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أثر استخذام اسرتاتيجية القصة املرجتلة يف تنمية مهارتي
املرونة والطالقة اإلبذاعية لذي عينة من طالبات الرتبية
اخلاصة يف كلية الذراسات التطبيقية وخذمة اجملتمع /جامعة
امللك سعىد
منيرة محيل المصبحيين
قسم التربية الخاصة ،كمية التربية
جامعة الجوف
الممخص_ ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى تأثير القصة المرتجمة

يعد من أكبر النعم التي حباىا اهلل لئلنسان ،لذلك كان لزاما عميو

عمى نمو ميارتي الطبلقة والمرونة اإلبداعية لدى طالبات قسم التربية

استغبلل ىذه الميزة وذلك من خبلل تنميتو ثم استغبللو لموصول

الخاصة المستوى الثالث.

إلى كل جديد ومبتكر ،ألن سكوت وات [ُ ،]1يشير إلى أن غالبية

تكونت عينة البحث من ( )20طالبة تم اختيارىن عشوائياً من بين

البشر ،تستخدم  %10أو أقل من قدراتيم العقمية ،ميممين بذلك

طالبات قسم التربية الخاصة المستوى الثالث والبالغ عددىن ()104

كل فرد إلى تقوية
مخزوناً ىائبلً من الطاقة العقمية ،لذلك يدعو ّ

طالبة .قسمت العينة إلى تجريبية ( )10طالبات وضابطة ()10

قدراتو الذىنية ،واستغبلل طاقاتو العقمية الكامنة ،ولن يتأتى ذلك إال

طالبات ،وتم تطبيق اختبار تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي الصورة (أ)

من خبلل اإليمان المطمق الذي ال يشوبو شائب بأن اإلبداع ليس

كاختبار قبمي وبعدي ،ولتحقيق ىدف الدراسة تم إعداد برنامج يتألف من

حك ار عمى فرد دون آخر وال عمى أمة من األمم دون غيرىا ،ألن

( )8جمسات بواقع جمستين في األسبوع لمدة أربعة أسابيع خبلل الفصل

دي بونو [ ]2أكد أن التفكير ميارة يمكن أن تتحسن بالتدريب

الدراسي الثاني لمعام الدراسي ( ،)2011،2010تألف البرنامج من

والتعميم ،كميارة الكتابة والقراءة باستخدام أساليب مبتكرة وفعالة

مجموعة من عناوين أو بدايات أو نيايات لقصص واقعية وخيالية

[.[3

ويطمب من الطالبات بناء ىذه القصة بشكل جماعي وارتجالي ،وقد
أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية في

لذلك استمر كثير من الباحثين والتربويين في بناء البرامج

بعد الطبلقة والمجموع الكمي لميارتي الطبلقة والمرونة لصالح المجموعة

المختمفة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي ثم طبقوىا عمى الطمبة

التجريبية ،بينما لم تظير فروق ذات داللة إحصائية في ميارة المرونة.

في المدارس والجامعات لمعرفة اثر ىذه البرامج ،ويعتبر

الكممات المفتاحية :الطبلقة ،المرونة ،استراتيجية القصة.

تورانس ) (Torranceرائدا في ىذا المجال إذ قام بمراجعة مئات

 .1المقدمـة

الدراسات بين عامي ( 1972و )1985حول أثر تعميم اإلبداع

خمق اهلل  -سبحانو وتعالى  -اإلنسان ووىبو نعمة العقل الذي

وحل المشكبلت عمى األداء اإلبداعي كما تقيسو االختبارات وقوائم
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التقدير ،وقد أظيرت النتائج أث ار ايجابيا لمتدريب في أكثر من

يدعم ميارة الطبلقة عند الراوي ،وبما أن ىذه القصة ىي ترجمة

 %90من الدراسات وخاصة فيما يتصل بميارات األصالة

لمحياة سواء الواقعية منيا أم الخيالية ال يمكن أن تسير عمى وتيرة

والطبلقة والمرونة ،واستخدمت اختبارات تورانس لمموىبة واإلبداع

واحدة ،فبل بد من تغيير اتجاه أحداث القصة ليدخل ضروبا جديده

لمحصول عمى مؤشرات التحسن في ميارات التفكير اإلبداعية [.[4

من الصور الخيالية وىنا تعزز لدى الراوي أيضا ميارة المرونة،

بناء عمى ىذه النتائج المشجعة الحظت الباحثة االىتمام
ً

وقد يبتكر أحداثا جديدة فينمى لديو ميارة األصالة ،وىكذا قد تنمى

العربي المتزايد نحو إعداد مثل ىذه البرامج ،ومن ىذه الدراسات

لديو ميارات التفكير اإلبداعي ،إذ أن اإلبداع يتمثل في قدرة الفرد

دراسة [ ،]5,6,7,8مستخدمين عديدا من البرامج التعميمية مثل:

عمى إنتاج أفكار وأفعال أو معارف جديدة وغير مألوفة لآلخرين،

برنامج كورت ) (CORTوبرنامج التدريب عمى الحل اإلبداعي

وقد يكون ىذا النشاط خيالياً وانتاجياً ،أو قد يكون صورة جديدة

لممشكمة) ، (Creative Problem Solvingمستخدمين كذلك

لخبرات قديمة أو ربط عبلقات سابقة بمواقف جديدة ،وكل ذلك

األساليب المختمفة التي تسعى لتحقيق نفس اليدف مثل :أسموب

يجب أن يكون لتحقيق ىدف معين ويأخذ طابعا عمميا أوفينا أو

العصف

الذىني)(Brain-Storming

،

تآلف

أدبيا أو غيره [.[9

األشتات

وميارات التفكير المختمفة يجب أن تنمي في كل مرحمة من

) ،(Synapticالسيكودراما ) ،(Psychodramaالتخيل والقصة.

مراحل العمر ،ألن سعادة [ ]10تدعو إلى تدريس ميارات التفكير

والقصة من أقدم وأىم ىذه األساليب ،إذ استخدميا اإلنسان

لمطمبة في جميع المراحل الدراسية والمجاالت.

لتنمية ميارات تفكيره المختمفة ،فيناك كثي ار من القصص والروايات
التي تناقمتيا األجيال عمى مر العصور ،منيا ما وجد طريقة الى

ولكن الباحثة لم تجد بعد البحث واالطبلع الدراسات والبحوث

التوثيق ومنيا ما يروى مشافية ،فكل فرد قد يتذكر ما كانت ترويو

الكافية إلعداد معمم أو معممة التربية الخاصة بشكل كاف معتمدين

(الجدة) من القصص والمغامرات التي تحمق بالطفل في عالم

عمى الشيادات العممية التي تحصل عمييا الطالبة عند تخرجيا

الخيال ،مما يصقل ويغني فكره بالصور الخيالية ،لكن ما ىو جدير

متناسين أن عدد خريجات قسم التربية الخاصة في السعودية

بالذكر أن اإلنسان بحاجة إلى تمك القصص ليس في مرحمة

مرتفع ،وأن العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يحتاج إلى جيد

الطفولة فقط بل في كل مرحمة من مراحل حياتو ،إذ يجب أن

واتقان في العمل وميارات عالية في التفكير ،وىذا كمو دفع الباحثة

يداعب فكره بصور خيالية ينطمق معيا في أزمنة ومواقف مختمفة،

الختيار طالبات التربية الخاصة بالتحديد كعينة ليذه الدراسة عسى

يحاكم أبطال قصتو ويحس بوجود شخصياتيا ليأخذ منيا العبر،

أن يساعد ىذا األسموب عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

يعيش في عالميا بكل ما فييا من حركة وخيال وابداع فكري.

(الطبلقة والمرونة) لديين ،وربما يستفدن كذلك من ىذه األساليب

لكن القصة المكتوبة والقصة التي تروى تكاممت صورىا

لتطبيقيا عند التعامل مع األطفال المعوقين.

