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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير وحدة تعليمية باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تدريس مبحث التاريخ وقياس أثرها في
تنمية مهارات التخيل التاريخي لدى طلبة الصف الثامن األساس ي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج شبه التجريبي على عينة
ً
قصدية مكونة من ( )160طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية التربية والتعليم ملنطقة الزرقاء الثانية ،وتطوير وحدة
تعليمية باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد والتأكد من صدقها وثباتها ،وتم بناء اختبار مهارات التخيل التاريخي (القبلي والبعدي)،
ً
ّ
ّ
عشوائيا ،مجموعتين تجريبيتين :إناث ( )40وذكور (،)40
واملكون من ( )15سؤاال من نوع املقالي ،حيث تم تقسيم الطلبة إلى أربع مجموعات
ومجموعتين ضابطتين :إناث ( )40وذكور ( )40في العام الدراس ي .2020/2019
ً
وأظهرت النتائج وجود فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05تعزى لصالح املجموعة التجريبية التي تلقت الوحدة
ً
املطورة باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد مقارنة باملجموعة الضابطة ،فيما تبين عدم وجود فروقا ذات داللة إحصائية عند
ً
ً
مستوى الداللة ( )α=0.05تعزى ألثر الجنس والتفاعل بينهما في جميع مهارات اختبار التخيل التاريخي ،كما تبين وجود فروقا دالة إحصائيا
ً
ً
عند مستوى الداللة ( )α=0.05في اختبار مهارات التخيل التاريخي ككل تبعا ملتغير الجنس لصالح الذكور ،ووجود فروقا دالة إحصائيا عند
ً
مستوى الداللة ( (α=0.05في اختبار مهارات التخيل التاريخي تبعا للتفاعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة التجريبية،
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تصميم مباحث الدراسات االجتماعية وجميع املباحث األخرى،
ّ
والتنوع في استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مبحث التاريخ وتنمية مهارات التخيل التاريخي لدى الطلبة.
الكلمات املفتاحية :تطوير وحدة ،املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد ،مبحث التاريخ ،مهارات التخيل التاريخي ،طلبة الصف الثامن
األساس ي.

املقدمـة:

شهدت العقود األخيرة من القرن املاض ي وحتى القرن الحالي ّ
وتطو ًرا سر ً
تقد ًما ّ
يعا في املعرفة اإلنسانية ،وعلى جميع الصعد املحلية والعاملية ،حيث
كان لهذا التقدم األثر امللموس بال اعتبارات للحدود الزمانية واملكانية للتفاعل البشري والعلمي والتربوي ،مما أدى إلى تغير االحتياجات اإلنسانية في
جميع املجاالت العلمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والدولية والعاملية والثقافية والتاريخية ،وبرزت الحاجة إلى النهوض بالتعليم في جميع
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أنحاء العالم ،وتطوير املؤسسات التربوية واملناهج التعليمية في ظل هذا التسارع الكبير والالمحدود في انتشار العلم واملعرفة؛ لهذا تعتبر املناهج
التعليمية للمواد الدراسية املختلفة من أهم مكونات األنظمة التعليمية التي تتأثر بهذا التطور ،وربما الحاجة املاسة للتغيير املستمر.
وتعد مناهج الدراسات االجتماعية من أكثر املناهج ً
تأثرا بهذا التقدم العلمي املتسارع ,وذلك لطبيعة محتواها واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها
وتأثيراتها املتوقعة في مختلف مجاالت حياة الفرد ،سيما وأن الهدف الجوهري لها هو إعداد املواطن الصالح القادر على فهم هذا الكم الهائل من
املعلومات ،واملكتسب لعدد من املهارات الحياتية والعقلية واآلدائية املختلفة ،عالوة على امتالكه ملنظومة القيم التي تساعده في تحقيق الدور املطلوب
منه في هذا العالم(خضر.)28 ،27 :2006،
ويعتبر مبحث التاريخ من املباحث األساسية في العملية التعليمية ،إذ يدرس املاض ي والثقافة وفهم الجذور التاريخية لإلنسان ،كما ويسهم التاريخ
في تكوين شخصية الفرد ،وتنمية القيم األخالقية وفهم املجتمع من خالل دراسته ومعرفة الحقائق التاريخية ،وفهم العصور املاضية ،واكتساب القدرة
على تقييم النصوص التاريخية ونقدها ,وبالتالي وعي الطلبة بدورهم االجتماعي والسياس ي واالقتصادي والثقافي واإلنساني في مجتمعهم ،والقدرة على
فهم العالم وبموقع مجتمعهم وواقعهم السياس ي والقومي وحقيقة التغير االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي والتقني ،كما ويساعدهم على فهم
الحاضر والتنبؤ باملستقبل (الجمل.)8 : 2005 ،
ّ
ّ
ً
وتعد املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد أدوات تعلم قوية ،فهي مخططات رسومية تفاعلية تم إنشاؤها منذ أكثر من ثالثين عاما ،وهي عبارة عن
طيات وأشكال ومجسمات تشجع الطالب على ملكية املواد الدراسية ،وتوفير مكون الحركية الستراتيجيات التدريس ،وتشجيع الطلبة على االحتفاظ
ً
بالدروس األكاديمية على املدى الطويل ،واستنادا إلى األبحاث الحالية ،فإن املنظمات الجرافيكية هي تمثيالت مرئية تجمع بين الشكل والفضاء والرموز
لنقل الحقائق واملفاهيم أو لتنظيم املعلومات ً
بيانيا ،عند تصميمها واستخدامها بشكل مناسب؛ لتسريع االتصال ،واملساعدة في تنظيم املعلومات,
وتسهيل الفهم ،وإظهار العالقات املعقدة ،وتوضيح املفاهيم ،ونقل األفكار). (Meyer& Wisker, 2011
ّ
ولتحقيق أفضل املستويات من التفكير والدافعية نحو تعلم التاريخ وتنمية التخيل التاريخي ال بد من توظيف أفضل اإلجراءات وإعادة صياغة
املحتوى الذي ّ
يقدم للطلبة ،ولعل من الطرق التي يمكن من خاللها تعديل املحتوى وإعادة تنظيمه هو توظيف املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد التي
وتصميم ملجسمات بصرية وشخصيات تاريخية بطرق
تساعد في تطوير محتوى مبحث التاريخ ،من خالل تنظيم وترتيب األحداث والنصوص التاريخية،
ٍ
ً
إبداعية ،وربما تضيف منظمات الجرافيك ثالثيـة األبعاد ً
جديدا ألداة تعليمية قوية ،حيث يقوم الطلبــة من خاللها بالتعامل مع املحتــوى وهم
بعدا
يشعرون باإلنجاز والفــهم واالستيعـاب واإلبداع ).)Daniel ,2009
ويستنتج الباحثان بأن املعلمين يستطيعون دمج املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تطوير وحدة دراسية متكاملة في مبحث التاريخ من خالل
الصور والرسومات واألشكال واملجسمات والشخصيات والخرائط التاريخية ثالثية األبعاد ،والتي تساعد الطلبة في املقارنة والتمييز والتحليل واالستنتاج
والتنبؤ والتسلسل الزمني في ترتيب األحداث التاريخية وهم يتقدمون عبر الوحدات الدراسية.
وكذلك لتحقيق األهداف التدريسية املرجوة بطريقة شائقة وأكثر متعة ,فإن إعادة تنظيم وترتيب املحتوى في الكتاب املدرس ي وعرضه بطريقة
تحاكي الخيال وتنمي اإلحساس لدى املتعلمين ,يسهم بتوظيف محتوى التاريخ بطريقة تساعد املتعلمين على استيعاب الكالم املجرد عن األشخاص
واألبطال واألحداث ،وبالتالي فإنها تحفز التفكير والتخيل واإلحساس باملتغيرات التي يتعاملوا معها ،مما قد يعني أن تطوير املحتوى قد يقود إلى تنمية
التخيل التاريخي لدى الطلبة ،وإكساب الطلبة للتخيل ُيخرجهم عن املألوف (األساليب التقليدية) ،ومن ثم الوصول إلى املعرفة التاريخية التي تساعد
الطلبة وتحفزهم وتثير دافعيتهم نحو تعلم مادة التاريخ؛ ألنهم سيشعرون أنهم يعرفون ويمارسون ويفكرون ويناقشون وينقدون ،وبذلك يصبح التخيل
جزءا ً
ً
رئيسا من ثقافتهم( الخوالدة.)21, 20 :2014 ،
وتبرز أهمية تنمية التخيل التاريخي في أنه يتضمن قدرة مركبة ،تتيح للدماغ فرصة إنتاج صور ذهنية مجردة ،ترتبط باألفكار واملعاني ،واألشياء
غير الحسية مدار التفكير والتداول ,ولذا فإنها تقوم بوظيفة توليدية ،تتجلى في إثارة وإنتاج متغيرات وبدائل متنوعة وعديدة ،وهو من العوامل املؤثرة
ّ
واملسؤولة عن التفكير اإلبداعي والناقد والتخيلي الذي يمكن الفرد من دراسة األحداث وتحليلها بعمق (نوفل وسعيفان.)2011 ،
وقد ذكر عبد هللا وسليمان والجمل ( )2012أن تنمية مهارات التخيل التاريخي في مجال تدريس املواد الدراسية بصفة عامة ،وفي تدريس مبحث
ً
أمرا ً
التاريخ بصفة خاصة أصبحت من االتجاهات الحديثة في التدريس ،فإذا كان التخيل ً
وضروريا في تعلم جميع املواد الدراسية ،فهو أكثر أهمية
هاما
وضرورة في تعلم التاريخ ،حيث ينفرد مبحث التاريخ باجتماع ُ
البعد املكاني ً
والبعد الزماني فيه وكل ما يدرسه الطلبة من معلومات وحقائق تاريخية تركز
على املاض ي بأحداثه ،ولكن تتغير الصورة بأن يتخيل الطلبة األحداث والوقائع التاريخية عن طريق استخدام القصص التاريخية أو لعب األدوار أو من
خالل التطبيقات التكنولوجية أو غيرها من األساليب التي تجعل من مبحث التاريخ مادة ممتعة وحية.
وقد بينت عدة دراسات الجزار وأحمد()2003؛ والحنان()2015؛ ومعروف وسليمان ومرواد( )2016ضرورة تنمية مهارات التخيل التاريخي لدى
الطلبة ،وذلك الرتباطه الوثيق بالتفكير واإلبداع ،حيث يؤدي ذلك إلى تطوير قدرة الطلبة على إدراك املواقف واألحداث ،وتخيل الحلول املتاحة
للمشكالت التي تواجهه ،وتحليل األدوار واملواقف والشخصيات التاريخية ،وذلك لفهم وتأصيل املوقف التاريخي ،عالوة على أن ذلك يؤدي إلى نتاجات
منفتحة على الخبرة؛ إلنتاج أفكار ومقترحات واكتشافات أصلية.
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ُويعرف عبد هللا وسليمان والجمل ( )54 :2012التخيل التاريخي بأنه "تصور الطلبة ألحوال املجتمعات في املاض ي وجوانب الحياة فيه ،واألحداث
التي مرت به في فترة زمنية محددة ،واستحضار نفسه فيها ملعرفة أسباب وقوع تلك األحداث والنتائج املترتبة عليها وتدوينها ،وهو قدرة املتعلم على التمييز
بين املاض ي والحاضر واملستقبل ،وترتيب األحداث ،وتحديد خصائص الفترة التاريخية ،وربط األحداث بجذورها ،والتنبؤ باألحداث املستقبلية في ضوء
املاض ي والحاضر ،وإدراك العالقة بين معرفة تسلسل األحداث وبين أحداث وقعت في أماكن أخرى".
لذلك يرى الباحثان أن هذه الدراسة قد جاءت لتكشف النقاب عن أهمية استخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تدريس مبحث التاريخ
لجميع املراحل التعليمية ،ألنها تساعد الطلبة على تنمية مهارات التخيل التاريخي لديهم.
الدراسات السابقة:
وبمراجعة األدب التربوي نجد بعض الدراسات التي تناولت موضوع املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد،
• كدراسة الزحلف ( )2017التي هدفت إلى تقص ي أثر وسائل اإلنترنت على مهارات مصمم الجرافيك في األردن ،حيث استخدمت الدراسة املنهج
ً
ً
الوصفي التحليلي في إطار املسح امليداني ملجتمع الدراسة املكون من مصممي الجرافيك ذكورا وإناثا ،طلبة وأساتذة وممارس ي تصميم الجرافيك في
األردن ،وطبقت االستبانة على عينة بلغت مجموعها االجمالي ( )300مصمم ،تم توجيه أسئلة مغلقة لهم باملحاور الخمسة لألداة ،كما توصلت هذه
الدراسة إلى عدة نتائج ،أبرزها :أنه تعد وسائل اإلنترنت وسيلة تعليمية يمكن التعلم واإلستفادة منها ،وكما أظهرت النتائج وجود أثر لوسائل اإلنترنت
في رفع مستوى كفاءة ومهارة املصمم الجرافيكي ،وأنه تساعد وسائل اإلنترنت على توفير بيئة عمل يتم من خاللها التواصل بين عدد كبير من
مصممين الجرافيك بغض النظر عن أجناسهم وأعمارهم وثقافتهم ومعتقداتهم الدينية وموقعهم الجغرافي تمكنهم من إيجاد أعمال مشتركة فيما
بينهم ,وكما تمكن وسائل اإلنترنت العديد من املصممين بعرض ونشر مختلف تصاميمهم اإلبداعية واملبتكرة ،وأنه هناك بعض من وسائل اإلنترنت
قد تكون فيها الحماية قليلة أو معدودة بحيث تمكن بعض املستخدمين الوصول إلى التصاميم واستخدامها دون موافقة املصمم.
• وهدفت دراسة القرعان ( )2017بعنوان (تأثير التنمية املجتمعية على مهنة التصميم الجر افيكي) إلى استكشاف أثر التطور االجتماعي على
مهنة التصميم الجرافيكي ،والتحديات األخالقية واالجتماعية التي يواجهها املصممين بسبب التكنولوجيا التفاعلية الجديدة ،كما تستكشف
ً
الدراسة بعض القضايا املتعلقة بمعنى التصميم الجرافيكي كإعتباره شكل من أشكال الفنون أحيانا ،مقابل اعتباره شكل من أشكال علم االجتماع
ً
أو االتصال أحيانا أخرى ،الهدف الرئيس ي من الدراسة هو الوصول إلى فهم أفضل ملعنى التصميم الجرافيكي ودور مصمم الجرافيك في مجتمع
اليوم.
• هدفت دراسة ظاهر ( )2018إلى تعرف دور التصميم الجرافيكي والوسائط املتعددة في تطوير الكتب التعليمية اإللكتروني للصف الخامس
األساس ي بمادة الرياضيات ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليليّ ,
وتكون مجتمع الدراسة من جميع املدارس الخاصة العاملة واملكتملة املراحل
في محافظة العاصمة وتكونت من ( )43مدرسة خاصة في العاصمة عمان ،وتم أخذ ( )15مدرسة كعينة وتم تطوير أدوات الدراسة (االستبانة من
قبل الباحث للحصول على البيانات األولية تكونت من قسمين ،األول للحصول على بيانات تعريفية للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،واملؤهل
العلمي ،وسنوات الخبرة) والقسم الثاني اشتمل على بيانات متعلقة بقياس عالقة املتغير املستقل للدراسة ،وتم استخراج صدق وثبات األداة ،تم
تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي ( )2017 – 2016م ،وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية توصلت الدراسة إلى النتائج
التالية :أن هناك درجة عالية لدور التصميم الجرافيكي والوسائط املتعددة في تطوير الكتاب اإللكتروني ،وبأن هناك درجة عالية لدور تصميم
الكتاب اإللكتروني في تحسين إدراك الطلبة للمادة التعليمية ،أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤α
 )0.05في دور التصميم ال جرافيكي والوسائط املتعددة في تطوير الكتب التعليمية اإللكترونية للصف الخامس األساس ي حسب متغير الجنس
وسنوات الخبرة كما واظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05لدور التصميم الجرافيكي والوسائط املتعددة
في تطوير الكتب التعليمية اإللكترونية للصف الخامس األساس ي تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،وأن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
هم من اإلناث وبنسبة مئوية ( ،)%85وأن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة هم من الذين لديهم سنوات خبرة "  5سنوات فأقل
" وبنسبة مئوية ( ،)%45وأن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير املؤهل العلمي من حملة البكالوريوس وبنسبة مئؤية ( ،)%90وقد أثبتت هذه
الدراسة دور التصميم الجرافيكي والوسائط املتعددة في إعطاء الطلبة خيارات متعددة لفهم املادة التعليمية بكل سهولة ويسر.
• هدفت دراسة الشرايدة ( )2018إلى قياس درجة توافر معايير الجرافيكي في قصص األطفال املطبوعة في األردن ،والكشف عن مراحل اإلخراج
ً
الفني لقصص األطفال املطبوعة بدءا من مرحلة التصميم إلى مرحلة الطباعة ،والتعرف على األساليب والتقنيات املستخدمة في بناء قصص
األطفال ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم أداة الدراسة وهي عبارة عن إستمارة ّ
أعدها الباحث لجمع البيانات الخاصة بتطبيق معايير التصميم
ّ
املختصة تكونت هذه
الجرافيكي في قصص األطفال املطبوعة في األردن ،وبعد االطالع على الدراسات السابقة واملالحظة واملقابلة مع الشخصيات
األداة ,حيث تم التأكد من صدق وتحكيم وثبات األداة ،التي تألفت من خمسة محاور رئيسية مما ترتب على ذلك تحليل  5قصص أطفال صادرة من
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وزارة الثقافة للعام 2017/2016م بموافقة وإقرار من لجنة التحكيم ،تبنى الباحث املنهج الوصفي التحليلي وكانت أهم النتائج على النحو التالي:
منخفضة للمحاور الثالث األولى ،وفي املحور الرابع كان تصفيح الورق والطي متوافر في القصص ،في حين أن بقية املعايير كانت غير متوافرة.
• هدفت دراسة نشوان ( )2018إلى التعرف على درجة تطبيق اتجاهات التصميم الجرافيكي الحديثة على العالمة التجارية الرقمية في األردن،
ومعرفة أهمية اتجاهات التصميم الجرافيكي الحديثة ودرجة اطالع املصممين األردنيين عليها ،وتجيب هذه الدراسة على التساؤل األساس ي :ما هي
درجة تطبيق اتجاهات التصميم الجرافيكي الحديثة على العالمة التجارية الرقمية في األردن من قبل املصمم الجرافيكي األردني ,وما هي درجة اطالعه
عليها؟ ولتحقيق أهداف الدراسة استخدام الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام الباحث االستبانة كأداة لجمع املعلومات وتكونت من
محورين ،وقد تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية ومكونة من  30من املصممين األردنيين ذوي الخبرة  3سنوات على األقل ،وتوصلت نتائج
ً ً
الدراسة أن االطالع على االتجاهات الحديثة في التصميم الجرافيكي أمرا هاما لكل مصمم من وجهة نظر املصممين األردنيين ،وتشير النتائج إلى أن
االتجاهات الحديثة في التصميم الجرافيكي على إعطاء التصميم صفة املعاصرة والحداثة وكانت بمستوى مرتفع من وجهة نظر املصممين
ً
االردنيين ،وتشير النتائج أيضا إلى أن أهمية االتجاهات الحديثة في التصميم الجرافيكي تكمن في أنها تواكب التطور في عالم سريع التغيير ،وكما
ً
أثبتت الدراسة أن الوعي لدى املصممين األردنيين باالتجاهات الحديثة كان متوسطا ،وتوصلت الدراسة إلى أن املصممين األردنيين يتابعون الكثير
من املصممين العامليين لالستفادة من خبراتهم في تطبيق االتجاهات الحديثة في التصميم الجرافيكي حيث كانت النتيجة مرتفعة.
• تناولت دراسة عيس ى ( )Eissa,2012أثر املنظمات الجرافيكية املتقدمة في التدخل االستراتيجي على التحصيل األكاديمي ،والفعالية الذاتية،
والدافع لتعلم الدراسات االجتماعية في تدريس معاقي طلبة اإلعدادية ,وقد تناولت هذه الدراسة تأثير استخدام املنظمات الجرافيكية املتقدمة على
التحصيل الدراس ي ،والفعالية الذاتية ،والدافع لتعلم الدراسات االجتماعية في تعلم الطلبة املعاقين في اإلعدادية ،حيث تمت دعوة ما مجموعه 60
ً
طالبا تم التعرف عليهم من ذوي صعوبات التعلم للمشاركة ,وتم تقسيم العينة عشوائيا إلى مجموعتين تجريبيتين (ن =  23 ،30ذكور7 ،إناث)
وضابطة (ن =  21 ،30ذكور و  9إناث) ،واستخدم التحليل اإلحصائي لتحليل البيانات ،وقد بينت نتائج هذه الدراسة فاعلية البرنامج املستخدم في
ً
تحسين التحصيل الدراس ي والفعالية الذاتية والدافع لتعلم الدراسات االجتماعية لدى الطلبة املستهدفين ،واستنادا إلى النتائج ،دعت الدراسة إلى
فعالية استخدام املنظمات الجرافيكية على التحصيل الدراس ي ،والفعالية الذاتية ،والدافع لتعلم الدراسات االجتماعية في تعلم الطلبة املعاقين في
السنة الثانية من اإلعدادية.
• أجرى كونلي ) )Conley, 2008دراسة في الواليات املتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف عن أثر املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تحصيل
ً
ً
الطلبة في مادة التاريخ األمريكي وفهمهم التاريخي .اتبعت الدراسة منهجية تجريبية من خالل عينة مكونة من ( )60طالبا قسموا عشوائيا إلى
مجموعتين :مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها ( )30درست التاريخ األمريكي ملدة فصل باستخدام تقنية املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد إلى
جانب شرح املعلم ،ومجموعة ضابطة بلغ عدد افرداها ( )30درست بالطريقة االعتيادية في الغرفة الصفية ،ثم تم عقد اختبار تاريخي من نوع
االختيار من متعدد تكون من ( )30فقرة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل لصالح أفراد املجموعة
التجريبية تعزى لطريقة التدريس باملنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد ،كما إن التفكير التاريخي والقدرة على التحليل واالستنتاج كانت أفضل لديهم
من نظرائهم في املجموعة الضابطة.
• وفي دراسة إلتر ( (İlter,2016بعنوان (قوة املنظمات الجر افيكية :وأثرها على تعلم الطلبة والتحصيل وإثارة العواطف في الدراسات
االجتماعية) حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو دراسة الفعالية لثالثة أنواع من املنظمات الجرافيكية لتعليم املفردات وتطوير العواطف
املتعلقة باإلنجاز ،وركزت على آثار ألنواع مختلفة من منظمي الجرافيك على تعلم الكلمات ومختلف املشاعر في الدراسات االجتماعية ،وكانت هذه
الدراسة مصممة باملنهج شبه التجريبي من خالل مجموعات السيطرة غير املتكافئة باستخدام تصميم (االختبار القبلي واالختبار البعدي) ،حيث
تعلمت املجموعة التجريبية مجموعة من املفردات باستخدام تعريف خريطة املفهوم ،واستراتيجية استجواب الكلمة ودائرة خريطة التفكير ،في
حين تم تدريس املجموعة الضابطة الستخدام (السياق ( - )2االستجواب  -االستبيان) كعملية تعلم جديدة للمفردات من خالل السياق ،وكان
املشاركون في هذه الدراسة في املرتبة الرابعة من طالب مدرسة حكومية في بايبورت في تركيا ،وأظهرت النتائج أن مجموعة منظمي الرسوم الجرافيكية
ً
كانت أكثر نجاحا مما كانت عليه املجموعة الضابطة من حيث تحسين االعتراف باملعرفة والقفزات ذات املغزى في اكتساب معاني الكلمة والهدف
منها ,وباإلضافة إلى ذلك ،تبين أن استخ دام أنواع مختلفة من منظمات الرسوم الجرافيكية لها إيجابية كبيرة في التعبير عن املشاعر والعواطف
والتحصيل (أي التمتع ،واألمل والفخر) أكثر من عملية التعلم السياقية في الدراسات االجتماعية.
وهناك ً
أيضا بعض الدراسات التي تناولت موضوع التخيل التاريخي:
• كدراسة الخوالدة ( )2011التي هدفت للكشف عن أثر تطوير وحدة تعليمية باستخدام الخيال التاريخي في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة
الصف العاشر األساس ي في مبحث التاريخ ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار التفكير الناقد الذي صممه واطسون – جليزر
( )Watson – Glazer, 1964وطوره للنسخة العربية عبد السالم وسليمان ( ،)1982وللبيئة األردنية البرصان ( ،)2001وقد تم تحويل فقرات
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االختبار إلى فقرات بمضمون تاريخي بعد التحقق من صدق االختبار وثباته ,تكون االختبار من ( )100فقرة موزعة على خمسة اختبارات فرعية تمثل
ً
مهارات التفكير الناقد :االستنتاج ،ومعرفة املسلمات واالفتراضات ,واالستنباط ،والتفسير ،وتقويم الحجج ،وتكونت عينة الدراسة من ( )174طالبا
وطالبة من طلبة الصف العاشر األساس ي من أربع مدارس حكومية تابعة ملديرية التربية و التعليم ملنطقة عمان الثانية ،اختيرت بالطريقة
ً
العشوائية العنقودية في العام الدراس ي 2011 /2010م ،قسم املشاركون في الدراسة عشوائيا إلى مجموعتين )88( :طالبا وطالبة في املجموعة
ً
التجريبية التي درست الوحدة التعليمية املطورة ،و( )86طالبا وطالبة في املجموعة الضابطة التي درست الوحدة األصلية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
ً
هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05في مهارات التفكير الناقد ككل ولكل مهارة على حدة ،تعزى للوحدة التعليمية
لصالح املجموعة التجريبية التي درست الوحدة التعليمية املطورة ،وعدم وجود فروقا ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير الناقد تعزى للتفاعل
بين متغيري الجنس واملجموعة.
• هدفت دراسة العون ( )2012بعنوان (أثر االلعاب التعليمية املحوسبة في تنمية مهارة التخيل لدى طلبة رياض االطفال في البادية الشمالية
الشرقية األردنية) إلى التعرف على أثر االلعاب التعليمية املحوسبة في تنمية مهارة التخيل لدى طلبة رياض االطفال في البادية الشمالية الشرقية.
ً
ً
تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول على ( )31طالبا وطالبة مثلوا املجموعة التجريبية ،و( )25طالبا وطالبة مثلوا املجموعة الضابطة ،وقد
ً
اختيرت هذه املجموعات عشوائيا ،وألغراض الدراسة قام الباحث بتطوير برمجية الحاسب اآللي ،وإعداد البرنامج التعليمي واختبار تنمية التخيل.
