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﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَتَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْثَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِريًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾
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 إلى مف غرس في قمبي حب العمـ كعممني النجاح كشاركني الكفاح  ....أبي
أطاؿ اهلل عمره
 إلى القمب الذم يتدفؽ بالعطاء كينبض بالدعاء  ....أمي أطاؿ اهلل عمرىا
 إلى رفيؽ دربي الذم لـ يدخر جيدان في عكني كمساندتي ....زكجي العزيز
 إلى أحبائي كقرة عيني  ...أبنائي
 إلى جسر المحبة كالعطاء ....إخكتي كأخكاتي
 إلى الذيف ضحكا بأركاحيـ في سبيؿ اهلل ...شيداؤنا األبرار
 إلى عقالء التعميـ كنبالء التربية ...أساتذتي األفاضؿ كزميالتي العزيزات

إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع
الباحثة

ج

الحمد ﵀ الذم تتـ بنعمتو الصالحات ,الحمد ﵀ حمدان طيبان مباركان فيو كما ينبغي لجالؿ كجيو

ش َك ْسجُ ْى ََلَ ِشَ َدََّ ُك ْى َونَئٍِْ َكفَ ْسجُ ْى إٌَِّ َع َرابٍِ
كعظيـ سمطانو القائؿ في كتابو [ َوإِ ْذ جَأ َ َّذٌَ َز ُّب ُك ْى نَئٍِْ َ
ش ِدَد] {إبراهيم}7:
نَ َ
أحمد ا﵀ سبحانو كأشكر فضمو أف أليمني الصكاب كالرشد كأعانني عمى إكماؿ دراستي ىذه,

كأسألو أف يجعمو عممان نافعان لي كلجميع طمبة العمـ ,كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد معمـ البشرية,

كىادم األمة اإلسالمية ..كبعد:

ففي مقاـ االعتراؼ بالفضؿ كالجميؿ لكؿ مف مد لي يد العكف كأعانني بعد ا﵀ في إكماؿ

دراستي ىذه ,أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمصرح العممي الشامخ جامعتي الغراء الجامعة اإلسالمية ممثمة في
رئيس الجامعة ,كعميد كمية التربية كنائبو ,كأعضاء ىيئة التدريس إلتاحتيـ الفرصة لي لمكاصمة

مشكارم العممي ,كما قدمكه لي جميعان خالؿ فترة الدراسة المنيجية كالبحثية.

كما يسرني أف أتقدـ بأسمى معاني الشكر كالعرفاف كاالمتناف ألستاذم الفاضؿ د .إبراىيـ
حامد األسطؿ األستاذ المشارؾ بقسـ المناىج كطرؽ التدريس كالذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه

الدراسة ,كالذم كاف لطكؿ صبره ,كرحابة صدره ,كتشجيعو المستمر لي تجسيدان ألفضؿ صكر
اإلخالص كالصدؽ في العمؿ ,محققان قكؿ الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ " إف ا﵀ يحب إذا عمؿ أحدكـ
عمالن أف يتقنو" ركاه البخارم ,فكاف لي خير معمـ يقتدل بو ,األمر الذم أعانني عمى إنجاز ىذه

الدراسة فجزاه ا﵀ عني خير الجزاء كجعمو في ميزاف حسناتو ,كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف ساىـ في
تحكيـ أدكات كمكاد ىذه الدراسة كؿ باسمو كلقبو.
كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لمدرسة أبك تماـ األساسية لمبنات إدارة كطاقـ تدريس كطالبات.
كما كيسعدني أف أتقدـ بكافر الشكر لكالدم العزيزيف أطاؿ ا﵀ عمرىما ,كزكجي العزيز

لمساندتيـ لي ماديان كمعنكيان.

كأخي انر أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجميع األىؿ كاألصدقاء ,كالى كؿ مف كاف لو دكر قريب أك بعيد

في إتماـ دراستي ,فميـ مني جميعان كؿ الشكر كالتقدير.

الباحثة

حناف عبد العزيز

د

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

في مادة الرياضيات ,لدل طالبات الصؼ السادس األساسي ,كلتحقيؽ ىذا اليدؼ؛ سعت الدراسة
لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
ما أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات

الصؼ السادس األساسي ؟

كينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:
 -1ما اإلطار العاـ لتدريس كحدة الكسكر العادية في ضكء برنامج ككرت؟
-2ما ىي ميارات التفكير اإلبداعي الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي ؟
-3ما أثر تكظيؼ برنامج ككرت لتعميـ التفكير في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ( طالقة -مركنة-
أصالة) لدل طالبات الصؼ السادس األساسي؟
 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ) α ≤ 0.05بيف متكسط درجات
طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار

التفكٌر اإلبداعً فً مهارات التفكير اإلبداعي ككؿ ؟
 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ) α ≤ 0.05بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي؟
اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث تـ اختيار مدرسة " أبك تماـ األساسية العميا لمبنات"

بطريقة مقصكدة لتسييؿ إجراءات الدراسة ,كمف ثـ اختيار العينة كالتي تككنت مف صفيف دراسييف مف
طالبات الصؼ السادس األساسي ,كالتي بمغ عددىا ( )70طالبة تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف تجريبية

كضابطة عدد كؿ منيا ( )35طالبة.

تأكدت الباحثة مف تكافؤ المجمكعتيف في كؿ مف التحصيؿ العاـ ,كالتحصيؿ في الرياضيات,

كالعمر الزمني ,ككذلؾ االختبار القبمي لمتفكير اإلبداعي.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد أدكات كمكاد الدراسة ,كالتي تككنت مف تحميؿ
محتكل ,ك اختبار التفكير اإلبداعي ,كدليؿ معمـ كدليؿ طالب ,كتـ التأكد مف صدؽ أدكات الدراسة

بعرضيا عمى لجنة التحكيـ ,كمف ثـ تعديميا في ضكء مالحظاتيـ كتكصياتيـ.

ه

كلمتأكد مف صدؽ كثبات االختبار ,قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية

مككنة مف ( )30طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي مف نفس المدرسة ,حيث كاف معامؿ ثبات
اختبار التفكير اإلبداعي باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ (  ,)0.881أما باستخداـ التجزئة النصفية

( ,)0.868مما يطمئف الباحثة بتطبيقو عمى عينة الدراسة ,حيث تـ تطبيقو كاختبار قبمي عمى
مجمكعتي الدراسة لمتأكد مف تكافؤىما ,ككاختبار بعدم بعد تنفيذ البرنامج لإلجابة عمى أسئمة الدراسة,

كتـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لحساب داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات كمتا

المجمكعتيف ,كمربع إيتا لقياس حجـ تأثير برنامج ككرت عمى تنمية ميارت التفكير اإلبداعي.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ) α = 0.01بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار التفكٌر

اإلبداعً فً مهارات التفكير اإلبداعي ككؿ لصالح المجمكعة التجريبية.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α =0.01بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي لصالح
التطبيؽ البعدم.
كفي ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج أكصت الباحثة بضركرة تفعيؿ برامج تعميـ التفكير

في المدارس كخاصة برنامج ككرت ,كضركرة تضميف دكرات تدريب المعمميف مادة خاصة ببرامج تعميـ
التفكير ككيفية تطبيقيا ,إعادة النظر في بناء أنشطة مناىج الرياضيات لكافة المراحؿ عامة كمرحمة
التعميـ األساسي خاصة ,بحث تشمؿ ميارات التفكير اإلبداعي كالتنكيع فييا بما يتالءـ مع المرحمة

العمرية.
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Abstract
This study aims at identifying the effect of utilizing CoRT program in developing creative
thinking skills in mathematics for 6th grade students. To achieve this goal, the study sought
to the answer the main question:
What is the effect of utilizing CoRT program in developing creative thinking skills upon
teaching mathematics for 6th grade students?
Study secondary questions:
1. What is the general frame to teach decimal fractions unit in the light of CoRT?
2. What are the intended creative thinking skills to be developed for 6 th grade
students?
3. What is the effect of utilizing CoRT in teaching creative thinking skills (fluency –
flexibility – originality) for 6th grade students?
4. Are there statistically statistically significant differences at level (0.05≥α) between
average of both experimental and control groups in the application of creative
thinking post-test for all creative skills?
The researcher adopted the experimental curriculum, and she, on purpose, selected Abu
Tamam High Basic School for females to facilitate the study procedures. Then, she chose
study sample, which consisted of two classrooms of the 6th grade with total number of 70
students divided equally into two group, experimental and control.
The researcher made sure that both groups are equivalent in terms of general acquisition,
math acquisition, chronological age and the pre-test of creative thinking.
To achieve study goals, the researcher prepared study tools and materials, which included
content analysis sheet, creative thinking test, teacher's guide and student's guide. The
reliability of study tools was checked by review committee, and they were modified
according to the committee remarks and recommendations.
To check test validity and reliability, the researcher applied it on a pilot sample of 30
students from the 7th grade in the same school. Validity correlation of the test was (0.881)
according to Cronbach's alpha, and (0.868) through split-half. These results enabled the
researcher to apply the test on the study sample in two ways, pre-test on both groups to
assure their equivalence, and post-test after implementing the program to answer study
questions. In addition, T-test was used for two independent samples to calculate
dissimilarities level between marks of both groups, and Eta squared to measure the effect
of CoRT on developing creative thinking skills.
Study results:
1. There are statistically significant differences at level (0.01=α) between marks
average of both experimental and control groups in the post-test of creative
thinking skills in favour of the experimental group.
2. There are statistically significant differences at level (0.01=α) among marks
average of the experimental group in the post-test of creative thinking skills in the
pre and post-tests in favour of the post-test.
ز

Study recommendations:




Activate teaching creative thinking skills in schools, especially CoRT program.
Include teaching and applying creative thinking skills in teachers' training courses.
Reconsider the structure of math activities to include various creative thinking
skills apt to all ages at all grades in general, and the basic one in specific
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خهفيت اندراصت
 المقدمة
 مشكػػػػػمة الػػدراسػػػػػة
 فرضيػػات الدراسػػػػػػة
 أىداؼ الػػػدراسػػػػػػػػػة
 أىمية الػػػػدراسػػػػػػػػػػة
 حدكد الػػػػػػدراسػػػػػػػػػة
 مصطمحات الدراسة

خمفية الدراسة كأىميتيا
المقدمة
يعد مكضكع اإلبداع مف المكضكعات التي شػغمت اإلنسػاف منػذ كقػت مبكػر ,لمػا لػو مػف أىميػة

قصكل في حياة البشرية ,فالمبدع ىك مف يستشرؼ المستقبؿ ,كاضعان الحمكؿ الطمكحة حيالو ,كىك مف
يفكر في تحديات الحاضر ,كيعمؿ عمى إيجاد حمكؿ ليا ,كىك مف ينظر لمماضػي بعػيف ثاقبػة لتكظيػؼ

الجيكد السابقة لغد مشرؽ.

كمف أبػرز مالمػح العصػر الػذم نعيشػو ىػك ذلػؾ التقػدـ العممػي كالتكنكلػكجي فػي شػتى الميػاديف

العمميػػة ,كالػػذم أثػػر فػػي شػػتى ميػػاديف الحيػػاة كخاصػػة ميػػداف التربيػػة كالتعمػػيـ ,كلمكاكبػػة ىػػذه التطػػكرات

ظيػػرت الحركػػات الداعيػػة إلػػى تنميػػة العقػػؿ كميػػارات التفكيػػر بشػػكؿ عػػاـ ,كميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي
بشػػكؿ خػػاص ,كاالىتمػػاـ بالطمبػػة المبػػدعيف فػػي ىػػذا العصػػر الػػذم يتميػػز بػػالتغير الس ػريع فػػي مختمػػؼ
جكانب الحياة ,كلذلؾ أصبح االىتماـ بالتفكير ضركرة ممحة مف أجؿ بناء جيؿ قادر عمى مكاكبة التقدـ

كاالنفجار المعرفي اليائؿ.
كمف المسػمـ بػو أف المعمكمػات تصػبح قديمػة ,أمػا ميػارات التفكيػر فيػي متجػددة باسػتمرار ,ممػا

يمكػػف مػػف اكتسػػاب المعمكمػػات المتجػػددة دكم ػان ,كبػػذلؾ يعتبػػر التفكيػػر األداة التػػي يكاجػػو بيػػا اإلنسػػاف

متغيرات العصر ,كمف خالؿ التفكيػر تتكػكف معتقػدات الفػرد كميكلػو كنظرتػو لمػا حكلػو ,كبػذلؾ كػاف مػف
الميـ االىتماـ بتنميتو.

كألف مناىج الرياضيات تعتبر ركنان أساسيان في مناىج التعميـ األساسػي ,كمجػاالن خصػبان لتػدريب

الطالب عمى أنماط كأساليب التفكير السميـ كتنميتو ,كاإلسياـ في بناء شخصػيتو كقدرتػو عمػى اإلبػداع,

كاكسابو البصيرة الرياضية كالفيـ العميؽ ,قامت العديد مف الدكؿ بتطكير مناىج الرياضيات كتحسينيا

لتكاكب معطيات القرف الحادم كالعشريف .

فقػػد أصػػبحت الرياضػػيات فػػي عالمنػػا اليػػكـ أكثػػر أىميػػة كضػػركرة بحياتنػػا المعاصػرة عمػػا كانػػت

عميػو فػي الماضػي ,كأصػبحت ليػا اسػتخدامات عديػدة فػي مجػاؿ الحيػاة اليكميػة ,كأف كثيػ انر مػف العمػكـ
كالتكنكلكجيا يعتمد عمى الرياضيات ( .عفانة كآخركف) 9 :2007 ,

كيػذكر عبيػد(  )1998أف تعمػيـ كتعمػـ الرياضػيات بػدأ يتحػكؿ مػف عمميػة يكػكف فييػا التمميػذ
متمقيػان كسػمبيان لمعمكمػات يختزنيػا فػي شػكؿ جزئيػات صػغيرة يسػيؿ اسػترجاعيا بعػد قػدر مػف التػدريب

كالمراف المتكرر؛ إلى نشاط يبني فيو التمميذ بنفسو المعمكمة الرياضية ,كبطريقتو الخاصة التي تكسبيا

معنى يتكاءـ مع بنيتو المعرفية ,كيعالجيا مستثم انر كؿ إمكاناتو المعرفية كاإلبداعية بما يكسبو ثقتو في

قدراتو كيطمؽ طاقاتو الكامنة( .عبيد)5 :1998 ,
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ككمػا ذكػػر األسػطؿ كالرشػػيد ( )73 :2004أف الرياضػػيات ميػداف خصػػب لمتػػدريب عمػى

أسػاليب التفكيػر السػميمة مػف خػالؿ المكاقػؼ المشػكمة التػي تتطمػب إدراؾ العالقػات بػيف عناصػرىا
كالتخطػيط لحميػا ,إف ىػذه النظػرة لمػادة الرياضػيات تفػرض عمػى معممييػا ذلػؾ ألنيػا إذا درسػت بػنفس

األسمكب التقميدم الذم صاحب مناىج الرياضيات التقميديػة فإنيػا ال تقػدـ إال القميػؿ فػي بنػاء شخصػية

الطالب فيذه المادة بحاجة إلى مدخؿ جديد كأسمكب تعمـ جديد.

فالرياضيات فػي ذاتيػا تفكيػر إبػداعي ,كالحمػكؿ الجديػدة التػي يقػدميا الطػالب مػف خػالؿ حميػـ

لممسػائؿ الرياضػية تعتبػر نػكاتج إبداعيػة ,فيػي كسػيمة ميمػة مػف كسػائؿ التفكيػر ,نظػ انر لطبيعتيػا التػي

تػرتبط باالسػتقراء كاالسػتنتاج كاإلبػداع ,فيػي غنيػة بػالمكاقؼ التػي تتطمػب أكثػر مػف إجابػة ,لػذا تعتبػر

جكىر اإلبداع ,فإحساس الطالب بأف الحؿ الذم يقدـ لو ليس كحيدان يعتبر محف انز لإلبداع داخمػو ,كعمػى
ىذا يتطمب عرض الرياضيات فػي صػكرة تقػكـ عمػى بنػاء المعرفػة كالبحػث عػف الحمػكؿ كالتفكيػر بػأكثر

مف طريقة ( .أبك مزيد)21 :2012,
فمػػف المعػػركؼ أف تنميػػة التفكيػػر لػػدل الطمبػػة تػػتـ مػػف خ ػالؿ منػػاىج د ارسػػية أك ب ػرامج تدريبيػػة
مسػتقمة عػػف المنػػاىج الد ارسػية التػػي تسػػاىـ فػػي تنميػة ميػػارات التفكيػػر ,فالنمطيػػة فػي التعمػػيـ تعيػػؽ ىػػذه
الميارات ,كال تؤدم إلى إعداد طمبة يمتازكف باإلبداع قادريف عمى اإلنتاج الفكرم المتنكع كالجديد.

كبالنظر إلى الكاقع الحػالي نجػد أنػو ال يػزاؿ الطػابع السػائد فػي كضػع المنػاىج الد ارسػية كالكتػب
المدرسية المقررة كخاصػة فػي صػفكؼ المرحمػة األساسػية العميػا كالمرحمػة الثانكيػة قائمػان عمػى مبػدأ تػراكـ
المعمكمات كالقكانيف كبأنيا كافيػة لتنميػة التفكيػر عنػد الطػالب ,كيػنعكس ىػذا المبػدأ عمػى أسػاليب الػتعمـ

الصػػفي التػػي تركػػز عمػػى حشػػك عقػػكؿ الطػػالب بالمعمكمػػات كالق ػكانيف كالنظريػػات عػػف طريػػؽ التمقػػيف أك
المحاضػرة ,كمػػا يػػنعكس فػػي بنػػاء االختبػػارات كالتػػدريبات الصػػفية التػػي تثقػػؿ الػػذاكرة كال تنمػػي مسػػتكيات

التفكير العميا مف تحميؿ كنقد كتقكيـ ( جركاف.)102 :2005 ,

لػػذلؾ زاد اىتمػػاـ البػػاحثيف كعممػػاء ال ػنفس منػػذ الخمسػػينيات مػػف القػػرف العش ػريف بتنميػػة ميػػارات

التفكيػػر اإلب ػػداعي حي ػػث أص ػػبح مج ػػاالن ميم ػان م ػػف مج ػػاالت البح ػػث العمم ػػي فػػي ع ػػدد كبي ػػر م ػػف ال ػػدكؿ
المتقدمة ,كاقترف ذلؾ بمدل ارتباط التفكير اإلبداعي بالتقنيات العممية المعاصرة.

( سعادة)259 :2006 ,
فظيػػرت العديػػد مػػف ب ػرامج التفكيػػر التػػي تػػـ تصػػميميا س ػكاء تمػػؾ التػػي اعتمػػدت مػػنيج الم ػكاد
المنفصمة ,أم تعميـ التفكير مف خالؿ منيج منفصؿ عػف المػكاد الد ارسػية ,أك تمػؾ التػي اعتمػدت مػنيج
الدمج لتعميـ التفكير مف خالؿ المكاد كالمقررات الدراسية ,كاتفؽ التربكيكف عمى أف تتضمف تمؾ البرامج

تعميـ التفكير عبر مكاقؼ معينة كبأدكات تفكيريػة تعػد مسػبقان ,تجعػؿ التفكيػر عػادة عقميػة يمارسػيا الفػرد
3

في مكاقؼ تعميمية محددة تضمف انتقاؿ أثرىػا مػف خػالؿ التػدريب كالممارسػة إلػى مػا يكاجييػا الفػرد مػف
مشكالت كمكاقؼ في حياتو العممية ,كأف يكاجو بقضايا تحتاج إلى حؿ المشػكالت ,أك اتخػاذ القػ اررات,

أك إصدار حكـ نقدم ,أك التنبؤ ,أك التحميؿ .
كمػػف ىػػذه البػرامج برنػػامج كػػكرت لتعمػػيـ التفكير,الػػذم يسػػعى إلػػى التعامػػؿ مػػع التفكيػػر عمػػى أنػػو

ميػػارة فػػي المػػنيج المدرسػػي كيؤكػػد عمػػى التنميػػة الشػػاممة لػػو ,ألف التفكيػػر ميػػارة يمكػػف ممارسػػتيا بب ارعػػة
(حبيب.)371 :2007,
كيعد برنامج ككرت مف أشػير البػرامج العالميػة لتعمػيـ التفكيػر ,كأكثرىػا تطبيقػان كانتشػا انر ,كضػعو

عالـ التفكير الشيير دم بكنك( ,)De Bonoكاشػتؽ اسػـ البرنػامج مػف اسػـ المؤسسػة التػي عممػت عمػى

نشره كتطكيره " مؤسسة البحث المعرفي" (. )Cognitive Research Trust

كىذا البرنامج مصمـ لتقػديـ ميػارات التفكيػر مػف خػالؿ مجمكعػة مػف األدكات العمميػة التػي يػتـ

تدريب الطالب عمى استخداميا في مكاقؼ متنكعة ,مع العناية في تكفر فػرص كثيػرة كمتنكعػة يتعػرض
ليا الطالب كيطبقكف خالليا األدكات المعػدة لتنميػة ميػارات التفكيػر لػدييـ ( .الجػالد)152 :2006 ,

كيتميز برنامج ككرت بالمركنة التي تجعمو يدرس منفصالن ,أك ضمف المػكاد الد ارسػية المختمفػة,

كىك يعمـ التفكير مف خالؿ أدكات يدرب عمييا الطالب ليمارسيا في حياتو اليكمية كيطبؽ البرنػامج فػي

أكثر مف  30دكلة ,كقد استفاد مف البرنامج مالييف الطالب عمى مستكل العالـ.

( دم بكنك.)8 :2008 ,
كرغبة مف الباحثة في تطكير تدريس الرياضيات كمف خالؿ العمػؿ فػي بعػض المػدارس اتضػح

ليا فقر البيئة التعميمية مف العقكؿ المبدعة ,كالتي ليػا أسػباب كثيػرة أىميػا المعمػـ كطػرؽ التػدريس التػي
يتبعيػػا كالتػػي معظميػػا تقميديػػة تمقينيػػة تعتمػػد عمػػى الحفػػظ كالتػػذكر ,كالتػػي بػػدكرىا تعيػػؽ تنمي ػة ميػػارات

التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل الطمبػػة ,ككػػاف مػػف الضػػركرم تكظيػػؼ طػػرؽ كاسػػتراتيجيات جديػػدة كبػرامج تنميػػة
ميارات التفكيػر بشػكؿ عػاـ كالتفكيػر اإلبػداعي بشػكؿ خػاص ,كمػا دعػا كشػجع الباحثػة لتكظيػؼ برنػامج
كػػكرت لتعمػػيـ التفكيػػر فػػي تػػدريس الرياضػػيات ىػػك نػػدرة اسػػتخداـ البرنػػامج فػػي المػػدارس ,حيػػث يعتبػػر

برنامج جديد عمى البيئة التعميمية الفمسطينية.

مشكمة الدراسة
تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبػات

الصؼ السادس األساسي ؟
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يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما البرنامج المقترح لتدريس كحدة " الكسكر العادية" في ضكء برنامج ككرت؟
 -2ما ميارات التفكير اإلبداعي الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي ؟
 -3ما أثر تكظيؼ برنامج ككرت لتعميـ التفكير في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ( طالقة -مركنة-
أصالة) لدل طالبات الصؼ السادس األساسي؟

فركض الدراسة:
كإلجابة السؤاؿ الثالث تسعى الدراسة الحالية لمتحقؽ مف الفركض التالية:
 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ) α ≤ 0.05بيف متكسط درجات طالبػات
المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط درجػات المجمكعػة الضػابطة فػي التطبٌقق البعقدي الختبقار التفكٌقر

اإلبداعً فً مهارة الطالقة.
 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ) α ≤ 0.05بيف متكسط درجات طالبػات
المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط درجػات المجمكعػة الضػابطة فػي التطبٌقق البعقدي الختبقار التفكٌقر

اإلبداعً فً مهارة المركنة.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ) α ≤ 0.05بيف متكسط درجات طالبػات
المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط درجػات المجمكعػة الضػابطة فػي التطبٌقق البعقدي الختبقار التفكٌقر

اإلبداعً فً مهارة األصالة.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ) α ≤ 0.05بيف متكسط درجات طالبػات
المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط درجػات المجمكعػة الضػابطة فػي التطبٌقق البعقدي الختبقار التفكٌقر

اإلبداعً فً مهارات التفكير اإلبداعي ككؿ.

أىداؼ الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
-1

الكشؼ عف ميارات التفكير اإلبداعي الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي.

-2

الكشؼ عف أثر برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لػدل طالبػات الصػؼ السػادس
األساسي.

-3

إثارة االىتماـ ببرامج تعميـ التفكير كخاصة برنػامج كػكرت لتعمػيـ التفكيػر كأىميػة تكظيفيػا إلعػداد

معممي الرياضيات كالمكاد األخرل.
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أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:
 .1تساىـ ىذه الدراسة في تكجيو الميتميف بتعميـ الرياضيات في تنمية ميػارات التفكيػر اإلبػداعي ممػا
يعكس الحاجة إلى إدخاؿ بػرامج تعميميػة قػادرة عمػى تنميػة التفكيػر اإلبػداعي لػدل طالبػات المرحمػة

األساسية.
 .2تقػػدـ الد ارسػػة اختبػػا انر لقيػػاس ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل طالبػػات الصػػؼ السػػادس فػػي الكحػػدة
المختارة ,كيمكف االستفادة منو مف قبؿ المعمميف كالباحثيف كالمعنييف بالعممية التربكية.

 .3تعد ىذه الدراسة عمى حد عمـ الباحثة مف الدراسات القميمة التي اىتمت بتكظيؼ برنامج ككرت في
منيج الرياضيات في فمسطيف.

حدكد الدراسة:
 تقتصػػر ىػػذه الد ارسػػة عمػػى عينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي مدرسػػة " أبػػك تمػػاـاألساسية العميا لمبنات" في محافظة شماؿ غزة.
-

يقتصر تطبيؽ الد ارسػة عمػى الكحػدة األكلػى "كحػدة الكسػكر العاديػة " مػف كتػاب الرياضػيات الجػزء
األكؿ المقرر عمى طالبات الصؼ السادس األساسي.

 -سكؼ تطبؽ الدراسة في الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي2013ـ 2014 /ـ.

مصطمحات الدراسة:
تـ تعريؼ مصطمحات الدراسة إجرائيان كالتالي:
 برنامج ككرت:برنامج تعميمي قاـ بكضعو العالـ إدكارد دم بكنك يحتكل عمى أدكات كميارات يتدرب عمييا الطمبػة

لممارستيا في الحياة اليكمية كاالبتعاد عف الطريقة التقميدية في التفكير ,كيتككف برنػامج كػكرت مػف
سػ ػػت كحػ ػػدات ,ىػ ػػي تكسػ ػػعة مجػ ػػاؿ اإلدراؾ ,التنظػ ػػيـ ,التفاعػ ػػؿ ,اإلبػ ػػداع ,المعمكمػ ػػات كالمشػ ػػاعر,

كالعمؿ.
كستقكـ الباحثة في ىذه الدراسة باستخداـ الجزء األكؿ كالرابع مف ىذا البرنامج.
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 التفكير:عمميػػة ذىنيػػة نشػػطة تيػػدؼ إلػػى مسػػاعدة الطالبػػة لتكػػكف عمػػى كضػػع أفضػػؿ ممػػا ىػػي عميػػو ,بيػػدؼ
تطكير البناء المعرفي لدييا كالكصكؿ إلى أفضؿ االفتراضات كالتكقعات كحمكؿ لممشكالت.

 التفكير اإلبداعي:تفكير يتضمف تكليد األفكار كتعديميا مف خالؿ تفاعؿ الطالبة مع الخب ارت التػي يمػر بيػا مػف خػالؿ

دمج برنامج ككرت مع المنياج المدرسي كتكظيفو لحؿ مشكمة ,كيتطمب ذلؾ طالقة الفكر كمركنتػو

كأصالتو لتكسيع كتطكير حؿ المشكالت.

كيقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار التفكير اإلبداعي المعد لذلؾ.
تتحدد ميارات التفكير اإلبداعي المستخدمة في ىذه الدراسة فيما يمي:
 -1الطالقػػة :إنتػػاج أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف الحمػػكؿ الرياضػػية عنػػد حػػؿ مشػػكمة رياضػػية فػػي كحػػدة
الكسكر العادية كاألعداد الكسرية.

 -2المركنة :القدرة عمى إعطاء مداخؿ متعددة كمختمفة كمتنكعة لحؿ المشكمة الرياضية فػي كحػدة
الكسكر العادية كاألعداد الكسرية.

 -3األصالة :القدرة عمى الخركج عف المألكؼ كانتاج حمكؿ رياضية غير نمطية تتميز بالجدة.
 طالبات الصؼ السادس لألساسي:ىػػف الطالبػػات المسػػجالت فػػي المػػدارس التابعػػة لػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ كالمػكاتي يتػراكح أعمػػارىف بػػيف
(  ) 12-11سنة.
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انفصم انثاني

اإلطار اننظري
 :2.1 برنامج ككرت
 :2.2 التفكير اإلبداعي
 :2.3 التفكير البداعي في الرياضيات
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظرم
يتناكؿ ىذا الفصؿ عناصر أساسية مرتبطة بالدراسة الحالية بحيث تـ تقسيـ ىذه العناصر إلػى

ثالثة أقساـ:

 برنامج الككرت.
 التفكير اإلبداعي.
 التفكير اإلبداعي في الرياضيات.

 2.1برنامج ككرت
إف تعمـ ميارات التفكير يعتبر مطمب إليي قبؿ أف يككف مطمب تربكم معاصر حديث حيث قاؿ

انصبُ ِس َوأَ َْ َص ْنَُب إِنَ ُْكَ ِّ
ت َو ُّ
ض َيب َُ ِّص َل إِنَ ُْ ِه ْى َونَ َعهَّ ُه ْى
تعالي في محكـ تنزيمو [بِبنبََُُِّب ِ
انر ْك َس نِحُبٍََُِّ نِهَُّب ِ
ََحَفَ َّك ُسوٌَ ] {النحل }44:كيمثؿ تعمـ ميارات التفكير حاجة ممحة في عصرنا الحالي نتيجة زيادة
التحديات كالتعقيدات التي يكاجييا الفرد مف ثكرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في شتى مناحي
الحياة ,كلذلؾ فقد أصبحت تنمية ميارات التفكير عند الطمبة ىدفا رئيسا مف أىداؼ التربية كالتعميـ في

المدارس الحديثة ,كتحتؿ مكانة بارزة في البحث التربكم المعاصر الذم يدعك إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ

مف خالؿ تكظيؼ برامج تعميـ التفكير المختمفة كمف ىذه البرامج برنامج ككرت لتعميـ التفكير كفيما يمي

عرض مفصؿ عف البرنامج :

 2.1.1التعريؼ ببرنامج ككرت:
يعػد برنػامج الكػكرت لتعمػيـ التفكيػر برنامجػان عالميػان قػاـ بإعػداده الػدكتكر إدكارد دم بكنػك

 Edward De Bonoسػنة 1970ـ ,كيعػد مػف أشػير البػرامج التػي صػدرت عػف مؤسسػة البحػث

المعرفػػي  Cognitive Research Trustالتابعػػة لجامعػػة كامبريػػدج ,كىػػك مػػف أضػػخـ بػرامج تعمػػيـ
التفكيػػر كمػػادة مسػػتقمة ,كيحتػػكم عمػػى أدكات كميػػارات فػػي التفكيػػر يػػدرب عمييػػا الطالػػب ليمارسػػيا فػػي

حياتو اليكمية ,كقد كجد البرنامج نجاحان كاسعان كترجـ لعدة لغات ( .العتيبي)50 :2007 ,

كيقػػكـ البرنػػامج عمػػى تقػػديـ التفكيػػر باعتبػػاره ميػػارة يمكػػف تعميميػػا بشػػكؿ مباشػػر كيتخػػذ األداة
منيجان في تعميـ التفكير ,فالبرنامج مصمـ لتقديـ التفكيػر مػف خػالؿ مجمكعػة مػف األدكات العمميػة التػي

يػتـ تػػدريب الطػػالب عمػػى اسػػتخداميا فػػي مكاقػػؼ متنكعػػة معػػو العنايػػة بػػأف تتػكافر فػػرص تدريبيػػة ككثيػرة
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كمتنكعػػة يتعػػرض ليػػا الطػػالب كيطبقػػكف خالليػػا األدكات المعػػدة لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر لػػدييـ فعنػػدما

نتعامؿ مع التفكير فإننا نتعامؿ مع اإلدراؾ الكاعي (.الجالد)152 :2006,

كيشػبو دم بكنػػك ( )61 :1989تعمػـ ميػػارات التفكيػػر بػتعمـ ميػػارات ركػكب الد ارجػػة اليكائيػػة أك

السػػباحة ,حيػػث فػػي بدايػػة تعمميػػا يشػػعر المػػتعمـ باالرتبػػاؾ ,إذ يبػػدك تعمميػػا لممػػتعمـ الجديػػد صػػعبان كغيػػر
ضركرم كغير طبيعي ,كبعد تعمميا كاكتساب درجة معينة مف الميارة فييػا ,يصػبح الحػديث عػف كجػكد

مرحمة ارتباؾ أم انر غير معقكالن.
كبذلؾ فػإف ميػارات التفكيػر عػف دم بكنػك تماثػؿ ميػارات القيػادة كالسػباحة كمػا شػابييا ,كيمكػف
تعمميا كتعميميا لجميع الطمبة بدرجات مختمفة عند تكفر الدافعية كالتدريب المناسبيف.
 2.1.2أىداؼ برنامج ككرت لتعميـ التفكير:
يمخص دم بكنك( )12 :2008أىداؼ برنامج ككرت في القضايا األربع التالية:
-1ىن ػػاؾ حي ػػز ف ػػي المن ػػاىج الت ػػي يمك ػػف م ػػف خاللي ػػا لمتفكي ػػر أف يع ػػالج بش ػػكؿ مباش ػػر كذل ػػؾ بحري ػػة
مناسبة.

 -2ينظر الطالب إلى التفكير عمى أنو ميارة يمكف تحسينيا باالنتباه كالتعميـ كالتدريب.
 -3يصبح الطالب ينظركف إلى أنفسيـ عمى أنيـ مفكركف.
 -4يكتسب الطالب أدكات تفكير متحركة تعمؿ بشكؿ جيد في المكاقؼ جميعيا كفي نػكاحي المنيػاج
كميا.
كيػػرل المحتسػػب كسػػكيداف ( )18 :2010أف كػػؿ درس مػػف دركس برنػػامج كػػكرت ييػػدؼ إلػػى
تنمية ناحية تفكيرية معينة ,فمثالن درس التركيز ينمي عند الطمبة التعكد عمى التأني لمتأمؿ أثنػاء عمميػة

التفكي ػػر لتحدي ػػد م ػػا يج ػػرم تداكل ػػو ف ػػي تم ػػؾ المحظ ػػة ,كف ػػي درس الم ػػدخالت العشػ ػكائية يطب ػػؽ اس ػػتخداـ
العشػكائية لتنميػػة أفكػػار جديػػدة لتنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي ,أمػػا درس القػػيـ يكجػػو تصػػنيؼ القػػيـ إلػػى عميػػا
كدنيػػا حتػػى يمكػػف تسػػييؿ عمميػػة فحػػص القػػيـ المتضػػمنة فػػي مكقػػؼ م ػا بدقػػة أكثػػر ,فػػي حػػيف أف درس

العمميات يركز عمى الشركع المنظـ لخطكات العمؿ نحك التفكير.
 2.1.3الفئات المستيدفة لتعمـ برنامج ككرت:

يذكر دم بكنك ( )54 :2001أف برنامج ككرت يستيدؼ كؿ مف :
 -الطالب كالطالبات مف الرحمة االبتدائية إلى الجامعية.
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 المعمميف. أكلياء األمكر. مؤسسات مختمفة في المجتمع. أفراد المجتمع. 2.1.4مميزات برنامج ككرت:
مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحثػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف الد ارسػػات كاألدبيػػات التربكيػػة مثػػؿ د ارسػػة ( قػػكرة,
( ,) 2012عطػػار ( ,)2013 ,السػػممي )2013 ,ك ( الرىيمػػي )2009 ,اتضػػح أف ممي ػزات البرنػػامج
تتمخص باآلتي:

 -0ي ػػتـ تطبيق ػػو كبرن ػػامج مس ػػتقؿ لتعم ػػيـ مي ػػارات التفكي ػػر ,كم ػػا يمك ػػف تطبيق ػػو ع ػػف طري ػػؽ دمج ػػو
بالمحتكل الدراسي.

 -2يمكػػف اسػػتخداـ دركس الكػػكرت مػػع الطػػالب فػػي جميػػع األعمػػار مػػف عمػػر المدرسػػة االبتدائيػػة
إلى عمر الجامعة.
 -3البرنامج متماسؾ بحيث يبقى انتقالو سميمان مف مدرب إلى آخر.
 -4ال يعتمػػد عمػػى التصػ ػميـ اليرمػػي الػػذم ال يمكن ػػؾ مػػف االنتق ػػاؿ مػػف خطػػكة حت ػػى تنتيػػي م ػػف
األخػػرل ,فالبرن ػػامج مصػػمـ بش ػػكؿ مت ػكازم يت ػػيح حريػػة اختي ػػار أم جػػزء لمتطبي ػػؽ دكف التقي ػػد
باألجزاء األخرل.
 -5يكفر المتعة لمتالميذ أثناء ممارسة البرنامج.
 -6يتض ػػمف البرن ػػامج كثي ػػر م ػػف األمثم ػػة المش ػػتقة م ػػف الحي ػػاة العممي ػػة الت ػػي تحق ػػؽ ش ػػرط اإلث ػػارة
كاالىتماـ لدل الطالب.
 -7يمكف المتعمميف مف أف يككنكا مفكريف فاعميف كمتفاعميف في الكقت نفسو.
 -8ال يحتاج كػؿ درس مػف دركس البرنػامج إلػى أكثػر مػف  45دقيقػة ممػا يجعػؿ أمػر تطبيقػو فػي
الحصص الصفية سيالن.
 -9يتسـ بالبساطة كسيكلة تنفيذه في ظؿ تكافر المكاد األصمية كترجمتيا إلى المغة العربية.
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 -01تكامػؿ البرنػػامج مػػف حيػػث كضػػكح أىدافػػو ,كأسػػاليب تعممػػو ,كالمػكاد التعميميػػة الالزمػػة ,كأدكات
التقكيـ لفحص مستكل التغير في تفكير الطالب.
مما سبؽ تالحظ الباحثػة أف برنػامج كػكرت لتعمػيـ التفكيػر بصػفة عامػة يتصػؼ بالمركنػة حيػث
يػػتـ اسػػتخدامو مػػع جميػػع األعمػػار ,باإلضػػافة إلػػى السػػيكلة فػػي االسػػتخداـ ,كامكانيػػة تطبيقػػو فػػي منػػاىج

دراسية مختمفة.

 2.1.5كيفية تطبيؽ برنامج ككرت:
يرل دم بكنك ( )45 :2001أف الطمبة عػادة يعممػكف فػي شػكؿ جمػاعي مكػكف مػف أربعػة إلػى
خمسػػة أف ػراد فػػي كػػؿ جماعػػة ,كفػػي نيايػػة الػػدرس يخصػػص كقػػت لممناقشػػة كمػػدل االسػػتيعاب كفحػػص
التغذية الراجعة ,ثـ يعطى الطمبة كاجػب بيتػي لمزيػد مػف التػدرب عمػى تمػؾ الميػارة ,كمػف خػالؿ التغذيػة
الراجعة يككف بإمكاف المعمـ أف يطرح األداة كيشرح لتالميػذه كيفيػة اسػتعماؿ ىػذه الطريقػة الصػكرية فػي

النظر إلى النكاحي السيئة كالحسنة كالمثيرة لالىتماـ في جميػع األشػياء كالمكاقػؼ ,ثػـ يقػدـ ليػـ التػدريب
األكؿ ,كيت ػػرؾ المعم ػػـ الطمب ػػة يفك ػػركف ف ػػي الت ػػدريب المعط ػػى لي ػػـ م ػػدة دقيقت ػػيف أك ث ػػالث ,ث ػػـ يب ػػدأ ف ػػي

استخراج كجمع ما تكصمت إلية كؿ مجمكعة مف آراء.
كيرل المحتسب كسكيداف ( )20 :2010أف ىناؾ طرؽ مختمفة لجمع التغذية الراجعػة إمػا بػأف
يأخػػذ المعمػػـ نقطػػة كاحػػدة فػػي كػػؿ مػرة مػػف كػػؿ مجمكعػػة ,أك أف يتػػرؾ مجمكعػػة كاحػػدة تعطػػي جميػػع مػػا

لدييا ,ثـ تضيؼ المجمكعات األخرل ما لـ يذكر كىكذا..