ورسمت أدوارىا وأحكم حوارىا وما عمى الراوي أو القارئ إال االلتزام

 .2مشكمة الد ارسة

بما فييا من أحداث ،ولكن ماذا لو بترت بعض أحداثيا أو لم يجد

تعد ميارات التفكير اإلبداعي من أولويات النتاجات التعميمية

القارئ نيايتيا أو لم يعرف بدايتيا ثم طمب منو تخيل القصة

التي يسعى الجميع إلى تنميتيا من خبلل البرامج التربوية

واكماليا أو طمب منو بداية أو نياية لتمك القصة ،ىنا يكمن

المتنوعة ،لما ليذه الميارات من دور كبير في رقي وتقدم الدول

التحدي لمفكر إذ عميو أن يسترسل أثناء سرد أحداث قصتو مما

وزيادة استثمار أقصى ما يمكن من قدرات الطالبة اإلبداعية ،غير
1065

11

2

2013

أن المؤشرات في الحرم الجامعي ومن خبلل إطبلع الباحثة عمى

لذا فإن مشكمة الدراسة الحالية تكمن في اختبار أثر القصة

مستوى تفكير الطالبات من خبلل تدريسين يظير بعض التدني في

المرتجمة في تنمية ميارتي الطبلقة والمرونة اإلبداعية ،وذلك من

ىذه القدرات ،وكذلك يظير لديين الميل لمحفظ دون وجود مستوى

خبلل اإلجابة عن األسئمة التالية:

عال من القدرات اإلبداعية إذ تميل غالبية الطالبات لمتفكير بطريقة

 -1ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

نمطية تخمو من اإلبداع ،قد يكون مرجعيا األسرة عندما تعطي

( ) 0.05 ≤ αبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية

الحمول واألفكار جاىزة ألبنائيا وبناتيا ،وكذلك التدريس التقميدي

والمجموعة الضابطة في بعد الطبلقة عمى مقياس تورانس المفظي

الذي ال يفسح المجال لتنمية ميارات التفكير لدى الطالبة .واذا

لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق البرنامج؟".

أردنا تنمية مواىب وابداعات بناتنا ،فعمينا أن نوفر لين المناخ

 -2ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الغنية ،التي تترعرع فييا قدراتين الكامنة في
الديمقراطي والبيئة
ّ

( )0.05 ≤ αبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في بعد المرونة عمى مقياس تورانس المفظي

جميع المجاالت.

لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق البرنامج؟".

ومن خبلل االطبلع عمى الدراسات في ىذا المجال وجدت
الباحثة أن جميا يخدم األطفال وطبلب المدارس متناسين أن طالبة

 -3ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الجامعة التي تمر بسن المراىقة ( )21-18ىي بأمس الحاجة

( )0.05 ≤ αبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية

لمثل ىذه البرامج لمواجية متطمبات ىذه السن ،لتروي خياليا عن

والمجموعة الضابطة

عمى الدرجة الكمية في بعدي الطبلقة

العالم الذي سيفتح ذراعيو ليا أثناء وبعد دراستيا الجامعية ،وحتى

والمرونة عمى مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق

تصبح قادرة عمى مواجية ذلك كمو يجب مساعدتيا عمى توسيع

البرنامج؟".

مداركيا العقمية وتنمية خياليا واطبلق العنان ألفكارىا ،وانقاذ تمك

ب .أهداف البحث

المواىب التي دفنت قبل أن تجد البيئة الصالحة لنموىا.

 -1التعرف عمى فاعمية القصة المرتجمة في تنمية ميارة المرونة

وىنا يكمن دور المؤسسات التربوية عمى اختبلف مستوياتيا

لدى عينة من طالبات التربية الخاصة في كمية الدراسات التطبيقية

األكاديمية إلعداد وتشجيع وخمق المناخ المبلئم لمساعدة الطالبات

وخدمة المجتمع /جامعة الممك سعود.

عمى اإلبداع في شتى المجاالت ،وعمييا التركيز عمى األساليب

 -2التعرف عمى فاعمية القصة المرتجمة في تنمية ميارة الطبلقة

الجديدة التي تشحذ الفكر بدالً من التمقين والحفظ ،وبأن تستفيد من

لدى عينة من طالبات التربية الخاصة في كمية الد ارسات التطبيقية

التجارب العالمية التي تيتم بتطوير وتكوين الشخصية المبدعة لدى

وخدمة المجتمع /جامعة الممك سعود.

جميع فئات الطمبة ،من خبلل تنمية القدرات اإلبداعية لدييم وتنمية

ج .أهمية البحث

مشاعرىم ليصبحوا أفراد يعممون من أجل رفاىية مجتمعاتيم

تكمن أىمية البحث من خبلل تركيزه عمى مدى تأثير القصة

ورقييا.

المرتجمة في تنمية ميارتي الطبلقة والمرونة لدى الطالبات في

أ .أسئمة الدراسة

المرحمة الجامعية لما ليذه الميارات من أىمية في تنمية القدرات
اإلبداعية لدى الطالبات ،كما أن نتائج الدراسة قد تشجع الباحثين
عمى إمكانية استخدام أسموب القصة المرتجمة مع كافة الطالبات
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في مختمف التخصصات لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي المختمفة

الطبلقة ) :(Fluencyتعني القدرة عمى إنتاج عدد كبير من

لديين ،وقد تساعد ىذه األساليب أعضاء ىيئة التدريس الستخدام

الكممات أو األفكار أو البدائل أو المترادفات أو المشكبلت عند

أساليب جديدة بدال من التمقين والحفظ خبلل المحاضرات ،عمما أن

االستجابة لمثير معين ،بسرعة ،وسيولة عند تذكر واستدعاء

الباحثة تستخدم ىذا األسموب أثناء محاضراتيا ،وقد تكمن أىمية

المعمومات أو الخبرات أو المفاىيم التي سبق أن تعمميا الفرد [.[4

ىذا األسموب في إمكانية تأليف قصص جماعية تصدرىا الكميات

الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في اختبار تورانس لمتفكير

الجامعية كإبداع فكري لمطالبات.

اإلبداعي في صورتو المفظية عن االستجابات المنتمية في األنشطة

د .حدود الدراسة

الفرعية الستة التي يتكون منيا االختبار (بداللة درجات الفرد عمى

الحدود الموضوعية:

مقياس الطبلقة(.

اقتصرت الدراسة عمى التعرف عمى مدى تأثير القصة المرتجمة في

المرونة ) :(Flexibilityىي قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار

تنمية ميارتي الطبلقة والمرونة لدى الطالبات في المرحمة

واستجابات تتسم بالتنوع والتمقائية ،تتغير ىذه االستجابات ،مع

الجامعية .الحدود المكانية:

تغير المثير [.[4

اقتصرت الدراسة عمى عينة من طالبات قسم التربية الخاصة في

الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة عمى اختبار تورانس لمتفكير

كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع /جامعة الممك سعود ،قسم

اإلبداعي في صورتو المفظية عن االستجابات المنتمية في األنشطة

التربية الخاصة المستوى الثالث ،لذلك فان تعميم النتائج سيقتصر

الفرعية الستة التي يتكون منيا االختبار (بداللة درجات الفرد عمى

عمى مجتمع الدراسة الحالي والمجتمعات المماثمة لو.

مقياس المرونة).
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

الحدود الزمانية :أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من

مفيوم اإلبداع :اختمف العمماء والباحثون في وضع تعريف

العام الجامعي (.)2011-2010
التعريفات اإلجرائية:

محدد جامع مانع شامل لمفيوم اإلبداع ،بسبب تعقيد ىذا المفيوم

القصة المرتجمة:

من جية ،واختبلف مناحي الباحثين واىتماماتيم العممية ومدارسيم

مجموعة من األحداث التي تجسد موقفا قد يكون خياليا أو واقعيا

الفكرية من جية ثانية ،وكثرة المجاالت التي شاع فييا ىذا

شع ار أم نثرا ،اليدف منو تسميط الضوء عمى موضوع معين تتنوع

المفيوم ،وتعقيد وتعدد جوانب ىذه الظاىرة من جية ثالثة ،لذلك

أىدافو حسب القصة ومغزاىا ،ويتم تأليفيا بشكل ارتجالي دون

نجد كثير من التعريفات المختمفة لئلبداع تتمحور حول أربعة

اإلعداد المسبق ليا ،تشارك في ذلك جميع الطالبات المشاركات

أبعاد :اإلنسان المبدع ) ،(Personاإلنتاج اإلبداعي )،(Product
(Creative

في الجمسة التدريبية.

