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(البقرة ،آية)32 :
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ت

شكر وتقدير
الحمد هلل خالؽ كؿ شيء ،الرحيـ الرحمف ،الذي عمـ القرآف ،خمؽ اإلنس ػ ػػاف وعممو البياف ،ورفع العمـ والعمماء

َ َْ

َّ ُ َّ

َ َُ

إلى اعمى المراتب ،القائؿ في محكـ كتابو:

ُ ْ َ َّ

َُ ُ

ْ َْ َََ

َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ر

ٌ زفع ِ اللً الذٌِه آمىوا مِىنم والذٌِه أوتوا العِلم درجات ٍ واللً تِما تعملون خثِي (.المجادلة ،آية)11 :
والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل خير األناـ ،أوتي جوامع الكمـ ونطؽ بأفصح بياف ،ورغب في العمـ ،وجعؿ

طمبو سبيبلً لمجناف ،القائؿ" :من سمك طريقاً يمتمس فيو عمماً سيل اهلل لو بو طريقاً إلى الجنة" .
صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو الكػ ػ ػراـ ،أما بعد:

َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً
انطبلقاً مف قوؿ الحؽ تبارؾ وتعالى  :رب أوسِعىًِ أن أشنز وِعمتل التًِ أوعمت علً وعلى والِدي وأن أعمل صالِحا
َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
تزضاي وأدخِلىًِ تِزحمتِل فًِ عِثادِك الصالِحِني (.النمؿ ،آية.)19 :
سدد لي الخطى ووفقني إلتماـ ىذه الدراسة التي أسألو تبارؾ وتعالى في عبله أف ينفع
أحمده تعالى عمى أف ّ
بيا اإلسبلـ والمسمميف.

ووفاء لمف قدـ
وانطبلقاً مف حديث المصطفى " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" .واعترافاً بالفضؿ ألىمو،
ً
لي معروفاً ،كاف لزاماً عمي أف أبادر بتسجيؿ شكري لجامعة األزىر وعمادة الدراسات العميا وكمية التربية
بعميدىا وأساتذتيا وعموـ القائميف عمييا ،كما وأتقدـ بخالص شكري وعظيـ امتناني لمف غمراني بالنصح
والتوجيو ،الدكتور عطا درويش والدكتور حسن ميدي لتفضميما بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،ولصبرىما
ولعمميما الوفير الذي كاف لو األثر الكبير في إخراجيا عمى ىذا الوجو المشرؽ ،فأسأؿ المولى أف يبارؾ ليما
أستاذي الفاضميف
في عمميما ،وأف يجعميما ذخ اًر لئلسبلـ والعمـ  ،كما وأتقدـ بخالص الشكر والعرفاف إلى
ّ
عضوي لجنة المناقشة الدكتور مجدي عقؿ والدكتور عمي نصار عمى تفضميما بطيب النفس ورحابة الصدر
لقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة ،لتثرى بتوجيياتيما النافعة ،وتزداد قيمة بإرشاداتيما الصائبة ،فأسألو تعالى أف
يعينيما عمى حمؿ ىذه األمانة وأف يسدد عمى طريؽ الحؽ خطاىما.
ث

ىذا وأسأؿ المولى أف أكوف قد وفقت في دراستي ىذه فما كاف فييا مف صواب فمف توفيؽ اهلل وفضمو ،وما
كاف مف خطأ أو زلؿ أو نسياف فمف نفسي ومف الشيطاف.

َ َ َ ْ َّ َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ
 وما توفٍِقًِ ِإَّل تِاللً ِ علًٍ ِ توملت و ِإلًٍ ِ أوٍِة(.ىود ،آية.)88 :
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،،

الباحث
عبدهللا علً حبش

ج

ممخص الدراسة بالمغة العربية

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية توظيؼ برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات
االلكترونية عمى تنمية التحصيؿ وميارات التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي .

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي في مرحمة التحميؿ والمنيج التجريبي عند قياس فاعمية البرنامج المقترح

في ضوء توظيؼ حقيبة الدارات االلكترونية باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط بحيث تـ اعتبار

البرنامج المقترح لتدريس وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع كمتغير مستقؿ ،وتمثمت

المتغيرات التابعة في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير االبتكاري لدى طبلب عينة الدراسة.

وقد تكونت عينة الدراسة مف  58طالباً تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف طبلب الصؼ التاسع األساسي مف

مدرسة الشييد ابراىيـ المقادمة الثانوية لمبنيف ،بحيث قسمت العينة إلى مجموعتيف متكافئتيف :مجموعة تجريبية
وعددىـ( )29طالباً ومجموعة ضابطة وعددىـ( )29طالباً ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث األدوات التالية:

 .1اختبار ميارات التفكير االبتكاري (مف إعداد الباحث).

 – 2اختبار تحصيمي تـ التأكد مف صدقو وثباتو وصبلحيتو لمتطبيؽ.

وقد اتبع الباحث مراحؿ وخطوات نموذج  ADDIEفي تصميـ وتطوير البرنامج المقترح في ضوء

بعض استراتيجيات التعمـ النشط ومف ثـ تطبيقو ،وبعد إجراء الباحث لمتطبيؽ البعدي لمدراسة وحساب التقديرات

الكمية ألدوات البحث باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية ( ، )SPSSتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

– 1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بيف متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى

طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التفكير االبتكاري لدى المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي
لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بيف متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى

طبلب المجموعة التجريبية في االختبار القبمي واالختبار البعدي لصالح االختبار البعدي .

 .3توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05بيف متوسط درجات التحصيؿ لدى طبلب

المجموعة التجريبية في التحصيؿ القبمي و االختبار البعدي لصالح االختبار البعدي.

 .4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05بيف متوسط درجات التحصيؿ لدى طبلب
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التحصيؿ لدى طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار

التحصيؿ .
وفي ظل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،يمكن تقديم التوصيات التالية :
 .1زيادة االىتماـ بتنمية ميارات التفكير االبتكاري في المناىج الدراسية المختمفة وخصوصاً مادة التكنولوجيا.
 .2االىتماـ بتنويع أساليب التدريس المختمفة وذلؾ وفؽ استراتيجيات التعمـ النشط المختمفة.

 .3توظيؼ حقائب الدارات االلكترونية المختمفة في مناىج التكنولوجيا لجميع المراحؿ الدراسية مف أجؿ تعميـ

فعاؿ.

ح

Abstract
The aim of this study was to investigate the effectiveness of a proposed program based on
the utilization of electric circuits package on the development of achievement and innovative
thinking in the 9th grade students.
The researcher used the descriptive method in the analysis phase and the experimental
method when measuring the effectiveness of the proposed program in light of employing the
electric circuits package, utilizing effective learning strategies. The proposed program was the
independent variable and the dependent variables were the academic achievement and innovative
thinking in the study participants .
The study consisted of (58) randomly selected grade nine students from a Ibrahim Al-Maqadma
Secondary School. The group was split into an experimental group of (29) students and a control
group of a similar number. The members of the experimental group were taught by using proposed
program while the control group members were taught by traditional methods (presentations).
For this study, the researcher used the following instruments:
1.
An innovative thinking instrument developed by the researcher
2.
A verified and standardized achievement test
The researcher follow the ADDIE model in the design and development of the proposed program.
A post-test was conducted by the researcher following the completion of the study.
A T-test was conducted for two independent samples and the researcher used the
SPSS statistical software was used to analyze the data collected.
The most important findings show the following:
1.
There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) between the mean
scores of the experimental group and the control group in the post application of the
innovative thinking test in the computer course in favor of the experimental group.
2.
There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) between the mean
scores of the experimental group and the control group in the post application in the
measurement of student's achievement in technology material of ninth's grade in favor of
the experimental group.
3.
There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) between the mean
scores of the experimental group in the post and pre application of the innovative thinking
test in the computer course in favor of the experimental group.
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الفصل األول
مشكمة الدراسة واطارىا العام
المقدمة:

تمعب التكنولوجيا دو اًر بالغ األىميػة في شتى مجاالت الحياة ،كيؼ ال وقد أصبحت جميع الوسائؿ

التكنولوجية مف أجيزة وأدوات ووسائؿ وميسرات يستخدميا اإلنساف في شتى مجاالت الحياة لتسيؿ حياتو
وتذلؿ جميع الصعوبات مف أمامو .و لما كانت التربية إحدى مجاالت الحياة بالغة األىمية و التي تسعى لبناء

اإلنساف الصالح الفعاؿ في مجتمعو ،فقد كاف لزاماً عمى القائميف عمى العممية التربوية أف يعمموا جاىديف عمى
مسػايرة العجمة التقنيػة ،فالتربية تواجو الكثير مف التحديات نتيجة لمتطورات التقنية المتبلحقة ،وتطور الوسائؿ

التكنولوجية مع تراكـ المعرفة ،ما جعؿ التربوييف يفكروف في إعادة النظر نحو العممية التربوية وطرائقيا
وأساليبيا ،بما يشمؿ المعمـ والطالب والمنيج ووسائؿ القياس والتقويـ" ،فقد جرت منذ مطمع القرف العشريف

محاوالت جادة استيدفت تحديث النظـ التعميمية وتطويرىا  ،واحداث تغييرات جوىرية في محتواىا وأساليب

ايد باستخداـ كافة التقنيات التعميمية المتاحة  ،واإلفادة مما حققو التقدـ
ممارستيا ،وقد صاحب ذلؾ
اىتماـ متز ٌ
ٌ
العممي والتكنولوجي الذي أغنى العممية التربوية والتعميمية بأساليب حديثة متطورة ،وصوالً إلى تعميـ أكثر

فاعمية وكفاية" (سبلمة. )46 :2000،

وتعتبر عممية تفريد التعميـ واستخداـ التعمـ الذاتي مف االىتمامات الجادة التي ُعني بيا الغرب،
ومارسيا في مدارسو منذ زمف بعيد ،وذلؾ لمقابمة الفروؽ الفردية بيف الطبلب واتاحة الفرصة ليـ لتعميـ أفضؿ
في ظروؼ فيزيائية وفنية تتيح ليـ تنمية مياراتيـ وتزويدىـ بميارات سموكية لمقابمة مواقؼ حياتية متنوعة.

حيث أف البرامج التعميمية مف ضمف السمسمة التي تقدـ األساليب الحديثة في التدريس وتخدـ المعمـ في واقع

الميداف التربوي ،إذ أف مف شأف ذلؾ توفير الجيد والوقت واستغبلؿ الوسائؿ التعميمية االستغبلؿ األمثؿ في

عممية التعميـ والتعمـ ( جاسـ.)36:1992،

وىناؾ دوماً اتجاىات حديثة في تنويع طػرؽ التدريس وتطويرىا ،وال شؾ أف ىذا يتطمب إلماماً شامبلً

بجميع العناصر المساىمة في نجاحيا ،ولقد أصبح االىتماـ بالوسائؿ التعميمية عمى أنيا وسائؿ لتحقيؽ

االتصاؿ ،بؿ وانتقؿ االىتماـ مػف مجرد توفير المواد التعميمية إلى االىتماـ بجوىر العممية التعميمية وىو تحقيؽ
التفاىـ ،فأصبحت الوسيمة جزءاً ال يتج أز مف استراتيجية التدريس التي يتبعيا المدرس لتحقيؽ أىػداؼ محػددة،
وىذا ما يحققو مفيوـ الوسائؿ التعميمية.

وىنا يبرز دور المعمـ الياـ في ىذه العممية والتي تتوفر فيو الكفاءة والقدرة عمى أداء رسالتو بنجاح،

وبالطبع فإف قدرة المعمـ عمى توظيؼ الوسائؿ التعميمية واتجاىاتو نحوىا لو أكبر األثر في صنع نتائج إيجابية
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في التدريس ،ويمكف لموسائؿ التعميمية أف تؤدي إلى استثارة اىتماـ الطالب واشباع حاجتو لمتعمـ
(الحيمة.)43 : 2001،
ويعد استخداـ الحقائب التعميمية واستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة كمستحدث تكنولوجي -خاصة إف
ُ
تـ توظيفيا توظيفاً جيداً مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ التعميمي -مف الحاجات الممحة ،وقد أخذت األصوات تتعالى

باتجاه وضعو إلى المقدمة بيدؼ تنمية أنماط التفكير المختمفة لدى المتعمميف بشكؿ عاـ ،واستجابة لتطورات

العصر الداعية إلى االىتماـ باإلنساف ،حيث أف العقؿ البشري ىو الثروة الحقيقية ألي أمة ،مما يعزز أسموب
التعميـ الذاتي وانجاح عممية تفريد التعميـ(.سبلمة.)88 : 1992 ،

ويعرؼ التفكير بأنو "عمميات النشاط العقمي التي يقوـ بيا الفرد مف أجؿ الحصوؿ عمى حموؿ دائمة أو
ُ
مؤقتو لمشكمة ،وىو عممية مستمرة في الذىف ال تتوقؼ وال تنتيي طالما كاف اإلنساف في يقظة ،وىو أرقى
العمميات العقمية والنفسية التي تميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات الحية " (مصطفى.)27:2002،
وقد أشارت العديد مف الدراسات واألبحاث إلى إمكانية تعميـ التفكير بأنماطو ومياراتو المختمفة ،وأحد

أنماط ىذا التفكير التي يبلحظ االىتماـ المتزايد نحوىا في ىذا العصر ىو التفكير االبداعي أو االبتكاري،

حيث يستحوذ ىذا النمط مف عمميات التفكير المختمفة عمى اىتماـ كبير في المؤسسات التربوية والتعميمية
خاصة ،وفي كافة المجتمعات عامة لما لو مف أىمية كبيرة عمى مستوى الفرد والمجتمع  ،وذكر

(الطيب" )121:2007،إف التفكير االبتكاري يحتؿ مكانة ميمة بالنسبة لمفرد والمجتمع فيو يساعد الفرد عمى
الوصوؿ إلى حموؿ كثيرة ونواتج أصيمة ويساعد عمى التوافؽ واالنسجاـ مع البيئة التي تقابمو واالنسجاـ مع
البيئة التي ينتمي إلييا وىذا الشعور يدفعو إلى اإلحساس بقيمتو الذاتية داخؿ المجتمع الذي يعيش فيو،

وبالنسبة لممجتمع فإف قدرة الفرد عمى التفكير االبتكاري تساعد عمى التقدـ واالزدىار وزيادة اإلنتاج والخروج
مف األزمات وحؿ المشكبلت وقيادة الجماعات" .
وقد اتخذت المدارس التربوية في تعميـ التفكير وتنميتو مساريف ىما :تعميـ التفكير كبرنامج مستقؿ؛ أو
دمج التفكير في المنيج الدراسي ،وذلؾ مف خبلؿ إعادة بناء الكيفية التي يستخدـ بيا محتوى المنيج التقميدي

في العممية التعميمية )Swartz, Perikins. 2016: 63( .

ويعرؼ التفكير االبتكاري بأنو "نشاط إنساني ذىني ار ٍ
ؽ ومميز ناتج مف تفاعؿ عوامؿ عقمية لدى الفرد بحيث
ُ
يؤدي ىذا التفاعؿ إلى نتاجات وحموؿ جديدة مبتكرة لممشكبلت النظرية أو التطبيقية في أي مجاؿ" ( قطامي و

آخروف.)70 : 2008،

وُيعرؼ كؿ مف فؤاد أبو حطب  ،وآماؿ صادؽ ( )628 .627 :1994التفكير االبتكاري عمى أنو
” فئة مف سموؾ حؿ المشكمة وال يختمؼ عف غيره مف أنماط التفكير إال في نوع التأىب أو اإلعداد الذي يتمقاه

الفرد“ .
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ومف ىنا جاء االىتماـ باإلبداع والتفكير االبتكاري وادراؾ أىميتو في تنمية اإلبداع الذي ىو الطريؽ إلى التقدـ،
فبدأ الكثير مف العمماء في الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة بعمؿ دراسات حوؿ اإلبداع والتفكير االبتكاري

مثؿ تايمور  Taylorوماكينوف  Mackinnonوتورانس  ،Torranceوعقدت الكثير مف المؤتمرات التي بدأت

عاـ ( )1955في جامعة  Utahفي الواليات المتحدة األمريكية وتبعتيا عدة مؤتمرات أخرى حوؿ موضوع

اإلبداع ولـ يقتصر األمر عمى الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة فحسب  ،ولكف أيضاً نجد في عالمنا العربي
مف الباحثيف الذيف كرسوا حياتيـ لدراسة اإلبداع بمعاونة طبلبيـ  ،مثؿ عبد السبلـ عبد الغفار في جامعة عيف
شمس  ،وسيد خير اهلل في جامعة المنصورة  ،وغيرىـ مف الباحثيف العرب الذيف أظيروا أىمية التفكير

االبتكاري مف خبلؿ أبحاثيـ (جرواف.)16 -15 : 2002 ،

وحيث أف المدرسة احدى المؤسسات التربوية الميمة التي يقضي فييا المتعمـ وقتا كبي اًر مف وقتو فيي

تمعب دو اًر كبي اًر في تنمية التفكير االبتكاري ،خاصةً إذا ما أولتو العناية الكافية بدءاً مف مرحمة التخطيط
لممنياج والتنفيذ ثـ أساليب التقويـ المختمفة ،ومف إحدى أىـ وسائؿ تنمية ىذا التفكير االبتكاري ىو استخداـ

فتح المجاؿ واسعاً أماـ الطالب
الحقائب التعميمية ،فباستخداميا في تصميـ الدارات االلكترونية المختمفة ُي ُ
لبلبتكار واستخداـ حواسو جميعيا في تصميـ دارات جديدة ،وعمؿ مشاريع عممية ،إضافةً إلى تنمية التحصيؿ

الدراسي ،وكؿ ذلؾ يعتبر أحد العوامؿ والحوافز الميمة لتنمية التفكير االبتكاري.

ولقد الحظ الباحث األىمية العظمى التي تحظى بيا مادة تكنولوجيا المعمومات في تنمية التفكير،
فكاف البد مف االستفادة مف ىذه المقرر إلكساب الطبلب مرونة في التفكير ،والعمؿ عمى مساعدتيـ في انتقاؿ
أثر التعمـ إلى و اقع حياتيـ اليومية مما يسيـ في حؿ مشكبلتيـ ،ويساعدىـ عمى التكيؼ مع ظروؼ الحياة

المتغيرة ،باإلضافة إلى تدني مستوى التفكير لدى طبلبنا بدليؿ نتائج

الدراسات واألبحاث التي أجريت في ىذا المجاؿ  ،حيث أف المقررات الدراسية ال تنمي التفكير واإلبداع

،فيذا دفع الباحث العداد البرنامج المقترح الذي يتوقع اف يكوف لو أثر في تنمية ميارات التفكير المختمفة ومنيا
التفكير االبتكاري لدى الطبلب وتعينيـ عمى التغمب عمى مشكبلت الحياة التي تواجييـ وتنمية قدراتيـ العقمية

واإلبداعية لخمؽ األفراد المبدعيف القادريف عمى االختراع وحؿ المشاكؿ التي تواجيـ ،ىـ ويساعدىـ في مواجية

الحياة والتفكير مع الناس والمشاركة في عممية تطوير المجتمع وتقدمو.
وقد الحظ الباحث مف خبلؿ عممو كمدرس لمادة التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي حاجة الطبلب
إلى إخراج الطاقات االبتكارية لدييـ ،خاصة في ظؿ تكدس المادة العممية النظرية وتمحور المادة النظرية حوؿ

المعرفة ،وبالتالي ينحصر تفكير الطبلب نحو الحفظ واالستظيار والمستويات الدنيا مف التفكير ،مع إىماؿ
المستويات العميا مف االبتكار واالبداع والتي يمكف تنميتيا مف خبلؿ استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية وبرامج

يادي في عمؿ المشاريع التكنولوجية المختمفة التي
دور ر ٌ
محاكاة الدارات المحوسبة ،وبالتالي يكوف لمطبلب ٌ
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أضحت السمت الغالب ليذا العصر وما يواكبو مف تطور تكنولوجي متسارع ،ويتأتى ذلؾ كمو مف خبلؿ تنفيذ
تمؾ المشاريع عمى شكؿ دروس عممية وتوظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط ،مما يؤثر ايجاباً عمى العممية

التعميمية التعممية ككؿ ضمف منظور النظرية البنائية .

كما أف توصيات المؤتمرات والندوات العممية لو ازرة التربية والتعميـ في فمسطيف تتجو نحو تفعيؿ دور

التقنية وقيادتيا نحو االبتكار واإلبداع ،ولعؿ آخر تمؾ المؤتمرات المؤتمر الذي حمؿ عنواف "استراتيجيات
التدريس :استعداد الحاضر لتحوالت المستقبؿ" والذي ُعقد بتاريخ  ،2017/4/20وكذلؾ المؤتمر الذي عقد
بعنواف "التميز في فمسطيف ..رؤى ابداعية" بتاريخ  2012/12/26ـ  ،والمذاف تـ التأكيد فييما عمى ضرورة
تدريس المواد العممية بطريقة عممية ،وتبني استراتيجيات تحاكي الدماغ البشري وتحفزه عمى اإلبداع والتفكير

الناقد ،وعقد دورات تدريبية لممعمميف لتطوير وتنمية ىذه االستراتيجيات ،وزيادة عدد األنشطة المتنوعة في
الكتاب التي تثير أنواع التفكير المختمفة لدى الطبلب ،إضافةً إلجراء المزيد مف البحوث لتقصي أثر
استراتيجيات التعمـ الحديثة ،كما تـ التأكيد عمى ضرورة تطبيؽ استراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري لدى

التبلميذ وتشجيع االبتكار والتجديد القائـ عمى رؤى مستقبمية واستثمار الفرص التي يفرضيا المستقبؿ.
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* أسئمة الدراسة :

جاءت ىذه الدراسة لتجيب عمى السؤاؿ الرئيس التالي :

ما فاعمية توظيف برنامج مقترح قائم عمى استخدام حقيبة الدارات االلكترونية عمى تنمية التحصيل وميارات
التفكير االبتكاري لدى طالب الصف التاسع األساسي؟
وينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ىي طبيعة البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية المراد توظيفو ؟
 .2ما ميارات التفكير االبتكاري التي يجب أف يمتمكيا طبلب الصؼ التاسع االساسي في مادة التكنولوجيا؟
 .3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التفكير االبتكاري
لدى طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التفكير االبتكاري لدى المجموعة الضابطة في التطبيؽ
البعدي الختبار التفكير االبتكاري؟

 .4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى
طبلب المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التفكير االبتكاري؟

 .5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التحصيؿ لدى
طبلب المجموعة التجريبية في التحصيؿ القبمي و االختبار البعدي؟

 .6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التحصيؿ لدى
طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التحصيؿ لدى طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي
الختبار التحصيؿ ؟

فروض الدراسة :

لئلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ صياغة الفروض اآلتية:
 " .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التفكير االبتكاري
لدى طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التفكير االبتكاري لدى المجموعة الضابطة في التطبيؽ

البعدي".
 " .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التفكير االبتكاري
لدى طبلب المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التفكير االبتكاري".
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 " .3ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التحصيؿ لدى
طبلب المجموعة التجريبية في التحصيؿ القبمي و االختبار البعدي".
 " 4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التحصيؿ لدى
طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التحصيؿ لدى طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي
الختبار التحصيؿ" .

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة الحالية إلى ما يمي:

.1

التعرؼ إلى صورة البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية لتدريس وحدة العالـ
الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي .

.2

التعرؼ عمى ميارات التفكير االبتكاري التي يجب أف يمتمكيا طبلب الصؼ التاسع األساسي في مادة
التكنولوجيا.

 .3الكشؼ عف داللة االختبلؼ في متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي
بغزة باختبلؼ مجموعة التطبيؽ (تجريبية  ،ضابطة).
 .4الكشؼ عف داللة االختبلؼ في متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي
بغزة ( المجموعة التجريبية) قبؿ التطبيؽ وبعده.
 .5الكشؼ عف داللة االختبلؼ في متوسط درجات التحصيؿ الدراسي بيف المجموعة الضابطة التي درست
بالطريقة التقميدية وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لطبلب الصؼ التاسع األساسي والمجموعة
التجريبية التي درست نفس الوحدة باستخداـ البرنامج المقترح.

أىمية الدراسة :

 تعتبر ىذه الدراسة األولى-عمى حد عمـ الباحث -التي تتناوؿ توظيؼ برنامج قائـ عمى استخداـ
حقيبة الدارات االلكترونية في تدريس وحدة العالـ الرقمي في منياج التكنولوجيا في منياج الصؼ

التاسع األساسي في قطاع غزة.
 توفر ىذه الدراسة مقياساً لميارات التفكير االبتكاري قد يستفيد منو الباحثوف وطبلب الدراسات العميا
في دراسات الحقة.
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 تشكؿ ىذه الدراسة استجابة موضوعية لما ينادي بو التربويوف في الوقت الحاضر مف مسايرة
االتجاىات الحديثة في التدريس وتبني أساليب وطرائؽ تعميمية تؤدي إلى نتائج إيجابية في العممية

التعميمية.

 مف الممكف أف تساعد ىذه الدراسة في اجراء تقويـ لمنياج التكنولوجيا بما يساعد تطوير ميارات

التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي بدالً مف طرؽ التعميـ التقميدية التي تعتمد عمى
تمقيف المعمومات.

 تبرز ىذه الدراسة ضرورة التوظيؼ الجيد والعممي لمحقائب االلكترونية في تدريس الجوانب العممية
لممقررات المختمفة.

حدود الدراسة:

 الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة عمى الوحدة الرابعة ) وحدة العالـ الرقمي( مف كتاب التكنولوجيا الجديد المقرر عمى طبلب

الصؼ التاسع األساسي في المنياج الفمسطيني.
 -الحد الزماني:

طبقت ىذه الدراسة بدءا مف تاريخ  2017-02-25إلى 2017-04-22ـ في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي
2016/2017ـ.

 الحد المكاني:تـ تطبيؽ اجراءات الدراسة الحالية عمى عينة مكونة مف ( )58طالباً مف طبلب الصؼ التاسع األساسي في

مدرسة ابراىيـ المقادمة الثانوية لمبنيف التابعة لمديرية التربية والتعميـ– المحافظة الوسطى بغزة.

منيج الدراسة :

تـ استخداـ المنيج الوصفي في مراجعة وتحميؿ األدبيات المتعمقة بالبحث ووضع اإلطار المبدئي

لمبرنامج المقترح ،ثـ اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي الذي يسعى الى توظيؼ برنامج مقترح قائـ عمى

استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية في تدريس وحدة "العالـ الرقمي" واجراء تجربة حوؿ مدى فعالية استخداميا
عمى تنمية التحصيؿ وميارات التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي ،وتـ استخداـ التصميـ

التجريبي لمجموعة واحدة وأخرى ضابطة.
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مصطمحات الدراسة
وقد تـ تعريفيا إجرائياً كالتالي :

 .1الفاعمية  :وىي أثر البرنامج القائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية عمى تنمية التحصيؿ
الدراسي ورفع مستوى االبتكار بمياراتو الثبلثة ( األصالة – الطبلقة – المرونة ) لدى المتعمميف في
الصؼ التاسع األساسي في مادة التكنولوجيا عند توظيفو في تدريسيا.

 .2البرنامج المقترح  :وىو عبارة عف مجموعة الخبرات التعميمية واألنشطة المقترحة والممارسات العممية

المصممة بيدؼ مساعدة وتدريب الطبلب عمى استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية وتنفيذ أنشطتيا

بشكؿ عممي وفؽ استراتيجيات التعمـ النشط.

 .3حقيبة الدارات االلكترونية  :وىي حقيبة تعميمية تتكوف مف مجموعة العناصر االلكترونية المختمفة،
والقوالب االلكترونية الجاىزة وغير الجاىزة ،واألجيزة و المعدات البلزمة لتنفيذ جميع األنشطة
والمشاريع االلكترونية الموجودة داخؿ مناىج التكنولوجيا لممرحمة الدراسية األساسية ،مع إمكانية

توظيفيا في مشاريع مف خارج المنياج الدراسي.

 .4ميارات التفكير االبتكاري  :قدرة المتعمـ عمى إعطاء افكار و إنتاج أعماؿ تتميز باألصالة والطبلقة
والمرونة في مادة التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي (وحدة العالـ الرقمي) والمشاريع العممية داخؿ

وخارج حدود المنياج والتي سيتـ قياسيا باختبار التفكير االبتكاري مف إعداد الباحث.

 .5وحدة العالم الرقمي  :وىي الوحدة الرابعة مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي في الفصؿ
الدراسي الثاني في فمسطيف في طبعة (  2117 -2116ـ) .

 .6االستراتيجية :وىي مجموعة مف االجراءات التي يستخدـ فييا المعمـ كافة الوسائؿ واالمكانات مف أجؿ
تحقيؽ أىداؼ معينة .

 .7الصف التاسع األساسي :وىو السنة التاسعة مف المرحمة الدراسية الثانية في حياة الطالب و التي

يكوف سف الطالب فييا (  15عاـ ) .

أدوات الدراسة :

 – 1مقياس التفكير االبتكاري مف إعداد الباحث .
 – 2اختبار تحصيؿ محكـ .
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اإلطار النظري

 المحور األول :النظرية البنائية والتعمم النشط واستراتيجياتو.

 المحور الثاني :الوسائل التعميمية وحقيبة الدارات االلكترونية
 المحور الثالث  :التحصيل .

 المحور الرابع :التفكير والتفكير االبتكاري.

 المحور الخامس  :تكنولوجيا التعميم والتصاميم التعميمية
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
في ظؿ ما نشيده في عصرنا ىذا مف تقدـ عممي ىائؿ وتطور تكنولوجي متسارع ،والتغير الكبير الذي
بناء عمى المستحدثات التكنولوجية والتطورات العممية ،نجد أف موضوع استخداـ
ط أر عمى المناىج الدراسية ً
الوسائؿ التعميمية التي تقوـ عمى أسس النظرية البنائية ،والتي ترتكز عمى مجموعة مف المبادئ الحديثة التي
تشكؿ السموؾ اإلنساني وعممية التعميـ والتعمـ ،حيث يقوـ المتعمـ بتعميـ نفسو بنفسو وفؽ منيجية عممية منظمة
بحيث يبني فييا المتعمـ تعممو بنفسو ،ولعؿ أىـ تمؾ الوسائؿ حقائب الدارات االلكترونية والتي لـ تحظ باىتماـ
ٍ
كاؼ في دولنا العربية ،لذا قاـ الباحث بتصميـ برنامج مقترح قائـ عمى توظيفيا في العممية التعميمية لتدريس
وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي ،مستعيناً في ذلؾ بنماذج بناء وتطوير
النماذج التعميمية ،وتناوؿ ىذا الفصؿ مفيوـ التعمـ النشط وأساليبو ،وكذلؾ الوسائؿ التعميمية التعممية والتي مف
ضمنيا حقيبة الدارات االلكترونية ،وكذلؾ مفيوـ التحصيؿ الدراسي وما يرتبط بو وعبلقتو باإلبداع ،ثـ تـ تناوؿ
مفيوـ التفكير ومياراتو ،ثـ تـ العروج عمى التفكير االبتكاري وخصائصو ومميزاتو وطرؽ تنميتو مع عرض
لبعض االستراتيجيات التي تنمي التفكير االبتكاري مثؿ استراتيجية العصؼ الذىني واستراتيجية حؿ المشكبلت
والتعمـ التشاركي وصوالً إلى نماذج التصاميـ التعميمية المختمفة ومتطرقاً إلى التصميـ التعميمي المستخدـ
لتصميـ البرنامج المقترح المعروؼ باسـ .ADDIE

المحور األول
* التعمم النشط والنظرية البنائية:
أوالً  :النظرية البنائية :

تعتبر البنائيػة  Constructivismمػف النظريػات الحديثػة التػي اىتمػت بػالمتعمـ ،وركػزت عمػى أف الػتعمـ

عمميػة نشػطة ومسػتمرة ،وقػد قامػت بعػض اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط عمػى األسػس والمبػادئ التػي تنػادي بيػا،

وذكػر بياجيػو  Piagetارئػد الفكػر البنػائي بػأف المعرفػة تُبنػى بصػورة نشػطة عمػى يػد المتعمـ وال يستقبميا بصورة
سمبية مف البيئة .ونعػرض فيمػا يمػػي الخطػوط العامػة التػػي قػد تعبػر عػػف المبلمػح اإلبسػتمولوجية لمبنائيػػة

لموقػوؼ عمػػى معناىا:

 .1البنائية عبارة عف رؤية إبستمولوجية ترى أف الواقع يبنى بواسطة الػذات العارفػة ،األمػر الػذي يعنػي أف

المعرفة ليست مجرد صور أو نسخة مف الواقع أبداً ،ولكنيا تنتج عػف بنػاء الواقػع مػف خػبلؿ أنشػطة الذات

العارفة جوىريػاً لبنػاء المعرفػة .
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 .2بعػض ُمنظري البنائيػة قػد اعتبػر أف نشاط الذات العارفة يعػد أمػ اًر واحػداً ،إذ يقػوؿ أف المعرفػة ىػي نشػاط

المػتعمـ ،ومػف ثػـ يػرفض منظػرو البنائية مبدأ نقؿ المعرفة كوسيمة الكتسابيا ،وأف نشاط المتعمـ والمعرفة شيئاف
مختمفاف.

 .3إف معيار الحكـ عمى المعرفة لػدى البنػائييف لػيس فػي كونيػا مطابقػة لمواقػع المعبػرة عنػو ،ولكػف فػي كونيػػا
عمميػػة ،بمعنػػى أنيػػا تعمػػؿ عمػػى تسػػيير أمػػور الفػػرد وحػػؿ المشػػكبلت والمعرفيػػة لػػدى البنػػائييف وسيمية ،إذ أنيا

بالنسبة ليـ عبارة عف أدوات لحؿ المشكبلت.
 .4إف المعرفة ال توجد مستقمة عف الذات العارفة بؿ ترتبط بيا وتبلزميا ،بمعنى أنيا سياقية ومف ثـ فإننا قد
ال نغالي إذا قمنا بأنو ال يتشابو شخصاف في معرفتيما عف شيء معػيف ،إذ أف لكػؿ منا ما يمكف أف نطمؽ

عميو مجا اًز بصمة معرفية تميزه (زيتوف وزيتوف.)31:2003،

 األسس التي تقوم عمييا النظرية البنائية:
تقوـ النظرية البنائية عمى األسس التالية:

 .1تبنى عمى التعمـ وليس عمى التعميـ.

 .2تشجع وتقبؿ استقبللية ومبادرة المتعمميف.
 .3تجعؿ المتعمميف كمبدعيف.
 .4تجعؿ التعمـ كعممية.

 .5تشجع البحث واالستقصاء لممتعمميف.

 .6تؤكد عمى الدور الناقد لمخبرة في التعميـ.
 .7تؤكد عمى حب االستطبلع.

 .8تأخذ النموذج العقمي لممتعمـ في الحسباف.
 .9تؤسس عمى مبادئ النظرية المعرفية.

 .10تعمؿ عمى استخداـ المصطمحات المعرفية مثؿ (التنبؤ – اإلبداع – التحميؿ ).
 .11تأخذ في االعتبار كيؼ يتعمـ الطبلب.

 .12تشجع المتعمميف عمى االشتراؾ في المناقشة مع المعمـ فيما بينيـ.
 .13تركز عمى التعمـ التشاركي.

 .14تضع المتعمميف في مواقؼ حقيقية.
 .15تؤكد عمى المحتوى الذي يحدث التعمـ.

 .16تأخذ في االعتبار المعتقدات واالتجاىات لممتعمميف.
 .17تزود المتعمميف بالفرص المناسػبة لبنػاء المعرفػة الجديػدة ،والفيػـ مػف الخبػرات ،وتؤكػد عمى األداء والفيػـ

عند تقييـ التعمـ.
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 – 18الواقعية( .محمد.)100 : 2004،
وذكػر(زيتػوف وزيتػوف )169 :2003،أف االنتقػاؿ فػي قػارب البنائيػة مػف النظريػة إلػى التطبيػؽ والممارسػة
سػيتبعو التػزاـ بػبعض الشػروط أو الظػروؼ التػي توفرىػا بيئػة غنيػة لمػتعمـ النشػط ،ومػف ىػذه الشروط تزويػػد

المتعممػػيف ببيئػػة تعميميػػة تشػػمؿ نشػػاطاً فاعبلً ،والتأكيػػد عمػػى الػػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ المػػتعمـ ،والسماح

بالتفاوض االجتماعي كجزء أساسي مف التعمـ ،وأيضػاً أف يقػوـ المػتعمـ بػدور نشػط فػي عمميػة الػتعمـ ،حيػث

يقػوـ بالمناقشػة ،التعػرض لمحتػوى الػتعمـ ،والجػدؿ ،وفػرض الفػروض ،والتقصػي ،وبنػاء الػرؤى ،بػدالً مػف

االسػتقباؿ السػمبي لممعمومػات عػف طريػؽ االستماع أو القراءة أو أداء التدريبات الروتينية ،وصوالً إلى الػدور

النشػط لممػتعمـ الػذي يتمثػؿ فػي االكتسػاب النشط لممعرفة وفيميا.

وفػي ضػوء مػا سػبؽ يرى الباحث أف الػتعمـ النشػط ىػو عبػارة عػف الجانػب التطبيقػي لمنظريػة البنائيػة

التػي تحمػؿ فػي طياتيػا التأكيػد عمػى الػدور النشػط اإليجػابي لممػتعمـ ،وتؤكػد عمػى بنػاء المعرفػة وليس نقميا،
بمعنى أف الفػرد يبنػي معرفتػو بنفسػو مػف خػبلؿ مػروره بخبػرات كثيػرة تػؤدي إلػى بنػاء المعرفػة الذاتيػة فػي عقمػو،
ويرى أيضاً أف التعمـ عممية نشػطة غرضػية التوجػو .ومػف ىنػا يمكننػا أف نعتبػر النظرية البنائية مف أكثر
النظريات التي تجسد عبلقة قوية بيف الفرد والمجتمع ،وتسػػعى إلػػى إعػػداد المػػتعمـ لمواجيػػة الحيػػاة المسػػتقبمية

بكفػػاءة عالية ،كما تسعى إلى تطوير العبلقػات االجتماعيػة بػيف األفػراد ،والعمػؿ عمػى تنفيػذ وممارسػة الميػارات
الحياتية الميمة لحياة الفرد ،وتشجع عمى االستقبلؿ والمبادرة واإلبداع.

ثانياً :التعمم النشط :Active Learning
 مفيوم التعمم النشط :

يعػد الػتعمـ النشػط أحػد االتجاىػات الحديثػة  ،التػي تنػادي بالػدور اإليجػابي لممػتعمـ فػي الموقػؼ التعميمي
وييدؼ أيضػاً إلػى مسػاعدة المػتعمـ عمػى اكتسػاب عػادات تعميمية سميمة بحيث يكوف المتعمـ محػور العمميػة

التعميميػة ،كما ييػدؼ الى تنمية الميارات السموكية والحياتية بجانب المعمومػات النظريػة ،باإلضافة إلى أف

الػتعمـ النشػط يعمؿ عمػى تنميػة ميػارات التفكير والقدرة عمى حؿ المشكبلت التي تسيـ في إعداد المتعمـ
لممشاركة الفاعمة في تنمية المجتمع.
ولقػػد ظيػػرت دع ػوات متكػػررة إلػػى تنويػػع وتطػػوير أسػػاليب التػػدريس التػػي تركػػز عمػػى إش ػراؾ المتعمـ

في عمميتي التعميـ و التعمـ ،وجعمو المحور الرئيس في ذلؾ؛ لنصؿ إلػى تعمػـ نشػط فعػاؿ يحػث المتعممػيف عمى

استخداـ ميػارات تفكيػر عميػا ،واكتسػاب مجموعػة مػف الميػارات والمعػارؼ واالتجاىػات والقػػيـ ،وتمكيػػنيـ مػػف
االسػػتقبللية فػػي الػػتعمـ ،والقػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػكبلت الحياتيػػة واتخػػاذ الق ػ اررات وتحمػؿ المسػػؤوليات ،وال يتأتى

ذلػؾ كمو إال بجعؿ المتعمميف المحػػور ال ػرئيس فػي عمميػػة التعمػػيـ والتعمـ ،وىـ المحور األساسي لمنقاش،
والتحميػؿ والتفكيػر واالسػتنباط ،ألنيػـ عنصػر نشػاط وتفاعػؿ(.فورة)11:2012 ،
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مفيوم استراتيجيات التعمم النشط :

باستعراض األدبيات التي تناولت التعمـ النشط واسػتراتيجياتو ،لػوحظ أنػو ال يوجػد تعريػؼ محػدد لػػو،

فقػػد قػػدمت (عب ػػد الوىػػاب )135 : 2005،تعريف ػاً السػػتراتيجيات ال ػػتعمـ النشػػط بأنيػػا "اإلجػ ػراءات والخطػوات

التػي يتبعيػا المػتعمـ والمخطػط ليػا مسػبقا والتػي تتطمػب مػف الطالب التفكيػر والقػراءة والكتابػة واالستماع

والتحدث" .وىذا التعريؼ يتفؽ مع تعريؼ ( شاىيف )136 :2009،الذي يعػرؼ اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط
بأنيػا" :مجموعػة مػف اإلجػراءات واألنشػطة واإلرشادات مػف المعمػـ التػي يتبعيػا المػتعمـ لمتفكير فيما يتعممونو".

وعػػرؼ (سػػميماف وعبػػد القػػادر )123 :2006،اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط بأنيػػا" :عبػػارة عػػف الممارسػػات

التربويػػة التػػي يتبعيػػا المعمػػـ داخػػؿ الفصػػؿ وتعتمػػد أكثػػر مػػا يكػػوف عمػػى نشػػاط وفاعميػػة وايجابيػة الطالب،
وتحمػؿ مسػئولية تعممػو ،وقدرتػو عمػى اتخػاذ قػرار بشػأف تعممػو ،وتشػجيعو عمػى العمػؿ بشكؿ تعاوني لدعـ

ذكاءاتو الذاتية واالجتماعية".

