت يدرسن مبدارس
تعليم البنات احلكومية التابعة لوزارت العليم للعام الدراسي 1441ه2019/م ،البالغ عددهن ( )7108طالبة
(إحصا ية زارت التعليم مبدينة جدت للعام الدراسي 1441ه2019/م)
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عينة البحث:

مت تكونح عينة البحث من ( ) 50طالبة من طالبات الصف الثاين الثانو دلثانوية الثالثة الرا دت مبدينة
جدت ،قد مت انتيار هذه العينة دل ري ة امل صودت لت بي البحث؛ لك بعد إماوة بعض التعديةت على
نسرا لعدم دراستهن للوحدت
امل ررات الدراسية يف اململكة العربية السعودية للعام الدراسي 1441ه2019/مً ،
مومع البحث من قبل ،مت ت سيمهن إىل جمموعتي ريبية ( )25طالبة ،ماب ة ( )25طالبة
مواد وأدوات البحث:
يشتمل البحث على املواد واألدوات التالية:

متثلح مادت البحث يف دليل إرااد للمعلمة لتعليم حدت التاريخ الوطين اململكة العربية السعودية
دستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه
أما أداات البحث وهماب
 1انتبار التفكري اإلبداعي اللفسي يف حدت التاريخ الوطين اململكة العربية السعودية (من إعداد الباحثتان)
 2انتبار توران ) )Torranceللتفكري اإلبداعي الصورت الشكلية ( ).امل نن على البيئة السعودية (آل
اارع)2000 ،
اختبار التفكري اإلبداعي اللفظي:
أعدت الباحثتان انتبار التفكري اإلبداعي اللفسي يف حدت التاريخ الوطين اململكة العربية السعودية و
اخل وات التاليةب
اهلدف من االختبارب هدف اعنتبار إىل قياس أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية
مهارات التفكري اإلبداعي (ال ةقة ،املر نة ،اة الة) لدى طالبات الصف الثاين الثانو (م ررات) يف حدت
التاريخ الوطين اململكة العربية السعودية
صياغة بنود االختبارب أتلف انتبار التفكري اإلبداعي اللفسي من أربعة عشر سؤاعً ،كل سؤال عبارت عن
سؤال تباعد مفتوح ،مت مراعات جوانب عده عند ياغة بنود اعنتبار ،هيب أن تكون اةسئلة امحة دقي ة
من الناحية العلمية اللغوية ،متنوعة ،ااملة حملتوى الوحدت التعليمية ،تراعي الفر ت الفردية بي ال البات،
مناسبة ملستواهن الع لي ،يف موء لك متح ياغة تلك اةسئلة
تعليمات االختبارب تضمن انتبار التفكري اإلبداعي اللفسي تعليمات كان اددف منها هو إرااد
ال البات توجيههن إىل ما جيب اتباعه قبل البدء دإلجابة عن أسئلة اعنتبار ،هي كاآليتب
• كتابة البياانت اخلا ة دل البة يف اجلد ل املخصص ،يتضمن (اعسم ،الشعبة ،التاريخ ،املدرسة)
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• قراءت السؤال قراءت جيدت مث اإلجابة أبكرب عدد ممكن من اإلجادت الصحيحة
• عدم البدء دإلجابة إىل بعد مساع توجيهات املعلمة
• كتابة كل ما تفكر به ال البة حبرية اتمة د ن تردد أ نوف
• على ال البة معروة أن لكل سؤال قح لإلجابة ،عدم تركها ة سؤال بد ن إجابة
صدق االختبار:
للتحقق من صدق االختبار مت القيام ابلتايل:

مت عرض اعنتبار بصورته اة لية على الدكتورت مشروة البحث جمموعة من احملكمي املتخصصي يف
املناه طرت التدري  ،علم النف  ،معلمة التاريخ ،مشروتها الرتبوية؛ لك للتأكد منب
• مدى حة دقة السؤال من الناحية العملية
• مناسبة عدد اإلجادت على السؤال الزمن احملدد له
• مدى مناسبة اعنتبار ملستوى طالبات الصف الثاين الثانو
• مدى مناسبة م دمة السؤال لإلجابة على السؤال
• املهارات ال درات اليت ي يسها السؤال (ال ةقة ،املر نة ،اة الة)
قد متح مراجعة انتبار التفكري اإلبداعي اللفسي يف موء آراء احملكمي عددهم ( )10حمكمي ،اليت
أاارت إىل تعديل ياغة بعض العبارات ،إماوة الصور لكل سؤال
طريقة تصحيح االختبار:
خيتلف تصحيح اعنتبارات اليت ت ي اإلبداع عن غريها من اعنتبارات الت ليدية ،يرجع لك إىل أنه
يف انتبارات اإلبداع ع يوجد جوا .احد حيح ،أ إجابة منو جية لةنتبار ،لكن يوجد عدد غري حمد د من
اعستجادت املمكنة الصحيحة ،يكون املفحوص حراً يف اإلجابة على اعسئلة مبا يراه حيح ،بشرط أن
تكون اإلجادت منتمية للسؤال ،من نةل إطةع الباحثتان على طري ة انتبار توران ( )Torranceالصورت
الشكلية ( ،).رقة عمل ت ني م ياس توران ( )Torranceللتفكري اإلبداعي ت بي اته على البيئة السعودية،
دراسة احلكاك ( ،)2010مت تصحيح اعنتبار كما يليب
حساب درجة الطالقة :درجة مهارت ال ةقة تسا
يع ى درجة لكل إجابة حيحة غري مكررت

عدد اعستجادت الصحيحة لكل سؤال ،حيث

حساب درجة املرونةب
يتم حسا .درجة املر نة لكل سؤال و اخل وات اآلتيةب
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 1يتم تصنيف إجادت ال البات إىل وئات حيث متثل كل وئة ا اه احد يف التفكري حتسب له درجة
 2جمموع الفئات يف كل سؤال يعرب عن درجة املر نة للسؤال
حساب درجة األصالة:
حلسا .درجات اة الة قامح الباحثتان ب راءت مجيع إجادت ال البات ،كل سؤال على حدت ،مث
حددت أ الة اةوكار الواردت يف إجادت ال البات لكل سؤال ،مث اتبعح الباحثتان ال ري ة اآلتيةب
 1مت تفريغ اإلجادت الصحيحة عن كل سؤال جلميع ال البات يف جد ل حدد ويه عدد مرات تكرار كل
وكرت
 2مت اجياد النسبة املئوية لتكرار كل وكرت بي اوراد العينة دستخدام املعادلة التاليةب نسبة تكرار الفكرت = عدد
مرات تكرارها × عدد اوراد العينة ÷ 100
تبعا لنسبة تكرارها ،لك حسب سلم درجات اة الة يف م ياس
 3مت حتديد درجة اة الة لكل وكرت ً
توران ( )Torranceللتفكري اعبتكار الشكلي (سيف الدين ،)2015 ،ويما يلي سلم درجات
اة الة عنتبار التفكري اإلبداعي اليت قدرت درجة اة الة ويه على اساس ندرت اعستجابة كالتايلب
جدول ( )1سلم درجات األصالة الختبار التفكري اإلبداعي اللفظي
نسبة املفحوصني الذين اعطوا نفس اإلجابة

