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 مستخلص:
 طـالباجتكييـر اجمحـوري واتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي جـدى ماـدرا  هـد  اجبحـإ إجـن تنميـة     

، وجتحقيـ  دري  اججررافيـدبدستخدام نظرية اإلدبدا  اججدد فـي تـ بدجتعليم اجكني األولاجصف 
نظريــة دباجتربويــة اجتــي اهتمــ  واجبحــوإ بعــد مطدجعــة األددبيــد  واجدراســد   -هــد  اجبحــإ 
ة فـي ضـوء إسـتراتيجية مقترحـ، لطـالبوأوراق عمـل جتم إعـداد دجيـل جلمعلـم  –اإلدبدا  اججدد

عـداد اختبـدر في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد جتدري  اججررافيد  اجمحـوري جتكييـر جماـدرا  ا، وا 
نظــدم اجــنالإ  اجصــف األول اجنــدنوي اجكنــي اجتجــدري  طــالبواختبــدر التخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي ج

اجصـف األول اجنـدنوي اجكنـي  طالبمن  وطدجبة طدجبد   60وتكون  عينة اجبحإ من ، سنوا 
بمدرســة اجيــايد عدبــد اجــرحيم ســيد عمــر اجندنويــة اجتجدريــة  نظــدم اجــنالإ ســنوا  اجتجــدري 

طدجبــد   30إجــن مجمــوعتينر تجريدبيــة   قســم  عيــوا يد  ،  ةارة اجكــتا اجتعليميــاجتدبعــة إلد
ــد  وطدجبــة 30وضــدبطة  ( وطدجبــة ــد ج تطدبيــ  (طدجب ــة اجبحــإ، ومعدججــة نت ، وبتطدبيــ  تجرب

نظريــة اإلدبــدا  اججــدد فــي اجمقترحــة فــي ضــوء  اإلســتراتجية ألنــرأدواتــإ إحصــد يد ، توصــل 
 طـالبواتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي جـدى  اجتكييـر اجمحـوري  ماـدرا تنميـة  علنتدري  اججررافيد 

فــي نظريــة اإلدبــدا  اججــدد اســتخدام اجمجموعــة اجتجريدبيــة جلبحــإ، وأوصــن اجبحــإ بضــرورة 
ــدهج  تــدري  ــدور  اججررافيــدمن ــي  دهج ــة  تنميــة ماــدرا  اجمتعلمــين اجذهنيــةف اجتــي و واجحيدتي
يماــدرا  االجتمدعيــة واجمانيــة  مومســتقبال  فــي حيــدتا ،اجتعليميــة ماد فــي حيــدتاونيســتخدم

 .واتخدذ اجقرار اإلدبداعياجتكيير اجمحوري 
، اتخدذ اجقرار اجمحوري نظرية اإلدبدا  اججدد ، تدري  اججررافيد، اجتكيير  اجكلمد  اجمكتدحيةر

 ، اجتعليم اجكني.اإلدبداعي
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Using a suggested strategy in the light of serious 
creativity theory in teaching geography in developing 

first year technical education students' pivotal thinking 
skills and creative decision-making 

Dr. Gamal Hassan Elsayed Ibrahim 

Assistant Professor Curricula & Methods Social Studies 

"Geography" 

Faculty of Education, Assuit University 

Abstract 
This research aimed at developing first year technical education 

students' pivotal thinking skills and creative decision-making 

through using of serious creativity theory  in teaching Geography, 

To achieve the aim of the research, the researcher: reviewed the 

literature and the studies pertinent to serious creativity theory, 

prepared a teacher’s guide and students’ worksheets in according 

to a suggested strategy in the light of serious creativity theory , 

and prepared a test of pivotal thinking skills and creative 

decision-making for first year technical education students three 

year system, 60 male and female students from, first year 

technical education students three year system from the martyr 

abdul rahim sayed omar commercial secondary school at al-fath 

administration were selected for the research. They were 

randomly assigned to a control group (30 students) and an 

experimental one (30 students). The result of using the suggested 

strategy in teaching geography was effective in developing pivotal 

thinking skills and creative decision-making of the experimental 

group. Hence, the researcher recommended the use of serious 

creativity theory in teaching geography courses for its role in 

developing mental and life skills of learners that they use in their 

educational, social and professional live in the future, such as 

pivotal thinking skills and creative decision-making 

 

Keywords: serious creativity theory, teaching geography, pivotal 

thinking skills, creative decision-making, technical education. 
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 املق مة
مـن  يعتدبر إعداد اجنشء اجذي يمتلك مادرا  اتخدذ اجقرار عدمة واإلدبداعية مناـد خدصـة    

أوجويد  اجعملية اجتعليمية في ظل اجتطـورا  اجمتسـدرعة اجتـي ييـادهد اجمجتمـ  علـن يدفـة 
 ،اجمواقــــف  واجمانيــــة واجتــــي معاــــد تعــــدد ،واجنقدفيــــة ،واالجتمدعيــــة ،اجمجــــدال  اجعلميــــة

واجمسـتقدبلية  ،واجمييال  اجتي يمين أن يواجااد اجمتعلمـون فـي حيـدتام اةنيـة ،واجتحديد 
ــك واالجتمــدعي  ،علــن اجمســتوى اجيخصــي فــي حــدل تحملاــم مســ وجية أداء أدوار فــي وذج

 اجمجتم  ستطلب منام اتخدذ قرارا  قد تؤنر علن حيدتام  ومستقدبل مجتمعام.  
ف  دبين عقول أدبند اـد جتحقيـ  اجسـدب  اجعلمـي فدجتندف  دبين اجدول اجمتقدمة أصبا تند    

واجتقني بمد يضمن جاد اجريددة واجقيددة، ممد جعل تنمية اجتكيير دبجمي  أييدجإ هد  أسمن 
واجدبـدا ل اجمتعـددة جلمواقـف  ،جلعملية اجتعليمية وخدصة اجتكيير اجـذي يتعدمـل مـ  اجميـيال 

دبـراهيم ، واجمسـ ،اجمتنوعة ممد يجعـل أمـدمام اجكنيـر مـن اجقـرارا  ، 2018 وجيد   محمـد وا 
13). 
واتخدذ اجقرار من مادرا  اجتكيير اجعليد اجتي يستخدم فياد اجمتعلم اجعديد من اجماـدرا       

وتـــ تي  .( 105، 2005واالســـتنبدط  جـــروان،  ،واالســـتقراء ،واجتقـــويم ،اجعقليـــة يدجتحليـــل
ماـدرا  اجتــي تسـام فـي رســم أهميـة تنميـة ماـدرا  اتخــدذ اجقـرار جـدى اجمــتعلم يوناـد مـن اج

يوناــد يســتخدماد فــي يــل االختيــدرا  اجمامــة فــي حيدتــإ  ؛وتحديــد نوعيــة حيدتــإ ،مســتقدبلإ
واجتكيير اجعميـ  واجت مـل قدبـل االختيـدر  ،واالستكددة من خدبراتإ ،حيإ تمينإ من االستقالجية

اـــد واجتكنوجوجيـــة تطـــور  مع ،ومـــ  اجتطـــورا  اجعلميـــة .(213،  2005  عدبـــد اجحميـــد، 
اجتـي يميـن أن  ةيـة، واجتكنوجوجيـجتمدعاال، و ةقتصـددياال، و ةنكسـياجاجمييال  مناـد مـد هـو 

ممد جعل اإلدبدا  أحد اجمقومـد  األسدسـية فـي عمليـة اتخـدذ اجقـرارا  اجمختلكـة تواجإ اجكرد 
دبراهيم،  واألزمـد  اجتـي تواجـإ األفـراد  ،واجمواقـف ،فتنو  اجمييال  .(11، 2018 محمد وا 

  وحــدوناد أحيدنــد بيــيل مكــدجل يحتــدت جقــرارا  تتســم بــدجناج اإلدبــداعي اجــذي واجمؤسســد
 ،واجدبدا ل ،واألفكدر ،وتوجيد اجحلول ،واجمييال  ،يسدهم في اجتحديد اجدقي  جطدبيعة اجمواقف

 .(Sommer & Pearson, 2007, 1235) وتقييماد وتعديلاد
ا ومجــرد عمليــة مكدضــلة دبــين حتــن ال ييــون جدمــد ؛حيــإ يحتــدت اتخــدذ اجقــرار ج دبــدا     

ومدى تحقيقإ جألهـدا   ،اجدبدا ل، فدإلدبدا  يجعل اجقرار متعقل في ضوء دراسة مت نية ةندره
وتعتدبـر ماـدرا  اتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي مـن  .(48، 2011واجبعيدة اجمدى  هالل،  ،اجقريبة
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 ،اح اجحلـــولواقتـــر  ،واجميـــيال  ،أهـــم اجماـــدرا  اجتـــي يســـتخدماد اجكـــرد جمواجاـــة اجمواقـــف
 واجحيم علن فدعلية اجقرار اجمتخذ ،واختيدر األنسب مناد ،وتقييماد ،واجدبدا ل جلتعدمل معاد

(Delilah, & Deborah, 2009, 477).  

يـون  ،وجمجتمعـدتام ،ل خسـدرة يدبيـرة جاـموافتقدر اجمتعلمين ج دبدا  عند اتخدذ اجقـرارا  يمنـ
اجتـي تحتـدت جقـرارا  وفـ  نيـدط ذهنـي فريـد  اإلدبدا  يجعلام يعدججون اجمواقـف واجميـيال  

عدبـد وجاـد قيمـة جلكـرد واججمدعـة   ،دجةواألصـ ،وحلـول تتصـف بدججـدة ،يقودهم إلنتدت دبدا ل
 .( 86، 2013اجعزيز، 
علن اجتعدمل مـ  مواقـف اجحيـدة اجواقعيـة  اجمتعلممادرا  اتخدذ اجقرار اإلدبداعي تسدعد ف    

ور مختلـف يسـدعد علـن اتخـدذ اجقـرارا  اجعقالنيـة ذا  واجتي تحتـدت إجـن اجنظـر إجياـد بمنظـ
 ,Vaezipour)خطيــة فــي ضــوء اجمنــدف  واجنتــد ج اجمتوقعــة اجاجمعــديير اجمتعــددة و يــر 

ويمين استنمدر اجعملية اجتعليمية في تدريب اجنشء علن مادرا  اتخـدذ اجقـرار  .(6 ,2013
 ،واألزمــد  ،حدكــدة اجميــيال اإلدبــداعي عدبــر تنظــيم اجمواقــف اجتعليميــة اجتــي تــدور حــول م

 Sommer).واجنتد ج اجمترتبة علياد ،واجدبدا ل ،واجمواقف اجتي تجعلام علن دراية بدجحلول

& Pearson, 2007, 1234)  
جــدى اجمتعلمــين بدتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي وتنميــة واهتمــ  اجدراســد  واجبحــوإ اجتربويــة     
خلص  إجن   اتخدذ اجقرار اإلدبداعي و حللاجتي  Luoma, et al ( 2020  دراسة -رومناد

وجــود نالنــة اســتراتيجيد  معرفيــة يســتخدماد اجكــرد عنــد اتخــدذ اجقــرارا  اجعقالنيــة اجعلميــة 
ــدجتكيير فــي االفتراضــد  عــددة اجصــيد ة ب ــي، وا  ــر اجتحليل  ،اإلدبداعيــة وهــي اجحــد ، واجتكيي

يــدرا  جديــدة، وســدبب اجخيــدر اجــذي يجــب اتخــدذه فــي ضــوء اجنتيجــة اجمتوقعــة الكتيــد  خ
 يجكدعليـة إسـتراتيجيتي اجترييـز اجتنظيمـ  Hütterman, et al (2018)وتوصـل  دراسـة 

regulatory focus،   واجتوقــexpectation  بدســتخدام عــروف اجكيــديو فــي تنميــة
سـنة  29و  18أعمـدرهم دبـين ريدضـي  20عينـة دبلرـ  مادرا  اتخدذ اجقرار اإلدبداعي جدى 

 مدعية في أجمدنيد.في األنيطة اجريدضية اجج
( أن جودة اجقرار ترتبط دبتوافر مادرا  اجتكييـر اإلدبـداعي 2016  ندصر وخلص  دراسة    

ميرفد  وميرفة من اجميرفين اجتربويين بمديرية تربية بددبل بـدجعراق،  177جدى عينة دبلر  
ــــ   و ــــددبيدراســــة وقيم ــــين ا2015  اجري ــــة دب ــــرار ( اجعالق ــــداعي و تخــــدذ اجق األســــلوب اإلدب
 طدجب وطدجبة من طـالب 400عينة دبلر  اجتكيكي" وقوة اجسيطرة اجمعرفية جدى -جديدي"اجت

ــدم وجــود  جدمعــة ــداد وخلصــ  جع ــداعي بر ــي األســلوب اإلدب ــة إحصــد ية ف ــروق ذوا  دالج ف
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ن طلبة اججدمعة يميلـون إجـن األسـلوب ، تكيكي( وفقد  جمترير اجنو  واجتخصص – تجديدي وا 
 في اتخدذ اجقرار.أنر قوي معرفية جقوة اجسيطرة اج، وأن اجتجديدي

جكدعليـة اجحـل اإلدبـداعي جلميـيال  فـي   John, &,Dwin (2009)وتوصـل  دراسـة    
من طالب اجمدجستير بيلية إدارة األعمـدل  42اتخدذ اجقرار اإلدبداعي جدى عينة دبلر  تنمية 

 Sommer بدجواليـد  اجمتحـدة األمريييـة، وصـمم  دراسـة Fordhamدبجدمعة فوردهـدم 

& Pearson  2007)  ) نمــوت تــدريدبي قــد م علــن محدكــدة األزمــد  اجتنظيميــة متعــددة
 191في تنمية مادرا  اتخدذ اجقرار اإلدبـداعي جـدى عينـة دبلرـ   إاجمراحل وتوصل  جكدعليت

 ويندا . ةفرد من اجواليد  اجمتحدة األمرييي
 هـو جـي  اجتكييـر أن إذ اجميـيال  حـل بعـد جلتكييـر اجندنيـة اجوظيكة هواجقرار  اتخدذو     

نمدو  هد  دون  جلخيدال  اجعندن إطالق  اتخدذ في اجمييال  حل عن فضال يسدعد اجتكيير ا 
 .( 498،  2003  اجوقكي ،  ومدروسة منطقية خطوا قرارا  وف  

ويرتبط اتخدذ اجقرار اإلدبداعي بدجتكيير اجمحوري حيإ يستخدم اجكرد اجعديـد مـن مادراتـإ     
دذ اجقرار اإلدبداعي يدجترييز جتحديد طدبيعة اجمييال  واجمواقف اجتي تستلزم خالل عملية اتخ

اتخدذ اجقرار بي ناد، وجم  اجمعلومد  عناد، ووض  األهدا  اجتي يتوق  دبلو اد بعد اتخدذ 
 اجقرار، واجتنظيم، واجتحليل،  وتوجيد األفكدر، واجدبدا ل واجحلول، وتقويماد.

قليــة تســدعد اجمــتعلم علــن اجتخطــيط، واجتحليــل، واجتقيــيم، واجتكييــر اجمحــوري عمليــد  ع    
 .(45، 2009 ســعددة،   واجوصـول السـتنتدجد ، واجتعدمـل مــ  اجمعلومـد ، واتخـدذ اجقـرارا

 the American Associationوقد حدد  اججمعية األمرييية جلتربية وتطوير اجمندهج 

for Curriculum Development and Education ر يسـة جلتكييـر نمدن ماـدرا  
ــد  وتتضمم  Focus اجمحــوري يميــن إكســددباد جلمتعلمــين بدجمدرســة،هير اجترييــز  تحدي

 وتتضممم   gather information اجميـــيال  ووضـــ  األهـــدا ، وجمـــ  اجمعلومـــد 
ـــذي ـــز واالســـتدعدء،  وتتضممم   rememberingر اجمالحظـــة وصـــول األســـ لة، واجت اجترمي

 قدرنـة واجترتيـب واجتصـنيف واجتمنيـل، واجتحليـلمـن اجم نوتتضـمorganization  واجتنظـيم

Analysis   ــــد وتتضمممم ــــد  واألخطــــدء، واجتوجي ــــد اجســــمد  واجعالق  Productivityتحدي

عـددة  وتتضم   integrationاالستدالل واجتندبؤ واجتوسـي ، واجتكدمـل وتتض   اجتلخـيص وا 
 .Calendar (alkhateeb, 2015,3) اجدبندء، واجتقويم 
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تكســدبام ماــدرا  اجوصــول جلمعــدر   يناجتكييــر اجمحــوري جــدى اجمتعلمــوتنميــة ماــدرا      
واجحقد   ب نكسام دبدال  من تلقياد من اجمحيطين ممد جعلاد مـن أهـم ماـدرا  اجتكييـر اجتـي 

 ,oxman & michell)يجــب أن تعتنــي دباــد اجعمليــة اجتعليميــة فــي اجســنوا  األخيــرة 

أداة و  جدبند  أسدسـية فـي دبنيـة اجتكييـرحيإ  د  مادرا  اجتكيير اجمحوري  .(123 ,2005
اجتعدمـل مـ  متطلبــد  اجحيـدة اجمعدصـرة  أدبــو و تحصـيل اجمعرفــة تميـن اجمتعلمــين مـن فّعدجـة 

 .(29ر 2007جددو ومحمد، 
دراســة فرحــدن  -واهتمــ  اجدراســد  اجتربويــة دبتنميــة ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري ومناــدر    

محوري فـي يتـدب اجريدضـيد  جلصـف اجندجـإ ( اجتي قيم  مادرا  اجتكيير اج2020 ورسن 
اجمتوسط بدجعراق وخلص  جتوافر مادرا  اجتنظيم واجتوجيد واجتحليـل واجتـذير واجتقـويم دبنسـب 

وأوصــ   %8دبينمــد اجتكدمــل واجترييــز وجمــ  اجمعلومــد  دبنســب أقــل مــن  %25و %8دبــين 
 يـدرين مـوذتأن انر( إجن 2020 دبتنميتاد جدى اجمتعلمين، وتوصل  دراسة يون  وصدجا 

 اجصـف تلميـذة مـن تلميـذا  35جـدى عينـة دبلرـ   اجمحوريـة اجتكييـر ماـدرا  تنميـة فـي
 دو وجإجن ( 2020 وخلص  دراسة هذال ، في اجموصل وملاجع مددة في االدبتدا ي اجخدم 
 جـدى اجريدضـيد  مـددة فـي اجدراسـي تحصـيلاجو  اجمحـوري  اجتكييـر مادرا  دبين طردية عالقة

ي بـدجكر  فـي برـداد، وتوصـل  اإلعـداد اجرابـ  اجصـف طدجبـد  ة من طدجب 150 عينة دبلر 
تـدري  اجعلـوم  اجـدمدل إجـن اجمستند اجتعلم استراتيجيإ ( ألنر2020  دراسة إدبراهيم ويون 

 اجصـف تالميـذ تلميـذ مـن 28جدى عينة دبلرـ   اجمحورية اجتكيير مادرا  تنمية اجعدمة في
 في اجموصل بدجعراق.  االدبتدا ي اجخدم 

 اجـدمدل إجـن اجمسـتند اجـتعلم نظريـة قـد م علـن تربـوي  ( دبرنـدمج2019  بنـ  دراسـة عمـرو 
طدجبـة مـن  30عينـة دبلرـ   جـدى اجمحـوري  اجتكييـر ماـدرا  وتوصـل  جكدعليتـإ فـي تنميـة

ألنر اجقبعد    alkhateeb (2015) ، وتوصل  دراسةدبتكري اجصف اجراب  األددبي  طدجبد 
طدجـب   54اجمحوري واجمكدهيم اإلسالمية جدى عينة دبلر   اجس  في تنمية  مادرا  اجتكيير

 من طالب جدمعة اجحسين دبن طالل. 
فـي مراحـل اجتعلـيم اجمختلكـة ومناـد اجتعلـيم تيرل ميدنة مامـة واججررافيد يمددة دراسية     
ونتد جاـد،  ،وتطـور هـذه اجعالقـة ،  عالقة اإلنسـدن بدجميـدنتدر واقعية مددة يوناد . اجكني

واجطدبيعيـة، وتسـدعد علـن فاـم ييكيـة توجيـإ هـذا  ،واإلنسـدنية ،دجظواهر االقتصـدديةوتاتم ب
تعلم اججررافيـد يدبــدأ فـ .(Unlu, 2011 , 2166)واجدبي ــة  ،اجتطـور جتحقيـ  فد ـدة اإلنسـدن
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هـــذه اجعالقـــة تتطـــور اعتمـــددا علـــن اكتســـدب اجماـــدرا  ، و واجدبي ـــةدجعالقـــة دبـــين اإلنســـدن ب
ومـن هـذه اجماـدرا  ماـدرا    ( Suleyman, 2010 , 682 ).جلتعـدطي معاـدضـرورية اج

 ؛وهي من اجماـدرا  اجمامـة جطـالب اجتعلـيم اجكنـي اإلدبداعيواتخدذ اجقرار  ،اجتكيير اجمحوري 
 . االجتمدعية واجمانيةمستقبال في حيدتام و  ،اد في حيدتام اجتعليميةونيوناد مادرا  يحتدج

اجتربويــة اجحدينــة واجتــي قــدم  رؤيــة جديــدة وُتعــد نظريــة اإلدبــدا  اججــدد مــن اجنظريــد     
جعمليـــد  اجتكييـــر واجماـــدرا  اجذهنيـــة اجمرتبطـــة بدجعمليـــة اإلدبداعيـــة، ومـــد يـــرتبط دباـــد مـــن 

 ممدرسد  تدريسية في اجعملية اجتعليمية. 
بعــد  وقــد توصـل إجياــد De Bonoإدوارد دي دبونــو  إجـن اإلدبـدا  اججــددتنسـب نظريــة و     

 Theومد توصل إجيإ علم األعصدب في مؤجكـإ آجيـة عمـل اجعقـل  تحليل آجيد  عمل اجدمدل

Mechanism of Mind  مد  اجتي ترد إجيـإ مـن حيإ خلص إجن أن اجدمدل ينظم اجمعلو
، ممـد يجعلـإ عناد فيمد بعد ويبحإاألنمدط وهي صورة أو مكاوم أو فكرة  ن وياجحوا ، وي

تعــر  علــن األيــيدء واجتعدمــل فعــدل فــي تعدملــإ مــ  مــد يحــيط بــإ وهــذا يمينــإ مــن ســرعة اج
ونتيجـة نقـد  .( 463،  2007معاد، واكتيد  مد حوجإ بكدعلية يدبيرة  أدبو جددو ونوفـل، 

جلتكييــر اجمنطقــي واجخطــي واجنقــدي توصــل جمجموعــة مــن اجتقنيــد   De Bonoدي دبونــو 
ة ماــدرة قددبلــو  ،عمــل متعمــداجتكييريــة جتســايل اجقــدرا  اإلدبداعيــة اجتــي تؤيــد علــن اجتكييــر ي

 .(Burgh, 2016, 1)جلتعلم 

توجيـد األفكـدر، أربعة أدوا  جلتكيير هير أدوا   وحدد دي دبونو في نظرية اإلدبدا  اججدد    
وتاد  إجن يسر أنمدط اجتكيير اجحدجية واجروتينية واجوض  اجراهن، وأدوا  اجترييـز وتاـد  

إجن ضمدن اجحصـول إجن توسي  ميدن اجبحإ عن األفكدر اججديدة، وأدوا  اجحصدد وتاد  
علن اجمزيد من اجقيمة مـن مخرجـد  توجيـد األفكـدر، وأدوا  اجعـالت وتعـزز اجنظـر فـي قيـود 

اإلدبـدا  اججـدد و . (Magdeburg, et al, 2017, 46)  اجعـدجم اجحقيـ  واجمـوارد واجـدعم
ومـن خالجـإ نصـل ألفكـدر  اجمعتددةحلول عندمد ال توف  األسدجيب جوا جلدبدا ل ييسر اجوصول

ويقــدم اجحلــول جلميــيال  . (49، 2005  دي دبونــو ،  دة تعطــي فرصــد  ومزايــد وفوا ــدجديــ
بطرق وعندصر  ير عددية ال تنتبإ إجياـد أسـدجيب اجتكييـر اجمنطقيـة  intractableاجعنيد 

(Lawrence  & Xavier, 2013 , 29). 