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام طرق إحصائية وصفية ،تمثلت في املتوسطات الحسابية ،واالنحرفات املعيارية ،وطرق إحصائية تحليلية
ً
تضمنت تحليل التباين املصاحب ( ،)ANCOVAوأظهرت الدراسة النتائج اآلتية :عدم وجود فروقا ذات داللة إحصائية بين املجموعات الدراسية
ً
تعزى إلى جنس الطلبة ،ووجود فروقا ذات داللة إحصائية بين املجموعات الدراسية التجريبية والضابطة لصالح التجريبية التي تعلمت باأللعاب
التعليمية املحوسبة ،وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة يوص ي الباحث باآلتي :التوسع في تبني استخدام برمجيات وألعاب الحاسب
األلي للتعلم والتعليم في رياض األطفال ،أن تتبنى وزارة التربية والتعليم إنتاج برمجيات حاسب آلي تعليمية تحت إشراف مختصين من أستاذ ة
الجامعات وموجهي املقررات ومدرسيها ،وإجراء دراسات أخرى للتعرف الى تأثير األلعاب التعليمية املحوسبة وفاعليتها في املراحل الدراسية املختلفة.
• أجرى الحنان ( )2015دراسة في جمهورية مصر العربية هدفت إلى تعرف أثر وحدة مقترحة في التاريخ باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراض ي
املكتبي (الكومبيوتري) واالنغماري (االنغماس ي) لتنمية مهارات التخيل التاريخي لدى طلبة الصف األول اإلعدادي ،استخدم البحث املنهج شبه
ً
التجريبي في التجربة امليدانية للبحث ،تكونت عينة الدراسة من ( )44طالبا ،منهم ( )22شكلوا املجموعة التجريبية ودرسوا باستخدام التكنولوجيا و
( )22شكلوا املجموعة الضابطة ودرسوا بالطريقة التقليدية ،وتم تطبيق أدوات البحث (مرجعي الوحدة املقترحة وكتاب الطالب للصف األول
اإلعدادي باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراض ي املكتبي واالنغماس ي -اختبار مهارات التخيل التاريخي) ،وقد أظهرت النتائج وجود فرق دال
إحصائيا بين متوسطي درجات الطلبة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ملجموعة البحث في اختبار مهارات التخيل التاريخي لصالح املجموعة
التجريبية ,وهذا يؤكد تأثير الوحدة املقترحة في التاريخ باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراض ي املكتبي( الكومبيوتري(النغماري واالنغماس ي) لتنمية
مهارات التخيل التاريخي لدى طلبة الصف األول اإلعدادي.
• هدفت دراسة عتيلي ونصر ( )2015بعنوان (أثر تدريس التربية اإلسالمية باستراتيجيتي السرد القصص ي واإللكتروني في تحسين مهارات
التخيل لدى طالبات املرحلة األساسيةفي األردن) إلى تقص ي أثر تدريس التربية اإلسالمية باستراتيجيتي السرد القصص ي الشفوي والسرد
القصص ي اإللكتروني في تحسين مهارات التخيل لدى طالبات املرحلة األساسية في األردن ،تكونت عينة الدراسة من ( )90طالبة من الصف الخامس
ً
ً
األساس ي في ثالث مدارس اختيرت قصدا من منطقة ماركا التعليمية في عمان ،واختير أفراد الدراسة عشوائيا بواقع شعبة من كل مدرسة.
واستخدمت استراتيجية السرد القصص ي الشفوي في تدريس املجموعة التجريبية األولى ،واستراتيجية السرد القصص ي اإللكتروني في تدريس
املجموعة التجريبية الثانية ،في حين استخدمت الطريقة االعتيادية في تدريس طالبات املجموعة الضابطة ،لتحقيق هدف الدراسة استخدمت أداة
من إعداد الباحثين ،عبارة عن اختبار مقالي لقياس مهارات التخيل تكون من ( )36فقرة ،واستخدمت ثالث وحدات دراسية من منهاج التربية
ً
اإلسالمية للصف الخامس ،واعيدت صياغة محتوياتها في ست قصص ,روعي في بنائها قواعد كتابة القصة ،عولجت القصص ذاتها إلكترونيا.
أظهرت الدراسة وجود فروق دالة عند مستوى ( )α = 0.05بين أداء الطالبات على مهارات التخيل تعزى الستراتيجية التدريس املستخدمة ،لصالح
ً
استراتيجية السرد القصص ي الشفوي ،استراتيجية السرد القصص ي اإللكتروني ،ووجود فروق دالة إحصائيا بين أداء طالبات املجموعتين
التجريبيتين على مهارات التخيل لصالح املجموعة التجريبية األولى.
• تهدف دراسة الشمري ( )2016إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس مادة االجتماعيات على التحصيل وتنمية مهارات التفكير
ً
قصديا من ثانوية النعمان بن مقرن ،وذلك بسبب
الناقد لدى طلبة الصف األول ثانوي في اململكة العربية السعودية ،حيث تم اختيار عينة الدراسة
ً
تعدد الشعب ،فتم اختيار شعبتين من أصل ثالث شعب بمجموع ( )54طالب ،وتم توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيري الدراسة إلى مجموعتين
تجريبية وعددهم( ،)27وأخرى ضابطة وعددهم ( ،)27وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين التجريبية
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ً
والضابطة عند مستوى الداللة ( )α = 0.05لصالح املجموعة التجريبية ،مما يشير إلى وجود أثر دال إحصائيا ملدخل التدريس باستخدام
ً
استراتيجية التخيل مقارنة بالتدريس بالطريقة التقليدية في االختبار البعدي للتحصيلظن ووجود فروقا ذات داللة إحصائية بين املجموعتين
التجريبية والضابطة عند مستوى الداللة ( )α = 0.05لصالح املجموعة التجريبية ،مما يشير إلى وجود أثر للتدريس باستخدام استراتيجية التخيل
مقارنة بالتدريس بالطريقة التقليدية في تنمية التفكير الناقد.
• كما تبين في دراسة للباحثين معروف ومرواد وسليمان ( ) 2016بعنوان (برنامج مقترح قائم على تكنولوجيا الو اقع االفتراض ي لتنمية التخيل
ً
التاريخي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي) أهمية توظيف تكنولوجيا الواقع االفترض ي في تدريس التاريخ ،نظرا لقدرتها على إعادة تمثيل األحداث
التريخية وخلق بيئات تعلم افتراضية ممتعة ،حيث اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين
متوسطي درجات الطلبة في التطبيقين القبل والبعد الختبار مهارات التخيل التاريخي لصالح التطبيق البعدي لالختبار ،كما وحقق البرنامج املقترح
القائم على تكنولوجيا الواقع االفتراض ي درجة كبيرة من التأثير في تنمية مهارات التخيل التاريخي لدى الطلبة مجموعة البحث.
• هدفت دراسة كمال ( )2017بعنوان (أثر استخدام نظرية التعلم املستند إلى الدماغ في تدريس التاريخ على تنمية مهارات التخيل التاريخي
والتفكير الجانبي لتالميذ املرحلة اإلبتدائية) إلى التحقق من أثر استخدام نظرية التعلم املستند إلى الدماغ في تدريس التاريخ على تنمية مهارات
التخيل التاريخي والتفكير الجانبي لتالميذ املرحلة اإلبتدائية للعام الدراس ي 2017/2016م ،وتكونت عينة البحث من ( )80تلميذ من تالميذ الصف
السادس اإلبتدائي تم تقسيمهم إلى مجموعتين ,مجموعة تجريبية تكونت من ( )40تلميذ ودرست باستخدام نظرية التعلم املستند للدماغ،
ومجموعة ضابطة وتكونت من ( )40تلميذ ودرست بالطريقة العادية ،وتم استخدام منهج التجريبي لتحقيق أهداف البحث وإعداد أدواته التي
ً
تمثلت في :اختبار مهارات التخيل التاريخي ,واختبار مهارات التفكير الجانبي ،وقد أوضحت نتائج البحث وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى
( )0.05بين متوسطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التخيل التاريخي واختبار مهارات التفكير
الجانبي لصالح املجموعة التجريبية ،كما أظهرت النتائج وجود حجم تأثير كبير لتوظيف نظرية التعلم املستند إلى الدماغ في تدريس التاريخ وفي
تنمية مهارات التفكير الجانبي والتخيل التاريخي لدى تالميذ املجموعة التجريبية ،وقد انتهى البحث بتقديم مجموعة من التوصيات من أهمها
ضرورة توفير بيئة تعلمية آمنة خالية من التهديد والتوتر ومليئة بالتحديات املتنوعة واملنابسة ملستويات لتالميذ ،ضرورة عقد ورش عمل لتدريب
ً
املعلمين قبل وأثناء الخدمة على كيفية التدريس باستخدام نظرية التعلم املستند إلى الدماغ ،كما قدم البحث عددا من البحوث املقترحة التي
ترتبط بتوظيف نظرية التعلم املستند إلى الدماغ ,والتخيل التاريخي والتفكير الجانبي قي تدريس التاريخ.
• استهدفت دراسة مرواد ( )2017التعرف على فاعلية تصور مقترح الستخدام الشعر كمنظم متقدم في تدريس التاريخ لتنمية مهارات التخيل البنائي
لالحداث التاريخية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ،حيث تم اعداد قائمة بمهارات التخيل البنائي لألحداث التاريخية إذ تضمنت القائمة سبعة
مهارات رئيسة يندرج تحتها ( )32مهارة فرعية ،كما تم اعداد تصور مقترح الستخدام الشعر كمنظم متقدم في تدريس وحدة الخلفاء الراشدين
وتطبيقه على عينة من طالبات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة بنت الشاطئ اإلعدادية بدمياط والتي بلغ عددها ( )70طالبة حيث تم تقسيمهم
بالتساوي إلى مجموعتين إحداها ضابطة تم تدريس الوحدة لها باستخدام الطريقة التقليدية ،واألخرى تجريبية تم تدريس الوحدة لها باستخدام
الشعر كمنظم متقدم ،كما تم إعداد اختبار مهارات التخيل البنائي لألحداث التاريخية وتطبيقه على طالبات عينة البحث ورصد النتائج ومعالجتها
ً
إحصائيا ،وقد اظهرت نتائج البحث فاعلية التصور املقترح في تنمية مهارات التخيل البنائي لألحداث التاريخية لدى عينة البحث إذ بلغت قيمة
ً
الكسب املعدل لبالك ( )1.27وهي تدل طبقا لبالك على فاعلية التصور املقترح في تنمية مهارات التخيل البنائي لألحداث التاريخية لدى طالبات
عينة البحث ألنها أكبر من الواحد الصحيح ،كما تم قياس حجم التأثير للتصور املقترح حيث تم حساب قيمة ( )dللمتغير املستقل (التصور املقترح)
على املتغير التابع (مهارات التخيل البنائي لألحداث التاريخية) وذلك عن طريق حساب مربع إيتا ( ,)ή2وقد بلغت قيمة مربع إيتا ( ή( )0.94(2كما
بلغت قيمة ( )dاملقابلة لها والتي تعبر عن حجم التأثير ( )7.92وبما أن قيمة ( )dأكبر من ( )0.8فإن ذلك يشير إلى حجم تأثير مرتفع أو كبير للتصور
املقترح.
• أجرت ويلليامز ) )Wiliams,2013دراسة في بريطانيا هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الخيال التاريخي في تنمية املهارات التاريخية والفهم عند
طالب املرحلة األساسية .اتبعت الدراسة منهجية كمية ونوعية ،حيث تم توزيع استبانة على معلمي الدراسات االجتماعية في ( )15مدرسة حول
ً
الخيال التاريخي ،حيث بلغ عدد املعلمين واملعلمات ( )30فردا ،ثم تم إجراء مقابالت نوعية مع املعلمين ،وتسجيل املالحظات الصفية حول تفاعل
الطالب ودور الخيال التاريخي في الفهم .وقد أظهرت الدراسة أن غالبية املعلمين يوظفون الخيال التاريخي في حصصهم ،كما بينت النتائج أن الخيال
التاريخي يعمل على تنمية االستقصاء والتفكير التاريخي والقدرة على التعاطف وبالتالي امتالك الفهم التاريخي وازدياد التحصيل.
• وهدفت دراسة هورتون)" )Horton, 2014أنا كندا" :استكشاف املسؤولية االجتماعية في الدراسات االجتماعية باستخدام الخيال التاريخي
للشباب البالغين) تستكشف هذه الورقة تثقيف الشباب بمفهوم املواطنة والديمقراطية مع التركيز على التقاطع بين القراءة والقيم ،وتحديدا رعاية
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املسؤولية االجتماعية ،واستخدام إطار مصمم مسبقا لتعليم املسؤولية االجتماعية ،وأظهرت النتائج أن عددا كبيرا من الشباب البالغين تستخدم
سلسلة الخيال التاريخي للنظر في إمكانيات تعلم مواد الدراسات االجتماعية وتدريس الخيال التاريخي في الفصول الدراسية.
• وفي دراسة ليميسكو ) (Lemisko, 2004بعنوان (الخيال التاريخي :كولينغ وود  Collingwoodفي الفصول الدراسية) الفيلسوف واملؤرخ آر جي
( ) R.G. Collingwoodوضعت نظرية كولينغ وود كنهج إلعادة بناء املعرفة عن املاض ي الذي يعتمد على الخيال التاريخي ,تقول هذه الورقة أن نظرية
كولينغ وود تقدم للمعلمين أسباب استخدام املقاربات البنائیة في فصولهم وأنه يمكن تكييف نهجه لتطوير تعليم االستراتيجيات التي تعترف بأهمية
ً
الخيال البشري في عملية التعلم ،والجوانب الهامة لنهج كولينغ وود النظري ،ووصفا للطريقة املقترحة لها للتعامل معها وسيتم توفير املواد واملصدر
األساس ي ،واستراتيجية تعليمية لتخيل املاض ي ،على أساس طريقة خاصة بها.
• وقد أجريت دراسة آكتين ) (Aktin,2016بعنوان (تحليل سيميوتيك  semiotic analysisالستخدام مهارات التفكير التاريخي في مرحلة ما قبل
املدرسة) لتحديد كيف يتعلم األطفال ما قبل املدرسة خيالية املاض ي باستخدام مهارات الخيال في عملية التفكير التاريخي ،وكان املشاركون في
ً
الدراسة عددهم  14طفال حضروا مرحلة ما قبل املدرسة ،تم جمع بيانات الدراسة من خالل الصور التي رسمها األطفال ومن خالل املقابالت التي
أجريت معهم حول هذه الصور ،ثم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها وفقا لتقنية التحليل السيميوتيكية  semiotic analysisضمن إطار
ً
أسلوب البحث النوعي ،ووفقا لنتائج الدراسة ،يمكن القول أن مهارات الخيال التاريخي في مرحلة ما قبل املدرسة لألطفال النامية مستقلة عن
العمر ،ويمكن القول أن املهارات الحركية غير املطورة لألطفال وجهودهم لتغيير مفهوم ينظر في رسوماتهم لتشكيل املاض ي على تصور اليوم
(املفارقة في التفكير) وهو ما يجعل من الصعب أن يؤلف الخيال الناجح ،ومع ذلك فإن مدى التفاعل القصير لألطفال مع األشياء التاريخية
واألرقام؛ ومصالحهم وتصوراتهم غير كافية ،وعامل الجنس له عالقة في اختالف كيفية تخيل األطفال للخيال التاريخي.
مشكلة الدراسة:
انبثقت مشكلة الدراسة الحالية من الحوارات واللقاءات التي أجراها الباحثان مع معلمين حول طرق تدريس مباحث الدراسات االجتماعية للطلبة
في املدارس ,حيث الحظ الباحثان أن هناك عدم رضا عند معظم معلمي الدراسات االجتماعية عن قلة التنويع في استخدام استراتيجيات حديثة في
تدريس مبحث التاريخ ،بل إن البعض قد اشتكى من الطريقة التي يتم بها عرض املحتوى التعليمي في مناهج التاريخ الذي يقتصر على النصوص ّ
املجردة
ً
أحيانا على بعض أنماط التفكير التاريخي
واألشكال والصور والخرائط التقليدية ،وإن وجدت بعض الصور التوضيحية إال أنها قد تكون مقتصرة
ومهاراته.
ّ
كما أكد كثير من املعلمين أن املحتوى التعليمي ال يسعفهم في توظيف استراتيجيات تدريس حديثة تساعد على تحقيق مستويات تفكيرية عليا
عند الطلبة ،لذلك إرتآى الباحثان بأن يتم إدخال التكنولوجيا في تدريس مبحث التاريخ في امليدان التربوي والتعليمي ،وتوظيف تقنيات متطورة
وبرمجيات حديثة في تطوير وحدات تعليمية من مناهج وكتب التاريخ التي تم تأليفها من قبل وزارة التربية والتعليم والتي يتم تدريسها للطلبة في املدارس
الحكومية في األردن ،ولوجود قصور في بعض الدراسات العربية واألجنبية في تطوير وحدات تعليمية باستخدام البرمجيات والتقنيات الحديثة ثالثية
األبعاد في تدريس مبحث التاريخ وغيرها من املباحث األخرى ،لذلك جاءت هذه الدراسة لتعمل على تطوير وحدة تعليمية من كتاب التاريخ للصف
الثامن األساس ي في ضوء توظيف املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد وقياس أثرها في تنمية مهارات التخيل التاريخي لدى الطلبة.
كما كان ال ّطالع الباحثين على املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد والتي ّ
تم توظيفها في عدد من الدراسات مثل دراسة الطواها( ،)2014ودراسة
الرواشدة( ،)2009ودراسة ظاهر( ،)2018ودراسة بيتروس وميلدريد ) ،(Petros & Mildred,2018ودراسة ماير وويسكر)Meyer, and Wisker
) ،(2011ودراسة كونلي )ً ،)Conley,2008
دورا بإحساس الباحثين بأن إعادة تنظيم محتوى مبحث التاريخ في ضوء هذه املنظمات ربما يسهم في تحقيق
ّ
املرجوة التي من أجلها ّ
يدرس مبحث التاريخ.
الغايات واألهداف
فرضيات الدراسة:
لتحقق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسية للدراسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على اختبار مهارات التخيل التاريخي تعزى لكل
من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما) ،ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
ّ
الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية
تعزى لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة ّ
تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية
تعزى لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
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ّ
الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة ّ
الشخصيات التاريخية تعزى لكل
تخيل
من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
الس ّ
تخيل ّ
الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة ّ
ببية التاريخية تعزى لكل
من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
ّ
الفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية تعزى
لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
الفرضية الفرعية السادسة  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل األحداث املستقبلية تعزى
لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
الفرضية الفرعية السابعة  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة طرح البدائل التاريخية تعزى لكل من
(الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية :تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية املوضوع الذي تناولته ،حيث تفيد هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم وكافة املؤسسات التربوية
من مدارس وجامعات ومعاهد وكليات مجتمع وغيرها من املؤسسات التعليمية في تطوير كافة املناهج الدراسية بشكل عام ،وكذلك يستفيد طلبة
املدارس والجامعات ،واملعلمين وأساتذة الجامعات في جميع املؤسسات التعليمية والتربوية ،وكذلك املهندسين واملبرمجين واملصممين في كيفية تدريس
وتصميم وبرمجة الدروس والوحدات الدراسية واملناهج التعليمية على اختالف تخصصاتها والفئات العمرية التي تتعامل معها.
األهمية التطبيقية :وتأتي أهمية تطبيق هذه الدراسة في التطوير والتحديث املستمر في طرق وأساليب استخدام التكنولوجيا في التعليم ،وكذلك
التدريب على كيفية تصميم البرمجيات الهندسية ثالثية األبعاد وإدخالها في التعليم ،وبناء استراتيجيات تدريس حديثة ومواكبة للعصر الرقمي
والتكنولوجي في تدريس الطلبة والدارسين واملتعلمين بإستخدام هذه التقنيات الحديثة في تدريس املناهج الدراسية وإعادة تصميمها وتطويرها بقالب
جديد ،بحيث تتناسب مع جمي ع املستويات الثقافية ،والتعليمية ،والعمرية ،وفي كافة التخصصات سواء في التعليم ،أو الطب ،أو الهندسة ،أو علم
التصميم الجرافيكي ،أوعلم الحاسوب ،أو حتى في مناهج العلوم والرياضيات والفنون و الدراسات االجتماعية وغيرها الكثير.
التعريفات اإلجرائية:
املنظمات الجر افيكية ثالثية األبعاد  :3D Graphic Organizersهي مجموعة وسائل ورسومات وصور بصرية ومرئية منظمة ومصممة بأشكال
هندسية ثالثية األبعاد يتم عرضها على الطلبة على شكل برمجية متطورة مقسمة إلى خمسة دروس لوحدة تاريخ األندلس ،حيث يتم عرضها على أجهزة
الحواسيب لدى كل طالب للدخول إلى البرمجية بنفسه ،وقراءة الدروس واإلجابة على أسئلتها والتحرك داخل القصر املصمم لهذا الغرض بطريقة
العرض التلفزيوني الثالثي األبعاد ،من قبل مصممين ومهندسين معماريين مختصين في برمجية األتوكاد وبرمجية  3D MAXوغيرها من البرمجيات
املتطورة في الرسم الهندس ي ،وسوف يتم استخدمها في الدراسة الحالية إلعادة تنظيم املادة التاريخية وترتيبها بشكل واضح وسليم يتناسب مع القدرات
العقلية ومستويات تفكير الطلبة واملرحلة العمرية ،مما يسهم في تحقيق أهداف تدريس مبحث التاريخ.
مهارات التخيل التاريخي  : Historical Imagination Skillsهي مجموعـة من املهارات واإلجراءات التي يسلكها الطلبة أثناء مواقف التعلم املختلفة من
أجل تحقيق األهداف املنشودة من تدريس مبحث التاريخ والوحدة التعليمية املطورة باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد ،ويمكن قياسها من
خالل إختبار مهارات التخيل التاريخي ،حيث تساعد هذه املهارات الطلبة على تخيل األحداث واملواقف التاريخية ،وتصور بدائل وتفصيالت لألحداث
التاريخية ،وتخطيه ملكان وزمان وقوع األحداث التاريخية ،وتخيل دور الشخصيات في وقوع األحداث ،واسترجاع الصور العقلية للمعلومات والخبرات
السابقة حول األحداث التاريخية وتنظيمها في صور جديدة ،والتنبؤ باألحداث املستقبلية واتخاذ القرار.
طلبة الصف الثامن األساس ي : Eighth Grade Primary studentsهم أفراد العينة الذين يدرسون مبحث التاريخ في هذه املرحلة العمرية في املدارس
الحكومية كمنهاج خاص للصف الثامن األساس ي ،والذين سيتم تطبيق أدوات الدراسة جميعها عليهم ،وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية (سيتم
تدريسها باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد) ،وضابطة (سيتم تدريسها بالطريقة االعتيادية املوصوفة في دليل املعلم) حسب إجراءات
الدراسة ,واألساليب اإلحصائية املتبعة في اإلجابة عن أسئلتها وفرضياتها.
تطوير وحدة  : Developing an Instructional Unitويقصد بها إضافة معلومات إثرائية وأنشطة تقنية وتصاميم هندسية ووسائل بصرية جرافيكية
ثالثية األبعاد على وحدة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي ،باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد والتي هي
على شكل برمجية هندسية متطورة قائمة على املجسمات الهندسية ثالثية األبعاد ،كما وسيتم اعتماد أسلوب اإلضافة واإلثراء في عملية التطوير.
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تطويروحدة تعليمية باستخدام املنظمات الجر افيكية ثالثية األبعاد في تدريس مبحث التاريخ....

