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فاعلية استراتيجية التعلم باللعب في تنمية مهارات التفكير 
الإبداعي والاتجاهات نحو مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية 
 لطلاب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية

 :الملخص
الكشف عن أثر استخدام استراتيجية التعلم باللعب في تدريس ردفت الدراسة 

تجارات نحو مادة الدراسات االجتماعية والوطنية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واال 
المادة لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية. استخدمت الدراسة 
المنهج شبه التجريبي وفق التصميم من نوع قبلي بعدي، حيث بلغ عدد أفراد عينة 

( طالبًا من طالب الصف الثالث المتوسط من مدرسة  مصعب بن عمير 47الدراسة  
اختياررم بالطريقة القصدية، وتم استخدام التعيين العشوائي لتوهزيع  المتوسطة للذكور(، تم

( طالبًا درسوا باستخدام 72العينة إلى مجموعتين  المجموعة التجريبية وعدد أفرادرا  
( طالبًا درسوا بالطرقة 77استراتيجية التعلم باللعب، والمجموعة الضابطة وعدد أفرادرا  

راسة تم إعادة صياغة دروس الوحدة السابعة  مجاالت االعتيادية. ولتحقيق أرداف الد
العمل في المملكة( في كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط وفق 

 ولإلجابةاستراتيجية التعلم باللعب لتناسب تنمية التفكير اإلبداعي واالتجارات نحو المادة، 
للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية  أ(، عن أسئلة الدراسة تم استخدام اختبار تورانس 

ومقياس االتجارات نحو الدراسات االجتماعية والوطنية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود 
في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي بشكل عام، ولصالح  إحصائيةفروق ذات داللة 

تجارات في تنمية اال  إحصائيةالمجموعة التجريبية. كما أظهرت وجود فروق ذات داللة 
نحو مادة الدراسات االجتماعية والوطنية، ولصالح المجموعة التجريبية، وبلغ المتوسط 

(، و 77،77الحسابي العام للمجموعة التجريبية على اختبار التفكير اإلبداعي القبلي  
( على االختبار البعدي، بينما بلغ المتوسط الحسابي العام للمجموعة التجريبية 71،17 

( على االختبار البعدي. مما يشير 177،4(، و  17،2االتجارات القبلي   على اختبار
إلى ظهور تحسن في مستوى أداء أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختباري 
التفكير اإلبداعي واالتجارات نحو المادة، ودلت النتائج على وجود أثر الستخدام 

لدراسات االجتماعية والوطنية على تنمية مهارات استراتيجية التعلم باللعب في تدريس ا
التفكير اإلبداعي واالتجارات نحو المادة لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة 

  العربية السعودية.
التعلم باللعب، التفكير اإلبداعي، االتجارات، الدراسات االجتماعية الكلمات المفتاحية  

 والوطنية. 
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  المقدمة 
يرى كثير من التربويين أن عملية التدريس بحاجة إلى استخدام استراتيجيات تعلم 

 إثراءيمية واسعة ومتنوعة ومتقدمة، كي تساعدرم على وتعليم تمد الطالب بآفاْق تعل
نتاج اإلبداعمعلوماتهم، وتنمية مهاراتهم العقلية المختلفة، وتدّربهم على  الجديد  وا 

والمختلف، ال سيما وأن القائمين على العملية التربوية يسعون إلى توفير الظروف 
لى التغييرات المرغوبة في سلوك ال إلحداثالمالئمة للتعلم  طالب بشكل شامل ومتواهزن، وا 

 توالسلوكيااستخدام استراتيجيات تدريس تساعد على تنمية مهارات التفكير والقيم 
واالتجارات المختلفة لديه، كي يصبح ايجابيًا ال متلقيًا في مواقف التعلم، لذا، فإن لتنوع 

ادة التعلم، ليكون استراتيجيات التدريس أرمية كبيرة في اختيار االستراتيجية المناسبة لم
لها تأثير كبير في تعلم الطالب، من حيث اكتساب المعرفة والقيم واالتجارات ومهارات 
التفكير بشكل عام، حيث أن الطالب في مرحلة التعليم المتوسطة يختلفون في خصائصهم 
النمائية عن تلك الخصائص السائدة في أي مرحلة تعليمية أخرى، بمعنى أنه كلما كانت 

اتيجية التدريس أكثر ارتباطًا بمادة التعلم وبخصائص نمو الطالب وقدراتهم العقلية استر 
مهارات التفكير واالتجارات والقيم  إكسابهمواتجاراتهم، كانت أكثر نجاحًا وقدرة على 

 (. 7112سمير،   االيجابية التي تعد جميعها المحور الساس في عملية التعلم
عب من أبرهز استراتيجيات التدريس الهادفة لجعل وتعد استراتيجية التعلم بالل

تفاعليًا يكون فيه الطالب نشطًا وفاعاًل ومؤديًا ومالحظًا  موقفا عملياالموقف التعلمي 
وناقدًا لما يتضمنه الموقف التعليمي من ألعاب تعليمية ومحاكاة، ومن خالل اللعب يمكن 

ل لعبهم الحر في استعمالهم للمعلم أن يتعرف كيف يفكر طلبته، وما يشعرون به خال 
للخرائط والدمى والمجسمات واللوان والصلصال وغيررا، لذا فإن التدريس باللعب متى 

في تنظيم التعلم أحسن تخطيطه وتنظيمه واإلشراف عليه ال بد أن يؤدي دورًا فعااًل 
 (. 7177السحار، وتحقيق أردافه  

نشاط موجه يقوم به الطالب ( التعلم باللعب بأنه 27 7117وترى الفتالوي  
لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية واالجتماعية والوجدانية، يحقق في الوقت نفسه 
المتعة والتسلية، ويتم من خالله استغالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقريب 

( التعلم باللعب ضمن طرق (Wirawani, 2015 مبادئ توظيفها لدى الطالب. وعد
دريس التي تعتمد على المعلم والطالب معًا، ورذا بدوره يقع ضمن مواصفات الطرق الت

التدريسية الفاعلة التي تهيئ الفرص والمواقف التعليمية للطالب، وتثير ارتمامه وتسهل 
أن اللعب نشاط يسهم في تكوين شخصية  (7117 تفاعله مع بيئة التعلم. ويرى الحيلة 

ة، كما إنه وسيط تربوي ومدخل للنمو من كافة الجوانب الطالب من الجوانب المختلف
العقلية والجسمية واالجتماعية والوطنية واالنفعالية واللغوية وغيررا من المهارات، ويجعل 
الطالب يتعلمون في بيئة خصبة تستثير اتجاراتهم نحو التعلم، وتحثهم على التفاعل 
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( إن التعلم باللعب 77 7117نبهان  على التعلم. ويضيف  إقباالالنشط، وتجعلهم أكثر 
المفاريم االجتماعية والوطنية، كما يعد أداة تربوية تساعد  إلدراكمن الوسائل الفاعلة 

 التفاعل مع المجتمع واكتساب قيمه وثوابته االجتماعية.  إحداثعلى 
كما يعد التفكير اإلبداعي أحد أنواع التفكير التي شغلت ارتمام كثير من الباحثين 

التربويين وتباينت تعريفاته وفقًا الرتمامات كل منهم، فمن خالل استعراض الدبيات و 
والدراسات التربوية في رذا المجال يتضح أن رناك تعددًا لهذه المفاريم التي توضح مارية 

حيث ترى التفكير اإلبداعي، من حيث مفهومه ومهاراته وكيفية حدوثه، وغير ذلك. 
(Miramar, 2015)  بداعاإلأّن (Creativity)  الفكار الجديدة.  إنتاجرو القدرة على 

( التفكير اإلبداعي بأنه  "نشاط عقلي مركب رادف ,2002: 21جروانوُيعّرف 
توجهه رغبة قوية في البحث عن الحلول أو التوّصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة 

و من المستوى العلى المعقد من سابقًا". ويتميهز التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد، فه
التفكير، لنه ينطوي على أبعاد معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذرنية 

 فريدة.
عملية تحسس للمشكالت والوعي  اإلبداعأّن  (Torrance, 1996)بينما يرى 

، بمواطن الضعف والثغرات وعدم االنسجام والنقص في المعلومات، والبحث عن الحلول
عادةوصياغة الفرضيات واختباررا  صياغتها أو تعديلها ونقل أو توصيل النتائج  وا 

 لآلخرين.
على أنه عملية معرفية لها مراحل متتابعة  اإلبداعإال إن رناك من ينظر إلى 

حلول متعددة تتسم بالتنّوع والجدة، وذلك في ظل مناخ  إصدارتهدف إلى نتاج يتمثل في 
لتآلف بين مكوناته، ويرتبط التفكير اإلبداعي ارتباطًا وثيقًا داعم يسوده االتساق وا