ميــة حيــإ ويـرى دي دبونــو أن اإلدبـدا  اججــدد صــدجا جلتطدبيـ  فــي مختلــف اجمراحـل اجتعلي    
وتنميـة قدراتـإ  ،واجتكدعل االجتمدعي ممد يسـدعد علـن توسـي  خدبرتـإ ،يمنا اجمتعلم اجحرية
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ــو اجســميد،  ــدا  وأدب ــة  عدبي ــدا  اججــدد و  .( 85، 2007اإلدبداعي ــة اإلدب ــدري  وفــ  نظري اجت
ز دوافعاـم السـتخدام يـيجعل اجمتعلمين في تندف  دا م من أجل خل  األفكدر اججديدة، وتحك

جم جوفــة، جــذا مــن اجماــم أن وا  اإلدبــدا  اججــدد فــي إنتــدت وتوجيــد األفكــدر  يــر اأســدجيب وأد
جــزء مــن اجعمليــة اجتعليميــة فــي جميــ  اجمراحــل اجتعليميــة  دي اإلدبــدا  اججــدد نظريــة تكــون 
فدبنـدء اجمواقـف اجتعليميـة وفـ  نظريـة اإلدبـدا  اججـدد يايـل جلمـتعلم  .(415، 2005دبونو، 

ره واجتكييـر فيـإ بطريقـة مختلكـة، ممـد يمينـإ مـن تطـوير أفكـدر اجكرص جرؤية مد ال يراه  يـ
  .(21، 2008ومكدهيم جديدة  دبيتر، 

حيإ يمين اجمتعلم من تريير أفكدره واجنظر إجن األييدء من زوايد متنوعـة بحـإ يكصـل     
 2007اججدد   أدبو ريدش،  اإلدبدا دبين مد يدور في ذهنإ وبين اجتكيير اجادد  اجذي يمنل 

 ،327).  
وأكد  اجدراسد  واجبحوإ أهمية اجتدري  وف  نظرية اإلدبدا  اججدد جـدورهد فـي تحقيـ      

اســتخدام اجتــي توصــل  إجــن أن  Eissa (2019)دراســة  -أهـدا  تعليميــة مامــة ومناــد ر
االدبــدا  اججــدد فــي تــدري  نظريــد  اجاندســة اجمعمدريــة ســدهم فــي تنميــة ماــدرا  اجتصــميم 

ــة  120عينــة دبلرــ  اجاندســي اإلدبــداعي جــدى  ــة بدألكدديمي طدجــب بقســم اجاندســة اجمعمدري
 اجعربية جلعلوم واجتكنوجوجيد واجنقل اجبحري.

( اجتي توصـل  ألنـر اجتـدري  وفـ  نظريـة اإلدبـدا  اججـدد علـن 2019 دراسة عدبد اجعدطي 
مـن طدجبـد   35اجمسـتقدبلية جـدى عينـة دبلرـ   األعمـدل ريددة ومادرا  اجتميز تنمية عددا 

( ألنر 2018  بيلية اجتربية اجنوعية بدإلسيندرية، وتوصل  دراسة مادي اجمنزجي تصدداالق
ــة دبلرــ   ــدى عين ــة ج ــة اجمكــدهيم اجتدريخي ــدا  اججــدد فــي تنمي ــذ  32اجتــدري  وفــ  اإلدب تلمي

 بدجصف األول اجمتوسط دبديدجن بدجعراق. 
 اججـدد اإلدبـدا  نظريـة علـن قد مـة مقترحـة وحـدة( 2018  مصـطكنوبنـ  دراسـة     

عينـة دبلرـ   جـدى اجتدريسـي واألداء اججـدندبي اجتكييـر ماـدرا  تنميـة وتوصل  جكدعليتاد فـي
دبجـدم  دبناـد، وتتبعـ   اجتربيـة بيليـة واالجتمـد  اجكلسـكة يـعبةب اجمعلمـين اجطـالب مـن 35

طدجـب  400( عالقة اإلدبدا  اججدد بدجتنظيم اجـذاتي جـدى عينـة دبلرـ  2017  دراسة األكر 
منــة طــالب وخلصــ  النخكــدف فــي مســتوى اجتنظــيم اجــذاتي اجمعرفــي ســية دبجدمعــة اجقدد

ومسـتوى اإلدبـدا  اججـدد جـديام ووجـود ارتبـدط موجـب دبـين مسـتوى اجتنظـيم اجـذاتي اجمعرفـي 
 ومستوى اإلدبدا  اججدد. 
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مادرا  اإلدبدا  اججدد وأبعدده جدى (  Lawrence & Xavier   2013وقيم  دراسة     
 Tamil Naduطــالب اجمعلمــين  بيليــد  اجمعلمــين بمقدطعــة مــن اج 1345عينــة دبلرــ  

بدجاند م  بعف اجمتريرا  اجديمررافية وخلص  جوجـود فـروق دبـين معلمـي اجريـف واجحضـر 
 وبين اجمعلمين اجذيور واإلندإ .

اجتكييـر اجمحـوري واتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي جـدى ماـدرا  أهميـة تنميـة  ممـد سـدب  يتضا    
تخدام نظرية اإلدبدا  اججدد في اجتدري ، واججررافيد معنية يريرهد مـن اجمتعلمين، وأهمية اس

جطدبيعــة مجــدل اجمــواد اجدراســية دبتنميــة ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري واتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي، و 
ـــدول ظـــواهر، وقضـــديد، وميـــيال  تـــرتبط دب ـــذي يتن ـــد اج ـــدعي اججررافي ـــتعلم االجتم ـــ  اجم واق

نامــد ومترتبدتاــد فاــي مــن أكنــر اجمــواد اجدراســية اجتــي  ، واجعالقــد  واجتكــدعال  دبيواجطدبيعــي
 تندسدباد اجممدرسد  اجتدريسية اجمدبنية علن نظرية اإلدبدا  اججدد. 

 مشكلة البحث 
اججررافيد يمددة دراسية تتميز بطدبيعة حيوية تتصل بحيدة اجمتعلم ومحيطة االجتمدعي     

دبين اجعالقد  واألسبدب، واجنتد ج واجدبي ي، ومد بإ من قضديد وأحداإ ومواقف ومييال  وت
علن اجتكدعال  دبين اجميوند  اجحية و ير اجحية، وتحتدت في تعلمامد جعقول اجمترتبة 

تعليمية ديندمييية، متكدعلة، وقددرة علن اجتكدعل واجتكيير في ظواهرهد وأحداناد، واجتندبؤ 
معاد، ويميناد تقديم ارا  اإلدبداعية عند اجتعدطي دباد واستبصدر مستقدبلاد، واتخدذ اجقر 

 اجعديد من اجمادرا  واجمعدر  اجتي يحتدجاد إعداد اجمتعلم بدجتعليم اجكني.
اإلعداد اجماني جمواجاة احتيدجد  سوق اجعمل،  يمنل أسد وجمد يدن اجتعليم اجكني     
من اجمقومد  اجر يسة في تقدم ومد يتم فيإ من ممدرسد  تعليمية  ،اجناوف بإ أصبافقد 

تندبا  إجيإ مصر فخصص  وألول مرة وزارة مستقلة جلتعليم اجكني مد وهذا اجدول، وناضة 
، نم دمجتاد م  وزارة اجتربية واجتعليم جتصبا وزارة اجتربية واجتعليم واجتعليم 2015في عدم 
 اجكني.
اجمامة بمراحل اجتعليم اجمختلكة ومناد اجتعليم اجحيدتية اججررافيد من اجمواد اجدراسية و     
اد في ونطالب اجتعليم اجكني اجعديد من اجمادرا  اجتي يحتدج إكسدبويميناد  ؛جكنيا

اجر يسة هدا  تنميتاد جدى اجطالب من األعتدبر واجتي يحيدتام االجتمدعية واجمانية ، 
بدجتعليم اجكني ومناد مادرا  اجتكيير اجمحوري واتخدذ اجقرار اإلدبداعي،  جتدري  اججررافيد

 نية دبتطدبيقدتاد اجتدريسية اجتي تحق  تعلماد جتدبني نظريد  تعليمية في من نم تحتدت و 
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وتايل اجمواقف اجتعليمية اجتي تيسر ممدرستإ جلمادرا  اجذهنية  جلطالباجميدرية اجنيطة 
واجتكييرية ينظرية اإلدبدا  اججدد واجتي أكد  اجدراسد  واجبحوإ اجتربوية أهميتاد في 

(، 2019 دراسة عدبد اجعدطي ، و  Eissa (2019  سةدراتحقي  أهدا  تعليمية مامة  ي
 .(2018  (، ودراسة مادي2018 مصطكنودراسة 
اجتكيير اجمحوري واجذي أكدتـإ اجدراسـد  واجبحـوإ اجتربويـة، مادرا  ور م أهمية تنمية     

ــون  وصــدجاو(، 2020 ومناــد دراســة فرحــدن ورســن  دراســة هــذالو (،2020  دراســة ي
وأهميـة ، alkhateeb  (2015  دراسـةو ، (2020هيم ويون ، دراسة  إدبراو (، 2020 

 (2020) ومناد دراسـة اجدراسد  واجبحوإ استخلص منواجذي تنمية اتخدذ اجقرار اإلدبداعي 
 Luoma, et al ،(2018)دراسة وHütterman, et al   2015  اجريـددبيدراسة ، و ،)

 .  Sommer & Pearson (2007)ودراسة  John, &,Dwin (2009)ودراسة 

اجترييـز،   جتكيير اجمحـوري جمادرا  ا إال أنإ دبإجراء دراسة استطالعية ُطدب  فياد اختبدر    
( 28تضــمن   وجمــ  اجمعلومــد ، واجتنظــيم، واجتحليــل، وتوجيــد األفكــدر، واجتكدمــل( واجتقــويم

تيـدر اخ – وض  اجدبدا ل اجمندسبة جلموقف  اجقـرارا ( واختبدر التخدذ اجقرار اإلدبداعي مكردة 
تحديد متطلبد   –تحديد أسبدب اختيدر اجدبديل دون  يره  اجقرار(  –اجدبديل  اجقرار( اجمندسب

تخيل اجنتد ج اجمترتبة علن تطدبي  اجدبديل  اجقرار(  -نجدح تطدبي  اجدبديل  اجقرار( في اجواق  
( 20تضــمن   ،(اجطالقــة واجمرونــة واألصــدجة ماــدرا  فــي اجميونــد  اإلدبــدا  و فــي اجواقــ ( 

نظـدم اجـنالإ  اجصـف األول اجنـدنوي اجكنـي اجتجـدري كردة علن عينة استطالعية من طـالب م
بمدرســة اجيــايد عدبــد اجــرحيم ســيد عمــر اجندنويــة ( طدجــب وطدجبــة 60تكونــ  مــن  ســنوا  

، اجتكييـر اجمحـوري مادرا  ، دج  اجنتد ج علن ضعف ةاجتجدرية اجتدبعة إلدارة اجكتا اجتعليمي
فـي ميـيلة اجبحـإ  منلـ تف اتخدذ اجقـرار اإلدبـداعي جـدى اجطـالب، مادرا  إضدفة إجن ضعف

اجصف طالب اتخدذ اجقرار اإلدبداعي جدى مادرا  وضعف ،  اجمحوري مادرا  اجتكيير ضعف 
 نظدم اجنالإ سنوا . األول اجندنوي اجكني اجتجدري 

جـدد فـي ضـوء نظريـة اإلدبـدا  اججذا حـدول اجبحـإ اجحـدجي اسـتخدام إسـتراتيجية مقترحـة     
اجصـف األول اجنـدنوي طـالب جدى  ،اتخدذ اجقرار اإلدبداعيو ، جتنمية مادرا  اجتكيير اجمحوري 

 نظدم اجنالإ سنوا . اجكني اجتجدري 
 ر يناجتدجي اجسؤاجينحدول اجبحإ اإلجدبة عن ر اجبحإ سؤاال
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 في تدري  اججررافيدإستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد استخدام  أنرمد  -1
نظـدم  جدى طالب اجصف األول اجنـدنوي اجكنـي اجتجـدري مادرا  اجتكيير اجمحوري تنمية  علن

 ؟  اجنالإ سنوا 
في تدري  اججررافيد إستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد استخدام  أنرمد  -2

م نظــد جــدى طــالب اجصــف األول اجنــدنوي اجكنــي اجتجــدري اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي تنميــة  علــن
 ؟اجنالإ سنوا 

 هد  اجبحإ إجن ر ر  أه اف البحث
نظــدم  طـالب اجصـف األول اجنـدنوي اجكنـي اجتجـدري جـدى ماـدرا  اجتكييـر اجمحـوري تنميـة  -

فــي تــدري  إســتراتيجية مقترحــة فــي ضــوء نظريــة اإلدبــدا  اججــدد دســتخدام ب اجــنالإ ســنوا 
 .اججررافيد

نظدم اجـنالإ  األول اجندنوي اجكني اجتجدري طالب اجصف جدى اتخدذ اجقرار اإلدبداعي تنمية  -
 .في تدري  اججررافيدإستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد دستخدام سنوا  ب

 

 ر  اقتصر اجبحإ علنر  ح عد البحث
افيـة مصـر فصلي اجزراعة في مصر واجنروة اجحيوانية فـي مصـر مـن محتـوى مـناج جرر  -

 اجتجدري.اجكني االقتصددية جلصف األول اجندنوي 
نظـدم اجـنالإ سـنوا  بمدرسـة  اجصـف األول اجنـدنوي اجكنـي اجتجـدري مجموعة مـن طـالب  -

، قسـم  إجـن ةسيد عمر اجندنوية اجتجدرية اجتدبعة إلدارة اجكـتا اجتعليميـ معدبد اجرحياجيايد 
 .ضدبطة و تجريدبية  مجموعتينر

ترييـز، وجمـ  اجمعلومـد ، اج ر ماـدرا  اجتكييـر اجمحـوري بعـف  -قيد  متريرين همدر   -
 . ( واجتنظيم، واجتحليل، وتوجيد األفكدر، واجتكدمل، واجتقويم

اختيــدر  – وضــ  اجدبــدا ل اجمندســبة جلموقــف  اجقــرارا ( ر ماــدرا  اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي -
تحديد متطلبد   –تحديد أسبدب اختيدر اجدبديل دون  يره  اجقرار(  –اجدبديل  اجقرار( اجمندسب

تخيل اجنتد ج اجمترتبة علن تطدبي  اجدبديل  اجقرار(  -ي  اجدبديل  اجقرار( في اجواق  نجدح تطدب
 .وميوند  اإلدبدا  في اجمادرا   اجطالقة واجمرونة واألصدجة( ،في اجواق 
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 ر تنب  أهمية اجبحإ منر أهمةة البحث
يــدة قــدم  رؤيــة تربويــة جديتدبنــن اجبحــإ نظريــة تربويــة حدينــة فــي تــدري  اججررافيــد  -

، ومد يرتبط دباد من ممدرسد  جعمليد  اجتكيير واجمادرا  اجذهنية اجمرتبة بدجعملية اإلدبداعية
 تدريسية في اجعملية اجتعليمية.

اجمصرية في االهتمـدم واجناـوف بـدجتعليم اجكنـي؛ يتواف  اجبحإ اجحدجي م  جاود اجدوجة  -
   قدطرة اجتنمية. يونإ
تؤنر علن حيـدة اجمـتعلم اجتعليميـة واالجتمدعيـة مامة  ياتم اجبحإ دبتنمية مادرا  ذهنية -

 واجمانية وهي مادرا  اجتكيير اجمحوري واتخدذ اجقرار اإلدبداعي.
توجيإ اجقد مين علن تدري  اججررافيد وتعلماد بـدجتعليم اجكنـي إجـن أهميـة تنميـة ماـدرا   -

يـة اإلدبـدا  اججـدد فـي جـدى اجمتعلمـين وأهميـة نظر اجتكيير اجمحوري واتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي 
 تدري  اججررافيد.

فـي ضـوء نظريـة اإلدبـدا  اججـدد قدم اجبحإ إستراتيجية تدري  مقترحة جتدري  اججررافيد  -
ــدر  ــدا  اججــدد وأوراق عمــل جلمتعلمــين واختب ــة اإلدب ــدري  بدســتخدام نظري ــم جلت ــيال  جلمعل ودج

ـــر اجمحـــوري  ـــداعي قـــد جماـــدرا  اجتكيي ـــرار اإلدب ـــدر التخـــدذ اجق ـــد مـــنام اجمعلمـــون واختب يكي
 واجبدحنون.

 اجبحإ في ر دضفر  اتحددر  البحث اضفر
اجمجموعــة اجتجريدبيـــة طـــالب يوجــد فــرق ذو دالجـــة إحصــد ية دبـــين متوســطي درجــد   -1

ماـدرا  اجتكييـر اجمحـوري اجمجموعة اجضدبطة في اجتطدبيـ  اجبعـدى الختبـدر طالب ودرجد  
 جصدجا اجمجموعة اجتجريدبية.

