
١  
 

  المملكة العربية السعودية 

   وزارة التعليم العالي    

  جامعة أم القرى      

  كلية التربية        

  قسم علم النفس      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

التفكير  قدراتتطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية في تنمية  أثر

لدى طالب الصف األول  التحصيل الدراسيزيادة و االبتكاري

  .بالمنطقة الشرقية مدينة سيهاتب المتوسط 
  

  إعداد

  

  مهدي بن أحمد الطاهر/ الطالب

  

  إشراف
  

  محمد بن حمزة السليماني/ األستاذ الدكتور
  

جامعة أم القرى بمكة المكرمة، متطلب تكميلي   –قسم علم النفس بكلية التربية إلى بحث مقدم 

  )تعلم(لم نفس لنيل درجة الدكتوراه في ع

  

  الفصل الدراسي الثاني  

   هـ١٤٢٩ -١٤٢٨

 Mahdiat@yahoo.com:  البريد األلكتروني
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  :قال تعالى

} واللَّه نْعابِ صحالس رم رتَم يهةً وداما جهبساَل تَحى الْجِبتَر  

 خَبِير ِإنَّه ءكُلَّ شَي ي َأتْقَنالَّذلُونا تَفْع٨٨/النمل(}بِم( 

  

  

  

  

  :قال تعالى

} بكُونفَي كُن قُوُل لَها يا فَِإنَّمرى َأمِإذَا قَضضِ واَألرو اتاومالس يع١١٧/البقرة(} د( 
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  شكٌر وتقدير

  

خلق فسوى علم اإلنسان ما لم يعلم، أحمده على نعمائه، الذي الحمد هللا الذي قدر فهدى و

ره على آالئه، وأصلي على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد اهللا وعلى آله وأشك

  .الطيبين وأصحابه المنتجبين

أشكره تعالى على توفيقه لي أن أكون من طالب العلم ووفقني على انجاز هذه الدراسة، 

سعادة األستاذ  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة

حمزة السليماني، الذي بذل وقته وفكره وخبراته حرصاً منه على إنجاز هذا  بن محمد/ الدكتور

البحث بالصورة المطلوبة، وقد كان لرحابة صدره األثر الكبير في إعطائي الثقة وتابعني متابعة 

لرسالة بالصورة األخ ألخيه متوجاً تلك المتابعة بإسداء النصح واإلرشاد حتى أتممت هذه ا

  .الحالية

عبد المنان بن / وأتقدم بالشكر الوافر إلى سعادة رئيس قسم علم النفس األستاذ الدكتور

وأيضاً أتقدم . مال معمور بار، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم على إسهاماتهم في دراستي

عبد اهللا / سعادة الدكتورمحمد بن جعفر جمل الليل، و/ بالشكر الجزيل إلى سعادة األستاذ الدكتور

والشكر الجزيل لكل من األستاذ بن عبد الغني الصيرفي لتفضلهما بمناقشة خطة الدراسة، 

عابد بن عبد اهللا النفيعي على تفضلهما مناقشة / إبراهيم بن سالم الصباطي والدكتور/ الدكتور

والشكر رة المطلوبة، الرسالة وما أدلياه من مالحظات سديدة وأفكار ساهمت في إخراجها بالصو

  .وكلية التربية والتقدير موصوال لجامعة أم القرى

كما أقدم خالص الشكر والتقدير لكل من أسدى لي النصح وقدم العون من عميد الكلية 

عبد الراضي / وأعضاء هيئة التدريس بكلية المعلمين بالدمام وأخص بالذكر األستاذ الدكتور

/ محمد سعد، والدكتور/ عبد اهللا جاد،  والدكتور/ ي، والدكتورأحمد المعيل/ المراغي، والدكتور

هشام / عبد العزيز العبد الهادي على ما قدموه من أفكار سديدة ومراجع أثرت البحث، والدكتور

  .البيه على تفضله مراجعة البحث لغوياً

من عبد الرح/ كما أتوجه بالشكر الجزيل لمدير تعليم المنطقة الشرقية سعادة الدكتور

المديرس  على اهتمامه وتشجيعه، ولمدير ومعلمي مدرسة سيهات المتوسطة وباألخص األستاذ 

فؤاد الشيوخات واألستاذ علي القاسم على ما قدموه من جهود وتعاون ساعد في تسهيل تطبيق 

كما وأخص بالشكر والتقدير الطالب الذين شاركوا بكل حيوية ونشاط تنفيذ األنشطة الدراسة، 
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والشكر موصوال لألستاذ علي المعلم على ما قدمه من عون ساهم في ريع واالختبارات، والمشا

  .تنفيذ الدراسة

ناجي المهدي المدقق المعتمد من إديكسل على سعة / وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور

صدره واهتمامه المستمر الذي لم يتردد في تقديم أفكاره وخبراته التي أثرت آليات تطبيق 

  .الجودة

كما أشكر كل من قدم لي المساعدة والمشورة والنصح والدعاء من إخواني وزمالئي 

  .وأصدقائي

الباحث                                                       
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  داءــــــــــإه

 

  إلى رمز العلم والمعرفة الذي غاب شخصه وبقيت آثاره في القلوب والدي العزيز، 

    ، أطال اهللا بعمرها.... والدتي الحنونة اء الذي ال ينضبإلى رمز الحب والعط

زوجتي ، عناء المشوارباهتمام وشاركتني  بحبها وبصبرهاإلى من غمرتني 

  ، العزيزة

  ون والهدوء، ابني محمد نظرة المستقبل، إلى من صبر وقدم الع

  وبناتي الحنونات أمل العلم، 

  ، اتي األعزاءإخوتي وأخو... إلى من علمني الجد واإلصرار

  إلى كل من علمني حرفاٌ من أساتذتي، 

  .هذا العملإلى كل من ساندني وأعانني في إنجاز 

  .طالبة علم/ إلى كل طالب 

  

  ..إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد العلمي                      

  

                                  

  الباحث
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الرسالةملخص   
ضمان الجودة التعليمية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري وزيادة  أثر تطبيق نظام :عنوان الدراسة

بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية  بمدينة سيهات التحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول المتوسط

  .السعودية

األنشطة، (معرفة أثر تطبيق آليات برنامج الجودة التعليمية المعتمد من إديكسل : أهداف الدراسة

في تنمية قدرات التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل ) شاريع التعليمية الصغيرة، االختبارات القصيرةالم

  .الدراسي

  :تم تصميم برنامج متكامل تضمن: أدوات الدراسة

  .اختبارات قصيرة) ٥( -.  مشروع تعليمي صغير) ٢( -.     نشاط تعليمي) ١٨( -

  :عينة الدراسة

نة من مجموعتين من طالب الصف األول من إحدى مدارس المتوسط التابعة تم إجراء الدراسة على عي 

، خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )بنين(لمنطقة التعليم في المنطقة الشرقية لمدينة سيهات 

طالباً، والمجموعة ) ٢٩(هـ، تم اختيارهم عشوائياً، تكونت المجموعة التجريبية من ١٤٢٨ -١٤٢٧

  . طالبا) ٣١(من  الضابطة

  :األسلوب اإلحصائي

قبلياً ) أ(اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، وتم تطبيق اختبار تورانس للتفكير االبتكاري الصورة 

ويلكوكسن   Man- Whitney، واختبار مان وتني ANCOVAوبعدياً، واستخدام التحليل المصاحب 

Wilcoxon في المعالجات اإلحصائية ،.  

  :دراسةنتائج ال

  :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

في درجات اختبار التفكير االبتكاري ) ٠.٠٠٠١(توجد فروق دالة عند مستوى   .١

 .للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعتين التجريبية  .٢

 .بطة في التحصيل الدراسي في أعمال الفصل الدراسي الثاني في مادة العلوموالضا

في درجات اختبار التفكير االبتكاري ) ٠.٠١(توجد فروق دالة عند مستوى  .٣

 .للمجموعة التجريبية للتطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي

ب المجموعة التجريبية ال توجد فروق ذات دالة إحصائية بين درجات تحصيل طال .٤

 .للفصل الدراسي األول ودرجات تحصيل الطالب للفصل الدراسي الثاني
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تضمين المقررات الدراسية باألنشطة والمشاريع والواجبات والمهام التعليمية، باإلضافة : أهم التوصيات

فكير المتعلمين ألساليب التدريس الحديثة وتقنيات التدريس الحديثة، تساعد في إكساب وتنمية قدرات ت

 .بوجه عام، تتناسب مع حاجات العولمة والتقدم العلمي

 .تكليف الطالب بمشاريع تعليمية قصيرة تناسب المادة العلمية والتخصص الدراسي -

  .توجيه المعلمين إلى ضرورة وضع أسئلة تستدعي استخدام قدرات التفكير والتركيب في حلها  - 

Abstract 

The Impact of Implementation Education Quality Assurance 
on Enhancing The Creative Thinking and Academic 
Achievement for the First Level (boys) Intermediate School in 
Sehat  
 
       The current study aim to identify the impact of the application of the 
mechanisms of quality educational program adopted by Edexecl 
(assignments, educational small projects, and quizzes) in the development 
of creative thinking abilities  and increasing academic achievement. 
          To verify this, the researcher designed an integrated program 
containing: 

• Eighteen assignments. 
• Small two educational projects. 
• Five quizzes. 
 The study was conducted on a random sample of two groups of male 

students in the first level Intermediate School in the Eastern Region, during 
the second semester 2006-2007. The experimental group consisted of 29 
students, and the control group consisted of 31 students. 
            The study applied experimental designs, selecting the statistical 
approach of (ANCOVA), Man- Whitney Test, and Wilcoxon Test. The 
results of the study can be summarized in the following: 

1. There is significance differences in scores between the experimental 
group and the control group at the stoical level of (0.0001) benefit to 
the experimental group, which refers to the impact of the program 
letterhead used in the experiment in the development of creativity 
thinking. 

2. There were no statistically significant differences between the two 
groups experimental and control group in the academic achievement 
in the second semester in the subject of sciences.  

3. There are statistical significant differences at the level of function 
(0.01) degrees in testing creativity thinking between the experimental 
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group of the pr- application and the post- application for distance 
post- application 

4. There are no statistical differences between the function of collecting 
degrees experimental group of student's achievement in the first 
semester grades and student achievement for second semester. 
  
The main recommendations: 

1- The curriculum should include; activities, projects and educational 
tasks, and also include modern educational techniques, to develop 
students thinking in order to enhance their thinking. 

2-  Ask students to fulfill with assignments related to the subject.. 
3-  Directing teachers to the need of making questions requiring the use 

of the capacities of thinking and constructing. 
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 قائمة احملتويات

  

  ج  شكر وتقدير

  د  إهداء

  هـ  ملخص

  و  ملخص إنجليزي

  ز  قائمة المحتويات

  ل  قائمة الجداول

  ن  قائمة المالحق

  ع  قائمة األشكال

  

  الفصل األول
  )مدخل إىل الدراسة(                                        

  مقدمة
  

٢  

  ٥ .تساؤالتالمشكلة الدراسة و

  ٦  .اسةأهمية الدر

  ٩  .أهداف الدراسة

  ٩ .مصطلحات الدراسة

 ١٢  .حدود الدراسة

   

    الفصل الثاني

    )اإلطـــــــار النــــــــظري(

 ١٤  الجودة -أوال

 ١٥ .أهمية الجودة التعليمية -أ    
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 ١٧ .جودة الطالب الناجحمقومات  -ب    

 ١٨ .مقومات جودة المادة العلمية -ج    

 ١٩  .لجودة التعليميةلضمانظام إديكسل العالمين - د    

 ٢٠  .في غرفة الدرسالتعليميةأهمية تطبيق الجودة -هـ   

 ٢١  التعليمية الجودة نظام ضماندليل  -ثانياً

 ٢٣ التقييم في نظام إدكسل للجودة التعليمية - ١  

 ٢٥  خصائص التقييم في نظام إديكسل للجودة التعليمية - ٢  

 ٢٦  )األنشطة التعليمية–االختبارات القصيرة(التقييم التكويني -أ    

 ٢٧ أدوات التقييم التكويني        

 ٢٧  االختبارات القصيرة - ١

 ٣٠  األنشطة - ٢

 ٣١    )المشاريع التعليمية القصيرة(التقييم التحصيلي النهائي - ب   
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 ٣١ المشاريع         

 ٣٢ .التفكير االبتكاري -ثالثاً

 ٣٢  التفكير  -١

 ٣٤ عمليات التفكير  -٢

 ٣٦ عملية االبتكار  -٣

 ٣٩ .قدرات التفكير االبتكاري -٤

 ٤٣ .عوامل نمو التفكير االبتكاري  -٥

 ٤٥  .الواقع المدرسي وتنمية قدرات التفكير االبتكاري  -٦

 ٤٧ .دور المعلم في تنمية االبتكار  -٧

 ٥١ عالقة المعلم بالطالب المبتكر  -٨

 ٥٢ .تعلم العلوم  -٩

 ٥٣ .اقع تدريس مادة العلومو -١٠

 ٥٤            .خصائص األنشطة في تنمية قدرات التفكير االبتكاري -١١

 ٥٥    في األنشطة المخبرية االبتكار -١٢



١٤ 
 

 

 الفصل الثالث      
    )ةـــــات السابقــــــالدراس(

  

  

   :أوالً الدراسات السابقة

ة التحصيل دراسات تتعلق بتنمية قدرات التفكير االبتكاري  وزياد - ١

  .الدراسي

٥٨  

دراسات تناولت أثر استخدام األنشطة والبرامج المختلفة في تنمية قدرات -أ

  .التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي

٥٨  

دراسات تناولت أثر تطبيق أنشطة وبرامج مختلفة في تنمية قدرات  - ب   

  .التفكير االبتكاري

٦٤  

ة وبرامج مختلفة في زيادة التحصيل دراسات تناولت أثر تطبيق أنشط-ج

  .الدراسي

٦٨  

دراسات عن أثر استخدام االختبارات التحصيلية المتكررة في تنمية -٢

  .قدرات  التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي

٧١  

  ٧٤ .دراسات عن أثر التفكير االبتكاري على التحصيل الدراسي  -٣

  ٧٦ تعليق على الدراسات السابقة

  ٧٧ عقيب عام على الدراسات السابقةت

  ٧٨ :فروض الدراسة: ثانياً
 

   

    الفصل الرابع

    )منهج وإجراءات الدراسة(

   

  ٨٠ .منهج الدراسة -أوالً

  ٨١ .متغيرات الدراسة -ثانياً

  ٨٢ .مجتمع وعينة الدراسة -ثالثاً
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  ٨٥ .أدوات الدراسة -رابعاً

  ٨٥ .يةنظام ضمان الجودة التعليمبرنامج -١

  ٨٥  تصميم برنامج نظام ضمان الجودة التعليمية في هذه الدراسة .أ

  ٨٦ المشاريع التعليمية الصغيرة في مادة العلوم .ب

  ٨٦ في مادة العلوم)األنشطة(المهام التعليمية .ج

  ٨٧ اختبارات دورية قصيرة .د

  ٨٨ مالءمة البرنامج لوجهة نظر المختصين        

  ٨٩ دليل المعلم. هـ  

  ٨٩  )الذي قام بإعداده الباحث(برنامج نظام ضمان الجودة التعليمية        
  ٨٩  أهداف برنامج الجودة التعليمية في تنمية التفكير االبتكاري .١
  ٩٠ خصائص برنامج الجودة التعليمية .٢
  ٩١ محتوى برنامج الجودة التعليمية .٣
  ٩٤ آلية تنفيذ برنامج الجودة التعليمية .٤

  ٩٤ .الختبار تورانس للتفكير االبتكاريالتطبيق القبلي -أ

  ٩٥  خطوات تنفيذ برنامج الجودة التعليمية -ب

 ١٠٤ اختبار تورانس للتفكير االبتكاري - ٢
 ١٠٦ مكونات االختبار .أ 
 ١٠٧ تقنين االختبار .ب 

 ١١٠ إجراءات تطبيق أدوات الدراسة -خامساً

 ١١١ أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث        

 ١١٣ .معالجات اإلحصائيةال -سادساً
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  الفصل اخلامس
    )نتائـــج الدراســـــة(                         

  ١١٥  تمهيد

  ١١٥  .تهاومناقشهاتفسيرعرض النتائج و: نتائج الدراسة
  ١١٥ النتائج الوصفية للدراسة -١

  ١١٩ نتائج فروض الدراسة -٢

  ١١٩ الفرض األول .أ 

  ١٢٣ الفرض الثاني .ب 

  ١٢٥ الفرض الثالث .ج 

  ١٢٧ الفرض الرابع .د 

  ١٢٨ الفرض الخامس .ه 

  ١٢٩ الفرض السادس .و 

  

  الفصل السادس
  )ملخص نتائج الدراسات والتوصيات(

              

 .ملخص نتائج الدراسات -أوالً

  .التوصيات -ثانياً

  ١٣٢  

  ١٣٢  

  ١٣٤   .الدراسات المقترحة -ثالثاً
   

  املراجــــــــــع
  

  ١٣٥  :قائمة المراجع

  ١٣٥ .المراجع العربية-١

  ١٤١ .المراجع األجنبية-٢

  ١٤٦  .المالحق    
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  قائمة اجلداول
  

رقم

 الجدول
 الصفحة  موضوع الجدول                        

  ٢٣ .الفرق بين التقييم البنائي والختامي ١

  ٨٣ .الفروق بين أعمار عينتي الدراسة ٢

  ٨٣  .ينتي الدراسةالفروق بين مستوى الدخل لدى ع ٣

التطبيق تكافؤ المجموعتين على اختبار تورانس للتفكير االبتكاري ٤

  .القبلي
٨٤  

  ٨٤ .الفروق بين درجات التحصيل القبلي لدى عينتي الدراسة ٥

  ١٠٣ .أهم مالمح مستوى التقييم مميز ٦

  ١٠٤ .صفات مستوى التقييم استحق ٧

تورانس  للتفكير االبتكاري بين أبعاد اختبارطمعامالت االرتبا  ٨

  ).أ ( المصور النسخة 
١٠٩  

الضابطة على قدرات –متوسطات درجات أفراد العينة التجريبية ٩

للقياس ) األصالة، التفاصيل الطالقة، المرونة،(التفكير االبتكاري 

  .القبلي والبعدي

١١٦  

ل الضابطة على التحصي–متوسطات درجات أفراد العينة التجريبية  ١٠

  .الدراسي للقياس القبلي البعدي
١١٦  

الفروق في أداء أفراد عينة المجموعة التجريبية للتطبيق القبلي   ١١

الطالقة، المرونة، األصالة (والبعدي على قدرات التفكير االبتكاري 

والدرجة الكلية، والتحصيل الدراسي لنهاية الفصل ) والتفاصيل

  . الدراسي األول والثاني في مادة العلوم

١١٨  

  ١٢٠في  البعديالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس  ١٢
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 والمجموع الكليتورانس للتفكير االبتكاريختبارقدرات ا

  درجات التحصيلالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في   ١٣

  .في أعمال الفصل و نهاية الفصل الدراسي الثاني 
١٢٣  

على  لمجموعة التجريبيةلوالبعديالقياس القبليبينالفروق   ١٤

  .اختبار قدرات التفكير االبتكاري

١٢٥  

  

 القبلي درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية بينالفروق   ١٥

  .في مادة العلوم والبعدي
١٢٧  

الضابطة على لمجموعة لوالبعديبين القياس القبليالفروق   ١٦

  .رياختبار قدرات  التفكير االبتكا
١٢٨  

الضابطة على لمجموعة لوالبعديبين القياس القبليالفروق   ١٧

  .اختبار قدرات  التفكير االبتكاري
١٣٠  
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 قائمة املالحق
 

رقم 

 الملحق
  الصفحة  موضوع الملحق

  ١٤٨ .برنامج الدراسة قبل التحكيم  ١

في مادة العلوم المشروع التعليمية الصغيرةالمشاريع  ٢

  ).العفنمشروع (األول

١٨٠  

في مادة العلوم المشروع المشاريع التعليمية الصغيرة  ٣

  ).مشروع تأثير الضوء على النبات(الثاني

١٨٣  

من األقسام األكاديمية اللذين تم عرض األنشطة أسماء المختصين  ٤

  .والمشاريع واالختبارات القصيرة عليهم قبل تحكيمها

١٨٦  

  ١٨٨  ).نشاط ١٨عدد (ادة العلومفي م)األنشطة(التعليميةالمهام   ٥

  ٢٠٧ .دورية قصيرة لمادة العلوماختبارات  ٦

نظام برنامج المختصين الذين شاركوا مشكورين تحكيم أسماء   ٧

  .ضمان الجودة التعليمية

٢١٤  

من وجهة نظر (مالءمة برنامج نظام ضمان الجودة التعليمية   ٨

  .)المختصين

٢١٦  

مشروع الالطالب لمشروع تعليمي نموذج مالحظةدليل المعلم  ٩

  .)العفن(األول 

٢٢٣  

المشروع نموذج مالحظة الطالب لمشروع تعليمي دليل المعلم  ١٠

  ).أثر الضوء على النبته(الثاني 

٢٢٥  

  ٢٢٧  ).أ(اختبار تورانس للتفكير االبتكاري المصور  ١١

دليل تصحيح اختبار تورانس للتفكير االبتكاري المصور النسخة   ١٢

وأوزان االستجابات المستخرجة من عينة طالب المرحلة ) أ(

٢٣٥  
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 المتوسطة

على الفترة الزمنية للدراسة بما يناسب جدول توزيع المهام  ١٣

  .األسابيع الدراسية

٢٥٧  

  ٢٦٠ .نموذج تقييم حسب نظام إديكسل  ١٤

١٥  

  

١٦  

خطاب من عميد الكلية لمدير تعليم المنطقة الشرقية يشكره فيه 

  .د إدارة التعليم لتسهيل مهمة الباحثعلى جهو

خطاب من عميد الكلية لمدير ومعلمي متوسطة سيهات يشكرهم 

  .فيه على حسن تعاونهم لتسهيل تطبيق الدراسة

٢٦٢  

  

٢٦٤  

  

خطاب من مكتبة الملك فهد الوطنية يثبت أن الموضوع لم يسبق   ١٧

  .دراسته في المملكة العربية السعودية

٢٦٦  
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شكالقائمة األ  
  

رقم 

  الشكل
 الصفحة  موضوع الشكل                       

  ٣ .اتجاه السهم نحو تعلم أفضل  ١

  ٦ .منظومة العملية التعليمية التعلمية  ٢

  ٢٣ .الناتج بالتعلم التقييم)الدليل(عالقة   ٣

  ٢٤ .مراحل عملية التعليم  ٤

  ٢٤  .األنشطة التي ينفذها الطالب حسب برنامج إديكسل  ٥

  ٣٨ .عالقة الناتج بالجودة واالبتكار  ٦

  ٤٢  Thinking Abilities.  مخطط تدفق قدرات التفكـير  ٧

  ٤٥ .عالقة االبتكار باالتجاه والعملية  ٨

  ٥٦ .عوامل التقدم العلمي  ٩

  ٨١ .شكل التصميم التجريبي  ١٠

  ٨٢ .المتغيرات المستقلة والتابعة  ١١

.لتقييمالعالقة بين التعلم والناتج وا  ١٢  ١٠٣  
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  ـــــــــــــل األولــــــــالفص
  

  )ةـــــــــلدراسلدخل ــــــــم(
  
  

  
  .مقدمة -
  .وتساؤالتها مشكلة الدراسة -
  .أهمية الدراسة -
  .أهداف الدراسة -
 .مصطلحات الدراسة -

  .حدود الدراسة -
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   :ةـــــــمقدم
  

التفكيـر االبتكـاري،    قـدرات بدراسـة   اماالهتمبذل علماء النفس والتربية قدراً كبيراً من 

وخصائص المبتكرين، وكيفية تنمية االبتكار، باعتبار أن هذا النوع من التفكير يمثل حاجة مـن  

الحاجات المهمة لدى المجتمعات، وأصبح تربية العقول المفكرة، وتنمية االبتكار مطلـب حيـاة   

يعزى هذا و. )٢٠٠١محمود، ( لمختلفةوغاية مستهدفة من قبل المجتمعات والمؤسسات التربوية ا

عدم كفاية التعليم التقليدي في التمكن مـن مسـايرة   إلى نظراً بدراسة التفكير االبتكاري  االهتمام

، إن نظام التعليم الحالي  )(Lundt & Wiles , 2004 لويندة ووليلزيذكر التطور والتقدم، حيث 

غم من  التغيرات المتسارعة والمستمرة للنظام على الر يؤخر قدرة الطالب على التعلم االبتكاري

  .ةساكنالعملية التعليمية  ظلتبينما ، والعلم التطبيقياالجتماعي 

  

إال أن هذه   ،ظهر بين عدد قليل من الناساد السائد أن التفكير االبتكاري يوقد كان االعتق  

بـين   االبتكار شائعبأن يسلمون  في الوقت الحاضر النظرة قد تبدلت وأصبح غالبية علماء النفس

، وأن كل إنسان لديه القابلية القدرةى هذه ووأن الفرق بينهم يكمن في الدرجة ومست ،الناس جميعاً

قام  لذا، )٢٠٠٦علي، (يمكن تطوير االبتكارية لديه بالتعليم والتدريب ولالبتكار في مجال معين 

لمدارس لالزمة لاوات ح الخطيبتوض)  Torrance & Cramond,2002( وكراموندتورانس 

 ، وهـو مـا  بشكل عام المبتكرين لتنمية االبتكار والطالب األمريكية لمواجهة احتياجات الطالب

في النصف الثـاني مـن القـرن     Quiet – Revolution" الثورة الهادئة"نس اأطلق عليه تور

لمستقبلية مثل؛ وانعكاس أثره على االحتياجات ا ،تضمن  العمل في مجال االبتكارالذي يالعشرين 

  .التقويم، والبحث في مدارس المستقبلوالقياس، ولتدريب، لبرامج 

  

أهـم   تعـد المدرسـة  بتقدم مؤسساته التعليميـة، و  كفيلالمجتمع تقدم إن وبهذا يرى الباحث 

ـ  ،لبرامجها المختلفةالتخطيط حسن يجب الرسمية، لذا  مؤسساته  إكسـاب طالبهـا  تمكن مـن  لت

 بجانـب تكون فاعلة في المسـتقبل،  الوثوق بمخرجاتها، بحيث المعرفة و التفكير وإنتاج مهارات

وعلـى  ، تنتج فرص النمو المعرفي واالجتماعي والخلقي للطـالب التي تعليمية البيئة الب االهتمام

وممارسـتها  بأساليب التعلم  االهتمامالبد من ولتحقيق ذلك  .نمية التفكير االبتكاريت التحديدوجه 

، حتى نضمن تخـريج مثـل هـؤالء    الهادفة) Quality assurance(التعليمية الجودة بمتمثلة 

تخريج  في التعليم كي نضمن  يكون من الضروري تطبيق نظام ضمان الجودة الشاملةوالطالب، 

 قـدرات تنميـة   طـرق وتفعـل  ، طالب ضمن معايير تربوية وعلمية واضحة يتم االتفاق عليها
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، من جانـب  سهم في تجويد المخرجاتيتعليمية التعلمية، مما في كافة عناصر العملية ال االبتكار

مع التقليـل   يحقق طموح المستقبلبما  ، لالبتكارلديهم االستعداد والقابلية وضمان تخريج طالب 

  . يوضح اتجاه السهم نحو تعلم أفضل) ١(الشكل و. من مستوى الهدر بكافة أشكاله

  

  
  )١(شكل 

  أفضل ماتجاه السهم نحو تعل

توسيع قاعـدة تنميـة   وتجويد التعليم لبرامج التعليمية في ظل معايير الجودة تهدف إلى اأن 

  : تعتمد علىآلية بحيث يتم التحقق من تطبيق الجودة ضمن . التفكير االبتكاري للمتعلمين قدرات

   Assignments                       بالمهامالتكليف  .١

                 Projectsالمشاريع التعليمية الصغيرة .٢

  Quizzes test         االختبارات الدورية القصيرة  .٣
 

واآلليات السابقة تمثل معايير للجودة التعليمية التي يسعى الباحث الحالي الختبار دورها فـي  

أخرى دورها في ارتفاع مسـتوى تحصـيل    جهة، ومن جهةالتفكير االبتكاري من  قدراتتنمية 

وتعدد الحلول ع دائرة الحوار والمناقشة العلمية المبنية على الطالقة يتوسمما تمكنهم من ، الطالب

 قد تخرج حلـوالً أو الرؤى، وجدة وأصالة الحلول مع إمكانية اإلضافات المناسبة والمالئمة التي 

للموضـوعات التـي    الطـالب وم مدى فهـم  ة التي تقّالمرحلياألسئلة من خالل نادرة أو أصيلة 

مهام التي تنفذ داخل الفصل أو قاعات المحاضرات أو المختبرات للدروس ال، إضافة إلى درسوها

، التي تبين مدى قدرتهم على والخبرات المختلفة قدراتالطالب الالتي تعمل على إكساب العملية 

 والقـدرة علـى   ،العديد من األفكـار  كتشافواتطبيق ما تعلموه من تلك الموضوعات وتفحص 

هم، وتحقيق أهداف المناهج التعليميـة  مهاراتساهم في صقل ما يم ، Interpretation هاتفسير

  .التي يتبناها المسار التعليمي
  

 ظاهرةهذه  ولعل ،عن التجربة العمليةينفصل في أغلب األحيان إن واقع التعلم في المدارس 

 وسـالبرتس  جالجـر  كل مـن  رىيولتغيير هذا الواقع،   .معظم دول العالم الناميةمشتركة في 
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)Gallagher,1994; Slabberts,1994  (  أن أحد األهداف التربوية التي ينبغي أن يسـعى

  .المعلم لتحقيقها في تالميذه هو تشجيعهم على التفكير االبتكاري وعلى إنتاج أفكار تتسم باألصالة
  

وتؤكد أدبيات البحث التربوي والمنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية البشرية على أهمية التعلم 

كونه محوراً رئيسياً للتنمية البشرية، وفي المقابل تفشل العديد من المجتمعـات فـي الوصـول    ل

ل فاعل في التنمية البشرية مما يكلفها اإلنفاق على برامج التدريس كبالتعليم للدرجة التي تسهم بش

الدراسات فتشير العديد من  ؛ولذا كان ضرورياً أن تستثمر المجتمعات في مجال التعليم. التمويلي

  ).٢٠٠٥، عثمان(واالجتماعي م له أثر مباشر على النمو االقتصادي يعلى أن االستثمار في التعل
  

في صـياغة األهـداف   ) التعليم التفاعلي(األسلوب الجديد لتوسيع وتعميق دائرة المشاركة و 

العصـري  قيم التربية المطلوبـة والتعلـيم    ليس قاصراً على ذلك بل يعمل على ترسيخالتعليمية 

ويقوي البنيان األساسي للعملية التعليمية بدعم االلتزام للحصول على المخرجات الفاعلـة التـي   

تنبع من رؤية شاملة تعبر عن توجهات األمـة   ةينشدها المجتمع ويساعد على طرح أفكار جديد

  . ) ٢٠٠٧المراغي، (لخدمة العمل الوطني 
  

لبنـاء برنـامج    ي في مادة العلوم دون الحاجةواالستفادة مما هو متاح في المنهج الدراس   

التي يتبناها  يعد الهدف األساسي للجودة التعليميةالتفكير االبتكاري،  قدراتفي تنمية  يسهم خاص

لمشـاريع  وإضافة عـدد مـن ا   ، )Assignments( ألنشطة العمليةتفعيل ا من خالل، الباحث

ثير الك يهملهاقد العلوم، التي مادة ات تدريس من متطلبتعد التي  ) Projects(التعليمية الصغيرة 

أن الطالـب  "االستفادة من تنمية التفكير إلحداث الـتعلم  يمكن أي من المعلمين، ألسباب مختلفة، 

يفكـروا  أن تعليم الطـالب  ب، أي نهتم )Fisher,2005:15"(الذي يفكر هو الطالب الذي يتعلم

  .ليتعلموا، ال أن يحفظوا ليستظهروا
  

لطالب تتناسـب ومـادة   ا تقييمالتي تم التحدث عنها باعتبارها أساليب مناسبة ل اآللياتو

 Edexcel(من نظام الجودة التعليمية التي تعتمدها إديكسل العالميـة   اًجزءالعلوم ، كذلك تعتبر 

International   (،  مثل هذه اآلليـات فـي  تضمين  أثرلذا فإن الدراسة الحالية تهتم بمعرفة 

لدى طالب الصـف   وزيادة التحصيل الدراسي التفكير االبتكاري قدراتتنمية على  مقرر العلوم

   . لشرقية، مما يسهم في جودة مخرجات العملية التعليميةاألول متوسط في المنطقة ا
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  :وتساؤالتها ةـــــمشكلة الدراس
قين إلى على التل ةالتعلم المعتمدضرورة االنتقال من أساليب تؤكد االتجاهات الحديثة على 

وتنميتها بطريقة تجعله شريكا في ومهاراته ه قدراتتلك التي تعتمد على تنشيط عمل عقل المتعلم و

، ال متفرجا على المعلم ومتلقيـا فحسـب،   )بالتعليم التفاعلي يسمىوهو ما (عملية إحداث التعلم 

الدراسـات إلـى   وتشير  .لموقف المتعلم كي يتعايش مع خبرات التعلمنشاطاً في اوإنما ممارسا 

 قـدرات بلورة التفكير وزيـادة  ودور مثل  هذه الطريقة في التدريس المعتمدة على تنمية أهمية 

يعتمـد  اعتبار أن تطبيق الجودة التعليمية، أسلوب جديد لتجويد التعليم  علىللمتعلمين،  االبتكارية

األنشـطة التعليميـة،   ( العملية التعليمية التعلمية من خـالل اآلليـات الـثالث    تقييمتنفيذ وعلى 

مشـكلة  ومن هذا المنطلق يمكن تحديـد  . )والمشاريع التعليمية القصيرة، واالختبارات القصيرة

  :الدراسة في السؤال الرئيس التالي

  

وزيـادة   ياالبتكـار التفكيـر   قـدرات تنمية على ما أثر تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية "

  "المتوسط ؟ لدى طالب الصف األولالتحصيل الدراسي 

  

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي  - ١

 التفكير االبتكاري في القياس البعدي؟

موعة الضابطة فـي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمج - ٢

 القياس البعدي؟التحصيل الدراسي في 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في التفكيـر االبتكـاري   - ٣

 لدى المجموعة التجريبية؟ 

في التحصيل الدراسـي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي  - ٤

 لدى المجموعة التجريبية؟

في التفكيـر االبتكـاري   ياس القبلي والبعدي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الق - ٥

 لدى المجموعة الضابطة؟

في التحصيل الدراسـي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي  - ٦

 لدى المجموعة الضابطة؟
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  :ةـــية الدراســأهم
  

  :أهمية نظرية -
لتعليمية والتي تهدف إلى تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية األدوار المتعددة للعملية ا

حسن تعايشه مع التطورات المختلفة ومنها التقـدم   المتمكن منإعداد المواطن الصالح للمستقبل 

تساعدهم على حل المشكالت من  ،حياتية مهارات الطالب إكسابعليه فمن الضروري العلمي، و

فـي مختلـف   لمجتمـع  في تطوير الفـرد وا بدورها االبتكارية، التي تسهم  همقدراتتنمية خالل 

  .والمستقبلية الحاليةالمجاالت 

  

 االهتمـام من الضروري  يكونالعقلية االبتكارية،  قدراتذا التطور في اليتحقق هولكي 

  )٢(والتي يوضحها شكل  مفردات المنظومة التعليميةعلى معايير إتقان التي تعتمد بالمقدمات 

  

  
  

  )٢(شكل 

  منظومة العملية التعليمية التعلمية

  

معـايير  يطلق عليها وتصاحب مسيرة الطالب و" جويد التعليمت"في  هذه المنظومة تمثلوت

، العملية التعليميةإليه يحقق ما تهدف تؤكد في جوهرها على أن الجهد المبذول والجودة التعليمية، 

بحيث نستطيع التخلص من األمور التي تؤثر علـى جـودة التعلـيم بـالطرق      وتقدممن تطور 

  .ية، ونفكر باالبتكار في إطار تحقيق الجودة التعليميةاالبتكار
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  :تكمن األهمية النظرية للدراسة في النقاط التاليةفي ضوء ذلك و

برنامج  هومن البرامج العالمية المختصة بمجال المساهمة في تجويد التعليم تقديم برنامج  .١

والتـي تقـوم    )   Edexcel International( البريطانية العالميـة  مؤسسة إديكسل

شراف على الكثير من المعاهد والمؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية في بعـض  إلبا

  البلدان العالمية والعربية، من خالل اقتراح مشروع نظـام ضـمان الجـودة التعليميـة    

)Education quality assurance  (  والتحقق من مدى بالجودة التعليمية الذي يهتم

  :ةالتالي العديد من المؤشرات علىتماد وذلك باالعتطبيقها 

  Assignments                    .المهامعن طريق التعليم  •

   Projects      الصغيرةالمشاريع التعليمية عن طريق التعليم  •

  Quizzes tests                      .  االختبارات القصيرة •
 
ـ  تقيـيم من الناحية التربوية أدوات  تعدحيث  المـدخالت  (ة التعليميـة التعلميـة،   للعملي

ويقوم به بنفسه، وهو أمر مهـم،   المتعلم الطالب يمارسه مام بقياس تته، فهي أدوات )والعمليات

عتمـد  والفهم ومن ثم التطبيـق واألداء الـذي ي   كالتذكرقياس الجوانب المعرفية  علىمما يساعد 

  ).األنشطة والمشاريع(لية بالدرجة األولى على اإلتقان المعرفي قبل الممارسة العم

  

تطبيق المدارس لنظـام التجويـد فـي    توعية القائمين على النظام التربوي والتعليمي أن  .٢

  :التعليم سوف يحقق العديد من التقدم في المجاالت التعليمية المختلفة، منها

 .الرتقاء والنهوض بمؤسسات التعليما .أ 

 .ربط مؤسسات التعليم بالمجتمع .ب 

 .العلمي والمهني في الجانب فاءة عالية المستوىتخريج دفعات ذات ك .ج 

 :يالتفكير االبتكارمقومات اكتساب الطالب  .د 

o أسلوب حل المشكالت. 

o التدريب على التفكير التباعدي. 

o تنمية القدرة على الطالقة. 

o التدريب على ممارسة المرونة في التفكير. 

o األصالة في األفكار تعزيز. 

o االستمرار في تطوير الذات. 

o ف مع المستجداتالتكي . 
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المراغـي،  .( المتوسـطة المرحلـة التعليميـة   ضمان كفاءة أداء المؤسسات التعليمية في . هـ 

٢٠٠٧.( 
         
االبتكـاري فـي   التفكيـر   قدراتب  االهتمام توجبأهم األسباب التي إلقاء الضوء على  .٣

  :هي، المؤسسات التعليمية

تفكير  قدراتالتي تسهم في تنمية  توجيه اهتمام الطالب في المدارس إلى القضايا - أ

بدال  ).مثل التعليم بالمهام والمشاريع التعليمية والتعليم التفاعلي( المتعلم وميوله 

  .من االقتصار على الحفظ واالستظهار

تعويد الطالب على االبتكار واالختراع بدال من التعود على االعتماد على جهود  - ب

  .وأفكار اآلخرين

ة العملية المقبلة، إذ أن الفرد المبتكر هو األكثـر تكيفـا مـع    إعداد المتعلم للحيا - ت

 .المجتمع والمستقبل وحاجاته وتقلباته
  

ن أبحاث علم النفس الحديث  أكدت على توعية القائمين على النظام التربوي والتعليمي أ .٤

أن التفكير ينمو بالممارسة والتدريب تماما كنمو عضالت الجسم بالتـدريب العضـلي،   

  . (De Bono, 1985)  ازداد التدريب على التفكير نما وتحسن فكلما 
  

تضمين المنـاهج  من خالل طالب لل االبتكاري تفكيرال قدراتيمكن تنمية وفي ضوء ذلك 

معلـم مثـل حـل    الطالـب بإشـراف ال  التي يجب أن ينفذها  الجوانب العملية التطبيقية والبحثية

يتم تنفيذها ضمن آليـات  بطريقة ، وقدراتل تلك البما يتناسب وتنمية مث، المشكالت واالستقصاء

تصـلح  وتالئـم   بحيث)  واالختبارات القصيرة ،والمشاريع ،المهام : (مثلنظام الجودة التعليمية 

ممارسـة دوره أثنـاء البحـث    لوإتاحة الفرصة لكل طالـب   ،كل حسب مستواه لجميع الطالب

اسـتطاع  كل طالـب  من أن  - لتعليميةضمان الجودة امن خالل  -التحقق والتطبيق حتى يمكن 

  . لجودة التعليميةل محددة ضمن معاييراالبتكاري في تلك المرحلة الدراسية  تفكيره قدراتتنمية 
  

إثراء المكتبة السعودية بنتائج هذه الدراسة نظراً لندرة الدراسات العربيـة بشـكل عـام     .٥

أنهـا  حسب علم الباحث و -والسعودية بشكل خاص التي تناولت برنامج إديكسل العالمي

حسـب  التي تتناول العالقة بين آليات تطبيق الجودة التعليمية  -قد تكون الدراسة األولى

 .وتنمية التفكير االبتكاري، والتحصيل الدراسي لدى الطالببرنامج إديكسل 
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  :تطبيقيةأهمية  -
  :في النقاط التاليةالتطبيقية أهمية الدراسة  تحديديمكن 

العلمية األساسية مـن مالحظـة ومقارنـة    ومهاراتهم  رون قدراتهم يظه الطالبجعل ت .١

وهـي   -في مـادة العلـوم    - وتطبيق واكتشافواستقصاء وتصنيف وربط واستنتاج 

وذلـك   Divergent thinkingالتي تسهم في المزيد من التفكيـر التباعـدي    قدراتال

من كتاب العلوم، بعيداً  باالعتماد على األنشطة والمشاريع التربوية الصغيرة المستخرجة

 .التقليدية طرق التدريسعن التلقين واإللقاء في 

كتاب مادة العلوم المقرر للصف األول متوسط واالعتمـاد  برامج إثرائية من القيام ببناء  .٢

 الموجـودة بـين دفتيـه،    )Projects(والمشاريع ) Assignments(في إعداد المهام 

 .المختلفة ياراالبتك قدرات التفكيربتنمية وربطها 

 أالتجريب أسلوب حديث يتفق ومتطلبات العصر ومتطلبات تحقيق الجودة فـي التعلـيم    .٣

 .وهو برنامج إديكسل

في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة والتي قد تشير إلى ضرورة وأهمية تطبيـق مثـل    .٤

 وحتـى  ،هذه البرامج في المؤسسات التعليمية من أجل تحقيق مفهوم الجـودة التعليميـة  

 .تسعى جميع مؤسسات الدولة في المملكة العربية السعودية لتحقيقها

  :ةــالدراسداف ــأه
على ما سبق ، تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية بناء :  

، األنشـطة (برنامج الجودة التعليمية المعتمد من إديكسـل   آليات أثر تطبيق التعرف على - ١

 .في تنمية التفكير االبتكاري) االختبارات القصيرةو، الصغيرةالمشاريع التعليمية و

، نشـطة األ( برنامج الجودة التعليمية المعتمد من إديكسـل آليات أثر تطبيق  التعرف على - ٢

  .في زيادة التحصيل الدراسي )االختبارات القصيرةو، الصغيرةالمشاريع التعليمية و
 

:ةــات الدراســمصطلح  
 Quality   :اجلودة -١

المتعلقة بطبيعـة التعلـيم    والثقافاتالتوقعات  باختالفيفات الجودة النوعية، تختلف تعر

كلمة الجودة النوعية تستخدم عموماً : " أن & Smith  Smith وسميث سميث فيرى. ووظيفته

، بينمـا  "مـة للهـدف  ءالمال"عن ) Ball(ل ااماً، فهي تتضمن أحياناً مفهوم ببمعنيين مختلفين تم
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" المستوى العالي" عن ) Pirsig(أخرى لتتوافق في مدلولها مع مفهوم بيرسيج أحياناً في تستخدم 

  ). ٢٠٠٠:٢٦٦بان، ") (التفوق"و 

هـذا هـو    يعـد وكثيراً ما تتساوى الجودة أيضاً في مدلولها مع القيمة المالية، ولكن ال   

المتصف بـالجودة  وفي مجال التعليم . إنما ينبغي أيضاً أن يكون نافعاًو ،مدلول النهائي للجودةال

  ).٢٠٠٠بان، (يكون جديراً بالتقدير فاعالً ومتميزاً بالكفاءة  "المخرج النهائي"
  

كل ما يؤدي إلى تطوير القدرات الفكريـة  "الجودة في التعليم بأنها   Graharmيعرفو

تهم في حـل القضـايا   اوالخيالية عند الطالب، وتحسين مستوى الفهم واالستيعاب لديهم، ومهار

ائل، وقدرتهم على توصيل المعلومة بشكل فعال والنظر في األمور من خالل ما تعلموه في والمس

 كـوامن الماضي وما يدرسونه حالياً، ولتحقيق هذا البد من تبني منهج دراسي يساعد على إثارة 

االبتكار واالستفسار والتحليل عند الطالب وحثهم على االستقاللية في اختيارهم وطرحهم لآلراء 

  ).١٣: ٢٠٠١الخضير، ( "فكار وأهمية النقد الذاتي في عملية التعلمواأل
  

 ات نظام ضمان الجودة  التي قام الباحـث آلييعرف الباحث الجودة إجرائياً بما تظهره و

بإعدادها معتمدة على فكرة نظام إديكسل؛ الذي يركز على قياس ما يقوم به الطالب مـن إنجـاز   

االختبـارات  ، والتعليمية الصغيرة والمشاريع ،ماالمهتنفيذ (: ليةالتا التقييممن خالل طرق  عملي

 اجتـاز ،  Merit اسـتحق ،  Distinct مميـز ( :التالية  ضمن المستويات القياسية، ) القصيرة

Pass(  لألنشطة والمشاريع.  
  

هو تأكيد حصـول  : Quality Assuranceإجرائياً  كما يعرف الباحث ضمان الجودة  

ضـبط  ( بشكل موضـوعي والمجموعة التجريبية على نفس آليات الجودة كل طالب من طالب 

  .  )العمليات واختبار المنتج

  

 Assignment :بالنشاطالتكليف  -٢
مـن أنـواع    اًنوع تعد والتي)واجباتوأنشطة (العملية الممارسات التعليمية التعلمية تلك 

 وأداخل البيئة المدرسية  بالطال ينفذهاالتي )  Formative assessment ( المرحلي التقييم

لمفـاهيم  اتطبيـق  بقصـد  . بإشراف المعلم، خارجها كجزء من عملية التعليم والتعلم المقصودة 

يـتم  وحتى  العملية،من خالل الممارسة ، ها أثناء الحصص الدراسيةالتي تم تعلم العلمية المعرفية

ـ  ل طالب واحد، خالل الحصة الدراسية ضمن تنفيذها غالباً من قب )  ١٥( ـفترة زمنية تقـدر ب

 في كتاب العلـوم من األنشطة العملية التي ذكرت  اًنشاط) ١٨( حيث قام الباحث ببناء عدد .دقيقة

  . ، للفصل الدراسي الثانيلطالب الصف األول متوسط
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  Projects   :املشروعات التعليمية الصغرية -٣
، تهدف للكشـف  )Summative Assessment ( النهائي التقييمهي شكل من أشكال   

للمادة العلمية التي تم تدريسها  )وحدة دراسية( عن مدى التقدم الذي تحقق بالنسبة لألهداف الكلية

جعل الطالب يتابع التغيـرات العلميـة    إلى أنشطة عملية تهدف، وتتم على شكل في فترة معينة

أو ظاهرة من الظواهر  ةدراسة خاصية معينيتم بحيث ، تم دراستهاالعلمية التي  الظواهر لبعض

بعد تثبيت العوامل األخرى المؤثرة، وإن مثل هذه المشاريع تساعد ، باختالف الظروف المحيطة

 فـي مما تساعد في زيادة القدرة ، في تنمية القدرة على المالحظة العلمية المقصودة بشكل طولي

في أنها يتم تنفيذها مـن  والمهام أوتختلف عن األنشطة . المقارنة والوصف والتحليل واالستدالل

قام الباحث ببناء قد و .قبل مجموعة من الطالب، وتحتاج لزمن طويل للوصول للنتيجة المطلوبة

  .الضوء على النبته ريتأثو العفن: مشروعين ضمن الموضوعين التاليين
  

  Quizzes:   االختبارات الدورية القصرية-٤
يتمثل في تقـديم  )  Formative assessment( التقييم المرحليهي شكل من أشكال   

بعد االنتهاء من وحدة تدريسـية، تهـدف   "  Quizzesالقصيرة والدورية "عدد من االختبارات 

للتعرف على مستوى إتقان الطالب المعلومة العلمية من خـالل المسـتويات المعرفيـة لبلـوم     

Bloom. ختبارات المطلـوب  أسبوع، علماً أنها غير االتقدم نهاية كل  اختبارات)  ٥ ( وعددها

تنفيذها نهاية كل فصل من فصول كتاب العلوم، كما تحدده الئحة التقـويم الصـادر مـن وزارة    

  .)هـ١٤٢٧الئحة تقويم الطالب، ( التربية والتعليم
 

   Creative Thinking :التفكري االبتكاري  -٥
ية عمل: "بأنه االبتكار Torrance & Myers, 1972:p25)(ومايرز يعرف تورانس 

إدراك الثغرات في المعلومات وتحديد العناصر المفقودة التي تؤدي إلى عدم اتساقها، ثم البحث 

عن مؤشرات ودالئل في الموقف الذي يواجه الفرد والمعلومات التي لديه وصياغة فروض لسد 

الثغرات واختبار الفروض والربط بين النتائج وبعضها وربما تعديل أو إعادة صياغة الفروض 

  :كما أن التفكير االبتكاري حسب تعريف تورانس يشتمل على القدرات التالية ." ختبارهاوا

 حل  إنتاج  بدون واسترجاعها األفكار تعميم على تعتمد التفكير في طريقة: الطالقة هي .١

 .محددة إجابة إلى التوصل معين أو
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 مناسبة أفكار إلى لهاوتحوي الخيارات أو األفكار أو الحلول تعميم على القدرة: المرونة هي .٢

 .ومالئمة

 إلى باإلضافة العادية، غير الفريدة الفكرة تقديم ، أو األصيلة االستجابة :األصالة هي .٣  

 .تحقيقها وإمكانية قيمتها

تقديم تفصيالت متعددة ألشياء محدودة و توسيع فكرة ملخصة القدرة على  :التفاصيل هي .٤

 هي فالطالقة واضحة تكون أن يجبات القدر بين والعالقة  .أو تفصيل موضوع غامض
 مترابطة، جديدة خيارات إلى النظرة هي والمرونة تقييمها، من خوف دون األفكار إنتاج

  .، بينما التفاصيل هو التوسع واإلكمالالتفرد عن البحث هي واألصالة
  

 فـي  الدرجة التي يحصل عليها الطالـب ؛ بأنه التفكير االبتكاري إجرائياويعرف الباحث   

المرونـة،  والطالقـة،  (بعـاد  أفـي   )أ ( النسـخة   لتورانسصور ماالبتكاري ال ار التفكيراختب

  .)التفاصيل، والمجموع الكليواألصالة، و

  

 Achievement: التحصيل الدراسي -٦
في مادة العلوم، بما فيها  الفصل الدراسي الثاني نهايةالدرجة التي يحصل عليها الطالب 

  .)ألنشطة، المشاريع التعليمية الصغيرة، االختبارات القصيرةا(مجموعة من ل هانجاز
  
حيث احتسبت (رة من وزارة التربية والتعليم التي تم حسابها حسب الئحة التقويم الصادو

وتم حساب تقيـيم األنشـطة   ، )درجات  ١٠من  الختبارات القصيرة األسبوعيةادرجات ضمن 

  .حسب الئحة التقويم) رجاتد ١٠(والمشاريع من درجات المشاركة الصفية 

  

  :ةــدود الدراســح
طالب تتحدد الدراسة بالموضوع الذي تدرسه، وبالعينة التي تم إجراء الدراسة عليها من 

   .ي المنطقة الشرقيةبمدينة سيهات ف) بنين(الصف األول متوسط 

ــتخدمة     ــاألدوات المســـ ــة بـــ ــدد الدراســـ ــا تتحـــ .كمـــ
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  يـــــــــل الثانـــــــــالفص
  

  )اإلطار النظري(
  
  

  اجلودة -أوال
  التعليمية اجلودة نظام ضماندليل  -ثانياً 
  .التفكري االبتكاري -ثالثاً 

  

  

  

  

  



٣٥ 
 

 
  Quality    :اجلودة  -أوالً 

 

  متهيد
تبدي العديد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية، اهتماماً متزايداً بالجودة في التعليم 

طبيعة العمليـة   لتقييمتطبيق معايير مستقلة،  علىالتأكيد  االهتمامهذا ن من المفترض أن يتضمو

مـن  يتم حيث  ،التمكّنللتحقق من مستوى على اعتبار أنها الطريقة المثلى التربوية ومخرجاتها، 

ـ  علـى  وذلك ة، حقق األهداف المرجوالطالب أن كل طالب من من  تأكدخاللها ال  ةغـرار الهيئ

 والتـي ، عتماد األكاديمي الخاصة بمراقبة الجودة في مؤسسات التعليم العاليالوطنية للتقويم واال

الجودة األساس التخاذ القرارات  جعلل وتهدفالتوسع الكمي للتعليم على حساب النوعية ترفض 

سواء فيما يتعلق ببرامج التعليم أو التدريب أو إعـداد   ؛المتعلقة بإصالح التعليم ودورة العمل فيه

ويكـون  . والماديـة  والتجهيزات التربويـة  ةالمدرسي والمبانيالمناهج الدراسية  بناءو المعلمين أ

ووضع األنظمـة   Total quality management TQM  إدارة الجودة الشاملةالتوجه نحو 

 Educational and Training for (والمواصفات المتكاملة لضبط الجودة وقياس مستوياتها 

21 st Century ,1991:37(.   
  

مين لاليابان بعد الحـرب العالميـة الثانيـة بعـا     فيبدأ ) الجودة(علم تطوير النوعية  إن

،  وكان تركيز عملهما في البداية على الطرق Juranوجوران  Demingأمريكيين هما ديمنج 

وفى السبعينيات اكتشـفت أفكـار   .  اإلحصائية لقياس النوعية في القطاع الهندسي في الصناعة

في  تطبيـق مبـادئ    Crosbyوقد عمل مع كروسبى .  وانتقلت إلى أمريكا Demingديمنج 

الشاملة على أنهـا  ) الجودة(وتعرف النوعية .   في الصناعة وكانت نتائج عملهما ناجحة الجودة

أسلوب أو نظام إداري يهدف إلى زيادة فاعلية األداء واإلنتاج من خالل تطوير وتحسين العمليات 

المكون من مدخالت وسلسلة خطوات، ومخرجات مستخدما أسلوبا علميا مميـزا،  والنظام القائم و

بحيث يتم ذلك بمشاركة جميع العاملين في المؤسسة بهدف تحقيق رغبات ومتطلبات المنتفعـين  

تنقسـم الجـودة   و ).(Davis & West – Burnham , 1997الخارجيين  سواء الداخليين أو

 :هي ،بعة نماذج أساسيةبشكل عام إلى أرالداخلية الشاملة 

   quality controlرقابة الجودة  •

  quality assuranceضمان الجودة  •

  quality management systemنظام إدارة الجودة  •
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 total quality management (TQM)إدارة الجودة الشاملة   •

  

حيث يالحظ أن هذه النماذج صممت في األصل لقياس الجودة في الشـركات الخاصـة،   

ذلك بعين االعتبار، وأن يطـور النظـام    يؤخذا فإن من المهم حين يتم تبنيها في التعليم أن ولهذ

 Totalهذا وقد تم تطوير نظـام إدارة الجـودة الشـاملة      .التعليمي مقاييس الجودة المناسبة له

Quality Management (TQM)      في الدرجة األولى لخدمة الصناعة، بحيث تـم وضـع

إال أنه أمكن  تطبيقه على قطاع المؤسسات  .جودة في كل عملية يقوم بها المصنعمعايير معينة لل

هذا النظام امتداداً وتطويراً لنظـام   يعدو. ما في ذلك القطاع التعليميالتي ال تهدف إلى الربح، ب

، العميـل ويسعى إلى جعل كل عضو من أعضاء المؤسسة راغباً في إرضـاء  .  ضمان الجودة

وهو بذلك معني أساساً بالتحسين التنظيمي .  لمؤسسة قابالً ألن يسمح لهم بذلكوإلى جعل نظام ا

يؤكـد  و .للجـودة  "الطالب" العميلهذا ” تصور“، ويعتمد على الطالب ”العميل“الذي يركز على 

مكونات أساسـية   أربعة على ) .(Davis & west-Burnham, 1997رنهامست بياوو دافيز

  : هي TQMإلدارة الجودة الشاملة 

 .الطالب ”العميل“مكانة  •

  .التأكيد على القيم والرؤية •

  .إدارة العملية التربوية عن قرب •

  .بإدارة األشخاص االهتمام •

  .االهتمامإعطاء كل من هذه المكونات نفس مع 
  

تختلـف   ، كـذلك بهـا معايير خاصـة   ةعلماً بأن دول العالم تختلف معاييرها ولكل دول  

، للجودة يعد معياراً دولياً ٩٠٠٠نظام أيزو  معايير مع مالحظة أن  ة،مخرجالمنتج أو باختالف ال

وأن جميع المخرجات تكون خاضعة لمراجعات وتفتيش دوري من قبل المنظمة العالمية للمعايرة، 

ة، ونظـام الجـودة   منح شـهاد على أساسها يتم للتأكد من استمرارية تطبيق معايير الجودة التي 

  .أيضاًتلف يخالشاملة في هذه الناحية 

  

   أهمية اجلودة التعليمية -أ 
يعد الطالب أو المتعلم أهم مكونات العملية التعليمية التعلمية بل هو المخرجـة الوحيـدة     

من المدخالت والعمليات، وهو محور كل تلك العملية التراكميـة،   كبير عددن م المجمع والمنتج

هم أن يتم التأكد مـن  من المف لذاوالحضارة، الثقافة حامل واألمة وحاضرها ومستقبلها وهو أمل 



٣٧ 
 

واقع المتعلم لوجدنا أنـه   عندلو توقفنا قليال مدى مطابقة تلك المخرجة مع األهداف المرسومة، ف

 فكـره أقرب إلى السطحية في تعليمه وتعلمه بسبب الكم الهائل من المعلومات التي تضـخ فـي   

الطالب  هحفظما ية التعلم مبنية على مقدار أصبحت عملي كما، يمارسه هو بنفسهعما  كهدف بعيد

بمستوى قدرته على استخدام تلك المعلومات، وأصبح الـتعلم هـو    االهتماممعلومات مقابل من 

إن  العملية، في حياتهم لها مرة الطالب في استخدامهاكتساب حقائق ومعلومات بعيداً عن مدى قد

ع المعايير واألهـداف  دى مطابقة المخرجات مالتحقق من ممن مكن يقد تطبيق الجودة التعليمية 

 وإنما تشـمل المعلـم   الطالبعلى ال تقتصر الجودة التعليمية كما ينبغي مالحظة أن  .المطلوبة

لـدول   ومخرجات التعلـيم العصر يتماشى مع معايير بما  ، حيث تساعده في تحسين تعليمهأيضاً

مـن  اسي بشكل عـام علـى اعتبارهـا    لمدرسة والصف الدرإلى أهمية اإضافة العالم األخرى، 

   .مدخالت وعمليات العملية التعليمية عناصر
  

مخرجات ضمان يمكن نظام التربوي ال يقصد به أنالجودة التعليمية تحقيق ضمان  ونظام

لمعايير التي تم تحديدها مسبقاً دون تأثرها بالمعلم أو االختبار أو لتها طابقبمدى مالعملية التعليمية 

جيد (أي أن كل طالب حصل على درجة النجاح  األخرى، المتغيراتسة وغيرها من مبنى المدر

ه اآلخرين الذين حصلوا على نفـس  ويماثل زمالء...) أن يعمل أو يتقن (يكون قادراً على ) جداً

 قامـت لـذا  . التقدير وفي نفس المستوى الدراسي في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة

اختصـار   Edexcel، علماً بأن إديكسل )Edexcel International(المية الع لإديكسشركة 

 االهتمـام ب )االرتقاء بالتعليم يغير نمط الحياة(تحت شعار  Educational Excellenceلكلمة 

 ،جودة من جانبين؛ جودة العمليات ضمن المعايير المطلوبـة المن حيث تحقيق  بالعملية التعليمية

، شأنها شـأن  ) ماذا نرغب أن يكون الطالب(ن مواصفات المخرجات تضمالذي يوجودة المنتج 

 فـي  المتمثـل التطبيقي أنظمة الجودة المختلفة لكنها تخصصت بالجودة التعليمية، وتهتم بالجانب 

، اليومية  )Assignment(األنشطة  وألتعلم عن طريق تكليفه بعدد من المهام لممارسة الطالب 

بشيء من المعايشة والتفحص والتـدقيق للوصـول للنتـائج     تعلمهما ل كممارسة أو األسبوعية 

بعيداً عن الملل والنعاس والكسل معتمداً على استخدام طرق البحث العلمي  منتبهةالمطلوبة بعقلية 

، )١٩٩٧براون وريـس،  (واالكتشاف والمالحظة، وهو ما يطلق عليه بالمنهج العميق في التعلم 

مـن   يـتم  )Project(طالب أو عدد من الطالب بمشروع التكليف يقوم المعلم بإضافة إلى ذلك 

توظيف عدد كبير من المعلومات الحالية والسـابقة ضـمن خطـوات بحثيـة تجريبيـة      خالله 

)Experimental  (يتوصل خالل فترة زمنية كافية تناسب ومرحلة الطالب الدراسية، تة متقدم  

  



٣٨ 
 

  

جة للحفظ واالسترجاع ولكن بدرجة عالية من الفهم فعلية، دون الحا من خاللها إلى نتائجالفريق 

  .والتقويم والتركيبوالتحليل والتطبيق 

  

والتي ، )Quizzes(بمستوى اإلتقان المستمر من خالل االختبارات القصيرة  االهتماممع 

كان لها التميز والسبق في هذا المجال، لذا نالحظ أن برنامجها في الجودة ركز على ما أغفلتـه  

وقد استخدم الباحث اآلليات الثالث دون تطبيق بقيـة مسـتلزمات    .األخرى ات التعليميةالمؤسس

ى، وذلك للتعرف على مـدى تطبيـق هـذه    ضمان الجودة التي تتعلق بالجوانب اإلدارية األخر

  .بتكاري وزيادة التحصيل الدراسيالتفكير اال قدراتاآلليات على تنمية 
  

  :هي، التعليمية ف برامج ضمان الجودةأهداأن ) ٢٠٠٧ (المراغي أوضحقد و  

 .االرتقاء والنهوض بمؤسسات التعليم - ١

 .ربط مؤسسات التعليم بالمجتمع - ٢

 .مستوى علمي ومهني عاليتخريج دفعات ذات  - ٣

 :عن طريق التفكير االبتكاري قدراتإكساب الطالب  - ٤

o أسلوب حل المشكالت. 

o العمل الجماعي. 

o االستمرار في تطوير الذات. 

o ملتحمل ضغوط الع. 

o التكيف مع المستجدات. 