درجة األصالة

 %5فأكثر

صفر

%4،99 - %4

1

%3،99 - %3

2

%2،99 - %2

3

%1،99 - %1

4

أقل من %1

5

حددت درجة أ الة كل وكرت يف اجلد ل الذ مت ويه تفريغ إجادت ال البات تكرارها ويه ،نسبة
التكرار ،بناًء على اجلد ل املصمم لتفريغ درجات اة الة الذ حيتو على (التسلسل ،اعستجابة ،التكرار،
زن اة الة) ،ر دت يف أربعة عشر جد عً (جد ل لكل سؤال من اةسئلة اةربعة عشر) ،مت مراجعة مجيع
إجادت ال البات لك إلع اء درجة اة الة لكل وكرت دانل السؤال الواحد ،مث مجعح درجات اة الة
لألوكار دانل كل سؤال ،أ بح جمموعها يعرب عن درجة اة الة للسؤال
التطبيق االستطالعي لالختبارب بعد اعنتهاء من إعداد اعنتبار تعديله يف موء آراء السادت احملكمي

قامح الباحثتان إبجراء ربة است ةعية على عينة عشوا ية بلغ عددهن ( )28طالبة من طالبات الصف الثاين
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الثانو جبدت ،لك بتاريخ 1441/4/7ها ،نةل الفصل الدراسي اة ل للعام الدراسي 1441ه2019/م،
هبدف حتديد كةً منب

وضوح تعليمات االختبارب اتضح من نةل التجربة اعست ةعية على طالبات الصف الثاين الثانو
موح تعليمات اعنتبار ،حيث استغرقح قراءت التعليمات ( )5دقا  ،بعد مساع تعليمات املعلمة ببدء زمن
اعنتبار احملدد بدأت ال البات دإلجابة
مالءمة صياغة األسئلة للطالباتب اتضح من نةل التجربة اعست ةعية على طالبات الصف الثاين

الثانو موح ياغة اةسئلة ،قد استفسرت بعضهن عن ( زارت الدواع) كوهنا ق اع عسكر أ من ق اع
الدواع املدين ،قامح الباحثتان بذكر بعض أد ار زارت الدواع يف اجلوانب العسكرية لل البات حىت اتضحح دن
الصورت

حتديد زمن االختبارب مت حتديد الزمن الةزم عنتبار التفكري اإلبداعي اللفسي يف حدت (التاريخ الوطين
اململكة العربية السعودية) لك من نةل تسجيل الزمن الذ استغرقته أ ل طالبة لةنتهاء من اإلجابة على
مجيع أسئلة اعنتبار ،الزمن الذ استغرقته آنر طالبة لإلجابة على مجيع أسئلة اعنتبار ،مت حسا .متوسط
زمن اعنتبار من املعادلة التاليةب متوسط زمن االختبار= زمن أسرع طالبة  +زمن أبطأ طالبة ،2 /بذلك يكون
الزمن الةزم لةنتبار هو ( 28دقي ة)
حساب صدق االختبار:
ي صد بصدت اعنتبار "قدرته على قياس السمة اليت مع ل ياسها لي لشي آنر خمتلفاً عنها" (هاام
اخلليفة)108 ،2017،
صدق املفردات (االتساق الداخلي)ب

كما مت حسا .اعتسات الدانلي لف رات انتبار التفكري اإلبداعي اللفسي بعد ت بي ها على طالبات
العينة اعست ةعية ،لك حبسا .معامةت ارتباط بريسون لدرجة كل من مفردات انتبار التفكري اإلبداعي
اللفسي مع الدرجة الكلية للمهارت الفرعية املنتمية إليها ،كما يف اجلد ل ()2ب
جدول ( :)2معامالت االرتباط بني كل سؤال والدرجة الكلية للمهارة اليت ينتمي اليها السؤال

طالقة

أصالة

مرونة

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.47

1

**0.64

1

**0.55

2

**0.58

2

**0.46

2

*0.39

3

**0.54

3

**0.64

3

**0.61

5

**0.49

5

**0.49

5

**0.64

- 720 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م
طالقة

أصالة

مرونة

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

6

**0.51

6

**0.47

6

**0.49

7

**0.67

7

**0.55

7

**0.62

8

**0.59

8

**0.49

8

**0.52

9

**0.68

9

**0.45

9

**0.57

10

**0.63

10

**0.51

10

**0.66

11

**0.56

11

*0.38

11

**0.59

12

**0.62

12

**0.53

12

**0.68

13

**0.55

13

**0.67

13

**0.63

14

*0.39

14

**0.58

14

**0.46

* دالة عند مستوى 0.05

** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلد ل ( )2أن مجيع معامةت اعرتباط بي درجة كل مفردت الدرجة الكلية للمهارت التابع دا
دالة عند أحد مستوايت الدعلة اإلحصا ية ،مما يدل على دت اعتسات الدانلي ملفردات اعنتبار
كما مت حسا .معامةت اعرتباط بي كل مهارت ورعية من مهارات اعنتبار درجة اعنتبار ككل لك
حلسا .قيم معامةت اعتسات الدانلي حملا ر اعنتبار كما يومحه اجلد ل ()3ب
جدول ( )3معامالت ارتباط املهارات الفرعية لالختبار ابلدرجة الكلية الختبار التفكري
املهارات الفرعية لالختبار

معامالت االرتباط

الطـالقة

0.85

املـ ــرونة

0.82

األصالة

0.79

يتبي من اجلد ل ( )3أن مجيع معامةت اعرتباط كانح دالة عند مستوى  0.01  αمما يدل على
درجة عالية من اعتسات البنا ي عنتبار التفكري اإلبداعي اللفسي
حساب معامل ثبات االختبار:

ي صد بثبات اعنتبار "أن حنصل على النتا نفسها لةنتبار إ ا ما مت ت بي ه مرت أنرى على العينة
نفسها حتح السر ف نفسها" (هاام اخلليفة)109 ،2017 ،
مت حسا .معامل ثبات انتبار التفكري اإلبداعي اللفسي لك بت بي ه على عينة است ةعية مشلح
( )28طالبة ،لك حلسا .معامل الثبات دستخدام معامل ()αألفا كر نباخ ،قد كانح قيمة معامل ثبات
اعنتبار  α = 0.86هي درجة عالية من الثبات
الصورة النهائية لالختبارب مت التو يل إىل الصيغة النها ية عنتبار التفكري اإلبداعي اللفسي ،حيث تكون

اعنتبار من أربعة عشر سؤال ،كل سؤال منها سؤال تباعد مفتوح ي ي
(ال ةقة ،املر نة ،اة الة) ،يف حدت التاريخ الوطين اململكة العربية السعودية
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اختبار تورانس ( )Torranceللتفكري اإلبداعي الصورة الشكلية (ب):
اهلدف من االختبار :هدوح الباحثتان من استخدام اعنتبار إىل معروة أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه علة
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ،لتح ي اددف مت ت بي اعنتبار قبل بعد التجربة على ا موعتي التجريبية
الضاب ة
وصف االختبار :ميثل اعنتبار مهارات التفكري اإلبداعي (ال ةقة ،املر نة ،اة الة ،التفا يل)،
يتكون اعنتبار من ثةث أنش ة ،تصحح دلنسبة لل ةقة املر نة اة الة التفا يل ،ما عدا النشاط اة ل
ويصحح و ط يف موء اة الة التفا يل
تصحيح االختبار :مت اتباع تصحيح انتبار توران ( )Torranceالصورت الشكلية ( ).من كتيب
تصحيح انتبار توران ( )Torranceللتفكري اعبتكار (سيف الدين )2015 ،و ال ري ة اآلتيةب
النشاط األول :تكوين الصورة
األصالة :استخدم اعنتبار الذ استخدمه توران ( ،)Torranceالذ ميتد من فر إىل مخ
درجات ،و اً لتكرار اعستجابة يف عينة البحث ،واعستجابة اليت تتكرر بنسبة  %5وأكثر أتنذ ( فر)،

اعستجابة اليت تتكرر بنسبة  %4,99 -%4حتصل على (درجة احدت) ،اعستجابة اليت تتكرر بنسبة -%3
 %3,99حتصل على (درجتي) ،اعستجابة اليت تتكرر بنسبة  %2,99 -%2حتصل على (ثةث درجات)،
اعستجابة اليت تتكرر بنسبة  %1,99-%1حتصل على (أربع درجات) ،أما اعستجادت اليت تتكرر بنسبة أقل
من  %1يسهر ويها اخليال قوت التكفري اإلبداعي حتصل على ( مخ درجات)
أصالة العنوان :بعد التأكد من العنوان يتم حتديد درجة اة الة

• العنا ين الوامحة

فر

• العنا ين الو فية

1

• العنا ين الو فية اخليالية

2

• العنا ين التجريدية املة مة تذهب إىل أبعد مما يرى

3

النشاط الثاين :تكميل الصورة
األصالة :ت در درجة اة الة على أساس ندرت اعستجابة ،الندرت هنا تنسب إىل اعستجادت الفعلية
اليت رهرت من أداء عينة البحث ،حيث حيصل املفحوص على درجة ( فر) إ ا كانح نسبة تكرار اعستجابة يف
العينة  %5وأكثر ،حيصل على (درجة احدت) إ ا كانح نسبة تكرار اعستجابة من ( ،%4,99-%2درجتي)
إ ا كانح نسبة تكرار اعستجابة أقل من %2
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الطالقة :يتم مراجعة مجيع اعستجادت قبل البدء يف تصحيح اعنتبار ،لك لتحديدب

• لة اعستجابة دملثري

• استبعاد ما لي له لة دملثري
• استبعاد أ اكل بد ن عنوان
يتم حسا .درجة ال ةقة جبمع عدد اةاكال املكملة اليت نضعح للشر ط الساب ة حبد أقصى عشر
درجات
املرونة :يتم حصر الفئات يف العينة الكلية قبل إع اء الدرجة ،بعد لك تومع درجة املر نة بعد التأكد

أن الرسم الذ انتجه املفحوص ينتمي ةحد هذه الفئات ،إ ا مل يوجد الشكل املرسوم ممن الفئات احملددت
مسب اً تضاف وئة جديدت تسمى ( )X1هكذا ،تع ى درجة احدت لكل وئة من الفئات اليت أجا .عليها
املفحوص ،من مث حتسب درجة املر نة للنشاط جبمع عدد الفئات اليت استجا .دا املفحوص
النشاط الثالث :الدوائر

األصالة :ت در درجة اة الة كما يف مجيع اةنش ة الساب ة من حيث ندرت اعستجابة ،اعتمد تصحيح
أ الة هذا النشاط على م ياس أربع درجات ( فر ،)3 ،2 ،1،واعستجابة اليت تتكرر بنسبة  %10وأكثر
حتصل على الدرجة ( فر) ،اعستجادت اليت تتكرر بنسبة  %9 -%5حتصل على (درجة احدت)،
اعستجادت اليت تتكرر بنسبة  %4 -%2حتصل على (درجتي) ،اعستجادت اليت تتكرر أقل من  %2تسهر
ويها اخليال ال وت اإلبداعية حتصل على (ثةث درجات) ،لك بعد حتديد وئة املر نة من قا مة وئات املر نة
الساب ة كرها
درجة إضافية لألصالة :يف نشاط الد ا ر درجات تشجيعية حتسب على ميع أكرب عدد من الد ا ر يف
اكل احد
• دم  3أ  5د ا ر

 5درجات

• دم  6أ  10د ا ر
• دم  11أ  15دا رت

 10درجات
 15درجة

• دم أكثر من  16دا رت

 20درجة

 25درجة
• مجيع الد ا ر يف اكل احد
هذه الدرجات اإلماوية تضاف إىل درجات أ الة ال البة اليت حصلح عليها مهما كانح درجتها يف
النشاط الثالث
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الطالقة :جيب مراجعة مجيع اعستجادت قبل البدء يف تصحيح اعنتبار ،لك لتحديد لة اعستجابة
دملثري ،استبعاد ما لي له لة
يتم حسا .درجة ال ةقة جبمع عدد اةاكال املكملة اليت نضعح للشر ط الساب ة ،حتسب درجة
ال ةقة كما يف النشاط الثاين بعدد اعستجادت اليت دا لة دملثري
الثاين