أمػػا عنػػد البػػدء بتػػدريس برنػػامج كػػكرت يجػػب أف يبػػدأ المػػدرب بػػالجزء األكؿ كىػػك تكسػػعة مجػػاؿ
اإلدراؾ يتفرع منيا عشرة أدكات رئيسية لمبرنامج ,كيركز ىذا الجزء عمى تكسػيع اإلدراؾ كميػارة أساسػية
فػػي برنػػامج كػػكرت ,كبعػػد ذلػػؾ يمكػػف اسػػتخداـ بقيػػة أجػزاء برنػػامج كػػكرت بػػأم ترتيػػب يتكافػػؽ مػػع أنشػػطة

الفصؿ ( .قكرة)20 :2012 ,
يتبػػع الجػػزء األكؿ تصػػميمان متكازي ػان بػػدؿ الترتيػػب اليرمػػي ,حيػػث أف المعمػػـ يمكػػف أف يخت ػار أم

جزء مػف أجػزاء الكػكرت لتعميمػو لمطػالب كذلػؾ بعػد االنتيػاء مػف الجػزء األكؿ مػف البرنػامج ( دم بكنػك,
.)14 :1998
 2.1.6المبادئ التي يرتكز عمييا برنامج ككرت:
ذكػػرت قػػكرة ( )32 :2012أف ىنػػاؾ ثػػالث مبػػادئ أساسػػية يرتكػػز عمييػػا نظػػاـ كػػكرت لتعمػػيـ
التفكير كىي :
 -1التفكير ميارة يمكف تطكيرىا.
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 -2معظـ التفكير العممي يمكف أف يظير في مرحمة المالحظة.
 -3نظاـ األدكات المستخدمة لتعميـ التفكير ,حيث تبيف ىذه األدكات تصكرات معينة لمتفكير.
 2.1.7مككنات برنامج ككرت لتعميـ التفكير:
كمػػف خػػالؿ اطػػالع الباحثػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف الم ارجػػع كاألدبيػػات كد ارسػػة الس ػممي (:2012

 ,)54-53كالعتيبي ( ,)42 :2007لخصت الباحثة مككنات برنامج ككرت في الجػدكؿ التػالي ,فيػك
يتككف مف ستة أجزاء ,كؿ منيػا مؤلػؼ مػف عشػرة دركس ,كيتنػاكؿ كػؿ جػزء جانبػان مػف جكانػب التفكيػر,

كاألجزاء مكضحة في جدكؿ ()2-1

جدكؿ رقـ ()2-1

مككنات برنامج ككرت
الجزء
األكؿ

العنكاف

تكسعة مجاؿ اإلدراؾ النظر إلى المكقؼ مف جميع جكانبو

الثاني

التنظيـ

الثالث

التفاعؿ

ال اربع

اإلبداع

الخامس
السادس

اليدؼ

المعمكمات

االنتباه كالتركيز عمى المكاقؼ بفاعمية ,كتنظيـ األفكار
مناقشة األدلة كالحجج المنطقية ,كتطكير عمميات المناقشة
كالتفاكض لدل الطمبة كتنمية التفكير الناقد.
تػػدريب التالميػػذ عمػػى اليػػركب الػكاعي مػػف حصػػر األفكػػار,
كانتاج أفكار جديدة.
يعني بالعكامؿ االنفعالية المؤثرة في التفكير

كالعكاطؼ
العمؿ

ػاء
ييػػتـ بعمميػػة التفكيػػر ككػػؿ بػػدءان مػػف اختيػػار اليػػدؼ كانتيػ ن
بتشكيؿ الخطة لتنفيذ الحؿ

كفيما يمي تكضيح ليذه األجزاء الستة مف البرنامج :
ككرت ( :)1تكسعة مجاؿ اإلدراؾ:
تعد ىذه الكحدة أساسية كيجب أف تدرس قبؿ أم مف الكحدات األخرل ,كقد صػممت الػدركس لمسػاعدة
الطمبة عمى تكجيو أفكارىـ بشكؿ ىادؼ بػدالن مػف أف يسػتجيبكا بػردكد أفعػاؿ سػاذجة لممعمكمػات ,فيكسػع

مداركيـ بميارات تساعدىـ عمى دراسة المكقؼ مف جميع جكانبو.
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ككرت ( :)2التنظيـ:
في ىذه الكحدة يتـ مساعدة الطمبة عمى تنظيـ أفكارىـ حتى ال تنحرؼ مف نقطػة إلػى أخػرل,

ففػػي الػػدركس الخمسػػة األكلػػى يػػتعمـ الطمبػػة ميػػارات جديػػدة لتحديػػد التفاصػػيؿ الدقيقػػة لمشػػكمة مػػا ,أمػػا
الدركس الخمسة األخيرة فيتعمـ الطمبة كيفية تطكير استراتيجيات لحؿ ىذه المشكمة.
ككرت ( :)3التفاعؿ:
ييتـ ىذا الجزء بتطكير عممية المناقشة كالتفاكض لدل التالميذ ,كذلؾ حتػى يسػتطيع التالميػذ

تقييـ مداركيـ كالسيطرة عمييا.
ككرت ( :)4اإلبداع:

غالبػان مػػا يعتبػػر اإلبػداع مكىبػػة خاصػػة يمتمكيػػا بعػض النػػاس ,أمػػا فػي كػػكرت( )4فػػإف اإلبػػداع

يتـ تناكلو كجزء طبيعي مف عممية التفكير ,كبالتالي يمكف تعميمو لمتالميذ كتدريبيـ عميو.
ككرت ( :)5المعمكمات كالعكاطؼ:

يتعمـ الطالب في ىذا الجزء كيفية جمع المعمكمات بشكؿ ىادؼ ,كما يتعممكف كيفية التعػرؼ

عمى سبؿ تأثير مشاعرىـ كقيميـ كعكاطفيـ عمى عمميات بناء المعمكمات.
ككرت ( :)6العمؿ:

تخػػتص األج ػزاء الخمسػػة األكلػػى مػػف برنػػامج كػػكرت بجكانػػب خاصػػة مػػف التفكيػػر ,أمػػا كػػكرت
ػاء بتشػػكيؿ
( )6مختمػػؼ تمامػان ,إذ أنػػو ييػػتـ بعمميػػة التفكيػػر فػػي مجمكعيػػا بػػدءان مػػف اختيػػار اليػػدؼ كانتيػ ن
الخطة لتنفيذ الحؿ.
كسػػكؼ تػكرد الباحثػػة مككنػػات الجػػزء األكؿ كال اربػػع مػػف البرنػػامج كذلػػؾ لتكظيفيمػػا فػػي محتػػكل
المنيج الدراسي.
 2.1.8دركس ككرت ( )1تكسعة مجاؿ اإلدراؾ
ص ػػممت دركس ى ػػذا الج ػػزء لتس ػػاعد الطمب ػػة عم ػػى النظ ػػر إل ػػى المكاق ػػؼ م ػػف جمي ػػع الجكان ػػب
كبالتالي إصػدار أحكػاـ تسػاعدىـ عمػى الخػركج عػف المػألكؼ فػي إيجػاد حمػكؿ كبػدائؿ لممشػكالت ,كىػذه

الدركس كالتالي:

 -1معالجة األفكار )) P= Plus, M= Minus, I= Interesting) )PMI
يتعمـ الطمبة في ىذا الدرس دراسة الجكانب اإليجابية كالسػمبية كالمثيػرة لفكػرة مػا بػدالن مػف قبكليػا أك

رفضيا حاالن .حيث أف ردة الفعؿ الطبيعية لفكرة ما ىي القبكؿ أك الرفض ,كمف الطبيعي أال تفكر
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بسػػمبية الفك ػرة إف كجػػدتيا جيػػدة كالعكػػس صػػحيح ,كينطبػػؽ ذلػػؾ عمػػى النقػػاط المثي ػرة إذ ال ضػػركرة

لمنظر فييا إذا كانت الفكرة جيدة أك سيئة.

-2اعتبار جميع العكامؿ ()Consider All Factors
تحػػكؿ ىػػذه الميػػارة اىتمػػاـ الفػػرد مػػف التركيػػز عمػػى أىميػػة العكامػػؿ المتػػكفرة لديػػو ,إلػػى البحػػث عػػف
جميع العكامؿ الممكنة ,كرغـ الصعكبة التي تكاجو الفرد في أخذ مجمكعة كبيػرة مػف العكامػؿ بعػيف

االعتبار ,فإف يمكف اختيار ىذه العكامؿ مف خالؿ التركيز عمى النكاحي التالية:
 العكامؿ التي تؤثر عمى الفرد نفسو. العكامؿ التي تؤثر عمى اآلخريف. العكامؿ التي تؤثر عمى المجتمع بشكؿ عاـ. -3القكانيف ()RULS

الي ػػدؼ الػ ػرئيس م ػػف ى ػػذه المي ػػارة ت ػػكفير فرص ػػة لمممارس ػػة كالت ػػدريب عم ػػى المي ػػارتيف الس ػػابقتيف (

معالجة األفكار ك اعتبار جميع العكامؿ ) ,ك أيضان تساعدنا عمى التفكير بشكؿ محدد كدقيؽ ,أم

أف االستخداـ الناجح لمقكانيف يؤدم إلى إتقاف تفكيرنا.

 -4النتائج المنطقية كما يتبعيا ()C & S ( ) Consequence & Sequel
تعتبر النتائج المنطقية كما يتبعيا (  )C & Sتبمك انر لعممية النظر إلى المستقبؿ لرؤية نتائج بعض
األعماؿ كالخطط كالق اررات كالقكانيف كاالختراعات...الخ  ,كقد يككف التفكيػر كالنظػر إلػى المسػتقبؿ

جزءان مف القياـ بدرس اعتبار جميع العكامؿ ( ,)C A Fكلكف األمر يحتاج إلى التركيػز عمػى ىػذه
العممية بشكؿ مباشر ,إذ أف النتائج في العادة ال تكجد ما لـ تقـ بجيد لمتنبػؤ بيػا أك تكقعيػا ,بينمػا

تككف العكامؿ مكجكدة في نفس الكقت .
 -5التركيز عمى األىداؼ ( )Aims, Goals, Objectives = AGO
تعتب ػػر األى ػػداؼ ( )AGOأداة لجع ػػؿ التالمي ػػذ يرك ػػزكف مباشػ ػرة كبركي ػػة عم ػػى المقص ػػكد م ػػف كراء
األعمػػاؿ التػػي يرغبػػكف القيػػاـ بيػػا ,مػػا الػػذم ييػػدؼ إليػػو الشػػخص لمقيػػاـ بعمػػؿ مػػا؟ مػػا الػػذم يحػػاكؿ
تحقيقو؟ ما األمر الذم يسعى لمكصكؿ إليو؟.

فالتركيز عمى األىداؼ يساعد التالميذ عمى التفكير في عػدة ميػاديف مثػؿ :اتخػاذ القػرار ,التخطػيط
كالعمؿ ( التصرؼ).
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 -6التخطيط ( )Planning
الفكرة مف ىذا الدرس ىي استخداـ التخطيط كمكقؼ تفكيرم ,كذلؾ مػف أجػؿ الجمػع بػيف األىػداؼ

( )AGOكالنتائج ( )C &Sكاعتبار جميع العكامؿ ( )C A Fككذلؾ معالجة األفكار(.)PMI

فالتركيز ليس منصبان في ىذا الدرس عمى كيفية كضػع الخطػط كلكػف عمػى عمميػة التفكيػر التػي قػد
تتدخؿ في العمميػة ( عمميػة كضػع الخطػط) ,كال يكجػد ىنػاؾ شػكؿ محػدد مكضػكع لكضػع الخطػط,

كلكف بما أف النتائج كاألىداؼ كالعكامػؿ تمعػب جميعػان دك انر ميمػان فػي التخطػيط ,فػإف االىتمػاـ بيػذه

الجكانب يحسف القدرة عمى التخطيط.

 -7األكلكيات الميمة أكلن ( )First Important Priorties: FIP
تعتبر األكلكيات الميمة أكالن تبمك انر لعممية اختيار األفكار كالعكامؿ كاألىداؼ كالنتائج ,كالتػي تعتبػر

أكثػػر أىميػػة مػػف األخػػرل ,كالغػػرض مػػف األكلكيػػات الميمػػة أكالن ىػػك اسػػتعادة الت ػكازف ليػػذه األفكػػار
بطريقة محكمة كمتأنية.

فػػإذا أراد الفػػرد اختيػػار النقػػاط األكثػػر أىميػػة كذلػػؾ منػػذ البدايػػة ,فإنػػو سػػيككف قػػاد انر عمػػى رؤيػػة جػػزء
صغير مف الصكرة ,فإف التقدير النيائي ألىمية ىذا الػدرس سػيككف أكثػر صػدقان ,كىػذا ىػك السػبب

الذم يجعؿ درس األكلكيات الميمة األكلى يأتي متأخ انر في ىذه السمسمة مف الدركس.

 -8البدائؿ كالحتمالت كالخيارات ()Alternatives, Possibilities, Choices()APC
تعتبر عممية البدائؿ كاالحتماالت كالخيارات ( )APCبمكرة لعممية محاكلة إيجاد البدائؿ عف قصد,

أم تركيز االىتماـ مباشرة عمى اكتشاؼ جميع البدائؿ كالخيارات أك اإلمكانات.

فعنػد النظػر إلػى مكقػػؼ فإنػو لػيس طبيعيػان الػذىاب لمػا ىػػك أبعػد مػف التفسػػير الػذم يبػدك مرضػػيان أك
مقنع ػان ,كمػػع ذلػػؾ فإنػػو يمكػػف أف يكػػكف ىنػػاؾ احتمػػاالت كالتػػي تكػػكف مناسػػبة جػػدان لتفسػػير المكقػػؼ
الذم نحف بصدده ,كذلؾ إذا تـ بذؿ جيد إليجاد ىذه االحتماالت.

 -9الق اررات () Decision
يييئ ىذا الدرس الفرصة لجمع الدرسيف السابقيف معان ,كىما األكلكيات الميمة أكالن ( )FIPكالبدائؿ
كاالحتماالت كالخيارات ( ,)APCككذلؾ الدركس األخرل بطريقة عامة.

كفي عمؿ الق اررات عمى الفػرد أف يعتبػر جميػع العكامػؿ كيكػكف كاضػح األىػداؼ ,كيقػيـ األكلكيػات,
كينظػػر إلػػى النتػػائج ,كتكشػػؼ البػػدائؿ ,كاسػػتطاعتو أيضػان تطبيػػؽ معالجػػة األفكػػار عمػػى القػرار عنػػد

صنعو.
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 -10كجيات نظر اآلخريف ()Other People View()OPV
في الدركس السابقة كاف التركيز منصبان حكؿ تكسيع اإلدراؾ كذلؾ مػف كجيػة نظػر المفكػر ,كلكػف
ىنػاؾ مكاقػػؼ تفكيريػػة تحتػػاج إلػػى إشػراؾ أشػػخاص آخػريف فييػػا ,ألنػػو قػػد يكػػكف شػػخص آخػػر لديػػو
أىداؼ مختمفة كأكلكيات مختمفة كبدائؿ مختمفة الخ.....
فتعتب ػػر ى ػػذه األداة ) )OPVأداة يمك ػػف تطبيقي ػػا بربطي ػػا بعممي ػػة أخ ػػرل ,كعن ػػدما يس ػػتطيع التالمي ػػذ
اليرب مف كجيات نظرىـ الشخصية فإنيـ يستطيعكف أخػذ كجيػات نظػر اآلخػريف بعػيف االعتبػار,

كقد يأتكف بطرؽ جديدة مفيدة في النظر إلى المكقؼ.
 2.1.9دركس ككرت( )4اإلبداع:
صممت دركس ىذا الجػزء لتسػاعد الطمبػة عمػى اليػركب الػكاعي مػف األفكػار الحاليػة إلنتػاج أفكػار
إبداعية جديدة غير مألكفة ,كالدركس ىي كالتالي:
 -1نعـ -ل -إبداعي ()yes, no,po
( )poمفيػػكـ جديػػد ,كىػػي عبػػارة عػػف كممػػة تسػػتخدـ مػػف أجػػؿ الداللػػة عمػػى أننػػا ننظػػر إلػػى الفك ػرة

بطريقػػة جديػػدة ,كتػػدؿ عمػػى ابتعادنػػا عػػف الطريقػػة التقميديػػة المتبعػػة فػػي النظػػر إلػػى األشػػياء كالحكػػـ
عمييا فيما إذا ما كانت صحيحة أـ ال ,أك مفيدة أك غير ذلؾ ,أك مناسبة أـ ال.
ككممة إبداعي ( )poتكضح أف أية فكػرة ال يػتـ النظػر إلييػا عمػى أنيػا صػحيحة أك خطػأ ,كلكػف يػتـ
النظر إلييا بحس إبداعي ,كذلؾ بيدؼ فتح طرؽ جديدة لمنظر إلى األشياء.
فعندما يستخدـ الناس ( )poكاسػتجابة فػإنيـ يكضػحكف بػأنيـ يتعػاممكف مػع األفكػار عمػى أنيػا جمػؿ

تس ػتحؽ التفكيػػر ,كىػػذه القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ األفكػػار بعيػػدان عػػف نظػػاـ الحكػػـ ىػػي األسػػاس الكامػػؿ

لإلبداع.

 -2الحجر المتدحرج ()Stepping Stone
تقكـ فكرة ىذا الدرس عمى استخداـ األفكار لتكليد أفكار جديدة ,أم ليس ميمان ارتباط الفكرة الجديػدة
بالحجر المتدحرج ( الفكرة ) الذم يتـ استخدامو ,فعندما نستخدـ الحجر المتدحرج فإننا نقكـ بنسػياف

ىذا الحجر نيائيان كاجتيازه لمحصكؿ عمى أفكار جديدة ,كيمكف تصميـ حجر متدحرج بشكؿ مقصكد
عند قكؿ أم شيء خيالي أك غير مألكؼ.

 -3المدخالت العشكائية ()Random Input
إف اسػػتخداـ ىػػذه األداة يتمثػػؿ فػػي طػػرح مقصػػكد لشػػيء غيػػر مػرتبط بػػالمكقؼ الحػػالي ,كاف اسػػتخداـ

( )POسيككف المدخؿ العشكائي في نفس مكضع مشكمة البحث عف أفكار جديدة.
07

كالمدخؿ العشػكائي ىػك الكممػة العشػكائية ,كمثػؿ ىػذه الكممػة بأسػمكب عشػكائي ,كتسػتخدـ ىػذه الكممػة

كمحرؾ لممفاىيـ التي يتـ استحضارىا إلى المكقؼ كذلؾ مف خالؿ فتح خطكط جديدة لمتفكير.

لذلؾ مف الميـ أف تكػكف الكممػة العشػكائية غيػر مرتبطػة بػالمكقؼ كغيػر متكقعػة حتػى تتحقػؽ الفائػدة
المرجكة ,مثؿ عندما نريد أفكار جديدة عف النكافذ فنقترح مثال الكممة العشكائية (جبنة) كنبحػث عػف

األفكار التي يمكػف جمعيػا مثػؿ الثقػكب المكجػكدة فػي قطعػة الجػبف دائريػة كغيػر منتظمػة كلػك كانػت
النكافذ دائرية كغير منتظمة قد تضيؼ جاذبية أكثر مف غيرىا.
 -4تحدم المفيكـ /الفكرة ( )Concept Challenge
كىك المبدأ الثالػث مػف مبػادئ اإلبػداع ألف المبػدأيف السػابقيف فقػد كانػا خيػالييف ,فػي حػيف ىػذا المبػدأ
أكثػػر كاقعيػػة ,فيػػك يتطمػػب النظػػر إلػػى األفكػػار المقبكلػػة ,كاألشػػياء التػػي يػػتـ قبكليػػا بثقػػة كمعارضػػتيا,
لكف ىذه المعارضة ليست محاكلة إلثبات خطئيا لكنيا معارضة كتحد لتفردىا.

فقػػد تكػػكف الفك ػرة المكجػػكدة أص ػالن أفضػػؿ مػػف أم فك ػرة جديػػدة يمكػػف الكصػػكؿ إلييػػا ,ىػػذا ال ييػػـ

فالميـ ىك القدرة عمى معارضة المفاىيـ المقبكلة ,فإذا فشمت المعارضة فإف المفيكـ يعزز ألف حالة

الفشؿ أصبحت مبر انر الستخداـ المفيكـ نفسو بشكمو تقميدم ,كلكف إذا نجحػت المعارضػة فػإف ىنػاؾ

فكرة أفضؿ سكؼ تظير.

مػػف ناحيػػة نظريػػة فػػإف عمميػػة تحػػدم المفيػػكـ تعتبػػر سػػيمة ,كلكػػف خػػالؿ ممارسػػة ىػػذه األداة تظيػػر

عقبتاف:

األكلى :تكمف في عزؿ المفيكـ كتحديده لكي تتـ معارضتو ,فال يجب معرضة أم شيء أمامنا.
الثانيػػة :تكمػػف فػػي القػػدرة عمػػى التمييػػز بػػيف المعارضػػة كاالنتقػػاد ,فاالنتقػػاد يتطمػػب قضػػاء الكقػػت فػػي
مياجمػػة المفيػػكـ إليضػػاح أسػػباب عػػدـ فائدتػػو ,بينمػػا المعارضػػة تتطمػػب البحػػث عػػف البػػدائؿ لمتعامػػؿ

مع شيء ما.

 -5الفكرة المييمنة /الرئيسية ()Dominant Idea
ىػػي الفك ػرة ذات السػػيادة كالتػػي تجعنػػا غيػػر قػػادريف عمػػى التفكيػػر بأفكػػار أخػػرل ,فػػالتفكير بالمكضػػكع
بأكممو مرتبط بقناة رئيسة بحيث تجعؿ جميع االحتماالت األخرل ميممة.
ييدؼ ىذه الدرس إلى تنمية القدرة عمى اكتشاؼ األفكار المييمنػة ألم ظػرؼ أك مكقػؼ ,كقػد يتػأثر
اع لمفكػرة المييمنػة ,كعنػدىا تكتشػؼ الفكػرة
تفكير فرد ما بفكرة مييمنػة دكف أف يكػكف ىنػاؾ اىتمػاـ ك ف
المييمنة كيككف مف السيؿ اليركب منيا كالخركج بفكرة جديدة.
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ل ػػذلؾ ىن ػػاؾ عالق ػػة ب ػػيف معارض ػػة المفي ػػكـ كالفكػ ػرة المييمن ػػة ألف بق ػػاء الفكػ ػرة مييمن ػػة ي ػػؤدم لبق ػػاء

معارضتيا .

 -6تعريؼ المشكمة ()Define the Problem
ييتـ ىذا الدرس بضركرة تكجيو الطمبة عمى أف يكافحكا باتجاه تعريؼ المشكمة كجعميا أكثر تحديدان,

فػػالتعريؼ المحػػدد لممشػػكمة يقتػػرح دائم ػان طػػرؽ جديػػدة ,كأحيان ػان حمػػكؿ جديػػدة ,كالمبػػدأ العػػاـ فػػي ىػػذه

القضية أف الفرد إذا ما أراد العمؿ عمى حؿ مشكمة ما يجب عميو بػذؿ كػؿ الجيػكد لتعريػؼ المشػكمة
بشكؿ محدد.
 -7إزالة األخطاء ()Remove Faults

يعتبر ىذا الدرس كاحدان مف أسيؿ دركس كػكرت ,فيػذه العمميػة ىػي أكثػر مػف مجػرد التفكيػر بالخطػأ
كمػػف ثػػـ محاكلػػة عمػػؿ شػػيء اتجػػاه ىػػذا الخطػػأ كتصػػحيحو ,ككمػػا فػػي دركس الكػػكرت جميعيػػا فػػإف

الجيد المقصكد كاليادؼ يككف ميمان.

كبشكؿ عاـ فإف إزالة األخطاء عبارة عف شكؿ محدكد مف أشكاؿ اإلبداع ,فناد انر ما نصػؿ إلػى فكػرة
جديدة مف خالؿ إبعاد األخطاء مػف الفكػرة المكجػكدة أمامنػا ,كمػع ذلػؾ فػإف العمميػة مفيػدة جػدان ألنيػا
تعمػػؿ عمػػى تحس ػػيف األشػػياء ,كأكثػػر م ػػف ذلػػؾ فػػإف إبع ػػاد األخطػػاء كازالتيػػا يمك ػػف أف تسػػتعمؿ م ػػع
األفكار الجديدة أك االقتراحات الجديدة كالتي ال يمكف أف تقبػؿ بػدكف إ ازلػة كابعػاد األخطػاء ,فػي ىػذه
الحالة فإف إزالة األخطاء قد تؤدم إلى مساىمة كبرل في تشكيؿ فكرة جيدة حقيقية.
 -8الربط ()Combination
الربط ىك مدخؿ أساسي لإلبداع ,فاألشياء المكجكدة بشكؿ منفصؿ تكضع مع بعضيا بعضان إلنتاج
شيء لو قيمػة أكبػر مػف مجمػكع أج ازئػو ,فيػذه العمميػة سػيمة نسػبيان ألف ىنػاؾ شػيئان لتعمػؿ بػو ,كذلػؾ
عمى العكس مف محاكلة الحصكؿ عمى فكرة غير مكجكدة أبدان.
فالربط ىك تمريف مفيد بسبب سيكلتو النسبية كأنو يمكف أف يؤدم إلػى إنتػاج بعػض األفكػار الجديػدة
كالمفيػػدة ,فالمبػػدأ العػػاـ فػػي عمميػػة ال ػربط ىػػك عبػػارة عػػف ربػػط األشػػياء القديمػػة كالمألكفػػة مػػع بعضػػيا
إلنتاج شيء جديػد غيػر مػألكؼ ,كبػذلؾ عمميػة الػربط تشػبو عمميػة الطػبخ فإحػدل الطػرؽ لخمػؽ فكػرة
جديدة ىي أف تكضع األشياء المكجكدة بشكؿ منفصؿ كرؤية ما إذا كاف شيئان مفيػدا يمكػف الحصػكؿ
عميو عف طريؽ جمع األشياء مع بعضيا.
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 -9المتطمبات ()Requirements
يركػػز ىػػذا الػػدرس عمػػى كضػػع قائمػػة بالمتطمبػػات كاعطائيػػا ترتيب ػان حسػػب األىميػػة ,فالترتيػػب حسػػب
أىميػػة المتطمبػػات يسػػتحؽ المالحظػػة ,فميسػػت جميػػع المتطمبػػات ذات أىميػػة كاحػػدة ,أحيانػان قػػد يكػػكف
عمى الفكرة إشباع المتطمبات الميمة كتفشؿ في إشباع باقي المتطمبات ,إذا تمت معالجة المتطمبات
عمى أنيا متساكية األىمية فإنو ال تكجد أية طريقة الختبار ما إذا كانت مثػؿ ىػذه الفكػرة ذات قيمػة,
فمكؿ ظرؼ كمكقؼ متطمباتو الخاصة بو.
 -10التقييـ () Evaluation
إف ىػػذا الػػدرس ييػػتـ بػػالحكـ كلػػيس اإلبػػداع ,فاألفكػػار يػػتـ الحكػػـ عمييػػا دكف اعتبػػار ألصػػالتيا ,كيػػتـ
كذلؾ مف خالؿ قدرتيا عمى العمؿ كفيما إذا كانت ستستعمؿ أـ ال.
كيقترح في ىذا الدرس بأف تككف عممية التقييـ عمى مرحمتيف:
األكلػى :يػػتـ النظػر فػػي المتطمبػات كالظػػركؼ كرؤيػة مػػدل مناسػبة ىػػذه الفكػرة ليػػذه المتطمبػات ,كمػػف
المفيد لمشخص أف يدرؾ المتطمبات كأف يسمح ليا بتشكيؿ الفكرة.
الثانيػػة :تعتمػػد عمػػى فحػػص كرؤيػػة حسػػنات ىػػذه الفك ػرة كسػػيئاتيا ,كىػػذه المرحمػػة أكثػػر عمكميػػة مػػف
النظر في المتطمبات .
 2.1.10نصائح لمدربي برنامج ككرت لتعميـ التفكير:
أض ػػاؼ ديبكن ػػك(  )81 :1998أم ػػك انر أساس ػػيةن الب ػػد أف يراعيي ػػا م ػػدربك كرش ػػات العم ػػؿ ف ػػي تنمي ػػة

ميارات التفكير ,كذلؾ لتكفير الفرصة لنجاح عممية تعميـ التفكير ,كىي عمى النحك التالي:
 -1تحجيـ سمبيات التفكير.
 -2االىتماـ بما يدكر مف أحداث.
 -3إتاحة الكقت الكافي لمتفكير.
 -4استخداـ لغة التفكير كمصطمحاتو.
 -5نمذجة الميارات كالطباع المصاحبة.
 -6استخداـ أدكات التفكير التي تتيح االنفالت مف أنماط التفكير المتعارؼ عمييا.
 -7ينمي الميارة العممية التي تتطمبيا الحياة الكاقعية.
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 2.1.11خطكات التدريس كفقان لبرنامج ككرت:
مف خالؿ ما تـ عرضو حكؿ برنامج ككرت في اإلطار النظرم ,فقد قامت الباحثة بإتباع الخطكات

التالية في تدريس كحدة الكسكر العادية بدمجيا مع برنامج ككرت المعد كىي كما يمي:
 -1التمييد لمدرس انطالقان مف الخبرات السابقة لمدرس.
 -2شرح المادة التعميمية " مكضكع الدرس".

 -3ش ػػرح المي ػػارة التفكيري ػػة المقص ػػكدة ,كذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ مث ػػاؿ إيض ػػاحي م ػػع تكض ػػيح المقص ػػكد
بالميارة.
 -4تدريب جماعي لمطالبات ,حيث يعممف في مجمكعات كػؿ مجمكعػة مككنػة مػف  5 -4طالبػات
مػػف أجػػؿ اإلجابػػة عمػػى األنشػػطة االثرائيػػة المقدمػػة ليػػف فػػي أكراؽ العمػػؿ المكزعػػة لكػػؿ طالبػػة
كالت ػػي تك ػػكف عم ػػى ش ػػكؿ مكاق ػػؼ مرتبط ػػة بمكض ػػكع ال ػػدرس ,كتس ػػتخدـ فيي ػػا الطالب ػػة المي ػػارة

المقصكدة.

 -5مناقشة أفكار الطالبات كتقديـ تغذية راجعة ليف.
 -6إعطػػاء كاجػػب بيتػػي لمطالبػػات كيكػػكف عبػػارة عػػف أنشػػطة تعػػرض مكاقػػؼ افت ارضػػية أك كاقعيػػة
مرتبطة بمكضكع الدرس ,كتتطمب استخداـ الميارة التفكيرية المقصكدة.
كيمكف إتباع طريقة أخرل كىي كما يمي:
 -1التمييد كذلؾ مف خالؿ تقديـ مثاؿ إيضاحي عمى شكؿ نشاط يعػرض فيػو مكقػؼ افت ارضػي أك
كاقعي يرتبط بمكضكع الدرس كيتطمب استخداـ ميارة التفكير المقصكدة.

 -2شرح الميارة مع تكضيح المقصكد بيا.
 -3تػػدريب جمػػاعي لمطالبػػات بحيػػث يػػتـ كضػػعيف فػػي مكاقػػؼ افت ارضػػية أك كاقعيػػة تمػػس مكضػػكع
الػدرس كتعمػػؿ الطالبػػات فييػػا باسػػتخداـ ميػػارة التفكيػر عمػػى الكصػػكؿ إلػػى المفػػاىيـ العمميػػة فػػي
الدرس أك أم معرفة عممية جديدة في الدرس.

 -4مناقشة الطالبات في أفكارىف ,كمف ثـ تقديـ تغذية راجعة.
 -5إعطاء كاجب منزلي لمطالبات ,كيككف عبارة عف نشاط يعرض فيػو مكقػؼ افت ارضػي أك كاقعػي
يرتبط بمكضكع الدرس ,كيتطمب استخداـ الميارة التفكيرية.

كمػػف خػػالؿ مػػا تػػـ استع ارضػػو فػػي اإلطػػار النظػػرم ,كاطػػالع الباحثػػة عمػػى األدبيػػات التربكيػػة

المتعمقة بالدراسة الحالية ,فقد استفادت الباحثة مف ذلؾ في بناء اختبػار التفكيػر اإلبػداعي كالػذم يشػمؿ
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كؿ سؤاؿ فيو الميارات الثالث ( طالقة -مركنة -أصالة) كالمكضػح بممحػؽ رقػـ ( ,)5ككػذلؾ البرنػامج

المعد لتدريس الكحدة المقترحة في ضكء برنامج ككرت كالمكضح بممحؽ رقـ ( )7ك(.)8

 2.2التفكير اإلبداعي
إف مػػف أبػػرز سػػمات العػػالـ المعاصػػر التطػػكر اليائػػؿ كم ػان ككيف ػان ,فقػػد أصػػبح اإلنسػػاف كالتنميػػة

البشرية ىما الثركة الحقيقية ,لذلؾ لـ يعد كػاؼ أف تػزكد المدرسػة تالميػذىا بالمعػارؼ كالمعمكمػات فقػط,

ألف أساس نجاح الجيؿ ال يتمثؿ فيما يحفظ أك يستكعب مف معمكمات كمكاد دراسية ,بػؿ يكمػف نجاحػو
في تعمـ عادات فكرية سميمة تجعمو يفكر في المشكمة ليبتكر حمكالن ليا مكضكعية كمنطقية.
 2.2.1ماىية التفكير:
ميز ا﵀ سبحانو كتعالى اإلنساف بعقمػو عػف سػائر المخمكقػات كدعػاه إلػى إعمػاؿ العقػؿ فػي مكاقػؼ

َ َزبََُّرب َيرب َلهَ ْرثَ
را ان َّ
َر ًَب َوا ِ
ت َو ْاَلَ ْز ِ
الحيػاة المختمفػة فقػد قػاؿ عػز كجػؿَ [ :وََحَفَ َّكر ُسوٌَ ِِرٍ َل ْه ِ
س ْب َحبََ َك] ( آؿ عمراف , )191:كيقكؿ[ :أََِ ًَل ََ ُْظُ ُسوٌَ إِنًَ ا ِإلبِ ِم َكُْفَ ُلهِ َثْ * َوإِنَرً
َٰ َه َرا بَب ِط اًل ُ
حثْ ] {الغاشيي -07
ان َّ
َ َكُْفَ ُ
سر ِِ َ
َ ًَب ِء َكُْفَ ُزِِ َعثْ * َوإِنًَ ان ِجبَب ِل َكُْفَ َُ ِ
صبَثْ * َوإِنًَ اَلَ ْز ِ
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فالتفكير مطمب أساسي لتقدـ أم مجتمع ,كيمثؿ أعقد نػكع مػف أشػكاؿ السػمكؾ اإلنسػاني ,لػذلؾ
ناؿ عمى اىتماـ العمماء بو ,كمف خالؿ اطالع الباحثة عمى الكتب كالدراسات السػابقة كجػدت أف ىنػاؾ
تعريفػػات كثيػرة لمتفكيػػر ,فقػػد قػػدـ العممػػاء تعريفػػات مختمفػػة لمتفكيػػر اسػػتنادان إلػػى أسػػس كنظريػػات متعػػددة,

لذلؾ ليس ىناؾ تعريؼ محدد لمتفكير.
 -التفكير لغ نة:

ككما ذكر في المعجـ الكسيط (:)698 :1973
فكر في األمر :إعماؿ العقؿ فيو ,كرتب بعض ما يعمـ ليصؿ بػو إلػى مجيػكؿ ,كيقػاؿ فكػر أم
نظر في ركية ,كىك إعماؿ العقؿ في مشكمة لمتكصؿ إلى حميا.
 التفكير اصطالحان:مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحثػػة عمػػى بعػػض الكتػػب كردت العديػػد مػػف تعريفػػات التفكيػػر تختمػػؼ مػػف
كاتب آلخر فمثالن:
 يفترض ديبكنك أف التفكير ميارة عممية يمارس بيا الذكاء نشاطو اعتمادان عمى الخبرة. أما مجدم حبيب فيعػرؼ التفكيػر عمػى أنػو عمميػة عقميػة معرفيػة كجدانيػة عميػا تبنػى كتؤسػس عمػىمحصمة العمميات النفسية األخرل كػاإلدراؾ كاإلحسػاس كالتخيػؿ ,ككػذلؾ العمميػات العقميػة كالتػذكر
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كالتجريد كالتعميـ كالتمييز كالمقارنة كاالستدالؿ ,ككمما اتجينا مف المحسكس إلى المجرد كمما كػاف

التفكير أكثر تعقيدان( .حبيب)15 :1996 ,

 التفكير بمعناه العاـ ىك نشاط ذىني أك عقمي يختمؼ عف اإلحساس كاإلدراؾ كيتجاكز االثنيف معاإلى األفكار المجردة( .سميماف)36 :2011 ,

كمف خالؿ ىذه التعريفات ترل الباحثة أف معظـ التعريفات اتفقػت عمػى أف التفكيػر مفيػكـ قػائـ
عمػى التجريػد كىػػك معقػد كيضػػـ جكانػب عديػػدة ,كينطػكم عمػى عمميػػات كأنشػطة كميػػارات جديػدة ,ليػػنجـ
عنيا نتاجات مختمفة.

كتعرؼ الباحثة التفكير بأنو عبارة عف مجمكعة مف العمميات العقمية الكاسعة التي يكظفيا الفرد

عنػػدما يكاجيػػو مكقػػؼ مشػػكؿ يحتػػاج لحمػػكؿ أك إجابػػات منطقيػػة كالتػػي يتكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ معالجػػة

المعمكمات المتكفرة في البنية المعرفية لديو.
 2.2.2أسباب اختالؼ تعريؼ التفكير:

ذكر عمكم كآخركف ( )15 :2008أف مف أبرز أسباب اختالؼ تعريؼ التفكير ما يمي:
 أف التفكير ىك مفيكـ مجرد عاـ يستخدـ الرمكز محؿ األشياء. أف التفكير ىك مفيكـ يعبر عف عممية عقمية في غاية كىي مف أرقى العمميات العقمية كأعقدىا. أف التفكي ػػر عممي ػػة معق ػػدة تػ ػرتبط بي ػػا كتت ػػداخؿ معي ػػا عممي ػػات عقمي ػػة أخ ػػرل مث ػػؿ اإلدراؾ كالت ػػذكركالحفظ كاالستدعاء كالتعرؼ.

 لمتفكير بعدان محيطيان ,كيحدث التفكير مف خالؿ تفاعؿ الفرد مع مثيرات البيئة التي يعيش فييا. التفكير يمتاز بأنو تطكرم كنمائي. التفكير لو أقساـ كمستكيات كأنكاع متعددة. كثرة العكامؿ التي تشترؾ في أحداث عممية التفكير. 2.2.3مستكيات التفكير:
بعض الباحثيف كالميتميف بالتفكير حددكا مستكييف رئيسييف لمتفكير ىما:
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أ -التفكير األساسي:
كىك عبارة عف األنشطة العقمية أك الذىنية غير المعقدة كالتي تتطمب ممارسػة أك تنفيػذ المسػتكيات
الثالثة الدنيا مف تصنيؼ بمكـ لممجاؿ المعرفي مع بعض الميارات القميمػة األخػرل مثػؿ المالحظػة

كالمقارنة كالتصنيؼ.
ب -التفكير المركب:
يمثػ ػػؿ مجمكعػ ػػة العمميػ ػػات العقميػ ػػة المركبػ ػػة التػ ػػي تضػ ػػـ مي ػ ػارات التفكيػ ػػر الناقػ ػػد كاإلبػ ػػداعي كحػ ػػؿ
المشػػكالت كعمميػػة صػػنع القػ اررات كالتفكيػػر فػػكؽ المعرفػػي كيشػػمؿ كػػؿ كاحػػد مػػف األنػكاع عػددا مػػف

ميارات التفكير.
( بشارة كالعساسمة)1656 :2011,
 2.2.4عناصر التفكير كأدكاتو:
أدكات التفكير كما حددىا عبد العزيز ( )31 -28 :2009ما يمي:
 -1االسترجاع كيشمؿ ( الصكرة الذىنية -الكالـ الباطف كالمغة الصامتة -التصكر العقمي).
 -2األفكار العامة كالمعاني الكمية.
 -3التجريد.
 -4المغة.
كأشار كؿ مف أبك جادك كنكفؿ ( )39-38 :2007إلى أف أدكات التفكير كما يمي:
 -1التصكر (التخيؿ) :كىك صكر األشياء المادية التي تنطبع كتسجؿ في دماغ الفرد.
 -2المفاىيـ :تعرؼ بأنيا قكاعد معرفية في عقؿ اإلنساف تكجد عمى شكؿ خطط يمكف االسػتفادة منيػا
بناء عمى الخصائص المشتركة بينيا.
في تكجيو سمكؾ الفرد لتصنيؼ األشياء الكاقعة في بيئتو ن
 -3الرمػػكز كاإلشػػارات :ىػػي أسػػماء مقػػررة تعػػرؼ بيػػا األشػػياء كالظ ػكاىر كالعممي ػات كأسػػماء األش ػػياء
كاألرقاـ.
 -4المغػػة :مػػف أكثػػر الكسػػائؿ كفػػاءة فػػي عمميػػة التفكيػػر ,فخػػي نظػػاـ مػػف الرمػػكز كالقكاعػػد يسػػمح لمفػػرد
بالتكاصػػؿ مػػع اآلخػريف ,فعنػػدما يسػػمع أحػػدنا أك يقػ أر أك يكتػػب كممػػة أك جممػػة أك يالحػػظ إشػػارة فػػي

أم لغة ,عندىا يتحفز لمتفكير.
 -5النش ػػاطات العض ػػمية :التفكي ػػر بطريق ػػة أك ب ػػأخرل يق ػػدـ أدل ػػة لت ػػدخؿ الحرك ػػات األكلي ػػة لمجمكعػػػة

عضالتنا ,فاألنشطة العضمية التي يقكـ بيا الفرد تسنح لو بالتكجو نحك التفكير في شيء يقكـ بو.
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 2.2.5خصائص التفكير:
ي ػػرل ك ػػؿ م ػػف إبػ ػراىيـ ( )17 :2005كعبي ػػد كعفان ػػة ( )26 -25 :2003أف لمتفكي ػػر ع ػػدة خص ػػائص

منيا:

 -1التفكير سمكؾ تطكرم يزداد تعقيدان مع زيادة نمك الفرد كتراكـ خبراتو.
 -2التفكير سمكؾ ىادؼ ال يحدث مف فراغ ,أك بال ىدؼ محدد.
 -3التفكير الفعاؿ ىك التفكير الذم يرتكز عمى أفضؿ المعمكمػات التػي يمكػف تكافرىػا ,كالحصػكؿ
عمييا ,كيسترشد باألساليب ,كاالستراتيجيات ,كالطرؽ الصحيحة كالمالئمة.
 -4التفكير الفعاؿ يعتبر غاية في حد ذاتو يمكف بمكغيا بالممارسة كالمراف.
 -5يطمؽ التفكير مف الخبرات الحسية ,حيث لو ارتباط كثيؽ بالنشاط العممي لإلنساف.
 -6التفكيػ ػػر اإلنسػ ػػاني جػ ػػزء عضػ ػػكم كظيفػ ػػي فػ ػػي بنيتػ ػػو الشخصػ ػػية ,فنظػ ػػاـ الحاجػ ػػات كالػ ػػدكافع
كاالنفعاالت لدل الفرد ,كاتجاىاتو كميكلو ,ينعكس كمو عمى تفكير الفرد.