ويعػػرؼ (السيد ) 66:2002،اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط بأنيػػا" :مجموعػػة مػػف األسػػاليب التػػي تتضمف
اإلجراءات المتتابعة والمتناسقة فيما بينيا ،والتي تجعؿ المتعمـ نشطاً في الموقؼ التعميمي مف خبلؿ قيامو

بالبحث والقراءة والكتابة والعمؿ في مجموعػات صػغيرة ،واالشػتراؾ فػي المناقشػات الصػفية ،مما يتيح لو فرصة

اكتشاؼ المعرفة واكتسابو لممفاىيـ واالتجاىات وتطبيػػؽ المعمومػػات".

ويعرؼ كؿ مف (عيسى ومصطفى وعبػد العػاؿ)118 : 2010،اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط بأنيػا

"األسػاليب واإلجػراءات التػي يتبعيػا المػتعمـ داخػؿ الموقػؼ التعميمػي ،بعػد تخطػيط مسػبؽ ليػا مػف المعمػـ
لمعالجة مشػكبلت تعميميػة معينػة ،ويقتضػي ذلػؾ أف ينػدمج بنشػاط فػي عمميػات تفكيػر وأنمػاط سػموكية معينة
بفاعمية كبيرة ،مف خبلؿ بيئة تعميمية غنية متنوعة تسمح لو باإلصغاء االيجػابي ،والحػوار البنػاء والمناقشة

الثرية والتفكير الواعي والتحميؿ السميـ".
أما (زامؿ )53: 2006،فيعرؼ التعمـ النشط بأنػو "الػتعمـ الػذي يقػوـ بإشػراؾ المػتعمـ فػي مختمػؼ األنشػطةٍ
والقضػايا التعميميػة بحيػث يتعػدى دوره كمتمػؽ لممعمومػة إلػى ناقػؿ ومحمػؿ ليػا ،ومتفاعػؿ مػع المعػارؼ والمواقػؼ

ويعػػرؼ
التعميميػة  ،ويقػوـ عمػى اكتسػاب المعػارؼ والميػارات مػف خػبلؿ توظيػؼ أكبػر قػدر ممكف مف الحواس"ُ .

(الحربػػي )9: 2010،الػػتعمـ النشػػط بأنػػو "مجموعػػة مػػف االسػػتراتيجيات التػػي يػػتعمـ بيػػا الطالب لممشػاركة
والتفكيػر فيمػا يؤديػو وذلػؾ بإشػراؼ ومتابعػة المعمـ داخػؿ غرفػة الصػؼ بحيػث تجعمػو منقػادا وموجو مف قبؿ

المعمـ " .كما تعػػرؼ (ال ازيػػدي )10:2009،الػػتعمـ النشػػط بأنػػو "طريقػػة الػػتعمـ التػػي تتػػيح لطالبػػات الصػػؼ أف
يكف فػاعبلت بالمشػاركة فػي األنشػطة التػي تشػجعيف عمػى التفكيػر والمناقشػة وابػداء الػرأيّ واإلصغاء الجيد

والقياـ باألعماؿ الكتابية ،والتعاوف مػع اآلخػريف ،وتتحمػؿ الطالبػات المسػؤولية فػي أف يعممػف أنفسػيـ مػع

المتعممػات األخريػات مػف خػبلؿ بيئػة تعميميػة تشػجعيف عمػى تعمػيـ أنفسػيف بالبحػث عف المعمومات مف خبلؿ
القياـ بمجموعة مف األنشطة المتاحة الفردية أو الجماعية ،والتػي تعمػؿ عمػى توسيع مداركيف" .
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ويطػػرح (سػػعادة وآخػػروف ) 32 : 2006 ،تعريف ػاً لمػػتعمـ النشػػط بأنػػو "طريقػػة تعمػػـ وتعمػػيـ فػػي آف

واحد ،حيث يشارؾ الطبلب في األنشطة والتماريف بفاعمية كبيػرة مػف خػبلؿ بيئػة تعميميػة غنيػة متنوعػة ،تسػػمح
ليػػـ باإلصػػغاء االيجػػابي والح ػوار البنػػاء والمناقشػػة الثريػػة والتفكيػػر ال ػواعي والتحميػػؿ السػػميـ والتأمؿ العميؽ
لكؿ ما تتـ قراءتو أو كتابتو أو طرحو مف مػادة د ارسػية ،أو قضػايا أو أمػور أو أراء بػيف بعضػػيـ الػػبعض ،مػػع

وجػػود معمػػـ يشػػجعيـ عمػػى تحمػػؿ مسػػؤولية تعمػػـ أنفسػػيـ تحػػت إش ػرافو الػػدقيؽ ،ويدفعيـ إلػى تحقيػؽ األىػداؼ

المطروحػة لممػنيج المدرسػي ،والتػي تركػز عمػى بنػاء الشخصػية المتكاممػة واالبتكارية لطالب اليوـ ورجؿ الغد" .

وتعػػرؼ (مػػداح )33: 2009،الػػتعمـ النشػػط بأنػػو "الػػتعمـ الػػذي تمػػارس فيػػو الطالبة العديػػد مػػف أنشطة
التعمـ المتنوعة التي توفر ليػا الفرصػة لػتعمـ المفػاىيـ مػف خػبلؿ العمػؿ والنشػاط فػي بيئػة تعمػـ مثيرة تشجعيا
عمػى اسػتخداـ مصػادر الػتعمـ ،والمشػاركة بإيجابيػة فػي أنشػطة الػتعمـ ،وبدرجػة عاليػة مػف الحريػة والخصوصػية

والمسػؤولية والػتحكـ لتكػويف خبػرات عقميػة تتضػمف إعػادة البنػاء العقمػي المعرفػي لمتمميذات".

ومف خبلؿ استقراء المفاىيـ السػابقة الخاصػة باسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط  ،يستنتج الباحث أف البػاحثيف
قػد بينػوا أف الػتعمـ النشػط طريقػة تعمػـ وتعمػيـ فػي آف واحػد ،وأكػدوا عمػى ضػرورة المشػاركة الفاعمػة لمطبلب
وانغماسػيـ فػي العمميػة التعميميػة ،مػف خػبلؿ اإلصػغاء االيجػابي والحػوار والمناقشػة والتفكيػر والتأمػؿ ،مع وجود

معمـ مخطط لمموقؼ التعميمي وموجو ومشرؼ ،يشجعيـ عمػى تحمػؿ المسػؤولية ويسػاعدىـ عمى تحقيؽ
األىداؼ المرجوة التي تتمثػؿ فػي بنػاء المعرفػة وتنميػة الميػارات والقػيـ واالتجاىػات ،وذلػؾ لف يتحقؽ إال مف

خبلؿ بيئة تعميمية غنية.

 المبادئ التي تقوم عمييا استراتيجيات التعمم النشط :

تتمثػػؿ مبػػادئ ال ػتعمـ النشػػط مػػف وجيػػة نظػػر (غػػازي ) 74-73 :2004،و( معبد )33:2006،فيما يمي :

 .1التعمـ النشط ىو الذي يشجع التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ.
 .2يشجع عمى التعاوف بيف المتعمميف.

 .3يشجع عمى الممارسات التدريسية النشطة التي توفر وقتاً كافياً لمتعمـ.
 .4التعمـ النشط ىو الذي يضع توقعات عالية في تحقيؽ األىداؼ.

 .5التعمـ النشط يبنى عمى أساس الذكاءات المتعددة لذلؾ يستخدـ طرقاً متعددة في التعمـ.
 .6يقدـ تغذية راجعة سريعة.

 .7معػدؿ الػػتعمـ النشػػط يػػزداد بزيػػادة انػػدماج المػػتعمـ فػػي النشػػاط التعميمػػي مػػف خػػبلؿ االسػػتماع والتحػدث
والكتابػػة والتجريػب والتقصػػي والفحػػص والتحميػؿ وربػػط المعمومػات الجديػػدة بػػالخبرات السابقة لديو ،وتطبيؽ ما

تعممو في حياتو اليومية .

 .8تعتمد الممارسات التدريسية النشطة عمى افتراض التنوع والتبايف في القدرات العقمية.
ويضيؼ(عبد الوىاب )137:2005،النقاط التالية عف الممارسات البنائية بأنيا :
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– 9تعتمد عمى نشاط الطالب وايجابيتو أثناء العممية التعميمية.
 .10تفاعؿ الطالب مع المادة العممية بشكؿ ايجابي ،مخطط لو ،وىادؼ.

 .11بذؿ المػتعمـ الجيػد العقمػي واليػدوي لبنػاء المعرفػة فػي ذىنػو ،واسػتعماؿ عقمػو فػي فيػـ المػادة العمميػة

والظواىر وحؿ المشكبلت.

 خصائص استراتيجيات التعمم النشط:

ذكرت (دراج ) 76:2009،أف خصائص وسمات التعمـ النشط تتمثؿ فيما يمي:
 .1المشاركة الفاعمة لممتعمـ.

 .2التركيز عمى كيفية تطوير ميارات التعمـ األساسية المتقدمة وتنميتيا أكثر مف نقؿ المعمومة.
 .3توجيو المتعمـ الستخداـ مصادر متعددة ومختمفة رئيسية وأولية.

 .4التأكيد عمى إيجابية المتعمـ في ميارات واستراتيجيات التفكير العميا مثؿ التحميؿ والتركيب والتقييـ وحؿ
المشكبلت.

 .5توفير بيئػة تعميميػة فعالػة ومناسػبة بإتاحػة الوسػائؿ واألسػاليب التعميميػة المختمفػة والتػي تتناسػب مػع فروؽ
المتعمميف.

 .6التأكيد عمى التقييـ الذاتي لممتعمـ ومدى ارتباطو بالتعمـ وذلػؾ مػف خػبلؿ تحديػد معيػار الحكػـ عمػى العمؿ
واليدؼ منو لممتعمـ.

ومن مبررات استخدام الباحث الستراتيجيات التعمم النشط ما يأتي :

 .1أثبتت فعاليتيا في العممية التعميمية بصورة عامة وفي تدريس العموـ بصورة خاصة.
 .2تزيد مف اندماج الطبلب في العمؿ ،وتجعؿ التعمـ أكثر متعة وبيجة خاصة مع إعطاء قيمة أعمى لمذات،

وتجعؿ المتعمميف يتمتعوف بدافعيو داخمية أعمى.
 .3يصبح لدى المتعمميف تقدير أعمى لذواتيـ.
 .4تنشأ بيف المتعمميف عبلقات إيجابية.

 .5يصبح لدى المتعمميف اتجاىات أفضؿ نحو المدرسة ونحو المعمميف.
 .6تُبقي أثػػر الػػتعمـ بمػػا يخػػدـ الطالػػب فػػي تعمػػـ الميػػارات الحياتيػػة التػػي تعتبػػر مػػف األشػػياء الضرورية لو
كي يتكيؼ مع المجتمع الذي يعيش فيو.
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 أىداف استراتيجيات التعمم النشط :

ىناؾ العديد مف األىداؼ لمتعمـ النشط ،ولعؿ أىـ تمؾ األىداؼ يمكف أف يتمخص مف وجية

نظ ػ ػػر(س ػ ػػعادة وآخ ػ ػػروف )36:2006،و (عب ػ ػػد الوىاب )138:2005،في النقاط اآلتية:
 .1تشجيع الطبلب عمى اكتساب ميارات التفكير الناقد العديدة.
 .2تشجيع الطبلب عمى القراءة الناقدة.

 .3التنوع في األنشطة التعميمية المبلئمة لمطبلب لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة.
 .4دعـ الثقة بالنفس لدى الطبلب نحو مياديف المعرفة المتنوعة.
 .5مساعدة الطبلب عمى اكتشاؼ القضايا الميمة.
 .6تشجيع الطبلب عمى طرح األسئمة المختمفة.
 .7تشجيع الطبلب عمى حؿ المشكبلت.

 .8تحديد كيفية تعمـ الطبلب لممواد الدراسية المختمفة.

 .9قياس قدرة الطبلب عمى بناء األفكار الجديدة وتنظيميا.
 .10تشجيع الطبلب وتدريبيـ عمى أف يعمموا أنفسيـ بأنفسيـ.

 .11تمكيف الطبلب مف اكتساب ميارات التعاوف والتفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف.
 .12زيادة األعماؿ االبتكارية لدى الطبلب.

 .13اكتساب الطبلب لممعارؼ والميارات و االتجاىات المرغوب فييا.

 .14تشجيع الطبلب عمى المرور بخبرات تعميمية وحياتية حقيقية.

 .15تشجيع الطبلب عمى اكتساب ميارات التفكير العميا كالتحميؿ والتركيب والتقويـ.

ومف خبلؿ استعراض أىداؼ التعمـ النشط ،يرى الباحث أف أىػداؼ الػتعمـ النشػط تسػعى إلػى تنمية

خبرة المتعمميف عػف طريػؽ المػرور بخبػ ارت تعميميػة مختمفػة ،ومصػادر تعميميػة متعددة ،واكسابيـ الميارات
والمعارؼ الحياتية التي تساعدىـ عمى التواصؿ والتكيؼ في المجتمع ،كما تيدؼ إلى إضفاء جو مف اإلقباؿ

والمتعة عمى التعمـ ،وتيدؼ أيضاً إلى زيادة األعماؿ االبتكارية لدى الطبلب ،والتي تدعـ فػييـ الثقة بالنفس،

وتشجعيـ عمى اكتساب ميارات التفكيػر العميػا ،كمػا تطػور وتعػزز وعػييـ فػي الميارات الحياتية.

 دور المعمم في استراتيجيات التعمم النشط :

يتطمػػب الػػتعمـ النشػػط تغي ػ اًر أساسػػياً فػػي دور المعمػػـ بحيػػث يصػػبح ناصػػحاً مخمص ػاً أو محكماً يقدـ

فرصاً متنوعة لممتعمميف الستخداـ ما يعرفونو بالفعؿ مف أجؿ فيـ المادة التعميمية الجديدة ،كما يقدـ مياماً
ذات معنى مرتبطة بخبرات الطالب بما يمكنو مػف تحسػيف اسػتراتيجيات تعممػو وفيمو.
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ويتمخص دور المعمـ في ظؿ استراتيجيات التعمـ النشط فيما يمي:
 .1التوجيو واإلرشاد.

 .2التأكيد عمى التعمـ ال التدريس.
 .3تشجيع وقبوؿ ذاتية المتعمميف .

 .4تشجيع االستقصاء لدى المتعمميف.

 .5تدعيـ الفضوؿ الطبيعي لدى المتعمميف.
 .6تشجيع المناقشة والحوار بيف المتعمميف.

 .7تييئة فرص لممتعمميف تسمح ليـ ببناء معرفة جديدة وفيـ عميؽ.
 .8تدعيـ التعمـ التشاركي.

 .9يعتبر المعمـ أحد المصادر التي يتعمـ منيا المتعمـ وليس المصدر الوحيد ( .فورة)13 :2012،
كمػا ذكػر كػؿ مػف (شػاىيف )53 : 2009،أف المعمػـ يجػب أف يكػوف لػو أدوار تجديديػة توجز فيما يمي:

- 1العمؿ بروح الفريؽ ،والقدرة عمى حؿ المشكبلت ،وتوفير بيئة صفية آمنة حسياً وعاطفياً يتػاح لممػتعمـ فييا
التعبير عف رأيو بحرية دوف خوؼ أو تيديد.

 .2توظيػؼ الخبػرات السػابقة لممتعممػيف فػي المواقػؼ العمميػة والتعميميػة الجديػدة وربطيػا بػالتعمـ الجديػد سعياً

إلى أف تكوف خبرات مكتسبة بشكؿ متميز وفؽ بناء عقمي سميـ.

 .3تقديـ مواقؼ وخبرات ومشكبلت حسية وغير حسية حقيقية وغير حقيقية تستثير المتعمميف وتحفزىـ عمى

التفكير اإليجابي في الموضوع ،والعمؿ إليجاد الحموؿ المطموبة.

 .4توفير فرص التعمـ الذاتي لممتعمـ مػف خػبلؿ تكميفػو بميػاـ أو واجػب بحيػث يبحػث عػف المعرفػة مػف

مصادر متنوعة داخؿ وخارج المدرسة مستخدماً التقنية المتقدمة كالحاسب اآللي واإلنترنت.

 .5تنظيـ الخبرات التعميمية لممتعمميف بحيث تساعد المتعمـ في بناء خبراتو بشكؿ يساعد عمػى التفكيػر الناقد

والتأممي في ممارستو التعميمية الكتشاؼ األخطاء وتصويبيا.

 .6تػوفير األ نشػطة التعميميػة وتغييػر األسػاليب التدريبيػة بمػا يمبػي حاجػات المتعممػيف وي ارعػي الفػروؽ الفردية

بينيـ.

 .7تقويـ تقدـ التعمـ تقويماً تحميمياً بنائياً وختامياً ،وتوظيفو لتقديـ تغذية راجعة بناءة تساعد في توجيػو التعمـ

وتطويره.

 .8توفير أنشطة صفية وغير صفية تنمي لدى المتعمميف ميارات البحث واالكتشاؼ والمغػامرة العمميػة

لموصػوؿ إلػى المعرفػة أينمػا كانػت وكيفيػة اسػتخداميا فػي تحقيػؽ تعمػـ آخػر ،وتوظيػؼ ذلػؾ فػي حياتػو اليومية

في المجتمع .

 .9تػوفير بيئػة تعميميػة تنمػي ميػارات مرغوبػة مثػؿ( :التفكيػر التػأممي ،التفكيػر الناقػد ،الػدعـ المتبػادؿ

اإليجابي ،تعمـ ميارات العمـ ،التعمـ الذاتي ،استخداـ التقنية ،التقييـ الذاتي).
18

ويضيف الباحث ألدوار المعمم النشط :
 .1اختيػار اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط المناسػبة لممػادة الد ارسػية والمرحمػة التعميميػة بحيػث يكػوف دور المعمـ
فييا دور الميسر والموجو والمنسؽ ألنشطة التعمـ.

 .2تقديـ التعزيز والدعـ المادي والمعنوي الذي يثير دافعية الطبلب لمعمؿ.
 .3تشجيع الطبلب عمى طرح أسئمتيـ دوف خوؼ أو خجؿ.
 .4مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب.

 .5تكميػػؼ الطبلب بالواجبػػات البيتيػػة التػػي تثيػػر التفكيػػر وتػػدفعيـ إلػػى البحػػث فػػي مصػػادر المعرفػػة
المختمفة.

ومػف خػبلؿ مػا سػبؽ يرى الباحث أف لممعمػـ الػدور األكبػر فػي الػتعمـ النشػط وفي تنظػيـ العمميػة

التعميميػة ،حيػث يقػع عمػى عاتقػو تييئػة البيئػة الصػفية المناسػبة ،واختيػار األنشػطة بشػكؿ دقيػؽ بحيػث تتناسػب

مػع المتعممػيف وميػوليـ ومػع المػادة التعميميػة ،كمػا أف عميػو توظيػؼ مصػادر الػتعمـ المختمفػة ،كما تقع عميو

مسئولية توجيو المتعمميف بشكؿ متتابع ومستمر.

 خصائص المتعمم النشط :

بقدر ما اىتـ المربوف بػالتعمـ النشػط وخصائصػو وصػفاتو المختمفػة ،بقػدر مػا أفػردوا اىتمامػاً آخػر إلى

المػتعمـ النشػط وصػفاتو المتعػددة ،حتػى يسػتطيع كػؿ طالػب جعميػا كمعػايير أو محكػات يقػيس مػف خبلليػا
بنفسػو مػا يقػوـ بو مػف أنشػطة تعمميػة ناجحػة ،ويػذكر (سػعادة وآخػروف )72:2006،عػدداً مف الخصائص التي

تميز المتعمـ النشط:

 .1يحاوؿ استثمار أية فرصة تموح أمامو لمنشاط أو التعمـ أو الخبرة المباشرة اليادفة.
 .2ينتظـ في حضور الحصص والفعاليات واألنشطة المختمفة.
 .3يشارؾ بفاعمية في المناقشات الصفية.

 .4يقوـ بتسميـ الواجبات أو البحوث بشكؿ نظيؼ ودقيؽ ومرتب.
 .5يكوف منتبياً لما يدور مف فعاليات داخؿ غرفة الصؼ.
 .6ينيي جميع الواجبات المطموبة منو.

 .7يقوـ بتحمؿ مسؤولية تعميـ نفسو بنفسو.
 .8يفضؿ التعمـ بالعمؿ.

 .9يفضؿ أف يتعمـ عف طريؽ التفكير.

 .10يشعر باالرتياح مف خبلؿ العمؿ الجماعي.

19

 دور المتعمم في استراتيجيات التعمم النشط :

أوضح ( سعادة وآخروف  ) 21 : 2006،أنو حتى تتـ عممية التعمـ النشػط بنجػاح ،فإف األمػر ال يتوقؼ

عمى المعمـ أو البيئة التعميمية فقط ،بؿ إف الػدور األكبػر والحيػوي يكػوف لممتعممػيف ،ويمخػص أدوار المتعمـ في

التعمـ النشط فيما يمي:

 .1الرغبة الحقيقية لممشاركة فػي الخبػرات التعميميػة التعمميػة والتػي تتػوفر فػي البيئػة المحميػة ،وتشػجيع المدرسة

عمى أدائيا وتطبيقيا.

 .2تقدير قيمة تبادؿ األفكار واآلراء مع اآلخريف.

 .3فيـ الطالب أف نموه وتطوره كفرد يبدأ مف ذاتو أوالً.

 .4تقبؿ الطالب لمنصائح واالقتراحات مف المعمميف والميتميف عمى أساس مف المودة والصداقة.
 .5ثقة الطالب بقدراتو في التأمؿ بنجاح مع البيئة التعميمية التعممية المحيطة بو.

 .6توظيؼ الطالب لممعارؼ والميارات واالتجاىات التي اكتسبيا في مواقؼ تعميمية وحياتية جديدة.
وعميػو فػإف الػدور األكبػر فػي الػتعمـ النشػط يقػع عمػى عػاتؽ الطالػب حيػث يجػب أف يمتمػؾ االسػػتعداد والدافعيػػة

لمػػتعمـ ،كمػػا يجػػب أف تكػػوف لديػػو القػػدرة عمػػى التفكيػػر والبحػػث وتقبػػؿ اآلخ ػريف واستخداـ المصادر المختمفة

في التعمـ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف العممية التعميمية.

 شروط نجاح فرص التعمم النشط :

حتى تتحقؽ فرص النجاح لمتعمـ النشط ال بد مف توافر مجموعة أساسػية مػف المكونػات العممية وىي:

 ١ػ المواد والمصادر :والتي يجب أف تكوف متوفرة ومبلئمة لسف المتعمـ.

 ٢ػ الممارسػة :والتي يجب أف تتوفر لكي توفر لممتعمـ فػرص االستكػشاؼ والتجريػب والتركيب.
 ٣ػ االختيػار :حيث يختار المعمـ ما يريد أف يقوـ بعممو ،وما يمزـ لمعمؿ مف مواد.

 ٤ػ لغة المتعمـ :يصؼ المتعمـ بمغتو ما يقوـ بعممو ،ويستخدـ المغة لكي يتأمؿ عممو ويتواصؿ مع اآلخريف،
وتتكامؿ الخبرة الجديدة بالسابقة باستخداـ المغة.

 ٥ػ دعـ الكبار :يعترؼ الكبار مثؿ (المعمـ واألىؿ) بقػدرة المػتعمـ ،ويػشجعونو عمػى التفكير واإلبداع وحؿ
المشكبلت( .زيتوف) 26 : 2005،
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جدول ( : )2.1مقارنة بين بيئة التعمم النشط و بيئة التعمم التقميدية
وجو المقارنة

التعمم النشط

التعميم التقميدي

األىداف

غير معمنة لمتبلميذ

معمنة لمتبلميذ ويشاركوف في وضعيا وتخطيطيا

دور المعمم

يصدرىا المعمـ بنفسو

يشترؾ التبلميذ مع المعمـ في إصدارىا

نظام العمل

يفرضو المعمـ عمى التبلميذ

يشرؾ المعمـ التبلميذ في اختيار نظاـ العمؿ

شخصية المعمم

الصرامة والحزـ

الحماس – المرح – التعاوف

الوسائل

تعميمية

إبداعية

جموس التالميذ

مقاعد ثابتة

التنوع في الجموس وحرية الحركة بقواعد والتزاـ

األسئمة

المعمـ ىو الذي يسأؿ غالباً

يسمح لمتبلميذ بطرح األسئمة عمى المعمـ وعمى زمبلئيـ.
في جميع االتجاىات

التواصل

في اتجاه واحد فقط

سرعة التعمم

واحدة لكؿ التبلميذ

كؿ تمميذ يتعمـ حسب سرعتو

النواتج

حفظ المعمومات

فيـ وحؿ مشكبلت ومستويات عميا وابتكارية وجوانب ميارية

التقويم

إصدار حكـ بالنجاح أو الفشؿ ويقارف

مساعدة الطالب عمى اكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ ومقارنة

الطالب بغيره دائماً

الطالب بنفسو

ووجدانية.

 استراتيجيات التعمم النشط:

ىناؾ العديد مف استراتيجيات التعمـ النشط التي يمكف لممعمـ استخداميا في التمييد لمػدرس أو عرضو

أو في إغبلؽ الدرس أو في التقويـ ،وىي تسمح بمشاركة كبيرة لممتعمميف ،كما وتساعد عمػى التفاعػؿ بػيف
المجموعات ،باإلضافة إلى أنيا تشجع المحادثات العممية.

وفيما يمي أىـ األمور الواجب مراعاتيا أثناء تنفيذ ىذه االستراتيجيات:

 .1اإلصغاء لممتعمميف.

 .2تشجيع المناقشة المفتوحة .
 .3تقبؿ أفكار المتعمميف.

 .4السماح بوقت لمتفكير.

 .5توفير تغذية راجعة ميسرة.
 .6إقامة عبلقات ثقة بيف المعمـ والمتعمـ.

 .7تنمية الثقة في المتعمميف مف خبلؿ المناقشة فيما يوردنو مف أفكار.
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 معوقات التعمم النشط :

ذكر (سعادة  ) 403 : 2006 ،مجموعة مف المعوقات التػي تواجػو التعمـ النشط وىي:
أوال  :مقاومة التغيير:

يتطمب تبني التعمـ النشط وتطبيقو إحداث تغييرات تنقؿ المتعمـ مف التعمـ التقميدي الػسمبي إلى التعمـ

النشط ،وينقؿ المعمـ مف دور الممقف إلى دور الميسر لمتعمـ ،ويتوقع أف تنبع ىػذه المقاومة مف العوامؿ التالية:

 .1االنتشار القوي لمتعميـ التقميدي.

 .2القمؽ واالنزعاج الذي يحدثو التغيير.

 .3غياب أو نقص الحوافز التي تساعد عمى التغيير.
 .4فقداف السمطة واالمتيازات.
ثانياً  :معوقات مرتبطة بتطبيق التعمم النشط :

قد يعترض تطبيؽ التعمـ النشط داخؿ الصؼ واحد أو أكثر مف المعوقات التالية:

 .1ضيؽ الوقت المخصص لمتطبيؽ والحاجة إلى وقت لمتخطيط واإلعداد.
 .2صعوبة التطبيؽ في الصفوؼ ذات األعداد الكثيرة مف الطبلب.
 .3نقص المصادر والمواد والوسائؿ المساعدة.

 .4انطواء استخداـ أساليب التعمـ النشط عمى نوع مف المجازفة.
ثالثاً  :معوقات مرتبطة بالمعمم:

 .1التعود عمى األساليب التقميدية وعدـ الرغبة في التغيير ،ألف في ذلؾ راحة.
 .2نقص أو ضعؼ الميارات البلزمة لمتعميـ في إطار التعمـ النشط.

 .3التخوؼ مف فقداف السيطرة عمى الصؼ أو مف انتقاد مدير المدرسة واألىػالي إلتبػاع المعمـ أساليب غير
تقميدية.

 .4التخوؼ مف عدـ تغطية المناىج.

 .5اعتقاد المعمـ بأنو معمـ جيد وأف تعميمو التقميدي يعطي نتائج أفضؿ.
رابعاً  :معوقات مرتبطة بالمتعمم:

 .1التعود والراحة عمى أساليب التعمـ التقميدية وعدـ الرغبة فػي التغييػر وبالتػالي عػدـ المشاركة في التعمـ
النشط .

 .2ضعؼ الثقة بالنفس .

 .3عدـ وجود خبرة لممتعمـ في أساليب التعمـ النشط .
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ويضيؼ الباحث مجموعة مف معوقات التعمـ النشط وىي:
 .1قصر زمف الحصة.

 .2زيادة أعداد المتعمميف في بعض الصفوؼ.
 .3نقص بعض األدوات واألجيزة.

 .4الخوؼ مف عدـ مشاركة المتعمميف وعدـ استخداميـ ميارات التفكير العميا.
 .5الخوؼ مف فقد السيطرة عمى المتعمميف.

 .6قمة ميارة المعمميف لميارات إدارة المناقشات.

 .7الخوؼ مف نقد اآلخريف لكسر المألوؼ في التعميـ.

ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن من فوائد التعمم النشط:

 .1يتوصؿ المتعمموف إلى حموؿ ذات معنػى عنػدىـ لممػشكبلت؛ ألنيػـ يربطوف بيف المعارؼ الجديدة التي
تعمموىا بأفكار مألوفة لػدييـ ،ولػـ يػتـ التوصػؿ إلييػا باستخداـ حموؿ أشخاص آخريف.

 .2يحصؿ المتعمموف عمى تعزيزات حوؿ فيميـ لممعارؼ الجديدة.

 .3ينمي قدرة المتعمميف عمى التوصؿ إلى ناتج خبلؿ التعمـ النشط وزيادة فاعميتيـ في اسػترجاع معمومػات
سابقة ثـ ربطيا ببعضيا ،وىذا يشابو المواقؼ الحقيقية التي سيستخدـ فييا المتعمـ المعرفة.

 .4يبيف لممتعمميف قدراتيـ عمى التعمـ بدوف مساعدة سمطة عميا ،وىػذا يعػزز ثقتيـ بذواتيـ ،واالعتماد عمى
الذات.

ُ .5يمكف التعمـ النشط المتعمميف مف العمؿ بنشاط وفاعمية.
 .6ينجز المتعمـ المياـ بنفسو خبلؿ التعمـ النشط أو يشترؾ فييا وتكوف ذات قيمة أكبػر مػف الميمة التي
ينجزىا لو آخر.

 .7يعتبر المعمـ في ظؿ التعمـ النشط ليس المصدر الوحيد لممعرفة.

 استراتيجيات التعمم النشط التي تم استخداميا أثناء تنفيذ البرنامج المقترح :
 استراتيجية التعمم التشاركي "التعاوني":
في األعواـ األخيرة ط أر ازدياد في عدد التبلميذ بالمرحمة االبتدائية ،وكذلؾ تطور نوعي لمناىج العموـ

والتكنولوجيا ،مما دعا بالضرورة إلى استخداـ استراتيجيات مختمفة في التدريس ،ولـ يعد االىتماـ بالمعمومات
ىو الغاية الوحيدة ،بؿ زاد االىتماـ بشكؿ كبير بتشجيع الطالب عمى القياـ بمزيد مف النشاط والتفاعؿ مع

زمبلئو كمجموعة ،إلتاحة الفرصة أمامو لتحسيف جودة التعمـ وتزويده بالميارات التي تساعده عمى مواجية
الحياة.
ويضيؼ (الياشمي )13 :1996،إف تطبيؽ استراتيجية التعمـ التشاركي يمبي التوجيػات العالميػة

(التربويػة) نحػو جعػؿ المػتعمـ المحػور األساسػي فػي العمميػة التعميميػة التعمميػة ،حيػث يقػوـ المتعممػوف ضمف
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مجموعاتيـ بالمبلحظة والمناقشة والبحث واالستقصاء عف المعرفة بأنفسػيـ مطبقػيف فػي ذلػؾ مػا يعرؼ
بخطوات التفكير العممي ،وفي نفس الوقت يسعى لتكريس مفيوـ الػػتعمـ الػػذاتي واالسػػتقبللية فػػي العمػػؿ ،س ػواء

عمػػى المسػػتوى الفػػردي أو الثنػػائي أو الجمػػاعي ضػػمف المجوعة الواحدة أو ضمف المجموعات المختمفة حسب

المياـ المنوطة بالمتعمـ ،وال شؾ أف ذلؾ ينمي ميػارات الطالػب العقميػة ،ويسػاعد عمػى اسػتخداـ الطريقػة

العمميػة فػي التفكيػر ،كمػا ينمػي روح التعػاوف الجمػاعي بػيف المتعممػيف لمػا ليػا مػف آثػار مرحميػة ومسػتقبمية عمػى

تكػريس مبػدأ روح التكافػؿ والتعػاوف الجماعي واالجتماعي.

ويمكف تعريؼ استراتيجية التعمـ التشاركي بأنو أسموب تعميـ يعتمد عمى تقسيـ التبلميذ إلى مجموعات
صغيرة مكونػة مػػف اثنيف إلى سبعة تبلميػػذ مختمفػػي القػػدرات واالسػػتعدادات ،يعممػػوف مع ػاً نحػػو تحقيػػؽ ىػػدؼ

مشػػترؾ ،ويعتمػدوف عمػى بعضػػيـ الػبعض ،ثػـ يػػتـ تبػادؿ الخب ػرة بػيف المجموعػات ،ويكػػوف دور المعمػـ التوجيػػو
واإلرشاد وتنظيـ الموقؼ التعميمي ( أحمد والمرسي.)47 : 1997 ،

ويتبنى الباحث التعريػػؼ اإلج ارئػػي السػػتراتيجية الػػتعمـ التشاركي الذي عرفو (فودة)144 : 2006 ،
بأنو "اسػتراتيجية تقػوـ عمػى تنظيـ الصؼ ،حيث يقسـ الصؼ إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة (مختمفػي

القػدرات والتحصػيؿ) يتػراوح عػدد كػؿ منيػا مػف ( )6-4تبلميػذ يتعػاونوف مػع بعضػيـ الػبعض فػي تنفيػذ

األنشػطة والتجػارب العمميػة والوصػوؿ إلػى نتائجيػا بدقة وتفسػيرىا بيػدؼ إتمػاـ الميػاـ المكمفػيف بيػا ،مػع تحمػؿ

مسػئولية تعمميـ وتعمـ زمبلئيـ  ،ويتحدد دور المعمـ في مراقبة وتوجيو وتقويـ مجموعات الػتعمـ التشاركي".
 مبادئ استراتيجية التعمم التشاركي :
حتى يكوف التعمـ تشاركياً ال بد أف يتضمف خمسة مبادئ أساسية وىي  ( :اليويدي.)265 : 2005 ،

 .1االعتماد المتبادؿ االيجابي .
 .2االعتماد المباشر المشجع .
 .3المساعدة الفردية .

 .4تكويف الميارات الخاصة بالعبلقات بيف األشخاص .
 .5المعالجة المجتمعة.

 أىداف استراتيجية التعمم التشاركي :
تتمثؿ أىداؼ التعمـ التشاركي فيما يمي:

 .1القضاء عمى الجمود الفكري.

 .2قدرات التعبير واإلقناع المفظي.
 .3تنمية التفكير االبتكاري.

 .4تفجير طاقات المتعمميف.
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 .5إتاحة الفرصة لجميع المتعمميف.
 .6توفير مساحة أكبر لمتفكير( .أمبوسعيدي والبموشي)117:2009،

ويضيف الباحث ألىداف التعمم التشاركي :

 .1تنمية الميارات المختمفة ومنيا الميارات االجتماعية والحياتية.
 .2تقبؿ التنوع حيث تحتوي المجموعة طبلب مختمفي التحصيؿ.
 أىمية استراتيجية التعمم التشاركي :
تكمػف أىميػة الػتعمـ التشاركي كمػا ذكػر كػؿ مػف (زيتػوف ) 556 :2007،و(بػدوي ) 248 :2010 ،فيما يمي :

 .1يتحمػؿ الطالػب مسػؤولية تعممػو والمشػاركة فعميػاً فييػا ممػا يػنعكس إيجابيػاً عمػى مسػتوى تحصػيمو العممي.
 .2زيادة شعوره بالرضا عف الخبرات التربوية.

 .3تنمية االتجاىات اإليجابية نحو أفراد المجموعة والمجموعات األخرى.
 .4تعزيز عمميات التفكير العميا وتنميتيا.

 .5المشاركة الفاعمة في التعمـ وتكويف المتعمـ لممعرفة وبنائيا بنفسو.

 .6توظيػػؼ ممارسػػات محتػػوى الػػتعمـ والميػػارات التشاركيػػة فػػي سػػياؽ بيئػػة لمطػػبلب العػػادييف وذوي صعوبات
التعمـ.

ويضيف الباحث أن التعمم التشاركي :
 .1يساعد الطبلب عمى العمؿ بروح الفريؽ الواحد ويزيد التفاعؿ اإليجابي.
 .2يزيد مف تَقبؿ الطالب لمطبلب اآلخريف.
 .3يعمؿ عمى تأكيػػد الػػذات واالنتمػػاء لممجموعػػة التػػي يعمػػؿ ليػػا وتعمػػؿ لػػو ،حيػػث يتقاسػػموف ثمػػار النجػػاح،
ويتعاضدوف في وجو الفشؿ مف أجؿ التغمب عميو.

 خصائص استراتيجية التعمم التشاركي:
 .1يعتمد عمى تقسيـ الفصؿ إلى مجموعات صغيرة.
 .2يكوف ىدؼ الفرد ىو ىدؼ المجموعة.

 .3يحقؽ األىداؼ عف طريؽ التعاوف بيف أفراد المجموعة.
 .4يعتمد نجاحو عمى التفاعؿ االيجابي بيف الطبلب.
 .5يكمؿ دور المعمـ وال يمغيو.

 .6صالح لجميع مراحؿ التعميـ العاـ وحتى المرحمة الجامعية.
 .7يستخدـ في كافة المواضيع والتخصصات.

 .8يستخدـ مع جميع الطبلب مف مختمؼ المستويات واألعراؽ ومع طبلب المدف والقرى.
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 .9تقع عممية التعمـ فيو عمى عاتؽ الطالب.
 .10تعدد نماذجو(.العيوني)112:2003،
 دور المعمم والمتعمم في استراتيجية التعمم التشاركي :
يػرتبط نجػاح اسػتراتيجية الػتعمـ التشاركي بػأف يػؤدي كػؿ مػف المعمػـ والمػتعمـ دوره والػذي يتمثػؿ كما بينيا

كؿ مف (األغا والمولو ) 189 : 2008،فيما يمي:

أوالً :دور المعمم:

 .1تحديد األىداؼ وصياغتيا وتقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة.
 .2شرح وتوزيع المياـ عمى الطبلب المشاركيف وتحديد دور كؿ منيـ.

 .3المرور عمى المجموعات والمساعدة والمبلحظة وتوفير تغذية راجعة.
 .4تقويـ أعماؿ الطبلب وسموكيـ وتعاونيـ.
 .5إنياء وغمؽ الدرس.

 .6الحكـ عمى نجاح الطريقة في ضوء ما سبؽ.

ثانياً :دور المتعمم:

 .1المتعمـ محور عممية التعمـ فيو نشط متفاعؿ.

 .2يقوـ الطالب بإجابة األسئمة وكتابة التقرير وتنظيـ األدوات والمواد والتدرب عمى إدارة الوقت.
وقد ذكرت (المولو ) 22:2008،أف أدوار المتعمـ تتمخص فيما يمي:
 .1الممخص :وىو يدوف المبلحظات.

 .2الباحث :الذي يبحث المعمومات المطموبة.

 .3المقرر أو المسجل :الذي يجمع المعمومات المطموبة.
 .4المراقب :وىو يرصد التعاوف بيف أفراد المجموعة.

ويرى الباحث أن استراتيجية التعمم التشاركي تحتاج إلى معمم يتمتع ببعض الخصائص وىي:
 .1يكوف عمى عمـ بخصائص الطبلب وحاجاتيـ وميوليـ.

 .2يكوف قاد ار عمى بناء عبلقات اجتماعية بينو وبيف الطبلب وبيف الطبلب أنفسيـ.
 .3يعمؿ عمى تطوير نفسو بصورة مستمرة بما يعود بالفائدة عمى الطبلب.
 .4يوزع المياـ بيف الطبلب بشكؿ عادؿ.
 .5يكوف صبو اًر ويراعي الفروؽ الفردية.
 تنفيذ استراتيجية التعمم التشاركي :
يػرتبط نجػاح اسػتراتيجية الػتعمـ التشاركي باإلعػداد الجيػد ليػا قبػؿ تطبيقيػا فػي صػفوؼ العمػوـ األساسػية،
ويتضمف إعداد االستراتيجية ست مراحؿ وىي :
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األولـى :مرحمـة التييئـة الحـافزة :وتيػدؼ إلػى جػذب انتبػاه الطبلب نحػو موضػوع الػدرس أو الميمػة أو المشكمة
المراد بحثيا ،ومف ثـ إثارة الطبلب فكرياً و تحفيزىـ لمتعمـ بأساليب مختمفة.

الثانية :مرحمة توضيح الميام أو المشكالت التشاركية :وتيدؼ إلى قياـ المعمـ بإفيػاـ الطبلب الميمػات أو
المشكبلت المطموب بحثيا أو إنجازىا ،ومناقشة متطمبات التعمـ السابقة ذات العبلقة بتمؾ الميػاـ أو

المشكبلت ،وتبياف معايير النجاح في أداء الميمة وانجازىا.

الثالثة  :المرحمة االنتقالية :وتيدؼ إلى تييئة الطبلب لمعمؿ التشاركي وتيسير أمر انتقاليـ لممجموعات التي
ينتموف إلييا وتزويدىـ باإلرشادات والتوجييات البلزمة لمعمؿ التشاركي ،وتوزيع األدوار بيف طبلب المجموعة.

الرابعة :مرحمـة عمـل المجموعـات :وتيػدؼ إلػى قيػاـ الطػبلب بالميػاـ وانجازىػا ،وتحػرؾ المعمػـ وانتقالػو بػيف
المجموعػات لغػرض التفقػد والتػدخؿ باإلرشػاد والتوجيػو الػبلزـ لعمػؿ المجموعػات فػي تنفيػذ الميمػة وانجازىا
كمما اقتضت الضرورة ذلؾ.