يصف الناتج، أما التفكير اإلبداعي فيصف العمليات أو المهارات  اإلبداع، ولكن باإلبداع
أكبر عدد ممكن من الفكار حول  إنتاج، ورو ما يستخدمه الفرد في لإلبداعالذرنية 

تفاعل معه، وتتصف رذه الفكار بالتنوع المشكلة التي يتعرض لها أو الموقف الذي ي
 (.7997واالختالف وعدم التكرار أو الشيوع  قطامي وآخرون، 

أن تنمية مهارات التفكير والتفكير اإلبداعي تعد أرم  (7177ويرى صالح  
الرداف التي يسعى التدريس لمختلف المواد الدراسية إلى تحقيقها لدى الطالب، عن 

يجيات المناسبة التي من شأنها مساعدة الطالب ليصبحوا مفكرين طريق استخدام االسترات
مبدعين، لديهم القدرة على البحث واالستقصاء والنقد والتحليل والتقييم، ومواجهة المواقف 
المختلفة. حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن التعلم باللعب واستخدام اللعاب 

 واإلبداعساعد في تنمية مهارات التفكير التعليمية بشكل عام في عملية التدريس ت
(؛ والطويل، 7117،  ةواالتجارات نحو المادة لدى الطالب، كدراسة كل من  الحراحش
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(؛ 7174؛ وكلوب،  ((Najdi, 2012وناجيدي  (؛7177والشقر،   (؛7177 
 (.7177والسحار،  

االجتماعية أحد أرم أرداف الدراسات واالتجارات والقيم  اإلبداعتنمية وبما أن 
والوطنية، ذلك على اعتبار أن التفكير منظومة معرفية متفاعلة قابلة للمالحظة والتدريب 
والتنمية، ولكي يتحقق ذلك فال بد أن يركهز تدريس رذه المادة على مساعدة الطالب على 

والقيم والمهارات االجتماعية والوطنية، وذلك من خالل  واإلبداعاكتساب مهارات التفكير 
 (.Najdi, 2012تخدام استرتيجيات تدريس فاعلة تساعد على تنمية رذه المهارات  اس

إن تعلم الدراسات االجتماعية والوطنية ليس الهدف منه التعرف إلى المفاريم 
نما تهدف إلى  حد في االجتماعية والوطنية والحداث التاريخية كغاية  إكسابذاتها، وا 

لى النقد والتحليل والتفسير والتقييم لهذه المفاريم، الطالب مهارات التفكير التي تقوم ع
 (. (Edgar, 2014ولما يتعلموه في مادة الدراسات االجتماعية والوطنية 
 واإلبداعتستهدف تنمية التفكير  التيلذا، يمكن استخدام استراتيجيات التدريس 

جتماعية تدريس الدراسات اال فيواكتساب المعارف والقيم االجتماعية واالتجارات 
تجعل الطالب أكثر فاعلية  التية التعلم باللعب يوالوطنية، وذلك من خالل توظيف استراتيج

تساعدرم على التكيف مع المستجدات  التيفي عملية التعلم، وتهزودرم بالمهارات المختلفة 
والمستحدثات في مختلف مناحي الحياة، ومن خاللها يتحولون من الحالة السلبية إلى 

شغالوالنقد والتحليل  واإلدراكالنشاط، واللعب الهادف، والتخيل والتصور الحركة و  الذرن  وا 
وممارسة النشطة العقلية، واستخالص الفكار وعرضها، والتعبير عن وجهات النظر مما 

اكتساب خبرات التعلم باستراتيجية فعالة وتكوين الشخصية المتكاملة  يساعد على
 (.7174 السويلميين، 

اطالع الباحث على الدراسات المتعلقة باستخدام استراتيجيات التدريس  ومن خالل
في مادة الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة، وجد مهمًا الخذ باستراتيجيات 
تدريس حديثة وفاعلة من بينها استراتيجية التعلم باللعب في تدريس الدراسات االجتماعية 

مناسبًا تجعل الطالب نشطًا وفعااًل أثناء عملية التعلم في اكتساب  والوطنية التي تعد ميداناً 
المعارف والقيم واالتجارات وممارسة مهارات التفكير بما فيها من الجدة والصالة والمرونة 
لحل مشكالته الذاتية ومشكالت مجتمعه، ال سيما وأن التربية الحديثة تؤكد على استخدام 

لما لها من دور مهم في تكوين أبعاد شخصية الطالب من اللعاب الهادفة في التعلم 
الجوانب المختلفة، حيث تظهر فوائد استخدام استراتيجية التعلم باللعب في التعلم في 
مساعدة الطالب على إدراك العالم الذي يتفاعل معه، ومن خالله يستطيع التعرف على 

يهزرا من خصائص وما يجمع بينها الخرائط والرسومات والشكال والمصادر الطبيعية وما يم
من عالقات، واكتشاف خواص الشياء والظوارر التي يتفاعل معها من خالل اللعب، 
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باعتباره استراتيجية تعلم ممتعة ومشوقة يمكن استخدامها في تعلم الطالب لمادة الدراسات 
 االجتماعية والوطنية.
 الدراسة اإلحساس بمشكلة 

من استخدام استراتيجية التعلم باللعب في  اإلفادةية تتحدد مشكلة الدراسة في كيف
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجارات اإليجابية نحو مادة الدراسات االجتماعية 

حيث تعد لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية، والوطنية، 
الدراسات االجتماعية والوطنية، تنمية التفكير اإلبداعي واالتجارات أحد أرداف تدريس 

إال أنها ما هزالت  التأكيد عليها والعمل على تحقيقها، ينبغي التيعلى اعتباررا أحد الجوانب 
أقل أرمية من غيررا من المواد الدراسية الخرى، حيث يالحظ أن اتجارات طالب المرحلة 

السلبي، وأن رذه بي و المتوسطة في المملكة العربية السعودية متضاربة بين اإليجا
ل من المستوى المقبول تربويًا، وقد يبرر ذلك باعتماد المعلمين استراتيجيات االتجارات أق

الطالب لمهارات التفكير  إكسابتدريس تقوم على التلقين أكثر من اعتمادرا على 
 واالتجارات اإليجابية نحو المادة. 

علمي الدراسات ( إلى أن كثيرًا من م7111وقد أشارت دراسة أبو حلو  
االجتماعية والوطنية يشكون من تدني مستوى ممارسة الطالب لمهارات التفكير اإلبداعي 
في المواقف التعليمية والحياتية المختلفة، ومن عدم رغبتهم في تعلم رذه المادة، 
وينظرون إليها كمادة جافة ال تقدم إليهم الكثير من المهارات الالهزمة لهم، حيث أن 

طالب لمهارات التفكير اإلبداعي واالتجارات اإليجابية تشير إلى أن فرص ممارسة ال
النجاح والتفوق واإلبداع كبيرة، والعكس عندما تكون االتجارات سلبية، وربما يعود ذلك 
إلى طبيعة المادة، أو إلى االسترتيجيات التي يستخدمها المعلمون في التدريس، التي ال 

تتطلب تنمية قدرات  التيوالعلمية واالقتصادية العالمية  تتماشى مع التحوالت التربوية
ومهارات الطالب التي ترتكهز على الفهم والتحليل والتفسير والنقد لألحداث المحلية 
والعالمية، ولما يكتسبه الطالب من معارف ومفاريم من خالل منظور قائم على تفعيل 

تدريس الدراسات االجتماعية  فيية مهارات التفكير، ورو ما تؤكد عليه االتجارات العالم
والوطنية من خالل استخدام المداخل والساليب واالستراتيجيات التدريسية المناسبة القائمة 

 والتشويق في عملية التعليم.  اإلثارةعلى 
وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في رذا المجال، كدراسة كل 

(؛ وماسران 7112؛ والسمير،  (7117والصعوب،   (؛7117الصفدي،  من  الخريشة و 
 7171 Massran, إلى تدني مستوى ممارسة الطالب لمهارات التفكير، وتركيهزرم .)

على حفظ المعلومات المتضمنة في الدراسات االجتماعية والوطنية، نتيجة شعور كثير 
عية والوطنية التي منهم بالملل من تلقي رذه المعلومات كونها ال ترتبط بالحداث االجتما

 يعيشونها. 
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كما تم اختيار الصف الثالث المتوسط في رذه الدراسة كونه يمثل نهاية مرحلة 
التعليم المتوسطة وبداية المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، حيث أن الطالب 

ومن  في رذا الصف يمثلون مرحلة نمائية تمكنهم من امتالك مهارات التفكير المختلفة
بينها مهارات التفكير اإلبداعي، كما أنهم معرضون التخاذ بعض القرارات الحاسمة لتحديد 

بعض  إهزاءمسار حياتهم والتي تتعلق باختيار مساررم المهني والتعليمي، أو مواقفهم 
فإن القضايا االجتماعية، وتكوين الحس بالمسؤولية االجتماعية، وبناًء على ما سبق، 

لحة لدراسة التفكير اإلبداعي واتجارات الطلبة نحو الدراسات االجتماعية الحاجة ماسة وم
  والوطنية لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية.