 -7التفكير نشاط عقمي ذىني غير مباشر.
 -8يعتمد التفكير عمى القكانيف اليامة لمظكاىر.
 -9التفكير انعكاس لمعالقات بيف الظكاىر في شكؿ لفظي رمزم ,كارتباط التفكير كالمغة.
 2.2.6أنماط التفكير:
كممػػا سػػبؽ يتضػػح نكع ػان مػػا بعػػض أنمػػاط التفكيػػر كالػػذم يقػػكد الباحثػػة إلػػى البحػػث عػػف إجابػػة

السؤاؿ التالي:

ما ىي أنماط التفكير؟
مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحثػػة لمكتػػب كالد ارسػػات السػػابقة كالتػػي تشػػير إلػػى أف أنمػػاط التفكيػػر كأشػػكالو

كثيرة كمتعددة منيا ما أشار إليو كؿ مف عبيد كعفانة (  )62-41 :2003ك العتيبي (:)13 :2007

 -0التفكيػػر البصػػرم :كىػػك النظػػر المصػػحكب بالتػػدبر ,كالتفكيػػر الػػذم يػػؤدم إلػػى إنتػػاج المعػػارؼ
كالمعمكمات كاالكتشاؼ كمعرفة القكانيف.
 -2التفكيػر السػتدللي :ىػك عمميػة ذىنيػة معقػدة ,تسػتيدؼ حػؿ مشػكمة حػالن ذىنيػان عػف طريػؽ

الرمكز كالخبرات السابقة ,كىي عممية تفكير تتضمف الكصكؿ مف مقدمات معمكمة إلى نتيجة
معينة ,كاالنتقاؿ مف المعمكـ إلى المجيكؿ.
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 -3التفكير التأممي :كىػك التأمػؿ لممكقػؼ  ,كتحميمػو إلػى عناصػره ك رسػـ الخطػط الالزمػة لفيمػو
حتى يصؿ إلى النتائج  ,كىك تفكير مكجو  ,حيث يكجو العمميات العقمية إلى أىداؼ محددة.
 -4التفكيػر المنظػكمي :بػدأ التركيػز عمػى التفكيػر المنظػكمي فػي اآلكنػة األخيػرة نظػ انر لمتطػكرات
السػريعة فػي األنمػاط العمميػة كاالجتماعيػة كالثقافيػة  ,ككػذلؾ لمحصػكؿ عمػى المعرفػة كتمخػيص
مككناتيا مف خالؿ األقمار الصناعية كاالنترنت كأنظمة االتصاؿ.
 -5التفكير الناقد :ىك قدرة الفرد عمى الفحص الدقيؽ لممكاقؼ التي يتعػرض ليػا ,كالتمييػز بينيػا,
كتفسيرىا ,كتقكيميا كاستخالص النتائج منيا ,ممتزمان بالمكضكعية كالحياد .
 -6التفكيػػر اإلبػػداعي :ىػػك التفكيػػر الػػذم يخػػتص بالتكليػػد كاكتشػػاؼ كاإلنتػػاج إلبػػداع جديػػد" كىػػك
بمثابة األمؿ األكبر لمجنس البشرم لحؿ المشكالت التي تيدد اإلنساف".
كركزت الدراسة الحالية عمى تنمية التفكير اإلبداعي كتناكلتو الباحثة بالتفصيؿ كالتالي:
 2.2.7التفكير اإلبداعي:
ال شؾ أف الثركة البشػرية ىػي المحػرؾ األساسػي لكػؿ القػكل كالمػكارد األخػرل ,ألف ىػذه المػكارد

ال تتحكؿ إلى طاقة ىائمة إال عف كجكد األفراد المبدعيف في شػتى مجػاالت التفكيػر كالتخطػيط كالتنفيػذ,
خاصة في ظؿ ما يشيده العالـ مف تقدـ كتغير سريع في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالفنكف.
فال ػػدكؿ المتقدم ػػة تعم ػػؿ عم ػػى اس ػػتثمار طاق ػػات أبنائي ػػا اإلبداعي ػػة إل ػػى أقص ػػى ح ػػد ,إيمانػ ػان ب ػػأف

المبدعيف ىػـ األمػؿ فػي حػؿ المشػكالت التػي تكاجػو المجتمػع ,لػذلؾ يجػب عمػى الػدكؿ العربيػة اكتشػاؼ

ىذه الثركة كاطالؽ طاقاتيا كاستثمارىا لصالح تقدميا في العالـ الػذم سػيككف فيػو الحسػـ لمعقػؿ كالفكػر,
كىذا لف يتحقؽ إال مف خالؿ تربية الشعكب تربية إبداعية كا ازلػة جميػع العكائػؽ التػي تحػكؿ دكف انبثػاؽ

اإلمكانات اإلبداعية الكامنة في الثركة البشرية.
مفيكـ اإلبداع:
اإلبداع لغ نة:
اشتؽ مف الفعؿ أبدع الشيء أم اخترعو ,كتقكؿ أف فالنان أبدع في ىذا األمر أم أنػو كػاف أكؿ

مف فعمو ,فاإلبداع يعني اإليجاد أك الخمؽ أك التككيف أك االبتكار(.المعجـ الكسيط)
اإلبداع اصطالحان:

ىك النظر لممألكؼ بطريقة أك مف ازكية غيػر مألكفػة ,ثػـ تطػكير ىػذا النظػر ليتحػكؿ إلػى فكػرة,

ثـ إلى إبداع قابؿ لمتطبيؽ كاالستعماؿ (.سميماف)251 :2011 ,
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كم ػػا ككرد فػ ػػي قط ػػامي ( )191 :2001أف اإلبػػػداع ظ ػػاىرة ذىنيػ ػػة متقدم ػػة يع ػػالج الف ػػرد فييػػػا

األشػػياء كالمكاقػػؼ كالخبػرات كالمشػػاكؿ بطريقػػة فريػػدة أك غيػػر مألكفػػة ,أك بكضػع مجمكعػػة حمػػكؿ سػػابقة
كالخركج بحؿ جديد.
كيرل سػميماف ( )285 :2011أف اإلبػداع ىػك ابتكػار شػيء غيػر مكجػكد مسػبقان ,أك اسػتحداث

طريقػػة جديػػدة لعمػػؿ شػػيء مػػا ,أك تطػػكير طريقػػة جديػػدة فػػي النظػػر إلػػى األشػػياء ,أك اسػػتبداليا بطريقػػة
أخرل.
كيتضػػح لمباحثػػة ممػػا سػػبؽ أف اإلبػػداع يعػػد مػػف أرقػػى األنشػػطة المعرفيػػة التػي يمتمكيػػا اإلنسػػاف,
كيظيػػر بكضػػكح عنػػدما يبتكػػر الشػػخص شػػيء جديػػد غيػػر مػػألكؼ ,كىػػذا يعتمػػد عمػػى المعرفػػة كحسػػف

اس ػػتخداـ الش ػػخص لمخبػ ػرات الس ػػابقة لدي ػػو ,ألف إدراؾ األفػ ػراد لممكض ػػكعات كالمع ػػارؼ يك ػػكف متباينػ ػان,
كالمبدعكف يبدعكف في ىذا االختالؼ المكجكد بنسب متفاكتة في المستكل كالنكعية.

 2.2.8نظريات فسرت اإلبداع:
قبػػؿ أف نخػػكض فػػي النظريػػات عمينػػا أف نؤكػػد أف القػرآف الك ػريـ ىػػك مػػف أسػػس منيجيػػة البحػػث
العممػػي ,فػػالقرآف الك ػريـ يحتػػكل عمػػى العديػػد مػػف اآليػػات القرآنيػػة التػػي تأمرنػػا بػػالتفكير كالتػػدبر كالتأمػػؿ
كالمالحظػة ,ككمػا أشػار حنايشػة ( )17 :2009أف عػدد اآليػات التػي تػدعك لمتفكيػر كالتأمػؿ كالتػدبر قػػد
بمغ ( )624آية ,أم أنيا حكالي عشر عدد آيات القرآف الكريـ.
ككما أف الكثير مف العمماء العػرب عرفػكا فػي أسػمكبيـ العممػي الػذم تميػز بالدقػة كالكضػكح كمػا
زالت ابتكاراتيـ تدرس إلى اآلف ,كأمثاؿ الخكارزمي كالرازم كابف النفيس كغيرىـ.
كأشار ركشكا ( )20 :1989أف مختمؼ المدارس كاالتجاىات فػي عمػـ الػنفس عالجػت اإلبػداع
بمس ػػتكيات مختمفػػػة ك ػػؿ حسػػػب اىتماماتي ػ ػا كمنطمقاتي ػػا ,كترك ػػت ى ػػذه المعالج ػػة بصػػػماتيا النظريػ ػػة أك
المنيجية عمى دراسة اإلبداع كمف ىذه النظريات:
أكلن :النظرية السمككية:
أشار ركشكا ( )20 :1989أف ممثمي ىذه النظرية حاكلكا دراسة ظاىرة اإلبػداع كفػؽ الخطػكط
األساس ػػية التج ػػاىيـ ال ػػذم يفت ػػرض أف النش ػػاط أك الس ػػمكؾ اإلنس ػػاني ى ػػك ف ػػي الج ػػكىر مش ػػكمة تك ػػكيف
العالقات بيف المثيرات كاالستجابات عممان بأف ىذه العالقة مف حيث آلياتيا ال تزاؿ غير كاضػحة كغيػر
متفؽ عمييا حتى مف قبؿ ممثمييا.
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كم ػػف ركاد ى ػػذا المنح ػػى ماتزم ػػاف كمي ػػدنؾ حي ػػث ينظػ ػراف إل ػػى اإلب ػػداع بكص ػػفو " إع ػػادة تنظ ػػيـ

لمعناصر المتداعية أك المترابطة في تككينات أك تشكيالت جديدة تحقؽ أغراضان معينة"

(السركر)63 :2002 ,
كيػرل أبػك نػدل ( )29 :2004أف تفسػػير النظريػة السػمككية لإلبػداع تنقصػػو الدقػة كالشػمكؿ فػػي

عمميػػة تفسػػير اإلبػػداع حيػػث يختػػزؿ عمميػػة اإلبػػداع فػػي الرابطػػة بػػيف المثيػػر كاالسػػتجابة ,كالتعزيػػز الػػذم
يتبع السمكؾ ,كلـ يفسر طبيعة اإلبداع كحقيقتو.
ثانيان :نظرية التحميؿ النفسي:
حيث يرل فركيد بأف المبدع" لو آماؿ كأحالـ يظير ما ىك مسمكح منيا مف قبؿ المجتمع ,كأخػرل
ال يظيرى ػػا كى ػػي تم ػػؾ األم ػػاني كاألح ػػالـ غي ػػر المس ػػمكح بي ػػا ,كى ػػي الت ػػي ت ػػدفع الكات ػػب نح ػػك اإلب ػػداع"

(السركر)15 :2002 ,

كيش ػػير أب ػػك ن ػػدل ( )29 :2004أف الكاق ػػع ين ػػاقض ى ػػذه النظري ػػة لإلب ػػداع حي ػػث أف المب ػػدعيف
يتمتعكف بصحة نفسية جيدة ,كيتمتعكف بالثقة في أنفسيـ كفي قدراتيـ ,كىػذا ثابػت مػف خػالؿ الد ارسػات

كاألبحاث التي أجريت لمعرفة سمات كخصائص المبدعيف.
ثالثان :النظرية اإلنسانية:

كمػػف ركاد ىػػذه النظري ػػة ماسػػمك "  "Maslowككم ػػا ذكػػر المشػػرفي ( )39 :2003أنػػو كص ػػؼ

اإلبػػداع بالسػػمات األساسػػية الكامنػػة فػػي الطبيعػػة اإلنسػػانية ,كىػػي قػػدرة تمػػنح لكػػؿ أك معظػػـ البشػػر منػػذ
مػػيالدىـ ,بشػػرط أف يكػػكف المجتمػػع ح ػ انر خالي ػان مػػف الضػػغكط كعكامػػؿ اإلحبػػاط ,كقػػد حػػدد نػػكعيف مػػف

اإلبداع كالتالي:

 القدرة اإلبداعية الخاصة ,كتعتمد عمى المكىبة كالعمؿ الجاد المتكاصؿ.
 إبداع التحقيؽ الذاتي ,أك اإلبداع كأسمكب لتحقيؽ الفرد لذاتو.
كيػػرل "ركجػػرز" أف اإلبػػداع ىػػك نتػػاج النمػػك اإلنسػػاني الصػػحي ,كأكؿ السػػمات الممي ػزة لإلبػػداع
(ركشكا)22 :1989 ,

التي عرفيا ركجرز ىي :التفتح لمتجربة.

كيشػػير أبػػك نػػدل ( )30 :2004أف النظريػػة اإلنسػػانية فسػػرت اإلبػػداع بعبػػارات شػػديدة العمكميػػة
كما سبؽ لكنيا لػـ تخػض فػي تفسػير اإلبػداع بشػكؿ أكثػر تفصػيالن كمباشػرة ,كبقيػت تحػكـ حػكؿ اإلبػداع
تكشؾ أف تقترب مف تفسيره.
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رابعان :النظرية الجشتالطية:
كأكردت المشػ ػرفي ( )39 :2003أف ى ػػذه النظري ػػة قام ػػت عم ػػى ي ػػد " فرتي ػػايمر" ال ػػذم ي ػػرل أف

التفكير اإلبداعي يبدأ عادة مف مشكمة ما ,كعنػد صػياغة المشػكمة كالحػؿ ينبغػي أف يؤخػذ اإلبػداع بعػيف
االعتبار.
كيشػػير أبػػك نػػدل ( )31 :2004أف ىػػذه النظريػػة عنػػدما فسػػرت اإلبػػداع اعتمػػدت عمػػى تعريػػؼ

التفكير االستبصارم الحدسي ,كجعمتو رديفان ليما لكف التفكير االستبصارم ىك مجرد الكصكؿ إلى حؿ
المشكمة إما مف خالؿ إدراؾ عناصػر المكقػؼ كنظميػا فػي سػياؽ متكامػؿ كىػذه يشػمؿ كػؿ حػؿ لمشػكمة

ما سكاء كاف حالن إبداعيان أـ تقميديان.
خامسان :النظرية العاممية:

" كتمثػػؿ آراء ككجيػػات نظػػر "جيمفػػكرد" أىػػـ النقػػاط التػػي جػػاءت بيػػا النظريػػة العامميػػة فػػي مجػػاؿ

التفكير اإلبداعي ,حيػث يػرل أف التفكيػر اإلبػداعي فػي صػحيحو تفكيػر تباعػدم كالعكػس غيػر صػحيح,

أم أف التفكير التباعدم ليس بالضػركرة تفكيػ انر إبػداعيان ,كيقصػد بالطالقػة إصػدار تيػار مػف االسػتجابات

المرتبطػػة ,كتتحػػدد كمي ػان فػػي ضػػكء عػػدد ىػػذه االسػػتجابات أك سػػرعة صػػدكرىا ,كتتحػػدد المركنػػة كيفي ػان
كتعتمػػد عمػػى تنػػكع ىػػذه االسػػتجابات ,أمػػا األصػػالة فتتحػػدد كيفي ػان فػػي ضػػكء نػػدرة االسػػتجابات أك عػػدـ
(المشرفي)40 :2003 ,

شيكعيا" .

 2.2.9المقكمات العممية لإلبداع:
لإلبداع مقكمات عممية كىي كما ذكرىا سعادة (:)246 :2003
 -1رغـ أف اإلبداع ظاىرة مركبة ,إال أنيا قابمة لمدراسة كالفيـ كالبحث كالتمحيص.
 -2اإلبداع ظاىرة إنسانية طبيعية لدل جميع األفراد كليست قاصرة عمػى ذكم المكاىػب كاألذكيػاء,
رغـ كجكده بدرجات متفاكتة بينيـ.

 -3اإلبػػداع ظػػاىرة صػػحية ألف مػػا ينػػتج عنػػو مػػف أعمػػاؿ أك أنشػػطة يػػؤدم إلػػى تخفيػػؼ كثيػػر مػػف
التكترات النفسية التي يعاني منيا األفراد.

 -4اإلبداع ظاىرة ممتعة لما تعكد بو عمى أصحابيا كأصدقائيـ كأقاربيـ بالرضا كاالنجاز كاإلثابػة
كالسعادة.
 2.2.10اإلبداع كالسدكد الستة:
ىنػػاؾ بعػػض األفكػػار السػػمبية التػػي شػػكمت سػػدكد فػػي طريػػؽ اإلبػػداع منيػػا كمػػا ذكرىػػا الحمػػادم

(:)46 :1999
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 -1العباقرة كالناجحكف كالفنانكف ىـ فقط الذيف يمكنيـ أف يككنكا مبدعيف.
 -2تحتاج أف تتألـ كأف تعاني كثي انر كأف تجتيد كتتعب كثي انر حتى تككف مبدعان.
 -3الشباب ىـ فقط أصحاب األفكار اإلبداعية.
 -4اإلبداع يحتاج الكثير مف الجيكد كاألمكاؿ كاألكقات.
 -5اإلبداع نكع مف الرفاىية التي ال يستطيعيا الكثير مف الناس ,ال سيما البسطاء كالفقراء.
 -6اإلبداع خاص بالرجاؿ أك النساء.
 2.2.11مككنات اإلبداع:
مف خالؿ مراجعة األدبيات كالبحكث اتضح لمباحثة أف اإلبداع يمكف النظر إليو مف أربعة محاكر
كىي:
 العممية اإلبداعية.
 الشخص المبدع.
 اإلنتاج اإلبداعي.
 البيئة اإلبداعية.
كاآلف سنتناكؿ كؿ منيا بالتفصيؿ:
أكلن :العممية اإلبداعية
يعرؼ خطاب ( )27 :2007نقالن عف تكرانس اإلبداع بأنو" عممية يصبح فييا التمميذ حساسان
لممشكالت ,كبالتالي ىك عممية إدراؾ الثغرات كالخمؿ فػي المعمكمػات كالعناصػر المفقػكدة كعػدـ االتسػاؽ

بينيػا ,ثػػـ البحػػث عػف دالئػػؿ كمؤشػرات فػػي المكقػؼ كفيمػػا لػػدل التمميػػذ مػف معمكمػػات ,ككضػػع الفػػركض

حكلي ػػا ,كاختب ػػار ص ػػحة ى ػػذه الف ػػركض كالػ ػربط ب ػػيف النت ػػائج ,كربم ػػا إجػ ػراء التع ػػديالت كاع ػػادة اختب ػػار

الفركض".

كيرل ( )Ehrenzweingالعممية اإلبداعية :عمى أنيا شػبكة ممتكيػة معقػدة مػف الطػرؽ كمعرفػة

المسار األفضؿ دكف امتالؾ جميع المعمكمات الكاممة لالختيار.

(زيتكف)13 :1987 ,

كترل الباحثة أف العممية االبداعية عبارة عف سمسمة مف الخطكات التي يقكـ بيػا الشػخص تبػدأ

بالشعكر بالمشكمة كتحديدىا ,ثـ كضع التصكرات كالحمكؿ المناسبة ليا.
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ثانيان :الشخص المبدع:
يرل سيمبسكف  Simpsonأف اإلبداع ىك " المباداة التي يبدييا الفرد في قدرتػو عمػى الػتخمص

مف السياؽ العادم لمتفكير كاتباع نمط جديد مف التفكير"

( أبك سماحة كآخركف)13 :1992,

كدعا سيمبسكف إلى ضركرة البحػث عػف العقػكؿ المبدعػة التػي تكتشػؼ كتحمػؿ كتركػب كعنػدىا

حب االستطالع كالتخيؿ كاالختراع لمفاىيـ أساسية في مناقشة اإلبداع كتفسيره.

( الدريني)12-11 :1982 ,
كتػػرل الباحثػػة أف الشػػخص المبػػدع يمتػػاز بالقػػدرة عمػػى تكليػػد أعػػداد كبيػرة مػػف األفكػػار فػػي زمػػف

محػػدد ,كيمتػػاز أيضػان بالقػػدرة عمػػى الرؤيػػة العميقػػة كالثاقبػػة لأشػػياء ,كيمتػػاز أيضػان بالمركنػػة فػػي التفكيػػر
باإلضػػافة إلػػى أنػػو يسػػتفيد مػػف آراء اآلخ ػريف حيػػث تتكػػكف ليػػده قػػدرة شخصػػية عمػػى إنتػػاج حمػػكؿ جديػػدة
مناسبة.

ثالثان :اإلنتاج اإلبداعي:
عرفو ركشكا ( )19 :1989بأنو االستعداد كالقدرة عمى إنتاج شيء جديد أك أنو عمميػة يتحقػؽ

اإلنت ػػاج م ػػف خاللي ػػا أك أن ػػو ح ػػؿ جدي ػػد لمش ػػكمة م ػػا ,أك أن ػػو تحقي ػػؽ إنت ػػاج جدي ػػد كذم قيم ػػة م ػػف أج ػػؿ

المجتمع.

كيرل سػتيرنبرج  Sternbergأف اإلنتاجيػة اإلبداعيػة عنػد األفػراد المبػدعيف تعتمػد عمػى أسػس

رئيسة ىي :الذكاء ,كالمعرفة ,كأساليب تفكير ,كالشخصية ,كالدافعية ,كمحتكل البيئة.

( السركر)213 :1998 ,
كيعرفػػو ديػػاب ( )427 :2005أنػػو إنتػػاج جديػػد كىػػادؼ كمكجػػو نحػػك ىػػدؼ معػػيف كىػػذا اإلنتػػاج

يتميز بالجد كاألصالة.

كترل الباحثة اإلنتاجية اإلبداعية تتألؽ عند أكلئؾ الطمبة الذيف يظيركف رؤية شاممة لأفكار,

كالذم يستند بدكره عمى اىتمامات كخبرات الطمبة المستمدة مف جيكدىـ الحثيثة خالؿ مرحمة اإلنجاز,
كأف الذكاء كحده ليس كافيان لمكصكؿ إلى إنتاج إبداعي ,ألف ىناؾ أىمية لمجكانب النفسية كالتعميمية
كاالجتماعية في خمؽ اإلنتاجية اإلبداعية لدل األفراد كاألطفاؿ.

رابعان :البيئة اإلبداعية:
يقصد بالبيئة اإلبداعية الظركؼ أك المكاقؼ المختمفة التي تيسػر ظيػكر اإلبػداع أك تحػكؿ دكف
(اليكيدم كآخركف)86 :2003 ,

ظيكر قدرات األفراد اإلبداعية.
كقد قسـ الميتمكف باإلبداع الظركؼ البيئية إلى قسميف ىما:
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 -1ظركؼ عامة :ترتبط بالمجتمع كثقافتو.
 -2ظركؼ خاصة :ترتبط بالمناخ المدرسي.
كتػػرل الباحثػػة أنيػػا يجػػب أف تكػػكف بيئػػة مناسػػبة لإلبػػداع تتػػيح لأفكػػار أف تمتقػػي فييػػا حتػػى يػػتـ

التزاكج بيف األفكار المناسبة ,كبالتالي يػتـ إنجػاب أفكػار إبداعيػة كليػدة ,كلػذلؾ يجػب أف تتػكفر فػي ىػذه
البيئػػة القيػػادات كالمسػػئكلكف كصػػانعك الق ػرار حتػػى تحػػيط ىػػذه األفكػػار الكليػػدة بالرعايػػة كالنمػػك كبالتػػالي

تضمف استمرار ىذه العممية.

 2.2.12مفيكـ التفكير اإلبداعي:
يعػػرؼ جيمفػػكرد التفكيػػر اإلبػػداعي عمػػى أنػػو تفكيػر فػػي نسػؽ مفتػػكح يتميػػز اإلنتػػاج فيػػو بخاصػػية
فريدة ىي تنكع اإلجابات المنتجة كالتي ال تحددىا المعمكمات المعطاة .
ككمػػا ذكػػرت قطػػامي ( )51 :2001أف أبسػػط تعريفػػات التفكيػػر اإلبػػداعي كىػػك أف تكجػػد شػػيئان

مألكفان مف شيء غير مألكؼ ,كأف تحكؿ المألكؼ إلى شيء غير مألكؼ.

كىك العممية الذىنية التي نسػتخدميا لمكصػكؿ إلػى األفكػار كالػرؤل الجديػدة ,أك التػي تػؤدم إلػى

الدمج كالتأليؼ بيف األفكار ,أك األشياء التي يعتبر سابقا أنيا غير مألكفة( .سميماف)286: 2011,

عرؼ إيمنؾ ( )2003التفكير اإلبػداعي بأنػو نػكع مػف التفكيػر يػؤدم إلػى إنتػاج يتصػؼ بالجػدة

كاألص ػػالة كالمركن ػػة كالحساس ػػية لممش ػػكالت كالق ػػدرات التحميمي ػػة كالتركيبي ػػة كالق ػػدرة عم ػػى رب ػػط كتكص ػػيؿ
األشػػياء المألكفػػة كنػكاتج جديػػدة مػػف خػػالؿ التفاعػػؿ الػػذىني كزيػػادة المسػػافة المفاىيميػػة بػػيف المػػتعمـ كمػػا

يكتسبو مف خبرات (فرماف.)31: 2012,

كمػػف التعريفػػات السػػابقة يتضػػح أنػػو يمكػػف تصػػنيؼ تعريفػػات التفكيػػر اإلبػػداعي إلػػى أربػػع أبعػػاد
رئيسية كىي كما ذكرىا عامر (:)54: 2009
 -0تعريفات محكرىا المناخ الذم يقع فيو اإلبداع :كيتبناىا عمماء االجتماع كعمماء اإلنساف.
 -2تعريف ػػات محكرى ػػا اإلنس ػػاف المب ػػدع بخصائص ػػو الشخص ػػية كالمعرفي ػػة :كيتبناى ػػا عمم ػػاء ال ػػنفس
الشخصية.

 -3تعريفات محكرىا العممية اإلبداعية :مراحميا كارتباطيا بحؿ المشكالت كأنماط التفكير كمعالجة
المعمكمات ,كيتبناىا عمماء النفس المعرفيكف.
 -4تعريفػ ػػات محكرىػ ػػا الن ػ ػكاتج اإلبداعيػ ػػة كالحكػ ػػـ عمييػ ػػا عمػ ػػى أسػ ػػاس األصػ ػػالة كالمالئمػ ػػة :كىػ ػػذه
التعريفػػات ىػػي األكثػػر شػػيكعان ألنيػػا تعكػػس الجانػػب المػػادم المممػػكس لعمميػػة اإلبػػداع كىػػذا ىػػك
جكىر مفيكـ اإلبداع الكالسيكي.
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كيطم ػ ػ ػػؽ عم ػ ػ ػػى ى ػ ػ ػػذه األبع ػ ػ ػػاد بالص ػ ػ ػػكرة المختصػ ػ ػ ػرة بم ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػػمى ( )4pكالت ػ ػ ػػي ترم ػ ػ ػػز إل ػ ػ ػػى
الشخص( (Personالعممية اإلبداعية) (Procesكالناتج اإلبداعي ) )Productكعممية اإلقناع بأصالة
اإلنتاج ).) Persuasion
 2.2.13العالقة بيف التفكير اإلبداعي كالذكاء:
أشار بعض العمماء إلى العالقة بيف الذكاء كاإلبداع منيـ السركر ( )220 :1998حيث أشار
إلػػى أنػػو لػػيس بالضػػركرة كػػؿ ذكػػي يكػػكف مبػػدع ,بػػؿ بالضػػركرة لكػػؿ مبػػدع أف يتميػػز بالحػػد األدنػػى مػػف
الذكاء.
أما حبيب (  )2005:13ذكر أف الذكاء طاقة كامنة ,أما التفكير فيك الميارة التي مف خالليػا

تستخدـ تمؾ الطاقة الكامنة.

كالتفكير ىك الميارة الفعالة التي تدفع بالذكاء إلى العمؿ ,كقد يتميز الذكاء الرفيع بدرجػة عاليػة
مف ميارة التفكير ,إال انو مف الضركرم أف يحدث ذلؾ إذ قد يككف األمر عمى العكس مف ذلػؾ يت ارفػؽ

الذكاء المتكاضع مع درجة عالية مف ميارة التفكير.

( عمي)11 :2000 ,

 2.2.14مراحؿ العممية اإلبداعية:
اختمػػؼ العممػػاء فػػي تحديػػد م ارحػػؿ العمميػػة اإلبداعيػػة نظ ػ ار الخػػتالؼ فمسػػفاتيـ كالنظريػػات التػػي

يستندكف إلييا ,كلكف اتفؽ بعضيـ عمى أف مراحؿ العممية اإلبداعية ىي أربعة كالتالي:
أ -مرحمة التحضير:

ىػػي المرحمػػة التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا تحضػػير العقػػؿ أك الػػذىف لعمميػػة اإلبػػداع الخاصػػة بالتعامػػؿ مػػع
إحدل القضػايا كالمشػكالت القائمػة أك المطركحػة لمنقػاش بحيػث يػتـ جمػع المعمكمػات كاألفكػار ذات

العالقة بيا كفيميا جيدا استعدادان لممرحمة التالية.

(سعادة)255 :2009 ,

ب -مرحمة الحتضاف أك البزكغ:
تسمى بمرحمة االختمار حيث يترؾ الفرد مكضكع المشكمة كينصرؼ إلى نشاط آخػر ليتػرؾ المجػاؿ
(عبد العزيز)92 :2009 ,

ألفكاره لكي تختمر في ذىنو.

ج -مرحمة اإليحاء أك اإللياـ أك اإلشراؽ:
كىػػي المحظػػة التػػي يػػتـ فييػػا انبثػػاؽ شػ اررة اإلبػػداع ,أم المحظػػة التػػي تتكلػػد فييػػا فكػرة جديػػدة ,كالتػػي
تؤدم بدكرىا إلى حؿ المشكمة ,كىي مرحمة العمػؿ الػدقيؽ كالحاسػـ ,كتػؤدم بػدكرىا إلػى مػيالد فكػرة
(السركر)152 :2002 ,

جديدة تؤدم بالتالي إلى حؿ لممشكمة.
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د -مرحمة التحقؽ:
كىي مرحمة اختبار لمفكػرة الجديػدة كتجريبيػا ,كالتػي تػؤدم بػدكرىا إلػى إخػراج اإلنتػاج اإلبػداعي إلػى

حيز الكجكد ,كبعبارة أخرل ىي مرحمة التجريب لمفكرة الجديدة.

(السركر)152 :2002 ,

 2.2.15مستكيات اإلبداع:
حدد جركاف ( )66-65 :2002كعبد اليادم كعياد( )126-125: 2008مستكيات اإلبداع

فيما يمي:

أ -اإلبداع الخيالي :Imaginative
كىك أعمى مستكيات اإلبداع حيث أف الفكر يخمؽ مدارس كحركات فكرية جديدة مثػؿ أعمػاؿ فركيػد
أك أينشػػتايف كحتػػى بيكاسػػك الػػذم كػػاف رسػػاما فػػي بدايػػة حياتػػو كانتيػػي بتكسػػير األل ػكاف كالخطػػكط

كصكال إلى المدرسية السريالية.

ب -اإلبداع التعبيرم :Expressive
أم تطكير فكرة أك نكاتج فريدة بغض النظر عف نكعيتيا أك جكدتيا ,مثؿ الرسكمات العفكية لأطفاؿ.
ج -اإلبداع اإلنتاجي أك التقني :Productive / Technical
يشير إلػى التكصػؿ لنتػائج مقن الطقراز األول دونمقا شقواهد قوٌق علقى العفوٌق المعبقرة عقن هقذ

النواتج ,مثؿ تطكير آلة مكسيقية معركفة أك لكحة فنية أك مسرحية شعرية.
د-اإلبداع البتكارم : Inventive

يشػير إلػى الب ارعػة فػي اسػتخداـ المػكاد لتطػكير اسػتعماالت جديػدة ليػا دكف أف يمثػؿ ذلػؾ إسػيامان

جكىريان في تقديـ أفكار أك معارؼ أساسية جديدة  ,كيتميز ىذا المستكل مف اإلبداع بأنو غالبان مػا

يخضع لمعايير كمكاصفات تحددىا عادةن دكائر تسجيؿ براءات االختراعات التػي تشػترط أف يكػكف
العمؿ غير مسبكؽ كنافعان.
ق -اإلبداع التجديدم : Innovative
كىك أخذ قانكف ما أك فكرة مػا كبنػاء متطمبػات جديػدة مػف خالليػا ,مثػؿ األفكػار الجديػدة التػي
قدميا -جكنج ك ادلر Jung & Adler -في نظريتيما المبنية عمى نظرية فركيد.
أما تايمكر فقد قسميا كما أكردىا زايد كشاىيف ( )30 :2009لعدة مستكيات كىي كالتالي:
 -1اإلبداع الذم يتسـ بالتعبير ( :)Expressiveالذم يظير في الرسكمات العفكية لأطفاؿ.
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 -2اإلبػػػداع المنػػػتج أك الخصػػػيب (  :)Productiveكم ػػا ف ػػي النتاج ػػات الفني ػػة كالعممي ػػة المقي ػػدة
بضكابط نسبية.
 -3اإلبػػداع الػػذم ينػػتج عنػػو اختراع ػان (  :)Inventiveالػػذم يظيػػر مػػف خػػالؿ الجػػدة فػػي العمػػؿ
كاألسمكب.
 -4اإلبداع التجديدم ( :) Innovativeكيتجمى في إدخاؿ تحسينات عف طريؽ التعديؿ.
 -5اإلبػػداع الخػػالؽ ( :(Emergenativeكىػػك أعمػػى مسػػتكيات اإلبػػداع كأنػػدرىا كيتحقػػؽ فيػػو
الكص ػػكؿ إل ػػى مب ػػدأ أك نظري ػػة أك افتػ ػراض جدي ػػد كميػ ػان يترت ػػب عمي ػػو ازدى ػػار أك ب ػػركز م ػػدارس
كحركات بحثية جديدة في آفاؽ عممية.
 2.2.16ميارات التفكير اإلبداعي:
بع ػػد س ػػرد التعريف ػػات المختمف ػػة لمتفكي ػػر اإلب ػػداعي كمس ػػتكياتو الب ػػد أف ن ػػذكر المي ػػارات المككن ػػة
لمتفكير اإلبداعي ,حيث أننا ال يمكننا تنمية التفكير اإلبػداعي لػدل الطػالب دكف التعػرؼ عمػى مككناتػو
مف ميارات ,كبػالرغـ مػف اخػتالؼ ميػارات التفكيػر اإلبػداعي مػف باحػث آلخػر كمػف كاتػب آلخػر لكػنيـ
اتفقػكا عمػػى ثػػالث منيػػا اتضػػحت مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الباحثػػة مجمكعػػة مػػف الد ارسػػات السػػابقة كأدبيػػات
التربية التي تعرضت لمتفكير اإلبداعي كىي تمثمت في ( الطالقة كالمركنة كاألصالة) كستتناكؿ الباحثة
كؿ منيا بالتفصيؿ ,كقبؿ ذلؾ عمينا التعرؼ عمى تصنيفات ىذه الميارات مف عدة باحثيف:
أكردت المش ػرفي ( )31 :2003مككنػػات التفكيػػر اإلبػػداعي حسػػب تصػػنيؼ جيمفػػكرد

Guil

 Fordتحت ثالث فئات حسب ترتيب حدكثيا في عممية اإلبداع عمى النحك التالي:
 مككنػػات تشػػير إلػػى منطقػػة القػػدرات المعرفيػػة :كتشػػمؿ اإلحسػػاس بالمشػػكالت كاعػػادة التنظػػيـ
كالتجديد.
 مككنات تشير إلى منطقة القدرات اإلنتاجية :كتشمؿ الطالقة كاألصالة كالمركنة ,كىك يرل أف
ىذه الجكانب الثالث ىي المككنات الرئيسة لمتفكير اإلبداعي في العمـ كالفف.
 مككنات تشير إلى منطقة القدرات التقييمية :كتشمؿ عامؿ التقييـ بفركعو.
كاتفؽ معظـ العمماء كالباحثيف عمى ثالث مف ميارات التفكير اإلبداعي كىي كالتالي:
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أ -الطالقة ): (Fluency
كعرفيا كؿ مف أبك جادك كنكفؿ( )59 :2007بأنيا القدرة عمػى إنشػاء أك تكليػد عػدد كبيػر مػف

األفكار كالحمكؿ لممشكالت ,كتؤدم لمفيـ الجيد لممعمكمات التي تعمميا الفرد ,كتتميػز بإنتػاج عػدد كبيػر
مف األفكار كالتصك ارت في مدة زمنية محددة.
أما عامر ( )55 :2009عرفتيػا عمػى أنيػا قػدرة التمميػذ عمػى إنتػاج عػددان مػف األفكػار كالحمػكؿ

أك الكممات أك الطرؽ أك المقترحات التي يمكف أف يستدعييا التمميذ في فترة زمنية محددة مقارنة بغيره.
:)161

أمػػا مككنػػات الطالقػػة الفرعيػػة تػػتمخص فػػي األن ػكاع اآلتيػػة ( أبػػك جػػادك كنكفػػؿ-159 :2007,

 -1الطالقة المفظية :تقاس بسرعة تكليد أك إنتاج الكممات كفؽ شركط معينة في بنائيا كتركيبيا.
 -2الطالقة الفكرية :كتشير إلى سرعة تكليد عػدد كبيػر مػف األفكػار ,أك الصػكر العقميػة فػي مكقػؼ
ما ,كال ييتـ ىذا النكع بنكعية اإلجابة أك جكدتيا بقدر اىتمامو بعدد االستجابات.

 -3الطالقػة التعبيريػػة :تشػػير إلػى قػػدرة الفػػرد عمػػى كضػع الكممػػات فػػي اكبػػر عػدد ممكػػف مػػف الجمػػؿ
كالعبارات.

 -4طالقة األشػكاؿ :كتعنػي القػدرة عمػى الرسػـ السػريع لعػدد مػف األمثمػة كالتفصػيالت أك التعػديالت
في االستجابة لمثير كضعي أك بصرم.

 -5الطالقة الحركية :كتعني القدرة عمػى تكليػد أكبػر عػدد ممكػف مػف االسػتجابات الحركيػة المناسػبة
في كحدة زمنية معينة.
كتعػػرؼ الباحث ػػة الطالق ػػة بأني ػػا الق ػػدرة عم ػػى تكلي ػػد أكب ػػر ع ػػدد ممك ػػف م ػػف االس ػػتجابات المفظي ػػة
كالفكرية في فترة زمنية معينة.
ب -المركنة ):)Flexibility
كىػي كمػػا عرفيػا الطيطػػي ( )56-55 :2001بأنيػا تغيػػر الحالػة الذىنيػػة لػدل الشػػخص بتغيػػر
المكقؼ ,كتعني القدرة عمى التفكير بطرؽ مختمفة كرؤية المشكمة مف زكايا متعددة.
أك ىي القدرة عمى إنتاج عدد متنكع مف األفكار أك االسػتجابات كتغييػر مسػار التفكيػر كفػؽ مػا
(أميف)4 :2010 ,

يتطمبو تعقد المكقؼ اإلبداعي.
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كممػػا سػػبؽ تبػػيف لمباحثػػة أف الفػػرؽ بػػيف الطالقػػة كالمركنػػة يكػػكف فػػي الكػػـ كالكيػػؼ بمعنػػى أف
الطالقة تيتـ بكمية االستجابات التي يستطيع الفرد أف يكلدىا في كحدة زمنية ثابتػة ,أمػا المركنػة تعتمػد
عمى الخصائص الكيفية لالستجابات المكلدة مف قبؿ الفرد كتقاس بمقدار تنكع االستجابات.
كتتخذ المركنة مظيريف كىما :
 المركنػػة التمقائيػػة :كىػػي سػػرعة الفػػرد فػػي إصػػدار أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف األفكػػار المتنكعػػة كالمرتبطػػةبمشكمة أك مثير ,كيميؿ الفرد كفػؽ ىػذه القػدرة إلػى المبػادرة التمقائيػة فػي المكاقػؼ ,كال يكتفػي بمجػرد
االستجابة ( الخميمي.)140 :2005,
 المركنة التكيفية :كعرفيا الطيطي ( )53 :2004بأنيا التكصػؿ إلػى حػؿ مشػكمة مػا أك مكاجيػة أممكقؼ في ضكء التغذية الراجعة التي تأتي مف ذلؾ المكقؼ.
كيتضػح ممػا سػػبؽ أف الفػرؽ بػيف المركنػػة التمقائيػة كالمركنػػة التكيفيػة يكمػف فػػي تحديػد المكقػػؼ,
حيػػث أف الفػػرد يركػػز تفكيػره فػػي مكقػػؼ معػػيف فػػي المركنػػة التكيفيػػة أمػػا فػػي المركنػػة التمقائيػػة ,فػػال يتقيػػد
بمكقؼ محدد بؿ يطمؽ تفكيره ليجكؿ في عناصر المكقؼ.
كتعػػرؼ الباحثػػة المركنػػة بأنيػػا قػػدرة الفػػرد عمػػى إعطػػاء عػػدد مػػف الحمػػكؿ المتنكعػػة لمكقػػؼ مشػػكؿ
كذلؾ مف خالؿ النظر إليو مف زكايا مختمفة.
ج -األصالة ( :)Originality
تعػػد عنص ػ انر أساسػػيان فػػي التفكيػػر اإلبػػداعي ,تقػػكـ عمػػى انتػػاج أفكػػار جديػػدة كمبتك ػرة ,أم ىػػي

التميز في التفكيػر كالنػدرة كالقػدرة عمػى النفػاذ إلػى مػا كراء المباشػر كالمػألكؼ مػف األفكػار ,كتقػاس عػف

طريؽ احتساب كمية االستجابات غير الشائعة أك غير المألكفة ( .الطيطي)55 :2001,

كتعػػرؼ الباحثػػة األصػػالة بأنيػػا القػػدرة عمػػى الخػػركج عػػف المػػألكؼ كانتػػاج حمػػكؿ رياضػػية غيػػر

نمطيػػة تتميػػز بالجػػدة ,فكممػػا قمػػت شػػيكع الفك ػرة كنػػدرتيا كممػػا زادت أصػػالتيا ,كيمكػػف قياسػػيا بقػػدرة الفػػرد

عمى ذكر أفكار غير ركتينية في الجماعة التي ينتمي إلييا.

كم ػػف خ ػػالؿ اس ػػتعراض م ػػا س ػػبؽ اتض ػػح لمباحث ػػة مي ػػارات التفكي ػػر اإلب ػػداعي الالزم ػػة كالكاج ػػب

تنميتيا لمطالبات ,كبالتالي أعدت اختبا انر في التفكير اإلبػداعي يتضػمف كػؿ سػؤاؿ فيػو الميػارات الػثالث

( الطالقة -المركنة -األصالة) كالمكضح في ممحؽ رقـ (.)4
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 2.2.17العكامؿ المؤثرة في تنمية التفكير اإلبداعي:
يعتبر معظـ البػاحثيف أف اإلبػداع ظػاىرة إنسػانية معقػدة تتػأثر بعػدة عكامػؿ تػرتبط بػالفرد كالبيئػة

التي يعيش فييا كالتي يؤثر كيتأثر بيا ,أم أنيا عممية تتأثر بشخصية الفرد " ميكلو ,قدراتو ,اتجاىاتو,
دكافعو" ,كما أنيا تتأثر بالبيئة المحيطة بو كالتنشئة االجتماعية كالمناخ الثقافي الذم ينتمي إليػو .كفيمػا
يمي ستستعرض الباحثة العكامؿ المؤثرة في العممية اإلبداعية.

ذك ػػر س ػػعادة كقط ػػامي ( )137: 1996العكام ػػؿ الم ػػؤثرة ف ػػي تط ػػكير ق ػػدرات التفكي ػػر اإلب ػػداعي
كىي:
 -0تعمـ الكالديف ككسيط تربكم ينشأ فيو الطفؿ ,كيطكر فيو أفكاره كمعالجػات ذىنيػة تسػاعده عمػى
بمكرة بعض الخبرات كالمكاقؼ.
 -2ترتيب الطفػؿ الػكالدم الػذم يػرتبط بػالظركؼ األسػرية ,كالبيئيػة كبمػا يصػدره الطفػؿ مػف أداءات
سمككية في الركضة.

كذكػػر بعػػض البػػاحثيف أف ىنػػاؾ نػػكعيف مػػف العكامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى التفكيػػر

اإلبداعي ىما :العكامؿ الذاتية كالعكامؿ البيئية االجتماعية:
أكل :العكامؿ الذاتية:

كىي تمؾ الظركؼ التي تخص الفرد نفسو كمف ىذه العكامؿ:
 -1التككيف البيكلكجي :كىي أف تككيف الشخص البيكلكجي يساعده عمى اإلبػداع كأف الشػخص المبػدع
يتصؼ بقدرات إبداعية كقدرات عقمية كبيرة كنسبة عالية مف الذكاء.