اجمجموعــة اجتجريدبيـــة طـــالب جـــة إحصــد ية دبـــين متوســطي درجــد  يوجــد فــرق ذو دال  -2
اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي  الختبــدراجضــدبطة فــي اجتطدبيــ  اجبعــدى  ةطــالب اجمجموعــودرجــد  

 جصدجا اجمجموعة اجتجريدبية.
 مصطلحات البحث 

  نظرية اإلدبدا  اججدد  
ــــدا  اججــــدد ب ناــــدر مجموعــــة تكتييــــد  وطــــر     ــــة اإلدب ــــو نظري ق وأدوا  عــــر  دي دبون

واســتراتيجيد  محــددة توضــ  موضــ  اجتنكيــذ يطريقــة نظدميــة جلحصــول علــن أفكــدر جديــدة 
  .(463، 2007 أدبوجددو، ونوفل، 
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وت عـر  اإلسـتراتيجية اجمقترحــة فـي ضــوء نظريـة اإلدبـدا  اججــدد إجرا يـد  فــي هـذا اجبحــإ     
تسير وفـ  خطـوا  تدبـدأ  ب نادر إستراتيجية جتدري  اججررافيد في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد

بدجترييز اجادد  جخل  اجدافعية اجعقليـة، نـم حيدكـة األفكـدر  اجتكييـر اجتنظيمـي(، نـم اجصـقل 
واجتعديل  اجتكيير اجتطويري(، نم اجحدجـة اجخصـبة  اجتكييـر اجكرضـي(، نـم اجحصـدد واجواقعيـة 

عقلـــي  اجتكييـــر اإلدبداعيـــة  اجتكييـــر اجر دبـــي(، فتوجيـــد اإلدبـــداعد  اججديـــدة عدبـــر اجتصـــور اج
  .اجوصوجي(

  مادرا  اجتكيير اجمحوري 
ب نــإ ر عمليــة ذهنيــة يتكدعــل فياــد اإلدراك اجحســي مــ   اجتكييــر اجمحــوري عــر  عطيــة     

ــر  ــب مجموعــة مــن اجقــدرا ، ويســعن الكتيــد  عالقــد  جديــدة وطرا ــ   ي اجخدبــرة، ويتطل
، 2015  عطيـــة ، م جوفـــة جتحقيـــ  هـــد  معـــين دبـــدواف  داخليـــة أو خدرجيـــة أو يالهمـــد 

وعرفإ مصيلحي وأدبو عدبـد  ب نـإر عمليـة ذهنيـة تتضـمن مجموعـة مـن اجماـدرا   .(131
واإلنتـدت، واجتقيـيم توظـف  ،واجتخيـل ،واجتوسـ  ،األصـدجة ،واجمرونة ،واجطالقة ،وهي اجتحليل

 .(149، 2018،  إلنتدت أفكدر جديدة   مصيلحي وأدبو عدبد  
ر نيـدطد  عقليـة موجـة داجمحوري إجرا يـد  فـي هـذا اجبحـإ ب ناـوت عر  مادرا  اجتكيير     

نظـدم اجـنالإ سـنوا  يـدجترييز،  وهددفة يمدرساد طالب اجصف األول اجندنوي اجكني اجتجـدري 
 وجم  اجمعلومد ، واجتنظيم ، واجتحليل، وتوجيد األفكدر،  واجتكدمل، واجتقويم.

 اتخدذ اجقرار اإلدبداعي 
اتخدذ اجقرار اإلدبداعي ب نإر تعدمل  ير تقليدي تقوده  Sommer & Pearsonعر      

قـف اجنقة واإلجمدم بدجحلول وأهدا  إدبداعية يعي  استجدبد  فريد وجديدة جلمييال  واجموا
وعرفـإ محمـد  (Sommer & Pearson, 2007, 1236). اجمختلكـة اجتـي تواجـإ اجكـرد

دبراهيم ب نإ عملية عقالنية رييدة تتدبلور فـي االختيـد ر دبـين دبـدا ل متعـددة ذا  مواصـكد  وا 
دبراهيم،    .(18، 2018تتندسب واإلميدنيد  اجمتدحة واألهدا  اجمطلوبة   محمد وا 

 طـالب يقـوم بـإداعي إجرا يد  في هذا اجبحإ ب نإر نيـدط عقلـي وي عر  اتخدذ اجقرار اإلدب    
جمواقف اجمختلكة عند اجتعدمل م  انظدم اجنالإ سنوا   اجصف األول اجندنوي اجكني اجتجدري 

اجقرارا (، واختيدر اجدبـديل  اجقـرار( اجمندسـب، وتحديـد وهي وض  اجدبدا ل اجمندسبة جلموقف  
أسبدب اختيدر اجدبديل دون  يره  اجقرار(، وتحديد متطلبد  نجدح تطدبي  اجدبديل  اجقـرار( فـي 
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وافر ميونـد  اجواق ، وتخيل اجنتد ج اجمترتبة علـن تطدبيـ  اجدبـديل  اجقـرار( فـي اجواقـ ، مـ  تـ
 .اجنيدط اجعقلي اإلدبدا  وهي اجطالقة واجمرونة واألصدجة في هذه

فصـلي اجزراعـة فـي  دجيـل اجمعلـم جتـدري  -ر تم إعداد اجمواد اجتدجية ر أدوا  ومواد اجبحإ 
مصــر واجنــروة اجحيوانيــة فــي مصــر مــن محتــوى مــناج جررافيــة مصــر االقتصــددية جلصــف 

إسـتراتيجية مقترحـة فـي ضـوء  مبدسـتخدادم اجـنالإ سـنوا  نظـاجكني اجتجدري اجندنوي األول 
 نظرية اإلدبدا  اججدد.

  أوراق عمل اجطالب معدة وف  اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء اإلدبدا  اججدد. -
اتخــدذ اجقــرار  اختبــدر ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري، اختبــدر -اجتدجيــةر تــم إعــداد األدوا  و     

 .نظدم اجنالإ سنوا  اجتجدري ندنوي اجكني طالب اجصف األول اجج اإلدبداعي
فــي تحليــل ودراســة اجبحــوإ واجدراســد   تــم اســتخدام اجمــناج اجوصــكير  مــفها البحــث

عـــداد اإلطـــدر اجنظـــري جل عـــداد أدوا  اجبحـــإ جتوضـــيا ييكيـــة اســـتخدام  بحـــإاجســـدبقة وا  وا 
ليـل اجنتـد ج فـي تـدري  اججررافيـد وتحنظرية اإلدبدا  اججدد اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء 

االسـتطالعية  فـي إجـراء اجدراسـةذو اجتصـميم يـبإ اجتجريدبـي  اجمناج اجتجريدبي، و وتكسيرهد
إســتراتيجية اجمقترحــة فــي ضــوء نظريــة اإلدبــدا  اســتخدام  أنــروتطدبيــ  أدوا  اجبحــإ جدبيــدن 

ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري واتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي تنميــة  علــنفــي تــدري  اججررافيــد اججــدد 
 نظدم اجنالإ سنوا . اجتجدري جصف األول اجندنوي اجكني اجدى 

اجتكييـر اجمحـوري واتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي ماـدرا  نظرية اإلدبدا  اججـدد و ر  اإلطار الفظري
 .وتدري  اججررافيد 

 وتدري  اججررافيد نظرية اإلدبدا  اججدد 
يد  عمل اجدمدل جنظرية اإلدبدا  اججدد بعد تحليل آج De Bonoتوصل إدوارد دي دبونو     

 The Mechanism ofومـد توصــل إجيـإ علــم األعصــدب فـي مؤجكــإ آجيــة عمـل اجعقــل 

Mind  حيــإ خلــص إجــن أن اجــدمدل يــنظم اجمعلومــد  اجتــي تــرد إجيــإ مــن اجحــوا ، ويقــوم
، ممد يجعلإ فعدل فـي دبتيييل األنمدط وهي صورة أو مكاوم أو فكرة واجبحإ عناد فيمد بعد

ــإ مــ  مــد يحــيط بــإ وهــذا يمينــإ مــن ســرعة اجتعــر  علــن األيــيدء واجتعدمــل معاــد،  تعدمل
   .(463،  2007واكتيد  مد حوجإ بكدعلية يدبيرة  أدبو جددو ونوفل، 

مبددئ نظريـة اإلدبـدا  اججـددر حـدد دي دبونـو مبـددئ نظريـة اإلدبـدا  اججـدد فـي ر   اجعتـوم،  
 (119، 2009(  نوفل، 466، 2007(   أدبو جددوا ونوفل، 226، 2010
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اإلدبدا  اججدد جي  موهبة مورونة، ويمين اجتدريب عليإ واكتسدبإ أي قددبل جلتعلم، وهـو  -
 مردير جلتكيير اجمنطقي واجرأسي.

اججدد بمـد يميـن أن يحـدإ وهـو  يـر خطـي ومظـدهره  يـر تقليديـة وتكـون اإلدبدا  ياتم  -
 ب كملاد منطقية في طدبيعتاد، وياتم بدالحتمدال .

مجموعة من اجطرق اجمنظمـة جترييـر اجمكـدهيم واإلدراكـد ، وتوجيـد  اججدداإلدبدا  يتضمن  -
 أخرى جديدة، واكتيد  االحتمدال  اجمتعددة .

دبدرجـة صـواب اجتكييـر أو اجدبـدا ل أو اإلجـراءا  اجتـي يتبعاـد اجكـرد اججـدد  اإلدبدا ال ياتم  -
 جلوصول ج دبدا . 

 (226،  2010،  ر  اجعتوماججددخصد ص اإلدبدا  اججدد ر يمين تحديد خصد ص اإلدبدا  
 اجبحإ عن طرا   جديدة جحل اجمييال  واالهتمدم بدجتيوي  . -
 اجبحإ عن دبدا ل متنوعة جحل اجمييال  عدبر اجتكير اإلدبداعي اججدد اجيموجي . -
 .جلمندقية طرحاد قدبل اجقضية في اجنظر وجاد  من معين عدد وجود افتراف -
 في اجحدل منلمد أسال حدجة إجن معينة حدجة عالقد  نقلو  عقب علن رأسد   اجعالقد  قلب -

 .ملموسة صورة إجن مجردة صورة من معينة قضية تحويل
 من اجقضية معرفة اجضروري  من فلي  آخر، جدنب إجن جدنب من اجترييز وجاة تريير -

 اججوانـبإهمـدل  ذجـك معنـن وجـي  جواندباـد، أحـد علـن فقـط سـنريز ألننـد جواندباـد جميـ 
 . اجترييز من يدبادصن ست خذ األخرى  اججوانب ألن األخرى،

، 2005مصــددر اإلدبــدا  اججــدد ر حــدد دي دبونــو مصــددر اإلدبــدا  اججــدد فــير   دي دبونــو ، 
81) 
اجتلقد يةر وهي اجمصدر اجتقليدي ج دبدا  عندمد ال تتوفر جـدى اجكـرد معرفـة بـدجمتب  عنـد  -

 اجتصدي جلمييال .
رد جلنظر في اجدبدا ل اجمتعددة، واجنظر إجن األييدء اجتي تحكز اجك وتعنياجدافعية اجعقليةر  -

 جم ينتاي إجياد أحد.
يسلكإ اجكرد عند اجتكييـر فـي موضـو  مـد وتتعـدد األسـدجيب  اجذياألسلوبر وهو اجطري   -

دبدا  بصكة خدصة.  واجتي يمنل يل مناد تكيير بصكة عدمة وا 
مـل اجكدبـ ، ومـن نـم ييـون اجـدمدل اجتحررر أي اجتحرر من اجقيود واجخو  واجتاديـد وعوا -

 أكنر عطدء  وتتحرر اجطدقد  اإلدبداعية.
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،  2007ماــدرا  اإلدبــدا  اججــددر تتعــد ماــدرا  اإلدبــدا  اججــدد ومناــدر  أدبــو جــددو ونوفــل، 
 (104، 2007(  عدبيدا  وأدبو اجسميد، 28،  2006(  دي دبونو، 467
ي اجادد ، جمد يقوم بإ اجكـرد مـن توجيد اإلدراكد  اججديدةر وهو اجتكيير اجكرضير اجواع -1

وحل اجمييال  واجحيم علن األييدء وهو رؤيـة  ،عمليد  ذهنية بررف اجكام واتخدذ اجقرار
 داخلية توجإ نحو اجكيرة جكاماد ويقود جتوجيد إدراكد  جديدة . 

يقـود جتوجيـد مكـدهيم  اجـذيتوجيد اجمكدهيم اججديدة وهـو اجتكييـر اجررضـير وهـو اجتكييـر  -2
دة تعدبـر عـن اجطـرق اجعدمـة اجتـي تعمـل دباـد األيـيدء وهـي مكـدهيم  رضـية تتعلـ  بمـد جديـ

يحدول اجكرد تحقيقإ، وآجية تصف األنر اجندتج عن عمل مد، وقيمية تعدبر عن اجكيكية اجتي 
 يندل دباد اجعمل قيمتإ. 

ددبلــة توجيــد األفكــدر اججديــدة ر األفكــدر طرا ــ  مدديــة جتطدبيــ  اجمكــدهيم والدبــد أن تكــون ق -4
جلممدرسة، وجتوجيدهد الدبد من تجنـب اجـرفف اجسـري  جاـد، وتجـدوز اجقيـود اجمكروضـة علـن 

 اجعقل اجمكير، ممد يقود جلتكيير اإلدبداعي . 
اجتكييــر اجتنظيمــي اجــذي يــنظم اجمعلومــد  جيقــود الكتيــد  وهــو توجيــد اجدبــدا ل اججديــدة  -5

دا  اججـدد بحـإ عـن دبـدا ل جديـدة وتوجيد دبدا ل وطرا   جديدة جحل اجمييال ، وجـوهر اإلدبـ
 دون أن تكون بدجضرورة خدضعة جلمنط . 

توجيد اجتجديدا  اججديدةر وهو نمط مـن أنمـدط اإلدبـدا  اججـدد ويـتم عدبـر اججاـد اجمريـز  -6
 في اجمامة اجتي يقوم دباد اجكرد واجذي يقود إجن زيددة األفكدر اإلدبداعية اججديدة. 

أن يســتخدم ماــدرا  اإلدبــدا  اججــدد فــي اجتوصــل ألفكــدر ويــرى دي دبونــو أن اجكــرد يميــن     
ــرارا    دي دبونــو ،  ــة، واجتقيــيم واتخــدذ اجق ــدة وحــل اجميــيال  بطــرق إدبداعي ، 2006جدي

30). 
 إستراتجيد  اإلدبدا  اججدد

ر اجترييز نوعدن األولر ترييز عـدم ويسـتخدم  Focus Strategyإستراتيجية اجترييز  -1
ن اجميـيلة أو اجاــد  فيــتم اجبحــإ فـي مجــدل واســ  ويتضــمن عنـدمد ال تتــوفر معلومــد  عــ

االتجدهد  واجدواف  اجخدصـة بدإلدبـدا  وهـو جـزء مـن اجتكييـر اجيخصـي، وييـون محـدد مـن 
واجنــو   .(336، 2007خــالل اجاــد  أو اجميــيلة اجتــي ســنعمل علــن حلاــد  أدبــو ريــدش ، 

ل علـــن تحقيقـــإ أو اجنــدنير اجترييـــز اجاـــدد  وييــون محـــدد مـــن خــالل اجاـــد  اجـــذي ي عمــ
اجمييلة اجتي ي عمل علن حلاد بيي مـن اجتجديـد، ويـرى دي دبونـو اجنتـد ج اإلدبداعيـة تكـون 
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بدجترييز علن أمور جم نعرهد انتبده واجتي يمين أن تكون منطلقد جتوجيد األفكدر اججديدة اجتي 
 ويـرى دي دبونـو أن هنـدك نالنـة .(418،  2005تؤدي إلدبـدا  يـيء جديـد   دي دبونـو ، 
 (472،  2007وهي ر   أدبو جددو ونوفل ،  احتمدال  النضبدط إستراتيجية اجترييز

تنظيم اجترييزر ويعني أن ييون واضحد  أنندء اجتكيير وبدجتدجي تتم عملية ضبإ جلحصـول  -
 علن اجنتد ج اجمرجوة عدبر دبؤرة ترييز يريز علياد اجكرد.

يحدول اجقيدم بـإ وهـي اإلجـراء اجمتبـ   تنظيم اجطريقةر وتعني معرفة اجكرد اجمنضبطة جمد -
 أنندء اجترييز.

تنظــيم اجوقــ ر أي وضــ  اجوقــ  اجمحــدد واجعمــل مــن خالجــإ النجــدز اجمامــة فــي اجوقــ   -
 اجمحدد واالدبتعدد عن اجميتتد .

واجاد  اجناد ي من عملية اجترييز جعل اجمتعلم قددر علن توجيد األفكـدر اججديـدة اجواضـحة 
،  2005  دي دبونــو ، وجــإ اجمختلكــة جلموقــف أو اجميــيلة اجمعدججــة عدبــر اجتكييــر فــي األ 

جراءا  اجترييز في  رفة اجصف تدبدأ دبإعالن اجمعلـم عـن نقطـة اجترييـز اجمحـدد  (. 116 وا 
جلمامـــة اجتعليميـــة وتريـــز علـــن اجـــتعلم واجتعلـــيم واجدافعيـــة ويوجـــإ اجمتعلمـــين جتكـــون دبـــؤرة 

ــم اجمتعلمــين ألســل ــم يريــد اجمعل ــدمام ن ــ  اهتم ــة واجوق ــة اجتعليمي ــم جلمام ــتعلم اجمال  وب اج
  أدبوجـددو ونوفـل ،  اجمال م ألنمدط تعلمام ويوجاام جضبط اجوق  واالدبتعـدد عـن اجميـتتد 

2007  ،472 .) 
ر وهي نو  من اجترييـز Random Entry Strategyإستراتيجية اجدخول اجعيوا ي  -2

ة بييل عيوا ي من األفكـدر اجمطروحـة اجمدبد  جتوجيد أفكدر جديدة حيإ تختدر يلمة أو فكر 
وتســتخدم فـي مواقــف اجريـودر عنــد اجتكييـر مــرا  عـدة فــي  .(341، 2007  أدبـو ريـدش، 

ـــدا  اجســـري ر فاـــي األســـر  و  ـــ  اجموضـــو  واإلدب  األبســـط دبـــين اســـتراتيجيد  اجتكييـــر،نك
قيـد اجمنتجد  واجخـدمد  وذجـك جتحسـيناد، االعتبـدرا  اججديـدة بيـيل يلـير واجتـي جـم تكـن و 

اعتبدر من قدبل فتحرر بطرق متعددة أفكـدر جديـدة، وهـدفاد األسدسـي جعـل اجكـرد يدبـدأ مـن 
نقد مختلكة فاي اختيدر عيوا ي يمين أن يحرر بطرق متنوعة أفكدر جديدة .  دي دبونو ، 

2005  ،423  ) 
ـــدا ل  -3 ـــدك Alternatives Strategyإســـتراتيجية اجدب ـــدمد تكـــون هن ر وتســـتخدم عن

من اجدبدا ل اجمروحة جلمييلة فيتم اجنظر فياد دبجدية وتجربتاد واجونـوق دباـد  مجموعة يدبيرة
اجتــي تكتــرف أن هنــدك  اإلدبداعيــةوهــي تمنــل جــوهر اجدافعيــة جتكــون هــي اجحــل اجمندســب، 
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طرق أخـرى جعمـل األيـيدء ويـتم بدجحـإ اإلدبـداعي عـن اجدبـدا ل فـي ظـل امـتالك اجقـدرة علـن 
، ييز علن دبديل أو أكنر دون  يره ووجود اجر بة في اجبحإتوجيد اجدبدا ل واتخدذ اجقرار بدجتر 

وهي من االستراتيجيد  اجمامة ج دبدا  ألن جوهر اإلدبدا  بحإ عن اجدبدا ل واجتوقف جلنظر 
وحـدد دي دبونـو دوافـ  اجبحـإ عـن  .(419،  2005  دي دبونو ، إجن دبدا ل عملية مامة 
 (176،  2009اجدبدا ل في ر   نوفل ، 

ضحة ر فعند محدوجة حـل ميـيلة أو اجوصـول جاـد  مـد هنـدك حدجـة جلبحـإ اجحدجة اجوا -
 عن اجدبدا ل.

اجمزيــد مـــن اجدبــدا ل ر تكـــون هنــدك حدجـــة جلبحــإ اجـــدا م عــن اجدبـــدا ل جلوصــول جلدبـــديل  -
 األفضل، 

اجتحسين ر وي تي من االعتقدد دبوجـود طـرق أفضـل جحـل اجميـيال  وهـو األبسـط واألقـل  -
 حص اجدبدا ل جمعرفة فوا دهد اججدندبية. تكلكة واألسر  ومن نم تك

هو اجقدعـدة اجمامـة فـي يـل عمليـد  :  Challenge Strategyإستراتيجية اجتحدي  -4
اجتحــدي فاــي تؤســ  جالعتقــدد بــ ن اجطريقــة اجحدجيــة جعمــل األيــيدء جيســ  بدجضــرورة هــي 

ون فدبدونــإ ييــ .(339، 2007األفضــل وتــدف  جترييــر األيــيدء أو تحســيناد  أدبــو ريــدش، 
هندك رضد عن اجموجود يمد هو وبدجتدجي ال يتم اجقيدم بعمليد  اجتحسين وترييـر األيـيدء   

والســـتخدام إســـتراتيجية اجتحـــدي الدبـــد مـــن تحديـــد  .( 70،  2007قطـــدمي واجميـــدعلة ، 
االفتراضــد  اجتقليديــة جلميــيلة اجمطروحــة، واســتخدام اجمجدزفــة واجتكييــر خــدرت اجصــندوق، 

دبــدا ل اجمنيــرة  يــر اجتقليديــة، واجتحســين اجمســتمر جألفكــدر اججديــدة وطــرح مجموعــة مــن اج
 اجمنتجة.