الخامســة :مرحمــة المناقشــة الصــفية :وفييػػا يػػتـ تبػػادؿ المجموعػػات لؤلفكػػار والنتػػائج ،وتعػػرض كػػؿ مجموعة

ما توصمت إليو مف أفكار أو نتائج تتعمؽ بالميمة المبحوثة بتمخيصيا عمى الطبلب جميعيـ ،كمػا يػػتـ فػي ىػػذه
المرحمػة تصػػحيح أخطػاء الػػتعمـ ،ومناقشػة المشػػكبلت أو الصػعوبات التػػي صػػادفتيا المجموعات في أثناء

إنجاز المياـ بنجاح.

السادسة :مرحمة إنياء الدرس :ويتـ فييا تمخيص الدرس بعرض األفكار والنتائج والحموؿ التي توصؿ إلييػا
الطػبلب ،كمػا يمكػف تعػيف بعػض الواجبػات أو الميمػات البيتيػة لبحثيػا فػي الػدرس القػادـ ومػنح المكافآت

لممجموعات التي أنجزت المياـ بنجاح(.زيتوف)562 :2007،

فػي ضػوء مػا سػبؽ يرى الباحث أف اسػتراتيجية الػتعمـ التشاركي تعتبػر ضػرورية ألنيػا تػوفر جػواً مػف التواصػؿ

االجتمػاعي االيجػابي بػيف المتعممػيف ،وتعػزز ميػارات المتعممػيف البلزمػة لمحيػاة ،وتنمػي قػدرتيـ عمى تطبيؽ ما
تعمموه في مواقؼ جديدة ،كما تنمي ميارات التفكير عندىـ وتحقيؽ التعمـ ذي المعنى ،وتزيد ثقة الطبلب

بأنفسيـ.

متى نختار استراتيجية التعمم التشاركي :
يقترح تنفيذ ىذه االستراتيجية إذا توافر الشروط التالية :

 – 1إذا كاف المعمـ يسعى لتحقيؽ االىداؼ التعميمية معاً بشكؿ متزامف والمتعمقة بالجانب المعرفي والمياري
والوجداني واالجتماعي أو يسعى لتحقيؽ أىداؼ تتعمؽ بالتحصيؿ المعرفي والمياري.

 .2إذا كاف عدد الطبلب في الصؼ معقوالً ال يزيد عف  25طالباً تقريباً.

 – 3إذا كاف ىناؾ تنوع في المستوى التحصيمي لمطبلب فيكوف بينيـ المتفوؽ والمتوسط والمنخفض تحصيمياً.

 – 4إذا كاف المطموب تدريسو كمية محدودة مف المعمومات أو عدداً محدوداً مف الميارات األكاديمية وال يكوف
عنصر الوقت ضاغطاً عمى المعمـ.

 .5إذا كاف لدى الطبلب القدرة عمى االنضباط الذاتي وادارة التعمـ بأنفسيـ وااللتزاـ في العمؿ.
 .6إذا توافرت غرفة صؼ متسعة وبيا طاوالت ومقاعد قابمة لمحركة.
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 .7وجود جدوؿ د ارسي مرف يسمح بامتداد تدريس الموضوع الواحد في أكثر مف حصة متتالية.
 .8إذا كاف المعمـ متمكناً مف تنفيذ تمؾ االستراتيجية ومفضبلً ليا ( زيتوف. )306 –305 :2005 ،

استراتٌجٌة التعلم التشاركً

الشكل ) :1 (2.1مخطط استراتٌجٌة التعلم التشاركً

 ثانياً  :استراتيجية العصف الذىني :

تعتبػػر اسػػتراتيجية العصػػؼ الػػذىني  Brainstormingمػػف المػػداخؿ التػػي تعتمػػد عمػػى الح ػوار

والمناقشة المفتوحة بيف مجموعة مف األفراد لتوليد عدد كبير مف األفكار بغض النظر عف صحتيا أو عدـ
صحتيا ،ومف خبلؿ المناقشة يتحدد مدى صحتيا.

ويعرؼ العصؼ الذىني بأنو "عبارة عف مواقؼ تعميمية مخطػط ليػا بعنايػة ،ومحػددة الخطػوات ،السػتمطار
ُ
أكبػػر قػػدر ممكػف مػػف األفكػػار دوف نقػد أو تغييػػر ،وتحػػاوؿ اإلحاطػة بأبعػػاد المػػادة الم ػراد تدريسيا لمطبلب ،ثـ
تأتي مرحمة التركيب البنائي لعرض وترتيػب األفكػار ونقػدىا وتثبيػت صػبلحيتيا واألكثر مبلئمة في فيـ وتفسير

المادة التعميمية ( سنينة.)2008:154،

ويعرؼ الباحث استراتيجية العصؼ الذىني إجرائياً " :بأنو مجموعة مف اإلجراءات التػي يػتـ فييػا توليػد
ُ
أكبػر عػدد مػف األفكػار مػف قبػؿ الطبلب  ،مػع تأجيػؿ التقػويـ والنظػر إلػى مػدى واقعيتيػا فػي مرحمػة الحقة" .
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 أىداف التدريس من خالل توظيف استراتيجية العصف الذىني:
تتعدد األىداؼ المرجوة مف استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني ،ولعؿ أىـ تمؾ األىداؼ ىي:
 .1تفعيؿ دور الطبلب في المواقؼ التعميمية والتدريبية.

 .2تحفيػز الطبلب عمػى توليػد األفكػار االبتكاريػة حػوؿ موضػوع معػيف مػف خػبلؿ البحػث عػف إجابػات
صحيحة ،أو حموؿ ممكنة مف خبلؿ القضايا التي تعرض عمييـ.

 .3تدريب الطبلب عمى احتراـ وتقدير آراء اآلخريف.

 .4تعويد الطبلب عمى االستفادة مف أفكار اآلخريف مف خبلؿ تطويرىا والبناء عمييا (أحمد.)610 :2008،
ويرى الباحث أف اسػتراتيجية العصػؼ الػذىني تيػدؼ إلػى تنميػة التفكيػر االبتكاري ،حيػث تُعطػى

لمطالب الفرصة لمتعبير عف آراءه بحرية مطمقة دوف خوؼ مف التعميؽ أو النقد.
 مبادئ وقواعد استراتيجية العصف الذىني :

 .1ضرورة تجنب النقد والحكـ عمى األفكار واستبعاد أي نوع مف الحكـ أو النقد.
 .2إطبلؽ حرية التفكير والترحيب بكؿ األفكار ميما يكف نوعيا أو مستواىا.

 .3المطموب ىو أكبر عدد مف األفكار بغض النظر عف جودتيا أو مدى مناسبتيا.
 .4البناء عمى أفكار اآلخريف وتطويرىا.

 .5إيجاد العبلقات بيف األفكار المطروحة (اليويدي.)233 :2005،
 أىمية استراتيجية العصف الذىني :
تسيـ استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية خصائص تعد أساسية لمتفكير منيا :

 .1األصالة :تتمثؿ في قدرة المتعمـ عمى إنتاج األفكار وحؿ المشكبلت بطريقة ابتكارية غير مألوفة.

 .2االســتقالل :عنػدما يبحػث المػتعمـ عػف غيػر المػألوؼ وغيػر المتوقػع فإنػو يبلحػظ غيػر مػا يبلحظػو
اآلخروف ،ويقمب األفكار ويخمف الحموؿ ليرى إلى أيف تقوده.

 .3الطالقة :تنتج مف عصؼ الدماغ وتوافر األفكار بطبلقة وحرية.

 .4المثـــابرة :وتتمثػػؿ بػػأف يعمػػؿ الشػػخص النشػػط عدة سػػاعات مبػػدياً اسػػتعداداً لمنع اإلخفاؽ ،وتدفعو النتائج
غير المرضية إلى مضاعفة الجيد.

 .5االقتراب واالبتعاد :حيث يق أر الشخص النشط ويدوف المبلحظات ويتقصى الحمػوؿ ،ويطمػع عمػى مػا أنجزه
اآلخروف ،ثـ يبتعد عف الفكرة حتى يراىا بكامؿ أبعادىا.

 .6التأجيــل والمباشــرة :ال يصػدر الشػخص األحكػاـ المباشػرة بشػكؿ سػريع حتى واف ظيرت حموؿ أخرى غير
التي تبدو لو كؿ مرة.

 .7إشراقة الفكر :يترؾ الشخص الفكرة في ذىنو حتى تتبمور بعد عدة محاوالت لحميا.
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 .8موازنـة األحكـام والقـ اررات :حيػث يقػوـ المػتعمـ بعػزؿ الحمػوؿ غيػر العمميػة عػف طريػؽ موازنتيػا إذ توجد
حموؿ بديمة يمكف أف تعمـ ويكوف ليا قيمة(.الحصري والعنيزي)2000 :163،
 مراحل استراتيجية العصف الذىني :
 .1طرح وشرح وتعريؼ المشكمة.

 .2بمورة المشكمة واعادة صياغتيا.
 .3اإلثارة الحرة لؤلفكار.

 .4تقييـ األفكار التي تـ التوصؿ إلييا.

 .5اإلعداد لوضع األفكار في حيز التنفيذ(.األحمدي.)70 : 2008،
 العوامل المساعدة في نجاح استراتيجية العصف الذىني :
 .1أف يسود الجمسة جو مف خفة الظؿ والمتعة.

 .2يجب قبوؿ األفكار غير المألوفة في أثناء الجمسة وتشجيعيا.
 .3التمسؾ بالقواعد الرئيسة لمعصؼ الذىني (تجنب النقد والترحيب بالكـ والنوع).
 .4يجب إتباع المراحؿ المختمفة إلعادة الصياغة.

 .5إيماف المسئوؿ عف الجمسة بجدوى ىذا األسموب في التوصؿ إلى حموؿ إبداعية.
 .6يفصؿ المسئوؿ عف الجمسة بيف استنباط األفكار وبيف تقييميا.

 .7أف تكوف الجمسة موضوعية بعيدة عف اآلراء والدفاعات الشخصية.
 .8تدويف وترقيـ األفكار المنبثقة مف الجمسة بحيث يراىا جميع المشاركيف.

 .9ضرورة التمييد لجمسات العصؼ الذىني وعقد جمسات إلزالة الحواجز بيف المشاركيف

(الفاخري.)2009:52،

 دور المعمم والمتعمم في استراتيجية العصف الذىني:
ويمكف تمخيص دور كؿ مف المعمـ والمتعمـ في العصؼ الذىني فيما يمي( :عبدالقادر)12 : 1997 ،

أوال :دور المعمم في استراتيجية العصف الذىني:

يتوقؼ نجاح أسموب العصؼ الذىني في تحقيؽ األىداؼ عمى المعمـ بصفتو رئيس الجماعة ،ومف ىنا
يكوف دوره ميماً في القيادة واستبلـ زماـ األمور ،وعميو فإنو يجب أف يكوف قاد اًر عمى التدخؿ في الوقت

المناسب دوف إحساس التبلميذ بأنو تدخؿ مفاجئ ،كما يتطمب مػف المعمػـ القػدرة عمػى الحػوار والمناقشػة مػع
تقػدير آراء وأفكػار التبلميػذ وعػدـ التقميػؿ منيػا ،وحػث التبلميػذ عمػى التعاوف وانتاج األفكار والمشاركة باآلراء.

ثانيا :دور الطالب في استراتيجية العصف الذىني:

يسػاير أسػموب العصػؼ الػذىني فمسػفة التربيػة الحديثػة التػي تجعػؿ مػف المػتعمـ المحػور األساسػي

لعممية التعمـ ،لذا ينبغي عمى المتعمـ المشاركة بفاعمية في المناقشػة ،والميػؿ إلػى تحميػؿ المشػكبلت لبحث
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مختمؼ جوانبيا ،األمر الذي يساعده في توجيو فكره في اتجاىات كثيرة ومتنوعة ،ال تقتصر عمى اتجاه واحد
في التفكير ،كما ينبغي عمى المتعمـ عدـ التسرع فػي إصػدار األحكػاـ واحتػراـ آراء اآلخريف.
 خطوات جمسة استراتيجية العصف الذىني :
• تحديد ومناقشة المشكمة (الموضوع)
عػػادة ما يكػػوف الموضػػوع عبػػارة عػػف مشػػكمة معينػػة ،ويجػػب عمػػى رئػػيس الجمسػػة (المعمػػـ) أف يعطػػي
المشاركيف (الطبلب) الحد األدنى مف المعمومات عف الموضوع  ،وعمى الطبلب التفكيػر فػي الموضػوع واعطاء

المزيد مف التفاصيؿ.

• إعادة صياغة الموضوع عمى شكل أسئمة
يطمػػب المعمػػـ مػػف طبلبػػو طػػرح عػػدة أسػػئمة تتعمػػؽ بالموضػػوع ،وتكشػػؼ عػػف أبعػػاده وجوانبػػو المختمفة دوف
اقتراح حموؿ ليا في ىذه المرحمة ،ويجب كتابة ىذه األسئمة في مكاف واضح لمجميع.

• تييئة جو اإلبداع والعصف الذىني

يحتاج المشاركوف في جمسة العصؼ الذىني إلى تييئتيـ لمجو االبتكاري وتستغرؽ عممية التييئة حوالي خمس
دقائؽ يتدرب المشاركوف عمى اإلجابة عف سؤاؿ أو أكثر يمقيو المعمـ.
• العصف الذىني :

يقػوـ المعمػـ بطػرح أحػد األسػئمة التػي تػـ تحديػدىا فػي المرحمػة الثانيػة ،ويطمػب مػف المشػاركيف عػرض أفكػارىـ

بحريػة تامػة ميمػا كانػت غيػر مقبولػة ،ويقػوـ المعمػـ بتػدوينيا عمػى السػبورة مػع تػرقيـ األفكػار حسب تسمسؿ
ورودىا ،وعندما تستكمؿ تعمؽ في مكاف بارز ،ثـ يدعوىـ المعمـ إلى االستغراؽ في التفكير مف خبلؿ تأمؿ

األفكار المقترحة ،وطرح ما تسػتدعيو مػف تعديؿ أو إعادة صياغة ،واالستفادة منيا في البناء عمييا أو توليد
أفكار جديدة.

• جمسة التقييم
والمقصود مف ىذه المرحمة ىػو تقيػيـ وتحديػد مػا يمكػف أخػذه منيػا واالسػتفادة منػو عمميػاً ،ويطمب المعمـ مف
المشاركيف تصنيؼ األفكار المقترحة عمى النحو اآلتي:

 .1أفكار مفيدة وقابمة لمتطبيؽ مباشرة.

 .2أفكار مفيدة إال أنيا غير قابمة لمتطبيؽ مباشرة ،وتحتاج إلى مزيد مف البحث والدراسة.
 .3أفكار ليست مقبولة ألنيا غير عممية وغير قابمة لمتطبيؽ (األغا.)16 : 2009،
 عيوب استراتيجية العصف الذىني :
يتفؽ الباحث مع ( اليويدي ) 234 :2005،في تحديد عيوب استراتيجية العصؼ الذىني فيما يمي:

 .1قد تحتاج إلى وقت طويؿ لتحقيؽ األىداؼ المرغوبة أو المرجوة.
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 .2ترتكز ىذه الطريقة عمى اآلراء المقترحة مف المجموعة وتيمؿ تعمـ الفرد.
 .3سػػيطرة بعػػض المتعممػػيف وخاصػػة الطػػبلب األذكيػػاء عمػػى المجموعػػة ،وبالتػػالي ربمػػا تقػػؿ مشػػاركة الطبلب
الضعاؼ في التحصيؿ.

 .4قد ال تصمح ىذه الطريقة مع مجموعة عدد أفرادىا كبير وبالتالي قد تنعدـ مشاركة بعض األفراد .

 .5قػػد ال يجيػػدىا كثيػػر مػػف المعممػػيف ،وأشػػير ىنػػا إلػػى المعممػػيف الػػذيف اعتػػادوا التػػدريس بأسػػموب المحاضرة

أو التمقيف.

 .6قد تكوف األفكار المطروحة كثيرة ومتشعبة ،مما قد يجعؿ المتعمميف يبتعدوف عػف اليػدؼ األساسػي وال
تحقؽ الجمسة األىداؼ المرجوة منيا.

مما سبؽ يمكف القوؿ إف استراتيجية العصؼ الذىني  ،ىي مدخؿ يستخدـ مػف أجػؿ توليػد أكبػر عػدد
مػف األفكػار لممتعممػيف حػوؿ قضػية معينػة  ،وذلػؾ خػبلؿ فتػرة زمنيػة معينػة ،فػي جػو يسػوده المحبػة ،بعيػػداً عػػف

النقػػد والتعميػػؽ والتقيػػيـ وخاصػػة فػػي الم ارحػػؿ األولى ،ممػػا يربػػؾ المػتعمـ ويقمػؿ مػف فػرص مشػاركتو ،وقػد أثبتػت
اسػتراتيجية العصػؼ الػذىني نجاحيػا فػي حػؿ كثيػر مػف المشكبلت التي تحتاج إلى إبداع  ،وخاصة المشكبلت

التي ترتبط بالواقع والحياة اليومية.

 ثالثاً  :استراتيجية التدريس بأسموب حل المشكالت :

عرؼ زيتوف ( )327 ،2005أسموب حؿ المشكبلت بأنو تصور عقمي ينضوي عمى سمسمة مف

الخطوات المنظمة التي يسير عمييا الفرد بغية التوصؿ إلى حؿ لممشكبلت.

كما ُيعرؼ أيضاً بأنو النشاط واالجراءات التي يقوـ بيا المتعمـ عند مواجيتو لموقؼ مشكؿ لمتغمب عمى
الصعوبات التي تحوؿ دوف توصمو الى الحؿ .ومعنى ذلؾ أف سموؾ حؿ المشكمة يتطمب مف الطالب قيامو
بنشاط بمجموعة مف اإلجراءات فيو يربط بيف خبراتو التي سبؽ تعمميا في مواقؼ متنوعة وسابقة وبيف ما
يواجيو مف مشكمة حالية ،فيجمع المعمومات ،ويفيـ الحقائؽ والقواعد وصوالً الى التعميمات المختمفة.
وتعتبر الخطوات التالية ىي محل اتفاق بين التربويين عمى طرق حل المشكالت :

 – 1تحديد المشكمة.

 – 2جمع البيانات والمعمومات المتصمة بالمشكمة.
 – 3اقتراح الحموؿ المؤقتة لممشكمة.

 – 4المفاضمة بيف الحموؿ المؤقتة لممشكمة واختيار الحؿ.
 – 5التخطيط لتنفيذ الحؿ وتجريبو.
 .6تقييـ الحؿ.
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 المعالم األساسية الستراتيجية حل المشكالت :
 – 1التدريس بيذه الطريقة يستيدؼ تنمية ميارات حؿ المشكبلت وما يصاحب ذلؾ مف تعمـ محتوى دراسي
في أثناء ممارسة خطوات حؿ المشكمة سالفة الذكر.

 – 2أف المعمـ في ىذه االستراتيجية ىو ميسر ومرشد وموجو لمتعمـ وليس ُم ِمقي أو ُممقف لممعمومات فيو يطرح
المشكبلت ويسأؿ أسئمة وييسر البحث واالستقصاء والحوار بيف الطبلب ويزود الطبلب بالسقاالت المعرفية
ويوفر بيئة متفتحة تتيح توليد األفكار ومناقشتيا وتقييميا .

 – 3إف محور التعمـ طبقاً ليذه االستراتيجية ىو مشكمة تتطمب تحدي تفكير الطبلب وليا عبلقة بما يتـ

دراستو مف محتوى دراسي وذو مغزى شخصي أو اجتماعي.

 – 4يمعب الطبلب دو اًر اساسياً في إنجاز التعمـ مف خبلؿ ممارستيـ لمعديد مف أنشطة حؿ المشكبلت مثؿ
تحديد المشكمة وجمع المعمومات  ..إلخ .

 – 5تتـ أنشطة التعمـ مف خبلؿ تضافر أنشطة الطبلب وتعاونيـ مع بعضيـ البعض سواء في صورة أزواج

أو مجموعات صغيرة.

 األساليب التي يتضمنيا أسموبيا حل المشكالت:
يجمع أسموب حؿ المشكبلت بيف:

أوالً  :األسموب االستقرائي:

فمنو ينتقؿ العقؿ مف الخاص إلى العاـ أي مف الحالة الجزئية إلى القاعدة التي تحكـ كؿ الجزئيات التي ينطبؽ
عمييا نفس القانوف أو مف المشكمة إلى الحؿ.

ثانياً  :األسموب القياسي:

ينتقؿ عقؿ الطالب مف العاـ إلى الخاص أي مف القاعدة إلى الجزئيات.

33

الشكل (:2)2.2مخطط مراحل تنفٌذ استراتٌجٌة تدرٌس حل المشكالت

 رابعاً :استراتيجية التعمم بالمشاريع :

يمكف اعتماد استراتيجية المشروع بشكؿ كبير في تدريس موضوعات التربية التكنولوجية ،إذ ال تقتصر

ميارت أدائية كما ىو الحاؿ في األشغاؿ اليدوية واألنشطة
ا
ىذه الطريقة عمى الجوانب العممية التي تتضمف
الزراعية والتطبيقات التكنولوجية .وقد أدخؿ " كاباتريؾ " طريقة المشروع في التدريس مف خبلؿ ترجمو أفكار
"جوف ديوي" حوؿ وضع المناىج التربوية بشكؿ عممي تطبيقي عمى شكؿ مشروعات عمؿ تتصؿ بحاجة

الطبلب ويمكف أف تؤدى المشروعات فردياً أو جماعياً ،في ضوء ما يتوفر مف إمكانات وما يتصؿ بطبيعة
التعمـ التكنولوجي حيث تيدؼ لتحديد جوانب القوة والضعؼ في شخصية المتعمـ ومساعدتو في اكتساب

ميارات اجتماعية تسيؿ سبؿ االنخراط واالندماج في المجموعة مف جانب آخر (سميماف وآخروف.)99 :2006 ،

ويػػرى الباحػػث استراتيجية الػػتعمـ بالمشػػاريع بأنيػػا مف االستراتيجيات الميمة لتدريس موضوعات البرنامج

المقترح في مادة التكنولوجيا وذلؾ لما تحتويو مف مشاريع تكنولوجيو بحاجة إلى تنفيذ وتحقيؽ أكبر استفادة مف
الموارد الموجودة .
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 أىداف التعمم بالمشاريع:
 .1زيادة الدافعية :يمتمؾ الطبلب أسئمة في التعمـ المبني عمى المشاريع ويقضوف وقتاً لمعمؿ عمى اإلجابة

عمييا خارج المدرسة ،فالتعمـ المبني عمى المشاريع يقدـ العديد مف الفرص لزيادة دافعية المتعمميف باعتماده
عمى رغبات المتعمميف أنفسيـ وتساؤالتيـ.

 .2زيادة االستقبللية المعرفية :يصبح الطبلب ذو مسؤولية أكثر عف تعمميـ ،وتصقؿ مياراتيـ في الحصوؿ

عمى المعرفة مف دوف االعتماد عمى المعمـ كمصدر رئيس ليـ ،فتتطور عادات ذىنية تساعد المتعمـ ليمتمؾ

فترت حياتو كميا.
استقبللية معرفية تييئو ليصبح متعمماً في ا

 .3زيادة التحصيؿ :يمارس الطبلب مستويات عميا في التفكير مف خبلؿ توظيؼ موجو لمحقائؽ االكاديمية

مف أجؿ إنتاج حموؿ ،وتفسيرات ،واستنتاجات ،اصدار أحكاـ.

 .4تفعيؿ المنحى التكاممي :مساعدة المتعمـ عمى الربط التكاممي بيف المواد الدراسية المختمفة ،ومساعدتو عمى

الربط التكاممي بيف الحياة الواقعية والمادة األكاديمية.

 .5تنويع التقويـ :تعطي المشاريع فكرة أوضح عف قدرات التبلميذ ،والمعمموف الذيف يطبقوف طريقة المشاريع
يتعرفوف عمى الكثير حوؿ تبلميذىـ أكثر مما تقدمو ليـ اختبارات الورقة والقمـ.

ويرى الباحث اف المشاريع التي تقدـ ليـ مف بعض التبلميذ ضعيفي المستوى في االختبارات التحصيمية أو
المشاركة الصفية قد تحظى بتميزىا وقد يتفوقوف عمى بعض المتفوقيف في االختبارات العممية لذلؾ ينبغي
التنويع في االختبارات التي تقيـ تقدـ التبلميذ وال يكتفى فقط باالختبارات التحصيمية.

مقدار أكبر
 .6تبديد القمؽ :الطالب الذي يخاؼ مف الخطأ عندما يركب جممة كإجابة عمى سؤاؿ المعمـ ،يجد
اً

مف الحرية في المشروع وبنسبة قمؽ أقؿ.

. 7المػتعمـ معمػـ لآلخريف :عندما يعرض الطالب مشروعو أماـ الفصؿ ،فإنو يصبح معمماً صغي اَر يعرض

فكرتو لآلخريف ويجيب عمى استفسارات زمبلئو وبالتالي تزيد ثقتو بنفسو وثقة زمبلئو بو بناء عمى الميارات
الجديدة التي تعمميا ويواجو مخاوفو وتزيد ثقتو بنفسو ( .امبوسعيدي والبموشي)929 : 2001 ،

 مميزات التعمم بالمشاريع:
 .1يتعود الطبلب عمى البحث المنظـ ،سواء أكاف ذلؾ في المدرسة أو خارجيا.
 .2تُعود الطبلب عمى التعمـ التشاركي ،والذي يشاركوف فيو كؿ حسب قدراتو .وفي طريقة المشروع تتاح
الظروؼ التي تظير فيو الفروؽ الفردية.
 .3تثير في الطالب حب االستطبلع والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس.
 .4تعود الطالب عمى الربط بيف النظر والعمؿ وبيف الفكر والممارسة.
 .5تعزز في الطالب القدرة عمى العمؿ والنشاط الذاتي.

 .6تساعد عمى تعديؿ سموؾ المتعمـ نحو األفضؿ ،كما تعود الطالب عمى حب التعاوف والعمؿ الجماعي
اليادؼ( .نبياف)900 :2001،
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 .7يشكؿ المعمـ محور العممية التعميمية بدالً مف المعمـ فيو الذي يختار المشروع بنفسو تحت إشراؼ المعمـ
)مرعي والحيمة)19 : 2001،

 .8اتصاؿ المواد الدراسية مع بعضيا البعض ) .الحريري )12 : 2009،
 دراسة أساليب المشروعات:
يعد التعميـ القائـ عمى المشروعات نموذجاً تعميمياً يعمؿ عمى إشراؾ الطالب في استقصاء المشكبلت

الممحة ،وقد تتنوع المشكبلت الرامية إلى خمؽ فرص تعميـ أقوى في الفصوؿ تنوعاً كبي اًر في موضوعاتيا
ومعالجتيا ،كما يمكف تقديميا عمى نطاؽ واسع لمصفوؼ الدراسية.
وتسند المشروعات إلى الطالب أدوا اًر مثؿ :

 القائـ بحؿ المشكمة
 صانع الق اررات
 الباحث
 الموثؽ

 خطوات تطبٌيق المشروع:

 .1اختٌيار المشروع
وىي أىـ مرحمة في مراحؿ المشروع إذ يتوقؼ عمييا مدى جدية المشروع ولذلؾ عمى المشروع يجب أف يكوف

متفقا مع ميوؿ التبلميذ ،وأف يعالج ناحية ىامة في حياة التبلميذ ،وأف يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب،
وأف يكوف مناسباً لمستوى التبلميذ ،وأف تكوف المشروعات المختارة متنوعة ،وتراعي ظروؼ المدرسة والتبلميذ

وامكانات العمؿ.

 .2التخطٌيط لممشروع

إذ يقوـ التبلميذ تحت إشراؼ معمميـ بوضع الخطة ومناقشة تفاصيميا مف أىداؼ وألواف النشاط والمعرفة
ومصادرىا والميارات والصعوبات المحتممة ،ويدوف في الخطة ما يحتاج إليو في التنفيذ ،ويسجؿ دور كؿ تمميذ

في العمؿ ،عمى أف يقسـ التبلميذ إلى مجموعات ،وتدوف كؿ مجموعة عمميا في تنفيذ الخطة ،ويكوف دور
المعمـ في رسـ الخطة والتصحيح واكماؿ النقص فقط.
 .3التنفيذ

وىي المرحمة التي تنقؿ بيا الخطة والمقترحات مف عالـ التفكير والتخيؿ إلى حيز الوجود ،وىي مرحمة النشاط
والحيوية ،حيث يبدأ التبلميذ الحركة والعمؿ ويقوـ كؿ تمميذ بالمسئولية المكمؼ بيا ،ودور المعمـ تييئة

الظروؼ وتذليؿ الصعوبات كما يقوـ بعممية التوجيو التربوي ويسمح بالوقت المناسب لمتنفيذ حسب قدرات كؿ
منيـ ومبلحظتيـ أثناء التنفيذ ،ويشجعيـ عمى العمؿ و يجتمع معيـ إذا دعت الضرورة لمناقشة بعض

الصعوبات ويقوـ بالتعديؿ في سير المشروع إذا تطمب األمر ذلؾ .
36

 .4التقييم
حيث يتـ تقييـ ما وصؿ إليو التبلميذ أثناء تنفيذ المشروع ،والتقييـ عممية مستمرة مع سير المشروع منذ البداية
وأثناء المراحؿ السابقة ،إذ في نياية المشروع يستعرض كؿ تمميذ ما قاـ بو مف عمؿ ،وبعض الفوائد التي
عادت عميو مف ىذا المشروع  ،لذا يحكـ التبلميذ عمى المشروع مف خبلؿ التساؤالت اآلتية :

 إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لنمو خبراتنا مف خبلؿ االستعانة بالكتب والمراجع؟

 إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لمتدريب عمى التفكير الجماعي والفردي في المشكبلت اليامة؟
 إلى أي مدى ساعد المشروع عمى توجيو ميولنا واكتساب ميوؿ اتجاىات جديدة مناسبة؟

ويمكف بعد عممية التقييـ الجماعي أف تعاد خطوة مف خطوات المشروع أو إعادة المشروع كمو بصورة أفضؿ،
بحيث يعمموف عمى تبلفي األخطاء السابقة.

لوجيا أن تدعم التعمم القائم عمى المشروع؟
ٌ كيف يمكن لمتكنو ٌ
بالنسبة لمطالب:

 توفر مستويات جذابة مف األنشطة تتناسب مع ميارات وقدرات الطالب. سيولة الحصوؿ عمى بيانات حقيقية.-

الدخوؿ عمى مصادر أساسية لممعمومات.

-

تحسيف قدرة الطبلب عمى استخداـ البرامج.

بالنسبة لممعمم :

 توفر المصادر البلزمة لممشروعات. توفر البرامج البلزمة لمتوضيح والفيـ وتوسيع األفؽ واضعيف في االعتبار الطبلب ومشروعاتيـ ووسائؿمساعدتيـ لفيـ األفكار.

 توفير عدة طرؽ لممعمميف لكي يشاركوا مشروعاتيـ بينيـ. إثراء األنشطة التي يصمميا المعمـ. دور المعمم في التعمم بالمشاريع:
 القدرة عمى تحميؿ حاجات الطبلب التي تعكس اىتماميـ. التخطيط الجيد لمفعاليات التي تساعد عمى تحقيؽ ىذه الحاجات ،وحسف تنفيذىا. تييئة البيئة التعميمية الجاذبة ،والمحفزة لدوافع التعمـ لدى الطبلب. دور الطالب في التعمم بالمشاريع:
إف طريقة المشروع تؤكد عمى الدور الياـ لمطالب ،فيو محور العممية التعميمية التعممية ،فالطالب ،أو(مجموعة
الطبلب) مف يختار المشروع ومف يضع خطة العمؿ وىو مف ينفذ .ومف خبلؿ نظرة تأمؿ لمخطوات السابقة
نرى أنيا تعمؿ عمى تعميؽ دور المتعمـ –كمشارؾ– وليس كمتمقي ،بحيث تضمف إعداده الجيد لمتفاعؿ مع
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الحياة ،كما أف الثقة بقدرة الطبلب عمى التميز واإلبداع في تنفيذ المشروع تقود القائميف عمى العممية التعميمية
إلى إعداد الطالب المبدع( .طوالبة وآخروف)116: 2009 ،
 العوامل المؤثرة عمى المشاريع:
ىنالؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى طبيعة المشروع المختار ونوعو ،ويمكف إيجازىا بما يمي:
 إمكانية الطبلب في تنفيذ المشروع.
 طبيعة المشروع.

 توفر المستمزمات والوسائؿ المناسبة إنجاز المشروع.
 المرحمة الدراسية.

 إمكانية المدرس عمى متابعة المشاريع.
 الوقت المتاح لمتابعة المشاريع.
 اإلمكانيات المادية.

 مستوى التطور) .أحمد ويوسؼ )96 : 2001،
وقد قاـ الباحث بضبط جميع العوامؿ السابقة في ىذه الدراسة وذلؾ مف خبلؿ اختيار بعض المشاريع العممية
التي تمبي حاجات ورغبات الطبلب وتطور ميارات معينة تـ تحديدىا اثناء اختيار البرنامج المقترح وذلؾ

حسب الوقت الكافي لمتنفيذ والمتابعة.

 استراتيجية التعمم بالمشاريع من خالل تعمم المجموعات الصغيرة:
يمجأ المعمـ الفعاؿ والحريص عمى نجاح التعمـ النشط في تحقيؽ أىدافو المتنوعة إلى استخداـ أسموب تعمـ

المجموعات الصغيرة مرات كثيرة ،وذلؾ نظ اًر ألىمية ىذا األسموب في تحقيؽ تفاعؿ أكبر مع التبلميذ

واألنشطة التعميمية ،والعناصر المتعمقة بعممية التعمـ المختمفة ومنيا اإلصغاء اإليجابي والمحادثة ،والقراءة،

والكتابة والتفكير التأممي العميؽ ،كما يوفر ىذا األسموب العديد مف الفرص التعميمية لمطبلب مف أجؿ تنمية

ميارات التفاعؿ الشخصي بيف الطبلب والعمؿ عمى تطويرىا نحو األفضؿ (سعادة ) 9 : 2002 ،
 تنظيم المجموعات الصغيرة:

يختمؼ شكؿ تنظيـ المجموعات الصغيرة مف نشاط إلى نشاط تعميمي آخر ،فقد يعمؿ كؿ طالبيف مع بعضيما

البعض عمى شكؿ أزواج ،بحيث يشكؿ كؿ طالب مع مف يجمس بجانبو مجموعة صغيرة جداً ،بحيث يتـ

التعاوف فيما بينيما مف أجؿ الرد عمى االسئمة الخاصة بالمناقشة مف ضمف المجموعات األخرى أو مف المعمـ،
وحتى يتـ بينيـ تبادؿ الرأي في فيـ الموضوع المدروس ،أو القضية المطروحة لمنقاش .

وقد يتـ تشكيؿ المجموعة بيف خمسة إلى ستة طبلب ممف يجمسوف بجوار بعضيـ البعض أو ممف يتوزعوف

عمى مواقع مختمفة داخؿ غرفة الفصؿ طالما يمكف بسيولة تحريؾ المقاعد مف مكاف إلى آخر حتى تتعاوف
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تمؾ المجموعة في العمؿ معاً لمقياـ بمشروع بحثي معيف يمتزموف فيو بالعمؿ المشترؾ مدة طويمة.

(سعادة)9 : 2002،

 تقسيم المجموعات الصغيرة:
يمكف لممعمـ تقسيـ طبلب الصؼ كمو ضمف مجموعات متنوعة كالتالي:

 .1مجموعة الطالب من ذوي القدرات العقمية المختمفة (المجموعة غير المتجانسة )
وذلؾ لممشاركة في المشاريع واألنشطة التربوية التعميمية التعممية اليادفة ،وتييئة الفرص ليـ مف أجؿ المتابعة
والتشجيع عمى التعمـ .فالطبلب مف ذوي القدرات المتفاوتة ،يتمتعوف بنسب مف الذكاء المختمفة والمواىب

المتعددة ،بحيث يتمكف أحد األعضاء مف مساعدة زميمو في الكتابة ،بينما يقوـ آخر بتوضيح األمر ،أو
القضية المطروحة لمنقاش مف زاوية أخرى في حيف يعمؿ الثالث عمى رسـ بعض األشكاؿ أو الرسوـ
التوضيحية لممجموعة كميا ،في الوقت الذي يمخص طالب رابع األفكار ،أو اآلراء الرئيسية التي تطرؽ إلييا

أفراد المجموعة.

 .2مجموعة الطالب من ذوي القدرات العقمية المتشابية (المجموعة المتجانسة)
وذلؾ لممشاركة في أنشطة القراءة ،أو أنشطة الكتابة ،أو أنشطة الفنوف ،أو أنشطة التربية الرياضية ،أو أنشطة

حؿ المسائؿ الرياضية واليندسية وغيرىا مف األنشطة الكثيرة والمتنوعة ،وىنا يكوف التنافس الشريؼ قوياً بيف

أفراد المجموعة ،خاصة إذا كانت القدرات العقمية عالية في تمؾ المجموعة المتجانسة ،مما يجعؿ كؿ فرد يبدع

في طرح األفكار ،و اآلراء ،و الرسوـ و األشكاؿ ،أو الحموؿ المقترحة النادرة.

 .3مجموعة الطالب من ذوي االىتمامات والرغبات والميول المتقاربة(مجموعة اليواة المتشابيين)
ويتـ التركيز ىنا عمى األنشطة الصفية في الغالب ،حيث يمكف تشكيؿ مجموعة الرحبلت مف الطبلب الذيف

يعشقوف الرحبلت والزيارات الميدانية مما سيكوف لو األثر الطيب في التخطيط إلى رحمة صفية قادمة حيث

سيعطوف ىذا الموضوع اىتماماً كبي اًر ليس لمرحمة فحسب ،بؿ و تنظيميا واإلشراؼ عمييا أيضا بالتعاوف الوثيؽ

مع المعمميف .كذلؾ األمر بالنسبة لمجموعة كرة القدـ .ويمجأ الطبلب مف ىواة العموـ إلى صناعة الكثير مف
األدوات واألجيزة البسيطة ،أو الوسائؿ التعميمية المختمفة ( .سعادة ) 19 : 2002 ،

وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى نظاـ المجموعات غير المتجانسة وذلؾ لتنفيذ بعض أنشطة البرنامج

المقترح ضمف نظاـ المجموعات الصغيرة .

 األجواء المناسبة لعمل المجموعات الصغيرة في البحث:
ينبغي عمى المعمـ الفعاؿ والحريص عمى إنجاح التعمـ النشط أف يوفر االجواء النفسية المريحة داخؿ الحجرة
الدراسية أو خارجيا مف أجؿ تحقيؽ مجموعات العمؿ الصغيرة لؤلىداؼ المنشودة ،بحيث يتاح لكؿ عضو في
الجماعة المشاركة الفاعمة إما بالحديث أو بالنقض أو بإبداء اآلراء بصراحة تامة ،أو بالحكـ عمى أعماؿ
اآلخريف وأنشطتيـ ،أو بعمؿ وسيمة تعميمية أو كتابة تقرير أو غير ذلؾ مف الفعاليات (سعادة .)9 : 2002 ،
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 عدد أفراد المجموعة الصغيرة والوقت المخصص لنشاطيا في البحث:
يجب عمى المعمـ الفعاؿ أف يأخذ في الحسباف عدـ زيادة عدد أفراد المجموعة عف سبعة ،حتى يرى كؿ واحد
منيـ اآلخر إذا ما جمسوا حوؿ طاولة مستديرة ،أو عمى الكرسي بشكؿ دائري ،أو حتى عمى األرض ،كما البد

مف أف يكوف لكؿ مجموعة منسؽ وباحث ومدوف ومقرر لمعمؿ ،بحيث يتـ تسجيؿ وتدويف جميع النتائج واآلراء
والتجارب العممية التي تمت ،والحرص عمى القياـ بعمميات التكويف البنائي والختامي وأداء الواجبات البيتية،

ويمكف أف يستمر عمؿ المجموعة الصغيرة مدة تتراوح ما بيف  19 – 9دقيقة ،يتـ فييا توزيع األدوار ومناقشة

الموضوع أو المشكمة ،في حيف يرى بعض المعمميف تخصيص كؿ الحصة لمعمؿ في المجموعات الصغيرة منذ
بداية الحصة ،لكي يكوف الوقت كافياً ألداء جميع األنشطة الخاصة بالمجموعة ،وفي نيايتيا مف أجؿ تمخيص

العمؿ الذي تـ إنجازه مف خبلليا ( .سعادة ) 11 : 2002 ،
 أىم أنشطة المجموعات الصغيرة:

 .1تمخيص المحاضـرة :يمكف لممعمـ الفعاؿ والحريص عمى نجاح التعمـ النشط ،أف يحاضر لمدة  10دقائؽ
ثـ الطمب مف كؿ تمميذ أف يختار شريكاً واحداً أو شريكيف لتمخيص ما سمعوه ،وتقديـ ذلؾ عمى شكؿ

مجموعة مف األفكار الرئيسية الميمة.

 .2حـل المشكالت :يسمح ىذا النشاط لممجموعة بأف تركز حوؿ موقؼ محدد مف البداية وحتى النياية ،وذلؾ
مف أجؿ حؿ مشكمة معينة ىنا ،وعمى الطبلب أف يقوموا بعممية عصؼ ذىني ،ووضع االستراتيجيات
المناسبة مف أجؿ المباشرة في خطوات الحؿ ثـ ترتيب المعمومات أو تأليفيا والعمؿ عمى كتابة تقرير

شامؿ ،مف أجؿ طرحو عمى طبلب الصؼ.

 .3المقارنة والتناقض :يتطمب ىذا النشاط أف يأخذ الطبلب فكرتيف أو أكثر ،مع البحث عف أوجو الشبو
وجوانب االختبلؼ بينيما .وىنا البد مف اف يتناوؿ الطبلب كؿ عنواف بشكؿ منفرد ثـ العمؿ عمى تحميمو

ووصفو مف أجؿ معرفة مكوناتو ومقارنة ذلؾ مع الموضوعات األخرى التي تـ تخصيصيا لمعممية ذاتيا.