حدود الدراسة ومحدداتها:
الحدود الزمانية واملكانية :تم تطبيق هذه الدراسة على طلبة الصف الثامن األساس ي في مدارس مديرية تربية الزرقاء الثانية للعام الدراس ي / 2019
.2020
الحدود البشرية :طلبة الصف الثامن األساس ي الذكور واإلناث.
الحدود املوضوعية :تتحدد نتائج الدراسة بما وفرته من شروط حول اختيار عينة الدراسة ،وحجمها وأدواتها من حيث صدقها وفاعلية ثباتها ،كما
تتحدد نتائج هذه الدراسة بالطريقة التي تم اعتمادها في تطبيق أدوات الدراسة بموجبها ،وكذلك طبيعة التحليل اإلحصائي املستخدم في تحليل نتائجها
لإلجابة عن تساؤالتها.
الطريقة واإلجراءات:
ً
تم اختيار طلبة الدراسة البالغ عددهم ( )160طالبا وطالبة بالطريقة القصدية من طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية الزرقاء الثانية والبالغ
عددهم (ً )2920
طالبا وطالبة ،موزعين على ( )64مدرسة ،منها ( )32مدرسة لإلناث ،و ( )32مدرسة للذكور ،وتضم ( )108شعبة ،منها ( )54شعبة
لإلناث وتضم ( )1458طالبة و ( )56شعبة للذكور وتضم (ً )1462
طالبا ،حيث قام الباحثان باختيار مدرستين تابعتين ملدارس مديرية تربية وتعليم
الزرقاء الثانية وهي( :مدرسة أم شريك األنصارية الثانوية املختلطة للبنات ،ومدرسة الشهيد راشد الزيود الثانوية للبنين) ،وقام الباحثان باختيار أربع
شعب بواقع شعبتين من كل مدرسة وبالطريقة العشوائية ،ثم ّ
تم تقسيم الشعب األربع إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية وتتألف من شعبة من الذكور،
وشعبة إناث بحيث يتم تدريسهم الوحدة املطورة بناء على املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد ،في حين تم تدريس الوحدة ذاتها لطلبة املجموعتين
ً
الضابطتين بالطريقة االعتيادية املوصوفة في دليل املعلم ،ويوضح الجدول رقم ( )1توزيع أفرد عينة الدراسة تبعا ملتغيري (املجموعة والجنس).
ً
جدول( :)1توزيع أفرد عينة الدراسة تبعا ملتغيري (املجموعة والجنس)
الجنس
ذكر
أنثى