 -2الشػػعكر بػػاألمف كالحريػػة :كىػػذا مػػف الحاجػػات األساسػػية لمفػػرد لتحقيػػؽ الػػتعمـ ثػػـ لظيػػكر اإلبػػداع,
فالطفػؿ الػذم يعػػيش فػي بيػػت مسػتقر كيشػػعر بػاألمف ,ككػػذلؾ الفػرد الػػذم يعػيش فػػي كطػف يعطػػييـ

الحرية كيشعرىـ باألماف يؤدم ذلؾ إلى ظيكر اإلبداع.
 -3مفيكـ كتحقيؽ الذات :األفراد الذيف يعرفكف قدراتيـ كيقيمكنيا بشػكؿ صػحيح يتمتعػكف بمفيػكـ عػاؿ
عف الذات كبالتالي فمدييـ القدرة العالية عمى تحقيؽ ذاتيـ مف خالؿ إظيار إبداعاتيـ كانجازاتيـ.

 -4القػػدرة عمػػى التحميػػؿ كالتركيػػب :كتعنػػي القػػدرة عمػػى معرفػػة جزيئػػات الشػػيء كتحميمػػو إلػػى عناص ػره
األكلية ,كما تعني القدرة عمػى تكػكيف كتركيػب الجزيئػات لتكػكيف كػؿ متكامػؿ ,كىػذا يػدؿ عمػى قػدرة
( اليكيدم)46 :2004 ,

الفرد عمى اإلبداع.

38

ثانيان :العكامؿ البيئية:
ىناؾ العكامؿ الخارجية التي تؤثر عمى القدرات اإلبداعية لدل الفرد كالتي تساعد عمػى تطكرىػا أك

تثبيطيا كمنيا كما ذكرىا السركر(:)125 :2002

 -0المسػػتكل االقتصػػادم :فكممػػا تمتػػع الفػػرد بمسػػتكل اقتصػػادم جيػػد ككانػػت لديػػو المقػػدرة عمػػى تمكيػػؿ
األعماؿ كالمشاريع التي تحتاج لتكفير األمكاؿ ,كاف االنجاز أفضؿ.

 -2المستكل الثقافي :فكمما كانت أسرة الطفؿ تتمتع بالمسػتكل العممػي الجيػد ,كتمتػاز بػالكعي كالثقافػة,
كانت احتمالية االىتماـ بالطفؿ كتقديـ المساعدة لو اكبر ,مما يؤدم إلى الظيكر اإلبداعي لديو.
 -3النمط التعميمي :كيقصد بو طبيعة كأسمكب التعميـ المتبع فػي المدرسػة ,فكممػا غػاب أسػمكب التعمػيـ
الفردم كاف ىناؾ ضعؼ في تحصػيؿ الطمبػة المبػدعيف ,ككػذلؾ فػاف الضػغكطات المكجػكدة داخػؿ

الصؼ كالتي تقيد التعبير تؤدم إلى كجكد عزلة اجتماعية عند الكثير مف الطمبة المبدعيف.

كممػػا سػػبؽ يتضػػح لمباحثػػة أف ىنػػاؾ كثيػػر مػػف العكامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي

لدل الطمبة كالعممية اإلبداعية ككؿ تبدأ مف الفرد نفسو " ميكلو ,قدراتو ,اتجاىاتو "....كتنتيي بالمجتمع
الذم يعيش فيو ,فيذا المجتمػع الػذم يحتػكم عمػى األسػرة التػي ينشػأ فييػا الفػرد كالمؤسسػات االجتماعيػة
التي يتعمـ بيا الفرد ,كالحالة االقتصادية فكؿ ذلؾ أما أف يثبط أك ينمي اإلبداع عند األفراد.

 2.2.18معكقات تنمية التفكير اإلبداعي:
يكاجو التفكير اإلبػداعي عقبػات عديػدة تقػؼ فػي طريػؽ تحقيػؽ األىػداؼ المنشػكدة فػي تنميتػو,

كىي كما عرفيا ديػاب ( )6 :2005بأنيػا كػؿ العكامػؿ المرتبطػة بالعمميػة التعميميػة كالتػي تحػد أك تعيػؽ

تنمية القدرات اإلبداعية لدل طمبػة كمػا يػدركيا المعممػكف دكف سػكاىـ ,كمػف أىػـ معكقػات اإلبػداع فيمػا

يمي ىي:

أكلن  :العقبات الشخصية :
كىي خصائص في شخصية الفرد تعيؽ تفكيره اإلبداعي ,كىي كما حددىا الجمؿ ()70 :2005
فيما يمي:
 -1ضعؼ الثقة بالنفس :عندما يفقد المرء الثقة بنفسو يكػكف عرضػو لمخػكؼ مػف اإلخفػاؽ كخائفػا
مف المخاطرة ,كالمكاقؼ غير المألكفة عكاقبيا.
 -2الميػؿ لممجػاراة( المسػايرة ) :كتتجمػى فػي النزعػة لالمتثػاؿ إلػى المعػايير السػائدة كليػذه النزعػة

كسيطرتيا إعاقة الستخداـ جميػع المػداخالت الحسػية ,كتحديػد ا الحتمػاالت كالتخيػؿ كالتكقػع,

مما يحجـ انطالقة التفكير اإلبداعي ألم آفاقو الرحبة.
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 -3الحمػاس المفػرط :إذ تػؤدم الحماسػة ال ازئػدة كالرغبػة كاالنػدفاع إلػى تحقيػؽ النجاحػات إلػى
التعجؿ في اتخاذ الق اررات قبؿ التأمؿ الكافي في الكضع أك المشكمة.

 -4السرحاف الزائد أك ما يطمؽ عميو مصطمح التشبع كخطره ىك الكقكع في تدني الكعي بمتطمبات
المكضكع  ,في الكقت الذم يحتاج فيو المكضكع أك المشػكمة إلػى المزيػد مػف التبصػر كالتأمػؿ
كاالحتضاف.

 -5التفكيػر النمطػي :أم التفكيػر الػذم تحكمػو العػادة كيعتبػر ىػذا القيػد بالدرجػة األكؿ ل مػف
معكقات التفكير اإلبداعي.

 -6تػدني مسػتكل الحساسػية لممشػكالت لػدل الشػخص أك الشػعكر بػالعجز ,كعكػس ذلػؾ كجػكد
مستكل مف الحساسية المرىفة كاليقظػة اتجػاه المشػكالت ,كليسػت ردكد األفعػاؿ التػي يقػكـ بيػا

الفرد مف ضمف مستكل الحساسية المطمكب لكصؼ تفكير الشخص باإلبداعي.

 -7التسػرع فػي عػرض الحػؿ :قػد ال يسػتكعب المػرء المشػكمة مػف جميػع جكانبيػا فالتسػرع فػي ىػذه
الحالػة يفقػد القضػية مجمكعػة مػف البػدائؿ التػي كػاف يمكػف أف تكضػع فػي المقابػؿ فػإف التميػؿ
كالتأجيػؿ إلصػدار األحكػاـ مػف خصػائص التفكيػر اإلبػداعي ,كبػذلؾ يعطػي المػرء فرصػة

لممارسة عصؼ الذىف كتكليد األفكار كبعدىا إصدار األحكاـ.

 -8النمطيػة فػي التفكيػر كالقكقعػة فػي أبنيػة ذىنيػة معينػة :فتجاىػؿ اسػتراتيجيات فػي التفكيػر غيػر
معيػكدة كالركػكف إلػى مػا تعػكد عميػو المػرء مػف اسػتراتيجيات يقتػؿ الفكػرة التػي يمكػف أف تكلػد
كتتصؼ بأنيا إبداعية.

ثانيان :معكقات ظرفية
أم المتعمقػة بػالمكقؼ ذاتػو أك المتعمقػة بالجكانػب االجتماعيػة أك الثقافيػة السػائدة كلخصػيا
المنسي ( )39 :2003كما يمي:
 -1ميؿ الناس لمقاكمة األفكار الجديدة  :كذلؾ ألسباب منيػا الخػكؼ مػف انعكاسػات ىػذه األفكػار
عمى أمنيـ كاستقرارىـ  ,كاعتقاد بعض الناس أف الخبرة الجديدة قد تزعزع مكتسباتيـ.
 -2عدـ التكازف بيف الجد كالفكاىة  :إذ أف بعض الناس ال يرل في المعػب كالتخيػؿ كالتأمػؿ صػفة

الئقة بالكبار كانما ىي صفات لأطفاؿ ,في حيف يستدعي التفكير اإلبداعي كؿ ىذه الصفات

كأف التأمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ليس مضيعة لمكقت كالحؽ أف التفكيػر اإلبػداعي يتطمػب التػكازف

بيف المنطقي كالتأممي كالعقالني كالغير عقالني كالجد كالفكاىة.
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 -3عػدـ التػكازف بػيف التنػافس كالتعػاكف :البػد مػف المػزج بػيف ركح التعػاكف لكػؿ الفػرد كالجماعػة
لتحقيؽ انجازات قيمة  ,كالمزج بينيما أك اشتراكيما لتحقيؽ تفكير فعاؿ منتج أك إبداعي.

ثالثان :معكقات متعمقة بالمنيج:
ككما ذكر األستاذ ( )54 :2005أف العديد مف الدراسات أكػدت عمػى أف مناىجنػا لػـ تصػمـ

عمػى أسػاس تنميػة اإلبػداع  ,بػالرغـ مػف الحاجػة الماسػة ألف تكػكف مناىجنػا مصػممة لتنميػة التفكيػر

اإلبداعي لدل التالميذ.

فتكدس المناىج الدراسية يعكؽ المعمميف عف تنمية القدرات اإلبداعيػة لػدل التالميػذ  ,كخاصػة

عندما يشعر الطالب بأنو ممزـ بإنيائيا مف البداية إلى النياية خاصة أنو اليكجد في األدب التربكم ما
يؤكد أف تغطيو المادة كقطعيا بالكامؿ تعنػي أف التالميػذ قػد تعممكىػا  ,كعمػى المعمػـ الػذكي المبػدع أف

يػدرؾ ىػذه الحقيقػة ,كعمػى الػرغـ أف المعممػيف قػد ال يعطػكف مػادة عمميػة كثيػرة  ,إال أف تالميػذىـ

يحتفظػكف بالمعمكمػات كالميػارات التػي كػانكا قػد تعممكىػا ,عػالكة عمػى نمػك مػكاىبيـ كقػدراتيـ التفكيريػة

اإلبداعية.
كلخص جركاف ( )206 :2002معكقات اإلبداع بما يمي:
 -1معكقات اإلبداع في األسرة:
-

المستكل االقتصادم المتدني.

-

المستكل التعميمي كالثقافي المنخفض.

-

االتجاىات السمبية لأسرة كأسمكب التنشئة االجتماعية القائـ عمى التسمط كالسيطرة.

 -2معكقات اإلبداع في المدرسة:
-

ط ارئ ػػؽ الت ػػدريس التمقيني ػػة كمن ػػاىج الت ػػدريس المكتظ ػػة كأس ػػاليب التق ػػكيـ المعتم ػػدة عم ػػى حف ػػظ

-

نقص اإلمكانات التربكية المالئمة.

-

المناخ التقميدم السائد كالمعمـ المتسمط كاآلمر الناىي.

كاسترجاع المعمكمات.

 -3معكقات اإلبداع في المجتمع:
-

االتجاىات كالقيـ السائدة في المجتمع.

-

التمييز بيف الجنسيف كالتحديد الصارـ ألدكار كؿ جنس.

-

التدىكر االقتصادم كاالجتماعي.
40

-

العنؼ السياسي كاالضطرابات األمنية كالحركب.

كترل الباحثة أف عكامؿ نجاح تنمية التفكير اإلبداعي تعتمد عمى أكثر مف جانب منيا:
 األسرة :فيػي أكؿ مػف يربػي الطفػؿ التربيػة التػي تتػيح لػو بػالتعبير عػف أريػو ,كتشػجيع مكاىبػو,كتربيتػػو تربيػػة بعيػػدة عػػف العنػػؼ كالقمػػع كعػػدـ تقبػػؿ اآلراء كالعمػػؿ بيػػا كعػػدـ االسػػتخفاؼ بيػػا

ميما كانت.
-

المدرسة :فميا دكر ميـ في تيسير تنمية التفكير اإلبداعي مف خالؿ كجكد معمـ مبػدع كادارة

كاعيػػة بأىميػػة اإلبػػداع كبالتػػالي سػػتكفر اإلدارة كػػؿ مػػا ىػػك مطمػػكب لتنميتػػو مػػف غػػرؼ صػػفية
تحتكم عمى أنشطة خاصة بتنمية التفكير اإلبداعي ,ككسائؿ تعميمية ككؿ ما يسيـ في تنميػة

العممية اإلبداعية.

 المعمػػـ :فاالىتمػػاـ بإجابػػات التالميػػذ كمناقشػػتيا معيػػـ ,كمسػػاعدتيـ عمػػى اتخػػاذ قػ اررات سػػميمةككاعيػػة ,كتكمػػيفيـ بأنشػػطة إبداعيػػة ,كتعكيػػدىـ عمػػى االسػػتماع لبعضػػيـ الػػبعض كالنقػػد البنػػاء

آلرائيـ ,كؿ ذلؾ يسيـ في تنمية التفكير لدييـ.
-

كالمؤسسات التربكية األخرل ليا دكر ال يمكف إىمالو ,فعمييا دعـ الطمبػة المبػدعيف فػي شػتى

المجػػاالت كعػػدـ االقتصػػار عمػػى دعػػـ اإلبػػداع العممػػي فقػػط فينػػاؾ إبػػداع فػػي األدب كالرسػػـ
كالرياضة كالمغة كغيرىا.

 2.2.19خصائص التفكير اإلبداعي:
كبمراجعة بعػض البحػكث كاألدبيػات التربكيػة مثػؿ أبػك مزيػد (  ,)56 :2012خطػاب( :2007

 )36ك أبك عاذرة ( )49 :2010اتضح لمباحثة أف خصائص التفكير اإلبداعي كالتالي:
 -0عممية تقكد إلى إنتاج شيء مختمؼ.
 -2عممية تحقؽ نتائج متميزة كما أنيا تقدـ حمكؿ مبتكرة كغير مألكفة.
 -3عممية عقمية تسعى لمصمحة الفرد أك لمصمحة المجتمع.

 -4عممية تتسـ بالقدرة عمى رؤية الكثير مف المشكالت مما يساىـ في الكصكؿ إلػى تفسػيرات أك
حمكؿ ليذه المشكالت.

 -5اإلبداع يكجد لدل كؿ فرد كليس أم انر مقصػك انر عمػى قمػة مختػارة بعينيػا ,كلكنػو يصػؿ إلػى قمػة
نضجو كذركتو عند بعض األشخاص ,كقد ال يحدث ذلؾ لدل البعض اآلخر.
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 -6اإلبداع قابؿ لمتعمـ كالتنمية بكاسطة األسرة ككؿ مف يساىـ في عممية التنشئة ,فإحساس الفرد
بما أنجزه يتمثؿ في رد الفعؿ االجتماعي الذم يمارسو اآلخركف تجاىو.

 -7يتكق ػػؼ اكتس ػػاب الق ػػدرة عم ػػى التفكي ػػر اإلب ػػداعي عم ػػى ق ػػدرة الف ػػرد عم ػػى اكتس ػػاب المعمكم ػػات
المقبكلة بالنسبة لو ,كالتخيؿ في ىذه المعمكمات لمكصكؿ إلى أشياء غير مألكفة.

 -8اإلبػػداع ىػػك احػػد طػػرؽ التفكيػػر اإلنسػػاني ,كلػػيس مرادف ػان لمػػذكاء الػػذم يتضػػمف قػػدرات عقميػػة
باإلضافة إلى التفكير

 2.2.20الخصائص الكاجب تكافرىا في المعمـ الذم ينمي التفكير اإلبداعي لدل الطمبة:
لممعمـ الذم يساىـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبتو العديد مف الخصائص التي
تميزه ,ككردت ىذه الخصائص في بعض األدبيات كالبحكث التربكية مثؿ جبر( )24 :2004كعبيد

كعفانة ( )62 :2003فيك يتميز بما يمي:
-0

يمنح الكقت الكافي لطمبتو في الحؿ.

-2

يعتبر الخطأ فرصة لمتعمـ.

-3

يتقبؿ ق اررات الطالب.

-4

متفائؿ بالنتائج.

-5

متسامح ككدكد.

-6

يقدر األفكار اإلبداعية.

-7

البعد عف األساليب التسمطية كاستخداـ التشػجيع عمػى التفكيػر اإلبػداعي كالنقػد كالتجديػد كتقػدير

-8

يدعـ الجيد الذاتي لمطالب نحك االكتشاؼ كنحك التفكير الخالؽ.

جيكد الطمبة.

كيضػ ػػيؼ مصػ ػػطفى ( )130-129 :2007أف المعمػ ػػـ يعمػ ػػؿ عمػ ػػى تطبيػ ػػؽ ميػ ػػارات التفكيػ ػػر

اإلبداعي مف خالؿ:

 -1معرفػة المعمػـ ألسػاليب التعامػؿ مػع الطػالب كمػع أفكػارىـ المطركحػة مػف جػانبيـ كتقبميػا برحابػة
صدر ,كاحتراـ المبادرات الذاتية لمطالب ,كاحتراـ أسئمتيـ.

 -2المبادأة مف جانب المعمـ في استثارة الطالب تجاه المكاقؼ كالمشكالت الدراسية كغيرىا.
 -3تدريب الطالب عمػي تنػاكؿ المعمكمػات مػف خػالؿ مصػادر المعمكمػات المتنكعػة ) مطبكعػة كغيػر
مطبكعة) مف مكتبة المدرسة أك في المكتبة العامة.
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 -4مساعدة الطالب عمي تكضيح أفكارىـ كالتعبير عنيا في بساطة ,ك إعادة بناء عباراتيـ ,ك طرح
أسئمة غير تقميدية عمييـ.

 -5حفز الطاقات العقمية كاالنفعالية لمطالب مف خالؿ ممارسة األنشطة التربكية المتنكعة.
 -6عرض خبرات حسية داخؿ غرفة الدراسة كخارجيا مف كاقع حياة الطالب كتجاربيـ العممية.
 -7مراعاة حؽ الطالب في اختالؼ آرائو مع آراء الكبار مف معمميف كآباء.
 -8مكافأة الطالب عمي إنجازاتو اإلبداعية  ,كتحفيزه عمى االستكشاؼ كالبحث كالتجريب ,مع إتاحػة

الفػرص لػو لمتعبيػر فػي منػاخ مػف اليػدكء كعػدـ التيديػد ,مػع تشػجيع إحساسػو بتقػدير الػذات
كاحتراميا.
كمما سبؽ يتضح لمباحثة أف لممعمـ دكر ميـ فػي تنميػة التفكيػر اإلبػداعي مػف خػالؿ االسػتماع

لطمبتػػو ,كتقبػػؿ الحمػػكؿ ,كتشػػجيع اإلجابػػات غيػػر المألكفػػة ,كعػػدـ االسػػتخفاؼ بإجابػػات الطمبػػة أيػان كانػػت
ممػػا يعػػزز ثقػػتيـ بنفسػػيـ كبالتػػالي تزيػػد الفرصػػة إلطػػالؽ العنػػاف لمتفكيػػر لػػدييـ ,كعميػػو أيض ػان أف يسػػمؾ

منحى بعيدان عف الركتيف المتبع في المدارس ,كأف ينيج منيجان سميمان في التدريس يسعى لتنمية التفكيػر
ل ػػدل الطمب ػػة ,كم ػػف ى ػػذه الط ػػرؽ بػ ػرامج تعم ػػيـ التفكي ػػر كمني ػػا برن ػػامج ك ػػكرت لتعم ػػيـ التفكي ػػر ال ػػذم ى ػػك

المكضكع الرئيس في ىذه الدراسة كالتي تكشؼ أثػره فػي تنميػة ميػارات التفكيػر اإلبػداعي لػدل طالبػات

الصؼ السادس األساسي.

 2.3التفكير اإلبداعي في الرياضيات
تعػػد منػػاىج الرياضػػيات ميػػدانان خصػػبان لتنميػػة اإلبػػداع ,فطبيعتيػػا التركيبيػػة كبنيتيػػا االسػػتداللية

تعطي بعض المركنة كالجدة كاألصالة كالطالقة في إيجاد حمكؿ لممكاقػؼ المشػكمة ,فتنميػة اإلبػداع لػدل

الدارسيف يعد مطمبان ىامان يمكف أف يمعب تعميـ كتعمـ الرياضيات في تحقيؽ ىذا اليدؼ.

كذكر أبك عميرة ( )28 :2002أف التفكير اإلبداعي في الرياضيات يقصػد بػو إنتػاج عالقػات

كحمػكؿ متنكعػة كجديػدة كمتعػددة لممشػكالت كالتمرينػات بشػكؿ مسػتقؿ كغيػر معػركؼ مسػبقان ,بحيػث
تتجػاكز الحمػكؿ النمطيػة فػي ضػكء المعرفػة كالخبػرات الرياضػية ,كالتػي تكػكف معبػ انر إلػى القػدرات

اإلبداعية ,شريطة أال يككف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ عمى محكات الصكاب كالخطأ.

كذكر كؿ مف عبد الحميد كمتكلي ( )259 :2003أف التفكير اإلبػداعي فػي الرياضػيات عبػارة
عف إنتاج حمكؿ جديدة لمشكالت في الرياضيات كىذه الحمكؿ غيػر نمطيػة كغيػر مألكفػة ,ككػذلؾ إنتػاج
ب ػراىيف متنكعػػة لمنظريػػة الكاحػػدة ,كحمػػكؿ متعػػددة لممشػػكمة الرياضػػية الكاحػػدة كتكػػكيف عالقػػات كأفك ػػار

رياضية جديدة بعيدان عف الجمكد في الرياضيات.
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كذكػػرت رمػػؿ ( )55 :2010أف كيتسػػككت عػػرؼ اإلبػػداع فػػي الرياضػػيات عمػػى أنػػو عبػػارة عػػف

اكتشػػاؼ عالقػػات جديػػدة كمتمي ػزة كذات معنػػى بػػيف األفكػػار الرياضػػية كامكانيػػة التكصػػؿ إلػػى تطبيقػػات
جديدة لأفكار الرياضية.
كعرف ػػت أب ػػك ع ػػاذرة ( )59 :2010التفكي ػػر اإلب ػػداعي ف ػػي الرياض ػػيات بأن ػػو الق ػػدرة عم ػػى رؤي ػػة

العالقات الجديدة كذلؾ مػف خػالؿ إنتػاج طػرؽ متنكعػة كنػادرة لحػؿ المسػائؿ الرياضػية الغيػر ركتينيػة ,
فاإلبداع الرياضي يظير عندما يقكـ الطالب بطرح حمكؿ جديدة كنادرة لحػؿ مشػكمة أك مسػألة رياضػية
كذلؾ مف خالؿ المركنة التي يبدييا أثناء حؿ المشكمة الرياضية.

كمف خالؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة أف الكصكؿ إلى مستكل اإلبػداع فػي الرياضػيات يػتـ

عبر التمكف مف المقدرات التالية:

 -0إنتاج حمكؿ جديدة غير نمطية كغير مألكفة لممشكالت.
 -2تككيف عالقات رياضية تتصؼ بالمركنة كبعيدة عف الجمكد.
 -3تعدد الحمكؿ لممشكمة الرياضية الكاحدة.
 -4تكظيؼ األفكار الرياضية في تطبيقات جديدة .
 -5تكظيؼ المعرفة كالخبرات الرياضية لمتكصؿ إلى القدرات اإلبداعية.
 -6تقكيـ النتائج ثـ التكصؿ إلييا.
 2.3.1دكر الرياضيات في تنمية التفكير اإلبداعي:
مػػف المعػػركؼ إف مػػادة الرياضػػيات مػػف الم ػكاد التػػي مػػف طبيعتيػػا تتطمػػب تفكيػػر كلػػيس الحفػػظ

كالتمقيف ,كلذلؾ فيي مف المكاد التي تسيـ في تنمية أنماط التفكير لدل الطمبة.

كيؤكد عبيد كآخركف ( ) 38 :2000عمى أف الرياضيات بيا العديد مف المكاقؼ المشكمة مما

يػدفع دارسػييا إلػى أف يتػدربكا عمػى إدراؾ العالقػات بػيف عناصػرىا كالتخطػيط ليػا كاكتسػاب البصػيرة

كالفيـ العميؽ الذم يقكدىـ إلى حؿ مثػؿ ىػذه المكاقػؼ المشػكمة ,كلعػؿ ذلػؾ مػف شػأنو يسػيـ فػي تنميػة
قػدرات التفكيػر المتنكعػة كأف يكسػب التالميػذ المكضػكعية فػي التفكيػر كفػي الحكػـ عمػى األشػياء
كالمكضكعات الخارجية.

كيرل أبك عطا ( )73 :2013أف الرياضيات تسيـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدل التالميػذ

كذلؾ إذا كانت المسائؿ الرياضية المقدمة ليـ تتطمب نشاطان عقميان كليس مجرد الحفظ ,فيجب االىتماـ
باألنشطة التي تمكف اإلبداع في الرياضػيات ,كتػكفير ليػا الكقػت ,كعػدـ تقػديـ المعمكمػات فػي صػكرتيا

النيائية لمتالميذ ألف ذلؾ يحد مف تفكيرىـ كيضع قيكدان عمى العممية اإلبداعية لدييـ.
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كترل الباحثة أف إسياـ الرياضيات في تنمية التفكير اإلبػداعي تظيػر مػف خػالؿ المكاقػؼ التػي

يظيرىا الطمبة مف استخداـ مداخؿ حمكؿ مختمفة ,أك عند اقتػراح طػرؽ جديػدة لحػؿ المشػكمة الرياضػية,
أك عند اقتراح أكبر عدد ممكف مف األفكار الرياضية لمشكمة رياضية في كقت معيف ,أك عنػد اسػتخداـ
مداخؿ حمكؿ جديدة كغير مألكفة لممشكمة الرياضية.

 2.3.2خصائص المبدعكف رياضيان:
مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى األدب التربػػكم كالد ارسػػات السػػابقة مثػػؿ أبػػك عمي ػرة ( )27 :2002ك
مػػاف (  )Mann,2005:82كأبػػك مزيػػد ( )76 :2012اتضػػح لمباحثػػة أف المبػػدعيف رياضػػيان يتمتعػػكف
بالسمات التالية:

 -0القدرة عمى نقد الحؿ كاكتشاؼ الخطأ المتضمف في األفكار أك حمكؿ المشكالت الرياضية.
 -2يحؿ مشكالت رياضية بطرؽ جديدة كيصؿ إلى تنظيمات كتعميمات بأساليب مبسطة كجديدة.
 -3النظر إلى المشكمة الرياضية مف زكايا مختمفة.
 -4إنتاج أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ المختمفة كالمتنكعة حكؿ مسألة رياضية.
 -5تقكيـ الحمكؿ التي يصؿ إلييا.
 -6البحػث دائمػان عػف مبػررات كمسػببات خطػكات البػراىيف كالحػؿ كمػدل المعقكليػة فػي الحمػكؿ
كالبراىيف الرياضية كفي فيـ التراكيب الرياضية.

 -7القدرة عمى االتصاؿ الرياضي مع اآلخريف.
كممػػا سػػبؽ تػػرل الباحثػػة أف تنميػػة التفكي ػر اإلبػػداعي فػػي الرياضػػيات يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ الػػذات,

كتطكير المكاىب الفردية ,كتحسيف النمك ,كيسيـ كذلؾ في زيادة إنتاجية المجتمع برمتو ثقافيان ,كعمميػان,

كاقتصػػاديان ,فطبيعػػة الرياضػػيات التػػي تحتػػكم عمػػى النقػػد كال ػربط كالتبريػػر كالتحقػػؽ كاالتصػػاؿ كالتكاصػػؿ
يمكف أف تنتج فردان ناقدان ,أك أديبان ,أك عالمان ,أك مكتشفان كغيره مف الثركات البشرية األخرل.

 2.3.3العكامؿ التي تعيؽ التفكير اإلبداعي في الرياضيات:
يكاجو التفكير اإلبداعي في الرياضيات عكامؿ تؤثر سمبان عمػى تنميتػو لػدل الطػالب كمػف ىػذه

العكامؿ كما ذكرىا جميز ( )127-126 :1993ما يمي:

 -0إرغاـ التالميذ عمى إتباع كاستظيار خطكات محددة عند حؿ المسائؿ الرياضية.
 -2االسػتناد فػي الحكػـ عمػى خطػأ فػي حػؿ الطالػب عمػى أف الطالػب لػـ يتبػع الطػرؽ المألكفػة أك
المستخدمة في الكتاب المدرسي.
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 -3االعتمػاد فػي التػدريس عمػى التمقػيف كتعكيػد الطػالب عمػى نقػؿ الحمػكؿ فػي ك ارسػتيـ كمػا ىػي
مسجمة عمى السبكرة.
 -4حؿ جميع المسائؿ الرياضية أك معظميا بنفس الطريقة.
 -5تكقؼ المعمـ عند أحد الحمكؿ ليظير أنو األفضؿ ,دكف إشراؾ الطالب في إصػدار ىػذا الحكػـ
أك دكف أف يحاكؿ معرفة عدد الحمكؿ التي أمكف لمطالب الكصكؿ إلييا.
 -6المبالغة في تنكيع أشكاؿ كطرؽ الشػرح فػي الحصػة الكاحػدة ,كاإلسػراؼ فػي تغيػر الػدرس سػكاء
مف ناحية الشكؿ أك المضمكف.
 -7المبالغػة عنػد تفسػير مفيػكـ إبػداع الطػالب بمػا يجعمػو مشػتمالن عمػى أم مجيػكد ذاتػي بصػرؼ
النظر عف درجة اإلدراؾ التي يتمتع بيا النشاط ك ذاتية الطالب.
 -8االقتصار عمى المظيػر الخػارجي لعمميػة التػدريس كػأف نيػتـ بعػدد الطػالب الػذيف كجيػت إلػييـ
األسئمة دكف االىتماـ بعمؽ أك سطحية إجابات الطالب ,كال ب المدل الػذم كصػمكا إليػو مػف
تفكير إيجابي ك إدراؾ سميـ كعمؽ لما يقكمكف بتنفيذه.
مما سبؽ تػرل الباحثػة أف تنميػة التفكيػر اإلبػداعي فػي الرياضػيات تقػع أكالن عمػى كاىػؿ المعمػـ
فعميو التنكيع فػي مػداخؿ حمػكؿ المسػائؿ ,كاالعتمػاد فػي التػدريس عمػى أكثػر مػف طريقػة ,كمػف المفضػؿ
أف تكػػكف طػػرؽ حديثػػة ,كعػػدـ التقيػػد بػػالحمكؿ التػػي يػػذكرىا الكتػػاب المدرسػػي ,كاالىتمػػاـ بعػػدد مػػداخؿ
الحمكؿ التي كتبيا الطمبة كتعزيزىا إذا كانت صحيحة.
 2.3.4برامج تنمية ميارات التفكير اإلبداعي:
إف المختصػػيف بميػػارات التفكيػػر قػػد طرحػكا بػرامج لتعميميػػا كمػػف ىػػذه البػرامج كمػػا حػػددىا الطنػػاكم

( )236 :2007كما يمي:

أ -برامج العمميات المعرفية:
كتركز ىذه البرامج عمى الميارات المعرفية لمتفكير كالمقارنة كالتصنيؼ كاالستنتاج كاالستقراء ,كذلؾ
نظ ػ انر ألىميتيػػا فػػي اكتسػػاب الطمبػػة لممعػػارؼ كطػػرؽ معػػالجتيـ لممعمكمػػات كمػػف بػػيف ىػػذه الب ػرامج,
برن ػػامج البن ػػاء العقم ػػي لجي ػػؿ ف ػػكرد Ford

 ,Guilكالبرن ػػامج التعميم ػػي اإلث ارئ ػػي لممرب ػػي فيكريس ػػتيف

.Feuerstein
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ب -برامج العمميات فكؽ المعرفية:
كتيتـ ىذه البرامج بميارات ما فكؽ المعرفة ,كىي ميارات التخطيط كالمراقبة كالتقيػيـ ,كالتػي تسػيطر
عمى العمميات المعرفية ,حيث تساعد الطمبة عمى التعمـ كزيادة الكعي بعمميات التفكير الذاتية ,كمف

ىذه البرامج ,برنامج "الفمسفة لأطفاؿ" كبرنامج" الميارات فكؽ المعرفية".
ج -برامج المعالجة المغكية كالرمزية:
كتركز ىذه البرامج عمى األنظمة المغكية كالرمزية ككسائؿ لمتفكيػر كالتعبيػر عػف نتاجػات التفكيػر فػي
آف كاحد كتيدؼ ىذه البرامج لتنمية التفكير في الكتابة كفي التحميؿ كفي بػرامج الحاسػكب المختمفػة,

كمف ىذه البرامج "برامج الحاسكب في المغات كالرياضيات".
د -برامج التعمـ بالكتشاؼ:
كتركز ىذه البػرامج عمػى أىميػة تعمػيـ أسػاليب كاسػتراتيجيات محػددة لمتعامػؿ مػع المشػكالت ,كتشػمؿ
ىذه االستراتيجيات كال مف التخطيط ,كاعػادة بنػاء المشػكمة ,كتمثيػؿ المشػكمة بػالرمكز أك الصػكر أك

الرسكـ البيانية ,كايجاد الدليؿ أك البرىاف عمى صحة الحؿ ,كمف البرامج الممثمة ليذا االتجاه برنامج
ككرت لتعميـ التفكير لممربي دم بكنك ,كبرنامج التفكير المنتج لممربي ككفنتجتف كرفاقو.

ق -برامج تعميـ التفكير المنيجي:
تبنػػت ىػػذه البػرامج منحػػى بياجيػػو فػػي النمػػك المعرفػػي مػػف أجػػؿ تزكيػػد التالميػػذ بػػالخبرات التػػي تػػنقميـ

لمرحمػػة العمميػػات الماديػػة المحسكسػػة إلػػى مرحمػػة العمميػػات المجػػردة ,حيػػث تركػػز ىػػذه الب ػرامج عمػػى
االكتشاؼ كاالسػتدالؿ ضػمف محتػكل المػكاد الد ارسػية ,باإلضػافة إلػى تركيزىػا عمػى ميػارات التفكيػر,
كمف بيف ىذه البرامج المشيكرة برنامج الككرت ,كبرنامج القبعات الست ,كبرنامج الماستر ثنكر لدل

دم بكنك.

 2.3.5مبررات إدخاؿ تعميـ ميارات التفكير اإلبداعي في المدارس:
إف قضية إدخاؿ تعميـ التفكير إلى المدارس إلى جانب أىميتيا العممية كالتربكية ىي قضية تتعمؽ

بمسألة النمك كالتقدـ كمكاجية تحديات المستقبؿ في عالـ أصبح قائده الفكر ,كيمكف القكؿ أف الصراع

بيف الدكؿ المتقدمة ىك صراع بيف عقكؿ أبنائيا مف أجؿ الكصكؿ إلى سبؽ عممي كتكنكلكجي يضمف

ليا الريادة كالقيادة .
كقد ظيرت العديد مف الدراسات كاألبحاث التي تناكلت الحث عمى تعميـ التفكير في المدارس
كتؤكد عمى أىمية تدريس ميارات التفكير في المدارس كجزء مف المنيج المدرسي مثؿ دراسة كؿ مف

عبد األمير ( ,)2006المحتسب كسكيداف ( ,)2010قكرة ( ,)2012ك عطار ()2013
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فترل قطامي ( )39 :2110أف مف مبررات إدخاؿ تعميـ ميارات التفكير في المدارس اآلتي:
 -0أف الشخص الذكي ليس بالضركرة ىك مفكر جيد ,إذ ىناؾ فرؽ بيف الذكاء كاجادة التفكير.
 -2أف اكتساب المعرفة العممية كحدىا دكف اكتساب الميارة في التفكيػر يعػد أمػ انر ناقصػان ,فالمعرفػة ال
تغني عف التفكير ,كال يمكف االستفادة منيا دكف تفكير يدعميا.

-3أف الميارات التفكيرية التي تكسب حاليان مف المكاد التعميمية المقدمة ىػي ميػارات محػدكدة مقتصػرة
عمى تصنيؼ المعمكمات كتحميميا أك حفظيا كىي تفتقر كثيػ انر إلػى الميػارات التػي يحتاجيػا المػرء
في حياتو اليكمية ,مثؿ :اتخاذ الق اررات كتحديػد األكلكيػات ,كتقػديـ البػدائؿ كتقػدير كجيػات النظػر

األخرل كغير ذلؾ مف الميارات الالزمة في الحياة االجتماعية.
-4الحاجػػة إلػػى زيػػادة الميػػارة فػػي عمميػػات اإلنتػػاج كاألداء بشػػكؿ عػػاـ ,كىػػي عمميػػات ال تقػػكـ عمػػى
المعرفة كحدىا ,كانما ىي في حاجة أيضان إلى الميارة في التفكير.

 -5الحاجػػة إلػػى المنظمػػيف كالقػػادة االجتمػػاعييف المػػزكديف بميػػارات تفكيريػػة تسػػاعدىـ عمػػى مكاجيػػة
مسئكلياتيـ بقدر كبير مف التبصر كالحكمة كليس المعرفة فقط.

كما أف برامج الدمج القائمة عمى دمػج ميػارات التفكيػر مػف خػالؿ محتػكل المػكاد الد ارسػية ,فتبػدك

فييا العالقة قكية ككاضحة ,كبالتالي يػتمكف الطالػب مػف تطبيػؽ ميػارات التفكيػر طريقػة سػيمة ككاضػحة
كمما احتاج إلييا ,كيؤكد مؤيدك ىذا االتجػاه أف تعمػيـ التفكيػر فػي المػدارس يعػزز تعمػـ العمميػات العقميػة

في المكاد الدراسية المقررة ,بحيث يتـ االنطالؽ مف مفاىيـ المكاد الدراسية.
( )Sternberg & Williams, 2004:89
 2.3.6عناصر نجاح عممية تعميـ التفكيراإلبداعي في الرياضيات :
كالتالي:

ذكر سعادة ( )70-67 :2009أف عناصػر نجػاح عمميػة تعمػيـ التفكيػر تتمثػؿ فػي ثػالث نقػاط

 -1المعمـ المؤىؿ كالفعاؿ.
 -2البيئة الصفية المدرسية.
 -3أساليب التقكيـ.
كترل الباحثة أف ىذه العناصر الثالث مرتبطة مع بعضيا كال يمكف التركيز عمى عنصر منيػا

كاىمػػاؿ اآلخػػر ,فكػػؿ منيػػا يكمػػؿ اآلخػػر ,فػػإذا اجتمعػػت كػػؿ مػػف البيئػػة الصػػفية المالئمػػة كالتػػي يقكدىػػا

المعمـ المؤىؿ الذم يكظؼ أساليب تقكيـ حديثة كمالئمة كجد الطالب المفكر المبدع الناقد.
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 2.3.7مقكمات تضميف ميارات التفكير في المناىج المدرسية:
حدد كؿ مف الصافي كقارة ( )35 :2010ىذه المقكمات بما يمي:
 -1إيجػػاد البيئػػة التعميميػػة المناسػػبة كالتػػي تبعػػث عمػػى التفكيػػر ,كذلػػؾ مػػف خػػالؿ االىتمػػاـ بكػػؿ
الظركؼ المدرسية كتييئة البيئة التعميمية كتنظيميا.
 -2التركيػػز عمػػى االنتبػػاه مػػدة طكيمػػة ,كذلػػؾ بإثػػارة تفكيػػر التالميػػذ بمػػا يشػػد انتبػػاىيـ كتركيػػزىـ,
كتدريبيـ عمى االنتباه عمى جميع جكانب المكاضيع المطركحة لمتفكير.

 -3المعالجة المركزة كذلؾ إلنعاش الذاكرة كتأكيد جميع المعمكمات كمعالجتيا بشكؿ عميؽ.
 -4تقكيػػة التفكيػػر كتعيػػد اتجاىػػات الطمبػػة االيجابيػػة كتكجيييػػا بمػػا يتناسػػب كقػػدراتيـ كعػػدـ إىمػػاؿ
كجيات نظرىـ كآرائيـ كأف اختمفت مع كجية نظر المعمـ.
 -5تحديػػد اليػػدؼ بمعنػػى الرغبػػة فػػي مسػػاعدة الطالػػب عمػػى تحديػػد كجيػػة نظػره الخاصػػة حػػكؿ مػػا
حققو مف نجاح ,أم تقكيـ الطالب لنفسو ,كتعرفو عمى نقاط القكة كجكانب الضػعؼ فػي عممػو

كتفكيره.
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انفصم انثانث

اندراصاث انضابقت


المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت برنامج



المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت التفكير

ككرت

البداعي
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
بعد أف قامت الباحثة بمطالعة األدب التربكم تكصمت لدراسات تـ استعراضيا في ىذا الفصؿ

كالتي ليا عالقة مباشرة بالدراسة الحالية سكاء كانت مرتبطة بالتفكير اإلبداعي أك برنامج ككرت,

كتناكلت الباحثة في المحكر األكؿ منيا الدراسات المتعمقة ببرنامج ككرت ,كفي المحكر الثاني
الدراسات المتعمقة بالتفكير اإلبداعي.

 3.1الدراسات التي تناكلت برنامج ككرت لتعميـ التفكير
 -1دراسة عطار ()2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ برنامج ككرت تقنيان في تنمية ميارات

التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الرياضيات بمكة المكرمة ,كاستخدمت
الباحثة المنيج شبو التجريبي ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )80طالبة مكزعة عمى مجمكعتيف

متكافئتيف تجريبية كضابطة كؿ منيا ( )40طالبة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار
ميارات التفكير الرياضي كالتي قامت بإعداده.

أظيرت النتائج فاعمية برنامج ككرت تقنيا في تنمية ميارات التفكير الرياضي في كحدة

االحتماالت في مادة الرياضيات ,كفي ضكء النتائج أكصت الباحثة بتكظيؼ البرنامج في ىذه المرحمة
كفي مادة الرياضيات ,كما تقترح إجراء العديد مف الدراسات عمى عينات أكبر.
 -2دراسة قكرة (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تنمية المفاىيـ العممية كميارات

حؿ المشكمة بمادة العمكـ ,لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي ,اتبعت الباحثة المنيج التجريبي
كالمنيج الكصفي التحميمي كبمغ عدد العينة ( )94طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي في رفح

مكزعيف عمى مجمكعة تجريبية ( )46طالبة أما المجمكعة الضابطة ( )48طالبة ,كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدمت الباحثة تحميؿ المحتكل لتحديد المفاىيـ العممية في الكحدة المختارة كاختبار المفاىيـ

العممية كاختبار ميارات حؿ المشكمة مف إعداد الباحثة.

كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف في االختباريف لصالح
المجمكعة التجريبية ,كأكصت الباحثة بتفعيؿ برامج التفكير في تدريس العمكـ كخاصة برنامج ككرت,
كتدريب المعمميف عمى كيفية استخداـ برنامج ككرت ضمف محتكل المناىج الدراسية لتنمية ميارات

التفكير عند الطمبة.
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 -3دراسة ( Edwan )2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي يعتمد عمى الككرت لتنمية التفكير

الناقد لدل طالب الصؼ السابع األساسي في مادة التاريخ.

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد برنامج تدريبي يعتمد عمى الككرت ,كاختبار التفكير الناقد الذم

أعده الباحث ,تككنت عينة الدراسة مف ( )163طالبان كطالبة مف طالب الصؼ السابع األساسي

مكزعة عمى مجمكعتيف ,تجريبية ( )80كضابطة (.)83

كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في

اختبار التفكير الناقد لصالح المجمكعة التجريبية.
 -4دراسة أميف ()2010

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل
طالب قسـ العمارة ,بحيث تككنت عينة الدراسة مف ( )72طالب مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية
( )37كضابطة ( ,)35كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي.
أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية,
كتكصي الباحثة باالىتماـ بتعميـ التفكير المبدع كالمتمثؿ بتطكير أحد البرامج المعتمدة عالميان إضافة
إلى إعداد ككادر مؤىمة كتضميف الخطط الجامعية مادة خاصة بذلؾ.
 -5دراسة الشيراني ()2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي فاعمية برنامج مقترح لتدريس العمكـ في ضكء نمكذج ككرت
لتنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالب الصؼ السادس االبتدائي ,كتـ إعداد برنامج قائـ عمى دمج
ميارات التفكير في ضكء الجزء األكؿ مف برنامج ككرت ,تككنت عينة الدراسة مف  56طالب مقسمة
عمى مجمكعتيف  29تجريبية ك 27ضابطة ,كتـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكير الناقد في العمكـ تطبيؽ
قبمي بيدؼ التعرؼ عمى مدل التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
أسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مستكل ( )0.05بيف متكسطات درجات
طالب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في القياس البعدم الختبار ميارات التفكير الناقد في
مادة العمكـ لصالح المجمكعة التجريبية ,ككذلؾ كجكد داللة إحصائية ألبعاد ميارات التفكير الناقد
ككؿ.
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 -6دراسة المحتسب كسكيداف ()2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر دمج ميارات التفكير في محتكل كتب العمكـ في التحصيؿ

كتنمية الميارات العممية كالقدرة عمى اتخاذ القرار لدل طالبات المرحمة األساسية العميا في فمسطيف.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إثراء كحدتيف مف كحدات كتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسي

بأنشطة مكجية لتعميـ ميارات ثالثة مجاالت لمتفكير مشتقة مف برنامج ككرت كىي تكسعة مجاؿ

اإلدراؾ ,التنظيـ ,كحؿ المشكالت ,كتـ اختيار عينة قصدية مف طالبات الصؼ السابع عددىا 72
طالبة مقسمة بالتساكم عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة ,كتـ استخداـ اختبار المعرفة القبمية

كالتحصيؿ البعدم في العمكـ كاختبار الميارات العممية كمقياس اتخاذ القرار ,كأظيرت النتائج كجكد أثر
كفاعمية لدمج مجاالت التفكير عمى كؿ مف التحصيؿ كالميارات العممية كاتخاذ القرار.
 -7دراسة سميـ ()2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ برنامج ككرت في رفع مستكل التحصيؿ كتنمية

التفكير االبتكارم لتالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة العمكـ ,كاتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ذم
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كتككنت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ,كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار تحصيمي في مادة العمكـ ,كاختبار لقياس التفكير االبتكارم

في العمكـ.
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية

التي درست الكحدة المختارة بدمج الجزأيف األكؿ كالرابع مف البرنامج.
 -8دراسة العتيبي ()2007

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ برنامج ككرت (تكسعة مجاؿ اإلدراؾ كالتفاعؿ) في

تنمية ميارات التفكير الناقد كتحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لدل عينة مف طالب المرحمة الثانكية
بمدينة الرياض ,تككنت عينة الدراسة مف  40طالب تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية ,كقسمت

عينة الدراسة إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج التجريبي كاستخدمت األدكات التالية :اختبار
ميارات التفكير الناقد ,برنامج ككرت (تكسعة مجاؿ اإلدراؾ كالتفاعؿ) مف إعداد دم بكنك بكاقع ثالث

دركس أسبكعيا كؿ درس يستغرؽ  45دقيقة ,كاختبار المتشابيات لضبط متغير الذكاء ,كاستمارة
البيانات األكلية لضبط المتغيرات الديمكغرافية كتكصؿ الباحث لعدة نتائج مف أىميا كجكد فركؽ دالة

إحصائيا بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في ميارات التفكير الناقد لصالح المجمكعة التجريبية
ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في مستكل التحصيؿ.
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كأكصى الباحث بضركرة بناء محتكل دراسي يركز عمى تحفيز ميارات التفكير بصفة عامة

كالتفكير الناقد بصفة خاصة ,كضركرة كجكد برامج ترسيخ النقد البناء في المجتمع.
 -9دراسة عبد األمير(:)2007

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر الجزء األكؿ) تكسعة مجاؿ اإلدراؾ) مف برنامج ككرت

لتعميـ التفكير في التحصيؿ كالتفكير اإلبداعي لطمبة الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمكـ,
كشممت عينة الدراسة طالب كطالبات مف مدرسة مختمطة في مدينة بغداد ,كتـ تكظيؼ الجزء األكؿ

مف برنامج ككرت في ثالث كحدات مف المنيج الدراسي ,كاتبعت الباحثة التصميـ التجريبي

بمجمكعتيف تجريبية كضابطة ,كلتحقيؽ أىداؼ البحث استخدمت الباحثة اختبار تكرانس لمتفكير

اإلبداعي ,كاختبار تحصيمي مف إعداد الباحثة.

كأظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في االختباريف التحصيمي

كتكرانس ,كاقترحت الباحثة إجراء دراسات حكؿ أثر البرنامج في متغيرات أخرل مثؿ التفكير الناقد

كالتفكير العممي كمراحؿ دراسية كمكاد دراسية مختمفة.
 -10دراسة التكريتي()2006

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج ككرت التدريبي في تنمية حؿ المشكالت لدل طمبة

المرحمة اإلعدادية كفقا لمتغير الجنس ,تككنت عينة البحث مف  100طالب كطالبة مف طمبة الصؼ
الرابع االبتدائي كتـ تكزيعيـ عمى أربع مجمكعات مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعتيف ضابطتيف كؿ

منيا  25طالب كطالبة.

كقبؿ التطبيؽ تـ إجراء التكافؤ بيف المجمكعات في كؿ مف المتغيرات التالية :االستدالؿ,

المستكل التعميمي لمكالديف ,الذكاء ,العمر الزمني.

كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعتيف

التجريبيتيف كالمجمكعتيف الضابطتيف لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف ,كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية كفقا لمتغير الجنس بيف المجمكعتيف التجريبيتيف.

اقترحت الباحثة إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية أخرل ,كاجراء

دراسات كبحكث تستخدـ استراتيجيات أخرل لحؿ المشكالت .
 -11دراسة الجالد ()2006

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج ككرت بكحدتيو تكسيع مجاؿ اإلدراؾ

كالتفاعؿ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات المغة العربية كالدراسات اإلسالمية في شبكة

جامعة عجماف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.
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تككنت عينة الدراسة مف  111طالبة المكاتي درسف في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي

 2006-2005مكزعات عمى مجمكعتيف  58تجريبية ك 53ضابطة.

أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي عمى

درجة االختبار الكمية كعمى الميارات الثالث " الطالقة كالمركنة كاألصالة " لصالح المجمكعة

التجريبية.

كأكصت الدراسة بضركرة تضميف الخطط الدراسية الجامعية مادة خاصة ببرنامج ككرت ككذلؾ

برامج إعداد المعمميف.

 -12دراسة الدايني ()2005
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الجزء األكؿ " تكسعة اإلدراؾ " مف برنامج ككرت في

تنمية التفكير اإلبدا عي لطالب الصؼ الرابع األساسي في العمكـ العامة ,بمغ عدد أفراد العينة 59
طالب كطالبة كتـ تقسيميـ لمجمكعتيف  30تجريبية ك 29ضابطة ,كتـ اختيار النشاط الثالث الختبار

تكرنس لمتفكير اإلبداعي ,كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات
ا

المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية.

كاقترحت الباحثة إلجراء دراسات لمكاد كمراحؿ دراسية مختمفة لمتعرؼ عمى أثر البرنامج عمى

متغيرات أخرل غير التفكير اإلبداعي.
 -13دراسة زمزمي ()2004

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج ككرت لتعميـ التفكير في تنمية قدرات التفكير
الناقد كاالبتكارم لدل عينة مف طالبات قسـ رياض األطفاؿ بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة,كاتبعت
الباحثة المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبيتيف كالمجمكعة الضابطة ,حيث بمغ عدد المجمكعة

التجريبية األكلى ( )31طالبة أما المجمكعة التجريبية الثانية ( )32طالبة كالمجمكعة الضابطة ()33
طالبة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار التفكير الناقد المعد مف قبؿ األستاذ فاركؽ

عبد السالـ كمحمد سميماف (1982ـ) ,كاختبار تكرانس (ب) لمتفكير اإلبداعي كاختبار الذكاء
الصكرة (أ).

كتكصمت الباحثة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبيتيف
كالمجمكعة الضابطة كذلؾ لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف في كؿ مف اختبار التفكير الناقد ,كاختبار

التفكير اإلبداعي كاختبار الذكاء ,كتكصي الباحثة بإجراء العديد مف الدراسات عمى فاعمية ىذا البرنامج

عمى مكاد مختمفة كمراحؿ دراسية مختمفة أيضان.
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 -14دراسة بكر ()2004
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر أنشطة مقترحة في تنمية التفكير اإلبداعي في مادة

المغة االنجميزية لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي ,اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,كتـ اختيار
عينة الدراسة عشكائيان مف مدرسة بكرسعيد الحككمية ,مكزعة عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ,حيث

خضعت المجمكعة التجريبية لأنشطة المعتمدة عمى خمس استراتيجيات كبرامج لتطكير التفكير

اإلبداعي منيا برنامج ككرت لمدة ( )10أسابيع ,كالمجمكعة الضابطة لـ تخضع ألم معالجة ,كأعدت
الباحثة اختبار تحصيمي كاختبار لمتفكير اإلبداعي.

أسفرت النتائج عف فاعمية األنشطة في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الثامف
األساسي.
 -15دراسة ست أبكىا ()2001
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريب عمى الجزء األكؿ ( تكسعة مجاؿ اإلدراؾ) كالجزء الثاني

(التنظيـ) مف برنامج ككرت لتعميـ التفكير في تنمية التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ السادس
األساسي ,كاتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي عمى عينة عشكائية بمغ عددىا ( )68طالبة ,كلتحقيؽ

أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار لمتفكير الناقد كبرنامج ككرت لتعميـ التفكير بجزأيو.

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية التفكير الناقد بيف المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية مما يشير إلى كجكد أثر داؿ لمتدريب عمى

الجزأيف األكؿ كالثاني مف برنامج ككرت لتنمية التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ السادس األساسي
 -16دراسة )2001(Giuseppe Tidone

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ برنامج ككرت في تدريس ميارات التفكير,

كتـ استخداـ المنيج التجريبي في ىذه الدراسة كالتي طبقت ألكثر مف عاـ كامؿ عمى عينة مف طالب
مدرسة في صقمية بمغت أعمارىـ  14عاـ ,كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ,كاستخدـ
الباحث اختبار قبمي بعدم لكال المجمكعتيف.

كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا :كجكد تحسف في الميارات التي تمت معالجتيا مقارنة
بالمجمكعة الضابطة التي لـ يظير أم تحسف في أدائيا ,حيث أظيرت النتائج زيادة في الميارات التي
تـ تقييميا مف قبؿ االختبار المعد.
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 3.1.1التعميؽ عمى دراسات المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت برنامج ككرت
أكلن :بالنسبة لألىداؼ:
– ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثؿ
دراسة (أميف )2010 ,ك(سميـ )2010 ,ك(عبد األمير )2007 ,ك(الجالد)2006 ,
ك(الدايني )2005 ,ك( . )Tidone,2001

– كىدفت دراسات أخرل إلى معرفة أثر برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير الناقد مثؿ دراسة
كؿ مف (الشيراف )2010 ,ك(العتيبي )2007 ,ك(زمزمي )2004 ,ك(ست أبكىا)2001 ,

– كبعض الدراسات ىدفت إلى معرفة أثر برنامج ككرت في تنميو ميارات حؿ المشكمة مثؿ
دراسة (التكريتي )2006,كدراسة (قكرة)2012,

– كمنيا ىدفت لمعرفة أثر برنامج ككرت لتنمية ميارات التفكير الرياضي مثؿ دراسة
(العطار ,)2013,كأخرل ىدفت لمعرفة أثر برنامج ككرت لتنمية الميارات العممية كالقدرة عمى
اتخاذ القرار مثؿ دراسة (المحتسب كسكيداف.)2010 ,

ثانيان :بالنسبة لممنيج
– اعتمدت معظـ الدراسات المنيج التجريبي ,كمف ىذه الدراسات عمى سبيؿ المثاؿ دراسة
(عطار ,)2013,ك( سميـ )2010 ,ك(الشيراني )2010 ,ك(الجالد ,)2006 ,كمنيا مف اتبع
المنيج الكصفي التحميمي باإلضافة لممنيج التجريبي مثؿ دراسة ( قكرة.)2012 ,

– كاتفقت ىذه الدراسة مع الد ارسات السابقة في منيجية البحث المتبعة.
ثالثاُ :بالنسبة لمعينة
– تنكعت عينات الدراسات السابقة ككانت مف مراحؿ دراسية مختمفة كذلؾ لتنكع أىدافيا ,حيث

اختارت بعض الدراسات العينة مف المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة كؿ مف (الشيراني)2010 ,

ك (عبد األمير )2007 ,ك( خطاب )2004 ,ك( ست أبكىا.)2001 ,

– كبعض الدراسات اختارت العينة مف المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة ( عطار)2013 ,
ك(المحتسب كسكيداف )2010 ,ك( سميـ( )2010 ,ك( التكريتي.)2006 ,

– كدراسات أخرل كانت عينتيا مف المرحمة الثانكية مثؿ دراسة ( قكرة )2012 ,ك( العتيبي,
.)2007

– كدراسات اختارت العينة مف المرحمة الجامعية ككميات التربية مثؿ دراسة (أميف)2010 ,
ك( زمزمي )2007 ,ك( الجالد.)2006 ,
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– كاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ( الشيراني )2010 ,في تناكليا لعينة مف طمبة الصؼ
السادس.

رابعان :بالنسبة لألدكات
– تنكعت أدكات الدراسات السابقة تبعان لتنكع أىدافيا ,فاستخدمت بعض الدراسات اختبار التفكير

اإلبداعي مثؿ دراسة (أميف )2010,ك(سميـ )2010,ك(عبد األمير )2007,ك(الجالد)2006,

ك(الدايني )2005 ,ك( .)Tidone,2001

– كاستخدمت دراسات أخرل اختبار التفكير الناقد مثؿ دراسة (الشيراني )2010 ,ك(العتيبي,
 )2007ك(زمزمي )2004 ,ك( ست أبكىا.)2001 ,

– كما كاستخدمت دراسات أخرل اختبار الميارات العممية مثؿ دراسة (المحتسب كسكيداف,
 ,)2010كاختبار ميارات حؿ المشكمة مثؿ دراسة (قكرة.)2012 ,

– كاتفقت جميع الدراسات في استخداميا لبرنامج ككرت في التدريس.
– كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت اختبار التفكير اإلبداعي ,كمع جميع
الدراسات في تكظيؼ برنامج ككرت لتنمية ميارات التفكير.

خامسان :بالنسبة لمنتائج
– أظيرت جميع الدراسات عف فعالية برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير المختمفة مثؿ
التفكير اإلبداعي كدراسة (أميف )2010,ك(سميـ )2010,ك(عبد األمير ,)2007,ك التفكير

الناقد مثؿ دراسة (الشيراني )2010 ,ك(العتيبي )2007 ,ك(زمزمي )2004 ,ك(ست أبكىا,
 ,)2001كالتفكير الرياضي مثؿ دراسة (العطار.)2013,
– كمنيا مف أظيرت فاعمية البرنامج في تنمية الميارات العممية مثؿ دراسة (المحتسب كسكيداف,
 ,)2010كتنمية ميا ارت حؿ المشكمة مثؿ دراسة (قكرة.)2012 ,
 3.1.2ما استفادت منو الدراسة الحالية مف دراسات المحكر األكؿ:
 -1بناء اإلطار النظرم.
 -2إعداد دليؿ المعمـ كدليؿ الطالب في ضكء برنامج ككرت.
 -3كيفية اختيار العينة كاألدكات كمنيجية البحث.
 -4اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.
 -5مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.
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 3.2الدراسات التي تناكلت التفكير اإلبداعي
 -1دراسة برىكـ ()2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر استخداـ إستراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي كاتخاذ القرار بالتكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة ,كاتبع الباحث المنيج
الكصفي لعرض أسس تنظيـ المحتكل كفؽ استراتيجيات القبعات الست كالمنيج شبو التجريبي لقياس

أثر استخداـ إستراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كاتخاذ القرار بالتكنكلكجيا

لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي ,كاختار الباحث العينة بشكؿ قصدم كالتي يبمغ عددىا ()71
طالبة كالمككنة مف شعبتيف إحداىما تمثؿ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ,كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدـ الباحث اختبار ميارات التفكير اإلبداعي كاختبار ميارات اتخاذ القرار كدليؿ معمـ كفؽ

إستراتيجية القبعات الست.

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لكؿ مف اختبار ميارات التفكير

اإلبداعي كميارات اتخاذ القرار لصالح المجمكعة التجريبية ,كأكصت الباحث بضركرة إشراؾ الطمبة
كتشجيعيـ عمى استخداـ إستراتيجية القبعات الست في التفكير كميارات التفكير اإلبداعي كاتخاذ القرار

مف خالؿ األنشطة المتنكعة.

 -2دراسة أبك مزيد()2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرف أثر استخدام النمذج الرٌاضٌ فً تنمٌ مهارات التفكٌر

اإلبداعً في الرياضيات لدل طالب الصؼ السادس االبتدائي بغزة.

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة الدراسة التي بمغ عددىا 83طالبا تـ تقسيميـ 43
طالبا في المجمكعة التجريبية ك 40في المجمكعة الضابطة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث

اختبار التفكير اإلبداعي كدليؿ المعمـ.

كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات

المجمكعة التجريبية كالضابطة الختبار التفكير اإلبداعي في ميارة الطالقة كالمركنة كاألصالة لصالح

المجمكعة التجريبية.

 -3دراسة المدىكف ()2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات

التفكير اإلبداعي في مبحث حقكؽ اإلنساف لدل تالميذ (ذككر-إناث) الصؼ السادس االبتدائي في

61

مدارس ككالة الغكث الدكلية ,كتككنت عينة الدراسة مف  140طالب كطالبة مف مدرستيف مف مدارس

غزة ,كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي بتصميـ المجمكعتيف المتكافئتيف.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي كتـ جمع البيانات كتحميميا

كالتكصؿ لعدة نتائج مف أىميا :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.01بيف متكسط

درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيف في المجمكعة الضابطة في اختبار
التفكير اإلبداعي البعدم ,ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.01بيف
متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار

التفكير اإلبداعي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية ,كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

مستكل داللة  0.05بيف متكسط درجات الطالب كمتكسط درجات الطالبات في االختبار البعدم
لميارات التفكير اإلبداعي.

كأكصت الباحثة بضركرة تدريب المعمميف عمى استخداـ برامج كطرؽ كأساليب حديثة في

التدريس ككذلؾ االىتماـ بالطمبة المبدعيف مف خالؿ تكفير الظركؼ كاإلمكانات الالزمة كالحكافز
المادية كالمعنكية لتطبيؽ أسمكب التفكير اإلبداعي في المدارس الفمسطينية.
 -4دراسة فممباف ()2011

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية الرسكـ الكاريكاتكرية عمى التحصيؿ الدراسي كالتفكير

اإلبداعي في مقرر العمكـ لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط ,كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي ذك
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )59طالبة مف طالبات الصؼ

األكؿ المتكسط ( )31طالبة ضمف المجمكعة التجريبية ,ك ( )28طالبة ضمف المجمكعة الضابطة,
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة استبانة مكجع لممعممات قبؿ تطبيؽ التجربة كاختبار

تحصيمي كمقياس في التفكير اإلبداعي قبؿ كبعد التدريس.

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم ككذلؾ في قدرات ميارات
التفكير اإلبداعي باإلضافة إلى كجكد عالقة بيف درجات الطالبات في التحصيؿ كدرجاتيف في التفكير

اإلبداعي.
 -5دراسة الحدابي كآخركف ()2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المعمميف

في األقساـ العممية بكمية التربية كالعمكـ التطبيقية – مدينة حجة  ,كقد تككنت عينة البحث مف 111

طالبان كطالبة مف الطمبة المعمميف في األقساـ العممية ( كيمياء – فيزياء– أحياء ) كمية التربية – مدينة
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حجة  ,كلتحقيؽ ىدؼ البحث تـ استخداـ اختبار تكرانس الصكرة المفظية أ لقياس ميارات التفكير
اإلبداعي (الطالقة – المركنة – األصالة) كالذم ترجمو إلى العربية فؤاد أبك حطب كعبد ا﵀ سميماف

(.)1976
كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلناث كالذككر لصالح اإلناث في

مستكل ميارات التفكير اإلبداعي ,كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ميارات التفكير
اإلبداعي كالناقد تبعان لمتغير التخصص ( كيمياء -فيزياء -أحياء).
 -6دراسة الخطيب ()2011

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني في تنمية ميارات الحؿ
اإلبداعي لممشكالت لدل طالبات جامعة الممكة عمياء ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )98طالبة

مكزعة عمى مجمكعتيف ,تجريبية ( )47كضابطة ( ,)51كاستخدـ الباحث اختبار تكرانس لمتفكير
اإلبداعي ,كأسفرت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

لصالح المجمكعة التجريبية ,مما يدؿ عمى فاعمية استخداـ اإلستراتيجية في تنمية ميارات الحؿ

اإلبداعي لممشكالت

 -7دراسة العيد ()2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستكل التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدل تمميذات الصؼ

الثالث المتكسط كقد أعدت الباحثة اختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات ,تـ بمكجبو
التعرؼ عمى مستكل التفكير اإلبداعي لدل تمميذات الصؼ الثالث المتكسط باستخداـ المنيج

الكصفي ,كما أعدت الباحثة تصك ار نمقترحا لنتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل تمميذات الصؼ
الثالث المتكسط مف خالؿ مادة الرياضيات ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )158تـ اختيارىف بالطريقة
العشكائية العنقكدية متعددة المراحؿ.
كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدل تمميذات الصؼ الثالث

المتكسط كاف ضعيفا ,كأكصت الباحثة باالىتماـ بتنمية ميارات التفكير اإلبداعي المتمثمة بالطالقة

كالمركنة كاألصالة مف خالؿ إعداد الميمات الرياضية االثرائية التي تطكر ىذه الميارات ,باإلضافة

إلى إعداد بنؾ األنشطة اإلبداعية في الرياضيات ,بحيث يحتكم عمى كحدات اثرائية ,لجميع المراحؿ

التعميمية ,كيستخدـ كدليؿ لمعممات الرياضيات كلتعديؿ مناىج الرياضيات كتطكيرىا ,بحيث تسيـ في
تنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات.
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 -8دراسة خضر()2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر بعض األنشطة العممية في تنمية ميارات التفكير

اإلبداعي (طالقة,أصالة,تخيؿ) لدل عينة مف أطفاؿ الركضة مككنة مف  40طفال كطفمة كزعت
عشكائيا عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية في كؿ منيا  20طفؿ كطفمة ,كاعدت الباحثة برامج أنشطة

عممية تـ تطبيقيا عمى المجمكعة التجريبية كاستخدمت اختبار التفكير اإلبداعي.

كتكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  %5بيف متكسط
درجات أطفاؿ كؿ مف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية عمى اختبار التفكير اإلبداعي في القياس

القبمي ,ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  %5بيف متكسط درجات أطفاؿ كؿ مف
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية عمى اختبار التفكير اإلبداعي باألفعاؿ كالحركات في القياس البعدم

لصالح المجمكعة التجريبية.
 -9دراسة رمؿ ()2010

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية األنشطة االثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي
كتحسيف التحصيؿ الدراسي مف خالؿ تحسيف المستكل المعرفي في مادة الرياضيات لدل طالبات

الصؼ الخامس االبتدائي المكىكبات بالمدارس الحككمية ,كاتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو
التجريبي ,كطبقت الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ الخامس االبتدائي كالتي بمغ حجميا ()50
طالبة ,كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف أحدىما تجريبية كاألخرل ضابطة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة

أعدت الباحثة اختبار تحصيمي في كحدة الكسكر كاستخدمت أيضان الصكرة (ب) مف اختبار تكرانس

لمتفكير اإلبداعي.

أظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في متكسط درجات
التحصيؿ الدراسي كالتفكير اإلبداعي ,مما يدؿ عمى فاعمية األنشطة اإلثرائية في تنمية التفكير

اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات ,كتقترح الباحثة إجراء مزيد مف الدراسات التي

تستخدـ نماذج أنشطة إثرائية مختمفة ,كتطبيقيا عمى عينات أكبر.
 -10دراسة أبك عاذرة()2010

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ إستراتيجية ( عبر-خطط-قكـ) في تدريس

الرياضيات عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ السابع بغزة.

استخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث تككنت عينة الدراسة مف  140طالبا كطالبة كتـ

تقسيميـ لمجمكعتيف تجريبية كضابطة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار التفكير اإلبداعي

كدليؿ المعمـ.
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كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا كجكد فركؽ ذات داللة بيف متكسط درجات المجمكعة

التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي يعزل لمطريقة المستخدمة ,ككجكد فركؽ ذات داللة
بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي يعزل لمتغير الجنس

لصالح اإلناث ,ككذلؾ متغير التحصيؿ لصالح مرتفعي التحصيؿ.
 -11دراسة الحداد ()2009

ىدفت الدراسة إلى تصميـ كتنفيذ برنامج مقترح في التفاضؿ كالتكامؿ قائـ عمى أساليب
التفكير الرياضي ,كقياس فاعميتو في تنمية اإلبداع لدل الطالب المعمميف لمرياضيات بكمية التربية

بجامعة صنعاء.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )74طالبان مف طالب المستكل األكؿ بقسـ الرياضيات بكمية

التربية كاآلداب كالعمكـ بجامعة صنعاء ,كقسمت إلى مجمكعتيف :إحداىما تجريبية كعددىا( )37طالبان,
كاألخرل ضابطة بمغت( )37طالبان.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد كتطبيؽ المكاد كاألدكات التالية :استبانو أساليب التفكير

الرياضي كطرائقيا الالزـ تنميتيا لدل الطالب ,كقكائـ تحميؿ المحتكل الرياضي كفقا لممستكيات
المعرفية كمككنات البنية الرياضية كأساليب التفكير الرياضي ,كاعداد برنامجان مقترحان في التفاضؿ

كالتكامؿ قائمان عمى أساليب التفكير الرياضي ,كدليالن لممدرس الجامعي في البرنامج المقترح ,كاختبا انر

لقياس اإلبداع الرياضي ,كاختبا انر لقياس اإلبداع العاـ.

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
– فاعمية البرنامج المقترح في تنمية اإلبداع الرياضي كاإلبداع العاـ ككؿ لدل الطالب المعمميف
لمرياضيات بكمية التربية( مجمكعة الدراسة).
– ىناؾ عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة( )0.01بيف درجات الطالب في
اختبار اإلبداع الرياضي ككؿ كلكؿ بعد مف أبعاده ,كدرجاتيـ في اختبار اإلبداع العاـ ككؿ كلكؿ
بعد مف أبعاده.
 -12دراسة القرشي ()2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تصميـ مقترح لمحتكل كحدة الدائرة في ضكء ميارات
التفكير االبتكارم عمى التحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي لطالب الصؼ الثالث بمدينة الطائؼ,

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مككنة مف ( )56طالبان مقسميف إلى

مجمكعتيف تجريبية كضابطة ,كأعد الباحث اختبار تحصيمي بمستكياتو (تذكر -فيـ -تطبيؽ) في
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كحدة الدائرة ,كاختبار التفكير الرياضي بمستكياتو( االستقراء -االستنتاج -البرىاف الرياضي),
كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الرياضي

كاالختبار

التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية.
 -13دراسة ((Erdogan & Akkaya, 2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر نمكذج فاف ىايؿ عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة

الصؼ السابع ,كتككنت العينة مف  55طالبا مقسميف لمجمكعتيف تجريبية كضابطة ,كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدـ الباحثكف اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي ,كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية في اختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية.

 -14دراسة السمير كآخركف ()2007
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر برنامج تدريبي لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل

طمبة الصؼ العاشر األساسي ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثكف بتطكير برنامج تدريبي لمتفكير

اإلبداعي كبناء اختبار لقياس الميارات اإلبداعية.

ت ككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعتيف ضابطتيف ,ككاف عدد أفراد كؿ

مجمكعة  30طالبا كطالبة ,أظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل التفكير
اإلبداعي تعزل لمبرنامج ,ككانت الفركؽ لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف ,كأيضا ىناؾ فركؽ في

مستكل التفكير اإلبداعي تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث ,كأف ىناؾ فركؽ تعزل لمتغير التحصيؿ

لصالح مرتفعي التحصيؿ.

 -15دراسة خطاب ()2007
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية ما كراء المعرفة في تدريس الرياضيات

عمى التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي لدل طالب الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي ,كقد قاـ الباحث

بدراسة تجريبية عمى عينة مف الطالب تككنت مف ( )137طالبان مف طالب الصؼ الثاني اإلعدادم

مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية ( )70طالبان كضابطة ( )67طالبان ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة

استخدمت الباحثة اختبار تحصيمي كاختبار تفكير إبداعي مف إعداد الباحثة.

كتكصمت الدراسة إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي

كاالختبار التحصيمي ,باإلضافة إلى كجكد ارتباط طردم داؿ بيف التحصيؿ كالتفكير اإلبداعي في
الرياضيات ,كأكصى الباحث بضركرة اعتبار المعمـ نفسو نمكذجا لمطالب في تفكيره يمكف أف يقتدم
بو ,ككذلؾ ضركرة تفعيؿ دكر الطالب في العممية التعميمية ,كاقترح الباحث إجراء دراسات تتناكؿ كيفية

تنمية التفكير اإلبداعي بأساليب مختمفة.
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 -16دراسة )2006( Park and Kwon
ىدفت ىذه الدراسة إلى كضع برنامج لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدل طالب

الصؼ السابع في سيكؿ ,اتبع الباحثكف المنيج التجريبي عمى عينة مككنة مف ( )398طالبان تـ
تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحثكف اختبار لقياس

ميارات التفكير اإلبداعي.

كتكصمت الدراسة إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات
التفكير اإلبداعي الثالث ( طالقة -مركنة -أصالة ).
 -17دراسة بدر كآخركف ()2005
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع ممارسات معممات الرياضيات لأنشطة التعميمية
التي تسيـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات المرحمة المتكسطة كالثانكية بمكة المكرمة,

كتككنت عينة الدراسة مف ( )75معممة مف معممات المرحمة المتكسطة ك ( )55معممة مف معممات

المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة

صممت ألنشطة التفكير اإلبداعي.
كتكصمت الدراسة إلى أف الكاقع الفعمي في حصص الرياضيات بالمدارس المتكسطة كالثانكية
بمكة المكرمة ال تتضمف األنشطة التعميمية التي تسيـ في تنمية التفكير اإلبداعي ,ككذلؾ تفكؽ

المعممات الحاصالت عمى ماجستير مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات عمى المعممات الحاصالت عمى

بكالكريكس رياضيات تربكم.

كأكصت الدراسة بضركرة إعادة النظر ببرامج إعداد المعمميف بحيث تتضمف مساقات عف

كيفية تدريس ميارات التفكير اإلبداعي إلى جانب إعداد دكرات لتأىيؿ المعممات أثناء الخدمة لمعناية
بيذه األنشطة.
 -18دراسة سميماف ()2004
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر النشاط التعميمي الحر بنادم الرياضيات لمتالميذ الفائقيف

بالمرحمة االبتدائية عمى تحصيميـ كتفكيرىـ اإلبداعي  ,كتحقيقنا ليدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج
التجريبي عمى عينة مككنة مف)  ( 40تممي نذا تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف إحداىما ضابطة كاألخرل
تجريبية  ,كاستخدـ الباحث ليذا الغرض اختبار تحصيمي كاختبار تفكير إبداعي  ,كتكصمت الدراسة

إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في االختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم

إحصائيا في اختبار التفكير اإلبداعي لصالح التطبيؽ البعدم لممجمكعة
,كذلؾ كجكد فركؽ دالة
ن
إحصائيا بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية
التجريبية ,ككجكد فركؽ دالة
ن
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في االختبار التحصيمي بمستكياتو لصالح المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم ,كذلؾ كجكد فركؽ

دالة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في اختبار التفكير
اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية.

 3.2.1التعميؽ عمى دراسات المحكر الثاني :التفكير اإلبداعي
أكلن :بالنسبة لألىداؼ
– ىدفت جميع الدراسات السابقة لتنمية التفكير اإلبداعي لمطمبة في مكاد دراسية مختمفة منيا في
الرياضيات مثؿ دراسة ( أبك مزيد )2012 ,ك( العيد )2011 ,ك( رمؿ )2010 ,ك( أبك

عاذرة ( )2010 ,كالحداد )2009 ,ك ( ) Erdogan, T and Akkaya, 2009ك(

القرشي.)2009 ,

– كمنيا في مادة العمكـ مثؿ دراسة ( فممباف ,)2012 ,كحقكؽ اإلنساف كدراسة (
المدىكف ,)2012,كالتكنكلكجيا كدراسة ( برىكـ)2013 ,
– كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي ىدفت لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات.
ثانيان :بالنسبة لممنيج
– معظـ الدراسات اتبعت المنيج التجريبي ,كمنيا مف تبعت المنيج الكصفي كالتجريبي معان مثؿ
دراسة (برىكـ )2013 ,كمنيا كصفي فقط مثؿ دراسة ( العيد.)2011 ,

– كاتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في إتباعيا لممنيج التجريبي.
ثالثان :بالنسبة لمعينة
– تنكعت عينة الدراسات بتنكع أىدافيا ,كشممت مراحؿ دراسية مختمفة ,مثؿ مرحمة رياض
األطفاؿ كدراسة ( خضر )2011,ك المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة (أبك مزيد )2012,ك(

المدىكف )2012 ,ك( رمؿ ,)2010 ,كالمرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة ( فممباف )2012 ,ك(
العيد )2011 ,ك( أبك عاذرة )2010,ك( خطاب ,)2007,كالمرحمة الثانكية مثؿ دراسة
(برىكـ )2013,ك(السمير كآخركف.)2007 ,

– كاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (أبك مزيد )2012 ,في تناكليا لمصؼ السادس.
رابعان :بالنسبة لألدكات
– استخدمت معظـ الدراسات اختبار تحصيمي ,كاختبار التفكير اإلبداعي مف إعداد الباحث نفسو
مثؿ دراسة (أبك مزيد )2012 ,ك دراسة (أبك عاذرة.)2010 ,
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– كبعضيا استخدـ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي مثؿ دراسة ( الحدابي)2011 ,
ك(رمؿ.)2010,

– بعض الدراسات استخدمت بطاقات مالحظة كدراسة (بدر ,)2005 ,كأخرل استخدمت اختبار
اإلبداع الرياضي كاختبار اإلبداع العاـ مثؿ دراسة ( الحداد.)2009 ,

– كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت اختبار التفكير اإلبداعي مف إعداد
الباحثة نفسيا.
خامسان :بالنسبة لمنتائج
– تكصمت الدراسات السابقة إلى فاعمية اإلستراتيجية أك البرنامج المستخدـ في تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي ,مثؿ دراسة كؿ مف (برىكـ )2013,ك(المدىكف )2012,أثبتت فاعمية
برنامج القبعات الست في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ,أما دراسة (أبك مزيد )2012,أثبتت

فاعمية النمذجة الرياضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ,كدراسة (فممباف )2012,أثبتت
فاعمية الرسكـ الكاريكاتكرية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ,أما دراسة (أبك عاذرة)2010,
تكصمت لفاعمية إستراتيجية عبر -خطط -قكـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

 3.2.2ما استفادت مف الدراسة الحالية مف دراسات المحكر الثاني:
– إثراء اإلطار النظرم.
– تحديد ميارات التفكير اإلبداعي التي اىتـ بيا معظـ الباحثيف (طالقة -مركنة -أصالة)
– إعداد اختبار التفكير اإلبداعي.
– تحديد األساليب اإلحصائية الالزمة.

 3.3التعميؽ العاـ عمى الدراسات:
مف خالؿ مراجعة البحكث كالدراسات السابقة يمكف تحديد ما يمي:
-0

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تكظيؼ برنامج ككرت في التدريس
بدمجو في المنيج المدرسي ,كاختمفت في تكظيؼ البرنامج في تدريس مادة الرياضيات.
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-2

اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف تجريبية

كضابطة ,كىذا ما اتبعتو الدراسة الحالية حيث تـ تدريس الكحدة المختارة لممجمكعة التجريبية
باستخداـ برنامج ككرت ,أما المجمكعة الضابطة تـ تدريسيا بالطريقة اإلعتيادية.
-3

تنكع أدكات الدراسة في الدراسات السابقة كلكف معظميا استخدـ االختبار سكاء كاف تحصيمي,

تفكير إبداعي ,ميارات حؿ المشكمة ,ناقد ,كالدراسة الحالية استخدمت اختبار التفكير اإلبداعي
لقياس ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطالبات.
-4

تنكعت عينة الدراسة في الدراسات السابقة مف طمبة مرحمة أساسية دنيا كعميا كثانكية كحتى
طالبات كميات كجامعات ,كتمثمت عينة الدراسة الحالية في طالبات الصؼ السادس األساسي.

-5

تكصمت معظـ الدراسات السابقة إلى فاعمية برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي,

الناقد ,..سكاء كاف بالدمج مع المنيج المدرسي أك بصكرة مستقمة ,كفي الدراسة الحالية تحققت
الباحثة مف فاعمية برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
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انفصم انرابع

اجراءاث اندراصت
 منيج الدراسة

 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة

 أدكات الدراسة

 خطكات الدراسة

 المعالجات الحصائية
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الفصؿ الرابع
إجراءات الدراسة
تمييد:
يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية التي اتبعت في ىذه الدراسة ,مف حيث المنيج الذم تـ
استخدامو ,ككيفية تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا ,كخطكات بناء أدكاتيا ,كالتأكد مف صدقيا كثباتيا,

كما تمت اإلشارة إلى اإلجراءات المتبعة في تطبيؽ ىذه األدكات ,كالى أساليب المعالجة اإلحصائية
التي استخدمت في تحميؿ البيانات كىي عمى النحك التالي:

 4.1منيج الدراسة :
تسعى الدراسة الحالية لمكشؼ عف أثر برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل

طالبات الصؼ السادس األساسي ,لذا اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي كذلؾ لقياس
أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدل طالبات الصؼ

السادس األساسي ,كاستخدمت الباحثة التصميـ المعركؼ باسـ تصميـ االختبار القبمي كالبعدم

لمجمكعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة.

تطبيؽ القياس القبمي
اختبار

التفكير

المعالجة

مجمكعة الدراسة

ميارات برنامج

التجريبية

ككرت ( )1ك ()4

اإلبداعي

تطبيؽ القياس البعدم
اختبار

التفكير
اإلبداعي

طريقة التدريس

الضابطة

المعتادة

شكؿ ()4-1
التصميـ التجريبي لمدراسة
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حيث تخضع الطالبات في المجمكعتيف إلى اختبار قبمي لمتحقؽ مف تكافؤىما قبؿ التجربة ,ثـ

تخضع المجمكعة التجريبية لمتعمـ باستخداـ برنامج ككرت ,بينما تدرس المجمكعة الضابطة بأنشطة
التعمـ المعتادة ,ثـ تخضع المجمكعتيف الختبار بعدم.
كالمتغير المستقؿ في ىذه الدراسة ىك استخداـ برنامج ككرت بجزأيو األكؿ (تكسعة مجاؿ

اإلد ارؾ) كالرابع (اإلبداع) ,أما المتغير التابع يتمثؿ في ميارات التفكير اإلبداعي.

 4.2مجتمع الدراسة
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ السادس األساسي بمدارس ك ازرة التربية

كالتعميـ شماؿ غزة كالذم بمغ عددىف ( )3497طالبة.

 4.3عينة الدراسة
تـ اختيار مدرسة أبك تماـ األساسية العميا لمبنات ( أ ) بطريقة قصدية ,كذلؾ لسيكلة متابعة

إجراءات الدراسة ,كتعاكف إدارة المدرسة مع الباحثة ,كتـ اختيار شعبتيف مف شعب الصؼ السادس
بطريقة عشكائية خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي 2013-2012ـ.

ككزعت الباحثة عينة الدراسة عمى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كبمغ عدد الطالبات بيا ()35
طالبة كمجمكعة ضابطة ( )35طالبة أيضان.

 4.4أدكات كمكاد الدراسة
 4.4.1أدكات الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة األدكات التالية:
أكلن -تحميؿ المحتكل:
 -1اليدؼ مف التحميؿ
تحديد المفاىيـ كالتعميمات كالميارات المتكفرة في كتاب الرياضيات لمصؼ السادس الجزء األكؿ.
 -2عينة التحميؿ
تـ تحميؿ الكحدة األكلى ( الكسكر العادية ) مف الجزء األكؿ مف كتاب الصؼ السادس األساسي.
 -3كحدة التحميؿ
تـ اعتماد بعض عناصر المعرفة الرياضية ( مفاىيـ – تعميمات – ميارات ) ككحدة تحميؿ
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 -4التعريفات اإلجرائية:
 المفاىيـ :ىي عبارة عف الصكرة المجردة التي تتككف أك تتشكؿ مف العناصر المشتركة في
مات أساسية حرجة تميز ىذه العناصر عف غيرىا.

 الميارات الرياضية :القدرة عمى القياـ بانجاز ميمة كالتي تتطمب الدقة كالسرعة كاإلتقاف ,مع
العمـ بأـ ىذا ينطبؽ عمى الميارات األدائية كالذىنية منيا.

