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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي
لدى طالب املرحلة االبتدائية
دُ .تاضر بنت زهري حممد كتيب
أستاذ الرتبية الفنية املساعد ،قسم الفنون البصرية ،كلية التصاميم والفنون ،جامعة أم القري
املستخلص:

هدفــت الدراســة احلاليــة للتعــرف علــى دور التدريــس ابســتخدام تقنيــات التصميــم اجلرافيكــي لتعزيــز مهــارات التفكــر التخيلــي لــدى طــاب املرحلــة
معلمــا ومعلمــة ختصــص
االبتدائيــة ،واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي املســحي القائــم علــى االســتبانة كأداة للدراســة ،واشــتملت عينــة الدراســة علــى (ً )80
تربيــة فنيــة مــن املرحلــة االبتدائيــة مبنطقــة مكــة املكرمــة ابململكــة العربيــة الســعودية ،وقــد توصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج أمههــا :أن واقــع اســتخدام تقنيــات
التصميــم اجلرافيكــي يف التدريــس لطــاب املرحلــة االبتدائيــة جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الدراســة ،وأن درجــة امتــاك طــاب املرحلــة
االبتدائيــة ملهــارات التفكــر التخيلــي جــاءت بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر أفـراد عينــة الدراســة ،وجــاء يف الرتتيــب األول البعــد األول :مهــارات التعــرف األويل
مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.91بينمــا جــاء يف الرتتيــب األخــر البعــد الثالــث :مهــارات التخيــل التحويلــي مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.02واحنـراف معيــاري
ـرا وجــود عالقــة إجيابيــة طرديــة بــن أبعــاد التفكــر التخيلــي ودرجتــه الكليــة والدرجــة الكليــة الســتخدام تقنيــات التصميــم اجلرافيكــي يف
بلــغ ( ،)907.وأخـ ً
التدريــس وبلغــت ()**0.74؛ وأوصــت الباحثــة ابلعديــد مــن التوصيــات يف ضــوء مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج كان أمههــا :ضــرورة إضافــة اســتخدام تقنيــات
التصميــم اجلرافيكــي ،يف املقــررات الدراســية لطــاب املرحلــة االبتدائيــة ،وضــرورة توجيــه أنظــار القائمــن علــى تصميــم الكتــب املدرســية بتوظيــف التصميمــات
اجلرافيكيــة داخلهــا لتوضيــح وشــرح احملتــوى؛ حبيــث يســهل علــى الطــاب فهمــه ،واالحتفــاظ ابملعلومــات ،واســتخدام التقنيــة.
الكلمات املفتاحية :التصميم اجلرافيكي ،التفكري التخيلي ،املرحلة االبتدائية.
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The Role of Teaching Using the Graphic Design Technique for Enhancing
Imaginative Thinking Skills among Elementary School Students
Dr.Tmador Zuher Kutubi

Assistant Professor of Art Education. Department of Visual Arts, College of Design and Arts, Umm
Al-Qura University

Abstract:
The present study aimed to investigate the role of teaching the using graphic design to
enhance the imaginative thinking skills among elementary school students. The researcher
used the descriptive approach, which relied on questionnaire as the research instrument. The
study sample included (80) male and female elementary school teachers in the Kingdom of
Saudi Arabia. The study reached many results, the most important of them are the following: "The current state of using graphic design in teaching elementary school students" was
rated (high), from the perspectives of study sample members; the first dimension, "initial
investigation skills", ranked first, with a mean of (3.91), while the third dimension, "transformational imagination skills", ranked last, with a mean of (3.02) and standard deviation of
(.907); and the existence of a positive correlation between dimensions of imaginative thinking and overall score for imagination thinking on one hand and the overall score for using
graphic design in teaching on the other, which was valued at (0.74**). In the light of the
obtained findings, the researcher presents several recommendations, which include the following: the necessity of generalizing the use of the graphic design technique inside school
buildings and promote its presence in educational curricula for elementary school; and the
necessity of drawing the attention of those undertaking the design of school textbooks to
employ graphical designs in textbooks in order to clarify and explain the content to makes
easier for students to understand it and retain information.
Keywords: Graphic Design , Imaginative Thinking , Elementary School.
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مقدمة:
ما عاد من الناجع االعتماد على األساليب التعليمية التقليدية لتعليم وإعداد الطالب لتحدايت املستقبل؛ بل أصبح من املهم
العمل على إكساهبم املهارات الضرورية؛ لكي يصبحوا أفر ًادا فاعلني يف جمتمعاهتم .وتعد مهارات التفكري من أهم تلك املهارات؛
وذلك ألن التفكري هو ما يوجه السلوكات الواعية لدى اإلنسان ،ومن بني األنواع العديدة ملهارات التفكري اليت جيب استخدامها
للتمكن من التكيف مع متطلبات العصر احلايل مهارات التفكري التخيلي الذي يرتبط ابلعديد من املهارات األخرى الضرورية يف
العصر احلايل مثل اإلبداع واالبتكار.
ويعرف التفكري التخيلي أبنه قدرة الذهن على ختيل شيء مرتبط بظاهرة ما يف العامل الواقعي ،أو أية جتارب يف سياقات أخرى
خمتلفة ،مثل التجارب النفسية ،والروحانية ،والفلسفية ،واخلرافية .ومن خالل التفكري التخيلي يستطيع اإلنسان التوسع بفكره إىل ما
أمورا مثل العالقات
هو أبعد من مستوى األشياء امللموسة ،والتفكري النمطي ،والفهم احلريف للمفاهيم ،كما أن التفكري التخيلي يتقبل ً
االرتباطية ،وتكوين األفكار اجلديدة ،وتوسعة صياغات األفكار ،وإدراك ٍ
معان أكثر عم ًقا لألفكار ،وابتكار أشياء جديدة (Van

.)Alphen, 2011, p17
ويعد التفكري التخيلي هو العنصر الفعال يف منظومة التفكري والنشاط العقلي؛ حيث أصبحت له العديد من الفوائد يف اجملاالت
الرتبوية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وله دور كبري يف تعلم املواد الدراسية املختلفة؛ حيث تكونت مجيع احلضارات اإلنسانية
من خالله ،وظهرت بوساطته االخرتاعات وأروع القصائد وأمجل الفنون واملبتكرات؛ إذ إن مجيع مظاهر احلياة اليت تتسم ابلتطور ما
وخيال يف أذهان املبدعني قبل أن تصبح واقعية (عبد الرمحن ،2016 ،ص.)821
فكرا ً
هي إال ً
ويشكل التفكري التخيلي أرضية خصبة ومرحلة مهمة يستطيع من خالهلا الطلبة إثراء وتطوير تفكرييهم التحليلي؛ حيث تكتمل
صورة التفكري التخيلي من خالل التفكري التحليلي والتدرج واالنتقال إىل مرحلة جتعل الطلبة قادرين على بناء اجتاهات إجيابية يف
اكتساب أهداف تعليمية ذات جدوى (العالم ،2019 ،ص.)6
وبطبيعة احلال ،فمن أجل تعزيز وتنمية مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب ،ال ميكن االعتماد على أساليب التدريس التقليدية
القائمة على التلقني والتذكر؛ لذلك فمن املهم استخدام األساليب والوسائل التعليمية املناسبة الستغالل خمتلف املهارات لدى
الطالب ،ومن األساليب التعليمية احلديثة اليت ميكن استخدامها الستغالل وتنمية املهارات املتعددة واملختلفة لدى الطالب ما يعرف
بتقنييات التصميم اجلرافيكي ،وهي تقنييات تعتمد على التصوير املرئي للمعلومات.
وللصور املرئية أمهية كبرية يف توضح املعلومات وتبسيطها؛ حيث إن تالميذ املرحلة االبتدائية يتميزون حببهم للصور واأللوان
واألشكال التوضيحية ،وعدم تفضيلهم لقراءة النصوص واملفاهيم املعقدة (علي ،2019 ،ص.)5
كما أن الصور املرئية أدوات مثالية لنقل املعلومات املعقدة بطريقة سهلة ،وتسهم يف جذب انتباه املتعلمني حنو عملية التعلم
ابالعتماد على التصميمات املتنوعة يف حماولة إلضفاء شكل مرئي جديد لتجميع وعرض املعلومات ،أو نقل البياانت يف صورة جذابة
إىل الطالب؛ وذلك ألهنا تعمل على تغري طريقة التفكري جتاه املعلومات املعقدة (فايد وآخرون ،2018 ،ص.)1363
وتقنيات التصميم اجلرافيكي تتطلب من الطالب أن يفكروا أبسلوب خمتلف أو "خارج الصندوق"؛ حيث تسهم هذه التقنيات يف
تعزيز مهارات التفكري التخيلي واإلبداعي لدى الطالب من خالل تنمية وتعزيز مهارات حل املشكالت لديهم (.)Alhajri, 2017, p70
ومن هنا تربز ضرورة اهتمام املعلمني ،وعلى وجه التحديد معلمي الرتبية الفنية ،بدمج تقنيات التصميم اجلرافيكي يف ممارساهتم
التدريسية ،وهو ما أكد عليه (.(Aihajri, 2011, p10
ومن خالل ما سبق استعراضه ،تربز أمهية املوضوع الذي تسعى الدراسة احلالية إىل تناوله ،وهو:
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 التعرف على استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب. مميزات ومعوقات استخدام تقنييات التصميم. السبل املناسبة جلعل استخدام تلك التقنيات أكثر فاعلية وكفاءة.مشكلة الدراسة:
فعال يف عمليات التعليم والتعلم؛ لذلك فقد برزت أمهية
عنصرا ً
هناك تزايد لالهتمام يف جمال العمل الرتبوي أبن يكون الطالب ً
تنمية مهارات التفكري التخيلي؛ إذ تنطوي تلك املهارات على قيام الطالب ابلتفكري والتأمل وتصور أفكار جديدة.
وقد سلطت بعض الدراسات الضوء على أمهية مهارات التفكري التخيلي؛ فعلى سبيل املثال ،أشارت دراسة فيين()Viney, 2013
إىل أن استخدام مهارات التفكري التخيلي يسهم يف تعزيز مهارات التفكري الناقد واملشاركة الفعالة لدى الطالب .أما دراسة رين
وآخرين ( )Ren et al, 2012فقد أشارت إىل أن مهارات التفكري التخيلي مرتبطة بتحسن مستوى التحصيل الدراسي ،وأشارت تلك
أيضا إىل أن تنمية مهارات التفكري التخيلي يعتمد على تطبيق األساليب التدريسية املتمركزة حول املتعلم؛ أي إنه من املهم
الدراسة ً
اتباع األساليب التدريسية اليت تشجع الطالب على القيام ابلتفكري بنفسه.
وعند احلديث عن األساليب التدريسية املتمركزة حول املتعلم ،من املهم اإلشارة إىل أن تلك األساليب هتتم بتقدمي العناصر
واملثريات اليت تعزز استخدام الطالب ملهارات التفكري املختلفة لديه ،ولعل من أهم األساليب التدريسية املتمركزة حول املتعلم ،واليت
برزت أمهيتها خالل اآلونة األخرية ،األساليب القائمة على تقنيات التصميم اجلرافيكي ،فهي تقنيات هتتم ابالعتماد على املثريات
واحملتوايت البصرية الستثارة مهارات وعمليات التفكري لدى الطالب.
وقد أشارت دراسة السدحان ( )2020إىل التأثريات اإلجيابية اليت ميكن حتقيقها من خالل تقنيات التصميم اجلرافيكي ،وقد
تضمنت التأثريات اإلجيابية اليت أشارت إليها الدراسة تعزيز فاعلية وكفاءة جتارب التعلم ،وتعزيز القدرة على التفكري والربط بني
املعلومات وتنظيمها ،واملساعدة على االحتفاظ ابملعلومة لوقت أطول .ومن هنا ميكن القول إبن تقنيات التصميم اجلرافيكي ميكنها
املسامهة يف تعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب.
ومع ذلك فمن املهم اإلشارة إىل أن استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي قد تكتنفه بعض الصعوابت ،فكما أشارت دراسة جوان
( )Jonah, 2012أن من املشكالت البارزة اليت تعوق استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي قلة األدلة واملصادر اليت توفر للمعلمني
اإلرشادات والتوجيهات الضرورية حول أنشطة وممارسات التصميم اجلرافيكي .أما دراسة دوس سانتوس وسوتو (& dos Santos
نظرا ألن هذا األسلوب
 )Souto, 2019فقد أشارت إىل أن تطبيق تقنيات التصميم اجلرافيكي مكلف من حيث اجلهد؛ وذلك ً
يتطلب إعادة تصميم احملتوى التعليمي بصورة متكررة؛ حىت يتوافق مع احتياجات الطالب.
وميكن إبراز مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التايل( :ما واقع التدريس ابستخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية)؟
أسئلة الدراسة:
ما واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية؟ما درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي (مهارات التعرف األويل  -مهارات متييز األفكار  -مهاراتالتخيل التحويلي  -مهارات التخيل اإلبداعي) من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية؟
-هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالله ) (0,05بني استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس
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لطالب املرحلة االبتدائية وإاثرة مهارات التفكري التخيلي لديهم؟
أهداف الدراسة:
التعرف على واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية.التعرف على مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر املعلمني.الكشف عن العالقة بني استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية وإاثرة مهارات التفكريالتخيلي لديهم.
أمهية الدراسة:
تنبع أمهية الدراسة احلالية من ضرورة مواكبة األساليب والوسائل التعليمية والتدريسية احلديثة ،واليت أثبتت فعاليتها يف
العديد من دول العامل أثناء التدريس لطالب التعليم العام بداية من املرحلة االبتدائية وحىت املرحلة الثانوية .وميكن إبراز أمهية الدراسة
يف النقاط التالية:
أول :األمهية النظرية:
ً