املجموعة
الضابطة
املجموع

ذكر
أنثى

التجريبية
املجموع

العدد
40
40
80
40
40
80

مادة الدراسة:
تطوير الوحدة التعليمية في ضوء املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد:
قام الباحثان بتطوير وحدة تعليمية في ضوء املنظمات الجرافيكية ،وفق اإلجراءات اآلتية:
ّ
 .1اطالع الباحثين على األدب التربوي والدراسات السابقة العربية واألجنبية ،واملتعلقة بكيفية تطبيق املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في
التدريس ،مثل :دراسة الطواها( ،)2014ودراسة الرواشدة( ،)2009ودراسة ظاهر( ،)2018ودراسة بيتروس وميلدريد )،(Petros & Mildred,2018
ودراسة ماير وويسكر (  ، (Wiske& Meyer, 2011ودراسة كونلي ).)Conley,2008
 .2تحديد الهدف من تطوير الوحدة التعليمية ،وهو تضمين املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي ،وقياس
أثرها في تنمية مهارات التخيل التاريخي.
 .3اختيار الوحدة الخامسة من كتاب التاريخ للصف الثامن ،تحت عنوان (تاريخ األندلس وحضارتها) ،كوحدة دراسية مقترحة ألغراض التطوير،
وإعاد ة صياغة الوحدة الدراسية املطورة في ضوء املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد.
 .4صياغة نتاجات عامة للوحدة املطورة.
 .5اعتماد أسلوب اإلضافة واإلثراء في التطوير من خالل املعلومات اإلثرائية واألنشطة والصور الالزمة ،ومن ثم تم إضافة كل ذلك بما يتناسب مع
طبيعة محتوى الوحدة مع املحافظة على املحتوى الرئيس ي املتضمن في الكتاب املدرس ي قبل التطوير.
 .6تم إعداد دليل املعلم ،ويحتوي على ما يلي :ارشادات عامة للمعلم يتم مراعاتها أثناء تنفيذ الوحدة املطورة ،والنتاجات الخاصة لكل درس ومراعاة
تنوعها (معرفية ،وجدانية ،ومهارية) ،املفاهيم واملصطلحات ،معلومات إضافية للطالب ،أساليب مراعاة الفروق الفردية ،التكامل ،األنشطة
واملواد الالزمة وزمن وأسلوب التنفيذ ،إجابات األسئلة املطورة ،استراتيجيات التقويم ،ومصادر التعلم.
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 .7تم تضمين املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد من خالل أنشطة يتم تنفيذها في ضوء تصميم أدوات تعليمية مبتكرة وسهلة التعلم تعزز املفاهيم
األساسية وتحفز جميع الطالب نحو التعلم ,مثل :رسوم ثالثية األبعاد ،وأشكال ومجسمات ،وخرائط تاريخية ،وصور شخصيات تاريخية ووسائل
جرافيكية بصرية مختلفة األشكال واملسميات.
 .8تم إضافة معلومات وصور ومجسمات ثالثية األبعاد وخرائط تاريخية ،وكذلك صور لشخصيات تاريخية ،وبما يتناسب مع محتوى الدروس
والتصاميم الجرافيكية ثالثية األبعاد.
 .9تم وضع تقويم في نهاية كل درس من دروس الوحدة.
صدق الوحدة التعليمية املطورة:
للتأكد من صدق الوحدة املطورة ،تم عرضها بصورتها األولية على لجنة من املحكمين مؤلفة من ( )10من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
األردنية في تخصصات مناهج تدريس عامة ومناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها وتقنيات تعليم ،والقياس والتقويم ،للتأكد من مدى
مناسبتها لألهداف التي وضعت لتحقيقها ومستوى املرحلة العمرية املوجهة لها ،وما يتبع ذك من إضافة وتعديل ملحتوى الوحدة ومضمونها من محتوى
وأنشطة ومصادر التعلم وطرائق تدريس واستراتيجيات تقويم ،وقد تم أخذ كافة مالحظات وآراء املحكمين بعين االعتبار وتم التعديل على الوحدة
املطورة في ضوئها.
تجريب الوحدة التعليمية املطورة:
تم تجريب بعض دروس الوحدة التعليمية املطورة على عينة من طلبة الصف الثامن األساس ي في مدارس مجتمع املدارس املشابهة لظروف املدارس
التي تم اختيارها كعينة للدراسة بهدف التأكد من وضوح محتواها وعباراتها وصياغاتها وأنشطتها وتسجيل املالحظات التي أبداها الطلبة أثناء تجريب
تلك الدروس ،والوقت املستغرق في شرح الدروس وأية مالحظات مرتبطة بفهم واستيعاب األدوار واملهام املطلوب تنفيذها من قبل الطلبة.
أدوات الدراسة:
اختبارمهارات التخيل التاريخي:
ً
لتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتطوير اختبار التخيل التاريخي اعتمادا على مراجعة الدراسات السابقة واألدب النظري ذات االرتباط
بموضوع التخيل التاريخي ومنها :دراسة الخوالدة ( ،)2011والخوالدة ( ،)2014ودراسة آكتين ( ،)Aktin,2016ودراسة نوفل وسعيفان( ،)2011ودراسة
ويليامز ) ،)Wiliams,2013ودراسة الحنان( ،)2015ودراسة عبد هللا وسليمان والجمل( ،)2012ودراسة الجزار وأحمد( ،)2003ودراسة معروف
وسليمان ومرواد ( ،)2016وفي ضوء ذلك قام الباحثان ببناء اختبار مهارات التخيل التاريخي مؤلف من ( )20سؤال من نوع املقالي ،وكل سؤال من أسئلة
االختبار هو عبارة عن مهارة من مهارات التخيل التاريخي ،وستكون العالمات املرتفعة من نصيب اإلجابات اإلبداعية ،موزعة على سبع مهارات فرعية
ّ
تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية ولها ثالثة أسئلة ،ومهارة ّ
تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية ولها سؤاالن ،ومهارة ّ
(مهارة ّ
الشخصيات
تخيل
الس ّ
التاريخية ولها ثالثة أسئلة ،ومهارة تخيل ّ
ببية التاريخية ولها سؤال واحدة ،ومهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية ولها سؤاالن ،ومهارة تخيل األحداث
املستقبلية ولها سؤاالن ،ومهارة طرح البدائل التاريخية ولها سؤاالن).
صدق اختبارالتخيل التاريخي:
للتحقق من الصدق الظاهري الختبار التخيل التاريخي ومهاراته الفرعية تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من املحكمين مؤلفة من ()13
ً
مختصا (من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية في تخصصات التاريخ ،والقياس والتقويم ،وأساليب التدريس ،وتكنولوجيا التعليم ،ومناهج
الدراسات االجتماعية ،وتربية خاصة ،وعلم النفس التربوي) حيث طلب منهم تحكيم أسئلة االختبار ،وتحديد مدى مناسبتها لألهداف واملهارة التي تنتمي
إليه ،ومناسبة الصياغة اللغوية للفقرات ،وما يتبع ذلك من حذف وإضافة وتعديل ألسئلتها ،وقد تم أخذ كافة مالحظات وآراء املحكمين بعين االعتبار
شريطة إجماع ( ) %80من املحكمين على الفقرات التي تحتاج إلى تعديل أو حذف أو إضافة ،إال إذا كانت مالحظات أحد املحكمين جوهرية وال يمكن
التغاض ي عنها ،وبهذا تم حذف ( )5فقرات.
صدق البناء:
الستخراج دالالت صدق البناء لالختبار ،استخرجت معامالت ارتباط ملهارات االختبار مع االختبار ككل في عينة استطالعية من خارج عينة
الدراسة مكونة من (ً )40
طالبا وطالبة ،حيث تم تحليل مهارات االختبار وحساب معامل ارتباط كل مهارة مع املقياس ،حيث إ ّن معامل االرتباط هنا يمثل
داللة للصدق بالنسبة لكل مهارة ،وذلك كما في الجدول(.)2
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جدول( :)2قيم معامالت االرتباط بين املهارات واالختبار ككل
معامل االرتباط مع االختبار ككل

املهارة

مهارة ّ
تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية
مهارة ّ
تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية
ّ
ّ
مهارة تخيل الشخصيات التاريخية
الس ّ
مهارة تخيل ّ
ببية التاريخية
مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية
مهارة تخيل األحداث املستقبلية
مهارة طرح البدائل التاريخية

0.80
0.75
0.73
0.79
0.77
0.78
0.75

يتبين من الجدول ( )2أن معامالت ارتباط املهارات مع االختبار كل تراوحت ما بين ( )0.80-0.73ويالحظ من القيم سالفة الذكر بصدق البناء؛ أن
معامل ارتباط املهارات مع االختبار ككل لم يقل عن معيار (.)0.20
ثبات اختبارمهارات التخيل التاريخي:
للتأكد من ثبات اختبار التخيل التاريخي ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )Test - retestبتطبيق االختبار ،وإعادة تطبيقه بعد
أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكونة من (ً )40
طالبا وطالبة ،ومن ثم تم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين تقديراتهم في
املرتين ،الجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ( :)3معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين تقديرات أفراد العينة االستطالعية في اختبار التخيل التاريخي في املرتين
املهارة
مهارة ّ
تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية
مهارة ّ
تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية
ّ
مهارة ّ
الشخصيات التاريخية
تخيل
ّ
ّ
مهارة تخيل السببية التاريخية
مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية
مهارة تخيل األحداث املستقبلية
مهارة طرح البدائل التاريخية
اختبار التخيل التاريخي ككل