املرونة :ميكن احلصول على درجة املر نة جبمع عدد الفئات اليت ت ع ويها اعستجادت كما يف النشاط
صدق اختبار تورانس ( )Torranceللتفكري اإلبداعي الصورة )ب):
االتساق الداخلي لفقرات االختبار:
للتح من دت اعنتبار قامح الباحثتان حبسا .معامةت اعرتباط بي اةسئلة املهارات املتعل ة هبا،

يبي اجلد ل ( )4التايل قيم معامةت اعرتباط بي الف رات اةداء على مهارت ال ةقةب
جدول ( :)4معامالت االرتباط لفقرات مهارة الطالقة

النشاط

معامل االرتباط

الداللة

النشاط الثاين

0.67

0.001

النشاط الثالث

0.84

0.001

يتضح من اجلد ل ( )4أن معامةت اعرتباط مرتفعة دالة إحصا ياً عند مستوى أقل من 0.05ما يشري
إىل دت اع تسات الدانلي بي الف رات اخلا ة مبهارت ال ةقة
يبي اجلد ل ( )5قيم معامةت اعرتباط بي الف رات اةداء على مهارت املر نةب
جدول ( )5معامالت االرتباط لفقرات مهارة املرونة

النشاط

معامل االرتباط

الداللة

النشاط الثاين

0.72

0.001

النشاط الثالث

0.91

0.001

يتضح من اجلد ل ( )5أن معامةت اعرتباط مرتفعة دالة إحصا ياً عند مستوى أقل من 0.05ما يشري
إىل دت اع تسات الدانلي بي الف رات اخلا ة مبهارت املر نة
يبي اجلد ل ( )6قيم معامةت اعرتباط بي الف رات اةداء على مهارت اة الةب
جدول ( )6معامالت االرتباط لفقرات مهارة األصالة

النشاط

معامل االرتباط

الداللة

النشاط األول

0.59

0.001

النشاط الثاين

0.87

0.001

النشاط الثالث

0.89

0.001
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يتضح من اجلد ل ( )6أن معامةت اعرتباط مرتفعة دالة إحصا ياً عند مستوى أقل من 0.05ما يشري

إىل دت اع تسات الدانلي بي الف رات اخلا ة مبهارت اة الة

االتساق الداخلي للمهارات الفرعية للمقياس:
مت ت بي اعنتبار على عينه التجربة اعست ةعية لك حلسا .اعتسات الدانلي ةبعاد اعنتبار عن
طري حسا .معامةت اعرتباط بي درجات كل مهارت ي يسها اعنتبار ا موع الكلي لدرجات اعنتبار،
اجلد ل ( )7يومح معامةت اعرتباط بي درجة كل مهارت من مهارات اعنتبار الدرجة الكلية لةنتبارب
جدول ( )7قيم معامالت االرتباط بني مهارات التفكري اإلبداعي والدرجة الكلية لالختبار

البعد

الطالقة

املرونة

األصالة

معامالت االرتباط

0.91

0.84

0.76

يتبي من اجلد ل ( )7أن مجيع معامةت اعرتباط كانح دالة عند مستوى  0.01  αمما يدل على
درجة عالية من اعتسات
ثبات اختبار تورانس ( )Torranceللتفكري اإلبداعي الصورة(ب):
مت حسا .معامل الثبات ب ري ة إعادت اعنتبار ( )test-retestحيث مت ت بي اعنتبار على العينة
اعست ةعية املشار إليها ساب اً مت إعادته مرت أنرى بعد مر ر أسبوعي على نف العينة ،حيث مت حسا .معامل
اعرتباط بي التصحيح اة ل الثاين يبي اجلد ل ( )8قيم معامةت ثبات اإلعادتب
جدول ( )8معامالت ثبات اإلعادة لكل مهارة من مهارات التفكري اإلبداعي واالختبار ككل

املهارة

الطالقة

املرونة

األصالة

االختبار ككل

معامالت االرتباط

0.97

0.98

0.99

0.98

كما مت ت بي اعنتبار على عينه التجربة اعست ةعية لك حلسا .ثبات اعنتبار ككل وكان معامل
الفا كر نباخ ( )αلثبات اعنتبار ككل هو  α = 0.85هو قيمة م بولة للثبات
خطوات وإجراءات البحث:
1
2
3
4

سار البحث وفق اخلطوات واإلجراءات التالية:
اعطةع على الكتب الدراسات الساب ة اليت تنا لح إسرتاتيجية التخيل املوجه ،مهارات التفكري
اإلبداعي
إعداد دليل املعلمة لتعليم حدت التاريخ الوطينب اململكة العربية السعودية دستخدام إسرتاتيجية التخيل
املوجه ل البات الصف الثاين الثانو للفصل الدراسي الثاين لعام 1441ها
استخدام انتبار تورن ( )Torranceل ياس مهارات التفكري اإلبداعي الصورت الشكلية().
حتديد منه البحث
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 5حتديد عينة البحث اليت ستتكون من جمموعتي (ماب ة ريبية) من طالبات الصف الثاين الثانو
 6الت بي ال بلي ةدات البحث
 7تنفيذ ربة البحث
 8الت بي البعد ةدات البحث مجع بياانهتا
 9حتليل نتا اعنتبارات إحصا يا مث تفسرها مناقشتها
 10ت دمي التو يات امل رتحات يف موء نتا البحث
نتائج البحث ومناقشتها
نتائج الفرض األول ومناقشته:
ينص الفرض اة ل على أنهب "توجد ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى) )0.05 ≥ αبي متوس ي
درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت ال ةقة دنتبار التفكري اللفسي لصاح
ا موعة التجريبية" للتح من حة هذا الفرض مت حسا .قيمة ت ،دستخدام انتبار(ت) للمجموعات
املست لة ( ،)Independent Samples T-Testلك للتعرف على الفر ت ات الدعلة اإلحصا ية بي
متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت ال ةقة دنتبار التفكري
اللفسي ،كما مت حسا .قيمة مربع إيتا ( )²ηل ياس حجم أتثري إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على
تنمية مهارت ال ةقة دنتبار التفكري اللفسي لدى طالبات الصف الثاين الثانو  ،اجلد ل ( )9يومح نتا
لكب
جدول ( :)9نتائج اختبار (ت) للفروق بني جمموعيت البحث يف التطبيق البعدي ملهارة الطالقة