 .والرقابة المحايدة المستمرة تقييمال - ٥

ضمان كفاءة أداء المؤسسات التعليمية في المراحل المختلفة، من التعليم الجامعي وقبـل   - ٦

  .الجامعي والفني

  

  :مقومات جودة الطالب الناجح -ب
    

نوعية المعلومة ومدى ن التعليم المعتمد على منهج الجودة التعليمية هو بحد ذاته يركز على إ

لكي يمكن في النهاية وضع آليـات   ، وكذلك سبل تنفيذ التعليم،مالءمتها لحاضر الطالب ومستقبله

مارسه نظام الجودة المختلفة، أما بالنسبة لنظام إديكسل ي، وهو ما ما تعلمهإتقان مدى من  للتحقق
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ية ويقوم بالتحقق من نواتج العملية التـي  فإنه يهتم بالجانب التطبيقي لتنفيذ العملية التعليمية التعلم

تحقق األهداف وآليات تنفيذها، ويركز على الطالب في العملية التعليمية ويعتبره المحور األساس 

لجـودة التعليميـة   اعلى اعتبار أن  )١٩٩٧( براون وريسوهو ما يركز عليه  في تلك العملية،

  :، منهاعدد من المقومات لها المتعلقة بالطالب

في أي يحب ويرغب أن يتعلم ليس من أجل النجاح  –متكاملة / غرضيةمتع باندفاعية يت - ١

 .حياته العمليةفي يتعلمه  مامبل من أجل االستفادة  –) غرضية( –االختبار فحسب 

أي يتعلم من خالل اكتشافه للحقائق والمعلومات العلميـة،   ) :العالم(يقوم بدور المكتشف  - ٢

 .فكريبما يتناسب وعقله ونموه ال

 .جارب العلمية واالستقراء منهاأي يتعلم كيفية إجراء الت) : العالم(يقوم بدور المجرب  - ٣

أي يتعلم من خالل كتابة بحث أو متابعة متغير تجريبي كيفية المتابعة : يقوم بدور الباحث - ٤

والتشاور والتفاعل االيجابي مع المعلم واآلخرين، وهو ما يثبت المعلومة ويكون الـرأي  

 .الحجة، مما يقوي بقاء المعلومة وتوسعها ويقوي

بدور المناقش المتفاعل، ويطرح األسئلة ويناقش الحلول، معتمداً على وجهات نظر  يقوم - ٥

مختلفة، نظرية وتجريبية، يكون بمثابة شخص أوجد حقيقة أو الحظ ظاهرة، بدال من أن 

  .يكون ناقال لنتائج ليس له فيها أي دور

 .السابقة في تجاربه وأبحاثه الحاليةيقوم باستثمار معرفته  - ٦
  

 أفكار بديلة ومقترحات متنوعـة إلى ممارسة الطالب ب تدفعإن األدوار اإليجابية السابقة 

فيذها بأنفسهم، قاموا بتنكل نشاط من األنشطة والمشاريع التي دون قيود في حالة مالحظة  وجديدة

عناية، من خالل وضع حلول أو تفسـيرات  على اعتبار أنها مشاكل تم التركيز عليها ومواجهتها ب

 اًجزء واعتبارهديكسل للجودة التعليمية، يركز عليه نظام إوهو ما ، مختلفة للظاهرة التي أمامهم 

  .التعليمية لجودةمن اعتماد ا
 

  :مقومات جودة املادة العلمية -ج
لمية، بجانـب  التع عنصراً مهماً من عناصر العملية التعليمية" المنهج"تعتبر المادة العلمية   

هناك بعض الخصائص التي يفترض أن تؤخذ بعين االعتبار عنـد اختيـار   المعلم والطالب، ألن 

  :منها والتيالمادة العلمية 

 .بشكل يشجع الطالب على دراستها اإلعداد - ١

 .عرض موضوعاتها بشكل منطقي ومشوق - ٢

 .أهدافها واضحة - ٣
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 .ل الطالببلغتها واضحة، ومفيدة لحاضر ومستق - ٤

 .بة للفترة الزمنية المخصصة لهامناس - ٥

 .مناسبة لمستوى الطالب العلمي والفكري - ٦

 .تتحدى القدرات الفكرية والعلمية عند الطالب - ٧

 .تساعد على تطوير القدرات الفكرية والخيالية عند الطالب - ٨

 .تساعد الطالب في اكتشاف معنى لألشياء - ٩

 ).١٩٩٧:٢٧، وريس براون( الطالب في فهم الواقع المحيط به تساعد -١٠
  

من خالل الفهم والتحليل أثناء الحصص جعل المنهج مشوقاً بأهمية االعتناء  مما سبقالحظ ي

مع محتوياتـه بشـكل إيجـابي    الطالب بحيث يتفاعل النظرية والتطبيق أثناء الحصص العملية، 

 جاع أثنـاء الحفظ واالسـتر التلقين ومعتمداً على تنفيذ مفاهيمه بشكل عملي، دون االعتماد على 

  .له نظام إديكسل للجودة التعليمية االختبار، وهو ما يدعو

  

  :جلودة التعليميةلضمان ا العاملينظام إديكسل  - د
،  منحت )Pearson company( ، إحدى شركات بيرسون Edexcelشركة إديكسل 

مـن   ألكثـر   المخبريةالقدرات األكاديمية والمؤهالت المهنية  تقييملامتياز في المملكة المتحدة  

تقوم الشركة  . دولة  حول العالم ١٠٠في أكثر من كذلك مدرسة، وكلية في بريطانيا و ٢٥,٠٠٠

  . ٢٠٠٥ماليين مالحظ ومدقق خالل العام  ٣من خالل ، عامسنوياً كّل  امتحانمليون  ٩,٤بتسليم 

  :تقدم الشركة خدماتها في عدد من المجاالت

-GCSE  )school exam at 16: an exam for 16شهادة الثانوية العامـة   •
year-olds in England and Wales that includes assessment of 
work completed during the year as well as a final exam. Full 

form  
 U.K. vocational(التأهيـل المهنـي البريطـاني   المختص ب  GNVQمستوى،  •

qualification(. 

 work-related( مناسبة للعمل المطلوبقدرات الللاألفراد  يؤهل مهنياً NVQقسم  •

qualification proving competence (. 

)  BTEC )U.K. Business and Technology Education Council قسم •

من بداية الدراسة فـي مـدارس   لمؤهالت المهنية لبتقنيات الضبط التربوي المختص 

  .لدبلوماتالمعاهد واوالتعليم العام أو الجامعية والكليات 
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 ). National Curriculum Tests( المنهج الوطني اتاختباربيانات كذلك تدير  •

تتعلق بالقسم المختص بتقنيات ضـبط   التيالدراسة الحالية تعتمد على الجودة التعليمية و

 BTEC( )Edexcel( بمجلس تعليم التقنية واألعمال البريطـاني  الجودة التربوية في المدارس

Centre Guidance,2003.(  

  

    :يف غرفة الدرسالتعليمية اجلودة تطبيق أهمية  -هـ
مضاعفة، يسـهم   اًعصر المعلومات اآلخذ في التغير، والذي تضاعفت فيه المعرفة أضعاف إن

كمـا  . التطور والنمو الـوطني  ذلك إسهاماً كبيراً في تحديد إطار - كل من المعرفة والخبرة -

ة بالعولمة والتقدم التقني السريع وراء التحول من التنـافس فـي   كانت التحديات الرئيسية المتمثل

المنتج إلى التكلفة ثم إلى التنافس في القدرات، بحيث ال يرتكز التنافس على الحد األدنى لتكلفـة  

  . تنفيذ األعمال بقدر ما يرتكز على أعلى مستوى للكفاءة
  

جعل العديد من دول العـالم تـولي   ، وهو ما "البقاء لألذكى" فيمكن اعتبار سمة هذا العصر 

ففي سنغافورة مـثال أصـبح التعلـيم    . أولوية قصوى للتعليم، أو أنها في طريقها أن تكون كذلك

يطور " كالصناعة يحقق الجودة الحقيقية في عملية توفير التعليم لتطوير الفرد فكرياً وخلقياً، وأن 

فقد تم استحداث عملية التصنيف لتـوفير   وبالتالي "كل طفل بحيث يستغل أقصى إمكاناته وقدراته

مختلف القدرات، وجرت مراجعة المناهج لتحقيق مزيد من التوازن وبناء مجتمع قوي منضـبط  

  ).٢٠٠٠بان،( اجتماعياً
  

في منتصف الثمانينيات، من خالل تبنيها لعـدد  قد بدأ االندفاع نحو التفوق في سنغافورة  إن

والتفكير المنطقي والتعلم مدى الحياة، وكـان مـن بينهـا،    من الخطوات تهدف لتشجيع االبتكار 

  :من أهمهما ما يليومؤشرات تجويد التعليم 

تحسين التعليم في المستويات بعد الثانوية بمنح المدارس مزيداً من الوقت والمرونـة   •

  .لتحسين الجودة والتفوق

وأنها تؤكـد  ... .مراجعة مناهج المراحل الجامعية األولى لضمان مالءمتها وحداثتها،  •

 . العملية مهاراتعلى إعمال الفكر وال

 .، بهدف ضمان اختبار الكفاءات المطلوبةالتقييممراجعة إجراءات  •

استحداث استراتيجيات تعليم وتعلم تتسم بالتجديد واالبتكار؛ مثل الـتعلم فـي موقـع     •

، ةالمدرسـي برنامج تطوير المواهب، وبرنامج البحـوث  (المشروع والبرامج الخاصة 

 ). وبرنامج الكتابة االبتكارية -لطلبة الكليات  –وبرنامج البحوث العلمية 
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، والطريقة القياسية السائدة فـي  ومهاراتهم بعد تصنيفهم حسب قدراتهم الطالبتعليم  •

 .لضمان تعليم الفرد" راسي الكاملالتعليم التفاعلي للفصل الد" غرفة الدرس، هي

 .في عملية التعلم راًودتؤدي  ) Assignments(التمارين  •

من خالل سلسلة من االختبارات الداخلية المستمرة  والوطنية والدولية تتم  التقييمعملية  •

للتأكد من معلومات الطالب في مراحل عديدة وللتمكن من اتخاذ إجراء عالجي عاجل 

  ).٢٠٠٠بان،( عن زمالئهم الطالبللحيلولة دون تخلف 

  
   :التعليميةدة اجلو نظام ضماندليل  - ثانياً 

على الجوانب التطبيقية العملية كمبـدأ لتحقيـق   يعتمد  للجودة التعليمية إن نظام إديكسل  

لذا تم اعتماد ضمان الجودة من خالل عدد من تلك اآلليات وتم صياغة تعليمات الجودة التعليمية، 

  .))١٢(ملحق  نظرا(التعليمية  الجودة آليات تقييم ييمها كما ورد في نموذجبنائها وكيفية تق

إستراتيجية تقييم لوحدة  إلعدادنظرة تدريجية ب المعلمإلى تزويد هدف إن هذا الدليل ي

BTEC  بها لوحدة الدراسيةاييم تقيتم يجب أن عن الكيفية التي معلم الرؤية التي تركز على .

كما . للمتعلّم أوامر مناسبة يجب أن يعد منهاالتي  لإلستراتيجيةنقطة بداية كالمعلم ويستخدمها 

الوحدة تلك متطلبات من المتعلم من المعلم  هيتوقعما ألوامر بشكل واضح يجب أن تشير ا

ومثال على ( هاالمتعلّم تنفيذالمتوقع من ) المهام(األنشطة والتي يجب أن تحقق مثل الدراسية 

 ميمتصلصورة، نموذج (يدوية مثلال المصنوعاتتقني، التقرير ال -منتج الدليل  -: ذلك

ة من المتعلم مطلوبوهي ال )ةالشفهي األسئلةسجالت مالحظة المعلم أو  - ، دليل العملية موضوع

  .تنفيذها

ة يآل - م في أغلب األحيان المتعلتطلب من تاألوامر  هالتربوي لهذ األسلوبإن استعمال 

 :على النحو التالي تقييملل
 

بصورة  هذه( بيئة مهنيةام ضمن المهمن مجموعة  المعلم والمتعلم حولاالتفاق بين يتم  •

 دليلعلى اعتبار أنه هو الرئيسي  العنصر - )النشاط( مهمةبال يشار إليها أكثر شيوعاً

 )التعلم

 .لألنشطة العملية كتيب •

 .شفهيةاألسئلة المعلم أو قائمة تدقيق ال اتمالحظ •

 .االختبارات بأشكالها المختلفة/  النظامية االختبارات •
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 مستوىوإن كان . هذه العناصر منأي  استعمال التقييماعت وسيلة استط وبناء عليه

 Edexcel.(  أنفسهمب التقييم )أو وسائل(وسيلة ن أن يصمموا يمتعلّملكما يمكن ل اًمتطرف

centre guide, 2003(.  
 

  

 مناسبة التقييمإستراتيجية كما أن . عديدة الأشكا تأخذن أيمكن  للتقييمن الطرق المختارة إ

نتائج ل ءمةأكثر مالتم اختيارها تكون يالتي ن الطريقة إ. بأكملهبرنامج التعلّم لأو  واحدة حدةلو

من تلك  وحدةفي أي  من وجهات النظر العديدستعمال ن اوأ. الوحدة تقييمالتعلّم ومعايير 

 األنشطةالمتعلّم وتسمح لألساليب المختلفة من  باهتمام الحتفاظعلى اتساعد سوف  الوحدات

إستراتيجية  يقوم ببناءمن ن إو، بصورة عامةللمعلم وفريق البرنامج  اًتحدي عدتُحيث  ،تعلّمالو

ومن . والمعلمينالمتعلّم من  لكليجب أن يكون سهل االنقياد  المتعلّمينبإثارة وتحفيز  تهتم تقييم

  :التي تلك التقييمأفضل أمثلة إستراتيجيات 

 .متنوعة تقييمطرق  تستعمل •

 .ببعضهاالعالقة  تالعملية وذا دمج األنشطةيتم فيها  •

 .)Edexcel centre guide, 2003(  الدراسية وحداتلل على نظرة متكاملة ملتتش •
  

 كونتيجب أن كما . التقييموسائل في عملية تصميم  اًمهم دوراًيلعب ضمان الجودة  إن

 صميم وتخطيطتإن . لغرضا يالئمانطريقة وأسلوب بالجودة  عمليات مراقبة لضمانهناك 

 تطابقصيل عند اتفهتم بالدقة واليوأن  ،ملالمتعلمستوى لغة مالئمة  يستخدميجب أن ، التقييم

 االختباركما يعد . األنشطةمجموعة ب تتصلواقعية عمليات مراقبة إلى إضافة  ،الوحدة متطلبات

 ، تقديرالجانبفي هذه ومن المهم  ؟منه ما يقصد عملب تقومهل  - للتقييمجيدة  وسيلةالنهائي 

 ).   ٣( والتي يوضحها الشكل  العالقات بين العمليات المختلفة
 

  

  
  ) ٣(شكل 

  )Edexcel, 2003:32.(  الناتج بالتعلم التقييم) الدليل(عالقة 

  

محتوى و التعلم نتائجأي (  حدثه التعلمأن ي ينبغيما  هي التي تحدد BTECوحدة إن 

م التعلعملية من قبل المعلم لتسهيل  تستخدمالتي س نشطةاأل تنويعتؤدي إلى  ومن ثم) وحدةال
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يجب و .تكون بمثابة مؤشر على الناتج األنشطةهذه أن  جداًً طبيعيال ومن). التعليم والتعلّمخطة (

هو  ذلكو ،حدوث التعلمقياس من المعلم ن مكّيالذي  الناتجهذا  تقييموسيلة أو وسائل  تستخدمأن 

  .وهكذامن التعلم الحقاً تم إنجازه يسما إلى ما أنجز أو  تم تعلمهإلى ما يشير  الذي الناتج تقييم
 

ـ شكل مهام ل في التقييم وسائلتحضير  على الذي يظهر نواتج التعلم هذا الدليل يركزو

BTEC  ،والتي تركز على ،المؤهلةبرامج الوأوال:  

o تلك األنشطة بها  ة التي تقدم وتعرضالطريق.   

o شكل بها النشاطة التي قد يتالطريق. 

o للنشاط إنجازه بالتعليمات التي تتعلق بكيفية تزويد المتعلم. 
  

 المطبقة من ضمان الجودةوطرق العالقة بين عملية التصميم في االعتبار الدليل يأخذ كما 

في دليل كبر تفصيل أبمعها تم التعامل يالناحية هذه  .الداخلية مراجعةال/ خالل التحقّق الداخلي 

  .)Edexcel centre guide, 2003.(  للمراكز الدولية BTECلـ الداخلي تحقّق ال
 

األنشطة ( وسائل تطبيق آليات الجودة محتويات الدليل سوف يتم التحدث عن  بعد عرض  

  . هاتقييموكيفية ) التعليمية، والمشاريع التعليمية الصغيرة، واالختبارات القصيرة

  

  :للجودة التعليمية ديكسليف نظام إ)  Assessments( التقييم -١
بلـوم  ل الطالب للمستويات المعرفيـة  إتقانيهتم نظام إديكسل للجودة التعليمية بموضوع    

)(Bloom نظـام  والذي يشير إليه . ، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، والتقويمالمعرفة: وهي

  ).١( موضحة في الجدول نوعين رئيسيين) Assessment(  للتقييممن أن إديكسل 

   )١( جدول
  البنائي واخلتامي التقييمالفرق بني 

  

 Summative  الختامي Formativeالتكويني / البنائي
  للتقييم والتقويم  للتعلم فقط

  يمنح الطالب درجات على أدائه  ال يمنح الطالب درجات وإنما يمارس المهمة
  قصير/ شهري / اختبار نهائي   أنشطة

  مشروع نهائي  مشاريع/  اختبارات يومية

                                                      )Edexcel, 2003:32( 
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  .مراحل عملية التعلم)  ٤( يوضح الشكل و

  التعليم عملية إكساب الطالب من خالل 

  المشروع - الواجب  

  عرض موضوع    

  األنشطة  

   

  )دليل(عملية التقييم 

  )المنتج(يمكن مالحظته       

         

  

  التقويم         

  

  )٤(شكل                                    

   مراحل عملية التعلم

  .ألنشطة التي يمكن للطالب أن يقوم بتنفيذهاأيضاً ا)  ٥( كما يوضح الشكل 

  

Production Type  
 نوع الناتج

Portfolios Type  
  الوثائق نوع 

Observation Type  
  نوع المالحظات

أوراق 
مجففة

صور فيديو

عرض 
 موضوع

تقرير 
مشروع

أنشطة 
عملية

الواجبات

  االختبارات
 لقصيرةا

 ) ٥(شكل

  األنشطة التي من الممكن أن ينفذها الطالب حسب برنامج إديكسل
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للجـــودة  يف نظـــام إديكســـل)  Assessments( التقيـــيمخصـــائص  -٢
    :التعليمية

 
  monitoring:   ملراقبةا •

تتم أثناء عملية التعليم،  تهـدف    Formative Assessment ةبنائي تقييم هي عملية  

، من خالل اختبارات قصيرة سريعة بين فترة وأخـرى، أو  التعليم والتعلمللتحقق من سير عملية 

، بحيث تتم تحت تكليف الطالب بأنشطة صغيرة، ينفذها للتحقق من قدرته على إتقان عملية التعلم

ويتضمن هذا المجـال االختبـارات القصـيرة     .منح درجة ضمن معايير معينةوي. مراقبة المعلم

Quizzes  من المستويات األولى للمجـال   المختلفةالعقلية  ةالتي تهدف قياس الكفاءات المعرفي

للمسـتويات   تكميل Assignments، بينما تمثل المهام أو األنشطة المعرفي مثل التذكر والفهم

 ,Edexcel centre guide.( تتمثل في  التطبيق والتحليل والتركيب والتقـويم والتي السابقة 

2003(.  
                        

  Review  راجعةامل •
تتم نهاية الوحدة  Summative Assessment  الختاميةأو  نهائيةال التقييمهي عملية   

المشـروع   عدد من الوسائل منها ممارسة التعلم من خاللعلى الطالب  مهارةالتعليمية للتأكد من 

Project ، ء الطالب على المشروع الذي نفذه خالل الفتـرة  يقوم المعلم بتقدير مستوى أداحيث

  :مستويات ثالثالسابقة، ضمن 

  .Passأنجز  -

  .Meritأجاد  -

ـ          Distinct تميـز  - . هاتمـنح لمـن أنجـز ويجيـد ويسـتطيع أن يفسـر النتـائج ويناقش

  ).٢٠٠٧المراغي،(

  

يهتم بها نظام إديكسل في آلياته المختلفـة،  منها ما التي  التقييموللتعرف على أهم أنواع   

  :هي، يمكن أن نسلط الضوء عليهاوالتي 

o القبلي التقييم:  

o التكويني التقييم:  

o التشخيصي التقييم:  

o الختامي التقييم:  
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التكويني، الذي يعتمد عليه نظام  التقييماول وسوف نتن، التقييمتمثل أشهر أنواع األشكال  هذه

علم لما هـو مطلـوب منـه،    مإديكسل باعتباره يهتم بمتابعة تحصيل المتعلم ومدى تحقيق أداء ال

 التقيـيم  يعتبرها التقويم التربوي أنها أحد أدواتحيث االختبارات القصيرة، ويتمثل ذلك في آلية 

كذلك  ، ه وزارة التربية والتعليم في الئحة التقويم الجديدةالمستمر الذي تهتم ب التقييمالتكويني أو 

  .عملية التي ذكرت في كتاب العلومتمثل آلية المهام أو األنشطة األدائية، وهي األنشطة ال
  

النهائي الذي تعتمد عليه آلية نظام إديكسل ويسميه بالمشاريع  التقييم الباحث تناوليكما سوف 

عتبره أسلوب يعتمد بشكل أساسي على الجانب العملي األدائـي، هـذا   التي ت ، الصغيرةالتعليمية 

  .بشكل عام  التقييمأحد أهم أشكال  ابشكل دقيق على اعتبار أنهويتم استعراضها 

  
  ): AssessmentFormative(  التكويني التقييم -أ

عمليـة  تحقيق األهداف السلوكية، وتسلسلها لتوفير تحسين الإمكانية يمثل هذا النوع مدى   

ويتميز هذا النوع مـن أنـواع   . م مستمر ويحدث بصورة متالزمة مع التعليمتقييهو و. التعليمية

في تركيزه على التعليم نفسه وليس على المتعلم، وهو يقدم تغذية راجعة سـريعة تسـاعد    التقييم

  .المعلم على تشخيص الوضع الراهن لمدى تحقق مستوى التعلم
  

يستخدم لتوجيه  الذي مستمرال أحد أشكال التقويم التكويني ييمالتقعلى أن  Sadlerويشير 

 إنو. دراسية يستعمل لتقييم ما تم تعلمه نهاية دورةباستمرار أثناء تنفيذ عملية التعليم، و الطالب

عندما  تتحقق) اليومي التقييمأو التعلّم،  بتقييمالذي يسمى أيضا ( التكويني للتقييمالخاصية الرئيسية 

سـتخدم تلـك   تو ،الطـالب وفهـم   ومهارات قدراتحول  بانتظامعلم بجمع المعلومات يقوم الم

فـي    التي يتم اتخاذها مستقبالالخطوات الرئيسية  بخصوص مالحظاتإلعطاء الالمعلومات فقط 

  .)Sato, 2007(أيضاً تحديد  الخطوات القادمة في عملية التعليمعلى  هتساعد يعملية التعلّم، لك
  

نه وسيلة لإلصالح والتطوير فـي  أفي التربية من منظور  التقويمثا مفهوم دخل حديوقد ُأ

فهو يشكل أرضية .  وبالتالي تحقيق األهداف المرجوة ،المجال التربوي بهدف تحسين تعلم الطلبة

وغيرها من عمليات النظـام   ،مهمة للكثير من القرارات المتعلقة بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس

  .  )(Swearingen,2002 التعليمي
  

  :  تعتبر عملية التقويم شاملة لكل العملية التعليمية التعلمية، حيث تشمل المجاالت التاليةو

 .تحصيل الطالب •
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 .األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس •

 .، والمواد التعليميةالمنهج •

 .لمناخ التعليميا •

 .ألنشطة الطالبية،  والخدمات الطالبيةا •

 .لمختبرات،  والمكتبةلمرافق والتجهيزات، واا •

 ) .٢٠٠١تة، شحا(خل المؤسسة واإلدارة وغيرها لتنظيم داا •
 

أن عملية التعلم ال على إن النظريات الحديثة في التعلم وخاصة النظريات المعرفية تؤكد 

تحدث فقط عن طريق االستماع أو المشاهدة أو اإلحساس وإنما عن طريق تطوير البنى المعرفية 

فالطالب في الموقف التعليمي يركب .  تتغير على أساس تطورهم وتطور خبراتهمللمتعلمين التي 

الخاصة " العقلية"ن مفهوما من خالل األسس المرتكزة على خبراته وعلى البنى التركيبية أو يكو

وبهذه الطريقة فإن ما يتعلمه يرتكز بشكل نهائي على البيئة التعليمية التي يتعلم بها وعلـى  .  به

فالروابط القائمة بين .   علومة الجديدة أو طبيعتها وعلى معرفته السابقة بهذا الخصوصصفة الم

 هالمعرفة الموجودة عند الطالب والمعلومة الجديدة هي العامل الذي يجعل التعلم من وجهة نظـر 

  ).  Brooks, & Brooks, 1993( أمرا ذا معنى 

  
  :التكويني التقييمأدوات 
عند قياس مدى فهم وإتقان الطالب لموضوع الدرس على العديد من أدوات  يعتمد المعلم          

واالختبـار القصـير    ،منها الواجـب الصـفي   Formative Assessment  التكويني التقييم

واألسئلة الشفهية، وسوف يتم التحدث عن االختبارات القصيرة باعتبارها أحد آليات الجودة التي 

  . إديكسل برنامج عتمدهاي

  

  Quizzes :القصرية االختبارات - ١
كتابيا  بكلمة  أو عدة كلمات  الطالب عليهاويجيب يتم إعدادها من قبل  تقييميةهي أداة  

 أسـئلة (، أو األسـئلة الموضـوعية   القصـيرة  المقاليـة تحدد أحيانا في أصل السؤال  كاألسئلة 

م  هذه األسـئلة  فهـم   وتقو. )صح أو خطأ مع تصحيح الخطأو، المزاوجة، واالختيار من متعدد

علـى   تهمم قـدر ، كما تقوار المتعلقة بمفاهيم مادة العلومالطلبة لمعاني الكلمات والعبارات واألفك

ويتم تقديم مثل هذه االختبارات أثنـاء  . الجانب المعرفي تقييمأي ، والتطبيقاالستنتاج والمقارنة 

ويسـتخدم  . ةلبدء بوحدة دراسية جديـد اليومي أو عند االنتهاء من وحدة دراسية وقبل ا التحصيل
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ويمكن أن يطلق عليهـا  . التكويني التقييمهذا النوع من االختبارات بشكل واسع كأداة من أدوات 

  .دقائق) ١٠(االختبارات القصيرة، لما تتصف به من عدد أكبر من األسئلة وزمن يقدر بـ 

نحـو   الطـالب بعض معلمين والبعض الرغم من أن اتجاهات  على: أهمية االختبارات القصيرة

، تتمثل ، نظرا لما تحققه من وظائف مهمةسلبية، لكنها تعتبر أدوات تربويةقد تكون االختبارات 

  :فيما يلي

  .مستوى ما اكتسبه الطالب من عملية التعليم تقييمتساعد في  -أ 

 .في تحفيزهم ومساعدتهم لتنظيم جهودهم الدراسية الطالبتساعد   -ب 

 .الصفي أثناء تدريس المادة الدراسية مأدائه مستوىللمعلمين تبين   -ج 

بالمؤشرات التي تساعدهم  الطالبن االختبارات يمكن أن تعزز التعلم من خالل تزويد إ

 Formative( التكـويني  التقيـيم ويسـمى   اإلتقـان في التركيز أكثـر مـن أجـل تحقيـق     

Assessment( ،النهـائي  التحصيلي التقييم ختلف عني و )Summative Assessment (

ويعتمـد فـي   ، )٢٠٠٦شطل، (وليس تعديلي كما في النوع األول ،الذي يعتبر أسلوب تقييم فقط

قق مثل هذا يحوارات القصيرة على االختب الطالبسرعة استخراج المعلم لنتائج  المرحليالتقييم 

القصيرة وهو من أهم أغراض االختبارات  .تغذية راجعة يعقب التقييم تقويماً لكل األطرافاألمر 

من خالل تصحيح الخطـأ قبـل   وذلك بنائية في عملية تعديل سريع للمفاهيم  تعدوالسريعة التي 

 ,Huba & Freed)هيوبا وفريد  هيؤكدوهذا ما  .بشكل صحيحإتقان معلومة أو  ،فوات األوان

لنوعيـة  أبعاد ثالثة لوالتغذية الراجعة المستمرة هما أساسيان لتحقيق  التقييمأن  :بقولهما (2000

 Education في التعليم التي قامـت بهـا لجنـة التربيـة للواليـات فـي أمريكـا       ) الجودة(

Commission of the States,  1996) (وهذه األبعاد هي ،:  

التوقعات  تنطلق من مؤسسة لها ثقافة تقدر )الجودة( على أن النوعية التركيز   - األول

 .  ب التعلم، وتركز على السنوات األولى في الدراسةالعالية، وتحترم المواهب المتنوعة وأسالي

ترابطا منطقيا بين وحداته، وخبراته  على المنهج النوعي الذي يتطلب التركيز   - الثاني

  . ،  والتعليم مرتبط بالخبرةمهاراتللتنمية اتدريب يتم مبنية على بعضها البعض، وفيه 

 والتقييمسسة المبنية على التعلم النشط، على نوعية التدريس في المؤ التركيز   - الثالث

ـ  ال بـين  والتغذية الراجعة، والتعاون، وإعطاء وقت كاف إلنجاز المهام،  إضافة إلى تواصل فع

الذي يركز على تعلم الطلبة، وهدفه واضح،  التقييمف. الطلبة واألساتذة خارج قاعات المحاضرات

الجميع، ويضم فئات متنوعة مـن المهتمـين    من عملية مستمرة،  ويطرح أسئلة تهم اًجزءيعتبر 

  . بنتائج التعليم لتحسين وتعديل  التعليم في مرحلة البكالوريوس
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  :أهمية االختبارات القصرية يف بناء التفكري االبتكاري
تعد االختبارات من المجاالت التي يتم من خاللها قياس مستوى التفاعل التعليمـي بـين     

، التفكيـر االبتكـاري   قـدرات ميـة  أهم المجاالت التي تسهم في تنالمعلم والطالب، وتعتبر من 

وإنما تتيح توظيـف المسـتويات    ،خصوصاً إذا تمكن المعلم من تقديم أسئلة ال تعتمد على الحفظ

إتاحة الفرصة للطالب لإلجابة على تلك األسئلة بأسلوب يدعوهم إلـى  من خالل المعرفية العليا، 

ه وتوظيف قدراتة المتقدمة، وبهذا يدفعهم للتفكير واستخدام العقل والعقلي قدراتالتوظيف عدد من 

مـا  إذا  لمادة التعليميـة اإتقان و ،)١٩٩٦عدس، ( المعرفة في معالجة المهمات المطروحة عليهم

  .تمت صياغتها بالصورة الصحيحة

  

للشـعور   اًارات التي تهدف لكشف مستويات الطالب الرقميـة مصـدر  قد تكون االختبو  

ينبغي أن نهيئ الفرصة للطـالب ألن يتعلمـوا    Torranceباط وكف لالبتكار، كما يقول باإلح

الذي يخشاه الطالب، كما أنه يقول إذا أردنا أن يفكـر األطفـال    التقييمويفكروا دون اللجوء إلى 

ي يجب مكافأتهم ليس عن طريـق  أبصورة مبتكرة، يجب أن نتعلم كيف نكافئ السلوك المبتكر، 

سـتجيب  تإنما من خالل أنواع السلوك التي نشجعها أو ال نشجعها، وبالطريقة التـي  و ،الدرجات

   ).١٩٨٩أمير خان، (الحتياجات حب االستطالع لديهم
 

  :املشجعة على التفكري االبتكاري األسئلة الصفيةصور من  •
قـت  ونظراً لألهمية التي تختص بها األسئلة الصفية في العملية التعليمية التعلمية، فقد ال  

وضع العلماء العديد من التصنيفات  االهتماممن نتاج هذا  الكبير من قبل المربين، وكان االهتمام

التفكير في مستوياته العليا من تطبيق وتحليـل   قدراتبقصد توظيفها بالصورة المناسبة في تنمية 

يمكـن   أخرىومن جهة  التفكير االبتكاري، قدراتوتركيب وتقويم والتي بدورها تسهم في تنمية 

صياغة تلك األسئلة بصورة تسهم في تنمية التفكير التباعدي بدال من التركيـز علـى التفكيـر    

  :ومن تلك التصنيفاتوقد تم تصنيف األسئلة بصور مختلفة،  التقاربي،

 :  Weaver & Cenciويفر وسنسي تصنيف األسئلة الصفية حسب  -أ 

o  األسئلة التذكريةMemory Questions تحفيز الطالب الستعادة لى إ، وتهدف

 .المعلومات المطلوبة

o    األسئلة المثيرة للتفكيـرThought Provoking Questions  وتتطلـب ،

توضيح ما يقوله الطالب، وإنتاج إجابة منطقية ومركبة كماً ونوعاً، تنمي لـدى  
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تسهم في تنمية مكونات  قدراتالطالب التحليل والتنظيم والمقارنة والتنبؤ، وهي 

 .تكار المختلفةاالب
   

 :Gallagher رجاليجتصنيف األسئلة الصفية حسب  -ب

o   العقلي  البسيط أسئلة التذكرMemory Questions. 

o  األسئلة التقاربيةConvergent Questions . 

o  األسئلة التباعديةDivergent Questions  وهي أسئلة ذات نهايات مفتوحة ،

لطالب على االفتراضات غيـر المألوفـة،   ال يمكن التنبؤ باإلجابة عنها، وتجبر ا

خيله، وهـي تناسـب مـادة    ت ن ينطلق إلى أقصى ما يمكن لقدراتوتطلب منه أ

 ).٢٧٦: ٢٠٠٦المالكي، (االبتكارية التي يمكن الخوض فيهاالمجاالت العلوم و
 

  Puckett, at al(دراسة بكيت وآخـرون  : وهذا ما  أكدته العديد من الدراسات مثل        

أن استخدام المعلم لألسئلة التباعديـة أثنـاء التفاعـل    من   Bistechiبستيج ودراسة ، ) 1980

، كما )٢٠٠٦المالكي، ( التفكير االبتكاري لدى الطالب قدراتالصفي ينعكس إيجابياً على تحسن 

إلى فاعلية اسـتخدام   رجبدراسة و ،Gallagher جرجاليدراسة : مثل أشارت بعض الدراسات

 قـدرات ي تنمية ف)  Asking Higher – order Questions( ئلة المعرفية العلياالمعلم لألس

الطالب االبتكارية، وهي األسئلة التي تحتاج لإلجابة عنها نشاط عقلي منظم، يهدف إلى توسـيع  

يات لتقويم وفق مستوتفكير الطالب والوصول إلى إجابات أكثر تفكيراً، وهي التحليل والتركيب وا

  ).٢٠٠٦المالكي، ( بلوم وزمالئه

  

 Assignments :األنشطة -٢

ـ  الممارسات التعليمية التعلمية تلك   التكـويني  التقيـيم مـن أنـواع    اًالتي تعتبـر نوع

Formative assessment خارجها كجـزء   وأداخل البيئة المدرسية  ونالتي يؤديها المتعلم

مفاهيم معرفية من خالل الممارسة من عملية التعليم والتعلم المقصودة بإشراف المعلم بقصد بناء 

  . والتطبيق
  

أن التعليم الناجح هو الذي يوسع ويطلق ويقوي االستعداد للتفكير مـن خـالل تشـجيع    

الميول لالستكشاف، واالستقصاء، وحب االستطالع وكذلك تشجيع االتجاه نحو البحث والتحقـق،  

 & Costa... (موحاً، ومنتجـاً،  وتشجيع الطالب على االعتقاد بأن تفكيرهم سيكون متاحاً ومس

Kallick,2000 .( اإلرادة واالستعداد والرغبة وااللتـزام   تقويةفالتفكير كروح معرفية تتمثل في
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 يتعامللبحث عن بدائل، لبأحكامه لنفسه  يحتفظالذهن،  منفتح: ويتصف صاحبها بالصفات التالية

وقـد دلـت    ).١٩٩٦حبيـب،  (لتنفيذ في ا يرغبباألفكار الرئيسية،  يهتممع المواقف الغامضة، 

الدراسات التي أجريت على األشخاص المبتكرين المتميزين أن االبتكار مرتبط بعدد من الصفات 

المرونة الفكرية، واالنفتاح العقلي واالستقاللية في التفكير، والرغبة فـي التجريـب   : النفسية مثل

وفـي  ).  Anthony,1987( بتكـر للتقصي الموالنقد الذاتي، وأن هذه الصفات متطلب مسبق 

المقابل أشارت بعض الدراسات إلى أن األشخاص غير المبتكرين يتصفون بضيق األفق والجمود 

المنـاهج العلميـة    بمكان جعلهمية من األيرى الباحث أنه لذا ).  Cropleny,2001(الفكري 

ـ طريقاً مناسباً للمساهمة في االنفتاح العقلي واالستقالل في التفكير وت فـي   ة المـتعلم شجيع رغب

التفكيـر   قدراتهي عملية مهمة لتنمية والتجريب والنقد والتعامل مع المواقف الغامضة الجديدة، 

تنفيذها حتـى  والعمل على من األنشطة والمشاريع العملية من خالل إضافة عدد  االبتكاري لديه

  . التفكير االبتكاري قدراتوتدعيم نمو  قدراتمكن من تنمية تلك الي
  

  Summative Assessment: التحصيلي النهائي التقييم -ب
الذي ينفذ نهاية كل وحـدة أو   المهمة، التقييم الكلي أحد أهم أنواع النهائي أو التقييميعتبر 

قبـل االنتقـال لوحـدة     الطالبدراسي بغرض معرفة مستوى إتقان من فصول الكتاب الفصل 

    .وكتابة التقارير ،والمشاريع ،ها االختباراتفة، منطرق مختلدراسية أخرى، وتتم من خالل 

  
  sProject   :املشاريع

ويمكن للطالب  النهائية التي يعتمدها نظام إديكسل، التقييمطرق تعد المشاريع العلمية أحد 

األساسية علـى الجانـب    االعتماد في فهم الحقائق العلميةمن من خاللها ممارسة ما تعلمه بدالً 

يمكن الوقوف علـى  حقائق وأفكار ومن خالل ذلك ما فهمه من الطالب من تمكن ي النظري، فه

قـد ال   قـدرات الطالـب  اكتساب في  تسهمفي المجال التطبيقي وليس النظري، كذلك  فهمهمدى 

العوامـل المـؤثرة    التعرف على، مثل خصوصاً توفرها الدراسة المدرسية التقليدية لمادة العلوم

  .)Edexcel, 2003(  تشافواالك واالستنتاج واالستقصاء

  
  :إجيابيات املشاريع التعليمية الصغرية

 .تجعل المتعلم محور العملية التعليمية -

التخطيط والتنظيم والعلمية المهمة مثل التفكير  قدراتتدربه على كثير من ال -

 .والكتابة
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مبنية على التعلم ذي المعنـى الـذي يشـجع    التخلق لديه الدافعية للممارسة  -

 .طالعالرفع مستوى األداء وا الطالب على

 .تربي في الطالب الثقة بالنفس  -
  .في عصر المعلوماتية ةر مهموأم وهيعوده على البحث عن الحقيقة، ت  -

  

  :التفكري االبتكاري - ثالثاً 
  

  :التفكري -١
سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بهـا  "إلى أن التفكير  )٣٣: ١٩٩٩( شير جروان ي

تعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحد أو أكثر من الحواس الخمس والتفكيـر  الدماغ عندما ي

  ".بمعناه الواسع عملية بحث عن معنى للموقف أو للخبرة
  

التربويين بعض رجع التفكير؟ ي قدراتلديهم  تنخفض وطالباتنا طالبنالكن لماذا كثير من   

امجنا التربوية، وغالباً ما يتمحور هـذا  قصور في أسلوبنا التعليمي وبرذلك إلى ) ١٩٩٦(  المانع

، الذين غالباً ما يتخرجون وهم وطالباتنا طالبناالتفكير بين  ضعفالقصور حول مسألة مهمة هي 

أشبه باإلنسان اآللي الذي ال يمكن أن يعطي شيئاً جديداً من ذاته فهو ال يملك سوى ما أدخل إليه 

لة ال تنحصر في مجتمعاتنا بل أثبتت الدراسات أن إن هذه المشك. من أوامر وتعليمات وإمكانات

)   Perckines,1992:28(مثل هذا الضعف، فيصف بركنـز   أيضاً المجتمعات المتقدمة تعاني

  :على التفكير بقوله مهارةفي المدارس األمريكية من نقص ال الطالبمعاناة 

م المسائل الرياضية يمكن مالحظته بسهولة عند تقدي الطالبإن العجز عن التفكير عند "   

لهم، إذ يالحظ أنهم يقفون في حيرة في مواجهتها فهم ال يستطيعون البت فيما هو مطلوب منهم، 

كمـا  ... ؟ تباعهاإ؟ وما الخطوات المفروض  يبدءونوكيف  !أو الجمع! أو الطرح  !عند القسمة

إن مـا يالحـظ   ..  أن هذا العجز ال يقتصر على الرياضيات، وإنما يظهر ذلك في مواد القراءة

 مهـارة هو السطحية والضعف الشديد في التفكير المبني على حل المشـكالت أو ال  الطالبعلى 

  ". النقدية
  

فإذا كان هذا هو واقع طالب دولة متقدمة، فما هو الوضع في الدول التي تسمى بالنامية،   

ـ  ذات مدلول كبير في إبراز دوريجعل من الدراسة الحالية  قدوهذا   لممارسـة ة الحاجـة  وأهمي

الممارسة تزيد من مستوى المعايشة مع المعلومة من خالل التجربة ومالحظة  ، حيث إنالطالب
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فهم أفضل وأشمل للمعلومة مع تطبيقها فـي منـاحي مختلفـة بـل     تؤدي إلى وبالتالي  التغيرات

  .وتطويرها
  

ثر بالعديـد مـن   علماً بأن التفكير بشكل عام وطريقة التفكير االبتكاري بشكل خاص تتأ

  .، منهاالعوامل الداخلية للطالب والخارجية

القدرات العقليـة للفـرد،   : إن التفكير محكوم في نوعيته ومستوياته بعوامل عديدة، منها

وما يمتلك الفرد من عادات وتقاليد وقيم ومعايير تعتبر حصيلة تنشئته . واهتماماته، وأنماط تعلمه

لـديهم   ينمي من خالل نظام تربوي  تنميتهاوالتي يمكن  ،)٢٠٠٦صبحي ويامين ،( االجتماعية 

  .التفكير المختلفة قدراتكثيراً من 
  

لذا فإن معرفتنا بماهية التفكير والعوامل المؤثرة فيه والمسلمات المرتبطـة بـه تجعلنـا    

نحسن التخطيط لألنشطة والمشروعات والواجبات بما يتناسب مع كل فئة عمرية من فئات الطلبة 

)Freeman,2001(،  أي أن لكل مرحلة دراسية أنشطة تتناسب وحاجة تفكير الطالب من حيث

تنميتها وتنشيطها، كي نتمكن من توظيفها ونحقق تنشيط التفكير العملي االبتكـاري بـدال مـن    

استمرار االعتماد على التعليم النظري والتقليدي، بمعنى أن التفكير عملية مستمرة واالبتكار مـن  

 ويضـيف ا التفكير فيجب االستمرار في تدعيمه، بحيث نحقق نموه مع نمـو اإلنسـان،   نتائج هذ

)Freeman,2001 (التفكير ليس مرهوناً بمرحلة عمرية، وإنمـا يجـب تـوفير الفـرص      إن

  .ه، وأن نعلمه كيف يتعلمقدراتللطالب لتعلم التفكير المنظم، وتعلم  ةالمناسب
  

أن الطالـب    Brody & Stanlyانلي  ومن جانب آخر أثبتت دراسات بـرودي وسـت  

متوسط الذكاء، يمكنه أن ينجز مثل الطالب المرتفع الذكاء، إذا تلقـى تدريسـاً واضـحاَ حـول     

خطوات حل المشكلة باعتبارها من صور التفكير التباعدي، باإلضافة إلى ذلـك، فـإن الطالـب    

بدرجـة  ات حل المشـكلة  مرتفع الذكاء يمكنه أن يستفيد من التدريس الذي يوضح، ويشرح خطو

  ). ١٩٩٩سليمان، (أفضل 

  

  :عمليات التفكري -٢
األفـراد الـذين   تكاد تكون عامة لدى معظم عقلية إن مكونات التفكير باعتبارها عمليات 

في أي مجال من المجاالت المختلفة، سواء في المجال الفني أو العلمـي  التفكير  قدراتيتمتعون ب

   .غير ذلكأو االجتماعي أو السياسي أو 
  



٥٥ 
 

يعتبر أمراً مهماً بالنسبة لفهم التداخل الموجود بين آليات الجـودة  محركاتها فهم حيث إن 

 ثمـاني ) ١٩٩٨(والتفكير بشكل عام والتفكير االبتكاري بشكل خـاص، حيـث أورد مـارزانو    

ـ  : عمليات للتفكير باعتبارها مكونات للتفكير، وهي ل الفهم، تكوين المفهوم، تكوين المبـادئ، ح

  .المشكالت، صناعة القرارات، البحوث، اإلنشاء، التعبير الشفوي

  

أن خارطة التفكير تشتمل علـى  )  Parks, 1994 &Swart (رت وبركس اسوويرى 

التفكيـر   حيـث إن ، الفهم والتوضيح، والتفكير االبتكـاري، والتفكيـر الناقـد   : هي ثالثة أنواع

بينما يقوم الفهم والتوضيح . د أفكاراً جديدة وخالقة، هو الذي يفسح المجال للخيال، ويولاالبتكاري

  .على استخدام المعلومات مهارةالتحليل، ويعمق ال مهاراتبتوظيف 
  

ـ التي يمكن أن يستخدمها الطالـب فـي   التفكير الناقد،  قدراتأما  لألنشـطة أو   هتقييم

نباط واستخراج الحقيقـة،  ثبات ومصداقية المعلومة، تفسير واست تقييم: مثلالمشاريع التي ينفذها، 

من التحقّق من معقولية المعلومات  الطالبفهي التي تُمكّن الحوار والنقاش،  تقييمتتبع المغالطات، 

  .وهي التي تقود إلى الحكم الجيد. وصحتها
  

األمر الذي . جميعها، تعمل معاً من أجل اتخاذ القرارات أو حّل المشكالت قدراتوهذه ال

التـي  العلميـة   تغني عن أي منها حين يحاول توليد حلول جديدة للمشـاكل ال يس الطالبيجعل 

   .يواجهها

بأن األنشطة العقلية مثل   Parksباركس  و Fisher & Swart رى فيشر وسوارت  ي

 معاً والتفكير االبتكاريالتفكير الناقد  قدراتحّل المشكالت واتخاذ القرارات تحتاج إلى توظيف 

  ).٢٠٠٥عبادة، (
  

الذي يهدف إلـى إنتـاج    فالمبتكر .التفكير مترابطة ومتداخلة وأنشطة قدراتوالواقع أن         

 قـدرات ، يحتاج إلى التأمل، وإلى كحلول فريدة لمشكلة علمية تعرض عليهشيء أصيل ومتميز، 

 ، أي أنها عمليات متداخلة فالعمليات الثالث األولـى للحكم على جودة ما أنتجه االبتكاريالتفكير 

مـثال  فموجهة بشكل أكبر نحو اكتساب المعرفة وتكوين المفاهيم وهي أساس العمليات األخـرى  

   .عندما يواجه الطالب محتوى جديداً ينبغي عليهم االستناد إلى المفاهيم األساسية
  

فيعتقد أن ثمة فروقا في االبتكار بين مختلف الميادين  (Guildford,1957)أما جيلفورد 

وافتـرض  . مهقـدرات ده بوجود عوامل مشتركة تجمع كل المبتكـرين وأنمـاط   بالرغم من اعتقا

اإلنسان المبتكر يكون إن عدة عوامل مهمة لالبتكار، منها اإلحساس بالمشكالت، حيث " جيلفورد"
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وهذا مما يثيره بدرجة أكبر من األفراد العاديين، وبالتـالي يثيـر    ،مرهفا في تحسسه للمشكالت

 )Fluency(الطالقـة   هناك عامل آخر هـو . واالنشغال بها ام بالمشكلةفضوله، ويدعوه لالهتم

الذي يعني إمكانية إنتاج عدد كبير من األفكار في وحدة زمنية وهذا مما يتـيح فرصـة أكبـر    

بمقدار تكرار ما والمهارة ويمكن اختبار هذه القدرة  ،جديدة ولدى اإلنسان المبتكر أفكار. كارلالبت

عامل آخر من عوامل االبتكار ) Flexibility( والمرونة. تاد من األفكارهو غير شائع وغير مع

وتعني أن المبتكر يسهل عليه تغيير تهيوءه النفسي وأنه إنسان ذو فكر مرن ال " جيلفورد "اقترحه 

أن " جيلفـورد "كما يرى . التغيير حين يلزم ذلكيتصلب عند فكرة أو طريقة ما، وهو قادر على 

 تسمى قدرةلذلك افترض وجود . ي يتطلب تنظيم األفكار في أنماط أوسع وأشملالتفكير االبتكار

  ،)Analyzing  Ability( تحليليـة   قـدرة  تقابلهـا  "  Synthesizing  Ability"  التركيبية

تحليـل بنـاءات   فأغلب األعمال االبتكارية جاءت نتيجـة  . ضروريتان لالبتكار القدرتان وهاتان

كما أن األنشطة التي ينفذها الطالب تتضمن استخدام هـذه   .ا بأسلوب جديدهرمزية قديمة تم بناؤ

  .بفاعلية قدراتال
  

إن الكثير من االختراعات كانت تحويال لشيء موجود إلى تصميم أو وظيفة جديـدة أو   

أخـرى ضـرورية لالبتكـار تتعلـق بدرجـة التعقيـد        قـدرة كما أن هنـاك  . استعمال جديد

)Complexity (هناك من . تتعلق بإمكانية إدارة عدة متغيرات في آن واحد قدراتي للبناء، وه

ـ   ب ااألشخاص من ال يستطيع إدارة أكثر من فكرة واحدة أو اثنتين، وعندما تزداد األفكـار يص

والعمـل  . أما اإلنسان المبتكر فهو أقدر على مقاومة هذا التشـويش . التشويشبهؤالء األشخاص 

 واقعيا أو مقبوال ال بد أن يكون تحت درجـة مـن الضـبط    االبتكاري من أجل أن يكون عمال

بالنسبة إلى االبتكـار  "  Guilford جيلفورد" أحد العوامل التي اهتم بها  التقييم، لذا كان التقييمو

 وأن ال يصـبح ليست بالشدة التي يمكن أن تضر بعملية االبتكـار،    التقييمعلى أن تكون درجة 

  . لتقويمداف ادون تحقيق أهعائقا   التقييم

  

  :عملية االبتكار - ٣
خصائص أو ناتج ،  أوأنه عملية على تناول العلماء موضوع االبتكار من مناحي مختلفة 

ظاهرة االبتكار، حيـث  ركـز    حول تفسير العلماءرؤية  تيناتبفقد ظروف بيئية،  أوشخصية 

تبـر االبتكـار   اع Torranceعلى الخصائص الشخصية ، بينما تـورانس   Guilfordجيلفورد 

   .نتج، ويرى آخرون أن االبتكار معملية
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مـن  االبتكاريـة  ومجريات العملية  للمبتكر اًمهم اًعدب تعتبر الواضح أن تلك الخصائص

باإلضـافة  حلول مناسبة للمشكلة، هي آليـة  إلى اإلحساس بالمشكلة وفرض الفروض للوصول 

إلـى  لك الخصائص واآلليات تقود بالنتيجة ، ولكن كل تهي مطلب مهمفلتهيئة الظروف المناسبة، 

 & Allwood(وهو ما يشير إليه ألوود وسيلرت ، Productالمنتج ب تتمثلاالبتكارية أن العملية 

Selart, 2001(   المنتج  ابتكاريةالمهم أن نفرق بين  أنه منمن) االبتكارية، والعملية )الناتجأو .