تساعد الدراسة احلالية يف حتديد مهارات التفكري التخيلي الواجب تنميتها لدى طالب املرحلة االبتدائية ،والعمل على إكساهبا هلم.تلفت الدراسة احلالية نظر املتخصصني يف وضع املقررات الدراسية حنو ضرورة زايدة األنشطة املعتمدة على تقنيات التصميماتاجلرافيكية لزايدة أثر التعلم وبقائه لدى الطالب.
أتمل الباحثة يف إثراء املكتبات العربية حول املزيد من األحباث اليت تساعد على جتديد وتطوير األساليب واإلسرتاتيجياتالتدريسية واملعتمدة على استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي.

اثنيًا :األمهية التطبيقية:

تساعد نتائج الدراسة احلالية يف تعميم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب مراحل التعليم العام ابململكة.تساعد نتائج الدراسة الحالية في طرح التوصيات المناسبة لتعزيز مهارات التفكير التخيلي لدى الطالب.

تسهم نتائج الدراسة احلالية يف فتح اجملال لدى الباحثني للعمل على املزيد من الدراسات واألحباث حول تطوير أساليبوإسرتاتيجيات التدريس لطالب املرحلة االبتدائية ابالعتماد على التكنولوجيا والوسائط التعليمية.
مصطلحات الدراسة:
تقنيات التصميم اجلرافيكي (:)Graphical Design Technique
ميكن تعريف تقنيات التصميم اجلرافيكي على أهنا نشاط إبداعي يدمج بني املفاهيم واملهارات الفنية والتكنولوجيا واملعلومات،
ويتمثل اهلدف منه يف إيصال الرسائل إىل اجلمهور املستهدف وذلك ابستخدام الصور والنصوص ()Teerapong et al, 2012, p124
وأشار السدحان ( )2020إىل تعريف تقنية التصميم اجلرافيكي على "أهنا جتسيد مرئي مصور لتوصيل املعلومات واملفاهيم املعقدة
يف املقررات الدراسية مبا ميكن الطالب من فهمها واستيعاهبا بسرعة ووضوح" (ص.)275
ومن هنا ميكن تعريف تقنيات التصميم اجلرافيكي إجرائيًا على أهنا :عدد من املمارسات الفنية والتكنولوجية يعتمد تطبيقها على
توافر مدخالت متعددة تتضمن املعلومات والصور والرموز ،ويهدف إىل تقدمي املعلومات وتبسيطها إىل الفئة املستهدفة بشكل مرئي
وإحداث أتثري منشود حمدد لدى تلك الفئة.
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التفكري التخيلي (:)Imaginative Thinking
ميكن تعريف التفكري التخيلي على أنه القدرة على القيام ذهنيًا بتوليد مواقف وأفكار ليست مدركة بصورة مباشرة ابستخدام
احلواس (.)Rubinstein, 2020, p18
ويعرف الشمري ورحيم ( )2018التفكري التخيلي أبنه "قدرة من قدرات التفكري يُعرب عنه بنشاط عقلي خيتص بتجميع وتكوين
الصور العقلية اخلاصة ابملدركات احلسية اليت تشكلت من قبل من خالل اخلربات املاضية وحتريكها وحتويلها ،مث إعادة تشكيلها داخل
العقل بطريقة مبتكرة للوصول إىل تنظيمات جديدة" (ص.)321
ومن هنا ميكن تعريف التفكري التخيلي إجرائيًا على أنه :نشاط عقلي يقوم به الطالب ،وينطوي على مهارات التعرف األويل،
ومتييز األفكار ،والتخيل التحويل والتفكري اإلبداعي ،أثناء عرض املعلم للمعلومات واملدركات احلسية على هيئة صور وبياانت مبسطة
من خالل استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يف ظل ما يتسم به العصر احلايل من حتدايت تواجه اجملتمعات على خمتلف املستوايت ،ما عاد من املالئم إعداد األجيال املستقبلية
ابألساليب التعليمية التقليدية ،فال ميكن للطالب املعتاد على التعلم ابالعتماد على احلفظ والتذكر واالستعداد للتحدايت غري املعلومة
اليت ال ميكن التنبؤ هبا ،واليت قد يشهدها العامل يف املستقبل؛ لذلك فمن املهم إكساب طالب اليوم املهارات والقدرات الضرورية
ملواجهة حتدايت املستقبل بوصفهم أفر ًادا فاعلني ،ومن أهم تلك املهارات التفكري التخيلي؛ إذ إن األخري يساعد اإلنسان على تصور
أفكار جديدة ،وتوليد رؤى خمتلفة يف ضوء تلك األفكار.
ونظرا لتلك الطبيعة الفريدة ملهارات التفكري التخيلي؛ فال ميكن تنميتها مبجرد االعتماد على األساليب أو املواد التعليمية التقليدية،
ً
فعال يف العملية التعليمية؛ لذلك فمن املهم توجيه
عنصرا ً
واليت تتسم بعدم مراعاهتا ألمهية تنمية اإلمكاانت احلقيقية للطالب وجعله ً
االهتمام حنو األساليب التعليمية اليت تستثمر حواس الطالب ،وحتفز مهارات التفكري املختلفة لديه ،ومن أمهها مهارات التفكري
التخيلي .ولعل من أهم األساليب التعليمية احلديثة اليت ميكنها حتقيق ذلك تقنيات التصميم اجلرافيكي ،واليت ازداد االهتمام هبا يف
جمال العمل الرتبوي خالل اآلونة األخرية.
وتتخذ تقنيات التصميم اجلرافيكي املدخل البصري لنقل املعلومات والتنمية العلمية" ،فهي من التقنيات اليت تساعد القائمني
على العملية التعليمية يف تقدمي احملتوى التعليمي أبسلوب يتسم ابلتشويق الذي يقوم جبذب انتباه الطالب" (صاحل وبطيشة،2020 ،
ص .)32وذلك عن طريق حتويل البياانت واملعلومات واملفاهيم املعقدة إىل صور ورسوم ميكن فهمها واستيعاهبا بوضوح وتشويق ،و"هو
أسلوب يتميز بعرض املعلومات املعقدة والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة للطالب" (سامل ،2017 ،ص.)254
وتقنيات التصميم اجلرافيكي من العناصر اليت أصبحت تضاف إىل البيئات التعليمية احلديثة ،واهلدف منه هو تقدمي املعلومات
للفئة املستهدفة يف صورة بصرية ،ويعتمد على مجال التصميم اجلرافيكي الذي يدمج بني عدة أنواع من احملتوايت املرئية ،مثل النصوص
أسلوب متزايد األمهية يف العديد من السياقات يف العامل
والرسومات واألشكال وغري ذلك" .وقد أصبح التصميم اجلرافيكي اليوم
ً
املعاصر ،مثل املؤسسات التجارية والبيئات التعليمية" (.)Yildirim, 2016, p98
و"يعد التصميم اجلرافيكي من الوسائل اليت ميكن من خالهلا تعزيز مهارات التفكري التخيلي واإلبداعي لدى الطالب ،فمن
املمكن ابستخدام أدوات التصميم اجلرافيكي العديدة املتاحة صنع حمتوايت تعليمية تساعد على إكساب الطالب القدرة على التعبري
عن أفكارهم اإلبداعية ابستخدام األشكال البصرية ،وابلتايل فتقنيات التصميم اجلرافيكي يعد وسيلة واعدة لتنمية مهارات التفكري
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التخيلي لدى الطالب" (.)Agbowuro & Keswet, 2016, p75
ومن هنا تؤكد الباحثة على أمهية دور تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب؛ حيث تقوم
على تقدمي احملتوى التعليمي على حنو جذاب ومستثري لفضول واهتمام الطالب ،وابلتايل ميكن من خالل تلك التقنية تصميم
التجارب التعليمية؛ حبيث تكون أكثر فاعلية يف حتفيز مهارات التفكري املختلفة لدى الطالب ،ومن أمهها مهارات التفكري التخيلي.
نشأة وتطور التصميم اجلرافيكي:
ايدا ابلتزامن مع منو شبكة
منوا متز ً
"استخدم اإلنسان املعلومات املصورة منذ آالف السنني ،وقد شهد استخدام املعلومات املصورة ً
اإلنرتنت وانتشار استخدامها؛ ولذلك فإن فكرة التصميم اجلرافيكي يف حد ذاهتا قدمية قدم اإلنسان؛ أي إنه ليس ظاهرة حديثة،
والدليل على ذلك الرسوم واملنحواتت اليت تعود إىل فرتة ما قبل التاريخ واليت متت بشكل عفوي" (السيد ،2019 ,ص.)26
وابلتايل فإن "فكرة التصميم اجلرافيكي أو التصوير املرئي للمعلومات ليست وليدة العصر ،إمنا هي قدمية للغاية ،وتعود إىل اآلالف
من السنني ،ومن أقدم األمثلة على ذلك الرسومات املوجودة بكهف السكو بفرنسا ،وتعود تلك الرسومات إىل الفرتة بني عامي
 17,000و 19,000قبل امليالد .ومن األمثلة القدمية األخرى على التصميم اجلرافيكي الكتاابت التصويرية على جدران معبد األقصر
مبصر يف عام  3000قبل امليالد .ومن الرواد األوائل للتصوير البصري للبياانت عامل االقتصاد اإلسكتلندي ويليام باليفري ،والذي
استخدم عدة أنواع من الرسوم البيانية ،مثل الرسوم البيانية اخلطية والشريطية والدائرية ،وذلك يف كتابه "األطلس التجاري والسياسي"
والذي صدر يف عام .)Lee, 2015, p619( "1786
وتتمثل أوىل احملطات احلديثة لنشأة وتطور التصميم اجلرافيكي يف املسامهات اليت قدمها إدوارد اتفت ،وهو األستاذ جبامعة
برينستون ،ويعد مبتكر مفهوم التصميم اجلرافيكي احلديث ،فقد قام اتفت يف عام 1975م ابلتعاون مع جون اتكي ،وهو رائد يف
جمال تصميم املعلومات ،بتدشني ندوة حول املواد اجلرافيكية اإلحصائية ،مث قام اتفت يف عام 1982م إبصدار كتاب حتت عنوان
"االستعراض البصري للمعلومات الكمية" ،وبذلك أصبح اتفت من اخلرباء والرواد يف جمال التصميم اجلرافيكي (.)Yuvaraj, 2017
وميكن تقسيم التاريخ احلديث لنشأة وتطور التصميم اجلرافيكي إىل أربعة أجيال رئيسية ،وهيكاآليت (:)de Oliveira et al, 2016, 2165
اجليل األول :كانت مواد التصميم اجلرافيكي تتسم أبهنا منظمة بصورة خطية.
اجليل الثاين :بدأ التصميم اجلرافيكي يف هذا اجليل ابستخدام االرتباطات التشعبية ( )hyperlinksوالصور أو الرسوم املتحركة.
اجليل الثالث :تزامن هذا اجليل مع ظهور اجليل األول من موارد الوسائط املتعددة.
نظرا العتماده على تقنيات الويب ،ويف
اجليل الرابع (اجليل احلايل) :يتميز هذا اجليل ابستخدام قواعد البياانت وابلتفاعلية  Pوذلك ً
هذا اجليل ،حتول التصميم اجلرافيكي إىل تقنية ميكن استخدامها يف سياقات متعددة.
ومن خالل ما سبق استعراضه ،ميكن القول إبن اإلنسان كان دائم االهتمام عرب العصور بفكرة تقدمي املعرفة لآلخرين يف صورة
مبسطة وسهلة الفهم ،ويف سبيل ذلك ظهرت العديد من احملاوالت لتقدمي املعلومات املعقدة والضخمة يف صورة حمتوايت بصرية،
خصوصا إذا كانت
وضوحا وسهولة للفهم مقارنةً ابحملتوايت النصية التقليدية ،واليت قد يكون من الصعب فهمها،
تتسم أبهنا أكثر
ً
ً
املعلومات متشعبة ومليئة ابلتفاصيل .ويف ظل التقدم الكبري الذي شهدته تقنيات املعلومات واالتصاالت يف العصر احلايل ،من املتوقع
ظهور املزيد من التقنيات جلعل تطبيقات التصميم اجلرافيكي أكثر فاعلية وكفاءة  Pمن حيث سهولة االستخدام  Kووضوح وجودة
احملتوى املمكن توليده.
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أمهية استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس:
تنبع أمهية استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس من كون حاسة البصر من قنوات استقبال املعلومات الرئيسة لدى
اإلنسان؛ حيث إن حوايل  75%من املعلومات اليت يعاجلها الدماغ ترد إليه من خالل حاسة البصر ،وابلتايل فيمكن القول إبن
التواصل البصري يعد منظومة دعم مهمة للعمليات املعرفية املستخدمة يف أنشطة حل املشكالت ،كما أن التواصل البصري يسهم
أيضا االستمرار فيه (.)Noh et al, 2017, p59
يف تعزيز احلافز لدى الطالب للسعي إىل حتقيق التميز الدراسي و ً
ويساعد التصميم اجلرافيكي كنوع من التحفيز البصري والفكري على تقدمي املناهج الدراسية بطريقة شيقة (السدحان،)2020،
كما أن التصميم اجلرافيكي "يساعد على تبسيط املعلومات املعقدة والكبرية ،وذلك من خالل حتويل املعلومات والبياانت من حروف
وأرقام إىل صور وتصميمات تثري اهتمام الطالب" (أبو زيد ،2016 ،ص .)142وميكن من خالل التصميم اجلرافيكي إيصال أكرب
قدر ممكن من املعلومات إىل الطالب خالل قدر أقل من الوقت (حسن والصياد ،2016 ،ص.)7
ومن األسباب األخرى ألمهية استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس" :دوره يف التحسني من جودة جتارب التعلم.
وتربز أمهيته يف عدد من املظاهر؛ مثل تيسري تقدمي أكرب قدر ممكن من املعلومات يف أقل قدر ممكن من الوقت ،وسهولة استيعاب
التصميمات اجلرافيكية ،وسهولة إيصال املعلومات ،وتيسري عمليات تذكر واسرتجاع املعلومات لدى املتعلمني ،وسرعة عملية
االتصال ابستخدام التصميمات اجلرافيكي ،وارتفاع مستوى الكفاءة واملوثوقية ،واملالءمة لعمليات التعلم مدى احلياة ،ووضوح وسرعة
تقدمي املعلومات ،وتبسيط عمليات تقدمي املعلومات وجعلها أكثر دقة" (.)Yavar et al., 2012, p3
وقد أصبحت تقنيات التصميم اجلرافيكي تستخدم يف التدريس بصورة شائعة؛ كونه "يوفر األدوات املناسبة للتحسني من
مستوايت املعرفة واملهارات لدى الطالب ،ويسهم يف تصوير األفكار والبياانت بصورة مرئية ،وذلك من خالل تقدمي البياانت بتصميم
حمدد يساعد على التعبري عنها أبسلوب مفهوم ابلنسبة للفئة املستهدفة" (.)Dahmash et al, 2017, p431
وابلنظر إىل ما سبق ،يتضح أبن تقنيات التصميم اجلرافيكي قد تُعد من األساليب املهمة يف التدريس يف العصر احلايل ،فهي أسلوب
يبتعد عن األمناط التقليدية القائمة على التلقني واالستقبال اخلامل للمعلومات ،كما تقدم املعلومات يف صورة بصرية جذابة مما؛ جيعل
مساعدا على تعزيز عمليات التفكري املختلفة ،وتنمية املهارات واملعرفة لدى الفئة املستهدفة ابلتصميم اجلرافيكي.
من هذا األسلوب
ً
معايري التصميم اجلرافيكي الفعال:

يف ظل التطور الكبري لتقنيات املعلومات واالتصاالت وانتشار األدوات اجملانية للتصميم اجلرافيكي ،أصبح إنشاء التصميمات
اجلرافيكية أسهل من ذي قبل ،ومع ذلك فإن األدوات املتاحة للتصميم اجلرافيكي ال توفر أي معرفة أو فهم حول مبادئ التصميم
اجليد .وتكمن اإلشكالية هنا يف أنه مبقدور أي شخص إضافة أية معلومات إىل لوحة رقمية فارغة مث إنتاج تصميم جرافيكي بسهولة،
ولكن دون االلتزام مببادئ التصميم اجليد ،على أنه يتم إنتاج تصميمات جرافيكية تتسم ابجلاذبية ،ولكنها يف الوقت نفسه ذات جودة
متدنية ،وعليه فإن عدم االلتزام مببادئ التصميم اجليد قد يؤدي إىل إنتاج تصميمات جرافيكية غامضة وحمرية ابلنسبة للمستخدم.
لذلك "فيجب أن يتم التصميم اجلرافيكي وف ًقا هلدف واضح وحمدد ونفعي ،كما جيب أن يكون احملتوى املنتج من خالل التصميم
أيضا
اضحا
اضحا
ً
ومقبول .و ً
ومفهوما ابلنسبة للفئة املستهدفة به ،ومن املهم أن يكون اهلدف من التصميم اجلرافيكي و ً
اجلرافيكي و ً
ً
جيب أن حيتوي التصميم اجلرافيكي على معلومات تفصيلية حقيقية واضحة تساعد القارئ على استخالص املعلومات الصحيحة
والفهم الصحيح دون اخللط أو اللبس أو االستنتاج اخلاطئ؛ حبيث يتمكن القارئ من الفهم العميق للمعلومات" (علي،2018 ،
ص .)196يضاف إىل ذلك "ضرورة اختيار عنوان مميز يلفت انتباه الطالب إىل التصميم اجلرافيكي ،واختيار تنظيم العناصر بعناية،
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واحلفاظ على التسلسل املناسب للمعلومات وتدفقها ،وااللتزام جباذبية األلوان ودقة ووضوح الرسومات املستخدمة ،وبساطة التصميم
وتكامله مع مراعاة سهولة احلركة بني جوانبه" (عيد ،2017 ،ص.)23
وبغض النظر عن نوع التصميم اجلرافيكي ،سواء أكان اثبتًا أم ديناميكيًا ،جيب أن يلتزم التصميم اجلرافيكي مبتطلبات الوضوح
اضحا مبا يكفي إليصال الرسائل املراد إيصاهلا ،وجيب أن خيدم كل عنصر من عناصر
والتماسك من أجل ضمان كون التصميم و ً
حمددا ،مبا يف ذلك ختطيط الصفحة والعناصر البصرية املختلفة واأللوان وخط الكتابة املستخدم ،وهنا جيب
التصميم اجلرافيكي هدفًا ً
إلقاء نظرة على طبيعة كل عنصر من العناصر الرئيسية لتقنيات التصميم اجلرافيكي املقدمة كوسيلة تعليمية للطالب (Freiberger
:)IV, 2018, p6-7
أيضا تضمني املقدمة والرسالة واخلامتة اخلاصة ابلتصميم
ختطيط الصفحة :من خالل ختطيط الصفحة يتم حتديد اهليكل اهلرمي ،و ً
اجلرافيكي.
العناصر البصرية :جيب أن تبدو العناصر البصرية الفردية مالءمة ومشاهبة للتصميم اجلرافيكي العام ،كما جيب إحداث التوازن بني
تلك العناصر.
األلوان :من املهم اختيار األلوان املستخدمة بعناية من أجل ضمان إيصال الرسالة املراد إيصاهلا على حنو فعال.
خط الكتابة :يعد خط الكتابة هو العامل الرابط بني مجيع العناصر السالف ذكرها ،كما أنه حيدد االجتاه والطبيعة العامة للتصميم.
وابلتايل فمن املهم للوصول إىل التصميم اجلرافيكي اجليد اختيار العناصر البصرية املناسبة بعناية ،والعمل على إحداث التوازن
بينها على حنو مالئم ،كما جيب أن تكون العناصر البصرية منظمة؛ حبيث جتمع بني جذب انتباه املتلقي وتيسري وتبسيط عمليات
فهم واستيعاب املعلومات لديه ،ويعين ذلك أبن التصميم اجلرافيكي املناسب كوسيلة تعليمية يتطلب دراسة خصائص الفئة املستهدفة
وطبيعة احتياجاهتا التعليمية ،ومن خالل ذلك ميكن تنفيذ التصميم اجلرافيكي على النحو املناسب الحتياجات الفئة املستهدفة.
ويتضح مما سبق أن التصميم اجلرافيكي ليس عملية عشوائية ،ولكنه عملية منظمة ومعقدة جيب القيام هبا وف ًقا ملعايري ومتطلبات
جذاب ،ويف الوقت
حمددة ،فهي ليست جمرد حتويل املعلومات والبياانت إىل حمتوايت بصرية ،بل من املهم أن يكون التصميم اجلرافيكي ً
مالئما للخصائص املعرفية واالحتياجات التعلمية لدى الفئة املستهدفة؛ لذلك جيب من أجل تقدمي التصميم اجلرافيكي املناسب
نفسه ً
أول إىل طبيعة الفئة املستهدفة ،مث صنع التصميم اجلرافيكي وف ًقا لذلك.
النظر ً
أمهية التفكري التخيلي لطالب املرحلة االبتدائية:

يعد التفكري التخيلي هو مصدر مجيع األفكار اإلبداعية ،وكما قال العامل ألربت آينشتاين ،فإن "مجيع صور العمل اإلبداعي تبدأ
ابلتخيل اإلبداعي" ،ويف واقع األمر ،فإن التفكري التخيلي متغلغل يف مجيع جوانب احلياة والتعلم؛ لذلك فمن املهم أن يتمتع طالب
املرحلة االبتدائية بتلك املهارة" (.)Liu, 2017, p593
وهو من القدرات األساسية لدى اإلنسان اليت ينبغي تنميتها ،وهو منط من التفكري يقوم على إنتاج األفكار املتنوعة ويتطلب
تكوين الروابط ،وبوجه عام" ،فإن التفكري التخيلي عبارة عن ملكة عقلية مت ِّكن اإلنسان من تكوين الصور الفكرية والتخيالت حول
األشياء املدركة ابحلواس أو األشياء غري املوجودة يف الوقت احلايل أو غري املوجودة مطل ًقا" (.)Gündoğan et al., 2013, p206
و"يتمثل التفكري التخيلي يف قدرة الطالب على بناء تصورات عقلية متعددة جتعله يفكر ويتخيل أشياء مل حتدث له مسب ًقا،
قادرا على التأمل والتفكري العميق والوصول بتفكريه إىل ما وراء الواقع" (شعيب ،2016 ،ص.)68
وينعكس ذلك على تفكريه ،فيصبح ً
و"خيتص التفكري التخيلي بتكوين الصور وحتريكها وحتويلها داخل العقل للوصول إىل تنظيمات جديدة" (يوسف ،2012 ,ص.)161
"نظرا ألن منو تلك املهارة لدى الطالب يؤثر على تعزيز وتنمية مستوى ذكاء
وتربز أمهية تنمية التفكري التخيلي لدى الطالب؛ ً
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مبكرا ،وإىل جانب منو مهارات التفكري التخيلي ،تنمو جمموعة من املهارات األخرى لدى الطالب"
الطالب وقدراته اإلبداعية ً
(.)Nipriansyah et al, 2021, p81
وابلنظر إىل ما سبق ،يتضح أبن التفكري التخيلي من املهارات املهمة لتحقق النمو املعريف والذهين لدى الطالب ،فالتفكري التخيلي
يساعد على توسعة نطاق عمليات التفكري لدى الطالب مبا ميكنه من استخدام املهارات فوق املعرفية؛ لذلك ميكن القول إن من
العوامل املهمة واملساعدة على تنمية القدرات العقلية والتعليمية لدى الطالب تعليمه وتدريبه على كيفية ممارسة التفكري التخيلي يف
خمتلف السياقات ،مبا يف ذلك السياقات التعلمية واحلياتية.
مهارات التفكري التخيلي لطالب املرحلة االبتدائية:
إن التفكري التخيلي ليس مهارة مفردة ،ولكنه ينطوي على جمموعة من املهارات اليت تساعد الطالب على إنتاج األفكار التخيلية،
وتتميز مهارات التفكري التخيلي ابلرتابط والتكامل فيما بينها ،وابلتايل فيتطلب التمكن من التفكري التخيلي تنمية مهارات الطالب
املختلفة بصورة كلية وتكاملية ،ويتطلب ذلك اهتمام املعلمني بدراسة احتياجات الطالب ومهاراته املعرفية والتعليمية بصورة مستمرة
من أجل تقدير متطلبات تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب على حنو سليم.
كل من بدء اخليال ،وتصور اخليال ،وحتويل اخليال؛ فمهارة بدء اخليال ختتص ابستكشاف
وتتضمن مهارات التفكري التخيلي ً
اجملهول من املعلومات واألفكار ،ومهارة تصور اخليال هي القدرة على توظيف احلدس من أجل التوصل إىل الفهم العام حول املوضوع
حمل االهتمام ،أما حتويل اخليال فهو القدرة على تشكيل وبلورة األفكار اجملردة وحتويلها إىل أفكار ملموسة ومفهومة.
بدء اخليال:
يُقصد مبهارة بدء اخليال "القدرة على استكشاف اجملهول وإنتاج أفكار فريدة وجديدة كليًا ،وتنطوي تلك املهارة على عدد من
خصائص التفكري التخيلي ،وهي األصالة (التفرد) واالستكشاف واإلنتاجية" (.)Hsu, 2019, p5
أيضا وصف بدء اخليال أبنه "القدرة على استكشاف اجملهول وابتكار األفكار اجلديدة كليًا ،وتعد تلك املهارة من اهلياكل
وميكن ً
املوجودة يف ذهن اإلنسان ،وهي تُستخدم يف استكشاف الروابط بني املعلوم واجملهول ،ويتميز من يتمتعون مبستوى مرتفع من مهارة
بدء اخليال أبن لديهم العديد من األفكار املتنوعة وأهنم متمكنون من وضع االحتماالت اجلديدة ،ولديهم القدرة على تقدمي وجهات
نظر جديدة حول املوضوعات املألوفة" (.)Liang & Chia, 2014, p111
تصور اخليال:
أيضا القدرة على الرتكيز وإنتاج األفكار
يُقصد مبهارة تصور اخليال "القدرة على استخدام احلدس واملشاعر إلدارة األحداث ،و ً
اجلدالية أو املنطقية من أجل حتقيق األهداف ،وذلك ابالستناد إىل األفكار املناسبة ،وتنطوي تلك املهارة على عدد من خصائص
التفكري التخيلي ،واليت تتضمن الفاعلية ،واملنطق ،واحلدس ،واحلساسية ،والرتكيز" (.)Hsu, 2019, p5
قادرا على التوصل إىل تنظيمات وحلول
وتتضمن مهارة تصور اخليال "جمموعة من القدرات الذهنية العليا اليت جتعل الطالب ً
وأفكار مبتكرة للمواقف واملشكالت ،وذلك من خالل رسم صور عقلية هلا ،وربطها خبربات الطالب وأفكاره السابقة عنها"
(الشنيطي ،2020 ،ص.)13
حتويل اخليال:
يُقصد مبهارة حتويل اخليال "القدرة على التعبري عن املفاهيم اجملردة بصورة ملموسة وتطبيق املعرفة يف جماالت وسياقات متنوعة،
وتنطوي تلك املهارة على عدد من خصائص التفكري التخيلي ،واليت تتضمن البلورة والتحويل" (.)Hsu, 2019, p5
وبواسطة مهارة حتويل اخليال "يقوم الطالب ابلتنبؤ والربط والرتكيب وحتويل الصور إىل أشكال جديدة وربطها بواقع حياته اليومية"
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(خوالدة ،2017 ،ص ،)38ويقوم الطالب "ابستخدام تلك املهارة بتحويل الصور الداخلية إىل أشكال جديدة ،وختيل أشياء موجودة
أو غري موجودة ،وتنظيم صور جديدة ال ميتلك الطالب فكرة سابقة عنها" (البطحاين ،2018 ،ص.)18
إسرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري التخيلي لطالب املرحلة االبتدائية:
كل من إسرتاتيجية التخيل التعليمي
تتضمن أبرز إسرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية ً
متاما مع اهداف جمال التصميم اجلرافيكي ،ونعرضها فيما يلي.
واخلرائط الذهنية وطرح األسئلة ،وهذه اإلسرتاتيجية تتوافق ً
إسرتاتيجية التخيل التعليمي املوجه:
أساسا يف حدوث عمليات التفكري؛ "حيث إن التخيل يقوم على تركيب عناصر اخلربات السابقة يف خربة جديدة؛ مما
يعد التخيل ً
يزيد من فرص ممارسة العمليات الفكرية ،وكذلك حتقيق فهم أعمق للمعارف ومعاجلة املؤثرات البيئية؛ مما جيعل من املهم إدخال التخيل
يف التدريس" (أمحد ،2020 ،ص .)596وهتدف إسرتاتيجية التخيل التعليمي املوجه إىل "تطوير القدرة على اجلمع بني املفاهيم اجملردة
ومهارات التفكري فوق املعريف كالتحكم يف االنتباه والتفكري حول عملية التفكري نفسها" (الصيداوي وحسن ،2017 ،ص.)162
وتتضمن أبرز مميزات إسرتاتيجية التخيل التعليمي املوجه ما يلي (:)Al-Golabi, 2021, 1618
	-تشجيع الطالب على توليد الصور الذهنية احملددة حول موضوع الدرس.
	-متكني الطالب من بناء وتكوين الصور الذهنية املباشرة حول املفاهيم واألفكار اليت تساعدهم على تذكر املعلومات.
	-تساعد على االستعداد للدرس قبل قيام املعلم بتقدميه للطالب.
	-مالءمتها جلميع أنواع احملتوايت املدرسية ومجيع املراحل التعليمية.
	-تعزيز األداء الفعال لدى الطالب أثناء ممارسة القراءة ،وبشكل خاص لدى الطالب الذين يعتمدون بشكلكبري على املهارات البصرية.
إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية:
تعد اخلرائط الذهنية أدوات فاعلة لتعزيز الرتكيز لدى الطالب؛ وذلك ألهنا "حتفز الدماغ على إنشاء العالقات بني األفكار،
كما أن اخلرائط الذهنية تُعد من وسائل التعلم النشط اليت تساعد الطالب على إجياد الرتابط والتكامل بني معارفه اجلديدة واملعارف
املشاهبة هلا يف بنيته املعرفية" (حمسن ،2020 ،ص.)164
وبتحقيق الرتابط بني املفاهيم األساسية واألفكار الفرعية "تساعد إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية على ممارسة اخليال ومجيع األنشطة
اإلبداعية ،ابإلضافة إىل زايدة املواد البصرية املعروضة أمام الطالب؛ حبيث يستطيعون ترمجة الكلمات إىل صور ورموز لكل فرع من
فروع اخلريطة الذهنية (الرتكي ،2018 ،ص.)30
إسرتاتيجية طرح األسئلة:
تعد إسرتاجتية طرح األسئلة الصفية أبنواعها املختلفة من اإلسرتاتيجيات اليت تساعد على تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى
الطالب؛ إذ إهنا تساعد يف تنمية العديد من املهارات العقلية واملعرفية ،وتسهم بشكل كبري يف تعزيز التفاعل الصفي ،وابإلضافة إىل إاثرة
دافعية الطالب حنو التعلم واكتساب املهارات اجلديدة .و"ميكن للمعلم من خالل تطبيق إسرتاتيجية طرح األسئلة جعل التعلم الصفي
أكثر فاعلية ،وتعزيز الرتابط بني املعلم والطالب ،وحتويل سلوك الطالب من سلوك سليب إىل سلوك تعلمي إجيايب ونشط؛ مما يساعد
على الوصول بتفكريه إىل مستوى العمليات الذهنية املتقدمة مثل عمليات التحليل ،والرتكيب ،والتقومي" (كرمي ،2011 ،ص.)21
دور التصميم اجلرافيكي يف تعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية:
عنصرا أساسيًا يف منظومة التفكري والنشاط
نظرا لكون تنمية مهارات التفكري التخيلي هدفًا ألي نظام تعليمي ،وذلك بوصفه ً
ً
العقلي لدى الطالب؛ كان البد من االهتمام بتنمية تلك املهارات؛ حيث هتدف العملية الرتبوية يف املرحلة االبتدائية إىل هتيئة وسائل
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منو الطالب عقليًا وخلقيًا واجتماعيًا ،والتعرف على حاجات وميول الطالب ،واكتشاف مواهبهم وتنميتها.
وميكن استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي بصور متعددة لتنمية مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية ،فيمكن
أن يتعامل الطالب مع تقنيات التصميم اجلرافيكي إما كمستقبلني أو كمنتجني ،ويف كلتا احلالتني ميكن تطبيق األنشطة التعليمية مبا
يسهم يف تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب؛ حيث ميكن توظيف التصميم اجلرافيكي من أجل استخدام احملتوايت واملواد
البصرية لتنمية مهارات التفكري املختلفة لدى الطالب ،ومنها مهارات التفكري التخيلي.
ومن املميزات املهمة اليت يوفرها جمال التصميم اجلرافيكي "أنه غري مقصور على جمرد تنظيم كمية كبرية من املعلومات ،ولكن
وضوحا وإظهار مواقع تلك األشياء من حيث الزمان واملكان ،ابإلضافة إىل ذلك؛ فإن التصميم
يهتم إببراز األشياء على حنو أكثر
ً
اجلرافيكي يساعد على التنبؤ ابلتفاعالت واالجتاهات العامة" (.)Makarova & Makarova, 2019, p551
ومن خالل تقنيات التصميم اجلرافيكي فإنه من املمكن مساعدة الطالب على فهم وتنظيم املعلومات يف أذهاهنم ،كما أن جمال
أيضا توسيع دائرة التفكري لديهم،
التصميم اجلرافيكي يساعد الطالب على التفكري بصورة خمتلفة Pأي التفكري "خارج الصندوق" ،و ً
لذلك فيمكن القول أبن التصميم اجلرافيكي "ميكن أن يسهم يف تعزيز مستوى مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب ،وذلك إىل
جانب عدد من املهارات األخرى املرتبطة ابلتفكري التخيلي ،مثل مهارات التفكري الناقد والرتكيب" (.)Saroja, 2020, pp92-93
ومن هنا يتضح أبن تقنيات التصميم اجلرافيكي من األساليب املالئمة لتقدمي املعلومات للطالب أبسلوب أفضل وأكثر تواف ًقا مع
مستوايت مهاراهتم املعرفية واحتياجاهتم التعلميية ،وال تقتصر فاعلية التصميم اجلرافيكي يف التعليم على كونه جمرد وسيلة بديلة لعرض
أيضا تعليم التصميم اجلرافيكي للطالب ،ويؤدي ذلك إىل حتقيق العديد من اآلاثر التعليمية اإلجيابية
املعلومات والبياانت ،بل ميكن ً
على الطالب ،ومن هنا تربز أمهية النظر إىل تعليم الطالب التصميم اجلرافيكي كوسيلة لتنمية مهارات التعلم والتفكري املختلفة لديهم،
مبا يف ذلك مهارات التفكري التخيلي.
وميكن لتعليم التصميم اجلرافيكي للطالب املسامهة يف تنمية مهارات اإلبداعي والتخيل لديهم ،فتعليم التصميم اجلرافيكي "ينطوي
على تعامل الطالب مع املواقف التعليمية القائمة على املشكالت ،كما أنه يسهم يف حتفيز اإلدراك اجلمايل لدى الطالب ،وذلك
إىل جانب ترسيخ القيم اجلمالية والفنية يف أذهاهنم ،وتعزيز احلافز للتعلم ،وتنمية مهارات التفكري البصري ،وتكوين وتطوير مهارات
حتليل املؤثرات البصرية لديهم" (.)Al Atabi & Al Abboodi, 2015, pp248-249
كما ميكن لتعليم التصميم اجلرافيكي تعزيز التفكري التخيلي لدى الطالب من خالل حتفيزهم على التعلم والتطبيق يف جمموعات
بدل من التعلم الفردي ،إىل جانب ممارسة أنشطة حل املشكالت" .ومن املهم يف هذا الصدد تطبيق متارين التفكري التباعدي وتقدمي
ً
التحدايت املفتوحة للطالب؛ من أجل تنمية مهارات التفكري التخيلي لديهم على حنو فعال" (.)Alhajri, 2017, p75
ولعل من األسباب الرئيسية لفاعلية تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تنمية مهارات التفكري التخيلي "اعتمادها على الذاكرة اللفظية،
والذاكرة البصرية ،فنصف الدماغ األمين يعاجل املعلومات اللفظية ،أما النصف األيسر فهو يعاجل املعلومات البصرية ،وابلتايل فتقنيات
التصميم اجلرافيكي ترفع من كفاءة التعلم ،كما أن تقنية التصميم اجلرافيكي تسهم يف إضفاء جو من التشويق واملتعة يف اكتساب
املعلومات ،ابإلضافة إىل ذلك ،تساعد تقنية التصميم اجلرافيكي يف تعلم مهارات التواصل البصري ،وتصميم الرسالة البصرية اليت
تساعد على قراءة املعلومات املقدمة يف الصور واألشكال البيانية وتفسريها وترتبط ،وذلك إىل جانب تنمية مهارات التفكري البصري
(الشعييب ،2018 ،ص.)57
ومن خالل ما سبق استعراضه ،ميكن القول أبن تقنيات التصميم اجلرافيكي تعد من األساليب الواعدة لتعزيز مهارات التفكري
التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية؛ ولعل ذلك يرجع إىل أنه أسلوب يبتعد عن عمليات التعليم التقليدية ،ويركز على استثارة
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اهتمام الطالب وحتفيز مهاراهتم التفكريية املختلفة من خالل جعل عمليات التعلم متمركزة حول املتعلم ،فالتصميم اجلرافيكي يساعد
على تشجيع الطالب على التفكري بصورة فعالة ونشطة من أجل اكتساب املعرفة اجلديدة وحل املشكالت ،وابلتايل فينبغي على
معلمي املرحلة االبتدائية النظر بعني االهتمام إىل كيفية تطبيق أسلوب التصميم اجلرافيكي يف الصف ،والكيفية اليت ميكن من خالهلا
تطبيق هذه التقنيات مبا يتوافق مع اخلصائص املعرفية واالحتياجات التعلمية للطالب.
اثنيًا :الدراسات السابقة:
أول :الدراسات اليت تناولت التصميم اجلرافيكي:
ً
هدفت دراسة السدحان ( )2020إىل التعرف على أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك املعتمدة على التصميم اجلرافيكي يف تدريس
مقرر العلوم يف التحصيل لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبحافظة شقراء ،وقد تكون جمتمع الدراسة طالب الصف الثالث
املتوسط مبحافظة شقراء ،واشتملت عينة الدراسة على ( )50طالبًا من طالب الصف الثالث املتوسط مبتوسطة (الوقف) مبحافظة
شقراء ،ومت تقسيمها إىل جمموعتني؛ جتريبية وعددها ( )25طالبًا ،وضابطة وعددها ( )25طالبًا ،واعتمدت الدراسة على املنهج
التجرييب ذي التصميم شبه التجرييب كمنهج للدراسة ،واستعانت ابالختبارات كأداة للدراسة .وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج
جيدا من
أمهها :استخدام تقنيات اإلنفوجرافيك املعتمدة على تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تدريس مقرر العلوم قد حقق مستوى ً
الفعالية والكفاءة يف حتقيق األهداف ،وكان له األثر امللموس يف حتسني مستوى طالب اجملموعة التجريبية ،مقارنة مبستوى أداء طالب
اجملموعة الضابطة ،وهناك العديد من املميزات اليت يوفرها اإلنفوجرافيك املعتمد على التصميم اجلرافيكي من تعزيز القدرة على التفكري،
والربط بني املعلومات وتنظيمها ،واملساعدة على االحتفاظ ابملعلومة وقتًا أطول ،قدرة اإلنفوجرافيك على تقليل مستوى التجريد الذي
يتسم به مقرر العلوم؛ ملا يقدمه من متثيالت بصرية للمفاهيم ،وهذا ساعدهم على تعلمها واستيعاهبا ،وقد أسهم استخدام تقنيات
اإلنفوجرافيك املعتمد على تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تنوع أساليب وإسرتاتيجيات عرض املادة التعليمة ،وهذا وفر بيئة تعليمية
بعيدا عن امللل والراتبة.
نشطة ،وشعر الطالب من خالهلا ابملتعة ً
وتناولت دراسة دوس سانتوس وسوتو ( )dos Santos & Souto, 2019إبراز ما إذا كان أسلوب التصميم املتمركز حول املستخدم
فعال يف تصميم أدوات التعلم البصرية لطالب املرحلة االبتدائية ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع الطالب امللتحقني مبساق التصميم
ً
عاما ،واشتملت
اجلرافيكي لطالب شهادة البكالوريوس جبامعة برازيليا ومجيع طالب املرحلة االبتدائية الذي ترتاوح أعمارهم بني  7وً 13
عينة الدراسة على ( )25من طالب املرحلة االبتدائية ،و( )21من الطالب اجلامعيني ،وقد مت تقسيم الطالب اجلامعيني إىل جمموعتني،
ومها اجملموعة ( ،)Aواجملموعة ( .)Bوشاركت اجملموعة ( )Aيف برانمج تعليمي حول التواصل والوظائف االتصالية للتصميم وأساليب
ووسائط التصميم ،أما اجملموعة ( )Bفقد شاركت يف برانمج تعليمي حول التصميم املتمركز حول املستخدم ،وذلك ابالعتماد على
التفاعل املباشر مع الطالب؛ من أجل التعرف على طبيعة احتياجاهتم التعليمية ،واعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجرييب القائم
قدرا أكرب من الصعوابت مقارنة ابجملموعة ( )Bعند
على االختبارات ،وقد تضمنت نتائج الدراسة ما يلي :واجه أفراد اجملموعة (ً )A
كل من مالئمة
تصميم املشروعات التعليمية ،وتضمنت أسباب السهولة النسبية يف عمل اجملموعة ( )Bمقارنة بعمل اجملموعة (ً )A
مستوى تعقيد املشروع للفئة املستهدفة ،ومالئمة احملتوى ملستوى املعرفة لدى الفئة املستهدفة ،وااللتزام خبصائص التصميم اإلبداعي.
وكشفت دراسة يوسف وآخرين ( )2019ا عن فاعلية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك املعتمدة على التصميم اجلرافيكي يف
تنمية عادات العقل واكتساب املفاهيم العلمية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة الكويت ،وقد تكون جمتمع الدراسة من تالميذ
الصف اخلامس االبتدائي مبحافظة األمحدي بدولة الكويت ،واشتملت عينة الدراسة على ( )90تلمي ًذا وتلميذة ،مقسمني على
جمموعتني؛ اجملموعة التجريبية وعددها ( )45تلمي ًذا وتلميذة مبدرسة أم أمين االبتدائية ،و( )45تلميذ وتلميذة مبدرسة أم الفضل
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دُ .تاضر بنت زهري حممد كتيب :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي ...