وهندك افتراضد  أسدسية تقود ألن اجطرق اجحدجية يجب أن يتكـون األفضـل حـددهد دي     
ــي اجحــل  ــدره، عــدة طــرق تندفســ  ف ــم اختي ــر  وأفضــلاد ت ــدا ل اختي ــ  اجدب ــي ر جمي ــو ف دبون

ة تطـــور  زمنيـــد  وبدجتــدجي هـــي األفضـــل، اجطـــرق وأفضــلاد مـــد نســـتخدمإ، اجطريقــة اجحدجيـــ
وهو جي  نقد  .(189،  2009اججديدة مجدزفة واجحدجية معر  ييكية اجعمل دباد   نوفل ، 

د  مـد يحــدإ  وال محدوجـة معرفــة عـدم مال مــة أمـر مــد دبـل هــو تحـد تمييــز، ويكتـرف أن يــي
نــم هنــدك طــرق  بطريقــة معينــة ال ســبدب موجــودة مــن قدبــل قــد تكــون موجــودة أو ال، ومــن

 (.418، 2005  دي دبونو،  أفضل جعمل األييدء في يل األحوال
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أخــذ األفكــدر اججديــدة ذا  وتعنــي ر  Harvesting Strategyإســتراتيجية اجحصــدد  -5
طريقـة مقصـودة يـتم و اجقيمة واجتي تدبدو عملية وهي جـزء مـن اجنـدتج اإلدبـداعي اجحقيقـي،  

تم فياــد تصــنيف اججاــد اإلدبــداعي ومــن أدواتاــد ر  مــن خالجاــد تجميــ  اجنــواتج اإلدبداعيــة ويــ
قد مة اجحصدد ر وهـي نوافـذ ينظـر مـن خالجاـد علـن اجنـواتج اإلدبداعيـة وتحـدد فياـد األفكـدر 
ذا  اجقيمــة واجمكيــدة وتحــدد مــن خالجاــد دبــدايد  األفكــدر  اجقيمــة ، واجمنــدحي وهــي طريقــة 

اجقد مـــة مختلكـــة اجمنـــدحي، واســـعة جلنظـــر جلميـــيلة وهـــي بمندبـــة قدعـــدة األفكـــدر وتكـــون 
ــرا   ــة اجنظــر جأليــيدء أو اجميــيلة،  وهــيواجتريي ــزة وهــي تعــود جو ييكي دبيعــة طاجصــكة اجممي

  .( 197،  2009وجوهر األفكدر اجتي تم اجتوصل إجياد   نوفل ، 
أكد  اجدراسد  واجبحوإ اجتربوية أهمية تدري  اججررافيد بدستخدام نظرية اإلدبدا  اججدد ر 

ية اإلدبدا  اججدد في اجتدري  جدورهد في تحقي  أهدا  تعليمية مامة ومناد استخدام نظر 
(، 2018  مصطكن(، ودراسة 2019 عدبد اجعدطي ، ودراسة  Eissa (2019)دراسة ي

العديد م  طدبيعة اججررافيد يمددة دراسية جعلاد تتندول (، و 2018ودراسة  مادي، 

اجعالقد  ر مجال دراستها لدراسة طبيعة الظواهر الطبيعية, واالجت اعية، والبشرية وتصد
دبين اججوانب اجطدبيعية واجبيرية في اجدبي ة، ومد يترتب علن هذه اجعالقة من تكدعال ، ومد 

جعلاد مجدل خصب إلطالق اجعندن جتكيير اجمتعلمين ينجم عن عدم توازناد من مييال ، 
ويطرح اجدبدا ل  اجتبدعدي جيجول في هذه اجمييال  ويستكيف اجحلول اجرير م جوفة،

اجقد م علن نظرية اإلدبدا  اججدد، وقد تم االستكددة  فامي مجدل مندسب جلتدري  اججديدة
من مراجعة اجدراسد  واجبحوإ واألددبيد  اجتي تندوج  نظرية اإلدبدا  اججدد من حيإ 

 مبدد اد، وخصد ص اإلدبدا  اججدد، ومادرا  اإلدبدا  اججدد
ستراتجيدتإ،  علياـد فـي دبنـدء اإلسـتراتيجية اجمقترحـة جتـدري  اججررافيـد  واجتي تم االعتمـددوا 

اجترييــز وفــ  اجخطــوا  اةتيــة ر  واجتــي يــتم اجتــدري  دباــدفــي ضــوء نظريــة اإلدبــدا  اججــدد 
اجصـقل واجتعـديل  نـمحيدكـة األفكـدر  اجتكييـر اجتنظيمـي( ، نـم اجادد  جخل  اجدافعيـة اجعقليـة

اجحصـدد واجواقعيـة اإلدبداعيـة  نـمكييـر اجكرضـي( اجحدجـة اجخصـبة  اجتنـم  اجتكيير اجتطـويري( 
 توجيد اإلدبداعد  اججديدة عدبر اجتصور اجعقلي  اجتكيير اجوصوجي(. نم  ، اجتكيير اجر دبي(

 اججررافيد  مادرا  اجتكيير اجمحوري وتدري -ب
 معدججـة فـي قصـد ونسـتخدماد عـن نمدرسـاد محـددة عقليـة ماـدرا  اجتكييـر عمليـد     

 ووصـف تـذير اجمعلومـد  دبـين تتـراوح متنوعـة تربوية أهدا  جتحقي  يدند واجدب اجمعلومد 



استخدام استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد في تدري  اججررافيد جتنمية مادرا  اجتكيير 
 حسن اجسيد إدبراهيم جمـدل         اجمحوري واتخدذ اجقرار اإلدبداعي جدى طالب اجصف األول بدجتعليم اجكني

 

                                                                                    

 م 2021 أيبريل 2اجلزء  2الع د  36جملة البحث يف الرتيبةة علل  الفس                       الجمل   

194 

 اجـدجيل وحـل وتقـديم األيـيدء وتصـنيف بـدألمور اجتندبـؤ إجـن اجمالحظـد  وتـدوين األيـيدء
 .( 45،  2009سعددة ،  استنتدجد    إجن واجوصول اجمييال 

 اجمقصود بدجتكيير اجمحوري 
 جمواقـف، وتخـيال وتقـول تكعـل جمـد طتخطـياجعقلـي يسـتاد   طعرفـإ جـددبر ب نـإ نيـد    

 مـن اجنـو  هـذا أن إذ ،قـرارا  وأحيـدم واتخـدذ آراء فـي واجنظـر جلميـيال  وحـال واسـتدالال
 األفكـدر دبتوجيـد أيضـد ياـتم دبـل واجمجـددال  اجموجودة اجحجج تحليل علن يقتصر ال اجتكيير

حويـل جأليـيدء واألفكـدر تيعني وترى اجسرور أنإ اجتكيير اجمحوري  . (39 ،2008 جددبر،(
عـــداد اجتصـــميم وعـــرف اجمواضـــي  واجمواقـــ   وتعـــر  اجعندصـــر ووصـــف االســـتراتيجيد  وا 

      .(313، 2005واجمصددر وتحديد اجوظد ف  اجسرور، 
ويمين تعريف اجتكييـر اجمحـوري ب نـإر نيـدط عقلـي موجـإ وهـدد  يمـدر  مـن خالجـإ     

اجتنظـيم ، واجتحليـل، وتوجيـد األفكـدر،  واجتكدمـل، اجكرد مادرا  اجترييـز، وجمـ  اجمعلومـد ، و 
 واجتقويم. 

 مادرا  اجتكيير اجمحوري 
حدد  اججمعية األمرييية جلتربية وتطوير اجمندهج عيرون مادرة جلتكيير اجمحوري     

 يمين إكسددباد جلمتعلمين بدجمدرسة، اختصرتاد في نمدن مادرا  ر يسة هير اجترييز 

اجمالحظة وصول  وتتض   ووض  األهدا ، وجم  اجمعلومد  تحديد اجمييال  وتتض  
اجمقدرنة واجترتيب  نوتتضم مادرة اجترميز واالستدعدء، واجتنظيم وتتض   األس لة، واجتذير

 تحديد اجسمد  واجعالقد  واألخطدء، واجتوجيد وتتض   واجتصنيف واجتمنيل، واجتحليل

عددة اجدبندء، واجتقويم  وتتض   االستدالل واجتندبؤ واجتوسي ، واجتكدمل وتتض   اجتلخيص وا 
(alkhateeb, 2015,3).  تت جف من  أسدسية مادرا  نمدنفدجتكيير اجمحوري يتضمن

يلي  وفيمد. (oxman &michell,2005,123)فيمد دبيناد  مرتبة ومتداخلة فرعية مادرا 
 عرف جاذه اجمادرا  ر 

علن منيرا  ومييال  معينة  في ر وتعني اجترييز   Focusing Skillمادرة اجترييز  -
وتعني  رم بيل مد يتعل  دباد وتتضمن تعريف اجمييلةتاجدبي ة اجمحيطة دون  يرهد فيا

 روض  األهدا و اجمواقف اجمحيرة واجمييال  واجمواقف اجمنيرة جلتسدؤل و توضيا اجمنيرا  
قيقاد بعد تعني تحديد األهدا  اجتي يمين اجوصول إجياد ومن نم اجنتد ج اجتي يتوق  تح

 .( 164،  2004اجمرور بدجخدبرا    مدرزانو وآخرين، 
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جمي  وتحديد وتعني Information Gathering Skill: مادرا  جم  اجمعلومد   -
 ،دجبحإ واجتجريببواجمالحظة اجبسيطة واجمنظمة أو  ،دجحوا ب اجمعلومد  اجمطلوبة

دام اجحوا  في فحص وتعني استخ روتتضمن اجمالحظة ،واجت مل ،واجتسدؤل ،واجيك
وتعني اجبحإ واالستقصدء  رصيد ة األس لةو األييدء واألحداإ ووصكاد وتسجيلاد 

 . (2007،90 عدبيدا  وسايلة، واجتسدؤل جكام اجظواهر 
وتعني تخزين اجمعلومد  واسترجدعاد عند اجحدجة ر  Remember Skill اجتذيرمادرة  -

واجظــواهر إجـن مــدريد  أو رمــوز عقليــة  ،فل اجمواقــيــتحو  ويعنـي رإجياـد، وتتضــمن اجترميــز
اســترجد   اجمعــدر  واجمعلومــد  واجمكــدهيم  ر ويعنــياالســتدعدءو يســال تخزيناــد وحكظاــد 

 (.85ر 2007اجتخزين اجوعي جلمعلومد  اجمرمز واجمنظم.   أدبو جددو ومحمد، 
د وتعنـي ترتيـب اجمعلومـد  جكاماـد واسـتخداما ر Organizing Skillماـدرة اجتنظـيمر  -
عنـي يو راجتصـنيفو وتعني تحديد أوجإ اجيبة واالخـتال   راجكروف عدبر اجمقدرنة دبندء  يف

عني وض  واجخدبرا  يو راجترتيبو تجمي  اجمعلومد  علن أسد  اجخصد ص اجميترية دبيناد 
عنـي إعـددة تيـيل اجمعلومـد  عدبـر وضـعاد فـي يو راجتمنيـلو واجمعلومد  فـي تنظـيم معـين، 

إعـددة صـيد ة اجمعلومـد  أي م عدبـر اجتمنيـل اجبصـري أو اجلكظـي عالقد  جديـدة دبيناـد وتـت
واجتعدبير عناد بصورة تظار اجعالقد  اجمامة في عندصرهد عن طريـ  تحويلاـد إجـن أيـيدل 

 تخطيطية أو مخططد  أو جداول أو إييدل دبيدنية.  
ــل  - ــد  واجخصــد ص ر  Analysis Skillماــدرة اجتحلي وتعنــي تحــددي اجعالقــد  واجميون
 رسمد  واالفتراضد  واإلدعدءا  جتحديد األفكدر اجكرعية. عدبر تحديـد اجسـمد  واجميونـد واج
عنــي توضــيا يو رتحديــد األنمــدطو عنــي تحديــد خصــد ص وميونــد  األيــيدء واجظــواهر ، يو

اجعالقــد  اجتــي تحــدد األنمــدط مــن خــالل عالقــة األســبدب بدجنتــد ج أو اجعالقــد  اجزمنيــة أو 
عني تحديد األفكدر اجر يسة جتعر  األنمدط واجعالقد  يور كدر اجر يسةتحديد األف واجعمودية، 

 .(12،  2009، وأخرون  عني تحديد اجمردجطد  وتصحيحاد   اجعتوميتحديد األخطدء وو 
ر وتعني إنتدت معلومد  جديدة بدستخدام اجمعلومد  Generation Skillمادرة اجتوجيد  -

ر االسـتداللوتتضـمن ديدة اجموجدة واألفكدر اجسـدبقة قدمة اجصال  دبين األفكدر اججإلاجسدبقة 
عنـــي توقـــ  وتصـــور اجنتـــد ج يو راجتندبـــؤو عنـــي تقـــديم اجدبرهـــدن االســـتقرا ي واالســـتنبدطي وي

 .(236، 2009عني إضدفة تكدصيل جتحسين اجكام   اجعبسي، يور اجتوس و اجمستقدبلية 
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تـــي دبيناـــد عالقـــد  وتعنـــي تجميـــ  اجميونـــد  اج Integrating Skillماـــدرة اجتكدمـــل  -
 اجر يســة اجتــيعنــي اســتخالص اجعندصــر يو رميــترية جتعميــ  اجكاــم وتتضــمن اجتلخــيص

عـددة اجدبنـدءو توضا اجمعنن  عنـي دمـج اجمعلومـد  اججديـدة مـ  اجسـدبقة وترييـر اجدبنيـة يو را 
 اجمعرفية.

وتعنـي اجحيـم علـن األفكـدر وفـ  معـديير وتتضـمن  Evaluation Skillمادرة اجتقـويم  -
عنـي اجدبرهنـة علـن صـحة يو راجتحقـ و عني تحديد معديير إصدار األحيـدم، يو راجمعديير دبندء

 .(251 ،2012اي، تاإلدعدءا   اجعكو ومن
 تنمية مادرا  اجتكيير اجمحوري أهمية 

واجتـدريب عدبـر تاي ـة اجمواقـف  بـدجتعلميرى دي دبونو أن ماـدرا  اجتكييـر يميـن أن تتحسـن 
ندسبة بحيإ تكسب اجمتعلم اجمعدر  واجمعلومد  اجتـي تتكدعـل اجتعليمية وتنظيم اجخدبرا  اجم

في ذاتإ وتقوده إجن اجبحإ عن معلومد  أخرى أعم  وأبعـد موجـدا  مناـد معلومـد  جديـدة. 
 مسـتوى  رفـ  يعنـي مـتعلمجـدى اج اجتكييـر ماـدرا  وتطوير( 44 ،2009 ،وآخرون اجعتوم  

 إجـن اجوصـول بدجتـدجيو وسـوي، سـليم روبنـدء تكييـ اجعقلية إقدرات  مستويد وزيددة ذيد إ،
وأكــد  اجدراســد  واجبحــوإ اجتربويــة  (14 ،2003طعمــة واجعظمــة، فّعــدل.   مدبــد  مــتعلم

دراســة و(، 2020  دراســة فرحــدن ورســنأهميــة تنميــة ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري ومناــدر 
 (، 2020  دراســة إدبــراهيم ويــون و (، 2020  دراســة هــذالو (،2020  يــون  وصــدجا

تنميــة ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري تســدعد اجمــتعلم علــنر ف( alkhateeb  2015ســة دراو
 ( 45-44 ،2009 وآخرون، اجعتوم ( 18، 2007 اجكدبيسي، 

تعلم مادرا  جديدة تسدعده علن اجتكيف مـ  حيدتـإ األسـرية واجتعليميـة وظـرو  اجحيـدة  -
 اجمختلكة

 .علن وظيكة اجتكييرواجخدبرا ، واجترييز يكية معدججة اجمعلومد  يتعلم  -
 منتجد  جديدة ومدبدعة تكوق في أهميتاد حكظ اجمعلومد ، واجمعدر .تطوير  - 
واالســـتنتدت يوجـــإ اجمـــتعلم نحـــو ممدرســـة اجتخطـــيط، واجمراقبـــة، واجتقـــويم، واجتنظـــيم،  -

 .ويعوره بدجكدعليةواالستنبدط أنندء أداء اجمادم 
لبـــد  اجحيـــدة جمواجاـــة متط إيب قدراتـــاـــذتتحســـين مســـتوى األداء األكـــدديمي جلمـــتعلم و  -

 .وتنمية نقتإ دبذاتإ وتقييمإ جاد واجمستقدبل
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يقــود اجمــتعلم نحــو فاــم أعمــ  جلمحتــوى اجمعرفــي، ويجــول عمليــة اكتســدب اجمعرفــة إجــن  -
 نيدط عقلي.

 
 اججررافيد وتنمية مادرا  اجتكيير اجمحوري 

ميييـة تبحـإ فـي علـل األيـيدء تعلم اججررافيـد يجعـل عقليـة اجمـتعلم عقليـة نيـطة وديند    
واجظواهر واألحداإ واجقضديد في اجمحيط اجطدبيعي اجحيوي واالجتمدعية وتبحـإ فـي أسـبددباد 
ومسدببدتاد وعالقة اجت نير واجت نر دبيناد واجنتد ج اجمترتبة علـن هـذه اجعالقـد  ومـن نـم فاـي 

يمية أنند تعلماـد عدبـر مندسبة جتنمية مادرا  اجتكيير اجمحوري إذا أحسن دبندء اجخدبرا  اجتعل
 استراتيجيد  تدريسية تايل جمتعلم ممدرسة اجمادرا  اجعقلية واجتكييرية اجمتنوعة.

 اججررافيد  اتخدذ اجقرار اإلدبداعي وتدري
 بعد اجدبدا ل أفضل واختيدر معين موقف في اجدبدا ل دبين اتخدذ اجقرار ييير إجن االختيدر    

 ويـتم اجمطلـوب تحقيقاـد، األهـدا  علـن وآندرهـد لدبـدي يـل علـن اجمترتبـة اجنتـد ج دراسـة 
 اجمختلكـة بمـد اجمصـددر اجقـرار مـن صدن  علياد يحصل اجتي اجمعلومد  ضوء في االختيدر
 مـن جددة فاو محدوجة .( 95،  2007اجنتد ج   حدبيب ،  أفضل إجن اجوصول في يسدعد
 إجن اجوصول حدوجةم هو أو معينة، قضية أو موقف حول إيجددبية نتد ج إجن اجوصول أجل
 تتـوفر حيـإ اجميـيلة جاـذه األنسـب اجحـل أن يختدر اجقرار صدحب ويستطي  جمييلة، حل
 (.2019،  2005  مصطكن،  بدجمييلة تتعل  صحيحة وبيدند  معلومد  جديإ

 اجمقصود بدتخدذ اجقرار اإلدبداعي
 أزمـة أو مـد مييلة جحل مطروحة دبدا ل مجموعة دبين اختيدر عن عبدرة اجحقيقة في اجقرار
ويعر  اتخدذ اجقرار ب نـإر عمليـة تكييريـة   .(8،  2010معين  طدرقجي،  عمل تسيير أو

مريبة تاد  إجن اختيدر أفضل اجدبدا ل اجمتدحة في موقف معين اعتمددا علن مد جدى اجكرد 
دبــراهيم،   ســمد  اإلدبــدا  يضــم .(131، 2018مــن معــديير تتعلــ  بدختيدراتــإ   محمــد وا 

 عـددي  يـر ندتجـد رجتنمـ متريـرا  دبي يـة م  تتكدعل انكعدجية وخصد ص فيةمعر  استعداديإ
 .(36،  2004قد مـة    ـدنم ،  جحدجـة تلدبيـة أو جكد دتـإ، مـد عصـر في مد جمدعة تتقدبلإ
اتخدذ اجقرار اإلدبداعي ب نإر ب نإ عملية ذهنية يتم فياد اختيدر اجدبديل  Vaezipourوعر  

ضيال  من جمي  اجنتد ج اجمحتملة واجتي تتحدد في نالإ اجذي ينتج عن اجمجموعة األكنر تك
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ــل  ــدءة ي ــد، ومقدرنــة يك ــديل منا ــد ج يــل دب ــد نت ــدا ل، وتحدي ــ  اجدب ــد جمي خطــوا  هــير تحدي
 .(Vaezipour, 2013, 8) األنسب           مجموعة من اجنتد ج، نم اختيدر اجدبديل 

 مادرا  اتخدذ اجقرار اإلدبداعي
ذ اجقـــرار اإلدبـــداعي فـــي تحديـــد اجميـــيلة، وتحديـــد اجدبـــدا ل حـــدد طـــدرقجي ماـــدرا  اتخـــد    

اجممينــة، وحــذ  اجدبــدا ل  يــر اجمندســبة، واتخــدذ اجقــرار، ونقــد اجقــرار، واجتقيــيم   طــدرقجي، 
ــة  Carterوحــددهد  .(34،  2010 ــول اجممين ــدا ل واجحل ــراح اجدب ــد اجميــيلة واقت ــي تحدي ف

صــدار اجحيــم ع  & Delilah)لــن فدعليــة اجقــرار واالختيــدر مــن دبــين اجدبــدا ل واجحلــول وا 

Deborah , 2009, 477). 