 ,Hemlin, et al( ، كما يؤكـد هـيملن وآخـرون    البتكاري أكثر وضوحاً من العمليةفالمنتج ا

العمليـة   أنرغـم   .جوابتكاريـة المنـت   االبتكاربين عملية  ةليس هناك صلة ضروري) 2006

ويشـير  ، تنتهي إليه العملية االبتكارية الذيوهو الجانب المهم ابتكارية، قد تؤتي نتائج االبتكارية 

المنتج أحد  اعتبارمن أن  )Brown, 1986; Mooney, 1963( مثل بعض الباحثينبهذا الصدد 

ن الظاهرة االبتكارية معقّدة تشمل علـى األقـل أربعـة    أحيث أهم مكونات العملية االبتكارية، 

البيئة ) د(، ورالشخص المبتك) ج(المنتج االبتكاري، ) ب(العملية االبتكارية، ) أ: (مكونات مستقلة

δηµιουργ(ناني لالبتكار يشترك التصور اليوبنفس الصدد ، ويةاالبتكار  = δηµοσ + εργο( 

الدراسـة الحاليـة   و، )المنتج+ العمل = االبتكار (العمل والمنتج عملية االبتكار تتضمن على أن 

للوصول  لتنفيذ التعليم بالصورة التطبيقية تفعيل األنشطة والمشاريع التعليمية القصيرةتعتمد على 

  .   التعليمية يعتبره نظام إديكسل موضوع الجودةها، وهو ما يتحقق الطالب بنفسه من لمعلومة علمية
  

أهمية ) ٢٠٠٠( التفاعل بين المكونات المذكورة مهمة، فقد أضاف البليهي إنوحيث   

البتكار ال يمكن تلقينه، اللمبتكر، والعوامل البيئية، ف) الشخصية(التفاعل بين العوامل الذاتية 

المبتكر من الداخل، وإيجاد البيئة  امتالءاالبتكار تعبير عن والمهارة العملية يستحيل حقنها، ف

والرغبة يمكن توليدها في أعماق  االهتمامولذا فإن الدافعية و. الخارجية المشجعة عملية مكملة

، وتهيئة البيئة المشجعة التي تساهم بشكل كبير في تحريك االهتمامالطالب من خالل؛ التشجيع، و

بينه الرغبة في االستطالع والمنافسة إثارة فاعلة مع زمالئه، من خالل الطالب نحو المشاركة ال

والتقبل واالحترام، كلها كفيلة في تقوية البواعث الداخلية مع  التقديرإشعاره بو، وبين زمالئه

  .العملية المولدة لالبتكارالحوافز الخارجية، مع التغلب على العقبات التي تعيق تكامل 
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وجود عقبات كثيرة ومتنوعة تقف في طريق تنمية مهارات ) ١٩٩٨(ويذكر جروان 

 & Isaksen(التفكير االبتكاري والتفكير الفعال، وقد صنف الباحثان اساكسن وترفنجر 

Treffinger, 1985 (ن على النحو التالييعقبات التفكير االبتكاري في مجموعتين رئيسيت:  
  

نفسه، وميله إلى مجارات المعايير بب وتتمثل في ضعف ثقة الطال: العقبات الشخصية - ١  

السائدة، والحماس المفرط الذي يؤدي إلى استعجال النتائج، والوصول إلى درجة من التشبع أو 

لتفكير لاالستغراق الزائد الذي ينقص الوعي ويساعد في جعله يساير الوضع الراهن، وأخيرًا يقوده 

  . النمطي المقيد بطريقة معتادة

  
وتشير إلى تلك العقبات المتعلقة بالموقف ذاته، أو بالجوانب االجتماعية :رفيةالعقبات الظ - ٢  

  .أو الثقافية السائدة آوجود نزعة لمقاومة التغيير والرغبة في الحفاظ على الوضع الراهن
  

أنه يمكن لألنشطة والمشاريع أن تساهم في  الحالية لدراسةل هالحظه الباحث أثناء تنفيذ إن ما

فات الشخصية السلبية السالف ذآرها، ألن األنشطة تجعل الطالب يتعرض لموقف التغلب على ص

جديد يتدرب من خالله على أهمية محاولته والوصول لنتائج حقيقية يمكن أن يصرح بها في تقريره 

تصف بالحماس والمواصلة واالستقراء تالذي يقدمه فهي بعيدة عن المسايرة واالستعجال وإنما 

تفكيره ال يتقيد بالمعتاد ويفكر في أآثر من اتجاه و، ًاوده على أن يكون نشطتع ووالمالحظة، 

متعلم يمكن للمؤسسة التربوية الرسمية أن أمر اإلطار المعرفي والنفسي فة، للوصول لنتيجة علمي

  .المعوقات المعرفية والفكرية تخطط للمستقبل من خالل تغيير وتعديل
  

  :يف االبتكار على النحو التالييمكن عرض بعض تعار ما سابقفي ضوء 

ـ   عملية االبتكار  )Torrance,1969:22(تورانس يعرف  عمليـة  " افي الميدان التربـوي بأنه

ات والتعبير عن النتائج يتحسس الفجوات المفقودة وتكوين الفرضيات المتعلقة بها واختبار الفرض

  ."جود مشكلة تحتاج إلى حلوتعديل اختبار الفرضيات، ويرى أن جوهر العملية التعليمية هو و
  

ويظل في حالة تساؤل وتجريب حتى الشعور بالمشكلة  علىحيث يركز تعريف تورانس 

                         .يصل إلى اختبار صحة فروضه وحل مشكالته والوصول إلى نتيجة مرضية له

                                                                          

 بأنهـا عملية االبتكار  )Guilford & Hoepfiner,1971:34( نربفي وهوجيلفورد  بينما يعرف

علـى   مهـارة الطالقة، والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت، وال:  قدراتمجموعة من ال"
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يـة  الطاقة االبتكار، ويفرق جيلفورد بين حالتين هما "التحليل والتركيب، وإعادة التحديد، والتقويم

االبتكاري  ، واإلنتاج ) Creative potential( الكامنة

)Creative production.(                                           

  )٦(شكل                             

                                                                     

  جودة واالبتكار                                                  عالقة الناتج بال                 

  

فـي   )Stein,1975:19(شـتاين  كما يؤكد 

العملية التي ينتج عنها عمل جديد مقبول أو ذو فائـدة أو مـرض   "هو  نفس الصدد، بأن االبتكار

، فاإلنتاج هو  منتجةكعملية عقلية  االبتكارويركز تعريف شتاين على . "لدى مجموعة من الناس

  .ويمكن أن يكون محكًا لها االبتكارية،نتيجة للعملية 
  

المتعلم على اإلنتاج  قدرة"أنه ب االبتكار ) ٢٥: ١٩٨١( خير اهللاوفي نفس السياق يعرف 

 ،إنتاجاً يتميز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية، والمرونة التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة

 دليل عن نفسه في صورة ياالبتكارالتفكير  وهكذا يعبر". مثير مشكلة أو موقفوذلك كاستجابة ل

عن المألوف، أو ميالد شيء جديد سواء كان  نتاج شيء جديد، أو التفكير المغامر، أو الخروجإل

  ). Novel( غريباً)  Original ( أصيالً فكرة أو اكتشافاً أو اختراعاً بحيث يكون
  

االبتكار  عمليةأهمية المنتج كمحك يدل على إلى نقطة مهمة هي  اتالتعريف هشير هذت  

، حتى أصبحت )الطالقة والمرونة واألصالة(االبتكار؛  قدراتوالتي تحققت بفضل العديد من 

كناتج للعملية االبتكارية، وما يمكن تأكيده في الدراسة الحالية أن المنتج االبتكاري يمكن أن يحققه 

ت ومعايير مشابهة من خالل تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية الطالب ضمن ظروف وآليا

، ويكون ةتفكيره االبتكاري قدراتبحيث يتمكن كل طالب ضمن معايير الجودة أن يساهم في تنمية 

 ،لجودة واالبتكار، أي تنطبق عليه معايير الجودة باعتباره دليل اإلنتاجلالمنتج مشتركاً بين تحقيقه 

  .معنى لالبتكار، وهو ما تهتم به الدراسة الحاليةمثل يومن طرف آخر 
           

مراحـل متتابعـة   ب التي تمرعملية ال :بأنها عملية االبتكارف هذا ويمكن للباحث أن يعر

معتمدة على الطالقة ، واألصالة الجدةتتمثل فيه  منتج، لمفهوم أو مهارة أو  لوصولإلى اوتهدف 

  .التشجيع والثقة بالنفس والتعاونسوده يمن انفعالي آفي ظل مناخ  والمرونة ،
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  :التفكري االبتكاري قدرات - ٤
 االبتكارأن المناهج الدراسية التي تستهدف تنمية  (Torrance, 1969 ,1977)أكد تورانس 

،  Originality، واألصالةFlexibility، والمرونة  Fluencyالطالقة: قدراتينبغي أن تراعي 

 االكتمـال عـدم  : هـي رئيسـة  خصـائص  تـوفر فيهـا   ي، وأن  Elaborationوالتفصيالت 

Incompleteness ،االنفتاح وOpenness، شئ ما  إلنتاجالسعي و المتعلم، تساؤالت  واستخدام

  :على النحو التالي االبتكارويمكن أن تراعى المناهج عوامل . واستخدامه

  

   Fluency: الطالقة -أ

ن من األفكار في مدة محددة وبالتالي فإن الشـخص  على إنتاج أكبر عدد ممك الطالب مهارة

  . يتميز بسهولة وسرعة إنتاج األفكار التي يمكن أن يقترحها بالنسبة لموضوع ما المبتكر

  

 -رمـوز  (على إنتاج أكبر عدد ممكن من االسـتجابات   تشجيع الطالب إنكما يمكن القول 

ثل فيها بعض الشروط الخاصـة خـالل   المناسبة التي تتم ...)أفكار -كلمات  -أشكال  -أعداد 
   .فترة زمنية معينة

  

  :اسبة لذلكناألنشطة الصفية المومن 

   .عليهملموضوعات والبدائل أثناء تنفيذهم لألنشطة والمشاريع التي تم عرضها اوصف  -١

لألنشطة التي عرضت عليهم على اعتبار د من الحلول الممكنة العصف الذهني ألكبر عد -٢

  .حاول وضع الحلول لهاأنها مشاكل ي

من األسئلة االبتكارية المرفقة مع كل نشاط من األنشطة العملية عندما يطلب في بعضها  -٣

  .مثل استخدامات جديدة للمغناطيس جديدةيعددوا استخدامات الطلبة أن 

  :يمكن تنمية الطالقة الفكرية من خاللكما 

مثـل   ،اج األفكار أو الحلول الجديدةطرح أسئلة تساعد على إنتب: المساعدات والمحفزات -١

ء فـي  استخدمنا الشـي ؟ الشيء ؟ غيرنا وضعهذا الشيء أضفنا شيئاً ما؟ قسمنا: ماذا يحدث إذا

   أو في ظروف أخرى؟ آخر؟ استخدام

يؤدي إلـى إنتـاج   مبني على الثقة بالنفس  المتعلمينخلق جو من التنافس بين : التنافس -٢

   .تحضير لتنفيذ األنشطة داخل مختبر المدرسةأثناء ال أفكار عالية الجودة
  

    Flexibility: المرونة -ب
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  ذات الوجهـات الذهنيـة   من األفكار) مجموعة(الشخص على إنتاج  قدرةتشير المرونة إلى 

تشجيع الطالب على تنويع األفكار وطرح أكبر قدر ممكن مـن األفكـار المتنوعـة    و .المتباينة

اسـبة  نالم األنشطة الصفيةومن .الب أثناء حله للنشاط أو المشروعلمشكلة التي يتعرض لها الطل

  :لذلك
  

اكتب أكبـر   .Open ended questionsالمفتوحة  ذات النهاية المعلم األسئلة استخدام  -١

  .من استخدامات المغناطيسممكن عدد 

هـذه  الطلبة بواجبات تتطلب منهم ذكر استخدامات غير عادية لألشياء، مع تصنيف  قيام -٢

لكهربـاء غيـر   امـا اسـتخدامات   مثل تم إدراج سؤال يحيث  .إلى فئات أو أنواع االستخدامات

      مألوفة؟ال

على تحديـد   همتم تدريب الطلبة على مقارنة الفروق بين نوعين من المفردات، وتشجيعي -٣

غطس في ما المواد التي ال ت: إلى فئات مثل االستجاباتمع تصنيف  ،أكبر عدد ممكن من الفروق

   الماء؟
  

  :طرق تنميتها

سـتخدم هـذه   وت. واالسـتبدال المزج و، تطبيق مبادئ اإلضافةب تنمية المرونة التلقائية يمكن

لماذا تقل : ، مثلالمبادئ لمساعدة الطلبة على التفكير في أكبر عدد ممكن من التحسينات لمنتج ما

  السرعة على الجسم األملس؟

لو تم : مثال .الظروف المحيطةتغيير قع ما يحدث في حالة تويطلب من المتعلمين  أن -     

قياس قطعة من الحجر على سطح األرض وتم حساب نفس الوزن على سطح القمر، أي األوزان 

   أكثر؟
  

   Originality    : األصالة -ج

ويجب أن تكون الفكرة الناتجة غيـر  . أو ندرتها إحصائياً االستجابةشير األصالة إلى تفرد ت

  :هما االبتكاراألصالة في رأي علماء  محكات وهناك نوعان من .ة، ماهرةعادي

  .أي أنه يصل إليها ألول مرة في حياته .أصيلة بالنسبة للفرد االستجابةأن تكون  - ١

األنشـطة  و).المدرسة أو المجتمع المحلي ةبيئ(.لبيئتهلة بالنسبة يأص االستجابةأن تكون  - ٢

  :الصفية المناسبة لذلك
  

استخدامات : ، مثاليدة من خالل عمليات العصف الذهنيستجابات فرعلم التوصل المأن يت -أ

   .هناك العديد من األفكار األصيلة فسوف تكونكيف تجعل الجسم يسير على سطح أملس، 
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  .المزيد من األفكار األصيلة عند حلهم لألنشطة إنتاجالمعلم الطالب على  عيشجت -ب

 .في أثناء المقارنـة بـين األشـياء    واالستعارةالتشبيه والمجاز  تلعبارااستخدام الطلبة  -ج

  :ويمكن تنمية األصالة من خالل

ماذا يحدث لو انعدم : مثل . المدرسةفي المجتمع أوفي  األحداث غير العادية استغالل - ١

  . الكهرباء، أو انتهى البترول، أو تغيرت جهة الجاذبية

   ).الحاسوبو، زاوالتلف ،واألفالم ،الصور ( مثل. تعريض الطالب لوسائل تعليمية مختلفة - ٣
  

  Elaboration    :التفاصيل -د

على تطوير أو تزيين أو زخرفة أو تنفيذ أو تفصيل األفكار  القدرةعن  التفاصيلتعبر 

) مثل المناقشات داخل الصف(أنشطة صفية  ويتطلب ذلك تهيئة .من الطرق الممكنة ية طريقةبأ

  .التي يعتمد كل منها على األخرى نتاج األفكارإل لطلبةتستثير تفكير االتى 

  .الرسومات المختلفة التي تتعلق بأجزاء النبتة أو الساق أو األوراق أو الخلية

التفكير التي يمكن توظيفها في  قدراتالعديد من تدفقات ) ٧(التالي الشكل ويبين هذا 

  .ي للمعلومة المعرفيةالعملية التعليمية وبالخصوص ما يتعلق بالجانب التطبيق
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  )٧(الشكل 

 Thinking Abilities مخطط  تدفق قدرات التفكـير

  )٢٧: ٢٠٠٥عثمان، (                                                                                              

 :توليد األفكــار  .١
 : البدائل المحتملة     

 أفكار مجتمعة  •
 أفكار مختلفة  •
 أفكار إبداعية  •
  أفكار مفصلة  •

 التركيب .٢
 المالحظة .٣
 التسـاؤل .٤

 المقارنة والمفاضلــة .١
 التصنيـــف .٢
 الترتيــب .٣

 توضيح األفكــار •
 تحليل فكرة أو أفكــار •
 التمييز والمقارنة وتحديد الخصائص والمكونات •
 الجزء والكل وتحديد العالقات واألنماط •

 التفكــــير الناقــــــد
 . تقييم واقعية المعلومات والتمييز بين الرأي والحقيقة  •
 . تقييم المعلومات األساسية  •
 .دقة المالحظــة  •
 .صدق المصـادر  •
 استخالص واستنتــاج •

 استخدام األدلة والحقائق
 التحليل التفسيري •
 السبب والنتائج  •
 ؤ والتوقعالتنب •
 التعميـــم  •
 االستنتــاج      *  االستقصاء        •
 اإلسهــاب   *  التفسير الشرطي  •
 إعادة البنــاء*  التلخيــص      •

  جمع المعلومات
Data Collection 

  المصادر األولية والثانوية
Primary& Secondary Sources  

  تنظيم المعلومات
Data Organizing 

  تحليل المعلومات
Data Analysis 

  تقييم المعلومات
Data Assessment 

  استخـدام البيانـات
  التوليدية القدرات

Generating Abilities 

  ل المشكالتـح
 يدرك وجود مشكلة  •
 يحدد نوعية المشكلة •
 يجمع المعلومات •
 يحدد البدائل •
 يتخذ القرار المناسب •

  اتخاذ القـــرار
  
 يحدد أهمية اتخاذ القرار •
 يدرس البدائل المتاحـة •
 ئج المترتبةيدرس النتا •
 يختار البديل المناسب •
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  :التفكري االبتكاري عوامل منو -٥
بالظروف المحيطة بالفرد منذ طفولته، أسرية كانت أم ثقافية متمثلة بطريقـة   االهتمامإن   

الفطرية للتفكير واالستطالع وحـب   قدراتالتربية والرعاية والتعليم لها الدور الكبير في تدعيم ال

إلـى  ) Eberle,1997(ل السؤال في فترة الطفولة المبكرة وما بعدها، حيث تشير دراسة إبيري

اهتمام الباحثين منذ سنوات خلت بدراسة ابتكار وخيال األطفال، وما توصلت إليه دراساتهم بهذا 

الخصوص تشير في معظمها إلى أن التعبير االبتكاري وحب االستطالع والخيال هي سـلوكيات  

ياة وجـود عـدد   تكون بشكل طبيعي لدى األطفال، ولكن يكتشف األطفال في فترة مبكرة من الح

قليل من التعزيز في هذا النوع من السلوك، مما يكبح لديهم التعبير االبتكاري الفطـري مقابـل   

ضعف تدريبي لتنمية التفكير، ويرجع السبب في ذلك إلى الضغوط التي يمارسها الكبار علـيهم  

  .وحرصهم على دفعهم إلى العالم الحقيقي بسرعة
  

على أهمية تعزيز أكدت في دراسته التي ) Glenn,1997( جلنومن جانب آخر يرفض   

  . االبتكار وتحفيزه لدى الطالب؛ إال أنها في الحقيقة ال تساعد في نمو التفكير االبتكاري
  

في هذا الصدد أن المعارف مهمـة للطـالب،   ) Sternberg, 1985(ويرى سترنبرج 

جديدة وتمكننا من معالجة المعلومات التفكير فتبقى دائماً  قدراتولكنها غالباً ما تصبح قديمة، أما 

التفكير تمكننا من اكتساب المعرفة أو استداللها بغـض النظـر عـن     قدراتمهما كان نوعها، ف

  . الزمان والمكان أو نوع المعرفة
  

ضمن نفس التوجه أهمية تشجيع الطالب لالتجاه نحو ) Flack,1996(بينما يرى فالك   

قق ذلك من خالل األسئلة التي تتطلب إجاباتها إعمال الخيـال،  االبتكار والقدرة على العمل، ويتح

ويؤكـد كوفمـان   . كما يؤكد أيضاً على أهمية التعزيز لتشجيع الخيال واالبتكار عنـد األطفـال  

)Kaufmann,2003 (ه، ولكن ضـرورة  نفس النتيجة من إمكانية تنمية االبتكار والتدريب علي

إطالق العنان لخيالـه وطـرح   من طمئنان، لكي يتمكن باألمن واال توفير جو آمن يشعر الطالب

  . المزيد من األفكار االبتكارية

  :أنه عادة ما يتم تعزيز األطفال وتشجيعهم على) Eberle,1997(كما يؤكد ايبريل   

 .تعلم ما تم تحديده مسبقاً  -أ 

 .تذكر ما يعرفونه -ب

  . المحافظة على المعرفة المكتسبة -ج

على استدعائها وظيفة أساسـية لنمـو    مهارةن اكتساب المعرفة، والويجب التأكيد على أ

لذا فالمطلوب تعليم الطالب وتدريبهم على التفكيـر بأنواعـه   . الفرد وال يجب التقليل من أهميتها
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وعلى وجه الخصوص التفكير االبتكاري على المستوى العام وهو المستوى المدرسي، حيث يمثل 

عملية اإلنتاج وخدمـة المجتمـع،    التي تعتمد عليهممفكري المستقبل القاعدة الواسعة من علماء و

وفي هذا الصدد تعتبر استراتيجيات ضمان الجودة التعليمية المعتمدة علـى األنشـطة   . وتطوره

من خالل التدريب والممارسة العلمية بعيـداً عـن    يوالمشاريع هي برامج تنمي التفكير االبتكار

   .، في ظروف آمنةالتخوف أو التبعية المعرفية
  

على اعتبار أن الجودة التعليمية تهتم باألنشطة والمشاريع التربوية فـي مجـال العلـوم       

أنها ممارسات عملية تحقق ما تعلمه الطالب من خالل تطبيقات عملية، فهي بـالطرف اآلخـر   و

) Subhi-Yamin,1997( تسهم في تنمية تفكيره وبالخصوص التفكير االبتكاري، حيث يؤكـد  

أي (إن الموقف التعليمي أو التدريبي يؤطر التفكير ويجعله ينتظم في سياق ذلك الموقف، وهـو  

محكوم بمكان وزمان وجملة إجراءات وموضوعات ومفردات الكفاية التي توظف فـي  ) التفكير

. وتعتمد فاعلية التعليم والتدريب على خصائص ذلك الموقف وما يوظفه من آليات. ذلك الموقف

عن الجودة بمكان إذا اعتبرنا أن مستقبالت دماغ الطالب ال تستجيب كثيراً  الدراسةأهمية  فتعتبر

عندما يكون مصدر المحاضرة هو اإللقاء والمعتمد على ضخ المعلومات الصادرة من المعلم التي 

تفتقر لعوامل الجذب والتشويق، وغالباً ما تتمثل تأكيد حالة االستماع مـن قبـل الطالـب إلـى     

ستغراق في أحالم اليقظة، أو الهروب من الموقف التعليمي باتجاه، اللعـب، أو البحـث عـن    اال

فرص للفوضى أو العبث أو انتظار الفسحة والراحة وهي تصور مدى معاناة الطالب وشـعوره  

بالملل من تلك الحصص التي تفتقر لعوامل الجذب والتشويق، أو أنهـا ال تنـدرج فـي إطـار     

  . اهتمامات المتعلم
  

آليـات  هـا  اعتبارباستخدام استراتيجيات تدريسية وتقويمية  تعمل علىوالدراسة الحالية 

 التي تعتمـد التفكير االبتكاري،  قدراتتنمي  بدورها أنيفترض والتي لتطبيق الجودة التعليمية، 

 ,Rose & Lin)روز ولـين  حيث يعتبر  التفكير االبتكاري لدى الطالب، قدرات استثارةعلى 

استراتيجيات للتفكير محددة يمكن تطويرها من خالل طرق : التفكير االبتكاري قدراتن أ (1984

التفكير االبتكاري، هي القدرة الفطرية الكامنة لـدى   قدراتأن  يوضحانبينما  .التدريس المختلفة

  . يختلفون بنسب توفرها لدى كل منهم، ومن خالل التعليم والتدريب يمكن تنميتهاالطالب الذين 

  

أن االبتكار قابلية موجودة لدى الصغار والكبار، ولكن بحاجة إلى تنمية  مما سبقن يبتيو

قدرة الطالب علـى   تتمثل فيالتي  Ability: القدرةلدى كل األعمار، وتركز عناصرها على 

يدة على التخيل واختراع شيء جديد على أساس أنه الباحث الصغير، والقدرة على توليد أفكار جد
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:   Attitudeواالتجاهات، وأما بالنسبة للمشاعر بتكار قابلية موجودة لدى كل فرداال اعتبار أن

 العمليـات   الطالب لقبول التغيير والجدة برغبة وبمرونة، وباإلضافة إلـى   استعداد تمثلفهي 

:Process  الحلول حـول   ووضع ،أفكاره وتطوير لتحسين واستمرارحيث يعمل الطالب بجد

الشـكل  ويوضح  .أو المشاريع التعليمية ألنشطةلأثناء تنفيذه  يواجههات التي كل من تلك المشكال

  :عالقة االبتكار باالتجاه والعملية) ٨(

  

                                               

  

  

  

  

  
 
  
  
  

  )٨(الشكل 

  عالقة االبتكار باالتجاه والعملية

  
  :اريالتفكري االبتك قدراتالواقع املدرسي وتنمية  -٦

  

، خاصة إذا أخذنا بعـين االعتبـار دورهـا    االبتكارهي التي تقود إلى  إن التربية الحق

ـ :" كلهم، انطالقاً من المقولة التالية الطالبالفاعل في تربية  االبتكـار ممكنـة ألي    يةـإن ترب

وتوجد اليوم براهين كثيـرة علـى أن أي شـخص    . شخص طبيعي عادي من وجهة نظر عقلية

: ١٩٨٩روشـكا،  ." ( تطوير االبتكار لديه بقليل أو كثير ، بهـذا االتجـاه أو ذاك   عادي يمكن

٢٠٧.(  
  

قائمة  ن إقرار تعليم التفكير في المدارس وإدراجه فيأ (De Bono, 1985)بونو  أكد ديو

المواد الدراسية يعد ضرورة تربوية ال مفر من األخذ بها إذا أردنا أن نبني جيالً مفكراً وننشئ 

Creativity  
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إنقاذ آرائها وأفكارها، وهذا نهج تربوي  التماسك والوعي، وتلتزم الجدية فيعات تتصف بمجتم

  .  عصرنا الراهن ألقطار فيال تطبقه كثير من ا
  

التفكير  قدراتأن الحاجة إلى تنمية ) هـ١٤٢٦(الخضراء فادية دراسة قد أكدت على ذلك و

إذ يحقق المنفعة الذاتية للمتعلم نفسه، والمنفعة اإلبتكارى والناقد لدى المتعلمين أمر بالغ األهمية، 

البرامج والمناهج التعليمية واالجتهاد فى  ويستلزم ذلك إعادة النظر في. عامةاالجتماعية ال

  .  .تعديلها، فال تزال المسافة شاسعة بين المناهج وطرق تدريسها وبين ما نسعى إليه
  

لقد كان على المـرء  " يرته الذاتية ، س حيث كتب في. يناينشتاب هنا ويمكن االستشهاد

ثم يشير إلى أساليب التـدريس التـي   ". أن يحشو عقله بكل هذه المواد، سواء كان يحبها أم ال

هذه النبتة الصغيرة الطرية، تحتاج أكثر " ويضيف، . تخنق حب االستطالع المقدس لدى الطلبة

لف ال محالة، إن لم تحصل على هـذه  ومصيرها الت. ما تحتاج إلى الحرية فضالً عن الحوافز

ومن الخطأ القاتل أن نعتقد أن متعة الرؤية والبحث يمكن أن تعزز من خالل وسـائل  . الحرية

  ).١٠٥: ١٩٩٣سايمتن،. " (القهر والشعور بالواجب
 

منهم تميز بدرجة عالية من الـذكاء  % ٩٠وفي دراسة حول مشاهير المبتكرين، تبين أن 

   ).١٩٩٣سايمتن ، . ( لذي ال يكفّ عن طرح التساؤالتوحب االستطالع، ا
  

في الدراسات التي قام بها ضرورة تدريس التفكير فـي  )  Fisher, 1988(ويرى فشر   

مستقلة، ولكن من خالل جميع المواد الدراسية، وعلى جميع  قدراتمدارسنا ليس كمادة منفصلة و

وهو األسلوب األمثل لتنميـة  . مر بها المتعلمالمستويات التعليمية من خالل جميع الخبرات التي ي

كل أشكال االبتكار في المجاالت العلمية واألدبية والفنية والحركية، وهو ما يتفق ورؤية الباحـث  

التي تهدف إلى توسيع قاعدة التفكير االبتكاري بين طالب المدارس فـي المسـتويات التعليميـة    

   .المختلفة

تنميـة  التي تعيق  إلى عدد من المعوقات المدرسية  (Torrance, 1969)أشار تورانس  قدو

   :والتي يمكن توضيحها على النحو التاليي لدى المتعلمين االبتكارالتفكير  قدرات

تأكيد المدرسة والمحيطين بالمتعلم أنه أصبح ناضجا، وأنه ال يجب أن يستمر في أسلوب  -١

  .التفكير التخيلي، أو سرد قصص من نسج خياله
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  . للمبتكربالمادة التعليمية على حساب تنمية أسلوب التفكير الجديد  هتماماال - ٢

  .غلبة األسلوب التلقيني في التدريس، وتقلص األساليب المعتمدة على البحث واالستقصاء  - ٣
 

  :دور املعلم يف تنمية االبتكار -٧
لمعلم أن ا مفي دراسة مسحية له )Renzulli, et al, 1971(وآخرون رينزولي  أوضح  

يحتل المركز األول من حيث أهميته في نجاح البرامج التربوية للطلبة الموهوبين بـين خمسـة   

عشر عامالً أساسياً ذكرت من قبل الخبراء العاملين في مجال تعلـيم الموهـوبين والمتفـوقين،    

نهـا  يكو وجاءت المناهج في المرتبة الثانية والموارد المالية في المرتبة العاشرة، فالمواقف التي

المعلم أثناء التدريس في الحجرة الدراسية، هي التي تحدث التفاعل، وتؤثر في اتجاهات الطالب 

وإدراكهم لذاتهم، كما أنها تساعد على االستقصاء والبحث والتجريب، وتعطي الفرصة للطـالب  

على حسن االختيار؛ فالمعلم هو المسؤول عن خلق جو تعليمي جيد مـن خـالل ورش العمـل،    

  .والمحتوى الذي يعمل على تنمية التفكير لدى الطالب
  

التفكيـر   قـدرات كما أن البيئة الصفية التي يوفرها المعلم لها الدور المؤثر في تنميـة    

بينـت أن   )  McCormick & Aubrey, 1987( وأوبرياالبتكاري، ففي دراسة مكروميك 

، وبنفس الصدد أكـدت دراسـة اليتـون    بالنفس الحجرة الدراسية المفتوحة تنمي االبتكار والثقة

Lytton     أن االبتكار يزدهر في البيئة الحديثة التي تسودها الحرية والمرونة، وظـروف تـوفر

  .)٢٠٠٦المالكي، ( مزيداً من الطالقة الفكرية
  

البعيدة عن االعتمادية المعرفيـة مـن خـالل     -إن مثل هذه األجواء التعليمية المناسبة      

فـي تنميـة    تسهم -نصات للمحاضرات متمثل في التلقين واالسترجاع، والتسلط، االستماع واإل

التفكير االبتكاري، من خالل إتقان التعلم وممارسته عـن طريـق المهـام والواجبـات      قدرات

  .واألنشطة والمشاريع العلمية المناسبة
  

جيلفورد ( منكل مثل دراسة  والعربية  وهو ما أكدت عليه العديد من الدراسات األجنبية  

،Guilford,1957تورانس  ؛،Torrance, 1977أوزبـل   ؛،Ausuble, 1978الـدريني   ؛

حيث رأت ضرورة توافر مجموعة من المهارات  )١٩٩٢، أبو عميرة ؛١٩٨٩،فردريك ؛١٩٨٩،

يـة  الدور األكبـر فـي تنم   للمعلمالتدريسية المرتبطة بتنمية االبتكار لدى المعلمين، بحيث يكون 

أداة في يد المعلم يودع  Freire، وال يبقى الطالب كما يقول فريري بتكاري لدى طالبهالتفكير اال

 البنكـي فيه المعلومات الجاهزة ويبرمجه بطريقة آلية على الجواب الجاهز، والذي يسميه بالتعليم 
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Bank Education     فالمعلم يسلم المعلومات على شـكل إيـداعات، والطـالب يسـتلمونها ،

  .معرفية زنوها باعتبارها إيداعاتويحفظونها ويخ
  

العديد من االقتراحات التي تساعد )  Torrance,1977(وفي هذا اإلطار يقدم تورانس   

  :المعلم على تنمية القدرة االبتكارية لدى الطالب، منها

 .البحث عن الطرق التي تزيد من إحساس الطالب بالبيئة المحيطة بهم -أ 

 .البتشجيع األفكار التي تصدر من الط  -ب 

 .مساعدة الطالب على تطوير أفكارهم الجديدة  -ج 

 . توفير المصادر والخامات الضرورية إلنتاج أفكار الطالب - د 

ويمكن توظيف كل تلك اإلرشادات في األنشطة والمشاريع التربوية التي يكلف المعلم بها 

  .طالبه خالل الفصل الدراسي

  

  : على النحو التالياالبتكار، لمعلم في تدريب الطالب على لدور يضيف  تورانس كما 

  .التي يسألها للمعلم الطالباحترام أسئلة  

  .التي تصدر عنه طالباحترام خياالت ال 

  .إظهار قيمة أفكار التالميذ 

  .الخارجي التقييمالسماح للتالميذ بأداء بعض االستجابات دون تهديد ب 

 .ربطاً محكماً باألسباب والنتائج التقييمربط  
 

على التفكير االبتكاري  الطالبفي تدريب  إتباعهااقتراحات للمعلمين يمكن واقترح تورانس 

  :وتنميته لديهم، ومن هذه االقتراحات

الطالقة (أن يعرف المعلمون المقصود باالبتكار، وطرق قياسه بوساطة اختبارات  

 ، والتفكيرDivergent التباعدي، وأن يعرفوا الفرق بين التفكير )األصالة -المرونة 

 .، وكيفية استخدام هذه االختباراتConvergent تقاربيال

يلخص تورانس المشكالت التي يواجهها المعلم الذي يرغب في تشجيع التفكير االبتكاري و

 :على النحو التالي الطالبعند 

حلوالً غير متوقعة للمسائل أو المشكالت؛ مما يؤثر في تخطيط  الطالبقد يقترح  •

  .المدرس لدرسه

عالقات لم يفطن  لها المعلمون أنفسهم، وغيرهم من خبراء المادة  البالطقد يدرك  •

 .الدراسية
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 .أسئلة يعجز المعلمون عن اإلجابة عنها الطالبقد يسأل  •

  .بالحل الجاهز اختصاراً للوقت الطالبقد يميل المعلم إلى إخبار  •

من  الطالبضغط الوقت ومشكالت الجدول الدراسي تحول دون مناقشة ما يطرحه  •

  .سئلةأ

أحياناً يكسب المعلم تالميذه سلوك المسايرة ؛ حتى يمكنهم من النجاح في حياتهم  •

 .العملية

 . إثابة أنواع متعددة من المواهب ومكافأتها •

  .االبتكاريةعلى تقدير قيمة مواهبهم  الطالبمساعدة  •

  ). االبتكاريةحل المشكلة (استخدام طرق  الطالبتعليم  •

  .للحلول الواقعية في المواقف المشكلة  - االبتكار –تنمية التقبل  •

  . تجنب التركيز الخاطئ على دور محدد لكل من الجنسين •

 .على أن يصبحوا أقل تعرضاً للرفض االبتكارالمتفوقين في  الطالبمساعدة  •

  . ابتكاريةتقديم الجوائز المدرسية للمفكرين بطريقة  •

  . بتكاريينواالالمتفوقين  الطالباإلقالل من العزلة التي تحيط ب •

  .الطالبمن المبتكرين توفير المشرفين والمرشدين الذين يتبنون بعض  •

  

التـي تعـزى    االبتكـار مجموعة من معوقات  (Torrance, 1965) نس اكما ذكر تور

  :ي لدى المتعلمين، وهىاالبتكارتنمية التفكير تحول دون للمعلم، و

  .نيلتفكير العشوائي بدالً من التفكير العقالا استخدام -١

  .)أحالم اليقظة(بالسرحان المتعلم اتهام  -٢

  .الذاتعدم الصراحة في التعبير عن بإلى األمانة العقلية  االفتقار -٣

  .المعلومات المناسبة انخفاض المقدرة على استدعاء -٤

  .الفشل في عمليات البحث واالستكشاف والتجريب لألشياء والموضوعات -٥

  .في األشياء بطرق جديدة وبعمقالعجز عن البحث أو التأمل  -٦

  .الغني بالصور الخيال الخصبإلى  االفتقار -٧

  .الفشل في تسجيل األفكار عند ظهورها -٨

  .غير المألوفة الجديدة أو الغريبة األفكاراآلخرين بسبب نفور الخوف من  -٩

  .هعن ذاتلديه مفهوم مضطرب نتيجة تكون   عدم االستقرار النفسي -١٠
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من أهـم  مجموعة  Fisher, 1995) ،فيشر؛  Nichol, 1984 ،نيكول ( ويذكر كل من

  :ي لدى المتعلمين، وهىاالبتكارالتفكير  قدراتعوامل إعاقة المعلم لتنمية 

  .اطالبية عندما كان االبتكاره قدراتعدم حصوله على رعاية ل -١

  .ئهعن زمال واختالفاتهه تمايزاته القدامى علموميراع لم  -٢

  .فقط الموضوع الذي يقوم بتدريسهواهتمامه في  زهحصر تركي -٣

  .القدامى علميهمالتربوية المقيدة لنظرة ال -٤

  .من الرؤساء عليه يما يمل تنفيذتوقع  -٥

  .بذلكولكنه ال يقوم  ،مختلف يءفعل أي شرغبته  -٦

  .قدراتومستوى عاٍل من ال من جهد كبير، ياالبتكاريستصعب ما يتطلبه التدريس  -٧

  .متساوية للنجاح االمختلفين فرصللمتعلمين الموحد يعطي  االختبارأن خطأ تقد يع -٨

  .إلى سلوك النفسيةمعلوماته  يترجمال  -٩

  .وإزالتها ب ذلكاسبعن أبدالً من البحث  االختبارلفشل في ل الطالبيلقي باللوم على  -١٠

  .شعوره بعدم األمان -١١

  .المرنة الغامضةالتعامل مع المواقف عدم مقدرته على  -١٢

                      .يمكثها مع المتعلمين يقصر الفترة الزمنية الت -١٣ 
   

تتعلق  التي االبتكارمعوقات إلى العديد من ) ١٤٢٣( والعمري كما أشار مطاوع 

    :، وتشملالمدرسية ونظام التعليم باإلدارة

  . االبتكاريلتفكير ا وإغفاله قياس ،الحفظ والتذكر فقط على  التقييم اقتصار - ١

على موضوعات  اهتماماتهاقصر ، واالبتكاريةلألنشطة الدراسية والمناهج  البرامج إغفال - ٢

  .الدراسة األكاديمية

   .ي المرتفعالمختلفة هو المجموع التحصيل بمراحله التعليمالمحصلة المنشودة من  - ٣

   .)األجهزة العلميةو الوسائل ،عبالمال ،األثاث، المباني(المدرسية  اإلمكانيات محدودية - ٥

  . المناسب بهاالصحي  المناخوعدم توافر  مساحته،ضيق و ،لوكثافة الفص ارتفاع - ٦

  . في فترة زمنية محددة تدريسه من عليه االنتهاء ،كل معلم بمنهج دراسي محدد إلزام - ٧

  .هاتمام المدرسة باألنشطة والرحالت خارجقلة اه - ٩

  . االبتكاريالمثبطة للتفكير  ةتينيالرو سيادة النظم -١٠

  . المبتكرين الطالببوالعناية  االهتمامقلة  -١١

  . ةوالحديثطرائق  التعليم التقليدية صراع بين ال -١٢
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  . االستطالعالقيود المفروضة من قبل المدرسة على حب  -١٣

  . محددةتعليمية  مهاراتالتأكيد المفرط على  -١٤

  . الموهوب للمسايرة مع نفس السلوك العام للجماعة ضغط الزمالء على الفرد -١٥

  .من صف آلخر ومن مرحلة ألخرى النقل اآللي للتالميذ -١٨
                  

 الطالبمما سبق يتضح أهمية دور المعلم في تشجيع االبتكارية في ممارسات وأفكار 

، التي يتوقع الباحث أن يكون أثناء الحصة أو أثناء ممارسة األنشطة العلمية والمشاريع التطبيقية

، فضال عن فهم علمي وعملي لمفاهيم وقوانين مادة العلوم، ياالبتكارالتفكير  لها الدور في تنمية

  .مما قد تؤدي إلى زيادة في التحصيل الدراسي
  

 إلـى أن  عن مراحل النمـو المعرفـي   تحدثهعند ) Piaget,1983(بياجيه وقد أشار 

 ١٥  -١٢مـن  (  Formal Operational مليات المجردة أو الشكليةالعالرابعة مرحلة مرحلة ال

تتميز بأنها مرحلة نماء المجردات والتفكير الناقد ويمكن أن يكون الطفل قـادراً  ): سنة من العمر

على التصور والتخيل ألشياء غير موجودة في الواقع ومن خصائص هذه المرحلة أن الفرد يمكن 

عمليات العقلية وتسلسالتها أي أنه يستطيع أن يفكر فيما يفكر فيـه  أن يبتكر ويفكر في مراحل ال

وينقده وبذلك يصل إلى تمثيل عملياته العقلية بالرموز فمثالً يتحقـق مـن إجـراءات  صـحة     

المعلومات بعد إتمام إجراء التجربة ويصبح قادرا على فهم بعض النظريات ويمكنه أن يفـرض  

تثبيت العوامل المؤثرة في الموقف التجريبي وتغيير العامل فروض ويختبر مدى مناسبتها ويمكنه 

إن وجود مثل هذه الخصائص لدى الطالـب  . التجريبي للتحقق من تأثيره على بعض المتغيرات

وقد يكون هـذا أحـد    .استغالل مثل هذه اإلمكانات العقليةالضروري في هذه المرحلة تجعل من 

حثه على عينة من طالب الصف األول المتوسط وهم األسباب الهامة التي جعلت الباحث يجري ب

  .في مرحلة عمرية تقع في الفترة الزمنية التي أشار إليها بياجيه بمرحلة العمليات المجردة

  

  عالقة املعلم بالطالب املبتكر -٨
، نظـراً لمـا    Hollandكمـا يقـول   تتسم بالصراع  بمعلميهعالقة الطالب المبتكر  إن

ومن خالل موقف الشك الذي يتخذه المبتكر بالنسبة لمـا   ،ألوامر والنواهييطالبونه باالنصياع ل

كل هذا يجعله موضوعا . )٢٠٠٠كناني، (يقوله المعلم من مشكالت متعلقة بالتنظيم داخل الفصل 

ولذلك يشعر المبتكر بمشكلة أنه ال يستطيع  )(Jacob & Jackson , 1962  لعدم تقبل المعلمين

كذلك فان حاجات المبتكر لالستكشاف والفحص إلى التعبيـر عـن دوافعـه     التفاهم مع المعلمين

 ى أن النشاط المدرسي ينقصه كثيروإشباع خياله المنتقد بعيدا عن قيود المواد الدراسية تجعله ير
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للحرية وممارستها والمدرسة ال تسمح له بـذلك ، ولديـه    ةمن التنظيم ويرى لدى المبتكر نزع

كما يقدم لمعلمه . ر المختلفة وبالتالي ال يتقبل شيئاً لمجرد كونه كذلك نظرة لفحص وجهات النظ

  .أسئلة وإجابات غير متوقعة ، ويخل بتنظيم الفصل لذلك ال يتقبله المعلم
  

وقد بين تورانس العالقة بين الطالب المبتكرين ومعلميهم ، حيث أوضح أن المعلمين 

ل طموحا وأنهم يتميزون غالبا باألفكار البلهاء أو يصفون الطالب المبتكرين بأنهم اقل تقبال واق

استبعدوا ونبذوا خصائص األفراد مرتفعي  يينهم المثالطالبالطائشة وعندما وصف المعلمون 

   . (Torrance, 1967)االبتكارية 
  

ولكن يمكن لتلك العالقة أن تزداد قوة وتفاعال بين المعلم والطالب المبتكر عندما يمارس 

 ةالمعلمين اإللقائية الممل أساليببحيث يتمكن من التفاعل بشكل أفضل مع المعرفة ب ويطبق الطال

للمعلومة بل وإلى  مما يزيد من اإلتقان قتل الطموح وتزيد من التبعية المعرفية للمعلمين،ت والتي

المتعلم والمعلم، ويعتبر التفاعل بين  بأهمية )Moore, 1989(مور  يعتقد، حيث تطويرها

، ات الطالباهتمامتحفيز وإثارة دور المعلم في يعتمد على ، اًوقوي اًأمر ضروريط رتبااال

  . ه لتطبيق المعرفةتشجيعو، تهباإلضافة إلى مساند

    

  :تعلم العلوم -٩
يعتبر المنهج من أسس العملية التعليمية التعلمية على اعتبار أنه يحتوي على مادة علمية،   

هذه النظرة  .ساعدة المعلم في الدماغ ويستدعيه حينما يطلب منهيقوم الطالب بتخزينها مؤقتاً بم

عليه  .الضيقة ال تناسب عالم العولمة وعصر المعلومات وثقافة التحدي مع المجتمعات األخرى

يفترض على المنهج أن يعد الطالب المواطن للحياة بشكل يتناسب مع معتقداته وما يحتاج من 

يتناسب والمرحلة الحالية والمستقبلية، على اعتبار أن طالب وية مستلزمات القوة الفكرية والثقاف

  .اليوم رجال المستقبل 
  

ولضمان تحقيق االستفادة من مفردات المادة العلمية يجب التأكد من حسن تنفيذ العملية 

 بأهمية )Moore, 1989(مور  يعتقدالتعليمية التعلمية بالطرق المناسبة، وفي هذا الصدد 

حقل  ينشغل الطالب فيأساسي منذ أن  أمر الدراسي ويعتبره المتعلّم والمحتوىالتفاعل بين 

 الطالب امن خالله يتفاعلأي ، حوار تفاعليفي  ةشاركيتمكن الطالب من الم بحيثالمعرفة، 

، ويمكن اعتبار األنشطة والمشاريع ويستجيب لها ويتواصل معها المنهج الدراسي بمفاهيم

  .الفهم والتطبيق اعل الطالب مع المحتوى الدراسي من جانبين يتفأتسمح التعليمية هي صور 
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، حيث يؤكد تورانس يالتفكير االبتكارهو تنمية  ومما ينبغي تضمينه في المناهج   

(Torrance, 1969) قدراتينبغي أن تراعي  ،أن المناهج الدراسية التي تستهدف تنمية االبتكار 

  :التفكير االبتكاري

  . Fluencyالطالقة -

  .Flexibilityالمرونة  -

  . Originalityاألصالة -

  .Elaborationالتفصيالت  -

االنفتاح و، Incompleteness االكتمالعدم : هيرئيسة خصائص فر فيها اتوتوأن  

Openness، واستخدامهنتاج شئ ما السعي إلو المتعلم، تساؤالت  واستخدام.  
  

عن طريق تعاملهم معها ومالحظتهم لنتـائج  العلوم في منهج  الطالب يتعلمونعليه فإن   

وم ال يمكن تعلمهـا  لهذا التعامل واكتشافهم للعالقات والتأثيرات لألشياء المحيطة بهم، أي أن الع

 & Yong(دون اللمس والشم والشعور والدفع والسحب والدوران وغيرها و العمليةدون الخبرة 

Mclntyre,1984 .( العالم، إن المجاالت العلميـة المختلفـة   إن األطفال يبحثون عن معنى في

حيث . مثل الرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتماعية تعتبر فرص غنية لتطوير تفكير األطفال

يتعلم األطفال األحداث من خالل العمل واللعب بالمالحظة والتفاعل مع اآلخرين من البالغين ومع 

  ). McCubbin, 2004(من الحقائق والمعلومات اًالبيئة المحيطة، كثير

  

  :واقع تدريس مادة العلوم -١٠
أنه الحظ ي، التعليمية المختلفةعند استعراض طريقة تدريس المواد الدراسية في المراحل   

رغم محاوالت التطوير التي شاهدناها أخيراً فال زال تقليد الحفظ والتسميع والتلقين يطبـق فـي   

وتأخذ مادة العلوم نصيبها من هـذه  م أسلوب اإللقاء، تتبع بشكل عا غالبية مدارس عالمنا العربي

   :، منهافي الغالب عند تدريس مادة العلومأهم نقاط الضعف التي تتبع  ، ويمكن تلخيصاألساليب

  

لظـواهر الطبيعيـة والعلميـة،    ليعتمد المعلم في شرحه لمادة العلوم  على الشـرح   •

وعلى بعـض  خيالت الطالب، معتمداً على توإعطاء تفسير علمي لكل ذلك نظرياً، 

 .المشاهدة العيانية  أو ممارسة ما يمكن ممارسته منهاب االهتمامالصور، بدون 
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القوانين والقواعد والمفاهيم العلمية في مادة العلوم، ويهتمون بحفظها  الطالبيدرس  •

ذلك مخبرياً أو من خالل عرض ما يمكن عرضه في  ةحرفياً لالختبار، بدون مالحظ

 ).٢٠٠٨الصفدي، ( بيقه عن طريق الشبكة االلكترونيةإمكانية تط حالة عدم
 

ال يحاول المعلم االستفادة من  المختبر بالقدر الذي تتوفر فيه بعض المـواد، وإنمـا    •

الباحـث  وهو ما تم التوصل إليه . يكتفي بتدريس كل المقرر داخل الصف الدراسي

تعقد للمتقـدمين لاللتحـاق بكليـة    المقابلة التي  أثناء إحدى لجانالطالب  هعند سؤال

في تلك اللجنـة   الطالبفكانت إجابات أغلب مختلفة، المملكة المن مناطق المعلمين 

وذكر الطـالب  ، بشكل عام في المقررات العلميةبنسب مختلفة للمختبر  همعدم دخول

 .المعلمينمستوى اهتمام و ات المدرسة،أسباب عديدة تعود المكان
 

فير ما يمكن توفيره من خامات بيئية يمكن توفيرها بطرق متاحة، ال يحاول المعلم تو •

 .ويكتفي بعرض الدروس باالعتماد على حشو  المفاهيم نظرياً
 

إن مثل هذا الواقع الذي يتناقض مع التطور العياني والرقمـي المبنـي علـى الصـور     

  . والوقائع يبقى طالب مادة العلوم بعيداً عن الفهم الواقعي للمعلومة
 
وبناء على ما تم عرضه في الصفحات السابقة من أن تدريب الطالب على الممارسة   

يؤدي إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم، وزيادة دافعيتهم للتعلم فضالً عن زيادة قدرتهم على حل 

  . المشكالت بصورة فيها شيء من الخروج على المألوف

المخبرية في مادة العلـوم  وة العديد من األنشطة والممارسات الصفييتم تناول سوف لهذا 

فـي حجـرة    الطـالب تسهم في إثارة وتنمية التفكير االبتكاري لدى قد التي و: في هذه الدراسة

 . مختبر المدرسي وبشكل عام في البيئة المدرسيةالالدراسة أو في 
  

 : التفكري  قدرات تنمية يف التعليمية خصائص األنشطة -١١
   :تتميز بها األنشطة التي تنمى التفكير منها  الخصائص التي  )١٩٩٧(أوضح جابر 

ه ال توجد إجابة واحدة صحيحة نبحث عنها ، ففي كثير حيث إنأنشطة مفتوحة النهاية ، من   .١

  . من أنشطة التفكير نجد أن اإلجابات مقبولة ومناسبة 

 الطـالب ن كل نشاط يتطلب تدريب وظيفة عقلية عليا أو أكثر ، ففي نشاط التفكير يتطلب م  .٢

  . ضعوا فروضاأن يقارنوا ، وأن يالحظوا وأن يصنفوا وأن ي
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لألفكار بدال من استرجاع المعلومات ، وفى نشـاط   الطالبتؤكد أنشطة التفكير على توليد   .٣

ـ    الطالبالتفكير يطلب من  ب مـنهم أن  أن يبينوا ما الذي يفكرون فيه ، بـدال مـن أن يطل

  ج.يتذكروا فكر اآلخرين

فـي مجمـل    )(Sternberg & Luppart ,1991وليبرت  سترنبرج أشار الصددوبهذا     

الذاتيـة  لدى المبتكرين، حيث يفرقان بـين الدافعيـة    االبتكاريةحديثهما عن أهمية الدافعية 

Intrinsic motivation  للتميزوالدافعية Motivation to excel الذاتية الدافعية تعتبر ، ف

، ألن الطالب يشعر بالمتعة إذا أنجـز األعمـال   المبتكرين طالبلل اًمهم اًعنصر) الجوهرية(

يحب ممارسة العمل الذي يحقق المبتكر التي تم تكليفه بها، بينما دافعية التميز تجعل الطالب 

وهي صفة  أي أن الطالب عند تنفيذه لألنشطة والمشـاريع   .له مزيداً من التميز واالبتكارية

من متعة وتعزيز مرتبط بمالحظة به وما يشعر دوافعه الذاتية  التعليمية الصغيرة  يعتمد على

للعديد من الدوافع التي  هما يحدث من جديد أثناء متابعته لألنشطة أو المشاريع، بجانب تحقيق

الستطالع واالكتشاف والتعرف التي يشـعر معهـا   مثل حب ايشبعها أثناء تطبيقه لألنشطة، 

تلك الدوافع وتنمية إيجابية، مما تساهم في تنمية وتدعيم  يئة صفيةبالمتعة لمواصلة عمله في ب

  .   التفكير قدراتل

    

  :املخربية األنشطةيف  االبتكار -١٢
في تنمية االبتكار فعندما يتم  اًمهم اًتطبيقية عنصر أنشطةوما يصاحبه من  المختبريعتبر    

رها تساهم في تحويـل األفكـار   تنفيذ تلك األنشطة العملية التي ذكرت في كتاب العلوم التي بدو

العلمية إلى ممارسة، على اعتبار أن تلك األنشطة أو بعض منها عبارة عن مشاكل علمية تتطلب 

، باستخدام الطرق العلميـة المختلفـة  إلجابة عنها افرض الفروض وطرح عدد من التساؤالت، و

لوصـول  انشـاط محاولـة   االستقصاء والتدقيق والمالحظة عند تطبيق التجربة أثناء حل ال:مثل 

التي يمكـن لهـا    عواملاليوضح )  ٩( والشكل . جابة على تلك التساؤالتلنتيجة النهائية ، واإلل

  .التقدم العلمي المساهمة في
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  )٩(شكل       

  عوامل التقدم العلمي

عدة طرق لزيادة دافعية الطالب للتعلم، ومـن أهمهـا أن   إلى  Cohenكوهين وقد أشار 

) tellولـيس   showويؤكد هنا على كلمة (لب أهمية دوره بصفته متعلماً مستقالً بذاته يبين للطا

ه الكامنة من خـالل  قدراتكون الطالب اتجاهاً جاداً نحو الواجبات المنزلية ودافعاً للوصول إلى لي

إن إعطاء الطالب المساحة الكافية مـن    .)١٤٢٤ياركندي، آسيا ( المهام والواجباتإنجازه لتلك 

ـ التفكير االبتكاري لديه،  قدرات الثقة واالعتبار والتشجيع أثناء حل مثل تلك األنشطة تنمي  هألن

يعمل وينقب بنفسه، ويسجل مالحظاته، ويقيس، ويصنف، ويستنتج، ويتنبأ، ويضع الفرضـيات،  

  . للمتعلم، ويقوم بدور المكتشف االبتكاريويصمم التجارب، وينفذها، وهكذا ينمو التفكير 

دور معلم العلوم  يكونوعند تكليف الطالب باألنشطة والمشاريع التعليمية وأثناء تنفيذها         

بشكل مشوق ويبين المطلوب مـنهم ،   بتقديمهايقوم في الدراسة الحالية، دوراً غير عادي، حيث 

ويعطي مساحة من الثقة بالنفس ويشجع الطالقة والمرونة واألفكـار الجديـدة، دون أن تعيقـه    

ستلزمات المختبر المتواضعة، وكان يعتمد على المستلزمات والخامات البيئية المتوفرة في تنفيذ م

  .تلك األنشطة والمشاريع
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  الفصــــــــــل الثالــــــــــــــث
  )دراسات وحبوث سابقة( 

  
  :الدراسات السابقة: أوالً 
التفكري االبتكاري  وزيادة  قدراتدراسات تتعلق بتنمية  -١

  : حصيل الدراسي الت
دراسات تناولت أثر استخدام األنشطة والربامج املختلفة يف تنمية  -أ

  .التفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي قدرات
دراسات تناولت أثر تطبيق أنشطة وبرامج خمتلفة يف تنمية  - ب

  :التفكري االبتكاري قدرات
دة دراسات تناولت أثر تطبيق أنشطة وبرامج خمتلفة يف زيا -ج

  :التحصيل الدراسي
دراسات عن أثر استخدام االختبارات التحصيلية املتكررة يف  -٢

  :التفكري االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي  قدراتتنمية 
  :على التحصيل الدراسي دراسات عن أثر االبتكار  -٣
  

  .فروض الدراسة: ثانياً 
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  :الدراسات السابقة  - أوالً 

  

  :متهيد

في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيـة   عملية المسح التي قام بها الباحثمن خالل 

بصورة  لم يتوصل لدراسات تتناول متغيرات الدراسة الحالية ومواقع البحث االلكترونية المختلفة،

 آليات الجودة التعليميةوآخر بأحد أبشكل لها عالقة التي دراسات الوجد العديد من بينما ، مباشرة

علـى النحـو   يمكن عرض ما توفر للباحث منها و )واالختبارات المتكررة ،ألنشطة، المشاريعا(

  :التالي

وزيـادة التحصـيل  ياالبتكـار التفكـري قـدرات تنميـةتتعلـق بدراسـات  -١
  :  الدراسي

على النحو توفر للباحث عدد من الدراسات حول هذه المتغيرات وسوف يتم عرضها   

  :التالي

التفكير  قدراتالمختلفة في تنمية والبرامج ثر استخدام األنشطة أ تناولتدراسات  .أ 

  .االبتكاري والتحصيل الدراسي

 قدراتتنمية  فيبرامج مختلفة كمتغيرات تجريبية  أثر تطبيق تتناولدراسات  .ب 

  . يالتفكير االبتكار

برامج مختلفة كمتغيرات تجريبية في زيادة أنشطة وأثر تطبيق  تدراسات تناول .ج 

  .لدراسيالتحصيل ا

  

التفكري  قدرات املختلفة يف تنميةوالربامج أثر استخدام األنشطة تناولت دراسات  - أ 
  - :.الدراسيالتحصيل واالبتكاري 

  
في تأثير التسارع المعرفي حول دراسة ) Lin, et al ,2003(لين وآخرون أجرى  •

تم . ةثانويطالب المدارس اللالعلمي  خاص باالبتكاربرنامج وهو ) CASE(تعلم العلوم 

ثالث وتم تحديد . المختلفة ضواحي انكلترامن من ست مدارس طالباً )  ١٠٨٧(اختيار 

المذكور بينما لم يطبق البرنامج على المدارس الثالث  البرنامجلكي تشارك في مدارس 
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وهو ،  ةالمرحلة الثانويوقد تم تطبيق اختبار االبتكار العلمي الخاص بطالب . األخرى

 . العلمياالبتكار مختلف جوانب لقياس مصمم  اختبار

  : التالية النتائجوتوصلت الدراسة إلى 

، على ةالعلمي لطالب المرحلة الثانوي االبتكارلمهارات عزز تنمية شامله يلم البرنامج  أن - ١

  . العلمي المختلفة االبتكارعلى مختلف جوانب التغير  آثار ظهور الرغم من

آثار  إلى أن، وتشير النتائج الدراسي ألفراد العينةلم تظهر أي تغيرات على التحصيل  - ٢

تم تفسير هذه النتيجة من قبل الباحثين على ، وبالضرورة بشكل فوري التظهر االبتكار

 .أن تطبيق البرنامج بحاجة لوقت كاف حتى يمكن قياس آثار نمو التفكير العلمي
 

شـطة اإلثرائيـة فـي    دراسة لمعرفة فاعلية استخدام األن) ٢٠٠٠(الخضر  وأجرت نوال •

تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي والتفكير االبتكاري لدى تلميـذات الصـف   

 –وتم إتباع المنهج التجريبي القائم على تصـميم قبلـي   . األول المتوسط بمنطقة القصيم

  ). ضابطة –تجريبية (بعدي في المجموعتين 
  

صف األول المتوسط، وتم استخدام تلميذة من تلميذات ال) ٦٠(وتكونت عينة الدراسة من 

اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة، لقياس مستوى التحصيل الدراسي، واختبار تورانس للتفكيـر  

  ).الصورة أ(االبتكاري المصور 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

بين متوسـطات الـدرجات   ) ٠,٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ١

لة لدى تلميذات المجموعة التجريبية وتلميذات المجموعة الضابطة فـي التفكيـر   المتحص

 .االبتكاري لصالح تلميذات المجموعة التجريبية

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين الدرجات المتحصلة فـي التحصـيل الدراسـي فـي      - ٢

ـ لصـالح تلم الرياضيات والدرجات المتحصلة في التفكير االبتكـاري   ذات المجموعـة  ي

 .التجريبية
 

دراسة لمعرفة فعالية استخدام بعض األنشطة التعليمية اإلثرائية في  ١٩٩٩وأجرى أحمد  •

في تنمية االبتكاريـة والتحصـيل   ) الكواكب والنجوم -الفضاء الخارجي(تدريس وحدة 

  .الدراسي لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي

  :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي
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بية التي درست باألنشطة اإلثرائية الوحـدة المقترحـة   تفوق طالب المجموعة التجري •

في مقرر علوم الصف الثاني اإلعدادي على ) الكواكب والنجوم –الفضاء الخارجي (

المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في التفكير االبتكاري والتحصـيل  

 ).٢٠٠٥نقال عن آل عامر، (الدراسي 
  

معرفة فاعلية برنامج معد بأسلوب حل راسة بهدف د )١٩٩٩( كوسة ت سوسنوأجر •

ل والتفكير االبتكاري في الرياضيات لدى طالبات المرحلة يالمشكالت لتنمية التحص

  .المتوسطة بمدينة مكة المكرمة

طالبة في الصف الثاني المتوسط من إحدى مدارس  ٣٠تكونت عينة الدراسة من وقد   

ختبار التحصيلي، واختبار االبتكار في الرياضيات قبل تنفيذ طبقت الباحثة اال. مدينة مكة المكرمة

  .البرنامج وبعده، واستخدمت برنامج معد بأسلوب حل المشكالت

  :توصلت الدراسة للنتائج التالية  

إن البرنامج المقترح له فاعلية في تنمية التحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف  .١

 .الثاني متوسط

لية في تنمية التفكير االبتكاري في الرياضيات لدى أن البرنامج المقترح له فاع .٢

  .تلميذات الصف الثاني متوسط
 

مجال علوم الصف األول  يتصميم برنامج ف - ١: هدفدراسة ب )١٩٩٧(سميسم وأجرى  •

التحصيل  - أ: قياس أثر ذلك البرنامج على - ٢.  يقائم على التفكير االبتكار ياإلعداد

 -جـ . العلوم يف يالقدرة على التفكير االبتكار - ب. لوممادة الع يللتالميذ ف ياألكاديم

  . البيئة عليهم  أثرالعلوم وتحديد  ياالتجاه نحو االبتكار ف

في إحدى مدارس  في الصف األول اإلعدادي اًطالب ٦٠تكونت عينة الدراسة من قد و 

اختبار  -٢. ختارتينوحدتين المال يف ياختبار تحصيل -١: األدوات التالية  الباحث استخدم، بغداد

 - ٤. العلوم يمقياس االتجاه نحو االبتكار ف -٣. العلوم يف يالقدرة على التفكير االبتكار يف

  . يالبتكاراختبار القدرة على التفكير ا

  :قد أظهرت الدراسة النتائج التاليةو

 يالتحصيل وفى تنمية القدرة على التفكير االبتكار يوجود فروق ذات داللة إحصائية ف - ١

  .بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية 



٨٢ 
 

العلوم بين المجموعة  يتنمية االتجاه نحو االبتكار ف يوجود فروق ذات داللة إحصائية ف - ٢

  .التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية 

ار والقدرة على التفكير بين التحصيل واالتجاه نحو االبتك ارتباطيةوجود عالقة  - ٣

  .العلوم لدى المجموعة التجريبية يف ياالبتكار

  

أثـر اسـتخدام بعـض االسـتراتيجيات     دراسة بهدف معرفة  )١٩٩٦ (إبراهيموأجرى  •

التدريسية في مادة الكيمياء في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو 

  .ةالمادة لدى طالب الثانوية العام

بالصـف األول الثـانوي، تـم     اطالب ٢٤٠من  مكونةعينة أجريت الدراسة على  حيث

وطبق . كل مجموعة، وتم تحقيق التكافؤ بينهمل اطالب) ٨٠(توزيعهم على ثالث مجموعات بواقع 

اختبار التفكير االبتكاري، واختبار تحصيلي في مـادة الكيميـاء للصـف األول    : األدوات التالية

تجاه نحو مادة الكيمياء، ودليل استخدام إستراتيجيتي المجموعات الصـغيرة،  الثانوي، ومقياس اال

  .وحل المشكالت في التدريس

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد 

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولـى والثانيـة    - ١

اري لصالح المجموعـة التجريبيـة   مقارنة بالمجموعة الضابطة في تنمية التفكير االبتك

حـل  (ولصالح الثانية فـي إسـتراتيجية   ) المجموعات الصغيرة(األولى في إستراتيجية 

 ).المشكالت

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولـى والثانيـة    - ٢

المجموعتين  مقارنة بالمجموعة الضابطة في التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء لصالح

 ).٢٠٠٤موسى والحطاب، نقال عن (التجريبيتين 

  

تنمية القـدرة علـى   للتعرف على أثر التدريب في  دراسة )١٩٨٦ (عواضأجرى كما  •

تكونت عينة الدراسـة  وقد . والتحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية التفكير االبتكاري

طالبـاً  ) ١٠١(لضابطة تتكون من طالباً وطالبة تمثل المجموعة التجريبية، وا) ١٠٤(من 

وتـم اسـتخدام   . وطالبة، من طالب الصف السابع في الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  :األدوات التالية

 .القدرات العقلية األوليةاختبار •

 .المتتابعة لرافن تاختبار المصفوفا •
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 .دليل تقدير الوضع االجتماعي واالقتصادي •

 .االبتكاري برنامج تدريبي لتنمية التفكير •

 .بيانات استخدمت لتقدير المدرس البتكارية الطالب •

 ).النسخة أ(اختبار توارنس للتفكير االبتكاري المصور  •

 .ودرجات االختبارات التحريرية •

  :توصلت الدراسة إلي ما يلي

وجود تحسن في مستوى أداء طالب المجموعة التجريبية علـى اختبـار تـورانس     - ١

 .تيجة خبرات التدريب التي تعرضوا لهاللتفكير االبتكاري، وذلك ن

وجود تحسن في األداء البعدي لطالب المجموعة التجريبية بالمقارنة باألداء القبلـي   - ٢

 .والتفاصيل ،األصالةو ،المرونةو ،في كل من أبعاد االختبار الطالقة

عدم وجود تحسن في أداء المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد  - ٣

القة واألصالة والتفاصيل، ولكن وجدت الزيادة في بعد واحد هي المرونة لصالح الط

 .التطبيق البعدي

وجود فروق دالة إحصائيا بين طالب المجموعة التجريبية والضـابطة فـي أبعـاد     - ٤

  .التفكير االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التجريبي

لى التفكير االبتكاري إلى التحصيل الدراسي في مـادة  حدث انتقال ألثر التدريب ع  - ٥

اللغة العربية، حيث زاد تحصيل طالب المجموعة التجريبية بعد البرنامج التـدريبي  

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجـات المجموعـة   . على األداء البعدي

لدراسي في مادة التجريبية األولى والثانية مقارنة بالمجموعة الضابطة في التحصيل ا

 ).٢٠٠٤موسى والحطاب، نقال عن (الكيمياء لصالح المجموعتين التجريبيتين 

  

العالقة بين بعض طرق التدريس  دراسة بهدف معرفة )١٩٨٦( سعفانوأجرى  •

الطالب على التفكير االبتكاري والتحصيل في اللغة اإلنجليزية  قدراتاالبتكارية و

  . تبالمرحلة المتوسطة بالكوي

تدرس  يالت(يمثلون المجموعة الضابطة  طالباً )٣٠(تكونت عينة الدراسة من حيث 

من ) تدرس بالطرق االبتكارية التي(طالباً يمثلون المجموعة التجريبية ) ٣٠(، )بالطريقة التقليدية

سنة، وقد استخدم  ١٥-١٣أعمارهم ما بين  تحيث تراوح ،طالب الصف الرابع المتوسط

، اختبارات تحصيلية في ١٩٧٥، خير اهللامن إعداد لتفكير االبتكاري على ا اختبار القدرة: الباحث

  ). إعداد الباحث(مادة اللغة اإلنجليزية 
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  :ود وأسفرت الدراسة عن وج

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ) ٠.٠١( فروق دالة إحصائياً عند مستوى - ١

لفكرية ، المرونة التلقائية، الطالقة ا(ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في كل من 

اإلنشاء، االستيعاب، اإلمالء، التمارين (، )األصالة، الدرجة الكلية للتفكير االبتكاري