 .4العصــف الــذىني :يتـ إعطاء الطبلب موقفاً ميماً أو قضية أو مسألة محددة أو موضوعاً بذاتو ،مف أجؿ
دراستو مف جانب جميع الطبلب الستخبلص أكبر عدد مف االفكار مع تشكيؿ مجموعات صغيرة لمناقشة
ىذه األفكار والعمؿ عمى اختزاليا ثـ تقديميا أماـ المجموعات األخرى واستعراض ما توصمت اليو

المجموعة أماـ المجموعات األخرى .

 .5المراجعة :يطمب المعمـ الفعاؿ مف تبلميذه م ارجعة ما تـ تقديمو في جميع الحصص خبلؿ الموضوع
السابؽ ،ومف ثـ يطمب مف كؿ طالب باختيار زميؿ لو او زميميف لتوجيو مجموعة مف األسئمة حوؿ ما دار

مف األنشطة أو مناقشات سابقة ،مع ضرورة أف يعرؼ كؿ طالب إجابة السؤاؿ الذي يريد طرحو عمى
زميمو لمقياـ بعممية التغذية الراجعة الفورية ( سعادة .)9 :2006،
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واختار الباحث في ىذه الدراسة طبلب الصؼ التاسع ،ألف مستواىـ العقمي يتناسب مع المشاريع
العممية المطروحة كما أف الدراسة اعتمدت عمى تشكيؿ مجموعات صغيرة تتكوف مف ( )6-4طبلب بحيث
اعتمد الباحث عمى أنشطة حؿ المشكبلت واستراتيجيات التعمـ النشط المختمفة.

 ايجابيات أسموب المجموعات الصغيرة:
 يكتسب الطبلب ميارات التواصؿ والمناقشة واالتجاىات والقيـ. -اكتشاؼ الطاقات الدفينة لدى الطبلب.

 يساىـ في نشر اآلراء واألفكار والمعمومات بيف الطبلب. يخفؼ مف الشعور بالعزلة لدى الطبلب. -يزيد مف الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية.

 -يشجع عمى المشاركة في العمؿ الجماعي داخؿ المدرسة وخارجيا ( .سعادة.)90 : 2002 ،
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 المحور الثاني – الوسائل التعميمية التعممية

تُعد الوسائؿ التعميمية قديمة ِق َدـ التاريخ وحديثة حداثة الساعة ،حيث إف قصة ىابيؿ وقابيؿ وكيؼ
أرسؿ اهلل سبحانو وتعالى غراباً ليقتؿ غراباً آخر ويدفنو؟ توضح ذلؾ  ،وكذلؾ نجد اإلنساف في أقدـ الحضارات
اإلنسانية سجؿ رسومات عمى جدراف الكيوؼ ،كما أف اإلنساف فكر بوسيمة لمتعبير عما يريد؛ فحاوؿ تجريد

المحسوسات إلى رسوـ ورموز وتبسيطيا إلى حروؼ وكممات ىي التي نتعامؿ معيا في عصرنا الحالي.

واستمر رجاؿ التربية في تطوير الطرؽ التربوية ،والتأكيد عمى الوسائؿ التعميمية ليسيؿ اكتساب

الخبرات ،فكثرت اآلراء حوؿ ىذا الموضوع ،وكثرت االكتشافات واالختراعات إلى أف جاءت الحرب العالمية
األولى ،التي استخدمت وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية لنشر الوعي وتسييؿ التدريب ،وتحطيـ عزائـ األعداء،
وبدأت الدوؿ تيتـ بالتعميـ كالراديو والسينما الصامتة ،وظير التعميـ المبرمج (آلة سكنر )1962 ،في أمريكا.

ثـ جاءت الحرب العالمية الثانية فمجأت الدوؿ المشاركة إلى جميع وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية،

والمخترعات الحديثة لتجنيدىا لمحرب ،وبعد أف انتيت الحرب راجعت سجبلتيا فوجدت باألرقاـ مدى الفوائد

الممكف أف تجنى مف استخداـ الوسائؿ ،وباإلحصاءات ُو ِج َد أف التعميـ باستخداـ الوسائؿ التعميمية يساعد عمى
تعميـ عدد أكبر مف المتعمميف بأكبر عدد مف الميارات والمعارؼ ،ويوفر ما ال يقؿ عف % ٤٠- ٣٠مف وقت
التعميـ بدوف وسائؿ ،ويجعميـ يحتفظوف بالمعارؼ لزمف أطوؿ يصؿ إلى %،٣٨وبتكمفة أقؿ( .السيد2002 ،

.)34-29:

 تطور مفيوم الوسائل التعميمية :

لقد أطمؽ التربويوف العديد مف المسميات عمى تقنيات التعميـ حتى وصمت إلى ىذا المسمى ،ومف ىذه

المسميات( :نشواف و الزعانيف)46،47 : 2002 ،

 .١الوسائل المعينة واإليضاحية :وسميت بذلؾ نتيجة اعتقاد البعض أنيا تُعيف المدرس في تقريب المفاىيـ
ألذىاف الطبلب ،وايضاح الخبرات التي لـ يستطع شرحيا بالكممة المجردة.
 .٢الوسائل البصرية  :وىي تمؾ األشياء التي تعتمد في تعميميا عمى حاسة البصر مثؿ الخرائط والصور

وغيرىا مف الموحات التوضيحية ،ويعاب عمى ىذه التسمية اىتماميا بحاسة البصر دوف غيرىا مف الحواس.
 .٣الوسائل السمعية :و ىي تمؾ الوسائؿ التي تعتمد عمى حاسة السمع مثؿ الراديو والتمفوف

التعميمي والمسجؿ ،ومف مساوئ ىذه التسمية تركيزىا عمى حاسة السمع.

 .٤الوسائل السمعية البصرية :وىي تمؾ الوسائؿ التي تعتمد في تعميميا عمى حاستي السمع والبصر مثؿ

التمفاز والسينما.

 .٥الوسائل التعميمية  :مجموعة كاممة مف المواد واألدوات واألجيزة التعميمية التي يستخدميا المعمـ أو المتعمـ

لنقؿ محتوى معرفي أو الوصوؿ إليو داخؿ غرفة الصؼ أو خارجيا بيدؼ تحسيف عممية التعمـ والتعميـ.
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 .٦تقنيات التعميم :وانطمقت تمؾ التسمية مع التقدـ العممي والتكنولوجي الذي اجتاح العمـ بعد الثورة الصناعية
وتغمغؿ التقنيات الحديثة في جميع نشاطات اإلنساف االقتصادية واالجتماعية وحتى التعميمية وذلؾ لكونيا
أصبحت أسموباً مبرمجاً وييدؼ إلى تطبيؽ المعرفة والخبرة العممية في مجاالت الحياة المختمفة.
بعد استعراض ما ورد في ىذا الجانب ،نجد أف الوسائؿ التعميمية حظيت باحتراـ ال يستياف بو مف

التربوييف منذ القدـ ،واف كاف ىناؾ بعض الفروؽ في االحتراـ تعتمد عمى مدى إيماف التربوييف بيا ،ولكف
ىناؾ إجماع عمى فائدة الوسائؿ وأىميتيا ،رغـ أف ىناؾ اختبلفاً في إطبلؽ التسميات عمييا ،فتدرجت وتنوعت

التسميات ،ومف خبلؿ استعراض ىذه التسميات نجد أف المربيف كانوا يطمقوف التسميات عمييا حسب اقتناعيـ
بفوائدىا والحواس التي تثيرىا ،واف كاف ىناؾ نقد ألغمب التسميات ،حيث إنو تـ التركيز فييا عمى جانب

وأىمموا جانباً آخر كتسميتيا بالبصرية ،فيـ أىمموا باقي الحواس التي قد تثيرىا الوسائؿ ،وقد ظيرت في

العصر الحديث اجتيادات عديدة إلطبلؽ تسميات عمى الوسائؿ بحيث تكوف منصفة وموضوعية لدور الوسائؿ
التعميمة ومكانتيا.

 تصنيفات الوسائل التعميمية:
ويمكف تصنيؼ الوسائؿ التعميمية تبعاً لممحاور التالية :

 .1التصنيف حسب الحواس( :السيد )49-48 : 2002 ،
وسائؿ بصرية :وىي التي تعتمد عمى حاسة البصر كالصور.

وسائؿ سمعية :وىي التي تعتمد عمى حاسة السمع مثؿ التسجيبلت الصوتية واإلذاعة.
وسائؿ سمعية بصرية :وىي التي تعتمد عمى حاستي السمع والبصر معاً كالتمفزيوف و األفبلـ.

.٢الوسائل التعميمية تبعاً لمفئة المستيدفة( :حمدي)55-52 : 1999 ،

ينظر ليا حسب عدد المتعمميف أي الفئة المستيدفة باالستخداـ ،فيجب أف تكوف مواءمة بيف عدد المتعمميف
والوسيمة المستخدمة ،فمثبلً يمكف استخداـ الحاسوب في حالة تدريس فردي أو ثنائي ،بينما الشفافيات في حالة

تدريس جماعي.

 .٣الوسائل التعميمية تبعاً لطبيعة الخبرة :

حيث إف الخبرات يمكف أف تكوف مجردة أو حسية ىادفة أو واقعية ،فمكؿ نوع وسيمة تكتسب مف خبلليا،

فالمجردة تكتسب مف خبلؿ الرموز ،والحسية مف خبلؿ الصور ،والواقعية مف خبلؿ الزيارات والعينات.
 .٤الوسائل التعميمية تبعاً لمكمفة ومدى التوافر:

لعؿ في اعتماد ىذا المحور نسبة تخضع لمعرض والطمب  ،ولكف كأحد نتائج الكمفة المادية يمعب مدى توافر
الوسيمة دو اًر ميماً في إمكانيات اقتناء الوسيمة التعميمية أو عدمو ،وىذا يتعمؽ بالميزانية المخصصة .
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 .٥الوسائل التعميمية تبعاً لالستعمال :

يعتبر التدريب في استعماؿ الوسيمة شرطاً أساسياً الستخداـ الوسيمة ،السيما الوسائؿ المبرمجة ،ويفترض أف
تقوـ المراكز الخاصة بالتقنيات التعميمية بيذا الدور.

.٦الوسائل التعميمية تبعاً لدرجة تعقيدىا في السمم التكنولوجي:
يمكف تقسيـ السمـ التكنولوجي إلى ثبلثة أقساـ:

.١الوسائل المبسطة :ىي التي ال تستمزـ وجود أدوات وأجيزة ،وتعتمد عمى خامات البيئة المحمية ،ويسيؿ
تناوليا مف قبؿ الجميع.

.٢الوسائل المتوسطة :تحتؿ الوسائؿ فييا موقعاً متوسطاً مف حيث التعقيد مثؿ الموحات الكيربائية.

.٣الوسائل المعقدة :ىي الوسائؿ التي تمعب فييا التكنولوجيا االلكترونية المقعدة دو ًار أساسياً وتحتاج إلى

إمكانيات مادية عالية وقدرات عممية وتكنولوجية.

ومف الجدير بالذكر البد مف الربط بيف موقع الوسيمة في السمـ التكنولوجي ومستوى الطبلب ،فقد تفيد الوسيمة

البسيطة جامعياً فائدة قصوى ،وقد يفيد برنامج تعميمي طالباً في الصؼ األوؿ صمـ خصيصاً لو ،لكف الميـ
ىنا ىو االختيار المناسب لموسيمة.

 كفايات االستخدام الوظيفي لموسائل التعميمية ( السيد )٧٤-٧٢ : ٢٠٠٢،

أ -كفايات التخطيط اليادؼ الستخداـ الوسائؿ في الموقؼ التعميمي الصفي:
تتطمب الشروط التالية :

 أف يستخدـ المعمـ الوسيمة لتحقيؽ ىدؼ محدد عمى شكؿ نتاجات تعميمية أو تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ. أف يكوف ىدؼ الوسيمة متكامبلً مع األىداؼ التعميمية األخرى. -أف يعدىا المعمـ مسبقاً.

 أف يشرؾ المعمـ طبلبو في تحضيرىا. -أف يصونيا المعمـ ويحافظ عمييا ويشجع الطبلب عمى صيانتيا وحفظيا.

ب -كفاية استخداـ الوسيمة كمصدر مف مصادر التعمـ :
يجب توفر الشروط التالية في ىذه الكفاية:

 أف تستخدـ الوسيمة كمصدر تعمـ باإلضافة إلى استخداميا وسيمة إيضاح. أف يرتبط استخداميا ويتكامؿ مع المادة الدراسية. -أف تكوف مناسبة لممادة الدراسية.

 -أف تكوف مفسرة لممادة وميسرة لتعمميا.

 -أف تكوف المفاىيـ المتضمنة ليا سميمة وصحيحة.

 أف تتحقؽ في الوسيمة جميع الشروط مف حيث البساطة والوضوح وغيرىا.44

ج -كفاية تنظيـ األنشطة التعميمية والتعممية الستخداـ الوسيمة :
شروطيا:

 أف يحدد استخداـ الوسيمة سمفاً تعميمياً أو تعمماً. أف يحدد الوقت الذي يمزـ الستخداـ الوسيمة. أف يحدد زمف استخداـ الوسيمة في الحصة. -أف تحقؽ في استخداـ الوسيمة التعمـ الجيد.

 أف يتكامؿ استخداـ الوسيمة مع خطوات الدرس وال يطغى استخداـ األنشطة األخرى عمى استخداـ الوسيمة. -أف تتاح الفرص لمطبلب الستخبلص الدالالت التعميمية مف الوسيمة ،وأف ال يتدخؿ المعمـ في عمميات

الشرح والتفسير إال في الحاالت الخاصة.

د -كفايات تقويـ استخداـ الوسيمة :
شروطيا :

 يشجع الطبلب عمى تقويـ استخداـ الوسيمة. يحكـ عمى مدى صبلحية الوسيمة في ضوء تحقيقيا لؤلىداؼ.-التأكد مف سبلمة التعمـ المصاحب الناتج مف استخداميا.

ويرى الباحث مف خبلؿ ما سبؽ ومف خبلؿ خبرتو في ىذا المجاؿ ،أف ميارة المعمـ في اختيار

الوسائؿ المناسبة لطريقة تدريسو ليست بالميارة البسيطة ،بؿ قد تكوف إحدى الميارات اليامة التي يجب أف
يمتمكيا المعمـ ليكوف ناجحاً في عممو ،وينبثؽ عف ىذه الميارة جوانب أخرى ال تقؿ عنيا أىمية؛ ألنيا مكممة

ليا كالتحضير قبؿ استخداـ الوسائؿ وكذلؾ تجريبيا قبؿ االستخداـ ،وخاصة أف ىناؾ بعض الوسائؿ التي إذا

لـ يتـ التحضير ليا وتجريبيا قد تؤدي إلى تدني في مستوى تحقيؽ أىداؼ الحصة ،ىذا باإلضافة أنو قد
خطر قد يمحؽ بالمعمـ أو طمبتو ،وقد مر الباحث بمواقؼ حقيقية عمى أرض الواقع بحكـ عممو كمعمـ
يشكؿ
اً

لمتكنولوجيا ،حيث قاـ بمبلحظة ومتابعة توظيؼ المعمميف لموسائؿ التعميمية ،فكاف ىناؾ لمسات وتأثيرات
واضحة عمى تنفيذ الحصص الدراسية بشكؿ إيجابي ،وتوظيؼ الوسائؿ التعميمية بشكؿ فعاؿ لكؿ معمـ أعد
وسائمو وحضر ليا بشكؿ جيد ،والعكس كاف صحيحاً ،ومف ىنا عمى المعمـ أال يستييف بمثؿ ىذه األمور ،وأف
يولييا اىتماماً كبي اًر لما ليا مف دور في إنجاح درسو أو فشمو.

 معوقات استخدام الوسائل التعميمية( :السيد )75-74 : 2002 ،
 -عدـ إيماف المعمميف بجدوى استخداـ الوسائؿ التعميمية واعتبارىا مضيعة لموقت .

 عدـ معرفة المعمميف بطرؽ استخداـ الوسائؿ ومجاالت استخداميا وشروط االستخداـ. عدـ امتبلؾ المعمميف لكفايات االختيار المناسب لموسائؿ التعميمية.45

 سوء صيانة الوسائؿ وحفظيا وتصميحيا في حالة عطميا. صعوبة الحصوؿ عمى الوسائؿ التعميمية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ المحددة.ومف خبلؿ ما سبؽ توصؿ الباحث إلى أف الوسائؿ التعميمية اتسمت ببروز دورىا في العممية

التعميمية ،ومازالت تمتمؾ ىذا الدور البارز ،وكما اتضح مف خبلؿ ىذا المحور فإف دور الوسائؿ برز مف

القدـ ،ومع التقدـ الزمني ازدادت أىميتيا ،و أصبحت جزءاً ال يتج أز مف العممية التعميمية ،وقد تطور المفيوـ

مع التطور الزمني حتى وصؿ إلى المفيوـ المتداوؿ في العصر الحالي ،وقد تحقؽ الوسائؿ التعميمية فوائد
ومزايا كبيرة إذا تـ توظيفيا وفؽ خطة معدة لذلؾ ،وىذا يقود إلى القوؿ أف الوسائؿ التعميمية ليست وحدىا كافية

لتحسيف العممية التعميمية التعممية ،فالمعمـ يقع عمى عاتقو دور كبير في ذلؾ ،ولذلؾ قد يكوف مف األمور

اليامة التي يجب مراعاتيا عند توظيؼ الوسائؿ أف يمتمؾ المعمـ اتجاىات إيجابية نحو توظيؼ الوسائؿ؛ ألف
ذلؾ قد يجعمو يحرص عمى البحث في مجاؿ الوسائؿ عف األكثر مبلءمة ،ومراعاة القواعد المبلئمة قبؿ وأثناء
وبعد توظيفيا ،مما قد يحقؽ النفع بصورة أمثؿ ،كما أف امتبلؾ المعمـ لمنظومة مف القيـ عند توظيفو لموسائؿ

قد يجعؿ توظيفيا أكثر قيمة.

 ثانياً  :الحقائب التعميمية وحقيبة الدارات االلكترونية :

تعتبر عممية تفريد التعميـ واستخداـ التعمـ الذاتي مف االىتمامات الجادة التي ُعنِ َي بيا الغرب ،ومارسيا
في مدارسو منذ زمف بعيد ،وذلؾ لمقابمة الفروؽ الفردية بيف الطبلب واتاحة الفرصة ليـ لتعميـ أفضؿ في
ظروؼ فيزيائية وفنية تتيح ليـ تنمية مياراتيـ وتزويدىـ ،بميارات سموكية لمقابمة مواقؼ حياتية منوعة.

ومف االتجاىات الحديثة التي لقيت نجاحاً جيداً في إنجاح عممية تفريد التعميـ ،وعززت أسموب التعميـ

الذاتي استخداـ الحقائب التعميمية في عممية التعمـ والتعميـ.

وبما أف مدارس التعميـ األساسي تنطمؽ مف مبدأ مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف والسير بيـ عمى

حسب سرعتيـ الذاتية ،كاف لزاماً التعرؼ إلى أنماط وأساليب التدريس الحديثة التي تحقؽ ىذا الغرض وتؤدي

إلى نج احو والتي منيا الحقائب التعميمية ،وىي مف ضمف السمسمة التي تقدـ األساليب الحديثة في التدريس

وتخدـ المعمـ في واقع الميداف التربوي ،إذ أف مف شأف ذلؾ توفير الجيد والوقت واستغبلؿ الوسائؿ التعميمية

االستغبلؿ األمثؿ في عممية التعميـ والتعمـ( .سبلمة .) 38 : 1992 ،

ويتطابؽ استخداـ الحقائب التعميمية مع توصيات مؤتمر و ازرة التربية والتعميـ بتاريخ 2017/04/27

والتي أكدت عمى تدريس العموـ التطبيقية والتكنولوجيا بطريقة عممية ،بحيث يكوف المختبر المكاف الذي تدرس
فيو ،وتعديؿ المنياج بما يتناسب مع ذلؾ ،إضافةً إلى إعادة النظر في طرؽ تقييـ الطبلب في مواد العموـ
والتكنولوجيا ،واعداد خطط دراسية مرنة قادرة عمى مواجية التغييرات الجديدة ،وتبني استراتيجيات تحاكي

الدماغ البشري وتحفزه عمى اإلبداع والتفكير الناقد.
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ويعتبر ىذا المفيوـ أيضاً مف أكثر المفاىيـ المرتبطة بحياتنا اليومية والمينية ولفترة مستقبمية ،ويقصد بتوظيؼ
الحقائب التعميمية أنو يتـ توظيؼ مجموعة متكاممة ومترابطة مف الوسائؿ المؤلفة في شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ

المنظـ ،واالعتماد المتبادؿ ،يؤثر كؿ منيا في اآلخر ،وتعمؿ مف أجؿ تحقيؽ مجموعة واحدة مف األىداؼ
(منتدى أعضاء تكنولوجيا التعميـ 2007 ،ـ).
 تعريف الحقيبة التعميمية:
ىناؾ عدة تعريفات لمحقيبة التعميمية أشمميا تعريؼ الطوبجي ( )1990وىو أف الحقيبة التعميمية:

"ىي بناء متكامؿ لمجموعة مف المكونات البلزمة لتقديـ وحدة تعميمية ،حيث أنيا تحتوي عمى مجموعة مف
الوسائؿ التعميمية في محاولة تحقيؽ التعمـ الذاتي وتتيح فرص التعمـ الفردي".

بينما يعرؼ المشيقح ( )1994الحقيبة التعميمية بأنيا عبارة عف" :مجموعة مف األجيزة واألدوات

والمواد والوسائؿ التعميمية التي تخدـ مجموعة متماثمة مف األنشطة المنيجية والبلمنيجية ،يتـ حفظيا بشكؿ

آمف ومناسب داخؿ حقيبة سي مة الحمؿ والنقؿ ما أمكف ،بحيث يتـ تصنيفيا بداخميا بشكؿ يمكف الوصوؿ إلى

أي قطعة بيسر وسيولة".

ويتفؽ الباحث مع التعريفات السابقة في أف الحقيبة التعميمية في مادة التكنولوجيا بأنيا حقيبة تعميمية

تتكوف مف مجموعة العناصر االلكترونية المختمفة والقوالب اإللكترونية الجاىزة وغير الجاىزة ،واألجيزة
والمعدات البلزمة لتنفيذ جميع األنشطة والمشاريع االلكترونية الموجودة داخؿ مناىج التكنولوجيا لممرحمة

الدراسية األساسية ،مع إمكانية توظيفيا في مشاريع مف خارج المنياج الدراسي.
 اليدف من الحقيبة التعميمية:

تيدؼ عممية إنتاج الحقائب التعميمية التعممية إلى توفير وسيمة تعميمية تخدـ المنياج الدراسي ،وتساىـ
في تطوير العممية التربوية ،ويمكف توظيفيا واالستفادة منيا بيسر وسيولة ،شريطة أف تكوف سيمة الحمؿ

والنقؿ ،وآمنة عند استخداميا.

 مبررات إنتاج الحقائب التعميمية :
 تقميؿ الضغط عمى المختبر المدرسي والمكتبة المدرسية وغرفة التقنيات. سيولة الوصوؿ إلى األجيزة واألدوات والمواد التعميمية التي تخدـ عدد مف األنشطة المتماثمة فيموضوعيا (كالضوء مثبلً).

 المراحل التي مرت بيا الحقيبة التعميمية:
 المرحمة األولى :صناديق االستكشاف (:)Discovery Boxesعبارة عف صناديؽ تحوي مواد تعميمية تخدـ موضوعاً معيناً أو فكرة تتمركز جميع محتويات الصندوؽ حوليا.
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ومف محتوياتيا  :كتيب التعميمات ،خرائط تحميمية تبيف أسيؿ وأفضؿ األساليب الممكف إتباعيا لتحقيؽ األىداؼ
المنشودة.

 -المرحمة الثانية :وحدات التقابل (:)Match Units

عبارة عف صناديؽ تحوي مواد تعميمية متنوعة االستخدامات ومتعددة األىداؼ مثؿ :الصور واألفبلـ الثابتة
والمتحركة ،األشرطة السمعية ،واأللعاب التربوية المسمية ،والنماذج والمواد األولية .. ،إلخ.

 -وحدات التقابل المصغرة (:)Match Units Mini

استيدفت التركيز عمى جزء واحد مف أجزاء وحدة التقابؿ الرئيسية.
 -الحقائب التعميمية (:)Instruction Packages

تمثؿ نمطاً مف أنماط التعمـ الفردي أو ما يعرؼ ب ػ ( تفريد التعميـ ) ،وىي عبارة عف نظاـ متكامؿ لمتعمـ

الذاتي ،يتـ التركيز فيو عمى المتعمـ ،ومراعاة الفروؽ الفردية ،والتركيز عمى األىداؼ التعميمية والسموكية

واالختبارات ،وتطبيؽ وسائؿ متنوعة يختار منيا الطالب ما يكوف نشطاً وفعاالً خبلؿ عممية التعمـ.
 أىمية الحقائب التعميمية:

وتكمف أىمية الحقيبة التعميمية في أنيا تمكف المتعمـ مف الممارسة العممية لمخبرات والميارات

المسموعة والمرئية والحسية المناسبة  ،كما أنيا تمكنو مف الحصوؿ عمى المعمومات واكتسابيا ،وتفسح المجاؿ
لممبلحظة والتدقيؽ والتعامؿ مع المواد بشكؿ مباشر إلى الدرجة التي تمكف مف تحقيؽ األىداؼ المطموبة.

ويمكف إجماؿ أىميتيا بما يمي :

 فسح المجاؿ أماـ المتعمميف لكي يختاروا النشاطات المختمفة التي ينبغي القياـ بيا بحرية. -تتيح الفرصة إليجاد نوع مف التفاعؿ النشط بيف المعمـ والمتعمـ.

 تشجع عمى تنمية صفتي تحمؿ المسؤولية واتخاذ القرار لدى المتعمميف. -يمكف توظيفيا في مختمؼ مياديف المنيج المدرسي.

 يجد فييا المعمـ والمتعمـ مجاالً لمتسمية والخبرة التربوية النافعة( .الطوبجي.)43 : 1990، أنواع الحقائب التعميمية:
 .1حقائب النشاط التعميمية.
 .2حقائب التعمـ الفردي.

 .3األطقـ متعددة الوسائط (الوسائؿ).
 .4المجمعات التعميمية أو الوحدات التعميمية النسقية.
 .5الحقائب أو الرزـ التعميمية.
 .6الحقائب المحورية.

 .7حقائب المطبوعات الدراسية.
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 .8الحقائب المرجعية.
ويرى الباحث أف حقيبة الدارات االلكترونية المستخدمة تعتبر مف ضمف الحقائب المتعددة الوسائط

الشتماليا عمى مجموعة وسائط مختمفة مف عروض تقديمية عبر الحاسوب ووسائؿ تكنولوجية وأدوات وعناصر
إلكترونية.
 األسس التربوية لمحقائب التعميمية:
ينبغي مراعاة األسس التربوية التالية عند إعداد الحقيبة التعميمية ،وذلؾ لتحقيؽ أعمى فاعمية وبأقؿ

جيد لعممية التعمـ والتعميـ ،ومف ىذه األسس:

 استخدام األسموب المنيجي :مف خبلؿ تحديد األىداؼ ،واختيار المادة التعميمية ،إعداد خطة العمؿ ،رسـمسارات التقويـ.

 تنوع الخبرات  :ويشمؿ تنوع مجاالت الخبرة لممتعمـ كالخبرات الحسية ،والخبرات المجردة ،وممارساتعممية ،وييدؼ ذلؾ إلى إشراؾ أكثر مف حاسة واحدة في التعمـ مما يؤدي إلى تكامؿ الخبرة.

 تعدد الوسائل :ييدؼ إلى توفير أكثر مف وسيمة تعميمية بيدؼ استخداـ أنسب الوسائؿ لتحقيؽ كؿ ىدؼمف األىداؼ التعميمية الخاصة بموضوع الحقيبة ،وسوؼ يؤدي ذلؾ إلى تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف

المدركات الحسية التي تبلئـ كؿ متعمـ.

 تحقيق مبدأ التعمم اليادف :إف تحديد األىداؼ يسيؿ عممية اختيار وسائؿ التعميـ المبلئمة ونوع الخبرةالمناسبة ،كما ويجدد مستويات األداء المطموب.

 اإليجابية والنشاط في التعمم :إف وضوح األىداؼ يوضح لممتعمـ طريقة التعامؿ مع المواد التعميمية  ،وىذايؤدي إلى التفاعؿ اإليجابي مع المعرفة والمعطيات المتاحة في مجاؿ التعمـ ،وىذا ما يعرؼ بالتعمـ عف

طريؽ العمؿ.

 سيولة التداول :وىذا يتطمب حفظ المواد التعميمية في حقيبة مناسبة بترتيب وتنظيـ يسمح بسيولةالحصوؿ عمى المادة المطموبة ،وحفظيا بعد االنتياء مف استخداميا.

 تنوع أنماط التعميم  :إف تعدد المواد التعميمية وتنوعيا يجعؿ مف السيولة اتباع أساليب مختمفة الستخداـالحقيبة التعميمية ،ومنيا استخداميا لتدريس لممجاميع الكبيرة ،أو لتدريس لممجاميع المتوسطة ،أو التعميـ

الفردي.

 الفوائد التربوية التي تتحقق من استخدام الحقائب التعميمية:
-1

تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة مسبقاً ومخططة بعناية.

-3

تجنب التبلميذ الضعاؼ مف الشعور بالنقص.

-2
-4

السير بالبرنامج حسب مستوى وسرعة المتعمـ.
تجنب التبلميذ الشعور بالخوؼ مف الفشؿ.
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-5

تحقؽ مبدأ التعاوف بيف المعمـ والمتعمـ.

-6

تعود التبلميذ عمى تحمؿ المسؤولية وتقديـ المساعدة والتوجيو.

 -7تحقؽ مبدأ التعزيز بشكؿ مستمر ،وذلؾ عف طريؽ تزويد الطالب بتغذية راجعة مف خبلؿ المعرفة الفورية
لنتائج التعمـ( .المصدر - :حقيبة_تعميمية)https://ar.wikipedia.org/wiki/

 عناصر تصميم الحقيبة التعميمية:
تتألؼ الحقيبة التعميمية مف العناصر األساسية التالية:

 -1غالف الحقيبة التعميمية :و يشتمؿ عمى ( عنواف الحقيبة ،الشخص الذي أعد الحقيبة التعميمية ،وعنواف
الوحدة التي مف أجميا أعدت الحقيبة ،والصؼ الدراسي الذي تخدمو).

 -2المقدمة :تتضمف وصفاً عاماً لمحقيبة التعميمية ،وتحديد الفكرة الرئيسة ،واليدؼ منيا ،وأىمية المادة
التعميمية ،وفكرة مبسطة عف محتويات الحقيبة ،وبياف عبلقة الحقيبة التعميمية بالمنياج.

 -3دليل الحقيبة التعميمية :يحوي التعميمات التي تشرح ما تتميز بو الحقيبة ،ويوضح المسار الذي يسمكو
المتعمـ خبلؿ دراستو لممادة العممية مف خبلليا وكيفية القياـ بالنشاطات واالختبارات بأنواعيا ،ومفتاح اإلجابة.

 -4تحميل خصائص المتعممين (الفئة المستيدفة) :تحديد الفئة التي أعدت ليا الحقيبة التعميمية.

 -5تشخيص حاجات المتعممين :يوضح أسباب اختيار الوحدة أو المادة الدراسية ،وحاجات المتعمميف،
وتبسيطاً لممفاىيـ الغامضة وغير الواضحة في أذىاف المتعمميف حوؿ موضوع الحقيبة التعميمية.

 -6المبررات والمسوغات  :شرح اليدؼ مف الموضوع الذي تعالجو الحقيبة وأىميتو وارتباطو بحاجات المتعمـ.
 -7شرح األىداف التربوية لمحقيبة التعميمية.
-8

تحميل محتوى المادة الدراسية :إلى المفردات الجديدة والمفاىيـ والتصميمات والميارات والميوؿ

واالتجاىات ،وحؿ المشكبلت ،وعبلقة الموضوع بالموضوعات الدراسية السابقة.

 -9النشاطات والبدائل التعميمية :وتشمؿ الجسـ الحقيقي والعممي لمحقيبة التعميمية ،وجوىر المادة العممية
األساسية وطريقة عرضيا ،واإلجراءات المصممة عمى نحو يكفؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة ،ويراعى فييا تعدد

الوسائؿ واألساليب والنشاطات والطرائؽ واالختبارات.

 -10التقويم  :يعتبر التقويـ مف العناصر األساسية في الحقيبة التعميمية ،ويتـ عف طريؽ:
 اختبار المتعمميف بعد دراستيـ لمحقيبة التعميمية. -دراسة الحقيبة مف قبؿ خبير مختص.

 دراسة الحقيبة مف قبؿ مجموعة مف المتعمميف.ومف ىنا فقد قاـ الباحث باتباع تمؾ الخطوات عند اعداد الحقيبة التعميمية الخاصة بالدارات االلكترونية

وتنفيذ البرنامج المقترح الذي يتكامؿ مع الحقيبة التعميمية المستخدمة وفؽ الخطوات المذكورة في خطوات
الدراسة.

50

 استخدام الحقيبة التعميمية وتوظيفيا في عممية التدريس:
لطريقة استخداـ الحقيبة التعميمية عدة شروط منيا:
 .1االطبلع المسبؽ مف قبؿ المعمـ عمى الحقيبة التعميمية ،ودراستيا ،ومدى مبلءمتيا لممتعمميف.
 .2تحديد دور الحقيبة وكيفية استخداميا بما يتناسب وطريقة التعميـ المتبعة.

 .3إمكانية استخداـ بعض موضوعات الحقيبة بما يتناسب وحاجة المتعمميف.

 .4قد تستخدـ الحقيبة لتدريس عدة نشاطات ،وقد تستخدـ أكثر مف حقيبة لنشاط واحد.
 .5ضرورة التنسيؽ المسبؽ ما بيف دور الحقيبة ودور المعمـ في الحصة الصفية.
 .6ضرورة االنتباه إلى أف الحقيبة التعميمية وسيمة إيضاح وليست وسيمة تقويـ.
 أثر الحقيبة التعميمية في العممية التربوية (تقويم الحقيبة):
يعتبر التقويـ خطوة أساسية مف تصميـ الحقيبة التعميمية ،إذ يتـ مف خبللو التعرؼ عمى مدى تحقيؽ
أىداؼ الحقيبة التعميمية ،كما ويقدـ تغذية راجعة لكؿ مف المعمـ و المتعمـ .لذلؾ مف الضروري بعد مرور وقت
معيف عمى توزيع الحقائب التعميمية واستخداميا في العممية التربوية مف قبؿ شريحة كبيرة مف المعمميف

والطبلب ،يتـ جمع االستبيانات المرفقة بالحقيبة لدراستيا ودراسة مبلحظات مستخدمييا وذلؾ بيدؼ التعرؼ
عمى أثر الحقيبة التعميمية التي تـ إنتاجيا في العممية التربوية.

ويمكف تقويـ الحقيبة بإحدى الطرؽ التالية :

.1

مقارنة أداء المتعمـ قبؿ وبعد استخداـ الحقيبة التعميمية.

 .2مقارنة أداء المتعمـ الذي يستخدـ الحقيبة التعميمية بأداء متعمميف آخريف ال يستخدموف الحقائب التعميمية.
 .3التقويـ وفؽ محؾ أو معيار خارجي.

ويمكف أف تتخمؿ الحقيبة التعميمية عمى أنواع التقويـ التالية:

 التقويم التكويني أو البنائي :ويبدأ عند إعداد الحقيبة التعميمية ولكؿ عنصر مف عناصرىا ،وييدؼ إلىتقديـ تغذية راجعة إلى عدة مصادر (المعمـ ،والمتعمـ ،والخبراء ) ..

 التقويم النيائي :ويتـ بعد االنتياء مف إعداد الحقيبة وتقويميا تقويما بنائيا ومف ثـ طرحيا لبلستخداـ،ويمكف تجربتيا عمى مجموعتيف مف المتعمميف بيدؼ دراسة مدى فاعميتيا في توفير المعمومات.

وقد قاـ الباحث بإعداد أدوات التقويـ التكويني والنيائي التي تـ استخداميا مف خبلؿ تنفيذ أنشطة البرنامج

المقترح مف خبلؿ األنشطة في كؿ موضوع مف مواضيع البرنامج ومف خبلؿ بطاقة المبلحظة الخاصة بكؿ
موضوع ومف خبلؿ اختبار التحصيؿ النيائي.
وفي ىذه الدراسة ومف خبلؿ ما سبؽ شرحو عف الحقائب التعميمية ،فقد تـ اتباع تمؾ الخطوات عند

إعداد الحقيبة التعميمية بأدواتيا المختمفة حيث تـ استخداـ مجموعة متنوعة مف الوسائؿ التعميمية كاف أىميا

توظيؼ حقيبة الدارات االلكترونية (التعميمية) ،وىي مف الوسائؿ األكثر تعبي اًر عف الحداثة والمعاصرة ،وليا
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انعكاساتيا عمى حياة اإلنساف العممية وارتباطيا بالواقع الذي يعيشو الطالب خصوصاً في الظروؼ واألزمات
التي يمر بيا مجتمعنا الفمسطيني ،كما أ نو تـ مزج استخداـ الحقيبة باستخداـ الحاسوب في التعميـ وذلؾ لما

لمحاسوب مف أىمية وقدرة عالية عمى تخزيف كـ ىائؿ مف المعرفة ثـ تيسير نقميا ،ومف أىـ ميزاتو أنو يوفر
فرصاً كافية لممتعمـ لمعمؿ بسرعتو الخاصة باإلضافة إلى التشويؽ (عسقوؿ.)243 : 2003،

وتـ استخداـ جميع األدوات والعناصر والدارات اإللكترونية الضرورية لتنفيذ سمسمة مف الدروس الخاصة

باألنشطة العممية مف كتاب التكنولوجيا .كما وظفت وسائؿ بصرية (عروض تقديمية) ،وعند الحديث عنيا مف

المفضؿ أال تعتبر قراءة شفيية لمادة مطبوعة ،وأف معموماتيا يسيؿ قراءتيا دوف مجيود فقط ،وانما توفر
لمدارس مشاركة نشطة وتعمماً يحفز الذىف ،كما تسيـ بصورة إيجابية في تحسيف التعميـ وىي تعمؿ عمى تييئة
الخبرات التعميمية عف طريؽ حاسة البصر ،وىي مف أىـ الوسائؿ البصرية وأكثرىا انتشا اًر ،وىي تضفي حيوية
عمى التعميـ وتسمح باالستخداـ المتكرر (عسقوؿ.)210-209 : 2003،

ولزيادة توظيؼ حاسة البصر استخدمت العروض التقديمية عبر الحاسوب ،وتعد مف الوسائؿ البصرية

الميمة في عممية التعميـ والتعمـ ،وىي تشكؿ مصد اًر ميماً لممعمومات ،وىي سيمة االستخداـ ورخيصة التكمفة،
وتشد اىتماـ المتعمميف ،وتحفزىـ لمدراسة والبحث والمتابعة (الحيمة ..)158-157 : 2001 ،

كما تـ توظيؼ المشاريع التعميمية ،وىي ليست أنشطة استجمامية تيدؼ إلى الترفيو والتسمية فقط ،بؿ ىي

أنشطة صممت لتحقيؽ أىداؼ تعميمية (عبيد .)299 : 2000 ،

ومف أجؿ توظيؼ الجانب العممي تـ استخداـ أساليب التعمـ النشط باستراتيجياتو المختمفة ،وىي وسائؿ

شائعة االستعماؿ في التربية ،وذلؾ النخفاض تكاليفيا ،وسيولة إعدادىا واستخداميا ،وليا فوائد متعددة منيا

ترجمة الخبرات والمعاني المفظية المجردة إلى أخرى مادية محسوسة قابمة لبلستيعاب والتعمـ ،كما ليا قدرة عمى
التشويؽ واختصار الوقت البلزـ لمتدريس ،ومساعدة التبلميذ عمى تركيز االنتباه ومنع سوء تكويف المفاىيـ

(حمداف . )94 : 1991،

وفي ضوء ذلؾ فإف الباحث عند اعداده لمحقيبة التعميمية بعناصرىا المختمفة قاـ بمراعاة إعداد المادة

النظرية مف خبلؿ موضوعات البرنامج المقترح مع تحديد الموضوعات واالنشطة واالجراءات ومصادر التعمـ

والتقويـ خبلؿ تنفيذ كؿ موضوع مف الموضوعات.

وقد راعى الباحث أف الحقيبة التعميمية التي تـ استخداميا قد تـ التأكد مف فاعميتيا وتجريبيا عمى مجموعة مف

مدارس و ازرة التربية والتعميـ العالي ومف خبلؿ االستبانات التي وزعت عمى المعمميف أثناء تنفيذ ورش العمؿ
خبلؿ الدورات التدريبية لمتدرب عمى استخداـ الحقائب التعميمية.

وبناء عمى ما تقدـ مف عرض لموسائؿ التعميمية التعممية ،فإنو يمكف اعتبار حقيبة الدارات االلكترونية

مف ضمف الحقائب التعميمية التي تعمؿ عمى إيصاؿ مجموعة األفكار والمفاىيـ المتضمنة داخؿ البرنامج
المقترح ،مف خبلؿ استخداـ العناصر االلكترونية البلزمة لتنفيذ جميع األنشطة والمشاريع المطموبة مف خبلؿ
تنفيذ استراتيجيات التعمـ النشط السابقة وفؽ برنامج مقترح مخطط ومنظـ لو جيداً.
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ويحدد ( مجيد ) 26 : 2008 ،أوجو التشابو واالختبلؼ بيف التعميـ التقميدي القائـ عمى المحاضرات والتعميـ
بواسطة الحقائب التعميمية .
جدول 1جدول رقم ( : )2.2أوجه التشابه واالختالف بٌن التعلٌم التقلٌدي والتعلٌم بواسطة الحقائب التعلٌمٌة .