وحددهد علـن وعميـرة فـي تحديـد اجميـيلة وجمـ  اجمعلومـد  اجمرتبطـة دباـد وتحديـد اجدبـدا ل 
ا ل   علــي اجممينــة جلحــل، وتحليــل اجدبــدا ل وتقويماــد وصــوال  جألفضــل، واختيــدر أفضــل اجدبــد

مي  اجدبدا ل، وتحديد نتد ج في ج Vaezipour هدحددفي حين  .(168، 2007وعميرة ، 
  يــل دبــديل مناــد، ومقدرنــة يكــدءة يــل مجموعــة مــن اجنتــد ج، نــم اختيــدر اجدبــديل األنســب

(Vaezipour, 2013, 8). 
 ممينة ودراسة اجحلول وترتيب حلول وتوجيد اجاد  أناد تتمنل في تحديدجروان  ويرى 

 جروان،  اجحلول لأفض نالنة واختيدر أو حلين أقوى  األفضلية وتقويم حسب اجحلول
 تحديد، و بدجمييلة اجيعور فيNewman & Anass حددهد دبينمد  .( 46،  2005
 دبيناد واجمكدضلة اجدبدا ل تقييم، و ل اجدبدا تحديد ، وواجمعلومد  اجدبيدند  جم ، و اجاد 

 .(Newman & Anass, 2013, 90 )  ومتدبعتإ   اجقرار تنكيذو  اجقرار ذاتخدو 
ماــدرا  اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي فــير وضــ  اجدبــدا ل اجمندســبة  ممــد ســدب  يميــن تحديــد    

جلموقـف  اجقـرارا (، واختيـدر اجدبـديل  اجقــرار( اجمندسـب، وتحديـد أسـبدب اختيـدر اجدبــديل دون 
 يــره  اجقــرار(، وتحديــد متطلبــد  نجــدح تطدبيــ  اجدبــديل  اجقــرار( فــي اجواقــ ، وتخيــل اجنتــد ج 

ي اجواق ، م  توافر ميوند  اإلدبدا  اجطالقة واجمرونة اجمترتبة علن تطدبي  اجدبديل  اجقرار( ف
 هذه اجمادرا .واألصدجة في 

اجتكيير اإلدبداعي في عمليـة اتخـدذ اجقـرارر تتـوافر ماـدرا  اجتكييـر اإلدبـداعي فـي يـل مراحـل 
دبراهيم،   (307،  2018عملية اتخدذ اجقرار وهير    محمد وا 

ييلة أو اجموقف اجمتطلب اتخدذ اجقـرار وتحديـد مرحلة اإلعداد جلقرار ويتم فياد تحديد اجم -
 اجمؤنرة فيإ . لاألسبدب واجعوام
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 مرحلة تحديد اجحلول واجدبدا ل واألفكدر اجمندسبة ومدى قدرتاد علن تحقي  األهدا . -
مرحلة تقيـيم اجدبـدا ل ويـتم فياـد دراسـة األفكـدر واجحلـول ومـدى قددبليتاـد جلتنكيـذ وعيوباـد  -

 ومميزاتاد.
 اختيدر اجدبديل اجمندسب واستيرا  اجنتد ج واةندر اجمترتبة عليإ.مرحلة  -
االستراتيجيد  اجمعرفية التخدذ اجقرار اإلدبداعي ر يمين تحديد أهـم االسـتراتيجيد  اجمعرفيـة  

 ( Luoma, et al, 2020, 21-23)اجتي يستخدمد اجكرد عند اتخدذ اجقرار اإلدبداعي فير 

فياد اجكرد وزند  يدبيـرا  جيـعوره اجحدسـي بيـ ن االختيـدر  اجحد  ر وهي اجحدجة اجتي عطي -
 واجدبديل اجصحيا.

اجتكيير اجتحليلي وهو عملية يسعن فياد اجكرد إجـن اسـتنتدت مـد هـو مندسـب دبـوعي مـن   -
خـــالل فحـــص اجخيـــدرا  واجدبـــدا ل فـــي ضـــوء فاـــم عمليـــة صـــن  اجقـــرار ومحدكـــدة اجعواقـــب 

 اجمستقدبلية جألفعدل اجمتوقعة.
جصيد ة وتيير إجن عملية تجدوز اجكرد بييل وا  أنمد اجتكيير في محدوجـة جكاـم إعددة ا -

اجترابطد   ير اجمعتر  دباد سدبقد جلوض  واجتوقـ  اجمعرفـي جلعواقـب وييـف نقـدط اجضـعف 
 في اجخيدرا  حتن يؤدي إجن اكتيد  خيدرا  جديدة ، وبدجتدجي تحسين أداء اتخدذ اجقرار.

اجقــرار اإلدبــداعير هنــدك عــدد مــن اجعوامــل اجتــي تــؤنر فــي اتخــدذ اجعوامــل اجمــؤنرة فــي اتخــدذ 
دبـراهيم ، اجقـرار اإلدبـداعي وهـي ر   ,Sommer & Pearson) (33،  2018  محمـد وا 

يخصـية متخـذ اجقـرار وصـكدتإ اجكسـيوجوجية واجنكسـية وقدراتـإ وميوجـإ  - (1237 ,2007
اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي مــن  واســتعداداتإ وقيمــإ واتجدهدتــإ ومدريدتــإ تــؤنر فــي يدفــة مراحــل

 تحديد األهدا  واجدبدا ل واختيدر اجدبديل وتنكيذ اجقرار .
ــر  - ــة واجتــي تحــدد اجرــرف مــن اتخــدذ اجقــرارا  ودورهــد فــي تريي ــد األهــدا  اإلدبداعي تحدي

 اجوض  اجراهن ومواجاة اجمواقف واجمييال .
 ة يوناد مدروسة اجعواقب .اجنقة ر وتعني نقة متخذ اجقرار اإلدبداعي في اجقرارا  اجمتخذ -
 اإلجمدم بدجحلول واجدبدا ل اجممينة عند اجتعدمل م  اجمييال  واجمواقف واألزمد . -
اجدواف  اجتي ترتب بدجاد  من اتخدذ اجقرار واجمس وجية االجتمدعية واألخالقية اجتي تحيم   -

 صحة اجقرار أو عدم صحتإ. 
 لدبية واإليجددبية جلدبدا ل اجمتدحة واجتندبؤ بآندرهد.قدرة متخذ اجقرار علن موازنة اججوانب اجس -
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اجقوى واجعوامل اجمرتبطة بدجموقف اجذي تسدبب في اجمييلة وطدبيعة اجمييلة محل اجقرار  -
 ومدى تعقدهد ونو  اجقرار وأهميتإ 

مدى مال مة اجظرو  اجدبي ية اجخدرجيـة جلقـرار اجمتخـذ وانسـجدم اجقـرار مـ  اجصـدجا اجعـدم  -
 جمجتمعية واجقيم اجدينية.واجتقدجيد ا

دبراهيم ،   (42،  2018مراحل عملية اتخدذ اجقرار اإلدبداعي   محمد وا 
صــيد ة األهــدا  وتحديــد اجميــيلة ر يحــدد طدبيعــة اجميــيلة وأبعددهــد وأســبددباد اجعوامــل  -

 اجمؤنرة فياد ويحدد اجاد  من اتخدذ اجقرارا .
و األفكـدر اجمتدحـة جلتعدمـل مـ  اجموقـف تحديد اجدبدا ل ر وهي اجحلول اجممينـة جلميـيلة أ -

 ويتوقف تحديدهد علن استعداد متخذ اجقرار ج دبدا  وتوقعدتإ حول اجقرار .
 تقييم اجدبدا ل ر ويتوقف علن اجمنكعة واجتكدجيف وفتا األفدق اإلدبداعية . -
اتخدذ اجقـرار بدختيـدر اجدبـديل اجمندسـب أو اجكيـرة اجمندسـبة وتتطلـب اجموازنـة اجدقيقـة دبـين  -

اجمزايـــد واجعيـــوب جكـــل اجدبـــدا ل واجمخـــدطر اجمحتملـــة واجنتـــد ج اجمترتبـــة واإلميدنـــد  اجمتدحـــة 
 .   إجتطدبيق

 تنكيذ اجقرار ومتدبعتإ ر حيإ يتوقف نجدح اجقرار علن تنكيذه ومتدبعتإ . -
م اجقرار ر حيإ يـتم تقيـيم اجنتـد ج واةنـدر اجمترتبـة علـن اجقـرار ومقدرنتاـد بدألهـدا  تقوي -

 اجتي تم تحديدهد 
 اججررافيد وتنمية اتخدذ اجقرار اإلدبداعي

اجقـرار اإلدبـداعي جـدى اجمتعلمـين  اتخـدذاجدراسد  واجبحوإ اجتربوية دبتنمية مادرا   اهتم   
، Hütterman, et al  ( 2018)دراسـة و(، Luoma, et al   2020ر دراسـة ومناـد

 & Sommer ودراسـة ،(John, &,Dwin    2009ودراسة (، 2015 اجريددبيدراسة و 

Pearson (2007)   

ــد و   ــةتحكــز يمــددة دراســية اججررافي ــر وحــب اجمعرف ــدى اجمــتعلم اجتكيي  ،واجبحــإ ،واجت مــل ،ج
اجمـتعلم  دينيـط فياـ اجتـي ةاجمندسـب ةاجتدريسـي اجممدرسـد واجتبصر إذا توفر جاـد  ،واجتكسير

واجظـواهر اجحيدتيـة واجتـي يعدييـاد  ،جت خذ بإ اججررافيد بمجدالتاـد اججمـة اجمكعمـة بدألحـداإ
واجتمدعيد  إجـن عدجماـد اجرحـب جيمـدر  اتخـدذ ماـدرا  اتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي  ،اجمتعلم دبي يد  

واجقــدرة علــن ســيره، وتك ،وفامــإ ،واقعــة اجدبي ــي واالجتمــدعياجتعدمــل مــ  اجتــي تمينــإ مــن 
 .   واستيرا  تطوراتإ ،واجتندبؤ بإ ،اجتعديش معإ
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 إجراءات البحث
 ج جدبة عن أس لة اجبحإ واجت كد من صحة اجكروف ُاتبع  اإلجراءا  اجتدجيةر

نظريـة اإلدبـدا  واجبحوإ واجدراسد  اجسدبقة اجتي تندوج  اسـتخدام  األددبيد االطال  علي  -
اجتكييــر اجمحــوري، واتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي، ماــدرا  هتمــ  باجتــي افــي اجتــدري  و اججــدد 

 .اججررافيدوتدري  
 أدوا  اجبحإ رو إعداد مواد  -

نظريــة اإلدبــدا  اججــدد وأوراق عمــل أوال ر إعــداد دجيــل اجمعلــم جتــدري  اججررافيــد بدســتخدام 
 اجطالب.

وأوراق عمـل اجطـالب  نظرية اإلدبدا  اججـددإلعداد دجيل اجمعلم جتدري  اججررافيد بدستخدام   
 تمر
بعــد مطدجعــة األددبيــد  واجدراســد  اجتربويــة اجتــي تندوجــ  نظريــة اإلدبــدا  اججــدد تــم اقتــراح  -

 إستراتيجية جتدري  اججررافيد في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد تسير وف  اجخطوا  اةتية ر 
ل االتجدهـد  جـتعلم تم فياد تيـييوياجخطوة األوجن ر اجترييز اجادد  جخل  اجدافعية اجعقليةر 

اجموضو  وتحكيز اجدافعية اجعقلية جلنظر واجبحإ في اجظواهر واألحـداإ واجمكـدهيم واأليـيدء 
 عدبر األس لة واالستكسدرا  اجمتتدبعة اجمرتبطة بدجصور واجرسوم واجخرا ط اججررافية.
م واجظـواهر اجخطوة اجندنية ر حيدكة األفكـدر  اجتكييـر اجتنظيمـي( ر ويـتم فياـد تنظـيم اجمكـدهي

واألفكدر اجمتضمنة في اجدر  بطريقة تسدعد علن تيييل األنمدط اجعقلية عدبر اإلجدبة عن 
ــة مدعومــة بدجصــور  ــد  متنوعــة جلمعرف ــي يــيل تنظيم األســ لة واالستكســدرا  اجمتتدبعــة ف
واجرسوم اجخرا ط يدجتصنيف واجوصـف واجتتـدب  واجعمليـد  واجمخططـد  واجمنظمـد  يدجرسـوم 

 اجقدعدة اجمعرفية جممدرسة اإلدبدا . وذجك جتمنل
جكاــم  اجتحليــل اجعميــ فياــد اجخطــوة اجندجنــة ر اجصــقل واجتعــديل  اجتكييــر اجتطــويري( ر ويــتم 

دبـــراز اجعالقـــد  وربـــط األســـبدب بدجنتـــد ج  وعقـــد  واالســـتداللاجظـــواهر واجمكـــدهيم واألفكـــدر وا 
 اجمقدرند .

( ر وفياــد يــتم اجتحــدي اإلدبــداعي جخلــ  اجخطـوة اجرابعــة ر اجحدجــة اجخصــبة  اجتكييــر اجكرضــي
اجحدجة اإلدبداعية عدبر اجتكيير اجواعي جكام اجظواهر واجنظر إجياد من زوايد متنوعة عدبر حل 
اجمييال  واتخدذ اجقرارا ، واجحيم علن األيـيدء واجبحـإ عـن اجدبـدا ل اجتـي جـم ينتاـي إجياـد 

 أحد.
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كيير اجر دبي( ر ويـتم فياـد تجميـ  نتـد ج اجخطوة اجخدمسة ر اجحصدد واجواقعية اإلدبداعية  اجت
اإلدبدا  وتصـنيف اججاـد اإلدبـداعي وتـدعيم األفكـدر واجدبـدا ل واالدريـد  اججديـدة عدبـر تحديـد 

 فوا دهد وتحديد اجترييرا  اجمطلوبة في اجوق  اجدبي ي أو االجتمدعي جتطدبيقاد.
ييــر اجوصــوجي( ر اجخطــوة اجسددســة ر توجيــد اإلدبــداعد  اججديــدة عدبــر اجتصــور اجعقلــي  اجتك

ويتم فياد توجيد إدبداعد  جديدة عدبر اجتصـور واجتخيـل اجعقلـي جلواقـ  اجدبي ـي أو االجتمـدعي 
 في اجمستقدبل في حدجة تطدبي  األفكدر واالدراكد  واجدبدا ل .  

فصلي اجزراعـة فـي مصـر واجنـروة اجحيوانيـة فـي مصـر تم اختيدر  وحدا  اجبحإراختيدر  -
نظــدم  اجتجــدري  األول اجنــدنوي اجكنــي صــر االقتصــددية جلصــفمــن محتــوى مــناج جررافيــة م

 اجنالإ سنوا .
 . موضو اجمتضمنة بيل جكل فصل واألهدا  اجتعليمية تحديد األهدا  اجتعليمية  -
ي تسـدهم فـي تحقيـ  مـد تـواج موضو تحديد اجوسد ل اجتعليمية اجتي يحتدجاد تدري  يل  -

اإلستراتيجية اجمقترحة فـي بدستخدام دري  تم تحديده من أهدا  واجتي تتندسب م  اجت
 .نظرية اإلدبدا  اججددضوء 

 ماجتــدري  بدســتخدافــي ضــوء  اجطــالبتحديــد األنيــطة اجتعليميــة اجتــي يميــن أن ينكــذهد  -
 جتعزيز تعلمام .نظرية اإلدبدا  اججدد اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء 

وفــ  تســير  دا  اججــدد واجتــيدبنظريــة اإلدبــ اجموضــوعد تــدري  تحديــد طريقــة اجســير فــي  -
 اإلدبدا  اججدد. اإلستراتيجية اجمقترحة في نظرية 

األســـ لة اجيـــكاية واجمقدجيـــة واجموضـــوعية تحديـــد وســـد ل اجتقـــويم حيـــإ تـــم اســـتخدام  -
 .موضو اجمتضمنة ب وراق عمل اجطالب وبدجتقويم في نادية يل 

دد  فياــد ماــدم وأنيــطة حيــإ حــأوراق عمــل اجطــالب وفــ  نظريــة اإلدبــدا  اججــدد  إعــداد -
أنندء اجتدري  تتندسب م  خطوا  اجتدري  بدإلستراتيجية اجمقترحة  اجطالبتعليمية ينكذهد 

 في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد.
ــم      ــل اجمعل ــم عــرف دجي ــل اجطــالب وت ــي اجمحيمــين مــن أســدتذة وأوراق عم ــدهج عل اجمن

بدجتربيـــة  د  االجتمدعيـــةاجدراســـاجدراســـد  االجتمدعيـــة ومـــوجاي ومعلمـــي  وطـــرق تـــدري 
عدادهأرا ام في ضوء  مدواجتعليم وتم تعديلا  اجصورة اجناد ية.في  مدوا 

ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري إلعــداد اختبــدر ماــدرا  اجتكييــر اجمحــورير ر إعــداد اختبــدر ندنيــد  
 رمنظدم اجنالإ سنوا  ت اجصف األول اجندنوي اجكني اجتجدري طالب ج
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اجصــف األول طــالب اكتســدب مــدى جاــد  مــن االختبــدر قيــد  ختبــدرر ااالتحديــد هــد   -
نظدم اجنالإ جمادرا  اجتكيير اجمحـوري  اجترييـز، وجمـ  اجمعلومـد ،  اجتجدري اجندنوي اجكني 

 واجتنظيم، واجتحليل، وتوجيد األفكدر، واجتكدمل، واجتقويم(.
 يـدر مـن متعـدداالخت تـم صـيد ة مكـردا  االختبـدر مـن نـو  رختبدراالتحديد نو  مكردا   -

متنوعــة ومناــد ماــدرا  اجتكييــر قيدســإ جقــدرا  مــن  جمــد يتميــز بــإ هــذا اجنــو  واجتكملــة 
 . جيدةوتميزه بمعدال  صدق ونبد   اجمحوري،

أن تكون واضحة ومحددة  روعي عند تحديد تعليمد  االختبدرر رختبدراالتحديد تعليمد   -
تدبين عـدد ، و عرفة اجررف من االختبدرعلي م اجطالبتسدعد ، و بعبدرا  قصيرة سالة اجكام

، وأهمية قراءة اجكقرة اجمتضمنة بيل مكردة وفاماـد ونوعية األس لة  اجمصدل مناد االختبدر
 جيدا ، وأهمية مالحظة اجرسوم واجخرا ط اججررافية اجمتضمنة بدجمكردا .

تكـون مـن  تم إعـداد االختبـدر فـي صـورتإ األوجيـة حيـإر ختبدرالجإعداد اجصورة األوجية  -
وتـم اجتكملـة مكـردا  مـن نـو   6و نو  االختيدر مـن متعـدد منمكردة  36اد مكردة من 42

ــدري   إعرضــ ــدهج وطــرق اجت ــين مــن مــن أســدتذة اجمن ــي اجمحيم ــة عل ــي صــورتإ األوجي ف
اجدراسـد  االجتمدعيـة  ومعلمـيتدري  اجدراسـد  االجتمدعيـة ومـن مـوجاي ومندهج وطرق 

ماــدرة اجتكييــر تطال  آرا اــم فــي مندســبة يــل مكــردة جقيــد  بدجتربيــة واجتعلــيم وذجــك الســ
 اجتجـدري اجصف األول اجندنوي اجكني طالب جتمنلاد، ومدى مندسبة اجمكردا   ياجمحوري اجت
تعــديل فــي صــيد ة  ون اجمحيمــ، ورأى دقــة ووضــوح اجصــيد ة ىســنوا  ومــد نظــدم اجــنالإ

ن وأصـبا االختبـدر وإجياد اجمحيمـ وتم إجراء اجتعديال  اجتي أيدربعف اجمكردا  واجدبدا ل، 
 صدجا جلتطدبي  االستطالعي.   و  ،مكردة 42في صورتإ األوجية ميون من 

طـالب تـم اختيـدر مجموعـة مـن مادرا  اجتكيير اجمحـورير اجتجربة االستطالعية الختبدر  -
(  طدجــب وطدجبــة 30   دنظــدم اجــنالإ ســنوا  عــدده اجصــف األول اجنــدنوي اجكنــي اجتجــدري 

مـن  ةاجيايد عدبد اجرحيم سيد عمر اجندنوية اجتجدريـة اجتدبعـة إلدارة اجكـتا اجتعليميـ بمدرسة
 االختبدر في صورتإ األوجية استطالعيد  جتحديد مد يلير وذجك جتطدبي  ير مجموعة اجبحإ 

فـي  اجطـالبدبرصـد اجـزمن اجـذي دبـدأ فيـإ حسدب زمـن االختبـدر تم ر ختبدراالحسدب زمن  -أ
مـن  طدجـببعـد إجقـدء اجتعليمـد  علـيام واجـزمن اجـذي انتاـي فيـإ أول  اإلجدبة عـن االختبـدر

وتـم مـن اإلجدبـة عـن االختبـدر،  طدجـباإلجدبة عـن االختبـدر واجـزمن اجـذي أنتاـي فيـإ أخـر 
 .دقيقة 50 غحسدب زمن االختبدر وبل



استخدام استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد في تدري  اججررافيد جتنمية مادرا  اجتكيير 
 حسن اجسيد إدبراهيم جمـدل         اجمحوري واتخدذ اجقرار اإلدبداعي جدى طالب اجصف األول بدجتعليم اجكني

 

                                                                                    

 م 2021 أيبريل 2اجلزء  2الع د  36جملة البحث يف الرتيبةة علل  الفس                       الجمل   