وذلك ) اللغوية، أسئلة الكتاب المقررة، الخط، الدرجة الكلية للتحصيل في اللغة اإلنجليزية

 .بعد تطبيق البرنامج في صالح المجموعة التجريبية

التفكير االبتكاري  قدراتبين ) ٠.٠١(موجبة دالة عند مستوى  باطيةارتوجود عالقة  - ٢

 .والتحصيل في اللغة اإلنجليزية بالنسبة ألفراد المجموعة التجريبية

  

تدريس  يالعالقة بين استخدام الطريقة الكشفية فدراسة عن ) ١٩٨٤( الطنطاويوأجرى  •

ي، التي اإلعداد يصف الثانلتالميذ ال يمية القدرة على التفكير االبتكارالعلوم وتن

تدريس  يف، واستخدامها ة الكشفيةاستهدفت بناء وحدة تدريس متكاملة مصاغة بالطريق

تنمية القدرة على التفكير وأثر تلك الطريقة في الطريقة التقليدية بدال من العلوم 

 .ياالبتكار

 ٣ية ، تجريب ٣: فصول ٦(عينة الوتضمنت  ياستخدمت الدراسة المنهج التجريبوقد 

، يمتكامل ، وتم تصميم اختبار تحصيل، وقام الباحث ببناء وحدة الطاقة كمفهوم )ضابطة

  . ١٩٧٥، خير اهللامن إعداد  يتفكير االبتكارواستخدام اختبار القدرة على ال

  : يتوصلت إليها الدراسة ما يل يالت من أبرز النتائجو

حيث تنمية القدرة على التفكير  تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة من - ١

 –المرونة  –الطالقة (  يتنمية المكونات الثالثة للقدرة على التفكير االبتكاري، واالبتكار

  ). األصالة 

الطريقة الكشفية الموجهة لها نفس ( تفوقت الطريقة الكشفية على الطريقة التقليدية  - ٢

  ). الفعالية 

 .مادة العلوم ير والتحصيل فبين االبتكا بةرتباطية موجاوجود عالقة  - ٣

  
  :تعليق على الدراسات السابقة

  :ما يليباستعراض الدراسات السابقة يتضح 

ألنشطة والبرامج المختلفة التي ساهمت في البرامج التعليمية المتضمنة لأهمية  .١

تنمية التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي، من خالل وجود فروق دالة  
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ت أفراد العينة التجريبية ودرجات أفراد العينة الضابطة بين متوسطات درجا

ابراهيم،  ؛١٩٨٦، سعفان( لصالح أفراد العينة التجريبية، مثل دراسة كل من

   ).٢٠٠٠، الخضرنوال  ؛١٩٩٧، سميسم ؛١٩٩٦

اختبارات  فيبينت بعض الدراسات وجود ارتباط موجب بين درجات الطالب  .٢

الطنطاوي، ( :تحصيلية، مثل دراسة كل منالتفكير االبتكاري ومستوياتهم ال

 .)٢٠٠٠، الخضرنوال  ؛ ١٩٩٧،سميسم  ؛١٩٨٦،سعفان ؛١٩٨٤

لم تبين بعض الدراسات وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد العينة  .٣

في درجات التفكير االبتكاري  التجريبية ودرجات أفراد العينة الضابطة

 ،أحمد ؛١٩٨٦، عواض ؛١٩٨٤، يالطنطاو(دراسة  والتحصيل الدراسي، مثل

 . )Lin,et al,2003؛ ١٩٩٩

  

العملية المدرجة في الكتاب المقرر ال تتضمن األنشطة الدراسات إن تلك يتبين مما سبق 

وهو ما تختلف تم بناء برنامج أو نشاط لتنمية التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي،  حيث

نامجها على أنشطة كتاب العلوم وتعتبره من آليات تطبيق تعتمد في بر حيثالدراسة الحالية عنه 

  .لدى الطالب الجودة التعليمية وأثرها في تنمية التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي

  
 قدرات تنميةيف وبرامج خمتلفة أنشطة  تطبيقأثر تناولت دراسات  -ب

  :التفكري االبتكاري
تنمية  يفالمقترحة العلمية  األنشطةة فاعيدراسة عن ) ٢٠٠٨( هنيدة عزوزأجرت  •

من أطفال ) ٤٠(لدى عينة ) الطالقة، المرونة، األصالة(قدرات التفكير االبتكاري 

سنوات بمكة المكرمة، والتعرف على الفروق في نمو التفكير ) ٦ -٥(الروضة 

  .االبتكاري لديهم نتيجة الختالف الجنس

لذكاء أطفال ما قبل  Z-Aاالبتكاري، اختبار الباحثة اختبار أبراهمام للتفكير استخدمت 

 –الصوت (، واألنشطة العلمية التي أعدتها الباحثة لكل من ١٩٩٢المدرسة الشربيني، والحشاش 

  . T-test" ت"أعتمدت اللباحثة على تحليل التباين المصاحب، واختبار ). الهواء -الضوء

  :توصلت إليها الدراسة يومن أبرز النتائج الت
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية  ال توجد .١

دي لصلح المجموعة عوالضابطة في الدرجة الكلية للتفكير االبتكاري في القياس الب

 .التجريبيية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية  .٢

الطالقة، المرونة، (ير االبتكاري منفصلة التفكاختبار والضابطة في درجات قدرات 

 .دي لصلح المجموعة التجريبييةعفي القياس الب)  األصالة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في  .٣

القياس البعدي ومتوسطات درجات نفس المجموعة في القياس التتبعي بعد شهرين في 

 .ر االبتكاريالدرجة الكلية للتفكي
 

على فعالية األلغاز الرياضية التعرف  تهدفدراسة  )٢٠٠٥( سيفخيرية  أجرتكذلك  •

في تنمية التفكير االبتكاري، واالتجاه نحو الرياضيات، لدى طالبات المرحلة المتوسطة 

طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة طبق عليهن  ٣٠تكونت عينة الدراسة من . بالكويت

، ومقياس االتجاه نحو الرياضيات )الصورة ب(للتفكير االبتكاري الشكلي  مقياس تورانس

  :وقد أسفرت نتائج الدراسة عن .تطبيقاً قبلياً وبعدياً

بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيق  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

رونة، الطالقة، الم(لتفكير االبتكاري القبلي والتطبيق البعدي لمقياس تورانس ل

  .لصالح التطبيق البعدي). األصالة، والدرجة الكلية

دراسة بهدف التعرف على أثر برنامج تعليمي ) ١٩٩٨(كما أجرت نهى الحمودي  •

قامت الباحثة بإعداد البرنامج . في تنمية التفكير االبتكاري )ثانيةالسنة ال(ألطفال الروضة 

) ٢١(وضة وقد احتوى البرنامج على التعليمي لتنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال الر

تخيلية، ودرامية، وفنية، . قسم البرنامج إلى انشطة. اًنشاط) ١٩(نشاط طبق منها 

تم استخدام أداتين هما اختبار . من دراسات عالمية  وتراكيبية وهي أنشطة مستمدة

هاريس للتأكد من تكافؤ المجموعتين في القدرة على إدراك التفاصيل،  –جودانف 

اختبار تورانس للتفكير االبتكاري بالفعل والحركة، وذلك لقياس القدرة على التفكير و

وقد كشفت الدراسة عن فعالية  . الفرعية الثالثة قدراتاالبتكاري بشكل عام، وكذلك ال

  .البرنامج التعليمي في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة
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تنمية أنماط التفكير لتالميذ الحلقة الثانية ق بدراسة تتعل) ١٩٩٤(وأجرى عبد رب النبي  •

التفكير قدرات التحقق من طبيعة تأثير برنامج تعليم  ، التي تهدفمن التعليم األساسي

 . وإعداد اإلنسان إعداداً صالحاً لمواجهة ظروف الحياة العملية

 
الثانية  تلميذاً وتلميذة بالصف الثاني من الحلقة) ٣٤٥(وقد تكونت عينة الدراسة من 

موزعة علي  ٩٢/١٩٩٣مدينة دمياط في العام الدراسي  فيللتعليم األساسي من أربع مدارس 

  .سنة  ١٣-١٢ بينذة وتتراوح أعمارهم تلمي) ١٩٠(تلميذاً و) ١٥٥(أساس الجنس بواقع 

اختبار التفكير االستداللي غير و، ختبار التفكير االستداللي اللفظيا وقد استخدم الباحث 

فكير االبتكاري باستخدام اختبار التو، لتفكير االبتكاري باستخدام الصوراختبار او، اللفظي

اختبار ولينون لقياس القدرة العقلية العامة ،  -يستاختبار أوواختبار التفكير الناقد، و، الكلمات

  . التفكير قدراتبرنامج تعليم و، )سرجلي -  واطسون(التفكير الناقد 

  :وأسفرت الدراسة عن وجود

لدي المجموعة التجريبية قبل تطبيق ) ٠,٠٠١( فروق دالة عند مستوي  - ١

البرنامج وبعده في متوسطات درجات أبعاد أنماط التفكير ومكوناتها الفرعية 

 .لصالح التطبيق البعدي

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ) ٠,٠١(عند مستوى فروق دالة  - ٢

برنامج في أبعاد أنماط التفكير ودرجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق ال

 .لصالح المجموعة التجريبية

 

استخدام القصص في تنمية االبتكارية لدي تالميذ التعليم األساسي ب) ١٩٩٠( قام عبده  •

البرامج لتنمية التفكير دراسة وتجريب بعض ، بهدف  "دراسة تجريبية"المحرومين ثقافياً 

 . لتعليم األساسي المحرومين ثقافياًتالميذ الحلقة األولي من ا ىلد االبتكاري

تالميذ الصف الرابع من الحلقة األولي من التعليم  عدد منعينة الدراسة  شملتوقد 

األساسي من احدي قري محافظة دمياط من المحرومين ثقافياً وزعوا عشوائياً علي مجموعات 

  .ربع ثالث تجريبية وواحدة ضابطةاأل الدراسة

لصورة ا"ة واحدة هي اختبار تورانس المصور للتفكير االبتكاري وقد استخدم الباحث أدا 

  .للقياس القبلي والبعدي" ب

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية
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ألبعاد لبين المجموعات التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة  إحصائيافروق دالة وجود  - ١

لصالح ) لدرجة الكليةوا التفاصيل، ،واألصالة ،والمرونة ،الطالقة(االبتكارية الخمسة 

المجموعات التجريبية الثالث ما عدا الطالقة واألصالة للمجموعة التجريبية الثالثة 

 ." القصص الواقعية"

بين األداء قبل البرنامج واألداء بعده للمجموعات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  - ٢

جريبية األولي، عدم التجريبية الثالث لصالح األداء البعدي ما عدا األصالة للمجموعة الت

 "الخيال العلمي"بين مجموعة الخيال األولي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

 .والمجموعة الثانية

  
تطبيق مجموعة من األنشطة الهادفة ذات التوجه دراسة بهدف ) ١٩٨٩( السيدوأجرى  •

من  وتحقيق أقصى أداء ابتكاري لدى مجموعة االبتكارية قدراتالخاص نحو تنمية ال

 . الصم بمرحلة التعليم األساسي األطفال

وتلميذة  اًتلميذ ١٥من مكونة تجريبية واألخرى ضابطة  :تكونت عينة الدراسة من مجموعتين

   .بع والثامن بمدرسة األمل بدمياطمن تالميذ الصف السادس والسا) تالميذ ٧تلميذات ،  ٨(

لتفكير االبتكاري لتنمية القدرة على اعبارة عن برنامج  يوقد استخدم الباحث أداة واحدة ه 

  . )إعداد الباحث(

  : التاليةالنتائج، عن  وأسفرت الدراسة

وجود تحسن ملموس في مستوى أداء أفراد المجموعة التجريبية على اختبار تورانس بعد  - ١

 .التعرض للبرنامج بينما المجموعة الضابطة لم يطرأ عليها تغير في األداء

 .لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج زيادة الثروة اللغوية - ٢
 

أثر اسـتخدام بعـض األنشـطة    بهدف معرفة دراسة باجراء ) ١٩٨١( اآللوسيقام كما  •

تكونت حيث . التفكير االبتكاري قدراتواألساليب التعليمية في تدريس العلوم على تنمية 

، وتـم  وضابطة موزعين على مجموعتين تجريبية وطالبة طالب ١٠٠عينة الدراسة من 

والعصـف   ،واالكتشـاف  ،بعض األنشطة واألساليب التعليمية مثل أسئلة الكثرة استخدام

فقد درسـت   ،، أما المجموعة الضابطةمع المجموعة التجريبية واأللعاب العلمية ،الذهني

  . المعتادة،  وطبق اختبار تورانس على كل من المجموعتين قبل وبعد التجربة بالطريقة

   :نتائج الدراسةمن  توكان
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بـين  في درجات اختبار تورانس للتفكيـر االبتكـاري   وجود فروق ذات داللة إحصائية 

المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية بينما لم تظهـر فـروق لهـا داللـة     

  .إحصائية بين البنين والبنات

  
  

  :على الدراسات السابقةتعليق 
  :ما يليتضح باستعراض الدراسات السابقة ي

ألنشطة والبرامج المختلفة التي ساهمت في تنمية البرامج التعليمية المتضمنة لأهمية  .١

التفكير االبتكاري، من خالل وجود فروق دالة  بين متوسطات درجات أفراد العينة 

التجريبية ودرجات أفراد العينة الضابطة لصالح أفراد العينة التجريبية، مثل دراسة كل 

   .)٢٠٠٥ ،سيفخيرية  ؛١٩٩٤ ،عبد رب النبي ؛١٩٩٠، عبده ؛١٩٨١، ياآللوس( من
  

في مستوى أداء أفراد المجموعة التجريبية  تحسن ملموس ) ١٩٨٩(السيد دراسة  بينت .٢

 يالحمودنهى دراسة  بينت كما. تنفيذ البرامج واألنشطةعلى اختبار تورانس بعد 

ال الروضة لصالح ر االبتكاري لدى أطففعالية البرنامج التعليمي في تنمية التفكي) ١٩٩٨(

أي فروق دالة إحصائياً ) ٢٠٠٨(بينما لم تبين دراسة هنيدة عزوز  .المجموعة التجريبية

كما لم تبين دراستها أي ، من أطفال الروضة في درجات المجموعة التجريبية والضابطة

لالختبار  للمجموعة التجريبية التطبيق القبلي والبعديدرجات بين متوسطات فروق 

  . التفكير االبتكاري
 

أنشطة مشابهة  بعض البرامج التي ال تتضمنالدراسات السابقة على تلك أجريت  .٣

أثر األنشطة  حولالحالية، لدراسة يعطي أهمية لمما ، الحالي نفذها الباحثالتي  لألنشطة

سي لصف األول المتوسط للفصل الدرالفي مادة العلوم ) األنشطة العملية(التعليمية 

الثاني، كإحدى آليات تطبيق الجودة التعليمية لتنمية التفكير االبتكاري والتحصيل 

  .الدراسي
  
التحصيل زيادة يف برامج خمتلفة وأنشطة  تطبيقأثر  تناولت دراسات -ج

  :الدراسي
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تحقيق بعض  يالعلمية ودورها ف عن األنشطةدراسة ) ٢٠٠٢(إدريس  أجرت منال •

:  يتحقيق ما يل بهدف  لة اإلعدادية ، دراسة تحليلية تقويميةأهداف تدريس العلوم بالمرح

كتب العلوم  يالعلمية المتضمنة ف في األنشطةيجب توافرها  يتحديد المعايير الت - ١

كتب العلوم الحالية  يالعلمية ف مراعاة األنشطة تحديد مدى  -٢. بالمرحلة اإلعدادية 

عليه أن تكون  يينبغلما اد تصور مقترح إعد -٣. ايير بالمرحلة اإلعدادية لتلك المع

مدى  يالتعرف إلى أ -٤. حلة اإلعدادية كتب العلوم بالمر يالعلمية المتضمنة ف األنشطة

تنمية بعض عمليات العلم األساسية وزيادة  يالمقترحة فتسهم األنشطة يمكن أن 

  .يل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادالتحصي

 ٩٤: وتضمنت عينة الدراسة .  يوالتجريب يالتحليل يصفاستخدمت الدراسة المنهج الو

نصفهم مجموعة ضابطة واألخرى مجموعة  يمن مدرستين بالصف األول اإلعداد تلميذة

  .تجريبية

كتب العلوم  يالعلمية المتضمنة ف تحليل األنشطةأداة : تم استخدام األدوات التالية  

مادة والطاقة وحدة ال يف يموضوع ير تحصيل، اختبا)الباحثةن إعداد م(دية بالمرحلة اإلعدا

علم األساسية للصف األول ، اختبار عمليات ال)من إعداد الباحثة( يللصف األول اإلعداد

  ) . لباحثةمن إعداد ا( ياإلعداد

  :توصلت إليها الدراسة يومن أبرز النتائج الت

متوسط ة ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبي -

لصالح تالميذ  يلالختبار التحصيل يالتطبيق البعد يتالميذ المجموعة الضابطة ف

 .العلمية المعدة باستخدام األنشطةدرست  يالمجموعة التجريبية الت
  

ن أثر استخدام التعلم التعاوني مقارنة دراسة بهدف الكشف ع )٢٠٠٢( العيونيوأجرى  •

ل في مادة العلوم واالتجاه نحوها لتالميذ الصف باألسلوب التدريسي العادي على التحصي

  .السادس االبتدائي بمدينة الرياض

 ٥٥بمدرسة المروة االبتدائية بمدينة الرياض،  تالميذ ١٠٩اعتمد الباحث على عينة   

تلميذا مجموعة ضابطة، طبق عليهم اختبار تحصيلي ومقياس  ٥٤تلميذا مجموعة تجريبية و 

  .قبلي وبعدي االتجاه نحو مادة العلوم

  :ما يليأظهرت النتائج  وقد  

وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات االختبار التحصيلي في مادة العلوم لتالميذ  -

الصف السادس االبتدائي المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات التحصيل لتالميذ 

  .المجموعة الضابطة، لصالح المجموعة التجريبية
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إلى مقارنة أسلوب التعلم التعاوني باألسلوب ) ٢٠٠٠(فودة كما هدفت دراسة ألفت  •

التقليدي في التحصيل الدراسي، وعالقته باالتجاه نحو الحاسب اآللي عند طالبات كلية 

وقد تضمنت إجراءات . التربية بجامعة الملك سعود خالل دراستهن لمقرر الحاسب اآللي

طالبة  ٧٦ع العينة على مجموعتين الدراسة استخدام األسلوب التجريبي، من خالل توزي

وقد أظهرت النتائج .طالبة تمثل المجموعة الضابطة ٧٧تمثل المجموعة التجريبية و

 .وجود فروق دالة احصائيا في مستوى تحصيل الطالبات لصالح المجموعة التجريبية

 
 ر استخدام مجموعة من األنشطة التي تعتمد فيعن أثدراسة ) ١٩٩٥( حسينكما أجرى  •

الفرقة  لجتها لموضوع المتجهات على التكامل بين الجبر والهندسة على تحصيل طالبمعا

موضوع المتجهات عندما يقدم لهم هذا  التربية شعبة تعليم ابتدائي أدبي في األولى بكليات

على التكامل بين الجبر  تهمعالج من األنشطة التي تعتمد في الموضوع من خالل مجموعة

  . والهندسة

طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا من الطالب المقيدين )  ٦٠( ة الدراسة من تكونت عين

 جامعة المنصورة في العام الجامعي –كلية التربية ب الفرقة األولى شعبة تعليم ابتدائي أدبيب

١٩٩٤/  ١٩٩٣ .  

ية من إعداده وكذلك اختبار تحصيلي يهدف إلى قياس استخدم الباحث المادة التعليم 

  . موضوع المتجهات  لطالب فيتحصيل ا

  : النتائج التاليةالدراسة وقد أظهرت 

قدرتها على تحسين تحصيل  تفوقت فيالتدريس  المجموعة التي استخدمت األنشطة في - ١

  . موضوع المتجهات  رقة األولى ابتدائي أدبي فيطالب الف

 ة فيالمجموعتين التجريبية والضابطإحصائيا بين متوسط درجات  ةق دالووجود فر - ٢

قدرة الطالب على حل وكذلك تحسين  ،لومات لصالح التجريبيةعالقسم الخاص بفهم الم

 معنى الهندسيتتطلب قدرة على الربط بين الصور الجبرية للمعلومات وال المشكالت التي

 . لها 
 

لمعرفة أثر استخدام طريقتين  1985عام  فقد أجرى دراسة تجريبية Dotyأما دوتي  •

من طرق تدريس العلوم على التحصيل، تكونت عينة الدراسة ) تقليديةاالستقصائية وال(

المجموعة   :طالبا من الصف التاسع، قسموا بطريقة عشوائية إلى مجموعتين) ١٢٦(من 
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ودرست بالطريقة االستقصائية، والمجموعة الضابطة ودرست بالطريقة    التجريبية

  .التقليدية

إحصائية في تحصيل الطلبة لصالح المجموعة أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة و

  . )٢٠٠٤عبيد، نقال عن ( التجريبية

  

دراسة تجريبية لمعرفة مدى فاعلية استخدام الطريقة  ١٩٧٧الجبوري حنان أجرت و •

االستقرائية والطريقة القياسية والطريقة التقليدية على تحصيل الطلبة في تعلم وحدة بناء 

   .رت العينة من طلبة الصف الرابع الثانوي في مدينة بغداد، واختي)الخلية(الكائن الحي 

  :أظهرت نتائج الدراسةوقد  

نقال عن (وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل لصالح الطريقة االستقرائية   •

  ). ٢٠٠٤عبيد، 

 

  :تعليق على الدراسات السابقة
  :ما يلي تبيناستعراض الدراسات السابقة بعد 

ل الدراسي لدى يفي زيادة التحص اًنشطة التعليمية المختلفة أثرأن للبرامج واأل .١

أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة لصالح المجموعة 

دوتي  ؛١٩٩٥ ،حسين ؛١٩٧٧، الجبوريحنان  ( التجريبية، مثل دراسة كل من

Doty 1985 ٢٠٠٢ ،العيوني ؛٢٠٠٢ ،أدريسمنال  ؛٢٠٠٠ ،فودةألفت ؛(.  
  

أو استراتيجيات بناء برنامج أو نشاط بن مما سبق من الدراسات أنها اهتمت يتبي .٢

التي الدراسة الحالية وهي تختلف عن زيادة التحصيل الدراسي، وطرق تدريس ل

قياس تطبيق الجودة التعليمية ول كآليات اتوظف أنشطة كتاب العلوم وتعتبره

  . أثرها في زيادة التحصيل الدراسي
 

تنميـة  التحصـيلية املتكـررة يف االختبـاراتر اسـتخدام أثـعن دراسات  -٢
  :وزيادة التحصيل الدراسيالتفكري االبتكاري   قدرات

  Quizzesتناولت االختبارات القصيرة  دراسات لم يجد الباحث في حدود اطالعه على

 1997في عـام   Dusterدراسة داستر أن  وجد ولكنوأثرها في تنمية االبتكار بشكل مباشر، 
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دنا بنتيجة استقصائية للتراث التربوي بقصد الكشف عن مدى فاعلية مهـارة األسـئلة فـي    تزو

ون كإستراتيجية لتنمية االبتكار ومستويات التفكير العليا مالصف الدراسي ، وكيف يستخدمها المعل

لتراث التربوي، ثم اتبعت بدراسة متأنية للمقابالت، ومصـفوفة  امراجعة يث تم ح. لدى الطالب

أن األسئلة فـي الصـف   ئلة، وأخيراً تم استخالص نتيجة من التراث والتحليل الميداني يؤكد األس

الدراسي تكون فعالة عندما يخطط المعلمون استراتيجيات األسئلة وعنـدما يسـتخدمون أنواعـاً    

موسـى  نقـالً عـن   ( مختلفة من األسئلة تناسب المستوى العام للتعلم داخل الصـف الدراسـي  

  ).٢٠٠٤الحطاب، و

على اعتبار أنها من  -تناولت االختبارات بشكل عام التي دراسات ال العديد من لكن هناك

التحصـيل  وبالتالي أثرها فـي زيـادة    المعلوماتفي تثبيت وأثرها  -أدوات التحصيل المدرسي

" لالختبارات التكوينيـة بأشـكالها المختلفـة    اً الدراسي، وقد أثبتت بعض الدراسات أن هناك أثر

فووز وفيشر  ويتبين ذلك في أبحاث . على عملية التحصيل.." اختيار من متعدد وات قصيرة إجاب

Foos & Fisher ،       وغيرهم ممن اهتم بهذا الموضوع علـى أن األثـر إيجـابي ولصـالح

  ).٢٠٠٠النعيمي،والسباعي نقالًعن ( االختبارات مقابل الالاختبارات
  

األسئلة القبلية والبعدية المتضـمنة أو  أن  Faw & Waller,1976)(فاو وولر ويؤكد  •

ذات أثر كبير ومحدد في تسـهيل  ) Inserted Pre & Post-questions(المدرجة 

دايتـون   كما القت هذه الفكرة تأييداً عملياً ميدانياً مـن  . وتبسيط عملية التعلم المقصود

د أن من خالل ما توصال إليه من نتائج تفي،  )Dayton & Schwier,1979 (وشواير

األسئلة القبلية والبعدية المتضمنة أو المدرجة في المحتوى التعليمـي كفيلـة باالرتقـاء    

  .ئجها بالعملية التعليمية والتعلمية وتحسين نتا
  

أشـارت إليـه   ، كما أثر ألسئلة االختبارات التكوينية، إلى أنه ال نتائج أخرىتشير بينما  •

في دراسـتهما المتعلقـة بـأثر    ف ) Slater & Dwyer,1996(دراسة سالتر ودواير 

أنواع مختلفة من (مع األسئلة المتضمنة في المحتوى التعليمي  إستراتيجية تفاعل المتعلم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  النتائج على اإلنجاز التعليمي، بينت ) األسئلة

كاسـتراتيجيات   المجموعات التي تضمنت مطبوعاتها التعليمية أنواعا مختلفة من األسئلة

تثير الدافع للتعلم، والمجموعة الضابطة التي لم يتضمن النص التعليمي الخاص بهـا أي  

أي أنه لم يكن هناك أي أثر يذكر لألسئلة المتضمنة كدافع ومثير للتعلم . نوع من األسئلة

   .على التحصيل الدراسي
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ثرها على التحصيل االختبارات الدورية التشخيصية وأحول ) ١٩٨٩( وهبيدراسة أما  •

هل استخدام االختبارات : التساؤل التالي عناإلجابة إلى هدفت فقد في الرياضيات، 

الدورية التشخيصية يؤدى إلى تحسين المستوى التحصيلى عند تالميذ الصف الثالث 

اختبار  -١: اختبارات هي )  ٣( االبتدائي في وحدة الكسور ؟ وقد استخدم الباحث 

  . اختبار مرجعي الهدف  -٣. اختبار قياس الجانب الوجداني  -٢ .ظيالذكاء غير اللف

أحدهما منها تلميذا ، تم اختيار مجموعتين  ٤٦٥كانت عينة الدراسة مكونة من 

الدورية التشخيصية مع استمرار التدريس العادي لهم في وحدة  تستخدم االختباراتتجريبية 

التشخيصية الدورية ويدرسون بالطريقة  اراتعليها االختبالكسور والثانية ضابطة لم تجر 

  . التقليدية 

  :ما يلينتائج الدراسة أظهرت وقد 

أن االختبارات الدورية التشخيصية لها أثر في تحسين مستوى التحصيل العام أي في  - ١

 .الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية

وانب المعرفية بين الذكور واإلناث من حيث الج دالة إحصائياًأن هناك فروقا  - ٢

 .والمهارية لصالح الذكور

 .لصالح اإلناثفي المهارات الوجدانية  دالة إحصائياًتوجد فروق  - ٣

ال يوجد فرق بين تالميذ المناطق السكنية المختلفة من حيث التحصيل العام بجوانبه  - ٤

 .الثالث
  

ات المتعلقة بأثر تسلسل بنـود االختبـار  )  Clariana,1993(وأشارت دراسة كالريانا  •

التكوينية من نوع االختيار من متعدد وترتيبها وفقاً إلستراتيجية معينـة، فقـد وجـد أن    

المعلومات التي توفرها االختبارات التكوينية من خالل التغذية الراجعـة التـي يتلقاهـا    

المتعلم عبر شاشة الكمبيوتر في برامج التعلم الذاتي من خالل ما يسمى بالتعليم بمساعدة 

يساعد كثيراً في ترسيخ المادة العلمية في أذهان المتعلمين وبالتالي يـدعم   Pcالكمبيوتر 

  .حسن األداء في االختبارات النهائية
  

  :تعليق على الدراسات السابقة
  :تبين ما يلياستعراض الدراسات السابقة بعد 

 أن االختبارات التحصيلية المتكررة لها األثر االيجابي في ترسيخ المعلومات وزيادة .١

ن الفروق لم تكن مستوى التحصيل العام، وبالتالي تحسن من نتائج العملية التعليمية، وأ
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، دايتون وشواير ؛Faw & Waller,1976،فاو وولر(كل من  دالة، مثل دراسة

Dayton & Schwier,1979دوتي ؛ ،Doty 1985كالريانا ؛١٩٨٩، وهبي ؛  ،

Clariana,1993سالتر ودواير ؛ ،Slater & Dwyer,1996 (.  

أيضاً االختبارات البنائية والدراسة الحالية بيتبين مما سبق من الدراسات أنها اهتمت  .٢

استخدمت االختبارات القصيرة باعتبارها إحدى آليات ضمان الجودة التعليمية، وأثرها 

  .التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي قدراتفي تنمية 
 

  :لتحصيل الدراسياعلى  االبتكارعن أثر سات ادر -٣
المتعلقة بدراسة العالقة المحتملة بـين االبتكـار   ) Ai,1999( حيث أشارت دراسة آي  •

طالبـاً   ٢,٢٦٤والتحصيل الدراسي، ومدى اختالفها بين الذكور واإلناث، شملت العينـة  

مدرسة، وكان من نتائجها أن العالقة ضعيفة بين االبتكـار والتحصـيل    ٦٨وطالبة من 

 . الدراسي

أن برامج تعليم التفكير  Beyer 2001وباير   Costa 1995ا تشير دراسة كوستا  كم •

الخبرات التعليمية ذات معنـى   وجعلتقد أحدثت تغييرا ملحوظاً في التحصيل الدراسي، 

  ).٢٠٠٦نقال عن البيلي، (أكثر مشاركة وتفاعال في التعلم  كما جعلتهبالنسبة للطالب، 

بدراسة العالقة بين االبتكار والتحصيل في مدارس  (Freeman, 1994)وقام فريمان   •

العاشـرة   طفـال فـي سـن    ١٦٩وذلك من خالل المقابالت الشخصية مع  ،الموهوبين

أن الضغوط األسرية القسرية التي توصلت نتائج الدراسة إلى . ومصنفين من الموهوبين

 .أبنائهملدى ارية االبتك قدراتيمارسها بعض أولياء األمور من أجل التحصيل تقلل من ال
  

العالقـة  لتحديد نوعية  (Carroll & Howieson, 1991) دراسة كارول وهويسون  •

 ١٤٨بين التفكير االبتكاري والموهبة والتحصيل داخل الفصل الدراسي، وشملت العينـة  

 اوكان من نتائجه. فكير االبتكاريطالبا قسموا إلى أربع مجموعات بناء على درجات الت

 التحصـيل فـي  االبتكارية المرتفعة على أعلى درجـات   قدراتذوي ال الطالبحصول 

  .الدراسي

التحصيل و االبتكاربين إيجابية أشارت دراسات عديدة إلى وجود عالقة ومن جانب آخر   

وهذا يعني أن الكفاءة العالية في التحصيل . )١٩٨٥نشواتي وآخرون، ( الدراسي، أو سالبة أحياناً
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 ، وهذا يؤكد ما يقولـه تـورانس بـأن تعلـم المعلومـات     االبتكارقيق شرطاً أساسياً لتح تليس

 لالبتكارواسترجاعها يعتبر مؤشراً غير كاف.  

ين إلى مكانتهم المرموقة في البيئة المبتكركثير من العلماء  لماذا لم يتوصل: وهذا قد يفسر       

إنني ال أكدس ذاكرتي : "هقول Einstein يناهذا الصدد نُقل عن إينشت وفي. المدرسية الشائعة

) والمعلمين(وعليه فإن المدارس ". أستطيع أن أجدها بسهولة في إحدى الموسوعات بالحقائق التي

  .ينالمبتكرتكافئ كثيراً الطالب  لم

سطة أو على تقديرات متوويمكن ذكر أهم سببين يمكن أن تعلل لماذا يحصل المبتكرون        

ن المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة لم تستطع أ ماا: ألول، اضعيفة في التحصيل الدراسي

، من خالل المناهج أو طرق التدريس المعتمدة على التلقين يةاالبتكار همقدراتين والمبتكرتمييز 

، من يةاالبتكار هم التفكيريةقدراتين وإشباع حاجاتهم والمبتكرمكافأة هؤالء المدارس أو لم تستطع 

  .رسية المختلفةخالل األنشطة المد

  

على التحصيل  واالبتكارتأثير الذكاء حول دراسة  (McCabe, 1991)ماكاب   وأجرى •

طالبا  ٨٤و ) سنة١٣- ١٢أعمارهم مابين (طالبا  ١٢٦الدراسي، وتكونت عينته من 

نس لقياس القدرات اوقد طبق الباحث على العينة اختبار تور). سنة١٦-١٤أعمارهم مابين (

، متوسطي االبتكارمرتفعي (ء عليه قسم العينة إلى ثالث مجموعات ، وبنااالبتكارية

  . ، كما طبق عليهم اختبار تحصيلي مقنن، واختبار لقياس الذكاء)االبتكار، منخفضي االبتكار

  :ما يليوخلص الباحث إلى 

  .االبتكارعالقة قوية بين الذكاء وجميع مظاهر وجود  - ١

  .االبتكارللعمر دور كبير في زيادة  - ٢

  . بزيادة عمر المتعلم االبتكار يزداد - ٣

الطالقة، المرونة، ( االرتفاع في إنيث واالبتكار، حالتحصيل ال يوجد ارتباط قوي بين  - ٤

  .تستلزم معها ارتفاعا في التحصيل ال )صالةألا

بالتحصيل في بعض المواد، ففي اللغة  االبتكاربعض مظاهر هناك ارتباط بين  - ٥

وجد أن هناك عالقة بين التحصيل والطالقة، أما التحصيل المرتفع في اإلنجليزية مثال 

  .الرياضيات والفنون فلم يجد له ارتباطا بالتفكير االبتكاري
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إلى الكشف عن  Lopez et al( 1993(هدفت الدراسة التي قامت بها لوبيز وآخرون و •

تى الصف الثامن تلميذاَ من تالميذ الصف األول ح ١٦٢االبتكارية لعينة من  قدراتال

الدراسي الملتحقين بإحدى مدارس المتفوقين بمدينة نيويورك، كما هدفت إلى التعرف 

على العالقات بين االبتكار، والتحصيل القرائي، والذكاء، واالستدالل غير اللفظي، 

وبين ، وقد أبانت النتائج وجود عالقة متوسطة بين االبتكار والذكاء. والمناخ المدرسي

  ).٢٠٠٤موسى والحطاب، نقال عن (ل القرائي يوالتحص االبتكار

  

  :تعليق على الدراسات السابقة
التي تناولت العالقة بين التفكير االبتكاري والتحصيل استعراض الدراسات السابقة بعد 

  :ما يلي الدراسي، تبين

أن هناك عالقة لكنها ليست دائماً قوية أو موجبة في أغلب الدراسات، كما في  .١

، الخضر ؛١٩٩٧ ،سميسم ؛١٩٨٦ ،سعفان ؛١٩٨٤، الطنطاوي(كل مندراسة 

المتعلقة بأثر األنشطة  السابقة ، التي تم استعراضها في قسم الدراسات)٢٠٠٠

التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل  قدراتوالبرامج المختلفة في تنمية 

دراسة كبعضها  توصل فقدبهذا القسم، الدراسي، بينما في الدراسات المتعلقة 

ل التالميذ إلى حصو(Carroll & Howieson, 1991) كارول وهويسون 

 االبتكارية على أعلى درجات في التحصيل الدراسي، بينما دراسة قدراتذوي ال

 أشارت )Beyer 2001باير  ؛Costa 1995 ،كوست ؛Ai, 1999(كل من 

وهو ما  .أن برامج تعليم التفكير أحدثت تغييراً ملحوظاً في التحصيل الدراسي

  . Lopez et al 1993لوبيز وآخرون بينته دراسة 

دم وجود عالقة  بين التفكير االبتكاري والتحصيل اشارت إلى عدراسات  هناك .٢

 ،كاب ماك ؛ Freeman, 1994، فريمان(كل من الدراسي مثل، دراسة 

(McCabe, 1991.  

ة ارتباطية السابقة أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك عالقيتبين من الدراسات  .٣

موجبة بين ارتفاع درجات الطالب على اختبار التفكير االبتكاري وزيادة 

الطالقة، (حصول الطالب على درجات عالية في  إنالتحصيل الدراسي، حيث 
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 ال تستلزم معها ارتفاع في درجات التحصيل الدراسي)األصالةالمرونة، 

(McCabe, 1991).   
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:تعقيب عام  
راسات والبحوث السابقة والتي وزعت ضمن ثالثة محاور رئيسة بعد العرض السابق للد

  :فإن الباحث يمكن أن يوضح جانبين هاميين همامنها، وتم التعليق على كل محور 

 .استفادة الدراسة الحالية من تلك الدراسات والبحوث السابقة - أ

 .تميز الدراسة الحالية عن تلك الدراسات والبحوث السابقة - ب
 

 :والبحوث السابقة الحالية من تلك الدراساتاستفادة الدراسة  - أ

من خالل اطالع الباحث على تلك الدراسات والبحوث السابقة إستفاد منها في 

  :عدد من المتغيرات على النحو التالي

 .من حيث تحديد المشكلة وأهدافها بصورة دقيقة وواضحة .١

 .صياغة األسئلة والفروض على نحو يخدم تحقيق األهداف .٢

 .اميم التجريبية وكيفية اختيار عينة الدراسةمن حيث التص .٣

 .تصميم البرنامج التجريبي، واإلجراءات التنفيذية .٤

كيفية تفسير النتائج وربطها باإلطار النظري والدراسات والبحوث  .٥

 .السابقة

  :تميز الدراسة الحالية عن تلك الدراسات والبحوث السابقة - ب

حقيق الجودة التعليمية من أن الباحث أستخدم برنامج إديكسل الذي يهتم بت .١

التعليم عن طريق المهام، : خالل االعتماد على العديد من المؤشرات مثل

والتعليم عن طريق المشاريع التعليمية الصغيرة، وعن طريق االختبارات 

تُعد الدراسة األولى التي تستخدم هذا  -وعلى حد علم الباحث –القصيرة 

 .اري في المجتمع السعوديالبرنامج مع متغيرات التفكير االبتك

الوحدة (قام الباحث باالعتماد على مقرر مادة العلوم للصف األول متوسط  .٢

في بناء البرنامج التدريبي الذي يعتمد على المهام والمشاريع، ) الثانية

باإلضافة إلى االعتماد على نظام التقييم المستمر المبني في أحد جوانبه على 

والذي تظهر أهميته في توضيح اتقان المعلومات االختبار األسبوعي القصير 
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أنه لم  -حسب علم الباحث –العلمية وزيادة دافعية المتعلم، وهذا في حد ذاته 

 .يتم تناوله في أي من الدراسات السابقة بالنسبة للمجتمع السعودي

قام الباحث باالعتماد على المنهج التجريبي في دراسة مجموعة من  .٣

بمفهوم تحقيق الجودة التعليمية من خالل تنمية قدرات  المتغيرات ذات الصلة

 .التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي

  

  :فروض الدراسة  - ثانياً 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التفكير  - ١

 .االبتكاري في القياس البعدي

ن المجموعة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة فـي     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي - ٢

 .التحصيل الدراسي في القياس البعدي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في التفكير االبتكـاري لـدى    - ٣

 .المجموعة التجريبية

ى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في التحصيل الدراسـي لـد   - ٤

 .المجموعة التجريبية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في التفكير االبتكـاري لـدى    - ٥

 .المجموعة الضابطة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في التحصيل الدراسـي لـدى    - ٦

 .المجموعة الضابطة
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  ــــــــــعالفصـــــــــــل الرابــــــــ
  

  )منهج وإجراءات الدراسة( 
  
  

  منهج الدراسة  - أوال
  متغريات الدراسة  - ثانيا

  عينة الدراسة جمتمع و – لثاً اث
  أدوات الدراسة  - رابعاً 

  خطوات تنفيذ التجربة  - خامساً 
  املعاجلات اإلحصائية  - سادساً 
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  :منهج الدراسة  - أوالً 
تصميم مجموعتين ضابطة الذي يعتمد على  ريبيراسة المنهج التجالد استخدمت

الحد واحد ويكون  بعد ذو Experimental Design وهو أبسط تصميم تجريبي وتجريبية

، ويعد هذا المنهج من أكثر مناهج البحث العلمي كفاية، ن مستقلتيناألدنى للمجموعات مجموعتي

آمال أبو حطب و(ل على التابع المتغير المستقأثر صدق الفرضيات، وتحديد  الختبار اوأنجحه

تطبيق آليات ضمان الجودة التعليمية في تنمية التفكير االبتكاري ، أي تحديد أثر )١٩٩١ ،صادق

خرى األوتجريبية  ؛ إحداهماوتحتوي الدراسة على مجموعتين .وزيادة التحصيل الدراسي

أما وعليمية المقترح، ضابطة، حيث يتم تعريض المجموعة التجريبية لبرنامج آليات الجودة الت

التجريبي المنهج المناسب خاصة  ال يتم تعريضها للبرنامج المذكور، ويعد المنهجفالضابطة 

عندما يكون الهدف من البحث التنبؤ بالمستقبل حول أي تغيير يجب إجراؤه على أحد عناصر 

 .تطوير تلك العملية لمعرفة ما ينتج عنها ضمن هدف" الظاهرة المراد دراستها" العملية التعليمية 

شرطين مهمين إلى ) ١٩٩١( صادقآمال ولتحقيق الصدق الداخلي للتجربة يشير أبو حطب و

حسن اختيار متغيرات الدراسة وجودة التصميم التجريبي ذاته بحيث يؤدي التحكم قدر : هما

  :االمكان في المتغيرات الدخيلة للحد من آثارها على المتغير التابع، لذا تم

 .متغيرات الدراسة وتحديدها بدقة اختيار -

 .اختيار عشوائي لعينة الدراسة من مجتمع الدراسة -

 .اختيار عشوائي للمجموعات لتصبح إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة -

  

من بين مجموعات الصف يتم تعيين الطالب على المجموعتين تعييناً عشوائياً سحيث 

عتين اختباراً قبلياً، وبعد ذلك تخضع المجموعة من المجمو يختبر كٌلأوال، ثم األول المتوسط 

للمتغير المستقل، ويحجب عن المجموعة الضابطة، وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ة التجريبي

والشكل . يتم اختبار المجموعتين اختباراً بعدياً لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل

  .يوضح التصميم التجريبي) ١٠(
  يم القائم على وجود مجموعة ضابطة وقياس قبلي وقياس بعديالتصم 

Pre-test, Post test, Control Group Design) (  
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  ع                                             

                  
                       

  ) ١٠(شكل 

  شكل التصميم التجريبي

وكالهما تم ، )ض(ومجموعة ضابطة ) ت(ية حيث يتضمن هذا التصميم مجموعة تجريب  

في المجموعة التجريبية والمجموعة ) ٣، خ١خ(وطبق عليهما قياس قبلي ) ع(اختيارهما عشوائياً 

المجموعة التجريبية ولم يطبق في الضابطة، وأجري  في) x(طبق المتغير التجربي . الضابطة

  .على المجموعتين) ٤، خ٢خ(القياس البعدي 

  
  :تغريات الدراسةم  - ثانياً 

  :بما أن هدف الدراسة هو معرفة أثر تطبيق الجودة التعليمية من خالل اآلليات التالية

  .المهام -

 .المشاريع -

 .االختبارات القصيرة  -

في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول متوسط، فعليه  

  :تكون المتغيرات بالكيفية التالية

  

  : ات املستقلةاملتغري -أ
  :آليات الجودة التعليمية، التالية تطبيق  

  .األنشطة التعليمية -

 .المشاريع التعليمية الصغيرة -

 .االختبارات القصيرة  -
 

   :املتغريات التابعة -ب

  :وهي  

 .التفكير االبتكاري  -

 .التحصيل الدراسي  -

  ٢خ        x     ١ت       ع خ
  

    ٤خ        ٠      ٣ض     ع خ
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  .يوضح المتغيرات المستقلة والتابعة)  ١١( والشكل 

  

  

  المتغير التابع  ير المستقلالمتغالمجموعات

  التجريبية

  :آليات الجودة التعليمية، التالية

  .المهام -

 .المشاريع -

  االختبارات القصيرة -

  

نمو التفكير 

  .االبتكاري

زيادة التحصيل 

 .الدراسي

  
  الضابطة

  التدريس بالطريقة االعتيادية
تبارات ، والمشاريع التعليمية ، واالخ)األنشطة(بدون تكليف الطالب بالمهام 

  .القصيرة

  

  )١١(شكل 

  تابعةالمتغيرات المستقلة وال 
  

  

  :عينة الدراسةجمتمع و  - ثالثاً 
  

  :جمتمع الدراسة .١
 لمنطقة الشرقيةامدارس  المنتظمين في متوسطاللصف األول ا طالبهو مجتمع الدراسة   

  .)بنين( الحكومية النهارية

  

  :عينة الدراسة .٢
من خالل عمل مسح شامل لمدارس البنين المتوسطة قام الباحث باختيار عينة الدراسة 

وقد تم اختيارها  ،هـ ١٤٢٨ -١٤٢٧بمدينة سيهات بالمنطقة الشرقية خالل العام الدراسي 

اسم  فطلعتبطريقة عشوائية حيث تم كتابة اسم كل مدرسة على ورقة ثم تم االختيار منها 

الصف األول طالب من  طالبا ٦٠التي أجريت بها الدراسة، وقد تم اختيار ) س(المدرسة 
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 ٣١، وقد تم تقسيم هذه العينة عشوائياً إلى مجموعتين إحداهما مجموعة ضابطة وقوامها متوسط

  .طالباً ٢٩طالباً، واألخرى تجريبية وقوامها 

ولتحقيق شرط التكافؤ بين المجموعتين قام الباحث بحساب الفروق في المتوسطات 

سنة وقد أظهرت النتائج التي يوضحها  ١٤ -١٢ارهم بين العمرية، والتي كانت تتراوح أعم

  :ما يلي) ٢(جدول 

  )  ٢( جدول 
  يف متغري العمر ) الضابطة –التجريبية (اجملموعتني الفروق بني أعمار 

  
 االنحراف المتوسط العدد المجموعة  

 المعياري 

  درجة

 الحرية

  الداللة )ت(قيمة 

  ٠,٥٦٦  ١٢,٩٧  ٢٩  التجريبية
  ر دالةغي  ١.١٢٢  ٥٨

  ٠,٥٦٢  ١٣,١٣  ٣١  الضابطة 
 

غير دالة إحصائياً، مما يعني أن المجموعتين ) ت(أن قيمة ) ٢(يتضح من الجدول 

  .من حيث متغير العمر متجانستين) الضابطة –التجريبية (

  

في ) الضابطة –التجريبية (كما قام الباحث بتحقيق شرط التجانس بين أفراد العينتين 

  ).٣(خل والتي يوضحها الجدول متغير مستوى الد

  
  )   ٣( جدول 

  مستوى الدخل يف متغري ) الضابطة  - التجريبية (اجملموعتني الفروق بني 
  

  الداللة )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

  ١,٠٥  ٢,٧٩  ٢٩  التجريبية
  غير دالة  ١.١٧٢

  ٠,٩٩  ٢,٤٨  ٣١ الضابطة 
  

غير دالة إحصائياً، مما يعني أن المجموعتين ) ت(قيمة أن ) ٣(يتضح من الجدول 

  .متجانستين من حيث مستوى الدخل) الضابطة –التجريبية (
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 –التجريبيـة  (بعد ذلك كان على الباحث تحقيق شرط التجانس بـين أفـراد العينتـين    

ري في متغير التفكير االبتكاري، حيث تم تطبيق اختبـار تـورانس للتفكيـر االبتكـا    ) الضابطة

  .يوضح النتيجة) ٤(على أفراد العينتين، والجدول ) أ(المصور 

  

    )  ٤( جدول 
 التفكري االبتكاري متغري يف ) الضابطة  -التجريبية ( اجملموعتني الفروق بني 

  )التطبيق القبلي(
  

  الداللة )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

  ٢٥,٤٤  ٨٨.٩٣  ٢٩  التجريبية
 ال توجد فروق  ١,٦٥٣-

  ٣١,٦٩  ٧٦,٦١  ٣١ الضابطة 
  

  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء المجموعتين ) ٤(يظهر من الجدول   

  .التجريبية والضابطة، على االختبار القبلي، مما يدل على تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة

  

بلي لدى عينتي الدراسة، الق الدراسي كما تم حساب الفروق بين درجات التحصيل  

لتحصيل الدراسي للفصل الدراسي األول ألفراد حساب امن خالل وذلك ) الضابطة –التجريبية (

  . يوضح النتيجة )٥(الجدول وعينة المجموعتين، 

  

  )  ٥( جدول 
  الدراسي  لتحصيليف متغري ا) الضابطة –التجريبية (اجملموعتني الفروق بني  

  ) القبلي التطبيق(
  

  الداللة )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد جموعةالم

  ٩,٦٤  ٣٨,٣٤  ٢٩  التجريبية
٠,٨٥٩  ٠,١٧٨  

  ٧,٥٨  ٣٨,٧٤  ٣١ الضابطة 
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رجات التحصيل الدراسـي للفصـل   عدم وجود فروق دالة بين د) ٥(يتضح من الجدول 

تكافؤ المجموعتين من  ، وهذا يعني)الضابطة –التجريبية (الدراسي األول لطالب عينتي الدراسة 

  .ناحية التحصيل الدراسي

  

) الضـابطة  –التجريبيـة  (يتضـح أن المجمـوعتين   ) ٥، ٤، ٣، ٢(ول االجدمن خالل   

تجعـل   ممـا . متجانستين في العمر، ومستوى الدخل، والتفكير االبتكاري والتحصيل الدراسـي 

إلـى   الدراسةم فإن هذا يخطو بالتصميم التجريبى واختيار العينة مقبوال إلجراء التجربة، ومن ث

  .خطوة تطبيق المعالجة التجريبية 
 

  :الدراسة أدوات - رابعاً 
نظـام ضـمان الجـودة التعليميـة     : شملت الدراسة الحالية علـى ثالثـة أدوات هـي     

Educational Quality Assurance    إعـداد  ) أ(، اختبار التفكيـر االبتكـاري المصـور

  .ف يعرض الباحث لكل منهم بالترتيب السابقوسو. تورانس، والتحصيل الدراسي
  
   : اجلودة التعليميةنظام ضمان  برنامج -١

إحدى شـركات بيرسـون    Edexcelهو أحد البرامج التي قامت بإعداده شركة إديكسل 

  .وهي من أكبر الشركات في المملكة المتحدة التي تعمل على تطبيق مفهوم الجودة التعليمية

  

  :التعليمية يف هذه الدراسة اجلودةضمان  تصميم برنامج نظام -أ
في برنـامج متكامـل قـام    الجودة التعليمية نظام ضمان قام الباحث بتضمين آليات وقد    

  :، من خالل النقاط التاليةبإعداده
   

  .تنمية التفكير االبتكاريتطبيق الجودة التعليمية في مسلمات  .١

 .البتكاريتنمية التفكير االجودة التعليمية لأهمية برنامج  .٢

  .أهداف برنامج الجودة التعليمية لتنمية التفكير االبتكاري .٣

 .تنمية التفكير االبتكاريتطبيق الجودة التعليمية في  خصائص .٤

  .وأنشطته  الجودة التعليمية  محتوى برنامج .٥
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  )).١(أنظر الملحق (أساليب تقويم المنتج  .٨

  Project :املشاريع التعليمية الصغرية يف مادة العلوم  -ب
في مادة العلوم ببنـاء األنشـطة والمشـاريع     ∗المختصينعدد من قام الباحث وبمساعدة   

  .  إديكسل برنامج واالختبارات، ضمن مواصفات

  

من موضوعات مادة العلوم للصف األول متوسط  ن تعليميين صغيرينمشروعيتم بناء حيث 

 انظر(والتي يكلف الطالب بتنفيذها ، العفن وتأثير الضوء على النبته: عن للفصل الدراسي الثاني

  .))٣و٢(ملحق 

  

وطرق التدريس  المناهج  قسمنماذج المشروعات على عدد من المختصين في  ترضعوقد 

، للتأكد مـن  بلغ عددهم خمسة أفراد ومختصين من الجودة معلمين في الدمامبكلية ال العلومقسم و

  .  ))٤(ملحق  انظر( التقييمواألهداف، وخطوات التهيئة والتنفيذ 

  

   Assignments:   يف مادة العلوم ) األنشطة(املهام التعليمية  -ج
الب بنفسه أو مـع  هي عدد من المهام أو الواجبات أو األنشطة العملية التي يقوم بها الط

في المختبر، للمفاهيم العلمية التي درسها الطالب خالل فترة تنفيذ البرنامج  بعض زمالئه في

بالجانـب   االهتماموالهدف منها . كتاب العلوم للصف األول المتوسط الفصل الدراسي الثاني

المدرسـية  العملي والتطبيقي للمفاهيم العلمية التي يتعلمها الطالب أثناء حضوره للحصـص  

التأمـل  والـربط والتصـنيف    وفي بناء وتنمية القدرة على المالحظـة   تسهماليومية، التي 

والمقارنة والتدقيق واالستقصاء واالستطالع و االكتشاف واالستنتاج العياني التي تساعد فـي  

 مجتمعـةً  قـدرات تنمية القدرة على حل المشكالت بطرق مختلفة وبالتالي تعتبر مثل هـذه ال 

  .عة ومنمية للتفكير االبتكاريمشج

                                                 
، عضو هيئة )طرق تدريس علوم(أحمد المعيلي / يتوجه الباحث بالشكر والتقدير لكل من سعادة الدكتور ∗

  .بمتوسطة سيهات) معلم علوم(التدريس بكلية المعلمين في الدمام، واألستاذ فؤاد الشويخات 
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من األنشطة العملية المذكورة في   Assignments) نشاط(مهمة  )١٨( صياغةتم وقد 

، علـى  )نشاط عملـي (تحت عنوان  )الدراسي الثاني(كتاب العلوم للصف األول متوسط للفصل 

 انظـر ( بشكل أنشطة لها أهداف وأدوات وطريقة تنفيذ، دون إضافة أي نشاط من خارج الكتـا 

  : وتم ذلك على النحو التالي، ))٥(ملحق 

وكـل  )القوة والتـوازن (، والثانية )المخلوقات الحية(الكتاب لوحدتين األولى عن  تقسيم   - 

  ).وحدات(وكل فصل مقسم لعدد من الموضوعات الفرعية  الفصولوحدة مقسمة لعدد من 

 .منهج لتحقيقهايهدف ال Objectives يصاغ لكل وحدة أهداف تعليمية واضحة -

 .التي يجب أن تحققها تلك الوحدة  Outcomesيحدد لكل وحدة  المخرجات  -

 .تتصف بالطالقة والمرونة واألصالةتم إضافة سؤال غير مباشر يحتاج إلجابة  -

، والتي تهدف ينفذها الطالب  على شكل خطوات يتم تحويل تلك الوحدات لعدد من المهام -

 .رت في تلك الوحداتإلتقان تلك المعلومات التي ذك

من عـام   التعليمية خالل الفصل الدراسي الثاني   Assignmentsذ تلك المهام ييتم تنف -

، علـى أن يـتم تـوفير كافـة     بتنفيذها داخل المختبـر كلف الطالب ي )١٤٢٨-١٤٢٧(

 –المعلمين (االستعدادات المعملية والبشرية المدربة : اإلمكانات التي يحتاجها التنفيذ، منها

التي تعمل على مساعدة الطالب إلنجاز هـذه المهـام بالصـورة    ) ضري المختبراتمح

حسب نوع المهمة المطلوبة، واألدوات  ، على شكل مجموعات صغيرة أو فرديةالمطلوبة

 .الالزمة
 

       Quizzes:اختبارات دورية قصرية  -د
ابة المناسـبة،  ، من خالل تظليل االستجلهاهي اختبارات تمتاز بسرعة استجابة الطالب 

  . بدون الحاجة للكتابة، مما يساعد الطالب على سرعة االستجابة، والمعلم على سرعة التصحيح

 عضو(العلوم  تدريسالباحث مع مختصين في  في المرحلة األولى من بناء البرنامج، قام

حلـة  بالمر ومعلـم علـوم  هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين بالـدمام،  

 فترة تنفيذ برنـامج خالل تنفذ نهاية كل أسبوع  اختباراً قصيراً) ٥( عددصياغة وتم ، المتوسطة

 وخطـأ أ؛ صـح  "االختبارات الموضوعية" على أن تكون االختبارات المعدة من نوع  ،الدراسة

بحيث ال يتعدى زمن توزيـع األسـئلة   . أسئلة ٥عبارة، واختيار من متعدد ) ٥(وعدد عباراتها 

حيث يحدد المختصون زمن اإلجابة على . دقائق من وقت الحصة) ١٠(عليها وجمعها  إلجابةوا

لقـراءة واإلجابـة   لثانية )  ٤٥ – ٣٠(بـ ) و خطأأصح (كل عبارة من عبارات أسئلة من نوع 
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لقراءة واإلجابة عن كل عبارة من عبارات أسئلة لثانية )  ١٠٠ -٧٥(ويحتاج الطالب لـ . عنها

  .))٦(ملحق  انظر( ).من متعدداالختيار ( 

  

درجات لكل ورقة بواقع نصف درجـة لكـل   ) ٥(وضع  تماألسئلة  لدرجاتأما بالنسبة 

  . سؤال

  
  : لوجهة نظر املختصنيمن مالءمة الربنامج 

مختصـين  العلى عدد من المختصين في طـرق تـدريس العلـوم و    البرنامجتم عرض 

  .معلمينبعض الالتقويم التربوي والتربوي و علم النفسالمختصين ببالجودة ومن 

  
على  هأدواتالبرنامج وعرض  ، تم التقييمللتحقق من مدى مالءمة البرنامج ومحتوياته وآلية 

تخصص علم  من المختصين في قسم المناهج وطرق التدريس وقسم العلوم وقسم علم النفسعدد 

ي، ومختصين فـي الجـودة   ربوي، وعدد من المعلمين ومشرف تربوتالتقويم التربوي والنفس ال

وذلك وفق نموذج خاص ، بشكل عام أو كل حسب اختصاصه مكونات البرنامج لتحكيم، وإديكسل

  :والذي أشتمل على ما يلي)) ٧(أنظر الملحق (أعد لهذا الغرض 

 .نموذج خاص بتنفيذ البرنامج -

 .نموذج خاص باألنشطة التعليمية -

 .نموذج خاص بالمشروع التعليمي -

  .ختبارات القصيرةنموذج خاص باال -

  

كذلك صالحيته لتحقيق على صالحية البرنامج ومحتواه العلمي والفني، و المحكمونوقد أكد 

على محتويات البرنـامج وتـم   ) فأكثر% ٩٠( هي همنسبة االتفاق بينكانت حيث . هدف الدراسة

 ،  ومـن رهوعناص لها األثر في اكتمال بناء البرنامج التي كانالمهمة إضافة بعض المالحظات 

التـي تتعلـق باألنشـطة     "أسئلة نشاط التفكير االبتكاري"بصياغة  تعلقما تلك المالحظات  أهم

  .وفقاً لما تم اقتراحه حيث قام البعض بإعادة صياغتها، وتم تعديلها التعليمية

  

كـذلك  هم متفقة، حول موضوعاتها وآلياتهـا،  ؤما يتعلق بالمشاريع فكانت آرامن حيث أما 

ة العامة لألسـئلة،  بالصياغ ترتبطبعض التعليقات التي  هناك الختبارات القصيرة فكانتبالنسبة ل

قتـرح  اغير أن البعض  .اتفاق من الجميع هناك شبه أما بالنسبة للعدد والكيفية فكانوتم تعديلها، 
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لغوية وإعادة صياغة بعض الخطوات، وأسئلة األنشـطة  الصياغات حيث البعض التعديالت من 

مالءمة البرنامج وأنه جاهزاً  رات القصيرة ،واعتبر الباحث اتفاق المحكمين مؤشراً علىواالختبا

  )).٨(أنظر الملحق (للتطبيق 

  

 :دليلبيزود المعلم  :دليل املعلم -هـ

 .كل نشاطلصف و) المهام(األنشطة  -أ 

، لمشروعين، باإلضافة لنمـاذج تقـويم المشـروع    ننموذجي: المشاريع    -ب 

 .))١٠و ٩(ملحق  انظر(طالب أثناء تنفيذه للمشاريع ونماذج يستخدمها ال

 .القصيرةالدورية االختبارات  -ج 

 
الذي قام بإعداده ( جلودة التعليميةنظام ضمان ابرنامج 
  :)الباحث

  
  :أهداف برنامج اجلودة التعليمية يف تنمية التفكري االبتكاري -١

  

  :العام للربنامج اهلدف -

فكير االبتكاري لدى عينة من طالب الصف األول التقدرات يهدف البرنامج إلى تنمية 

، من خالل تنفيذ العديد من األنشطة العربية السعودية متوسط بالمنطقة الشرقية من المملكة