السؤال الرئيس اآلتي  ما فاعلية استراتيجية التعلم  فيوتتحدد مشكلة الدراسة 
الدراسات االجتماعية رات نحو مادة باللعب في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجا

 والوطنية لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية؟ 
 ويتفرع من رذا السؤال السؤاالن الفرعيان التاليان 

" الطالقة، ما فاعلية استراتيجية التعلم باللعب في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  .7
 ؟ ب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعوديةالمرونة، الصالة" لدى طال

ما فاعلية استراتيجية التعلم باللعب في تنمية االتجارات نحو مادة الدراسات  .7
 ؟لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية االجتماعية والوطنية

 الدراسة  اتفرضي
بين متوسطي درجات طالب (  ≤ 1017  ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  .7

التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في اختبار تنمية مهارات التفكير  المجموعة
 اإلبداعي. 

بين متوسطي درجات طالب (  ≤ 1017ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى   .7
 المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في اختبار االتجارات نحو مادة

 الدراسات االجتماعية والوطنية.
 ردف الدراسة 

استراتيجية التعلم باللعب في تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية باستخدام  
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجارات نحو مادة الدراسات االجتماعية والوطنية لدى 

 طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية.
 أرمية الدراسة 

 تتحدد أرمية رذه الدراسة في النقاط التالية 
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يتوقع أن تساعد رذه الدراسة معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في المملكة  .7
العربية السعودية في تطوير وحدات تعليمية قائمة على تنمية التفكير والتفكير 

 اإلبداعي واالتجارات اإليجابية نحو المادة لدى الطالب.
يتوقع أن تساعد في تحديد اتجارات الطالب نحو مادة الدراسات االجتماعية  .7

والوطنية، ومن ثم االستفادة من رذا التحديد من قبل صانعي القرار في عمليات 
واستراتيجيات الدراسات االجتماعية والوطنية  التخطيط والتطوير لمحتوى كتاب

 تدريسه.
باحثين في استخدامهما في مجاالت تقدم الدراسة أداتين يمكن أن تساعد ال .2

ات االجتماعية والوطنية عديدة ترتبط بالتفكير اإلبداعي واالتجارات نحو الدراس
 الدراسية الخرى. والمواد 

يمكن أن تسهم نتائج رذه الدراسة في فتح المجال أمام الباحثين إلجراء مهزيد من  .4
تراتيجة التعلم باللعب الدراسات حول تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية باس

 وربطها بمتغيرات بحثية أخرى.
 حدود الدراسة 

 تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية  
  الحد البشري  الطالب الذكور في الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية

 السعودية. 
 المكاني  مدرسة مصعب بن عمير المتوسطة في مدينة الطائف في المملكة  الحد

 ودية. العربية السع
 7171الدراسي   من العام الثاني الفصل في الدراسة الحد الهزماني  أجريت- 

7177 .) 
 الوحدة السابعة  مجاالت العمل في المملكة( من كتاب الدراسات الموضوعي دالح  

االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط، وتم صياغة دروسها الثالثة وفق 
مهارات التفكير اإلبداعي واالتجارات نحو المادة،  استراتيجة التعلم باللعب لتنمية

ويتحدد تعميم النتائج في ضوء أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية من صدق 
 وثبات.

 
 مفاريم الدراسة 
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ري استراتيجية  Learning by Playing Strategy)   استراتيجية التعلم باللعب
والعقل اإلنساني، وتسمح للطالب بممارسة الهائلة للذرن  اإلمكانات تعلم وتعليم تستثمر

أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة ومبادئ العلم والتفكير النشطة التعليمية وتوظيف 
السليم في مواقف التعلم، وتحقق لهم في الوقت نفسه المتعة والتسلية والمرونة في موقف 

 (.Najdi, 2012 72التعلم  
عملية ذرنية معرفية رادفة توجهها رغبة  (Creative Thinking)  التفكير اإلبداعي

أصيلة لم تكن معروفة سابقًا،  إبداعيةقوية في البحث عن حلول، أو التوصل إلى نواتج 
 (.7117، مثل  الطالقة، الصالة، المرونة  جروان، إبداعيةيستخدم فيه مهارات 

ي مواقف ويمكن تعريفه لغراض رذه الدراسة بأنه  القدرة على توليد الفكار ف
التعلم من خالل التحليل الموضوعي والعلمي لها، كما إنه يتضمن نشاطًا ذرنيًا يكسب 

التي يسعى الباحث الطالقة والمرونة والصالة في التفكير، الطالب القدرة على ممارسة 
للطالب من خالل استخدامهم استراتيجية التعلم باللعب في دراسة وحدة دراسية  إلكسابها

ويقاس بالدرجة التي دراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط. من كتاب ال
 يحصل عليها الطالب من خالل استجابته لفقرات اختبار التفكير اإلبداعي. 

  عمليات أو استراتيجيات (Creative Thinking Skills)مهارات التفكير اإلبداعي 
جديد ومختلف.  إبداعيوصول إلى أداء ذرنية ، يستخدمها الفرد في المواقف اإلبداعية، لل

وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب من باستخراج درجات الطالب على كل مهارة، 
 وعلى االختبار ككل. 

وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في أدائه على اختبار مهارات التفكير 
 نة، ولصالة". اإلبداعي اللفظي الصورة  أ( في مهاراته " الطالقة، المرو 

وتعني قدرة الطالب على توليد أكبر عدد ممكن من الفكار أو البدائل مهارة الطالقة  أ.
الذرن  إعمالأو السئلة أو المترادفات أو االستعماالت عند تفاعله مع موقف ما يتطلب 

إهزاءه لحل أو لفهم الجوانب الُمشكلة فيه. وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في 
 أدائه على فقرات مهارة الطالقة.

وتعني المرونة قدرة الطالب على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع مهارة المرونة  ب.
الفكار المتوقعة عادة، وتوجيه أو تحويل مسار التفكير مع تغير متطلبات الموقف، 

 الذي يعني تبني أنماط ذرنية (Mental Rigidity)والمرونة عكس الجمود الذرني 
ُمحددة سلفًا وغير قابلة للتغيير حسب ما تستدعي الحاجة. وتقاس بالدرجة التي يحصل 

 عليها الطالب في أدائه على فقرات مهارة المرونة.
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  وتعني الجدة والتفّرد، والبحث في الذرن عن الفكار النادرة التكرار . مهارة الصالةج
أفكار اآلخرين، وتكون جديدة إذا ما  أو الحصول، وتعتبر الفكرة أصيلة إذا كانت ال تكرر

تّم الحكم عليها في ضوء الفكار التي يقدمها اآلخرون، ورذه الفكار ال تخضع لألفكار 
الشائعة بل أنها تتصف بالتمّيهز، والطالب صاحب التفكير الصيل ال ُيوّلد أفكارًا أو حلواًل 

قاس بالدرجة التي يحصل (. وت7112تقليدية لما يواجه من مواقف أو مشكالت  سمير، 
 عليها الطالب في أدائه على فقرات مهارة الصالة.

ري بنية افتراضية تتكون نتيجة معايشة أحداث معينة، وتتكون من ثالث االتجارات  
(. 7117مكونات  المكون المعرفي، والمكون االنفعالي، والمكون السلوكي  القضاة، 

والتصورات والفكار التي توجه طالب الصف بأنها مجموعة المشاعر وتعّرف إجرائيا  
الثالث المتوسط نحو مادة الدراسات االجتماعية والوطنية بشكل ايجابي أو سلبي، وتقاس 
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل استجابته لفقرات مقياس االتجارات نحو 

 مادة الدراسات االجتماعية الذي أعده الباحث.
 الدراسات السابقة 

عد مراجعة الدبيات السابقة التي أجريت حول موضوع الدراسة، وقف الباحث ب
على عدد من الدراسات التي عنيت باستخدام استراتيجية التعلم باللعب وعالقتها ببعض 

ومن المتغيرات، كالتفكير الناقد واإلبداعي والتحصيل واالتجارات والفاعلية الذاتية، وغيررا، 
 لي أبرهز رذه الدراسات ما ي

( إلى استقصاء أثر استراتيجية التعلم (Alasha, 2016فقد ردفت دراسة العشا 
باللعب في تدريس العلوم للصف السادس على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واتخاذ 

( طالبًا، تم تطبيق 47استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي على عينة بلغت  القرار. 
اتخاذ القرار على أفراد الدراسة، وأظهرت النتائج وجود فروق اختباري التفكير اإلبداعي و 

بين نتائج الطالب على اختباري التفكير اإلبداعي واتخاذ القرار في  إحصائيةذات داللة 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود أثر 

هارات التفكير اإلبداعي ومهارات اتخاذ في تنمية مالتعلم باللعب الستخدام استراتيجية 
 القرار لدى الطالب. 