 التعميمات الرياضية :عبارة لفظية تحدد العالقة بيف مفيكميف أك أكثر مف المفاىيـ الرياضية.
 -5ضكابط التحميؿ
 التحميؿ في ضكء كتاب الرياضيات لمصؼ السادس الجزء األكؿ الكحدة األكلى " كحدة الكسكر
العادية "

 يشمؿ التحميؿ أنشطة (تماريف كمسائؿ) الكاردة في نياية الدرس ككذلؾ األمثمة.
 استثناء تدريبات صفية مف كؿ الدركس.
 التحميؿ في ضكء ما يمي (مفاىيـ – تعميمات – ميارات ).
-6صدؽ أداة تحميؿ المحتكل:
صدؽ األداة ىك أف تقيس األداة ما كضعت لقياسو بحيث يعطي صكرة كاممة ككاضحة لمقدرة

األداة عمى قياس الخاصية المراد قياسيا (العبسي.)210 :2010 ,

تـ تحديد صدؽ األداة باالعتماد عمى صدؽ المحكميف ,حيث عرضت األداة في صكرتيا

األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف كىي كالتالي:

تحميؿ محتكل كحدة الكسكر العادية
جدكؿ ()4-1

الدرس

األول

مفاىيـ

ميارات

تعميمات

الؽدرذ

قاسدةذضربذالؽدورذذ

العاديذ

صذ3ذ

 -0إجيادذناتجذضربذكدرونذيفذابدطذصورةذ
(سذ0ذ)ذمثالذ,0ذ2
 -2إسطاء ذأمثؾة ذسؾى ذكدرون ذحاصل ذضربفؿاذ
وعطيذنػسذالـاتجذحلاصلذضربذكدرونذ
آخرونذ(دؤالذ2ذصػحةذ4ذ)
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 -3حتدودذأصغرذالؽدورذمنذبنيذسدةذكدورذ(ذ
دؤالذ6ذذصذ)5
 -4التعبريذسنذضربذالؽدورذبعباراتذلػظقةذ
(دؤالذ8ذذصذ)5
 -5تؽؿؾة ذمنط ذمعني ذ ذلؽدور ذ ذ( ذدؤال ذ9ذذ
ص)5ذ
الثاني

 -0إجياد ذناتج ذضرب ذسدد ذكدري ذيف ذكدرذ

سددذكدريذذ قاسدةذضربذسددذ
-كدرذشريذ

كدريذيفذكدرذساديذ

سادي ذوتبدقط ذالـاتج ذ(مثال ذ 0ذص ذ,6ذ

حؼقؼيذ

صذ6ذ

دؤالذ2ذصذ)8ذ

ذذالعددذ

قاسدةذضربذسددذ

الؽدريذ

كدريذيفذسددذ

 -2حتوول ذالعدد ذالؽدري ذإىل ذكدر ذشريذ
حؼقؼيذذدؤالذ6
ذ
الثالث

 -0ضربذسددذكدريذيفذسددذكدريذ(ذمثالذ
0ذص-9ذدؤالذ0ذمتارونذومدائل)ذ
 -2إجيادذمداحةذأذؽالذهـددقةذبادتخدامذضربذ

كدريذأخرذ

األسدادذالؽدروةذ(ذمثالذ2ذ–ذدؤالذ2ذ)

 -3حل ذمدائل ذلػظقة ذسؾى ذضرب ذاألسدادذ
الؽدروةذذذدؤالذ.3
 -4سؿؾقةذتؼدورذناتجذضربذاألسدادذالؽدروةذ
دونذإجراءذسؿؾقةذالضرب(ذدؤالذ)4
 -5كتابةذالعددذالصحقحذالدابقذوالتاليذلـاتجذ
ضربذسددونذكدرونيذبالتؼدورذ(ذسذذ)5ذ
الرابع

ذذمؼؾوبذ

قاسدةذقدؿةذكدرذ

 -0قدؿةذكدرذساديذسؾىذكدرذساديذكتابيذ

الؽدورذ

ساديذسؾىذكدرذ

(نشاطذ 0ذص -00ذمثالذصذ -02ذدؤالذ

ساديذص22ذ

0ذصذ03ذ)ذ
 -2إجيادذمؼؾوبذكدرذذنشاطذ2ذصذ02
 -3كتابة ذمدألة ذلػظقة ذسؾى ذقدؿة ذالؽدورذ
(دؤال4ذذصذ)03ذ
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اخلامس

سددذكدريذ رروؼةذقدؿةذكدرذ
–ذكدرذ

ساديذسؾىذسددذ

ساديذ

كدريذ

ذذسددذ

رروؼةذقدؿةذسددذ

 -0قدؿةذكدرذساديذسؾىذسددذكدريذ(ذمثالذ
0ذصذ-04ذدؤالذ0ذصذ)06ذ
 -2حلذمدألةذلػظقةذسؾىذقدؿةذكدرذساديذ
سؾىذسددذكدريذ(ذمثالذ2ذص04ذ)
 -3توزقفذذمداحةذبعضذاألذؽالذاهلـددقةذ
إلجياد ذقدؿة ذ ذكدر ذسادي ذسؾى ذسددذ
كدريذ(مثالذ3ذص05ذ)
 -4إجياد ذمؼؾوب ذالعدد ذالؽدري ذ(نشاط ذصذ
)05
 -5تؼدور ذناتج ذقدؿة ذالؽدور( ذدؤال ذ 2ذ3,ذ
صذ)06
 -6إكؿالذمنطذكدورذمعقـةذسذ4ذصذ06ذ

السادس

ذ

كدري/ذكدرذ كدريذسؾىذكدرذ
ساديذ

 -0قدؿةذسددذكدريذسؾىذكدرذساديذكتابقاًذ
(مثالذ,2ذص,08ذدؤالذ0ذص.)09

ساديذ

 -2إكؿالذمنطذمنذالؽدورذذدؤالذ4ذص.09ذ
السابع

سددذكدري -إجراءاتذقدؿةذسددذ

 -0إجيادذناتجذقدؿةذسددذكدريذسؾىذسددذ

كدرذشريذ

كدريذسؾىذسددذ

كدريذآخرذمعذتؼدورذالـاتجذ(مثالذ0ذو2ذ

حؼقؼي-

كدريذآخرذبشؽلذ

صذ.)21
 -2حتوول ذالعدد ذالؽدري ذإىل ذكدر ذشريذ

مؼؾوبذالؽدرذ سامذ

حؼقؼي/إجيادذمؼؾوبذالؽدر/ضربذالؽدرذ
مبؼؾوبهذ(ذنشاطذ2ذصذ.)20
 -3كتابة ذمدألة ذلػظقة ذوتطؾب ذحؾفا ذإجيادذ
ناتجذقدؿةذسددذكدريذسؾىذسددذكدريذ
آخرذ(دؤالذ0ذصذ)22ذ
ذذذذذذ-5ذحلذمدائلذلػظقةذ(ذدؤالذ2ذصذ)22ذذذذذذذذ
الثامن

اخلاصقةذ

 -0ذالتحؼق ذمن ذأن ذسؿؾقة ذضرب ذالؽدورذ

ذ

ومجعفاذسؿؾقةذتبدوؾقةذ

التبدوؾقة-
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اخلاصقةذ

ذ(ذمثالذ0ذصذ/23ذمثالذ2ذصذ)24

التجؿقعقة-

(تدروبذصذ)25

خاصقةذ

 -2ذالتحؼق ذمن ذأن ذسؿؾقة ذضرب ذالؽدورذ

التوزوعذ

ومجعفاذسؿؾقةذجتؿقعقةذ(ذمثالذ0ذصذ)24
-3ذتوزوعذالضربذسؾىذمجعذوررحذالؽدور.ذ
(ذمثالذصذ25ذ/ذنشاطذصذ)26ذ
-4ذإخراجذالعاملذادلشرتكذذ

 -7ثبات أداة التحميؿ:

تـ التأكد مف ثبات التحميؿ عبر الكشؼ عف مدل االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي تكصمت

إلييا الباحثة كنتائج التحميؿ التي تكصؿ إلييا المختصكف في مجاؿ تدريس الرياضيات ,كقد اختارت

الباحثة معممة رياضيات لمصؼ السادس كالسابع األساسي ,كطمبت منيا القياـ بعممية التحميؿ بشكؿ
مستقؿ ,ثـ قامت الباحثة باستخداـ معادلة ىكلستي كالتي تأخذ الصكرة التالية:
)2 (C1,2

C1 + C2

( طعيمة)226 :2004,

= R

حيث:

 :C1عدد فئات تحميؿ الباحثة.
 :C2عدد فئات تحميؿ المعممة.

 :C1,2عدد فئات االتفاؽ بيف تحميؿ الباحثة كتحميؿ المعممة.
جدكؿ ()4-2

جدكؿ تحميؿ المحتكل مف قبؿ الباحثة كمعممة رياضيات
تحميؿ الباحثة

تحميؿ المعممة

نقاط التفاؽ

نقاط الختالؼ

معامؿ الثبات

مفاىيـ

8

7

7

1

0.93

تعميمات

7

7

7

0

1.00

ميارات

31

29

29

2

0.96

المجمكع

46

43

43

3

0.966
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كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ ثبات التحميؿ بالنسبة لممفاىيـ بمغ  ,0.93كالتعميمات

بمغ  ,1.00كأما بالنسبة لمميارات بمغ معامؿ الثبات  ,0.96كقامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات

لفئات التحميؿ ككؿ حيث بمغ  ,0.966كىك معامؿ ثبات عاؿ.

كمف خالؿ تحميؿ المحتكل السابؽ تـ بناء اختبار التفكير اإلبداعي حيث شممت األسئمة

المفاىيـ كالتعميمات كالميارات بحيث يتضمف كؿ سؤاؿ ميارات التفكير اإلبداعي الثالث (طالقة-
مركنة -أصالة).
ثانيان :اختبار التفكير اإلبداعي:
أعدت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي بصكرتو األكلية حيث تككف مف  20سؤاالن في كحدة

"الكسكر العادية كالعمميات عمييا" ,كأعدت الباحثة بنكد االختبار كما يمي:
 -1اليدؼ مف الختبار:

حيث ييدؼ االختبار إلى قياس مدل امتالؾ طالبات الصؼ السادس األساسي لميارات

التفكير اإلبداعي.

 -2تحديد ميارات التفكير اإلبداعي التي يقيسيا الختبار:
مف خالؿ االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة مثؿ دراسة كؿ مف أبك مزيد
( )2012كرياني ( )2011ك رمؿ ( )2010كأبك عاذرة ( ,)2010تـ تحديد الميارات التي يقيسيا
اختبار التفكير اإلبداعي كىي كالتالي :

أ -الطالقة  :القدرة عمى تكليد أكبر عدد ممكف مف االستجابات في فترة زمنية محددة لممشكمة
الرياضية ,كتحسب الدرجة بعدد األفكار.
ب -المركنة  :تعني القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة تجاه أم مشكمة رياضية ,تغيير مداخؿ الحمكؿ
ج -األصالة :قدرة الفرد عمى إنتاج حمكؿ نادرة كغير مكجكدة لدل المجمكعة التي ينتمي إلييا ,ككمما
قمت درجة شيكعيا زادت أصالتيا.
 -3إعداد الصورة األولیة لالختبار:
أعدت الباحثة عددان مف األسئمة التي تقيس ميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات كتـ إعداد

فقرات االختبار بحيث تككف:

 مناسبة لميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات.
 مناسبة لمستكل الطالبات.
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 كاضحة مف حيث المطمكب كالكتابة.
 مناسبة لمحتكل الكحدة ,بحيث كؿ سؤاؿ يشمؿ ( الطالقة كالمركنة كاألصالة).
كتككف االختبار في صكرتو األكلية مف ( )20سؤاالن مقاليان.
 -4كتابة تعميمات الختبار:
كذلؾ بكتابة تعميمات االختبار عمى الصفحة األكلى منو ,كالتي تؤكد عمى ما يمي:
 قراءة كؿ سؤاؿ بعناية . محاكلة اإلجابة عمى جميع فقرات االختبار حسب المطمكب. عدـ البدء باإلجابة حتى يؤذف لمطالب . -5تصحيح الختبار:
 الطالقة :تعطى الدرجة طبقان لعدد االستجابات التي تكتبيا الطالبة( لكؿ طالبة عمى حده) بالنسبة لمسؤاؿ,
كذلؾ بكاقع درجة لكؿ استجابة بعد حذؼ االستجابة المكررة كالتي ليس ليا عالقة بالمطمكب.

 المركنة:تعطى الدرجة لعدد مداخؿ الحؿ المختمفة مف االستجابات التي تعطييا الطالبة ( لكؿ طالبة عمى
حده ) ,كعدـ إعطاء الفكرة المكررة أكثر مف درجة.
 األصالة:كتقاس بالقدرة عمى ذكر إجابات غير شائعة في الجماعة التي ينتمي إلييا الطالبة ,كعمى ىذا

تككف درجة أصالة الفكرة مرتفعة إذا كاف تكرارىا اإلحصائي قميالن ,أما إذا زاد تكرارىا فإف درجة

أصالتيا تقؿ ,كقد اتبعت الباحثة في تقديرىا لدرجة األصالة معيار خير ا﵀ ( )13 :1981لتقدير

األصالة في التفكير اإلبداعي ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :

جدكؿ ()4-3
معیار تقدیر األصالة في اختبار التفكیر اإلبداعي
نسبة تكرار

%50 %40 %30 %20 %10 %9-1

%60

%70

%80

%90

الفكرة
الدرجة

10

9

8

7

6
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5

4

3

2

1

 -6تطبيؽ الختبار عمى عينة استطالعية:
تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة االستطالعية مككنة مف ( )30طالبة مف طالبات الصؼ السابع

األساسي مف نفس المدرسة كذلؾ بيدؼ:

 التحقؽ مف كضكح األسئمة كالتعميمات الخاصة باالختبار. -تحديد زمف االختبار كذلؾ مف أجؿ تحديد زمف االختبار المناسب قاـ الباحث بحساب متكسط

زمف استجابة أكؿ خمس طالبات تـ تسميـ أكراقيف كآخر خمس طالبات تـ تسيمـ أكراقيف فكجدت

الباحثة أف زمف االختبار ىك (  ) 80دقيقة.
 الحد األدنى لدرجة االختبار تساكم ( ,)69كالحد األعمى (.)156 التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي كالثبات لالختبار. -7صدؽ الختبار :
أكلن :صدؽ المحكميف:
تـ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف في مجاؿ المناىج

كطرؽ تدريس الرياضيات ,كما تـ عرضو عمى مجمكعة مف المعمميف ذكم الخبرة كذلؾ إلبداء آرائيـ
حكؿ أسئمة االختبار كذلؾ مف حيث:
أ -صياغة األسئمة كمدل كضكحيا لمطالب.
ب -مناسبة األسئمة لمستكل الطالب.
ت -إمكانية الحذؼ كاإلضافة.
كفي ضكء مالحظات السادة المحكميف تـ تعديؿ صياغة بعض األسئمة كاخراج االختبار في
صكرتو النيائية كما مكضح في ممحؽ رقـ ( ) 5
ثانيان :صدؽ التساؽ الداخمي:
تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مككنة
مف ( )30طالبة ,كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف ميارات كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار مع
الدرجة الكمية لالختبار.

كىي كما في الجدكؿ التالي:
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جدكؿ ()4-4
معامالت االرتباط بین المهارات الفرعیة لكل سؤال والمجموع الكلي للمهارة
معامؿ الرتباط
السؤاؿ

طالقة

مركنة

أصالة

األكؿ

**.703

**.776

**.581

الثاني

**.507

**.759

**.650

الثالث

**.668

**.539

**.491

الرابع

**.691

**.509

**.475

الخامس

*.370

**.463

*.397

السادس

*.450

**.477

**.571

السابع

**.560

*.404

*.450

الثامف

**.505

.340

**.487

التاسع

**.536

*.396

.283

العاشر

**.564

**.617

**.613

الحادم عشر

**.511

**.567

**.468

الثاني عشر

**.474

**.603

**.474

الثالث عشر

*.447

*.383

*.419

الرابع عشر

*.400

**.582

**.500

الخامس عشر

**.639

**.523

*.418

السادس عشر

**.521

.355

*.390

السابع عشر

**.482

**.581

**.544

الثامف عشر

**.653

**.746

**.576

**ر الجدكلية عند درجة حرية )  ( 29كعند مستكل دللة (( 0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية )  ( 29كعند مستكل دللة (( 0.05
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ميارات كؿ سؤاؿ ترتبط مع الدرجة الكمية لالختبار مما يدؿ

عمى أف االختبار عمى درجة مف االتساؽ كذلؾ بعد حذؼ الفقرات (  )11 ,4حيث أف ىذه الفقرات
كانت مرتبطة في بعد كاحد فقط ,كباقي األسئمة ارتبطت في بعديف عمى األقؿ ,كبذلؾ بقي عدد فقرات

االختبار ( )18فقرة كما مكضح في ممحؽ (.)5

 -8ثبات الختبار:
يقصد بثبات االختبار درجة االستقرار في درجات االختبار ,أم أنو لك أعيد تطبيؽ االختبار
عمى نفس أفراد العينة في نفس الظركؼ ,كقامت الباحثة بتقدير ثبات االختبار عمى أفراد العينة

االستطالعية بحساب كؿ مف :
أكلن :طريقة التجزئة النصفية:

تـ حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ,حيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ
ميارة مف ميارات االختبار ,ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط
بيف النصفيف.

2ر
 1ر

ث=

( عفان )711 :7991,

حيث أف:

ث :ثبات االختبار

ر :معامؿ االرتباط لبيرسكف كالجدكؿ التالي كضح ذلؾ.
كبحساب معامؿ االرتباط لبيرسكف بيف مجمكع الفقرات الزكجية كمجمكع الفقرات الفردية لالختبار

فكانت ( ر = *).768
كعميو فإف

ث = 0.868 = .768 × 2
.768 + 1

مما سبؽ نجد أف قيمة معامؿ الثبات ( ث =  ,) 0.868كىذه القيمة تدؿ عمى أف االختبار

يتمتع بدرجة عالية مف الثبات ,ك تطمئف الباحثة عمى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
ثانيان :ككدر ريتشاردسكف21 -
يسمى معامؿ التجانس كىك مؤشر لإلتساؽ الداخمي
ر=

ف ع - ²ـ (ف – ـ)
ع ( ²ف – )1

80

حيث أف :

ر :معامؿ صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار.
ـ :متكسط درجات الطمبة في االختبار.
ف :عدد فقرات االختبار.

ع :²تبايف درجات الطمبة في االختبار.
ككانت قيمة معامؿ الثبات ( )0.791كىك يشير إلى معامؿ ثبات عاؿ حيث يعد معامؿ الثبات عاؿ
إذ بمغ ( )0.75فأكثر.
 4.4.2مكاد الدراسة :
برنامج ككرت المعد لتدريس كحدة الكسكر العادية:
كىك البرنامج المعد مف قبؿ الباحثة يعتمد عمى دمج ميارات الككرت بجزأيو األكؿ (تكسعة
مجاؿ اإلدراؾ) كالرابع (اإلبداع) في كحدة الكسكر العادية ,حيث تككف مف دليؿ المعمـ الذم يكضح
آلية دمج ميارات الككرت بالكحدة المقترحة ,كدليؿ الطالب الذم يحتكم عمى أكراؽ عمؿ لمطالبات

تعالج كؿ ميارة مف ميارات الككرت كسنتناكؿ كؿ منيما بالتفصيؿ كالتالي:
أكلن :دليؿ المعمـ
يعرؼ بأنو حمقة الكصؿ بيف المخطط لفعاليات الدليؿ كالمنفذ ليا ,إذ يتـ عرض تصكرات

الخطط لتحقيؽ األىداؼ المرتبطة بالمكقؼ التعميمي مف خالؿ عرضو لمجمكعة مف النصائح
كاإلرشادات كالتكجييات لممعمـ بشأف تنفيذ األنشطة كالفعاليات المعدة (.المقاني كالجمؿ)139 :1999,
كقد تـ إعداد الدليؿ كفقان لمخطكات التالية:
 -1ىدؼ الدليؿ:
ييدؼ الدليؿ إلى تقديـ عرضان كافيان لدكر المعمـ في كيفية تدريس كحدة " الكسكر العادية

كالعمميات عمييا" باستخداـ برنامج ككرت لتعميـ التفكير مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف الكحدة,

كما يساىـ في مساعدة المعمـ عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل الطالبات في ىذه الكحدة بشكؿ خاص
كالرياضيات بشكؿ عاـ ,كيشمؿ الدليؿ بعض اإلجراءات كالخطكات التي تساعد المعمـ في تدريس

كحدة " الكسكر العادية كالعمميات عمييا".
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 -2محتكل الدليؿ:
يتككف الدليؿ مف مكضكعات الكحدة األكلى مف كتاب رياضيات الصؼ السادس الجزء األكؿ.
 -3بناء الدليؿ :
قامت الباحثة بإعداد الدليؿ بما يتكافؽ مع ميارات الجزء األكؿ كالرابع مف برنامج ككرت ,كما
ىك مكضح في ممحؽ رقـ ( ,)7حيث اشتمؿ الدليؿ عمى كؿ مف:
 األىداؼ السمككية لكؿ مكضكع دراسي.
 أىداؼ الميارات التفكيرية لكؿ مف الجزء األكؿ كالرابع مف برنامج ككرت.
 طريقة عرض الدرس كىي كالتالي:
 -0التمييد لمدرس مف خالؿ البدء مف الخبرات السابقة لمدرس.
 -2شرح المادة التعميمية (مكضكع الدرس).
 -3شرح الميارة التفكيرية المقصكدة كذلؾ مف خالؿ مثاؿ إيضاحي مع تكضيح المقصكد
بالميارة.

 -4تدريب جماعي لمطالبات حيث يعمؿ الطمبة في مجمكعات لإلجابة عمى األنشطة االثرائية
التي تقدميا المعممة ,كالتي تككف عمى شكؿ مكاقؼ مشكمة ليا عالقة بالدرس كتستخدـ
فييا الطالبة الميارة التفكيرية المقصكدة.
 -5مناقشة أفكار الطالبات كتقديـ تغذية راجعة ليف.
 -6تكميؼ الطالبات بالنشاط البيتي ,كيككف نشاط عمى شكؿ مكقؼ مشكؿ لو عالقة بالدرس
كيتطمب استخداـ الميارة التفكيرية.
 خطكات سير الدرس في كؿ ميارة مف ميارات برنامج ككرت ك تشمؿ األىداؼ السمككية لكؿ
حصة أك درس ,الخبرات السابقة كبنكدىا االختبارية ,كالتقكيـ بأنكاعو.
 الجدكؿ الزمني لتنفيذ الدليؿ:
حيث استغرؽ تنفيذ البرنامج مف  4 -3أسابيع ,بكاقع خمس عشرة حصة دراسية,
كالجدكؿ( )4-7يكضح ذلؾ.
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جدكؿ ()4-5

الخطة الزمنية لتدريس الكحدة
الدرس

عنكاف الدرس

المكضكع

عدد الحصص

األكؿ

ضرب كسر عادم في كسر

 -ضرب كسر عادم في كسر

حصة كاحدة

 -تكظيؼ ضرب الكسكر في

حصة كاحدة

الثاني

ضرب عدد كسرم في كسر

 -ضرب عدد كسرم في كسر

عادم آخر

عادم آخر

عادم آخر

عادم آخر

إكماؿ نمط معيف مف الكسكر

إيجاد حاصؿ ضرب عدد كسرم

حصة كاحدة

 -ضرب عدد كسرم في عدد

حصة كاحدة

تقدير ناتج ضرب عدديف كسرييف

حصة كاحدة

قسمة كسر عادم عمى كسر

حصة كاحدة

كتابة مسائؿ لفظية تعتمد عمى

حصة كاحدة
حصة كاحدة

في كسر عادم بالتقدير

الثالث

ضرب عدد كسرم في عدد

الرابع

قسمة كسر عادم عمى

الخامس

قسمة كسر عادم عمى عدد

قسمة كسر عادم عمى عدد

كسرم

كسرم

كسرم

كسر عادم آخر

حصة كاحدة

كسرم آخر

عادم آخر

قسمة كسكر

تقدير قسمة كسر عادم عمى عدد

حصة كاحدة

السادس

قسمة عدد كسرم عمى كسر

قسمة عدد كسرم عمى كسر

حصة كاحدة

السابع

قسمة عدد كسرم عمى عدد

تقسـ الطالبة عدد كسرم عمى

حصة كاحدة

كسرم آخر

عدد كسرم آخر

الثامف

خصائص العمميات عمى

خصائص العمميات عمى الكسكر

حصة كاحدة

خاصية التكزيع

حصة

التاسع

مراجعة

مراجعة العمميات عمى الكسكر

حصة كاحدة

كسرم

عادم

الكسكر

عادم

(التجميع-التبديؿ)

بشكؿ عاـ

خمس عشرة حصة

المجمكع
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ثانيان :دليؿ الطالب
كيتككف مف أكراؽ عمؿ لمطالبات ,بحيث كؿ كرقة عمؿ تحتكل عمى تدريبات عمى ميارة أك

ميارتيف مف ميارات برنامج ككرت ,كأنشطة بيتية عمى كؿ ميارة ,كتـ عرضو عمى مجمكعة مف
المحكميف كفي ضكء مالحظات السادة المحكميف ,تـ إخراجو بصكرتو النيائية المرفقة في ممحؽ رقـ

(.(8

 4.5ضبط متغيرات الدراسة:
تأكدت الباحثة مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة قبؿ تطبيؽ التجربة ,فقد تـ

استخداـ اختبار "ت" لممقارنة بيف متكسطي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات التالية:
 -1التحصيؿ العاـ:

وذلك بالرجوع إلى كشوف درجات الطالبات ,وحساب متوسطات الدرجات فً التحصٌل العام .
 -2التحصيؿ في الرياضيات :
أيضان بالرجكع إلى كشكؼ درجات الطالبات في مادة الرياضيات في الصؼ الخامس األساسي
 -3العمر الزمني:
حٌث تم الرجوع إلى سجل األحوال وحساب متوسطات األعمار ودالل الفروق.
وجدول (ٌ )4-8وضح تكافؤ مجموعتً الدراس فً المتغٌرات السابق .

المتغيرات
انححصُم
انعبو
انححصُم
ٍِ
انسَبضُبت
انعًس
انصيٍُ

جدكؿ ()4-6
تكافؤ مجموعتي الدراسة
في )التحصیل العام ،التحصیل في الریاضیات ،العمر(
المجمكعة
قًُة
قًُة
العدد المتكسط االَحساف
اندالنة
"ت"
انًعُبزٌ
0.506
0.074 117.41
680.5
35
التجريبي
121.81
682.6
35
الضابط
0.913
0.195
14.43
69.74
35
التجريبي
الضابط

35

70.42

14.94

التجريبي
الضابط

35
35

10.987
10.986

0.550
0.552

0.009

قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.05كدرجة حرية( 1.994 = )68
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0.901

سحىي
اندالنة
غير
دال
غير
دال
غير
دال

قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.01كدرجة حرية (2.648= )68

كتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة
الضابطة في كؿ مف المتغيرات " التحصيؿ العاـ -التحصيؿ في الرياضيات -العمر الزمني" ,كبالتالي
يمكننا االطمئناف إلى تكافؤ المجمكعتيف في تمؾ المتغيرات كتطبيؽ الدراسة عمى العينة.

 4.6مستكل التفكير اإلبداعي:
تـ تطبيؽ اختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات الذم أعدتو الباحثة قبؿ إجراء التجربة عمى

إحصائيا باستخداـ اختبار (ت)
طمبة المجمكعة التجريبية كالضابطة  ,كتـ رصد درجا تيـ  ,كمعالجتيا
ن
لبحث الفرؽ بيف متكسطي المجمكعتيف المستقمتيف كتتمخص نتائج المعالجة في جدكؿ ( )4-9
جدكؿ ( )4-7

دللة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي القبمي
ميارات التفكير المجمكعة

عدد

اإلبداعي
الطالقة
المركنة
األصالة

المتكسط

النحراؼ

األفراد

الحسابي

المعيارم

الضابطة

35

18.62

7.87

التجريبية

35

17.25

5.98

الضابطة

35

18.68

6.71

التجريبية

35

18.11

6.80

الضابطة

35

32.85

13.72

التجريبية

35

30.97

14.56

قيمة "ت" مستكل

المحسكبة الدللة
0.820
0.354
0.557

غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.05كدرجة حرية( 1.994 = )68
قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.01كدرجة حرية (2.648 = )68

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة في كؿ مف الميارات الثالثة أصغر مف قيمة
"ت" الجدكلية فيي غير دالة عند مستكل داللة (.)0.01
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 4.7خطكات الدراسة:
 -1االطالع عمى الدراسات كالبحكث التربكية المتعمقة بتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في
الرياضيات كمكاد أخرل .

 -2إعداد دليؿ المعمـ بما يتناسب مع ميارات الجزء األكؿ كالرابع مف برنامج ككرت لتعميـ
التفكير.
 -3إعداد اختبار التفكير اإلبداعي لطالبات الصؼ السادس األساسي.
 -4تطبيؽ االختبار استطالعيان عمى مجمكعة مف طالبات الصؼ السابع.
 -5التأكد مف تكافؤ عينة الدراسة كالمتمثمة في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ,كذلؾ
باستخداـ اختبار (.)T-test

 -6البدء بالتدريس باستخداـ برنامج ككرت ( الجزء األكؿ كالرابع) كذلؾ ابتداء مف  29سبتمبر
إلى  27أكتكبر لمعاـ الدراسي 2013ـ.

 -7تصحيح االختبار كرصد الدرجات.
 -8تحميؿ النتائج كمعالجتيا إحصائيان كتفسيرىا.
 -9تقديـ التكصيات كالمقترحات.

 4.8المعالجات اإلحصائية:
لمتحقؽ مف صحة الفركض قامت الباحثة باستخداـ برامج ( )SPSSكىك كالتالي:
 -1اختبار ( )T-testلحساب داللة الفركؽ لعينتيف مستقمتيف.
 -2اختبار ( )T-testلحساب داللة الفركؽ لعينتيف مرتبطتيف.
 -3قياس حجـ التأثير Effect sizeلممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع.
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انفصم اخلامش

نتائج اندراصت وتفضريها
 نتائج السؤاؿ األكؿ كتفسيره
 نتائج السؤاؿ الثاني كتفسيره
 نتائج السؤاؿ الثالث كتفسيره
 نتائج السؤاؿ الرابع كتفسيره
 نتائج السؤاؿ الخامس كتفسيره
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الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة كمناقشتيا
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات في تنمية

ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ السادس األساسي.

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ اختبار التفكير اإلبداعي الذم أعدتو الباحثة عمى عينة الدراسة
المككنة مف طالبات الصؼ السادس األساسي بمحافظة شماؿ غزة ,كبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ جمع

البيانات كتفريغيا إحصائيا ,كذلؾ لمتحقؽ مف فركض الدراسة ,ثـ تفسير البيانات في ضكء الدراسات
السابقة كاألدبيات.
كفيما يمي عرض كتفسير لنتائج الدراسة كمناقشتيا:

 5.1السؤاؿ األكؿ:
ينص السؤاؿ األكؿ عمى:
" ما البرنامج المعد لتدريس كحدة الكسكر العادية في ضكء برنامج ككرت ؟ "
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باعداد اإلطار العاـ لأنشطة الخاصة بالبرنامج
المقترح ,كالذم تـ تكضيح محتكياتو في الفصؿ الرابع ,كبعد مراجعتو كعرضو عمى السادة المحكميف

أصبح غي صكرتو النيائية كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ ()5

 5.2السؤاؿ الثاني:
ينص السؤاؿ الثاني عمى:
" ما ميارات التفكير اإلبداعي الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي ؟ "
كلإلجابة عمى السؤاؿ الثاني كالذم ينص عمى:
فمف خالؿ االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة كالبحكث ,اتفؽ الباحثيف مثؿ ,عبيد
كعفانة ( ,)2003الجالد ( ,)2006زايد كشاىيف ( ,)2009عمى الميارات التفكير اإلبداعي التالية:

( الطالقة -المركنة -األصالة).
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 5.3السؤاؿ الثالث:
ينص السؤاؿ الثالث عمى:
" ما أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي (طالقة-

مركنة -أصالة) لدل طالبات الصؼ السادس األساسي؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بالتحقؽ مف الفرضيات الصفرية التالية:

 5.3.1الفرض األكؿ:
كالذم ينص عمى " ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق

البعدي الختبار التفكٌر اإلبداعً فً مهارة الطالقة "

كلمتحقؽ مف صحة الفرض قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار ليفيف لمتأكد مف تجانس العينتيف

كقد بمغ مستكل الداللة ( ,)0.108كىذه القيمة أكبر مف مستكل المعنكية المفترض عند ()0.05
األمر الذم يؤكد تجانس تبايني المجمكعتيف ,كاستخدمت الباحثة اختبار "ت"  T-testلحساب داللة

الفركؽ بيف المجمكعتيف المستقمتيف ,كحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كذلؾ
لمتعرؼ عمى أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تنمية ميارة " الطالقة" لدل طالبات الصؼ السادس

األساسي بغزة ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدكؿ ""5-1

دللة الفركؽ بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير
اإلبداعي البعدم في ميارة ( الطالقة )

المجمكعة

العدد

المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

الضابطة 35

20.60

6.84

التجريبية 35

31.22

9.01

قيمة"ت"
5.55

مربع

الدللة
دالة **

إيتا

0.311

* قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.05كدرجة حرية( 1.994 = )68

** قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.01كدرجة حرية (2.648 = )68
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حجـ

التأثير
كبير

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة لميارة الطالقة أكبر مف قيمة "ت"

الجدكلية كذلؾ عند درجة حرية( )68كمستكل داللة ( ,)0.01كبالتالي نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ
الفرض البديؿ ,أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α = 0.01بيف متكسط
درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار

التفكٌر اإلبداعً فً مهارة الطالقة ,حيث أنو كاف كاضحان في الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي
لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية أكبر مف المتكسط الحسابي لدرجات قريناتيف في المجمكعة

الضابطة في ميارة الطالقة مما يؤكد فاعمية برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير االبداعي لدل
الطالبات.
كتعزك الباحثة النتائج السابقة لما يمي:
 -1تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات أتاح لمطالبات حؿ مشكالت مرتبطة بكاقؼ
حياتيف مما عمؿ عمى طالقة التفكير لدييف.
 -2حسف برنامج ككرت مف تطبيؽ الطالبات لممعرفة الرياضية ,ككاف ذلؾ جميان مف خالؿ كتابة
الطالبة ألكبر عدد ممكف مف اإلجابات كالحمكؿ لمسؤاؿ الكاحد في اختبار التفكير اإلبداعي

البعدم.

 -3ساىـ برنامج ككرت في تكليد العديد مف األفكار اإليجابية كمعالجتيا.
حجـ التأثير:
كلمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة ىي فركؽ تعكد إلى متغيرات الدراسة كليست مف قبيؿ

العشكائية قامت الباحثة بحساب حجـ األثر عف طريؽ إيجاد قيمة مربع إيتا باستخداـ المعادلة التالية:
مربع إيتا ( = )  ²

( عفانة)42 :2000,

ت²

ت + ²درجة الحرية

حيث أف " :ت :" ²مربع قيمة "ت" المحسكبة

درجة الحرية = 68= n1+n2 -1

جدكؿ ""5-2

القيـ المرجعية لتحديد مستكيات حجـ التأثير
حجـ التأثير
صغير

متكسط

كبير

0.01 <  ²

0.14 <  ² < 0.01

0.14 >  ²
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كبالتطبيؽ عمى المعادلة السابقة فإف (  ,0.311 = )  ²كبمقارنة ىذه القيمة بقيـ حجـ األثر

في جدكؿ " "5-2فإنيا تدؿ عمى أثر كبير لبرنامج ككرت في تنمية ميارة الطالقة لدل طالبات

الصؼ السادس.

كتتفؽ نتائج الفرض األكؿ كالتي تكصمت نتائجو بكجكد فركؽ بيف متكسطات درجات طالبات

المج مكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدم في ميارة (الطالقة ) مع نتائج
دراسات أخرل كظفت برامج كاستراتيجيات أخرل لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي كاثبتت فاعميتيا في
تنمية ميارة الطالقة ,مثؿ أبك مزيد ( ,)2012رمؿ ( ,)2010أبك عاذرة ( , )2010خطاب

(.)2007

 5.3.2نتائج الفرض الثاني:
كالذم ينص عمى " ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ) α ≤ 0.05
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق

البعدي الختبار التفكٌر اإلبداعً فً مهارة المركنة"

قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار ليفيف لمتأكد مف تجانس العينتيف كقد بمغ مستكل الداللة

( ,)0.578كىك بالتالي أكبر مف ( )0.05كبذلؾ نستنتج أف المجتمعيف متجانسيف.

كالختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت"  T-testلحساب داللة الفركؽ بيف
المجمكعتيف المستقمتيف ,كحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كذلؾ لمتعرؼ عمى أثر

تكظيؼ برنامج ككرت في تنمية ميارة " المركنة" لدل طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة ,كالجدكؿ
التالي يكضح ذلؾ:
جدكؿ ""5-3

دللة الفركؽ بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير
اإلبداعي البعدم في ميارة ( المركنة )

الحسابي

النحراؼ
المعيارم

قيمة"ت"

الدللة

المجمكعة

العدد

المتكسط

الضابطة 35

20.62

6.27

6.40

دالة **

التجريبية 35

30.65

6.81

* قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.05كدرجة حرية( 1.994 = )68
** قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.01كدرجة حرية (2.648 = )68
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مربع
إيتا

حجـ

التأثير

 0.375كبير

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيـ "ت" الجدكلية ,كبالتالي فإننا

نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
داللة (  ) α = 0.01بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة

الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار التفكٌر اإلبداعً فً مهارة المركنة ,حيث كاف جميان مف الجدكؿ
السابؽ أف المتكسط الحسابي لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية أكبر مف المتكسط الحسابي لدرجات

قريناتيف في المجمكعة الضابطة في ميارة المركنة مما يؤكد فاعمية برنامج ككرت في تنمية ميارات
التفكير االبداعي لدل الطالبات.

كتعزك الباحثة النتائج السابقة لما يمي:
 -1ساىـ برنامج ككرت في تنكيع إجابات الطالبات عمى أسئمة اختبار التفكير اإلبداعي بإيجاد
حمكؿ مختمفة لمسؤاؿ الكاحد.

 -2لبرنامج ككرت القدرة عمى جعؿ الطالبات أكثر ميارة في تناكؿ كاعطاء أفكار متعددة كطرؽ

مختمفة لحؿ المشكمة الرياضية ,فمثالن ميارة الربط تتيح لمطالبات الربط بيف المعرفة الرياضية

السابقة كالجديدة كبالتالي إيجاد حؿ آخر لممسألة ,ككذلؾ ميارة الحجر المتدحرج تسمح
لمطالبة بإيجاد حمكؿ متنكعة مف فكرة بسيطة ,كينطبؽ ذلؾ عمى العديد مف الميارات التفكيرية
لبرنامج ككرت.

 -3لبرنامج ككرت القدرة عمى جعؿ الطالبة بعيدة عف استخداـ نمط كاحد مف التفكير.
حجـ التأثير:
كلمتعرؼ أكثر عمى حجـ تأثير برنامج ككرت قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ,ككجدت أف

قيمة مربع إيتا)  ,0.375 = )²كىك حجـ تأثير كبير مما يؤكد عمى أثر برنامج ككرت لتعميـ
التفكير الكاضح في تنمية ميارة المركنة لدل طالبات المجمكعة التجريبية.
كتتفؽ نتائج ىذا الفرض التي أكدت متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدم في ميارة (المركنة ) مع نتائج كؿ مف الدراسات التالية:
صياـ( ,)2013رياني ( ,)2012أبك مزيد ( ,)2012أبك عاذرة (.)2010

 5.3.3نتائج الفرض الثالث:
كالذم ينص عمى " ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ) α ≤ 0.05بيف

متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق البعدي

الختبار التفكٌر اإلبداعً فً مهارة األصالة"
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قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار ليفيف لمتأكد مف تجانس المجتمعيف كقد بمغ مستكل الداللة

( ,)0.667كىك بالتالي أكبر مف ( )0.01كبذلؾ نستنتج أف المجتمعيف متجانسيف.

كالختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت"  T-testلحساب داللة الفركؽ بيف

المجمكعتيف المستقمتيف ,كحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كذلؾ لمتعرؼ عمى أثر
تكظيؼ برنامج ككرت في تنمية ميارة " األصالة" لدل طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة,

كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدكؿ ""5-4
دللة الفركؽ بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
اختبار التفكير اإلبداعي البعدم في ميارة (األصالة )
المجمكعة العدد
الضابطة

35

التجريبية

35

الحسابي

النحراؼ

المعيارم

قيمة"ت"

الدللة

مربع

حجـ

المتكسط

39.28

19.92

3.73

دالة **

0.017

كبير

58.25

إيتا

التأثير

22.46

* قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.05كدرجة حرية( 1.994 = )68

** قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.01كدرجة حرية (2.648 = )68

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيـ "ت" الجدكلية ,كبالتالي فإننا

نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
داللة (  ) α = 0.01بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة

الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار التفكٌر اإلبداعً فً مهارة األصالة ,حيث كاف الفرؽ جميان في

المتكسط الحسابي لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية كدرجات طالبات المجمكعة الضابطة في ميارة
األصالة كما في الجدكؿ السابؽ.
كتفسر الباحثة النتيجة السابقة بما يمي:
 -1لبرنامج ككرت القدرة عمى تحسيف إجابات الطالبات مف خالؿ إيجاد حمكؿ جديدة كغير مألكفة
بالنسبة إلجابات قريناتيا.

 -2أتاح برنامج ككرت لمطالبات التعامؿ مع المشكمة الرياضية بطرقة تجعؿ الطالبة تكظؼ
المعارؼ الرياضية السابقة لخمؽ كايجاد حؿ جديد غير مألكؼ .فالمعرفة السابقة ليا أىمية
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كبرل في تشكيؿ المعرفة الجديدة ,كىذا ما أكدت عميو ميارات الككرت مثؿ ميارة تحدم

المفيكـ كالمدخالت العشكائية كغيرىا مف الميارات.

 -3تشجيع المعممة لإلجابات غير الشائعة حفز الطالبات عمى إيجاد حمكؿ أخرل غير مألكفة.
حجـ التأثير:
كلمتعرؼ أكثر عمى حجـ تأثير برنامج ككرت قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ,كأظيرت

النتائج أف قيمة مربع إيتا ( 0.017 = )²كىي تشير إلى حجـ تأثير كبير ,مما يدؿ عمى أثر برنامج
ككرت في تنمية ميارة األصالة لدل طالبات التجريبية.
كتتفؽ نتائج ىذا الفرض التي أكدت متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدم في ميارة (األصالة ) مع نتائج كؿ مف السممي

( ,)2012أبك مزيد ( ,)2012خطاب ( )2007ك الجالد (.)2006

 5.4السؤاؿ الرابع:
ينص السؤاؿ الرابع عمى:
ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة )  ) α ≤ 0.05بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار التفكیر

اإلبداعي في مهارات التفكير اإلبداعي ككؿ ؟

كلإلجابة عمى السؤاؿ قامت الباحثة بالتحقؽ مف الفرضية التالية:
" ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة )  ) α ≤ 0.05بيف متكسط درجات

طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار

التفكیر اإلبداعي في مهارات التفكير اإلبداعي ككؿ.