التعليمية والمشاريع التعليمية، باإلضافة إلى تطبيق عدد من االختبارات القصيرة، في مادة 

  . طالب المجموعة التجريبية العلوم، كذلك تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى

  

  : األهداف الفرعية -

ويتفرع من الهدف الرئيس عدد من األهداف التي يحققها البرنامج المقترح، والتي يمكن 

  :وهي على النحو التاليتوزيعها على المستويات السلوكية المختلفة لبلوم، 
  املستوى املعريف  -أ
 .المحيطة بنا تحقيق فهم أكثر وضوحا للعالم بتفسير األحداث •

 .تقييم مصداقيتها لحلها بمنطقية •
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 .حداث المستقبلية المترتبة عليهاالقدرة على التنبؤ باأل •

 .تنمية قدرة الطالب على التغيير •

اكتشاف العالقات بين األسباب والنتائج والظروف التي تساعد في حدوث الظاهرة العلمية  •

لبالستيكي وبعد انتهاء فترة شكل الخبز قبل وضعه في الكيس ا(  .أو عدم حدوثها

 ).التجربة

عقلية عليا  مهاراتالتخطيط والمالحظة والتدقيق والمتابعة والتقويم، وهي  مهاراتتنمية  •

 يتصف بها المبتكرون

التعامل مع محتوى المادة الدراسية ومصادر التعلم بشكل أفضل، مقارنة بطريقة التدريس  •

 .اإللقائية 
  املستوى الوجداني   -ب

نحو تنفيذ األنشطة والمشاريع واالختبارات القصيرة لرفع  لدوافعهم الداخلية لطالباة تنمي •

 .مستوى اإلتقان والفهم والتطبيق

نجاز إ ويعمل علىثقة الطالب بنفسه، عندما يكتشف قدراته وإمكاناته الحقيقية، تعزيز  •

 .المزيد
 )السلوكي(املستوى املهاري   - ج

مثل االستنتاج والتحليل والتركيب وحل المشكالت التي  يةالمعرفإتقان الطالب للمهارات  •

 .تساهم في تنمية التفكير االبتكاري

 .ربط الجوانب النظرية للمادة الدراسية بالجوانب العملية التطبيقية، أي توظيف المعرفة •

 .في العملية التعلمية التعليميةالطالب بفاعلية مشاركة  •

 . بتكار وحل المشكالتالتي قد تقود إلى اال قدراتال إظهار •

 .لمعلومات التي تم دراستها نظرياًل ذي المعنى، من خالل تطبيق واعٍتحقيق التعلم الفعال  •
 

   :اجلودة التعليميةبرنامج  خصائص-٢
يعتمد البرنامج على عدد من آليات ضمان الجودة التعليمية التي يعتمدها نظام إديكسل،  •

 .عليمية واالختبارات القصيرةوهي األنشطة التعليمية، والمشاريع الت

يقوم البرنامج بصياغة األنشطة العملية التي ورد ذكرها في الوحدة الثانية من كتاب  •

العلوم للصف األول متوسط الفصل الدراسي الثاني، بما يتناسب ومعايير نظام إديكسل 

 . دةللجودة التعليمية، وتكليف الطالب بتنفيذها خالل فترة البرنامج، ضمن آلية محد
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يكلف البرنامج طالب المجموعة التجريبية بتنفيذ مشروع تعلمي يتعلق بموضوع من  •

 .موضوعات كتاب العلوم، أي الوصول إلى منتج أو حلول للعديد من المشكالت

 .يقوم البرنامج على تنفيذ اختبارات قصيرة أسبوعية •

ي ورد ذكرها في سهولة تطبيق البرنامج، ألنه يعتمد على تنفيذ األنشطة العملية الت •

حيث  .الوحدة الثانية من كتاب العلوم للصف األول المتوسط الفصل الدراسي الثاني

يتمكن المعلم بمساعدة محضر المختبر من تنفيذ تلك األنشطة والمشاريع داخل المختبر 

 .المدرسي

 .يعتبر التلميذ هو المحور األساسي في تنفيذ األنشطة والمشاريع •

ل تنفيذهم لألنشطة والمشاريع، فهي تدعم الحوافز والدافعية بجانب يجد الطالب متعة خال •

والشعور باالرتياح واالهتمام يعزز لديهم الرغبة في مواصلة العمل . تنشيط التعلم الذاتي

إلتمام األنشطة والمشاريع التي تم تكليفهم بها، على اعتبار أنها محاور ترتبط بتنمية 

 . قدرات التفكير االبتكاري

سة الطالب أثناء تنفيذ األنشطة والمشاريع العلمية والتي قد تثير تفكيره وتنمي ممار •

 .قدراته ومهاراته المعرفية واالنفعالية والشخصية

ال يحتاج إلى تكلفة، مقارنة ببعض البرامج المعدة لهذا الغرض، حيث يتم االعتماد على  •

 .خصصات المالية للمدرسةتوفير الخامات البيئية البسيطة التي يمكن توفيرها من الم

ال يحتاج إلى تهيئة بيئة صفية مميزة أو تدريب الطالب على نظام تفكير معين، كما هو  •

 .متبع في بعض البرامج التدريبية لتنمية التفكير االبتكاري

تنفيذه بواقع تخصيص وقت كبير أو زيادة في عدد الحصص، وإنما يمكن إلى ال يحتاج  •

والتي يمكن من  .لمتبع في الجدول الدراسي االعتياديوهو احصص أسبوعياً، ) ٤(

خاللها تنفيذ تلك األنشطة التعليمية، خالل وقت الحصة بعد االنتهاء من شرح الموضوع، 

كما يمكن متابعة المشروع التعليمي بعد ذلك، عطفاً على إجراء االختبارات القصيرة 

 . حصة) ٢٠(منية للبرنامج هي لكل اختبارمع مالحظة أن المدة  الز) دقائق ١٠(بواقع 
 

 :حمتوى برنامج اجلودة التعليمية-٣

  :يتكون البرنامج من ثالث وحدات رئيسية يعتمدها نظام إديكسل للجودة التعليمية

نشاط عملي تتعلق بالوحدة الثانية من )  ١٨( وعددها  : األنشطة التعليمية: الوحدة األوىل

لدراسي الثاني، على اعتبار أنها وحدة دراسية قائمة كتاب العلوم للصف األول متوسط الفصل ا

بذاتها، يمكن تطبيق كافة األنشطة العملية المدرجة في الوحدة الثانية من الكتاب، حيث قام الباحث 
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وبالتعاون مع مشرفي ومعلمي مادة العلوم بإعدادها، وحسب معايير الجودة التعليمية لنظام 

اغة بشكل إجرائي وما يلزم من أدوات متوفرة لتنفيذ إديكسل، متضمنة أهداف البرنامج مص

مع إضافة سؤال . المختلفة التقييمالنشاط ، باإلضافة لخطوات العمل، وضوابط التنفيذ، وأدوات 

نهاية كل نشاط من األنشطة، وهو ما يحث عليه نظام إديكسل  يحفز على التفكير االبتكاري

تعلمه ما له أن يحدد مدى تمكن الطالب من توظيف للجودة التعليمية، بحيث يمكن للمعلم من خال

المحدد في  التقييمفي مستويات تفكير معرفية عليا خالل تنفيذه للنشاط التعليمي، يتجاوز مستوى 

  " . مميز"  تقييم متقدممستوى  إلىاستحق  ،اجتاز: نظام إديكسل وهو

ة التي حددها مدرس تختلف باختالف النشاط وطبيعة تنفيذه، والفتر :الفترة الزمنية

  . دقيقة، من الوقت المخصص للحصة ٢٠ -١٥المقرر تتراوح بين 

  

 :بناء منوذج النشاط •

تم بناء نموذج لكل نشاط بالتعاون مع المختصين، وقد تم اختيار األنشطة العملية 

التي ورد ذآرها في آتاب العلوم للصف األول متوسط الفصل الدراسي الثاني، حيث تم 

  :ورة التاليةبناؤها بالص

 .الجهة التعليمية -

 .اسم المدرسة -

 .الفصل الدراسي -

 ).صف الطالب(اسم الفصل  -

 .الوحدة الدراسية -

 .اسم النشاط -

 رقم النشاط -

    واضحةصاغ لكل وحدة أهداف تعليمية ت: Outcomesنتيجة التعلم المطلوبة  -

Learning Objectives   لم ، وهو المطلوب من المتع .يهدف المنهج لتحقيقها

 ). Edexcel,2006(أن يحققه بعد االنتهاء من تنفيذه للنشاط 

 ).جماعي –فردي (نوع النشاط  -

 .أدوات النشاط -

 .خطوات عمل النشاط -

 ).يقوم الطالب بكتابتها(المالحظة  -
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بكتابته بعد تنفيذ النشاط، ويعتبر الدليل الذي يجب أن  طالبيقوم ال(االستنتاج  -

 ).Edexcel, 2006( يستخدمه المعلم لتقويم المتعلم 

 ).مضاف من قبل الباحث(سؤال للتفكير االبتكاري  -

 .اسم الطالب  -

 .الوقت الالزم للنشاط -

 .مكان تنفيذ النشاط -

يقوم المعلم بمالحظة الطالب أثناء تنفيذه للنشاط ، وكذلك :  التقييممستويات  -

آلية  ضمن التقييمالناتج الذي وصل إليه بعد االنتهاء من تنفيذ النشاط، ويتم 

اجتاز، استحق، (التقييم الثالث إديكسل التي بينت مواصفات لكل من مستويات 

 ).تميز

  ).٣و٢ملحق (اسم المعلم الذي الحظ تنفيذ النشاط وقام بتقييم الدليل -

  
تم بناء مشروع واحد يقوم طالب المجموعة  :املشاريع التعليمية الصغرية: الوحدة الثانية

  .التجريبية بتنفيذه

حيث يتم تكليف ب، البرنامجتنفيذ مدة مع  يتناسبأسابيع بما )  ٥(  :الزمنية الالزمة الفترة 

خالل هذه المدة، بمشروعين يتضمنان موضوعين مهمين يمكن تنفيذهما على شكل الطالب 

الفصل الدراسي (كتاب العلوم للصف األول متوسط مشروع، وتم اختيار الموضوعات من 

ثر الضوء على ساق وأوراق ي تساعد في تكوين عفن الخبز، و أالعوامل الت( ماوه )الثاني

  )).٢(ملحق ) (النبات

بما يتناسب وعدد اختبارات قصيرة ) ٥(تم إعداد عدد  :االختبارات القصيرة: الثالثة الوحدة

هي االختبارات التي يستغرق  –الموضوعات التي يدرسها الطالب خالل فترة تنفيذ البرنامج 

تتعلق بفصول الوحدة الثانية من كتاب العلوم الصف  - اقصير اوقت بة عليهااإلجاالطالب في 

ت المعرفية المناسبة عند مستوياالاألول متوسط الفصل الدراسي الثاني، وقد تم األخذ باالعتبار 

  )).٦(ملحق (. صياغتها

بما يتناسب دقائق زمن كل اختبار )  ١٠(  :االختبارات القصيرة لتطبيقالفترة الزمنية الالزمة 

الطالب، ويتم تنفيذه نهاية  ليجيب عنهازمن طويل  إلى التي ال تحتاجومع طبيعة األسئلة القصيرة 

الحصة من آخر كل أسبوع، حيث يتعلق بموضوعات تم شرحها في حصص سابقة، يتم االتفاق 

الطالب  يعطى  Summative تقييماً ختامياًويمكن اعتباره اختباراً . عليها مع الطالب مسبقاً
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، عندما يتابع النمو   Formativeالبنائي  التقييمدرجة مقابل حلها، مع العلم أنه يحقق أهداف 

  .المعرفي بمستوياته المختلفة نهاية كل أسبوع دراسي
 

تم تنفيذ البرنامج ضمن الفترة المحددة لتنفيذ  :آلية تنفيذ برنامج اجلودة التعليمية-٤

 :البرنامج، بالصورة التالية

 :لتطبيق القبلي الختبار تورانس للتفكري االبتكاري ا .أ 

تورانس للتفكير االبتكاري المصور  اختبارقبل البدء بتطبيق آليات الجودة التعليمية تم تطبيق 

  :حسب اإلجراءات التالية) أ(النسخة 

على طالب المجموعـة  ) أ(تم تطبيق اختبار تورانس للتفكير االبتكاري المصور النسخة 

طالباً، في متوسطة ) ٤٢) (ب(طالباً، وطالب المجموعة الضابطة أول ) ٣٢) (د(ة أول التجريبي

ـ  ١٤٢٨/  ٢٤/٢سيهات، بسيهات بالمنطقة الشرقية، في الفصل الدراسي الثاني ، بتاريخ  ،  هـ

وقد تم تطبيقه على شكل جماعي على جميع أفراد المجموعتين في فصولهم الدراسية، كما نصت 

عنـد تطبيـق هـذا النـوع مـن       Torranceختبار التي أوصى بها تورانس بذلك تعليمات اال

  ). ١٤١١أمير خان، (االختبارات 

تم مراعاة كافة التعليمات التي يوصي باتباعها تورانس سواء التي كانـت قبـل توزيـع    

كتيبات االختبار على العينة، إلثارة اهتمامهم ودوافعهم، أو التي قبل البدء بالحـل ، لمسـاعدتهم   

على كيفية الحل المناسب لطبيعة األشكال الثالث،  لهذا النوع من االختبار، كما وضح الباحـث  

لطالب المجموعتين أن نفس االختبار سوف يعاد تطبيقه عليهم قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني، 

  .  وهو ما توصي بها تعليمات االختبار

سـنة،   ١٤لذين هم أعلى من عمر قبل التصحيح تم استبعاد كراسات استجابات الطالب ا

من المجموعتين، كما تم استبعاد الطالب الراسبين من المجموعتين، وتم استبعاد الطالب الـذين  

طالب مـن   ١١قاموا باإلجابة على التطبيق القبلي ولم يحضروا يوم التطبيق البعدي، فتم استبعاد 

مـن طـالب المجموعـة     ٢استبعاد طالباً ، وتم  ٣١المجموعة الضابطة فًأصبح العدد النهائي 

  .طالباً ٢٩التجريبية فكان المجموع 
 

  :خطوات تصحيحها
إلى أن األنشطة الثالثة في البطارية المصورة تصـحح فـي    Torranceأشار تورانس   

ما عدا النشاط األول الذي يصحح فـي ضـوء   ) الطالقة، المرونة، األصالة، والتفاصيل(ضوء 
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تدرب وطبق العديد من  ∗أن التطبيق والتصحيح تم بمساعدة مختص كما. األصالة والتفاصيل فقط

  .اختبارات التفكير االبتكاري لتورانس

كما تم قراءة دليل التصحيح واعتمد على خطواته لتصحيح استجابات الطالب، حيث تـم    

ضـمن  ) Excel(استبعاد االستجابات غير المتصلة، وقام الباحث بتصميم ملف في برنامج إكسل 

، حيث سجل جميع اجابات الطالب الخاصة بكل نشاط )  Microsoft Office(عة أوفس  مجمو

للتمكن من حساب األصالة والتفاصيل علـى النشـاط   .من أنشطة االختبار، كل حسب مجموعته

  .على النشاطين الثاني والثالث) الطالقة، المرونة، األصالة، والتفاصيل(األول، و

  

صميم ملف بنظام إكسل سجل فيه فئات المرونة للنشـاط الثـاني   قام الباحث بت :حساب املرونـة

والثالث حسب ما وردت في  قوائم الفئات التي استخدمها تورانس، باإلضافة لالستجابات التي تم 

إضافتها من عينة التقنين، وتم تعويض كل فئة من تلك الفئات بدرجة واحدة، وال يتم تعويض تلك 

  .وع تلك الدرجات يمثل درجة المرونةالفئة في حالة تكرارها، ومجم

  

وأما بالنسبة ألوزان األصالة، فتم حسابها حسب نسب تكرارهـا فـي     :حساب درجة األصـالة

كما تم إدراج درجات الطالقة للنشـاط الثـاني والثالـث،    . استجابات عينة الدراسة االستطالعية

ستجابات كل طالب مـن طـالب   وكذلك درجات التفاصيل للنشاط األول والثاني والثالث، أمام ا

المجموعتين في برنامج إكسل حتى يسهل استخدامها في المقارنات مع درجات استجابات الطالب 

  ))١٢(أنظر الملحق( SPSSعلى التطبيق البعدي الختبار تورانس للتفكير االبتكاري في برنامج 

ف على الهدف من الدراسة قبل البدء بتطبيق البرنامج تم تزويد المعلم بكامل البرنامج للتعر  

وأهمية األنشطة والمشاريع واالختبارات القصيرة في تنمية االبتكار وزيادة التحصيل الدراسـي،  

  .تطبيقهوكيفية 
 

 :اجلودة التعليمية خطوات تنفيذ برنامج .ب 

   :اللقاء األول في الحصة األولى من الفترة المخصصة للبرنامج  :األول األسبوع

في ) د(الصف األول  معلم العلوم بمقابلة طالب المجموعة التجريبيةقام الباحث بمساعدة 

تطبيق الدراسة الحالية،  حول الهدف من والتحدث معهم، اللقاء األول من تنفيذ البرنامج
                                                 

على تفضله بتصحيح  -معلم تربية خاصة موهبة  -بالشكر والتقدير إلى األستاذ علي القاسم  يتوجه الباحث ∗

  .حيث أنه متدرب على تطبيق وتنفيذ وتصحيح اختبار تورانس للتفكير االبتكاري. الكراسات
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، بهدف تحويل  تنفيذ األنشطة العملية التي وردت في كتاب العلومفكرة المبنية على وأهميتها 

يقات عملية ضمن خطوات مبينة في نماذج النشاط، تساهم في المادة العلمية النظرية لتطب

إشراك الطالب بجانب المعلم في عملية التعلم، وأن يمارس الطالب بنفسه ويالحظ جميع 

وأهمية دور الطالب في االهتمام بهذا ل للنتيجة المطلوبة، والتغيرات التي تحدث للوص

وزيادة التحصيل الدراسي، الذي يطمح  الجانب لمالحظة تلك الفائدة على تنمية االبتكار،

جميع الطالب لتحقيقه والحصول على درجات عالية مع إتقان للمفاهيم العلمية ضمن تنفيذ 

آليات إديكسل للجودة التعليمية، التي يمكن بعد تطبيقها أن نضمن نجاح الطالب ضمن معايير 

  .اصره المختلفةكيفية تنفيذ البرنامج وعنتم التفاهم حول ومستويات مختلفة، و

 :خالل فترة تنفيذ البرنامج ، للمهام التالية ما هو المطلوب من الطالب -

 .أنشطة) ٦(تنفيذ  

عوامل تكون العفن، وأثر الضوء على الساق : القيام بمشروعين هما 

 . واألوراق

 .اختبارات أسبوعية قصيرة) ٥(أخذ  

 لها المخصصةاذج النمكيفية تعبئة ووالمشاريع كيفية تنفيذ كل من األنشطة  -

 .من قبل كل طالب

تحديد مع تقسيم الطالب لخمس مجموعات، وتحديد المنسق لكل مجموعة، تم  -

في المجموعة داخل المختبر، لتسهيل  كل طالب مكان جلوس واجتماع

  .توزيعهم واستغالل وقت الحصة بالصورة الصحيحة في المرات القادمة

ج األنشطة، وجمعها، وكذلك تم تكليف منسق لكل مجموعة، بتوزيع نماذ -

 .توزيع األدوار أثناء القيام بتنفيذ المشروع

وتم توزيعها كما هو . (دقيقة) ٢٠ – ١٠(بين . تم تحديد وقت لكل نشاط -

 ).١٣(انظر ملحق (مبين في ملحق توزيع المهام، وتم تحديد فترات توزيعه 

نفيذ المشروع تم تحديد اسم المشروع واالتفاق على موعد البدء من الجميع بت -

 ).١٣(انظرملحق . ( ومن ثم الوقت المحدد لتسليمه
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دقائق وتم تحديد فترات توزيعه )  ١٠(تم تحديد وقت االختبار القصير بـ  -

 ).١٣(انظرملحق ) (كما هو مبين في جدول توزيع المهام(

ؤكد نظام بعد إتمام النقاط السابقة يتفق المعلم على آلية العمل  في األنشطة المختلفة، حيث ي

إديكسل على أهمية إعطاء المعلم الدور المناسب للطالب أثناء تنفيذهم لألنشطة والمشاريع أو 

إجابتهم على أسئلة االختبارات الشفهية والتحريرية ، وتذكيرهم بما تحتاج له المحاضرة 

  :  واألنشطة من مستلزمات ، على النحو التالي

  
  :حظاتأرجو االنتباه هلذه املال/ املعلم أخي

ال تتسرع بإعطاء الطلبة أجوبة لألسئلة أو التساؤالت التي تحث الطالب على الوصول 

لحلول أو اكتشاف أفكار ، أو تصنيف، أو مالحظة، أو تحليل، أثناء تنفيذ األنشطة، أو اإلجابة 

ر يحفز على التفكيحيث تم إضافة سؤال "على األسئلة االبتكارية نهاية كل من األنشطة المطلوبة 

 :التالية لألمورمن خالل إرشاد الطالب . "نهاية كل نشاط من األنشطة بصورة ابتكارية

 .الطالب فرصة للتفكير  أعط .أ 

 .ال توجد إجابات خاطئة .ب 

 .فكر بشكل يختلف عن اآلخرين .ج 

 .فكر في كل االتجاهات .د 

 .ال تتقيد بالدرس وتوجيهات الدرس والمعلم السابقة .ه 

 .هاهناك أمور كثيرة يمكن التفكير في .و 

 .قد يكون تفكيرك أفضل من تفكير اآلخرين .ز 

وحثهم على المالحظة الدقيقة جديدة، أفكار إضافة كما أن المعلم عليه حث الطالب على 

وأهمية االستنتاج ، وعندما ال يتمكن الطالب من االستمرار في نشاطهم أو استنتاجهم العلمي 

حلول إلى  لتوصلتساعدهم على اي بعض الخطوات الت عليهمسهل المناسب، يمكن للمعلم أن ي

تركهم يكملون الحل يالمحاولة، والذي يسهل عليهم لبداية الطريق الصحيح أو يوصلهم جديدة، 

  .بأنفسهم

صل الطالب لعدد أكبر من لكل هدف رئيسي توجد تجربة واحدة على األقل، وقد ي

  . التجارب

ح تحت عنوان التفكير شجع الطالب على تنفيذ جميع األنشطة، والمواضيع التي تطر

  .االبتكاري
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ر المستلزمات المطلوبة لتنفيذ الدرس بشكل طبيعي، وعلى الطالب استكمال حض :المعلم أخي

  ).Edexcel,2006(الباقي 

أنها قريبة من اإلرشادات التي يقدمها الباحث أثناء تطبيق  السابقة المالحظ في اإلرشادات  

أي أنها تهتم بإثارة التفكير االبتكاري، واالستفادة من تلك  اختبار تورانس للتفكير االبتكاري ،

مما يعني تدعيم محاوالت التفكير لدى الطالب من . األفكار أثناء تنفيذ األنشطة والمهام المختلفة

أجل الوصول ألفكار واستنتاجات جديدة أو يمكن للطالب أثناء تنفيذه للنشاط أن يتوصل لها، وهي 

والت جادة لتنمية قدرات التفكير االبتكاري من طالقة، ومرونة، وأصالة، و بحد ذاتها تعتبر محا

  . تفاصيل

  

  :، ضمن اآللية التاليةوكيفية تنفيذ األنشطةالتعليمات  

يقدم الباحث فكرة عن  أهمية األنشطة ودورها في إتقان المعلومات المعرفية وإمكانية تحويل 

ية، وأثر ذلك على تنمية القدرة على حل المشكالت المعرفة من معلومة إلى حقيقة علمية تطبيق

والعصف الذهني وتقوية الفهم والتطبيق والتحليل والتصنيف والتركيب، وهي قدرات من المتوقع 

  .   أنها تساعد في تنمية التفكير االبتكاري

بعد ذلك ، تم إطالع الطالب على آلية توزيع وتنفيذ وجمع األنشطة اليومية، ضمن الخطوات 

  :لتاليةا

المعلم بتوزيع أوراق األنشطة على  قامبعد االنتهاء من تدريس موضوع الدرس،  -

  ).حيث تم تقسيمهم وتحديد أمكنة جلوسهم مسبقاً( .منسقي المجموعات

 .صورة من نموذج النشاطيقوم المنسق بتسليم كل طالب  -

نفيذ يبدأ كل طالب حسب مجموعته بمراقبة تنفيذ النشاط مع مجموعته في حالة ت -

النشاط إذا كان جماعياً، وفي حالة إمكانية تنفيذ النشاط فردياً يكلف كل طالب بتنفيذ 

 . النشاط المطلوب

المطلوبة لكل مجموعة أو لكل طالب في المختبر قبل البدء  ∗تم تحضير المواد -

ضمن األهداف المطلوبة والمواد المتوفرة، يتبع الطالب خطوات تنفيذ  .بالنشاط

 .النشاط
                                                 

التعليمية والمشاريع التعليمية  األنشطة تنفيذحتاجها يالمواد التي و المستلزماتعلماً أن إدارة المدرسة أبدت استعدادها مشكورة  بتأمين  ∗

  .، أما المواد غير المتوفرة فقد أبدى عميد كلية المعلمين بالدمام مشكوراً استعداد الكلية لتأمينهاالصغيرة
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تتراوح والتي ) النهاية –البداية (تنفيذ األنشطة ضمن الوقت المخصص لكل نشاط تم  -

بتسليم النماذج لمنسق دقيقة، بعد انتهاء الوقت الالزم ، قام الطالب ) ٢٠-١٠(من

 .اللجنة

بالكيفية الخاصة بنظام إديكسل  التقييمقام المعلم بتصحيح أوراق الطالب من خالل مستويات  -

  :التالية

من النشاط بتقدير  الحد األدنى عند تنفيذه  ٥يحصل الطالب على درجة    -     

 .اجتاز

 .يستحقبتقدير     ٨  - ٥يحصل الطالب على درجة من  -

 .مميزبتقدير   ١٠ -  ٨يحصل الطالب على درجة من   -

 المعلم بالتعليق يقوموإذا كانت بحاجة للتعليق . )١٤ملحق (التقييم حيث تم تفريغها في نموذج  -

من  يستفادالضعف بعد تسليم النموذج للطالب، على أن القوة ونقاط  مبيناًعلى ورقة الطالب 

 .تلك المالحظات في تطبيق األنشطة األخرى

   Projects:   إجراءات تنفيذ املشاريع التعليمية الصغرية
  .مشروعان: عدد المشاريع 

  .أسابيع)  ٥(مدة المشروع 

  ).٢(انظر ملحق (المساعدة في تكون العفن، ومدته أسبوعان العوامل : عنوان المشروع األول

أسابيع  ٣تأثير الضوء على انحناء الساق ولون أوراق النبات، مدة تنفيذه : عنوان المشروع الثاني

  .))٣(انظر ملحق (

  
  :تعريف الطالب باملشروع وأهميته

علمية ألي ظاهرة حيث أنشطة عملية تهدف إلى جعل الطالب متابعاً للتغيرات ال المشاريع هي

يتم دراسة التغيرات الحادثة عبر الزمن أو الظروف المحيطة، من خالل المشـاهدة واسـتخدام   

ودون اللمـس والشـم    العمليـة الحواس المختلفة، ألن مادة العلوم ال يمكن تعلمها دون الخبـرة  

   .)Yong & Mclntyre,1984(والشعور والدفع والسحب والدوران والمقارنة وغيرها 
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من موضوعات مادة العلوم للصف األول متوسـط   مشروعين تعليميين صغيرينتم بناء  •

 . لف بتنفيذها عدد من الطالبللفصل الدراسي الثاني، بحيث يك

  
  :وهي على النحو التايل، االختبارات القصريةتنفيذ  بإجراءاتلتعليمات اخلاصة ا

تمرة، وأثرها في إتقان قام الباحث بشرح الهدف من االختبارات القصيرة المس

المعلومة العلمية، مع توظيفها في تنمية التفكير االبتكاري عندما تم صياغتها حسب 

 ,Edexcel(المستويات المعرفية المختلفة، التي تساهم في تنمية التفكير االبتكاري 

  :وقام المعلم بتوزيع أسئلة االختبارات القصيرة ضمن اآللية التالية).2006

 .كان كل طالب قبل البدء بتوزيع أسئلة االختبار تم تحديد م -

دقائق لكل ) ١٠(قام المعلم بتوزيع األسئلة في الوقت المتبقي من نهاية الحصة  -

 .اختبار

 .خصص يوم األربعاء من كل أسبوع لالختبارات القصيرة -

 .درجات) ١٠(تكون درجة كل اختبار  -

 :فقرات موزعة على)  ١٠(تتألف أسئلة االختبارات من  -

 .عبارات  صح وخطأ) ٥( 

 .عبارات اختيار من متعدد) ٥( 

 ).شفافية(طريقة تصحيح االختبارات عن طريق مفتاح تصحيح  -

 .تم جمع أوراق االختبارات بعد االنتهاء من الوقت المحدد لالختبار -

 .درجات تمنح بالتصحيح االعتيادي ١٠من وتم تصحيحها  -

  .جدول مخصص كل طالب في ختبارقام المعلم بتفريغ درجات ا

  
 :تنفيذ اجلودة التعليمية املسؤولون عن تنفيذ برنامج

  .يقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج بالشكل والطريقة المتفق عليها :الباحث 

يقع عليه تنفيذ البرنامج من خالل تكليف طالب المجموعة التجريبية باألنشطة  :المعلم

  .والمشروع التعليمي واالختبارات القصيرة
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يقوم بتهيئة األدوات والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ األنشطة  :أو المعلممحضر المختبر

  .والمشروع التعليمي

من بين الطالب يتم تعيينه لتنظيم وتسهيل سير عملية وتوزيع وجمع نماذج  :المنسق

األنشطة وأوراق أسئلة االختبارات القصيرة، وكذلك توزيع األدوار أثناء تنفيذ األنشطة 

  .المشاريع أو
  .هو من يقوم بتنفيذ المشروع كل حسب دوره :الطالب

  
 :املستفيدون من تنفيذ الربنامج

  .طالباً) ٢٩(هم مجموعة من طالب الصف األول المتوسط وعددهم  

  

 :املستخدمة يف الربنامج التصحيح والتقييمأساليب 
طريقة  كونتب أن يج. وسيلة التقييمفي عملية تصميم  اًمهم يلعب ضمان الجودة دوراً

   .يوضح العالقة بين المتعلم والناتج والتقييم) ١٢(والشكل  .مالئميين للهدفوأسلوب التقييم 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٢(شكل   
 

التقييمو والناتجالتعلم العالقة بين    
  

يتحقق عندما يقوم الطالب بإنجاز  أن التعلم) Edexcel, 2006(يبين الشكل السابق 
 سوف تساعد في تسهيل عمليةالتي  عد تكليف المعلم الطالب للقيام بعدد من األنشطةالمنتج، ب

ومن جانب . )Productالناتج (الدليل إلنجازفرص تسهل  أن تلك األنشطة طبيعيال ومن .التعلّم
تلك االنجازات التي تبين إلى  آخر يبين الشكل السابق أهمية التقييم ووسائله، والذي يستخدم لتقييم

  التعلم     
عملية إكساب الطالب 

من خالل للمعلومات 
 المحاضرات

  والواجبات واألنشطة 
  

  
  تقييم الدليل   

من خالل 
  عمليتي
  ةمالحظ
  الناتج
   
   

  
  
 التقييم
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 باستخدام عدد من الوسائل )Productالناتج  ( تقييم الدليلمن خالل  ، وذلكالتعلممدى حدث  أي
 :األنشطة، بالكيفية التاليةلتقييم 
o ة التي تقدم بها وتعرض األنشطةالطريق.   
o ة التي تتشكل منها األنشطةالطريق. 
o  ما أنجزه من األنشطةبالتعليقات على كيف يتم تزويد المتعلم. 

هو مركز نظام الجودة التعليمية، الذي من خالله يتم اعتماد الجودة ) الناتج(لدليل ويعتبر ا
  . لتلك المؤسسة التعليمية

إن الطرق التي يتبعها نظام الجودة تعتمد على معايير التقييم المتضمنة لما هو مطلوب من 
  :المتعلم عمله بالفعل، مثل

o يصف    . 
o رفيع. 
o يميز. 
o يطبق. 
o يشرح. 
o يقارن . 
o لليح. 
o يبرهن. 

 الطالبوهي عبارة عن أفعال مضارعة، على اعتبار أنه معيار يمكن مالحظته أثناء تنفيذ  
  . انجازهألن الفعل المضارع يشير لنوع النشاط المطلوب . شاط الذي يطلب منه انجازهللن

  : اذج كدليل للتقويم منهانظام إديكسل يعتمد  على عدد من النم إنكما 
o كتابة تقرير لمعالجة موضوع معينأو  ابة بخط اليدكتال. 
o  رسم ، صورة، تخطيط، ملصق، يتخطيطرسم رسم تقني، (بياني مثل  تخطيطتقديم

 .)بياني
o تقديم شفهي. 
o وتستخدم المالحظة . (معينة رسم أو غيره أو تطبيق مهارة عرض Observation  كآلية

 ).لتقييم نشاط الطالب للعمل الذي يقدمه
o  الناتجProduct إنبات دائرة كهربائية،  عمل: يمثل شيئاً محسوساً وملموساً مثل والذي

. الستخدام برامج الحاسوب للتصميم أو التحليل مطلوبة مهارات، بذرة، تجميع الصور
باإلضافة ألنواع مختلفة من النماذج التي تعتبر دليال على ممارسة الطالب للمعلومات 

من ممارستها فعالً بأساليب التي تعلمها أثناء الحصة الدراسية، ويتمكن 
 ).Edexcel, 2006(مختلفة

المتبعة، فهو يهتم  التقييميختلف عن أساليب  للتقييمآما أن نظام إديكسل يعتمد على أسلوب 
الذي  وصل إليه الطالب من خالل ثالثة مستويات  الناتج تقييمبوصف مراحل تنفيذ النشاط وآذلك 

من المواصفات ويمكن قياسها من خالل الخصائص الداللية والتي لها عدد ) اجتاز، استحق، مميز(
  :على النحو التاليالتي يمكن مالحظتها على نشاط الطالب أثناء أدائه للنشاط، 
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 Distinction: مميز -
 

  ).٦(في جدول  Distinctionمميز  التقييموتتضح أهم مالمح مستوى 
  
  )٦(جدول 

  أهم مالمح مستوى التقييم مميز 
  

  Indicative characteristics الخصائص الداللية  Descriptors        المواصفات  

تفكيره  يستعمل •
ه تقييم عملد لالناق

الخاص وتكون 
استنتاجاته 

 . صحيحة ومبررة

  .األفكار مع تعليلها  توليفمن خالل ستنتاجات يصل ال •
التي النتائج يستعمل المعايير المعرفية لتأكيد صحة  •

 .توصل إليها
 .ة على النقد الذاتيلديه قدر •
   .يقترح حلول واقعية مقابل الخصائص المعرفية  •

 
يقوم بمسئولية  •

إدارة وتنظيم 
  .األنشطة 

 عرضفي ال استقاللية/  ةذاتي مراقبة •
ينفذ األنشطة التي يكلف بها بعد أن يضع لها الخطط  •

 .ويحسن إدارتها وتنظيمها
 .متوقعة بشكل إيجابياليتصرف مع المواقف غير  •
  .تفكيره فعاال في المواقف الصعبة يكون •

 
يعرض أفكار  •

  . ابتكارية

oمبتكرة ويتخذ قرارات مناسبة اًيولد أفكار. 
o يقيم الحدث تقاربيا .   
o يفكر بشكل تباعدي . 
o  المشاكل يحل. 
o  يمارس التفكير االبتكاري. 
o  األفكار الجديدة يتقبل  
o ال و هتفكيرالسياقات الغريبةضمن اضح وفع  
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 Merit) : دأجا(استحق  -

 
  ).٧(في جدول  Merit استحق التقييموتتضح أهم مالمح وصفات مستوى 

  
  ) ٧(جدول 

  صفات مستوى التقييم استحق
  

المواصفات          
Descriptorsالخصائص الداللية  Indicative characteristics  

 
o ق وي يختارطب

إستراتيجيات إليجاد 
 .حلول مالئمة

  

o  عند  فاعليةبدراستها أكثر التي قام  األحكاميجعل
  .استخدامه لها أثناء تنفيذ النشاط

o معقّدة المشاكل يستكشف ال 
o بحثاللدراسة وأثناء ا يمتاز بفاعلية.  

 
o تصميم ال/  يختار

ويطبق المناسب 
/ مالئمة الطرق ال

والتقنيات عند 
 تنفيذه للنشاط

  

o  النظريات والتقنيات ذات العالقة يطبق. 
o  مختلفة الطرق والتقنياتيطبق. 
o  مختلفةمصادر معلومات  يستعمل. 
o المعلومات معلال  مصادر/ تقنيات الالطرق و يختار

 .ذلك
o التقنياتالمناسبة ويستخدم تصميم الطرق يقوم ب.  

 
o  يقوم بعرض لما

توصل إليه من 
  . نتائج بشكل مالئم

o كيب والنظرة المالئمةاالتريستعمل. 
o  بوضوح عند كتابة النشاط مفاهيميستخدم . 
o  علمية دقيقة ولغة يستخدم طرق تقديم. 
o  أو فيه شيء من الجدة مألوفينسق أفكاره بشكل.  

 
  Pass: :  اجتاز -

  
  ).Edexcel, 2006(قام بأداء جميع متطلبات النشاط  وهي تعطى للطالب الذي

 
المستوى  ميقوم المعلم بوضع إشارة أماووهي مضافة في استمارة النشاط والمشاريع ، 

د التأآد من أن الطالب مارس ما هو مطلوب منه  مستعينًا بالقوائم السابقة بشكل المطلوب بع
االختبارات القصيرة فتم االتفاق مع المعلم أن يحول درجات الطالب على   لقييمأما بالنسبة . عام

ليسهل حساب  ١٠درجة االختبارات القصيرة من (االختبارات القصيرة من الدرجات الرقمية 
  .)الطالب في جميع االختبارات القصيرة متوسط درجة 

  
  :تورانس للتفكري االبتكاري اختبار -٢

 مدينـة في  االبتكارحتى أن مركز دراسات  االبتكارتعددت المقاييس المخصصة لقياس 

من مقياس، إال أن المركز قرر في النهايـة أنـه ال    اًمقياساً أو جزء ٢٦٤مريكية أورد بافلو األ
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والبيئة، كما قرر أنـه يجـب    االبتكارن تعميمه نظراً لالرتباط الشديد بين يوجد مقياس واحد يمك

فيها، وإن كان هناك شبه اتفاق على المظـاهر   االبتكاروضع مقياس خاص بكل بيئة يراد قياس 

، ويعتبر  (Isaksen, et al., 1994) االبتكاروالسمات العامة التي يجب أن يظهرها مقياس 

نشـر عـام   الذي  )TTCT )Torrance’s Test of Creative Thinking اختبار تورانس

وقد ترجمه  1998 وعام 1990، 1984، 1974 :مرات تعديله أربع، وقام بتطويره وم1966

المنطقة الغربية في المملكـة العربيـة   ، وقننه على ١٩٧١غة العربية سليمان وأبو حطب للإلى ا

الجـزأين   يحتوي كل من هذينو شكلي،ويتكون من جزأين لفظي و. ١٩٩٠أمير خان السعودية 

 جـزء أنشـطة، ويحتـوي    سـبعة للفظية على ايحتوي جزء القدرة حيث أ ، ب : نموذجينعلى 

المصـور  الجزء ويعتبر وتعطى درجات القدرة على ثالثة أنشطة ، . األشكال على ثالثة أنشطة

ال الم   هو األكثر ) الشكلي( ى األطف وبين انتشارًا من اختبار تورانس للتعرف عل  قـدرات الأمـا   وه

أحـد  ) أ  ( المصور النسـخة والنموذج . والتفاصيل ،والمرونة ،والطالقة ،األصالة: فهي المقاسة

استخدامه في   ب ىويوص  .)Millar, 2002( لغـة  ٣٥ إلى أهم هذه االختبارات، حيث تم ترجمته

ة       ل الشرآات العالمي د استخدمت من قب ه    المختصة،  المجال التربوي، وق ا أن ار المستعمل   االآم ختب
 كارمون وتـورانس  وقد أشار ، )Davis, 1997(على نحو واسع في مجال التعرف على االبتكار 

Cramond  وTorrance  ــى ــارإل تخدم  أن االختب ر   ليس وبين وغي الب الموه ين الط ز ب لتميي

وبين وبين، و   الموه الب الموه الح الط نس،    لص اختالف الج تخدم ب ن أن يس ة يمك ات العمري ، والفئ
ة،   اختالف ال واختالف الخلفية الثقافية، بو ويمكن تطبيقـه بشـكل    مستويات االقتصادية واالجتماعي

  ). ١٤١١، أمير خان ؛Kim,2006 ؛Ebrahim, 2006(فردي وجماعي

  

كما يمكن تطبيقه للتعرف على تأثير البرامج واألنشطة والمشاريع فـي تنميـة التفكيـر    

عدد من االسـتخدامات الختبـار    )Torrance ,1966, 1974(تورانس  اقترح االبتكاري، وقد

  :التفكير االبتكاري، هي 

  .)ظائفه وتطورهو(لمعرفة العقل اإلنساني . ١

  .تأثير فعالية التعليم الكتشاف. ٢

   .مناهج، وإجراءات التعليماللتقييم تأثيرات البرامج التربوية، المواد، . ٣
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المستويات الدراسـية المختلفـة لصـالح     يز بين أداءيمأن االختبار ثبت باإلضافة لذلك 

، ختبـار وفيما يلي عرض لمكونات اال،)Kim,2006؛ ٢٠٠٦البيلي، (المستويات الدراسية العليا

  .كيفية حساب صدقه وثباتهو

  

  :ختبارالمكونات ا -أ 
  : من ثالثة أنشطة هي) أ الشكلية  الصورة(تورانس للتفكير االبتكاري  اختباريتكون 

  .تكوين الصورة -

 .تكملة الصورة -

 )).١١(أنظر الملحق (والخطوط  -

  :قدراتأربع ويقيس 

  Fluency :الطالقة .١

بها السرعة أو السهولة في صدور األفكار أو الحلول للمشـكالت بمـا    ويقصد

يتناسب مع متطلبات البيئة الواقعية بحيث ال تكون األفكار عشوائية وصادرة من عدم 

 .وغير مقبول كالخرافاتمعرفة وجهل وقائمة على افتراض خاطئ 

 Flexibility :املرونة .٢

القدرة على تنوع أو اختالف األفكار أو الحلول التي يأتي بها الفـرد؛ أو  وتعني  

السهولة التي يستطيع بها الفرد أن يغير موقفه أو وجهة نظره العقلية حسبما تتطلبـه  

 .الفكرة أو المشكلة المراد حلها

   Originality: األصالة .٣

  .على التجديد في األفكار واإلتيان بأفكار جديدة ونادرة وغير مألوفة القدرة

 Elaboration :التفاصيل .٤

ويقصد بها القدرة على إعطاء تفاصيل أكثر أو تقديم إضافات جديدة لفكرة معينة 

النـافع وآخـرون،   ( بحيث يتم اكتشاف أو التعرف على التفاصيل الدقيقة وإبرازهـا 

٢٠٠٠( .  
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 :ختباراال تقنني -ب

  :على املنطقة الغربية ختبارلال أمري خانتقنني 
طـالب  عينة من لى ع) أ ( تورانس للتفكير االبتكاري المصور النسخة تم تفنين اختبار   

من المرحلة الثانوية من السعوديين وغير السعوديين، من المنطقة الغربية في المملكـة  وطالبات 

  ).١٤١١، أمير خان(بة طالباُ وطال ٤٤٨بلغت العربية السعودية 

  

  :ختبارصدق اال - ١
  :تم حساب الصدق عن طريق صدق التكوين الفرضي بعدة طرق  

 تتم حساب معامالت االرتباط بين الدرجا : Internal consistency  االتساق الـداخلي –أ 

ة الكلية الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيل والدرج(ار التفكير االبتكاري المصوربالفرعية الخت

  .وكلها دالة إحصائيا ٠.٨٨ – ٠.٢٤فكانت بين ) لالختبار

  

  : معامالت االرتباط باالختبارات األخرى -ب
تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجات الفرعية الختبار التفكير االبتكاري المصـور    -١

تبـار التفكيـر   الطالقة، المرونة، األصالة، والتفاصيل والـدرجات الفرعيـة الخ  ) (أ ( النسخة 

فكان االرتباط منخفضاً وغيـر دال  ) األصالةالطالقة، المرونة، ) ( أ ( االبتكاري اللفظي النسخة 

  . )٠.٢٦ – ٠.٠٠ ( إذ انحصرت بين

تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجات الفرعية الختبار تورانس للتفكير االبتكـاري   -٢

ودرجات الطالب ) صالة، التفاصيل والمجموع الكليالطالقة، المرونة، األ) (أ ( المصور النسخة 

فكانت النتيجة،  أن األبعـاد المكونـة   . على اختبار الذكاء اللفظي والمصور والتحصيل الدراسي

ال ترتبط  ارتباطاً داال إحصائياً مع اختبـارات الـذكاء   ) أ ( االختبار تورانس المصور النسخة 

  .باط بين أبعاد التفكير االبتكاري مع التحصيل الدراسيوكذلك عدم وجود ارت. اللفظية والمصورة

  
  :التحليل العاملي -ج

من إجراء التحليل العاملي لبطارية التفكير االبتكاري المصور، ) ١٤١١( أمير خانتمكن   

. حيث تم إجراء التحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية للدرجات الفرعية للبطارية المصورة

عوامل التي تم استخراجها ثالثة عوامل قبل التدوير، وبعد تدوير المحاور تـدويرا  وقد بلغ عدد ال

متعامداً بطريقة فاريمكس، وجد أن التشبعات المرتفعة توزعت على ثالثة عوامل، ولوحظ أن كل 
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نشاط من النشاطات الثالثة المكونة للبطارية المصورة تشبع على عامل واحد، أي أن كل عامـل  

وبهذا وجد أن مل كان خاصاً بنشاط، ما عدا النشاط الثاني الذي تشبع على عاملين، من هذه العوا

  .عوامل الطالقة، المرونة، األصالة، والتفاصيل كعوامل منفصلة

  

  :املصححنيثبات  -٢
  : تم حساب الثبات بطريقة ثبات التصحيح ، وكانت معامالت الثبات كما يلي

وتعتبـر هـذه   . ٠,٩٢: ، التفاصيل ٠,٩٠: صالة، األ ٠,٩٨، المرونة  ٠.٩٩: الطالقة 

  .القيم مناسبة ومماثلة إلى حد كبير لمثيالتها في الدراسات األخرى

  :معامل الصدق والثبات يف الدراسة احلالية 
  :صدق اختبار تورانس للتفكري االبتكاري -١

مشرف قد قام نظراً ألن االختبار قد قنن على المرحلة الثانوية فإن الباحث وبتوجيه من ال  

عينة مماثلـة  (بتطبيق اختبار تورانس للتفكير االبتكاري على طالب الصف األول متوسطة 

ـ أنظـر المل (بهـدف اسـتخراج أوزان االسـتجابات    ) لعينة الدراسة التجريبية ، ))١٢(ق ح

طالباً فـي   ١٣٤تطبيق االختبار على عينة مكونة من واستخراج الصدق والثبات ، حيث تم 

  :وتم حساب الصدق عن طريقالمنطقة الشرقية سيهات في بمدينة توسطة المرحلة الم

   Internal Consistency  االتساق الداخلي
الجدول والدرجة الكلية االبعاد مع بعضها البعض ودرجة  بين تم حساب معامل االرتباط  

 .يوضح النتيجة ) ٨( 



١٣١ 
 

 
    )٨(جدول 

  بني أبعاد اختبار تورانس  طمعامالت االرتبا
  )أ(النسخة  لتفكري االبتكاري املصورل

  
 

 

األبعاد المكونة الختبـارات تـورانس للتفكيـر    أن نالحظ من مصفوفة االرتباط السابقة 

الكلي ارتباطاً داالً إحصـائيا حيـث تراوحـت     االبتكاري المصورة ترتبط فيما بينها والمجموع

  . ٠,٠١وكلها دالة إحصائيا عن مستوى ) ٠,٩٩ – ٠,٤٠(معامالت االرتباط ما بين 

  
  Reliability Scorers :املصححنيثبات  -ب

كراسة من اختبار تورانس للتفكير االبتكاري المصور النسـخة   ٢٠قام الباحث بتصحيح   

بإعادة تصحيح نفس الكراسات، وتم حسـاب معامـل    توسطة سيهاتالموهوبين بم∗معلموقام ) أ(

   :االرتباط بين التصحيحين، وكانت قيم معامل االرتباط كما يلي

  ٠,٩٩:الطالقة 

                                                 
على مشاركتة في عملية ) لم تربية خاصة موهبةمع(األستاذ علي القاسم يتوجه الباحث بالشكر والتقدير لسعادة  ∗

  .إعادة التصحيح

 اإلبعاد
الطالقة 

Fluency 
المرونة 

Flexibility 
األصالة  

Originality 

  لالتفاصي 
Elaborat

ion 
المجموع 
 الكلي

 
 الطالقة

Fluency 
-     

 
 المرونة

Flexibility 
٠,٨٨٢(**) -    

 
 األصالة

Originality 
٠,٧٧٧ (**)٠,٩٠١(**) -   

 
لالتفاصي  

Elaboration 
٠,٥٤٩ (**)٠,٤٠٣ (**)٠,٤٦٤(**) -  

 
 - (**)٠,٤٦٧ (**) ٠,٨١٩ (**)٠,٩٩٧ (**)٠,٩٠٣ المجموع الكلي 

 .٠,٠٠١دالة عند مستوى **: 
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  ٠,٩٩:المرونة 

  ٠,٦٢:األصالة 

   ٠,٧٩:التفاصيل 

   :االختبار التحصيلي – ٣
وكـذلك   تم الحصول على متوسط درجات مادة العلوم فـي الفصـل الدراسـي األول،   

  .متوسطها في الفصل الدراسي الثاني، وذلك كمؤشر لقياس التحصيل الدراسي في تلك المادة

  
  :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة  -خامساً 

 ١٣٤بدأ الباحث في تطبيق اختبار تورانس للتفكير االبتكاري على عينـة اسـتطالعية    .١

خراج أوزان هــ ، بهـدف إسـت   ١٤٢٨ -١٤٢٧طالباً في الفصل الدراسـي الثـاني   

االستجابات على طالب المرحلة المتوسطة، واستخراج معالم الصدق والثبات، والتدرب 

 .على عملية التطبيق والتصحيح

 .الضابطة من طالب الصف األول متوسط بمدينة سيهات –تم اختيار العينتين التجريبية  .٢

يـق علـى العينـة    للتطب –تم إعداد برنامج ضمان الجودة التعليمية وفق معايير إديكسل  .٣

 :من خالل اتباع الخطوات التالية -التجريبية

 .ترجمة برنامج ضمان الجودة التعليمية إلى اللغة العربية .أ 

تجهيز األنشطة، والمشاريع، واالختبارات القصيرة، وتم عرضها علـى سـعادة    .ب 

المشرف، وعلى مجموعة من المختصين وفق إستمارة تحكيم تم إعدادها من قبل 

 .الغرضالباحث هذا 

إخراج متطلبات البرنامج على شكل أوراق يتم من خاللها ممارسـة مهـارات    .ج 

 .البرنامج ومتطلباته من قبل العينة التجريبية

قام الباحث بوضع خطـة زمنيـة للتـدريب علـى البرنـامج، وفـق معـايير         .د 

 )).١٣(أنظر الملحق .(إديكسل

ـ   .ه  امج التدريسـي  تم التفاهم مع مدير المدرسة والمعلمين بخصوص تنفيـذ البرن

 .بالطريق والصورة المطلوبة

 Data Showقام الباحث بتحضير عرض تقديمي للبرنامج من خالل استخدام  .و 

بهدف إعطاء فكرة عن البرنامج بطريقة مشوقة ومحببـة، ومـا يهـدف إليـه     

 .البرنامج
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 .تم تجهيز المختبر بما يستلزمه تنفيذ البرنامج من مواد وأدوات .ز 

على المجموعة ) أ(نس للتفكير االبتكاري المصور النسخة تم تطبيق اختبار تورا .ح 

 .هـ١٤٢٨/ ٢/ ٢٤بتاريخ ) التطبيق القبلي(الضابطة  –التجريبية 

بدأ الباحث في تدريب المجموعة التجريبية على المهارات التي يتطلبها برنـامج   .ط 

 نظام ضمان الجودة التعليمية من خالل األنشطة والمشاريع واالختبارات القصيرة

أنظـر  (كما تم استخدام نموذج التقييم حسب نظـام إديكسـل   ). أسابيع ٥لمدة (

 )).١٤(الملحق 

كان الباحث يذكر طالب المجموعة التجريبية بأنه مستعد لمسـاعدتهم واإلجابـة    .ي 

عن إستفساراتهم حول المهارات التي يتدربون عليها، وكان عدد مـن الطـالب   

 .يراجعونه بشكل فردي لالستفسار

علـى  ) أ(ق اختبار تـورانس للتفكيـر االبتكـاري المصـور النسـخة      تم تطبي .ك 

وذلــك بتــاريخ ) التطبيــق البعــدي(الضــابطة  –المجمــوعتين التجريبيــة 

 .هـ في األسبوع األخير من الدراسة١٠/٥/١٤٢٨

 تم الحصول على معدل درجات االختبار التحصيلي للفصل الدراسي .ل 

ل عليها من تطبيق اختبار تـوارنس  تم تفريغ البيانات وتحليلها والتي تم الخصو .م 

، ومجموع درجات التحصـيل الدراسـي   )أ(للتفكير االبتكاري المصور النسخة 

والتي تم الحصول عليها بعد االنتهاء من تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسـي  

 .الثاني

 
  :أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث
ليها بتوفيق من المولى عز وجل، ثم وقد تغلّب ع واجهت الباحث العديد من الصعوبات،

بدعم ومؤازرة المشرف على هذه الرسالة سعادة األستاذ الدكتور محمد حمزة السليماني، والعديد 

ويمكن إجمال . المختصين بكلية المعلمين ومعلمي المرحلة المتوسطة وخبير في نظام إديكسلمن 

  :أهم هذه الصعوبات في اآلتي

ة حول موضوع الدراسة الحالية، حيث إن معظم ما حصل عدم توفر مادة علمية كافي -

 . عليه الباحث هي دراسات تتناول بناء برامج محددة لتنمية التفكير االبتكاري

ندرة الدراسات التي تناولت أثر تطبيق أي نظام من أنظمة ضمان الجودة التعليمية في  -

 .تنمية التفكير بأشكاله المختلفة
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تتفق ، تعليمية، تتضمن محتويات شاملة في مجال العلومعدم وجود نماذج لألنشطة ال -

 .ومعايير الالئحة الخاصة بنظام إديكسل

لم يتمكن الباحث من الحصول على نماذج للمشاريع التعليمية القصيرة معدة ضمن  -

المعايير العلمية، وقد تغلب على ذلك من خالل بناء نموذج متكامل يحتوي على العناصر 

علمية في مادة العلوم، من خالل االستفادة من الالئحة الخاصة ببرنامج المهمة للمشاريع ال

 . إديكسل

صعوبة الحصول على الئحة خاصة بتطبيق وتفسير نظام إديكسل، إال أن الباحث تغلب  -

على ذلك بمساعدة الدكتور ناجي المهدي المدقق الخارجي بنظام إديكسل العالمي، حيث 

 .الباحث بترجمتها واالستفادة منهاحصل على كامل الالئحة منه وقام 

عدم توفر بعض المواد بالكمية المطلوبة التي تتعلق بتنفيذ األنشطة التعليمية والمشاريع  -

التعليمية القصيرة، إال أنه تم بالتعاون مع مدير المدرسة ومعلم العلوم وإدارة الكلية توفير 

 .مشاريع بالصورة المطلوبةما يلزم من تلك المواد، مما ساهم في تنفيذ األنشطة وال

عدم توفر بعض المستلزمات التي تتعلق بالمختبر من خزائن لحفظ أنشطة الطالب،  -

والمشروع الخاص بالعفن، ومستلزمات مساندة مثل؛ إداة لتصوير أنشطة الطالب 

ومشاريعهم، وصناديق لوضع النباتات يختلف فيها شدة الضوء، حيث تم توفيرها، وتم 

 .والمشاريع بصورة مستمرةتوثيق األنشطة 

ما يتعلق بالمعلم وتدريبه على كيفية التحضير لألنشطة والمشاريع، وكيفية تكليف الطالب  -

بها، وإدارة تنفيذها، وسبل تقييمها، وتم ذلك من خالل عدد من الجلسات سـبقت تنفيـذ   

 .األنشطة والمشاريع

هم بأهمية االهتمام والمشاركة تم إقناعإال أنه صعوبات تتعلق بدمج الطالب في البرنامج،  -

الفاعلة في تنفيذ األنشطة والمشاريع، وخصوصاً اقتناعهم بأهمية االختبارات القصـيرة،  

  .باإلضافة لالختبارات المستمرة في التقويم الخاص بوزارة التربية والتعليم
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  : املعاجلة اإلحصائية -سادساً 
في المعالجات  SPSS م االجتماعيةلعلوفي ا اإلحصائيةالبرامج  حزمةتم استخدام   

  :وتمثلت في  اإلحصائية

 . ةالحسابي اتالمتوسط -

 .ات المعياريةاالنحراف -

 معامل االرتباط -

استخدم الباحث أساليب التحليل اإلحصائي الالبارامترية المناسبة لمعالجـة النتـائج،    -

 : وهي

o وتني  -ختبار ماناMann- Whitney Test    وذلك بهدف معرفـة الداللـة

، االبتكاريإلحصائية للفرق بين المجموعة التجريبية والضابطة في التفكير ا

  .وذلك قبل وبعد تطبيق البرنامج مباشرة

وذلك بهدف معرفة الداللة اإلحصائية  Wilcoxon Testاختبار ويلكوكسون  -

 . االبتكاريللمجموعة التجريبية والضابطة في التفكير  والبعديللفروق بين القياس القبلي 

مشابه في وهو "  ANCOVA"تحليل التباين المصاحب الباحث أسلوب استخدم  -

تأثيره ألسلوب تحليل التباين إال انه يمكن من ضبط متغير مستقل أو أكثر في  هاستخدام

  .على المتغير التابع
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ســـل اخلامـــالفص  
  
  
  
  
  

  ومناقشتها نتائــــج الدراسةعرض  -
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  متهيد
أثر تطبيق آليات الجودة التعليمية في تنمية التفكير  للكشف عنة  الحالية  تسعى الدراس  

بالمنطقة  بمدينة سيهات االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول متوسط

 التعديالت الالزمة إجراءبعد  آليات ضمان الجودة التعليمية ،لذا  قام  الباحث بتطبيق  .الشرقية 

الصف األول المتوسط في مادة على عينة من طالب ن ووصى بها المحكمأالتي و على البرنامج

استخدام اختبار تورانس للتفكير االبتكاري الصوري نسخة تم  و،  العلوم للفصل الدراسي الثاني

 االعتماد على مجموع درجات مادةإضافة إلى بعد حساب صدقه وثباته على عينة الدراسة، ) أ(

وتم تطبيقه قبل تنفيذ البرنامج وبعد االنتهاء منه، لحساب أثر صيل الدراسي كمؤشر للتحالعلوم 

تنفيذ بعد التحصيل الدراسي زيادة والمتغيرات التجريبية على المتغيرات التابعة، تنمية االبتكار 

  .آليات الجودة التعليمية على طالب العينة التجريبية

اختبار تورانس الكلية على  ختبارالاوسوف يعرض الباحث النتائج التي تتعلق بدرجة   

مع  كل  فرض من الفروض الرئيسية،  ويتبع نتائج كل ) أ(للتفكير االبتكاري الصوري النسخة 

 .ومناقشة ما تم التوصل إليهفرض تحليل واختبار صحة ذلك الفرض، 

  ومناقشتها عرض النتائج -
 

  لدراسة الوصفية لنتائج ال -  ١
ما أثر تطبيق نظام ضمان الجودة ": التالي لسؤال الرئيسمشكلة الدراسة في ا تتحدد  

لدى طالب الصف األول ي وزيادة التحصيل الدراسي االبتكارالتفكير  قدراتالتعليمية لتنمية 

هذا التساؤل وفي ضوء ما توفر لدى الباحث  إطارفي  ة فروض الدراسة صياغوتم  "المتوسط ؟

  .من معلومات علمية

نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي التي  وض الدراسة يعرض الباحثولمعالجة واختبار فر  

للمجموعتين للقياس  والتحصيل الدراسي تتعلق بدرجات الطالب على قدرات التفكير االبتكاري

  :)١٠(و ) ٩( ولافي جد القبلي والبعدي
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   )٩(جدول  

 على  الضابطة  -التجريبية  درجات أفراد العينةمتوسطات 
) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل( البتكاريا رات التفكريقد

  والبعدي  للقياس القبلي

  القدرات

  ــــــــــــــــ
  المجموعة

  التطبيق
  متوسة

  الطالقة

  متوسط

  المرونة

  متوسط

  األصالة

  متوسط

  التفاصيل

المجموع   

  الكلي  

  التجريبية

   ٢٩= ن  

  ٨٨,٩٣  ٢٦,٠٤  ٣٠,٣١  ١٦,٤٨  ١٧,٣٨  قبلي    

  ١٠٩,٤٤  ٢٢,٢٨  ٤١,٦٢  ١٨.٧٩  ٢٢,٣٤  عديب   

  الضابطة

  ٣١= ن   

  ٧٦,٦١  ٢٢,٨٤  ٢٢,٢٩  ١٣.٠٦  ١٤,٧٧  قبلي   

  ٧٥,٧٧  ٢٣,٩٧  ٢٣,٤٢  ١٣,٠٦  ١٥,٣٢  بعدي   

   )١٠(جدول  

الضابطة على   -درجات أفراد العينة التجريبيةمتوسطات 
 التحصيل الدراسي للقياس القبلي البعدي