( دراسة ردفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيتي اللعب 7177أجرى السحار  
ولعب الدوار في تنمية مهارات التفكير والمفاريم العلمية في مادة العلوم لدى طالب 

راسة استخدم الباحث المنهج المرحلة الساسية في مدارس غهزة، لتحقيق الغرض من الد
( طالبًا من الصف الخامس الساسي تم 74شبه التجريبي، تكونت عينة الدراسة من  

( طالبًا في كل مجموعة، أعد الباحث 77تقسيمهم إلى ثالث مجموعات بالتساوي بواقع  
ق درجة اكتساب الطالب لمهارات التفكير، أظهرت نتائج الدراسة وجود فرو لقياساختبارًا 
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ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة على اختبار مهارات التفكير ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 

 التعلم من خالل اللعب ولعب الدوار.
( إلى الكشف عن أثر تدريس العلوم باستخدام 7177ردفت دراسة نصر هللا  

ستراتيجية التعلم باللعب في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة الساسية في ا
( طالبًا وطالبة وهزعت على مجموعتين 771طولكرم، طبقت الدراسة على عينة مكونة من  

، طبقت الدراسة اختبار تورانس الصورة اللفظية لقياس نتجريبيتيضابطتين ومجموعتين 
والصالة لدى الطالب، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات  والمرونةة مهارات الطالق

بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  إحصائيةداللة 
على اختبار مهارات التفكير اإلبداعي ومهاراته ولصالح المجموعة التجريبية التي درست 

 .باستخدام التعلم من خالل اللعب ولعب الدوار
إلى الكشف عن فاعلية فقد ردفت ( Alireza, 2012أما دراسة أليرهزا  

استخدام اللعاب التعليمية المقدمة عبر شبكة االنترنت في تنمية مهارات التفكير لدى 
الطالب، وأجرى الباحث دراسته على عينة عشوائية من طالب المرحلة الساسية والبالغة 

شبه التجريبي على المجموعة التجريبية التي درست  ( طالبًا، استخدم الباحث المنهج71 
باستخدام أسلوب اللعاب التعليمية عبر االنترنت، والمجموعة الضابطة والتي درست 

للعاب التعليمية باالستراتيجية التقليدية، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر واضح الستخدام ا
 أفراد المجموعة التجريبية. نترنت في تنمية مهارات التفكير لدىالمقدمة عبر اإل 

( إلى الكشف عن أثر تدريس التربية االجتماعية 7177ردفت دراسة الصرايرة  
باستخدام اللعاب التعليمية في تنمية المفاريم الجغرافية لدى طالب الصف السابع في 

تم بناء برنامج قائم على اللعب، طبقت  محافظة الكرك في الردن، لتحقيق أرداف الدراسة
( طالبًا في الصف السابع، تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية تكونت 72الدراسة على  

( طالبًا، أظهرت نتائج الدراسة وجود 27( طالبًا، ومجموعة ضابطة تكونت من  27من 
بين درجات الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  إحصائيافروق دالة 

جود أثر الستخدام استراتيجية التعلم باللعب في تنمية ولصالح المجموعة التجريبية، وو 
 المفاريم الجغرافية لدى الطالب. 

( دراسة ردفت إلى فحص أثر برنامج في تنمية مهارات 7171أجرت شعبان  
التفكير اإلبداعي وتحسين مفهوم الذات لدى طالب المرحلة االبتدائية الموروبين في 

، ة( طالبا وطالبة اختيروا باالستراتيجية القصدي71  السعودية، وتكونت عينة الدراسة من
إلى مجموعتين ضابطة وعدد أفرادرا  ومن ثم عملت الباحثة بتوهزيعهم عشوائيا بالتساوي 

( طالبا وطالبة 21( طالبا وطالبة لم تخضع للبرنامج، وتجريبية وعدد أفرادرا  21 
وق دالة إحصائيا بين خضعت للبرنامج. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى وجود فر 



 م7171لسنة  يوليو الول( الجهزء 714هزرر، العدد   مجلة كلية التربية، جامعة ال 
 

 - 177 - 

متوسطي أداء المجموعة الضابطة وأداء المجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير 
 اإلبداعي وكان لصالح المجموعة التجريبية. 

( إلى فحص فاعلية برنامج تدريبي مبني على 7119وردفت دراسة عابدين  
دى عينة من طالب الصف استراتيجيات العصف الذرني في تنمية التفكير اإلبداعي ل

العاشر، ولتحقيق أرداف الدراسة تم تطبيق اختبار تورانس اللفظي  أ( للتفكير اإلبداعي 
( طالبًا وطالبة من طالب الصف 71كاختبار قبلي وبعدي على عينة الدراسة التي شملت  

العاشر الساسي في منطقة جنوب عمان، بعد أن تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين، 
( طالب وطالبة لكل مجموعة، حيث تم تقديم البرنامج 21ابطة وتجريبية بواقع  ض

التدريبي المبني على االستراتيجيات الثالثة إلى المجموعة التجريبية على مدار شهر 
( حصة صفية، فيما لم تتلقى المجموعة الضابطة أي تدريب، 79دراسي كامل بواقع  

ذات داللة إحصائية في التفكير اإلبداعي لدى  وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق 
طالب الصف العاشر، لصالح المجموعة التجريبية، مما دل على فاعلية البرنامج التدريبي 

 الذي تم تقديمه للمجموعة التجريبية.
( دراسة في المملكة العربية السعودية ردفت إلى التعرف 7117أجرت أميمة   

نمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الثاني ثانوي في على فاعلية تبادل الدوار في ت
( طالبة، 74المدينة المنورة، طبقت الباحثة الدراسة على عينة عشوائية تكونت من   

واستخدمت المنهج شبه التجريبي وطبقت اختبار قبلي وبعدي لالختبار التحصيلي والختبار 
دية. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق واطسون للتفكير الناقد المطور على البيئة السعو 

 على االختبارين لصالح طالبات المجموعة التجريبية. إحصائيادالة 
( إلى التعرف على أثر استخدام اللعاب 7117  ةردفت دراسة الحراحش

التعليمية في تدريس العلوم في اكتساب المفاريم العلمية ومهارات التفكير اإلبداعي لدى 
( 74الساسي في الردن، طبقت الباحثة الدراسة على عينة مكونة   طالب الصف السابع

طالبة، استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على التصميم القبلي والبعدي 
( طالبة، ومجموعة 47لمجموعتين تجريبية درست باستخدام اللعاب التعليمية وعددرا  

ية التقليدية، ولتحقيق أرداف الدراسة ( طالبة درست باالستراتيج47ضابطة تكونت من 
أعدت الباحثة اختبار اكتساب المفاريم العلمية، واختبار التفكير اإلبداعي، أظهرت النتائج 

بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
اإلبداعي لصالح أفراد  والضابطة في اختبار اكتساب المفاريم العلمية ومقياس التفكير

 .المجموعة التجريبية
( دراسة في المملكة العربية السعودية ردفت إلى 7117كما أجرت الخضرا  

التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتعليم مهارات التفكير اإلبداعي ومهارات التفكير الناقد 
رنامج تعليمي لطالبات الصف الثاني المتوسط، ولتحقيق غرض الدراسة صممت الباحثة ب
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اختبار لقياس  إعدادمكون من مهارات التفكير اإلبداعي، ومهارات التفكير الناقد، وتم 
( طالبة قسمت إلى مجموعتين ضابطة 11تحصيل الطالبات، وتكونت عينة الدراسة من  

في فاعلية مهارات  إحصائياوتجريبية، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة 
في كتاب التربية االجتماعية والوطنية  المويةعي المدمجة في وحدة الدولة التفكير اإلبدا

للصف الثاني المتوسط في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، وبينت نتائج الدراسة وجود 
في  المويةفي فاعلية مهارات التفكير الناقد المدمجة في وحدة الدولة  إحصائيافروق دالة 

والوطنية للصف الثاني المتوسط في تنمية مهارات التفكير  كتاب التربية االجتماعية
 اإلبداعي، وكان لها تأثير في تحسين التحصيل لدى طالبات المجموعة التجريبية.