االبتدائية كمجموعة ضابطة ،واعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجرييب كمنهج للدراسة ،واستعانت ابملقاييس واالختبارات كأداة
للدراسة ،وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها :هناك فرق دال إحصائيًا بني متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية
ومتوسطات درجات طالب اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي ملقياس عادات العقل (األبعاد – الدرجة الكلية) بعد التطبيق لصاحل
أفراد اجملموعة التجريبية ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بني درجات أفراد اجملموعة التجريبية على اختبار عادات العقل
ودرجاهتم على اختبار املفاهيم العلمية بعد التطبيق.
وتناولت دراسة جوان ( )Jonah, 2012فحص استخدام احلاسوب يف تعليم التصميم اجلرافيكي أبربع مدارس اثنوية عليا واقعة
ابملنطقة الوسطى بغاان ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب ومعلمي التصميم اجلرافيكي بـ( )4مدارس اثنوية عليا ،واشتملت
عينة الدراسة على ( )122طالبًا ،و( )5معلمني ،واعتمدت الدراسة على املنهج النوعي القائم على املقابالت الشخصية واملالحظة
امليدانية ،وقد تضمنت نتائج الدراسة ما يلي :أظهرت نتائج الدراسة أبن املعلمني من أفراد عينة الدراسة يطبقون أساليب املناقشة
واالستعراض وبعض األساليب العملية إلكساب الطالب املعرفة واملهارات ،وذلك مع استخدام احلاسوب يف تطبيق تلك األساليب،
ويسهم استخدام احلاسوب يف إنتاج تصميمات جرافيكية أكثر دقة مقارنة ابألسلوب اليدوي.
اثنيًا :الدراسات اليت تناولت التفكري التخيلي:
هدفت دراسة أمحد ( )2020إىل قياس فاعلية إسرتاتيجية التفكري التخيلي يف تنمية مهارات التذوق األديب لدى تالميذ الصف
السادس االبتدائي ،وقد تكون جمتمع الدراسة من فصل يف الصف السادس االبتدائي مبدرسة عباس العقاد االبتدائية ،واشتملت
عينة الدراسة على ( )40تلمي ًذا وتلميذة ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي يف إعداد اإلطار النظري واألدوات البحثية واملنهج
شبه التجرييب لتعرف فاعلية استخدام التفكري التخيلي يف تنمية مهارات التذوق األديب ،واستعانت ابالستبانة واالختبارات كأدوات
للدراسة ،وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها :فاعلية إسرتاتيجية التفكري التخيلي يف تنمية مهارات التذوق األديب لدى
تالميذ الصف السادس االبتدائي؛ حيث مت حتديد مهارات التذوق األديب املناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائية ،وعددها تسع
مهارات ،ووجود فروق دالة إحصائية بني متوسطي درجات التالميذ قبل تطبيق االختبار وبعده لصاحل التطبيق البعدي.
وتناولت دراسة فليمينغ وآخرين ( )Fleming et al., 2016استعراض جمموعة من دراسات احلالة حول كيفية قيام معلمي الرتبية
الفنية بتنمية وتعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع املعلمني والطالب بـ( )9من املدارس
احلكومية واخلاصة والكاثوليكية أبسرتاليا ،وذلك يف املراحل الدراسية بني الصف اخلامس والصف الثاين عشر ،واشتملت عينة الدراسة
على ( )126طالبًا ،و( )8معلمني ،واعتمدت الدراسة على املنهج متعدد األساليب القائم على االستبانة واملقابالت الشخصية
واملالحظة امليدانية وجمموعات الرتكيز ،وتضمنت نتائج الدراسة ما يلي :متكن الطالب من خالل املشاركة يف حصص الرتبية الفنية
من تعلم كيفية التحسني من خمرجات التفكري التخيلي لديهم وجتربتها وإعادة تشكيلها وحتويلها إىل إجنازات يستطيع اآلخرون فهمها،
واعتمدت صفوف مادة الرتبية الفنية حمل الدراسة على تشجيع الطالب على التخيل مع طرح التساؤل "ماذا لو؟" على أنفسهم.
واستقصت دراسة رين وآخرين ( )Ren et al., 2012استعراض كيفية تطور ومنو مهارات التخيل اإلبداعي لدى الطالب الصينيني
وعالقة ذلك ابلبيئة التعليمية ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب املراحل الدراسية بني الصف الرابع والثاين عشر يف ( )4مدارس
متوسطة/اثنوية (مدرستان مبناطق حضرية ،ومدرستان مبناطق ريفية) ،و( )4مدارس ابتدائية (مدرستان مبناطق حضرية ،ومدرستان
مبناطق ريفية) ،وذلك بعموم الصني ،واشتملت عينة الدراسة على ( )4162طالبًا ،واعتمدت الدراسة على منهج الدراسة الطولية
القائم على االستبانة واختبار التخيل اإلبداعي ،وقد تضمنت نتائج الدراسة ما يلي :شهد مستوى مهارات التخيل اإلبداعي لدى
اخنفاضا طفي ًفا يف الصف الثاين
ووصول إىل الصف احلادي عشر ،ولكنه شهد
منوا ابتداء من الصف الرابع،
ً
ً
أفراد عينة الدراسية ً
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عشر ،ووجود عالقة إجيابية بني مستوى التحصيل الدراسي ومستوى مهارات التخيل اإلبداعي ،ووجود عالقة إجيابية بني األساليب
التدريسية املتمركزة حول الطالب ومواقف املعلمني الداعمة للطالب من انحية ،ومستوى مهارات التخيل اإلبداعي من انحية أخرى.
وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف تدعيم مشكلة البحث ،وبناء أداة الدراسة ،وختتلف الدراسة احلالية أبهنا
طبقت على معلمي ومعلمات الرتبية الفينة ابملرحلة اإلبتدائية مبدارس منطقة مكة.
اإلجراءات املنهجية للبحث:
منهج البحث:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة؛ قامت الباحثة ابستخدام املنهج الوصفي املسحي :وهو "منهج يقوم على مجع البياانت من
خالل مسح أراء عينة من املستجيبني استخدام االستبانة" (أبو عالم ،2001 ،ص.)86
جمتمع البحث وعينته:
يشتمل جمتمع البحث على معلمي ومعلمات الرتبية الفنية املرحلة االبتدائية مبدراس منطقة مكة املكرمة ،وعددهم ) (610معلمني
معلما ومعلمة للمرحلة االبتدائية منهم ،وجرى اختيارهم بطريقة عشوائية.
ومعلمات ،واشتملت عينة الدراسة على (ً )80
خصائص عينة البحث:

مت حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة البحث وف ًقا لـ( :املؤهل العلمي  -سنوات اخلربة يف التدريس  -الدورات التدريبية).

توزيع أفراد العينة املؤهل العلمي:

جدول رقم ( )1توزيع أفراد العينة وفقا للمؤهل العلمي
م

املؤهل العلمي

التكرار

النسبة املئوية

1

بكالوريوس

54

%67.5

2

ماجستري

21

%26.3

3

دكتوراه

5

%6.3

80

%100.0

اجملموع

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن نسبة ( )67.5%من أفراد العينة حاصلون على مؤهل بكالوريوس ،بينما نسبة ( )26.3%من
أفراد العينة حاصلون على مؤهل ماجستري ،بينما نسبة ( )6.3%من أفراد العينة حاصلون على مؤهل دكتوراه.
توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة يف التدريس:
جدول رقم ( )2توزيع أفراد العينة وفقا لسنوات اخلربة يف التدريس
م

سنوات اخلربة يف التدريس

التكرار

النسبة املئوية

1

أقل من  5سنوات

11

%13.8

2

من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات

39

%48.8

3

 10سنوات فأكثر

30

%37.5

اجملموع

80

100.0%

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن نسبة ( )13.8%من أفراد العينة لديهم خربة يف التدريس لفرتة أقل من  5سنوات ،بينما نسبة
( )48.8%من أفراد العينة لديهم خربة يف التدريس لفرتة من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات ،يف حني نسبة ( )37.5%من أفراد
العينة لديهم خربة يف التدريس لفرتة  10سنوات فأكثر.

452

دُ .تاضر بنت زهري حممد كتيب :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي ...

توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية:
جدول رقم ( )3توزيع أفراد العينة وفقا للدورات التدريبية
م

الدورات التدريبية

التكرار

النسبة املئوية

1

ال يوجد

4

%5.0

2

أقل من  3دورات

47

%58.8

3

 3دورات تدريبية فأكثر

29

%36.3

80

%100.0

اجملموع

يتضح من اجلدول رقم ( )3أن نسبة ( )5.0%من أفراد العينة غري حاصلني على أي دورات تدريبية ،بينما نسبة ( )58.8%من
أفراد العينة حاصلون على أقل من  3دورات تدريبية ،يف حني نسبة ( )36.3%من أفراد العينة حاصلون على 3دورات تدريبية فأكثر.
أداة البحث:
بعد أن مت االطالع على األدب الرتبوي ،والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث ،قامت الباحثة ببناء وتطوير استبانة؛ هبدف
التعرف على واقع التدريس ابستخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية.
وصف أداة البحث (االستبانة):
احتوت االستبانة يف صورهتا النهائية على جزأين رئيسني:
اجلزء األول :ويشتمل على البياانت األولية ألفراد العينة ،وهي( :املؤهل العلمي  -سنوات اخلربة يف التدريس  -الدورات التدريبية).
اجلزء الثاين :ويشتمل على حماور االستبانة ،وقد تكونت االستبانة يف نسختها النهائية من ( )47عبارة موزعة على حمورين رئيسني مها:
احملور األول :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية ،ويتكون من العبارة ( )21عبارة.
احملور الثاين :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية ،ويتكون
من ( )26عبارة مقسمة على ثالث أبعاد رئيسة هي:
البعد األول" :مهارات التعرف األويل" ،ويتكون من العبارة رقم ( )1إىل العبارة رقم (.)7
البعد الثاين" :مهارات متييز األفكار" ،ويتكون من العبارة رقم ( )8إىل العبارة رقم (.)14
البعد الثالث" :مهارات التخيل التحويلي" ،ويتكون من العبارة رقم ( )15إىل العبارة رقم (.)21
البعد الرابع" :مهارات التخيل اإلبداعي" ،ويتكون من العبارة رقم ( )22إىل العبارة رقم (.)26
كما مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي (موافق بشدة -موافق – حمايد -غري موافق -غري موافق بشدة)؛ للتعرف على واقع
التدريس ابستخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية.
صدق أداة البحث:
1صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:
)
أصدق االتساق الداخلي حملاور الدراسة
)
مت حساب صدق االتساق الداخلي وف ًقا الستجاابت أفراد العينة ،وذلك حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة ،كما يوضح نتائجها جدول رقم ( )4التايل:
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جدول رقم ( )4معامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة

احملور األول" :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية"
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

**.611

8

*.412

15

**.661

2

*.375

9

*.373

16

**.529

3

**.564

10

*.373

17

*.393

4

**.488

11

**.466

18

**.669

5

**.479

12

*.415

19

*.446

6

**.626

13

*.397

20

**.696

7

**.591

14

*.412

21

**.619

احملور الثاين" :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية "
البعد األول :مهارات التعرف األويل

1

**.728

4

**.477

2

**.792

5

**.773

3

*.436

6

**.759

8

**.568

11

**.668

9

**.790

12

*.386

10

**.708

13

**.758

7

**.877

البعد الثاين :مهارات متييز األفكار

14

**.517

البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي

15

**.714

17

**.518

19

*.368

16

**.794

18

**.747

20

**.803

البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي

21

**.660

23

*.365

25

*.416

22

**.724

24

*.453

26

**.764

** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ()0.01

* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من جدول ( )4السابق أن معامالت ارتباط العبارات ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة
مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ( ،)0.01وجاءت مجيع قيم معامالت االرتباط عالية؛ حيث تراوحت يف احملور األول:
جاءت ً
"واقع استخدام التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية" بني (* ،).696**-.373بينما تراوحت معامالت االرتباط
يف احملور الثاين" :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي" بني (*).877**-.365؛ مما يدل على توافر درجة
عالية من صدق االتساق الداخلي لعبارات حماور االستبانة.
)بالصدق البنائي العام حملاور االستبانة:
مت التحقق من الصدق البنائي حملاور االستبانة من خالل إجياد معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور واجملموع
الكلي لالستبانة ،ويوضح نتائجها اجلدول التايل:
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جدول رقم ( )5معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل حمور والدرجة الكلية حملاور االستبانة

م

احملور

معامل االرتباط

1

احملور األول" :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية"

**842.

2

احملور الثاين" :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية "

**922.

** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ()0.01

يتبني من اجلدول رقم ( )5السابق أن قيم معامالت االرتباط حملاور االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم مرتفعة حيث
تراوحت بني (** ،).922**-.842وكانت مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ()0.01؛ مما يدل على توافر درجة عالية من
الصدق البنائي حملاور االستبانة.
جدول رقم ( )6معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور االستبانة
م

احملور

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

1

احملور األول" :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية"

21

.951

2

احملور الثاين" :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية"

26

.914

47

.906

اجملموع

يتضح من اجلدول رقم ( )6السابق أن قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة جاءت بنسبة عالية؛ حيث تراوحت قيم معامالت
الثبات حملاور االستبانة بني ( ،).951-.914وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي حملاور االستبانة ( ،).906وتشري هذه القيم من
معامالت الثبات إىل صالحية االستبانة للتطبيق ،وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق هبا.
عرض ومناقشة السؤال األول :ما واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات احملور األول "واقع استخدام
تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية" ،مث ترتيب تلك العبارات تنازليًا بناء على املتوسط احلسايب كما
تبني نتائج اجلدول رقم ( )7التايل:
جدول ( )7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول "واقع استخدام التصميم
اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية"
درجة االستجابة
غري
موافق
بشدة

غري
موافق

حمايد

ك

1

0.0

10

36

%

1.3

0.0

12.5

45.0

41.3

ك

1

3

16

15

45

%

1.3

3.8

20.0

18.8

56.3

ك

1

0.0

8

47

24

%

1.3

0.0

10.0

58.8

30.0

العبارة

13

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتغيري الطريقة الروتينية يف عرض
املعلومات وتسهيل الوقت واجلهد.

14

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتعزيز قدرة الطالب على التفكري والربط
بني املعلومات.

6

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
إلبراز التباين بني الصفحات واملساعدة
على إظهار األفكار لدى الطالب.

موافق

موافق
بشدة
33

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ترتيب
العبارة

درجة
االستجابة

4.25

771.

1

عالية جدا

4.25

4.16

987.

702.

2

3

عالية جدا

عالية
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درجة االستجابة
غري
موافق
بشدة

غري
موافق

حمايد

موافق

موافق
بشدة

ك

2

3

9

34

32

%

2.5

3.8

11.3

42.5

40.0

ك

2

2

13

30

33

%

2.5

2.5

16.3

37.5

41.3

ك

1

3

21

17

38

%

1.3

3.8

26.3

21.3

47.5

ك

1

1

17

34

27

%

1.3

1.3

21.3

42.5

33.8

ك

1

4

17

25

33

%

1.3

5.0

21.3

31.3

41.3

ك

2

4

15

25

34

%

2.5

5.0

18.8

31.3

42.5

ك

3

3

16

26

32

%

3.8

3.8

20.0

32.5

40.0

ك

1

2

23

24

30

%

1.3

2.5

28.8

30.0

37.5

ك

2

3

19

30

26

%

2.5

3.8

23.8

37.5

32.5

ك

2

5

24

19

30

%

2.5

6.3

30.0

23.8

37.5

ك

1

4

12

50

13

%

1.3

5.0

15.0

62.5

16.3

ك

3

5

12

40

20

%

3.8

6.3

15.0

50.0

25.0

ك

2

3

18

42

15

%

2.5

3.8

22.5

52.5

18.8

العبارة

3

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
يف تطوير املقررات الدراسية.

18

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
التفاعلي لصياغة التجربة اخلاصة بكل
طالب.

21

يتم حتديد جمال املعرفة املتضمن داخل
التصميم اجلرافيكي.

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
 12ملواكبة املتغريات السريعة يف تطور املناهج
وتوظيفها يف األنشطة الصفية املناسبة.

16

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
الثابت يف العروض التقدميية.

19

يتم مشاركة تقنيات التصميم اجلرافيكي
مع الطالب عرب وسائل التواصل
االجتماعي.

20

يتم تصميم التصميم اجلرافيكي وفق
أسس فنية وتربوية.

11

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتوفري مواد علمية تواكب الكتاب
اإللكرتوين.

17

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
الديناميكي جلذب املتلقي للمعلومات
والسماح له ابلتفكري.

15

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
خللق بيئة تعليمية جاذبة للطالب.

7

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
إلعطاء انطباع إجيايب للطالب على
املقررات الدراسية.

1

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
إبدخال أصوات متحركة تناسب املقررات
اإللكرتونية.

4

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
يف توفري وسائل االتصال املرئي تناسب
املقررات الدراسية.

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ترتيب
العبارة

درجة
االستجابة

4.14

938.

4

عالية

4.13

946.

5

عالية

4.10

1.001

6

عالية

4.06

847.

7

عالية

4.06

972.

8

عالية

4.06

1.023

9

عالية

4.01

1.049

10

عالية

4.00

941.

11

عالية

3.94

972.

12

عالية

3.88

1.072

13

عالية

3.87

786.

14

عالية

3.86

990.

15

عالية

3.81

873.

16

عالية
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درجة االستجابة
غري
موافق
بشدة

غري
موافق

حمايد

ك

2

8

10

44

%

2.5

10.0

12.5

55.0

20.0

ك

6

5

9

40

20

%

7.5

6.3

11.3

50.0

25.0

ك

3

7

16

43

11

%

3.8

8.8

20.0

53.8

13.8

ك

5

12

15

36

12

%

6.3

15.0

18.8

45.0

15.0

ك

7

10

18

31

14

%

8.8

12.5

22.5

38.8

17.5

العبارة

5

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
يف وضع برامج تعليمية تناسب املرحلة
العمرية للطالب.

9

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتوفري صور متحركة يف املقررات
الدراسية.

8

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتطبيق أساليب تناسب يف املقررات
الدراسية.

2

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
بتصاميم خمتلفة األبعاد جلذب انتباه
الطالب.

10

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتوفري معارف تناسب املرحلة العمرية
للطالب واملقررات الدراسية.

موافق

موافق
بشدة
16

املتوسط احلسايب اإلمجايل للمحور األول "واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية "

املتوسط
احلسايب

3.80

االحنراف
املعياري

960.

ترتيب
العبارة

17

درجة
االستجابة

عالية

3.79

1.122

18

عالية

3.65

956.

19

عالية

3.47

1.113

20

عالية

3.44

1.178

21

عالية

3.93

472.

---

عالية

يتبني من اجلدول رقم ( )7السابق أن "واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية" جاءت
بدرجة (عالية) من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ حيث جاء املتوسط العام للمحور األول ( )3.93ابحنراف معياري بلغ (،)472.
وبلغت االحنرافات املعيارية لعبارات احملور األول بني (.)702-1.178.
وجاءت يف الرتتيب األول العبارة رقم (( )13يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتغيري الطريقة الروتينية يف عرض
املعلوماتوتسهيل الوقت واجلهد) مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.25واحنراف معياري بلغ ( ،).771يليها يف الرتتيب الثاين العبارة رقم ()14
(يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز قدرة الطالب على التفكري والربط بني املعلومات) مبتوسط حسايب بلغ (،)4.25
واحنراف معياري بلغ ( ،).987بينما جاءت يف الرتتيب األخري العبارة رقم (( )10يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتوفري
معارف تناسب املرحلة العمرية للطالب واملقررات الدراسية) مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.44واحنراف معياري بلغ ( ،)1.178وجاءت
ابقي عبارات احملور األول بدرجات استجابة عالية.
وترى الباحثة أن تلك النتيجة قد تعزى إىل اهتمام واضعي أغلب املقررات الدراسية يف تلك املرحلة العمرية ابالعتماد على
التصميمات اجلرافيكية يف عرض ومناقشة الدروس إليصال املعلومة من خالل الصور للطالب؛ مما يزيد من قدرهتم على فهم موضوع
الدرس وترسيخه أبذهاهنم بشكل مناسب هلم.
وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة السدحان ( )2020اليت أكدت على أن استخدام التصميم اجلرافيكي يف التدريس
جيدا من الفعالية والكفاءة يف حتقيق األهداف ،وكان له األثر امللموس يف حتسني مستوى الطالب التحصيلية واملعرفية.
قد حقق مستوى ً
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عرض ومناقشة السؤال الثاين :ما درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد من أبعاد احملور الثاين "درجة امتالك طالب
املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية" ،مث ترتيب تلك األبعاد تنازليًا بناء على املتوسط
احلسايب كما تبني نتائج اجلدول رقم ( )8التايل:
جدول رقم ( )8درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي
م

البعد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعيار

ترتيب البعد

درجة االستجابة

1

البعد األول :مهارات التعرف األويل

3.91

797.