  حصيل الدراسي في مادة العلومدرجات الت               

  المجموعة التجريبية          

  ٢٩= ن                 

  المجموعة الضابطة   

  ٣١= ن         

  التطبيق  
  متوسط

  نحرافاال  

  معياري   
  متوسط

  نحرافاال  

  معياري    

  ٩,٣٥      ٣٤,٤٨  ٩,٩٣      ٣٦,٥٣  القبلي    
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  ٧,٥٨      ٣٨,٧٤  ٩,٦٤     ٣٨,٣٤  البعدي   

 

اختبار التفكير  قدراتإلى أن متوسط األداء البعدي على  )٩(الجدول شير نتائج ت  

بينما كان أعلى من متوسط األداء القبلي، لطالب المجموعة التجريبية  والمجموع الكلي االبتكاري

أداء المجموعة الضابطة على قدرات التفكير االبتكاري والمجموع الكلي تكاد تكون متوسطة 

متقاربة بين األدائين القبلي والبعدي، أما بالنسبة لدرجات التحصيل الدراسي في مادة العلوم فقد 

  . لكال المجموعتين أظهرت النتائج أن األداء البعدي كان أعلى من األداء القبلي
داللة إحصائية في متوسط أداء أفراد المجموعة  ولمعرفة ما إذا كان هناك فرق ذي

) ، والتفاصيلاألصالةالطالقة، المرونة، (اري التفكير االبتك قدراتفي طة التجريبية والضاب

، وكانت )ANCOVA( ، حيث تم استخدام تحليل التباين المصاحب لصالح المجموعة التجريبية

  ).١١(كما يوضحها جدول النتائج 
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  )١١(اجلدول 
  قدرات للتطبيق القبلي والبعدي على التجريبية  جملموعةاأفراد عينة  أداءالفروق يف 

  والدرجة الكلية) الطالقة، املرونة، األصالة، والتفاصيل(االبتكاري  التفكري 

  مادة العلوموالتحصيل الدراسي لنهاية الفصل الدراسي األول والثاني يف 

 
 القدرات

 

مصدر 

 التباين
مجموع مربعات 

 االنحرافات
درجات 

 الحرية

متوسط 

رافاتاالنح  
 قيمة

)ف(  
 الداللة

  الطالقة

 ٠,٤٨٢ ٠,٥٠٢  ٢٦,٦٤٩ ١  ٢٦,٦٤٩ المصاحب

 ٠,٠٠١  ١٢,٠٧١  ٦٣٦,٧٦٧ ١  ٦٣٦,٧٦٧ المجموعة

    ٥٢,٧٥٢ ٥٧  ٣٠٠٦,٨٥٧ الخطأ

    ٦٠  الكلي

 

  المرونة

  ٠,٠٠٠ ١٤,٨٨٥ ٤٢٦,٢٧٧ ١ ٤٢٦,٢٧٧ المصاحب

 ٠,٠٠٢ ١٠,١٣٨  ٢٩٠,٣٣١ ١ ٢٩٠,٣٣٧ المجموعة

    ٢٨,٦٣٨ ٥٧ ١٦٣٢,٣٥٢ الخطأ

    ٦٠  الكلي

 

  األصالة

 ٠,٤٣١ ٠,٦٢٨.  ١٥٨,٩٦٨ ١  ١٥٨,٩٦٨ المصاحب

 ٠,٠٠٠  ١٥,٩٧٨  ٤٠٤١,٩٧١ ١  ٤٠٤١,٩٧١ المجموعة

    ٢٥٢,٩٧٢ ٥٧  ١٤٤١٩,٤٠٨ الخطأ

    ٦٠  الكلي

  التفاصيل

 ٠,٣٤٣ ٠,٩١٤ ١٤٨,٥٧٥ ١ ١٤٨,٥٧٥ المصاحب

 ٠,٥٣١ ٠,٣٩٨  ٦٤,٧٢٧ ١  ٦٤,٧٢٧ المجموعة

   ١٦٢,٥٦٥ ٥٧  ٩٢٦٦,١٨٥ الخطأ

    ٦٠   الكلي

 الدرجة 
 الكلية

 ٠,٠٠٠ ٢٥,١٩٤  ١٩٥٢٨,٠١١  ١  ١٩٥٢٨,٠١١ المصاحب

 ٠,٠٠١ ١٢,٣٢٤ ٩٥٥٢,١٠٥  ١  ٩٥٥٢,١٠٥ المجموعة

   ٧٧٥,٠٩٨  ٥٧ ٤٤١٨٠,٥٨١ الخطأ

     ٦٠   الكلي

التحصيل 

 الدراسي

 ٠,٠٢٠ ٥,٧٣١ ٤٩٢.٠٢٩  ١  ٤٩٢,٠٢٩ المصاحب

  ٠,٣٦٥ ٠,٨٣٢ ٧١,٤٦٤  ١  ٧١,٤٦٤ المجموعة

   ٨٥,٨٥٤  ٥٧  ٤٨٩٣,٦٧٨ الخطأ
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     ٦٠   الكلي

المرونة وجود أثر ذي داللة إحصائية في درجات إلى  السابقشير نتائج الجدول ت  

 لتفاصيل ل، بينما اليوجد أثر دال بالنسبة )٠,٠٠١(عند  والطالقة )٠,٠٠٠١(األصالة عند و

الناتجة من تحليل التباين المصاحب لمتغير المجموعة ) ف(يث بلغت قيمة لمتغير البرنامج، ح

، والتفاصيل )١٥,٩٧٨(، واألصالة )١٠,١٣٨(المرونة و، )١٢,٠٧١(الطالقة : على التوالي

بين متوسط أداء ) ٠,٠٠٥(أقل من دالة عند مستوى داللة  اًأي أن هناك فروق ،)٠,٣٩٨(

الطالقة، المرونة، (اري والبعدي على قدرات التفكير االبتك المجموعة التجريبية للتطبيق القبلي

كما أنه ال توجد فروق دالة بين متوسط أداء المجموعة التجريبية  .والمجموع الكلي) األصالة

  . الثاني في مادة العلومدرجاتهم نهاية الفصل الدراسي الفصل الدراسي األول ونهاية لدرجات 
  

  لدراسةفروض انتائج  -  ٢

  :األولالفرض  -أ 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبيـة   "ينص الفرض على أنه  •

 ."والمجموعة الضابطة في التفكير االبتكاري في القياس البعدي

، ) وتنـي –مـان (اختبـار  باسـتخدامهذا الفـرض قـام الباحـث صحة للتحقق من و
  .يوضح النتيجة) ١٢(والجدول 



١٤٢ 
 

 

  

   )١٢(جدول   
   قدراتيف  البعديلفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس ا

 واجملموع الكلي تورانس للتفكري االبتكاريختبار ا
  

 
قدرةال  

 
المجموعة

 
 العدد

متوسط 

 الرتب
 قيمة
(U) 

مستوى 

 الداللة

  الطالقة
 ٣٨,٢٦ ٢٩ التجريبية

٠,٠٠١ ٢٢٤,٥٠٠ 
 ٢٣,٢٤ ٣١ الضابطة

  المرونة
 ٣٩,٢٨ ٢٩ التجريبية

٠,٠٠٠ ١٩٥,٠٠٠ 
 ٢٢,٢٩ ٣١ الضابطة

  األصالة
 ٣٩,٣٤ ٢٩ التجريبية

٠,٠٠٠ ١٩٣,٠٠٠ 
 ٢٢,٢٣ ٣١ الضابطة

  التفاصيل
 ٣١,٢٦ ٢٩ التجريبية

٤٢٧,٥٠٠ 
غير 

 ٢٩,٧٩ ٣١ الضابطة دالة

  الدرجة الكلية 

 للتفكير االبتكاري

 ٣٩,٣١ ٢٩ التجريبية
٠,٠٠٠ ١٩٤,٠٠ 

 ٢٢,٢٦ ٣١ الضابطة

    

وجود فروق بين درجات المجموعتين في اختبار التفكير  )١٢(يتضح من الجدول 

  :االبتكاري ، وهي كالتالي

في درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  )٠.٠٠١(ى فروق دالة عند مستوتوجد  - ١  

  .                             الطالقة لصالح المجموعة التجريبية الضابطة في

في درجات المجموعة التجريبية  )٠.٠٠٠١(فروق دالة عند مستوى توجد  - ٢  

  . والمجموعة الضابطة في المرونة لصالح المجموعة التجريبية

في درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  )٠.٠٠٠١(فروق دالة عند مستوى توجد  - ٣

  . الضابطة في األصالة لصالح المجموعة التجريبية

  . في درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التفاصيلالة فروق دال توجد  - ٤
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في درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  )٠.٠٠٠١(فروق دالة عند مستوى توجد  - ٥

  . الضابطة في الدرجة الكلية الختبار التفكير االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية

  
مستوى أن إلى شير هذا ي، %٨٠ألول بنسبة هذه النتيجة تشير إلى عدم تحقق الفرض او

ها المجموعة التجريبية أعلى من لدىنة واألصالة والدرجة الكلية للتفكير االبتكاري والطالقة والمر

ية على أفراد الجودة التعليم نظام ضمانالمجموعة الضابطة، مما يدل على تأثير برنامج  لدى

التفكير االبتكاري لدى األداء على اختبار توى ويعزو الباحث ارتفاع مس، المجموعة التجريبية

تعود التي التقليدية لطريقة ل الطريقة التي أتبعها المعلم والتي تعد مغايرةلى إالعينة التجريبية 

ناء تنفيذهم لألنشطة أث لهمتشجيع المعلم ب أتصف حيث خالل فترة تطبيق البرنامجعليها الطالب 

تنمية قدراتهم على اختيار البدائل وحل لهم لالفرصة  ي أتاحتوالتبيئة التعلم  ىأو المشاريع عل

إلى )  Forrester & Rinhard, 2000(رينهارد أشار فورستر و  وفي هذا الصدد .المشكالت

وتقديم المحتوى بصورة محببة، وذي معنى،  ،التدريس الفعال الذي يتصف بغياب التهديد أهمية

بأسلوب شيق تغلب عليه الممارسة ذية الراجعة مباشرة،، ومثيرات معرفية متنوعة، واستخدام التغ

كل ذلك يشجع ، أثناء تنفيذ األنشطة في التعامل مع المادة العلمية النفسعلى واالعتماد  .والتطبيق

 قدراتهم إظهارفي وبالتالي يسهم ذلك  بأنفسهموزيادة ثقتهم . الخاصة ى تكوين أفكار الطالبعل

     .الئهم في المجموعة الضابطةاالبتكارية بالمقارنة مع زم
  

 محتوىإلى التي تم التوصل إليها يمكن إرجاعها النتائج اإليجابية كما يرى الباحث أن 

األنشطة التعليمية، (والمتمثلة في الجودة التعليمية نظام ضمان البرنامج الذي اعتمد على تطبيق 

 بقدراتارتباط مكوناتها المختلفة ، ومدى )المشاريع التعليمية الصغيرة، واالختبارات القصيرةو

تنمية عدد كبير من  على المهامتنفيذ تلك  حيث أعتمدالتفكير االبتكاري المستهدفة في الدراسة، 

للنشاط أو للمشروع،  مأثناء تنفيذه الطالبالمواقف والقضايا والمشكالت التي يتعامل معها 

العلمية والفهم والتطبيق واالكتشاف  المالحظةالعقلية من ومهاراتهم  متثير قدراته وبالتالي

 تنفيذهمأثناء والمنافسة،  روح التساؤل متبعث فيهووالتدقيق والتقويم،  واالستدالل واالستنتاج

هم قدراتلمراحل المشروع، مما يجعلهم أكثر حيوية ونشاطاً ودافعية لتحسين  ملألنشطة ومتابعته

، )(Sternberg & Luppart ,1991ل والمتنوع األصياالبتكارية، وصوالً إلى األداء االبتكاري 

والمعرفية األنشطة التعليمية  بجانب الخبرات المتراكمة التي تم استثارتها من خالل العديد من

لمثل  الطالبتعريض ، لذا فإن بالمادة العلمية لمنهج العلوموالمواقف والمشكالت ذات العالقة 

 إظهاراالبتكارية، وتمكنهم من  قدراتهمستثارة سهم في ايالمشكالت والمواقف واألحداث، هذه 

النظرية أثناء الحصة الدراسية،  ، وعدم االكتفاء بطرح األفكارالتفكير االبتكاري قدراتالعديد من 
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من أسلوب يتم التحرر تعزز لديهم الرغبة في التعامل مع المواقف العملية التطبيقية، بحيث كما 

 الذي يتسم باألصالةتفكير الإلى  يعتمد على المسايرة والمجاراةالذي التبعية المعرفية، والتفكير 

   .والجدة
  

هذا وقد برزت مظاهر أثر برنامج نظام ضمان الجودة التعليمية في تنمية قدرات التفكير   

االبتكاري من خالل عدة مظاهر سلوكية الحظها الباحث على سلوك أفراد المجموعة التجريبية 

  :والتي منها

طالب الحماس والنشاط، حيث أتيحت لهم فرصة التعبير بحرية وبالطريقة ظهر على ال .١

 .التي يراها هو من وجهة نظره

 .كان األداء أسرع والتفاعل اكبر بين جميع أفراد المجموعة .٢

خالل عملية التعليم في مواقف حياتهم عليها  اإستخدام الطالب للمهارات التي تدربو .٣

يث بعض الطالب مع الباحث خالل فترة اللقاءات ، وقد أتضح ذلك من خالل حداليومية

أن تكون جميع دروسهم عملية وفي المعمل وأن تتاح  خارج موقع التدريب من أنهم يتمنو

لهم فرصة أداء األنشطة التعليمية والمعرفية بالصورة العملية والمخبرية، وأنهم يفكرون 

 .المنزلاستغالل هذه الخبرة في أداء بعض مهامهم المخبرية في في 

كذلك أظهر الطالب تقديرهم للمعلم الذي أتاح لهم فرصة المشاركة وأتاح لهم التعبير  .٤

  .بحرية مع احترام آرائهم ومشاركاتهم

      

الدراسات السابقة نتائج بعض مع ما توصلت له في مالمحها العامة هذه النتيجة اتفقت و

كل دراسة ، كدف لتنمية االبتكارخاصة تهفي برامجها العامة التي اعتمدت على تطبيق أنشطة 

 ،ابراهيم ؛١٩٩٤ ،عبد رب النبي ؛١٩٩٠ ،عبده ؛١٩٨٦، انسعف ؛١٩٨١، آللوسيا(من 

   ).٢٠٠٥ ،سيف ؛٢٠٠٠ ،الخضرنوال  ؛١٩٩٧ ،سميسم ؛١٩٩٦

  

في مستوى   اًملموس اًتحسن التي أظهرت) ١٩٨٩(السيد دراسة اتفقت أيضاً مع نتائج كما 

دراسة و. تنفيذ البرامج واألنشطةتجريبية على اختبار تورانس بعد أداء أفراد المجموعة ال

فعالية البرنامج التعليمي في تنمية التفكير االبتكاري لدى التي أكدت على ) ١٩٩٨(الحمودة 

  .أطفال الروضة لصالح المجموعة التجريبية
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ة بين وجود فروق دال عدمأظهرت مع نتائج بعض الدراسات التي  واختلفت هذه النتيجة

التفكير  متوسطات درجات أفراد العينة التجريبية ودرجات أفراد العينة الضابطة في درجات

 لين ؛١٩٩٩ ،أحمد ؛١٩٨٦ ،عواض ؛١٩٨٤ ،الطنطاوي(كل من االبتكاري، مثل دراسة 

  . )Lin,et al,2003، وآخرون
  

فاصيل فإن الضابطة في الت –أما بالنسبة لعدم وجود فروق بين المجموعتين التجريبية   

  :ذلك قد يرجع إلى

أن التفاصيل من المهام التي تأتي في آخر ما يقوم به الطالب من أداء فربما لم تعطى 

 –االهتمام الكافي من قبل المجموعة التجريبية، حيث الحظ الباحث أن أفراد المجموعة التجريبية 

ليها اختبار تورانس، كذلك الضابطة لديهم نوع من االستغراب من طبيعة النشاطات التي أشتمل ع

اعتقاد أفراد العينتين أن الشكل العام للنشاطات ومتطلباتها قد تكون متقاربة، كما أن االهتمام قد 

  .يكون منصب على التركيز على أساسيات األشكال دون االهتمام بتفاصيلها
  

 :الفرض الثاني -ب 

المجموعتين التجريبية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين" ينص الفرض على أنه •

  ."في القياس البعدي )مادة العلوم( والمجموعة الضابطة في التحصيل الدراسي

نظرًا ألن  )وتني –مان (هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار صحة للتحقق من و      

 .يوضح النتيجة) ١٣(والجدول  .المجموعتين غير مرتبطتين والعدد صغير ولم تتحقق االعتدالية

  )١٣(جدول   
  تحصيلالدرجات الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  

  نهاية الفصل الدراسي الثانيأعمال يف  
  

 
 درجات تحصيل 

في مادة العلومالطالب   
 

المجموعة
متوسط 

 الرتب
 قيمة
(U) 

مستوى 

 الداللة

  أعمال 

  نهاية الفصل الثاني

 التجريبية

٢٩= ن  
٣٢,١٧ 

٠,٤٧ ٤٠١,٠ 
ضابطةال  

٣١= ن  
٢٨,٩٤ 
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تحصيل ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أننجد ) ١٣(وبالنظر للجدول  

 ادة العلوماالختبار النهائي لملفصل الدراسي الثاني في لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .كلياً اًتحقق الثاني،  مما يعني تحقق الفرض وفي أعمال الفصل
  

أشارت إلى أن  التي )Lin,et al, 2003( وآخرون مع دراسة لين النتيجة هذهتتفق و

  . البرنامج المستخدم في الدراسة لم يعزز تغيرات على التحصيل الدراسي ألفراد عينة الدراسة

كما يمكن أن يفسر الباحث ذلك في ضوء أن تطبيق برنامج نظام ضمان الجودة التعليمية 

ألن التحصيل الدراسي من . قياس آثار نمو التحصيل الدراسيبحاجة إلى وقت كاف حتى يمكن 

القدرات العقلية التي تحتاج إلى جميع مستويات العمليات العقلية المعرفية األولية فيها والمتقدمة 

إضافة إلى أن طبيعة صياغة األسئلة والطرق التي تجري بها االختبارات تلعب دوراً فاعالً في 

الطريقة واحدة تجري في أجواء واحدة، فإنه ال يتوقع أن تكون هناك  الفروق، فإذا كانت إيجاد

فورق خصوصاً إذا علمنا أن الباحث قد أعتمد على متوسط مجموعة أداء الطلبة على اختبارات 

نهاية الفصل في مادة العلوم والتي تتسابه في طبيعتها وظروف إجرائها وطريقة تصحيحها لجميع 

  .وا من المجموعة التجريبيبة أو الضابطةطالب الصف األول سواء كان
  

 –ويود أن يشير الباحث إلى أنه بالرغم من عدم وصول الفروق بين المجموعة التجريبية 

الضابطة إلى مستوى الداللة اإلحصائية، إال أنه كانت هناك فروق واضحة بين المجموعتين 

إلى أنه ال يمكن أن نقلل من  الضابطة في صالح المجموعة التجريبية، وهذا يؤكد –التجريبية 

قيمة برنامج نظام ضمان الجودة التعليمية، إل أننا نعتقد بأنه يحتاج إلى وقت أكبر، وأنه ال يتم 

  .االعتماد على االختبارات التي يقوم بإعدادها المعلم

؛ ١٩٧٧، الجبوري(مثل  السابقة الدراسات نتائج ما توصلت له العديد منال تتفق مع و

والتي  .)٢٠٠٢ ،العيوني ؛٢٠٠٢ ،أدريس ؛٢٠٠٠، فودة ؛١٩٩٥ ،حسين ؛Doty,1985 ،دوتي

أظهرت وجود فروق دالة بين درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج أو 

  .مع مالحظة أن تلك الدراسات لم تطبق برنامج إديكسل .النشاط
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  :الثالثالفرض  -ج
ق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي ال توجد فرو"ينص الفرض على أنه  •

 ".في التفكير االبتكاري لدى المجموعة التجريبية

نظرًا ألن  ،)ولكوكسون(هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار صحة للتحقق من 

 .يوضح النتيجة) ١٤(والجدول  ،المجموعتين مرتبطتين والعدد صغير ولم تتحقق االعتدالية
 

   )١٤(جدول   
  على اختبار  لمجموعة التجريبيةل والبعديبني القياس القبلي الفروق 

  التفكري االبتكاري قدرات
  

 
 القدرات

 

وعة ممتوسطات المج

متوسط الرتب  التجريبية

 السالبة

متوسط 

الرتب 

 الموجبة

مستوى 

 الداللة
 البعدية القبليية 

 ٠,٠٠٨ ٧ ٢٢  ٢٢,٣٤  ١٧,٣٨  الطالقة

 ٠.١٦٧ ١٠ ١٧  ١٨.٧٩ ١٦.٤٨  المرونة

 ٠,٠٠٣ ٧ ٢٢  ٤١,٦٢ ٣٠,٣١  األصالة

 ٠,١٤٤ ١٦ ١٣  ٢٢,٢٨ ٢٦,٠٤  التفاصيل

  الدرجة الكلية

 للتفكير االبتكاري
٠.٠١٠ ٢٠ ٩  ١٠٩.٤٤ ٨٨.٩٣ 

 
 

للمجموعة  التطبيق القبلي والبعديوجود فروق بين درجات  )١٤(يتضح من الجدول 

  :هي كالتالي، والتجريبية على اختبار التفكير االبتكاري

التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة في درجات  )٠.٠١(فروق دالة عند مستوى توجد  - ١  

  .                             التطبيق البعديفي الطالقة لصالح التجريبية 
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في درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في فروق دالة توجد ال  - ٢  

  .                             يق البعديالمرونة لصالح التطب

في درجات التطبيق القبلي والبعدي  )٠.٠٠٥(أقل من فروق دالة عند مستوى توجد  - ٣

  .                             للمجموعة التجريبية في األصالة لصالح التطبيق البعدي

.                       ة التجريبية في التفاصيلفي درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعفروق دالة ال توجد  - ٤

في درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة  )٠.٠١(فروق دالة عند مستوى توجد  - ٥

  .                             التجريبية في الدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي

ر برنامج يتأثمما يشير إلى % ٦٠بنسبة  ثالثالوهذه النتيجة تشير إلى عدم تحقق الفرض       

التفكير  قدراتمتوسطات درجات كما يالحظ بصورة عامة أن الجودة التعليمية، نظام ضمان 

التطبيق صالح تشير إلى  التطبيق القبلي والبعدياالبتكاري منفصلة والدرجة الكلية لالختبار بين 

  .ثل المرونة والتفاصيل، وإن كان بعضها لم يرق إلى مستوى الداللة مالبعدي

تنمية  األثر اإليجابي للبرنامج فيبصورة عامة يتضح من نتائج الفرض الثالث وبذلك     

 Creative" القوة االبتكارية"التفكير االبتكاري ومنها األصالة التي تعتبر وإظهار قدرات 

Strength  كل يؤكد عليها ي األهمية التالقدرة ذات ارتباطاً باالبتكار، وهي  القدراتوأكثر

، موني ؛Guilford,1962، جيلفورد( المشتغلين في ميدان التفكير االبتكاري أمثال

Moony,1963تورانس ؛، Torrance,1966 ( ،جيلفورد إلى أن المبتكر ذو  حيث أشار

بالنسبه له،  األفكار التي يولدها جديدةتفكير أصيل، أي أنه ال يكرر أفكار المحيطين به، فتكون 

أثر أظهار في ذات األهمية  القدرةتعتبر األصالة كما أن ا بالنسبة لإلطار الثقافي العام، وربم

إنتاج أفكار علمية جديدة غير مألوفة أثناء تنفيذه في تنمية قدرة الطالب على ساعد يما برنامج 

ضايا حلول جديدة للقعلى تقديم واقتراح و، الصغيرةلألنشطة التعليمية أو للمشاريع التعليمية 

العلمية على اعتبار أن تلك القضية هي قضية علمية يتعرض لها ألول مرة، فهو يمارس دور 

يالحظ  فهوالمبتكر والمكتشف في آن واحد أثناء تنفيذه لألنشطة العلمية أو متابعته للمشروع، 

م ويت. ويدرك ويفسر ويحلل ويطبق قوانين علمية تسهم في توضيح تلك الظواهر العلمية الفريدة

إشاعة جو التعاون ونفسي وحرية الحوار والتفكير والنقاش الطمئنان يسوده اإلكل ذلك في جو 

  . بين أفراد فريق النشاط

رغم اختالف طبيعة  -في مالمحها العامة بعض نتائج الدراسات السابقةوهو ما دعمته 

 ؛١٩٩٩ ،ةكوس سوسن ؛١٩٩٨ ،لحموديا(مثل  -البرامج في تلك الدراسات والدراسة الحالية

  .)٢٠٠٥ ،سيف
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  :الرابعالفرض  - د
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي "ينص الفرض على أنه  •

 ".في التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبية

، والجـدول  )ويلكوكسـون (هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار صحة للتحقق من       

  .يوضح النتيجة) ١٥(

  )١٥ (جدول  
   والبعديالقبلي  درجات حتصيل طالب اجملموعة التجريبية بني الفروق 

 يف مادة العلوم

 
الفصل 

 الدراسي

متوسطات تحصيل المجموعة 

في مادة العلوم التجريبية  

متوسط الرتب 

 السالبة

متوسط الرتب 

 الموجبة
مستوى 

 الداللة

 ٣٦,٥٣  األول

٠.١٥ ١٧ ٩ 

 ٣٨,٣٤  الثاني

 
بين  دالة إحصائياً فروقه ال توجد نجد أنوف س )١٥(فحص نتائج الجدول حين نت

طالب الدرجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية للفصل الدراسي األول ودرجات تحصيل 

  .الرابع، مما يعني تحقق الفرض  للفصل الدراسي الثاني
  

ب في ل الطاليوهذا يعني عدم حدوث أي تغير ذي داللة إحصائية في درجات تحص

 ،والمشاريع ،األنشطة(الجودة التعليمية  برنامج نظام ضمانالمجموعة التجريبية بعد تنفيذ 

إرتفاع في األداء على اختبارات ظهر لديهم ، مما يعني أن الطالب وإن )واالختبارات القصيرة

تبارات التحصيل الدراسي، وهذا يعزى لطبيعة االخفي زيادة  فإن ذلك ال يعنيالتفكير االبتكاري 

وهذا يؤكد أن . ال تختلف في جوهرها وطبيعتها وإجراءاتها التيو التحصيلية بصورتها الحالية

طبيعة االختبارات التي يقوم بإعدادها المعلم تكون عادة معدة في ضوء السياسة التعليمية وطرق 

 سي الثانيوبالرغم من أن متوسط األداء في الفصل الدرا. التدريس التي تتبع في تدريس المواد

كان أعلى من األول إال أنه لم يصل إلى مستوى الداللة، ولكن هناك إشارة إلى  في مادة العلوم

وتتفق هذه النتيجة  . أن األداء بعد التعرض للبرنامج كان أفضل مما كان عليه في المرة األولى
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لم والتي ) Lin, et al ,2003( وآخرون لين دراسةنتائج مع ما أظهرته في مالمحها العامة 

  .تظهر أي تغيرات في درجات التحصيل الدراسي القبلي والبعدي

  

  :اخلامسالفرض  -هـ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في " ينص الفرض على أنه  •

 ".الضابطةالتفكير االبتكاري لدى المجموعة 

  

) ١٦(، والجـدول  )ويلكوكسـون (ار هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبصحة للتحقق من 

 .يوضح النتيجة

  ) ١٦ (جدول     
  على اختبار  الضابطةلمجموعة ل والبعديبني القياس القبلي الفروق  

  االبتكاريالتفكري  قدرات 
  

 
 القدرات

 

 متوسطات المجموعة 

متوسط الرتب  الضابطة

 السالبة

متوسط الرتب 

 الموجبة
مستوى 

  الداللة
 البعدية القبلية 

 ٠.٧٦٧ ١٢ ١٣ ١٥,٣٢  ١٤,٧٧  الطالقة

 ١,٠٠٠ ٠ ٠ ١٣,٠٦  ١٣.٠٦  المرونة

 ٠,٧٠٩ ١٣ ١٤ ٢٣,٤٢  ٢٢,٢٩  األصالة

 ٠,٧٢١ ١٤ ١٥ ٢٣,٩٧  ٢٢,٨٤  التفاصيل

  الدرجة الكلية

  للتفكير االبتكاري
٠,٧٢٩ ١٧ ١٢ ٧٥,٧٧  ٧٦,٦١ 
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لقبلي والبعدي بين القياس ا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً )١٦(الجدول  يشير

 ،والمرونة ،الطالقة(التفكير االبتكارية منفردة  قدراتوالدرجة الكلية للتفكير االبتكاري 

 .تحقق الفرض الخامسيشير إلى وهذا  ،للمجموعة الضابطة )والتفاصيل ،واألصالة
  

ال قـد  تخدمة حالياً في مدارسنا سأساليب التدريس المإلى أن  ىبالدرجة األوليشير وهذا   

 عديـدة السـلبيات  بعض ال، بجانب بالصورة المأمولة مي قدرات التفكير االبتكاري لدى الطالبنت

فرصـة  الال توفر الجو اإليجـابي التاحـة    بيئة غير فاعلة مثل تتوفر في البيئة الصفية،  والتي

، واستمرار المعلمين في االعتماد علـى الطـرق التقليديـة    للتفكير بصورة غير مألوفةللطالب 

، )١٩٩٨( دراسة علي والغنام نتائج وهذا ما أوضحته ،لجة المادة الدراسية من شرح وتلقينلمعا

تـدور  التـي  نشطة لألفاء المعلمين األكْمحدودية استخدام  أوضح Torranceتورانس   كما أن 

عـادة  ة يهتم فيهـا المعلـم   حبطمن مواقف مالمناخ الصفي ود وما يس، حول التفكير االبتكاري

المناسـبة للعمليـة    النفسـية بتيسير الظروف الصفي بشكل أساسي أكثر من اهتمامه  االنضباطب

كـل  إن ، )١٩٩٩؛ جروان، ١٩٩٠الكناني، (، والحرية النفسيةالنفسي االطمئنان: مثل االبتكارية

وهذا يؤكـد أهميـة    .ال تساعد في تحرير الطاقة العقلية المبتكرةمجتمعة أو بعضها هذه العوامل 

  .إظهار قدرات التفكير االبتكاريالتي تعمل وتؤدي إلى  ة والمشاريع التعليميةتفعيل األنشط
  

  :السادسالفرض  -  و
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في " أنه على الفرض ينص  •

  ".التحصيل الدراسي لدى المجموعة الضابطة

) ١٧(، والجدول )ويلكوكسون(بار للتحقق من هذا الفرض قام الباحث باستخدام اخت  

  .يوضح النتيجة
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  )١٧(جدول 
   والبعديالقبلي   اجملموعة الضابطةدرجات حتصيل طالب بني الفروق  

  يف مادة العلوم
  

 
الفصل 

 الدراسي

متوسطات تحصيل المجموعة 

في مادة العلوم الضابطة  

متوسط الرتب 

 السالبة

متوسط الرتب 

 الموجبة
مستوى 

 الداللة

 ٣٤,٤٨  لاألو

٠,٠٦ ١٩ ١٠ 

 ٣٨,٧٤  الثاني

 
 

بين درجات تحصيل طالب  عدم وجود فروق دالة إحصائياً إلى) ١٧(الجدول شير ي

في مادة العلوم،  الدراسي الثاني الفصلودرجات لفصل الدراسي األول ل الضابطةالمجموعة 

إلجراء قد ال تؤدي إلى وكما أوضحنا سابقاً أن نمطية االختبار من حيث األداء والشكل وطريقة ا

  .وجود فروق
    

وبالرغم من أن األداء في الفصل الثاني كان أعلى من األول ولكن لم يرق إلى مستوى 

وقد تنبه الباحث إلى أنه كان من األفضل أن . يشير بصورة عامة إلى أداء أفضل ال أنهالداللة 

استه ولكن نظراً ألن الدراسة يقوم ببناء اختبار تحصيلي خاص بمادة العلوم واستخدامه في در

مطالبين بالكثير من  الطالب كانوا جريت في نهاية العام وقرب االختبارات النهائية، كما أنأ

الواجبات وأداء االختبارات الدورية لجميع المواد مما شكل صعوبة في تطبيق أي اختبار 

   .تحصيلي في تلك الفترة
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  السادسالفصــــــــــل 
  
  
  

 لنتائجملخص ل -

 التوصيات -

  املقرتحات -
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  :ملخص النتائج - 
  :هي كالتالينتائج الدراسة ما أسفرت عنه 

 اختبار التفكير االبتكاري درجاتفي  )٠.٠٠٠١(عند مستوى توجد فروق دالة  .١

 .لصالح المجموعة التجريبيةفي التطبيق البعدي  لمجموعتين التجريبية والضابطةل

ية بين درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ .٢

 .في التحصيل الدراسي في أعمال الفصل الدراسي الثاني في مادة العلوم

لمجموعة اختبار التفكير االبتكاري لفي درجات ) ٠.٠١(دالة عند مستوى توجد فروق  .٣

 .لصالح التطبيق البعدي التجريبية للتطبيق القبلي والتطبيق البعدي

جد فروق ذات دالة إحصائية بين درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية ال تو .٤

 .للفصل الدراسي األول ودرجات تحصيل الطالب للفصل الدراسي الثاني

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في التفكير االبتكاري لدى  .٥

 .المجموعة الضابطة

ة بين القياس القبلي والبعدي في التحصيل الدراسي لدى ال توجد فروق ذات داللة إحصائي .٦

 .المجموعة الضابطة
  

  :التوصيات - 
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يأتي

مهارات األنشطة والمشاريع والواجبات والمهام مجموعة من الدراسية  الكتبتضمين  -

وتقنيات  تدريس الحديثة، باإلضافة ألساليب الالتدريس في ضوء معايير الجودة التعليمية

تتناسب وبوجه عام،  الطالبتفكير  قدراتتساعد في إكساب وتنمية  والتي التدريس الحديثة،

 .ومتغيرات العصر مع حاجات التقدم العلمي

بارات تعكس مستويات تفكير الطالب النظر في أسلوب تقييم الطالب من خالل اخت إعادة -

 .الفهمالمختلفة وليست القاصرة على المعرفة و

، وطرائق تعليمية قائمة على حل الممارسة العملية توجيه المدارس إلى ضرورة استخدام  -

المشكالت التي تنمي عند الطالب مهارات المالحظة والتفكير العلمي ومهارات المبادرة 

 .والحوار اإليجابي
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لتمكن من تنمية تنفيذ جميع األنشطة العملية التي يشير إليها كتاب العلوم من قبل المعلمين، ل -

، التفكير االبتكاري لدى طالب تلك المراحل على مستوى المملكة العربية السعودية قدرات

 .وأن ال تكون مناهج تلقينية

الطالب  إتقانإقرار االختبارات األسبوعية القصيرة أو اليومية القصيرة بحيث تساهم في  -

عينه عند تطبيق المفهوم العلمي قبل تراكمها خالل الفصل الدراسي، وت للمعلومات العلمية

 .أثناء تنفيذه للنشاط أو المشروع

التي تسهم في تنمية والمشاريع الصغيرة تضمين مقررات العلوم األنشطة التعليمية المنوعة  -

 .لدى الطالب التفكير االبتكاري قدرات

 تدريب الطالب على تنفيذ مشاريع متوازية مع المقررات الدراسية للتعرف على مستوى -

  ).تطبيق التعلم(انتقال أثر التعلم 

المختلفة التي تستدعي استخدام  االختباراتتوجيه المعلمين إلى ضرورة وضع أسئلة تدريب و -

 .المختلفة من تطبيق وتحليل وتركيب وتقويمالتفكير  قدرات

تدريب المعلمين في كيفية جعل الطالب يهتمون بالممارسة أكثر من اهتمامهم الستماع  -

 .النتباه نحو الملقيالدرس وا

ممارسة الطالب للتجارب والمشاريع حتى يمكن تنمية حب البحث واالستقصاء تعزيز  -

، بحيث يمكن تهيئة جيل يكون مهيئاً للتطور وكيفية التعامل مع )التعلم التفاعلي( والمالحظة

 .المستقبل

 .يميةتأكيد ضمان الجودة التعليمية واعتمادها من قبل جهات ضمان الجودة التعل -

المادية والبشرية لتشجيع المعلمين من تنفيذ األنشطة العملية والمشاريع  اإلمكاناتتهيئة جميع  -

، وتهيئة األجواء ، من مختبرات وتجهيزات ومستلزمات أخرى ومختصينالصغيرةالتعليمية 

 .المدرسية المناسبة التي تحث على الصبر والتعاون وقبول الرأي اآلخر

الطالب من مشاهدة بعض األنشطة  لتمكينالفصول الدراسية والمختبرات تفعيل االنترنت في  -

وخصوصاً مع توفر الشبكة  العلمية والظواهر التي يصعب تنفيذها داخل مختبر المدرسة

،  Virtual labالعنكبوتية يمكن تنفيذ كثير من التجارب من خالل المختبرات االفتراضية 

من خالل مشاهدات عيانية تسهم في فهم الظاهرة  مما يساعد في تقريب المفاهيم العلمية

  .المستقبلية مفي النهاية من االستفادة منها في دراساته مالعلمية ، التي تمكنه

تحويل مناهج العلوم لمناهج إثرائية  وليست تحصيلية تعتمد على تلقين الطالب المادة العلمية   -

التفكير االبتكاري التي تجعله  راتقدتشبه في ذلك مادة المطالعة، بحيث تنمي في الطالب 

  .وراء المعرفة يرتقي للمستوى المناسب لعصر ما
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لمتابعة أداء الطالب وتحصيلهم الدراسي ومراقبة  االهتمامتوجيه المدارس إلعطاء مزيد من  -

كافة العمليات المرتبطة بأدائهم، وضبطها، وتقويم نتائجها بصورة مستمرة، ومطالبة المعلمين 

تهم ألداء طالبهم، وذلك بالحرص على حفزهم لبذل قصارى جهدهم لبلوغ أقصى برفع توقعا

 .، وليس االعتماد على التقييم الذي يهتم بالحفظ واالسترجاعالمنتج إتقانمستويات 

بحيث يتم زيادة نصيب األنشطة والمشاريع  التقييمتغيير أسلوب توزيع نسب درجات  -

الدرجات التشجيعية بحيث يكون نصيبها أكبر من من  والتطبيقات العملية المنزلية والمدرسية

  .ضمن ضوابط علمية واضحةوذلك االختبارات درجات 
 

  :حةاملقرتالدراسات  -
  

  :ما يلييقرتح الباحث 
  .ب والطالبات في مراحل التعليم العامالطالمثل هذه الدراسة على دراسات إجراء  .١

في المملكة العربية  كليات المعلمينطالب الجامعات و مثل هذه الدراسة علىدراسات إجراء  .٢

 .السعودية

 بالمنتج بعد تنفيذ األنشطة والمشاريع  االهتمامإجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتناول  .٣

 . دراسية أخرى والتحصيل وعالقاتها بمتغيرات

البتكار إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول دراسة أثر تنفيذ األنشطة العملية في تنمية ا .٤

 .فة، وضمن المواد التعليمية المختلفةوالتحصيل الدراسي، في المراحل الدراسية المختل

 .دراسة أثر تطبيق المختبرات االفتراضية لتدريس العلوم في تنمية التفكير االبتكاري .٥
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 قائمة املراجع
 

  العربية واألجنبية
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  :عـــــــــاملراج

    

  :املراجع العربية: أوالً 
 .القرآن الكريم .١

: القاهرة. مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي). ١٩٩١(أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال  .٢

 .مكتبة األنجلو المصرية

دراسة  .الطالب لدى االبتكار تنمية في الرياضيات معلم دور ).١٩٩٢ (محبات عميرة، أبو .٣

 .ةالتربوي للبحوث قوميال المرآز: القاهرة. العام والتعليم االبتكار مؤتمر. تجريبية

تحقيق بعض أهداف تدريس  يالعلمية ودورها ف األنشطة). ٢٠٠٢(إدريس، منال محمد  .٤

كلية  .غير منشورة رسالة ماجستير .دراسة تحليلية تقويمية .العلوم بالمرحلة اإلعدادية

  .جامعة المنصورة. التربية

: عمان. أنشطة إثرائية: ضياتتنمية مهارات التفكير في الريا). ٢٠٠٥(آل عامر، حنان سالم .٥

   .للطباعة والنشر ديبونو

استخدام بعض األنشطة واألساليب التعليمية في  أثر). ١٩٨١(، صائب أحمد اآللوسي .٦

رسالة دكتوراه . تدريس العلوم على تنمية قدرات التفكير االبتكاري لتالميذ الدراسة االبتدائية

 .جامعة بغداد .غير منشورة

دراسة ثقافية مقارنة بين الطلبة : التفكير االبتكاري). ١٩٨٩(زة أمير خان، محمد حم .٧

 .١١٥-٩٥ص  ص .) ١(، العدد١٧مجلة العلوم االجتماعية،المجلد. السعوديين والنيجيريين

المصور النسخة " تقنين اختبار تورانس للتفكير االبتكاري"). ١٤١١(أمير خان، محمد حمزة  .٨

. السنة الثالثة. مجلة جامعة أم القرى. العربية السعودية بية من المملكةعلى المنطقة الغر) أ(

  .٣٠٣- ٢٤١ص ص  ).٤(العدد 

التعليم والعالم . نموذج الجودة النوعية: نظام التعليم في سنغافورة). ٢٠٠٠(بان، دافني  .٩

 . مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية: أبو ظبي. تحديات األلفية الثالثة: العربي

ترجمة وتقديم أحمد . معايير لتقويم جودة التعليم). ١٩٩٧(، فلريس و سالي، براون .١٠

  .دار البيارق: بيروت. مصطفى حليمة
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وزارة : الرياض .سلسلة كتاب المعرفة. وأد مقومات اإلبداع). ٢٠٠٠(البليهي، إبراهيم  .١١

  .المعارف بالمملكة العربية السعودية

إلمارات للموهوبين في رعاية شؤون دور جمعية ا). ٢٠٠٦(البيلي، محمد عبد اهللا  .١٢

ورقة مقدمة للمؤتمر اإلقليمي العلمي الموهوبين في الدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

   .مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين: جدة .للموهبة

 . النهضةدار  :القاهرة. قراءات في تنمية التفكير). ١٩٩٧(جابر، عبد الحميد جابر  .١٣

 .دار الكتاب الجامعي :العين. الموهبة والتفوق واإلبداع). ١٩٩٨(وان، فتحي جر .١٤

دار : اإلمارات العربية المتحدة. مفاهيم وتطبيقات: تعليم التفكير ). ١٩٩٩(جروان، فتحي  .١٥

 .الكتاب الجامعي

 النهضة مكتبة :القاهرة. واالستراتيجيات يةالنظر األسس: التفكير ). ١٩٩٦ (مجدي حبيب، .١٦

 .يةالمصر

أثر استخدام مجموعة من األنشطة التي تعتمد في معالجتها ). ١٩٩٥(حسين، جابر عبد اهللا  .١٧

لموضوع المتجهات على التكامل بين الجبر والهندسة على تحصيل طالب الفرقة األولى 

. )٢٩(العدد . المجلة العلمية. بكليات التربية شعبة تعليم ابتدائي أدبي في موضوع المتجهات

  .نصورةجامعة الم

أثر برنامج تعليمي في تنمية التفكير االبداعي ). ١٩٩٨(الحمودي،  نهى مصطفى يوسف  .١٨

. كلية العلوم التربوية. رسالة ماجستير غير منشورة. لدى أطفال السنة الثانية في الروضة

 .الجامعة األردنية : عمان

في تدريس فاعلية استخدام بعض األنشطة اإلثرائية )." ٢٠٠٠(الخضر، نوال سلطان  .١٩

الرياضيات على التحصيل الدراسي والتفكير االبتكاري لدى تلميذات الصف األول المتوسط 

  .كلية التربية للبنات ببريدة .رسالة ماجستير غير منشورة". بمنطقة القصيم

ديبونو للطباعة : عمان .تعليم التفكير االبتكارى والناقد ).هـ ١٤٢٦(الخضراء، فادية  .٢٠

 . والنشر

مؤشرات جودة مخرجات التعليم العالي بدول مجلس ). ٢٠٠١(خضير سعود الخضير،  .٢١

 .١١٧ -١٣ص ص .  ٥٣العدد . التعاون  .التعاون



١٦٠ 
 

. اختبار القدرة على التفكير االبتكاري :بحوث نفسية وتربوية). ١٩٨١(خير اهللا، سيد  .٢٢

  .دار النهضة العربية :بيروت

 دار الفكر العربي :القاهرة .علم النفسالمدخل إلى . )١٩٨٩(عبد العزيز  حسين الدريني،  .٢٣

غسان عبد الحي أبو . د: ترجمة .  االبتكار العام والخاص). ١٩٨٩(روشكا، الكسندرو  .٢٤

  . )١٤٤(، عدد عالم المعرفة: الكويت. فخر

. ةالعبقرية واالبتكار والقياد. شاكر عبد الحميد :ترجمة . )١٩٩٣(سايمتن، دين كيث  .٢٥

  .)١٧٦(ة،عدد عالم المعرف: الكويت

تطوير برامج التعلم الذاتي باستخدام ). ٢٠٠٠(السباعي، أحمد جاسم والنعيمي، نجاح محمد  .٢٦

- ٩١، ص ص ) ٧٩(عدد ، رسالة الخليج العربي، بعض أنماط االختبارات الموضوعية

١٢٨ .  

العالقة بين بعض طرق التدريس االبتكارية وقدرات ). ١٩٨٦(سعفان، محمد إبراهيم حلمي  .٢٧

. تالتفكير االبتكاري والتحصيل في اللغة اإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة بالكويالطالب على 

  . جامعة الكويت. رسالة ماجستير غير منشورة

: القاهرة. التفكير االبتكاري باستخدام الصور). ١٩٧١(سليمان، عبد اهللا وأبو حطب، فؤاد  .٢٨

 . مكتبة االنجلو

تراتيجيات لتعليم الموهوبين وتنمية عقول المستقبل اس). ١٩٩٩(سليمان، علي السيد  .٢٩

 .الصفحات الذهبية: الرياض. راالبتكا

من خالل  يبرنامج مقترح لتنمية القدرة على التفكير االبتكار). ١٩٩٧(سميسم، أحمد حسن  .٣٠

جامعة  .كلية التربية .غير منشورة رسالة دكتوراة. المرحلة اإلعدادية يتدريس العلوم ف

  .المنصورة

بعض برامج تنمية القدرة على التفكير االبتكاري لدى األطفال ). ١٩٨٩( السيد، رأفت رخا .٣١

جامعة . كلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة. الصم بمرحلة التعليم األساسي

  . المنصورة

فعالية األلغاز الرياضية في تنمية التفكير االبتكاري ). ٢٠٠٥(سيف، خيرية رمضان  .٣٢

، مجلة دراسات البات المرحلة المتوسطة بدولة الكويتواالتجاه نحو الرياضيات لدى ط

ص .الكويت. ، المجلس النشر العلمي، جامعة الكويت)١١٧(الخليج والجزيرة العربية، العدد 

 .٨٣- ٥١ص 
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:  القاهرة. بين النظرية والتطبيق: التعليم الجامعي والتقويم الجامعي: )٢٠٠١(شحاتة، حسن  .٣٣

  .مكتبة الدار العربية للكتاب

تصميم برنامج تعليمي مرتكز على نتائج الدراسات واألبحاث ). ٢٠٠٦(، عطاشطل .٣٤

مؤسسة الملك . ورقة مقدمة للمؤتمر اإلقليمي العلمي للموهبة. واستخدام التكنولوجيا الحديثة

 .عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين

ورقة مقدمة . واالبتكارتعليم التفكير من أجل التنمية ). ٢٠٠٦(صبحي، تيسير ويامين  .٣٥

  .مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين: جدة .للمؤتمر اإلقليمي العلمي للموهبة

 يالعالقة بين استخدام الطريقة الكشفية ف) ). ١٩٨٤(الطنطاوي، رمضان عبد الحميد  .٣٦

ة رسال .ياإلعداد يلتالميذ الصف الثان يتدريس العلوم وتنمية القدرة على التفكير االبتكار

   .جامعة المنصورة .كلية التربية .ماجستير غير منشورة

: الرياض). ١٥٦(سلسلة المعرفة، عدد. تعلم بمعنى الخبرة). ٢٠٠٨(الصفدي، أحمد عضام .٣٧

 .وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. قدرات التفكير االبتكاري. )٢٠٠٥( عبادة، أحمد .٣٨

تنمية أنماط التفكير لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم ). ١٩٩٤(رب النبي، محسن أحمد  عبد .٣٩

  .جامعة المنصورة رسالة دكتوراه غير منشورة،. األساسي

استخدام القصص في تنمية االبتكارية لدى تالميذ ). ١٩٩٠(عبده، محمد عبد المطلب جاد  .٤٠

   .جستير غير منشورة، جامعة المنصورةرسالة ما. التعليم األساسي المحرومين ثقافياً

أثر استراتيجيتي التفكير االستقرائي والتفكير الحر في ). ٢٠٠٤(عبيد، إدوارد شحاته  .٤١

التفكير الناقد واإلدراك فوق المعرفي والتحصيل لدى طلبة المرحلة األساسية في مادة 

 .جامعة عمان العربية .دكتوراه غير منشوررسالة . األحياء

موجهات عامة للموجهين : إستراتيجية تدريس المفاهيم )٢٠٠٥(ختار نور الدين م ،عثمان .٤٢

  .وزارة التربية والتعليم :دولة اإلمارات العربية المتحدة .لتدريب المعلمين

دار الفكر للطباعة والنشر  :عمان.المدرسة وتعليم التفكير ).١٩٩٦(عدس، محمد عبد الرحيم .٤٣

 .والتوزيع

النموذج البنائي للمتغيرات المعرفيةة والالمعرفية ). ٢٠٠٦(كارم علي، جاد اهللا  أبو الم .٤٤

مجلة كلية . المسهمة في التفكير االبتكاري لدى عينة من المتفوقين دراسيا وغير المتفوقين

 .١٥٠- ١١٥ص ص .  جامعة المنصورة). ٦٠(عدد . التربية
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فكير ترات الفاعلية بعض األنشطة العلمية في تنمية قد). ٢٠٠٨(عنيدة، عزوز حسن  .٤٥

رسالة ماجستير غير . من أطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة عينةاالبتكاري لدى 

 .  جامعة أم القرى. كلية التربية. منشورة

أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني على التحصيل في مادة ). ٢٠٠٢(العيوني، صالح محمد  .٤٦

المجلة . بمدينة الرياض) بنين(ائي العلوم واالتجاه نحوها لتالميذ الصف السادس االبتد

 .١٤١ - ١٠٤ص ص . جامعة الكويت. ) ٦٦(  عددالتربوية، 

محمد المفتي وممدوح سليمان  :ترجمة. طرق تدريس الرياضيات) ١٩٨٩(بل . فردريك هـ  .٤٧

   .الدار العربية للنشر والتوزيع :لقاهرةا .

يل واالتجاه نحو الحاسب التعلم التعاوني وأثره على التحص). ٢٠٠٠(فودة، ألفت محمد  .٤٨

، مكتب )٨٦(رسالة الخليج العربي،عدد . اآللي عند طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود

 .١٠٨- ٨٥صص  .التربية لدول الخليج العربية، الرياض

 .الكويت :مكتبة الفالح .األسس النفسية لالبتكار .)١٩٩٠( الكناني، ممدوح عبد المنعم .٤٩

دور التوجيه واإلرشاد النفسي األسري والمدرسي في ) ٢٠٠٠. (منعمالكناني، ممدوح عبد ال .٥٠

 .الكويت :مكتبة الفالح. مواجهة مشكالت الطفل المبتكر

فاعلية استخدام برنامج معد بأسلوب حل المشكالت ). ١٩٩٩(كوسة، سوسن عبد الحميد  .٥١

وسطة بمدينة لتنمية التحصيل والتفكير االبتكاري في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المت

 .للبنات كلية التربية: جدة. غير منشورة ماجستيررسالة . مكة المكرمة

 .بالمملكة العربية السعودية اللجنة العليا لسياسة التعليم). هـ١٤٢٧( الئحة تقويم الطالب .٥٢

 .  األمانة العامة

فاء عبد الحميد وص جابر :ترجمة. دليل المعلم: أبعاد التعليم ).١٩٩٨( ج . مارزانو، ر .٥٣

 .دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة.ونادية شريف األعسر

أنماط  التنظيم الداللي وعالقتها بالذكاء والتحصيل الدراسي ). ٢٠٠١(محمود، نبيل فضل  .٥٤

 جامعة المنصورة) ٣٠(، المجلة المصرية للدراسات النفسية، عددلطالب كلية التربية النوعية
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معلم الرياضيات الصفية المثيرة للتفكير سلوكيات ). ٢٠٠٦(المالكي، عوض صالح  .٥٥

مؤسسة الملك عبد العزيز : جدة. ورقة مقدمة للمؤتمر اإلقليمي العالمي للموهبة. االبتكاري

  .ورجاله لرعاية الموهوبين

اقتراح تطبيق برنامج كورت  .تنمية قدرات التفكير عند التالميذ ) .١٩٩٦( عزيزة، المانع .٥٦

ص  :مكتب التربية لدول الخليج العربية، الرياض ،)١٧(عدد ي، رسالة الخليج العرب .للتفكير

 .٥٩- ١٥ص

. . ضمان الجودة التعليمية واالعتمادتطبيق نظام ). ٢٠٠٧( حسن المراغي، عبد الراضي .٥٧

 .دار الفكر العربي: القاهرة

واإلعالم وآثارها فى االتصال  تقنيات ).هـ١٤٢٣(مطاوع، ضياء الدين والعمري، عبداهللا  .٥٨

 .كلية الملك فهد األمنية مركز بحوث ).٢٢(، مجلة البحوث األمنية، عدد السعوديالنشء 

 .١٦٩-١٥٥ص ص : الرياض

 .دار الفكر العربي: القاهرة. االبتكار). ٢٠٠٤(موسى، رشاد علي والحطاب، سهام أحمد .٥٩

الذكاء باالبتكار وعالقته ). ١٩٨٥(نشواتي، عبد المجيد ولطفي، فطيم وأبو حلو، يعقوب  .٦٠

، مجلس النشر العلمي، )١٨( ، عدد٥، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، المجلد تحصيلوال

 .٣٤-١٦ص ص  .جامعة الكويت

مدينة الملك عبد " برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم). "٢٠٠٠(النافع، عبد اهللا،  .٦١

 . مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: العزيز للعلوم والتقنية، الرياض

االختبارات الدورية التشخيصية وأثرها على التحصيل في ). ١٩٨٩(وهبي، السيد إسماعيل  .٦٢

 .، جامعة المنصورة ٣ – ١٠، المجلة العلمية، العدد الرياضيات

استخدام الواجبات المنزلية في تنمية االتجاه نحو التعلم ). ١٤٢٤(ياركندي، آسيا حامد  .٦٣

بحث مقدم لللقاء . نجليزية في كليات التربية للبناتالذاتي في برنامج إعداد معلمات اللغة اإل

 .عودية للتربية وعلم النفسالجمعية الس :الرياض .السنوي الحادي عشر
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  برنامج يعتمد على تطبيق الجودة التعليمية 

  لتنمية مهارات التفكير االبتكاري

  

  : المقدمة 

 مانحة ومقدمةالمتحدة وهي أكبر جهة في المملكة ون، ـرساركات بيـإحدى شهي  إديكسل

 أعمال مؤسساتو وكليةمدرسة  ٢٥.٠٠٠أكثر من تقوم باختبار مهنية والكاديمية وألامؤهالت لل

 بلد ١٠٠وفي أكثر من  في المملكة المتحدةلتعلم ل أماكن أخرىكما أن لها تواجد في  مختلفة،

مسجلة تم  شهادة ماليين ٣و، شهادة اختبار في كل عـاممليون  ٩.٤ تقوم بتسليمو ،حول العالم

ة شهادة الثانوية العام مؤهالت التي تمنحها الشركة هي؛تتضمن . ٢٠٠٥ عامتسليمها في 

GCSE ،ومستوياتAS  و A، و GNVQ و NVQ ونظام BTEC  للمؤهالت المهنية من

 األساسية األهلية العليا والدرجات BTECدبلوم شهادات ال حتى الحصول على األولية مستوياته

)Edexcel, 2006(.   