 التعليق على الدراسات السابقة  
 تتناول التي السابقة الدراسات على االطالع أرمية تبين بعد استعراض ما تقدم،

 وأدوات الرداف، حيث من أو المتبعة، المنهجية خالل من سواء متغيرات رذه الدراسة
أن بعض رذه الدراسات استقراء عدد من الدراسات السابقة يتضح  خاللومن  البحث،

تناولت أثر استخدام استراتيجة التعلم باللعب أو التعلم من خالل لعب الدوار واللعاب 
ى الطالب، كدراسة كل من  العشا، التعليمية في تنمية التفكير والتحصيل واالتجارات لد

)Alasha, 2015) وأليرهزا(؛ 7177(؛ والسحار،  7177هللا،   نصر؛ و  , Alireza(
في تنمية التفكير  رالدوا( فاعلية تبادل 7117فيما تناولت دراسة أميمة   .2012

ي، ( أثر التعلم باللعب في تنمية التفكير اإلبداع7119اإلبداعي، وبحثت دراسة الهزايدي  
التفكير  تنميةكما يالحظ أنها لم تدرس بشكل واضح أثر استراتيجة التعلم باللعب في 

 اإلبداعي واالتجارات للمادة لدى الطالب.
ن ما يميهز الدراسة الحالية عن غيررا من الدراسات التي أجريت في رذا المجال  وا 

ة مهارات التفكير بمحاولتها تعرف فاعلية استخدام استراتيجية التعلم باللعب في تنمي
نحو الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالب الصف الثالث  تواالتجارااإلبداعي 

المتوسط في المملكة العربية السعودية، ورذا ما أعطى الدراسة نوعًا من التفرد مقارنة 
بالبحوث والدراسات الخرى، إال أن الباحث استفاد من الدراسات والدبيات والمقاييس 

قة في الوصول إلى تحديد خطة الدراسة ومنهجيتها، واختيار أدوات الدراسة وأساليب الساب
 . اإلحصائيةالمعالجة 

 
 
 
 

  الطريقة واإلجراءات
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المنهج المستخدم في الدراسة رو المنهج شبه التجريبي، وبناًء عليه،  منهجية الدراسة 
(، وتم بحث فاعلية تم تقسيم أفراد الدراسة عشوائيًا إلى مجموعتين  تجريبية وضابطة

المتغير المستقل المتمثل في استراتيجية التعلم باللعب على المتغيرين التابعين التفكير 
 اإلبداعي واالتجارات للمادة.

قام الباحث باختيار عينة الدراسة من طالب الصف الثالث المتوسط  عينة الدراسة 
عمير المتوسطة للذكور ، حيث وقع االختيار على مدرسة مصعب بن ةبالطريقة القصدي

في مدينة الطائف، وقد وقع االختيار على رذه المدرسة بسبب تعاون  التعليم إلدارةالتابعة 
المدرسة فيها مع الباحث وتسهيل مهمته، ووجود أكثر من شعبة للصف الثالث  إدارة

المتوسط فيها، كذلك وجود معلمين من ذوي التخصص والخبرة في تدريس مادة التربية 
الالهزمة لتطبيق الدراسة في  واإلمكاناتإلى توفر الدوات  إضافةجتماعية والوطنية، اال

المدرسة، وقد تم اختيار شعبتين من شعب الصف الثالث المتوسط في المدرسة، رما  
( طالبًا، وقد 72وعدد الطالب فيه  ( طالبًا، والثالث  ب( 77الثالث  أ( وعدد الطالب فيه  

تم استخدام التعيين العشوائي لتوهزيع الشعبتين في المجموعتين  الضابطة والتجريبية، 
وجاءت شعبة الثالث  ب( في المجموعة التجريبية، بينما تكونت المجموعة الضابطة من 

 ريبية والضابطة.( يبين توهزيع أفراد الدراسة في المجموعتين التج7الشعبة  أ(. والجدول  
 (7الجدول  

 توهزيع أفراد الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة
 عدد الطالب الصف المجموعة
 72 الثالث المتوسط  ب( التجريبية
 77 الثالث المتوسط  أ( الضابطة

 71 المجموع       

 أداتا الدراسة 
 اظ( الداة الولى  مقياس التفكير اإلبداعي لتورانس  اللف

لتحقيق ردف الدراسة، تم إعداد مقياس تورانس "اللفاظ" للتفكير اإلبداعي، وقد 
ثين، منهم حيدر عبد الرضا تم تطبيقه وتقنينه على البيئة العربية من قبل عدد من الباح

( الذي طبقه في دراسته على طالب المرحلة المتوسطة في بابل في العراق لقياس 7177 
الطالقة، والمرونة، والصالة( لدى الطالب، كما طبقه الحدابي داعي  ارات التفكير اإلبمه
لسعودية، كما طبقته حنان حجاهزي ( على عينة من الطالب في المملكة العربية ا7177 
ردن من قبل صالح أبو ( عل البيئة الفلسطينية، كما تم تقنينه وتطبيقه في ال 7177 
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ويعتقد الباحث أن رذا المقياس ت العربية، (، واستخدم في كثير من الدراسا7112جادو  
يناسب البيئة السعودية، ال سيما وأن المقياس طبق وقنن على البيئة العربية، كما يعتقد 
مناسبته دون غيره للدراسة الحالية، كما اختار الباحث جانب اللفاظ من المقياس لسهولة 

تصحيح مقياس الشكال التعامل معه نوعًا ما في عملية التصحيح قياسًا بصعوبة 
والرسومات. كما يمكن تطبيق المقياس باستراتيجية جماعية في أي مستوى تعليمي، 

 ابتداء من الصف الرابع االبتدائي وحتى المستوى الجامعي.
المعروف  لإلبداعبطاريات تورانس  إحدىيتكون االختبار من  القسم الول  ورو 

 The Minnesota tests of creative Thinking ) القسم الثاني  ورو اختبار.
. يشمل القسم الول أربعة (Barons Tests of Anagrams)بارون المعروف باسم  

اختبارات فرعية، ري  االستعماالت  وفيها يطلب من المفحوص أن يذكر أكبر عدد ممكن 
 من االستعماالت التي يعدرا استعماالت غير عادية لعلبة الصفيح والكرسي بحيث تصبح
رذه الشياء أكثر فائدة وأرمية. المترتبات  وفيها يطلب إلى المفحوص أن يذكر ماذا 
يحدث لو إن نظام الشياء تغير وأصبحت على نحو معين ورذا االختبار تكون من وحدتين 
رما  ماذا يحدث لو فهم اإلنسان لغة الطيور والحيوانات؟ ماذا يحدث لو أن الرض حفرت 

الناحية الخرى؟ المواقف  وفيها يطلب إلى المفحوص أن يتبين  بحيث تظهر الحفرة من
عن  مسئوالكيف يتصرف في بعض المواقف، يتكون االختبار من موقفين رما  إذا عينت 

صرف النقود في النادي وحاول أحد أعضاء النادي أن يدخل في تفكير الهزمالء أنك غير 
 أو حتى كانت ملغاة( ماذا  اإلطالق أمين ماذا تفعل؟ لو كانت المدارس غير موجودة على

تفعل لكي تصبح متعلمًا؟ التطوير والتحسين  وفيها يطلب من المفحوص أن يقترح طرقًا 
عدة لتصبح بعض الشياء المألوفة لديه على نحو أفضل مما ري عليه كالكتاب وقلم 

ة من كلمتين الحبر. أما القسم الثاني  فيستخدم لتكوين الكلمات ويتكون في صورته العربي
الثالثة للتفكير  المهارات ديمقراطية ، فلسطين(، إن كل واحد من رذه االختبارات يقيس 

 (.  7177اإلبداعي  الطالقة ، المرونة ، الصالة(   عبد الرضا، 
 صدق وثبات االختبار 

تم التحقق من الصدق الظارري وصدق المحتوى لالختبار عن طريق عرضه 
( محكمين من أعضاء ريئة التدريس في 71ين تكونت من  على مجموعة من المحكم

الجامعات السعودية ومشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية وعدد من المعلمين، وذلك 
للتأكد من مدى صالحية االختبار لقياس مهارات الطالقة والمرونة والصالة، وقد تم الخذ 

ا بالنسبة لثبات االختبار، فقد تم بتوصيات ومالحظات المحكمين حول بنود االختبار. أم
(، وطبق االختبار على عينة (Test-Retest اإلعادةاستخراج معامل الثبات عن طريق 

( طالبًا من خارج عينة الدراسة، وتم رصد درجاتهم عليه، ثم 77استطالعية مكونة من  
ل ارتباط ( يوم من التطبيق الول، وبحساب معام74تطبيقه على نفس العينة بعد   إعادة
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بيرسون بين درجات الطالب على التطبيقين بلغ معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة 
 (. 7على أبعاد المقياس كما رو موضح في الجدول  
 (7الجدول  

 نتائج معامالت الثبات الختبار التفكير اإلبداعي باستخدام طريقة اإلعادة
 اإلعادةثبات  المهارة

 1872 الصالة

8771 الطالقة  

 1877 المرونة

 1877 الدرجة الكلية

( أن جميع المجاالت والدرجة الكلية على المقياس قد 2يتضح من الجدول  
 حققت معامالت ارتباط مناسبة ومقبولة لغراض الدراسة. 