العممية اإلبداعية ) ،(Processوالبيئة اإلبداعية

ميارات التفكير اإلبداعي:

] ،situation) [11ولغاية البحث تذكر الباحثة تعريف بيرس

أىم ميارات التفكير اإلبداعي ىي (الطبلقة والمرونة واألصالة

)(Piersالمشار لو [ ،]12إذ يرى أن اإلبداع ىو قدرة الفرد عمى

واإلفاضة أو التفاصيل والحساسية لممشكبلت ومواصمة االتجاه)

االبتعاد عن الطرق التقميدية في التفكير ،مع إنتاج شيء جديد غير

ولغايات البحث ستقتصر الباحثة عمى تعريف ميارتي الطبلقة

شائع يمكن تنفيذه وتحقيقو.
وأىم ميارات التفكير اإلبداعي ىي :الطبلقة والمرونة

والمرونة كما يمي:
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واألصالة والحساسية لممشكبلت ،والتفاصيل ،ولغايات البحث

تنقل تجارب اآلخرين ،والقصص النثرية قد تكون خيالية من خيال

تناولت الباحثة ميارتي (الطبلقة والمرونة) بشيء من التفصيل:

المؤلف ،ممتزما بسمات القص الفني السائد بأشكالو التعبيرية

• الطبلقة ) :(Fluencyتعني القدرة عمى إنتاج عدد كبير من

المتعددة ،وقد تكون قصص عاطفية يصور فييا العبلقات

الكممات أو األفكار أو البدائل أو المترادفات أو المشكبلت عند

اإلنسانية المتسمة بالخمق السامي والمثل الرفيعة أو تصور بطوالت

االستجابة لمثير معين بسرعة وسيولة عند تذكر واستدعاء

لفرسان جيابذة ،أو قصص اجتماعية تتحدث عن قضايا المجتمع،

المعمومات أو الخبرات أو المفاىيم التي سبق أن تعمميا الفرد ،وقد

أو قصص الخيال العممي الذي يرسم عالما خياليا ،أبطاليا

تم التوصل إلى عدة أنواع من الطبلقة ىي :الطبلقة المفظية

شخصيات وكائنات وأدوات خياليو ].[16
كما أن لمقصة أىداف متنوعة :أوليا المتعة التي يوفرىا البناء

):(Verbal Fluencyوالطبلقة االرتباطية :(Association

الفني المحكم واألحداث المتسمسمة ،واألسموب الجميل الممتع والدقة

)Fluencyوالطبلقة الفكرية) (Ideational Fluencyوالطبلقة

في رسم شخصياتيا ،والتوظيف الجيد لمزمان والمكان ،وابداع

التعبيرية ) (Experssional Fluencyوطبلقة األشكال ].[13

الكاتب في شد القارئ ووضوح المعنى [ ،]15وثاني أىداف القصة

)(Figural Fluency
• المرونة ) (Flexibilityىي قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار

أنيا تعبر عن طرح حموال لمشكبلت القارئ وتداعب خمجات نفسو

واستجابات تتسم بالتنوع والتمقائية ،تتغير ىذه االستجابات ،مع

لتكشف مكنوناتيا منطمقة من واقعو بكل ما فيو من اآلم وىموم

تغير المثير .وىناك نوعان من المرونة ىما :المرونة التكيفية،

وآمال قد يعجز عن تفسيرىا ،وتعبر كذلك عن موقف الكاتب

والمرونة التمقائية ].[4

وآرائو ،لتنمي ممكات الخيال واإلبداع لدى القارئ.

أكدت نتائج دراسات وأبحاث القدرات والميارات اإلبداعية ،أن

وكانت لمقصة أىمية كبيرة في تراثنا العربي منيا ما روي

ىذه القدرات تنمو إذا تييأت ليا الظروف البيئية المناسبة [،]9

مشافية مثل أخبار وروايات تحكي أيام العرب وحروبيم ووقائعيم،

لذلك ترى الباحثة ضرورة العمل عمى تنمية وتشجيع القدرات

وبعض الحكايات الخرافية ،ومنيا ما دون مثل القصص الديني

اإلبداعية لدى األفراد في كافة المراحل العمرية ،من خبلل القصة

ومادتو القصص الدينية الواردة في الكتاب والسنة والسيرة وكتب

المرتجمة.
والقصة من أقدم الفنون األدبية ومن أىم االساليب المغوية التي

التصوف ،التي تيدف
التفسير وشروح الحديث واإلسرائيميات وكتب
ّ
إلى الوعظ واإلرشاد واإلصبلح والتخويف من المعاصي والتحذير

تساعد عمى التعبير عن تجارب وخيال الفرد واقعا كان أم خياال،

من االنشغال بأمور الدنيا عن اآلخرة ،وقد نشأ القصص الديني في

والقصة كما عرفيا النور [ ]14ىي أحدوثة شائقة ،مروية أو

عصر الخمفاء الراشدين وأشير كتابو تميم الدارمي ،ومنو قصص

مكتوبة ىدفيا اإلمتاع أو اإلفادة ،وليا أسماء عدة في التاريخ

خاص باألنبياء .وكان لمترجمة في العصر العباسي ،دور بارز في

العربي منيا الحكاية ،والخبر ،والخرافة ،كما تعرف القصة بأنيا

ترجمة ما وصمت إليو الحضارات األخرى التي دخمت اإلسبلم مثل

سرد واقعي أو خيالي ألحداث قد يكون نث اًر أو شع اًر يقصد بو إثارة

الينود والفرس ،فظيرت القصة المولدة ككميمة ودمنة البن المقفع،

االىتمام واإلمتاع أو تثقيف السامعين أو القراء ].[15

وتنوعت أشكال القصة فمنيا ما جاء في موضوع واحد كقصص
البخبلء لمجاحظ ،ومنيا ما جاء متنوعا كروايات أبي الفرج

واحتمت القصة النثرية الشفوية (الحكاية) الخرافية مكانة متميزة

األصفياني في كتاب األغاني ،وظيرت كذلك المقامات أشيرىا

في المجتمع ألنيا كانت بمثابة القنوان الفضائية ،فيي ممتعة ،كما
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صورة ليا قيمة يقبميا المجتمع كما أشارت إلى ذلك النظرية
التحميمية [.[4

أما القصص الشعبي فمادتو القصص التاريخي األدبي
والحكايات الشعبية المحبوكة والنوادر المسمية ،وكان يروى مشافية

لكن القصة تحتاج إلى الحرية في طرح األفكار واحتراميا

واشتير بالخيال الواسع والتشويق ألنو أحيانا يصف عالما خرافيا

وبيان قيمتيا أثناء المشاركة في نسج القصة مما يشعر الطالبة

كعالم السحر والجن ،وقد يروي بطوالت وقصص الخالدين ،وىذا

بالقيمة ألنيا عنصر مشارك في العممية اإلبداعية ،فيساعد ذلك

كمو يحتاج إلى إبداع خيالي وخير مثال عمى القصص الشعبية

عمى استغبلل الطاقات الكامنة لدييا ألن كبلرك [ ]20ترى أن كل

قصة ألف ليمة وليمة [ ]18التي تركت أث ار بالغا في األدب العربي

فرد يولد مبدعاً ،ويجب توافر الظروف والخبرات التربوية كي يصل

خاصة واألدب العالمي عامة لما تميزت بو من جمال في األسموب

إلى أقصى نمو يؤدي إلى استثمار أفضل طاقاتو ،وبما أن اإلبداع

وتنوع بالموضوعات ومتانو في التراكيب الفنية.

عممية نفسية اجتماعية ،أي إنيا استجابة مستحدثة (New

أما في العصر الحديث فقد تطورت التقنيات الفنية في كتابة

) ،Responseيجب أن تعبر عن النفس بتمقائية تخمو من اإلتباع

القصة العربية الحديثة الطبلع العرب عمى الثقافات األجنبية،

لممعايير السائدة مبتعدة عن االمتثال لمضغوط والمحاكاة ،داخل

والتطور اليائل في أساليب المعرفة ووسائل االتصال ،وظيور

مناخ اجتماعي ،يسوده الحرية والديمقراطية ،والتشجيع عمى إعطاء

وسائل اإلعبلم المقروءة والمسموعة والمرئية مما جعل القصة

أفكار غير مألوفة ،لموصول إلى إبداع جماعي أكثر منو إبداع

العربية الحديثة مميئة بعناصر التشويق ،وتميزت خصوصية الكاتب

فردي ،وىذا ما توفره القصة المرتجمة إذ تتعاون أفراد المجموعة

بالقدرة عمى شد القارئ وجذبو أثناء القراءة والعمل عمى تحقيق

التجريبية لتأليف قصة جديدة بشكل جماعي كل حسب قدراتو

المتعة والشعور بالرضى مما أدى إلى ترجمة كثير من القصص

الخيالية ليعزز ذلك االستقبللية والمبادأة والمثابرة ،لموصول إلى

العربي لكتاب معاصرين إلى لغات أخرى [ ،]19ويزيد الكتاب

اإلبداع [.[3

العرب فخ ار حصول نجيب محفوظ عمى جائزة نوبل في اآلداب،

ويعتبر مورينو ) (Morienoالمشار لو [ ]21من أشير الذين

ناىيك عن وجود كثير من القصاصين المتميزين في الساحة

ركزوا عمى التمقائية في نظريتو السيكودراما )،(Psychodrama

األدبية.