الخاصية

التعميـ التقميدي

التعميـ بواسطة الحقائب التعميمية

خبرات التعمـ

المحاضرات وقراءة النصوص

ترابط متكامؿ في الخبرات والتركيز عمى الدراسة

دور المعمـ

موزع لممعمومات

مشخص تربوي ،موجو مصدر لمدافعية ،الشخص

األىداؼ

يجب اف تستنتج مف محتويات االختبارات والمواد

توضع بوضوح وباالشارة إلى أداء الطالب ،وتستخدـ

التعميمية ومبلحظات المحاضرات

كأسس الختيار المواد التعميمية.

التحكـ بسرعة

الجمود في خطوات التعمـ وتحكـ جماعي بسرعة

التعميـ

التعميـ

يمكف لممتعمـ اف يتقدـ اعتماداً عمى تحكـ ذاتي بسرعة
تعممو.

تفريد التعميـ

توجيو جماعي

تفريد التعميـ بشكؿ عاؿ يستطيع المتعمـ اف يختار او

المشاركة

مشاركة سمبية ،استماع او قراءة

التحصيؿ

توقع الفروؽ الفردية عند المتعمميف

العمؿ.
توقع اتقاف االداء مف ِقبؿ جميع المتعمميف.

الوقت

عادةً يكوف ثابتاً لجميع المتعمميف

يمكف اف يختمؼ الوقت المكرس لبلتقاف اختبلفاً كبي اًر

المرونة

فترات محددة لممحاضرات والنشاطات الجماعية

الوقت يمكف ضبطو ما يتناسب درجة االتقاف المطموبة

التعزيز

مبني عمى االختبارات المتقطعو وامتحانات نياية

تعزيز فوري لمتعمـ مف خبلؿ اختبارات التقييـ الذاتي

االختبار

يجري فقط مف اجؿ العبلقة وفقا لمعايير مطمقة

يجري مف اجؿ اعطاء تغذية راجعة لممتعمـ وفقاً

الحركية

قميمة جدا تعتمد عمى محاضرة حية

المراجعات

تعكس ما يفضمو المعمـ وربما اعاده تنظيـ كاممة

عالية جداً مبنية عمى مواد دراسية مستقمة.

تحقيؽ االىداؼ

ال يوجد عممية تقويـ داخمية مستمرة باستثناء االحكاـ

المستقمة وعممية التعمـ.
كمصدر لممعمومات.

ييمؿ المواد التعميمية كما ىو مطموب.
مشاركة نشطة وظاىرة ،تقويـ ذاتي ،التعمـ عف طريؽ

بيف األفراد.

ويتفاوت بيف االفراد.
الفصوؿ الددراسية

ومواد التعمـ.
لئلتقاف.

تقوـ عمى اداء الطالب فيمكف مراجعة اجزاء الحقائب
التعميمية ببساطة.

الشخصية لممعمـ

مبني عمى التحصيؿ او انو ليس مبنياً عمى اىداؼ

محددة مف قبؿ المتعمميف تقود إلى مراجعو الحقائب
التعميمية مثمما تتطمب الحاجة.
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المحور الثالث
أوالً  :التحصيل الدراسي :
 مفيوم التحصيل:
يعد التحصيؿ الدراسي مف أىـ المحكات التي يعتمد عمييا في انتقاؿ الطالب مف فصؿ إلػى فػصؿ
أخػر ،أو مػف سػنة إلػى سػنة أخػرى ،ويقػاس باختبػارات التحػصيؿ أو بوسائؿ أخرى متعددة .ونظر بعض
المتخصصيف في مجاؿ التربية إلى أف اختبارات التحصيؿ ،ىي الوسػيمة الوحيدة لمتأكيد مف مدى استيعاب
المتعمميف لممادة الدراسية ،ويتأثر المتعمموف في االختبػارات بعدة عوامؿ ذاتية أو خارجية ،مما تؤدى إلى تعوؽ
المتعمميف عف العمؿ والنشاط والتعمـ.

وتوجد عدة تعريفات لمفيوم التحصيل منيا:
عرؼ السبلمات و الخرابشة ( )365:2010التحصيؿ بأنو "ىو مقدار ما اكتسبو المتعمـ مػف معارؼ
وميارات نتيجة التدريب والتعمـ" .وعرفو أبو سنينة ( )1453 :2008بأنو "مجموعة المعارؼ والمفاىيـ
والميارات التػي يكتسبيا الطالب نتيجة لتعممو المادة التعميمية" .كما عرفو األشقر ( )395 :2007بأنو

"مجموعة المعمومات التي يكتسبيا الطبلب ،نتيجػة عممية التدريس التي تقاس درجة تحصيميـ بواسطة االختبار
التحصيمي".

ومف خبلؿ التعريفات الواردة سابقاً فإف الباحث يعرفو "بأنو ما يحصؿ عميو المتعمـ وما يحققو مف

معارؼ وميارات نتيجة دراستو لمادة التكنولوجيا في الصؼ التاسع األساسي ،ويقاس بالدرجة التي يحصؿ
عمييا المتعمـ في االختبار التحصيمي لمادة التكنولوجيا ،الذي أعده الباحث ليذه الدراسة".

 العوامل التي تؤثر عمى التحصيل الدراسي لممتعمم:
توجد ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي لممتعمـ ،حيػث أشػار زيتػوف ( )49 .48: 2005إلى أف
تمؾ العوامؿ تنقسـ إلى قسميف وىما:

أوالً-العوامل التربوية :وىي العوامؿ المتعمقة بالعممية التعميمية ومنيا:

 .1عوامؿ تتعمؽ بالمادة الدراسية :مثؿ صعوبة المادة ،ومحتواىا ،ومػستوى تنظيميػا ،ومدى ارتباط المادة بحياة

المتعمـ.

 .2عوامؿ تتعمؽ بالمعمـ :مثؿ طرؽ التدريس التي يستخدميا ،واألنشطة التي يقوـ بيػا ،ووسائؿ التقويـ التي

يتبعيا ،ومدى مراعاة المعمـ الفروؽ الفرديػة بػيف المتعممػيف ،وطريقة تعاممو معيـ.

 .3عوامؿ تتعمؽ بالمدرسة :مثؿ إدارة المدرسة ،واإلمكانيات المدرسية مف حيث حجػـ الفصوؿ ،وتوفير الوسائؿ

التعميمية والكتب وغيرىا.

ثانياً -العوامل الشخصية :وىي العوامؿ التي تتعمؽ بالمتعمـ وأسرتو و طبيعػة المجتمػع الذي يعيش فيو ومف
ىذه العوامؿ:
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أ -العوامؿ الصحية والنفسية ،مثؿ :صحة المتعمـ مف الناحية العضوية و النفسية ،ومستوى قدراتو العقمية،
والميوؿ واالتجاىات والثقة بالنفس والدافعية لمتعمـ.

ب -العوامؿ األسرية واالجتماعية ،مثؿ :مستوى التعميـ لموالديف ،ونػوع العبلقػات األسرية ،والحالة االقتصادية
لؤلسرة.
 أسباب ضعف التحصيل الدراسي:
لقد طرحت عدة تساؤالت حوؿ أسباب تدني وضعؼ تحصيؿ المتعمميف دراسياً ،ممػا زاد االىتماـ

بمعرفة أىـ األسباب التي أدت إلى تدني التحصيؿ الدراسي ،وتوصؿ الباحث إلى عدة أسباب ،منيا ما ُيرجع

إلى األسباب الشخصية وأخرى تتعمؽ بالمتعمـ ،وأخرى إلى األسباب التربوية وأخرى تتعمؽ بالمعمـ والمدرسة
والمنياج.

أوالً -األسباب التي تتعمق بالمتعمم نفسو:

 .1المشكبلت النفسية :التي يعانى منيا المتعمـ ،وذلؾ بسبب الظروؼ القاسية التي يمػر بيا شعبنا الفمسطيني.
 .2المشكبلت الصحية :التي يعانى منيا المتعمموف مثؿ ضعؼ النظر والسمع.
 .3المشكبلت األسرية مثؿ تفكؾ األسرة ،مما يؤثر عمى التحصيؿ.

 .4المشكبلت االقتصادية واالجتماعية :يؤثر الوضع االقتػصادي واالجتمػاعي عمػى تحصيؿ المتعمـ ،وذلؾ

لعدـ توفير بعض المستمزمات الدراسية التي يحتاجيا.
ثانياً -األسباب التربوية:

ومنيا ازدحاـ الفصوؿ بالمتعمميف ،وعدـ تنويع المعمـ األساليب الدراسية ،عدـ تػوفير اإلمكانيات الدراسية،

جفاؼ العبلقة بيف المعمـ والمتعمـ ،صعوبة المنيج الدراسي وعدـ تػوفر الوسائؿ التعميمية.

 ثانياً :التفكير والتفكير االبتكاري :

ازداد اىتماـ عمماء النفس والتربية باإلبداع والمبدعيف ،خاصة في الربع األخير مف القرف العشريف،

الرتباطو بتقدـ األمـ وتطورىا؛ فالتقدـ العممي ال يمكف تحقيقو دوف تطوير القدرات االبتكارية عند اإلنساف،

فعمى كاىؿ المبدعيف والمبتكريف يقع عبء تطور المجتمعات.
 أوالً :التفكير:

خمؽ اهلل اإلنساف وميزه عف غيره مف الكائنات األخرى بالنطؽ والتفكير وحثو عمى إعماؿ عقمو وفى
ضوء ىذا التوجو الرباني ،فإف اإلنساف مأمور بالتفكير والتأمؿ في كؿ ما حولو فإنسانية الفرد تميزه عف غيره

مف المخموقات ،وتعمؿ عمى االرتقاء بفكره وبقدرتو عمى التفكير النافع لو ولمجتمعو ولمبشرية.

وليذا فإف أىمية التفكير مرتبطة بأىمية اإلنساف وحضارتو ،وكاف التدريب عميو مرتبطًا بعموـ المنطؽ

والرياضيات (خميؿ.)15: 2117،
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ويعد التفكير وظيفة عقمية وعممية معرفية تتـ في أرفع المستويات العقمية ،وينشأ عف ىذا المستوى
الرفيع معرفة منسقة منتظمة ،والتفكير في عممياتو الرمزية تمؾ يستخدـ قوى االستدالؿ والذاكرة والتخيؿ
والتصور ،ولعؿ أىـ ما يميز التفكير عف سواه مف الوظائؼ العقمية األخرى ىو أنو ال يتقيد بحدود الزماف

والمكاف إذ يستطيع الفكر أف يخترؽ المسافات وأف يتصور مواقؼ ليست في متناوؿ الحواس

(إبراىيـ.)35 :2115،

ولما كاف لمتفكير ىذه األىمية فبلبد مف التعرؼ عمى مفيوـ التفكير"
 مفيوم التفكير:

ا – التفكير في المغة :جاء بمعنى ال ِفكر أي إعماؿ الخاطر في الشيء وقاؿ يعقوب  " :يقاؿ ليس لي في ىذا
األمر فكر أي ليس فيو حاجة" وأردؼ يعقوب قائبلً" :والفتح فيو أفصح مف الكسر" (لساف العرب، 1979:

المجمد الخامس.)77 .76 :

 -جاء في المعجـ الوسيط فكر أي أعمؿ عقمو ورتب بعض ما يعمـ ليصؿ إلى المجيوؿ .وأَفكر في األمر

فَكر فيو فيو ُمفكر وفَكر في المشكمة :أي أعمؿ عقمو فييا ليتوصؿ إلى حميا فيو ُمفكر ،وفَكر فبلف باألمر:
أخطره في بالو .وافتكر :تذكر ،وفَكر في األمر :أعمؿ عقمو فيو وتفكر في األمر افتكر ،والفكر ىو إعماؿ
العقؿ في المعموـ لموصوؿ إؿ معرفة المجيوؿ( .المعجـ الوسيط.)698/1972:2 ،

نظر لتعدد النظريات ،فقد حاوؿ
مانعا لمتفكيرً ،ا
ب -التفكير اصطبلحاً :لـ يذكر األدب التربوي تعريفًا
جامعا ً
ً
المنشغموف بسيكولوجية التفكير تعريفو فتباينت التعريفات ،ويمكف أف نستخمص ماىية التفكير بعد عرضنا لعدد
مف التعريفات:

 -عرفو جرواف بأنو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ

استقبالو عف طريؽ واحدة أو أكثر مف الحواس الخمس :الممس والبصر والسمع والشـ والذوؽ ،والتفكير بمعناه

الواسع عممية بحث عف معنى في المواقؼ أو الخبرة( .جرواف.)33 : 2112 ،

 -وعرفت فطامي التفكير عمى أنو عممية ذىنية يتطور فييا المتعمـ مف خبلؿ عمميات التفاعؿ الذىني بيف

الفرد وما يكتسبو مف خبرات ،بيدؼ تطوير األبنية المعرفية و الوصوؿ إلى افتراضات وتوقعات جديدة
(فطامي.) 14 : 2111 ،

 -وعرفو السميري بأنو نشاط ذىني مفترض ال يمكف مبلحظتو ولكف يستدؿ عميو مف نتائجو وينظـ العقؿ مف

خبلؿ خبراتو بطريقة جديدة كؿ مشكمة ما أو إدراؾ األمور والحكـ عمييا (السميري.)8 : 2116 ،

ويعرفو سعادة بأنو عبارة عف مفيوـ معقد يتألؼ مف ثبلثة عناصر تتمثؿ في العمميات المعرفية المعقدة
 ُتعقيدا كالفيـ والتطبيؽ ،باإلضافة إؿ معرفة خاصة بمحتوى المادة أو
وعمى رأسيا حؿ المشكبلت ،واألقؿ
ً

الموضوع مع توفر االستعدادات والعوامؿ الشخصية المختمفة والسيما االتجاىات والميوؿ (سعادة.)41 :2113،

 -وعرؼ مصطفى التفكير بأنو عمميات النشاط العقمي التي يقوـ بيا الفرد مف أجؿ الحصوؿ عمى حموؿ دائمة

أو مؤقتة لمشكمة ما ،وىو عممية مستمرة في الذىف ال تتوقؼ أو تنتيي ما داـ اإلنساف في حالة يقظة ،وىو
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أرقى العمميات العقمية والنفسية التي تميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات الحية األخرى بدرجة راقية ومتطورة
(مصطفى.)27 : 2112 ،

وتؤكد التعريفات السابقة أف التفكير عممية عقمية تثيرىا مشكمة وتيدؼ إلى غاية ،وتعتمد عمى قدرة

الفرد العقمية العامة ،ويظير في النشاط الذي يقوـ بو الفرد عندما تواجيو مشكمة ال تمكنو خبراتو ومعموماتو
السابقة مف إيجاد حؿ فوري ليا.

ويرى الباحث ،أف التفكير ىو نشاط ذىني راؽ موجو مفترض ال يمكف مبلحظتو ولكف يستدؿ عميو مف

نتائجو وينظـ العقؿ مف خبلؿ خبراتو بطريقة جديدة ،لحؿ مشكمة ما أو إدراؾ األمور والحكـ عمييا ،وىو

موجود لدى الجميع وقابؿ لمتعمـ.
 أنواع التفكير :

تتفؽ أغمب المراجع المختصة بالتفكير عمى وجود أنواع عديدة مف التفكير نورد إليكـ منيا:

شيئا مألوفاً مف شيء غير مألوؼ وأف تحوؿ المألوؼ إلى شيء غير
 .1التفكير االبتكاري :وىو أف تولد ً

مألوؼ.

 .2التفكير الناقد :وىو الذي يقوـ عمى تقصي الدقة في مبلحظة الوقائع التي تصؿ بالموضوعات ومناقشتيا
وتقويميا والتقيد بإطار العبلقات الصحيحة الذي ينتمي إليو ىذا الواقع واستخبلص النتائج بطريقة منطقية

وسميمة مع مراعاة الموضوعية العممية وابعادىا عف العوامؿ الذاتية كالتأثير بالنواحي العاطفية أو األفكار

السابقة أو اآلراء التقميدية.

 .3التفكير التأممي :ويقصد بو تأمؿ الفرد لمموقؼ الذي أمامو وتحميمو إلى عناصره ورسـ الخطط البلزمة

لفيمو حتى يصؿ إلى النتائج ،ثـ تقويـ النتائج في ضوء الخطط ،فالتفكير التأممي تفكير موجو ،حيث يوجو

العمميات العقمية إلى أىداؼ محددة ،فمجموعة معينة مف الظروؼ التي نسمييا بالمشكمة تتطمب مجموعة
معينة مف استجابات ىدفيا الوصوؿ إلى حؿ معيف وبيذا يعرؼ بأنو النشاط العقمي اليادؼ لحؿ المشكبلت

(عبيد وعفانو)51 : 2113 ،

 .4التفكير العممي :ويقصد بو ذلؾ النوع مف التفكير المنظـ الذي يمكف أف يستخدمو الفرد في حياتو اليومية

أو النشاط الذي يبذلو أو في عبلقتو مع العالـ المحيط بو.

 .5التفكير المنطقي :وىو التفكير الذي يمارس عند محاولة بياف األسباب والعمؿ التي تكمف وراء األشياء

ومحاولة معرفة نتائج األعماؿ ولكنو أكثر مف مجرد تحديد األسباب أو النتائج ،إنو يعني الحصوؿ عمى أدلة
تؤيد أو تثبت وجية النظر أو تنفييا.

 .6التفكير ما وراء المعرفة :يعرؼ التفكير ما وراء المعرفة بأنو التفكير في التفكير ،أو التفكير حوؿ المعرفة
الذاتية ،أو التفكير حوؿ المعالجات الذاتية ،وىى تتضمف الوعي ،والفيـ والتحكـ ،واعادة ترتيب المادة،
واالختبار ،والتقويـ ،والتي تتكوف مف خبلؿ التفاعؿ مع المياـ التعميمية ( العتوـ. ) 216 : 2111 ،
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ويرى (أندرسوف) أف التفكير ما وراء المعرفة ىو العيف الثالثة المنشغمة في المراقبة المستمرة لبلستيعاب خبلؿ
عمميات التفكير) Audersen,2002 : 275(.

 .7التفكير التوفيقي :وىو التفكير الذي يتصؼ صاحبة بالمرونة وعدـ الجمود والقدرة عمى استيعاب الطرؽ

طا يجمع بيف طريقتو في
التي يفكر بيا اآلخريف فيظير تقببلً ألفكارىـ ويغير مف أفكاره ليجد طريقًا وسي ً
المعالجة وأسموب اآلخريف فييا.
 .8التفكير الخرافي :واليدؼ مف استعراض ىذا النمط مف التفكير ىو فيمو بيدؼ تحصيف الطبلب مف

استخدامو وتقميؿ مناسبات وظروؼ حدوثو.

 .9التفكير التسمطي :وييدؼ مف عرضو إلى فيمو بيدؼ تحصيف الطبلب مف استخدامو ألف ىذا النوع مف

التفكير إذا شاع فإنو تفكير يقتؿ التمقائية والنقد واإلبداع.
 خصائص التفكير :
يتفؽ الجميع عمى أف التعميـ مف أجؿ خصائص التفكير أو تعمـ مياراتو ىدؼ ميـ لمتربية ،وعمى

المدارس أف تفعؿ كؿ ما تستطيع مف أجؿ توفير التفكير لطبلبيا (الناصر،أبو نحؿ) 21 : 2111 ،
يتميز التفكير باآلتي:

 .1التفكير سموؾ ىادؼ ،ال يحدث مف فراغ أو ببل ىدؼ.

تعقيدا مع نمو الفرد ،وتراكـ خبراتو.
 .2التفكير سموؾ تطوري يزداد
ً
 .3التفكير الفعاؿ ىو الذي يستند إلى أفضؿ المعمومات الممكف توافرىا.

 .4الكماؿ في التفكير أمر غير ممكف في الواقع ،والتفكير الفعاؿ غاية يمكف بمغوىا بالتدريب.

 .5يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماف فترة التفكير والموقؼ أو المناسبة والموضوع
الذي يدور حولو التفكير.

 .6يحدث التفكير بأنماط مختمفة (لفظية ،رمزية ،مكانية ،شكمية).
ويرى الباحث في ضوء العرض السابؽ لخصائص التفكير أنو نشاطٌ عقمي غير مباشر ،ويرتبط

بالجانب العممي لئلنساف وينطمؽ مف الخبرة الحسية ،ويعمؿ عمى انعكاس العبلقات والروابط الظواىر

واألحداث واألشياء في شكؿ لفظي ورمزي.
 ميارات تعميم التفكير:

ُيجمع المختصوف والمربوف معاً عمى ضرورة تطوير ميارات التفكير المختمفة لدى جميع شرائح
المجتمع ،وفى جميع المراحؿ العمرية خاصة لدى طبلب المدارس والجامعات ،وذلؾ لبناء جيؿ مفكر ،آخذيف
باالعتبار أف ىذه المكونات ال تنمو تمقائياً ،ويؤكد ذلؾ دى بوف ( )1989حيث يرى أنو يمكف تعميـ التفكير،

وتعقيدا عف كونو محاولة لرؤية
ويؤكد أف البعض ينظر إلى التفكير عمى أنو يجعؿ األمور أكثر صعوبة
ً
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األشياء بشكؿ أفضؿ وأوضح ،ولكف الحقيقة أف التفكير يبسط األشياء ،وال يعمؿ عمى تعقيدىا ،ويجب أف
ينظر إليو كعممية بسيطة وآلية ،وذلؾ لف يتـ إال مف خبلؿ تعميـ التفكير (العتوـ.)214: 2111 ،

وظير اتجاه تعميـ التفكير في السنوات األخيرة ،كرد فعؿ لمسمبيات التربوية الناتجة عف التعميـ القائـ

عمى الناشطة الروتينية (النمطية) في مدارسنا الفمسطينية ،وآمف أنصار ىذا االتجاه بعدـ جدوى ىذه األنشطة

في ظؿ االنفجار المعرفي المتدفؽ ،ألف اإلنساف أصبح في حاجة ممحة إلى قدرات تساعده في تحميؿ عناصر
البيئة ،وترجمة مواقؼ الحياة التي يواجييا أكثر مف مجرد حفظ حقائؽ نظرية بعيدة كؿ البعد عف الممارسة،
ولذا يجب أف يسعى الجميع لجعؿ التعميـ أكثر فعالية وفائدة لمطبلب وذلؾ مف خبلؿ تزويدىـ باألدوات التي
يحتاجونيا لمتعامؿ مع المواقؼ أو المتغيرات التي تواجييـ (السميري.)34: 2116 ،

ونظر ألىمية ىذا الموضوع وادراؾ أصحاب ىذا االتجاه األىمية الكبيرة لتنمية ميارات التفكير ظيرت
ًا
أربعة اتجاىات فرعية ضمف االتجاه العاـ لتعميـ التفكير (األعسر )21 :2111 ،وىى:
االتجاه األوؿ :يشير إلى أف ميارات التفكير موجودة في المنيج وال داعى لتدعيـ ذلؾ.
االتجاه الثاني :ويذكر أف ميارات التفكير يمكف إضافتيا إلى المنيج كمقرر مستقؿ.

االتجاه الثالث :يركز عمى ضرورة بناء متكامؿ ومتسمسؿ لميارات التفكير وربطيا بالمنيج.
االتجاه الرابع :يذكر إف ميارات التفكير يمكف تدريسيا وتضمينيا كجزء مف المنيج عمى أساس متطمبات

المنيج وحاجات التبلميذ.

ويرى الباحث أف االتجاه الرابع الذي ذكر أف ميارات التفكير يمكف تدريسيا وتضمينيا كجزء مف

المنياج عمى أساس متطمبات المنيج وحاجات التبلميذ ىو أقرب االتجاىات لتحقيؽ أىداؼ تنمية ميارات

التفكير إلى جانب تعمـ المحتوى الدراسي ،وىو اليدؼ الذي تتبناه الدراسة الحالية ،وذلؾ ألف تعميـ التفكير في
مقررات مستقمة يحتاج إلى وقت إضافي وىذا يصعب عممية التعميـ عمى كؿ مف المعمـ والمتعمـ وربما ىذا
يعوؽ تعميـ التفكير أو يحد منو.

واذا أمكف صياغة المحتوى الدراسي المتضمف لميارات التفكير حسب ىذه الخطوات فإف المحتوى

سيكوف بو مف اإلثارة ما يضمف انجذاب الطبلب إليو وتعمميـ لممفاىيـ والمعمومات بشغؼ محققيف إلى جانب

ذلؾ أىداؼ تعميـ أيضا (عودة.)21 : 2111 ،

ويرى نبياف يمكف تعميـ التفكير وىناؾ اتفاؽ بيف المربيف يتعمؽ بنوع النشاط الذي يؤديو العقؿ عندما

يقوـ بإنجاز ميمة ما ،وىذا النشاط يمكف وصفو واالستدالؿ عميو مف خبلؿ نوعيف مف العمميات اشتقاؽ
المعنى وتوكيده ،وعمميات توجيو جيود الفرد ،وتعرؼ بما فوؽ المعرفة وتتكوف مف ثبلث عمميات رئيسية ىي:
التخطيط -المراقبة -التقويـ (نبياف.)29 : 2111 ،

مصوغا وفؽ الخطوات الثبلث السابقة فإنو سيكوف بو مف اإلثارة بما يضمف انجذاب
واذا كاف المحتوى
ً
الطبلب إليو وتعميميـ لممفاىيـ والمعمومات بشغؼ إلى جانب ذلؾ أىداؼ تعميـ التفكير أيضا ضمف المنيج
يعطي أساسا معر ًفيا ممكف مف خبللو ممارسة وتطوير ميارات التفكير.
عددا مف ميارات التفكير التي تنمي التفكير االبتكاري لدى الطبلب وىي:
وسنستعرض ً
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الرؤية البصرية – الكشؼ عف المغالطات – الوصوؿ إلى االستنتاجات – التفسير – وضع الحموؿ – حؿ
المشكبلت – التفكير الناقد – اتخاذ القرار – التفكير المبدع – الربط – التحميؿ – التقييـ – التفكير التطبيؽ –
التخطيط – التنبؤ – المقارنة – التمخيص المبلحظة – التصنيؼ – العوامؿ – التخيؿ – العصؼ الذىني –

الطبلقة – المرونة – األصالة – وضع الفروض – التفاصيؿ – الدمج – وجيات النظر – العبلقات السببية –
االستنتاج – القياس المنطقي – المشكمة المستقبمية – التناقضات – التفكير الترابطي – نقؿ الخبرة – البدائؿ
واالحتماالت –جداوؿ المنطؽ – التبسيط والتوضيح – قمب األفكار.

أسبابا ميمة تدفع إلى االىتماـ بإكساب الطبلب ميارات التفكير منيا ،مساعدة الطبلب
ويرى الباحث أف ىناؾ
ً
عمى رفع مستوى الكفاءة التفكيرية وفيـ المحتوى الدراسي مما يؤدي إلى رفع تحصيميـ الدراسي في عصر
العمـ والتفوؽ والقدرة عمى التفكير.

ويؤكد الباحث خبلؿ الخبرة العممية في التدريس أف أىـ مدخؿ لتدريس التفكير ومياراتو أف يكوف التفكير نفسو

وخصوصا في السنوات المبكرة مف التعميـ.
مادة التعمـ الرئيسة
ً
واذا أمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ – تعميـ التفكير – ضمف المناىج الدراسية فإنو باإلمكاف أف يكوف التفكير وسيمة
ٍ
أىداؼ تربوية أخرى تسعى إلييا المدرسة ومف ىذه األسباب( :السرور)65 : 1996 ،
لتحقيؽ
 .1تحويؿ الطبلب إلى مفكريف منطقييف.

 .2إدراؾ الطبلب لما لدييـ مف قدرات وامكانات والعمؿ عمى استثمارىا بدال مف أف تتبدد.
 .3إتاحة الفرصة لرؤية األشياء بشكؿ أوضح وتطوير نظرة أكثر إبداعية في حؿ المشكبلت.

ويتاح لممعمـ في غرفة الدراسة مجاؿ واسع لتدريب الطبلب عمى أنماط التفكير المتنوعة ،حيث يقوـ

المعمـ بدور إيجابي في إدارة الحوار والمناقشة بينو وبيف الطبلب ،مثؿ توزيع األدوار وطرح األسئمة ،وجذب
الطبلب إلى االستماع ،والتفكير قبؿ اإلجابة عمى أي سؤاؿ ،باإلضافة إلى أف المعمـ يستطيع تييئة المناخ
الصحي لمحوار اليادئ الذي يتسـ بالعقبلنية (مصطفى)2112:40 ،

ويرى الباحث في ضوء العرض السابؽ أف عممية التفكير ضرورية ولكنيا ليست سيمة تحتاج إلى

تضافر جيود القائميف عمى العممية التعميمية مف المعمميف ومصممي المناىج ،والعمؿ عمى مشاركة أولياء

األمور في الدورات والبرامج التي تنمي ميارات التفكير ألبنائيـ حتى يتـ تحقيؽ األىداؼ التربوية وىذا يتطمب
إعادة النظر في التقنيات التربوية واالستراتيجيات التدريسية لموصوؿ إلى تعميـ ميارات التفكير.
 العناصر األساسية في نجاح عممية تعميم التفكير:
حتى يكتب النجاح لعممية التفكير ،فانو البد مف توفير عدد مف العناصر الميمة التي تتمثؿ في اآلتي:

(إبراىيـ)23 : 2119 ،

أوال :المعمم المؤىل والفعال:
فوجود المعمـ المؤىؿ والفعاؿ يمثؿ أحد عناصر نجاح تعميـ التفكير المرغوب فيو ،ذلؾ المعمـ الذي

ينبغي أف يتصؼ بمجموعة كبيرة مف الصفات الرئيسية والفرعية يتمثؿ أىميا في اآلتي:
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اإللماـ بخصائص التفكير الفعاؿ وميارات التفكير المتنوعة. -اإليماف بأىمية التفكير في حياة الناس بعامة وفى حياة التبلميذ بخاصة.

 متابعة التطورات التربوية بصورة عامة والتجديدات في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس عمى وجو الخصوص. -االستماع آلراء التبلميذ وتقبؿ أفكارىـ وتعقيباتيـ وتعميقاتيـ واضافاتيـ.

 مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ عند طرح األنشطة بحيث تكوف متنوعة. -تشجيع التبلميذ عمى التعبير عف أفكارىـ ووجيات نظرىـ بحرية تامة.

 -تشجيع التبلميذ عمى الثقة بالنفس في إطار ردودىـ ومشاركتيـ الفاعمة ،التي تبلقي التعزيز مف جانب

المعمـ ذاتو.

ثانيا :البيئة التعميمية الصفية والمدرسية:
ً
حتى تأخذ المدرسة دورىا الريادي والميـ في إيجاد البيئة التعميمية المدرسية المبلئمة إلثارة التفكير،

فإنو البد مف توفر اآلتي:

 -اإليماف لدى المعمميف والمديريف والمشرفيف والمرشديف النفسييف الذيف يعمموف في المدرسة أو يشرفوف عمييا

ونفسيا بأىمية دور المدرسة في تنمية التفكير وتعميمو.
بويا
ً
إدارًيا وتر ً
 تركيز المنيج المدرسي عمى عممية التفكير كي يكوف محور ميما مف محاور العممية التعميمية التعميمة. -ضرورة ممارسة التبلميذ لعمميات التفكير بحرية تامة في مناخ تربوي سميـ يسوده األماف بالنسبة لعبلقة

المعمـ والطالب واإلدارة المدرسية ،فكيؼ يفكر المتعمـ بشكؿ فاعؿ وسميـ إذا كاف خائفًا مف المعمـ ،وكيؼ يبدع
المعمـ وىو يخشى المشرؼ التربوي ومدير المدرسة.
ثالثا :أساليب التقويم:

إذا كاف المعمـ والبيئة المدرسية والصفية يمثبلف ركنيف مف أركاف نجاح عممية تدريس التفكير ،فإف

الركف الثالث يتمثؿ في أساليب التقويـ واجراءاتو المتنوعة المتمركزة حوؿ ضرورة قياس ما تعممو التبلميذ ،وىنا
ينبغي أال تقتصر أساليب التقويـ عمى االختبارات الشفوية والتحريرية فقط بؿ البد مف استخداـ تقنيات أخرى

كالمبلحظة ،واستخداـ السجبلت التراكمية ،ومقاييس التقدير ،والمناقشة الجماعية ،والرسـ البياني االجتماعي،
ولعب األدوار ،والمبلحظة ،والتقارير الفردية والجماعية (سعادة. ) 71 : 2113 ،

لكي يكوف تعميـ التفكير وسيمة فاعمة في تطوير قدرات األفراد يجب أف تتحقؽ الشروط التالية في مواقؼ التعمـ

(عودة.) 22 : 2111 ،

أدور نشطة في مواقؼ تعمميـ التي يجب أف تكوف حقيقية قدر اإلمكاف.
 .1أف يأخذ الطبلب ًا
 .2أف يسيـ الطبلب في تغيير مستويات قدراتيـ حتى يتمكنوا مف إتماـ النشاط بنجاح.
 .3أف تكوف لدى الطبلب القدرة عمى توظيؼ ما تعممونو في مواقؼ جديد.
 .4أف يتـ تدريب الطبلب عمى إعداد التقارير واعادة تنظيـ أفكارىـ.

 .5أف تترؾ الفرصة لمطبلب لممشاركة في التخطيط لنشاطيـ ،وتنفيذىا وتفسير النتائج.
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ويرى الباحث ضرورة تشجيع الطبلب عمى المشاركة وجعميـ محور العممية التعميمية وتقبؿ آراء
الطبلب واحتراميا واتاحة الفرصة لمتعبير عما يجوؿ في خاطرىـ ،وضرورة تجنب المعمـ استخداـ األلفاظ التي
ميما في إثارة التفكير
تحد مف عممية التفكير ،مع العمـ أنو يجب االىتماـ بالمناخ الصفي ألنو يمعب ًا
دور ً
وتنميتو لدى الطبلب ،ويجب استخداـ أساليب تقويمية متنوعة تشجع الطبلب الكتساب ميارات تعميـ التفكير.

 معوقات تعميم التفكير:
رغـ أىمية إثارة التفكير في إنجاح العممية التعميمية ،ورغـ الفوائد الكثيرة التي حددىا المربوف

والميتموف بالمناىج وطرؽ التدريس لتعميـ التفكير ومياراتو المختمفة ،إال أف اإلرث التقميدي الكبير مف جانب
مف يؤمنوف بأف طرؽ التدريس القديمة تزيد المعرفة بدرجة أكبر ،وأف استخداـ طرؽ التدريس الحديثة التي تركز
عمى طرح اآلراء واألفكار والحوارات الساخنة ال تشجع التفكير إال لدى فئة قميمة مف التبلميذ ،وفى الوقت الذي
يسيطر فيو الحرج والخوؼ عمى فئة أخرى تفضؿ نقؿ ما تحفظو مف معارؼ ومعمومات عمى الورؽ مف خبلؿ

اإلجابة عف أسئمة االمتحانات التي تقيس الكـ المعرفي الميـ في الحياة.

وىناؾ أسباب كثيرة تعيؽ التفكير في مدارسنا في فمسطيف خاصة نورد منو ما يمي):الناصر،أبو نحؿ)35 :2111،

 -إف الكثير مف األسئمة التي يطرحيا المعمموف عمى الطبلب تكوف بيدؼ الحفظ والتمقيف ويبتعدوف عف

األسئمة التي تولد األفكار وتتطمب التطبيؽ والتقييـ والتحميؿ والتركيب.

 -ال يمنح المعمموف الطبلب الوقت المناسب والكافي لمتأمؿ والتفكير لئلجابة عف األسئمة.

 -ضعؼ تأىيؿ بعض المعمميف فيما يتعمؽ بتنمية التفكير لدى الطبلب حيث أف المواد التدريبية التي يتمقاىا

المعمموف قبؿ الخدمة تكاد تخمو مف أي موضوع يحث عمى تعميـ التفكير.

 -استخداـ معممي التكنولوجيا وسائؿ وطرؽ تدريس تتصؼ بالجمود ولذلؾ أوصت دراسة (عودة)2111،

بإعادة النظر في طرؽ عرض المادة العممية في الكتاب المدرسي وطرؽ التدريس واألنشطة المدرسية وأساليب
التقويـ.

 -المعمـ صاحب الكممة األولى واألخيرة في الصؼ والكتاب المدرسي المقرر ىو مرجعو الوحيد في أغمب

األحياف.

 -المعمـ ىو مركز الفعؿ يحتكر معظـ وقت الحصة والطبلب خامموف.

نادر ما يبتعد المعمـ عف السبورة ويستخدـ التقنيات الحديثة.
 ًادائما إلنقاذ الموقؼ.
 يعتمد المعمـ عمى عدد محدود مف الطبلب يوجو إلييـ أسئمتو ًغرـ بإصدار األحكاـ والتعميقات المحبطة لمف يخطئوف في اإلجابة.
 المعمـ ُم ٌ المعمـ ال يتقبؿ األفكار الغريبة أو األسئمة الخارجة عف موضوع الدرس.نادر ما يسأؿ المعمـ أسئمة تبدأ بكيؼ؟ ولماذا؟.
 ًاأحيانا عمى التساؤؿ واالكتشاؼ ويتعرض لمسخرية.
 ُيعقب الطالبً
 تفضيؿ المعمـ لمطالب الذكي وعدـ تفضيمو لمطالب المبتكر.62

نادر ما يعتمد المعمـ أساليب حديثة لتوصيؿ المعمومة وتوليد األفكار كأسموب البحث واالستقصاء والنقاش.
 ًامما سبؽ يرى الباحث أف العوامؿ السابقة تحد بطريقة أو أخرى مف عممية التفكير وتعوؽ مف تقدميا
لدى الطبلب الذيف ىـ أحوج إلييا مف غيرىـ ،يجب عمى المعمميف الناجحيف التركيز عمى ميارات التفكير
مطمبا
خصوصا ميارات التفكير العميا التي تساعد في التغمب عمى الكثير مف المشكبلت ،إذ بات التفكير اليوـ
ً

ىاما مف مطالب المجتمع التكنولوجي الحديث وما يميو مف تطورات معرفية متسارعة.
ً
ومف خبلؿ اطبلع الباحث عمى مناىج التكنولوجيا في فمسطيف في المراحؿ االبتدائية واألساسية فإنيا ما زالت
بحاجة الي التطوير في مجاؿ األسئمة واألنشطة التي تضمنتيا.

 أىمية تعميم ميارات التفكير:
عددا مف المبررات وراء تعمـ التبلميذ ليا يتمثؿ أىميا
لقد أبرز العديد مف الميتميف بميارات التفكير ً
في تنشئة المواطف الذي يستطيع التفكير بميارة عالية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرغوب فييا ،وتنشئة مواطنيف
يمتازوف بالتكامؿ في النواحي الفكرية والروحية والوجدانية والجسمية ،وتنمية قدرة األفراد عمى التفكير الناقد

كثير عمى الفيـ األعمؽ واألفضؿ لؤلمور المغوية بصورة
االبتكاري وصنع الق اررات وحؿ المشكبلت ،ويساعدىـ ًا
خاصة ولؤلمور الحياتية بصورة عامة.

أىمية ميارات التفكير بالنسبة لمعممية التعميمية التعممية:

أىميتيا بالنسبة لممتعممين :حيث أوردىا (سعادة )55 : 2113 ،حسب اآلتي:
 .1مساعدة التبلميذ في النظر إلى القضايا المختمفة مف وجيات نظر اآلخريف.
 .2احتراـ وجيات نظر اآلخريف وآرائيـ وأفكارىـ.
 .3تعزيز عممية التعمـ واالستمتاع بيا.

 .4رفع مستوى الثقة بالنفس لدى التبلميذ وتقديـ المساعدة ليـ.

 .5تحرير عقوؿ التبلميذ وتفكيرىـ مف القيود عمى اإلجابة عف األسئمة الصعبة والحموؿ المقترحة لممشكبلت
العديدة التي يناقشونيا ويعمموف عمى حميا أو التخفيؼ مف حدتيا عمى األقؿ.
 .6اإللماـ بأىمية العمؿ الجماعي بيف التبلميذ واثارة التفكير لدييـ.
 .7اإللماـ بكيفية التعمـ بالطرؽ والوسائؿ التي تدعمو.

 .8االستعداد لمحياة العممية بعد المدرسة ،وتنشئة المواطنة الصالحة لدييـ .

ثانيا :أىميتيا بالنسبة لممعممين:
ً
تتمخص أىمية تعميـ ميارات التفكير لممعمميف باألمور التالية (إبراىيـ:) 21 : 2119 ،
 .1مساعدتيـ في اإللماـ بمختمؼ أنماط التعمـ ومراعاة ذلؾ في العممية التعميمية التعممية.
 .2زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لدى المعمميف.
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 .3جعؿ عممية التدريس عممية تتسـ باإلثارة والمشاركة والتعاوف بينيـ وبيف التبلميذ.
 .4التخفيؼ مف التركيز عمى عممية اإللقاء لممادة الدراسية ،ألف التبلميذ يستمتعوف باألنشطة التعميمية

المختمفة التي يستطيعوف عف طريقيا اكتساب المعارؼ والميارات واالتجاىات المرغوب فييا.

إيجابيا عمى أداء التبلميذ وأنشطتيـ المختمفة.
 .5رفع معنويات المعمميف وثقتيـ بأنفسيـ ،مما ينعكس
ً
ويتضح مما سبؽ أىمية تعميـ ميارات التفكير مف ضمف المناىج الدراسية ،إلعداد المتعمـ القادر عمى مواجية

ظروفو الحياتية ،ويمتمؾ المعمومات التي تساعده في اتخاذ القرار المناسب والتعرؼ بمسئولية وبشكؿ فعاؿ،
ليذا يجب عمى المعنييف االىتماـ بتوفير كافة التقنيات واستخداـ االستراتيجيات إلكساب المتعمميف ميارات
التفكير الجيد.

ويرى البعض أف لكؿ مصطمح منيما موقع معيف توظؼ فيو ،فيرى الطيب (  )121 : 2117أف

اإلبداع واالبتكار ترجمو لكممة  ،Creativityولكف يجب التمييز في اإلبداع في مجاؿ الفنوف لما ليا مف طابع
سحري وغامض عف اإلبداع في مجاؿ العموـ ولكف ترجمتيا باالبتكار تتفؽ مع التطور الحديث ليذا المفيوـ
باعتبار اف االبتكار ىو عقمية شائعة بيف االفراد جميعاً ولكف بدرجات متفاوتة .