  

 :برنامجاألسس العلمية لل .١

، فيعتمد "االرتقاء بالتعلم، يغير نمط الحياة"يعتمد نظام إديكسل للجودة التعليمية على شعار 

النظام على دور وفاعلية المتعلم في العملية التعليمية، ويركز هذا الدور في مدى قدرة المتعلم من 

نتجات يمكن من توظيف ما تعلمه على شكل أنشطة ومشاريع واالختبارات وغيرها، باعتبارها م

بل يتعدى ذلك إلى إكساب المتعلم التفكير . خاللها تأكيد مستوى قدرة المتعلم على توظيفه للتعلم

االبتكاري، من خالل العديد من اآلليات التي يتم توظيفها أثناء تنفيذ المتعلم لألنشطة، والمشاريع 

  :التعليمية المختلفة، مثل

 .أسلوب حل المشكالت -

   .العصف الذهني -
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  ومن جانب آخر أن االبتكار يمكن تعلمه من خالل تعلم آلياته المختلفة 

باإلضافة إلى ذلك أن بناء البرامج التدريبية أو البرامج اإلثرائية تعتمد على العديد من 
، ووضع برامجال لتلكالتخطيط  عندتشكل نقاط ارتكاز تنطلق منها جهود الباحثين األسس التي 

  :ما يلي األسسومن أبرز هذه  أو اإلثرائية  ةاإلستراتيجيات التدريبي

فقد تم بناء العديد من البرامج لتنمية  :الطالب التفكير االبتكاريوتدريب إمكانية تعليم  .أ 

 :حل عمرية مختلفة وبأساليب مختلفة؛ منهاالتفكير االبتكاري في مرا

 .برنامج بيردو لتنمية التفكير االبتكاري  -

 االبتكاري برنامج كورت لتعليم التفكير -

 .برنامج هاميلتون -

 ). ٢٠٠٦العتوم وآخرون، (برنامج تورانس للمهارات األربع  -

يأخذ التفكير أشكاال مختلفة، منها األشكال البسيطة واألشكال  :التفكير كعملية معرفية  .ب 

المركبة، أو األشكال السطحية والعميقة، وسوف يتم عرض أشكال التفكير التي لها  

لتطبيقية والعملية التي يمارسها الطالب خالل تنفيذه لألنشطة التعليمية عالقة بالمجاالت ا

 :والمشاريع التعليمية الصغيرة، منها

وهو من أبسط أشكال التفكير، حيث يتعامل الطالب مع ما يستطيع : التفكير الحسي -

مشاهدته أثناء تواجده في المختبر، أو سماعه فقط، أي أن المثيرات الحسية يجب أن 

ويعتمد هذا النمط  من التفكير على التآزر الحسي . مصاحبة لعملية التفكير تكون

الحركي تجاه المثيرات والمواقف، مما يعد هذا التآزر سيطرة على تفكير الطالب، 

 . ، الذي من الجدير أن يوظفه بالصورة الصحيحة)٢٠٠٦العتوم وآخرون، (

المنفصلة مع بعضها البعض قدرة الطالب على وضع المثيرات  :التفكير التركيبي -

 ).٢٠٠٣بشارة، (إلنتاج مثير جديد قابل للتفكير 

ربط العالقات، ومحاولة اكتشاف ويشير إلى قدرة الطالب على  :التفكير االستكشافي -

األشياء، وتفسيرها، باستخدام أسلوب طرح األسئلة الهامة حول المواقف الجديدة التي 

 ).٢٠٠٢؛ جروان، ١٩٩٠قطامي،  (تلفة مواقف الحياتية المخاليتعرض لها في 

وهو التفكير الذي يتضمن إنتاج الطالب للعيد من الحلول أو : التفكير التباعدي -

االستنتاجات المختلفة دون تقييد تفكيره بقواعد محددة مسبقاً استقبلها أثناء تواجده في 

 .الحصة الدراسية



١٧٣ 
 

ألفكار المعرفية التي ايل يتضمن قدرة الطالب في توليد وتعد: التفكير االبتكاري -

اكتسبها أثناء الحصة ، والنماذج والمشاهدات المعملية، بهدف التوصل إلى نواتج 

تتميز باألصالة، والطالقة ، والمرونة، واإلفاضة، والحساسية للمشكالت، معتمداً 

على خبرته المعرفية السابقة، وعلى قدرته في عدم التقيد بما هو بديهي ومتوقع من 

 ).٢٠٠٦العتوم وآخرون،(خرين قبل اآل

يمكن أن تتحسن بالتدريب والمراس والتعلم، ويتم ذلك بإعداد : التفكير مهارة ذهنية -

المواقف، وتنظيم الخبرات المناسبة، بحيث تكسب الطالب المعارف والمعلومات التي 

تتفاعل في ذاته، وتقوده إلى البحث عن معلومات أخرى أبعد وأعمق، مولداً منها 

وهو ما ينطبق على تنفيذ الطالب لألنشطة ) .  De Bono,1994(فة جديدة معر

 .العملية المختلفة، مستخدماً المعلومات المعرفية في نشاطه التطبيقي

 :الذي يستخدمه الفرد لمعالجة المعلوماتعلى األسلوب المعرفي  تعتمد طبيعة التفكير -

ي يمثل عادات الطالب في على أن األسلوب المعرف) Tennat,1988(فقد بين تينت 

لذا فمن الجدير أن يتمثل الطالب . حل المشكالت، والتفكير، واإلدراك، والتذكر

على حل المشكالت بأسلوب  يعتمدأساليب مميزة في معالجة المعلومات وإدراكها 

 .عملي يساهم في تنمية التفكير
  

في تنمية التفكير ة العملية باعتبارها أحدى آليات الجودة التعليمياألنشطة  تساهم .ج 

 : االبتكاري

المبتكرين على التفكير االبتكاري حين تتعدد أساليب اإلثراء  الطالبتزداد قدرة  -

بتقديم أنشطة استكشافية واستخدام األساليب التي تنمي قدرات التفكير االبتكاري 

  كاألنشطة المفتوحة والعصف الذهني، وتقديم حلول ابتكارية واقعية

)Torrance,1990.( 

ليحلها الطالب ؛ إن تصميم المشكالت والمواقف التعليمية المميزة، وذا ت األهمية -

 ).Kay,1998(يطور التفكير االبتكاري لديهم 

هناك حاجة ملحة إلى تدريب خاص لمهارات التفكير االبتكاري، أي اإلعداد لمواقف  -

. في ذاتهصفية حول كيفية التفكير بشكل أفضل، والتحرر من التقيد بعلم محدد 

يتضمن هذا النمط من التفكير عمل روابط بين األفكار والمفاهيم ووجهات النظر 

 .والتي تتمثل بشكل واضح في الممارسة العملية، )Kay,1998(المختلفة 
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الطالقة، والمرونة، (تساعد األنشطة والمشاريع  في تنمية مهارات التفكير االبتكاري  -

ي تنمية المتطلبات القبلية لكل من مهارات فهي تساهم ف) واألصالة، والتفاصيل

 :، والمتمثلة في القدرة على )٢٠٠٢حسين وفخرو، (التفكير االبتكاري 

o  إنتاج أكبر عدد من األفكار الجديدة بالنسبة للطالب، التي لم يدرسها في

 .الفترة الحالية

o توليد بدائل مناسبة أثناء القيام بالمشاريع. 

o ا الطالب عند تنفيذه لنشاط عمليحل المشكالت التي يتعرض له. 

o التعامل مع االحتماالت المختلفة أثناء تنفيذه للنشاط المطلوب. 

o  التفكير في البدائل األفضل عن اإلجابة على عدد من األسئلة التي تحتاج

 .للتفكير في بدائل جديدة بعيدة عن المألوف

o ما تعلمه في عدم تكرار أفكار اآلخرين، وإنما التفكير بما يالحظه وليس ب

 .غرفة الدرس

o التعامل مع المشكلة كتحدي بعيداً عن التهديد. 

o التخطيط المطول والمنظم لتنفيذ النشاط العلمي أو المشروع. 

o  إعطاء حلول جديدة، وشرح وتوضيح لما شاهده أثناء قيامه بالتجربة العملية

 .مطولةأو المشروع، مما تغني الطالب عن الكثير من المعلومات التدريسية ال

النفسي المناسب لتوليد أفكار  المناختساهم األنشطة العملية والمشاريع التعليمية في تحقيق  -

  .تتصف بالطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيل

  

 :تنمية التفكير االبتكاري فتراتتعتبر فترة الطفولة من أفضل  .د 

مبكرا ألنهم االبتكار يظهر لدى األطفال اليافعين أن De Bord يرى ديبورد حيث  -

يطورون خيالهم بشكل مستقل وغير متأثر بالقيود، وهم بالتالي ال يرفضون األفكار 

اآلن الحكم عليها ، أي أنهم أكثر مرونة وتلقائيون  حتىالجديدة ألنهم ال يستطيعون 

 ).Zachopoulou & Makri,2005( وهي من خصائص المبتكرين - ومتحمسون 
 

 :  تفكير االبتكاريدور كبير في تنمية الللمدرسة  .ه 

 .تشجيع األفكار الجديدة التي يصل إليها الطالب، أثناء ممارسته لألنشطة العملية -

احترام األسئلة واألفكار والحلول غير العادية التي يطرحها الطالب، ومكافأتها حتى  -

 .كانت غير التي نتوقعها لو
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 ).ربيةالتقا(التركيز على األفكار الواسعة أكثر من األفكار الخاصة  -

إتاحة الفرصة للمبادأة والمغامرة، والتعامل الحر مع األفكار، حيث أن الحرية في  -

المغامرة تسمح للتالميذ باالنغماس والمشاركة  الفاعلة في األنشطة بدون قيود 

 .ألدائهم، وحثهم على التفكير في األخطاء التي يتوقع ظهورها

 .ومكونات البيئة -مجموعات النشاطفي  –توفير فرص التفاعل النشط بين المتعلمين  -

استخدام األسئلة المثيرة للتفكير، حيث تم إضافة أسئلة تساهم في تنمية التفكير  -

وكذلك ركزت . االبتكاري يجيب عليها الطالب بعد االنتهاء من تنفيذ النشاط العملي

 .بعض أسئلة االختبارات القصيرة في تحقيق هذا الجانب

بما يصدرون من أحكام خاصة تجاه القضايا والمواقف تشجيع الطالب على الثقة  -

 .العملية والتطبيقية  المتعلقة باألنشطة العملية

التأكيد على أن كل فرد قادر على االبتكار بأي شكل من األشكال، لذا يجب إظهار  -

 .االهتمام بتميز كل طالب مما يعزز قيمة الذات لديه

تكار في المدرسة من خالل تصميم األنشطة تطوير البرامج التدريبية التي تهتم باالب -

 ).Hnig,2001: Poon,2000(التفكيرية الخاصة به، مما يعزز حب التعلم لديه 

إن اهتمام المعلم بأسئلة الطالب غير العادية وتشجيعها، واحترام أفكارهم وحلولهم  -

، المختلفة، أثناء تنفيذهم لألنشطة والمهام غير التقليدية وإعطاء الفرص للتعلم الذاتي

من خالل تدعيم الثقة لديهم ورفع مستوى الفاعلية  وتدعيم مهارات التعلم االبتكاري،

وهو ما ينطبق على تشجيع الطالب  من قبل المعلم أثناء تنفيذهم آلليات  بينهم،

فيمكن الطالب من . تشجع على التفكير االبتكاري بيئةالجودة التعليمية ، بهدف تهيئة 

رض الفروض والتفضيل بينها، والوصول إلى نتائج علمية كل جمع المعلومات وف

صبحي (ذلك يتم بإشراف المعلم الذي يشجع الطالب على مزيد من التفكير االبتكاري 

 مؤتمر الموهبة). ٢٠٠٦، 

  :أهداف برنامج تطبيق الجودة التعليمية في تنمية التفكير االبتكاري .٢
  :الهدف العام للبرنامج -

ي لتنمية التفكير االبتكاري لدى عينة من طالب الصف األول متوسط، يهدف البرنامج الحال

من خالل تنفيذ العديد من األنشطة التعليمية والمشاريع التعليمية، باإلضافة لتطبيق عدد من 

االختبارات القصيرة، في مادة العلوم، كذلك تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى طالب 

  .المجموعة التجريبية 
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  : لفرعيةااألهداف  -

  :وكذلك يمكن إضافة العديد من األهداف الفرعية التي يحققها البرنامج المقترح، من أهمها

تحقيق فهم أكثر وضوحا للعالم بتفسير األحداث المحيطة بنا ،وتقييم مصداقيتها لحلها  •

 ، لتنمية قدرة الطالب علىحداث المستقبلية المترتبة عليهابمنطقية،والقدرة على التنبؤ باأل

  .التغيير

لطالب نحو تنفيذ األنشطة والمشاريع واالختبارات القصيرة لرفع الدوافع الداخلية لتنمية  •

 .مستوى اإلتقان والفهم والتطبيق

إتقان الطالب للمهارات العملية مثل االستنتاج والتحليل والتركيب وحل المشكالت التي  •

 .تساهم في تنمية التفكير االبتكاري

 .ة للمادة الدراسية بالجوانب العملية التطبيقية، أي توظيف المعرفةربط الجوانب النظري •

اكتشاف العالقات بين األسباب والنتائج والظروف التي تساعد في حدوث الظاهرة العلمية  •

 .أو عدم حدوثها

تنمية مهارات التخطيط والمالحظة والتدقيق والمتابعة والتقويم، وهي مهارات عقلية عليا  •

 .رونيتصف بها المبتك

 .في العملية التعلمية التعليمية وفاعليةيساهم في جعل الطالب أكثر مشاركة  •

قدراته وإمكاناته الحقيقية، ويحاول الطالب يزيد من ثقة الطالب بنفسه، عندما يكتشف  •

 .انجاز المزيد

، من خالل االكتشاف يساهم في تنمية القدرة على ممارسة السلوك االبتكاري لدى الطالب •

 .كالتوحل المش

يساعد الطالب على التعامل مع محتوى المادة الدراسية ومصادر التعلم بشكل أفضل،  •

 .مقارنة بطريقة التدريس اإللقائية 

البرنامج يساعد على تحقيق التعلم الفعال وذي المعنى، من خالل فهم وتطبيق واعي  •

 للمعلومات التي تم دراستها نظرياً، وأكدت الدراسة التي أجراها مكريفي

)McCreevy,1990 ( أن أسلوب التعليم الفعال والتعامل مع الخبرات الواقعية يمكن

 .الطالب  من إظهار ابتكاراتهم
 

   :الجودة التعليميةبرنامج  خصائص .٣
يعتمد البرنامج على عدد من آليات ضمان الجودة التعليمية التي يعتمدها نظام إديكسل،  •

 .مية واالختبارات القصيرةوهي األنشطة التعليمية، والمشاريع التعلي
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يقوم البرنامج بصياغة األنشطة العملية التي ورد ذكرها في الوحدة الثانية من كتاب  •

العلوم للصف األول متوسط الفصل الدراسي الثاني، بما يتناسب ومعايير نظام إديكسل 

  .للجودة التعليمية، وتكليف الطالب بتنفيذها خالل فترة البرنامج، ضمن آلية محددة

يكلف البرنامج طالب المجموعة التجريبية بتنفيذ مشروع تعلمي يتعلق بموضوع من  •

 .موضوعات كتاب العلوم

يقوم البرنامج على تنفيذ عدد من االختبارات القصيرة األسبوعية بعد نهاية كل فصل  •

 .دراسي

 سهولة تطبيق البرنامج، ألنه يعتمد على تنفيذ األنشطة العملية التي ورد ذكرها في •

حيث  .الوحدة الثانية من كتاب العلوم للصف األول المتوسط الفصل الدراسي الثاني

يتمكن المعلم بمساعدة محضر المختبر من تنفيذ تلك األنشطة والمشاريع داخل المختبر 

 .المدرسي

ال يحتاج إلى تكلفة، مقارنة ببعض البرامج المعدة لهذا الغرض، واالعتماد على توفير  •

 .ة البسيطة التي يمكن توفيرها من المخصصات المالية للمدرسةالخامات البيئي

ال يحتاج لتهيئة البيئة الصفية أو تدريب الطالب على نظام تفكير معين، كما هو متبع في  •

 .بعض البرامج التدريبية للتنمية التفكير االبتكاري

) ٤(اقع تنفيذه بوال يحتاج لتخصيص وقت كبير أو زيادة في عدد الحصص، وإنما يمكن  •

والتي يمكن من خاللها  .وهو المتبع في الجدول الدراسي االعتياديحصص أسبوعياً، 

تنفيذ تلك األنشطة التعليمية، خالل وقت الحصة بعد االنتهاء من شرح الموضوع، كما 

يمكن متابعة المشروع التعليمي، باإلضافة إلى ذلك يتم إجراء االختبارات القصيرة بواقع 

 .حصة) ٢٠(المدة  الزمنية للبرنامج هي . اختبار لكل) دقائق ١٠(
 
 :محتوى البرنامج .٤

  :يتكون البرنامج من ثالث مهام رئيسية يعتمدها نظام إديكسل للجودة التعليمية

نشاط عملي تتعلق بالوحدة الثانية من )  ١٨( وعددها  :األنشطة التعليمية :المهمة األولى

دراسي الثاني، قام الباحث وبالتعاون مع كتاب العلوم للصف األول متوسط الفصل ال

مشرفي ومعلمي مادة العلوم بإعدادها، وحسب معايير الجودة التعليمية لنظام إديكسل، 

متضمنة أهداف البرنامج مصاغة بشكل إجرائي واألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط 

للتفكير مع إضافة سؤال  .وخطوات العمل، باإلضافة لضوابط وأدوات التقويم المختلفة

االبتكاري نهاية كل نشاط من األنشطة، وهو ما يحث عليه نظام إديكسل للجودة 
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التعليمية، بحيث يساهم في تنمية التفكير االبتكاري بعد ممارسة مادة التعلم وإتقانها، عند 

  .االنتهاء من تنفيذ النشاط المطلوب

تنفيذه، ولكن من المتوقع تختلف باختالف النشاط وطبيعة  :الفترة الزمنية التي تحتاجها

  .دقيقة ٢٠ - ١٥أنها ال تستغرق أكثر من 
  :بناء نموذج النشاط •

تم بناء نموذج لكل نشاط بالتعاون مع مشرفي ومعلمي مادة العلوم المرحلة   
المتوسطة، وقد تم اختيار األنشطة العملية التي ورد ذآرها في آتاب العلوم للصف األول 

  :، حيث تم بناؤها بالصورة التاليةمتوسط الفصل الدراسي الثاني
 .الجهة التعليمية -
 .اسم المدرسة -
 .الفصل الدراسي -
 ).صف الطالب(اسم الفصل  -
 .الوحدة الدراسية -
 .اسم النشاط -
 رقم النشاط -
    واضحةصاغ لكل وحدة أهداف تعليمية ت: Outcomesنتيجة التعلم المطلوبة  -

Objectives   وب من المتعلم أن يحققه بعد ، وهو المطل .يهدف المنهج لتحقيقها
 ). Edexcel,2006(تنفيذه للنشاط من االنتهاء 

 ).جماعي –فردي (نوع النشاط  -
 .أدوات النشاط -
 .خطوات عمل النشاط -
 ).يقوم الطالب بكتابتها(المالحظة  -
يقوم التلميذ بكتابته بعد تنفيذ النشاط، ويعتبر الدليل الذي يجب أن (االستنتاج  -

 ).Edexcel,2006( ويم المتعلم يستخدمه المعلم لتق
 ).مضاف من قبل الباحث(سؤال للتفكير االبتكاري  -
 .اسم الطالب  -
 .الوقت الالزم للنشاط -
 .مكان تنفيذ النشاط -
يقوم المعلم بمالحظة الطالب أثناء تنفيذه للنشاط ، وآذلك : مستويات التقويم  -

التقويم ضمن آلية الناتج الذي وصل إليه بعد االنتهاء من تنفيذ النشاط، ويتم 
اجتاز، استحق، (إديكسل التي بينت مواصفات لكل من مستويات التقويم الثالث 

، وآذلك خصائص الداللية التي يمكن من خاللها تقييم آل مستوى من )تميز
 . المستويات، التي يرد توضيح لها عند الحديث عن أساليب تقويم البرنامج

 :قام بتقييم الدليلاسم المعلم الذي الحظ تنفيذ النشاط و -
  ).أنظر لنماذج األنشطة المرفقة بالكامل(                                       

  

تم بناء مشروع واحد يقوم طالب المجموعة  :المشاريع التعليمية القصيرة :المهمة الثانية

  .التجريبية بتنفيذه
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ب بإحدى المشاريع أسابيع، حيث يتم تكليف الطال)  ٤(  :الفترة الزمنية الالزمة 

المتضمنة لموضوعات كتاب العلوم للصف األول متوسط الفصل الدراسي الثاني وهي 

  ).العوامل التي تساعد في تكوين عفن الخبز، و أثر الضوء على ساق وأوراق النبات(

اختبارات قصيرة تتعلق بفصول )  ٥(تم إعداد عدد : االختبارات القصيرة :المهمة الثالثة

ثانية من كتاب العلوم الصف األول متوسط الفصل الدراسي الثاني، وقد تم األخذ الوحدة ال

باالعتبار مستويات المعرفية المناسبة عند صياغتها، حسب إرشادات نظام إديكسل للجودة 

  . التعليمية

دقائق زمن كل اختبار، ويتم  ١٠ : الفترة الزمنية الالزمة التنفيذ االختبارات القصيرة

ية الحصة من آخر كل أسبوع، حيث يتعلق بموضوعات تم شرحها في حصص تنفيذه نها

  .سابقة، يتم االتفاق عليها مع الطالب مسبقاً
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  )المشاريع –االختبارات  –األنشطة ( المهام توزيع جدول 

األنشطة التعليمية والمشروع واالختبارات (مسميات وحصص تنفيذ كل من جدول يبين توزيع 

 ٤أسابيع دراسية بواقع ) ٥(ألسابيع الدراسية خالل فترة البرنامج المحددة بـ على ا) القصيرة

  .حصة)  ٢٠(حصص كل أسبوع أي بمجموع 

 

  عدد

 األنشطة

  

 أسابيع 

تنفيذ 

 البرنامج

 مواعيد

وعدد 

حصص 

 البرنامج

 

صفحا

  ت

أنشطة 

 الكتاب

 

فصول 

  الكتاب

  

  موضوعات

  األنشطة العملية 

  مواعيد

الختباراا

  ت 

  القصيرة

  وعد م

تكليف 

  واستالم 

  المشروع

١١٧  ١  ١١  ١    

الفصل 

  السادس

  

  

ــــ

  ـ

  

الفصل 

  السابع

  

  

  ـــ

  

الفصل 

  الثامن

      أثر القوة على األجسام

أثر القوة على األجسام   ١٢٠  ٢  ١١  ٢

  المتحركة

    

      أثر القوة على شكل الجسم  ١٢١  ٣  ١١  ٣

حاصل في شكل أنواع التشوه ال  ١٢٢  ٤  ١١  ٤

  الجسم

١    

              

تكليف     القوة المغناطيسية  ١٣٠  ٥  ١٢  ٥

  الطالب 

  بالمشروع

      القوة الكهربائية  ١٣٤  ٦  ١٢  ٦

      قوة تجاذب الكتل  ١٣٨  ٧  ١٢  ٧

    ١  أثر الكتلة في قوة تجانب الكتل  ١٤١  ٨  ١٢  ٨

              

دراسة أثر القوة على استطالة   ١٤٧  ٩  ١٣  ٩

  النابض
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يتم تنفيذ البرنامج من خالل توزيع البرنامج على األسابيع المخصصة : آلية تنفيذ البرنامج .٥

 :للبرنامج، بالصورة التالية

 :اللقاء األول في الحصة األولى من الفترة المخصصة للبرنامج : األسبوع األول .ج 

 :يقوم المعلم بتعريف طالب المجموعة التجريبية بالبرنامج، من حيث  -

 .لمختلفةأهدافه وخطواته، ومدته ومهامه ا -

تعريف الطالب أهمية الجودة التعليمية وما هو أثرها في إكساب التعلم، وأن  -

 .إتقان التعلم ، يغير نمط الحياة

 :خالل فترة تنفيذ البرنامج ، للمهام التالية ما هو المطلوب من الطالب -

 .نشاط) ١٨(تنفيذ  

 .اختبارات أسبوعية قصيرة) ٥( 

١٥٠  ١٠  ١٣  ١٠    

ــــ

  ـ

  

  

  

الفصل 

  التاسع

      كيف نصنع مقياساً للقوة

      قوة االحتكاك   ١٥٣  ١١  ١٣  ١١

  ١  ١٢  ١٣    

              

      المقصود بالتوازن  ١٥٦  ١٣  ١٤  ١٢

شروط توازن جسم تؤثر فيه   ١٥٨  ١٤  ١٤  ١٣

  قوتان

    

     دراسة قوة دفع السائل لألجسام   ١٦١  ١٥  ١٤  ١٤

كم يخسر الجسم الذي عمر  ١٦٢  ١٦  ١٤  ١٥

  تماماً من ثقله ظاهرياً

١    

العالقة بين قوة دفع السائل  ١٦٢  ١٧  ١٥  ١٦

  )خشب(ونقل السائل المزاح 

    

العالقة بين قوة دفع السائل  ١٦٢  ١٨  ١٥  ١٧

  )معدن(ونقل السائل المزاج 

  تسليم   

  المشروع

      تطبيق قاعدة أرخميدس  ١٦٢  ١٩  ١٥  ١٨

  ١        ٢٠  ١٥    
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ث تم اختيارهما من الوحدة اختيار مشروع واحد من المشروعين حي 

األولى من وحدات كتاب العلوم للصف األول الفصل الدراسي 

عوامل تكون العفن، وأثر الضوء على  -الثاني، لما للموضوعين  

 .من إمكانية تنفيذهما في فترة قصير - الساق واألوراق 

 لها المخصصةالنماذج كيفية تعبئة ووالمشاريع كيفية تنفيذ كل من األنشطة  -

 .من قبل كل طالب

تحديد مع تقسيم الطالب لخمس مجموعات، وتحديد المنسق لكل مجموعة،  -

في المجموعة داخل المختبر، لتسهيل  كل طالب مكان جلوس واجتماع

  .توزيعهم واستغالل وقت الحصة بالصورة الصحيحة في المرات القادمة

لك توزيع تكليف منسق لكل مجموعة، بتوزيع نماذج األنشطة، وجمعها، وكذ -

 .األدوار أثناء القيام بتنفيذ المشروع

ويتم توزيعها كما . (دقيقة) ٢٠ – ١٠(يومي بين . يتم تحديد وقت لكل نشاط -

 ).هو مبين في جدول توزيع المهام

كما هو مبين في (دقائق أسبوعياً )  ١٠(يتم تحديد وقت االختبار القصير بـ  -

 )جدول توزيع المهام

واالتفاق على موعد البدء من الجميع بتنفيذ يتم تحديد اسم المشروع  -

كما هو موضح في جدول توزيع . (المشروع ومن ثم الوقت المحدد لتسليمه

 ).المهام السابق

  

  نهاية البرنامج  ) ١٨(هذا وتجدون األنشطة التعليمية عدد 

  

  تعليمات وإجراءات تنفيذ األنشطة
لعمل  في األنشطة المختلفة، حيث تؤكد بعد إتمام النقاط السابقة يتفق المعلم على آلية ا

إديكسل على أهمية إعطاء المعلم الدور المناسب للطالب أثناء تنفيذهم لألنشطة والمشاريع أو 

إجابتهم على أسئلة االختبارات الشفهية والتحريرية ، وتذكيره بما تحتاج له المحاضرة من 

  :  يواألنشطة من مستلزمات ، والتي نالحظها بالنموذج التال
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  :أرجو االنتباه لهذه المالحظات/ عزيزي المعلم
ال تتسرع بإعطاء الطلبة أجوبة لألسئلة أو التساؤالت التي تحث الطالب على 

أثناء تنفيذ الوصول لحلول أو اكتشاف أفكار ، أو تصنيف، أو مالحظة، أو تحليل، 

حيث ( المطلوبةألسئلة االبتكارية نهاية كل من األنشطة األنشطة، أو اإلجابة على ا

من خالل إرشاد الطالب . )تم إضافة سؤال ابتكاري نهاية كل نشاط من األنشطة 

 :للعبارات التالية

 .لتفكير لأعطي الطالب فرصة  .ح 

 .ال توجد إجابات خاطئة .ط 

 .فكر بشكل يختلف عن اآلخرين .ي 

 .فكر في كل االتجاهات .ك 

 .ال تتقيد بالدرس وتوجيهات الدرس والمعلم السابقة .ل 

 .فيهار كثيرة يمكن التفكير هناك أمو .م 

 .قد يكون تفكيرك أفضل من تفكير اآلخرين .ن 

إذا ذلك، لطالب عن إضافة فكرة جديدة، ممكن أن تسهل له بعض الخطوات التي 

تسهل عليه التوصل لحلول جديدة، أوصلهم لبداية الطريق الصحيح التي تساعدهم 

  .على المحاولة، وأتركهم يكملون الحل بأنفسهم

رئيسي توجد تجربة واحدة على األقل، وقد يصل الطالب لعدد أكبر من لكل هدف 

  .التجارب 

شجع الطالب على تنفيذ جميع األنشطة، والمواضيع التي تطرح تحت عنوان التفكير 

  .االبتكاري

حضر المستلزمات المطلوبة لتنفيذ الدرس بشكل طبيعي، وعلى  :عزيزي المعلم

 ).Edexcel,2006( الطالب استكمال الباقي
أنها قريبة من اإلرشادات التي يقدمها الباحث أثناء تطبيق  السابقة المالحظ في اإلرشادات  

اختبار تورانس للتفكير االبتكاري ، أي أنها تهتم بإثارة التفكير االبتكاري، واالستفادة من تلك 

ير لدى الطالب من مما يعني تدعيم محاوالت التفك. األفكار أثناء تنفيذ األنشطة والمهام المختلفة

أجل الوصول ألفكار واستنتاجات جديدة أو يمكن للطالب أثناء تنفيذه للنشاط أن يتوصل لها، وهي 
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بحد ذاته تعتبر محاوالت جادة لتنمية مهارات التفكير االبتكاري من مرونة وطالقة وأصالة أو 

 . تفاصيل

  :، ضمن اآللية التاليةوكيفية تنفيذ األنشطةالتعليمات  

م الباحث فكرة عن  أهمية األنشطة ودورها في إتقان المعلومات المعرفية وإمكانية تحويل يقد

المعرفة من معلومة إلى حقيقة علمية تطبيقية، وأثر ذلك على تنمية القدرة على حل المشكالت 

والعصف الذهني وتقوية الفهم والتطبيق والتحليل والتصنيف والتركيب، وهي مهارات من 

  .   ا تساعد في تنمية التفكير االبتكاريالمتوقع أنه

بعد ذلك ، يتم إطالع الطالب على آلية توزيع وتنفيذ وجمع األنشطة اليومية، ضمن 

  :الخطوات التالية

بعد االنتهاء من تدريس موضوع الدرس، يقوم المعلم بتوزيع أوراق األنشطة على  -

  ).مسبقاًحيث تم تقسيمهم وتحديد أمكنة جلوسهم ( .منسقي المجموعات

 .صورة من نموذج النشاطيتم تسليم كل طالب  -

في حالة تنفيذ  يبدأ كل طالب حسب مجموعته بمراقبة تنفيذ النشاط مع مجموعته -

يكلف كل طالب بتنفيذ  اًالنشاط فردي إمكانية تنفيذ، وفي حالة النشاط إذا كان جماعياً

 .النشاط المطلوب

قبل البدء  المختبر فيلكل طالب  كل مجموعة أولالمواد المطلوبة  يتم تحضير -

علماً أن إدارة المدرسة أبدت استعدادها مشكورة  بتأمين كثير ( في الهامش) ١(.بالنشاط

من المواد التي تحتاجها إليها األنشطة، أما المواد غير المتوفرة فقد أبدى عميد كلية 

 ).المعلمين بالدمام مشكوراً تمام استعداد الكلية لتأمينها 

 .خطوات تنفيذ النشاط يتبع الطالبهداف المطلوبة والمواد المتوفرة، ضمن األ -

تتراوح  )النهاية –البداية (الوقت المخصص لكل نشاط  يتم تنفيذ األنشطة ضمن -

بتسليم النماذج لمنسق ، بعد انتهاء الوقت الالزم ، يقوم الطالب دقيقة) ٢٠- ١٠(

 ).كما هو  مبين في جدول توزيع المهام. (اللجنة

قوم المعلم تصحيح أوراق الطالب من خالل مستويات التقويم الخاصة بنظام إديكسل ي -

حيث يتم تفريغها في نموذج التقويم الذي يتم توضيحه فيما ). استحق، اجتاز، مميز(

 .بعد
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  :، تكون كالتالياالختبارات القصيرة تنفيذ التعليمات الخاصة وإجراءات
ات القصيرة المستمرة، وأثرها في إتقان يقوم الباحث بشرح الهدف من االختبار

المعلومة العلمية، مع توظيفها في تنمية التفكير االبتكاري عندما يتم صياغتها حسب 

، التي تساهم في تنمية التفكير )الفهم، تطبيق، تحليل ، تركيب(المستويات المعرفية العليا 

تبارات القصيرة ضمن ويقوم المعلم بتوزيع أسئلة االخ).Edexcel, 2006(االبتكاري 

  :اآللية التالية

 .يتم تحديد مكان كل طالب قبل البدء بتوزيع أسئلة االختبار  -

دقائق لكل )  ١٠(يقوم المعلم بتوزيع األسئلة في الوقت المتبقي من نهاية الحصة  -

 .اختبار

 .يخصص يوم األربعاء من كل أسبوع لالختبارات القصيرة -

 .درجات) ١٠(تكون درجة كل اختبار  -

 :فقرات موزعة على)  ١٠(تتألف أسئلة االختبارات من  -

 .عبارات  صح وخطأ) ٥( 

 .عبارات اختيار من متعدد) ٥( 

 ).شفافية(طريقة تصحيح االختبارات عن طريق مفتاح تصحيح  -

 .درجات ١٠درجة التصحيح من  -

يقوم المعلم بتفريغ درجات االختبارات كل طالب في جدول مخصص، لجميع  -

 .م توضيحه فيما بعداالختبارات، يت

   Projects:   إجراءات تنفيذ المشاريع التعليمية الصغيرة
  .مشروعان: عدد المشاريع 

تأثر الضوء على انحنـاء السـاق ولـون    . العوامل المساعدة في تكون العفن: عنوان المشروع 

  .أوراق النبات

  :تعريف الطالب بالمشروع وأهميته

جعل الطالب متابعاً للتغيرات العلمية ألي ظاهرة حيث أنشطة عملية تهدف إلى  المشاريع هي

يتم دراسة التغيرات الحادثة عبر الزمن أو الظروف المحيطة، من خالل المشـاهدة واسـتخدام   
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الحواس المختلفة، ألن مادة العلوم ال يمكن تعلمها دون الخبـرة العلميـة ودون اللمـس والشـم     

  ).Mchntyre,1984(وغيرها  والشعور والدفع والسحب والدوران والمقارنة

مشاريع تعليمية صغيرة من موضوعات مادة العلـوم للصـف األول   ) ٢(يتم بناء عدد  •

حيث تم بناؤهـا  . لف بتنفيذها عدد من الطالبمتوسط للفصل الدراسي الثاني، بحيث يك

 :بالصورة التالية
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صل الدراسـي الثـاني،   يكلف التالميذ بالمشروع في األسبوع الرابع من الف:   المشروع األول

  . ويتم تسليمه في األسبوع السادس

  
 
 كيفية تكون العفن  المشروعاسم 

  :رقم المجموعة                   ١  المشروعرقم  

  )٣٩ص(دراسة ظروف وعوامل  تكون العفن على الخبر والمواد أخرى   المشروععنوان 

  . ضويةمعرفة أسباب تكون العفن على المواد الع  المشروعأهداف 

الفترة الزمنية لالزمة لتنفيذ 
  المشروع

  :أسابيع             تاريخ بدء المشروع ٣

  طالب الصف األول متوسط  المستهدفون

  .أ: أستاذ المقرر المشرف على تنفيذ المشروع

  ) ٥( عدد أفراد المجموعة 
  :وهم كل من 

   

يعين من أفراد (المنسق 
  )الفريق

   : الطالب

وقع تأثيرها على العوامل المت
  العفن

  .الحرارة، الرطوبة، الهواء، الضوء

  .، االطالع على معلومات تخص الموضوع من خالل االنترنتقراءة الدرس اجتازاً  األنشطة االستهاللية

المواد المطلوبة لتنفيذ 
  المشروع

  .قطعة خبز، بريد، عود سواك، تفاحة، قطعة جبن

  .  كيس بالستك

  .أو بدائل أخرى مناسبة). خشب –كرتون  –زجاجية (ثالث صناديق مناسبة 

المكان المناسب لتنفيذ 
  المشروع

  .مختبر المدرسة

 ). ومن ثم تصويرها( يقوم كل طالب بترطيب قطعة الخبز وأعواد السواك  •  وفريق العملآلية التنفيذ 
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 :تعبئة نموذج المالحظة عن كل من تلك المواد يشتمل على •

o  الشكل الخارجي.  

o اللون.  

o الحجم. 

o الرائحة. 

 .توضع في كيس من البالستيك مع تغير في مكان حفظ قطعة الخبز •

 :يوم يتم مالحظة ما حدث على تلك المواد من تغيرات في ١٥بعد  •

o الشكل الخارجي.  

o اللون.  

o الحجم.  

o الرائحة.  

يقوم المنسق بجمع المالحظات وتدوينها بحيث تحتوي : كتابة تقرير التجربة •
الصور الفوتوغرافية  قبل وبعد  –ة ألفراد الفريق نماذج المالحظ(على 

حصر للعوامل التي ساعدت في تكون العفن على المواد  –التجربة 
ذكر أسباب اختالف  –درجة العفن على كل مادة من تلك المواد  –المختلفة 

مالحظاتهم على عود  –درجة العفن على كل مادة من المواد فاكهة أم خبز 
  ).تعفنالسواك ولماذا لم ي

توزيع األدوار على أفراد 
  فريق المشروع

  .يقوم كل طالب بأخذ قطعة من المواد المذكورة، ودراستها حسب المطلوب

  تقويم البرنامج
وتقديم . يقوم كل الطالب بمقارنة المادة المتعفنة بالمادة األصلية وتوضيح الفرق

  .تقرير يمثل المجموعة مع نماذج المالحظة، والصور المطلوبة

  رأي المعلم

  :يقوم المعلم بتحديد مستوى أفراد المجموعة ضمن معايير إديكسل

  :تاريخ االنتهاء:                              اجتاز •

  :اسم المعلم:                            استحق •

  :التوقيع:                              تميز         
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  ع تعليمينموذج مالحظة طالب لمشرو
  :رقم المجموعة      ١:       عفن الخبر                              رقمه:    اسم المشروع
  :الشعبة:             الصف:                                                اسم الطالب

  
  العناصر التي يجب على الطالب مالحظتها  فترات المالحظة  م

  الرائحة  الحجم  للونا  الشكل الخارجي
١    

  المالحظة القبلية 
  بتاريخ

  
      /     /

١٤٢٨  

        

٢ 
  
  
  

  
المالحظة 
  :البعدية

  بتاريخ
  

      /     /
١٤٢٨  

        

  :مالحظات عامة  ٣
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  نموذج مالحظة طالب لمشروع تعليمي
  :رقم المجموعة      ٢:       هتأثير الضوء على النبات           رقم:    اسم المشروع
  :الشعبة:             الصف:                                                اسم الطالب

  
    م

  فترات المالحظة
  العناصر التي يجب على الطالب مالحظتها

لون 
  األوراق

لون 
  الساق

طول 
  النبتة

شكل 
  الساق

شكل 
  األوراق

ذبول . م
  النبتة

١    
  ة القبليةالمالحظ

  بتاريخ
  

      /     /
١٤٢٨  

            

٢ 
  
  
  

  
المالحظة 
  :البعدية

  بتاريخ
  

      /     /
١٤٢٨  

            

  :المالحظات  ٣
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يكلف التالميذ بالمشروع في األسبوع السابع من الفصل الدراسي :   الثانيالمشروع  •
  .الثاني، ويتم تسليمه في األسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني

 الضوء وتأثيره على البنات  المشروعاسم 

  :رقم المجموعة                   ٢  المشروعرقم  

  )٧٢ص(تأثير الضوء في انحناء الساق واألوراق   المشروععنوان 

  .يهدف لدراسة تأثير الضوء على درجة انحناء ساق وأوراق نبات الباقالء  المشروعأهداف 

الفترة الزمنية لالزمة لتنفيذ 
  المشروع

  :                          أسابيع                       تاريخ بدء المشروع  ٤

  طالب الصف األول متوسط  المستهدفون

  .أ: أستاذ المقرر المشرف على تنفيذ المشروع

  طالب) ٥(عدد المجموعة 
  :وهم كل من 

  

يعين من أفراد (المنسق 
  )الفريق

   : الطالب

أن تؤثر العوامل المتوقع 
  على انحناء ساق النباتات

  .كمية الضوء التي تتعرض لها النباتات

  .، االطالع على معلومات تخص الموضوع من خالل االنترنتقراءة الدرس   األنشطة االستهاللية

مطلوبة لتنفيذ .األوراق
  المشروع

  .بذور صالحة اإلنبات) ٦(عدد 

  .  أصايص صغيرة الحجم) ٣(عدد 

أو بدائل ). خشب مظلم –نصف شفاف  –زجاجية (مناسبة الحجم صناديق ) ٣(عدد 
  .أخرى مناسبة

المكان المناسب لتنفيذ 
  المشروع

  .فناء المدرسة+ مختبر المدرسة 

  فريق العملآلية التنفيذ 

بعد (تقوم كل مجموعة من الطالب بزرع بذرتي باقالء  في كل أصيصة  •
موعة  بسقايتها، وتوضع في ، يكلف أحد أفراد كل مج) التأكد من صالحيتها

  .مكان مشمس

يوم من اإلنبات، يقوم الطالب  بتعبئة  نموذج المالحظة، الذي  ١٥بعد  •
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  :يشتمل على النقاط التالية

 –شكل الساق  -الذبول -الحجم –الطول  -لون األوراق  –لون الساق 
  .شكل األوراق 

المتغير المطلوب . (تصوير المشروع قبل وضعه في الصناديق •
 -نوع النبتة (مع تثبيت المتغيرات األخرى ) راسته هو الضوءد

  ).التربة  –الماء  –الهواء 

تقوم المجموعة بوضع كل أصيحية من األصائص الثالث في  •
 . الصندوق الخاص به

 :أيام تتم اإلجراءات التالية  ١٠بعد  •

o يقوم المنسق بتصوير النباتات.  

o الحظة الخاصة بالتجربة، يقوم كل أفراد المجموعة بتعبئة نموذج الم
  .وتسليمها للمنسق

o بكتابة التقرير النهائي للتجربة وتسليمه للمعلم، مع  ايقوم كل منسق
  تشمل . كامل الوثائق

توزيع األدوار على أفراد 
  فريق المشروع

  : يتم تكليف أفراد المجموعة باألعمال التالية

o منسق ال 

o  عدد المرات –اء كمية الم(طالب لسقي النبتات ضمن آلية معينة.( 

o  بقية الفريق لمتابعة المحافظة على صناديق التجربة.  

  للمشروع التقرير النهائي

يقوم منسق الفريق بجمع نماذج المالحظة من أعضاء الفريق القبلية  •
مقارنة بين األصايص السابقة والحالية والفرق بين كل من (والبعدية 

  ) .منها باختالف أماكنها

من ثم تقديمها للمعلم مع نماذج المالحظة والصور إعادة صياغتها و •
  . المطلوبة

  رأي المعلم

  :يقوم المعلم بتحديد مستوى أفراد المجموعة ضمن معايير إديكسل

  :تاريخ االنتهاء:                              اجتاز •

  :اسم المعلم:                            استحق •

  : التوقيع     :                         تميز •
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 :المسؤولون عن تنفيذ البرنامج .٦

  .يقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج بالشكل والطريقة المتفق عليها :  الباحث

عليه يقع تنفيذ البرنامج من خالل تكليف طالب المجموعة التجريبية باألنشطة  :المعلم

  .والمشروع التعليمي واالختبارات القصيرة

م بتهيئة األدوات والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ األنشطة والمشروع يقو :محضر المختبر

  .التعليمي

من بين الطالب يتم تعيينه لتنظيم وتسهيل سير عملية وتوزيع وجمع نماذج  :المنسق

األنشطة وأوراق أسئلة االختبارات القصيرة، وكذلك توزيع األدوار أثناء تنفيذ األنشطة 

 .أو المشاريع

 :نفيذ البرنامجالمستفيدون من ت .٧

  .طالباً) ٣٣(هم مجموعة من طالب الصف األول المتوسط وعددهم  
 :أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج .٨

    
طريقة  كونتيجب أن . تقييموسيلة الفي عملية تصميم  اًمهم يلعب ضمان الجودة دوراً

 :ت المختلفةمن المهم تقدير العالقات بين العمليا.  الهدف يالئمانوأسلوب التقييم 
 

  
  
  
  

محتوى و التعلم نتائجأي ( من إحداثه  للتعلم يبين ما ينبغي) Edexcel, 2006(والشكل السابق 
خطة (من قبل المعلم لتسهيل التعلّم  تستخدمالتي س األنشطةوهذه ستؤدي إلى تشكيلة ) وحدةال

يجب أن . )الناتج(الدليل إلنشاء فرص زودست األنشطةهذه أن ، جداًً طبيعيال ومن). التعليم والتعلّم
 ما إذا كانقياس من المعلم يمكن أجزاء هذا الدليل الذي لجذب  وسيلة أو وسائل التقييم تستخدم
حدث ولذا، يشير إلى السيشير إلى ما يتعلّم  الذي تقييم الدليلهو ذلك، . حقيقةًفي الحدث قد التعلم 

لتقييم ل وسائل تعد له سوف )المنتج( هذا الدليل إن .وهكذاما ينجز من التعلم الحقاً ما أنجز أو 
 :أنشطة، والتي يجب أن تنظر إليها من خاللشكل  في

o ة التي تقدم بها وتعرض األنشطةالطريق   
o ة التي تتشكل منها األنشطةالطريق. 
o  ما أنجزه من األنشطةبالتعليقات على كيف يتم تزويد المتعلم. 

ظام الجودة التعليمية، الذي من خالله يتم اعتماد الجودة هو مركز ن) المنتج(ويعتبر الدليل 
  . لتلك المؤسسة التعليمية

إن الطرق التي يتبعها نظام الجودة تعتمد على معايير التقويم المتضمنة لما هو مطلوب من 
  :المتعلم عمله بالفعل، مثال

o يصف. 
o رفيع. 
o يميز. 

 التقييمالدليل التعلم



١٩٥ 
 

o يطبق. 
o يشرح. 
o يقارن . 
o يحلل. 
o يبرهن. 

 الطالبعال مضارعة، على اعتبار أنه معيار يمكن مالحظته أثناء تنفيذ وهي عبارة عن أف 
  . ألن الفعل المضارع يشير لنوع النشاط المطلوب عمله. شاط الذي يطلبه منه المعلم ليعملهللن

  :كما أن نظام إديكسل يعتمد  على عدد من النماذج كدليل للتقويم منها
o معين تقرير لمعالجة موضوعأو  ابة بخط اليدكتال. 
o  صورة، تخطيط، ملصق، يتخطيطرسم ومثال على ذلك رسم تقني، ( تخطيطتقديم ،

 .)رسم بياني
o تقديم شفهي. 
o معينة رسم أو غيره أو تطبيق مهارة عرض. 
o  إنبات بذرة، تجميع الصورومثال على ذلك دائرة كهربائية، ( عنصرأو فعلي منتج( 
o باإلضافة ألنواع . ميم أو التحليلالستخدام برامج الحاسوب للتص المطلوبة المهارات

مختلفة من النماذج التي تعتبر دليال على ممارسة الطالب للمعلومات التي تعلمها أثناء 
 ).Edexcel,2006(الحصة الدراسية، ويتمكن من ممارستها فعالً بأساليب مختلفة

  ).هذا وسوف يتم كتابة نظام إديكسل للجودة عند في الفصل الثاني(
  

م إديكسل يعتمد على أسلوب للتقويم يختلف عن أساليب التقويم المتبعة، فهو يهتم آما أن نظا
بوصف مراحل تنفيذ النشاط وآذلك تقييم الدليل الذي  وصل إليه الطالب من خالل ثالث مستويات 

والتي لها عدد من المواصفات ويمكن قياسها من خالل الخصائص ) اجتاز، استحق، مميز( 
  :ن مالحظتها على نشاط الطالب أثناء أدائه للنشاط، آما تتضح بالصورة  التاليةالداللية التي يمك

  
 

 Distinction: مميز -
  : أهم مالمح مستوى التقويم مميز، هي

  
    Indicative characteristics الخصائص الداللية  Descriptorsالمواصفات          

تفكيره  يستعمل •
ه تقييم عملالنافد ل

الخاص وتكون 
تاجاباته استن

 . صحيحة ومبررة

  .من خالل تآلف األفكار مع تعليلها ستنتاجات يصل ال •
التي النتائج يستعمل المعايير المعرفية لتأكيد صحة  •

 .توصل إليها
 .لديه قدرة على النقد الذاتي •
   .يقترح حلول واقعية مقابل الخصائص المعرفية  •

 
يقوم بمسئولية  •

إدارة وتنظيم 
  .األنشطة 

 عرضفي ال استقاللية/  ةتيذا مراقبة •
ينفذ األنشطة التي يكلف بها بعد أن يضع لها الخطط  •

 .ويحسن إدارتها وتنظيمها
 .متوقعة بشكل إيجابياليتصرف مع المواقف غير  •
  .يكون تفكيره فعاال في المواقف الصعبة •
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يعرض أفكار  •

  .ابتكاريه 

oيولد أفكار مبتكرة ويتخذ قرارات مناسبة. 
o بيايقيم الحدث تقار .   
o يفكر بشكل تباعدي . 
o  المشاكل يحل. 
o  يمارس التفكير االبتكاري. 
o  األفكار الجديدة يتقبل  
o ال و هتفكيرالسياقات الغريبةضمن اضح وفع  
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 Merit) : أجاد(استحق  -

  :أهم مالمح وصفات مستوى التقويم استحق، هي    
  

    Indicative characteristics  الخصائص الداللية  Descriptorsالمواصفات          

 
o ق  يختاروطب

إستراتيجيات إليجاد 
 .حلول مالئمة

  

o  عند  فاعليةالتي قام بدراستها أكثر  األحكاميجعل
  .استخدامه لها أثناء تنفيذ النشاط

o معقّدة المشاكل يستكشف ال 
o بحثاللدراسة وأثناء ا يمتاز بفاعلية.  

 
o تصميم ال/  يختار

ويطبق المناسب 
/ ئمة مالالطرق ال

والتقنيات عند 
 تنفيذه للنشاط

  

o  النظريات والتقنيات ذات العالقة يطبق. 
o  مختلفةالطرق والتقنيات يطبق. 
o  مختلفةمصادر المعلومات  يستعمل. 
o المعلومات معلال  مصادر/ تقنيات الالطرق و يختار

 .ذلك
o التقنياتالمناسبة ويستخدم تصميم الطرق يقوم ب.  

  

 
o  يقوم بعرض لما

من  توصل إليه
  . نتائج بشكل مالئم

o كيب والنظرة المالئمةاالتريستعمل.  
o  بوضوح عند كتابة النشاط مفاهيميستخدم . 
o  علمية دقيقة ولغة يستخدم طرق تقديم. 
o  أو فيه شيء من الجدة مألوفينسق أفكاره بشكل.  

 
  Pass: :  اجتاز -

 .النشاط ) تنفيذ( وهي تعطى للطالب الذي قام بأداء  
 

في استمارة النشاط والمشاريع ، يقوم المعلم بوضع إشارة أما المستوى وهي مضافة 
المطلوب بعد التأآد من أن الطالب مارس ما هو مطلوب منه  مستعينًا بالقوائم السابقة بشكل 

أما بالنسبة لتقويم االختبارات القصيرة فتم االتفاق مع المعلم أن يحول درجات الطالب . عام
ليسهل  ١٠درجة االختبارات القصيرة من (يرة من الدرجات الرقمية على  االختبارات القص

إلى مستويات التقويم في نظام ) حساب متوسط درجة الطالب في جميع االختبارات القصيرة 
 -٨استحق ، من  ٨ - ٥اجتاز ، من  ٥-١من : بالكيفية التالية) اجتاز، استحق، مميز(إديكسل 

  ) .مميز ١٠
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  حسب نظام إديكسل نموذج التقويم
  :الصف:                                اسم الطالب

التقويم   المشروع  االختبارات  األنشطة
  النهائي

رقم 
  النشاط

رقم   التقدير
  االختبار

رقم   التقدير
المشرو
  ع

    التقدير

١    ١    ١      
٢    ٢          
٣    ٣          
٤    ٤          
٥    ٥          
٦              
٧              
٨              
٩              
١٠              
١١              
١٢              
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تكون مستويات التقدير النجازات الطالب على األنشطة  •

واالختبارات والمشروع ، بناء على مستويات التقويم في نظام 
، استحق  Passاجتاز :(إديكسل ، التي تم شرحها ، وهي 

Merit   مميز ،Distinct( )Edexcel, 2006.(  

  

برفقه تجدون نماذج خاصة بتحكيم  البرنامج وآليات تطبيق الجودة التعليمية : التحكيم .٩

 .).األنشطة، االختبارات ، المشروع(
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ه اهللالدكتور                                                وفقاألستاذ سعادة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد

تطبيق نظام  أثر "بان الباحث بصدد إعداد رسالة دكتوراه بعنوان نحيطكم علماً      

التحصيل زيادة التفكير االبتكاري و مهاراتالجودة التعليمية في تنمية 

بحث  -  الدراسي لدى طالب الصف األول المتوسط بالمنطقة الشرقية

  . "تجريبي 
، ضمن آليات نظام إديكسل إعداد برنامج تطبيق الجودة التعليميةومن متطلبات الدراسة 

، المشاريع التعليمية الصغيرة Assignmentاألنشطة التعليمية (للجودة التعليمية 
Projectsاالختبارات القصيرة ،Quizzes .(  

  :من سعادتكم التكرم بإبداء رأيكم فيما يتعلق  والمطلوب   

  .  مدى مالئمة لتطبيقه وآلية تطبيقهبالبرنامج التدريبي من حيث   -١

  :آليات تطبيق الجودة التعليمية محتوىمدى مالئمة   -٢

 .األنشطة التعليمية  -
 .االختبارات القصيرة -
 .المشاريع التعليمية القصيرة -
  .وذلك وفقاً الستمارة التحكيم المرفقة. وأية مالحظات أخرى ترونها مناسبة 

  .واهللا يحفظكم ويرعاكمشاكرين لكم سلفاً حسن تعاونكم ،          
  الباحث                                                 

  مهدي أحمد الطاهر                                         
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :نموذج تحكيم   
  االبتكاريتنمية مهارات التفكير في  يتعلق بأثر تطبيق الجودة التعليميةبرنامج 

  نموذج خاص بتنفيذ البرنامج "

 

  رقم

 النشاط 

 

  عنوان

  المشروع

  المالحظات البرنامج
 غير مناسبةمناسبة 

     .مدى تكامل عناصره ١

    .وضوح البرنامج بشكل عام ٢

      اآلليات المستخدمة لتطبيقه ٣

       

  
: شكورينأي مالحظات أو مقترحات ترونه م

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................... 

............................................................................................ 

.............................................................................................  

  

  مع خالص التقدير واالمتنان                                                              
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  الرحيم بسم اهللا الرحمن

  :نموذج تحكيم آليات تطبيق الجودة التعليمية   
  االبتكاريتنمية مهارات التفكير في  يتعلق بأثر تطبيق الجودة التعليميةبرنامج 

  "نموذج خاص باألنشطة العملية"

 

  رقم

 النشاط 

 

  عنوان النشاط
أهمية النشاط

  العملي

محتوى نموذج

  النشاط

  المالحظات

 ير مالئمغ  مالئم غير مهم مهم

          أثر القوة على األجسام ١

          أثر القوة على األجسام المتحركة ٢

          أثر القوة على شكل الجسم ٣

          أنواع التشوه الحاصل في شكل الجسم ٤

          القوة المغناطيسية ٥

          القوة الكهربائية ٦

          قوة تجاذب الكتل ٧

          كتلأثر الكتلة في قوة تجانب ال ٨

          دراسة أثر القوة على استطالة النابض ٩

          كيف نصنع مقياساً للقوة ١٠

          قوة االحتكاك ١١

          المقصود بالتوازن ١٢

          شروط توازن جسم تؤثر فيه قوتان ١٣

          دراسة قوة دفع السائل لألجسام ١٤

كم يخسر الجسم الذي عمر تماماً من ١٥

  رياًثقله ظاه
        

العالقة بين قوة دفع السائل ونقل السائل ١٦

  )خشب(المزاح 
        

العالقة بين قوة دفع السائل ونقل السائل ١٧

  )معدن(المزاج 
        

          تطبيق قاعدة أرخميدس ١٨
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  عناصر تتعلق ببناء األنشطة                   
 

مناس

 بة

 غير

  مناسبة
  مالحظات

     طة التعليميةخطوات بناء األنش -

     عدد األنشطة التعليمة -

     صياغة نماذج األنشطة التعليمية -

  :مالحظات المحكمين ومقترحاتهم

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................... 

............................................................................................ 

.............................................................................................  

  

  

  

  

 مع خالص التقدير واالمتنان                                                               
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :نموذج تحكيم   
  االبتكاريتنمية مهارات التفكير في  يتعلق بأثر تطبيق الجودة التعليميةبرنامج 

  نموذج خاص بالمشروع التعليمي "

 

  رقم
المشروع 

 

  عنوان

  مشروعال

أهمية المشروع

  التعليمي

محتوى نموذج

  المشروع

  المالحظات

غير   مالئم غير مهم مهم

  مالئم

دراسة عوامل  تكون العفن ١

  على الخبر والمواد أخرى

        

تأثير الضوء في انحناء ٢

  الساق واألوراق

        

              
تقييم  موضوعات وخطوات ومدة 

  المشاريع

   محتوى المشروع مسمى المشاريع

غير مناسب  مالحظات

  مناسب

غير  مناسب

 مناسب

          موضوع المشروع األول ١

         موضوع المشروع الثاني ٢

خطوات بناء نموذج  ٣
 .المشروع

        

         مدة التنفيذ المشروع ٤

  :مالحظات أو مقترحات أخرى ترونها مشكورين
...............................................................................................

...............................................................................................

......................................................................................... 

............................................................................................   

 مع خالص التقدير واالمتنان                                                               
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :نموذج تحكيم

  االبتكاريية مهارات التفكير تنمفي  يتعلق بأثر تطبيق الجودة التعليميةبرنامج 

  نموذج خاص باالختبارات القصيرة "

 

  رقم

 النشاط 

 

  عنوان

  المشروع

  المالحظات االختبارات
 غير مالئمةمالئمة 

     .صياغة عبارات آل اختبار ١

عدد العبارات لكل نموذج  ٢
صح  –اختيار من متعدد (

 ).خطأ

    

     .الزمن المخصص لالختبار ٢

     .االختبارات القصيرةعدد  ٣

أي مالحظات أو مقترحات  ٤
 .ترونها مشكورين

    

     .صياغة عبارات آل اختبار ٥

عدد العبارات لكل نموذج  ٦
صح  –اختيار من متعدد (

 ).خطأ

    

     .الزمن المخصص لالختبار ٧

  :مشكورينبهذا الصدد مالحظات أو مقترحات أخرى ترونها 
.............................................................................................   

 مع خالص التقدير واالمتنان 
 
 

  :اسم المحكم
  :المرتبة العلمية

 :مكان العمل  :توقيعه

  :البريد االلكتروني  :الجوال
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  ) ٢( ملحق 
 
 
  الصغيرة في مادة العلوم  المشاريع التعليمية

  األولالمشروع 

  )العفن(
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، ويتم تسليمه األول من بداية البرنامج بالمشروع في األسبوع  الطالبيكلف  :المشروع األول

 . الثاني من فترة البرنامج األسبوعنهاية في 

 كيفية تكون العفن  المشروعاسم 

  :رقم المجموعة                   ١  المشروعرقم  

  )٣٩ص(والمواد أخرى  لعفن على الخبزادراسة ظروف وعوامل  تكون   المشروععنوان 

  المشروعأهداف 

  . معرفة أسباب تكون العفن على المواد العضوية

  :ويتوقع بعد انتهاء الطالب من المشروع يكون قادراً على أن

 .تعلم مهارة المالحظة والتفسير واالستنتاج والتقويم -

 . يحدد العوامل المؤثرة في تعفن المواد الغذائية -

بيانات ذات صلة يستفيد منها الطالب في ممارساته اليومية في عملية حفظ تعلم جمع  -

  .الطعام وعدم تناول الطعام المتعفن

الفترة الزمنية لالزمة لتنفيذ 

  المشروع
  :أسابيع             تاريخ بدء المشروع ٢

  طالب الصف األول متوسط  المستهدفون

  .أ: أستاذ المقرر  المشرف على تنفيذ المشروع

  ) ٥( عدد أفراد المجموعة 
  :وهم كل من 

   

   : الطالب  )يعين من أفراد الفريق(المنسق 

العوامل المتوقع تأثيرها على 

  العفن
  .الحرارة، الرطوبة، الهواء، الضوء

  .، االطالع على معلومات تخص الموضوع من خالل االنترنتقراءة الدرس اجتازاً  األنشطة االستهاللية

  ة لتنفيذ المشروعالمواد المطلوب

  .قطعة خبز، بريد، عود سواك، تفاحة، قطعة جبن

  .  كيس بالستك

  .أو بدائل أخرى مناسبة). خشب –كرتون  –زجاجية (ثالث صناديق مناسبة 

  .مختبر المدرسة  المكان المناسب لتنفيذ المشروع
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  وفريق العملآلية التنفيذ 

قطعة من الجبن والتفاح و كل طالب بترطيب قطعة الخبز وأعواد السواك قام •

 ). ومن ثم تصويرها(  والبرتقال

 :تعبئة نموذج المالحظة عن كل من تلك المواد يشتمل على •

o  الشكل الخارجي.  

o اللون.  

o الحجم. 

o الرائحة. 

 .وخصص لها مكان في المختبرفي كيس من البالستيك كل قطعة وضع تم  •

 :من تغيرات فيتلك المواد  التغيرات على عينات يوم تم مالحظة  ١٥بعد  •

o الشكل الخارجي.  

o اللون.  

o الحجم.  

o الرائحة.  

منسق بجمع المالحظات وتدوينها بحيث تحتوي على  قام: كتابة تقرير التجربةتم  •

حصر  –الصور الفوتوغرافية  قبل وبعد التجربة  –نماذج المالحظة ألفراد الفريق (

جة العفن على كل در –للعوامل التي ساعدت في تكون العفن على المواد المختلفة 

ذكر أسباب اختالف درجة العفن على كل مادة من المواد  –مادة من تلك المواد 

  ).مالحظاتهم على عود السواك ولماذا لم يتعفن –فاكهة أم خبز 

توزيع األدوار على أفراد فريق 

  المشروع
  .كل طالب بأخذ قطعة من المواد المذكورة، ودراستها حسب المطلوب قام

  برنامجتقويم ال
وتقديم تقرير يمثل . كل الطالب بمقارنة المادة المتعفنة بالمادة األصلية وتوضيح الفرق قام

  .المجموعة مع نماذج المالحظة، والصور المطلوبة

  رأي المعلم

  :تحديد مستوى أفراد المجموعة ضمن معايير إديكسلوالمعلم  مالحظات

  :نتهاءتاريخ اال:                              اجتاز •

  :اسم المعلم:                            استحق •

  :التوقيع:                              تميز         
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  ) ٣ ( ملحق

  
  الصغيرة في مادة العلوم  المشاريع التعليمية

  الثانيالمشروع 

  )تأثير الضوء على النبته(
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في األسبوع الثالث، ويتم تسليمه في نهاية يكلف الطالب بالمشروع :   الثانيالمشروع  •

  .األسبوع الخامس من فترة البرنامج

  
 الضوء وتأثيره على البنات  المشروعاسم 

  :رقم المجموعة                   ٢  المشروعرقم  

  )٧٢ص(تأثير الضوء في انحناء الساق واألوراق   المشروععنوان 

  المشروعأهداف 

  .النبتةعلى درجة انحناء ساق وأوراق  يهدف لدراسة تأثير الضوء

  :ويتوقع بعد انتهاء الطالب من المشروع يكون قادراً على أن

 .يتعلم مهارة المالحظة والتفسير واالستنتاج والتقويم -

 ).األزهار –الساق  –األوراق (يحدد العوامل المؤثرة على  -

  .يجمع بيانات ذات صلة يستفيد منها الطالب في ممارساته اليومية -

الفترة الزمنية لالزمة لتنفيذ 

  المشروع
  :أسابيع                       تاريخ بدء المشروع  ٣

  طالب الصف األول متوسط  المستهدفون

  .أ: أستاذ المقرر  المشرف على تنفيذ المشروع

  طالب) ٥(عدد المجموعة 
  :وهم كل من 

  

يعين من أفراد (المنسق 

  )الفريق
  :الطالب

قع أن تؤثر على العوامل المتو

  انحناء ساق النباتات
  .كمية الضوء التي تتعرض لها النباتات

  .، االطالع على معلومات تخص الموضوع من خالل االنترنتقراءة الدرس   األنشطة االستهاللية

مطلوبة لتنفيذ .األوراق

  المشروع

  .أصايص صغيرة الحجم) ٣(عدد 

أو بدائل أخرى ). خشب مظلم –شفاف نصف  –زجاجية (صناديق مناسبة الحجم ) ٣(عدد 

  .مناسبة
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المكان المناسب لتنفيذ 

  المشروع
  .فناء المدرسة+ مختبر المدرسة 

  فريق العملآلية التنفيذ 

 .تم شراء ثالث أصايص ورد جاهزة وذلك الختزال وقت اإلنبات •

  .أحد أفراد كل مجموعة  بسقايتها، وتوضع في مكان مشمس تم تكليف •

الذي  -قبل وضع األصايص في الصناديق - بئة  نموذج المالحظةالطالب  بتع قام •

  :يشتمل على النقاط التالية

شكل  –شكل الساق  -الذبول -الحجم –الطول  -لون األوراق  –لون الساق 

  .األوراق 

المتغير المطلوب دراسته . (في الصناديق اقبل وضعهاألصايص تصوير  •

 –الماء  –الهواء  - وع النبتة ن(مع تثبيت المتغيرات األخرى ) هو الضوء

  ).التربة 

ص الثالث في الصندوق الخاص صة من األصايوضع كل أصي تم •

 ).مظلمة، شبة مظلمة، مضيئة(ابه

 :اإلجراءات التالية  تمت يوم ٢٠بعد  •

o بتصوير النباتات كل مجموعة منسق قام.  

o كل أفراد المجموعة بتعبئة نموذج المالحظة الخاصة بالتجربة،  قام

 .يمها للمنسقوتسل

o قام المنسق  بتسليم التقارير للمعلم.  