204 

تـم حسـدب معـدمال  اجسـاوجة ر ختبـدراالحسدب معدمال  اجساوجة واجصعوبة جمكردا   -ب
 اجســـالة جـــدا   اجمكـــردا  دالســـتبعداجتكييـــر اجمحـــوري ماـــدرا  جمكـــردا  اختبـــدر  واجصـــعوبة
معدمال  اجسـاوجة يدن  بعد حسدب معدمال  اجساوجة واجصعوبة ، واجصعبة جدا   واجمكردا 

 ( . 0,67و  0,30( واجصعوبة دبين    0,70و  0,33دبين   رجمكردا  االختبد
ماـدرا  تـم حسـدب اجصـدق الختبـدر ورير مادرا  اجتكيير اجمحـحسدب اجصدق الختبدر  -ت

اجمسـتوى  طـالبتم حسدب متوسط درجـد  اجمقدرنة اجطرفية حيإ  ةاجتكيير اجمحوري بطريق
واالنحــرا  اجمعيــدري  ،اجمســتوى اجميزانــي اجقــوي  طــالباجميزانــي اجضــعيف ومتوســط درجــد  

ــدرجد   ــوي  طــالبج ــي اجق ــدرجد   ،اجمســتوى اجميزان ــدري ج جمســتوى ا طــالبواالنحــرا  اجمعي
 واجخط  اجمعيدري جكل متوسط .  ،اجميزاني اجضعيف

 2,58وتم حسدب دالال  اجكروق جتحديد اجنسبة اجحرجة وعندمد تزيد هذه اجنسبة عـن     
يدن اجكرق اجقد م دبـين اجمتوسـطين جـإ دالجـة إحصـد ية أكيـدة وال يرجـ  إجـي اجصـدفة أي أن 

ــزا  واضــحد  دبــين اجمســتوي ــز تميي ــدر يمي ــزان أي أن هــذا االختب ــة فــي اجمي د  اجضــعيكة واجقوي
ويدنــ  قيمــة اجصــدق  ( 409، 2011 اجســيد، .االختبــدر صــددق فــي قيدســإ جاــذه اجصكة

 (ر1 رقم جدول اجيمد يوضحاد مادرا  اجتكيير اجمحوري الختبدر 
 (1 رقم جدول 

 اجخط  اجمعيدري جمتوسط درجد  اجمستوى اجميزاني اجضعيفمرب  متوسط اجدرجد  و 
 مادرا  اجتكيير اجمحوري وى اجميزاني اجقوي واجنسبة اجحرجة الختبدر واجمست

 اجدبيدن      
 

 اجمجموعة

اجنســـــــــــــــــبة  اجميزاني اجقوي  ى اجمستو  طالب اجميزاني اجضعيف ى اجمستو  طالب
 اجمتوسط اجحرجة

 1اجدرجد  م
اجخط  مرب  

 1اجمعيدري   م
 اجمتوسط
 2اجدرجد  م

اجخط  مرب  
 اجمعيدري 
 5,30 4,56 21,57 1,97 8,04 العيةاالستط 2  م

  2,58وهـي تزيـد عـن  5,30يتضـا أن اجنسـبة اجحرجـة دبلرـ   (1 رقم جدول اجمن       
ــزا   ــز تميي ــدر يمي ــدة أي أن هــذا االختب ــة إحصــد ية أكي ــإ دالج ــين اجمتوســطين ج إذن اجكــرق دب

 قإ. صدواضحد  دبين اجمستويد  اجضعيكة واجقوية في اجميزان ويمين االطم ندن إجي 
 مادرا  اجتكيير اجمحوري ر حسدب معدمل اجنبد  الختبدر  -د

جمــد يدنــ  هنــدك صــعوبة فــي ضــبط اجعوامــل اجمــؤنرة فــي اجتطدبيــ  فــي اجمــرتين األوجــن     
 Guttmanواجندنيــة تــم اســتخدام طريقــة اجتجز ــة اجنصــكية واســتخدم مناــد معددجــة جتمــدن 
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جنبــد  فــي حدجــة تســدوي وعــدم تســدوي جلتجز ــة اجنصــكية جصــالحية هــذه اجمعددجــة جقيــد  ا
ويـــدن معدمـــل  (387،  2011االنحرافـــد  اجمعيدريـــة جـــدرجد  نصـــكي االختبدر. اجســـيد ، 

 (ر2 رقم جدول اج إيمد يوضحمادرا  اجتكيير اجمحوري اجنبد  الختبدر 
 (2 رقم جدول 

 اجزوجية وتبدين االختبدر ييل ةوتبدين األس لألس لة اجكردية اتبدين 
 مادرا  اجتكيير اجمحوري نبد  الختبدر ومعدمل اج

         
 اجدبيدن
 اجمجموعة

 تبدين األس لة
1اجكردية  

2 
 تبدين األس لة
2اجزوجية  

2 
 تبدين االختبدر

 2ييل  
معدمل 
 اجنبد 

 0,81 21,69 7,32 5,57 االستطالعية
 0,81 غماـدرا  اجتكييـر اجمحـوري دبلـيتدبين أن معدمل اجنبد  الختبدر  (2 رقم جدول اجمن 

  .وهو معدمل نبد  جيد
بعـــد إجــراء اجتعـــديال  علـــي ماـــدرا  اجتكييــر اجمحـــورير إعـــداد اجصــورة اجناد يـــة الختبــدر  -هـــ

جراء اجتجربة االستطالعية واجت كد مـن مندسـبة  مكردا  االختبدر في ضوء آراء اجمحيمين وا 
ختبدر فـي صـورتإ أصبا اال ونبدتإاالختبدر  صدقمعدمال  اجساوجة واجصعوبة واجت كد من 

 صدجا جلتطدبي .و مكردة  42اجناد ية ميوند  من 
طـالب اتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي ج اختبـدرإلعـداد  اتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي ر اختبـدرر إعداد  ندجند  

 ر منظدم اجنالإ سنوا  ت اجصف األول اجندنوي اجكني اجتجدري 
اتخــدذ ماـدرا  قيـد   ر إجـن االختبــد ياـد ر اتخــدذ اجقـرار اإلدبـداعي اختبـدرتحديـد هـد   -

نظـدم اجـنالإ سـنوا  وهـي  اجصف األول اجندنوي اجكنـي اجتجـدري طالب اإلدبداعي جدى اجقرار 
 –اختيــدر اجدبــديل  اجقــرار( اجمندســب – وضــ  اجدبــدا ل اجمندســبة جلموقــف  اجقــرارا (  ماــدرا 

اجدبــديل  تحديــد متطلبــد  نجــدح تطدبيــ  –تحديــد أســبدب اختيــدر اجدبــديل دون  يــره  اجقــرار( 
تخيل اجنتد ج اجمترتبة علن تطدبي  اجدبديل  اجقـرار( فـي اجواقـ ( ومـدى  - اجقرار( في اجواق  

 (توافر ميوند  اإلدبدا  فياد  اجطالقة واجمرونة واألصدجة
مكـردا  االختبـدر مـن نـو   تـم صـيد ةر اتخدذ اجقرار اإلدبـداعي مكردا  اختبدرتحديد نو   -

قيـد  جمـد يتميـز بـإ هـذا اجنـو  مـن اتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي و اجتكملة؛ جتندسدباد مـ  ماـدرا  
 . جيدةوتميزه بمعدال  صدق ونبد  متريرا  متنوعة 
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أن االختبــدر روعـي عنــد تحديـد تعليمــد   راتخــدذ اجقـرار اإلدبــداعي اختبـدرتحديـد تعليمــد   -
علـي معرفـة اجرـرف  اجطـالبتسـدعد ، و تكون واضحة ومحددة بعبـدرا  قصـيرة سـالة اجكاـم

أهمية مالحظة توضا االختبدر، و اجمصدل مناد  اجمكردا تدبين عدد ونوعية االختبدر، و من 
 .اجصور واجخرا ط اججررافية اجمتضمنة بدجمكردا ، وأهمية فام اجكقرة اجمتضمنة بيل مكردة

فــي صــورتإ  االختبــدرتــم إعــداد ر اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي الختبــدراألوجيــة إعــداد اجصــورة  -
وتــم عرضــإ فــي صــورتإ األوجيــة علــي اجمحيمــين مــن مكــردة  40تكــون مــن األوجيــة حيــإ 

اجدراســـد  االجتمدعيـــة ومـــن واجمنـــدهج وطــرق تـــدري  أســدتذة اجمنـــدهج وطـــرق اجتـــدري  
اجدراسد  االجتمدعية بدجتربية واجتعليم وذجك الستطال  آرا اـم فـي مندسـبة  ومعلميموجاي 

طــالب جومــدى مندســبة اجمكــردا  دبــداعي يــل ماــدرة مــن اتخــدذ اجقــرار اإليــل مكــردة جقيــد  
دقــة ووضــوح اجصــيد ة  ىومــد نظــدم اجــنالإ ســنوا  اجتجــدري اجصــف األول اجنــدنوي اجكنــي 

عــديل صــيد ة بعــف وجــدء  آرا اــم وبتن علــن مكــردا  االختبــدر واجمحيمــ  دجدبيــةواجمــ  
تإ فـي صـور  االختبـدرن وأصـبا ووتـم إجـراء اجتعـديال  اجتـي أيـدر إجياـد اجمحيمـاجمكردا ، 

 وصدجحد  جلتطدبي  االستطالعي.   مكردة  40األوجية ميون من 
طــالب تــم اختيــدر مجموعــة مــن اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعير  الختبــدراجتجربــة االســتطالعية  -

(  طدجــب وطدجبــة 30   دعــدده نظــدم اجــنالإ ســنوا  اجتجــدري اجصــف األول اجنــدنوي اجكنــي 
مـن  ةجتجدريـة اجتدبعـة إلدارة اجكـتا اجتعليميـبمدرسة اجيايد عدبد اجرحيم سيد عمر اجندنوية ا

 في صورتإ األوجية استطالعيد  جتحديد مد يلير االختبدروذجك جتطدبي   ير مجموعة اجبحإ 
دقيقــة  65وبلــغ  االختبــدرتــم حســدب زمــن اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعير  اختبــدرحســدب زمــن  -أ

 جلمجموعة االستطالعية .
تم حسـدب ر اتخدذ اجقرار اإلدبداعي اختبدرجمكردا  حسدب معدمال  اجساوجة واجصعوبة  -ب

 اجمكــردا  داتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي الســتبعد اختبــدرمعــدمال  اجســاوجة واجصــعوبة جمكــردا  
دبـين   جمكـردا  االختبـدر معـدمال  اجسـاوجة ، ويدنـ   اجصـعبة جـدا   واجمكـردا  اجسالة جـدا  

 ( .0,70و  0,32( واجصعوبة دبين    0,68و  0,30
اتخـدذ اجقـرار  الختبـدر تم حسدب اجصـدق اتخدذ اجقرار اإلدبداعير الختبدردب اجصدق حس -ت

درجد  واالنحـرا  اجمعيـدري اجـتـم حسـدب متوسـط ة اجمقدرنة اجطرفيـة، حيـإ بطريقاإلدبداعي 
 اجقوي ودرجد  طـالباجمستوى اجميزاني  وذجك جدرجد  طالبواجخط  اجمعيدري جكل متوسط ،
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وتـم حسـدب دالال  اجكـروق جتحديـد اجنسـبة اجحرجـة ، ويدنـ  ، اجمستوى اجميزانـي اجضـعيف
 (ر3  رقمبدجنسبة يمد يوضحاد اججدول اتخدذ اجقرار اإلدبداعي  الختبدرقيمة اجصدق 

 (3  رقم جدول
 اجخط  اجمعيدري جمتوسط درجد  اجمستوى اجميزانيمرب  متوسط اجدرجد  و 

 اتخدذ اجقرار اإلدبداعي ختبدرالاجضعيف واجمستوى اجميزاني اجقوي واجنسبة اجحرجة 
 اجدبيدن      

 
 اجمجموعة

اجنســـــــبة  اجميزاني اجقوي  ى اجمستو  طالب اجميزاني اجضعيف ى اجمستو  طالب
 اجحرجة

متوسط اجدرجد  
 1م

 اجخط مرب  
 1اجمعيدري   م

متوسط اجدرجد  
 2م

 اجخط مرب  
 2اجمعيدري   م

 6,23 6,09 28,20 3,16 9,25 االستطالعية
إذن  2,58وهي تزيد عن  6,23يتضا أن اجنسبة اجحرجة دبلر   (3  رقماججدول من     

يميـز تمييـزا  واضـحد   االختبـدراجكرق دبين اجمتوسـطين جـإ دالجـة إحصـد ية أكيـدة أي أن هـذا 
 صدقإ.دبين اجمستويد  اجضعيكة واجقوية في اجميزان ويمين االطم ندن إجي 

جمد يدن  هندك صـعوبة فـي ضـبط ر ار اإلدبداعياتخدذ اجقر  الختبدرحسدب معدمل اجنبد   -د
اجعوامــل اجمــؤنرة فــي اجتطدبيـــ  فــي اجمــرتين األوجــن واجندنيـــة تــم اســتخدام طريقــة اجتجز ـــة 

جلتجز ة اجنصكية، ويـدن معدمـل اجنبـد   Guttmanاجنصكية واستخدم مناد معددجة جتمدن 
 (ر4 رقم اججدول  إيمد يوضحاتخدذ اجقرار اإلدبداعي  الختبدر

 (4 رقم  جدول
 ييل االختبدرألس لة اجزوجية وتبدين األس لة اجكردية وتبدين اتبدين 

 اتخدذ اجقرار اإلدبداعي الختبدرومعدمل اجنبد  

 اجدبيدن         
 اجمجموعة

 تبدين األس لة
1اجكردية  

2 
 تبدين األس لة
2اجزوجية  

2 
 االختبدرتبدين 

 2ييل  
معدمل 
 اجنبد 

 0,77 32,43 10,64 9,28 االستطالعية
 0,77دبلـغ اتخدذ اجقـرار اإلدبـداعي  الختبدريتدبين أن معدمل اجنبد   (4 رقم من اججدول     

 وهو معدمل نبد  جيد.
ــة  -هـــ ــدرإعــداد اجصــورة اجناد ي ــداعي الختب ــي  راتخــدذ اجقــرار اإلدب بعــد إجــراء اجتعــديال  عل

جرا اتخدذ اجقرار اإلدبداعي اختبدرمكردا   ء اجتجربة االستطالعية في ضوء آراء اجمحيمين وا 
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وصــدقإ أصــبا  االختبــدرواجت كــد مــن نبــد  وحســدب اجــزمن ومعــدمال  اجســاوجة واجصــعوبة 
 مكردة وصدجحد  جلتطدبي . 40في صورتإ اجناد ية ميوند  من  االختبدر

 تم اختيدر مجموعة اجبحإ مـن تم إتبد  مد يلي ر اختيدر مجموعة اجبحإ ر تجربة اجبحإ 
 منظدم اجنالإ سنوا  بمدرسة اجيايد عدبد اجرحي ندنوي اجكني اجتجدري اجصف األول اجطالب 

 طدجـب وطدجبـة 60تكونـ  مـن و  ةسيد عمر اجندنوية اجتجدريـة اجتدبعـة إلدارة اجكـتا اجتعليميـ
اجزراعـة فـي مصـر   فصـلي درسـ (  وطدجبـة طدجب 30إجن مجموعتينر تجريدبية   قسم و 

جلصــف األول جررافيــة مصــر االقتصــددية  واجنــروة اجحيوانيــة فــي مصــر( مــن محتــوى مــناج
اإلســتراتيجية اجمقترحــة فــي ضــوء بدســتخدام نظــدم اجــنالإ ســنوا   اجنــدنوي اجكنــي اجتجــدري 
 بدجطريقة اجمعتددة . اجكصلين درس ( طدجب وطدجبة 30وضدبطة  نظرية اإلدبدا  اججدد 

 ر تم إتبد  مد يلي رتنكيذ اجتجربة 
ت كــد مــن تكــدفؤ اجمجمــوعتين اجتجريدبيــة واجضــدبطة فــي جلر اجتكــدفؤ دبــين مجمــوعتي اجبحــإ  -

 اجتكيير اجمحـوري مادرا  تم تطدبي  اختبدر واتخدذ اجقرار اإلدبداعي  اجتكيير اجمحوري مادرا  
 اتخدذ  واختبدر

قدبليد  علي اجمجمـوعتين اجتجريدبيـة واجضـدبطة ويدنـ  نتـد ج اجتطدبيـ  اجقدبلـي اجقرار اإلدبداعي 
 يدجتدجير

 اجمحوري مادرا  اجتكيير اجقدبلي الختبدر نتد ج اجتطدبي   -
تـم ماـدرا  اجتكييـر اجمحـوري جلتحق  من تكـدفؤ اجمجمـوعتين اجتجريدبيـة واجضـدبطة فـي     

ـــدر  ـــ  اختب ـــر اجمحـــوري تطدبي ـــن ماـــدرا  اجتكيي ـــد  عل ـــة  طـــالبقدبلي اجمجمـــوعتين   اجتجريدبي
معيـدري جـدرجد  دبي واالنحـرا  اجحسـدواجضدبطة (، نم تم رصد اجنتـد ج وحسـدب اجمتوسـط اج

ييــل وجكــل ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري اجمجمــوعتين اجتجريدبيــة واجضــدبطة فــي اختبــدر  طــالب
ــإ اجُمتضــمنة ــد   ماــدرة مــن مادرات ــز، وجمــ  اجمعلومــد ، واجتنظــيم، واجتحليــل، وتوجي  اجتريي
ــويم( ــدر، واجتكدمــل، واجتق ــين متوســطد  درجــد  ، األفك ــروق دب ــك جحســدب قيمــة "   جلك وذج

وذجـك فـي االختبـدر ييـل مادرا  اجتكييـر اجمحـوري ن في اجتطدبي  اجقدبلي الختبدر اجمجموعتي
 يوضا ذجك. (5رقم  جلتوصل إجي اجدالجة إلحصد ية ، واججدول  اجُمتضمنة ومادراتإ
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 ( 5جدول رقم   
 دبي ومرب  االنحرا  اجمعيدري وقيمة "   " ومستوى اجدالجة اإلحصد يةحسداجمتوسط اج

 اجمجموعتين اجتجريدبية واجضدبطة طالبسطد  درجد  جلكروق دبين متو 
 مادرا  اجتكيير اجمحوري في اجتطدبي  اجقدبلي الختبدر 

 اجدبيدن                 
 اجمادرة

 اجمجموعة اجتجريدبية
 30ن =  اجطالبعدد 

 اجمجموعة اجضدبطة
مستوى  قيمة "  " 30ن =  اجطالبعدد 

 اجدالجة
 2( 2    2م 2( 1    1م

  ير داجة 0,59 0,55 1,60 0,83 1,47 زاجتريي
  ير داجة 1,21 0,72 1,59 0,94 1,88 جم  اجمعلومد 

  ير داجة 0,87 0,78 1,73 0,58 1,54 اجتنظيم
  ير داجة 0,90 0,69 1,47 0,72 1,67 اجتحليل

  ير داجة 0,87 0,89 1,56 0,77 1,35 توجيد األفكدر
 ر داجة ي 0,98 0,63 1,39 0,81 1,61 اجتكدمل
  ير داجة 0,67 0,70 1,37 0,68 1,24 اجتقويم

  ير داجة 1,18 5,07 11,70 4,19 12,37 االختبدر ييل

عــدم وجــود فــروق ذا  دالجــة إحصــد ية دبــين متوســطد   (5رقــم  يتضــا مــن اججــدول     
حيـإ دبلرـ  ماـدرا  اجتكييـر اجمحـوري درجد  اجمجموعتين اجتجريدبية واجضدبطة في اختبـدر 

،  1,21،  0,59  بدالختبدر اجُمتضمنةمادرا  اجتكيير اجمحوري  " اجمحسوبة في  قيمة "
(  1,18وفـي االختبـدر ييـل  علن اجترتيـب، ( 0,67،  0,98،  0,87،  0,90،  0,87

عنــد  2,01حيــإ تدبلــغ قيمتاــد  58وهــي أقــل مــن قيمــة "   " اججدوجيــة جدرجــة اجحريــة 
اجمجمــوعتين  طــالبيــدل علــي تكــدفؤ وهــذا   0,01عنــد مســتوى  2,68و 0,05مســتوى 

 .مادرا  اجتكيير اجمحوري اجتجريدبية واجضدبطة في اجتطدبي  اجقدبلي الختبدر 
 اتخدذ اجقرار اإلدبداعي الختبدرنتد ج اجتطدبي  اجقدبلي  -
ــي      ــة واجضــدبطة ف ــدفؤ اجمجمــوعتين اجتجريدبي ــداعي جلتحقــ  مــن تك ــرار اإلدب ــم اتخــدذ اجق ت

نــم تــم رصــد اجنتــد ج  ،اجمجمــوعتين طــالبقدبليــد  علــن اإلدبــداعي اتخــدذ اجقــرار  اختبــدرتطدبيــ  
اجمجمــوعتين اجتجريدبيــة  طــالبدبي واالنحــرا  اجمعيــدري جــدرجد  حســدوحســدب اجمتوســط اج

جلكـرق دبـين متوسـطي  "وذجك جحسدب قيمـة "  اتخدذ اجقرار اإلدبداعي  اختبدرواجضدبطة في 
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ــي  ــ  اجقدبل ــدردرجــد  اجمجمــوعتين فــي اجتطدبي ــداعي  اتخــدذ الختب ــرار اإلدب ــداجق ــة  جتحدي اجدالج
 .يوضا ذجك (6اججدول رقم  و ، إلحصد ية