ثانياً  :التفكير االبتكاري

تعريف االبتكار :

يعد التفكير االبتكاري أحد األشكاؿ الراقية لمنشاط اإلنساني ،فقد أصبح منذ الخمسينيات مشكمة ىامة

مف مشكبلت البحث العممي في عدد كبير مف الدوؿ ،حيث إف التقدـ العممي ال يمكف تحقيقو بدوف تطوير

القدرات االبتكارية عند اإلنساف ،كما أف تطور اإلنسانية وتقدميا مرىوف بما يمكف أف يتوفر ليا مف قدرات

إبداعية تمكنيا دوماً أف تقدـ مزيداً مف اإلبداعات أو اإلسيامات التي تستطيع مف خبلليا مواجية ما يعترضيا

مف مشكبلت ممحة يوماً بعد يوـ ولحظة تمو األخرى .فالتفكير االبتكاري ىو أحد وسائؿ التقدـ الحضاري

الراىف ،وىو ذو أىمية في تقدـ اإلنساف المعاصر واعداده لمواجية المشكبلت الراىنة والتحديات المستقبمية.
وىذا ما تظيره دراسة كؿ مف جيمفورد  )1965( Guilford؛ تورانس  )1977( Torrance؛ حيث تؤكد عمى
أنو ال يوجد شيء يمكف أف يسيـ في رفع مستوى رفاىية وتطور اإلنسانية وتقدميا أكثر مف رفع مستوى األداء

االبتكاري لدى األمـ والشعوب .

ويرى ( عبد الرازؽ  )7،6 :1994،أف التفكير االبتكاري مسئوؿ عف الحضارات الراقية التي توصمت

إلييا البشرية عمى مر العصور  ،فإنتاج القدماء في مختمؼ الحضارات فيو إبداع  ،وانتاج العصور الحديثة فيو

إبداع كذلؾ ،فموال المبدعيف وأفكارىـ لظمت الحياة بدائية حتى اليوـ ،وباإلضافة إلى ذلؾ فاإلبداع تصاحبو

سعادة ،وينمي أذواؽ الناس ومشاعرىـ ،والفرد المبدع يقدـ لنا إنتاجاً عممياً أو فنياً عمى مستوى عاؿ يسمو

بأذواقنا ،ويجعمنا نقبؿ عمى الحياة ،ويسيـ في إثرائيا بالعمؿ الجاد .وقد ذكر (الطيطي ) 61: 2111،عف

سمبسوف عف المبتكر بأنو " المبادأة التي يبدييا الفرد في قدرتو عمى التخمص مف النسؽ العادي لمتفكير
باتباعو نمطاً جديداً مف التفكير .في حيف يوضح ( خير اهلل  )5 :1978،أف التفكير االبتكاري ىو ” قدرة الفرد
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عمى إنتاج يتميز بأكبر قدر مف الطبلقة الفكرية ،والمرونة التمقائية ،واألصالة ،والتداعيات البعيدة ،وذلؾ
كاستجابة لمشكمة  ،أو موقؼ مثير“  .ويشير (عدس )33 : 1996،إلى أف التفكير االبتكاري ىو ” التفكير
الذي نصؿ بو إلى أفكار ونتائج جديدة لـ يسبقنا إلييا أحد  ،وقد يتوصؿ إلييا الفرد المبدع بتفكير مستقؿ  ،وقد

تكوف نتاج مبدع آخر يعمؿ كؿ منيما مستقبلً عف زميمو  ،وتتأتي ىذه األفكار والنتائج ليما معاً  ،مع عدـ
وجود صمة بينيما في عمؿ مشترؾ  ،كما أنو تفكير يسير نحو ىدفو وبأسموب غير منظـ  ،وال يمكف التنبؤ بو

 ،فيو ال يسير ضمف خطوات محددة  ،وىذا ما يميزه عف غيره “ .

ومف خبلؿ االطبلع عمى تعريفات التفكير االبتكاري يمكف القوؿ  :بأف ظاىرة االبتكار متعددة

الجوانب ،وبالتالي ال يمكف تقديـ تعريؼ محدد جامع وشامؿ لبلبتكار ،وأيد ذلؾ (الدايني  ) 55 : 1996بأنو
ال نجد اتفاقاً بيف أصحاب النظريات في تفسير ظاىرة االبتكار ،فيي متعددة الجوانب ،وىي تفقد معناىا إذا ما
تـ اختزاليا إلى عدد صغير مف األبعاد والعوامؿ .وقد يرجع ذلؾ إلى االعتبارات التالية التي أجمميا الزيات

( ) 1996في "تعدد أوجو ظاىرة االبتكار ،ومف ثـ فيو ليس مفيوماً نظرياً أحادياً قاببلً لمتعريؼ عمى نحو

دقيؽ  -غموض ظاىرة االبتكار ،وتعقيدىا ،وصعوبة التنبؤ بيا ،وعدـ اكتماؿ فيميا حتى لدى المختصيف-
النسبية في الحكـ عمى العمؿ أو النشاط أو الناتج االبتكاري؛ إذ بينما يمكف الحكـ عمى الناتج االبتكاري فإنو
يصعب الحكـ عمى العممية وصفاً  ،وتفسي اًر  ،ومف ثـ تنبؤاً وتحكماً".

ويرى الباحث أف ىناؾ اتفاقاً بيف العمماء في تحديد مفيوـ التفكير االبتكاري في ضوء ما ينتج عنو مف

ناتج فالتفكير االبتكاري مف ىذا المنظور ىو إنتاج أشياء وأفكار جديدة فنياً ،أو أدبياً ،أو عممياً ،كما يمكننا

الحكـ عمى جديتو بالنسبة لمفرد ذاتو أو بالنسبة لممجتمع ،وعمى ذلؾ فإف إبداع المتعمـ يكوف جديداً بالنسبة إليو
حتى ولو كاف معروفاً لغيره  .وىكذا يحدد التفكير االبتكاري في ضوء ما نتج عنو مف ناتج .

 االبتكار واالبداع:
االبتكار واإلبداع ىو ذلؾ السر الكامف في النفس البشرية ،وىو اليد التي تقؼ خمؼ كؿ أشكاؿ

الحضارة والتمدف والتقدـ اإلنساني ،ولوال ىذه القدرة التي منحيا اهلل تعالى لئلنساف لبقي اإلنساف عمى بدائيتو،
وليذا اعتبر االبتكار عامؿ حاسـ وىاـ في كؿ المجاالت مثؿ التكنولوجيا ،االقتصاد ،عمـ االجتماع ،وأيضاً في

التعميـ .

وىناؾ خبلؼ عمى استخداـ مصطمح اإلبداع او مصطمح االبتكار فيو تمؾ العممية التي تتضمف قدرة

الشخص عمى إنتاج شيء أصيؿ أو ما يمتمكو مف طبلقة ومرونة في إنتاج األفكار وحساسيتو لممشكبلت
وقدرتو عمى توصيؿ األفكار ،فالبعض يرى أنو ال فرؽ بيف المصطمحيف بحيث يدمج بينيما في تعريؼ

اإلبداع ،فيرى مثبلً باكير واوزتكف ( )Bakir, ztekin 2014:232أف التفكير االبتكاري ىو ابتكار أو صنع
شيء مختمؼ.

فيمكف القوؿ عف االبتكار بأنو يمثؿ الجانب العممي التنفيذي لئلبداع ،فإذا كاف اإلبداع قدرة كامنة فإنيا تبمور

مف خبلؿ ما يتـ اتباعو مف عمميات و إنتاجو وصنعو وفي ىذه الحالة يمكف أف نطمؽ عميو االبتكار.
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 مكونات التفكير االبتكاري :
صنؼ "جيمفورد"  Guilfordمكونات التفكير االبتكاري تحت ثبلثة فئات حسب ترتيب حدوثيا في
عممية اإلبداع عمى النحو التالي ( :نقبلً عف  :منسي)241 :1991 ،
أوالً  :مكونات تشير إلى منطقة القدرات المعرفية :وتشمؿ اإلحساس بالمشكبلت  ،واعادة التنظيـ والتجديد .

ثانياً  :مكونات تشير إلى منطقة القدرات اإلنتاجية :وتشمؿ الطبلقة  ،واألصالة  ،والمرونة ( .وىو يرى أف ىذه
الجوانب الثبلث ىي المكونات الرئيسة لمتفكير االبتكاري في العمـ والفف) .

ثالثاً  :مكونات تشير إلى منطقة القدرات التقييمية  :وتشمؿ عامؿ التقييـ بفروعو .
وسوؼ يتناوؿ البحث الحالي بشيء مف التفصيؿ المكونات األساسية لمتفكير االبتكاري بناء عمى

منطقة القدرات االنتاجية وىي عمى النحو التالي :
 ميارات التفكير االبتكاري :
 .1الطالقة : Fluency

تمعب الطبلقة دو اًر ميماً في معظـ صور التفكير اإلنساني وخاصة التفكير االبتكاري .ويرى سيد

عثماف( )234 :1978تفصيؿ الطبلقة إلى جزئياتيا وتشتمؿ طبلقة األشكاؿ البصرية وتتصؿ بالتفكير االبتكاري

في الفنوف التشكيمية ،وطبلقة األشكاؿ السمعية وتتصؿ بالموسيقى ،وطبلقة الرموز وتتصؿ بالتأليؼ األدبي في

الشعر والسجع ،وطبلقة المعاني واألفكار وليا عبلقة وثيقة باإلبداع األدبي والعممي ،وأخي اًر الطبلقة العامة وليا
عبلقة بالميف واألعماؿ والبيع واإلعبلف والدعاية والخطابة والتدريس  ...الخ .

ويقصد بيا ” القدرة عمى توليد عدد كبير مف البدائؿ ،أو المترادفات ،أو األفكار ،أو المشكبلت ،أو

االستعماالت عند ا الستجابة لمثير معيف ،والسرعة والسيولة في توليده  ،وىي في جوىرىا عممية تذكر واستدعاء
اختيارية لمعمومات أو خبرات أو مفاىيـ سبؽ تعمميا “ ( .جرواف )82 :2112 ،

وقد تـ التوصؿ إلى عدة أنواع لمطبلقة عف طريؽ التحميؿ العاممي لمقدرات العقمية  .وفيما يمي تفصيبلً

ليذه األنواع :

أ .الطالقة المفظية : Verbual Fluency
وىي ” القدرة عمى سرعة إنتاج أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تتوافر فييا شروط معينة “  .وتبدو

عمى شكؿ ال قدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف الكممات التي تحتوي عمى حروؼ معينة أو مجموعة مف الحروؼ أو
النيايات المتشابية وتبلحظ ىذه القدرة عمى وجو الخصوص لدى المبدعيف في مجاالت العموـ اإلنسانية والفنوف

(جرواف .)51 :2112 ،

ب .الطالقة الفكرية : Associational Fluency
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وتشير إلى ” القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف التعبيرات التي تنتمي إلى نوع معيف مف األفكار  ،في
زمف محدد وتعد الطبلقة الفكرية مف السمات عالية القيمة في مجاالت الفنوف واآلداب  ،وتدؿ عمى القدرة في
إنتاج األفكار لمقابمة متطمبات معينة ،ويتـ الكشؼ عنيا باستخداـ اختبارات تتطمب مف المفحوص القياـ

بنشاطات معينة “ (القذافي . )43 .42 :2111 ،

جـ .الطالقة التعبيرية : Expressional Fluency
وتعني ” القدرة عمى التفكير السريع في الكممات المتصمة المبلئمة “( .جرواف . )51 :2112 ،

ويمكف التعرؼ عمى ىذا العامؿ عف طريؽ االختبارات التي تتطمب مف المفحوص إنتاج تعبيرات أو جمؿ
تستدعي وضع الكممات بشكؿ معيف أو في نسؽ معيف لمقابمة متطمبات عممية تكويف الجمؿ أو التعبيرات.
(القذافي )43 :2111 ،

د .الطالقة االرتباطية : Associational Fluency
وىي ” القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف الوحدات األولية ذات خصائص معينة مثؿ عبلقة

تشابو ،تضاد  ،وىو عامؿ يتطمب إنتاج أفكار جديدة في موقؼ يتطمب أقؿ قدر مف التحكـ ،وال تكوف لنوع

االستجابة أىمية ،وانما تكوف األىمية في عدد االستجابات التي يصدرىا المفحوص في زمف محدد“.
(جرواف)51 :2112 ،
ومما سبؽ يمكف تعريؼ الطبلقة إجرائياً في ىذا البحث بأنيا ” القدرة عمى توليد االفكار ،المشاريع،

الدارات المختمفة  ،بأكبر عدد ممكف مف االستجابات في زمف محدد “ .

 .2المرونة : Flexibility

يرى منسي ( )241 :1991أف المرونة ىي ”القدرة عمى تغيير الحالة الفعمية بتغيير الموقؼ“.

والمرونة عكس التصمب العقمي الذي يتجو الشخص بمقتضاه إلى تبني أنماط فكرية محددة يواجو بيا المواقؼ
المتنوعة .كما يقصد بيا زيادة عدد فئات ما تـ إنتاجو ،والفئة ىي مجموعة أشياء ذات خاصية واحدة ،فمثبلً إذا
طمبنا مف أحد األطفاؿ عمؿ صور متعددة مف كؿ خطيف متوازييف ،فنجده مثبلً يعمؿ نخمة ووردة وشباؾ وباب
وقمـ رصاص وغير ذلؾ ،وعند تقسيـ ىذه الصور إلى فئات نجد أف النخمة والوردة تعتبر مف فئة النبات ،والباب

والشباؾ مف فئة المعمار ،والقمـ مف فئة األدوات الكتابية ،وىنا نبلحظ أف القدرة عمى الطبلقة سجمت ()5

وحدات ،والقدرة عمى المرونة سجمت ( )3فئات .وكمما زادت القدرة عمى تنويع الفئات زادت القدرة عمى المرونة،

وىو ما يجب تنبيو األطفاؿ إليو وتشجيعيـ عمى تنويع وتغيير خططيـ وأفكارىـ كمما واجيوا شيئاً جديداً ،ويمكف

التعبير عف المرونة في شكميف( :القذافي )47 .44 : 2111 ،
أ .المرونة التمقائية : Spontaneous Flexibility

وىي قدرة تعمؿ عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار بحرية وتمقائية ،بعيداً عف وسائؿ الضغط أو التوجيو

أو اإللحاح أو القصور الذاتي ،ويتطمب االختبار الذي يقيس ىذه القدرة مف المفحوص أف يتجوؿ بفكره بكؿ

حرية في اتجاىات متشعبة ،فعندما يطمب منو ذكر االستخدامات الممكنة لقطعة مف الحجر ،عمى سبيؿ
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المثاؿ ،نجده ينتقؿ مف استخداميا في أعماؿ البناء إلى استخداميا في الموازيف ،واستخداميا كثقؿ لحفظ
األوراؽ مف التطاير ،واستخداميا لمرمي في اتجاه بعض األىداؼ ،واستخداميا كمطرقة ،وكمسحوؽ ... ،الخ،

ولذا عادة ما يتوقؼ ذو التفكير الجامد أو المحدد عند حد استخداميا لغرض واحد أو غرضيف عمى أكثر
تقدير ،بينما يجد المبدعوف عشرات االستخدامات لقطعة الحجر.

ب .المرونة التكيفية : Adaptive Flexibility

وتشير إلى القدرة عمى تغيير أسموب التفكير واالتجاه الذىني بسرعة لمواجية المواقؼ الجديدة

والمشكبلت المتغيرة ،وتسيـ ىذه القدرة في توفير العديد مف الحموؿ الممكنة لممشاكؿ بشكؿ جديد أو إبداعي
بعيداً عف النمطية والتقميدية .ويمكف التعرؼ عمى مدى تمتع الشخص بيذه القدرة عف طريؽ االختبارات التي
تقدـ لممفحوص مشكمة ثـ تطمب منو إيجاد حموؿ متنوعة ليا رغـ توفر بعض الحموؿ التقميدية المعروفة

لممشكمة ،إال أنيا تعتبر مرفوضة ،ألف ما ىو مطموب في مثؿ ىذا الموقؼ ىو التنوع .ويبلحظ ىنا أف
االىتماـ ينصب عمى تنوع األفكار أو االستجابات ،بينما يتركز االىتماـ بالنسبة لمطبلقة عمى الكـ دوف الكيؼ

والتنوع  .وتقاس درجة المرونة ” بعدد األفكار البديمة أو المواقؼ واالستخدامات المختمفة أو االستجابات أو
المداخؿ التي ينتجيا الفرد في زمف محدد لموقؼ معيف أو مشكمة “(األحمدي .)66 :2118 ،
ومما سبؽ يمكف تعريؼ المرونة إجرائياً في ىذا البحث بأنيا ” القدرة عمى التعبير الكتابي ،الفني،

المشاريع االلكترونية ،الدارات المختمفة  ،بأكثر عدد ممكف مف االستجابات المتنوعة “ .

 .3األصالة : Originality
”تُعد األصالة مف أكثر الخصائص ارتباطاً بالتفكير االبتكاري  ،واألصالة ىنا بمعنى ِ
الجدة والتفرد “ .
(جرواف ، )84 :2112 ،وىي العامؿ المشترؾ بيف معظـ التعريفات التي تركز عمى النواتج االبتكارية كمحؾ
لمحكـ عمى مستوى التفكير االبتكاري .

وتشير األصالة إلى ” القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف االستجابات غير العادية وغير المباشرة
أو األفكار غير الشائعة والطريفة ،وذلؾ بسرعة كبيرة ،ويشترط أف تكوف مقبولة ومناسبة لميدؼ ،مع اتصافيا

بالجدة والطرافة “ (السحماوي .)196 :1998 ،

ولمحكـ عمى عمؿ ما بأنو جديد أو أصيؿ البد أف يكوف الحكـ عميو مف خبلؿ نسبتو إلى مجاؿ معيف
أو إطار مرجعي ،فالطفؿ الذي يأتي بسموؾ غير مسبوؽ قد يكوف مبدعاً بالنسبة لزمبلئو األطفاؿ ولكنو ليس
بالمبدع إذا قيس عممو إلى أعماؿ الكبار ،وكذلؾ فإف ما قد يظنو شخص ما في مجتمع جديداً وأصيبلً قد ال

يكوف كذلؾ في مجتمع آخر (الحفني .)25 :1995 ،

فمعايير المبلئمة الخاصة بالكبار ال تتناسب بصورة عامة مع معايير األطفاؿ ،ويمكف اعتبار جيود

األطفاؿ مبلئمة إذا كانت ذات معنى وىدؼ أو تؤدي إليصاؿ فكرة بطريقة ما ،واذا استطاع األطفاؿ أف
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يشرحوا فكرة ما أو عمموا عمى حؿ مشكمة فإننا يمكف أف نعتبر جيودىـ مبلئمة ،واذا استطاعوا عمؿ ىذا
بطريقة خبلقة وجديدة عمى األقؿ بالنسبة ليـ فإننا نستطيع اعتبار جيودىـ إبداعية ()Starko, A., 1995: 6

كذلؾ يجب التفريؽ بيف األصالة والطبلقة ،ففي حالة طمب تقديـ فكرة غير مطروحة أو مألوفة ،فإف

ذلؾ يدؿ عمى األصالة ،أما إذا كانت الفكرة في أعداد األفكار المعروفة ،فتعتبر نوعاً مف أنواع الطبلقة

الفكرية ( القذافي .)48،49 :2111 ،

وتقاس درجة األصالة ”بمدى قدرة المفحوص عمى ذكر إجابات غير شائعة في الجماعة التي
ينتمي إلييا  ،وكمما قؿ التكرار اإلحصائي ألي فكرة زادت درجة أصالتو والعكس صحيح بمعنى أنو كمما

زاد التكرار اإلحصائي لمفكرة قمت درجة أصالة الفرد “ ( .خير اهلل )13 :1981 ،

ومما سبؽ يمكف تعريؼ األصالة إجرائياً في ىذا البحث بأنيا ”القدرة عمى التعبير

القصصي ،والتعبير الفني ،والتعبير الحركي ،والتعبير الموسيقي ،بأكبر عدد ممكف مف االستجابات في صورة

جديدة غير مألوفة“.

ويتفؽ معظـ التربويوف عمى إضافة ميارتيف لميارات التفكير االبتكاري السابقة كما جاء في

زرنوقي( )2117،52وىما كالتالي :

 اإلفاضة  :Elaborationوىي قدرة الفرد وقابميتو عمى تقديـ اضافات او زيادات جديدة لفكرة معينة . الحساسية لممشكبلت  : Sensitivity to Problemsويقصد بيا الوعي بوجود مشكبلت أو حاجات أوعناصر ضعؼ في البيئة أو الموقؼ ،حيث اف بعض األفراد أسرع مف غيرىـ في مبلحظة المشكمة والتحقؽ

مف وجودىا في الموقؼ والبحث عف حميا.

وقد وقع اختيار الباحث عمى الميارات الثبلث األولى ( الطبلقة – األصالة – المرونة ) ليتـ تناوليا

بناء عمى تحميؿ محتوى
في الدراسة الحالية وذلؾ ألنيا تعتبر الميارات االساسية واألكثر شيوعاً كما أنو ً
منياج التكنولوجيا لمصؼ التاسع تبيف أف ىناؾ حاجو ماسة لمعرفة مدى امتبلؾ المتعمميف لتمؾ الميارات
وضرورة استخداـ استراتيجيات وطرؽ تدريس جديدة مف أجؿ تنميتيا.

 العالقة بين التفكير االبتكاري والتحصيل:
اختمؼ كثير مف عمماء النفس في دراسة العبلقة بيف التفكير االبتكاري والتحػصيؿ ،ففي األدب

بناء عمى الدراسات السابقة حوؿ التفكير االبتكاري وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي إلى
التربوي اتجو الباحثوف ً
فريقيف ،حيث يتجو الفريؽ األوؿ بالقوؿ إلى أف ىناؾ عبلقة متوسػطة بػيف التحصيؿ والتفكير االبتكاري،
وىناؾ كثير مف البحوث والدراسات التربوية التي أشػارت إلػى وجود عبلقة ضعيفة أو معدومة أو سالبة

أحيانا بيف التفكير االبتكاري والتحصيؿ ،وأما الفريػؽ الثاني فإنو يذكر أف ىناؾ ارتباطا ذا داللة إحصائية
بيف كؿ مف التفكير االبتكاري والتحػصيؿ بحيث تكوف القدرة عمى التفكير االبتكاري يمكف أف تكوف مؤشػ اًر

التحػصيؿ األكػاديمي.
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 العالقة بين اإلبداع والذكاء:
حاوؿ الكثير مف العمماء ومف بينيـ واالش وكوجاف اإلجابة عف التساؤالت التي تتػرد عما إذا كاف
ىناؾ عبلقة بيف اإلبداع والذكاء ،كما قاـ كؿ مف تورانس وسبيرماف وجيتزيمػز وغيرىـ مف عمماء الذكاء بعدة

دراسات لدراسة العبلقػة بػيف الػذكاء واإلبداع ،ومما توصمت لو النتائج أنو ميما اختمفت طبيعة الذكاء أو
مكوناتو فيػو فػي النيايػة حصيمة مجموعة مف النشاطات الذىنية التي تؤدى بدورىا إلى ما نسميو باإلنتاج

المتفػوؽ أو االبتكاري ،ويجب النظر إلى اإلبداع عمى أنو قدرة عقمية يتحمى بيا الجميػع ،إال أنيػا تنمػو

وتتطور بنسب متفاوتة لدى األفراد تبعاً لعوامؿ كثيرة تعمؿ إما عمى ازدىارىا أو كفيػا عػف العمؿ وخمودىا.

(القذافى.)33: 1996،

والذكاء قدره ضرورية لتوفير ادعاءات إبداعية ،وبخاصة االدعاءات االبتكارية العممية التي توفر درجة

متوسطة مف الذكاء و ىي متطمب أساسػي لبلكتػشافات العمميػة والثقافيػة والتكنولوجية والفنية.

وىناؾ اتفاؽ بيف غالبية العمماء السيكولوجييف بأف المبدعيف يمتمكػوف درجػات مػف الذكاء ال تقؿ عف

المتوسط ،ويمكف أف يكوف ذو الذكاء العالي مبدعاً ،ولكف ليس بالضرورة أف يكوف ذو الدرجة العالية مف
اإلبداع عمى درجو عالية مف الذكاء( .قطامي)2118:33،

 طرق تنمية التفكير االبتكاري :
يتـ تنمية التفكير االبتكاري بعدة طرؽ مف خبلؿ طرؽ واستراتيجيات التدريس المختمفة  ،والتي منيا:

 .١األلغاز الصورية  : Pictorial Riddlesوذكر زيتوف (  " ) 55 ،2111تمعب األلغاز الصورية دو اًر

كبير في بعث النشاط والحيوية فتجعؿ التعمـ أكثر متعة واثارة  ،حيث يتـ عرض صورتيف أو أكثر لظاىرة ما

أو شيء ما ويتـ تغيير بسيط إلحدى الصورتيف ثـ السؤاؿ عف أوجو االختبلؼ بيف الصورتيف  ،أو يتـ العكس
بحيث تعرض صورتيف ويطمب أوجو التشابو بينيما  ،كما يتـ عرض صور عف أحداث غير متوقعة أو ظاىرة
غير مألوفة  ،ويسأؿ عف األسباب التي أدت إلى ذلؾ".

 .٢األ لعاب التعميمية  : Science Gamesعرؼ (أبو جاد ) 25: 2112 ،األلعاب بأنيا " نشاط حر موجو

أو غير موجو ،يقوـ بو الطفؿ مف أجؿ تحقيؽ متعة التسمية ،وىذا بدوره ينمي القدرات العقمية والنفسية
والجسدية والوجدانية".

ويرى بياجيو كما ذكر (عبد اليادي ) ٢٦ : ٢٠٠٤ ،أف المعب عممية تمثيؿ تعمؿ عمى تحويؿ المعمومات

الواردة ؛ لتبلئـ حاجات الفرد  ،فالمعب والتقميد والمحاكاة تعد جزءاً ال يتج أز مف عممية النمو المعرفي.

وبيف (زيتوف ) 129 : 2111 ،أف األلعاب العممية ذات الطابع العممي تيدؼ إلى تنشيط القدرات العقمية

وتحسيف الموىبة االبتكارية لدى المتعمميف ؛ ألنيا تتيح فرصة البحث والتفكير بمواد كثيرة مختمفة وما بينيا مف
عبلقات متشابية ومتناقضة ،كما تستخدـ كوسيمة تعميمية أو إيضاح بشكؿ يبعث السرور والسعادة.
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.٣تآلف األشتات  : Synecticsيتضمف ىذا األسموب ربط العناصر المختمفة وغير المناسبة ببعضيا
البعض ،وليذا يكثر في ىذا األسموب استخداـ أشكاؿ االستعارة ،والمجاز ،والمشابية بصورة منظمة ،لموصوؿ
إلى الحؿ المبدع لممشكبلت المختمفة.

وأوضح سميماف (  )43 :1999أف ىذا األسموب يقوـ عمى أساس " أف العممية االبتكارية ىي أصبلً

نشاط عقمي يمارسو الفرد في موقؼ تحديد وفيـ المشكمة أوؿ األمر ،ثـ في موقؼ حؿ ىذه المشكمة بعد ذلؾ".

كما يراىا مرسي (  )194،195 : 1997أنيا طريقة لمتفكير الحر  ،وتوليد األفكار الجديدة في جو مف

التسامح ،وتركز عمى عدـ معرفة األفراد المشتركيف في الجمسة عدا قائدىا بطبيعة المشكمة موضوع البحث قبؿ
الجمسة؛ لتجنب الحموؿ السريعة ،وتقوـ ىذه الطريقة عمى عمميتيف أساسيتيف ىما جعؿ الغريب مألوفاً وجعؿ

المألوؼ غريباً"  .واليدؼ مف ىذه االستراتيجية كما ذكر قطامي ونايفو ( 1991ـ) " :مساعدة الطبلب عمى
تطوير فيـ جديد لممشكمة ،وصياغة توجيات أخرى لـ تكف تتوافر في المشكمة وبذؿ الجيد الذىني حتى يصؿ

الطبلب إلى مرحمة متقدمة في حؿ المشكبلت الروتينية التي يواجيونيا في تعمميـ الصفي ،أو في المدرسة ،أو
مع أصدقائيـ ".

.٤العصف الذىني  : Brainstormingذكر عبد العزيز (  " ) 33 : 2116أف أوسبورف أوجد عاـ 1953ـ

طريقة العصؼ الذىني أو استمطار األفكار وحؿ المشكبلت ،وىو برنامج جماعي تطرح فيو عمى المشاركيف

فكرة أو مشكمة تتطمب أف يؤجؿ المعمـ النقد عند البدء في تقييـ أفكار المتعمميف  ،كما يشجع األفكار الغريبة
والفريدة وغير المألوفة لدى المتعمميف ؛ لتطويرىا لتصبح أفكا اًر عممية وأصيمة " .

ويرى زيتوف (  ) 22 :2111أف العصؼ الذىني " أحد أساليب المناقشة الجماعية التي يشجع

بمقتضاىا أفراد المجموعة ليا عمى توليد أكبر عدد ممكف مف األفكار المتنوعة المبتكرة ؛ بشكؿ عفوي  ،تمقائي
حر ،في مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد مف إطبلؽ ىذه األفكار ،واختيار المناسب منيا ويتـ ذلؾ عادة خبلؿ

جمسة أو عدة جمسات تستغرؽ الواحدة منيا  ٢٠-١٥دقيقة ( بمتوسط  ٣٠دقيقة )" .

وىناؾ مبادئ وقواعد لمعصؼ الذىني كما أوردىا السويداف (  ) 111 :2114في اآلتي :

.١ضرورة تجنب النقد والحكـ عمى األفكار ( استبعاد أي نوع مف الحكـ أو النقد ).
 .٢إطبلؽ حرية التفكير والترحيب بكؿ األفكار  ،ميما يكف نوعيا أو مستواىا.

 .٣المطموب ىو أكبر عدد مف األفكار ؛ بغض النظر عف جودتيا أو مدى عمميتيا.
 .٤البناء عمى أفكار اآلخريف وتطويرىا.

 .5ماذا لوكان  : What – Ifيرى أبو جادو ( ٢٠٠٧ـ) إف استراتيجية ماذا لو كاف " تتضمف وصؼ فعؿ

متخيؿ أو حؿ متخيؿ ،ثـ اختيار الحقائؽ والظروؼ أو األحداث الممكنة بدالً مف القوؿ بسرعة " ىذا يبدو سيئاً

" أو ىذا " لف يصمح أبداً " ثـ نترؾ نقدنا غير الواضح  ،حيث نتابع تماماً كما تقوـ عقولنا بإنتاج تطبيقات أو

ظروؼ خاصة بالحقيقة الجديدة التي نتخيميا" .

ويرى أبو جادو أيضا أف ىذه االستراتيجية تعتبر مف استراتيجيات فؾ حواجز أو معوقات اإلبداع لدى األفراد،

وىذا العامؿ يمنعنا مف التفكير بأبعد مما نعرؼ أنو صحيح.
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 . 6لعب األدوار : Role Playing Strategyعرفيا (سعادة  )٢١٥ : ٢٠٠٦ ،بأنيا "عبارة عف إيجاد
نظاـ محاكاة معيف يفترض فيو مف الطبلب القياـ باألدوار المختمفة لؤلفراد أو الجماعات في موقؼ حياتي
حقيقي" .ويرى أيضاً أف عمى المعمـ عند التخطيط ألسموب لعب األدوار توضيح مواقؼ تعميمية ،وتعريؼ

األدوار لممجموعات الميتمة بالمشاركة ،ثـ تحديد المياـ التفصيمية لكؿ مجموعة عمى حدة وذلؾ باقتراح موقؼ
معيف أو إجراء محدد.

 .7تحميل الخصائص : Attribute Analysisيرى (أبو جادو )189: 2117،أف عممية تحميؿ الخصائص

تشير إلى " عممية تجزئة مشكمة أو فكرة إلى خصائصيا  ،أو أجزاء تكوينيا  ،ثـ التفكير في الخصائص
والمميزات بدالً مف التفكير في الشيء نفسو " .

وىذا يحدث مف خبلؿ مبلحظة التركيز عمى شيء ينتمي إلى المشكمة ،لكنو أكثر عمومية أو تجريداً أو

خصوصية أو ممموساً .

 .8األسئمة المتشعبة  :Divergent Questionsيعتبر أسموب األسئمة المتشعبة مف األساليب الفعالة في
أحيانا إجابات متعددة لمسؤاؿ نفسو فيي تحفز
تنمية القدرات االبتكارية لدى الطبلب ألف ىذه األسئمة تتطمب
ً
الطبلب عمى التفكير وتييئ ليـ الجو المناسب الستخداـ قدراتيـ االبتكارية وخاصة الطبلقة (عودة:2000،
)59

 .9الحل االبتكاري لممشكمة:Creative Problem Solving :عممية تفكير مركبة يستخدـ الفرد فييا ما
لديو مف معارؼ سابقة وميارات مف أجؿ القياـ بميمة غير مألوفة ،أو معالجة موقؼ جديد ،أو تحقيؽ ىدؼ
ال يوجد حؿ جاىز لتحقيقو.
أما عندما يطمؽ التعبير عمى أحد أنواع التفكير المركب فإنو يشير إلى استراتيجية أو سمسمة مف العمميات
العقمية والخطوات المتتابعة لحؿ مشكمة ذات متطمبات معروفة( .جرواف)429 : 2002 ،
أيضا
ويؤكد شاىيف وزايد (  ) 197 :2009أف أسموب الحؿ المبدع لممشكبلت ىو مف :األساليب اإلجرائية ً
ويعتمد عمى مجموعة مف األفكار األساسية أىميا ما يأتي:
أحيانا ىي :
 .1إف عممية الحؿ المبدع ألي مشكمة تنطوي عمى ثبلث عمميات صغرى متعاقبة ،ومتداخمة
ً
أ .مبلحظة المشكمة أو اإلحاطة بجوانبيا المختمفة.
ب .معالجة المشكمة بما يعيف عمى تحديدىا وبمورتيا ،ومحاولة التوصؿ إلى الحموؿ المبلئمة.
ج .التعميـ لؤلفكار التي تـ التوصؿ إلييا ،والتي تمثؿ بدائؿ مختمفة لمحؿ المبلئـ لممشكمة.

معا :التفرد (أو األصالة) ،والقيمة
 .2إف السموؾ المبدع لو عائده الذي يتخذ
أساسا صورة ناتج يتميز بصفتيف ً
ً
(أي الفائدة العممية أو الوظيفية).

مبدعا البد أف تتوافر لديو درجة عالية مف القدرة عمى استشفاؼ المشكبلت المحيطة بو.
شخصا
 .3لكي يكوف
ً
ً
 .10طريقة االكتشاف.Discovery Method:
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التعمـ باالكتشاؼ كطريقة لمتدريس ،بأنيا الطريقة التي تجعؿ المعمـ والمتعمـ يعمبلف معاً في موقؼ

واحد بصورة تعاونية ،وىذه الطريقة بوصفيا األسموب الذي يتيح الفرصة أماـ الطبلب لمتفكير المستقؿ
والحصوؿ عمى المعرفة بأنفسيـ ،بؿ يقوموف بدور رئيس في الموقؼ التعميمي مف خبلؿ ما يييئ ليـ مف

تفكير ذاتياً بقدر اإلمكاف ،كما
فرص جيدة لمعرفة الموضوع المراد تعميمو واكتشاؼ األشياء ،وتجعميـ يفكروف
اً
أثبتت طريقة االكتشاؼ في رفع المستوى التحصيمي لمطبلب وتنمية اإلبداع لدييـ.

 .11طريقة األسئمة المركزة .Focused Questions Method :

يعتبر أسموب األسئمة المركزة مف األساليب الفعالة في تنمية القدرات االبتكارية لدى الطبلب حيث
يركز فييا المعمـ والطبلب حوؿ قضية معينة ويتـ مف خبلليا طرح اآلراء والنقاش وتبادؿ الرأي الجماعي ،وىذا
يساعد في شد أفكار الطبلب وينمي لدييـ اتجاىات إيجابية لمقياـ ببعض العمميات كالتحميؿ والتفسير والنقد
والتنبؤ وىي أمور تتناسب مع عممية اإلبداع.

 .12طريقة األلغاز:Riddles Method:

وىذه األلغاز قد تكوف عمى شكؿ كممات أو جمؿ أو صور متماثمة بعد تغيير بعض األشياء في إحدى

الصور مثبلً ،ثـ الطمب مف التبلميذ تحديد االختبلؼ أو عرض صورتيف مختمفتيف والطمب مف الطالب تحديد
أوجو التشابو (اليويدي)120 :2004 ،

ولقد توصمت بعض الدراسات إلى أف ىذه الطريقة تتيح لمطبلب فرصة البحث والتفكير كما تجعؿ

العممية التعميمية أكثر متعة واثارة وتؤدي في النياية إلى تنمية ميارات التفكير االبتكاري.

 .13طريقة األلعاب:Games Method:

وتتضمف األلعاب التربوية وىي تنشط القدرات العقمية بأسموب مشوؽ وممتع كما يمكف استخداميا

كوسيمة تعميمية ،ويمكف تشجيع الطبلب عمى صنع مثؿ ىذه األلعاب ألنيا تحث العقؿ عمى التفكير االبتكاري.
ويرى الباحث أنو مف الممكف اإلفادة مف طرائؽ تنمية التفكير االبتكاري كما يمي:

 توفير مناخ نفسي آمف خاؿ مف التيديد مما يتيح توليد أكبر قدر ممكف مف األفكار حوؿ المشكمة.متميز مف جانب المعمـ والمتعمـ والتدريب عمييا.
ًا
عقميا
 تحتاج ىذه الطرائؽ لكي تحقؽ أىدافيا ًجيدا ً
 يمكف تنمية التفكير االبتكاري لطبلب الصؼ التاسع ضمف الطرائؽ المذكورة مع توفير وسائؿ الدعـ ليا. العالقة بين االبتكار وطرق التدريس:
توجد عبلقة طردية بيف طرؽ التدريس واالبتكار ،ويرى الباحث مف خبلؿ استخداـ بعض طرؽ التعمـ
النشط ،وىػو مػػدخؿ العػصؼ الػػذىني واسموب حؿ المشكبلت والعمؿ التشاركي ضمف التعمـ عمى شكؿ

مشاريع فػػي ىػػذه الد ارسػة.

ويرى الباحث أف عمى طريقة التدريس أف تحقؽ ما يمي:
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 .1زيادة الحافز الذاتي نحو التعمـ ،وىذا الحافز يعد مف متطمبات التدريس الجيد ،خاصة وأف حدود
المعمومات المنظمة التي يتمقاىا المتعمـ في زمف عممية التعمـ النظػامي ال تكفى لتزويده باألفاؽ غير

المحدودة لممعرفة في المجاالت المختمفة.

 .2زيادة ثقة المتعمـ بذاتو ،بما يوفره المتعمـ مف فرص لتحمؿ مسئولية أعمالو.

 .3تطوير ميارات االستقصاء العممي ،بما يوفره المتعمـ مػف مولػدات الػدفع الػذاتي لتقصى المعرفة.

 .4تييئة الفرصة لطرح أسئمة لـ يتعود المتعمـ عمى طرحيػا فػي الموقػؼ التعميمػي التقميدي ،مثؿ أسئمة
التحميؿ ،وأسئمة العبلقات وأسئمة الخياؿ العممي المستند إلى قاعدة بيانات عممية .

 .5دعـ تقدير المتعمـ لقدراتو العقمية ،بما يوفره مف فرص لنجاح العمؿ العقمي في إنجػاز المياـ التعميمية إذا

كانت جميع طرؽ التدريس تعمؿ عمى زيادة الحافز الذاتي ،والثقة لممتعمـ وأيػضاً توفر الفرص لطرح األسئمة،

مما يجعؿ طرؽ التدريس تعمؿ عمى تنمية اإلبداع لدى المػتعمـ داخػؿ الغرفة الدراسية ،وتوسع آفاقو ،وتعمؿ
عمى خمؽ جو مف اإلبداع ،مما يؤدي إلى وجود عبلقػة بيف اإلبداع وطرؽ التدريس ،ويرجع تنمية اإلبداع لدى

المتعمميف إلى طرؽ التدريس الفعالػة والجيدة التي تيتـ بالقدرات العقمية.
 المدرسة ودورىا في رعاية وتعزيز االبتكار:

تعتبر المدرسة البيئة الثانية التي يواصؿ فييا الطالب نموه ،ويتـ إعػداده خػبلؿ الم ارحػؿ التعميمية
المختمفة لمحياة المستقبمية ،ألف ىذا الطالب سوؼ يواجو مشكبلت ال وجود ليا اآلف ،لذلؾ نحف بأمس الحاجة

إلى إدخاؿ أنظمة حديثة في النظاـ التعميمي ،إلعداد جيؿ قادر عمػى مواجيػة تحديات المستقبؿ يممؾ استقبللية

الفكر والرأي ،ويتسمح بالفكر االبتكاري والمعرفػة الػصحيحة التي تنمي روح المبادرة واإلبداع ،وأشار
(السيد ) 15 : 2112،إلى أف دور المدرسة لـ يعد قاصػ اًر عمى نقؿ المعمومات والمعارؼ ،واطبلع المتعمميف
عمى المبتكرات الحديثة ،وانما أصبح مػف الضروري تعويد المتعمـ عمى التفكير االبتكاري ،بحيث يسعى
باستمرار لتطوير ما يعرفو ،وأف يبحث عف سبؿ االرتقاء إلى مستويات أكثر كفاءة في األداء في أي مجاؿ

يعمؿ فيو ،وتزويػده باتجاىات البحث عف الجديد وحب المعرفة وتنميتيا وتطوير قدراتو االبتكارية.