معامل االرتباط
0.75
0.77
0.76
0.73
0.79
0.74
0.76
0.77

الداللة اإلحصائية
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ً
وقد تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طلبة الصف الثامن على اختبار مهارات التخيل التاريخي القبلي تبعا ملتغير
املجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام (ت) ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
ً
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار(ت) تبعا ملتغيراملجموعة على أداء طلبة الصف الثامن األساس ي على اختبار مهارات التخيل
التاريخي القبلي
اختبار مهارات التخيل التاريخي
القبلي

املجموعة
تجريبية

املتوسط الحسابي
10.75

االنحراف املعياري
7.64

ضابطة

9.11

7.36

قيمة ت
1.38

درجات الحرية
158

الداللة اإلحصائية
0.17

يتبين من الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى إلى املجموعة (ضابطة ،تجريبية) في مهارات التخيل التاريخي لدى
طلبة الصف الثامن األساس ي في مبحث التاريخ في القياس القبلي.
تصحيح اختبارالتخيل التاريخي:
ولتقدير مستويات أداء الطلبة على اختبار مهارات التخيل التاريخي املحددة بصورة موضوعية ،استخدم الباحثان أسلوب التقدير الكمي
( ،(Rubricبحيث تم وضع مستويات أداء تقابل كل مهارة كما يلي:
ً
ّ
أوال :املستوى القوي (املرتفع) ويخصص له ثالث درجات وله مؤشرات محددة تتمثل في صلة األفكار اإلبداعية والتخيلية ومدى ارتباطها باملوضوع،
وأسلوب التعبير عن اإلجابة بشكل سليم وصياغة فقرات أسئلة االختبار بطريقة منظمة ،وعرض األفكار بتسلسل ومنطقية وإبداع ،والترابط بين
عناصر السؤال وبين اإلجابة املتوقعة ،وعرض الحقائق التاريخية بطريقة تخيلية وكافية واإلجابة على فقرات االختبار باحتراف ّ
وتميز.
ً
ثانيا :املستوى املتوسط ويخصص له درجتان ،وقد اشتمل على عدة مؤشرات أهمها عرض األفكار بطريقة منظمة وتخيلية لكنها بشكل غير كاف مما
يؤدي إلى إهمال بعض جوانب السؤال املطروح وغياب بعض التفاصيل.
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تطويروحدة تعليمية باستخدام املنظمات الجر افيكية ثالثية األبعاد في تدريس مبحث التاريخ....
ً
ثالثا :املستوى الضعيف ويخصص له درجة واحدة ،ويتكون هذا املستوى من عدة مؤشرات أهمها التعبير عن بعض األفكار املتعلقة بالسؤال املطروح
ولكن دون وجود أية ترابط بين األفكار مع غياب ذكر التفاصيل بشكل ملحوظ ،ووجود بعض الحقائق واألفكار التي ليس لها عالقة بالسؤال املطروح وال
تنتمي ملهارات التخيل التاريخي.
ر ً
ابعا :املستوى الضعيف جدا ويخصص له صفر درجة ،ويتكون هذا املستوى من وجود األفكار التي ليس لها عالقة بالسؤال املطروح ،وال وجود ألية
ترابط بين األفكار الرئيسة وليس لها أي صلة بمهارات التخيل التاريخي ،أو أنه لم يتم اإلجابة ًّ
نهائيا على السؤال لعدم القدرة على التخيل وتنظيم األفكار
بطريقة إبداعية.
املعالجات اإلحصائية:
تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسطات املعدلة ألداء أفراد املجموعتين (التجريبية والضابطة) على اختبار مهارات
التخيل التاريخي ،وتطبيق تحليـ ـ ــل التباين ثنائي االتجاه (  )2 way ANCOVAللتعرف على الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على اختبار مهارات
ً
التخيل التاريخي ككل تبعا ملتغيري (الجنس ،املجموعة) والتفاعل بينهما.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
سيتم في هذا الجزء عرض نتائج الدراسة ومناقشتها املتعلقة بأثر الوحدة التعليمية املطورة باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في
تدريس مبحث التاريخ في تنمية مهارات التخيل التاريخي لدى الصف الثامن األساس ي.
النتائج املتعلقة بالفرضية الرئيسية للدراسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على اختبار مهارات التخيل
التاريخي تعزى لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينها).
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن
ً
على اختبار مهارات التخيل التاريخي ككل وفقا للوحدة التعليمية املطورة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي ،الجدول
( )5يوضح ذلك.
جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارات التخيل التاريخي لدى طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية
الزرقاء الثانية
تجريبية

الجنس

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

41.80
22.15
30.48

1.68
6.32
14.02

41.80
19.15
30.48

15.05
3.18
9.11

4.11
4.54
7.36

19.15
21.88
22.01

11.50
13.05
1.019

املتوسط املعدل

ذكر
أنثى
املجموع

4.80
6.56
7.64

القبلي

22.15
21.88
22.01

املتوسط املعدل

القبلي

15.80
5.70
10.75

البعدي

ضابطة
البعدي

32.33
20.16

يتبين من الجدول ( )5وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي الختبار مهارات التخيل التاريخي لدى طلبة الصف
الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف املجموعة التجريبية والجنس والتفاعل بينهما.
وللتحقق من الفروق الظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي إلختبار مهارات التخيل التاريخي؛ تم إجراء تحليل التباين
املصاحب املتعدد ( )2 way MANCOVAلدرجات تمثل مجموعتي الدراسة لطلبة الصف الثامن األساس ي إلختبار مهارات التخيل التاريخي ،كما تم
ً
اإلحصائيات.
تطبيق تحليل التباين املصاحب ( ،)2 way ANCOVAويبين الجدول ( )6هذه
ً
جدول ( :)6تحليل التباين املصاحب للقياس القبلي والبعدي الختبار التخيل التاريخي ككل تبعا ملتغيري (املجموعة ،الجنس) والتفاعل بينهما
املستقل
املجموعة
الجنس
التفاعل (املجموعة × الجنس)
التخيل التاريخي  /املصاحب
الخطأ
املجموع
املجموع مصحح

مجموع املربعات
2967.32
3202.07
4917.62
16.38
3452.60
136793.00
26595.49

درجات الحرية
1
1
1
1
155
160
159
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متوسط املربعات
2967.32
3202.07
4917.62
16.38
86.79

قيمة F

34.19
36.89
56.66
0.19

الداللة اإلحصائية
0.00
0.00
0.00
0.66

حجم األثر
0.18
0.19
0.27
0.00
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ً
ً
يتبين من الجدول ( ،)6وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05على درجات مهارات التخيل التاريخي ككل تبعا ملتغير
ً
املجموعة ،وبالعودة إلى املتوسطات الحسابية يتبين أن هذه الفروق كانت لصالح املجموعة التجريبية .علما أن حجم األثر الذي تم استخراجه بواسطة
مربع إيتا( )η2بلغ ( ،)0.18ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن استخدام الوحدة التعليمية املطورة في تدريس مادة التاريخ يساهم في تقديم مادة تعليمية
معدة بشكل قادر على تنمية املهارات التخيلية للطلبة ,كما يرى الباحثان أن استخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تدريس التاريخ ساهم في
خلق جو من اإليجابية واملتعة التي ساهمت بدورها في تنمية مهارات التخيل التاريخي.
ً
ً
كما يتبين من الجدول ( ،)6وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05درجات مهارات التخيل التاريخي ككل تبعا ملتغير الجنس،
ً
وبالعودة إلى املتوسطات الحسابية يتبين أن هذه الفروق كانت لصالح الذكور علما أن حجم األثر الذي تم استخراجه بواسطة مربع إيتا( )η2بلغ
ً
ً
( ،)0.19ووجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05على درجات مهارات التخيل التاريخي ككل تبعا للتفاعل بين املجموعة والجنس،
ً
وبالعودة إلى املتوسطات الحسابية يتبين أن هذه الفروق كانت لصالح الذكور في املجموعة التجريبية ،علما أن حجم األثر الذي تم استخراجه بواسطة
مربع إيتا( )η2بلغ ( ،)0.27ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الوحدة املطورة ساهمت في تعزيز عملية التخيل اإلبداعية من خالل إدراك األشياء بأبعاد
ثالثية مثيرة لالنتباه ،ومحفزة على التفكير وتنشيط الذاكرة بشكل أكبر ،فالطلبة يستخدمون من خالل الوحدة جميع عملياتهم العقلية في التفكير
والتخيل والتذكر والفهم واالستيعاب والتحليل والتركيب واالستنتاج والربط بين األحداث التاريخية بشكل منطقي ،ويمكن تبرير هذه النتيجة بأن
ً
الذكور أكثر قدرة على التفاعل مع التكنولوجيا والبرمجيات والتقنيات الحديثة واملواقف التعليمية اإللكترونية مقارنة باإلناث ،واتفقت هذه النتائج مع
دراسة الخوالدة(  ،)2011ودراسة آكتين ) ،)Aktin, 2016ودراسة نوفل وسعيفان( ،)2011دراسة ويليامز ) ،)Wiliams,2013ودراسة الحنان(،)2015
ودراسة عبد هللا وسليمان والجمل( ،)2012ودراسة الجزار ،وأحمد( ،)2003ودراسة معروف وسليمان ومرواد(.)2016
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة ّ
تخيل زمان وقوع
األحداث التاريخية تعزى لكل من (الوحدة املطورة ,والجنس ,والتفاعل بينهما).
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن
ً
على مهارة ّ
تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية وفقا للوحدة التعليمية املطورة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي،
الجدول ( )7يوضح ذلك.
ً
جدول( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة ّ
تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية تبعا ملتغيري للمجموعة والجنس
والتفاعل بينهما

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

البعدي

البعدي

ذكر
أنثى

2.33
1.40

1.59
1.55

5.75
4.23

0.49
0.62

5.45
4.57

2.48
1.03

1.38
0.97

4.28
3.83

2.06
2.19

4.13
3.93

املجموع

1.86

1.63

5.01

1.66

5.01

1.75

1.39

4.03

1.61

4.03

املتوسط املعدل

الجنس

تجريبية
القبلي

ضابطة
القبلي

4.69
4.34

يتبين من الجدول ( )7وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة ّ
تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية لدى
طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.
ّ
وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل زمان وقوع األحداث
ً
ً
اإلحصائيات.
التاريخية تبعا ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما ،ويبين الجدول ( )8هذه
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جدول ( :)8تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية وفقا للوحدة التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في
ً
القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا
مجموع املربعات درجات الحرية
1
30.53

املستقل
املجموعة
الجنس
التفاعل (املجموعة × الجنس)
ّ
تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية /مصاحب
الخطأ
املجموع
املجموع مصحح

متوسط املربعات
30.53

الداللة اإلحصائية حجم األثر
0.08
0.000

قيمة F

12.44

1.45
13.38

1
1

1.45
13.38

0.59
5.54

0.44
0.02

0.000
0.04

1.15
365.54

1
149

1.15
2.45

0.47

0.50

0.000

3731.00
463.94

160
159

ً
يتبين من الجدول ( ،)8وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل زمان وقوع
ً
ً
األحداث التاريخية تبعا ملتغير املجموعة ،حيث بلغت قيمة ( )12.44()Fوهي قيمة دالة إحصائيا وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق
لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى مهارة تخيل زمان وقوع
ً
ً
األحداث التاريخية تبعا ملتغير الجنس ،ووجود فروق بين املتوسطات الحسابية للمهارة تبعا للتفاعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة
التجريبية ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استراتيجيات وأساليب التدريس التقليدية ال تساعد الطلبة على تنمية قدراتهم التخيلية ،حيث أن غالبية
الطرق املتبعة في تدريس التاريخ تعتمد على أن يقوم املعلم بإلقاء الدرس على مسامع الطلبة على شكل معلومات نظرية؛ فيتلقاها الطلبة حتى وإن كانت
مجردة من التوضيح ،أو على شكل مواد دراسية على الطلبة دراستها وحفظها ،في حين أن استخدام الوحدة التعليمية املطورة باستخدام املنظمات
الجرافيكية ثالثية األبعاد يتيح للطلبة القدرة على إنتاج صور ذهنية مجردة ترتبط باألفكار واملعاني ،واألشياء غير ّ
الحسية وذلك من خالل تحفيز العقل
ٍ
وإثارته للتفكير والتخيل إلنتاج بدائل متنوعة ومتجددة لألفكار.
ّ
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل مكان وقوع
األحداث التاريخية تعزى لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن
ً
على مهارة ّ
تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية وفقا للوحدة التعليمية املطورة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي،
الجدول ( )9يوضح ذلك.
ً
جدول( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة ّ
تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية تبعا ملتغيري املجموعة والجنس
والتفاعل بينهما