إذ يرى أن التمقائية ىي من سمات األفراد الذين يعبرون عن

بناء عمى ما سبق اختارت الباحثة القصة في البحث الحالي

أنفسيم بحرية وتمقائية ،مبتعدين عن النمطية في االستجابات ،كما

لتنمية ميارتي الطبلقة والمرونة ولكن ستكون بشكل ارتجالي

يرى أن الشخصية لدييا مخزون كبير من األدوار واألفكار يستطيع

معتمدة عمى نظريات اإلبداع المختمفة منيا النظرية الجشتالطية

أن يمثل ويخرج أي منيا بمرونة في أي موقف معطى لو ،ويتفق

التي ترى أن التفكير اإلبداعي تفكير استبصاري (Insightful

ذلك مع ما ذىب إليو صموئيل تايمور )(Samuel Taylor

) ،Thinkingيسير ىذا التفكير ضمن عمميات ذىنية تعتمد عمى

المشار لو [ ]22في نظريتو التخيل والتصور إذ ركز عمى الذاكرة

الخيال كما تشير إلى ذلك النظرية المعرفية [ ،]11ومن خبلل

المتحررة من الوقت والزمن ليصل الفرد إلى مرحمة اإلبداع الفكري

الخيال والتعمق فيو قد يمعب البلشعور دو ار في نسج القصة من

من خبلل صور لم يسبقو إلييا احد.
بناء عمى ما سبق ترى الباحثة أن أسموب القصة المرتجمة قد
ً

خبلل ابتعاد الفرد عن الواقع إلى حياة وىمية خيالية ،ليعبر عن

يمتقي مع ىذه النظريات من خبلل المشاركة في تأليف قصة

محتويات البلشعور ،التي لم يستطع إشباعيا في الواقع ،ليرسم
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ارتجالية مشتركة آنية ،وىذا يعمم الطالبات طريقة فعالة لمتعبير عن

النوع من القصص المكتوبة والمرئية ،والتعرف عمي مدي فاعميتيا

أفكارىن ،من خبلل تخيل شخصيات مختمفة بشكل ارتجالي بعيداً

في تنمية توجيو تفكير األطفال نحو قضايا المستقبل عينة الدراسة

عن النصوص المكتوبة لرسم صور جديدة وخمق عالم آخر من

مكونة من ( )150من طبلب الصف األول اإلعدادي بمدارس

أفكار الطالبات المرتجمة ،لذلك فإن القصة المرتجمة قد تكون من

القاىرة وقد تم توزيعيم عمي ثبلث مجموعات (مجموعتان تجريبيتان

أفضل األساليب التي ليا دور بارز في تنمية ميارات التفكير

– مجموعة ضابطة) ،واستخدمت اختبار "تورانس لئلبداع واختبار

اإلبداعي.

المصفوفات المتتابعة ومقياس االتجاىات نحو قصص وأفبلم

الدراسات السابقة

الخيال العممي من إعداد البـاحثــة ومقياس "التوجو نحو قضايا

قامت أبو عميرة [ ]23بدراسة تحت عنوان استخدام مدخل

المستقبل إعداد ( نينولد نورمان) ومقياس المستويات االجتماعية

القصة في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لدى أطفال مرحمة

واالقتصادية والثقافية لؤلسرة ،ولقد توصمت الدراسة إلي نتائج من

الرياض ،بمغ عينة الدراسة ( )80طفبل من أطفال الروضة تراوحت

أىميا :فاعمية استخدام قصص وأفبلم الخيال العممي في تنمية

أعمارىم بين ( )6-5سنوات ،بينت نتائج الدراسة أن مدخل القصة

القدرات اإلبداعية لدي الطبلب في مرحمة الطفولة المتأخرة.
وقام لورنس [ ]27بدراسة ىدفت إلى تشجيع الطبلب عمى

كان لو فعالية في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لدى المجموعة

التفكير في المستقبل وتطوير أفكار الطبلب اإلبداعية واختبار قدرة

التجريبية.
وجاءت دراسة الكسندر [ ]24لتؤكد فعالية استخدام القصة

الطبلب عمى المغامرة ،وقام بإعداد برنامج مكون من عشرين قصة

الخيالية والواقعية عمى الحمول اإلبداعية من خبلل تطبيق ىذه

خيال عممي لكتاب مشيورين ،تكونت عينة الدراسة من طبلب

الدراسة عمى عينة مكونة من ( )100طفل من أطفال الروضة

الصف السابع في ثبلث مدارس ،وقد أظيرت النتائج زيادة الممكات

وحتى الصف الثاني االبتدائي ،بينت النتائج أن انجازات األطفال

النقدية لدى التبلميذ وتطور فكرىم اإلبداعي بصورة واضحة في

المتعمقة بالحمول اإلبداعية تحسنت مع ازدياد العمر.

القصص التي قاموا بتأليفيا.

وقدمت الحموي [ ]25دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر

وىدفت دراسة قام بيا فيرتيل [ ]28إلى تعميم الطبلب فن

برنامج تعميمي لؤلطفال عمى التفكير اإلبداعي ،تضمن البرنامج

تأليف القصة والشعر وتطوير ميارات الكتابة اإلبداعية ومواجية

أنشطة تخيمية ودرامية وفنية ،وقد بمغ عدد أفراد الدراسة ()28

الحياة في المستقبل ،ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد

طفبل قسموا إلى مجموعتين تجريبيتين قوام كل منيا ( )12طفبل،

وحدات مركزة

لمطبلب تتضمن مقدمة مركزة عن القصص

استخدمت الباحثة مقياس تورانس لمقياس القبمي والبعدي ،وقد

وتصنيفيا وتحميل بعض القصص واألشعار وتقديم نشاطات

أظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة

ومواقف تساعد عمى توليد األفكار اإلبداعية ،وطبق البرنامج عمى

في ميارات :الطبلقة واألصالة والتخيل.

عينة من طبلب المرحمة الثانوية العميا بإحدى مدارس ستانفورد
لمدة ثبلثة أسابيع ،وتوصمت الدراسة الى قدرة الطبلب عمى تقديم

وىدفت دراسة قامت بيا عطية [ ]26إلى التعرف عمي مدي

أعمال إبداعية في القصة والشعر.

فاعمية استخدام قصص وأفبلم الخيال العممي في التأثير عمي
القدرات اإلبداعية لدي األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة

وىدفت دراسة الشمري [ ]29إلى الكشف عن مدى فاعمية

والكشف عن مدي فاعمية استخداميا في تشكيل اتجاه نمو ىذا

برنامج تدريبي في تنمية القدرات والسمات اإلبداعية ألطفال لمرحمة
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الروضة باستخدام استراتيجية القصة ولعب الدور ضمن المنيج،

كما قامت المصبحيين [ ]33بدراسة ىدفيا بناء برنامج تدريبي

تكونت عينة الدراسة من ( )90طفبلً من أطفال رياض األطفال في

يعتمد عمى السيكودراما لتطوير ميارات التفكير اإلبداعي لدى

دولة الكويت .تم تطبيق اختبار توزانس لمتفكير االبتكاري باألداء

األطفال ذوي صعوبات التعمَم .تكونت عينة الدراسة من ()40

والحركة ومقياس برايد لوصف االىتمامات في مرحمة ما قبل

طفبل وطفمة تم اختيارىم بصورة عشوائية ( )20ضابطة و()20

المدرسة ،أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

تجريبية ،في عمر ( )11-9سنة ،استخدمت الباحثة اختبار

االختبارين القبمي والبعدي في جميع أبعاد قدرات التفكير اإلبداعي

تورانس لمتفكير اإلبداعي الصورة المفظية (أ) ،وطبقت عمييم

لصالح المجموعة التجريبية.