1

عالية

4

البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي

3.80

850.

2

عالية

2

البعد الثاين :مهارات متييز األفكار

3.04

1.07

3

متوسطة

3

البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي

3.02

907.

4

متوسطة

3.46

676.

---

عالية

الدرجة الكلية للمحور الثاين

يتبني من اجلدول رقم ( )8السابق أن درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي جاءت بدرجة (عالية) من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ حيث جاء املتوسط العام للمحور الثاين ( )3.46ابحنراف معياري بلغ ( ،).676وبلغت االحنرافات
املعيارية ألبعاد احملور الثاين بني (.).797-1.07
وجاءت يف الرتتيب األول البعد األول :مهارات التعرف األويل مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.91واحنراف معياري بلغ ( ،).797يليه
يف الرتتيب الثاين البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.80واحنراف معياري بلغ ( ،).850يليه يف الرتتيب
الثالث البعد الثاين :مهارات متييز األفكار مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.04واحنراف معياري بلغ ( ،)1.07بينما جاءت يف الرتتيب
األخري البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.02واحنراف معياري بلغ (.).907
وترى الباحثة أن حصول البعد األول :مهارات التعرف األويل على الرتتيب األول بني أبعاد احملور الثاين قد يعزى إىل أن هذا النوع
من املهارات هو أبسط وأول أنواع مهارات التفكري التخيلي ،واليت ميكن أن تصل للطالب مبجرد رؤية التصميم اجلرافيكي املناسب،
والذي يتم عرضه عليهم وبسهولة ميكنهم تنظيم صور أشياء جديدة ال خربة مسبقة هلم هبا ،وتزيد من حب االستطالع والفضول
أيضا؛ لذا جاء يف املرتبة األوىل.
املعريف لديهم ً
وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة فليمينغ وآخرين ( )Fleming et al, 2016اليت أوضحت أن صفوف
مادة الرتبية الفنية حمل الدراسة اعتمدت على تشجيع الطالب على التخيل مع طرح التساؤل على أنفسهم.
بينما جاء يف الرتتيب األخري البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي بدرجة استجابة متوسطة وقد يرجع السبب يف ذلك أن
هذا النوع من املهارات هو األصعب يف قائمة مهارات التفكري التخيلي؛ كونه حيتاج ملزيد من اخلربة حول التعامل مع التصميمات
اجلرافيكية اليت يعتمد عليها الطالب يف هذه املرحلة العمرية؛ ألن هذه املهارات حتتاج حتويل األفكار املتشاهبة إىل حاالت خمتلفة،
وزايدة مستوى اإلاثرة الداخلية لدى الطالب؛ مما جعله أييت يف الرتتيب األخري من وجهة نظر أفراد العينة.
عرض ومناقشة السؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني استخدام
تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية وإاثرة مهارات التفكري التخيلي لديهم؟
ولإلجابة عن هذه السؤال؛ مت حساب معامل ارتباط بريسون بني أبعاد احملور الثاين اخلاص مبهارات التفكري التخيلي والدرجة
الكلية للمحور األول اخلاص ابستخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي ،وكانت نتائج التحليل كما هو موضح ابجلدول التايل:
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جدول رقم ( )9نتائج معامل ارتباط بريسون بني أبعاد احملور الثاين اخلاص مبهارات التفكري التخيلي والدرجة الكلية للمحور األول اخلاص ابستخدام
التصميم اجلرافيكي
الدرجة الكلية ملهارات التفكري التخيلي

الدرجة الكلية للمحور األول استخدام التصميم اجلرافيكي
معامل االرتباط

الداللة اإلحصائية

البعد األول :مهارات التعرف األويل

**732.

000.

البعد الثاين :مهارات متييز األفكار

**754.

000.

البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي

**761.

000.

البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي

**752.

000.

الدرجة الكلية ملهارات التفكري التخيلي

**0.74

000.

تشري نتائج اجلدول رقم ( )9إىل ما يلي:
وجود عالقة إجيابية طردية بني أبعاد التفكري التخيلي ودرجته الكلية والدرجة الكلية الستخدام تقنيات التصميماجلرافيكي يف التدريس ،بلغت ()**0.74؛ مما يدل على أنه كلما زادت مستوايت استخدام تقنيات التصميم
اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية ك زادت مستوايت امتالكهم ملهارات التفكري التخيلي.
وترى الباحثة أن تلك النتيجة رمبا تُعزى إىل أن استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلةاالبتدائية تزيد من قدرة الطالب على حتويل الصور يف الذاكرة وإظهارها أبشكال جديدة ،والقدرة على توجيه
تفكريهم حنو ما وراء املعرفة ،ابإلضافة لزايدة قدرهتم على التالؤم مع مقدرهتم التخيلية مع األشكال والرسومات اليت
يتم استخدامها معهم أثناء التدريس.
وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة رين وآخرين ( )Ren et al, 2012اليت أكدت على وجود عالقة إجيابية بنياألساليب التدريسية املتمركزة حول الطالب (ومنها استخدام التصميم اجلرافيكي) ومواقف املعلمني الداعمة للطالب
من انحية ،ومستوى مهارات التخيل اإلبداعي من انحية أخرى.
ملخص النتائج:
أن "واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية" جاءت بدرجة (عالية) منوجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
أن درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي جاءت بدرجة (عالية) من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.جاء يف الرتتيب األول البعد األول :مهارات التعرف األويل مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.91واحنراف معياري بلغ( ،)797.يليه يف الرتتيب الثاين البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.80واحنراف
معياري بلغ ( ،)850.يليه يف الرتتيب الثالث البعد الثاين :مهارات متييز األفكار مبتوسط حسايب بلغ (،)3.04
واحنراف معياري بلغ ( ،)1.07بينما جاءت يف الرتتيب األخري البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي مبتوسط
حسايب بلغ ( ،)3.02واحنراف معياري بلغ (.)907.
وجود عالقة إجيابية طردية بني أبعاد التفكري التخيلي ودرجته الكلية والدرجة الكلية الستخدام تقنيات التصميماجلرافيكي يف التدريس بلغت (.)**0.74
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توصيات البحث:
تصميم وإنتاج بيئة التعلم وبرامج الوسائط املتعددة بغرض التدريب وتنمية املهارات ،وإعداد دورات تدريبية ووشالعمل ملعلمي املرحلة االبتدائية للتعرف على كيفية توظيف تقنياهتا يف ختطيط الدروس.
ضرورة تبين األساليب املتمركزة حول املستخدم يف التصميمات اجلرافيكية املعرفية لطالب املرحلة االبتدائية.ضرورة تبين وزارة التعليم إنتاج املناهج الدراسية ابلتصميم اجلرافيكي؛ حبيث تراعي فيها املعايري الفنية والرتبوية ،وختصصميزانية خاصة هلا.
ضرورة إضافة استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف املقررات الدراسية لطالب املرحلة االبتدائية.ضرورة توجيه أنظار القائمني على تصميم الكتب املدرسية بتوظيف التصميمات اجلرافيكية داخلها؛ لتوضيح وشرحاحملتوى؛ حبيث يسهل على الطالب فهمه ،واالحتفاظ ابملعلومات.
العمل على دمج تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تدريس املقررات خللق بيئة تعليمية جاذبة النتباه الطالب ،وزايدة فرصةالتعلم ،واالحتفاظ ابملعلومات لفرتة طويلة.
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قائمة املراجع
أول :املراجع العربية:
ً
أمحد ،سحر فؤاد إمساعيل ( .)2020فاعلية اسرتاتيجية التفكري التخيلي يف تنمية مهارات التذوق األديب لدى تالميذ الصف السادس

االبتدائي ،دراسات تربوية واجتماعية ،مصر.640 -591 ،)1(26 ،
أبو عالم ،رجاء ( )2001مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية .القاهرة :دار النشر للجامعات .86،
البطحاين ،حممد عويض ( .)2018درجة ممارسة معلمي الصفوف الثالثة األويل ملهارات التفكري التخيلي يف دولة الكويت( .رسالة
ماجستري غري منشورة) ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة آل البيت ،األردن.
الرتكي ،عبد هللا منصور ( .)2018فاعلية استخدام إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية مهارات احلس العددي لطالب الصف الرابع
االبتدائي( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة القصيم ،السعودية.
حسن ،أمل حسان السيد ( .)2017معايري تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي ،دراسات يف التعليم اجلامعي ،مصر.96 -60 ،)35( ،
حسن ،حسن فاروق حممود ،الصياد ،وليد عاطف منصور ( .)2016فاعلية أمناط خمتلفة لتقدمي اإلنفوجرافيك التعليمي يف التحصيل
الدراسي وكفاءة التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت تعلم الرايضيات ،تكنولوجيا الرتبوية دراسات وحبوث،
مصر.70 -1 ،)27( ،
خوالدة ،فاطمة حممود فياض ( .)2017فاعلية إسرتاتيجية مقرتحة قائمة على أمنوذج عمليات االستماع التكاملي يف حتسني الوعي الصويت
والتفكري التخيلي لدى طالبات الصف التاسع األساسي( ،رسالة دكتوراه غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،األردن.
سامل ،هنلة املتويل إبراهيم ( .)2017استخدام التدوين املرئي القائم على اإلنفوجرافيك وأثره يف تنمية التفكري اإلجيايب لطالب تكنولوجيا
التعليم اجلدد ،تكنولوجيا الرتبية -دراسات وحبوث ،مصر.280 -235 ،)32( ،
السدحان ،عبد الرمحن بن عبد العزيز ( .)2020أثر التدريس ابستخدام تقنية اإلنفوجرافيك يف حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط
يف مقرر العلوم مبحافظة شقراء ،جملة جامعة شقراء ،السعودية.292 -267 ،)13( ،
السيد ،مسية فتحي ( .)2019اإلنفوجرافيك :نشأته ،ومفهومه ،خصائصه ،مكتبات نت ،مصر.39 -24 ،)3(20،
شعيب ،إميان حممد مكرم مهين ( .)2016أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف تنمية التفكري التخيلي وعالقته ابلتحصيل ودقة التعلم
لد ى تالميذ املرحلة االبتدائية ،جملة البحوث يف جماالت الرتبية النوعية ،مصر.104 -34 ،)7( ،
الشعييب ،أماين بنت محد بن منصور ( .)2018أثر برانمج تدرييب قائم على تقنية اإلنفوجرافيك يف حتسني الذاكرة البصرية احلركية
لدى أطفال رايض األطفال مبنطقة مكة املكرمة ،جملة جامعة أم القري للعلوم الرتبوية والنفسية ،السعودية.77 -53 ،)1(10 ،
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