 (6جدول رقم  
 دبي ومرب  االنحرا  اجمعيدري وقيمة "   " ومستوى اجدالجة اإلحصد يةجحسداجمتوسط ا

 اجمجموعتين اجتجريدبية واجضدبطة طالبجلكروق دبين متوسطد  درجد  
 اإلدبداعي اتخدذ اجقرار الختبدرفي اجتطدبي  اجقدبلي 

 اجدبيدن      
 

 اجمادرة

 اجمجموعة اجتجريدبية
 30ن =  طالبعدد اج

 اجمجموعة اجضدبطة
 30ن =  عدد اجتالميذ

قيمة " 
الجة  "

اجد
 2( 2    2م 2( 1    1م 

 0,91 0,97 4,05 1,02 3,81 وض  اجدبدا ل اجمندسبة جلموقف  اجقرارا (

ر د
 ي

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
اجــ

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــ

 ة

 1,03 0,86 3,89 1,13 4,16 اختيدر اجدبديل  اجقرار( اجمندسب
 0,90 1,10 2,41 0,95 2,17 تحديد أسبدب اختيدر اجدبديل دون  يره  اجقرار(

ــرار(  ــديل  اجق ــ  اجدب ــد  نجــدح تطدبي ــد متطلب تحدي
 في اجواق 

4,22 1,20 4,39 1,12 0,59 

يــــل اجنتــــد ج اجمترتبــــة علــــن تطدبيــــ  اجدبــــديل تخ
  اجقرار( في اجواق 

3,90 1,17 4,09 1,30 0,65 

 1,13 7,22 21,14 6,15 20,37 ييل االختبدر
ميوند  اإلدبدا  

 اجمادرا في 
 0,70 3,96 12,81 4,38 13,19 اجطالقة
 1,02 4,03 10,74 3,80 11,27 اجمرونة
 0,74 8,11 27,14 7,75 26,59 األصدجة

 1,20 14,53 51,04 13,17 49,86 اجمادرا في ميوند  اإلدبدا  ييل 

عدم وجود فرق ذو دالجة إحصـد ية دبـين متوسـطي درجـد   (6رقم  يتضا من اججدول     
حيـإ دبلرـ  قيمـة "   " اإلدبـداعي  اتخدذ اجقرار اختبدراجمجموعتين اجتجريدبية واجضدبطة في 

 - 0,59 - 0,90  - 1,03 - 0,91ييــل وبلرــ   فــي االختبــدر (  1,13اجمحســوبة  
 اجطالقـة، اجمرونـة، األصـدجة( وبلرـ  فـي ميونـد  اإلدبـدا  في مادراتإ اجُمتضـمنة (  0,65
 1,20اجماـدرا فـي ( وفي ميوند  اإلدبدا  ييل 0,74 -1,02 – 0,70       اجمادرا في 

عنـد مسـتوى  2,01 حيإ تدبلغ قيمتاـد 58وهي أقل من قيمة " " اججدوجية جدرجة اجحرية 
اجمجمـوعتين اجتجريدبيـة  طـالبوهـذا يـدل علـي تكـدفؤ   0,01عند مسـتوى  2,68و 0,05

 .اإلدبداعي اتخدذ اجقرار  الختبدرواجضدبطة في اجتطدبي  اجقدبلي 
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تـم ضـبط اجعديـد مـن اجمتريـرا  جتحقيـ  اجتكـدفؤ دبـين مجمـوعتي اجبحـإ ر ضبط اجمتريرا  -
اجبدقين ج عددة مـن اجتجربـة وبدجنسـبة  اجطالبستبعدد وذجك بد ،حيإ تم ضبط اجعمر اجزمني

مدرســة اجيــايد عدبــد اجــرحيم ســيد عمــر بطريقــة عيــوا ية مــن  اجطــالبجلــذيدء تــم اختيــدر 
، وهي من اجمدار  اجحيومية واجتي ال يوجد ةاجندنوية اجتجدرية اجتدبعة إلدارة اجكتا اجتعليمي

ل عيوا يد  دون االعتمدد علي مستوى علي اجكصو اجطالبدباد فصول متكوقين ويتم توزي  
اتخـــدذ اجقـــرار  واختبـــدراجمحـــوري اجتكييـــر ذيـــد ام أو تحصـــيلام يمـــد أنـــإ دبتطدبيـــ  اختبـــدر 

اجمجموعـة  طالبقدبليد  جم توجد فروق ذا  دالجة إحصد ية دبين متوسطد  درجد  اإلدبداعي 
مســتوى اجضــدبطة بدإلضــدفة إجــي ضــبط اجاجمجموعــة  طــالبمتوســطد  درجــد  و اجتجريدبيــة 

دبيــنام تقــدرب يدبيــر فــي اجمســتوى  طــالباالقتصــددي واالجتمــدعي حيــإ إن اجمدرســة تضــم 
االقتصددي واالجتمدعي وفي زمن اجتجربة تم االجتزام بدجخطة اجزمنية جوزارة اجتربيـة واجتعلـيم 

 . اجزراعة في مصر واجنروة اجحيوانية في مصر( فصليجتدري  واجتعليم اجكني 
اجزراعـة فـي مصـر واجنـروة اجحيوانيـة  اجبحـإ  فصـليدبدأ تـدري  ر اجبحإ وحدتيتدري   -

جررافيـــة مصــر االقتصــددية جلصــف األول اجنــدنوي اجكنـــي ( مــن محتــوى مــناج فــي مصــر
/  2020مـن اجعـدم اجدراسـي   األولدبداية اجكصل اجدراسي  م  اجتجدري نظدم اجنالإ سنوا 

حيـإ قــدم  ،2020عــدم  نـوفمدبريـار فــي وانتاـي  2020 عـدم أكتــوبريـار فـي   2021
جلمجموعــة  اجزراعـة فـي مصـر واجنــروة اجحيوانيـة فـي مصـر(  فصــليمعلـم اجكصـل دبتـدري  

ــة بدســتخدام اجتجريدبيــة  ــدم نكــ   اإلدبــدا  اججــدد،اإلســتراتيجية اجمقترحــة فــي ضــوء نظري وق
 جلمجموعـة اجضـدبطة اجزراعة في مصر واجنروة اجحيوانية في مصر(  فصلياجمعلم دبتدري  

  .ة اجمعتددةبدجطريق
 اجتطدبي  اجبعدي ألدوا  اجبحإ  -

تـم  اجزراعـة فـي مصـر واجنـروة اجحيوانيـة فـي مصـر(  فصـليبعـد االنتاـدء مـن تـدري      
ـــدر  ـــ  اختب ـــر ماـــدرا  تطدبي ـــدراجمحـــوري اجتكيي ـــداعي  واختب ـــرار اإلدب ـــي اتخـــدذ اجق  طـــالبعل

اســـتخدام  أنـــري اجمجمـــوعتين اجتجريدبيـــة واجضـــدبطة ورصـــد اجنتـــد ج وتكســـيرهد جلتعـــر  علـــ
مادرا  في تدري  اججررافي في تنمية اإلدبدا  اججدد اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء نظرية 

 اجصــف األول اجنــدنوي اجكنــي اجتجــدري طــالب جــدى واتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي اجمحــوري اجتكييــر 
 .نظدم اجنالإ سنوا 
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 نتائا البحث عتسسريها 
 .اجمحوري ا  اجتكيير مادر نتد ج اجتطدبي  اجبعدي الختبدر  -أ

ــة عــن اجســؤال األول مــن أســ لة اجبحــإ ونصــإ "      إســتراتيجية اســتخدام  أنــرمــد ج جدب
ماــدرا  اجتكييــر تنميـة  علــنفــي تـدري  اججررافيــد مقترحـة فــي ضـوء نظريــة اإلدبــدا  اججـدد 

تـم رصــد  ؟نظــدم اجـنالإ ســنوا  جـدى طــالب اجصـف األول اجنــدنوي اجكنـي اجتجـدري اجمحـوري 
دبي حســـدوحســـدب اجمتوســـط اج اجمحـــوري اجتكييـــر   ماـــدرااجتطدبيـــ  اجبعـــدي الختبـــدر نتـــد ج 

اجمجمـوعتين اجتجريدبيـة واجضـدبطة فـي اجتطدبيـ  اجبعـدي  طـالبواالنحرا  اجمعيدري جـدرجد  
وذجك جحسـدب ومادراتإ اجُمتضمنة، وذجك في االختبدر ييل  اجمحوري اجتكيير مادرا  الختبدر 

مسـتوى اجدالجـة اإلحصـد ية جلكـروق دبـين متوسـطد  درجـد  قيمة "   " من أجـل اجتوصـل ج
 ر(7رقم  اجمجموعتين حيإ يدن  اجنتد ج يمد هي موضحة بدججدول  طالب

 (7 رقم جدول 
دبي ومرب  االنحرا  اجمعيدري وقيمة "   " ومستوى اجدالجة اإلحصد ية حسداجمتوسط اج

 ضدبطة في اجتطدبي  اجبعدياجمجموعتين اجتجريدبية واج طالبجلكروق دبين متوسطد  درجد  
 ييل ومادراتإ اجُمتضمنة اجمحوري مادرا  اجتكيير الختبدر 

 اجدبيدن                
 

 اجمادرة

 اجمجموعة اجتجريدبية
 30ن =  اجطالبعدد 

 اجمجموعة اجضدبطة
 قيمة 30ن =  اجطالبعدد 

"  " 

مستوى 
 اجدالجة

 22  2م 21  1م
 داجة 6,04 1,30 2,14 1,39 3,98 اجترييز

 داجة 8,20 1,12 1,83 1,66 4,37 جم  اجمعلومد 
 داجة 10,80 1,25 3,11 1,83 6,63 اجتنظيم
 داجة 6,83 1,21 2,04 1,61 4,17 اجتحليل

 داجة 8,60 1,44 1,76 1,59 4,54 توجيد األفكدر
 داجة 7,30 1,19 2,11 1,49 4,33 اجتكدمل
 داجة 6,27 1,17 1,94 1,52 3,82 اجتقويم

 داجة 15,54 6,27 14,85 11,69 27,08 الختبدر ييلا
 طالبوجود فرق ذو دالجة إحصد ية دبين متوسطي درجد   (7رقم  يتضا من اججدول     

ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري اجمجمــوعتين اجتجريدبيــة واجضــدبطة فــي اجتطدبيــ  اجبعــدي الختبــدر 
بدالختبـــدر  جُمتضـــمنةااجمحـــوري اجتكييـــر ماـــدرا  حيـــإ دبلرـــ  قيمـــة "  " اجمحســـوبة فـــي 

  اجترييـــز، وجمـــ  اجمعلومـــد ، واجتنظـــيم، واجتحليـــل، وتوجيـــد األفكـــدر، واجتكدمـــل، واجتقـــويم(
وفي علن اجترتيب، ( 6,27 – 7,30 – 8,60 – 6,83 – 10,80 – 8,20 – 6,04 
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جصدجا اجمجموعة اجتجريدبيـة حيـإ  0,01وهي داجة عند مستوى  ( 15,54االختبدر ييل  
 .  0,01عند مستوى  2,68(  58" اججدوجية   جدرجة اجحرية  تدبلغ قيمة "  

يوجد فرق ذو دالجة إحصد ية وبذجك يتحق  اجكرف األول من فروف اجبحإ ونصإ ر      
اجمجموعـة اجضـدبطة فـي طـالب اجمجموعـة اجتجريدبيـة ودرجـد  طالب دبين متوسطي درجد  

، وهـذا يـدل اجمجموعـة اجتجريدبيـةجصـدجا مادرا  اجتكييـر اجمحـوري اجتطدبي  اجبعدى الختبدر 
فـي اجتـدري  أدى نظريـة اإلدبـدا  اججـدد اإلستراتيجية اجمقترحة فـي ضـوء علن أن استخدام 

اجمجموعة اجتجريدبية وهذا أتضا في ارتكد   طالبجدي مادرا  اجتكيير اجمحوري إجن تنمية 
وفـي مادراتـإ ييـل ماـدرا  اجتكييـر اجمحـوري اجمجموعة اجتجريدبية في اختبدر  طالبدرجد  

 اجمجموعة اجضدبطة. طالبعن درجد   اجُمتضمنة
نظريـة اإلدبـدا  اججـدد فـي  اإلسـتراتيجية مقترحـة فـي ضـوءحسدب حجم اجت نير الستخدام  -

اإلسـتراتيجية مقترحـة جلتعر  علي حجم اجتـ نير السـتخدام ر اجمحوري مادرا  اجتكيير تنمية 
تـم اسـتخدام مربـ  إيتـد  اجتكييـر اجمحـوري  ماـدرا نظرية اإلدبدا  اججـدد فـي تنميـة  في ضوء

،  2004ويتحــدد حجــم اجتــ نير إذا يــدن يدبيــر أو صــرير يدجتــدجير  عدبــد اجحكــيظ وآخــرون ، 
ذا يـدن حجـم  صرير،يدن حجم اجت نير  0,5إجن  0,2، إذا يدن حجم اجت نير من  ( 236 وا 

فـ كنر  0,8ر مـن إذا يـدن حجـم اجتـ ني متوسـط،يدن حجم اجتـ نير  0,8إجن 0,5اجت نير من 
 يدن حجم اجت نير يدبير.

 طــالبوجقــد تطلــب ذجــك حســدب قيمــة "   " جــدالال  اجكــروق دبــين متوســطد  درجــد      
ييــل  ماــدرا  اجتكييــر اجمحــوري اجتجريدبيــة فــي اجتطدبيــ  اجقدبلــي واجبعــدي الختبــدر  ةاجمجموعــ

 " وحجم اجت نير.قيمة "  يوضا( 8 رقمواججدول  ومادراتإ اجُمتضمنة
 (8 رقم جدول 

اجقدبلي  يناجتجريدبية في اجتطدبيق ةاجمجموع طالبدرجد   اجكرق دبين متوسطي دالجة 
 واجبعدي

 2إيتدومادراتإ اجُمتضمنة وحجم اجت نير ييل  اجمحوري اجتكيير مادرا  الختبدر 

       اجدبيدن            
 اجمادرة

دد 
ع

اج
الب
ط

 
 ن 

متوسط 
 اجكروق 
 م  

 مجمو  مربعد  
  انحرافد  اجكروق 

   2مج ح

 قيمة
 قيمة  2إيتد اجدالجة "   " 

 " ح "

نير
اجت 
جم 
ح

 

ي 4,57 0,84 داجة 12,54 142,19 5,07 30 اجترييز
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــ

ــــــــ
 دبير

 3,86 0,79 داجة 10,56 157,36 4,49 30 جم  اجمعلومد 
 4,75 0,85 داجة 12,92 198,14 6,17 30 اجتنظيم
 4,13 0,81 داجة 11,31 162,43 4,89 30 اجتحليل
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 5,15 0,87 داجة 14,46 138,94 5,78 30 توجيد األفكدر
 4,94 0,86 داجة 13,79 185,63 6,37 30 اجتكدمل
 3,64 0,77 داجة 10,13 151,60 4,23 30 اجتقويم

 5,66 0,89 داجة 21,57 576,48 17,56 30 االختبدر ييل

 دنظرية اإلدبدا  اججدد جاـ اإلستراتيجية مقترحة في ضوءيتضا أن ( 8  رقمجدول من اج    
اجتجريدبيـة حيـإ زاد  ةاجمجموعـ طـالبجـدى اجمحـوري اجتكييـر ماـدرا  ت نير يدبير في تنميـة 
ــ نير عــن  ــن أن قيمــة 0,8حجــم اجت ــد مســتوى   عــالوة عل ــة عن جصــدجا   0,01"   " داج

قيمة  0,01عند مستوى  29اججدوجية جدرجة حرية  اجتطدبي  اجبعدي حيإ تدبلغ قيمة "   "
 2,76 . ) 

نظريـة اإلدبـدا  اججـدد فـي  أنـرحجـم اجتـ نير يتضـا ف اجسـددب  جقيمـة "   " و ومن اجعـر     
ــة  ــر ماــدرا  تنمي ــدى اجمحــوري اجتكيي ــي اجتجــدري طــالب ج ــدنوي اجكن نظــدم  اجصــف األول اجن

دراسـة يـون   ك  م  مد توصل  إجيـإوهذا يت اجمجموعة اجتجريدبية اجبحإ(، اجنالإ سنوا  
ومد أوصـ  بـإ  alkhateeb(2015دراسة  و (، 2019  دراسة عمرو (، 2020  وصدجا

 .(2020  دراسة هذالو  ،(2020  دراسة فرحدن ورسن
ماـدرا  نظرية اإلدبـدا  اججـدد فـي تنميـة اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء  أنررج  يوقد     

 اجتجريدبية إجنر ةوعاجمجم طالبجدي اجمحوري اجتكيير 
اجتـي  ةقـف اجتعليميـااجمو نظريـة اإلدبـدا  اججـدد  اإلستراتيجية اجمقترحـة فـي ضـوء صمم  -

خطـوة اجترييـز اجاـدد  جخلـ  اجدافعيـة اجعقليـة ( عدبر متتدبعة   ا استكسدر أس لة و  تضمن 
بدحـإ عناـد وهـو جـوهر اجماـدرا  واجعمليـد  و ،جلمعرفـةمنـتج و  نيط ذهنيد ، اجطدجب  جعل

 .   وخدصة مادرة اجترييز وجم  اجمعلومد   اجمحوري اجتي يقوم علياد اجتكيير 
 عدبــر خطــوة حيدكــة  نظريــة اإلدبــدا  اججــددســدعد  اإلســتراتيجية اجمقترحــة فــي ضــوء  -

اجمكــدهيم واجظــواهر واألفكــدر اججررافيــة فــي تنظيمــد  متنوعــة علــن تنظــيم  اجطــالب األفكــدر(
 ددبام جماـدرةممد عزز اكتسـليد  واجمخططد  واجمنظمد  يدجتصنيف واجوصف واجتتدب  واجعم

 .اجتنظيم واجتحليل
 عدبـــر خطـــوة اجصـــقل  نظريـــة اإلدبـــدا  اججـــدداإلســـتراتيجية اجمقترحـــة فـــي ضـــوء   حكـــز  -

دبــراز اجعالقــد   اجتحليــل اجعميــ علــن  اجطــالب واجتعــديل( جكاــم اجظــواهر واجمكــدهيم واألفكــدر وا 
اجتحليـل فـي  اكتسددبام مادرا ممد عزز  وعقد اجمقدرند  واالستداللوربط األسبدب بدجنتد ج 

 .واجتكدمل
 عدبـــر خطـــوة اجحدجـــة اإلســـتراتيجية اجمقترحـــة فـــي ضـــوء نظريـــة اإلدبـــدا  اججـــدد ســـدعد  -

اجتحدي اإلدبداعي عدبر اجتكيير اجواعي جكاـم  علن دبندء مواقف تعليمية قد مة علن اجخصبة(
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حـل اجميـيال  واتخـدذ اجقـرارا ، واجحيـم  لمـن خـال اجظواهر واجنظر إجياد من زوايد متنوعـة 
 اجطالبممد سدعد علن اكتسدب علن األييدء واجبحإ عن اجدبدا ل اجتي جم ينتاي إجياد أحد 

 .مادرة توجيد األفكدر
 عدبــر خــوة اجحصــدد نظريــة اإلدبــدا  اججــدد فــي اإلســتراتيجية اجمقترحــة فــي ضــوء  مينــ  -

 ج اإلدبدا  وتصـنيف اججاـد اإلدبـداعي ممـد عـزز تجمي  نتد من اجطالبواجواقعية اإلدبداعية( 
 .أكتسددبام جمادرتي اجتكدمل واجتلخيص

 عدبـــر خـــوة اجحصـــدد نظريـــة اإلدبـــدا  اججـــدد اإلســـتراتيجية اجمقترحـــة فـــي ضـــوء   عـــزز  -
تـــدعيم األفكـــدر واجدبـــدا ل واجواقعيـــة اإلدبداعيـــة( دبنـــد اجمواقـــف اجتعليميـــة اجتـــي ســـدعد  عـــل 

ـــدة  ـــد فواو واالدريـــد  اججدي ـــي أو تحدي ـــي اجوقـــ  اجدبي  ـــة ف ـــرا  اجمطلوب ـــد اجتريي ـــدهد وتحدي  
 مادرة اجتقويم. ممد سدعد علن اكتسدب اجطالب دجتطدبيقااالجتمدعي 

ســدعد  اإلســتراتيجية اجمقترحــة فــي ضــوء نظريــة اإلدبــدا  اججــدد   عدبــر خطــوة توجيــد  -
اجتصـور  توجيـد إدبـداعد  جديـدة عدبـراجطالب علـن اإلدبداعد  اججديدة عدبر اجتصور اجعقلي( 

واجتخيـــل اجعقلـــي جلواقـــ  اجدبي ـــي أو االجتمـــدعي فـــي اجمســـتقدبل فـــي حدجـــة تطدبيـــ  األفكـــدر 
 جمادرتي اجتقويم وتوجيد األفكدر. اكتسددبامممد عزز  واالدراكد  واجدبدا ل