كالختبار صحة الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار"ت" لحساب داللة الفركؽ بيف

مجمكعتيف مستقمتيف كذلؾ لمتعرؼ عمى أثر تكظيؼ برنامج ككرت لتعميـ التفكير في تنمية ميارات

التفكير اإلبداعي ككؿ لدل طالبات الصؼ السادس األساسي ,كذلؾ لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة ,كجدكؿ "  "5-5كيضح ذلؾ:
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جدكؿ ""5-5

دللة الفركؽ بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار
التفكير اإلبداعي البعدم ككؿ.

الحسابي

النحراؼ

المعيارم

قيمة"ت"

الدللة

مربع

حجـ

المجمكعة العدد

المتكسط

الضابطة

35

80.02

19.77

5.713

دالة **

0.324

كبير

التجريبية

35

120.14

36.35

إيتا

التأثير

* قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.05كدرجة حرية( 1.994 = )68
** قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.01كدرجة حرية (2.648 = )68

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية ,ما

يعني رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي

البعدم ككؿ عند (  ,) α = 0.01حيث أف المتكسط الحسابي لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية
في اختبار التفكير االبداعي ككؿ أكبر مف متكسط قريناتيف في المجمكعة الضابطة.
كتفسر الباحثة النتيجة السابقة بما يمي:
 -1أف برنامج ككرت ككنو برنامج جديد عمى البيئة التعميمية زاد مف تشكيؽ الطالبات لمدركس حيث
كؿ حصة ميارة مختمفة عف األخرل ,فتنتظر الطالبة في كؿ حصة شيء جديد.
 -2يسعي البرنامج أيضان لتبسيط فيـ الطالبات لممعمكمات بما يتكافؽ مع قدرات كؿ طالبة.
 -3عمؿ المجمكعات زاد مف تعزيز المفاىيـ ,كتنكع طرؽ التفكير ,كاتباع خطكات معينة لحؿ
المشكمة الرياضية ,كىك بذلؾ ييتـ بميارات التفكير اإلبداعي ككؿ.

كعند حساب حجـ التأثير تبيف لمباحثة أف قيمة مربع إيتا ( 0.324 = )²كىي تدؿ عمى
حجـ تأثير كبير لبرنامج ككرت ,كىذا ما يؤكد عمى أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تنمية ميارات

التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ السادس األساسي كىذه النتائج تتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف
(صياـ( ,)2013,أبك مزيد( ,)2012,أبك عاذرة( ,)2010,رمؿ( ,)2010,خطاب,)2007,

( الجالد.)2006,
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 5.6ممخص نتائج الدراسة:
بعد عرض النتائج كتفسيرىا لخصت الباحثة ىذه النتائج بما يمي:
 -1تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α = 0.01بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار التفكٌر

اإلبداعً فً مهارة الطالقة.
 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α = 0.01بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار التفكٌر
اإلبداعً فً مهارة المركنة.

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α = 0.01بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار التفكٌر

اإلبداعً فً مهارة األصالة.

 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) α = 0.01بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبٌق البعدي الختبار التفكٌر

اإلبداعً فً مهارات التفكير اإلبداعي ككؿ.

 5.7التعميؽ العاـ عمى نتائج الدراسة:
كبتفحص نتائج الدراسة إجماالن نجد أف ىناؾ أثر ايجابي لدكر برنامج ككرت لتعميـ التفكير

(تكسعة مجاؿ اإلدراؾ ,اإلبداع ) في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ,فالمتمعف لنتائج الدراسة يجد أف

كؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كانتا متجانستيف في المتغيرات ( التحصيؿ العاـ ,التحصيؿ
في الرياضيات ,العمر الزمني) ,كبعد إخضاع المجمكعة التجريبية لممعالجة برز فرقان داالن

إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ,مما يعكس أثر البرنامج في رفع مستكل
التفكير اإلبداعي لدل الطالبات.

كتعزك الباحثة النتائج السابقة إلى ما يمي:
 -1أف برنامج ككرت أتاح لمطالبات طرح األفكار كمناقشتيا سكاء كاف مع المعممة أـ مع
قريناتيف ,مما يساعد في إيجاد حمكؿ متنكعة ,كالنظر لممشكمة مف أكثر مف جانب.

-2

حقؽ برنامج ككرت تنكع التعمـ مف حيث تنكع عرض المحتكل بمياراتو المختمفة ,مما يجعؿ

الحصة الدراسية متنكعة كمتجددة كبعيدة عف الممؿ.
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-3

يعتبر برنامج ككرت أسمكب جديد بالنسبة لمطالبات مما يدفعيف لمتعمـ كالتشكيؽ كجذب

االىتماـ نحك تعمـ الرياضيات.

 -4دمج ميارات ككرت األكؿ ( تكسعة مجاؿ اإلدراؾ) يساعد عمى تكسيع مدارؾ الطمبة بميارات
تساعدىـ عمى دراسة المكقؼ مف جميع جكانبو ,كتكجيو أفكارىـ بشكؿ ىادؼ.

-5

دمج ميارات ككرت الجزء الرابع ( اإلبداع ) يتيح الفرصة لمطمبة عمى اليركب الكاعي مف
حصر األفكار ,كانتاج أفكار جديدة.

 5.8تكصيات كمقترحات الدراسة
في ضكء أىداؼ الدراسة ,كمراحؿ تنفيذىا كما أسفرت عنو مف نتائج ,عرضت الباحثة

التكصيات كالمقترحات التالية:
أ -تكصيات الدراسة:

 -1ضركرة تفعيؿ برنامج ككرت في تعميـ التفكير في مادة الرياضيات لمصؼ السادس األساسي
بغزة كذلؾ ألثره في تنمية ميارات التفكير االبداعي.
 -2ضركرة تضميف دكرات تدريب المعمميف مادة خاصة ببرامج تعميـ التفكير كبرنامج ككرت
ككيفية تطبيقيا لتنمية التفكير االبداعي لدل الطمبة كخاصة طمبة الصؼ السادس األساسي.
 -3إعادة النظر في بناء مناىج الرياضيات لكافة المراحؿ كخاصة الصؼ السادس االساسي
بحيث تشمؿ ميارات التفكير اإلبداعي كالتنكيع فييا بما يتالءـ مع المرحمة العمرية.

 -4االىتماـ بمستكيات التفكير العميا في تعميـ كتعمـ الرياضيات لمطمبة كخاصة طمبة الصؼ
السادس األساسي.

ب -مقترحات الدراسة
تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:
 -1دراسة أثر تكظيؼ ب ارمج تنمية التفكير كخاصة ككرت في مناىج دراسية مختمفة عمى تنمية
ميارات أنكاع التفكير المختمفة.

 -2دراسة أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس اليندسة لمصؼ الثامف.
 -3دراسة أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس االحتماالت لمصؼ العاشر.
 -4دراسة مقارنة بيف أثر برامج تنمية ميارات التفكير مثؿ برنامج ككرت كالقبعات الست عمى
تنمية التفكير اإلبداعي لمراحؿ دراسية مختمفة.
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ملحق رقم ()1
قائم بأسماء المحكمٌن ألدوات الدراس
ى
الرقمى

االدمى

التخصصى

مكانىالطملى

-1ى

أ.د عزك عفانة

الجامعة اإلسالمية

-2ى

د .خالد السر

جامعة األقصى

أستاذ مشارؾ -مناىج طرؽ تدريس

-3ى

د .عمي نصار

جامعة األزىر

أستاذ مساعد -مناىج كطرؽ تدريس

-4ى

د .أسعد عطكاف

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -مناىج كطرؽ تدريس

-5ىى

د .عبد الكريـ فرج ا﵀

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -مناىج كطرؽ تدريس

-6ىى

د .خالد عبد القادر

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -مناىج كطرؽ تدريس

-7ى

د.إبراىيـ المشيراكم

جامعة القدس المفتكحة

أستاذ مساعد -مناىج كطرؽ تدريس

-8ى

أ .أركاح كرـ

مديرية تعميـ -شماؿ غزة

ماجستير رياضيات

-9ى

أ .كرـ أبك عاذرة

مدرسة بنات رفح اإلعدادية

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس-

لمبنات

رياضيات

-10ى

أ.آمنة أبك ميادم

مدرسة أبك جعفر المنصكر "أ"

بكالكريكس رياضيات

-11ى

أ .مناؿ عمي

مدرسة أبك تماـ األساسية

بكالكريكس رياضيات

لمبنات

العميا لمبنات "أ"

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

000

أستاذ دكتكر -مناىج كطرؽ تدريس

ملحق رقم ()2
تسهٌل مهم بحث
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ملحق رقم ()3

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد الدكتكر /األستاذ.......................................

الدرجة العممية..............................

حفظو ا﵀ كرعاه .

مكاف العمؿ.......................

السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو......

المكضكع  :تحكيـ تحميؿ محتكل

مرفؽ تحميؿ محتكل الكحدة األكلى ( الكسكر العادية كاألعداد الكسرية ) مف الجزء األكؿ مف كتاب
رياضيات الصؼ السادس األساسي ,كذلؾ ضمف بحث بعنكاف

" أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
لدل طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة"
كالمقدمة لنيؿ درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج كطرؽ تدريس /رياضيات بالجامعة
اإلسالمية – غزة

لذا أرجك مف حضرتكـ النظر في تحميؿ المحتكل المرفؽ ,كابداء كجيات النظر التي تركنيا مناسبة,
كذلؾ لسداد رأيكـ كخبرتكـ في ىذا المجاؿ.
كلكـ جزيؿ الشكر .......

الباحثة
ى
ى
ى
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ى

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد الدكتكر /األستاذ.....................................

الدرجة العممية.........................

حفظو ا﵀ كرعاه .

مكاف العمؿ. ......................

السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو......
المكضكع :تحكيـ اختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف :

" أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
لدل طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة"

كالمقدمة لنيؿ درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج كطرؽ تدريس /رياضيات بالجامعة

اإلسالمية – غزة

كتتطمب ىذه الدراسة في بعض إجراءاتيا إعداد اختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات لقياس

القدرة اإلبداعية لطالبات الصؼ السادس األساسي .

كالمرجك مف سيادتكـ قراءة االختبار كابداء كجية نظركـ في المفردات التي يتضمنيا االختبار مف

حيث:

 مدل كضكح كدقة تعميمات االختبار.
 مدل مناسبة الصياغة المغكية لمستكل طمبة الصؼ السادس.

 مدل مناسبة المفردات لقياس قدرة طالبات الصؼ السادس في ميارات التفكير اإلبداعي في
الرياضيات.

 إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما تركنو مناسبا مف مفردات االختبار.
كلسيادتكـ جزيؿ الشكر............
الباحثة
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ملحق رقم ()5
اختبارىالتفكورىاإلبداريىفيىوحدةىالكدورىالطادوظى

بيانات الطالبة :
اإلسـ ...................................................................... :

الشعبة ..................................................................... :

ىدؼ الختبار :
عزيزتي الطالبة /

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قدرتؾ عمى التفكير اإلبداعي في الرياضيات ,عمما باف درجتؾ في ىذا
االختبار لف تؤثر عمى نتيجتؾ في مبحث الرياضيات.

تعميمات الختبار:
 -1اقرئي كؿ سؤاؿ بعناية .
 -2حاكلي اإلجابة عمى جميع فقرات االختبار حسب المطمكب.
 -3اكتبي كؿ الحمكؿ الممكنة مع ترقيميا.

 -4ال تقمبي الصفحة كال تبدئي باإلجابة حتى يؤذف لؾ .

الباحثة
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 -1استخدمي العمميات (  ) ÷ ,× ,- ,+إليجاد ناتج ( ) 8 × 5
4

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

 -2إذا كاف طكؿ مستطيؿ  5متر  ,كعرضو  8متر
3

4

 جدم مساحتو ؟ أذكرم عددان مف المستطيالت التي ليا نفس المساحة ؟..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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 -3استخدمي العمميات (  ) ÷ ,× ,- ,+مع االستعانة باألقكاس في األماكف المناسبة بحيث
تككف كؿ المتساكيات اآلتية صحيحة:
1

أ-
ب-

3
5

1
2

1
4

=

1
5

5
4

=

3
4

 1صحيح

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 - 4قارني بيف الكسكر اآلتية بأكثر مف طريقةف ممكنة
3
8

2
5

3
4

7
10

..............................................................................................................
..................................................................................................... .........
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................
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 -5أكممي النمط التالي مف الكسكر:
, 8 , 4 , 2
1

1

1

.........................

جدم الحد الخامس مف النمط السابؽ بأكثر مف طريقة

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
................................................................................. .............
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

 -6أكتبي أكبر عدد ممكف مف الكسكر التي ليا نفس النمط السابؽ

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
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3
2
×
8
 -7استخدمي األشكاؿ التالية لتمثيؿ ناتج ضرب 3

 -8باستخداـ العمميات (  ) ÷ ,× ,- ,+جدم العدد الناقص في المثمث الثاني

1
2

5
6

3
8

 ١صحيخ

3
5

1
4

2
9
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 -9في السؤاؿ السابؽ:

جدم أكبر عدد ممكف مف العالقات المماثمة

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.......................................................................................................... ....
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

 -10الكزف عمى القمر = سدس الكزف عمى سطح األرض

كزف سامح  120كجـ عمى سطح األرض  ..كـ يزف سامح عمى سطح القمر ؟
جدم الناتج بطريقة جديدة غير مألكفة

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................
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 -11عند أبك سميـ  4تنكة زيت ,استيمكيا بالكامؿ في  13 2يكمان.....
1

3

كـ كاف يستيمؾ أبك سميـ مف الزيت يكميا ﵁ عمما ﵁ بأف سعة تنكة الزيت  18لت انر

جدم الحؿ بطريقة جديدة تختمؼ عف زميالتؾ ...

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

 -12إذا كاف كؿ كيمك فراكلة ينتج  0 3كيمك مربى..
1

كـ كيمك فراكلة نحتاج لصنع  7 2كيمك مف المربى؟
1

جدم الحؿ بطريقة جديدة غير مألكفة
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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-13حكلي ما يأتي إلى كسر غير حقيقي بطرؽ جديدة كمختمفة عف زميالتؾ.
4 3 , 2 4
1

1

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

-14أجيبي حسب المطمكب
2
 -1أم الكسكر التالية أكبر مف الكسر 5
1
12
8
1
( ) 5 , 25 , 35 , 10
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
5
 -2أم الكسكر التالية أصغر مف الكسر 6
6
16 11 21
( ) 6 , 18 , 12 , 30
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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 -15جدم ناتج ما يأتي بأكثر مف طر ف
يقة مستخدمةن خكاص العمميات عمى الكسكر:
1
1
1
×
×
4
6
5 -0
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

1
2
3
+
+
3
7
5 -2
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................

-16أكتبي أكبر ف
ف
ممكف مف األعداد الكسرية التي عند تقديرىا تعطي العدد الصحيح 8
عدد
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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4
-17أكتبي أكبر عدد ممكف مف الكسكر بحيث تككف أصغر مف الكسر 5
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
............................................................................................. .
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

3
 -18أكتبي أكبر عدد ممكف مف الكسكر المكافئة لمكسر ..... 7
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
...................................................................................... ........

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد الدكتكر /األستاذ.....................................
الدرجة العممية.........................

حفظو ا﵀ كرعاه .

مكاف العمؿ. ......................:

السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو......
المكضكع :تحكيـ دليؿ معمـ كدليؿ طالب
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف :

" أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات
الصؼ السادس األساسي بغزة"

كالمقدمة لنيؿ درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج كطرؽ تدريس /رياضيات بالجامعة
اإلسالمية – غزة

كتتطمب ىذه الدراسة دليؿ معمـ يحتكل عمى خطكات السير في كؿ درس مع دليؿ طالي يشمؿ عمى

أكراؽ العمؿ المرفقة لكؿ حصة دراسية كفقان لبرنامج ككرت لتعميـ التفكير.

كأرجك مف سيادتكـ قراءة الدليؿ كابداء كجية نظركـ في خطكات سير الحصة مف حيث
 -أسمكب عرض المحتكل.

 مناسبة األنشطة لبرنامج ككرت لتعميـ التفكير .كلسيادتكـ جزيؿ الشكر............

الباحثة

حناف عبد العزيز
ذ
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ذ

دلولىالمطلمى
أخي المعمـ  /أختي المعممة:
السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو . . . .
ىذا دليؿ خاص بؾ ,يحدد لؾ الخطكط العريضة كاإلرشادات اليامة لتدريس كحدة الكسكر العادية

لمصؼ السادس األساسي في ضكء تكظيؼ برنامج ككرت لتعميـ التفكير.

كقد قامت الباحثة بإعداد دركس ىذه الكحدة كالتي تضمنت كؿ منيا عمى العناصر التالية:
 -عنكاف الدرس

 الفترة الزمنية لمدرس الخبرات السابقة كبنكدىا االختبارية -الكسائؿ التعميمية

 األىداؼ السمككية لمدرس خطكات تنفيذ الدرس -التقكيـ
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خطة تدريس الكحدة
الدرس

المكضكع

عدد الحصص

األكؿ

ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر

2

الثاني

ضرب عدد كسرم في كسر عادم

2

الثالث

ضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر

2

الرابع

قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر

2

الخامس

قسمة كسر عادم عمى عدد كسرم

2

السادس

قسمة عدد كسرم عمى كسر عادم

1

السابع

قسمة عدد كسرم عمى عدد كسرم

1

الثامف

خصائص العمميات عمى الكسكر

2

التاسع

مراجعة

1

األهدافىالطامظىلتدروسىالرواضواتى:ى
 اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفيـ الجكانب الكمية في البيئة كالتعامؿ مع المجتمع. إتاحػة الفرصػة لمتالميػذ لممارسػة طػرؽ التفكيػر السػميمة كػالتفكير االسػتقرائي كاالسػتنباطيكالتأممي.

 التأكيد عمى معرفة أهمٌ الرياضيات في حياتنا العامة كآثارها في التطكر الحضارم. تشجيع التالميذ عمى تككيف ميكؿ كاتجاىات سميمة نحك الرياضيات ك تذكقيا. تنمية الميارات الذهنٌ كاالبتكارات العممية. -تقدير دكر العمماء في نشأة الرياضيات.

 -استخداـ لغة الرياضيات في التعبير عف النفس كاالتصاؿ باآلخريف.

 إدراؾ دكر الرياضيات في التقدـ العممي كفي المكاد الدراسية األخرل. اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفيـ البيئة كالتعامؿ مع المجتمع. -ابتكار أساليب جديدة لحؿ المسائؿ الرياضية.

 -اكتساب مهارات أساسية الستخداـ التكنكلكجيا الحديثة في الرياضيات.

 تنميػة بعػض القػيـ اإليجابيػة مثػؿ الدقػة كالنظػاـ كالترتيػب كالمكضػكعية كالمثػابرة كاحتػراـ آراءاآلخريف.

 اكتساب بعض الميارات العممية مثؿ استخداـ األدكات اليندسػية كميػارات القيػاس كاإلنشػاءاتالعممية كتشغيؿ بعض األجيزة كاآلالت.
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األىداؼ اإلجرائية لكحدة الكسكر العادية :

أف تككف الطالبة قادرة عمى أف:

 -تضرب كسر عادم في كسر عادم آخر كتابيا.

 تضرب كسر عادم في كسر عادم آخر بالتمثيؿ اليندسي. تميز الكسر غير الحقيقي مف غيره كتحكلو لعدد كسرم. -تضرب عدد كسرم في كسر عادم آخر كتابيا.

 تضرب عدد كسرم في كسر عادم آخر ىندسيا. -تضرب عدد كسرم في كسر عادم بالتقدير.

 تضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر مع االختصار. -تقدر ناتج ضرب عدديف كسرييف.

 تجد العدد الصحيح السابؽ كالعدد الصحيح التالي لحاصؿ ضرب عدديف كسرييف بالتقدير. تجد خارج قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر. -تمثؿ خارج قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر

 تستنتج أف حاصؿ ضرب الكسر في مقمكبو = كاحد صحيح. -تكتب مسألة لفظية تعتمد عمى قسمة كسكر.

 تجد خارج قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر كتابيا. تقدر ناتج قسمة كسر عادم عمى عدد كسرم. تكمؿ نمط معيف مف أنماط الكسكر. -تقسـ عدد كسرم عمى كسر عادم.

 -تقسـ عدد كسرم عمى عدد كسرم آخر.

 -تستنتج أف عممية جمع الكسكر كضربيا عممية إبدالية.

 تستنتج أف عممية جمع الكسكر كضربيا عممية تجميعية. تستنتج أف عممية جمع الكسكر كضربيا تتمتع بخاصية التكزيع.برنامج ككرت لتعميـ التفكير ()The CoRT Thinking Program
كضع برنامج الككرت لتعميـ التفكير مف قبؿ دم بكنك في نياية السبعينات ثـ طكر في عاـ ,1992

كقد اشتؽ اسـ البرنامج مف الحركؼ األكلى لمؤسستو كالتي أنشأىا كأدارىا في بريطانيا كالتي عرفت

باسـ مؤسسة البحث المعرفي ) , ( Congnitive Research Trustكىك مف البرامج الحديثة
لتعميـ التفكير ,أثبت نجاحا كفعالية مف خالؿ التجريب الميداني في العديد مف الدكؿ.

محتكل البرنامج:
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يحتكم البرنامج عمى ستيف درسان في التفكير كتقسـ ىذه الدركس إلى ستة أجزاء بحيث يضـ كؿ جزء
عشرة دركس كيضـ الجزء الكاحد كتابان لممعمـ كعشر بطاقات عمؿ لمطمبة.

كقامت الباحثة بإعداد دركس ىذه الكحدة في ضكء ىذا البرنامج مكظفةن الجزء األكؿ منو كىك ( تكسعة

مجاؿ اإلدراؾ) كالجزء الرابع ( اإلبداع ).

كالجدكؿ التالي يكضح دركس (ميارات) كؿ مف الجزء األكؿ كالرابع:
تكسعة مجاؿ اإلدراؾ

اإلبداع

األكؿ

معالجة األفكار

نعـ ,ال ,إبداعي

الثاني

اعتبار جميع العكامؿ

الحجر المتدحرج

الثالث

القكانيف

المدخالت عشكائية

الرابع

النتائج المنطقية كما يتبعيا

معارضة الفكرة /المفيكـ

الخامس

األىداؼ

الفكرة السائدة /الرئيسية

السادس

التخطيط

تعريؼ المشكمة

السابع

األكلكيات الميمة األكلى

إزالة األخطاء

الثامف

البدائؿ كاالحتماالت كالخيارات

الربط

التاسع

الق اررات

المتطمبات

العاشر

كجيات نظر اآلخريف

التقييـ

الدرس

الجزء

ى
أىداؼ الميارات التفكيرية :

أف تككف الطالبة قادرة عمى أف:
-

تنظر إلى النقاط االيجابية كالسمبية لمفكرة

-

تستخدـ ميارة اعتبار جميع العكامؿ في مكاقؼ مختمفة.

-

تكظؼ ميارة القكانيف في مكاقؼ مختمفة.

 -تكظؼ ميارة النتائج المنطقية في حؿ المسائؿ المعطاة.

 تطبؽ ميارة التركيز عمى األىداؼ في مكاقؼ حياتية مختمفة.-

تحدد مفيكـ ميارة التخطيط.
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-

تتدرب عمى الجمع بيف الميارات ( معالجة األفكار -اعتبار جميع العكامؿ -النتائج المنطقية

كما يتبعيا -األىداؼ).

 تعدد خطكات تطبيؽ األكلكيات الميمة.-

تكلد أكبر عدد مف البدائؿ لحؿ مشكمة ما.

تختار أفضؿ البدائؿ المتاحة.

 -تكظؼ ميارة اتخاذ القرار في الحياة اليكمية.

 تتقف تكظيؼ ميارة كجيات نظر اآلخريف في المكاقؼ المختمفة -تستخدـ ميارة نعـ – ال – إبداعي في تكليد األفكار.

 -تستخدـ ميارة الحجر المتدحرج في تكليد أفكار غريبة.

 تستخدـ ميارة المدخالت العشكائية في تكليد أفكار غريبة. تستخدـ تحدم المفيكـ  /الفكرة في تكليد أفكار غريبة تستخدـ ميارة الفكرة المييمنة في تكليد أفكار غريبة. تكظؼ ميارة تعريؼ المشكمة في الدرس. -تربط ميارة إزالة األخطاء بالدرس.

 تكظؼ الربط في حؿ أنشطة الدرس. -تستخدـ ميارة المتطمبات في حؿ المسائؿ المعطاة.

 تكظؼ ميارة التقييـ في الحكـ عمى األفكار كالمكاقؼطريقة عرض الدرس :
 -1التمييد لمدرس مف خالؿ البدء مف الخبرات السابقة لمدرس 5 ( .دقائؽ )
 -2شرح المادة التعميمية (مكضكع الدرس) 20 .دقيقة

 -3شرح الميارة التفكيرية المقصكدة كذلؾ مف خالؿ مثاؿ إيضاحي مع تكضيح المقصكد بالميارة
 5 (.دقائؽ )

 -4تدريب جماعي لمطمبة حيث يعمؿ الطمبة في مجمكعات لإلجابة عمى األنشطة اإلثرائية التي
يقدميا المعمـ ,كالتي تككف عمى شكؿ مكاقؼ مشكمة ليا عالقة بالدرس كيستخدـ فييا الطالب

الميارة التفكيرية المقصكدة 10 ( .دقائؽ )

 -5مناقشة أفكار الطمبة كتقديـ تغذية راجعة ليـ 5 ( .دقائؽ )
 -6تكميؼ الطمبة بالنشاط البيتي ,كيككف نشاط عمى شكؿ مكقؼ مشكؿ لو عالقة بالدرس
كيتطمب استخداـ الميارة التفكيرية.

031

الدرسىاألول:ىضربىكدرىراديىفيىكدرىراديىآخرى
الحصظىاألولىى
ىالوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
ىاألهدافىالدلوكوظ:ى
 -1أف تجد الطالبة حاصؿ ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر.
 -2أف تحدد الطالبة النقاط االيجابية كالسمبية لفكرة ما .
الخبراتىالدابقظ:ى
 -ضرب األعداد الصحيحة.

 تبسيط الكسكر إلى ابسط صكرة.البنودىاالختباروظى
أ -جدم ناتج ما يمي:
,2×4 ,

3×2

5×7

ب -اعيدم كتابة الكسكر التالية في ابسط صكرة:
2
4

,

3
12

,

2
10

الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.
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األىداؼ

خطكات التنفيذ

أف تجد الطالبة

تقكـ المعممة بالتمييد لمدرس عف طريؽ مناقشة التقكيـ

حاصؿ ضرب كسر

القبمي .

آخر كتابيا

عادم ثـ مثاؿ آخر مف طالبة أخرل.

عادم في كسر عادم تطمب المعممة مف إحدل الطالبات إعطاء مثاؿ عمى كسر
تقكـ المعممة بكتابة مثاؿ  1صفحة  3كتكضح خطكات

الحؿ لمطالبات.

التقكيـ
جدم قيمة كؿ مما يأتي
كاكتب الناتج في ابسط صكرة:
2
1
= 5 × 3
أ.
ب.

7
4
= 8 × 7

كتكضح المعممة أنو يمكف اختصار الكسر في ابسط صكرة.

ثـ تقكـ المعممة بمناقشة مثاؿ  2بمشاركة الطالبات.

تطمب المعممة مف الطالبات استنتاج طريقة ضرب كسر
عادم في كسر عادم.

تعرض المعممة النشاط التالي أماـ الطالبات لتكضيح ميارة

معالجة األفكار

" جدم أكبر عدد ممكف مف أزكاج الكسكر التي يككف
8
حاصؿ ضربيا = 35
ثـ اختارم أفضؿ تقدير لمكسر السابؽ
1
1
1
( ) 6 - 4 - 5

أف تحدد الطالبة
النقاط االيجابية
كالسمبية لفكرة

حددم النقاط السمبية كالنقاط االيجابية كالنقاط المثيرة في

المكقؼ السابؽ..

قبؿ اإلجابة عمى ىذه األسئمة عمينا أف نتعرؼ عمى ميارة
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نشاط رقـ ( )1في كرقة عمؿ

()1

تفكيرية تساعدنا عمى التفكير الجيد قبؿ الحكـ عمى الفكرة.

تقكـ المعممة بعرض شريحة لعنكاف الميارة كمفيكميا
كاليدؼ منيا.

" ميارة معالجة األفكار ال يقصد بو كبح قرار أك التسميـ بو,

كلكف يقصد بو ىك أف الشخص يتخذ قرار ما بعد النظر إلى

جانبي المسالة كليس قبؿ ذلؾ بأم حاؿ مف األحكاؿ "

تناقش المعممة مع الطالبات المكقؼ السابؽ كتحدد كؿ مف
 النقاط االيجابية :تذ ُكر تحميؿ األعداد لعكامميا األكلية :اكتساب ميارة تقدير الكسكر
 -النقاط السمبية :قد تكاجو الطالبات ذكات التحصيؿ

المنخفض صعكبة في تحميؿ األعداد ككذلؾ تقدير الناتج
 -النقاط المثيرة  :يمكف استخداـ التمثيؿ اليندسي في

تقدير الناتج.

يمكف التكصؿ إلى فكرة إبداعية لتقدير الناتج مثؿ أف تساؿ

الطالبة نفسيا كـ ثمنا في  35تقريبا..

أم عند قسمة  35عمى  8يككف الناتج  4ك كسكر

لذلؾ أفضؿ تقدير يككف الربع

تعرض المعممة عمى الطالبات مكقؼ آخر كتطمب مف

الطالبات العمؿ في مجمكعات ,كاإلجابة عمى كرقة العمؿ

خالؿ زمف كقدره  5دقائؽ.

تناقش المعممة مع الطالبات النشاط السابؽ.
تكمؼ المعممة الطالبات بالنشاط البيتي المرفؽ في كرقة
عمؿ  1لمتدرب عمى ميارة معالجة األفكار
ى
ى
ى
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متابعة النشاط البيتي

الدرسىاألول:ىضربىكدرىراديىفيىكدرىراديىآخرى
الحصظىالثانوظىى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 -1أف تكظؼ الطالبة ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر في إكماؿ نمط معيف مف الكسكر.
 -2أف تستخدـ الطالبة ميارة اعتبار جميع العكامؿ في مكاقؼ مختمفة.

الخبراتىالدابقظ:ى
 -ضرب كسريف عادييف.

 تبسيط الكسكر إلى ابسط صكرة.البنودىاالختباروظى
 جدم ناتج ما يمي:×

2
4

2
5

= ......

,

3
7

×

 اكتبي الكسكر التالية في ابسط صكرة4
12

,

1
3

= .....

9
24

الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.
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األىداؼ
أف تكظؼ الطالبة

خطكات التنفيذ
تقكـ المعممة بمراجعة ضرب الكسكر العادية عف طريؽ

ضرب كسر عادم في مناقشة التقكيـ القبمي.

أكممي النمط التالي بكتابة
كسريف آخريف :

كسر عادم في إكماؿ تكتب المعممة المثاؿ التالي:

نمط معيف مف الكسكر أكمؿ النمط التالي بكتابة كسريف آخريف :
1
1
1
,
,
8
2
32

التقكيـ

...... , ...... ,

1
3

,

1
1
,
12
6

...... ,

ثـ تناقش الحؿ أماـ الطالبات مع تكضيح خطكات الحؿ.
أف تستخدـ الطالبة

تعرض المعممة شريحة بعنكاف الميارة كمفيكميا كاليدؼ

ميارة اعتبار جميع

منيا.

العكامؿ في مكاقؼ

" ميارة اعتبار جميع العكامؿ تعني فحص جميع العكامؿ

مختمفة.

نشاط رقـ ( )1في كرقة عمؿ

()2

الممكنة كالمرتبطة بالمكقؼ أك الفكرة كأخذىا بعيف االعتبار"
مثاؿ :ضعي دائرة حكؿ أصغر الكسكر فيما يأتي:
1
1
2
1
,
×
,
5
5
3
5

4
1
4
,
,
35
7
5
ففي المثاؿ السابؽ عمينا اعتبار العكامؿ التالية:

 -قبؿ المقارنة بيف الكسكر عمينا تكحيد مقاماتيا.

 -مقارنة بسط كؿ كسر مع اآلخر لمعرفة أكبرىا.

تعرض المعممة عمى الطالبات مكقؼ آخر كتطمب مف

الطالبات العمؿ في مجمكعات ,كاإلجابة عمى كرقة العمؿ
خالؿ زمف كقدره  5دقائؽ.

تناقش المعممة مع الطالبات النشاط السابؽ.

تكمؼ المعممة الطالبات بالكاجب المنزلي المرفؽ في كرقة

عمؿ ( )2لمتدرب عمى ميارة معالجة األفكار
035

متابعة النشاط البيتي

الدرسىالثاني:ىضربىرددىكدريىفيىكدرىراديىآخرى
الحصظىالثالثظى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 -1أف تميز الطالبة الكسر غير الحقيقي.

 -2أف تجد الطالبة حاصؿ ضرب عدد كسرم في كسر عادم آخر.
 -3أف تكظؼ الطالبة ميارة القكانيف في مكاقؼ مختمفة.
الخبراتىالدابقظ:ى
-

تحديد األعداد الكسرية مف غيرىا.

 تحكيؿ العدد الكسرم إلى كسر غير حقيقيى
البنودىاالختباروظى
اختبار قصير:
 .1ضعي دائرة حكؿ العدد الكسرم
3
2
3
2
,
0
,
,
3
5
5
4
4
 .2حكلي األعداد الكسرية التالية لكسكر غير حقيقية:
9
8
.......= 1 24
,
...... = 2 12
الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

األىداؼ
أف تميز الطالبة

الكسر غير

خطكات التنفيذ
تناقش المعممة مع الطالبات االختبار القصير.

ثـ تطمب مف الطالبات إعطاء مثاؿ عمى عدد كسرم ك
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التقكيـ
ميزم كؿ كسر غير حقيقي

فيما يمي كحكليو إلى عدد

الحقيقي

كسر غير حقيقي.

كسرم:

تكتب المعممة المثاؿ التالي:

77 63 58 7 3
78 , 11 , 25 , 5 , 4

ميزم كؿ كسر غير حقيقي فيما يمي كحكلو إلى عدد

كسرم:
39 44 56 3
4 , 45 , 12 , 5
تكتب المعممة مثاؿ ( )1ص  6كتكضح طريقة الحؿ مع

التركيز عمى خطكات الحؿ.
أف تجد الطالبة

حاصؿ ضرب عدد

حؿ مثاؿ ( )2بمشاركة الطالبات.

جدم ناتج كؿ مف العمميات
التالية كاكتب الناتج في ابسط

صكرة:
-

كسرم في كسر عادم

آخر

تكتب المعممة التالي:
أف تكظؼ الطالبة

ميارة القكانيف في
مكاقؼ مختمفة

3
1
×
12
4
6
4
8 7

1
× 2

نشاط ( )1في كرقة عمؿ ()3

اذكرم القكاعد التي يجب اتباعيا عند ضرب عدد كسرم

في كسر عادم؟

قبؿ حؿ المسألة السابقة البد أف نتعرؼ عمى ميارة تفكيرية

جديدة

" ميارة القكانيف ىي كضع مجمكعة مف القكانيف كاألنظمة
كضكابط لتنظيـ حياة الناس كتسييميا كتحسيف عالقاتيـ مع

بعضيـ "

ثـ تناقش المعممة المثاؿ مع الطالبات .

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط رقـ ( )1في كرقة

العمؿ كمجمكعات في زمف قدرة خمس دقائؽ كتؤكد عمى
الكقت ,ثـ تناقش الحمكؿ مع المجمكعات .

نشاط بيتي :تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي

مرفؽ في كرقة عمؿ ()3
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متابعة النشاط البيتي

الدرسىالثاني:ىضربىرددىكدريىفيىكدرىراديىآخرى
الحصظىالرابطظى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 -1أف تجد الطالبة حاصؿ ضرب عدد كسرم في كسر عادم بالتقدير.

 -2أف تكظؼ الطالبة ميارة النتائج المنطقية كما يترتب عمييا في حؿ المسائؿ المعطاة.
الخبراتىالدابقظ:ى
 إيجاد حاصؿ ضرب كسر عادم في كسر عادم .البنودىاالختباروظى
جدم ناتج ما يمي:
1
1
×
4
8

,

1
1
×
3
6

الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.
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األىداؼ

خطكات التنفيذ

التقكيـ

أف تجد الطالبة

تكتب المعممة المثاؿ التالي  :قدر الناتج في كؿ مما يأتي:
8
3
99
1
× 6
,
× 00 9
14
100
6

قدرم الناتج في كؿ مما يأتي

حاصؿ ضرب عدد

كسرم في كسر عادم
بالتقدير.

تكضح المعممة طريقة تقدير الحؿ أماـ الطالبات
أف تكظؼ

في المثاؿ السابؽ اذا اخطات الطالبات في تقدير الناتج

الطالبة ميارة

ما النتائج المترتبة عمى ذلؾ؟

النتائج المنطقية

قبؿ االجابة عمى السؤاؿ السابؽ سنتعرؼ عمى ميارة تفكيرية

كما يترتب عمييا

جديدة ميارة " النتائج المنطقية كما يترتب عمييا كىي

في حؿ المسائؿ

النظر إلى المستقبؿ لرؤية النتائج الفكرية كالقصيرة كالمتكسط

المعطاة

كبيف طريقة التقدير :
1
5
أ= 100 9 × 8 .
1
1
ب100 99 × 19 11 .

نشاط ( )1في كرقة عمؿ ()4

كالبعيدة المدل لأعماؿ كالق اررات كالقكانيف كاالختراعات ".

تطمب المعممة مف الطالبات العمؿ كمجمكعات لحؿ نشاط
( )1المرفؽ في كرقة العمؿ كمف ثـ مناقشة ما تكصمت اليو
ىذه المجمكعات

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي المرفؽ في كرقة

عمؿ ()4

ى
ى
ى
ى
ى
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متابعة النشاط البيتي

الدرسىالثالث:ىىضربىرددىكدريىفيىرددىكدريى
الحصظى:ىالخامدظى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 أف تجد الطالبة ناتج ضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر مع االختصار. أف تطبؽ الطالبة ميارة األىداؼ في حؿ المسائؿ المعطاة.الخبراتىالدابقظ:ى
 تحكيؿ العدد الكسرم إلى كسر غير حقيقي. ضرب األعداد الصحيحة.البنودىاالختباروظى
 -أكممي :

1
5

= 3

5

,

6
7

= 2

20

 -جدم ناتج .......= 7 × 9 , ........= 6 × 5 , ....= 3 × 4 :

خطكات التنفيذ

األىداؼ

أف تجد الطالبة ناتج

تميد المعممة لمدرس مف خالؿ مناقشة التقكيـ القبمي.

عدد كسرم آخر في

كتقكـ بحمو أماـ الطالبات كتكضح خطكات الحؿ.

ضرب عدد كسرم في تعرض المعممة مثاؿ ( , )1أ مف الكتاب المدرسي
أبسط صكرة

ثـ تكتب مثاؿ ( ,)1ب كتقكـ بمناقشة الحؿ بمشاركة

الطالبات.

التقكيـ

 -1جدم ناتج الضرب في كؿ

مما يأتي :
3
3
= 6 8 × 4 10
أ.

3
2
1
ب= 4 × 1 7 × 5 3 -

تركز المعممة عمى خطكات الحؿ
تكتب المعممة مثاؿ ( )2ص 9

041

 -2حديقة مربعة الشكؿ ,طكليا
2
1
 3 5ـ كعرضيا  2ـ
2
جدم مساحتيا؟

ى
أف تطبؽ الطالبة

ميارة التركيز عمى
االىداؼ في حؿ

مسائؿ معطاة.ىىى

في المثاؿ السابؽ تسأؿ المعممة الطالبات عف األىداؼ

حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ ()5

التي يجب التركيز عمييا؟

كقبؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تعرض المعممة شريحة

تكضح

الميارة التفكيرية المستخدمة ميارة " التركيز عمى
األىداؼ تعني القدرة عمى كضع األىداؼ كالخطكات

التي تحققيا  ,يعني ما الشيء الذم تسعى إليو أك لماذا

قمت بيذا الشيء"

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة

العمؿ كمجمكعات كمف ثـ مناقشة الحمكؿ.

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي في كرقة

عمؿ ()5

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
040

متابعة النشاط البيتي

الدرسىالثالث:ىضربىرددىكدريىفيىرددىكدريىآخرى
الحصظ:ىالداددظى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
األهدافىالدلوكوظ:
 -أف تقدر الطالبة ناتج ضرب عدديف كسرييف.

 أف تجد الطالبة العدد الصحيح السابؽ كالعدد الصحيح التالي لحاصؿ ضرب عدديف كسرييفبالتقدير.

 -أف تكظؼ الطالبة ميارة

( معالجة األفكار -اعتبار جميع العكامؿ -النتائج المنطقية كما

يتبعيا -األىداؼ) لمكصكؿ لخطة سميمة لمحؿ.
ى
الخبراتىالدابقظ:ى
إيجاد حاصؿ ضرب عدديف كسرييف .
البنودىاالختباروظى
جدم ناتج ما يمي:
3
1
08 × 2 2
الودائلىالتطلوموظ:ى

,

4
2 5

3
× 04

جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

األىداؼ
أف تقدر الطالبة ناتج

خطكات التنفيذ

التقكيـ

تميد المعممة لمدرس مف خالؿ مناقشة التقكيـ القبمي.

ضرب عدديف كسرييف تكتب المعممة المثاؿ التالي:

قدرم ناتج كؿ مف عمميتي الضرب اآلتيتيف:
3
1
0 4 × 4 9
أ-
3
7
0 4 × 0 8
ب-

042

قدرم ناتج كؿ مف عمميتي

الضرب اآلتيتيف:
12
1
= 7 13 × 4 8

تقكـ المعممة بحؿ المثاؿ (أ) أماـ الطالبات مكضحة
خطكات الحؿ.

9
7
= 8 11 × 7 9

ثـ تناقش مثاؿ (ب) بمشاركة الطالبات .