برنامج من إعداد الباحثة (تضمن قصص مرتجمة وتمثيل مواقف
عفوية) ،وقد أظيرت النتائج تنمية ميارتي الطبلقة والمرونة

وقامت محمـود [ ]30بتطبيق برنامج لتنمية اإلبداع المغوي من

والدرجة الكمية ،ما عدا ميارة األصالة.

خبلل قصص الخيال العممي عمى تبلميذ الصف األول اإلعدادي
واستخدمت مقياس الذكاء والمستوى االجتماعي واالقتصادي

وقامت عابدين [ ]34بدراسة استخدمت فييا برنامج مبني

ومقياس اإلبداع المغوي (من إعداد الباحثة) ،أظير النتائج فعالية

عمى ثبلث استراتيجيات (العصف الذىني ،والتخيل والتكرار) لتنمية

البرنامج في تنمية ميارات اإلبداع المغوي ذي الصمة بالخيال

ميارات التفكير اإلبداعي عمى عينة تكونت من ( )60طالب و

العممي من حيث (الطبلقة والمرونة واألصال واإلثراء بالتفاصيل،

طالبة من الصف العاشر جنوب عمان ،تم تقسيميا إلى مجموعتين

والمجموع الكمي لممقياس) وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

تجريبية وضابطة قوام كل منيا ( )30طالبة ،أظيرت النتائج
فاعمية البرنامج التدريبي ،وعدم وجود تأثير لمجنس.

وىدفت دراسة الصافي [ ]31إلى معرفة أثر برنامج مبني
عمى تخيل مواقف حياتية عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى

وقام ديفيد [ ]35بإجراء دراسة شبو تجريبية اليدف منيا بيان

الطمبة في المرحمة األساسية ،أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق

أثر االرتجال عمى التفكير اإلبداعي الموسيقي لدى أطفال المدارس

المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في ميارات التفكير

االبتدائية بعمر ست سنوات ،واستخدم الباحث أسموب األنشطة

اإلبداعي.

االرتجالية .وأسفرت النتائج عن فعالية ىذه األنشطة في إنتاج

وىدفت دراسة قامت بيا أبو الشامات [ ]32التأكد من فاعمية

األفكار اإلبداعية الموسيقية عند المجموعة التجريبية أكثر من

استخدام القصص كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ميارات التفكير

المجموعة الضابطة التي اعتمدت عمى األساليب التعميمية التقميدية

اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة ،حيث طبقت الدراسة عمى

التي محورىا المعمم.
كما قام كل من [36] Hargreaves, Koutsoupidou

عينة عشوائية من أطفال ما قبل المدرسة في مكة المكرمة بمغ
عددىم ( )32طفبل وطفمة ممن ىم في عمر خمس إلى ست

بدراسة شبو تجريبية ىدفيا معرفة فعالية االرتجال عمى تنمية

سنوات ،إذ طبقت الباحثة برنامج تدريبي تألف من وحدتين

ميارات التفكير اإلبداعي في الموسيقى ،تكونت عينة الدراسة من

تدريسيتين تضمنت كل وحدة قصة من قصص األطفال ،وقد

أطفال في مدرسة ابتدائية بعمر ست سنوات ،استمر البرنامج

أثبتت نتائج الدراسة فاعمية استخدام القصص في تنمية ميارات

احوالي ست شيور ،طبق عمييم مقياس (Webster's Measure

التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة.
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المناسب ليذا البحث ىو المنيج شبو التجريبي
) ،(Experimental Quasiلمناسبتو لطبيعة مشكمة البحث.

واألصالة والتأليف الموسيقي).
وىدفت دراسة قامت بيا المصبحيين والمصبحيين [ ]8إلى

وألن البحث الحالي ييدف إلى معرفة تأثير أسموب القصة

معرفة تأثير أساليب السيكودراما لتطوير ميارة المرونة لدى طالبات

المرتجمة عمى تنمية ميارات الطبلقة والمرونة لدى طالبات قسم

الصف الخامس األساسي في األردن ( )15طالبة تجريبية،

التربية الخاصة في كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع/

والضابطة ( )17طالبة في عمر ( ،)11-10تم استخدام اختبار

جامعة الممك سعود ،فإن ىذا المنيج مناسب لمبحث الحالي.

تورانس لمتفكير اإلبداعي الصورة المفظية (أ) قبمي وبعدي ،ثم

ب .مجتمع الدراسة

قامت الباحثتان بتطبيق البرنامج التدريبي الذي يعتمد عمى

قامت الباحثة بتقسيم عينة البحث إلى مجموعتين (تجريبية

السيكودراما وىو من إعداد الباحثتين عمى المجموعة التجريبية،

وضابطة) تم اختيارىن من الشعبة التي تقوم الباحثة بتدريسين ألن

لمدة أربعة أسابيع ،وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات

الشعبة الثانية تقوم بتدريسيا (محاضر) بينما الباحثة (أستاذ

داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.

مساعد) كما أن الشعبة األخرى تأخذ محاضراتيا في مبنى آخر،

ونستنتج من الدراسات السابقة ما يمي:

مما جعل الباحثة تقتصر في اختيار العينة عمى الشعبة التي تقوم

 -1إمكانية تنمية ميارات التفكير اإلبداعي عند جميع الفئات

ىي بتدريسيا ،لمعرفة أثر المتغير المستقل :تطبيق األسموب

العمرية من مرحمة الروضة وحتى البالغين.

القصصي المتمثل في تأليف قصص ارتجالية عمى عينة البحث

 -2فعالية القصة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعية كما جاء في

من قبل الباحثة ،عمى المتغير التابع :ميارتي الطبلقة والمرونة.

دراسة كل من.[26,24,23،27,30,29,28,[ :

قامت الباحثة بتطبيق أسموب القصة المرتجمة عمى العينة

 -3أىمية االرتجال في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي المختمفة

التجريبية ،بينما لم يطبق ىذا األسموب عمى العينة الضابطة ،وذلك

كما ظير ذلك في دراسة كل من.[33,35,8[ :

بعد الضبط القبمي لمقياس التفكير اإلبداعي في ميارتي الطبلقة

 -4التركيز عمى اساليب الخيال في البرامج التدريبية كدراسة

والمرونة ،كما تم ضبط متغيرات العمر ،الذكاء ،التحصيل التي قد

[.[35,33,8,25,34

يكون ليا تأثير عمى نتائج البحث ما عدا المتغير المستقل وىو

لكن البحث الحالي تميز عن باقي الدراسات السابقة بالجمع

تطبيق أسموب القصة المرتجمة الذي اقترحتو الباحثة في ىذا

بين أسموب القصة واالرتجال والخيال معا لتنمية ميارات التفكير

البحث ،وقد عرض قبل تطبيقو عمى محكمين ومختصين لؤلخذ

اإلبداعي لدى طالبات التربية الخاصة المستوى الثالث.

بآرائيم ،ثم طبق اختبار تورانس كاختبار بعدي لبلطبلع عمى
النتائج ثم مناقشتيا.

 .4الطريقة واإلجراءات

ج .متغيرات البحث

أ .منهج البحث

أوالً :المتغيرات المستقمة:

بعد إطبلع الباحثة عمى األدب النظري المتعمق بكتب وبرامج

األسموب القصصي المتمثل في تأليف قصص ارتجالية من قبل

وأساليب التدريب التي تيدف إلى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

عينة البحث.

باستخدام استراتيجية القصة ،توصمت الباحثة إلى أن المنيج

ثانياً :المتغيرات التابعة :ميارتي الطبلقة والمرونة.
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اعتذار ( )15طالبة عن المشاركة في البرنامج فاقتصر العدد عمى
( )41طالبة ،تم ترقيم أفراد العينة وأخذ ( )11طالبة األولى
تجريبية والعشرة األخرى ضابطة وتم فيما بعد استبعاد طالبة من

د .عينة البحث
تكونت عينة البحث من ( )20طالبة من الطالبات المسجبلت

العينة التجريبية لتغيبيا المتكرر عن جمسات البرنامج وقامت

في مساق القياس والتقييم في التربية الخاصة الفصل الدراسي

الباحثة بتشجيع المشاركات من خبلل اعتبار ىذه المشاركة بمثابة

الثاني ( )2011 ،2010والبالغ عددىن ( )106طالبة ،وقد تم

نشاط توضع ليا درجات عمييا.