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

ذكر
أنثى
املجموع

4.18
1.13
2.65

1.28
1.54
2.08

8.70
6.55
7.29

0.65
0.85
2.88

8.09
6.49
7.29

3.65
0.80
2.23

1.39
1.18
2.15

5.88
4.40
5.48

3.43
2.74
2.29

6.77
4.18
5.48

املتوسط املعدل

الجنس

تجريبية
القبلي

البعدي

ضابطة
القبلي

البعدي

7.29
5.48

يتبين من الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة ّ
تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية لدى
طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.
ّ
وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل مكان وقوع األحداث
ً
ً
اإلحصائيات.
التاريخية تبعا ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما ،ويبين الجدول ( )10هذه
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جدول ( :)10تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية وفقا للوحدة التعليمية والجنس والتفاعل
ً
بينهما في القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا
املستقل
املجموعة
التفاعل (املجموعة × الجنس)
ّ
تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية/مصاحب

مجموع املربعات
110.22
8.33
3.68
576.91
7695.00
1179.74

الخطأ
املجموع
املجموع مصحح

درجات الحرية
1
1
1

متوسط املربعات قيمة F
21.70
110.22
1.64
8.33
0.72
3.68

1
149
160

الداللة اإلحصائية حجم األثر
0.13
0.00
0.01
0.20
0.00
0.40

5.08

ً
يتبين من الجدول ( ،)10وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل مكان وقوع
ً
ً
األحداث التاريخية تبعا ملتغير املجموعة ،حيث بلغت قيمة ( )21.70()Fوهي قيمة دالة إحصائيا وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق
لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى مهارة تخيل مكان وقوع
ً
عا ملتغير الجنس والتفاعل بين املجموعة والجنس ،وبعزو الباحثان هذه النتيجة ً
أيضا إلى أن أفراد املجموعة التجريبية تعرضوا
األحداث التاريخية تب
للوحدة التعليمية املطورة والتي تتضمن الكثير من الصور واملشاهد ،والدروس ،واألشكال ،واملجسمات ثالثية األبعاد ،والتي تساهم في تمكين الطلبة من
ترسيخ املعلومات التاريخية من خالل التأمل واملالحظة واالستنتاج والتحليل والربط بين األحداث التاريخية ،والقدرة على اتخاذ القرار؛ مما يعزز مقدرته
على تخيل األحداث التاريخية وتحليلها والتعرف على عناصرها ومكوناتها ومعرفة أسبابها ونتائجها ،األمر الذي ينعكس على زيادة قدرته على التخيل
ً
التاريخي للشخصيات واألماكن التاريخية وطرح البدائل وتخيل زمان ومكان األحداث التاريخية ،واكتشاف التسلسل الزمني والتاريخي املوجود بصريا
بتأمل وتفكير إبداعي ومنطقي لكل األحداث التي ّ
مر بها تاريخ األندلس ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كونلي ) )Conley, 2008التي أظهرت وجود أثر
إيجابي للمنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ األمريكي وفهمهم التاريخي.
ّ
ّ
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل الشخصيات
التاريخية تعزى لكل من (الوحدة املطورة ,والجنس ,والتفاعل بينهما).
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن
ً
ّ
على مهارة ّ
الشخصيات التاريخية وفقا للوحدة التعليمية املطورة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي ،الجدول
تخيل
( )11يوضح ذلك.
ً
ّ
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة ّ
الشخصيات التاريخية تبعا ملتغيري املجموعة والجنس
تخيل
والتفاعل بينهما

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

ذكر
أنثى
املجموع

2.08
1.25
1.66

1.93
2.25
2.12

8.05
4.15
6.10

0.85
3.73
3.40

8.22
2.41
5.31

2.48
0.35
1.41

1.13
0.95
1.49

2.58
2.90
2.74

2.72
3.32
3.56

4.01
3.04
3.53

املتوسط املعدل

الجنس

تجريبية
القبلي

البعدي

ضابطة
القبلي

البعدي

5.83
3.00

ّ
يتبين من الجدول ( )11وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة ّ
الشخصيات التاريخية لدى طلبة
تخيل
الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.
ّ
ّ
وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل الشخصيات التاريخية
ً
ً
اإلحصائيات.
تبعا ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما ،ويبين الجدول ( )12هذه
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ّ
جدول ( :)12تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة ّ
الشخصيات التاريخية وفقا للوحدة التعليمية والجنس والتفاعل بينهما
تخيل
ً
في القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا
مجموع املربعات
143.46
98.63
417.60
0.66
1162.46
5171.00
2046.94

املستقل
املجموعة
الجنس
التفاعل (املجموعة × الجنس)
ّ
ّ
الشخصيات التاريخية/مصاحب
تخيل
الخطأ
املجموع
املجموع مصحح

متوسط املربعات
143.46
98.63
417.60
0.66
7.80

درجات الحرية
1
1
1
1
149
160
159

الداللة اإلحصائية حجم األثر
0.11
0.00
0.08
0.00
0.26
0.00
0.00
0.77

قيمة F
18.39
12.64
53.53
0.09

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة ّ
تخيل
يتبين من الجدول ( ،)12وجود فروق دالة
ً
ً
ّ
الشخصيات التاريخية تبعا ملتغير املجموعة ،حيث بلغت قيمة ( )18.39()Fوهي قيمة دالة إحصائيا وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن
الفروق لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى مهارة ّ
تخيل
ً
ّ
الشخصيات التاريخية تبعا ملتغير الجنس والتفاعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة التجريبية ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن
استخدام الوحدة املطورة ساهم في تكون الروايات التاريخية من خالل القدرة على الكشف عن نوايا األشخاص املعنيين ،والصعوبات التي واجهتهم،
والعالم املعقد الذي مثل هذه الشخصيات التاريخية ،فمن املمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطلبة الذكور يمتلكون ثقة أكبر أثناء سير الحصة
ّ
واالندماج بعملية التعلم بشكل أفضل ،ولديهم مهارة أعلى على التخيل بحيث يرون أنفسهم أقدر على التفاعل مع املعلم وطريقة تدريسه وأسلوبه،
والبيئة التي يجري فيها التعلم والتعليم ،وطريقة عرض الوحدة التعليمية باستخدام برمجية ثالثية األبعاد تحاكي خياله وتحفزه على اإلتقان والفن
ّ
والتصميم واإلبداع؛ إذ إن الطالب خالل الدرس يقوم بدور املفكر والباحث عن املعلومة بنفسه ،بينما املعلم يقوم بدور املسهل وامليسر للتعل م
ً
ً
والتفكير ،مما يجعل البيئة التعليمية مناسبة للتعلم ومثيرة للتخيل التاريخي ،وكذلك تجعل تنمية التخيل التاريخي واكتساب مهاراته أمرا واقعا وواضحا
ً
وسهال ّ
وميسرا.
الس ّ
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل ّ
ببية
التاريخية تعزى لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن
ً
الس ّ
على مهارة تخيل ّ
ببية التاريخية وفقا للوحدة التعليمية املطورة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي ،الجدول ()13
يوضح ذلك.

ً
الس ّ
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخيل ّ
ببية التاريخية تبعا ملتغيري للمجموعة والجنس والتفاعل
بينهما

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

ذكر
أنثى
املجموع

1.50
0.43
0.74

0.50
0.93
0.81

2.90
2.15
2.10

0.30
0.43
1.19

2.59
1.61
2.10

1.00
0.13
0.56

0.55
0.33
0.63

1.30
0.90
1.53

1.20
1.30
1.15

2.24
0.81
1.53

املتوسط املعدل

الجنس

تجريبية
القبلي

البعدي

ضابطة
القبلي

البعدي

2.36
1.26

الس ّ
يتبين من الجدول ( )13وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة تخيل ّ
ببية التاريخية لدى طلبة الصف
الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.
ً
الس ّ
وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل ّ
ببية التاريخية تبعا
ً
اإلحصائيات.
ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما ،ويبين الجدول ( )14هذه
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الس ّ
جدول ( :)14تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل ّ
ببية التاريخية وفقا للوحدة التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في
ً
القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا
مجموع املربعات

املستقل
املجموعة
الجنس
التفاعل(املجموعة × الجنس)
الس ّ
تخيل ّ
ببية التاريخية/مصاحب
الخطأ
املجموع
املجموع مصحح

درجات الحرية

10.51
15.95
2.41
0.03
119.09
754.00
228.38

متوسط املربعات
10.51
15.95
2.41
0.03
0.80

1
1
1
1
149
160
159

الداللة اإلحصائية

قيمة F
13.15
19.96
3.02
0.04

0.00
0.00
0.08
0.85

حجم األثر
0.08
0.12
0.02
0.00

ً
الس ّ
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل ّ
ببية
يتبين من الجدول ( ،)14وجود فروق دالة
ً
ً
التاريخية تبعا ملتغير املجموعة ،حيث بلغت قيمة ( )13.15()Fوهي قيمة دالة إحصائيا وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق لصالح
ّ
املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى مهارة ّ
الشخصيات التاريخية
تخيل
ً
تبعا ملتغير الجنس لصالح الذكور ،بينما ال توجد فروق تعزى للتفاعل بين املجموعة والجنس ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام املنظمات
الجرافيكية ثالثية األبعاد في تدريس التاريخ يسهم في تنمية قدرة الطلبة على اكتساب أطر معرفية متنوعة من خالل تفسير مجريات التاريخ وأحداثه؛
وتعريف الطلبة باملراحل التاريخية وإكسابهم مهارة التحليل وتأمل األحداث واألفكار ،والوعي بأهمية التعبير عن األفكار بطريقة إبداعية ومنطقية،
ً
الس ّ
إيجابا على آدائهم في مهارة تخيل ّ
ببية التاريخية ،وهذا يتوافق مع ما ورد في دراسة
سواء من خالل الكالم أو الكتابة أو الرسم ،وهذا ما انعكس
ويلليامز( )Wiliams, 2013التي أشارت إلى أن استخدام الخيال التاريخي يسهم في تنمية املهارات التاريخية والفهم عند الطلبة.
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل نتائج
األحداث التاريخية تعزى لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن
ً
على مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية وفقا للوحدة التعليمية املطورة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي ،الجدول
( )15يوضح ذلك.
ً
جدول( :)15املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية تبعا ملتغيري للمجموعة والجنس
والتفاعل بينهما

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

ذكر
أنثى
املجموع

2.20
0.58
1.39

0.88
3.13
1.41

5.40
2.28
3.84

0.59
2.30
2.30

5.64
1.41
3.53

1.83
0.25
1.04

0.71
0.59
1.02

1.65
1.38
1.52

1.78
1.90
2.35

2.30
2.73
2.51

املتوسط املعدل

الجنس

تجريبية
القبلي

البعدي

ضابطة
القبلي

البعدي

3.89
2.15

يتبين من الجدول ( )15وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية لدى طلبة
الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.
وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية
ً
ً
اإلحصائيات.
تبعا ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما ،ويبين الجدول ( )16هذه
جدول ( :)16تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية وفقا للوحدة التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في القياس
ً
البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا
املستقل
املجموعة
الجنس
التفاعل (املجموعة × الجنس)
تخيل نتائج األحداث التاريخية/مصاحب
الخطأ
املجموع
املجموع مصحح

مجموع املربعات
41.79
36.65
249.11
6.93
611.64
2355.00
896.64

درجات الحرية
1
1
1
1
149
160
159

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،9العدد ،2021 -1ص69-47 :