املهارة
الطالقة

اجملموعة

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

التجريبية

25

46.52

10.17

الضابطة

25

33.32

9.35

قيمة ت

مستوى الداللة

²η

حجم التأثري

4.78

0.001

0.38

كبري جدا

بلغح قيمة (ت)  4.78مما يدل على جود ور ت دالة إحصا يًا عند مستوى دعلة أقل من ( )0.01بي
متوس ي درجات ال البات د موعتي الضاب ة التجريبية يف الت بي البعد ملهارت ال ةقة دنتبار التفكري
اللفسي تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية
مهارت ال ةقة دنتبار التفكري اللفسي لدى طالبات الصف الثاين الثانو (ا موعة التجريبية) م ارنة ب البات
ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة اععتيادية) مما يشري إىل قبول الفرض اة ل الذ ينص على أنهب "توجد
ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة
التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت ال ةقة دنتبار التفكري اللفسي لصاح ا موعة التجريبية"
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قيمة مربع إيتا لدرجات ال ةقة دنتبار التفكري اللفسي قد بلغح ( )0.38هي تدل على حجم أتثري
تفعا إ ا كانح النتيجة
مرتفع جداً ،حسب تصنيف كوهي ( ،)Cohenالذ أاار إىل أن حجم اةثر يكون مر ً
أعلى من ال يمة ( )0.16تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب مرتفع جداً عستخدام إسرتاتيجية التخيل
املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارت ال ةقة دنتبار التفكري اإلبداعي اللفسي لدى طالبات ا موعة التجريبية
دلصف الثاين الثانو  ،م ارنة ب البات ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة املعتادت)
نتائج الفرض الثاين ومناقشته:
ينص الفرض الثاين على أنهب "توجد ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى) )0.05 ≥ αبي متوس ي
درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت املر نة دنتبار التفكري اللفسي لصاح
ا موعة التجريبية" للتح من حة هذا الفرض مت حسا .قيمة ت ،دستخدام انتبار(ت) للمجموعات
املست لة ( ،)Independent Samples T-Testلك للتعرف على الفر ت ات الدعلة اإلحصا ية بي
متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت املر نة دنتبار التفكري اللفسي،
كما مت حسا .قيمة مربع إيتا ( )²ηل ياس حجم أتثري إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية
مهارت املر نة دنتبار التفكري اللفسي لدى طالبات الصف الثاين الثانو  ،اجلد ل ( )10يومح نتا لكب
جدول ( :)10نتائج اختبار (ت) للفروق بني جمموعيت البحث يف التطبيق البعدي ملهارة املرونة
املهارة
املرونة

اجملموعة

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

التجريبية

25

18.24

4.03

الضابطة

25

12.52

5.60

قيمة ت

مستوى الداللة

²η

حجم التأثري

4.42

0.001

0.29

كبري جدا

بلغح قيمة (ت)  4.42مما يدل على جود ور ت دالة إحصا يًا عند مستوى دعلة أقل من ( )0.01بي
متوس ي درجات ال البات د موعتي الضاب ة التجريبية يف الت بي البعد ملهارت املر نة دنتبار التفكري
اللفسي تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية
مهارت املر نة دنتبار التفكري اللفسي لدى طالبات الصف الثاين الثانو (ا موعة التجريبية) م ارنة ب البات
ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة املعتادت) مما يشري إىل قبول الفرض الثاين الذ ينص علىب " توجد
ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة
التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت املر نة دنتبار التفكري اللفسي لصاح ا موعة التجريبية"
قيمة مربع إيتا لدرجات املر نة قد بلغح ( )0.29هي تدل على حجم أتثري مرتفع جداً ،حسب تصنيف
تفعا إ ا كانح النتيجة أعلى من ال يمة ()0.16
كوهي ( ،)Cohenالذ أاار إىل أن حجم اةثر يكون مر ً
تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب مرتفع جداً عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على
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تنمية مهارت املر نة دنتبار التفكري اإلبداعي اللفسي لدى طالبات ا موعة التجريبية دلصف الثاين الثانو  ،م ارنة
ب البات ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة املعتادت)
نتائج الفرض الثالث ومناقشته:
ينص الفرض الثالث على أنهب "توجد ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى دعله ) )0,05 ≥αبي
متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت اة الة دعنتبار التفكري
اللفسي لصاح ا موعة التجريبية" للتح من حة هذا الفرض مت حسا .قيمة ت ،دستخدام انتبار(ت)
للمجموعات املست لة ( ،)Independent Samples T-Testلك للتعرف على الفر ت ات الدعلة
اإلحصا ية بي متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت اة الة دنتبار
التفكري اللفسي ،كما مت حسا .قيمة مربع إيتا ) )²η( )Etaل ياس حجم أتثري إسرتاتيجية التخيل املوجه يف
تعليم التاريخ على تنمية مهارت اة الة دنتبار التفكري اللفسي لدى طالبات الصف الثاين الثانو اجلد ل
( )11يومح نتا لك
جدول ( :)11نتائج اختبار (ت) للفروق بني جمموعيت البحث يف التطبيق البعدي ملهارة األصالة
املهارة
األصالة

اجملموعة

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

التجريبية

25

57.32

3.84

الضابطة

25

36.76

6.85

قيمة ت

مستوى الداللة

²η

حجم التأثري

13.01

0.001

0.78

كبري جدا

بلغح قيمة (ت)  13.01مما يدل على جود ور ت دالة إحصا يًا عند مستوى دعلة أقل من ()0.01
بي متوس ي درجات ال البات د موعتي الضاب ة التجريبية يف الت بي البعد ملهارت اة الة دنتبار التفكري
اللفسي ،تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية
مهارت اة الة دنتبار التفكري اللفسي لدى طالبات الصف الثاين الثانو (ا موعة التجريبية) م ارنة ب البات
ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة املعتادت) مما يشري إىل قبول الفرض الثالث الذ ينص علىب " توجد
ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة
التجريبية يف ال ياس البعد ملهارت اة الة دنتبار التفكري اإلبداعي اللفسي لصاح ا موعة التجريبية"
قيمة مربع إيتا لدرجات اة الة قد بلغح ( )0.78هي تدل على حجم أتثري مرتفع جداً ،حسب
تفعا إ ا كانح النتيجة أعلى من ال يمة
تصنيف كوهي ( ،)Cohenالذ أاار إىل أن حجم اةثر يكون مر ً
( )0.16تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب مرتفع جداً عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم
التاريخ على تنمية مهارت اة الة دنتبار التفكري اإلبداعي اللفسي لدى طالبات ا موعة التجريبية دلصف الثاين
الثانو  ،م ارنة ب البات ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة املعتادت)
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نتائج الفرض الرابع ومناقشته:

ينص الفرض الرابع على أنهب "توجد ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى دعله ) )0,05 ≥αبي
متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد عنتبار التفكري اللفسي ككل لصاح
ا موعة التجريبية" للتح من حة هذا الفرض مت حسا .قيمة ت ،دستخدام انتبار(ت) للمجموعات
املست لة ( ،)Independent Samples T-Testلك للتعرف على الفر ت ات الدعلة اإلحصا ية بي
متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد عنتبار التفكري اللفسي ككل ،كما مت
حسا .قيمة مربع إيتا ) )²η( )Etaل ياس حجم أتثري إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية
التفكري اللفسي ككل لدى طالبات الصف الثاين الثانو اجلد ل ( )12يومح نتا لك
جدول ( :)12نتائج اختبار (ت) للفروق بني جمموعيت البحث يف التطبيق البعدي الختبار التفكري اللفظي ككل
املهارة
للكل

اجملموعة

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

التجريبية

25

122.08

16.19

الضابطة

25

82.60

18.43

قيمة ت

مستوى الداللة

²η

حجم التأثري

8.05

0.001

0.57

كبري جدا

بلغح قيمة (ت)  8.05مما يدل على جود ور ت دالة إحصا يًا عند مستوى دعلة أقل من ( )0.01بي
متوس ي درجات ال البات د موعتي الضاب ة التجريبية يف الت بي البعد عنتبار التفكري اللفسي ككل
تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية التفكري
اللفسي ككل لدى طالبات الصف الثاين الثانو (ا موعة التجريبية) م ارنة ب البات ا موعة الضاب ة (اليت
درسح دل ري ة املعتادت) مما يشري إىل قبول الفرض الرابع الذ ينص علىب "توجد ور ت ات دعلة احصا ية
عند مستوى) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد
عنتبار التفكري اللفسي ككل لصاح ا موعة التجريبية"
قيمة مربع إيتا لدرجات انتبار التفكري اللفسي ككل قد بلغح ( )0.57هي تدل على حجم أتثري مرتفع
تفعا إ ا كانح النتيجة أعلى
جداً ،حسب تصنيف كوهي ( ،)Cohenالذ أاار إىل أن حجم اةثر يكون مر ً
من ال يمة ( )0.16تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب مرتفع جداً عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف
تعليم التاريخ على تنمية التفكري اللفسي ككل لدى طالبات ا موعة التجريبية دلصف الثاين الثانو  ،م ارنة
ب البات ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة املعتادت)
نتائج الفرض اخلامس ومناقشته:
ينص الفرض اخلام على أنهب "توجد ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى دعله ) )0.05 ≥ αبي
متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد عنتبار توران
- 729 -

()Torrance

د حنان عبد اجلليل جنم الدين ،أ مسيه حممد امحد عريشيب أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف
الثاين الثانو

للتفكري اعبداعي ككل لصاح ا موعة التجريبية" للتح من حة هذا الفرض مت حسا .قيمة ت،
دستخدام انتبار(ت) للمجموعات املست لة ( ،)Independent Samples T-Testلك للتعرف على
الفر ت ات الدعلة اإلحصا ية بي متوس ي درجات طالبات ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد
عنتبار توران ( )Torranceللتفكري اعبداعي ككل ،كما مت حسا .قيمة مربع إيتا ) )²η( )Etaل ياس
حجم أتثري إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكري اعبداعي ككل دنتبار توران
( )Torranceلدى طالبات الصف الثاين الثانو اجلد ل ( )13يومح نتا لك
جدول ( :)13نتائج اختبار (ت) للفروق بني جمموعيت البحث يف التطبيق البعدي الختبار تورانس ( )Torranceللتفكري االبداعي ككل

املهارة
للكل

اجملموعة

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

التجريبية

25

75.28

18.19

الضابطة

25

41.56

11.43

قيمة ت

مستوى الداللة

²η

حجم التأثري

8.00

0.001

0.57

كبري جدا

بلغح قيمة (ت)  8.00مما يدل على جود ور ت دالة إحصا يًا عند مستوى دعلة أقل من ( )0.01بي
متوس ي درجات ال البات د موعتي الضاب ة التجريبية يف الت بي البعد عنتبار توران ()Torrance
للتفكري اعبداعي ككل تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم
التاريخ على تنمية توران ( )Torranceللتفكري اعبداعي ككل لدى طالبات الصف الثاين الثانو (ا موعة
التجريبية) ،م ارنة ب البات ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة املعتادت) مما يشري إىل قبول الفرض اخلام
الذ ينص علىب "توجد ور ت ات دعلة احصا ية عند مستوى) )0.05 ≥ αبي متوس ي درجات طالبات
( )Torranceللتفكري اعبداعي ككل لصاح

ا موعتي الضاب ة التجريبية يف ال ياس البعد عنتبار توران
ا موعة التجريبية"
قيمة مربع إيتا لدرجات انتبار توران ( )Torranceللتفكري اعبداعي ككل قد بلغح ( )0.57هي
تدل على حجم أتثري مرتفع جداً ،حسب تصنيف كوهي ( ،)Cohenالذ أاار إىل أن حجم اةثر يكون
تفعا إ ا كانح النتيجة أعلى من ال يمة ( )0.16تدل هذه النتيجة على جود أثر إجيايب مرتفع جداً
مر ً
عستخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية توران ( )Torranceللتفكري اعبداعي ككل
لدى طالبات ا موعة التجريبية دلصف الثاين الثانو  ،م ارنة ب البات ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة
املعتادت)
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ملخص نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:

تفوت طالبات ا موعة التجريبية (اليت درسح إبسرتاتيجية التخيل املوجه يف
أرهرت نتا البحث احلايل م
تعليم التاريخ) على طالبات ا موعة الضاب ة (اليت درسح دل ري ة اععتيادية) يف انتبار التفكري اإلبداعي
اللفسي ،انتبار توران ( )Torranceللتفكري اإلبداعي الصورت الشكلية ( ،).اتف ح نتا البحث احلايل
مع الدراسات الساب ة اليت أكدت أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه اإلجيايب ،كدراسة اريف عبدهللا (Surif and
) Abdullah, 2015كيم بيك ) ،(Kim and Beck,2016ساهووا ولونح كاك (Sahova and
) ،Volonte and Cacka, 2017اح ( ،)2017أمحد ( ،)2018أبو ارخ ( ،)2018أبو ندى
( ،)2018العد ان ( ،)2018الفرطوسي ( ،)2019املهدا ()2019
من جهة نسر الباحثتان أن سبب النتا اإلجيابية لصاح ا موعة التجريبية يف انتبار التفكري اإلبداعي
اللفسي ،انتبار توران ( )Torranceللتفكري اإلبداعي ،اليت مت ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه عليها يعود
إىل اةسبا .اآلتيةب
 1إن إسرتاتيجية التخيل املوجه ما تتضمنه من نشاطات ختيلية أسئلة اتبعة ورت ل البات ا موعة
التجريبية بيئة تعليمية تعلمية جديدت دوعتهن إىل التفكري اخليال
 2مناقشة الصور الذهنية الرحةت التخيلية اليت عااتها ال البات يف خميلتهن مع احرتام مجيع التخيةت
مجيع جهات النسر املختلفة ،هذا ساعدهن على توليد اةوكار املبدعة ،اعستفادت من أوكار بعضهن
البعض ،زادت ث تهن بتلك اةوكار
 3ساعدت سيناريوهات التخيل ال البات يف عملية توليد الصور الذهنية مث تنسيمها ترتيبها على اكل
رحلة ختيلية مثريت اي ة ،لتسهيل وهم ال صص التارخيية لديهن ،حىت يست عن من نةدا الربط بي
ال صص التارخيية إمكاانهتا احملد دت يف املامي إبمكاانت الوقح احلامر ت وره ،كل لك حيدث من
نةل أنش ة التخيل
التوصيات:
يف موء نتا البحث الساب ة تو ي الباحثتان مبا يليب
• توسيع ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه لتشمل دقي امل ررات الدراسية يف مجيع املراحل التعليمية اةنرى،
ملا دا من أتثري إجيايب على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي
• ع د الد رات التدريبية ملعلمات التاريخ املشروات الرتبوايت حول كيفية ت بي إسرتاتيجية التخيل املوجه
تنفيذ ن واهتا الصحيحة ،كيفية دم مهارات التفكري اإلبداعي يف امله الدراسي
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• تدريب ال البات على الربام اليت بد رها تنمي مهارات التفكري اإلبداعي لديهم
• استخدام اعنتبارات اليت ت ي
التعليمية

التفكري اإلبداعي لل البات ،من نةل املواد الدراسية يف مجيع املراحل

املقرتحات:
يف موء نتا البحث احلايل ميكن للباحثتي اقرتاح ما يليب
• ت دمي دراسة عن واعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه على تنمية مهارات التفكري الناقد ،التفكري التأملي،
التفكري البصر
• ت دمي دراسة عن واعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تدري امل ررات الدراسية اةنرى يف مراحل التعليم
املختلفة
• ت دمي دراسة للم ارنة بي واعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه يف التعليم اجلامعي ،واعلية إسرتاتيجية التخيل
املوجه يف التعليم العام (اعبتدا ي ،املتوسط ،الثانو )
• ت دمي دراسة عن واعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه يف التحصيل الدراسي ا اهات املتعلمي حنو املادت
العلمية
قائمة املراجع:
أبو ارخ ،مرح عبد هللا ( )2018أثر برانم تعليمي يستند إىل التخيل البصر  -احلركي يف حتسي
عمان ،اةردن
التكيف اةكادميي لل لبة
عمان العربية ،م
عودت التعلم يف عممان رسالة ماجستري ،جامعة م
أبو ندى ،دينا عبد اداد ( )2018أثر توريف إسرتاتيجييت ( )K.W.H.Lالتخيل املوجه على
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف العلوم احليات لدى طالبات الصف الرابع اةساسي ،رسالة ماجستري ،اجلامعة
اإلسةمية ،غزت ،ولس ي
أمحد ،دانية علي ( )2018أثر استخدام منو ج الصف املفتوح يف تنمية مهارات التوا ل التخيل لدى
عمان
طالبات الصف الرابع اةساسي يف م رر الرتبية اعجتماعية الوطنية يف اةردن ،رسالة ماجستري ،جامعة م
عمان ،اةردن
العربية ،م
أمحد ،فاء حممد ( )2014أثر استخدام نرا ط املفاهيم منو ج هيلدا اتد يف تنمية املفاهيم التارخيية
التفكري التارخيي لدى تةميذ املرحلة اعبتدا ية رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية دلواد اجلديد ،مصر
آل اارع ،عبد هللا الناوع ( )2000قياس التفكري اإلبداعي ت ني م ياس توران للتفكري اإلبداعي
(اةاكال  ).ت بي اته على البيئة السعودية امللت ى اإلدار اخلام  ،اإلبداع التميز اإلدار  -الرايض
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أمبو سعيد  ،عبد هللا بن مخي  ،البلواي ،سليمان حممد ( )2015طرا ا تاادري العلااوم مفاااهيم
ت بي ااات عمليااة اةردنب دار املسريت
إيريك ،جنسن ( )2013أكثر من  1000طري ة علمية للتدري الناجح! أوكار م ر حة بشكل
مشجع طرت معر مة ب ري ة سهلة سلسة ط 3السعودية ،ق ر ،الكويح ،اإلمارات العربية املتحدتب مكتبة

جرير

البصر  ،محيد مهد ( )2018واعلية التعليم املدم يف التحصيل التفكري اإلبداعي لدى طة.
معهد الفنون البصرية اجلميلة يف مادت اتريخ احلضارت جملة الفنون اآلدا .علوم اعنسانيات اعجتماع-
اإلمارات ،م  ،4ع451-465 ،32
جاسم ،هالة زامل ( )2018أثر أمنو ج ديفز يف حتصيل طالبات املرحلة اععدادية اةديب يف التاريخ
تنمية تفكريهن اإلبداعي رسالة ماجستري ،جامعة تكريح ،تكريح ،العرات
اجلدبة ،فية أمحد ( )2012واعلية توريف اسرتاتيجية التخيل املوجه يف تنمية املفاهيم مهارات
غزت،
التفكري التأملي يف العلوم لدى طالبات الصف التاسع اةساسي رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسةمية ،م
ولس ي
جر ان ،وتحي عبد الرمحن ( )2013اإلبداع -مفهومه -معايريه -مكوانته اةردنب دار الفكر انار ن
موزعون
اجلعاورت ،اعتماد مجيل ،آنر ن ( )2012أثر استخدام اسرتاتيجييت نرا ط املفاهيم د رت التعلم يف
حتصيل طالبات الصف اة ل اثنو علمي ملادت الفيزايء ا اهاهتن حنوها ،رسالة ماجستري غري منشورت ،جامعة
مؤتة ،اةردن
احلكاك ،جدان جعفر ( )2010بناء انتبار ال درت على التفكري اإلبداعي اللفسي لدى طلبة جامعة
بغداد جملة البحوث الرتبوية النفسية -بغداد ،ع200-239 ،27-26
محادت ،نليل عبدالفتاح ،بدر ،سري رمسي ( )2014اإلبداع يف التدري اةردنب دار حني
اخلوالدت ،حممد عبدهللا ( )2017اخليال التارخيي التفكري الناقد ط 2اةردنب دار اخللي للنشر
التوزيع
رجب ،أونان رجب ( )2019أثر توريف قصص اخليال العلمي يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف
مبحث العلوم احليات لدى طالبات الصف اخلام اةساسي مبحاوسة غزت ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسةمية،
غزت ،ولس ي
- 733 -

