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 : مقدمة

نفس      اھتمامیعد التفكیر اإلبتكارى أحد مھارات التفكیر التي نالت      اء ال ل علم ن قب ر م  كبی

ور ان  والتربیة ، حیث تناولتھ نظریات جلیفورد و          سیكولوجیة     ست ھ البحوث ال ا تناولت  كم

ا   م دة منھ ب عدی ة  : ن جوان ارماھی ین   االبتك ة ب ھ ،  العالق ار  ، مكونات ض  االبتك  وبع

  .  المتغیرات األسریة والمدرسیة والمجتمعیة وغیرھا من المتغیرات 

 مـادة العلـوم ، إال أن الواقـع        في  على الرغم من أهمية تنمية التفكير اإلبتكارى        
 مهارات التفكير اإلبتكـارى لـدى        العلوم بتنمية  معلمي يعكس ضعف اهتمام     الحالي

 قائمـة   فيفتنمية مهارات التفكير اإلبتكارى ليست سوى عبارات توضع         .  طالبهم  
وقد .  كثير من األحيان ترجمة حقيقية إلى خبرات  تعليمية           فياألهداف وال نجد لها     

 التييرجع ذلك إلى عدة أسباب منها  تعود المعلمون على التدريس بالطرق التقليدية              
 تخطيط مواقف تهدف إلـى      فيال تحتاج منهم مهارات معينة أو فكر أو جهد معين           

وهذا يعنى أن التعليم الحـالي فـي مدارسـنا ذو طـابع             . تنمية التفكير اإلبتكارى    
  .تكراري وليس طابعا ابتكاريا

  

ة  فيتكمن مشكلة البحث الحالي  لذا    ضعف مھارات التفكیر االبتكاري لدى تالمیذ المرحل

ن خالل          فيادیة  اإلعد ذه المشكلة م ى ھ ب عل ة التغل  مادة العلوم؛ وتحاول الدراسة الحالی

 -: اإلجابة على التساؤل الرئیس التالي

ارى        فيما فاعلیة استخدام برنامج كورت  “ ر اإلبتك ة التفكی ع مستوى التحصیل وتنمی  رف

  ” مادة العلوم؟فيلتالمیذ المرحلة اإلعدادیة 

 :عیة التالیةومنھ تتفرع األسئلة الفر

ر    .١ درات التفكی ا ق اريم ي االبتك ذ    ف دى تالمی ا ل ب تنمیتھ وم الواج  العل

  المرحلة اإلعدادیة ؟

امج كورت       فيما التصور المقترح لوحدة      .٢ ي  مادة العلوم باستخدام برن  ف

ر  ة التفكی صیل وتنمی ستوى التح ع م اريرف ة االبتك ذ المرحل دى تالمی  ل

  اإلعدادیة ؟



ام   .٣ تخدام برن ة اس ا فاعلی ورت م يج ك ذ    ف صیل تالمی ستوى تح ع م  رف

   مادة العلوم ؟فيالمرحلة اإلعدادیة 

ي ما فاعلیة استخدام برنامج كورت       .٤ ارى     ف ر اإلبتك ارات التفكی ة مھ  تنمی

   مادة العلوم ؟فيلدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة 

  :حدود البحث 
   :يلي على ما الحالي         اقتصر البحث 

  .ن برنامج كورت واإلبداع م اإلدراك وحدتي -
  .اإلعداديمجموعة من تالميذ الصف األول  -

 فـي من كتاب العلـوم المقـرر    ) القوة والحركة ، األرض والكون       ( وحدتي -
  .اإلعدادي بالصف األول الثاني الدراسيالفصل 

 .اإلعدادي العلوم لدى تالميذ الصف األول في الدراسيقياس التحصيل  -

  .اإلعداديم لدى تالميذ الصف األول  العلوفيقياس التفكير اإلبتكارى  -

 :أدوات البحث 

  :          قامت الباحثة بإعداد األدوات التالية 
 . العلوم وضبطه علميافي تحصيل اختبار -

  . العلوم وضبطه علميا في لقياس التفكير اإلبتكارى اختبار -
 
  :منهج البحث   

 ذي التجريبي التصميم    ، حيث استخدمت   التجريبي    استخدمت الباحثة المنهج شبه     
 برنـامج كـورت ومعرفـة    باستخدام يتم التدريس لها التي( المجموعتين التجريبية  

 فـي  والتفكيـر اإلبتكـارى      الدراسيالتحصيل  ( فاعلية ذلك على المتغيرات التابعة      
 الطريقة التقليديـة ومعرفـة      باستخدام يتم التدريس لها     التي( ، والضابطة   ) العلوم  

 فـي  والتفكيـر اإلبتكـارى      الدراسيالتحصيل  ( فاعلية ذلك على المتغيرات التابعة      
  ) . العلوم 

  
  :إجراءات البحث ونتائجه



 الباحثـة اإلجـراءات   اتبعتلإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه ،   
  :التالية 

 فيما قدرات التفكير اإلبتكارى       : ينص على  والذيلإلجابة عن السؤال األول     ) ١(
   :يليقامت الباحثة بما  الواجب تنميتها لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ العلوم