إف تعميـ اإلبداع عممية حيوية إلعداد أجياؿ ليذا الوطف تماثؿ ما حققتو الدوؿ المتقدمة ودوؿ العالـ الثالث في
ىذا المجاؿ ،وىي عممية تتطمب مف الجميع اإلقداـ عمى ىذا النوع مػف التفكير االبتكاري ،حتى في ظؿ كؿ

المشكبلت التي سػتواجينا سػواء داخميػة أو خارجيػة ،فاألحداث المحيطة بنا والمحدقة بكؿ مقدرتنا تجعمنا
متفتحي العقؿ والقمب والعيف عمى كؿ مػا يحدث لتحقيؽ أقصى منفعة ليذا الوطف ،وال يأتي ذلؾ إال بتعميـ
اإلبداع لمناس حتى يتمكنوا مف الكتابة والتفكير والمواجية ،وىي الطريقة التي سوؼ تغير أشياء كثيرة فػي
حياتنػا ،ليػست االقتصادية فحسب بؿ بإعماؿ العقؿ الذي وىبو اهلل لئلنساف ،والذي سيحدد المسارات
والتوجييات نحو الرقي والتقدـ (عبد الحميد. )194: 2111 ،

ويرى الباحث أنو يمكف تنميػة وتػشجيع التفكير االبتكاري في النظاـ التعميمي الفمسطيني ،وذلؾ مف

خبلؿ:
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 .1ضرورة االهتمام بدور الحضانة والمدارس االبتدائية ،ألنها توفر لألطفال األلعاب والتمثيل والغناء ،حيـث
يعبر األطفاؿ عف قدرتيـ االبتكارية ،وعما لدييـ مف طاقة حيوية.

 .2االهتمام بالتعليم وتطويره منهجا وأسلوبا خاصة في مادة التكنولوجيا ،ويكون المتعلم هو أساس العملية
التعليمية ،ويجب االعتماد علـى المناقـشة والتفكيـر المنطقي واجراء التجارب واستخداـ تكنولوجيا التعميـ في

العممية التعميمية.

 .3الكشف عن الموهوبين وأهم مصادر الثروة والقوة في المجتمع ،ومن ثم تجب علينـا حمايتيـ وتقديـ ألواف
الرعاية التربوية المتكاممة ليـ .

 .4ضرورة توفير المناخ المدرسي القادر على اكتشاف المتعلمين المبدعين مع ضـرورة توفير األنشطة
المختمفة الخاصة بتنمية التفكير االبتكاري.

 .5االىتماـ بإعداد مرشد أو أخصائي نفسي تربوي داخؿ المدرسة لمتمكف مػف اكتػشاؼ الموىوبيف ورعايتيـ
ومساعدتيـ ،وتوفير المناخ المناسب ليـ داخؿ المدرسة ،إلظيار الموىبة التي تتمشى مع ميوليـ وقدراتيـ

االبتكارية.

 .6تنمية روح الفريؽ بيف المتعمميف في المدرسة ،وتوضيح أىمية العمؿ الجمػاعي فػي كافة المجاالت الخاصة
في مجاالت اإلبداع الفكري والعممي ،ألف العمػؿ الجمػاعي ينمي ويشجع اإلبداع نظ اًر لتبادؿ األفكار
والخبرات والتجارب والمعمومات فػي ظػؿ مناخ نفسي مناسب بيف المتعمميف.

 .7ضرورة إعادة تأىيؿ المعمميف ،فبل إصبلح لمتعميـ بدوف معمـ ،ويجػب د ارسػة كػؿ الطرؽ المؤدية إلى
االرتقاء بمستوى المعمـ مادياً وأدبياً ومينياً ،مػع تػوفير المكانػة والتقدير المناسبيف لممسئولية الكبيرة التي
يقوموف بيا.

 المعمم و دوره في تعزيز التفكير االبتكاري:
يقوـ المعمـ بدور ىاـ في عممية تنمية التفكير االبتكاري وذلؾ عف طريؽ:

 .1طرح تساؤالت إلثارة تفكير المتعمميف ،مما يساعد عمى نمو مدركاتيـ.
 .2يستخدـ أساليب اإلثارة والتشويؽ.

 .3المبلحظة والمتابعة لنشاط المتعمميف تدريجياً لموصوؿ لنيايات منطقيو صحيحة.

 .4التنظيـ المنطقي الرأسي واألفقي لؤلفكار وتسمسميا وترابطيا ،حتى ال توجد تػشعبات غير مجديو تضيع
الوقت وانما نشاط موجو(.قطامي واخروف.)373،372: 2118 ،
 معوقات التفكير االبتكاري:
تتعدد معوقات التفكير االبتكاري بحسب نوعيا ،وصنفتيا السرور ( )259 : 1996إلى األقساـ التالية:

 .١معوقات بيئية :مثؿ الضجيج ،وعدـ توفر المكاف المناسب واكتظاظ المكاف.

 .٢معوقات ثقافية :مثؿ رفض المجتمع لؤلفكار االبتكارية ،وعدـ توفر المكافأة والتشجيع.
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 .٣معوقات تعبيرية :مثؿ عدـ القدرة عمى إيصاؿ األفكار.
 .٤معوقات فكرية  :مثؿ عدـ القدرة عمى إيصاؿ األفكار.

 .٥معوقات إدراكية :مثؿ النظرة النمطية لؤلمور والتصمب بالرأي.
 .٦معوقات انفعالية :مثؿ الخوؼ مف ارتكاب الخطأ ،وعدـ القدرة عمى تحمؿ الغموض.

وذكر عبد العزيز ( )298،299 : 2116مجموعة مف النقاط التي تمثؿ دور المعمـ في استخداـ

ميارات التفكير االبتكاري في الصؼ والتي منيا:

 .١إعطاء جميع المتعمميف فرصة لمتحدث بصوت مرتفع عما لدييـ مف أفكار.

 .٢ضرورة األخذ بعيف االعتبار أفكار المفكريف الجيديف مع األقؿ جودة؛ ألنيا تعتبر جزءاً مف مراحؿ التفكير.
 .٣تشجيع النقاش الحر والحوار والدفاع عف آراء معينة وحموؿ معينة.

 .٤خمؽ بيئة غير ميددة وبيئة تعاونية داخؿ الصؼ لضماف نجاح التمريف.
 .٥عدـ التسرع في الحكـ عمى جواب المتعمميف.

 .٦تشجيع المتعمميف األكثر انطوائية عمى إعطاء جواب ما.
 .٧تقديـ التغذية الراجعة لكؿ متعمـ بعد انتياء التماريف.

 .٨الطمب مف المتعمميف سريعي اإلجابة خمؽ أفكار جديدة مف بنات أفكارىـ ،ومقارنتيا مع ما تـ إنجازه مف

أفكار في التمريف.

 .٩إعطاء المتعمميف تماريف توسع عقوليـ؛ بحيث تكوف ىذه التماريف ليا مجموعة مف األجوبة الصحيحة بدالً

مف إجابة واحدة.

 . ١٠تقديـ مثاؿ تطبيقي حي إلحدى ميارات التفكير إما عمى الموح أو عمى كرتوف واسع الحجـ.
 . ١١أف يبيف المعمـ لممتعمميف الفائدة المتوخاة مف ميارات التفكير مثؿ :االستمتاع بيا ،أو التدرب عمى اتخاذ

الق اررات وحؿ المشكبلت.

ويرى الباحث أف إف استخداـ التعمـ النشط داخؿ الصؼ مف قبؿ المعمـ يستمزـ إحداث تغير في دوره

والذي يتناسب مع األدوار السابؽ ذكرىا والتي تؤدي إلى تنمية التكفير االبتكاري بحيث يصبح أكثر انسجاماً

مع فمسفة ىذا التعمـ ومبادئو.

 العوائق التي تواجو المعمم الفمسطيني في تنمية ميارات التفكير االبتكاري داخل الغرفة الصفية
 .1عدـ تخصص المعمـ بالمواد التي يدرسيا المعمـ.
 .2كثرة األعباء التدريسية الممقاة عمى عاتؽ المعمـ.

 .3استخداـ أساليب التعميـ القامة عمى الحفظ والتمقيف.
 .4طوؿ المناىج الدراسية وازدحاميا بالمعمومات.

 .5عدـ اىتماـ المناىج المدرسية بالجوانب التطبيقية والعممية.
 .6عدـ تعزيز المناىج الدراسية ألساليب التعمـ الحديثة.
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 .7عدـ تعرض المناىج المدرسية ألساليب التقييـ التي تثير التفكير.
 .8عدـ تعرض المناىج المدرسية لممشكبلت التي تبلمس الحياة.
 .9إشغاؿ المعمـ باألعماؿ اإلدارية الروتينية والمتكررة مف ِقبؿ إدارة المدرسة .
 .11ضغط المعمميف الزمبلء عمى المعمـ الذي يطبؽ ميارات التفكير في أسموبو التدريسي مقابؿ سموكيـ
التقميدي.

 .11عدـ توفر المكتبات المدرسية الغنية بالكتب والمراجع التي تسيـ في تنمية ميارات التفكير العممية.
 .12إلزاـ المعمـ بالمواد والممخصات التي ستعرقؿ تنفيذ النشاطات التي تنمي التفكير االبتكاري.
 .13إدارة المدرسة التسمطية التي تسيـ في خمؽ اتجاىات سمبية لدى المعمـ تجاه المدرسة.
 .14قمة وعي أولياء األمور باألنشطة التي تثير التفكير االبتكاري لمطبلب.

 .15عدـ تعرض المناىج الدراسية لؤلنشطة التي تثير التفكير االبتكاري( .زامل) 211 – 281 : 3122 ،
ويرى الباحث أف وجود المعمـ المؤىؿ والفعاؿ يمثؿ أىـ عناصر نجاح عممية التفكير المرغوبة فييا،

وينبغي عمى المعمـ أف يكوف ممماً بخصائص التفكير الفعاؿ وقدراتو المتنوعة ،وقاد اًر عمى استخداـ تعبيرات

وألفاظ مرتبطة بميارات التفكير وعممياتو ،كما ينبغي عميو ضرورة تجنب استخداـ األلفاظ التي تحد مف عممية
التفكير .فبذلؾ يساعد المتعمـ عمى المشاركة بفاعمية في كافة أنشطة التعميـ ،واإلقباؿ عمى ذلؾ برغبة ونشاط
حتى يعتادوا االستقبلؿ في الفكر والعمؿ واالعتماد عمى الذات.
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 المحور الرابع :تكنولوجيا التعميم والتصميم التعميمي لمبرامج التعميمية:

ارتبط مفيوـ التكنولوجيا بالصناعات لمدة تزيد عمى القرف والنصؼ قبؿ أف يدخؿ المفيوـ لمتربية

والتعميـ ،ومر المفيوـ بعدة مراحؿ حتى وصؿ إلى ما يعرؼ اآلف بتكنولوجيا التعميـ ،وحددىا ميدي ()2012

في المراحؿ التالية:

 .1وسائل سمعية بصرية :حيث ارتبطت التسمية في حاستي السمع والبصر ،وكاف استخداـ الوسائؿ التعميمية
لمعرض أكثر مف التوظيؼ في مضموف الدروس ،وقد تركز وجودىا كثي اًر في معارض المدرسة والحائط.

 .2وسائل تعميمية معينة :حيث تمثؿ دور الوسائؿ التعميمية بالدور الثانوي ،حيث يستخدميا المعمـ وقتما شاء
وكيفما أحب ،وبالتالي تعتبر مساعدة لممعمـ يستعيف بيا إذا أراد ذلؾ.

 .3مرحمة اال تصال التربوي :حيث تطور مفيوـ االتصاؿ وترتب عمى ظيوره مفردات جديدة يجب إعطائيا
االىتماـ عند اختيار الوسائؿ التعميمية وىي :المرسؿ والمستقبؿ (المعمـ والمتعمـ) ووسيمة االتصاؿ

(الوسيمة التعميمية) ،ومف ىنا يبرز مفيوـ تصميـ التعميـ الذي َميد لظيور مصطمح تكنولوجيا التعميـ.
 .4تكنولوجيا التعميم :يعد مفيوـ التكنولوجيا مف المفاىيـ األساسية الني شكمت مجاؿ تكنولوجيا التعميـ فعندما
ينظر إلى التكنولوجيا عمى أنيا المنتجات مف األجيزة واألدوات كاف مجاؿ تكنولوجيا التعميـ ىو مجرد

استخداـ بعض أو تمؾ المنتجات في عممية التعميـ والتدريس ،ومف ثـ كاف التعميـ تكنولوجياً بالقدر الذي
يعتمد فيو عمى تمؾ األجيزة واآلالت ،ولما تغيرت النظرة إلى التكنولوجيػا ،وتطور مفيوميا ،أصبح يتضمف

األساليب والطرائؽ جنبا إلى جنب في تكامؿ مع األجيزة واآلالت ونتيجة ذلؾ كاف تطور مفيوـ تكنولوجيا

التعميـ.

 العالقة بين تكنولوجيا التعميم والتصميم التعميمي لمبرامج التعميمية
عرؼ الجزار ( )9 :2000تكنولوجيا التعميـ أنيا عممية متكاممة تقوـ عمى تطبيؽ ىيكؿ مف العمؿ

والمعرفة عف التعمـ اإلنساني واستخداـ مصادر تعمـ بشرية وغير بشرية تؤكد عمى نشاط المتعمـ وفرديتو
بمنيجية أسموب المنظومات لتحقيؽ األىداؼ التعميمية والتوصؿ إلى تعمـ أكثر فاعمية.
أما اليونسكو فعرفت تكنولوجيا التعميـ عمى أنيا منحى نظامي لتصميـ العممية التعميمية وتنفيذىا
وتقويميا ككؿ ،تبعاً ألىداؼ محددة نابعة مف نتائج األبحاث في مجاؿ التعميـ واالتصاالت البشري مستخدمة

الموارد البشرية وغير البشرية مف أجؿ إكساب التعميـ مزيداً مف الفاعمية(.الحيمة.)19 :2002 ،

مما سبؽ يتضح لنا أنو ال يمكف الفصؿ بيف النظرية والتطبيؽ فتكنولوجيا التعميـ مجاؿ يتناوؿ

المدخبلت ثـ ألجؿ إخراجيا بالشكؿ المطموب يتضمف خبللو توظيؼ مجموعة مف العمميات عمى المدخبلت
(التحميؿ  -التصميـ – التطوير – التنفيذ – التقويـ) ثـ النواتج أو المخرجات والتغذية الراجعة.
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النظرية

التصميم التعليمي

التطبيق

العملٌات
التحليل التقويم
المدخالت

التصميم

التطوير

التنفيذ

المخرجات

التغذٌة الراجعة
الشكل) :3 2.3مكونات تكنولوجٌا التعلٌم

يػػرى كامػػب ( )Kemp, 1985: 20-21أنػػو يجػػب م ارعػػاة اإلجابػػة لثبلثػػة عناصػػر أساسػػية فػػي مفيػػوـ
تكنولوجيا التعميـ عند تصميـ المقرر وىذه العناصر ىي:
 .1ما الذي ينبغي أف يتعممو الطالب؟ (األىداؼ).
 .2مػػا المصػػادر واألسػػاليب والوسػػائؿ التعميميػػة األكثػػر مواءمػػة لتحقيػػؽ مسػػتويات الػػتعمـ المرغوبػػة؟ (المصػػادر
واألنشطة التعميمية).
 .3كيؼ ومتى نعرؼ أف أنواع التعمـ المرغوب تحقيقيا قد حدث بالفعؿ؟ (التقويـ)؟
وعمػػى الػػرغـ مػػف أف عمميػػة التصػػميـ التعميمػػي تتطمػػب فػػي بػػداياتيا قػػد اًر مػػف الجيػػد إال أنيػػا فػػي نيايػػة
المطاؼ ترتقي بالعممية التعميمية ،وتساعد كبلً مف المعمـ والمتعمـ عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة بدقة وسػرعة،
وبأقؿ جيد وتكمفة.
سرعة

التصمٌم
التعلٌمً

تحقٌق
األهداف بـــ

أقل جهد
أقل تكلفة

دقة
الشكل(: 4)2.4أهمٌة التصمٌم التعلٌمً

وعرؼ الجزار ( )9 ،2000التصػميـ التعميمػي بأنػو تطبيػؽ أحػد نمػاذج التصػميـ التعميمػي لمتوصػؿ إلػى
برنامج تعميمي في شكؿ منظومة تعميمية محددة األىداؼ والمحتوى ،والطرائؽ واألساليب التعميمية.
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فػػي حػػيف يػػرى خمػػيس (  )58 ،2007أف نمػػوذج التصػػميـ التعميمػػي ىػػو تصػػور عقمػػي مجػػرد لوصػػؼ
اإلجراءات والعمميات الخاصة بتصميـ التعميـ وتطويره ،والعبلقات التفاعمية المتبادلة بينيا وتمثيميا إما كما ىػي
أو كما ينبغي أف تكوف ،وذلؾ بصورة مبسطة .في شكؿ رسـ خطي مصحوب بوصؼ لفظي.
 نماذج التصميم التعميمي :Instructional Design Models
ىناؾ عدة نماذج لمتصميـ التعميمي ،تتراوح درجاتيا بيف البسيط والمعقد ،ومع ذلؾ فجميعيا يتكػوف مػف
عناصر مشتركة تقتضييا طبيعة العممية التربوية.
وسيتـ ذكر أسماء النماذج  ،ثـ التعرؼ عمى نموذج  ADDIEالذي تـ استخدامو فػي الد ارسػة لتصػميـ
البرنامج المقترح.
 .1نموذج كمب (.)Kamp
 .2نموذج حمدي.

.3نموذج ونج ورولرسون (.)Weng &Raulerson
.4نموذج ديك وكاري (.)Dick & cary
.5نموذج الجزار .2002

.6نموذج محمد عطية خميس.

.7النموذج العام (آدي) لتصميم التعميم (:)ADDIE

الشكل ( :5)2.5النموذج العام (آدي) لتصمٌم التعلٌم ()ADDIE
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وارتأى الباحػث اسػتخداـ النمػوذج العػاـ (آدي) لتصػميـ التعمػيـ ( )ADDIEفػي تصػميـ البرنػامج المقتػرح
ليذه الدراسة ،وذلؾ لممبررات التالية:
 .1شموؿ النموذج عمى كافة المراحؿ والخطوات لمتصميـ التعميمي بما يتفؽ ومدخؿ النظـ.
 .2عممية التصميـ لمبرامج وفقاً لمنموذج تتـ بصورة دائرية تفاعمية وليس بصورة خطية ذات اتجاه واحد.
 .3مراعاة النموذج لمتكامؿ بيف نظريات التعميـ المختمفة ،كونو يصمح لممدراس السموكية والمعرفية والبنائية.
 .4اتساـ النموذج بالبساطة والوضوح والشموؿ.
 .5مناسبة النموذج لتصميـ البرامج التعميمية ذات المجيود الفردي والجماعي في نفس الوقت.
 .6اتصاؿ مرحمة التقويـ بكافة المراحؿ مما يعني استم اررية وسيولة عممية المراجعة والتطوير.
إن نظرة مبدئية عمى النموذج العام (آدي) تكشف لنا بصورة مجممة عن عدة أمور أساسية:
 يتكػػوف النمػػوذج العػػاـ لتصػػميـ التعمػػيـ  ADDIE Modelمػػف خمػػس م ارحػػؿ رئيسػػة اسػػتمد النمػػوذج اسػػمو
منيا ،وىي كاآلتي:
 .1التحميؿ Analysis

A

 .2التصميـ Design

D

 .3التطوير Development

D

 .4التنفيذ Implementation

I

 .5التقويـ Evaluation

E

 جميع نماذج تصميـ التعميـ تدور حوؿ ىذه المراحؿ الخمسة الرئيسة ،ويكمف االختبلؼ في نماذج التصميـ
التعميمي بحسب التوسع في عرض مرحمة دوف األخرى وفيما يمي عرض ليذه المراحؿ:
 .1التحميل :Analysis
مرحمػػة التحميػػؿ تمثػػؿ حجػػر األسػػاس لجميػػع المرحػػؿ األخػػرى لتصػػميـ التعمػػيـ ،وخػػبلؿ ىػػذه المرحمػػة يػػتـ
تحديد المشكمة ،ومصدرىا ،والحموؿ الممكنة ليا .وقد تشمؿ ىذه المرحمة أساليب البحث مثػؿ تحميػؿ الحاجػات،
تحميػػؿ الميػػاـ ،وتحميػػؿ المحتػػوى ،وتحميػػؿ الفئػػة المسػػتيدفة .وتشػػمؿ مخرجػػات ىػػذه المرحمػػة فػػي العػػادة أىػػداؼ
التػػدريس ،وقائمػػة بالميػػاـ أو المفػػاىيـ التػػي سػػيتـ تدريسػػيا ،وتعريفػاً بالمشػػكمة والمصػػادر والمعوقػػات وخصػػائص
المتعمـ وتحديد ما يجب فعمو ،وتكوف ىذه المخرجات مدخبلت لمرحمة التصميـ.
وفي ىذه المرحمة يتـ تحديد ما يمي:

 oتحميؿ الميمة:

 تحديد الغاية التعميمية (اليدؼ العاـ مف الدرس).81

 تحديد المحتوى العممي. -تحديد المصادر والمراجع.

 oتحميؿ خصائص المتعمميف :ويتضمف تحديد الخصائص العامة لممتعمميف والسموؾ المدخمي.
o

تحمي ػػؿ الحاج ػػات :د ارس ػػة اإلمكاني ػػات المادي ػػة والبشػ ػرية لمعرف ػػة الص ػػعوبات والقي ػػود قب ػػؿ الب ػػدء ف ػػي إنت ػػاج

الوسيمة.

 oتحميؿ السياؽ :مكاف وزماف تطبيؽ المنتج التعميمي.
 .2التصميم :Design

وى ػػي عممي ػػة ترجم ػػة التحمي ػػؿ إل ػػى خطػ ػوات واض ػػحة قابم ػػة لمتنفي ػػذ وذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ وض ػػع المخطط ػػات
والمسودات األولية لتطوير المنػتج التعميمػي ،وتتضػمف ىػذه المرحمػة األسػاليب واإلجػراءات والتػي تتعمػؽ بكيفيػة
تنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ ،وتشمؿ مخرجاتيا ما يأتي:
 صياغة األىداؼ التعميمية سموكياً وترتيب تتابعيا. -تصميـ األنشطة وتسمسؿ التعمـ.

 تحديد االستراتيجية التعميمية المناسبة إليصاؿ المحتوى وتحقيؽ األىداؼ. -اختيار نوع الوسيمة التعميمية المناسبة لكؿ ىدؼ.

 .3التطوير : Development

يتـ في مرحمة التطػوير ترجمػة مخرجػات عمميػة التصػميـ مػف مخططػات وسػيناريوىات إلػى مػواد تعميميػة
حقيقيػػة ،فيػػتـ فػػي ىػػذه المرحم ػة تػػأليؼ وانتػػاج مكونػػات الموقػػؼ أو المنػػتج التعميمػػي ،وخػػبلؿ ىػػذه المرحمػػة يػػتـ
تطوير التدريس وكؿ الوسػائؿ التعميميػة التػي ستسػتخدـ فيػو ،وأيػة مػواد أخػرى داعمػة ،وقػد يشػمؿ ذلػؾ األجيػزة
) (Hardwareوالبرامج ).(Software
 .4التنفيذ (التطبيق) :Implementation
يتـ في ىذه المرحمة عممية تطبيؽ الوسيمة التعميمية في الواقع بشػكؿ فعػاؿ ،سػواء كػاف ذلػؾ فػي الصػؼ،
أو ب ػػالتعمـ اإللكترون ػػي والتعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد ،وبنياي ػػة ى ػػذه المرحم ػػة يج ػػب أف ي ػػتـ تحق ػػؽ تعم ػػـ الط ػػبلب واتق ػػانيـ
لؤلىداؼ المحددة مسبقاً.
 .5التقويم :Evaluation

فػػي ىػػذه المرحمػػة يػػتـ قيػػاس مػػدى كفػػاءة وفاعميػػة الت ػدريس ،والحقيقػػة أف التقػػويـ يػػتـ خػػبلؿ جميػػع م ارحػػؿ

المرحػػؿ األربعػػة السػػابقة وبينيػػا وبعػػد التنفيػػذ ،وقػػد يكػػوف التقػػويـ تكويني ػاً أو
عمميػػة تصػػميـ التعمػػيـ ،أي خػػبلؿ ا
ختامياً.
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 oالتقويـ التكويني  :Formative Evaluationوىو تقػويـ مسػتمر أثنػاء كػؿ مرحمػة وبػيف الم ارحػؿ المختمفػة،
وييدؼ إلى تحسيف إنتاج الوسيمة التعميمية قبؿ وضعيا بصيغتيا النيائية.
 oالتقويـ الختػامي  :Summative Evaluationويكػوف فػي العػادة بعػد االسػتخداـ الفعمػي لمبرنػامج التعميمػي
أو الوسيمة التعميميػة ،ويقػيـ ىػذا النػوع الفاعميػة الكميػة لمتػدريس ،ويسػتفاد مػف التقػويـ النيػائي فػي اتخػاذ قػرار
حوؿ تبني البرنامج التعميمي الذي تـ تقييمو واالستمرار في التدريس مف خبللو أو التوقؼ عف ذلؾ.
ويػػرى الباحػػث بعػػد اسػػتعراض مػػا سػػبؽ أف التصػػميـ عمميػػة مسػػتمرة ،حيػػث تتسػػـ الم ارحػػؿ المختمفػػة فػػي

النموذج العاـ باالستم اررية طيمػة عمميػة تطػوير الموقػؼ أو المنػتج التعميمػي ،بمعنػى أف اإلجػراءات التػي تشػتمؿ
عمييػػا مرحمػػة مػػا ال تنتيػػي باالنتقػػاؿ إلػػى المرحمػػة التاليػػة ،بػػؿ إنػػو يمكػػف العػػودة إلييػػا م ػرات عديػػدة أثنػػاء عمميػػة

التصػػميـ فػػي ضػػوء التغذيػػة الراجعػػة ونتػػائج التقػػويـ التكػػويني إلجػراء التعػػديبلت البلزمػػة لموصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ مػػا

يمكف الوصوؿ إليو في المنتج التعميمي.

 المراحل التفصيمية لنموذج (:)ADDIE

الشكل(:6)2.6المراحل التفصٌلٌة لنموذج ()ADDIE
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الدراسات السابقة

 الوحىر األول :دراسات جناولث براهج هقحرحة قائوة على اسحخذام
حقائب االلكحرونٍة
 الوحىر الثانً دراسات جناولث فاعلٍة براهج هقحرحة على جنوٍة
الحفكٍر االبحكاري فً الوىاد الوخحلفة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة فاعمية توظيؼ برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات
االلكترونية عمى تنمية التحصيؿ والتفكير االبتكاري في وحدة العالـ الرقمي مف مادة التكنولوجيا لمصؼ التاسع،

مما تتطمب مف الباحث االطبلع عمى الدراسات السابقة لبلستفادة منيا في تناوؿ متغيرات الدراسة المستقمة

المتمثمة في برامج مقترحة قائمة عمى الحقائب االلكترونية والمتغيرات التابعة المتمثمة في التحصيؿ والتفكير
االبتكاري في مادة التكنولوجيا ،مما يساعد عمى وضوح الرؤية في الدراسة وتدعيميا.
وعمى ىذا تـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى محوريف ىما:

المحور األوؿ :دراسات تناولت فاعمية برامج مقترحة قائمة عمى استخداـ وتصميـ حقائب االلكترونية مختمفة
عمى بعض المتغيرات.

المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير االبتكاري وطرؽ تنمية مياراتو والتحصيؿ في المواد المختمفة.
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المحور األول  :دراسات تناولت برامج مقترحة قائمة عمى استخدام حقائب تعميمية والكترونية.
 أوالً  :الدراسات العربية:

 .1دراسة مزيد (2015م):

تناولت الدراسة فاعمية استخداـ حقيبة الكترونية في تدريس وحدة البنية الجيولوجية والتضاريس عمى

التحصيؿ لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ،حيث قامت الباحثة بتصميـ حقيبة الكترونية في ضوء
النموذج العاـ لمتصميـ  ، ADDIEواستخدمت المنيج شبو التجريبي ،وتـ تطبيؽ اختبار تحصيمي عمى عينة

الدراسة المكونة مف مجموعتيف ضابطة وتجريبية تـ تدريس إحداىا بالطريقة العادية واالخرى باستخداـ الحقيبة
االلكترونية.

وكشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط التحصيؿ الدراسي لدى

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط التحصيؿ الدراسي لدى طالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي
لصالح المجموعة التجريبية ،كما وكشفت عف وجود أثر كبير لمحقيبة االلكترونية عمى

تحصيميف.

 .2دراسة مبارك (2014م):

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ الحقيبة االلكترونية القائمة عمى النظرية البنائية في تنمية

التحصيؿ الدراسي والميارات لمقرر قاعدة البيانات المقرر لمصؼ الثاني الثانوي ،واالتجاىات نحو الحقيبة

االلكترونية كنظاـ تعميمي متكامؿ ،حيث استخدمت الباحث المنيج شبو التجريبي ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى
تفوؽ الطالبات الذيف درسوا باستخداـ الحقيبة االلكترونية عمى الطالبات الذيف درسف باستخداـ الطريقة المعتادة

في األداء العممي لميارات قاعدة البيانات المقررة عمييـ موضوع البحث ،وىذا ما أوضحتو النتائج اإلحصائية
ووجود فرؽ داؿ احصائياً في القياس البعدي لبلتجاه نحو الحقيبة االلكترونية لدى المجموعة التجريبية.

 .3دراسة سفين (2014م) :
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ الفردي المدعـ بالحقيبة االلكترونية
لتنمية التفكير الرياضي والتحميؿ لدى طبلب الصؼ الثاني االعدادي ،واستخدـ الباحث في دراستو المنيج

الوصفي والمنيج شبو التجريبي ،وتكونت أدوات الدراسة مف قائمة ميارات التفكير الرياضي واختبار التفكير

الرياضي ،وبمغت عينة الدراسة (  )58طالب تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ( )31طالب ضابطة و ( )28طالب
تجريبية.

وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة

الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الرياضي لصالح طبلب المجموعة التجريبية ،ووجود

فروؽ دالة احصائياً بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار

التحصيؿ لصالح طبلب المجموعة التجريبية.
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 .4دراسة العتيبي( 2011م) :
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر حقيبة تعميمية عمى التحصيؿ الدراسي واتجاىاتيـ نحو الرياضيات لدى
طبلب المرحمة المتوسطة ،وقد اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي ،وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي
حسب تصنيؼ بموـ إضافة إلى مقياس المقوشي لبلتجاه نحو الرياضيات ،وتـ استخداـ مجموعتيف ضابطة

وتجريبية احداىما درست باستخداـ الحقيبة االلكترونية واالخرى باستخداـ الطريقة االعتيادية ،وقد اظيرت نتائج

الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية عف مستوى داللة  0.05بيف متوسط درجات تحصيؿ طبلب
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات تحصيؿ طبلب المجموعة الضابطة في التحميؿ البعدي االختبار

التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.
 .5دراسة حسين( 2008م) :

ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ حقيبة تعميمية مبرمجة في التعمـ المعرفي والمياري الذاتي
لئلرساؿ واالستقباؿ بالكرة الطائرة ،ومقارنتيا بالطريقة التقميدية .تكونت عينة الدراسة مف ) (30طالباً في

مدارس روضة المعارؼ األىمية وزعوا عمى مجموعتيف كؿ مجموعة ) (15طالباً ،حيث تعممت المجموعة

األولى (الضابطة) بالطريقة التقميدية ،في حيف تعممت المجموعة الثانية (التجريبية) بالطريقة الذاتية باستخداـ

الحقيبة التعميمية المبرمجة وتـ استخداـ بطاقة مبلحظات ثـ بعد التحميؿ اإلحصائي توصمت الدراسة إلى

النتائج اآلتية :أثرت الطريقتاف ايجابياً في تعمـ ميارتي اإلرساؿ واالستقباؿ ،كما تحسف القياس البعدي مقارنة

مع القبمي ،وكذلؾ أظيرت النتائج أفضمية التعمـ المعرفي والمياري الذاتي لئلرساؿ واالستقباؿ باستخداـ الحقيبة

المبرمجة مقارنة بالطريقة التقميدية  .وأوصى الباحث باستخداـ الحقيبة التعميمية المبرمجة في التعمـ المياري
والحركي.

 .6دراسة مجيد (2008م) :
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ التقنيات التعميمية الحديثة عمى التحصيؿ األكاديمي
لمطالب في مقرر االلكترونيات ومدى فاعمية حقيبة تعميمية لمفردات المقرر في حؿ المشكبلت التي يعاني

منيا الجانب اليندسي والتقني.

وأجريت الدراسة عمى طبلب قسـ التقنية اليندسية ،واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي  ،وتكوف

الدرسة مف طبلب قسـ تقنية اليندسة الكيربائية في كمية بور تسوداف التقنية ،تـ اختيار طبلب الفصؿ
مجتمع ا

لمدرسة والبالغ عددىـ (  ) 48طالب موزعيف عمى مجموعتيف :
الثاني لقسـ تقنية اليندسة الكيربائية كعينة ا
الدرسة قامت الباحثة بتصميـ
إحداىما كمجموعة تجريبية  ،واألخرى كمجموعة ضابطة .ولتحقيؽ أىداؼ ىذه ا

الحقيبة التعميمية وتابعت أثرىا عمى المجموعة التجريبية التي اعتمدتيا الد ارسة ،وأعدت لذلؾ االختبار القبمي
لمدرسة .وفي نياية التجربة تعرضت عينة الدراسة إلى االختبار البعدي لقياس مدى
واالختبار البعدي كأداة ا
الميارت سواء في خضوعيا لمبرنامج في الحقيبة التعميمية أو البرنامج التقميدي المتبع في
ا
تقدـ العينة في

تدريس مقرر االلكترونيات .وقد تـ الحصوؿ عمى نتائج االختبار باستخداـ النسبة المئوية كوحدة لقياس نسبة
87

الطبلب الذيف اجتازوا درجة القطع المحددة إلى العدد الكمي لمطبلب مضروباً ب  100الستنتاج الفروؽ بيف

الزئي والتائي لتحميؿ التبايف بيف المجموعتيف.
المجموعة الضابطة والتجريبية  ،واستخداـ االختبار ا

وتوصمت الباحثة إلى وجود فروؽ حقيقية ذات داللة إحصائية في التحصيؿ الدراسي في مقرر

االلكترونيات لصالح المجموعة التجريبية.
 .7دراسة العجموني وأبو زينة( 2006م) :
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر كؿ مف طريقة التدريس

(

حقائب تعميمية محوسبة وعادية ) في تحصيؿ

طالبات المرحمة الثانوية في مادة الفيزياء واتجاىاتيـ نحو الحقيبة التعميمية المحوسبة ،حيث اتبع الباحث في
دراستو المنيج التجريبي ،واستخدـ لذلؾ مقياس االتجاه واختبار تحصيؿ ،وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف
78طالباً وطالبة موزعيف عمى ثبلث مدارس ثانوية ،وقد أظيرت نتائج التحميؿ أف ىناؾ فروقاً ذات داللة

إحصائية عمى تحصيؿ العينة تعزى لطريقة التدريس ولصالح الحقيبة التعممية المحوسبة ،وكشفت ايضاً وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ العينة يعزي لمجنس والى التفاعؿ بيف الطريقة والجنس ،ولـ تكشؼ عف
وجود فروؽ دالة إحصائياً في اتجاىات طالبات المجموعة التجريبية نحو الحقيبة.

 ثانياً  :الدراسات األجنبية :
 .8دراسة كوشاني وآخرون ( )Kashani &others 2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج مقترح لتطوير ميارة حؿ المشكبلت لدى الطبلب الموىبيف

في المرحمة االبتدائية حيث تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ،وتـ استيداؼ (  )129طالبة مف الطالبات

المواتي خضعف لمبرنامج كمجموعة تجريبية ومجموعة أخرى مكونة مف ( )129طالبة كمجموعة ضابطة لـ

تخضع لمبرنامج المقترح ،وقد تـ استخداـ اختبار تورانس بنسخة  2008و 1998لكمتي المجموعتيف ،حيث

أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في جميع متغيرات االبداع .
 .9دراسة الشومن وآخرون(Luchoomun.etal.2010):

ىدفت ىذه الدراسة الى إبراز أىمية الحقيبة االلكترونية بوصفيا نيجاً مبتك اًر لمتعمـ االلكتروني ،وقد

استخدـ الباحثوف لذلؾ استقصاء لطالبات المراحؿ الدراسية المختمفة ) االبتدائي  -االعدادي – الثانوي (

لمعرفة انطباعاتيـ نحو الحقيبة االلكترونية ،حيث اتبع الباحثوف في دراستيـ المنيج الوصفي ،و بمغ عدد أفراد
العينة  300طالب وطالب .

وتوصؿ الباحثوف الى أف استخداـ الحقيبة االلكترونية يعمؿ عمى تطوير بيئة التعمـ االفتراضية.
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 .10دراسة كنت وآخرون )(Knight & other,2008
ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد العبلقة بيف استخداـ الحقيبة االلكترونية ومشاركة الطالبات ونجاحيف
في التعمـ والتغذية الراجعة وذلؾ بيدؼ تحسيف النتائج وطرؽ التدريس ،واتبع الباحثوف في دراستيـ المنيج
الوصفي ،واستخدموا اختبار تحصيمي ومقياس لبلتجاه نحو العموـ كأدوات لمدراسة ،وطبقت عمى عينة مف
طالبات المرحمة الثانوية والتي بمغ عددىا  25طالب وطالبة .

وأسفرت النتائج عف أف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف مختمؼ الوسائؿ المستخدمة في الحقيبة وبيف متوسط

درجات الفرد والساعات المكتسبة واالتجاه نحو مادة العموـ ،كما ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في
تحصيؿ الطالبات.
 .11دراسة تزكي وآخرون(Tezci & others . 2006) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس تأثير الحقيبة االلكترونية عمى بعض ميارات التفكير حيث استخدـ

الباحث المنيج شبو التجريبي وأجريت الدراسة عمى  54طالب ما بيف  15-14عاـ تـ تقسيميـ إلى
مجموعتيف ضابطة وتجريبية واستغرقت فترة الدراسة  4اشير حيث أظيرت نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الحقيبة االلكترونية .

المحور الثاني  :دراسات تناولت برامج مقترحة لتنمية ميارات التفكير االبتكاري والتحصيل في
المواد الدراسية المختمفة :
 أوالً  :الدراسات العربية:
 .12دراسة المشوخي (2015م) :
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية توظيؼ المتاحؼ في تنمية ميارات التفكير االبتكاري في مادة
الحاسوب االتجاه نحوىا لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي ،و قد تكونت عينة الدراسة مف (  ) 76طالبة
تـ اختيارىا بطريقة عشوائية مف مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية ج ؛ بحيث قسمت إلى مجموعتيف متكافئتيف

تجريبية ( )38طالبة وضابطة ( )38طالبة ،تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ المتاحؼ االفتراضية،
الدرسة استخدمت
بينما درست المجموعة التجريبية بالطريقة التقميدية (العروض التقديمية) ،ولتحقيؽ ىدؼ ا

الباحث األدوات التالية:

 .1اختبار التفكير االبتكاري.

 .2مقياس اتجاه الطالبات في الصؼ الخامس األساسي نحو مادة الحاسوب.

 SPSSلعينتيف مستقمتيف واستعانت الباحث ببرنامج الرزمة اإلحصائية ) (Tثـ تـ استخداـ اختبار
لتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا وتفسير النتائج ،وجاءت النتائج كما يمي:
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توجد فروؽ دالة احصائياً بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار

التفكير االبتكاري في مادة الحاسوب لصالح المجموعة التجريبية.

توجد فروؽ دالة احصائياً بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس

االتجاه نحو مادة الحاسوب لصالح المجموعة التجريبية.

 .3لبلستراتيجية التي توظؼ المتاحؼ االفتراضية حجـ تأثير كبير بمغ ( . )0.5

 .4وجود فاعمية لممتاحؼ االفتراضية في تنمية التفكير االبتكاري االتجاه نحو مادة الحاسوب لدى طالبات
الصؼ الخامس األساسي بمغت بحسب معامؿ الكسب لببلؾ ( )16 .1تقريباً ( .)2 .1
 .13دراسة السالموني ( 2013م) :
ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة أثر التدريس باستخداـ التعمـ االلكتروني القائـ عمى حؿ المشكبلت في
تنمية التحصيؿ والتفكير االبتكاري في مادة فف البيع والترويج لدى طبلب الثانوية التجارية ،وقد تكونت

المجموعة مف  50طالبة مف الصؼ الثالث الثانوي مف مدرسة بورسعيد الثانوية في جميورية مصر العربية
وتـ تقسيميا إلى مجموعتيف تجريبية  25طالبة وضابطة  25طالبة ،ودرسف الوحدة المعدة وفؽ التعمـ القائـ
عمى حؿ المشكبلت بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية ،واستخدمت الباحثة األدوات التالية :

أدوات المعالجة التجريبية  :الوحدة المعدة وفؽ التعمـ االلكتروني القائـ عمى حؿ المشكبلت ،أدوات القياس :
االختبار التحصيمي في وحدة العمبلء ،واختبار التفكير االبتكاري لنفس الوحدة ،ومف اىـ النتائج التي توصمت

إلييا الدراسة  :وجود فروؽ دالة احصائياً بيف متوسطي درجات الكسب لطالبات المجموعة التجريبية وطالبات
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي واختبار التفكير االبتكاري وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية في

كؿ اختبار.

 .14دراسة المشرفي (2013م):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ القصص الرقمية في تنمية التفكير االبتكاري ،واثارة

الدافعية لمتعمـ ،وتنمية التحصيؿ الدراسي لتبلميذ المدارس االبتدائية ،وألغراض الدراسة تـ استخداـ االختبار

التحصيمي ومقياس الدافعية لمتعمـ باإلضافة إلى مقياس التفكير االبتكاري .وقد توصمت الدراسة إلى فعالية

استخداـ القصص الرقمية في تنمية التفكير االبتكاري واثارة الدافعية لمتعمـ وتنمية التحصيؿ الدراسي في كؿ

مجموعة عمى حده ،حيث تـ استخداـ اختبار التفكير االبتكاري اعداد الباحث ،وقد أوصت الدراسة بالسعي
قدماً في إعداد برامج تدريبية لتنمية ميارات المعمميف في دمج القصص الرقمية في المناىج التعميمية بحيث
تصبح مناىج نشطة ،وتمكف التبلميذ أف يصبحوا متعمميف ذاتييف.