اختيارىن بالطريقة العشوائية إذ قامت الباحثة باختيار عينة البحث

وقامت الباحثة بالتأكد من تكافؤ المجموعتين في بعض

من الشعبة التي تدرسيا وعددىن ( )56طالبة وتم استبعاد الشعبة

المتغيرات وىي :متغيرات العمر ،الذكاء ،التحصيل وميارتي

األخرى وعددىن ( )50طالبة ألن تمك الشعبة تدرسيا (محاضر)

الطبلقة والمرونة (قبل تطبيق البرنامج) التي قد يكون ليا تأثير

في مبنى آخر (شرق الرياض) بعيد عن الشعبة التي اختير منيا

عمى نتائج البحث كما يظير في الجداول التالية:

العينة والتي تقوم بتدريسيا الباحثة ،وقد تم اختيار العينة بعد
جدول 1
الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات العمر والذكاء والتحصيل باستخدام اختبار "ت"
المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

مستوى الداللة

تفسيرها

العمر

التجريبية

10

20,9

0,51

1,2 -

0,21

غير دالة

الضابطة

10

21,1

0,38

التجريبية

10

119,5

2,1

الضابطة

10

119,6

1,56

التجريبية

10

90,8

1,12

الضابطة

10

90,4

1,57

الذكاء
التحصيل

تشير نتائج الجدول ( )1الى عدم وجود فروق ذات داللة

,91

,61-

0,34

0,91

غير دالة
غير دالة

عند مستوى ( )0,05في متغيرات العمر والذكاء والتحصيل.

احصائية بين متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
جدول 2
الفرق بين متوسط مجموعتي البحث التجريبية  -الضابطة في أبعاد (الطالقة ،المرونة والدرجة الكمية) قبل تطبيق البرنامج المقترح باستخدام اختبار
(ت)

متغيرات الدراسة

مجموعتي الدراسة (القبمي)

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

الطبلقة

تجريبية

10

29.4

10.62

ضابطة

10

30.6

8.22

تجريبية

10

17.5

6.62

ضابطة

10

19.8

6.54

تجريبية

10

46.9

16.9

ضابطة

10

50.4

14.37

المرونة
الكمي (طبلقة  +مرونة)

(ن)

1073

االنحراف

درجات الحرية

(ت) المحسوبة

مستوى الداللة

18

0.283

0.781

18
18

0.781
0.497

0.445
0.625
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يشير الجدول ( )2إلى عدم وجود فروق أو اختبلف بين العينتين

القصة المرتجمة لتطوير ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات قسم

في درجات االختبار القبمي مما يدل عمى تجانس العينتين.

التربية الخاصة.

أدوات البحث

خطوات بناء أسموب (القصة المرتجمة):
االطبلع عمى الدراسات واألدب النظري المتعمق بالقصة

أ .أسموب (القصة المرتجمة) :يتميز ىذا البرنامج التدريبي المعد

واإلبداع.

ليذا البحث بتركيزه عمى أىمية مساعدة الطالبات عمى التعبير عن
أفكارىن بتمقائية بكل لحرية ومودة وتعاون فكري والتشجيع عمى

االطبلع عمى األدب النظري المتعمق ببناء البرامج واألساليب

طرح أفكار غير مألوفة دون تقييد بنص مكتوب .لموصول لئلبداع

التدريبية التي تيدف إلى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثل

الفكري.

برنامج الكورت وبعض البرامج المبنية عمى التخيل ،وكذلك البرامج

أىداف أسموب (القصة المرتجمة):

المبنية عمى تآلف األشتات ،وكذلك االطبلع عمى بعض الدراسات

• تنمية وتطوير ميارات التفكير اإلبداعي (الطبلقة والمرونة).

التي استخدمت أسموب القصة لنفس اليدف.
تحديد محتوى أسموب (القصة المرتجمة) من خبلل قيام الباحثة

• تنمية العمل الفكري المشترك والتعاون من أجل خمق فكرة
مشتركة.

باإلجراءات التالية:

• تنشيط ذاكرة الطالبات من خبلل اعادة القصة إلكمال أحداثيا.

• عرض محتوى الجمسات وأسموب تطبيقيا عمى محكمين من ذوي

• إفساح المجال أمام الطالبة لمتنفيس عن ذاتيا وتفريغ طاقاتيا

االختصاص واألخذ بآرائيم ،إذ رأى المحكمون ضرورة البدء

الفكرية بصورة ايجابية.

بقصص واقعية من حياة الطالبة بدل طرح قصص خيالية حتى

• تشجيع الطالبات عمى تأليف قصة من وحي الخيال.

يكون ىناك تنشيط لخيال الطالبة ،كما رأى المحكمون عدم تحديد

• إبداء الرأي والجرأة األدبية.

العنوان اوال حتى يترك المجال لخيال الطالبات ،وىذا ما قامت بو

• تشجيع الطالبة عمى طرح األفكار الغريبة والمتنوعة بحرية.

الباحثة.

افتراضات أسموب (القصة المرتجمة):

• اختيار عناوين لقصص واقعية من حياة الطالبة أوال ثم خيالية

 .1يمكن تعميم التفكير اإلبداعي لجميع األفراد بغض النظر عن

خبلل الجمسة األولى فقط ،وبعد ذلك ترك المجال لمطالبات

مستوياتيم التحصيمية.

الختيار القصص وبنائيا واختيار عناوين ليا.

 .2إن تطوير ميارات التفكير اإلبداعي يسيم في تطوير الميارات

مكونات أسموب (القصة المرتجمة) وأسموب التدريب عميو:

اإلبداعية في معظم جوانب حياة األفراد األخرى.

يتكون أسموب (القصة المرتجمة) من ثمان جمسات ،مدة الجمسة

 .3إن توفير المناخ النفسي والمادي اآلمنين تساعد عمى تنمية

ساعة واحدة طبقت عمى أفراد العينة التجريبية خبلل الفصل

وتطوير االستعداد لئلبداع.

الدراسي الثاني من العام الدراسي ( ،)2011-2010ويحتوي عمى

 .4يمكن تنمية الميارات اإلبداعية (الطبلقة ،المرونة واألصالة).

قصص ارتجالية كانت أوليا من حياة الطالبة اليومية منذ

باستخدام برامج وأنشطة وأساليب متنوعة مصممة ليذا الغرض.

استيقاظيا من النوم ،إذ تبدأ إحدى الطالبات بجممة أو جممتين

ومن ىذا المنطمق قامت الباحثة بإعداد جمسات تدريبية تعتمد عمى

بشكل مرتجل حول حياتيا اليومية أو قصة خيالية ثم تكمل الثانية،
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وىكذا تكمل الثالثة فالرابعة ،حتى تكتمل القصة عند آخر مشاركة

والصدق التبلزمي والصدق التنبؤي ،وتتمتع اختبارات تورانس كذلك

في المجموعة ،ثم تكتب ىذه القصة.

بدرجة مرتفعة من الثبات [.[39
ونتيجة لمدراسات السابقة حول صدق وثبات اختبارات تورانس

ميزات أسموب (القصة المرتجمة):
• يتضمن مجموعة من القصص التي تساعد عمى استخدام

لمتفكير اإلبداعي ،يمكن القول بان ىذه االختبارات تتمتع بقدر

ميارات التفكير اإلبداعي.

كاف نسبياً من دالالت الصدق والثبات في صورتيا األصمية

• فاعميتو في استغبلل قدرات الطالبات الفكرية بطرق غير تقميدية.

المستخدمة في البيئة األمريكية ،كما طبق اختبار تورانس لمتفكير

• أسموب شائق ومرن يثير التفكير.

اإلبداعي المفظي والشكمي عمى البيئة السعودية في دراسات عديدة.

• الحرية والتمقائية في طرح األفكار.