د حنان عبد اجلليل جنم الدين ،أ مسيه حممد امحد عريشيب أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف
الثاين الثانو

الزعاني ،مر ت مجال ( )2019أثر توريف املسرح التعليمي يف تنمية مهارات ال راءت اجلهرية التفكري
غزت ،ولس ي
اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع اةساسي رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسةمية ،م
الزايت ،ماهر مفلح ،ق ا  ،حممد ابراهيم ( )2010الدراسات اعجتماعية طبيعتها طرا تعليمها
تعلمها ،اةردنب دار الث اوة للنشر التوزيع

السحح ،مص فى زكراي ( )2014أتثري استخدام اسرتاتيجية ال بعات السح يف حتصيل الدراسات
اعجتماعية تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى تةميذ الصف الثاين اععداد دراسات عربية يف الرتبية علم
النف  ،م  ،2ع194-164 ،38
سعادت ،جودت أمحد ،الصباغ ،مسيلة أمحد ( )2016مهارات ع لية تنت أوكاراً إبداعية اةردنب دار
الث اوة للنشر التوزيع
سيف الدين ،هدى برهان ( )2015كتيب تصحيح انتبار توران للتفكري اعبتكار الشكلي ().
جدتب جامعة امللك عبد العزيز ،كلية اآلدا .العلوم اعنسانية
ابات ،سندس حممد موسى ( )2016أثر توريف إسرتاتيجية التخيل املوجه على تنمية اةداء التعبري
لدى تلميذات الصف الرابع اةساس بغزت ،رسالة ماجستري غري منشورت ،كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسةمية ،غزت،
ولس ي
احاته ،حسن ،معوض ،ليلى ( )2018التعلم لإلبداع ناعة املبدعي ال اهرتب الدار املصرية
اللبنانية
اح ،اوتكار أمحد ( )2017واعلية إسرتاتيجية التخيل املوجه يف تنمية مهارات التفكري البصر يف
العلوم لدى طلبة الصف الثامن اةساسي يف املدارس اليمنية جملة الدراسات اعجتماعية -اليمن ،م  ،23ع،2
53-80
اةل ،كرمي علي ( )2019أثر اسرتاتيجية الت ومي الشامل يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى
طالبات الصف الثالث املتوسط يف مادت التاريخ احلديث ،جملة اآلدا( .ملح ) -بغداد504-477 ،
عبد هللا ،حسام ( )2003طرت تدري التاريخ جلميع املراحل الدراسية اةردنب دار أسامة للنشر
التوزيع
عبيدات ،قان ،أبو السميد ،سهيلة ( )2016اسرتاتيجيات التدري يف ال رن احلاد العشرين
(دليل املعلم املشرف الرتبو ) اةردنب دار الفكر للنشر التوزيع
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العد ان ،إيناس يوسف ( )2018أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم دلتخيل املوجه يف حتصيل طالبات
السادس اةساسي يف املفرت يف تدري ال صص ال رآين الوارد يف مبحث الرتبية اإلسةمية رسالة ماجستري،

جامعة آل البيح ،املفرت ،اةردن
العمر ،عبد العزيز بن سعود ( )2009أثر استخدام نرا ط املفاهيم يف حتصيل طة .كلية املعلمي
دلرايض لبعض حمتوى م رر الفيزايء ،جملة العلوم الرتبو النفسية -البحرين ،م  ،10ع2
العيا رت ،ليد تووي ( )2011التعليم السابر اإلبداعي اةردنب دار أسامة للنشر التوزيع
الفتة  ،عباس نور ( )2011/12/5النسرية البنا ية لباجيه يف التعلم املعريف مت اسرتجاعها من
بتاريخ
http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=9542
2018/10/29
الفرطوسي ،عبد هللا كارم جواد ( )2019أثر إسرتاتيجية التخيل املوجة يف حتصيل مادت علم النف
الرتبو لدى طلبة الكلية الرتبوية املفتوحة جملة الدراسات املستدامة -كربةء ،م  ،1ع117-147 ،1
ال ح اين ،سامل ،العامر  ،أمحد ،آل مذهب ،معد  ،العمر ،بدران ( )2020منه البحث يف
العلوم السلوكية الرايضب العبيكان للنشر
كارم ،دسم عبد اجلبار ( )2011أثر استخدام إسرتاتيجية التعليم التخيلي املوجه يف حتصيل طة.
الصف اة ل املتوسط يف مادت اجلغراوية العامة جملة الفتح -داييل155-196 ،
كوارع ،أجمد حسي ( )2017أثر استخدام منحىن  STEMيف تنمية اعستيعا .املفاهيمي التفكري
اإلبداعي يف الرايميات لدى طة .الصف التاسع اةساسي ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسةمية ،غزت،
ولس ي
املهدا  ،أمساء مجعة ( )2019أثر إسرتاتيجية التخيل املوجه يف حتسي أداء طالبات الصف العاار يف
مهارات كتابة امل الة اخلاطرت ،رسالة دكتورات ،جامعة الريموك ،إربد ،اةردن
املؤمتر الثاين ةد .اخليال العلمي ( ،2017ديسمرب) أد .اخليال العلمي استشراف املست بل مصر مت
اعسرتجاع من http://elnile-news.com/mt~16395&print=y
هاام ،كمال الدين ،اخلليفة ،حسن جعفر ( )2017الت ومي الرتبو مفهومه -أساليبه -جماعته-
توجهاته احلديثة الرايضب مكتبة الراد انار ن
ادامشي ،علي ربيع ( )2018أثر التدري دلتخيل املوجه إبسرتاتيجية التفكري التنارر يف حتصيل
مادت علم البيئة التلوث التفكري التأملي اةردنب دار غيداء للنشر التوزيع
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) إسرتاتيجية التخيل أثرها يف حتسي قدريت الكتابة اإلبداعية حل املشكةت2017(  هاين،ايسي
 اجلزا ر، جامعة حممد ملي ددغي، رسالة دكتورات،لدى تةميذ املرحلة املتوس ة دجلزا ر
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Dissertation, Widener University, Ontario, Canada.
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Dissertation, University of Virginia, Virginia, United States.
Sahova, Aleksandra, & Volonte, Ilze, & Cack, Maris. (2017). Interrelations in
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