 الداة الثانية  مقياس االتجارات نحو الدراسات االجتماعية والوطنية 
س يقيس اتجارات الطالب نحو الدراسات لتحقيق ردف الدراسة، تم إعداد مقيا

االجتماعية والوطنية، وذلك من خالل الرجوع إلى الدب التربوي والدراسات السابقة في 
 مجال االتجارات، حيث قام الباحث بصياغة فقرات المقياس وفق التالي 

الهدف من مقياس االتجارات  تشخيص طبيعة اتجارات طالب الصف الثالث 
 دة الدراسات االجتماعية والوطنية.المتوسط نحو ما

 صياغة عبارات المقياس  تمت صياغة عبارات المقياس، مع مراعاة التالي 
 أن ال تكون العبارات تشير إلى الماضي. -
 أن تكون العبارات واضحة مباشرة. -
 أن تعبر العبارات عن حقائق واضحة. -
 ت ايجابية.أن تكون العبارات متقاربة من حيث وجود عبارات سلبية وعبارا -
 أن تعبر العبارات عن اتجارات حقيقية نحو مادة الدراسات االجتماعية والوطنية. -

( فقرة، وبعد تحكيمه والخذ 21تكون المقياس في صورته الولية من  
( فقرة توهزعت على المحاور الربعة 77بمالحظات المحكمين تكون بصورته النهائية من  

االتجارات الدراسات االجتماعية والوطنية، ة المتضمنة في االتجارات نحو المعرف التالية  
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نحو المهارات في الدراسات االجتماعية والوطنية، ، االتجارات نحو التراث الوطني 
استخراج دالالت صدق وثبات المقياس قبل والحضاري في الدراسات االجتماعية(. وقد تم 

 ى عينة الدراسة على النحو اآلتي تطبيقه عل
 قياس  صدق الم

( محكمين من المختصين في منارج الدراسات 1تم عرض المقياس على  
االجتماعية وأساليب تدريسها، حيث ُطلب منهم تحديد قدرة فقرات مقياس االتجارات على 
قياس اتجارات طالب الصف الثالث المتوسط نحو مادة الدراسات االجتماعية، ومدى 

ة مالحظات أخرى وحذف الفقرات غير المناسبة، سالمة الصياغة اللغوية للفقرات وذكر أي
جراء  واقتراح أية فقرات يرونها ضرورية، وقد قام الباحث بالخذ بآراء المحكمين وا 

( فقرات بسبب التكرار أو عدم مناسبتها 7التعديالت الضرورية، التي تمثلت بحذف  
بعد التحكيم  لقياس االتجارات نحو مادة الدراسات االجتماعية، حيث أصبح المقياس

 ( فقرة.77مكونًا بصورته النهائية من  
 ثبات المقياس 

تم حساب ثبات مقياس االتجارات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة 
(. 10772، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة  (Cronbach Alpha)كرونباخ الفا 

تصميم االستجابة على وري قيمة مرتفعة ومناسبة لغراض الدراسة الحالية. وقد تم 
 كما يلي  (Liker Typeالمقياس وفق التدريج الخماسي حسب نموذج ليكرت  

( 2( درجات، لست متأكدا ولها  4( درجات، أوافق ولها  7أوافق بشدة ولها  
درجات، أرفض ولها  درجتان(، أرفض بشدة ولها  درجة واحدة(. واشتمل مقياس 

سالبة االتجاه موهزعة بالتساوي. وقد تم مراعاة  ى وأخر االتجارات على فقرات ايجابية 
الصياغة السالبة في المقياس عند التصحيح بحيث تأخذ الفقرات الموجبة االتجاه العالمة 

، أرفض بشدة = 7، أرفض = 2، لست متأكدا = 4، أوافق = 7كما يلي  أوافق بشدة = 
،أوافق = 7تالي  أوافق بشدة = . أما الفقرات سالبة االتجاه فتأخذ العالمة على النحو ال7
 .7، أرفض بشدة = 4، أرفض = 2، لست متأكدا = 7

 الوحدة التعليمية  إعداد
قام الباحث باالطالع على كتاب الطالب ودليل المعلم، وذلك من أجل تحليل 
الوحدة السابعة  مجاالت العمل في المملكة( من كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 

صياغة دروسها لتالئم استراتيجية التعلم باللعب، وتم  إعادةلمتوسط، وتم للصف الثالث ا
 اتباع الخطوات التالية أثناء التدريس وفق استراتيجية التعلم باللعب 

 . التهيئة  وري مراجعة الخبرات السابقة ذات العالقة بالخبرة الجديدة المراد تعلمها.7
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من خالل ممارسة النشطة التعليمية . اللعب  معالجة عقلية وحركية للمعلومات 7
أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة ومبادئ العلم والتفكير السليم في مواقف وتوظيف 

بعدرا تهيئة الطالب للتركيهز، ثم قيادة المعلم لهم وفق خطوات متسلسلة التعلم، يتم 
 للوصول إلى الخبرات الجديدة.

صلوا له من خبرات نتيجة المرور بعملية . المناقشة  يتم فيها مناقشة الطالب بما تو 2
 اللعب.

ثرائية تعهزهز فهم الطالب وقد تكون رسم أشكال أو إ إجراءات  وري اإلضافية. النشطة 4
 كتابة تقارير أو لعب.

 صدق الدروس المصاغة وفق استراتيجية التعلم باللعب 
رضها للتحقق من صدق الدروس المصاغة وفق استراتيجية التعلم باللعب، تم ع

( محكمين من المختصين في منارج الدراسات االجتماعية والوطنية وأساليب 2على  
الرأي حول الدروس من حيث الصياغة اللغوية لرداف  إبداءتدريسها، وطلب منهم 

الدروس ووضوحها وسالمتها، والدقة العلمية في صياغة أنشطتها، ومدى انسجام الخطط 
تطبيقها على طالب الصف الثالث  إمكانيةاللعب، ومدى  التدريسية مع التعلم القائم على

المتوسط. وقد تم الخذ باقتراحات المحكمين وآرائهم وُأجريت التعديالت المقترحة على 
 الدروس.

 تصميم الدراسة 
 استخدم في الدراسة التصميم شبه التجريبي لمجموعتين  تجريبية وضابطة(، كما يلي  

B2O A2O X B1O A1O التجريبية المجموعة 
B2O A2O  B1O A1O المجموعة الضابطة 

 متغيرات الدراسة  
  استراتيجية التدريس ولها مستويان  استراتيجية اللعب، أوال  المتغير المستقل
 واالستراتيجية االعتيادية.
  تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الثالث المتوسط في ثانيا  المتغير التابع

 ية السعودية، واالتجارات للمادة.المملكة العرب
درس الباحث بنفسه طالب مجموعتي البحث  التجريبية و تنفيذ تجربة الدراسة  

الضابطة( تجنبا لألثر الناجم عن اختالف مدرس المادة مما يعطي النتائج دقة 
م(، 7171/7177تنفيذ تجربة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني   وموضوعية، فقد تم
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، أسبوعينالالهزمة لتنفيذ التجربة، واستغرق هزمن التجربة  اإلجراءاتأن تم ضبط  وذلك بعد
دخالحيث بدأت بالتطبيق القبلي، وانتهت بالتطبيق البعدي، ثم تم رصد الدرجات   وا 

 .(SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي   إحصائياالبيانات ومعالجتها 
ابية واالنحرافات المعيارية، واختبار تم استخدام المتوسطات الحس  اإلحصائيةالمعالجة 

الفرق في متوسطات درجات الطالب على  (، وذلك لعهزلANCOVAالتباين المشترك  
التطبيق القبلي الختبار التفكير اإلبداعي ومقياس االتجارات تبعًا لمتغير استراتيجية 

يق التدريس، وكذلك الستخراج داللة الفرق في متوسطات درجات الطالب على التطب
 البعدي الختبار التفكير اإلبداعي ومقياس االتجارات.