ولمتأكد من ثبات االختبار ،قامت الباحثة بتطبيقو عمى عينو
استطبلعيو مكونو من خمسة عشر طالبة من طالبات قسم التربية

ب :اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي :(Torrance Test of

الخاصة من خارج عينة الدراسة ،ومن البيئة نفسيا في كمية

)Creative Thinking
قام تورانس بوضع ىذه االختبارات عام ( )1962في جامعة

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ،وحسب ثبات االختبار

(مينوستا) ،بعد جيود كبيرة قام بيا ىو وزمبلؤه عن طبيعة السموك

بطريقتين :االتساق الداخمي ،وذلك حسب معامل كرونباخ ألفا

اإلبداعي وطرائق قياسو ،وقد روجعت ىذه االختبارات وطورت عدة

لبلختبار ككل ،ولكل بعد من األبعاد الثبلثة ،وقد تراوحت بين

مرات .وىو من االختبارات الواسعة االنتشار ،إذ القت قبوال متمي از

( 0.75إلى  .)0.82أما معامبلت الثبات النصفي فقد تراوحت

عند التربويين ،ويتكون من جزأين لفظي وشكمي ،ويمكن استخدام

بين ( 0.72إلى  )0.86لجميع األبعاد ،وجميعيا ذات داللة

ابتداء من الروضة وحتى مرحمة
اختبار تورانس (النموذج المفظي)
ً

إحصائية عند مستوى ( ≤  (α.0.05المعالجات اإلحصائية:

الدراسات العميا ،ويقيس ىذا االختبار ثبلث ميارات ىي :الطبلقة

قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية لمتحقق من

والمرونة واألصالة [.[37

ثبات وصدق االختبار وىي :معامل كرونباخ ألفا ومعامبلت
الثبات النصفي واختبار (ت).

تتألف الصورة المفظية الختبارات تورانس لمتفكير اإلبداعي من
ستة اختبارات فرعية ىي( :توجيو األسئمة ،تخمين األسباب ،تخمين

 .5النتائج

النتائج ،تحسين المنتج ،االستخدامات البديمة ،افترض أن)

أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤال األول ونصو" :ىل يوجد فروق ذات

ويستغرق تطبيق ىذا االختبار حوالي اثنتين وأربعين دقيقة مع

داللة إحصائية عند مستوى ( ≤  )α 0.05بين متوسطات درجات

ضرورة االلتزام والتقيد بتعميمات تطبيق ىذا االختبار ،ويتوفر

أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد الطبلقة

الختبارات تورانس لمتفكير اإلبداعي في صيغتيا األمريكية دالالت

عمى مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق

صدق مختمفة منيا :صدق المحتوى ،وصدق البناء لممقياس

البرنامج؟"
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جدول 3

نتائج اختبار (ت) لمعرفة أثر البرنامج التدريبي عمى بعد الطالقة عمى مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي
متغيرات

المتوسط

االنحراف

درجات

مجموعتي الدراسة

العدد (ن)

الحسابي

المعياري

الحرية

تجريبية بعدي

10

41.1

9.71

18

ضابطة بعدي

10

32.8

7.71

الدراسة
الطبلقة

(ت) المحسوبة
2.116

مستوى الداللة

مربع ايتا

0.05

اتجاه الفرق
لصالح

0.2

التجريبية

يبلحظ من الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ونصو "ىل يوجد فروق ذات

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة

داللة إحصائية عند مستوى ( ≤  )α 0.05بين متوسطات درجات

التجريبية في بعد الطبلقة عمى مقياس تورانس المفظي "أ" .مما يدل

أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد المرونة

عمى وجود أثر لمبرنامج.

عمى مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق
البرنامج؟".
جدول 4

نتائج اختبار (ت) لمعرفة أثر البرنامج التدريبي عمى بعد المرونة عمى مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي
متغيرات

مجموعتي الدراسة

المرونة

تجريبية بعدي

10

ضابطة بعدي

10

الدراسة

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجات

(ت) المحسوبة

مستوى الداللة

اتجاه الفرق

المتوسط
26.7

6.39

18

1.953

0.07

الفروق غير

21.3

5.96

الحرية

دالة

يبلحظ من الجدول ( )4عدم وجود فروق بين المجموعتين

داللة إحصائية عند مستوى ( ≤  )α 0.05بين متوسطات

(التجريبية والضابطة) في بعد المرونة عمى مقياس تورانس المفظي

درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى الدرجة

"أ" .مما يدل

الكمية في بعدي الطبلقة والمرونة عمى مقياس تورانس المفظي

عمى عدم وجود أثر لمبرنامج في بعد المرونة.

لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق البرنامج؟".

ثالثا :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ونصو "ىل يوجد فروق ذات
جدول 5

نتائج اختبار (ت) لمعرفة أثر البرنامج التدريبي عمى بعد ( الطالقة والمرونة الكمية) عمى مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي
متغيرات

مجموعتي الدراسة

الدراسة

العدد

المتوسط

االنحراف

درجات

(ن)

الحسابي

المعياري

الحرية

الكمي

تجريبية بعدي

10

67.8

15.80

(طبلقة +

ضابطة بعدي

10

54.1

13.47

18

(ت) المحسوبة
2.085

مستوى

مربع

الداللة

إيتا

0.05

0.2

اتجاه الفرق
لصالح التجريبية

مرونة)

يبلحظ من الجدول ( )5وجود فروق بين المجموعة التجريبية

داللة إحصائية عند مستوى الداللة (≤  )α 0.05لصالح

والمجموعة الضابطة فيما يتعمق في تأثير البرنامج عمى مقياس

المجموعة التجريبية مما يدل عمى أن الدرجة الكمية لممجموعة

تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي لمقياس تورانس المفظي في بعدي

التجريبية أعمى منيا في المجموعة الضابطة وىذا يدل عمى تنمية

الطبلقة والمرونة "بعد تطبيق البرنامج .وكانت ىذه الفروق ذات
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التفكير اإلبداعي الكمي "(الطبلقة والمرونة)" لدى األفراد الذين

مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق البرنامج؟" ،فقد

تعرضوا لمبرنامج.

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين المجموعتين (التجريبية
والضابطة) في بعد المرونة ،وقد تعزى ىذه النتيجة إلى استغراب

 .6مناقشة النتائج
أشارت النتائج المتعمقة بالسؤال األول" :ىل يوجد فروق ذات

الطالبات ليذا األسموب إذ لم يظيرن أي إبداع فكري خبلل الجمسة

داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات

األولى بل اقتصرت القصص في تمك الجمسة عمى قصص يومية

أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد الطبلقة

تروي أحداث روتينية بدأت تتغير نحو الصور الخيالية اإلبداعية

عمى مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق

خبلل الجمسات البلحقة لذلك فإن بعد المرونة بحاجة إلى جمسات

البرنامج؟" إلى تفوق المجموعة التجريبية في بعد الطبلقة ،وقد

بشكل أكثر.

تعزى ىذه النتيجة إلى األساس النظري الذي بني عميو البرنامج ،إذ

وقد أشارت النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث" :ىل يوجد فروق

أن الحرية في طرح األفكار دون تقييم أو انتقاد واحتراميا وبيان

ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤  )α0.05بين متوسطات

قيمتيا يشجع عمى تنمية الطبلقة وىذا يتفق مع النظرية النفسية

درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى الدرجة

االجتماعية والنظرية اإلنسانية ،كما أن الطالبة من خبلل التركيز

الكمية في بعدي الطبلقة والمرونة عمى مقياس تورانس المفظي

عمى المحظة الحالية عند بناء القصة االرتجالية ينمي أيضا اإلبداع

لمتفكير اإلبداعي بعد تطبيق البرنامج؟" إلى تفوق المجموعة

وىذا يتفق مع نظرية السيكودراما لمورينو الذي يرى أن الفرد يصل

التجريبية عمى المجموعة الضابطة وقد تعزى ىذه النتائج إلى ما

إلى اإلبداع إذا أستطاع التعبير عن نفسو بحرية وتمقائية ،بعيدا

يتصف بو ىذا األسموب من مزايا عديدة منيا:

عن النمطية في االستجابات ،إلن الفرد لديو مخزون كبير من

• األسموب شائق ومرن يثير تفكير الطالبات ،حيث اظيرن

األفكار يستطيع أن يستدعييا عند الحاجة ليا لكن ىذا االستدعاء

مشاركة فاعمة في تأليف القصص أثناء الجمسات ،من خبلل اقتراح

لن يكون إبداعيا اال إذا تميز بإنتاج مزيد من األفكار الجديدة وغير

األفكار ولو كانت بسيطة ،مما أثار نشاطين ودافعيتين ،وىذه

المألوفة.