 اتخدذ اجقرار اإلدبداعي . الختبدرنتد ج اجتطدبي  اجبعدي  -ب
إستراتيجية استخدام  أنرمد إ " ج جدبة عن اجسؤال اجندني من أس لة اجبحإ ونص    

اتخدذ اجقرار تنمية  علنفي تدري  اججررافيد مقترحة في ضوء نظرية اإلدبدا  اججدد 
تم رصد  ؟نظدم اجنالإ سنوا  جدى طالب اجصف األول اجندنوي اجكني اجتجدري اإلدبداعي 

دبي حسدتم حسدب اجمتوسط اجو  اتخدذ اجقرار اإلدبداعي الختبدرنتد ج اجتطدبي  اجبعدي 
اجتجريدبية واجضدبطة في اجتطدبي  اجبعدي  ناجمجموعتي طالبواالنحرا  اجمعيدري جدرجد  

وذجك جحسدب قيمة "   " من أجل اجتوصل جمستوى اجدالجة  اتخدذ اجقرار اإلدبداعي الختبدر
حيإ يدن  اجنتد ج يمد هي  ناجمجموعتي طالباإلحصد ية جلكرق دبين متوسطي درجد  

 ر(9 رقم موضحة بدججدول 
 (9 رقم جدول 

دبي ومرب  االنحرا  اجمعيدري وقيمة "   " ومستوى اجدالجة اإلحصد ية حسداجمتوسط اج
 اجمجموعتين اجتجريدبية واجضدبطة في اجتطدبي  اجبعدي طالبجلكروق دبين متوسطد  درجد  

 ييل ومادراتإ اجُمتضمنةاتخدذ اجقرار اإلدبداعي الختبدر 
                                   

 اجدبيدن
 

اجمجموعة 
 اجتجريدبية

ن = اجطالب عدد 

 اجمجموعة اجضدبطة
 30ن = اجطالب عدد 

 قيمة
 "  " 

مستو 
ى 
 اجدالجة
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 30 اجمادرة
 22  2م 21  1م

وضـــــــ  اجدبـــــــدا ل اجمندســـــــبة جلموقــــــــف 
 داجة 8,76 1,67 5,11 4,16 9,04  اجقرارا (

 داجة 9,15 1,41 4,58 3,69 8,42 اختيدر اجدبديل  اجقرار( اجمندسب
ــره  ــديل دون  ي ــدر اجدب تحديــد أســبدب اختي

  اجقرار(
 داجة 8,03 1,53 4,37 3,76 7,80

تحديــــد متطلبــــد  نجــــدح تطدبيــــ  اجدبــــديل 
 داجة 8,50 2,49 5,73 3,21 9,50  اجقرار( في اجواق 

تخيل اجنتد ج اجمترتبة علن تطدبي  اجدبديل 
11,8 2,74 6,19 4,34 12,03  اجقرار( في اجواق 

 ةداج 1

13,4 41,63 االختبدر ييل
8 

26,7
8 

9,26 16,7
7 

 داجة

 ميوند  اإلدبدا  في
 اجمادرا  

18,1 4,27 14,07 7,13 25,45 اجطالقة
 داجة 5

15,1 5,79 13,23 6,54 23,12 اجمرونة
 داجة 6

11,4 48,70 األصدجة
9 

32,61 9,61 18,8
 داجة 6

 اجمادرا ميوند  اإلدبدا  ييل في 
91,86 28,1

6 
62,44 17,19 23,5

 داجة 3

 طالبوجود فرق ذو دالجة إحصد ية دبين متوسطي درجد   (8 رقم يتضا من اججدول     
اتخـدذ اجقـرار اإلدبـداعي حيـإ  الختبـدراجتجريدبية واجضدبطة في اجتطدبي  اجبعدي  ناجمجموعتي

( فــي  11,81 – 8,50 – 8,03  - 9,15 – 8,76  دبلرــ  قيمــة  "   " اجمحســوبة 
    فـي اجماـدرا وفي ميوند  اإلدبـدا  ،في االختبدر ييل 16,77تضمنة وبلر  مادراتإ اجمُ 
وهـي  23,53  فـي اجماـدرا وفي ميوند  اإلدبدا  ييل ( 18,86  - 15,16 – 18,15

جصـدجا اجمجموعـة اجتجريدبيـة حيـإ تدبلـغ قيمـة "   " اججدوجيـة    0,01داجة عنـد مسـتوى 
ك يتحقـ  اجكـرف اجنـدني مـن فـروف وبذج 0,01مستوى  عند 2,68(  58جدرجة اجحرية 

اجمجموعــة طــالب يوجــد فــرق ذو دالجــة إحصــد ية دبــين متوســطي درجــد  اجبحــإ ونصــإ ر 
اتخــدذ اجقــرار  الختبــدراجضــدبطة فــي اجتطدبيــ  اجبعــدى  ةطــالب اجمجموعــاجتجريدبيــة ودرجــد  

حـة اإلسـتراتيجية اجمقتر ، وهذا يدل علن أن اسـتخدام "جصدجا اجمجموعة اجتجريدبيةاإلدبداعي 
جــدي  إجــن تنميــة اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي ىفــي اجتــدري  أدنظريــة اإلدبــدا  اججــدد فــي ضــوء 
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اجتجريدبيـة فـي  ةاجمجموعـ طـالباجتجريدبية وهذا أتضا في ارتكد  درجـد   ةاجمجموع طالب
 اجضدبطة . ةاجمجموع طالبعن درجد   اتخدذ اجقرار اإلدبداعي اختبدر

 دبدا  اججدد في تنمية اتخدذ اجقرار اإلدبداعي حسدب حجم اجت نير الستخدام نظرية اإل -
نظريـة اإلدبـدا  اإلسـتراتيجية اجمقترحـة فـي ضـوء جلتعر  علي حجم اجت نير الستخدام       

تطلب ذجك حسدب قيمة "   " و اججدد في تنمية اتخدذ اجقرار اإلدبداعي تم استخدام مرب  إيتد 
اجتجريدبيــة فــي اجتطدبيــ  اجقدبلــي  ةاجمجموعــ طــالبجــدالال  اجكــروق دبــين متوســطد  درجــد  

( يوضــا 10واججــدول   ومادراتــإ اجُمتضــمنةييــل اتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعي واجبعــدي الختبــدر 
 قيمة " " وحجم اجت نير.

 (10  جدول
اجقدبلي  يناجتجريدبية في اجتطدبيق ةاجمجموع طالبدرجد   اجكرق دبين متوسطي دالجة 

 واجبعدي
 2إيتدومادراتإ اجُمتضمنة وحجم اجت نير ييل اتخدذ اجقرار اإلدبداعي الختبدر 

       اجدبيدن                          
 اجمادرة

دد 
ع

اج
الب
ط

 
 ن 

متوسط 
 اجكروق 
 م  

مجمو   
 مربعد 
انحرافد  
 اجكروق 
 2مج ح
  

 قيمة
 "   " 

اجدالج
 2إيتد ة

 قيمة 
نير " ح "

اجت 
جم 
ح

 

وضـــ  اجدبــــدا ل اجمندســـبة جلموقــــف 
  اجقرارا (

30 4,55 
135,6
 4,26 0,82 داجة 11,52 8

ي
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــ

 دبير

142,1 5,31 30 اختيدر اجدبديل  اجقرار( اجمندسب
3 

 4,75 0,85 داجة 13,14

تحديــد أســبدب اختيــدر اجدبــديل دون 
  يره  اجقرار(

30 7,24 164,1
 5,97 0,90 داجة 16,67 7

ـــــد  نجـــــدح تطدب ـــــد متطلب ـــــ  تحدي ي
 اجدبديل  اجقرار( في اجواق 

30 6,62 159,0
 5,66 0,89 داجة 15,48 8

تخيل اجنتد ج اجمترتبـة علـن تطدبيـ  
 اجدبديل  اجقرار( في اجواق 

30 5,28 
155,4
 4,57 0,84 داجة 12,49 1

322,1 11,63 30 ييل االختبدر
6 

 6,75 0,92 داجة 19,11

ــدا   ــد  اإلدب ميون
 اجمادرا 

246,7 8,02 30 اجطالقة
7 

 5,39 0,88 داجة 15,06

 6,33 0,91 داجة 196,714,38 6,84 30 اجمرونة
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2 
378,5 12,09 30 األصدجة

 7,25 0,93 داجة 19,84 5

739,8 22,96 30 ميوند  اإلدبدا  ييل في اجمادرا 
 8,67 0,95 داجة 24,89 8

    
 داإلدبــدا  اججــدد جاــ نظريــة اإلســتراتيجية اجمقترحــة فــي ضــوءيتضــا أن  (10 مــن اججــدول  

اجتجريدبيـة حيـإ زاد حجـم  ةاجمجموعـ طالبت نير يدبير في تنمية اتخدذ اجقرار اإلدبداعي جدى 
ــ نير عــن  ــد مســتوى  0,8اجت ــة عن ــن أن قيمــة "  " داج جصــدجا اجتطدبيــ   0,01عــالوة عل

  0,01عند مستوى (  2,76  29جدرجة حرية  اجبعدي حيإ تدبلغ قيمة "   " اججدوجية
أنـر اإلسـتراتيجية اجمقترحـة فـي جعرف اجسددب  جقيمة "   " وحجم اجت نير يتضـا ومن ا    
اجصف األول اجندنوي طالب جدى  نظرية اإلدبدا  اججدد في تنمية اتخدذ اجقرار اإلدبداعي ضوء

ــي اجتجــدري  ــة اجبحــإ( اجكن ــنالإ ســنوا   اجمجموعــة اجتجريدبي ــد ، نظــدم اج ــ  مــ  م وهــذا يتك
 John, &,Dwin (2009)دراسة  ، Hütterman, et al (2018)دراسة  توصل  إجيإ

 Luoma, et alومـ  مـد أوصـ  دراسـة  Sommer & Pearson (2007)دراسـة و  ،

 .(2015  اجريددبيودراسة  ،(2016 دراسة ندصرو  ، (2020)
نظريـة اإلدبـدا  اججـدد فـي تنميـة اتخـدذ  اإلسـتراتيجية اجمقترحـة فـي ضـوء أنـررج  يوقد     

 اجتجريدبية إجن ر ةاجمجموع طالبدى ج اجقرار اإلدبداعي
عدبـر خطـوة حيدكـة األفكـدر نظريـة اإلدبـدا  اججـدد اإلستراتيجية اجمقترحـة فـي ضـوء   هي  -

تنظم أفكـدره جوضـ  اجدبـدا ل اجمندسـبة جلمواقـف اجمواقف اجتعليمية اجتي مين  اجمتعلمين من 
 واجمييال .

اججـدد اجمواقـف اجتعليميـة علـن نظريـة اإلدبـدا  اإلسـتراتيجية اجمقترحـة فـي ضـوء   صمم -
دبراز اجعالقة دبين األسبدب واجنتد ج عدبـر خطـوة اجصـقل واجتعـديل ممـد عـزز  اجتحليل اجعمي  وا 

 جدى اجمتعلمين. اكتسدب مادرة تحديد أسبدب اختيدر اجدبديل اجمندسب جلموقف
 را مادنظرية اإلدبدا  اججدد  خطوا  اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوءعدبر  اجطالبمدر   -

فــي  ددبدايــة مــن وضــ  اجدبــدا ل وانتاــدء دبتخيــل اجنتــد ج اجمترتبــة علــن تطدبيقاــاتخــدذ اجقــرار 
 .اجواق 
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عدبر خطوة اجحدجة اجخصبة نظرية اإلدبدا  اججدد اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء   سدعد -
اجتكييـر اجـواعي واجنظـر فـي  اجطـالبمـدر  مـن خالجاـد اجتـي علن دبنـدء اجمواقـف اجتعليميـة 

 اكتســددبام قــف مــن زوايــد متنوعــة مــن خــالل حــل اجميــيال  واتخــدذ اجقــرار ممــد عــززاجموا
 . وض  اجدبدا ل واختيدر اجدبديل اجمندسب جمادرا 

عدبر خطوة اجحصدد واجواقعية نظرية اإلدبدا  اججدد  اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء هي   -
د متطلبـد  نجـدح اجدبـديل تنميـة ماـدرة تحديـاجمواقف اجتعليمية اجتي سدعد  علـن اإلدبداعية 
 .اجدبدا ل في اجواق   ومادرة تخيل اجنتد ج اجمترتبة علن تطدبي في اجواق 

خطوة توجيـد إدبـداعد   نظرية اإلدبدا  اججدد عدبراإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء   سدعد -
علـن ممدرسـة  اجطـالبسـدعد  اجمواقـف اجتعليميـة واجتـي دبندء   جديدة عدبر اجتصور اجعقلي

 .حديد متطلبد  تطدبي  اجدبدا ل في اجواق  وتخيل نتد ج تطدبي  اجدبدا ل في اجواق مادرا  ت
اإلستراتيجية اجمقترحة في ضوء نظرية اإلدبدا  اججـدد عدبـر خطـوا  اجحدجـة اجخصـبة  دبن  -

اجمواقـف اجتعليميـة واجتحدي اإلدبداعي واجحصـدد واجواقعيـة اإلدبداعيـة وتوجيـد إيـداعد  جديـدة 
اجمرتبطـة بعمليـة   اجطالقـة واجمرونـة واألصـدجة (ة ميونـد  اإلدبـدا  تنميـاجتي سدعد  علن 
 . جدى اجطالب اتخدذ اجقرار اإلدبداعي
ـن بمـد ر توصةات البحث في ضوء اجنتد ج اجتي تم اجتوصل إجياد من اجبحإ اجحـدجي يوصى

 يلير
ــيم وتعلــم اججررافيــد  -   اجتــدري  وفــإجــن أهميــة بــدجتعليم اجكنــي توجيــإ اجقــد مين علــن تعل

يوناـد تقـدم رؤيـة تربويـة جديـدة جعمليـد  اجتكييـر واجماـدرا  اجذهنيــة نظريـة اإلدبـدا  اججـدد 
 في اجعملية اجتعليمية.ومد يندسدباد من ممدرسد  تدريسية  اجمرتبة بدجعملية اإلدبداعية

 جتحكـزبدجتعليم اجكنـي تعليم وتعلم اججررافيد  وخدبرا  تصميم مواقفتنظيم دبي د  تعليمية و  -
 .، اجحيدتية، واجمانيةواإلدبداعية ،را  اجذهنيةاجمادعلن ممدرسة  اجطالب

 اجمحـوري اجتكييـر ماـدرا  إجن أهمية تنمية بدجتعليم اجكني  معلمي اججررافيدتوجيإ أنظدر  -
ــداعي ــرار اإلدب ــة  واتخــدذ اجق ــدة اجمــتعلم اجتعليمي ــن حي ــؤنر عل ــة مامــة ت يوناــد ماــدرا  ذهني
 واالجتمدعية واجمانية.

أنيطة ومادم تسدعد علي تنمية بدجتعليم اجكني  محتوى مندهج اججررافيدضمين ت ضرورة -
يوناــد ماــدرا  مامــة جلطــالب  واتخــدذ اجقــرار اإلدبــداعياجمحــوري اجتكييــر ماــدرا  اجتكييــر 

 تعليميد ، واجتمدعيد ، ومانيد . 
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 اجطـالب دبتقـويم مـدي اكتسـدب اججررافيـد بـدجتعليم اجكنـياالهتمدم في عمليد  تقويم تعلـم  -
  .واتخدذ اجقرار اإلدبداعياجمحوري اجتكيير جمادرا  

وتمـــدرين ورســـوم جررافيـــة إعـــداد يتيبـــد  جررافيـــة مصـــدحبة دباـــد خـــرا ط وصـــور  -
جـــدي واتخـــدذ اجقـــرار اإلدبـــداعي اجمحـــوري اجتكييـــر ماـــدرا  وأنيـــطة يميـــن أن تنمـــي 

 .  اجمتعلمين
 البحوث املقرتحة 

جتنميــة اجتكييــر اجمـــدهر نظريــة اإلدبــدا  اججــدد  ءدبرنــدمج مقتــرح فــي اججررافيــد فــي ضـــو  -
 واجمادرا  اججررافية اجحيدتية جدى طالب اجتعليم اجكني .

فــي تــدري  اججررافيــد علــن تنميــة اجتكييــر اجتحليلــي اســتخدام نظريــة اإلدبــدا  اججــدد أنــر  -
 االستقصدء اجعلمي جدى تالميذ اجمرحلة االدبتدا ية.

 اجعلمــيفــي تــدري  اججررافيــد فــي تنميــة ماــدرا  اجتكييــر اســتخدام نظريــة اإلدبــدا  اججــدد  -
 اإلعدادي. األولوعددا  اجعقل اجمنتج جدى تالميذ اجصف 

واجدافعيـة  اجمسـتقدبليفـي تـدري  اججررافيـد جتنميـة اجتكييـر استخدام نظرية اإلدبدا  اججدد  -
 .االدبتدا ي اجسدد جلتعلم جدى تالميذ اجصف 

واجحـل  اجتخيلياجتكيير في تدري  اججررافيد جتنمية مادرا   استخدام نظرية اإلدبدا  اججدد -
 .اإلعدادي اجندنياإلدبداعي جلمييال  جدى تالميذ اجصف 
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 املراجع 
(. أنـر إسـتراتيجية اجـتعلم اجمسـتند إجـن 2020جميـل   خليـل ويـون ، نيتـل إدبـراهيم، فدضـل

اجصف اجخدم   ذى تالمياجدمدل في اجتحصيل وتنمية مادرا  اجتكيير اجمحورية جد
يلية اجتربيـة  ،مجلة أبحدإ يلية اجتربية األسدسيةاالدبتدا ي في مددة اجعلوم اجعدمة. 

 .20-1(، 4  16 ،جدمعة اجموصل، األسدسية
جـدى طلبـة  اجـذاتي بـدجتنظيم عالقتـإو  اججـدد اإلدبـدا (. 2017األكـر ، زينـب صـدجا نـدمر  

 معة اجقددسية.. رسدجة مدجستير، يلية اجتربية، جاججدمعة
 . ترجمة خدجد اجعدمري، اجقدهرةر دار اجكدروق جلنيرإدارة اإلدبدا (. 2008دبيتر، يوك  

. تعلـيم اجتكييـر  اجنظريـة واجتطدبيـ ((. 2015أدبو جددو، صدجا محمد ومحمـد، بيـر نوفـل  
 دار اجمسيرة جلنير واجتوزي  واجطبدعة. األردنر  عمدن،

 األردنر  . عمـدن،اجتكييـر مكـدهيم وتطدبيقـد  علـيمت (.2005فتحي عدبد اجـرحمن   جروان،
 اجكير. دار

 .اجعربي اجكير دار اجقدهرةر . . يكير ييف طكلك علم (.2007مجدي   حدبيب،
. تعريـب  اإلدبدا  اججدد قوة اجتكيير اججدندبي جخل  أفكـدر جديـدة(. 2005دي دبونو، إدوارد  

 بدسمة اجنوري، اجريدفر ميتبة اجعدبييدن.
ــو، إد ــوق اجمندفســة(. 2006وارد  دي دبون ــة  مــد ف ــدفر ميتب ــب يدســر اجعتدبــي، اجري . تعري

 اجعدبييدن.
-اتخدذ اجقرار وعالقتإ بدألسلوب اإلدبـداعي "اجتجديـدي(. 2015اجريددبي، إنعدم مجيد عدبيد  

. رسـدجة ديتـوراه، يليـة اجتربيـة اجتكيكي" وقوة اجسيطرة اجمعرفية جدى طلبـة اججدمعـة
 جلدبند ، جدمعة برداد. 

دار اجمسـيرة جلنيـر . عمـدن، األردنر  اجـتعلم اجمعرفـي(. 2007ريـدش، حسـين محمـد   دبوأ
 واجتوزي  واجطبدعة.

. تـدري  ماـدرا  اجتكييـر مـ  م ـد  مـن األمنلـة اجتطدبيقيـة(. 2009سعددة، جود  أحمد  
 لتوزي  واجنير.جدار اجيروق  األردنر  عمدن،

 وحـل اجقـرار اتخـدذ اجخمـ  فـي  اإلسـتراتجيد(. 2010طـدرقجي، عدبـد اجعزيـز محمـد  
دارة اجميدكل . فلسـطينر منيـورا  اججمعيـة اجوقـ  وتنظيم تكعيل اجذا  ومادرا  وا 

 اجكلسطينية جحقوق اإلنسدن.  
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هندســـة اجتكييـــر جتنميـــة ماـــدرا  اجتكييـــر واجـــذيدء ( .2003اجعظمـــة، رنـــد  و طعمـــة، أمـــل 
. دميــ ر إلدراكتوســي  مجــدل اCORT بدالعتمــدد علــن اجدبرنــدمج اجعــدجمي يــور 

  اجمطبعة اجاديمية. 
اجموهبــة واإلدبــدا  وفــ  نظريــة ( . 2007اجميــدعلة، مجــدي ســليمدن  و قطــدمي، يوســف 
  األردنر دار دي دبونو جلنير واجتوزي . . عمدن،اجدمدل

األردنر دار  . عمـدن،تنمية اجتكييـر ب سـدجيب ميـوقة(. 2007اجكدبيسي، عدبد اجواحد حمد  
   .دي دبونو جلنير واجتوزي
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