توزيع األدوار على أفراد 

  فريق المشروع

  :تم تكليف أفراد المجموعة باألعمال التالية

o المنسق 

o  عدد المرات –كمية الماء (طالب لسقي النبتات ضمن آلية معينة.( 

o  بقية الفريق لمتابعة المحافظة على صناديق التجربة.  

  للمشروع لنهائيالتقرير ا

منسق الفريق بجمع نماذج المالحظة من أعضاء الفريق القبلية  قام •

مقارنة بين األصايص السابقة والحالية والفرق بين كل من منها (والبعدية 

  ) .باختالف أماكنها

  .إعادة صياغتها ومن ثم تقديمها للمعلم مع نماذج المالحظة والصور المطلوبة •
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  رأي المعلم

  :تحديد مستوى أفراد المجموعة ضمن معايير إديكسلم مالحظاته وكتابة المعل

  :تاريخ االنتهاء:                              اجتاز •

  :اسم المعلم:                            استحق •

  :التوقيع :                              تميز •
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  ) ٤( ملحق 
  
  

اديمية اللذين تم عرض أسماء المختصين من األقسام األآ
   األنشطة والمشاريع واالختبارات القصيرة عليهم قبل تحكيمها
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  مت عرض  آليات برنامج اجلودة التعليمية عليهم اللذين   املختصنيأمساء 
   

  جهة العمل  تخصصه   الدرجة العلمية  اسماء المختصين  م

  كلية المعلمين  معلو/ طرق تدريس   أستاذ مساعد  أحمد المعيلي. د  ١

  متوسط سيهات  موهوبين/ تربية خاصة   معلم  علي القاسم. أ  ٢

  مشرف تربوي  علوم   مشرف علوم  علي المعلم. أ  ٣

  متوسطة سيهات  علوم  معلم  فؤاد الشويخات. أ  ٤

  مدقق معتمد من إديكسل  جودة تعليمية  أستاذ مساعد  ناجي المهدي. د  ٥

  

  .ب االسم األولاألسماء مرتبة أبجدياً حس: مالحظة
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  ) ٥( ملحق 
 

 العلوم يف مادة) األنشطة(التعليمية  املهام
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 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                 وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                   ام         كلية المعلمين في الدم

  : اسم الفصل                 :                                                        اسم المدرسة
                                                                           

  )    ١( رقم النشاط العملي 
  ١١٧ص            الساآنة اثر القوة على أألجســام :اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .تصمم تجربة لمعرفة تأثير توجيه قوة معينة على األجسام الساآنة .١

 .بيان أثر القوة على األجسام الثابتة .٢

 تحدد اتجاه تأثير القوة على الجسم الساآن .٣

  األدوات  خطوات العمل

  ضع عالمة على األرض بواسطة الطباشير .١
 ضع الكرة على العالمة  .٢
 ادفع الكرة باليد لتتدحرج  .٣
 ارسم على األرض سهما يشير إلى اتجاه الكرة .٤
 ارسم سهما يشير إلى اتجاه دفعك للكرة .٥
آرر هذه العملية ببذل قوة دفع أآبر وارسم اتجاه الكرة واتجاه  .٦

 .قوة الدفع

 
آرة أو قطعة من  .١

  الحجر 
 شير ملونةطبا .٢

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 .ما هو أثر القوة على األجسام الثابتة -



٢١٦ 
 

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 .آيف نزيد من سرعة حرآة األجسام الثابتة -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  ماذا يحدث لو انعدمت الجاذبية األرضية  ، وأين تتجه األجسام التي يتم دفعها باليد؟

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  :سم المعلماجتاز                            امميز            استحق             :       مستويات التقييم
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                 وزارة التعليم العالي
  : دة الدراسية الوح                                  كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                 :                                                        اسم المدرسة
                                                                            

  )    ٢( رقم النشاط العملي 
   ١٢١ص          جسام المتحرآةاثر القوة على شكل األ: اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .تصمم تجربة لمعرفة تأثير تعليق جسم بالنابض   •

 .بيان أثر  ثقل الجسم الذي تم تعليقه على سحب النابض  •

 .تحدد اتجاه حرآة النابض عند تعليق الثقل  •

  األدوات  خطوات العمل



٢١٧ 
 

  املبشكل عمودي على الح" زنبرك " عّلق النابض  .١
 ثبت المسطرة بهذا  الحامل .٢
 عّين طول النابض .٣
 ضع ثقال على النابض .٤
 طول النابض مع  الثقل .٥
 آرر الخطوة السابقة بوضع أثقال مختلفة  .٦

 
  زنبرك  •
 مسطرة  •
 حامل  •
 أثقال مختلفة  •

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .مالحظاتك نفذ التجربة وأآتب جميع -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................ 
 

 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 ما هو أثر قوة  سحب النابض على استطالته؟ -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 آيف يمكن زيادة  طول النابض؟ -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  عبر عن األسباب التي تجعل النابض يتجه لألسفل عند سحبه في حدود ثالثين آلمة؟

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط   :                      الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  
 :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم

 
 



٢١٨ 
 

  

  

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                 وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                          كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                 :                                                         اسم المدرسة
                                                                                                                                                                                            

  )    ٣(رقم النشاط العملي 
   ١٢١ص          المتحرآة اثر القوة على شكل األجسام: اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .تصمم تجربة لمعرفة تأثير تعليق جسم بالنابض   •

 .بيان أثر  ثقل الجسم الذي تم تعليقه على سحب النابض  •

 .حدد اتجاه حرآة النابض عند تعليق الثقل  •

  األدوات  خطوات العمل

 .استحب النابض باليد إلى األسفل .١
 .ب مع تسجيل درجة استطالة النابضآرر عملية السح .٢
 .عالقة قوة سحب النابض واختالف في طوله .٣

 
  زنبرك  •
 مسطرة  •
 حامل  •

 

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................ 
 

 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 ما هو أثر قوة  سحب النابض على استطالته؟ -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  



٢١٩ 
 

 
 آيف يمكن زيادة  طول النابض؟ -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

  :نشاط التفكير االبتكاري
ما هي األشياء القادر على عملها بشكل مختلف وأنت فوق  سطح القمر ، ولماذا 

.....................................................................................................................................................................................................................
 ..................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

  
  

  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب
  

  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       قييممستويات الت
 
 
 
  
  
  
 

    

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                 وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                   لدمام         كلية المعلمين في ا

  :  اسم الفصل                 :                                                        اسم المدرسة
                                                                           

    ) ٤( رقم النشاط العملي 
  ١٢٢ص           أنواع التشوه الحاصل في شكل الجسم: اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .يصمم تجربة لمعرفة تأثير القوة على شكل جسم من المطاط  .١

 .بيان تأثير الضغط على شكل جسم من الصلصال .٢

 .بيان تأثير الضغط على شكل جسم من المعدن .٣

  األدوات  خطوات العمل



٢٢٠ 
 

  .اضغط بإصبعك على آرة من المطاط -١
  .اضغط بأصبعك على آرة من الطين أو الصلصال -٢
  حاول أن تقوم بحني قطعة من السلك  -٣
 

 .آرة من المطاط •
آرة من الطين أو  •

 .الصلصال
قطعة من سلك  •

 )معدن(

  : المهام    
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .فذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتكن -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ما هو أثر قوة  الضغط على آرة من المطاط ؟ -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 آيف يصبح شكل آرة الطين أو الصلصال ؟ -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

  :نشاط التفكير االبتكاري    
  .استخدم طريقة غير التسخين لتغيير شكل قطعة من الحديد

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط               :          الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  
  
  



٢٢١ 
 

  
 
 

  
    

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                 وزارة التعليم العالي
  :  الوحدة الدراسية                                  كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                 :                                                        اسم المدرسة
                                                                            

  )    ٥( رقم النشاط العملي 
   ١٣٠ص           القوة المغناطيســــــــية: اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .تصمم تجربة لمعرفة تأثير القوة المغناطيسية على األجسام الصلبة •

 .بيان آيف يتم التنافر والتجاذب بين أقطاب المغناطيس  •

 .حدد المجال المغناطيسي لبرادة من الحديد  •

  األدوات  خطوات العمل

  ساقين من المغناطيس .١
 مسمار طويل من الحديد .٢
 طخي .٣
 حامل .٤

ساقين من  •
  المغناطيس

مسمار طويل  •
 من الحديد

 خيط •
 حامل •

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ما هي العوامل التي تؤثر في  التقليل من تجاذب أقطاب المغناطيس ؟ -



٢٢٢ 
 

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ما هو شكل تجاذب المغناطيس لبرادة الحديد، ولماذا؟ -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  
  :نشاط التفكير االبتكاري

  ما صور  استخدامات المغناطيس في الطبيعة غير التي درستها؟
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  
 :   سم المعلماجتاز                            ا    مميز            استحق         :       مستويات التقييم

 
 
  
  
  
 
 

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                          وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                          كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                            :                                                        اسم المدرسة
                                                                            

  )    ٦( رقم النشاط العملي 
   ١٣٤ص              القوة الكهربائية:                      العملي    اسم النشاط

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .تصمم تجربة لمعرفة تأثير الدلك على توليد الطاقة الكهربائية   •

 . بيان  األجسام المولدة للكهرباء بالدلك وغير المولدة لها •

 .حدد األجسام الناقلة للكهرباء  •

  األدوات  لخطوات العم



٢٢٣ 
 

  قّرب ساق البالستيك من قصاصات الورق واآتب مالحظاتك -١
 إدلك الساق بالصوف ثم قّربه من قصاصات الورق -٢
 آرر الخطوة السابقة مع الساق الزجاجي -٣
عّلق ساق البالستيك من منتصفها بالخيط  لتتدلى من الحامل   -٤

 ثم دّلك طرفيها اجتازا بقطعة الصوف
 كية األخرى بقطعة الصوف أيضابعد ذلك دلك الساق البالستي -٥
 قرب طرف الساق المدلوآة من أحد طرفي الساق المعلقة -٦

 قربها من الطرف الثاني للساق المعلقة

  ساق من الزجاج •
 ساقين من البالستيك •
 حامل  •
 قطعة قماش حريرية •
قطعة قماش من  •

 الصوف
قصاصات صغيرة من  .١

 الورق
  : المهام

 .تباع خطة العمل المبينة أعالهصمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإ -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 الصوف؟ما هو أثر دلك ساق الزجاج بقطعة قماش من الحرير و -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 على ساق البالستك؟ آيف يمكن زيادة الطاقة الكهربائية -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

  :شاط التفكير االبتكارين
  ؟)غير المألوفة(ما هي استخدامات الكهرباء غير العادية 

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
......... ...........  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           لباسم الطا

  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم
  
  
  
  
  
  
  
 



٢٢٤ 
 

 
 

 1428/ 1427العام الدراسي     نامج الجودة التعليميةبر      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                 وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                    كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                 :                                                        اسم المدرسة
                                                                            

  )    ٧( رقم النشاط العملي 
  ١٣٨ص                       قوة تجاذب الكتل:                      اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .ة أثر الحرآة الدائرية على الممحاة  تصمم تجربة لمعرف •

 .بيان العالقة بين حرآة اليد والحرآة الدائرية للممحاة  •

 .بيان الفروق بين الحرآة البطيئة والحرآة السريعة للدوران •

  األدوات  خطوات العمل

شد طرف الخيط على الممحاة  وأمسك طرفه األخر بيدك  -١
اء ، زد ، ثم حرآه حتى تعمل الممحاة دائرة في الهو

  الحرآة بيدك واآتب مالحظاتك
 آرر الخطوة السابقة مع خيط مرن واآتب مالحظاتك -٢      

  خيط -١
ممحاة أو قلم أو أي جسم  -٢

 صغير يتحمله الخيط
 .خيط مرن -٣

يفضل عدم استخدام : مالحظة  ** 
أدوات مدببة أو حادة حتى ال 

 .تتسبب في أية أضرار عند انفالتها

  : المهام
 .تخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعالهصمم تجربة باس -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .ي تراها مناسبةقدم االستنتاجات الت -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 الممحاة؟ما هو أثر حرآة اليد على  -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  



٢٢٥ 
 

 
 حالة زيادة حرآة اليد ؟ لماذا يأخذ الخيط  شكل دائري في -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

  :بتكارينشاط التفكير اال
  .أذآر آيف تستطيع توظيف هذه العملية  في المجاالت الحياتية

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
....................   

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط                                   :        اسم الطالب

  
  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم

  
  
  
  
  
 
 
 
  

 1428/ 1427العام الدراسي     ة التعليميةبرنامج الجود      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي               وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                    كلية المعلمين في الدمام         

  :  الفصل  اسم            :                                                        اسم المدرسة
                                                                          

  )    ٨( رقم النشاط العملي 
  ١٤١ص           أثر الكتلة في قوة تجاذب الكتل:            اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 . طالة الزنبكتصمم تجربة لمعرفة تأثير الكتلة على است •

 .بيان أثر  ثقل الجسم الذي تم تعليقه على سحب النابض  •

 .حدد اتجاه حرآة النابض عند تعليق الثقل  •

  األدوات  خطوات العمل



٢٢٦ 
 

  بشكل عمودي على الحامل" زنبرك " عّلق النابض  .٤
 ثبت المسطرة بهذا  الحامل .٥
 عّين طول النابض .٦
 ضع ثقال على النابض .٧
 طول النابض مع  الثقل .٨
 الخطوة السابقة بوضع أثقال مختلفة آرر  .٩

 
  زنبرك  .٢
 مسطرة  .٣
 حامل  .٤
 أثقال مختلفة  .٥

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ما هو أثر قوة  سحب النابض على استطالته؟ -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 آيف يمكن زيادة  طول النابض؟ -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  عبر عن األسباب التي تجعل النابض يتجه لألسفل عند سحبه في حدود ثالثين آلمة؟

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  
 :   سم المعلما                        مميز            استحق             اجتاز    :       مستويات التقييم

 
 



٢٢٧ 
 

  
  
 
 
 
 

  

  

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي               وزارة التعليم العالي
  : اسية الوحدة الدر                                   كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل             :                                                         اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ٩( رقم النشاط العملي 

       دراسة أثر القوة على استطالة النابض      :                اسم النشاط العملي   
   ١٤٧ص

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .أن يبين أثر القوة على استطالة النابض -١

 .أن يقارن بين قوى مختلفة على استطالة النابض -٢

           .أن يبين العالقة بين القوة واستطالة النابض •

  األدوات  خطوات العمل
ليتدلى نحو األرض وثبت المسطرة إلى علق النابض في حامل  -١

  جانبه
 ١احسب طول النابض ل -٢
 جم في الطرف الحر ٥٠علق الكتلة العيارية  -٣
 احسب طول النابض -٤
 احسب مقدار االستطالة -٥
 جم ١٠٠علق الكتلة العيارية  -٦
 احسب طول النابض واحسب مقدار االستطالة -٧

  آرر الخطوات السابقة مع باقي الكتل
 

  )زنبرك ( نابض  -١
 مناسبة مسطرة -٢
مجموعة آتل عيارية  .٦

جم ،  ٥٠( متدرجة  
جم  ١٥٠جم ،١٠٠
(..... 

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 



٢٢٨ 
 

 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 لماذا يطول النابض إذا تم تعليق أجسام مختلفة الوزن؟ -

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ؟طول النابضآيف يمكن زيادة  -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  آيف تستطيع أن توقف تأثير الكتلة  في سحب النابض؟ 

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  :   سم المعلما                        مميز            استحق             اجتاز    :       مستويات التقييم
  
  
  
 

  

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                         وزارة التعليم العالي
  : لوحدة الدراسية ا                                        كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                           :                                                         اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ١٠( رقم النشاط العملي 

  ١٥٠ص           آيف تصنع مقياسا للقوة ؟:                      لعملي   اسم النشاط ا

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .أن يضيع مقياسًا للقوة باستخدام المسطرة والنابضين •

  .أن يقارن بين أطوال المسافات التي أحدثتها القوى المختلفة •

 .أن يرسم المقياس الذي توصل إليه •



٢٢٩ 
 

  تاألدوا  خطوات العمل
  عّلق النابض ، ثم ثبت المسطرة بمحاذاته -١
 ضع عالمة توضح طول النابض قبل تعليق أي آتلة -٢
 جم ١٠٠علق آتلة قدرها  -٣
ضع  إشارة على المسطرة بمحاذاة الطول الجديد وضع عليه   -٤

 ن١
 جم٢٠٠علق آتلة قدرها  -٥
ضع إشارة على المسطرة بمحاذاة الطول الجديد وضع عليه  -٦

 ن٢
ن ٢ن،١صفر ، ( فاصلة بين النقاط الثالث قارن بين المسافة ال

( 

  نابض -١
 آتل عيارية -٢
 حامل لتعليق النابض -٣
مسطرة ذات طول  .٧

 مناسب

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 مالفرق بين طول النابض باختالف الجسمين المعلقين؟ -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 ؟لماذا يؤثر وزن الجسم المعلق بالنابض في استطالة النابض -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  آيف تستطيع أنت أن تغير من اتجاهه ؟. يتجه النابض نحو األسفل 

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم
  



٢٣٠ 
 

  
  
  
  
  
  

  

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                         وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                         كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                           :                                                         اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ١١( رقم النشاط العملي 

  ١٥٣ص        قوة االحتكاك:                      اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
  

 .أن يوضح اتجاه القوة واتجاه االحتكاك -١

 .أن يبين تأثير القوة على سرعة تحرك الجسم -٢

  ى السطوح الملساء والخشنةأن يقارن بين االحتكاك عل -٣

  األدوات  خطوات العمل
  ثبت الخيط في أحد أوجه المكعب -١
 ضع المكعب فوق الورق المقوى -٢
شد الخيط تدريجيا بحيث تبدأ بقوة صغيرة ثم تزيد رويدا رويدا  -٣

 حتى يأخذ المكعب في الحرآة
 متى يأخذ الجسم في الحرآة؟ -٤
مباشرة انظر إلى الميزان في اللحظة التي تسبق الحرآة  -٥

 وسجل القراءة
 )آرر العمل أربع مرات وسجل قراءتك في جدول

  مقياس قوة -١
 خيط -٢
 خطاف -٣
 مكعب من الخشب -٤
لوح خشن مثل  -٥

 الورق المقوى

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  



٢٣١ 
 

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 لماذا تكون سرعة الجسم الثقيل بطيئا على الجسم الخشن؟ -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
 ؟آلما تقوم بدفع المربع يتحرك نحو األمام بسرعة أآثر، لماذا -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  آيف تجعل الجسم يسير على سطح أملس؟ أذآر أفكار غير مألوفة؟

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط        :                 الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                           م العاليوزارة التعلي
  : الوحدة الدراسية                                           كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                            :                                                         اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ١٢( رقم النشاط العملي 

        شروط  توازن جسم  تؤثر فيه قوتان:                      اسم النشاط العملي   
  ١٥٨ص

    :مخرجات النشاط العملي  

 .لى توازن الجسمأن يبين تأثير قوتين متساويتين ع -١

 .أن يبين تأثير قوتين مختلفتين على توازن الجسم -٢

    .أن يرسم آل من التجربتين ويحدد اتجاه القوى المؤثرة على الجسم -٣
  



٢٣٢ 
 

  األدوات  خطوات العمل
ثبت أحد الخطافين في  المرآز الهندسي للوجه الجانبي  -١

  .للمكعب وثبت األخر في المرآز الهندسي للوجه المقابل
الميزانين بالخطاف األول والميزان الثاني بالخطاف علق أحد  -٢

 الثاني
اجعل أحد زمالئك يشد أحد الميزانين إلى اليمين بقوة أفقية  -٣

وأنت تقوم بشد الميزان األخر بقوة مساوية للقوة التي يشد 
 .بها زميلك لكن في االتجاه المضاد 

 ما قراءة آل من الميزانين -٤
 عيدة عن المرآزثبت أحد الخطافين في نقطة أخرى ب -٥

 .شد أنت وزميلك بقوة أفقية واآتب مالحظاتك 

مكعب من الخشب  •
( طول  ضلع 

  )سم ١٠
خطافين ينتهي آل  •

 يمنهما ببراغ
 ميزانين زنبرآين •

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 لماذا يؤثر الجسم الثقيل في طرف المسطرة على  اختالل توازن العصى ؟ -
                

.....................................................................................................................................................................................................................
.....  

  
                

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  

  :نشاط التفكير االبتكاري
. ما هي االستعماالت غير الشائعة للميزان؟ حاول أن تقوم بالتفكير في صناعة ميزان من فكرتك

  .ريقةأشرح الط
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط                     :    الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم
  
  



٢٣٣ 
 

  
  
  
 
 

                      

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ
  الثاني: الفصل الدراسي                           زارة التعليم العاليو

  : الوحدة الدراسية                                           كلية المعلمين في الدمام         
  :  اسم الفصل                            :                                                         اسم المدرسة

                                                                                         

  
  )    ١٣( رقم النشاط العملي 

  ١٦١ص        دراسة قوة دفع السائل لألجسام:                      اسم النشاط العملي   

     :مخرجات النشاط العملي  
 .لسائل على الجسم المغمور فيهأن يبين اتجاه دفع قوة ا -١

 .أن يقارن بين آمية قوة الجسم وقوة دفع السائل -٢

  .أن يحسب محصلة الفرق بين قوة دفع الجسم وقوة دفع السائل -٣

  

  األدوات  خطوات العمل

  ثبت الخطاف في قطعة الخشب ثم علقها بالميزان -١
 سّجل القراءة -٢

اء دّل قطعة الخشب فوق سطح الماء ، ودعها تنغمر في الم
 ببطء ، وهي ال تزال معلقة بالميزان والحظ قراءة الميزان

  قطعة من الخشب •
خطاف ميزان  •

زنبرآي مدرج 
 بالنيوتن

 وعاء فيه ماء •

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  



٢٣٤ 
 

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ؟لماذا هناك فرق بين قوة دفع الجسم وقوة دفع السائل -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  فكر في أجسام غير مألوفة  ال تنغمر في ماء البحر؟

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  :   سم المعلماجتاز                            ا             مميز            استحق:       مستويات التقييم
  
  
  
  
  
  
  
  

                      

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                           وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                           م         كلية المعلمين في الدما

  :  اسم الفصل                            :                                                         اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ١٤( رقم النشاط العملي 

العالقة بين قوة دفع السائل وثقل السائل :                      اسم النشاط العملي   
  ١٦٢ص  المزاح

     :مخرجات النشاط العملي  
 .أن يحسب حجم السائل المزاح باستخدام المخبار المدرج -١

 .السائل المزاح أن يقارن بين حجم الجزء المغمور من الجسم وحجم -٢

  .أن يبين آثافة األجسام وحجم السائل المزاح -٣

  

  األدوات  خطوات العمل



٢٣٥ 
 

  أوجد ثقل قطعة الخشب في الهواء •
 أدخل قطعة الحشب في وعاء اإلزاحة ، ماذا تالحظ ؟ •
اجمع الماء الذي أزاحته قطعة الخشب وقس حجمه باستخدام  •

 .المخبار المدرج 

 قطعة من الخشب •
 ميزان زنبرآي •
ء إزاحة وعا •

مملوء بالماء 
 تماما

 مخبار مدرج •

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ؟  اذا هناك عالقة بين الماء المزاح ووزن الجسم الغاطسلم -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  

  :نشاط التفكير االبتكاري
.   في سائل ال يمكن أن يغطس فيه جسم صلبفكر 

.....................................................................................................................................................................................................................
 ...................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
....... .............  

  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب
  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم

  
  
  
  
  
  
  
  



٢٣٦ 
 

                      

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                           وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                           كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                            :                                                         اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ١٥( رقم النشاط العملي 

آم يخسر الجسم الذي غمر تماما من ثقله    :                   اسم النشاط العملي   
  ١٦٢ص      ظاهريا ؟

     :مخرجات النشاط العملي  
 .أن يقارن بين وزن الجسم قبل عمره في السائل ووزنه بعد عمره في السائل -١

 .أن يقارن بين وزن جسمين متساويين في الحجم من مادتين مختلفتين -٢

  .غمره تمامًا في السائلأن يحسب مقدرا الوزن الذي يخسره الجسم بعد  -٣

  

  األدوات  خطوات العمل

  .علق الكرة بالميزان وسجل قراءة الميزان  -١
انزل الكرة في الحوض تدريجيا ، تابع قراءة الميزان حتى  -٢

 .تنغمر الكرة آليا بالماء
 آم خسرت الكرة من ثقلها بعد غمرها في الماء •

  آرة معدنية •
ميزان مدرج  •

 بالنيوتن
 حوض به ماء •

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .الستنتاجات التي تراها مناسبةقدم ا -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  



٢٣٧ 
 

                
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ؟ لماذا يخسر الجسم الغاطس في الماء مقدار من وزنه -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  

  :رينشاط التفكير االبتكا
موضحًا آيف تستطيع أن تجعل قطعتين من الحديد لهما نفس الوزن ، واحدة أثقل من األخرى؟ 

  السبب ؟
 

.....................................................................................................................................................................................................................
 ...................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
 ....................  

.....................................................................................................................................................................................................................
............ ........  

  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب
  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم

  
  
  
  
  
  
  

                      

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                           وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                           كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                                                                                :     اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ١٦( رقم النشاط العملي 

القة بين قوة دفع السائل وثقل السائل الع:                      اسم النشاط العملي   
  ١٦١ص) خشب(  المزاح

     :مخرجات النشاط العملي  
 .أن يحسب حجم السائل المزاح باستخدام المخبار المدرج -٤

 .أن يقارن بين حجم الجزء المغمور من الجسم وحجم السائل المزاح -٥

  .أن يبين آثافة األجسام وحجم السائل المزاح -٦

  

  األدوات  خطوات العمل



٢٣٨ 
 

  بخطاف الميزان واحسب ثقلها في الهواء قطعة خشبعلق  •
تدريجيا في الماء والحظ تدررج الميزان وبعد  القطعة اغمر  •

 .غمرها في الماء سجل قراءة الميزان

  الخشبقطعة من  •
 ميزان زنبرآي •
وعاء إزاحة مملوء  •

 بالماء تماما
 مخبار مدرج •

  : المهام
 .ع خطة العمل المبينة أعالهصمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتبا -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................ 
 

 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  
               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  

 ؟ آيف تستطيع  قطعة من الخشب أن تطفو على سطح البحر               
                 

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

 
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  .أن يغطس فيه جسم صلب فكر في سائل ال يمكن

 
.....................................................................................................................................................................................................................

 ...................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الزم للنشاطالوقت ال:                                           اسم الطالب

  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم
  
  
  
  
  



٢٣٩ 
 

  
  

                      

 1428/ 1427ي العام الدراس    برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: الفصل الدراسي                           وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                           كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                            :                                                         اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ١٧( رقم النشاط العملي 

حديد أو (  العالقة بين قوة دفع السائل وثقل السائل المزاح:       العملي   اسم النشاط 
  ١٦٢ص) حجر

     :مخرجات النشاط العملي  
 .أن يحسب حجم السائل المزاح باستخدام المخبار المدرج -٧

 .أن يقارن بين حجم الجزء المغمور من الجسم وحجم السائل المزاح -٨

  .أن يبين آثافة األجسام وحجم السائل المزاح -٩

  

  األدوات  خطوات العمل

  علق الكرة بخطاف الميزان واحسب ثقلها في الهواء •
حظ تدررج الميزان وبعد اغمر الكرة تدريجيا في الماء وال •

 .غمرها في الماء سجل قراءة الميزان

آرة من الحديد أو  •
  قطعة من الحجر

 ميزان زنبرآي •
وعاء إزاحة مملوء  •

 بالماء تماما
 مخبار مدرج •

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  



٢٤٠ 
 

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ؟ آيف تستطيع  السفن الكبيرة أن تطفو على سطح البحر -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  

  :نشاط التفكير االبتكاري
 أيهما أآثر وزن الجسم في ماء مالح أو وزنه في ماء حلو، ولماذا؟

 
.....................................................................................................................................................................................................................

 ...................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       ت التقييممستويا
  
  
  
  
  
 
  
  

                      

 1428/ 1427العام الدراسي     برنامج الجودة التعليمية      المملكة العربية السعودية 
  هـ

  الثاني: لدراسي الفصل ا                          وزارة التعليم العالي
  : الوحدة الدراسية                                           كلية المعلمين في الدمام         

  :  اسم الفصل                            :                                                         اسم المدرسة
                                                                                         

  
  )    ١٨( رقم النشاط العملي 

  ١٦٢ص  تطبيق قاعدة أرخميدس :                      العملي   اسم النشاط 
    :مخرجات النشاط العملي   •

 .أن يحسب حجم السائل المزاح باستخدام المخبار المدرج •

  .ئل المزاحأن يبين آثافة األجسام وحجم السا •

  األدوات  خطوات العمل



٢٤١ 
 

  يتم قياس وزن قطعة الحديد  -١
 اغمر قطعة الحديد  تدريجيا في الماء  -٢
 وبعد غمرها في الماء قم بجمع الماء المزاح -٣
 .يتم وزن الماء المزاح ومقارنته مع  وزن قطعة الحديد -٤
 ما هي النتيجة؟ •

قطعة من الحديد أو    •
  قطعة من الحجر •
وعاء إزاحة مملوء  •

 لماء تمامابا
 مخبار مدرج •

  : المهام
 .صمم تجربة باستخدام األدوات أعاله وبإتباع خطة العمل المبينة أعاله -
  .نفذ التجربة وأآتب جميع مالحظاتك -

...................................................................................................................................................................................................
........................  

  
...................................................................................................................................................................................................

........................  
  

...................................................................................................................................................................................................
........................ 

 
 .قدم االستنتاجات التي تراها مناسبة -

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

               
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

.....  
  

                
.....................................................................................................................................................................................................................

......  
 

 ؟ ماء المزاح وزن الجسم الغاطسلماذا يساوي وزن ال -
               

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  

  :نشاط التفكير االبتكاري
  إذا استبدلنا الماء بسائل آخر مثل الزيت، هل سنصل لنفس النتيجة السابقة؟ ولماذا؟

 
.....................................................................................................................................................................................................................

 ...................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
.....................................................................................................................................................................................................................

 ....................  
  :مكان تنفيذ النشاط:                         الوقت الالزم للنشاط:                                           اسم الطالب

  :   سم المعلممميز            استحق             اجتاز                            ا:       مستويات التقييم
  
  
  
   



٢٤٢ 
 

 
 
 
 
 
 

) ٦( ملحق   
 

اختبارات دورية  قصرية    
 ملادة العلوم

 



٢٤٣ 
 

 
  االختبارات القصرية

                            التعليميةبرنامج الجودة بسم اهللا الرحمن الرحيم                          المملكة العربية السعودية

)              ٦الفصل  1الوحدة (   ١ االختبار القصير               وزارة التربية والتعليم                               

  ١٤٢٨ -١٤٢٧اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                      الفصل الدراسي الثاني 

  : بالمنطقة الشرقية                                                 االسم        

  )        د  (  األول متوسط   : شراف التربوي بالفطيف                                        الصفمركز اإل

  :مدرسة سيهات المتوسطة                                               الرقم التسلسلي  

  :  الدرجة النهائية  العلوم                                                     : المادة       

 
  :  السؤال األول

  :اإلجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على 

 :    عند شد نابض بقوة بحيث تفقده مرونته نقول حدث للنابض  -١

  .جميع ما سبق صحيحاً - د  .  تشوه جزئي -تشوه مؤقت       ج -تشوه دائم         ب - أ

  :لى األجسام من آثار القوة ع -٢

  .  تغير اتجاه األجسام المتحركة -ج.   تشويه األجسام  -ب.   تحريك األجسام الساكنة  - أ

 .جميع ما سبق صحيحاً - د  

الجسم الساكن يبقى ساكناً ما لم تؤثر فيه قوة تحركه، والجسم المتحرك بسرعة ثابتة، ما لم تؤثر فيه قوة،  -٣

  ):قانون نيوتن(تسمى تلك العبارة 

 .  جميع ما سبق غير صحيحاً -القانون الثاني      ج -القانون األول             ب - أ

  :وحدة قياس القوى  -٤

  نيوتن   -متر               د -جاوس                   ج -كلم             ب - أ

  :عند رسم قوة فإن طول السهم يحدد -٥

     .نقطة بداية القوة - دنقطة تأثير القوة     -وة           جمقدار الق -اتجاه القوة               ب - أ

 ______________________________________________________  

  :أمام العبارات الخاطئة)   ҳ(  أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) √(ضع عالمة :  السؤال الثاني

  .    (     )المتحركة وتغير اتجاه حركتها القوة عبارة عن مؤثر يعمل على زيادة سرعة األجسام -١

  .                  (    )إن التزام الدقة في كل شيء يقوم به العالم والمتعلم يعتبر من آداب العلم -٢

  .                            (    )    عند دفع كرة ساكنة فإنها تتحرك في عكس اتجاه القوة المؤثرة -٣

  .          (    )في طرف نابض فإنه يستطيل بمقدار يتناسب مع القوة المؤثرة عند تعليق جسم   -٤

    .                            (    )حينما تعمل القوة ضد اتجاه الحركة فإن الجسم تزداد سرعته  -٥

مزيد من االستعداد و ..... تحياتي لكم بدوام التوفيق                                                       

   والمثابرة

٥ 

٥ 



٢٤٤ 
 

  

   .أ: مدرس المادة                                                                              
       

                            برنامج الجودة التعليميةبسم اهللا الرحمن الرحيم                          المملكة العربية السعودية

)              ٧الفصل  ٢الوحدة (  ٢ وزارة التربية والتعليم                                             االختبار القصير 

  ١٤٢٨ -١٤٢٧اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                      الفصل الدراسي الثاني 

  : االسم                                    بالمنطقة الشرقية                     

  )        د  (  األول متوسط   : مركز اإلشراف التربوي بالفطيف                                        الصف

  :مدرسة سيهات المتوسطة                                               الرقم التسلسلي  

  :   الدرجة النهائية                                                     العلوم  : المادة       

 
  :  السؤال األول

  :اإلجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على 

 :    تتركز القوة المغناطيسية في مغناطيس ما في   -١

  كل ما ذكر صحيحا  -زاءه          دجميع أج    -قطبيه                  ج -ب.        وسطه - أ

  :إن سقوط األجسام سقوطاً حراً، ناتج عن قوة -٢

  .كل ما سبق -د.    كهربائية - ج.   مغناطيسية  -ب .   تجاذب كتلي   - أ

  :القوة التجاذبية الكتلية بين جسمين تزداد -٣

  .بزيادة كثافتيهما -د .  مسافة بينهما بنقص ال  - ج.       بازدياد كتلة إحداهما-بازدياد كتلتيهما      ب - أ

  .جميع ما سبق - د  

إذا قربنا قضيباً من الزجاج بعد دلكه بقطعة من الحرير من قضيب بالستك بعد دلكه بقطعة من الصوف   -٤

  :نجد القضيبين

     يتنافران يتجاذبان ثم - د   .   يتنافران أوال ثم يتجاذبان -يتجاذبان       ج - يتنافران             ب - أ

وضع جسم حديدي في منتصف قضيب مغناطيسي، ثم على أحد قطبية، فالقوة المؤثرة على هذا الجسم   -٥

  :الحديدي عندما وضع في منتصف المغناطيس تكون

  .أكثر من القوة التي أثر بها عليه قضيب المغناطيس   -أ       

  .ناطيسأصغر من القوة التي أثر بها عليه قضيب المغ   -ب     

  .معدومة  -د.             مساوية للقوة التي أثر بها عليه قضيب المغناطيس   -ج     

 _____________________________________________________  

  أمام العبارات الخاطئة )   ҳ(  أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) √(ضع عالمة :  السؤال الثاني

  .            (     )لمواد الحديدية بنوع واحد من القوة هي قوة الطرديؤثر المغناطيس على ا -١

  .                                          (     )تتجاذب األقطاب المتشابهة في المغناطيس -٢

  .                          (     )    يؤثر المغناطيس على أي مغناطيس آخر بنوعين من القوة -٣

  .                 (     )العوامل المؤثرة على القوة المغناطيسية كثافة مادة المغناطيس من   -٤

٥ 

٥ 



٢٤٥ 
 

    .                                            (     )ثقل الجسم يعني قوة تجاذبه مع األرض  -٥

مع مستوى أفضل ..... لتوفيق  تحياتي لكم بدوام ا                                                            

  دائماً     

  .             أ: مدرس المادة                                                                        



٢٤٦ 
 

                            برنامج الجودة التعليميةبسم اهللا الرحمن الرحيم                          المملكة العربية السعودية

)              ٨الفصل ٢الوحدة (   ٣ وزارة وزارة التربية والتعليم                                      االختبار القصير 

  ١٤٢٨ -١٤٢٧اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                      الفصل الدراسي الثاني 

  : االسم                                             بالمنطقة الشرقية            

  )        د  (  األول متوسط   : مركز اإلشراف التربوي بالفطيف                                        الصف

  :مدرسة سيهات المتوسطة                                               الرقم التسلسلي  

  :   العلوم                                                      الدرجة النهائية  :المادة       

 

  :  السؤال األول

  :اإلجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على 

 :    يعبر عن ثقل الجسم بوحدة  -١

 متر - د        .    سم   - ج.                  نيوتن - ب.                 كلجم - أ

  :كجم في طرف خيط فإن الخيط يتعرض لقوة تساوي تقريباً)  ١,٣٠(عند تعليق جسم كتلته  -٢

 .جرام ٥٠٠ -د         .جم  ٥٠٠ -نيوتن         ج ١٠ -نيوتن          ب ٥ - أ

  :،  إلى يرجع اختالف قوة النابض  -٣

  .جميع ما سبق - د     وعية مادة النابض  ن -سمك سلك النابض     ج -ب.     عدد حلقات النابض - أ

  :  جم في طرف خيط فوق قمة جبل عاٍل ، يتأثر هذا الخيط بقوة شد ١٠٠عند تعليق جسم كتلته   -٤

  نيوتن ١,٥أكثر من  -د   . نيوتن  ١أكثر من  -ج.       نيوتن ١أقل من  -ب.    نيوتن  ١مساوية  -أ   

حرك الجسم البد أن نؤثر عليه بقوة ينيوتن، فلكي  ٠,١بين األرض هي لتحريك جسم قوة االحتكاك بينه و -٥

  :مقدارها

     .نيوتن ١ -د .    نيوتن ٠,١أكثر من  -ج.       نيوتن ٠,١أقل من  -ب.     نيوتن  ٠,٠١ - أ

 ______________________________________________________  

  :أمام العبارات الخاطئة)   ҳ(  ارات الصحيحة وعالمة أمام العب) √(ضع عالمة :  السؤال الثاني

 .                                       (     )مرنة في صناعة أجهزة القوةالتستخدم األجسام غير  -١ 

  .                                         (     )يظهر أثر القوة في األجسام المرنة بصورة منتظمة -٢

  .                                                               (     )    ياس القوة هي النيوتنوحدة ق -٣

  .                                    (     )يستطيل النابض بمقدار متساوٍ عند تعليق كتل متساوية   -٤

    .(     )أكبر من قوة االحتكاك يتحرك الجسم الموضوع على األرض حينما تكون قوة الشد المؤثرة  -٥

  

مع مزيد من االستعداد ..... تحياتي لكم بدوام التوفيق                                                      

  والمثابرة

  .    أ: مدرس المادة                                                                 

  

٥ 

٥ 



٢٤٧ 
 

    

                           برنامج الجودة التعليميةبسم اهللا الرحمن الرحيم                          عوديةلمملكة العربية السا

)              ٩الفصل  ٢الوحدة (   ٤ وزارة التربية والتعليم                                             االختبار القصير

  ١٤٢٨ -١٤٢٧الفصل الدراسي الثاني                                    اإلدارة العامة للتربية والتعليم   

  : بالمنطقة الشرقية                                                 االسم      

  )        د  (  األول متوسط   : مركز اإلشراف التربوي بالفطيف                                        الصف

  :ة سيهات المتوسطة                                               الرقم التسلسليمدرس  

  :   العلوم                                                      الدرجة النهائية : المادة       

 
  :  السؤال األول

  :اإلجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على 

 :    نيوتن على سطح الماء، يصبح وزنها مساوي  ٥٠ضعت قطعة من الخشب بثقلها  و -١

 .صفر نيوتن - د.        نيوتن  ٣٠  - ج.         نيوتن  ٤٠ - ب.              نيوتن ٥٠ - أ

  :عرض لها الجسم الطافي من أسفلها قوةتدعى القوة التي يت -٢

 .غير ذلك -د.     دفع - ج.           رفع   -ب.         سحب - أ

  :من أجل أن يتوازن جسم تؤثر فيه قوتين البد أن القوتين   -٣

  .  جميع ما تقدم  - خط تأثيرهما واحد        د -ج.      متعاكستين -ب.             متساويتين - أ

  :  فإن ثقله سائل في  معدنياً غمرنا جسماً  -٤

  .يزداد أوالً ثم ينقص -د      . يتغيرال  -ج  .           يقل - ب.           يزداد   -أ   

  :يكون وزن الجسم أكثر في سائل ذي كثافة  -٥

 .     ليس له عالقة بالكثافة -د.      متوسطة -ج.       قليلة -ب.     عالية   - أ

 ______________________________________________________  

 :أمام العبارات الخاطئة)   ҳ(  العبارات الصحيحة وعالمة  أمام) √(ضع عالمة :  السؤال الثاني

نيوتن نحو اليسار يبقى  ٥٠نيوتن، ودفعه زميلك بقوة مقدارها  ٤٠إذا دفعت كرسياً نحو اليمين بقوة مقدارها  -١

 (     )               .                                                                   الكرسي متوازناً

.                                        إذا وضعت كرة على سطح طاولة نجد أن الكرة ساكنة، وذلك ألنها واقعة تحت تأثير قوتان -٢

                                                                                                     )   (  

  (     )          .                                             يدور القمر في مدار ثابت حول األرض ال -٣

  .لتوازن جسم ما واقع تحت تأثير قوتان، البد من أن تتوافر فيه ثالث شروط   -٤

                                                                                                      )  (  

          (     )    .                   يخسر الخشب الموضوع على سطح الماء وزنه بسبب قوة دفع الماء له -٥

  

د مع مزيد من االستعدا..... تحياتي لكم بدوام التوفيق                                                     

  والمثابرة

٥ 

٥ 



٢٤٨ 
 

  .    أ: مدرس المادة                                                               
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                            برنامج الجودة التعليمية                                                                        المملكة العربية السعودية
)             الخامس (  بية والتعليم                                                                          االختبار القصيروزارة التر  

 -١٤٢٧اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                            الفصل الدراسي الثاني 
١٤٢٨  
  : بالمنطقة الشرقية                                                                   االسم        

  )        د  (  األول متوسط   : مرآز اإلشراف التربوي بالفطيف                                                      الصف
  :الرقم التسلسلي                                      مدرسة سيهات المتوسطة                           

 :    العلوم                                                                        الدرجة النهائية : المادة       

  :   السؤال األول
  : ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة فيما يلي -  أ

  : صنف هذا الكائن إلى مملكتة ، تي أمامك هي للبراميسيوم الصورة ال - ١

  
  
  مملكة الفطريات  -مملكة الطالئعيات        د -مملكة البدائيات      ج - مملكة الحيوان ب - أ

  
 : نستطيع أن نضم البراميسيوم لشعبة  - ٢
  

  السرخسيات   -الطحالب وحيدة الخلية   د - األوليات            ج -البكتيريا السيانية  ب -أ   
            

  :يوضع مع العجين ليساعد على انتفاخ الخبز  - ٣
   

  فطر عفن الخبز   -فطر الخميرة             د -فطر الكمأة           ج -فطرالعرجون    ب -أ   
  

  )) : البنسيلين (( يستخرج منة المضاد الحيوي  - ٤
  
  فطر البنسيليوم   -سلين             دفطر البن -فطرعش الغراب       ج -فطر الفقع      ب -أ  
  

  : من األمثلة على شعبة الطحالب عديدة الخاليا  - ٥
  
  المارآانتيا   - آزبرة البئر               د -الفيوناريا            ج -االسبيروجيرا      ب -أ  
  
   :أمام العبارات الخاطئة)  x( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة   - ب
  
  .  (      )                                                تستخدم الطحالب في بعض البلدان آغذاء  -١ 

5  

5  
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سيقان ولكنها تحتوي على  ومن مميزات شعبة الحزازيات أنها نباتات ال تحتوي على جذور أ -٢ 

                                                                                                             أوراق  
                                                                                                        (      ) .  

  
  . )   (                    تتكاثر طائفة مغطاة البذور في مملكة النباتات تكاثرًا جنسيًا باألزهار -٣ 
  
  .  (       )                   من األمثلة على طائفة عاريات البذور نبات األرز ونبات النخيل    -٤ 
  
  . )       (     سميت الوعائيات بهذا االسم ألنها تحتوي على أوعية من الشرايين واألوردة  -٥ 
  

                                         
مع مزيد من االستعداد ..... تحياتي لكم بدوام التوفيق                                                      

  والمثابرة

  .    أ: مدرس المادة                                                                       
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) ٧( ملحق   
 
 

يم برنامج اللذين شارآوا مشكورين تحك المختصينأسماء 
الجودة التعليمية  نظام ضمان  
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  م احملكمني اللذين شاركوا مشكورين حتكي السادة أمساء
  برنامج آليات اجلودة التعليمية

   

  جهة العمل  تخصصه   الدرجة العلمية  اسم المحكم  م

  جامعة الملك فيصل  علم نفس االبتكار  أستاذ مشارك  إبراهيم الصباطي. د  ١

  كلية المعلمين  علوم/ طرق تدريس   أستاذ مساعد  المعيليأحمد . د  ٢

  جامعة الملك سعود  علم النفس التربوي  أستاذ دكتور  د أحمد مهدي مصطفى.أ  ٣

  كلية المعلمين بالدمام  علم النفس التربوي  أستاذ مشارك  حسن عالم. د  ٤

  ك فيصلجامعة المل تقويم تربوي/ علم النفس  أستاذ مشارك  عبد اهللا الدوغان. د  ٥

  مدير تعليم المنطقة الشرقية  جودة/ إدارة تربوية  أستاذ مشارك عبد الرحمن المديرس. د  ٦

  كلية المعلمين بالدمام  علم نفس   أستاذ مشارك  عبد اهللا جاد. د  ٧

  كلية المعلمين بالدمام  علم النفس التربوي  أستاذ مشارك  محمد سعد .د  ٨

  جامعة الملك سعود  التربويعلم النفس   أستاذ مشارك  منير حسن. د  ٩

  مدقق معتمد من إديكسل  جودة تعليمية  أستاذ مساعد  ناجي المهدي. د ١٠

  

  .األسماء مرتبة أبجدياً حسب االسم األول: مالحظة
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  ) ٨ ( ملحق

  
  مالءمة برنامج نظام ضمان اجلودة التعليمية

  )من وجهة نظر املختصني(
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  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  الدكتور                                                وفقه اهللاألستاذ سعادة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد

تطبيق نظام  أثر "بان الباحث بصدد إعداد رسالة دكتوراه بعنوان نحيطكم علماً      

لتحصيل ازيادة التفكير االبتكاري و مهاراتالجودة التعليمية في تنمية 

بحث  -  الدراسي لدى طالب الصف األول المتوسط بالمنطقة الشرقية

  ." تجريبي 
، ضمن آليات نظام إديكسل إعداد برنامج تطبيق الجودة التعليميةومن متطلبات الدراسة 

، المشاريع التعليمية الصغيرة Assignmentاألنشطة التعليمية (للجودة التعليمية 
Projectsيرة، االختبارات القصQuizzes .(  

  :من سعادتكم التكرم بإبداء رأيكم فيما يتعلق  والمطلوب   

  .  مدى مالءمة لتطبيقه وآلية تطبيقهبالبرنامج التدريبي من حيث   -١

  :آليات تطبيق الجودة التعليمية محتوىمدى مالءمة   -٢

 .األنشطة التعليمية  -
 .االختبارات القصيرة -
 .المشاريع التعليمية القصيرة -
  .وذلك وفقاً الستمارة التحكيم المرفقة. أية مالحظات أخرى ترونها مناسبةو 

  .واهللا يحفظكم ويرعاكمشاكرين لكم سلفاً حسن تعاونكم ،          
                                                 

  

  الباحث                                              

  

  مهدي أحمد الطاهر                                         

 



٢٥٥ 
 

 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :نموذج تحكيم   
  االبتكاريتنمية مهارات التفكير في  يتعلق بأثر تطبيق الجودة التعليميةبرنامج 

  نموذج خاص بتنفيذ البرنامج "

 

  رقم

 النشاط 

 

  عنوان

  المشروع

  المالحظات البرنامج
 غير مناسبةمناسبة 

    ١٠ .دى تكامل عناصرهم ١

    ١٠.وضوح البرنامج بشكل عام ٢

في اآلليات المستخدمة  ٣
  )األنشطة التعليمية(تطبيقه 

١٠    

في اآلليات المستخدمة  ٤
  )المشاريع التعليمية(تطبيقه 

١٠    

في اآلليات المستخدمة  ٥
االختبارات (تطبيقه 

  )القصيرة

١ ٩  

  
: كورينأي مالحظات أو مقترحات ترونه مش

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................... 

............................................................................................ 

.............................................................................................  

  مع خالص التقدير واالمتنان                                                              
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  رحيمبسم اهللا الرحمن ال

  :نموذج تحكيم آليات تطبيق الجودة التعليمية   
  االبتكاريتنمية مهارات التفكير في  يتعلق بأثر تطبيق الجودة التعليميةبرنامج 

  "نموذج خاص باألنشطة العملية"

 

  رقم

 النشاط 

 

  عنوان النشاط
أهمية النشاط

  العملي

محتوى نموذج

  النشاط

  المالحظات

 مالئمغير   مالئم غير مهم مهم

    ١  ٩  ١٠  أثر القوة على األجسام ١

      ١٠  ١٠  أثر القوة على األجسام المتحركة ٢

      ١٠  ١٠  أثر القوة على شكل الجسم ٣

      ١٠  ١٠  أنواع التشوه الحاصل في شكل الجسم ٤

      ١٠  ١٠  القوة المغناطيسية ٥

      ١٠  ١٠  القوة الكهربائية ٦

      ١٠  ١٠  قوة تجاذب الكتل ٧

      ١٠  ١٠  ثر الكتلة في قوة تجانب الكتلأ ٨

      ١٠  ١٠  دراسة أثر القوة على استطالة النابض ٩

      ١٠  ١٠  كيف نصنع مقياساً للقوة ١٠

      ١٠  ١٠  قوة االحتكاك ١١

      ١٠  ١٠  المقصود بالتوازن ١٢

      ١٠  ١٠  شروط توازن جسم تؤثر فيه قوتان ١٣

      ١٠  ١٠  دراسة قوة دفع السائل لألجسام ١٤

كم يخسر الجسم الذي عمر تماماً من ١٥

  ثقله ظاهرياً
١٠  ١٠      

العالقة بين قوة دفع السائل ونقل السائل ١٦

  )خشب(المزاح 
١٠  ١٠      

العالقة بين قوة دفع السائل ونقل السائل ١٧

  )معدن(المزاج 
١٠  ١٠      

      ١٠  ١٠  تطبيق قاعدة أرخميدس ١٨
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  تتعلق ببناء األنشطة  عناصر                  
 

مناس

 بة

 غير

  مناسبة
  مالحظات

    ١٠ خطوات بناء األنشطة التعليمية -

    ١٠ عدد األنشطة التعليمة -

    ١٠ صياغة نماذج األنشطة التعليمية -

  :مالحظات المحكمين ومقترحاتهم

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................... 

............................................................................................ 

.............................................................................................  

  

  

  

  

 مع خالص التقدير واالمتنان                                                               



٢٥٨ 
 

 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :نموذج تحكيم   
  االبتكاريرات التفكير تنمية مهافي  يتعلق بأثر تطبيق الجودة التعليميةبرنامج 

  نموذج خاص بالمشروع التعليمي "

 

  رقم
المشروع 

 

  عنوان

  المشروع

أهمية المشروع

  التعليمي

محتوى نموذج

  المشروع

  المالحظات

غير   مالئم غير مهم مهم

  مالئم

دراسة عوامل  تكون العفن ١

  على الخبر والمواد أخرى

١٠  ١٠      

تأثير الضوء في انحناء ٢

  واألوراق الساق

١٠  ١٠      

              
تقييم  موضوعات وخطوات ومدة 

  المشاريع

   محتوى المشروع مسمى المشاريع

غير مناسب  مالحظات

  مناسب

غير  مناسب

 مناسب

      ١٠  ١٠  موضوع المشروع األول ١

      ١٠  ١٠ موضوع المشروع الثاني ٢

خطوات بناء نموذج  ٣
 .المشروع

١٠  ١٠      

  قصيرة    ١٠  ١٠ فيذ المشروعمدة التن ٤

  :مالحظات أو مقترحات أخرى ترونها مشكورين
...............................................................................................

...............................................................................................

......................................................................................... 

............................................................................................   

 لتقدير واالمتنان مع خالص ا                                                              
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :نموذج تحكيم   
  االبتكاريتنمية مهارات التفكير في  يتعلق بأثر تطبيق الجودة التعليميةبرنامج 

  نموذج خاص باالختبارات القصيرة "

 

  رقم

 النشاط 

 

  عنوان

  المشروع

  المالحظات االختبارات
 غير مالئمةمالئمة 

   ١ ٩ .ل اختبارصياغة عبارات آ ١

عدد العبارات لكل نموذج  ٢
صح  –اختيار من متعدد (

 ).خطأ

١٠    

    ١٠ .الزمن المخصص لالختبار ٢

    ١٠ .عدد االختبارات القصيرة ٣

شمولية فقراتها للمادة  ٤
 .الدراسية

١ ٩   

  :مشكورينبهذا الصدد مالحظات أو مقترحات أخرى ترونها 
............................................................................................. 

............................................................................................   

............................................................................................. 

............................................................................................  

.............................................................................................   

  :اسم المحكم
  :المرتبة العلمية

 :مكان العمل  :توقيعه

  :لكترونيالبريد اال  :الجوال
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 مع خالص التقدير واالمتنان  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٩( ملحق 
  
  

  دليل املعلم
  

   منوذج مالحظة الطالب ملشروع تعليمي
  املشروع األول 

  )العفن(

  :تلفون العمل
 :التاريخ



٢٦١ 
 

 

  

  

  

  

  

  نموذج مالحظة طالب لمشروع تعليمي
  :رقم المجموعة      ١:       عفن الخبر                              رقمه:    اسم المشروع
  :الشعبة:             الصف:                                                اسم الطالب

  
  
  
  
  
  
  

  العناصر التي يجب على الطالب مالحظتها  فترات المالحظة  م
  الرائحة  الحجم اللون الشكل الخارجي

١    
  المالحظة القبلية 

  بتاريخ
  

      /     /
١٤٢٨  

        

٢ 
  
  
  

  
المالحظة 
  :البعدية
  بتاريخ

  
      /     /

١٤٢٨  

        

  :مالحظات عامة  ٣
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  ) ١٠( ملحق 

  
  

  دليل املعلم 
  

   منوذج مالحظة الطالب ملشروع تعليمي
  املشروع الثاني 

)أثر الضوء على النبته(  
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  نموذج مالحظة طالب لمشروع تعليمي
  :رقم المجموعة      ٢:       ثير الضوء على النبات           رقمهتأ:    اسم المشروع
  :الشعبة:             الصف:                                                اسم الطالب

  
  
  
  
  
  

    م
  فترات المالحظة

  العناصر التي يجب على الطالب مالحظتها
لون 
 األوراق

لون 
 الساق

طول 
 النبتة

شكل 
  الساق

شكل 
  األوراق

ذبول . م
  النبتة

١  

  
  المالحظة القبلية

  بتاريخ
  

 /     /١٤٢٨  

            

٢ 
  
  
  

  
المالحظة 
  :البعدية
  بتاريخ
  

 /     /١٤٢٨  

            

٣  
  :المالحظات
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  ) ١١( ملحق 

  

  اختبار تورانس للتفكري االبتكاري 

  )أ ( املصور النسخة 
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٢٦٦ 
 

 



٢٦٧ 
 

 
 



٢٦٨ 
 

 



٢٦٩ 
 

 



٢٧٠ 
 

 

 



٢٧١ 
 

 

 



٢٧٢ 
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  ) ١٣( ملحق   
  

على الفرتة الزمنية للدراسة مبا جدول توزيع املهام  
  يناسب األسابيع الدراسية 
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  )املشاريع –االختبارات  –األنشطة (جدول توزيع املهام  

األنشطة التعليمية والمشروع واالختبارات (مسميات وحصص تنفيذ كل من جدول توزيع 

 ٤أسابيع دراسية بواقع ) ٥(الل فترة البرنامج المحددة بـ على األسابيع الدراسية خ) القصيرة

  .حصة)  ٢٠(حصص كل أسبوع أي بمجموع 

  

  

  عدد

 األنشطة

  مواعيد

وعدد 

حصص 

  البرنامج

 

  صفحات

أنشطة 

  الكتاب

  

فصول 

  الكتاب

  

  موضوعات

  األنشطة العملية

  مواعيد

 االختبارات

  القصيرة

  موعد

  تكليف واستالم

  المشاريع

١١٧  ١  ١    

الفصل 

  السادس

  

  

  ـــــ

  

الفصل 

  السابع

  

  

  ـــ

  

الفصل 

  الثامن

  

  ـــــ

  

  

  

    أثر القوة على األجسام

تكليف الطالب 

  بالمشروع األول

١٢٠  ٢  ٢  
أثر القوة على األجسام 

  المتحركة
  

١٢١  ٣  ٣  
أثر القوة على شكل 

  الجسم
  

١٢٢  ٤  ٤  
أنواع التشوه الحاصل 

  في شكل الجسم
١    

            

      القوة المغناطيسية  ١٣٠  ٥  ٥

      القوة الكهربائية  ١٣٤  ٦  ٦

استالم المعلم     قوة تجاذب الكتل  ١٣٨  ٧  ٧

المشروع  نموذج

  األول
١٤١  ٨  ٨  

أثر الكتلة في قوة تجانب 

  الكتل
١  

          

تكليف الطالب 

  المشروع الثانيب

١٤٧  ٩  ٩  
دراسة أثر القوة على 

  استطالة النابض
  

    كيف نصنع مقياساً للقوة  ١٥٠  ١٠  ١٠

١١  ١١  
  قوة االحتكاك  ١٥٣

  

  ١  ١٢    
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الفصل  ١٥٦  ١٣  ١٢

  التاسع

      المقصود بالتوازن

١٥٨  ١٤  ١٣  
شروط توازن جسم تؤثر 

  فيه قوتان
    

١٦١  ١٥  ١٤  
دراسة قوة دفع السائل 

  لألجسام
    

١٦٢  ١٦  ١٥  

كم يخسر الجسم الذي 

عمر تماماً من ثقله 

  ظاهرياً

١    

١٦٢  ١٧  ١٦  

العالقة بين قوة دفع 

السائل ونقل السائل 

  )خشب(المزاح 

    

١٦٢  ١٨  ١٧  

العالقة بين قوة دفع 

السائل ونقل السائل 

  )معدن(المزاج 

المعلم استالم   

المشروع نموذج 

  ١٦٢  ١٩  ١٨  الثاني
  دسيتطبيق قاعدة أرخم

  

  ١      ٢٠  
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  سلمنوذج تقييم حسب نظام إديك



٢٧٧ 
 

 

  
  
  

  حسب نظام إديكسل تقييممنوذج 
  :الصف:                                اسم الطالب
 التقييم  المشروع  االختبارات  األنشطة

 النهائي

رقم 
  النشاط

مستويات 
رقم   التقدير

  االختبار

  مستويات
 ١٠من  التقدير

  درجات
رقم 

 المشروع

  مستويات
    التقدير

P MD  الدرجة  P M D   
١        ١        ١          
٢        ٢        ٢          
٣        ٣                  
٤        ٤                  
٥        ٥                  
٦                          
٧                          
٨                          
٩                          
١٠                          
١١                          
١٢                          
١٣                          
١٤                          
١٥                          
١٦                          
١٧                          
١٨                          

                         المجموع
                                                                        )Edexcel, 2006.(  

 :مالحظات للمعلم

، بناء على  فقط المشروعوتكون مستويات التقدير النجازات الطالب على األنشطة  -
 :سل ، التي تم شرحها ، وهي في نظام إديك التقييممستويات 

 .درجات ٥يحصل الطالب على درجة أقل من   Passاجتاز ( -
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 .درجات  ٨يحصل الطالب على درجة  أقل من   Meritاستحق  -

 .   درجات ١٠يحصل الطالب على درجة أقل  من   Distinctمميز    -
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  ) ١٥( ملحق 
  

خطاب من عميد الكلية ملدير تعليم املنطقة الشرقية 
يشكره فيه على جهود إدارة التعليم لستهيل مهمة 

  الباحث
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٢٨١ 
 



٢٨٢ 
 

 

  
  
  
  
  ) ١٦( ملحق 
  
  

خطاب من عميد الكلية ملدير ومعلمي متوسطة 
سيهات  يشكرهم  فيه على حسن تعاونهم لتسهيل 

  تطبيق الدراسة
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  ) ١٧( ملحق 
  
  

خطاب من مكتبة امللك فهد يثبت أن موضوع الدراسة 
  الية مل يسبق دراسته يف اململكة العربية السعوديةاحل
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