أف تجد الطالبة العدد
الصحيح السابؽ

تتابع المعممة كتطمب مف الطالبات التفكير في المثاؿ

سؤاؿ  5صفحة  10مف

التالي:

الكتاب المدرسي

كالعدد الصحيح التالي مف خالؿ المثاؿ السابؽ جدم العدد الصحيح السابؽ كالعدد
لحاصؿ ضرب عدديف الصحيح التالي لناتج التقدير.
كسرييف بالتقدير

أف تكظؼ الطالبة

ميارة

( معالجة

األفكار -اعتبار جميع

العكامؿ -النتائج

المنطقية كما يتبعيا-
األىداؼ) لمكصكؿ

لخطة سميمة لمحؿ

ثـ تناقش الحمكؿ مع الطالبات

تكتب المعممة المثاؿ التالي:
1
1
قطعة أرض طكليا  21 2ـ كعرضيا  15 6ـ
إذا كاف سعر المتر المربع  ١٠٥دينار  ...قدرم سعر
األرض؟

استخدـ ( ميارة األىداؼ -اعتبار جميع العكامؿ -القكانيف )
ما ىي الخطة التي يجب كضعيا لمكصكؿ لمحؿ؟

تكضح المعممة لمطالبات أف اليدؼ مف السؤاؿ ىك حساب

سعر األرض لذلؾ يجب عمينا أف:

 -نحسب مساحة األرض باستخداـ القانكف :

المساحة= الطكؿ × العرض

 نضرب سعر المتر الكاحد بمساحة األرض ككؿ.تبيف المعممة لمطالبات أف ىذا ما نسميو التخطيط ثـ

تعرض شريحة تبيف مفيكـ الميارة.

" ميارة التخطيط عبارة عف ميارة تفكيرية تعني إعداد

خطة أك برنامج عممي منظـ لمكصكؿ إلى اليدؼ الذم
نريد تحقيقو كبناء اإلجراءات الالزمة لذلؾ مع دراسة

043

نشاط ( )1في كرقة عمؿ ()6

كافة االحتماالت الممكنة"

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ
( )6كمجمكعات ثـ تناقش الحمكؿ أماـ الطالبات.
تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيت المرفؽ في كرقة

عمؿ ()6
ى

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
044

متابعة النشاط البيتي

الدرسىالرابع:ىىقدمظىكدرىراديىرلىىكدرىراديىآخرى
الحصظ:ىالدابطظى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 أف تجد الطالبة خارج قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر. -أف تكظؼ ميارة األكلكيات الميمة في حؿ المسائؿ المعطاة.

 أف تكلد الطالبة أكبر عدد مف البدائؿ كتختار افضميا لحؿ مشكمة ما .الخبراتىالدابقظ:ى
 قسمة األعداد الصحيحة. -إيجاد مقمكب الكسر.

البنكد الختبارية:

 -1جدم ناتج ما يمي:
..... = 3 ÷ 9

 -2جدم مقمكب الكسر:

...... = 6 ÷ 18 ,
4
7

5
= 9 , ......

= ........

الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

خطكات التنفيذ

األىداؼ
أف تجد الطالبة

تبدأ المعممة بالتمييد لمدرس بمناقشة نشاط ( )1ص . 11

خارج قسمة كسر

تكتب المعممة المثاؿ التالي :

عادم آخر.

1
1
÷
تكضح لمطالبات أنيا تعني
8
4
ثـ تحؿ المعممة المثاؿ مكضحة خطكات الحؿ أماـ

عادم عمى كسر

التقكيـ
حؿ سؤاؿ  ( 1أ  ,ج  ,ق )

صفحة  9مف الكتاب المدرسي

كـ ثمنا في الربع؟

الطالبات.

045

" في كؿ مكقؼ يجابيؾ البد مف ترتيب األكلكيات حسب
أف تكظؼ كؿ مف

أىميتيا"

الميمة في حؿ

أىميتيا:

ميارة األكلكيات

المسائؿ المعطاة.

في السؤاؿ السابؽ رتبي أكلكيات الحؿ التالية حسب

نشاط ( / )1أ في كرقة عمؿ

()7

 إيجاد مقمكب الكسر ( المقسكـ عميو) -اختصار الكسكر.

 ضرب المقسكـ في مقمكب المقسكـ عميو. -تحكيؿ المسالة المفظية لعممية قسمة.

ىؿ ىناؾ بدائؿ كخيارات أخرل لمحؿ.
أف تكلد الطالبة أكبر

قبؿ حؿ المثاؿ عمينا التعرؼ عمى ميارتيف تفكيريتيف

عدد مف البدائؿ

"ميارة األكلكيات الميمة أكال ىي قدرة اإلنساف عمى

كتختار افضميا لحؿ

مشكمة ما

تنظيـ كترتيب أفكاره كالحكـ عمييا حسب أىميتيا"

نشاط ( / )1ب في كرقة

عمؿ ()7

" ميارة البدائؿ كاالحتماالت كالخيارات تتيح لؾ التفكير

لتجد أمامؾ الكثير مف الحمكؿ كاألشياء التي تككف
أفضؿ كأحسف مف الحؿ األكؿ"

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1المرفؽ في
كرقة العمؿ

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيت المرفؽ في كرقة
عمؿ ()7
ى
ى
ى
ى

046

متابعة النشاط البيتي

الدرسىالرابع:ىقدمظىكدرىراديىرلىىكدرىراديىآخرى
ى
الحصظ:ىالثامنظ.ى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى

األهدافىالدلوكوظ:ى
 أف تستنتج الطالبة أف حاصؿ ضرب الكسر في مقمكبو = كاحد صحيح. -أف تكتب الطالبة مسألة لفظية تعتمد عمى قسمة كسكر.

 تكظؼ ميارة اتخاذ الق اررات في المكاقؼ المختمفة في الحياة اليكمية. -تتقف تكظيؼ ميارة كجيات نظر اآلخريف في المكاقؼ المختمفة.

الخبراتىالدابقظ:ى
 ضرب كسر عادم في كسر عادم آخرقواسىالخبراتىالدابقظ:ى
جدم ناتج ما يمي:
5
8
4
,
×
11
14
7

3
× 4

الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

047

األىداؼ
أف تستنتج الطالبة أف

حاصؿ ضرب الكسر
في مقمكبو = كاحد
صحيح.

خطكات التنفيذ
تميد المعممة لمدرس مف خالؿ حؿ التقكيـ القبمي مع

الطالبات.

تناقش المعممة مع الطالبات نشاط ( )2صفحة  12مف

الكتاب المدرسي كالذم يكضح أف حاصؿ ضرب أم كسر

التقكيـ
أكممي :
4
4
÷ ..... = 5
5
3
8

÷ 1 = .....

في مقمكبو = كاحد صحيح

أف تكتب الطالبة

تعرض المعممة المثاؿ التالي :

اكتب مسألة لفظية يككف حميا كالتالي:

مسألة لفظية تعتمد
عمى قسمة كسكر

يعبئ خميؿ الزيت في زجاجات

سعة كؿ منيا نصؼ لتر.
اكتبي مسألة معتمدا عمى

1
3

الجممة السابقة تحتاج فييا

5
÷ 9

لقسمة كسكر.

كتطمب مف الطالبات العمؿ كمجمكعات لكاتبة المسألة .
ثـ مناقشة الحؿ معيف.

أف تكظؼ الطالبة

ميارة اتخاذ الق اررات
في المكاقؼ المختمفة
في الحياة اليكمية

تكتب المعممة المثاؿ التالي:
7
عند أـ سامي  9تنكة زيت زيتكف ,أرادت تعبئتيا في
زجاجات لبيعيا ,عممان بأف سعة تنكة الزيت  20لت انر

2
فكجدت نكعيف مف الزجاجات إحداىما سعتيا  5لتر
1
كسعرىا عند البيع  9شكاقؿ  ,كاألخرل  3لتر كسعرىا
أف تتقف الطالبة مفيكـ عند البيع  7شكاقؿ
ميارة كجيات نظر
استعانت أـ سامي بعدد مف األفراد ليساعدكىا في االختيار
اآلخريف المكاقؼ

ككنت أنت ممف استعانت بيـ ..كضحي كجية نظرؾ ثـ
048

نشاط ( / )1أ في كرقة عمؿ

()8

نشاط ( / )1ب في كرقة عمؿ

()8

المختمفة.

ساعدم أـ سامي في اتخاذ قرارىا.

تعرض المعممة شريحة تكضح مفيكـ الميارتيف .

"ميارة الق اررات تعني القدرة عمى التفاعؿ مع المكقؼ الحالي
كرؤيتو بشكؿ أكسع مف أجؿ الكصكؿ إلى قرار سميـ "

" ميارة كجيات نظر اآلخريف تعني التعرؼ عمى أفكار
اآلخريف كآرائيـ كالطريقة التي يفكركف بيا كذلؾ مف أجؿ
اتخاذ الق اررات السميمة "

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()8

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي المرفؽ في كرقة

عمؿ ()8

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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متابعة النشاط البيتي

الدرسىالخامس:ىقدمظىكدرىراديىرلىىرددىكدريى
الحصظ:ىالتادطظى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
األهدافىالدلوكوظ:ى
-

أف تجد الطالبة خارج قسمة كسر عادم عمى عدد كسرم .

 أف تكظؼ الطالبة ميارة نعـ – ال – إبداعي في تكليد األفكار.الخبراتىالدابقظ:ى
 تحكيؿ العدد الكسرم إلى كسر غير حقيقي. -إيجاد مقمكب كسر .

 -قسمة كسر عادم عمى كسر عادم .

قواسىالخبراتىالدابقظ:ىىاختبارىقصورىى
 -1جدم مقمكب كؿ مف :
7
4
,
11
9
 -2أكممي :
16
1
,
= 5 3
 -3جدم ناتج ما يمي:
7
4
÷
10
5

1
=
6
4
4

الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

051

األىداؼ

خطكات التنفيذ

أف تجد الطالبة خارج

تميد المعممة لمدرس مف خالؿ مناقشة التقكيـ القبمي.

قسمة كسر عادم

تكتب المعممة مثاؿ ( - )1أ مف الكتاب المدرسي كتقكـ

عمى عدد كسرم آخر

بحمو أماـ الطالبات بخطكات كاضحة.

كتركز عمى إتباع الخطكات السميمة أثناء الحؿ

التقكيـ
احسبي ناتج كؿ مف العمميات

التالية:

1
2
= 6 7 ÷ 5 .1

ثـ تناقش مثاؿ ( – )1ب مف الكتاب المدرسي بمشاركة

الطالبات.

تستخدـ ميارة نعـ –

2
7
4 3 ÷ 8 .2

تعرض المعممة المكقؼ التالي :

نشاط ( )1في كرقة عمؿ ()9

ال – إبداعي في تكليد " طمبت المعممة مف الطالبات كتابة مسألة يككف حميا

األفكار.

كالتالي
5
8

=

2
÷ 1 3

أذكر بعض الحمكؿ المختمفة.

ما ىي األفكار الغريبة ( اإلبداعية ) التي يمكف استخداميا

أك تكظيفيا؟
قبؿ البدء بحؿ المثاؿ السابؽ تعرض المعممة شريحة تكضح
مفيكـ الميارة التفكيرية

" ميارة نعـ – ال – إبداعي تساعدنا في إظيار الفكرة بشكؿ
إبداعي دكف تقييـ فكرم ليا ,كفي بعض األكقات ال نرغب

بإصدار الحكـ عمى فكرة بؿ نعالجيا بطريقة إبداعية كيمكف

القكؿ بأف ىذه الفكرة إبداعية"

ثـ تناقش المعممة مع الطالبات المثاؿ السابؽ

050

طمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()9

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي المرفؽ في كرقة

عمؿ ()9

ى
ى
ى
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متابعة النشاط البيتي

الدرسىالخامس:ىىقدمظىكدرىراديىرلىىرددىكدريى
الحصظ:ىالطاذرةى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
 -األهدافىالدلوكوظ:

 أف تقدر الطالبة ناتج قسمة كسر عادم عمى عدد كسرم. -أف تكمؿ الطالبة نمط معيف مف أنماط الكسكر.

 تستخدـ ميارة الحجر المتدحرج في تكليد أفكار غريبة.الخبراتىالدابقظ:ى
 قسمة كسر عادم عمى عدد كسرم.قواسىالخبراتىالدابقظ:ى
4
÷ 9
جدم ناتج :

األىداؼ

2
= 5 6

التقكيـ

خطكات التنفيذ

أف تقدر الطالبة ناتج

تميد المعممة لمدرس مف خالؿ مناقشة التقكيـ القبمي.

عمى عدد كسرم

قدرم ناتج كؿ مما يأتي دكف إجراء أم عممية حسابية

قسمة كسر عادم

تكتب المعممة المثاؿ التالي:
كتابية:

7
8

4
÷ 1 13

6
8

,

3
÷ 2 4

تحؿ المعممة المثاؿ أماـ الطالبات مكضحة خطكات التقدير.
ثـ تطمب مف إحدل الطالبات حؿ الجزء الثاني مف المثاؿ
053

قدرم ناتج كؿ مما يأتي :
2
9
÷
21
11

70
89

1
÷ = 9

أف تكمؿ الطالبة نمط تعرض المعممة المثاؿ التالي:
معيف مف أنماط
الكسكر

أكممي النمط اآلتي بكتابة

عدديف آخريف :
أكممي النمط التالي :
1
1
1
1
1
1
,1, 2 , 4 , 8
........ , ...... , 4 , 16 , 64
قبؿ البدء بحؿ المثاؿ السابؽ تعرض المعممة شريحة تكضح 16
مفيكـ الميارة التفكيرية " ميارة الحجر المتدحرج عبارة عف

فكرة ما تنتقؿ إلييا ليس مف أجؿ البقاء مع ىذه الفكرة ,كلكف استخدمي أكبر عدد مف
مف أجؿ أف تتخطى ىذه الفكرة لمكصكؿ إلى أفكار جديدة"

األفكار التي تقكدؾ لمحؿ ..

ثـ تكضح كيفية تكظيؼ الميارة في حؿ المثاؿ السابؽ
تستخدـ ميارة الحجر
المتحرج في تكليد
أفكار غريبة

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()10

نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()10

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي المرفؽ في كرقة

عمؿ ()10
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متابعة النشاط البيتي

الدرسىالدادس:ىىقدمظىرددىكدريىرلىىكدرىراديى
ى
الحصظ:ىالحادوظىرذرى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 أف تجد الطالبة خارج قسمة عدد كسرم عمى كسر عادم. تستخدـ ميارة المدخالت العشكائية في تكليد أفكار غريبة. تستخدـ تحدم المفيكـ  /الفكرة في تكليد أفكار غريبة.الخبراتىالدابقظ:ى
 -إيجاد مقمكب كسر معطى.

 تحكيؿ عدد كسرم إلى كسر غير حقيقي.قواسىالخبراتىالدابقظ:ىى
7
جدم مقمكب كؿ مف 9 :

,

1
22

أكممي :
2
5
2
=
1
,
=
1
7
7
3
الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

األىداؼ
أف تجد الطالبة خارج

خطكات التنفيذ
تناقش المعممة مع الطالبات التقكيـ القبمي لمتمييد لمدرس.

قسمة عدد كسرم عمى تناقش المعممة مثاؿ ( )1صفحة 17

055

التقكيـ
جدم ناتج كؿ مف العمميات

اآلتية :

كسر عادم

كتقكـ بحمو إماـ الطالبات كتكضيح خطكات الحؿ.

تستخدـ ميارة

تكتب المعممة المثاؿ التالي:

ثـ تناقش مثاؿ ( )2صفحة  18بمشاركة الطالبات

1
÷ 4 2

1
2

5
5
÷
5
8
8

"المدخالت العشكائية

في تكليد أفكار غريبة

يريد أف يتقاسـ اخكيف كاختيف ميراث كالدىـ  ..إذا كاف

نصيب البنت أربعة آالؼ كنصؼ دينار..
ما نصيب الكلد؟

=
=

نشاط ( )1في كرقة عمؿ
()11

ككـ تبمغ قيمة الميراث الكمي؟

استخدـ الكممة العشكائية التالية " كزف اإلنساف عمى سطح

القمر"

حمت سعاد السؤاؿ السابؽ قبؿ التفكير بالكممة العشكائية
كاقترحت ضرب نصيب البنت في  4إليجاد قيمة الميراث ؟

تستخدـ تحدم المفيكـ عارض فكرة سعاد؟
 /الفكرة في تكليد
أفكار غريبة

تعرض المعممة شريحة تكضح مفيكـ الميارتيف " ميارة

المدخالت العشكائية إدخاؿ كممات أك أفكار غير مرتبطة

مع بعضيا البعض كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى أفكار

نشاط ( )2في كرقة عمؿ

()11

إبداعية جديدة"

" ميارة تحدم المفيكـ  /الفكرة تعنً النظر لأفكار كاألشياء
المقبكلة كالمأخكذة بثقة ثـ معارضتيا"
ثم تناقش الحل أمام الطالبات .

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )2في كرقة عمؿ

( )10كمجمكعات

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي المرفؽ في كرقة

العمؿ

056

متابعة النشاط البيتي

الدرسىالدابع:قدمظىرددىكدريىرلىىرددىكدريى
الحصظ:ىالثانوظىرذرى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 -أف تقسـ الطالبة عدد كسرم عمى عدد كسرم آخر.

 تستخدـ ميارة الفكرة المييمنة في تكليد أفكار غريبة. أف تكظؼ الطالبة ميارة تعريؼ المشكمة في الدرس.ى
ى
الخبراتىالدابقظ:ى
 تحكيؿ األعداد الكسرية إلى كسكر غير حقيقية. -إيجاد مقمكب كسكر معطاة.

قواسىالخبراتىالدابقظ:ى
 -1أكممي :
1
,
..... = 1 3
 -2جدم مقمكب كؿ مف :
70
4
7
,
,
89
13
9
الودائلىالتطلوموظ:ى

3
= 7 5

جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

األىداؼ
أف تقسـ الطالبة عدد
كسرم عمى عدد

خطكات التنفيذ

التقكيـ

تميد المعممة لمدرس مف خالؿ مناقشة التقكيـ القبمي .
تناقش المعممة مع الطالبات مثاؿ ( )1مف الكتاب المدرسي

057

احسبي ناتج العمميات التالية

كسرم آخر

كتكضح خطكات الحؿ لمطالبات.

ثـ تعرض المعممة مثاؿ ( )2كتقكـ بحمو بمشاركة الطالبات

:
3
1
3 4 ÷ 78

=

2
2
= 4 3 ÷ 5 7

أف تكظؼ الطالبة

ميارة الفكرة المييمنة
كميارة تعريؼ المشكمة

في الدرس

تعرض المعممة المثاؿ التالي:
1
 1 5خب از .

إذا كاف كؿ كيمكجراـ دقيؽ ينتج
فما كزف الدقيؽ الالزـ إلنتاج

2
 14 5كيمكجراـ مف

الخبز؟
حددم الفكرة المييمنة كعرفي المشكمة الرئيسية في السؤاؿ

السابؽ؟

قبؿ البدء بحؿ المثاؿ السابؽ تعرض المعممة شريحة تكضح

مفيكـ كؿ مف ميارة:

" الفكرة المييمنة القدرة عمى تحديد الفكرة التي تسكد المكقؼ
كمف ثـ اليركب منيا لمخركج بفكرة جديدة "

" ميارة تعريؼ المشكمة تعني بذؿ جيد مقصكد لتعريؼ

مشكمة ما بدقة كبالتالي يككف مف السيؿ حميا ".
ثـ تناقش المعممة مع الطالبات المثاؿ السابؽ .

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ

نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()12

()12

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي المرفؽ في كرقة
عمؿ ()12
ى
058

متابعة النشاط البيتي

الدرسىالثامن:ىخصائصىالطملواتىرلىىالكدورىىى
الحصظ:ىالثالثظىرذرى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 -أف تستنتج الطالبة أف عممية جمع الكسكر كضربيا عممية ابدالية.

 أف تستنتج الطالبة أف عممية جمع الكسكر كضربيا عممية تجميعية. أف تربط الطالبة ميارة إزالة األخطاء بالدرس.الخبرات السابقة:
 -جمع الكسكر العادية.

 ضرب الكسكر العادية.قياس الخبرات السابقة:

جدم ناتج ما يمي:
3
1
+
4
8

= , ......

2
4
×
9
5

= ......

الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

األىداؼ
أف تستنتج الطالبة أف
عممية جمع الكسكر

خطكات التنفيذ
تميد المعممة لمدرس بمناقشة التقكيـ القبمي السابؽ.

كضربيا عممية ابدالية تكتب المعممة مثاؿ ( )1صفحة  23كتقكـ بحمو كمناقشتو
إماـ الطالبات.

التقكيـ
ما اسـ الخاصية الممثمة في

كؿ مساكاة مما يأتي ثـ جدم
الناتج:

ثـ تعرض مثاؿ ( )2كتقكـ بحمو بمشاركة الطالبات.

1
5

تسأؿ المعممة الطالبات  : :ماذا نستنتج مف المثاؿ السابؽ؟

أف عممية جمع الكسكر عممية تبديمية ,تنكه المعممة

059

1
5

3
3
+ 7 = 7 +

لمطالبات أف ىذا ينطبؽ أيضا عمى عممية الضرب.
3
5

تناقش المعممة أماـ الطالبات مثاؿ ( -)1أ صفحة 24
ثـ تطمب مف إحدل الطالبات حؿ مثاؿ ( -)1ب أماـ

مساكاة:
1
4
2
( = 2× ) 5 × 3

أف تستنتج الطالبة أف تسأؿ المعممة الطالبات  :ماذا نستنتج مف المثاؿ السابؽ؟
كضربيا عممية

كالجكاب ىك  :أف عممية جمع الكسكر عممية تجميعية ,تنكه

المعممة لمطالبات أف ىذا ينطبؽ أيضا عمى عممية الضرب.

تجميعية

أف تربط الطالبة ميارة تعرض المعممة المثاؿ التالي:

إزالة األخطاء بالدرس

جدم ناتج ما يمي كحدد نكع

الخاصية الممثمة في كؿ

الطالبات كمناقشة الحؿ.
عممية جمع الكسكر

3
6
6
×
=
5
9
× 9

تأممي االفتراضات التالية :
1
1
1
15 8 = 5
×
3
4
2
-

2
5

5
× 2

= كاحد صحيح.

1
 كـ ثمثا في  2 6تعني-

2
9

÷

1
= 1 2

1
3

1
× .2 6

9
2

1
× . 1 2

بعد تأممؾ لالفتراضات كالمعطيات اآلتية ,أييما صحيح

كأييما خطأ ,ثـ بررم ىذا القرار...

061

1
4
2
) 2 × 5 (× 3

نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()13

تقكؿ المعممة لمطالبات اننا سكؼ نستخدـ ميارة تفكيرية

جديدة كىي ميارة إزالة األخطاء ثـ تعرض شريحة تكضح
مفيكـ الميارة

" إزالة األخطاء تعني القدرة عمى تحديد األخطاء المكجكدة

في فكرة ما ,ثـ محاكلة التخمص منيا "

ثـ تناقش المعممة مع الطالبات المثاؿ السابؽ
تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()13

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي المرفؽ في كرقة

عمؿ () 13

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
060

متابعة النشاط البيتي

الدرسىالثامن:ىخصائصىالطملواتىرلىىالكدورى
الحصظ:ىالرابطظىرذرى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 -أف تستنتج الطالبة أف عممية جمع الكسكر كضربيا تتمتع بخاصية التكزيع.

 أف تكظؼ الطالبة ميارة الربط في الدرس.الخبرات السابقة:
 جمع الكسكر العادية كخصائصيا. -ضرب الكسكر العادية كخصائصيا.

 خصائص عممية جمع كضرب األعداد الصحيحةقياس الخبرات السابقة:
 حددم نكع الخاصية:3
3
2
=
+
8
8
5
1
( 2

3
×5

2
) ×7

2
5

+
=

+ 8×3=) 6 + 8 (×3

( ).....................

3
1
(
×
5
2
6×3

2
× 7

) ( )......................
()........................

الودائلىالتطلوموظ:ى
جياز عرض  – LCDكسيمة عرض الميارة ( كرؽ مقكل) -أكراؽ العمؿ -السبكرة كممحقاتيا.

األىداؼ

خطكات التنفيذ

أف تستنتج الطالبة تناقش المعممة مع الطالبات التقكيـ القبمي كتمييد لمدرس.

أف عممية جمع

تعرض المعممة مع الطالبات مثاؿ صفحة  25كتطمب مف

062

التقكيـ
أ -جدم ناتج:

الكسكر كضربيا
تتمتع بخاصية

التكزيع

الطالبات ربط ىذا المثاؿ بخاصية تكزيع الضرب عمى

الجمع في مجمكعة األعداد الصحيحة.

قبؿ الحؿ تعرض المعممة شريحة تكضح مفيكـ الميارة :
" ميارة الربط تعنً كضع األشياء المكجكدة بشكؿ منفصؿ
مع بعضيا البعض إلنتاج شيء لو قيمة أكبر مف مجمكع

قيمة أجزائو"

3
1
1
)4+ 2 ( × 5

ب -استخدمي خكاص جمع
الكسكر كضربيا في حساب

العممية اآلتية ذىنيا:
5
3
6 8 × ٥۰ + 3 7 × 50

تسأؿ المعممة الطالبات إذا ما كاف ىناؾ طريقة أخرل لمحؿ.

أف تكظؼ الطالبة

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ

ميارة الربط في الدرس ()14

نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()14

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيتي المرفؽ في كرقة
عمؿ ()14

ى

063

متابعة النشاط البيتي

الدرس:ىمراجطظىى
الحصظى:ىالخامدظىرذرى
الوومى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخى:ىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىى2013مى
ى
األهدافىالدلوكوظ:ى
 -أف تستخدـ الطالبة ميارة المتطمبات في حؿ المسائؿ المعطاة.

 أف تكظؼ الطالبة ميارة التقييـ في الحكـ عمى األفكار كالمكاقؼ.الخبرات السابقة:
 ضرب الكسكر العادية. قسمة الكسكر العادية.قياس الخبرات السابقة:
مناقشة النشط البيتي المتعمؽ بتدريبات الكحدة السابقة.

األىداؼ

أف تستخدـ ميارة

المتطمبات في حؿ
المسائؿ المعطاة

التقكيـ

خطكات التنفيذ

تعرض المعممة المثاؿ التالي:

جدم ناتج ما يمي :
1
1
× 2 2
4

نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()15
6

,

1
÷ 1 2

ما متطمبات حؿ ىذه المسألة؟
تعرض المعممة شريحة تكضح مفيكـ الميارة

" ميارة المتطمبات تعني البحث عف جميع األشياء المطمكبة

في مكقؼ ما"

ثـ تناقش الحؿ مع الطالبات

064

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )1في كرقة عمؿ

()15

تعرض المعممة المثاؿ التالي:
أف تكظؼ الطالبة
3
1
ميارة التقييـ في الحكـ
,
متر
1
4
لديؾ مستطيؿ بعداه 5
عمى األفكار كالمكاقؼ

متر.

كيؼ يمكنؾ تقييـ االفتراضات التالية :
 -مساحة المستطيؿ أكبر مف . 1

 محيط المستطيؿ اصغر مف . 49
 طكؿ المستطيؿ يزيد عمى عرضو بمقدار 20مترا.

نشاط ( )2في كرقة عمؿ
()15

تكضح المعممة لمطالبات انو قبؿ الحؿ عمينا التعرؼ عمى
ميارة تفكيرية جديدة كىي ميارة التقييـ  ,ثـ تعرض شريحة

تكضح مفيكـ الميارة:

" ميارة التقييـ تعني فحص األفكار أك الحمكؿ لرؤية أم
منيا يمكف أف يناسب بشكؿ أكبر"
ثـ تناقش مع الطالبات المثاؿ.

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ نشاط ( )2في كرقة عمؿ

()13

تكمؼ المعممة الطالبات بحؿ النشاط البيت المرفؽ في كرقة

عمؿ ()15

065

متابعة النشاط البيتي

ملحق رقم ()8
دلٌل الطالب
ورقظىرملى()1ى
ىى
نذاطىرقمى()1ى

حددم أصغر األشكاؿ اآلتية مساحة :
1
2
3
ضمعو
طكؿ
بع
ر
م
أـ
,
,
مستطيؿ بعداه
2
5
8
ما النقاط االيجابية كالسمبية كالمثيرة في السؤاؿ السابؽ ؟
النقاط االيجابية

النقاط المثيرة

النقاط السمبية

نذاطىبوتيى:ى
جدم أكبر عدد ممكف مف أزكاج الكسكر التي حاصؿ ضربيا =

6
14

ىؿ يكجد كسريف متساكييف حاصؿ ضربيما الكسر السابؽ؟

..................................................................................................
..................................................................................................
مف خالؿ حؿ السؤاؿ ما النقاط االيجابية كالسمبية كالمثيرة في السؤاؿ السابؽ التي الحظتيا مف خالؿ
الحؿ :

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
ى

066

ورقظىرملى()2ى
ى ى
نشاط رقـ (:)1
كتبت المعممة السؤاؿ التالي:
4
عند حمزة قطعة أرض مساحتيا  5دكنـ تبرع بربعي مساحة األرض لمجمعية الخيرية ,ما ىي المساحة
المتبقية مف األرض ؟
2
8
إجابتيا
فكانت
ح
فر
أما
5
اختمفت كؿ مف تاال ك فرح عمى اإلجابة ألف إجابة تاال كانت 20
ظنت تاال أف إجابة فرح خاطئة ...

ىؿ تفكير تاال صحيح ؟

ما ىي العكامؿ التي يجب أف تأخذىا تاال بعيف االعتبار قبؿ حكميا عمى إجابة زميمتيا ؟
................................................................................................ ..
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

النذاطىالبوتيى:ى
3
3
عند أمؿ  4قالب كيؾ  ,أكؿ محمد سدسو  ,كأكمت مريـ  5ما تبقى .
ما مقدار ما أكمتو أمؿ ؟
قبؿ حؿ المسألة ما العكامؿ التي يجب أف نأخذىا بعيف االعتبار عند حساب ما أكمتو مريـ ؟

..................................................................................................

..................................................................................................
................................................................................................

067

ورقظىرملى()3ى
نذاطىرقمى()1ى
4
1
 5 4زرع  7األرض شجر زيتكف ,كزرع ثمث الباقي

لدل أبك محمد قطعة أرض مساحتيا
برتقاؿ

ما مساحة األرض المتبقية دكف زراعة ؟

ما القكاعد المتبعة لمكصكؿ لمحؿ؟

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

النذاطىالبوتيى:ى
لدل أـ خالد قطعة أرض مساحتيا

1
2

2
 ٧دكنما  ,تبرعت ب 5

األرض لمجمعية الخيرية في

بمدتيا,
كتبرعت بالقطعة الباقية لبناء مدرسة .ما مساحة األرض المخصصة لمجمعية؟

كما مساحة األرض المخصصة لممدرسة؟

ما القكاعد كالقكانيف المتبعة لمكصكؿ إلى الحؿ؟
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

.............................................................................................. ....
ى
ى
ى
068

ورقظىرملى()4ى
نذاطىرقمى()1ى
كتبت المعممة المثاؿ التالي :
3
1
جدم ناتج  5 4 × 2كاختارت سمر لتجيب عمى السؤاؿ
كأجابت سمر كالتالي :
1
3
1
(
=
5
×
2
4
2

3
3
× 5 8 = 5) 4

ما الخطأ الذم كقعت فيو سمر؟

..................................................................................................
..................................................................................................

ما النتائج المترتبة عمى ىذه الخطكة الخاطئة؟
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
نذاطىبوتيى:ى
قاؿ تعالى " كلمذكر مثؿ حظ األنثييف "
1
 10 2دينار ..
إذا ترؾ أبك محمد البنتو كابنو
ما النتائج المترتبة عمى اآلية السابقة؟

..................................................................................................

............................................................................................. .....
..................................................................................................
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ورقظىرملى()5ى
نذاطىرقمى()1ى
1
إذا كاف سعر المتر الكاحد مف القماش  2 2دينار ,ما ثمف

3
 5 4مت ار مف القماش ؟

ما األىداؼ التي يجب التركيز عمييا في السؤاؿ السابؽ ؟
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

.......................................................................................... ........
..................................................................................................

..................................................................................................

نذاطىبوتيى:ى
إذا كاف ثمف المتر الكاحد مف زيت الزيتكف

3
٣ 4

1
الدينار ,فما ثمف  ۱٧ 2لترا؟

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
ى
ى
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ورقظىرملى()6
نذاطىرقمى()1ى
1
1
عند أبك أحمد  17 2لتر مف زيت الزيتكف ,يريد بيع المتر الكاحد ب  4 2دينار  ,ثـ يعطي
التاجر ثمث سعر الزيت الكمي ........ما مقدار ما يتبقى مع أبك احمد؟
استخدمي ميارة األىداؼ كالتخطيط لمكصكؿ الى الحؿ ...

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

نذاطىبوتيى:ى
أماـ بيت أبك حساـ حديقة صغيرة طكليا

1
 7 2ـ كعرضيا

الباقي.

1
3

 1ـ يريد أف يزرع نصفيا كيترؾ

ما مساحة المنطقة المزركعة ؟

استخدمي ميارة اعتبار جميع العكامؿ ,القكانيف ,األىداؼ ,التخطيط..

………………………………………………………………..............................

..................................................................................................

..................................................................................................

070

ورقظىرملى()7ى
نذاطىرقمى()1ى
3
3
مف
يينيا
ز
ت
يمكف
كعكة
كـ
مجففة..
اكو
ك
ف
عمبة
4
إذا كاف كؿ كعكة تحتاج إلى 8
أ-

حددم األكلكيات الميمة في حؿ النشاط السابؽ .

..................................................................................................

................................................................................... ...............
..................................................................................................

..................................................................................................
ب -ىؿ ىناؾ بدائؿ كخيارات أخرل لمحؿ .

..................................................................................................
..................................................................................................
................................................................................................. .
..................................................................................................

نذاطىبوتيى:ى
 -1حددم األكلكيات الميمة في إيجاد ناتج

1
5

7
÷ 10

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

072

1
 -2اكتبي مسألة يككف حميا 2
ىؿ ىناؾ بدائؿ كخيارات لمحؿ ؟

3
÷ 4

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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ورقظىرملى()8ى
ى
نذاطىرقمى()1ى
7
ذىبت أـ سامي لمسكؽ لشراء عمبة ماء زىر ,فكجدت عمبة سعتيا 9
1
1
ل
األخر
ك
لتر
5
في عمب صغيرة  ,فمـ تجد إال نكعيف مف العمب سعة إحداىا 3

لتر ,أرادت أف تكزعيا
لتر

أ -أم مف العمب ستختار أـ سامي؟ ساعدييا في اتخاذ قرارىا

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

............................................................................................ ......
ب -بيني كجية نظرؾ؟

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………….................................................................
نذاطىبوتيى:ى
3
إذا كانت مساحة مستطيؿ 5
يساكم :
2
5
4
) 5
,
,
7
( 5

3
متر مربع ,كطكلو = 4

متر ,فإف الكسر الذم يمثؿ عرضو

ثـ احسبي محيطو ؟

..................................................................................................
..................................................................................................
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ورقظىرملى()9ى
نذاطىرقمى()1ى
الحظي ما في مربع الحكار التالي:

, ٤

2
1
, 1
7
5

ثـ استخدمي عممية القسمة ليككف الناتج :

 1صحيح

-

أكبر مف  1صحيح

 -اقؿ مف  1صحيح

ما األفكار اإلبداعية لحؿ ىذه المسألة ؟

...................................................................

............................................................. ...........

..............................................................................

........................................................................................

........................................................................ ..........................
ى
نذاطىبوتيى
حددم ما إذا كانت العبارات التالية ( نعـ -ال -إبداعي )
.1

4
5

÷

9
15

1
2 = 1

075

.2

÷ 3

1
3

=

1
3

÷

 1 = 3صحيح

 .3باستخداـ الشكؿ التالي استخدمي الكسكر التالية (

28
4
3
 ) 3 , 7 , 28لمتكصؿ لمكاحد

الصحيح

2
3

1
6

÷
=

÷
1
5 3

=

×
=
كاحد صحيح
ى
ى
ى
ى
ى
ى
076

0

ورقظىرملىى()10ى
نذاطىرقمى()1ى
2
1
باب طكلو  1 3متر ,كعرضو  3متر ,أراد النجار أف يصنعو بحيث يككف مقسـ إلى مستطيالت
صغيرة مساحة كؿ منيا

4
27

متر  ....كـ مستطيال يستطيع النجار أف يصنع ؟

ما ىي األفكار التي يمكف استخداميا كحجر متدحرج يقكدنا لحؿ المسألة السابقة ؟

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

نذاطىبوتيى:ى
1
1
عمى
الناتج
قسمنا
ثـ
1
5
كسر إذا ضربنا في 7

3
 , 3كاف الناتج النيائي 28

استخدـ األفكار التالية كحجر متدحرج :
 -تحكيؿ المسألة لمعادلة,

 -اعكس العمميات الحسابية المكجكدة.

ى
ى
ى

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
077
..........................................................................

ورقظىرملى()11ى
ى
نذاطىرقمى()1ى
1
أراد أحمد تقسيـ قطعتيف كنصؼ مف البسككيت إلى أرباع ,كحاكؿ أف يحسب كـ ربعان في 2
ساعدم احمد في معرفة عدد األرباع باستخداـ الكممة العشكائية التالية " فصكؿ السنة"

2

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..........................................................
نذاطىرقمى()2ى

كتبت المعممة السؤاؿ التالي :
تفحص النمط التالي مف األعداد :
1
1
1
,
,
500
0500
50000

1
......... , ......... , 50 ,

طمبت المعممة مف الطالبات إيجاد الحد الثامف.

قامت أمؿ كقالت لممعممة عف فكرتيا كىي كالتالي:
1
" نقسـ كؿ كسر عمى  10حتى نصؿ لمحد الثامف "
عارض الفكرة السابقة.......

................................................................................................. .
..................................................................................................

..................................................................................................
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نذاطىبوتيى:ىى
 -1كتبت المعممة السؤاؿ التالي :
1
اشترت سعاد  13 2كجـ مف الجبف لصنع كنافة ,حيث كاف كؿ كيمك كنافة يحتاج إلى
مف الجبف..

3
 4كجـ

كـ كيمك جراـ مف الكنافة تصنع سعاد مف كمية الجبف التي اشترتيا؟

قامت إحدل الطالبات كقالت " نستخدـ النسبة كالتناسب في حؿ المسألة "
عارضي الفكرة السابقة؟

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................................ ..
..................................................................................................

1
1
-2يعمؿ فؤاد  3ساعة كؿ يكـ في حديقة المنزؿ ..كـ عدد األياـ التي داكـ بيا إذا عمؿ 3 6
ساعات ؟
اقترح كممات عشكائية لحؿ المسألة السابقة…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..
……….........................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

ى
ى
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ورقظىرملى()12ى
ى
نذاطىرقمى()1ى
1
 2 4دكنـ بيف ابنتو كابنو  ..فما نصيب كؿ منيما عمما بأف الشريعة تقر بأف
أراد مزارع تكزيع
نصيب الذكر ضعفي نصيب البنت ؟
حددم الفكرة السائدة في السؤاؿ السابؽ ثـ عرؼ المشكمة لمكصكؿ إلى الحؿ ؟

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

نذاطىبوتيى:ى
1
1
 -1إذا كاف طكؿ السجادة  2 2متر ,كطكؿ الصالكف  14 2مت ار…
كـ سجادة يحتاج الصالكف ؟
حددم الفكرة السائدة في السؤاؿ السابؽ ثـ عرؼ المشكمة لمكصكؿ إلى الحؿ ؟

...........................................................................................
...........................................................................................

تفحصي النمط التالي مف األعداد كأكمؿ النمط بعد تحديد الفكرة الرئيسية كتعريؼ المشكمة
-2
1
1
1
1
....... , ...... , ...... , 15 16 , 13 8 , 11 4 , 9 2
ى
ى
ى
ى
ى
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ورقظىرملىى()13ى
ى
نذاطىرقمى()1ى
كتبت المعممة النشاط التالي :ى

جدم ناتج ما يمي باستخداـ خكاص العمميات عمى الكسكر:
1
99 2
× 32

أجابت سمكل عمى السؤاؿ كالتالي :
1
× 16 32
12

1584 = 99 × 16 = 99

ما الخطأ الذم كقعت فيو سمكل ؟
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
كيؼ يمكنؾ تبرير كازالة ىذه األخطاء ؟
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
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نذاطىبوتيى:ى
تأممي االفتراضات التالية ثـ أكمؿ الجدكؿ :
1
1
3
1
=
×
)
×
5
2
7
5 ( -1

-2

5
6

-

3
2
×
5
9 ( -3
-4

3
7

3
7

=
5
) × 6

1
3
× ( ) 2 × 7

5
6

=

3
2
(
×
5
9

1
1
1
(
)
14
×
(
=
14
×
8
2
2
2

الحكـ

رقـ الفتراض

5
× ) 6
× ) 8

التبرير
خطأ

صكاب

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ورقظىرملىى()14ى
ى
نذاطىرقمى()1ى
استخدمي خكاص الضرب في مضاعفات العشرة لحؿ النشاط التالي:
1
 99 2دينار ,فما ثمف  6تنكات مف الزيت؟
إذا كاف ثمف تنكة زيت =
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

نذاطىبوتيى:ى
استخدمي خكاص جمع الكسكر كضربيا في حساب العممية اآلتية ذىنيا:
5
3
6 8
× 50 + 3 7 × 50
-1

-2

1
2 4 × 10

+

3
3 4 × 10

باإلضافة لحؿ التدريبات في نياية الكحدة كالمحددة مف قبؿ المعممة
ى
ى
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ورقظىرملى()15ى
نذاطىرقمى()1ى

ما متطمبات حؿ النشاط التالي:
3
7 4

×

1
1 5

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
2
1
7 9 × 3 5
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
نذاطاىرقمى()2ى
1
1
 -1غرفة مستطيمة الشكؿ مساحتيا  ٢۰ 2متر مربع ,كطكليا  ٥ 4متر  ,فما عرضيا ؟
ما متطمبات حؿ ىذه المسألة؟

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
.......................................................................................... ........
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 -2لديؾ مستطيؿ بعداه

3
4

1
متر  ١ 5 ,متر  ,كيؼ يمكنؾ تقييـ االفتراضات اآلتية :

 مساحة المستطيؿ أكبر مف 1

().............................................................

 محيط المستطيؿ اصغر مف ٤

()..............................................................

 طكؿ المستطيؿ يزيد عمى عرضو بمقدار

9
 20متر

( )......................................................................................

نذاطىبوتيى:ى
1
عمارة سكنية ارتفاعيا  17 2متر ,مقسمة إلى طكابؽ ,ارتفاع الطابؽ الكاحد  ۳متر
-1
ما عدد طكابؽ العمارة ؟
ما متطمبات حؿ المسألة السابقة؟

..................................................................................................

..................................................................................................
2
 -2إذا أضفنا  7متر إلى بعدم المستطيؿ في نشاط ( )2كيؼ يمكنؾ تقييـ االفتراضات التالية:


2
مساحة المستطيؿ الجديد تزيد ب  7عمى مساحة المستطيؿ األكؿ.



2
محيط المستطيؿ الجديد يزيد ب  2 7عمى مستطيؿ المحيط األكؿ .



يبقى الفرؽ بيف بعدم المستطيؿ كما كاف في النشاط السابؽ.
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