 العلـوم الواجـب   فـي إعداد الصورة األولية لقائمة قدرات التفكير اإلبتكارى      -
 من خالل الرجوع إلى الكتابـات       اإلعداديتنميتها لدى تالميذ الصف األول      

  . مجال طرق تدريس العلوم فيجنبية العربية واأل
  .عرض القائمة على مجموعة من الخبراء و المحكمين المتخصصين  -
 .إجراء التعديالت بناء على آراء المحكمين  -

 الواجب تنميتهـا لـدى تالميـذ        االبتكاريتم التوصل لقائمة بقدرات التفكير       -
  .اإلعداديالصف األول 

 
ما التصور المقتـرح لوحـدة   :  ينص على    ذيوال  الثانيلإلجابة عن السؤال    ) ٢(

 رفع مستوى التحصيل وتنمية التفكير في برنامج كورت باستخدامالعلوم   مادةفي
   : يليلتالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ قامت الباحثة بما  بتكارىاإل
من منهج العلـوم    ) ض والكون   القوى والحركة ، األر    ( وحدتيإعادة صياغة    -  

   برنامج كورت باستخدام ، اإلعدادي بالصف األول الثاني لدراسيا بالفصل المقرر
 إعداد دليل المعلم الخاص بالوحدتين ، متضمنا األهداف ، وعناصر المحتوى ،             -

 . برنامج كورت ، والتقويم استخداممن األنشطة قائمة على     ومجموعة 

يس  مجال طرق تـدر   في عرض التصور المقترح على مجموعة من المحكمين         -
  . صورته النهائية في ضوء آرائهم ووضعه فيوتعديله  العلوم ،

  
 برنـامج   اسـتخدام ما فاعلية   :  ينص على    والذيلإلجابة عن السؤال الثالث     ) ٣(

 مادة العلوم؟ قامـت  فيرفع مستوى تحصيل تالميذ المرحلة اإلعدادية  فىكورت 
   :يليالباحثة بما 



 ضوء  فيعلى المحكمين وتعديله     الوحدتين وعرضه    في تحصيل   اختبارإعداد   -
  .آرائهم

 . قبليا على عينة البحثاالختبارتطبيق  -

 بدليل المعلـم    باالستعانة)  القوى والحركة ، األرض والكون      ( تدريس الوحدتين    -
المعد لتالميذ المجموعة التجريبية ، بينما يـتم تـدريس الوحـدتين للمجموعـة              

 . الطريقة التقليدية باستخدامالضابطة 

 . التحصيل بعديا على عينة البحث اختباريق تطب -

وقد توصل البحث إلـى وجـود فـرق دال          . رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا    -
 تم التدريس   التي(  درجات تالميذ المجموعة التجريبية      متوسطي بين   إحصائي

)  توسيع مجال اإلدراك واإلبداع مـن برنـامج كـورت            وحدتيلها باستخدام   
 تم التدريس لها باستخدام الطريقـة       التي( عة الضابطة   ودرجات تالميذ المجمو  

 اختبار التحصيل البعدى لصالح المجموعة التجريبية ، باإلضافة         في) التقليدية  
 رفع مستوى تحصيل تالميذ المرحلة اإلعدادية ،        فيإلى فاعلية برنامج كورت     

 .وذلك كما يقاس بنسبة الكسب المعدل لبليك 
 

 برنـامج   اسـتخدام ما فاعلية   :  ينص على    والذيالرابع  لإلجابة عن السؤال    ) ٤(
 مـادة العلـوم ؟   فيتنمية التفكير اإلبتكارى  لتالميذ المرحلة اإلعدادية  فيكورت 

   :يلي  قامت الباحثة بما
 فـي  العلوم وعرضه على المحكمين وتعديلـه        في ابتكاري تفكير   اختبارإعداد   -

  .آرائهمضوء 

  .ة البحث  قبليا على عيناالختبارتطبيق  -
  بدليل المعلـم  باالستعانة)  القوى والحركة ، األرض والكون      ( تدريس الوحدتين    -

المعد لتالميذ المجموعة التجريبية ، بينما يـتم تـدريس الوحـدتين للمجموعـة              
  . الطريقة التقليدية باستخدامالضابطة 

 . التفكير اإلبتكارى بعديا على عينة البحث اختبارتطبيق  -



وقد توصل البحث إلى وجـود فـرق دال         . ومعالجتها إحصائيا رصد النتائج    -
 تـم   التـي (  درجات تالميذ المجموعـة التجريبيـة        متوسطي بين   إحصائي

 توسيع مجال اإلدراك واإلبداع مـن برنـامج         وحدتيالتدريس لها باستخدام    
 تـم التـدريس لهـا       التـي ( ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة     ) كورت  

 العلوم البعـدى    في اختبار التفكير اإلبتكارى     في) قليدية  باستخدام الطريقة الت  
 تنميـة  فيلصالح المجموعة التجريبية ، باإلضافة إلى فاعلية برنامج كورت        

 العلوم لتالميذ المرحلة اإلعدادية ، وذلك كمـا يقـاس           فيالتفكير اإلبتكارى   
 .بنسبة الكسب المعدل لبليك 

  

 

  
  

 