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
الدراسة بعد تطبيق أداتي الدراسة  إليهافيما يلي عرض للنتائج التي توصلت 

وجمع البيانات وتحليلها، حيث حاولت الدراسة الكشف عن فاعلية استراتيجية التعلم 
إلبداعي واالتجارات نحو مادة الدراسات االجتماعية باللعب في تنمية مهارات التفكير ا

والوطنية لطالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية. وجاءت النتائج 
 على النحو اآلتي 

  ما عن السؤال الول والفرضية المنبثقة عنه باإلجابةأواًل  النتائج المتعلقة 
" الطالقة، المرونة، ية مهارات التفكير اإلبداعي فاعلية استراتيجية التعلم باللعب في تنم

 ؟ الصالة" لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية
لإلجابة عن رذا السؤال تم اختبار الفرضية الصفرية المنبثقة عنه التي تنص  " 

بين متوسطي درجات طالب (  ≤ 1017ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  
المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في اختبار تنمية مهارات التفكير 

حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب اإلبداعي. 
المجموعة التجريبية  التي خضعت للتعلم باستخدام استراتيجية اللعب( والضابطة  التي 

االعتيادية( على اختبار التفكير اإلبداعي القبلي والبعدي، خضعت للتعلم باالستراتيجية 
 (.2وكانت النتائج كما في الجدول  

 
 (2الجدول  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية 
 والضابطة على اختبار التفكير اإلبداعي  القبلي والبعدي(

 االختبار البعدي القبلي االختبار العدد المجموعة
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المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 72071 17071 74097 77077 72 التجريبية
 77027 77071 77017 71071 77 الضابطة

( إلى وجود فرق ظارري بين درجات 2تشير المتوسطات الحسابية في الجدول  
ن التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار التفكير اإلبداعي، الطالب في المجموعتي

. كما (ANCOVA)باستخدام تحليل التباين المشترك  إحصائياوقد تم ضبط رذا الفرق 
( وجود فرق ظارري بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية 2يظهر الجدول  

لغ المتوسط الحسابي لدرجات طالب والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار، حيث ب
( أمـا المتوسط الحسابي 72071( وبانحراف معياري  17071المجموعة التجريبية  

( أي أن 77027( وبانحراف معياري  77071لدرجات طالب المجموعة الضابطة فبلـغ  
(. ولمعرفة ما 71011رناك فرقًا ظارريًا في المتوسط الحسابي بين المجموعتين مقداره  

(، وبهدف عهزل الفروق  ≤ 1017إذا كان رذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  
، استخدم إحصائيابين المجموعتين على اختبار التفكير اإلبداعي فـي التطبيق القبلي 

 (.4وكانت النتائج كما في الجدول   (ANCOVA)الباحث اختبار تحليل التباين المشترك 
 (4الجدول  

لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية  (ANCOVA)باين المشترك نتائج تحليل الت
 والضابطة على اختبار التفكير اإلبداعي

 درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 10111 2770717 777740777 7 777740777 القياس القبلي
 *10111 770779 74770177 7 74770177 المجموعة
   190177 47 47420147 الخطأ
    44 277170972 الكلي

بين متوسطات درجات  إحصائيا( وجود فرق دال 4تبين النتائج في الجدول  
الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي الختبار التفكير 

عند مستوى  إحصائيا( وري قيمة دالة 770779اإلبداعي، إذ بلغت قيم  ف( المحسوبة  
في تنمية التفكير اإلبداعي  إحصائية(، أي أنه توجد فروق ذات داللة  ≤ 1017الداللة  

لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية تعهزى الستراتيجية 
ة بالسؤال الثاني التدريس المستخدمة في التدريس. ورذا يؤدي إلى رفض الفرضية المتعلق

 ≥ عند مستوى الداللة   إحصائيةوالتي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة 
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( في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة 1017
 العربية السعودية تعهزى الستراتيجية التدريس  استراتيجية اللعب، االستراتيجية االعتيادية(.

لتحديد قيمة الفرق في متوسطات درجات الطالب في المجموعتين الضابطة و 
والتجريبية على اختبار التفكير اإلبداعي البعدي، تم استخراج المتوسطات الحسابية 
المعدلة الناتجة عن عهزل أثر االختبار القبلي على أداء الطالب في االختبار البعدي، 

 (. 7وكانت النتائج كما في الجدول  
 (7جدول  ال

المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة على 
 اختبار التفكير اإلبداعي البعدي، بعد عهزل أثر االختبار القبلي
 المجموعة المتوسط المعدل الخطأ المعياري 

 التجريبية 17071 7021
 الضابطة 77077 7022

ية المعدلة لدرجات الطالب في المجموعتين تشير نتائج المتوسطات الحساب
التجريبية والضابطة على اختبار التفكير اإلبداعي البعدي بعد عهزل أثر االختبار القبلي، 
أن الفرق كان لصالح طالب المجموعة التجريبية  التي خضعت للتعلم باستخدام 

أعلى من  ( ورو17071استراتيجية اللعب(، إذ بلغ المتوسط الحسابي المعدل لهم  
المتوسط الحسابي المعدل لطالب المجموعة الضابطة  التي خضعت للتعلم باستخدام 

(. وبالتالي يمكن القول أن استخدام استراتيجية 77077االستراتيجية االعتيادية( والبالغ  
التعلم باللعب في تدريس مادة الدراسات االجتماعية والوطنية يؤدي إلى تنمية مهارات 

 بداعي لدى طالب الصف الثالث المتوسط. التفكير اإل
ربما يعود السبب في رذه النتيجة إلى أن استراتيجية التعلم باللعب سارمت في 

 قادرين وافأصبح ، وآرائهم أفكاررم التعبير عن كيفية على وتدريبهم الطالب خبرات إثراء
مما  جديدة رفمعا من اكتسبوه ما ضوء في وتعديلها الصلية المعارف تقويم إعادة على
لديهم. وأن النشطة التعليمية المصاحبة  اإلبداعي التفكير مهارات نمو في سارم

الستراتيجية اللعب سمحت للطالب بالتواصل من خالل مناقشة أفكاررم حول الخبرات التي 
 التفكير، إثارة في أسهم نشطاً  تعليماً  مناخاً  حيث أضفت مروا بها خالل عملية اللعب

 في إيجابي أسهم بشكل وتقويمها المطروحة لألفكار المستمرة المناقشات نفإ وبالتالي
المجموعة التجريبية. كما أن استخدام  في الطالب لدى اإلبداعي التفكير على القدرة تنمية

اللعب في تعليم طالب المرحلة المتوسطة يعد مناسبًا للمرحلة العمرية للطالب، وخاصة أن 
عمرية يتميهزون بالنشاط وسعة الخيال والفكار غير المألوفة الطالب في رذه المرحلة ال
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وتفجر الطاقة لديهم، كما يميل الطالب في رذه المرحلة إلى التعلم عن طريق أنشطة 
 .اللعب وأداء الدوار أكثر من ميلهم إلى التعلم التقليدي

 وقد اتفقت رذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة التي أظهرت فاعلية
اإلبداعي واالتجارات للمادة والتحصيل، كدراسة  التفكيراستراتيجية التعلم باللعب في تنمية 

(. فيما لم Alireza, 2012(؛ وأليرهزا  7119(؛ وعابدين،  7177كل من  السحار  
 تختلف رذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي أجريت في رذا المجال. 

ما عن السؤال الثاني والفرضية المنبثقة عنه   باإلجابةثانيًا  النتائج المتعلقة 
فاعلية استراتيجية التعلم باللعب في تنمية االتجارات نحو مادة الدراسات االجتماعية 

 ؟ لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية والوطنية
 ي تنص لإلجابة عن رذا السؤال تم اختبار الفرضية الصفرية المنبثقة عنه الت 

بين متوسطي درجات طالب (  ≤ 1017ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  
المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في اختبار االتجارات نحو مادة الدراسات 

حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية االجتماعية والوطنية. 
جريبية  التي خضعت للتعلم باستخدام استراتيجية اللعب( لدرجات طالب المجموعة الت

والضابطة  التي خضعت للتعلم باالستراتيجية االعتيادية( على اختبار التفكير اإلبداعي 
 (.7وكانت النتائج كما في الجدول   القبلي والبعدي،

 
 
 
 
 
 
 (7الجدول  

وعتين التجريبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب في المجم
 والضابطة على مقياس االتجارات للمادة  القبلي والبعدي(

 العدد المجموعة
 مقياس االتجارات البعدي مقياس االتجارات القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1077 4017 1022 2017 72 التجريبية
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 1077 2077 1079 2017 77 الضابطة
( إلى وجود فرق ظارري بين درجات 7تشير المتوسطات الحسابية في الجدول  

الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس االتجارات، وقد 
. كما يظهر (ANCOVA)باستخدام تحليل التباين المشترك  إحصائياتم ضبط رذا الفرق 

رري بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية ( وجود فرق ظا7الجدول  
والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجارات، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات 

( أمـا المتوسط الحسابي 1077( وبانحراف معياري  4017طالب المجموعة التجريبية  
(، أي أن 1077  ( وبانحراف معياري 2077لدرجات طالب المجموعة الضابطة فبلـغ  

(. ولمعرفة ما إذا 1074رناك فرقًا ظارريًا في المتوسط الحسابي بين المجموعتين مقداره  
(، وبهدف عهزل الفروق بين  ≤ 1017عند مستوى   إحصائيةكان رذا الفرق ذو داللة 

، استخدم الباحث اختبار إحصائياالمجموعتين على مقياس االتجارات في التطبيق القبلي 
 (.1وكانت النتائج كما في الجدول   (ANCOVA)التباين المشترك  تحليل

 (1الجدول  
لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية  (ANCOVA)نتائج تحليل التباين المشترك 

 والضابطة على مقياس االتجارات للمادة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 10714 10271 10172 7 10172 القياس القبلي
 *10117 770777 10797 7 10797 المجموعة
   10112 47 40777 الخطأ
    44 70172 الكلي

بين متوسطات درجات  إحصائيا( وجود فرق دال 1تبين النتائج في الجدول  
لبعدي لمقياس االتجارات، إذ الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية على التطبيق ا

       عند مستوى الداللة إحصائيا( وري قيمة دالة 770777بلغت قيمة  ف( المحسوبة  
  ≤ 1017 في نمو اتجارات طالب الثالث  إحصائية(، أي أنه توجد فروق ذات داللة

المتوسط نحو الدراسات االجتماعية والوطنية تعهزى الستراتيجية التدريس المستخدمة في 
ريس. ورذا يؤدي إلى رفض الفرضية المتعلقة بالسؤال الثاني التي تنص على أنه  ال التد

( في تنمية االتجارات  ≤ 1017عند مستوى الداللة   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
للمادة لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية تعهزى الستراتيجية 

 عب، االستراتيجية االعتيادية(.التدريس  استراتيجية الل
ولتحديد قيمة الفرق في متوسطات درجات الطالب في المجموعتين الضابطة 
والتجريبية على مقياس االتجارات البعدي، تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة 
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الناتجة عن عهزل أثر أداء طالب المجموعتين في مقياس االتجارات القبلي، على أدائهم 
 (. 7طبيق البعدي لمقياس االتجارات، وكانت النتائج كما في الجدول  في الت

 (7الجدول  
المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة على 

 مقياس االتجارات البعدي، بعد عهزل اثر القياس القبلي لالتجارات 
 المجموعة المتوسط المعدل الخطأ المعياري 
 التجريبية 40177 10171
 الضابطة 20711 10149

تشير نتائج المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات الطالب في المجموعتين 
التجريبية والضابطة على مقياس االتجارات البعدي بعد عهزل أثر القياس القبلي 
لالتجارات، أن الفرق كان لصالح طالب المجموعة التجريبية  التي خضعت للتعلم 

( ورو أعلى 40177خدام استراتيجية اللعب( إذ بلغ المتوسط الحسابي المعدل لهم  باست
من المتوسط الحسابي المعدل لطالب المجموعة الضابطة  التي خضعت للتعلم باستخدام 

(. وبالتالي يمكن القول أن استخدام استراتيجية 20711االستراتيجية االعتيادية( والبالغ  
الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط يؤدي إلى  التعلم باللعب في تدريس

 تنمية اتجاراتهم نحو المادة.
ربما تعود النتيجة إلى أن تنفيذ النشطة التعليمية عند طالب المجموعة 
التجريبية باستخدام استراتيجية اللعب أدى إلى استمتاع الطالب وابتعاد الحصص الدراسية 

حب عادة دراسة المواد النظرية، خاصة أن تعّلم الطالب للدراسات عن جو الملل الذي يصا
االجتماعية باستخدام استراتيجية اللعب في التدريس غير مألوف ونادر الحدوث، مما أثار 
دافعيتهم وعمل على تنمية اتجاراتهم نحو المادة، كما أن استراتيجية التعلم باللعب تركهز 

ية التعليمية مما أدى ذلك إلى هزيادة تحصيل الطالب على دور الطالب ويجعله محور العمل
في المادة، وبالتالي أسهم في تكوين اتجارات ايجابية لديهم نحورا. كما أن البيئة 

 واعتماد مع الموقف التعليمي، التعليمية باستخدام اللعب وفرت جو من تفاعل الطالب
 بعيداً  ه بالمتعة والسعادةنفسيته وشعور  على مما انعكس التعلم، في النفس الطالب على

 .الدراسات االجتماعية نحو إيجابية اتجارات تكوين وبالتالي والرتابة، التعقيد عن
المتحصل لدى الطالب،  اإلبداعي التفكير وقد تفسر رذه النتيجة بأن مستوى 

مادة الدراسات  نحو في اتجاراتهم إيجاًبا ّأثر باستراتيجية اللعب قد التعلم نتيجة
مما أثار دافعيتهم لتعلم  عما يتعلمون، يشعرون بالرضا عية والوطنية، وجعلهماالجتما
وعمل على تنمية اتجاراتهم نحورا. كما أن استخدام اللعب ربما مكن الطالب من  المادة،
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إطالق العنان لمواربهم اإلبداعية ونقلهم إلى أمكنة وأهزمنة بعيدة عن غرفة الصف مما 
ثارة الدافعية لديهم وبالتالي تنمية اتجاراتهم نحو المادة،  كسر الرتابة للموقف الصفي، وا 

( من أن التفكير اإلبداعي يهتم بكسر الجمود 7117وينسجم رذا مع ما ذكره جروان  
 الذرني الذي يحيط بالفكار القديمة، ورذا بدوره يقود إلى تغير االتجارات.

نتج الباحث أن استخدام وبعد استعراض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يست
استراتيجية التعلم باللعب لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي سيكون فاعاًل في مساعدة المعلم 
في تعليم طلبته، وهزيادة إقبالهم نحو تعلم مادة الدراسات االجتماعية والوطنية، حيث تقوم 

لموقف الصفي، مما رذه االستراتيجية على إعمال العقل والتفكير والمشاركة الفاعلة في ا
يجعلها قادرة على تنمية مهارات التفكير والتفكير اإلبداعي، وتعمل على تشويق الطلبة 

ثارة ارتماماته، وتحسين اتجاراتهم نحو مادة التعلم.   للتعلم وا 
 التوصيات 

 الدراسة، يوصي الباحث بما يلي  إليهابناًء على النتائج التي توصلت 
دريس تساعد على تنمية التفكير ومهاراته لدى الطالب في . استخدام استراتيجيات ت7

 المراحل التعليمية المختلفة.
. تضمين منارج الدراسات االجتماعية والوطنية بدروس ووحدات تعليمية تتواءم مع 7

 تنمية مهارات التفكير المختلفة لديهم.
يات تدريس فاعلة . تدريب معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية على استخدام استراتيج2

 ة التعلم التخيلي.يوبشكل خاص على استراتيج
. إجراء مهزيد من الدراسات حول فاعلية استراتيجية التعلم باللعب وربطها مع متغيرات 4

 بحثية أخرى.
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ABSTRACT 
Detect the impact of using the strategy of Learning by 

Playing in Social Studies on development of creative thinking 

among third intermediate grade students in the Kingdom of Saudi 

Arabia. The study was followed by a semi-experimental method. 

The sample of the study consists (45) of the third grade students 

from Musab bin Omair School for males, was selected by the 

random method. The experimental group consists (23) Students 

studied by using the strategy of playing, and the control group 

(22) students studied in the usual way. The results of the study 

showed that there are statistically significant differences in the 

development of creative thinking skills in general and for the 

benefit of the experimental group. There was also a statistically 

significant difference in the development of trends towards the 

subject of social and national studies for the benefit of the 

experimental group. The general arithmetic mean of the 

experimental group was 15.62 and 10.71 on the post-test, General 

account of the experimental group on the test of tribal trends 

(72.3) and (052.4) on the post-test. Which indicates an 

improvement in the level of performance of the experimental 

group members in the post-application of the tests of creative 

thinking and trends towards the material? The results showed an 

effect on the use of the strategy of learning by playing in the 

teaching of social and national studies on the development of 

creative thinking skills and attitudes towards the material among 

the third grade students in the Kingdom Saudi Arabia.                              
Keywords: playing strategy, creative thinking, attitudes, and 

social studies.                           

 
 