متوسط املربعات
41.79
36.65
249.11
6.93
3.43

قيمة F
12.17
10.67
72.54
2.02 2

الداللة اإلحصائية
0.00
0.00
0.00
0.16

حجم األثر
0.08
0.07
0.33
0.01
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تطويروحدة تعليمية باستخدام املنظمات الجر افيكية ثالثية األبعاد في تدريس مبحث التاريخ....
ً
يتبين من الجدول ( ،)16وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل نتائج
ً
ً
األحداث التاريخية تبعا ملتغير املجموعة ،حيث بلغت قيمة ( )12.17()Fوهي قيمة دالة إحصائيا وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق
لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى مهارة تخيل نتائج األحداث
ً
التاريخية تبعا ملتغير الجنس والتفاعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة التجريبية ،ويرى الباحثان أن استخدام الوحدة التعليمية
املطورة ساهم في حل املشكلة األساسية التي تواجه تدريس مادة التاريخ املتمثلة بالطريقة التقليدية املتبعة في تدريس مادة التاريخ ،والتي تعتمد على
حفظ املعلومات وتلقينها من حيث الكمية وليس الكيفية ،مما أدى إلى شكوى الطلبة وشعورهم بضعف جدوى دراستهم ،فضعفت مشاركتهم في العملية
التعليمية ،ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن استخدام الوحدة التعليمية املطورة في تدريس مبحث التاريخ يسهم في تقديم مادة تعليمية مع ّدة بطريقة
تقنية تساعد في تنمية املهارات التخيلية للطلبة الذكور واإلناث ،ولكن عند الذكور بشكل أكبر وقد يعود ذلك لطبيعة شخصية الذكور في قدرتهم على
التخيل ،أو إتقان استخدام التقنية ثالثية األبعاد والتكنولوجيا ومهاراتها في التنقل بين الدروس داخل القصر وتحريك املجسمات واألشكال والخرائط
والصور ،والتفاعل مع املعلومة واإلجابة عن األسئلة بكل يسر وسهولة ،كما أن استخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تدريس التاريخ ساهم في
إيجاد جو من اإليجابية واملتعة في التعلم ،وكذلك القدرة على تنمية مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية لديهم.
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل األحداث
املستقبلية تعزى لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن
ً
على مهارة تخيل األحداث املستقبلية وفقا للوحدة التعليمية املطورة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي ،الجدول ()17
يوضح ذلك.
ً
جدول( :)17املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخيل األحداث املستقبلية تبعا ملتغيري للمجموعة والجنس
والتفاعل بينهما

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

2.38
0.58
1.48

املتوسط املعدل

ذكر
أنثى
املجموع

2.65
0.83
1.74

1.14
1.58
1.65

5.60
3.55
4.58

0.55
2.40
2.39

6.00
1.62
3.81

1.13
1.01
1.40

2.03
2.05
2.04

2.18
2.21
2.41

2.58
3.02
2.80

املتوسط املعدل

الجنس

تجريبية
القبلي

البعدي

ضابطة
القبلي

البعدي

4.21
2.41

يتبين من الجدول ( )17وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة تخيل األحداث املستقبلية لدى طلبة الصف
الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.
ً
وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل األحداث املستقبلية تبعا
ً
اإلحصائيات.
ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما ،ويبين الجدول ( )18هذه
جدول ( :)18تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة تخيل األحداث املستقبلية وفقا للوحدة التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في القياس
ً
البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا
املستقل
املجموعة
الجنس
التفاعل (املجموعة × الجنس)
تخيل األحداث املستقبلية/مصاحب
الخطأ
املجموع
املجموع مصحح

مجموع
املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة F

الداللة اإلحصائية

حجم األثر

44.12

1

44.12

11.29

0.00

0.07

39.13

1

39.13

1.02

0.00

0.06

246.84

1

246.84

63.19

0.00

0.30

10.14

1

10.14

2.59

0.11

0.02

582.08

149

3.91

2701.00

160

951.99

159

ً
يتبين من الجدول ( ،)18وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل األحداث
ً
ً
املستقبلية تبعا ملتغير املجموعة ،حيث بلغت قيمة ( )11.29()Fوهي قيمة دالة إحصائيا وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق لصالح
املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،9العدد ،2021 -1ص69-47 :
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تطويروحدة تعليمية باستخدام املنظمات الجر افيكية ثالثية األبعاد في تدريس مبحث التاريخ....
ً
تبعا ملتغير الجنس والتفاعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة التجريبية ،ويرى الباحثان أن استخدام الوحدة التعليمية املطورة هدف
إلى تعميق فهم مجريات األحداث التاريخية في أذهان الطلبة من خالل جذبهم إلى املعلومات ،مما ساهم في تنمية التخيل التاريخي لدى الطالب ،مما
يجعله أكثر قدرة على فهم الحاضر وتصور املستقبل ً
بناء على هذا الفهم ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الوحدة املطورة باستخدام املنظمات الجرافيكية
ثالثية األبعاد تؤدي إلى تبسيط املعلومات ،مما يسهل إدراكها واستيعابها ،وهذا يؤدي إلى تحسين قدرة الطلبة على إدراك املهارات الخاصة بالتخيل
بشكل أفضل؛ ألن الطالب يستخدم في هذه الوحدة املطورة أكثر من حاسة في تشكيل املعلومات وتحليلها في الدماغ عند مشاهدة البرمجية ثالثية
األبعاد ،والتنقل بين الدروس داخل القصر للتعرف على تاريخ األندلس من خالل الصور واملجسمات واملعلومات املنتشرة على الجدران في كل غرفة من
غرف القصر وباحاته ،واألسئلة اإلثرائية واإلضافية واإلبداعية والتقويمية لكل درس من دروس الوحدة املطورة ،مما يؤدي إلى إدامتها في ذاكرته حيث
يشارك الطالب في التعلم املستقل والذاتي وحب االستطالع والبحث عن املعلومة بنفسه ،ويزيد من مشاركته اإليجابية في املوقف التعليمي ،وهي بذلك
ّ
تحسن من مستويات الفهم واالستيعاب والتخيل التاريخي لدى الطلبة.
النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية السابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية( )α = 0.05بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة طرح البدائل
التاريخية تعزى لكل من (الوحدة املطورة ،والجنس ،والتفاعل بينهما).
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن
ً
على مهارة طرح البدائل التاريخية وفقا للوحدة التعليمية املطورة (تاريخ األندلس وحضارتها) من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي ،الجدول ()19
يوضح ذلك.
ً
جدول ( :)19املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة طرح البدائل التاريخية تبعا ملتغيري للمجموعة والجنس والتفاعل
بينهما

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط املعدل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

ذكر
أنثى
املجموع

املتوسط املعدل

القبلي

القبلي

املتوسط املعدل

الجنس

تجريبية
البعدي

ضابطة
البعدي

1.33

0.76

5.40

0.67

5.57

1.25

0.81

1.45

1.93

2.60

4.01

0.10

0.50

2.38

2.37

1.28

0.05

0.22

1.93

2.10

1.70

1.56

0.71

0.89

3.43

2.45

3.43

0.65

0.84

2.15

2.24

2.15

يتبين من الجدول ( )19وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة طرح البدائل التاريخية لدى طلبة الصف
الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.
ً
وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة طرح البدائل التاريخية تبعا
ً
اإلحصائيات.
ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما ،ويبين الجدول ( )20هذه
ً
جدول ( :)20تحليل التباين املصاحب ( )2 way ANCOVAعلى مهارة طرح البدائل التاريخية وفقا للوحدة التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في
ً
القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا
املستقل
املجموعة
الجنس
التفاعل (املجموعة × الجنس)
طرح البدائل التاريخية/مصاحب
الخطأ
املجموع
املجموع مصحح

مجموع املربعات
66.58

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة F

1

66.58

76.37

1

76.37

21.70

112.02

1

112.02

31.83

8.10

1

8.10

2.30

524.35

149

3.52

2180.00

160

936.78

159

الداللة اإلحصائية

حجم األثر

18.92

0.00

0.11

0.00

0.13

0.00

0.18

0.13

0.02

ً
يتبين من الجدول ( ،)20وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة طرح البدائل
ً
ً
التاريخية تبعا ملتغير املجموعة ،حيث بلغت قيمة ( )18.92()Fوهي قيمة دالة إحصائيا وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق لصالح
املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى مهارة تخيل طرح البدائل التاريخية
ً
تبعا ملتغير الجنس والتفاعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة التجريبية ،ويفسر الباحثان هذه النتيجة بأن الوحدة املطورة تساهم في
تنمية قدرة الطالب على استكشاف قدر ما من الخبرات من أجل الوصول إلى هدف ،وقد يكون هذا الهدف الفهم ،أو اتخاذ القرار أو التخطيط أو حل
املشكالت أو الحكم على ش يء ما؛ مما ساهم في تنمية مهارة طرح البدائل التاريخية ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن الوحدة املطورة زادت من فاعلية
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،9العدد ،2021 -1ص69-47 :
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دور الطلبة في إتقان وفهم واستيعاب املحتوى التعليمي ،وكان لها األثر في تحسين القدرات العقلية وربطها بالخبرات السابقة وتنمية امليول واملواهب
ّ
اإلبداعية لديهم ،مما نتج عنه ّ
تحسن في العمليات اإلدراكية من خالل قدرتهم على التركيز والتذكر واسترجاع املعلومات ،والتفاعل مع النص التاريخي
وفهمه ،مما نتج عنه ّ
تطور جوانب مهمة في شخصية الطلبة من جميع النواحي ،املعرفية واملهارية والوجدانية واإلجتماعية ،وغيرها.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كونلي ) )Conley, 2008التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل لصالح أفراد املجموعة
التجريبية تعزى لطريقة التدريس باملنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد ،كما أنها اتفقت مع دراسة الحنان ( )2015التي أشارت إلى وجود أثر وحدة
مقترحة في التاريخ باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراض ي املكتبي (الكومبيوتري) واالنغماري (االنغماس ي) لتنمية مهارات التخيل التاريخي.
التوصيات:
ً
بناء على ما سبق توص ي الدراسة بما يلي:
 .1أن يهتم املعلمون باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تدريسهم ملبحث التاريخ في الصفوف املختلفة ،واستخدامها في كافة املباحث
التعليمية.
 .2أن تهتم وزارة التربية والتعليم في األردن بتطوير كتب التاريخ بما يتناسب مع املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد باستخدام البرمجيات والتقنيات
التفاعلية املتطورة.
 .3ضرورة تدريب املعلمين على آليات املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد وفنياتها وكيفية اإلعداد لها لتطبيقها بصورة فاعلة ،من خالل عقد دورات
تدريبية وتأهيلية لهم في جميع املراحل التعليمية ،وإجراء ندوات ومناقشات على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم واملدارس.
 .4إجراء دراسات مشابهة في مناطق تعليمية أخرى في األردن ،ملعرفة أثر املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد على متغيرات أخرى ،وفي مراحل عمرية
مختلفة ،وتطبيقها على مباحث تعليمية أخرى غير مبحث التاريخ مثل ،مبحث العلوم والرياضيات واللغة العربية ،وغيرها.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
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االبتدائية" .مجلة البحوث النفسية والتربوية.153-117 :)3(18 :
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Abstract: This study aimed to develop a teaching unit using 3D graphic Organizers in teaching history and
measure its impact on developing the historical imagination skills among the students of the eighth grade.
To achieve the objectives of the study, the researcher adopted that quasi- experimental approach as well as
developing a unit according to using 3D graphic organizers and checking its validity and reliability, and was
developed a test in applying the pre-test and the post-test of the historical imagination skills, contains (15)
questions, The researcher administrated the unit on eighth grade students in second Zarqa educational
directorate totaling (160) male and female students; divided into four groups; two experimental groups,
one for girls (40), and the other for boys (40), and two control groups, one for girls totaling (40), and one
for boys (40) students in schooling year 2019\ 2020.
The results showed that there was a positive impact for developing a teaching unit through using the 3D
graphic Organizers in the teaching of history on developing the historical imagination skills among the
eighth grade. The results also concluded statistically significant differences in the level of the historical
imagination skills as a whole depending on the variable of gender in favor of males, and statistically
significant differences at sig. (α=0.05) in the historical imagination skills according to the interaction
between the group and the gender in favor of the males in the experimental group. The study recommended
the need to conduct more studies in order to develop school curricula according to using the 3D graphic
Organizers in the teaching of all curriculums, and on developing the historical imagination skills among the
students.

Keywords: Developing an Instructional Unit; 3D Graphic Organizers; History; Historical imagination Skills;
eighth Grade.
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