اإلجراءات ىي ضرورية جدا لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
• المناخ التعميمي الذي وفرتو الباحثة خبلل الجمسات التدريبية

بناء عمى ما سبق ترى الباحثة أن مشاركة الطالبات في
ً

تأليف قصة ارتجالية بشكل جماعي بعيدا عن الجمود الفكري بما

عمى التفكير ،إذ أمتاز ىذا المناخ بإعطاء الحرية لمطالبات بعيدا

يتبلءم مع قدراتين وامكاناتين الفكرية نمى لديين الطبلقة

عن النقد والتقييم ،كما تم النقاش وتأليف القصص ضمن المجموعة

دراسة

الواحدة بكل تعاون وبعيدا عن األنانية ،واشراك الجميع خبلل

اإلبداعية،

وتتفق

ىذه

النتيجة

مع

].[30,29,28,27,26,24,23

الجمسات التدريبية ،مما شجعين عمى تكوين اكبر عدد ممكن من

لكن ىذه الدراسة تختمف عن الدراسات السابقة ألنيا؛ تعتمد عمى

األفكار بسرعة وسيولة ،وساعد ذلك عمى طرح األفكار والصور

تأليف القصة بشكل ارتجالي.

الغريبة بحرية ،وتقديم اكبر عدد ممكن من اآلراء المتنوعة دون أن
تفرض الباحثة نوعا من البناء المعرفي عمى تفكيرىن ،بل تركت

أما فيما يتعمق بالسؤال الثاني" :ىل يوجد فروق ذات داللة

لين الحرية في تأليف القصص.

إحصائية عند مستوى ( ≤  )α0.05بين متوسطات درجات أفراد
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد المرونة عمى
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[ ]7خطاب ،ناصر جمال ( .)2004أثر برنامج الكورت (اإلدراك

 .7التوصيات
واستنادا إلى نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بإجراء المزيد

والتنظيم) في تنمية التفكير إلبداعي ومفيوم الذات لدى عينو

من البحوث والدراسات لنمو القدرات اإلبداعية لدى طالبات

أردنية من الطمبة ذو صعوبات التعمَم ،أطروحة دكتوراه غير

المراحل المختمفة في الكمية في مختمف التخصصات ،كما توصي

منشورة ،األردن :الجامعة األردنية.

الباحثة بأىمية بناء وتطبيق مزيد من البرامج واالساليب لتنمية

[ ]8المصبحيين ،منيرة ،المصبحيين ،أحبلم ( .)2010بناء

القدرات اإلبداعية لدى الطالبات .وضرورة بث الوعي بين أعضاء

برنامج تدريبي قائم عمى أساليب السيكودراما وقياس فاعميتو

ىيئة التدريس والقائمين عمى إدارة الكمية الستخدام طرق ووسائل

في تنمية ميارة المرونة لدى عينة من طالبات الصف

تعميمية مناسبة لتنمية القدرات اإلبداعية مبتعدين عن األساليب

الخامس األساسي في األردن .بحث مقدم إلى مؤتمر التربية

التقميدية في التدريس.

في عالم متغير ،الجامعة الياشمية ،االردن.

المراجع

[ ]10سعاده ،جودت أحمد ( )2003تدريس ميارات التفكير ،دار

أ .المراجع العربية

عمان – األردن.
الشروقّ ،

[ ]1وات ،سكوت ( .)2005كيف تضاعف ذكاءك .ترجمة:
مكتبة جرير .الرياض :مكتبة جرير.

[ ]11روشكا ،الكسندر ( .)1989اإلبداع العام والخاص .ترجمة
أبو حجر ،غسان عبد الحي ،سمسمة عالم المعرفة ،الكويت:

[ ]3قطامي ،نايفو وقطامي ،يوسف وحمدي ،نزيو وأبو طالب،

المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب.

صابر وصبحي ،تيسير ( .)1995التفكير اإلبداعي .عمان:
منشورات جامعة القدس المفتوحة.

[ ]12الدريني ،حسين ( .)1982االبتكار تعريفو وتنميتو .حولية
كمية التربية  /جامعة قطر ،مجمد 1،العدد األول ،ص .ص:

[ ]4جروان ،فتحي ( .)2002اإلبداع .عمان :دار الفكر لمطباعة

.37-32

والنشر والتوزيع.

[ ]13حنورة ،مصري ( .)2003اإلبداع وتنميتو من منظور

[ ]5السرور ،ناديا وحسين ،ثائر ( .)1997أثر برنامج تدريبي

تكاممي .ط ،3القاىرة :مكتبة مدبولي.

لميارات اإلدراك والتنظيم واإلبداع عمى تنمية التفكير
إلبداعي لدى عينو من طمبة الصف الثامن .دراسات العموم

[ ]14عبد النور ،جبور ( .)1984المعجم األدبي .الطبعة الثانية.

التربوية ،مجمد ،24،العدد األول ،ص ص.200-191 :

بيروت :دار العمم لممبليين.

[ ]6أبو جادو ،صالح ( .)2003أثر برنامج تدريبي مستند إلى

[ ]15القباني؛ حسين ( .)1956فن كتابة القصة .الدار المصرية

نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت في تنمية التفكير اإلبداعي

لمتأليف والترجمة ،القاىرة.

لدى عينة من طمبة الصف العاشر .أطروحة دكتوراه ،جامعة

[ ]16مريدن ،عزيزة ( .)1980القصة والرواية .دار الفكر،

عمان العربية لمدراسات العميا ،األردن.

دمشق.
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[ ]31الصافي ،عبد الحكيم ( .)2005اثر برنامج تدريبي مبني
عمى تخيل مواقف حياتية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

المعارف ،مكتبة الدراسات األدبية القاىرة.

لدى الطمبة في المرحمة األساسية الدنيا .أطروحة دكتوراه

[ ]18السامرائي ،محمود ( .)1982أثر ألف ليمة في اآلداب

غير منشورة ،األردن :جامعة عمان العربية.

األوربية .الموسوعة الصغيرة ،بغداد :دار الحرية لمطباعة.

[ ]32أبو الشامات ،العنود ( .)2007فاعمية استخدام قصص

[ ]19نجم؛ محمد يوسف ( .)1996فن القصة ،الطبعة األولى،

األطفال كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ميارات التفكير

بيروت :دار صادر.

اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة .رسالة ماجستير ،جامعة

[ ]22السرور ،ناديا ( .)2002مقدمة في اإلبداع .دار وائل

أم القرى ،المممكة العربية السعودية.

لمنشر ،عمان :دار الفكر.

[ ]33المصبحيين ،منيرة ( .)2007بناء برنامج تدريبي قائم عمى

[ ]23أبو عميرة ،محبات ( .)1993استخدام مدخل القصة في

السيكودراما وقياس فاعميتو في تنمية ميارات التفكير

تنمية بعض الميارات الرياضية لدى أطفال مرحمة الرياض.

اإلبداعي لدى عينة من األطفال ذوي صعوبات التعمَم،

المؤتمر السنوي الخامس لمطفل المصري ،مركز دراسات

أطروحة دكتوراه غير منشورة .جامعة عمان العربية لمدراسات

الطفولة ،القاىرة.

العميا ،األردن.

[ ]25الحموي ،نيى ( .)1996أثر برنامج تعميمي في تنمية

[ ]34سمر ،عابدين ( .)2009فاعمية برنامج تدريبي مبني عمى

التفكير اإلبداعي لدى أطفال السنة الثانية لمروضة .رسالة

استراتيجيات العصف الذىني والتخيل والتكرار في تنمية

ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،األردن.

التفكير اإلبداعي لدى عينة من طمبة الصف العاشر.
المؤتمر العممي السادس لرعاية الموىوبين والمتفوقين،

[ ]26عطية ،سوسن ( .)1999أثر قصص وأفبلم الخيال العممي
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THE IMPACT OF USING IMPROVISATION
STORIES STRATEGY IN THE PROMOTION OF
FLUENCY, FLEXIBILITY SKILLS FOR THE
UNDERGRADUATE STUDENTS IN KING SAUD
UNIVERSITY
Msubheen, Moneerh Mheel
Professor Assistance, Aljouf University
Abstract_ The purpose of this study was to investigate The Impact of Using Improvisation
stories Strategy in the promotion of fluency, flexibility Skills for the undergraduate students
in King Saud University. To achieve the aims of this study a pre-test and post-test were
conducted using Torrance Test for Creative Thinking, Figural from “A” on a sample
consisting of (20) female students selected from king Saud university and were divided
randomly into a control group and experimental group before administering the test. The
experimental group received a training strategy based on story Consist of (8) sessions. The
statistical analysis of the data showed that: one variable of fluency ability were improved,
in addition total of (fluency, flexibility) but there were no improved in flexibility. So that the
researcher recommends that educational establishments care more about the training
programs for their effectiveness in the development of creative thinking with
undergraduate students.
Keywords: fluency, flexibility, stories Strategy.
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