 .15دراسة صيام ( 2013م ) :
ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظرية تريز لتنمية التفكير االبتكاري

في مادة التكنولوجيا لدى طبلب الصؼ السابع األساسي ،وتحقيقاً لذلؾ استخدـ الباحث المنيج الوصفي
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التحميمي وقاـ ببناء أداة تحميؿ محتوى لتحميؿ محتوى الوحدة الثانية – الطاقة – مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ
السابع األساسي ،وذلؾ الستخراج ميارات التفكير االبتكاري وتحديد مدى توافرىا واالستفادة مف التحميؿ في
بناء البرنامج المقترح واختبار ميارات التفكير االبتكاري.

وقاـ الباحث ببناء البرنامج المقترح وعرضو عمى مجموعة مف السادة المحكميف والتأكد مف صبلحية

استخدامو ،ثـ استخدـ الباحث المنيج التجريبي لتجريب البرنامج المقترح عمى عينة الدراسة والوقوؼ عمى مدى
فاعمية البرنامج في تنمية بعض ميارات التفكير االبتكاري لدى عينة الدراسة ،حيث طبقت أدوات الدراسة عمى
عينة عشوائية مكونة مف (  ) ٨٥طالبة مف الصؼ السابع األساسي مقسمة إلى مجموعتيف المجموعة

التجريبية (  ) ٤٢طالبة والمجموعة الضابطة (  )٤٣طالبة ،وقاـ الباحث بالتأكد مف تكافؤ المجموعتيف وضبط
الدرسة وعزؿ المؤثرات الخارجية (العمر  -التحصيؿ في التكنولوجيا -العوامؿ االجتماعية والثقافية )
متغيرات ا

قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح .وبعد تطبيؽ البرنامج المقترح تـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكير االبتكاري البعدي،
واجراء المعالجات اإلحصائية عمى درجات التطبيؽ القبمي ودرجات التطبيؽ البعدي.
وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طبلب
المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير االبتكاري (الطبلقة– المرونة – اتخاذ القرار) الختبار التفكير
االبتكاري البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 .16دراسة الطاىر ( 2013م) :

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيقات برنامج الجودة التعميمية المعتمد مف إديكسؿ ( األنشطة –

المشاريع التعميميات الصغيرة – االختبارات القصيرة ) في تنمية ميارات التفكير االبتكاري والتحصيؿ الدراسي

حيث تـ تصميـ برنامج متكامؿ مكوف مف أنشطة تعميمية ومشاريع واختبارات قصيرة تـ اجراءىا عمى عينة مف

مجموعتيف ضابطة مكونة مف ( 31طالباً) وتجريبية مكونة مف ( )29طالباً في مدينة سييات التابعة لمنطقة
التعميـ في المنطقة الشرقية في المممكة العربية السعودية لمعاـ الدراسي  2013 – 2012ـ مف الصؼ

السادس االبتدائي  ،وبخصوص أدوات الدراسة فقد تـ استخداـ اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة " أ "

قبمياً وبعدياً واعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي واعتمدت عمى االساليب االحصائية تحميؿ التبايف
المصاحب واختبار ماف وتني.

وقد خمصت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف كمتي المجموعتيف في المتغيرات
التابعة في درجات اختبار التفكير االبتكاري في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية  ،بينما ال توجد
فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات تحصيؿ طبلب المجموعة التجريبية الفصؿ األوؿ والفصؿ الثاني ،وال
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات تحصيؿ طبلب المجموعة التجريبية الفصؿ الثاني ودرجات

المجموعة الضابطة في الفصؿ الثاني .
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 .17دراسة العوضي (  2013م ) :
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح في تنمية التحصيؿ والتفكير اإلبداعي في
مادة الجغرافية لمصؼ األوؿ المتوسط بمدينة جدة ،وتحقيقا لذلؾ استخدمت الباحثة النموذج شبو التجريبي حيث

تكونت عينة الدراسة مف  60طالبة ،واستعانت بأدوات الدراسة التي كانت عبارة عف اختبار تحصيمي مف
إعدادىا واختبار تو اررنس لمتفكير اإلبداعي صيغة األشكاؿ  ،اما األساليب اإلحصائية التي اتبعتيا فكانت
اختبار تحميؿ التبايف المصاحب ANCOVAومعامؿ ألفا كرونباخ ،وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة

إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في كؿ مف اختبار التحصيؿ واختبار التفكير
اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية.

 .18دراسة العمري ( 2012م) :
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار فاعمية برنامج محوسب في التربية اإلسبلمية في تنمية ميارات التفكير

االبتكاري لدى طبلب الصؼ السابع األساسي في المدارس األردنية ،تكونت عينة الدراسة مف  116طالب مف

طبلب الصؼ السابع األساسي قسموا إلى ثبلث مجموعات  :مجموعة ضابطة تكونت مف  18طالب و22

طالبة درست الفقو بطريقة التعمـ التشاركي المحوسب ،وتكونت ثانييما مف  15طالب و 23طالبة درست المادة
التعميمية ذاتيا بطريقة التعمـ الفردي المحوسب ،واستخدـ الباحث أدوات الدراسة المتمثمة في برنامج تعميمي

محوسب واختبار تورنس لمتفكير االبتكاري الصيغة المفظية أ  ،واتبع األساليب االحصائية تحميؿ التبايف الثنائي

واختبار شافيو لممقارنة بيف متوسطات نتائج المجموعات الثبلث.

وأظيرت النتائج أف ىناؾ فروؽ دالة احصائياً بيف متوسط درجات المجموعة الضابطة والتجريبية التي

درست بطريقة التعمـ الفردي المحوسب لصالح المجموعة التجريبية ،وفروؽ دالة احصائياً بيف متوسط درجات
المجموعة الضابطة والتجريبية التي درست بطريقة التعمـ التشاركي لصالح المجموعة التجريبية .

 .19دراسة غرٌب ( 2012م ) :
ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ برنامج وسائط فائقة قائـ عمى التفكير المنظومي لتنمية ميارات البرمجة
والتفكير االبتكاري لطبلب الدبموـ العاـ في التربية شعبة كمبيوتر تعميمي بمعيد الدراسات التربوية حيث تـ

تقسيـ عينة البحث إلى مجموعتيف ضابطة مف  28طالب وطالبة درست بالطريقة التقميدية وعينة تجريبية مف
 28طالب وطالبة درست بواسطة البرنامج حيث استخدمت لذلؾ ادوات البحث المكونة مف بطاقة مبلحظة
ومقياس لمتفكير االبتكاري إعداد الباحث حيث خمصت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف

المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية في ميارات البرمجة وميارات التفكير االبتكاري.
 .20دراسة عمر (2012م) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ مدخؿ العصؼ الذىني في تنمية التفكير االبتكاري

والتحصيؿ في مادة الجغرافيا لدى طالبات السابع األساسي في محافظة شماؿ قطاع غزة ،وتكونت عينة
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الدراسة مف ( )84طالبة ،تـ اختيارىا مف مدرسة بنات بيت الىيا اإلعدادية لبلجئات ،قامت الباحث ببناء
أداتي الدراسة ،والتي تمثمت في:

 .1اختبار تفكير إبداعي في الجغرافيا ،مف إعداد الباحث والذي تكوف مف(  )9أسئمة.
 .2اختبار تحصيمي في مادة الجغرافيا مف إعداد الباحث الذي تكوف مف (  ) 30بنداً اختيارياً.

وبخصوص عينة البحث فقد قامت الباحثة باختيار شعبتيف مف شعب الصؼ السابع األساسي بمدرسة بنات
بيت الىيا اإلعدادية (أ) لبلجئات عشوائياً ،و عددىا (  ) 84طالبة أحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية

وعددىا( )42طالبة ،واألخرى ضابطة وعددىا( )42طالبة ،وقد تأكدت الباحثة مف تكافؤ المجموعتيف بالرجوع

إلى سجبلت المدرسة ،وأعمار الطالبات ودرجات الطالبات.

استخدمت الباحثة وفقاً لطبيعة الدراسة المنيج شبة التجريبي ،حيث قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات الدراسة القبمية
والبعدية عمى المجموعتيف (التجريبية والضابطة) ،حيث تـ تدريس الدروس األولى مف الجزء األوؿ مف كتاب

الجغرافيا ألفراد عينة المجموعة الضابطة بالطريقة العادية ،في حيف درستيا المجموعة التجريبية بمدخؿ

العصؼ الذىني ،وقد تمت الدراسة في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي ( 2011ـ)  ،وقد قامت الباحث
باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة فروض الدراسة،

وقد كاف مف أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (( )α ≤ 0.05
) بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية (التي تدرس باألنشطة التي يعتمد عمييا مدخؿ العصؼ

الذىني) والمجموعة الضابطة ( التي تدرس بالطريقة المعتادة) في اختبار التفكير االبتكاري القبمي .كما توجد

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية (التي
تدرس باألنشطة التي يعتمد عمييا مدخؿ العصؼ الذىني) والمجموعة الضابطة (التي تدرس بالطريقة المعتادة)

في اختبار التفكير االبتكاري البعدي .كذلؾ توصمت الدراسة لوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف طالبات
المجموعة التجريبية (التي تدرس باألنشطة التي يعتمد عمييا مدخؿ العصؼ الذىني) والمجموعة الضابطة

(التي تدرس بالطريقة المعتادة) في كؿ ميارة مف ميارات التفكير االبتكاري(الطبلقة ،المرونة ،األصالة) في
اختبار التفكير االبتكاري القبمي واختبار التفكير االبتكاري البعدي وفي اختبار التحصيؿ في مادة الجغرافيا.

 .21دراسة الجمل (2012م) :
ىدفت الدراسة الى معرفة دور الحاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطبلب مف وجية نظر

معممي التكنولوجيا في مدارس مديرية التربية والتعميـ في جنوب الخميؿ وفقا لمتغيرات عدة ىي :الجنس والعمر

والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة وموقع المدرسة ،وكذلؾ التعرؼ عمى مستويات التفكير اإلبداعي لدى الطبلب

حسب كؿ ميارة مف ميارات التفكير اإلبداعي ،اتبعت الدراسة المنيجي الوصفي وتكوف مجتمع الدراسة مف

 160معمماً ومعممة ،وقد استخدمت الدراسة المسح الجامع لمجتمع الدراسة ،وقد استخدمت أداة الدراسة وىي

االستبانة المكونة مف ( )30فقرة لجمع البيانات ،وقد أشارت النتائج أف لمحاسب اآللي دو اًر متوسطاً في تنمية
التفكير اإلبداعي لدى الطبلب بشكؿ عاـ ،وأف أعمى درجات ميارات التفكير اإلبداعي مرتبة ترتيباً تنازلياً ىي
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 :ميارة المرونة ،ميارة التوسع وادراؾ التفاصيؿ ،ميارة الحساسية لممشكبلت أو الظواىر ،ميارتي الطبلقة
واألصالة .وتبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≤ 0.05في دور الحاسب
اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطبلب وفؽ متغيرات الجنس والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة وموقع

المدرسة .وقد خرجت الدراسة بعدد مف التوصيات.

 .22دراسة الدبش ( 2011م) :

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى أسموب التفكير االبتكاري في تدريس مبحث

التربوية الوطنية لرفع مستوى التحصيؿ لطبلب الصؼ التاسع األساسي في محافظة رفح ،وقد تكونت مجموعة

الدراسة مف ( )140طالب وطالبة حيث تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وتـ تطبيؽ الوحدة

الرابعة مف كتاب التربية الوطنية باستخداـ البرنامج المقترح عمى المجموعة التجريبية بينما درست المجموعة

الضابطة بالطريقة التقميدية ،واستخدمت الدراسة عدة أدوات منيا :االختبار التحصيمي واختبار التفكير

االبتكاري المتكافئ عمى مجموعة الدراسة قبمياً وبعدياً وذلؾ بيدؼ معرفة فاعمية أسموب التفكير االبتكاري لرفع
مستوى التحصيؿ لدى طبلب الصؼ التاسع.

ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة  :وجود فروؽ دالة احصائياً بيف متوسط درجات أفراد العينة

في اختبار التحصيؿ واختبار التفكير االبتكاري بيف طبلب المجموعة التجريبية طبلب المجموعة وذلؾ لصالح

المجموعة التجريبية في كؿ اختبار .
 .23دراسة الزايدي ( 2011م ) :

ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر التعمـ النشط في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيؿ الدراسي

بمادة العموـ لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط مقارنة بالطريقة التقميدية .

وتحقيقا ليدؼ الدراسة استخدمت الباحث منيجاً شبو تجريبي ،حيث طُبقت الدراسة عمى عينة بمغ حجميا

( )56طالبو مف طالبات الصؼ الثالث المتوسط في مدينة مكة المكرمة بالفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 2011ـ،
وزعت عمى مجموعتيف ؛ تكونت المجموعة التجريبية مف ( )٢٩طالبة ،والمجموعة الضابطة مف ( )٢٧طالبة.

وقد قامت الباحثة باستخداـ التعمـ النشط في وحدة "الشغؿ والطاقة " لممجموعة التجريبية ،أما

المجموعة الضابطة فقد درست بالتعمـ التقميدي ،وأخضعت المجموعتاف الختبار التحصيؿ الدراسي الذي تـ
إعداده مف قبؿ الباحث ؛ حيث تـ تطبيقو بعد ضبطو وتقنينو  ،والتأكد مف صدقو وثباتو ؛ واختبار التفكير
اإلبتكاري لتورانس الفئة ( ب ) وتـ تطبيقيما قبمياً وبعدياً .والختبار صحة فروض الد ارسػة ُعولجت بياناتو
إحصائياً؛ باستخػداـ اختبار(  ) Test-Tوتحميؿ التبايف المصاحب (. ) ANCOVA
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مػػستوى الداللػػة (  )α ≤ 0.05بيف متوسط

درجات المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير
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االبتكاري فيما يتعمؽ بقدرة الطبلقة  ،والمرونة  ،واألصالة  ،والتفاصيؿ  ،والقدرة الكمية لمتفكير االبتكاري وذلؾ
لصالح المجموعة التجريبية بعد ضبط التحصيؿ القبمي ،كما تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد

مػػستوى الداللػػة (  )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية  ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة
في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ في مادة العموـ عند المستويات المعرفية الدنيا والعميا ومستوى التحصيؿ

الكمي وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية بعد ضبط التحصيؿ القبمي .وتبيف وجود عبلقة ارتباطية بيف التفكير
االبتكاري والتحصيؿ الدراسي في مادة العموـ لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط عينة الدراسة .
 .24دراسة معمم (  2009م ) :
الدرسة إلى التحقؽ مف فعالية است ارتيجية مقترحة والتدريس بالحاسب اآللي عمى تنمية ميارات
ىدفت ا
التفكير االبتكاري في إكساب الطالبات المعممات في جامعة اـ القرى ميارات التدريس االبتكاري وكذلؾ فعالية
استرتيجية مقترحة والتدريس بالحاسب اآللي عمى تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى تمميذات الطالبات
ا

الدرسة حيث استخدمت الباحث النموذجيف التجريبي
المعممات في مدارس التربية العممية ،لتحقيؽ ىدفي ا
والتصميـ شبو التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف  60معممة و 150تمميذة مف تمميذات الصؼ األوؿ الثانوي

بالمدارس الحكومية في مدينة مكة المكرمة ،واستخدمت الباحث بطاقة مبلحظة لقياس ميارات التفكير
تورنس لمتفكير االبتكاري بصيغتيو األلفاظ واألشكاؿ ،وتـ استخداـ األساليب االحصائية
االبتكاري واختبار ا
 ANOVAوالتبايف المصاحب . ANCOVA

وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات مجموعة الطالبات

المعممات وكذلؾ مجموعة الطالبات الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية بيف كمي العينتيف.
 .25دراسة أىل (  2009م ) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد برنامج لتنمية اإلبداع لدى أطفاؿ محافظة غزة  ،ومعرفة أثر ىذا

البرنامج عمى تنمية اإلبداع بأبعاده األربعة ( الطبلقة  ،المرونة  ،األصالة  ،التفاصيؿ) وقد تكونت عينة
الدراسة مف (  ) ١٠أطفاؿ (إناث) مجموعة ضابطة  ،و ( ) ١٠أطفاؿ ( إناث) كمجموعة تجريبية تـ تطبيؽ
البرنامج عمييا ،وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية  ،وقد تـ تطبيؽ اختبار قبمي لمقياس التفكير االبتكاري
مف إعداد توارنس تـ ترجمتو لمعربية بواسطة سيد خير اهلل عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية  ،وتـ إعادتو
عمى المجموعة التجريبية والضابطة بعد انتياء البرنامج ،وكذلؾ تـ إعادتو بعد مرور أسبوعيف ،وتـ جمع
وتحميؿ البيانات لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي ولمتعرؼ إلى حجـ تأثير البرنامج.

أفرد
وقد تـ التوصؿ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير االبتكاري بيف ا

المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية .كما تبيف وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية في مستوى التفكير االبتكاري لدى أفراد المجموعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده لصالح

التطبيؽ البعدي.
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 .26دراسة سرور ( 2008م ) :
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر توظيؼ بعض المستحدثات التكنولوجية في تنمية بعض ميارات
التفكير االبتكاري في التكنولوجيا لدى طبلب الصؼ التاسع بغزة حيث تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي

لتحميؿ المنياج ثـ تحديد ميارات التفكير االبتكاري إلثرائيا بالمستحدثات التكنولوجية المناسبة ،وتكونت الدراسة

مف مقياس التفكير االبتكاري مف إعداد الباحث ،وبطاقة مبلحظة لبرنامج البوربوينت وبطاقة مبلحظة لبرمجية

الفرونت بيج حيث تـ التأكد مف معامبلت الصدؽ والثبات لممقاييس السابقة ،وبمغت عينة الدراسة ( ) 90طالبة

مف طالبات المرحمة االعدادية قسمت إلى ضابطة وتجريبية باختبار قبمي وبعدي وبعد انتياء التجربة تـ تطبيؽ
المقاييس البعدية حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية تُعزى
لتوظيؼ بعض المستحدثات التكنولوجية في تنمية بعض ميارات التفكير االبتكاري في التكنموجيا والمتمثمة في

(المبلحظة– التصميـ – الطبلقة – المرونة – الحساسية لممشكبلت – ادراؾ التفاصيؿ – التخيؿ – األصالة).

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف خبلؿ استعراض الدراسات والبحوث في المحاور السابقة اتضح ما يمي:


من حيث الفترة الزمنية:
ت ػ ػ ػػـ اختي ػ ػ ػػار الد ارس ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػابقة م ػ ػ ػػف فتػػ ػ ػرات زمني ػ ػ ػػة متباين ػ ػ ػػة ،فكان ػ ػ ػػت أولي ػ ػ ػػا د ارس ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػودة (،)2000

وآخرى ػ ػػا د ارس ػ ػػة كوش ػ ػػاني وآخ ػ ػػروف ( ، )2017مم ػ ػػا ي ػ ػػدؿ وبش ػ ػػكؿ واض ػ ػػح عم ػ ػػى زي ػ ػػادة االىتم ػ ػػاـ باس ػ ػػتخداـ
التقني ػ ػػات الحديث ػ ػػة ( :الحاس ػ ػػوب والحقائ ػ ػػب التعميمي ػ ػػة والبػ ػ ػرامج التعميمي ػ ػػة القائم ػ ػػة عم ػ ػػى التكنولوجي ػ ػػا الحديث ػ ػػة)
في التعميـ.


من حيث األىداف:
ىدفت معظـ دراسات المحور األوؿ إلى التعرؼ عمى فاعمية وتأثير توظيؼ الحقائب االلكترونية في

(التحصيؿ – -الميارات – االتجاىات) ،كما ورد في دراسة (مزيد (2015ـ ) ،مبارؾ ( 2014ـ ) ،سفيف

(2014ـ) ،العتيبي (2011ـ) ،حسيف (2008ـ) ،مجيد (2008ـ) ،العجموني وأبو زينة(  2006ـ ) ،كوشاني
وآخروف ( )2017الشومف وآخروف (2010ـ) ،كنت وآخروف(2008ـ)  ،تزكي وآخروف ( 2006ـ ) ،عودة

(2000ـ).


كما ىدفت دراسات المحور الثاني إلى التعرؼ عمى فاعمية/أثر استخداـ الحاسوب – البرامج المقترحة
– المستحدثات التكنولوجية – التعمـ النشط – العصؼ الذىني

عمى تنمية متغيرات مختمفة تتمثؿ في

(التحصيؿ  -التفكير االبتكاري – الميارات – االتجاىات) ،كما ورد في دراسة كؿ مف  :المشوخي (2015ـ)،
السبلموني ( 2013ـ) ،المشرفي ( 2013ـ)  ،صياـ ( 2013ـ ) ،الطاىر (  2013ـ ) ،العوضي (
 ، )2013العمري (  2012ـ ) ،غريب ( 2012ـ ) ،الجمؿ (2012ـ) ،عمر ( 2012ـ)  ،الزايدي (
2011ـ )  ،الدبش ( 2011ـ) ،أىؿ (  2009ـ )  ،معمـ (  2009ـ ) ، ،سرور (  2008ـ ) .
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ىػ ػػدفت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة إلػ ػػى التعػ ػػرؼ عمػ ػػى فاعميػ ػػة توظيػ ػػؼ برنػ ػػامج مقتػ ػػرح قػ ػػائـ عمػ ػػى اسػ ػػتخداـ حقيبػ ػػة

الػ ػػدارات االلكترونيػ ػػة عمػ ػػى تنميػ ػػة التحصػ ػػيؿ والتفكيػ ػػر االبتكػ ػػاري لػ ػػدى طػ ػػبلب الصػ ػػؼ التاسػ ػػع بغ ػ ػزة ،وبيػ ػػذا
تتفػ ػػؽ مػ ػػع د ارسػ ػػات المحػ ػػور األوؿ فػ ػػي المتغيػ ػػر المسػ ػػتقؿ (الب ػ ػرامج القائمػ ػػة عمػ ػػى حقائػ ػػب الكترونيػ ػػة) ،ومػ ػػع
دراسات المحور الثاني في المتغير التابع (تنمية التحصيؿ وتنمية التفكير االبتكاري).


من حيث عينات الدراسة:
تنوعػػت عينػػات الد ارسػػات السػػابقة ،حيػػث شػػممت م ارحػػؿ د ارسػػية مختمفػػة ،باإلضػػافة إلػػى وجػػود بعػػض
الدراسات التي تناولت المعمميف كعينة لمدراسة ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدول 2جدول ( :)3.1أنواع العٌنات فً الدراسات السابقة

المرحمة
ما قبؿ المدرسة
المرحمة االبتدائية
المرحمة اإلعدادية
المرحمة الثانوية

الدراسات
(أىؿ  ، 2009حسيف )2008
(كوشػاني وآخػروف  ،2017معمػـ  ، 2009الطػاىر  ،2013المشػرفي ،2013المشػوخي
 ،2015دراسة الشومف وآخروف )2006
(مزيد ،2015العوضي  ،2013الزايدي  ، 2011العتيبي ،2011الدبش  ،2011عمػر
،2012العمري  ،2012صياـ  ،2013تزكي وآخروف  ،2006سرور.)2008
(سػ ػ ػ ػ ػػفيف  ،2014السػ ػ ػ ػ ػػبلموني  ،2013كنػ ػ ػ ػ ػػت وآخػ ػ ػ ػ ػػروف ،2013د ارسػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػػومف
وآخروف،العجموني وابو زينة  ،2006مبارؾ )2014

المرحمة الجامعية

(غريب  ،2012مجيد  ،2008معمـ)2009

ما بعد الجامعية

( الجمؿ .)2012

 بالنس ػ ػػبة لعين ػ ػ ػ ػة الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػ ػة كان ػ ػػت م ػ ػػف ط ػ ػػبلب الص ػ ػػؼ التاس ػ ػػع األساس ػ ػػي ،وبي ػ ػػذا اتفق ػ ػػت م ػ ػػع

د ارسػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػػف (ال ازيػ ػ ػ ػ ػػدي 2011ـ  ،الػ ػ ػ ػ ػػدبش  ،2011عمػ ػ ػ ػ ػػر ،2012العمػ ػ ػ ػ ػػري  ،2012صػ ػ ػ ػ ػػياـ
 ،)2013واختمفت مع غيرىا.



من حيث أدوات الدراسة:

تنوعت أدوات الدراسات السابقة ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
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جدول  3جدول (: )3.2أنواع أدوات الدراسة للدراسات السابقة

األدوات
اختبار التحصيؿ
مقياس التفكير االبتكاري
مف إعداد الباحث
مقياس اتجاه
بطاقة مبلحظة
مقياس تفكير ابتكاري
تورانس

اختبار في ميارات حؿ
المشكبلت

الدراسات
(الزايدي ،2011الدبش ،2011عمر ،2012السبلموني  ،2013كنت وآخروف
 ،2008العجموني وأبو زينة ،2006العتيبي ،2011مزيد  ، 2015مبارؾ . )2014
(سرور ،2008الدبش ،2011عمر ،2012غريب  ،2012صياـ ،2013المشرفي
،2013السبلموني ،2013المشوخي )2015

(المشوخي  ،2015كنت وآخروف  ،2008العجموني وأبو زينة  ،2006العتيبي
.)2011
(سرور ،2008معمـ  ،2009غريب ،2012الشومف وآخروف  ،2010 ،حسيف
.)2008
(أىؿ  ،2009معمـ  ،2009الزايدي،2011العمري ،2012العوضي  ،2013الطاىر
 ،2013كوشآني وأخروف .)2017
( مجيد . ) 2008

استبانة

( الجمؿ .)2012

أخرى

( سفيف . )2014

 أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :


استخدمت الدراسة الحالية مقياس التفكير االبتكاري مف إعداد الباحث ،وبيذا اتفقػت ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة

كػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف ( سػ ػ ػ ػػرور ،2008الػ ػ ػ ػػدبش ،2011عمػ ػ ػ ػػر ،2012غريػ ػ ػ ػػب  ،2012صػ ػ ػ ػػياـ ،2013المش ػ ػ ػ ػرفي
،2013السبلموني ،2013المشوخي  )2015في األداة.

 اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي ذو المجموعتيف كما ورد في دراسة سرور ( 2008ـ) ،
أىؿ (  2009ـ )  ،معمـ (  2009ـ ) ،الزايدي ( 2011ـ )  ،الدبش ( 2011ـ) عمر ( 2012ـ) ،
غريب ( 2012ـ )  ،الطاىر (  2013ـ ) ،صياـ ( 2013ـ ) ،المشرفي ( 2013ـ) ،السبلموني

(2013ـ)  ،مزيد (2015ـ)  ،سفيف ( ،)2014كوشاني وآخروف (.)2017

 اتبعت الدراسة الحالية المنيج التجريبي ،حيث تـ تقسيـ الطػبلب إلػى مجمػوعتيف إحػداىما تجريبيػة واألخػرى
ضابطة ،وبيذا اتفقت مع معظـ الدراسات السابقة.

. اتفقػػت بعػػض الد ارسػػات مػػع الد ارسػػة الحاليػػة فػػي المػػنيج المتبػػع ،وفػػي بنػػاء أدوات الد ارسػػة ،و فػػي إعػػداد
اختبار التفكير اإلبداعي وفي إعداد الدروس وتطبيؽ البرنامج.
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 نفذ خبلؿ الدراسة الحالية مقياس لمتفكير االبتكاري مف اعداد الباحث واختبار تحصيؿ محكـ وىػذا مػا وافػؽ
بعض الدراسات السابقة.



من حيث النتائج:

 أكدت معظـ الدراسات في المحور األوؿ فاعمية توظيؼ الحقائب االلكترونية والبرامج المقترحة في العمميػة
التعميمية.

 أكدت جميع دراسات المحور الثاني دور وفاعمية البرامج المقترحة واالستراتيجيات في تنمية العديد مف

المتغيرات (التحصيؿ  -التفكير االبتكاري) وبيذا اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في وجود أثر
عمى تنمية ميارات التفكير االبتكاري وتنمية التحصيؿ بعد تنفيذ برامج مقترحة وحقائب تعميمية وأنشطة

معينة مصممة وفؽ أسس عممية سميمو.

 المناىج الدراسية بصورتيا الحالية ال تمبي حاجات الطمبة وال تقدـ ليـ ميارات تفكير مناسبة لمعصر وكافية
في جميع المجاالت.

 حاجة بعض المناىج الدراسية إلى إعادة النظر فييا لتضمينيا ميارات التفكير المناسبة لمطمبة
بشكؿ يساعدىـ في حؿ مشكبلتيـ الحياتية.
 أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :
 -اختمفت الدراسة الحالية عف باقي الدراسات التي قامت باستخداـ المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة كمػا

ورد فػي د ارسػة (كنػت وآخػروف

other,2008

&  )Knightباإلضػافة إلػى عػدة د ارسػات اسػتخدمت المػنيج التجريبػي

ذو الثبلث مجموعات (العجموني وأبو زينة ( 2006ـ) ،العمري (  2012ـ )) ودراستيف عبارة عف دراسة حالة

(الشومف وآخروف (2010ـ) ،الجمؿ (2012ـ)).

 اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة توظيػػؼ برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى
اسػػتخداـ حقيبػػة الػػدارات االلكترونيػػة عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ والتفكيػػر االبتكػػاري لػػدى طػػبلب الصػػؼ التاسػػع
األساسػي ،حيػػث لػػـ يػتـ توظيػػؼ بػرامج مقترحػػة قائمػة عمػػى اسػػتخداـ حقائػب دارات الكترونيػػة ومعرفػػة أثرىػػا

عم ػػى تنمي ػػة التحص ػػيؿ والتفكي ػػر االبتك ػػاري ف ػػي مني ػػاج التكنولوجي ػػا الفمس ػػطيني الخ ػػاص بالص ػػؼ التاس ػػع

األساسي عمى حد عمـ الباحث .

 اختمفػت الد ارسػػة الحاليػػة فػػي محػػور ميػػارات التفكيػػر االبتكػػاري المسػػتيدفة حيػػث اسػػتيدفت الميػػارات الػػثبلث
األساسية ( الطبلقة – األصالة – المرونة) بينما استيدفت بعض الدراسات ميارات أخػرى مثػؿ ( اإلفاضػة
– حؿ المشكبلت – التفاصيؿ ) .
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 اختمفت الدراسة الحالية في تطبيػؽ مقيػاس لمتفكيػر االبتكػاري فػي مػادة التكنولوجيػا مػف اعػداد الباحػث بينمػا
طبقت عدة دراسات مقاييس محكمة عامة مثؿ مقياس ابراىاـ ومقياس تورانس لمتفكير االبتكاري
 اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في استخداميا ألساليب التعمـ النشط وفؽ حقيبػة تعميميػة بينمػا
اسػػتخدمت بع ػػض الد ارسػػات الوس ػػائط المتع ػػددة والب ػرامج المحوس ػػبة – بػػرامج الجػػودة العالمي ػػة – المت ػػاحؼ
االفتراضية  ،في تنمية ميارات التفكير االبتكاري ومعرفة أثرىا في ذلؾ .

 أوجو االستفادة في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية:
 كتابة اإلطار النظري الخاص باستراتيجيات التعمـ النشط والتفكير االبتكاري والنماذج التعميمية.
 التعرؼ عمى العديد مف الكتب والمجبلت العممية التي تخدـ وتثري الدراسة الحالية.
 اختيار المنيج المناسب ليذه الدراسة القائـ عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة.

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة التي استخدمت في اختبار الفرضيات وتحميؿ البيانات والنتائج.
 كيفية تحميؿ المحتوى لموحدة المستيدفة واعداد اختبار حسب جدوؿ المواصفات.
 بناء أدوات الدراسة المتمثمة في مقياس التفكير االبتكاري واختبار التحصيؿ.

 المساىمة في تفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية تفسي اًر عممياً وموضوعياً.
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إجراءات الدراسة
 تحميل محتوى وحدة "العالم الرقمي" من مقرر التكنولوجيا.
 تطوير البرنامج المقترح وفقاً لنموذج  ADDIEتبعا لممراحل التالية:
 مرحمة التحميل. مرحمة التصميم. مرحمة التطوير. مرحمة التنفيذ. مرحمة التقويم. منيج الدراسة.
 عينة الدراسة والتصميم التجريبي ومتغيراتو.
 أدوات الدراسة.
 تجربة الدراسة.
 الطرق واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة

يتناوؿ الفصؿ الحالي اإلجراءات التي تـ إتباعيا لتصميـ البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى
استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية لتدريس الوحدة الرابعة وحدة "العالـ الرقمي" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ

التاسع األساسي ،حيث تمت عممية تحميؿ محتوى الوحدة واستخراج األىداؼ التعميمية الخاصة وذلؾ تمييداً
إلعداد كؿ مف البرنامج المقترح واختبار التحصيؿ ،حيث تـ إعداد البرنامج بتطبيؽ نموذج  ADDIEلتطوير

المنظومات التعميمية بمراحمو المختمفة (مرحمة التحميؿ  ،Analysisمرحمة التصميـ  ،Designمرحمة التطوير
 ،Developmentمرحمة التنفيذ  ،Implementationمرحمة التقويـ  ،)Evaluationباإلضافة إلى اختيار
عينة الدراسة واستعراض التصميـ التجريبي ،ثـ إعداد أدوات الدراسة ،وأخي اًر تناوؿ الفصؿ خطوات تطبيؽ
تجربة الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا.

أوالً  :تحميل محتوى وحدة "العالم الرقمي" من مقرر التكنولوجيا:

لما كاف اليدؼ الرئيس لمدراسة ىو التعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى تنمية التحصيؿ

والتفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ التاسع باستخداـ حقيبة الدارات االلكترونية التعميمية وبأساليب التعمـ
النشط ،قاـ الباحث بتحميؿ محتوى وحدة "العالـ الرقمي " مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي لتحديد
جميع األىداؼ التعميمية المتضمنة ،وذلؾ بعد أف رأى أف ىذه الوحدة ليا مف األىمية مكاف يخصيا دوف
غيرىا ،وذلؾ لما تعكسو مف مواكبة لعصر التطور التكنولوجي الذي نعيشو ،فكؿ شيء في وقتنا الحاضر بات
يعتمد عمى ىذه التكنولوجيا (اإللكترونيات وتطبيقاتيا المختمفة) ومنيا مؤسساتنا التعميمية ،لذا كاف لزاماً عمينا
أف نعكس ىذا العالـ لطبلبنا ،كما وينبغي عمييا أف نكسبيـ مفاىيمو بالقدر الذي يمكنيـ مف التعامؿ معو بفيـ
واضح حتى تتغير نظرتيـ إلى التعميـ ،وحتى نتبنى سياسات تعميمية ذات عبلقة بالواقع.
وقد قام الباحث بتحميل محتوى الوحدة الواردة في المقرر وفقاً لمخطوات التالية:

 .1ىدف التحميل :ىدفت عممية التحميؿ إلى تحديد قائمة األىداؼ السموكية في وحدة "العالـ الرقمي" مف كتاب
الصؼ التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي.

 .2عينة التحميل :عينة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الوحدة الرابعة "العالـ الرقمي" مف كتاب التكنولوجيا

لمصؼ التاسع األساسي.

 .3وحدة التحميل :وحدة التحميؿ التي استخدميا الباحث ىي الفقرة.

 .4فئة التحميل :فئة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي اليدؼ المعرفي المتمثؿ في األىداؼ السموكية في وحدة
"العالـ الرقمي" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي.
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 .5ضوابط عممية التحميل :
 تـ التحميؿ في إطار المحتوى العممي ،والتعريؼ اإلجرائي لؤلىداؼ السموكية. شمؿ التحميؿ الوحدة الرابعة "العالـ الرقمي" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي. -تـ استبعاد أسئمة التقويـ الواردة في نياية الوحدة ،كما تـ استبعاد األنشطة.

 اشتمؿ التحميؿ عمى أسئمة خاصة بكؿ ىدؼ سموكي تـ االستعانة بيا ضمنياً عند إعداد اختبار التحصيؿوفؽ جدوؿ المواصفات.

 -6موضوعية عممية التحميل:

 صدق أداة التحميل :قاـ الباحث بعرض أداة التحميؿ عمى مجموعة مف الخبراء المختصيػػف في الجامعاتالفمسطينية ومشرفي ومعممي التكنولوجيا -ممحؽ رقـ (  -) 2وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ األىداؼ السموكية
التي تـ التوصؿ إلييا بعد تحميؿ المحتوى ،وقد أخذ الباحث بعيف العتبار مبلحظات المحكميف لموصوؿ
إلى األىداؼ النيائية لموحدة السابقة .

 ثبات التحميل :تـ حساب الثبات مف خبلؿ ثبات االتساؽ عبر األفراد حيث تـ حساب مدى االتفاؽ بيفنتائج التحميؿ التي توصؿ إلييا الباحث وبيف نتائج التحميؿ التي توصؿ إلييا المختصوف في مجاؿ تدريس

التكنولوجيا ،وقد اختار الباحث اثنيف مف المعمميف مف ذوي الخبرة في تدريس التكنولوجيا لمصؼ التاسع
وطمب منيما القياـ بعممية التحميؿ بشكؿ مستقؿ ،وأسفرت النتائج عف وجود اتفاؽ كبير بيف عمميتي

التحميؿ ،وجدوؿ رقـ ( )4-1يوضح ذلؾ.
جدول  4جدول ( )4.1معامل االتفاق لألهداف السلوكٌة بعد تحلٌل المحتوى

المحممون

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

مجموع النقاط

معامل الثبات

الباحث والمحمل األول

92

8

100

0992

الباحث والمحمل الثاني

95

5

100

0995

المحمل األول والثاني

97

3

100

0997

معامل الثبات الكمي

-

0995

وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ المعادلة التالية( :عفانة.)58 :1997 ،
نقاط عدد االتفاؽ
معامؿ الثبات= ______________________________ 100 X
عدد نقاط االتفاؽ  +عدد نقاط االختبلؼ

 ولقد كاف معامؿ الثبات الكمي  ، 0.95مما يدؿ عمى ثبات تحميؿ الباحث. نتائج التحميل  :أسفرت عممية التحميؿ عف وجود  100ىدؼ سموكي حسب تصنيؼ بموـ لؤلىداؼ السموكيةفي وحدة " العالـ الرقمي" المقررة في كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع( ،ممحؽ رقـ )4
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ثانياً  :تطوير البرنامج المقترح وفقاً لنموذج  ADDIEتبعاً لممراحل التالية:

.1مرحمة التحميل :Analysis

وتشمؿ ىذه المرحمة (تحميؿ الحاجات التعميمية ،تحميؿ خصائص المتعمميف ،تحميؿ المصادر واإلمكانات).
 تحميل الحاجات التعميمية :وىي العممية التي يتـ خبلليا تحديد الفرؽ بيف مستوى المتعمميف الحالي وبيف
المستوى المرغوب بنياية التعمـ لتقديـ تعميـ يمبي ىذه الحاجات ،وقد وضح (خميس )2007 ،خطوات

عممية تحميؿ الحاجات كما يمي:

 معرفة مستوى األداء الحالي لممتعمميف مف خبلؿ المناقشة أو المبلحظة أو نتائج االختبارات.
 تحديد مستوى األداء المرغوب.

 تحديد الفرؽ بيف المستوى الحالي والمستوى المرغوب (الحاجة التعميمية).
تشمؿ الحاجات التعميمية كما حددىا نموذج النموذج العاـ لمتصميـ التعميمي  ADDIEفػي موضوع الدراسة

والغرض العاـ فييا وبذلؾ ترتبط الحاجات التعميمية بالحاجػة لتنميػة ميػارات استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية

والعناصر االلكترونية المختمفة ،وبالتالي قاـ الباحث بتحديد الحاجات التعميمية مف خػبلؿ ما يمي :

أوالً  :تحميؿ محتوى وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع ،وقد احتوى تحميؿ المحتوى عمى
بنود تختص بنوعية الميارات والمعارؼ التي يحتاجيا طبلب الصؼ التاسع األساسي.

ثانياً  :االستعانة بزمبلء مف مدرسي مادة تكنولوجيا المعمومات مف خبلؿ ورشة عمؿ لتحديد الحاجات
التعميمية التي يحتاجيا طبلب الصؼ التاسع األساسي بمدرسة الشييد إبراىيـ المقادمة مف أجؿ تنمية ميارات

استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية وتصميـ البرنامج المقترح  ،بما يمي:

 .1التعرؼ عمى المفاىيـ المرتبطة بالعناصر االلكترونية المختمفة وخصائصيا المختمفة.
 .2التمكف مف ميارات تركيب العناصر االلكترونية المختمفة عمى الحقائب الجاىزة .
 .3القدرة عمى استخداـ الحاسوب في تصميـ الدارات االلكترونية المختمفة.

 .4التعرؼ عمى دارات المجسات بأنواعيا باستخداـ دارات الترانزستور كمفتاح.

 .5القدرة عمى تركيب المجسات االلكترونية المختمفة في دارات مف تصميـ الطبلب بأنفسيـ.
 .6القدرة عمى صنع ألعاب إلكترونية مختمفة بأدوات بسيطة .
 .7التمكف مف ميارة لحاـ العناصر االلكترونية.

 .8القدرة عمى تركيب العناصر االلكترونية في لوحات .PCB
 .9التعرؼ عمى الدارات المتكاممة وكيفية عمميا .

 .10امتبلؾ القدرة عمى توظيؼ الدارات المتكاممة في مشاريع مف تصميـ الطبلب .
 .11التعرؼ عمى كيفية توثيؽ المشاريع اإللكترونية المختمفة.

 .12التعرؼ عمى كيفية البحث عبر اإلنترنت عف مصادر المعمومات بخصوص الدارات االلكترونية.
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تحميؿ خصائص المتعمميف :ويقصد بيا معرفة خصائص الفئة المستيدفة التي تـ إنتاج وتصميـ بيئات



القصص الرقمية ليا مف حيث قدراتيـ ،واىتماماتيـ وغيرىا مف الخصائص التي تميزىـ عف غيرىـ كأفراد أو

كمجموعات ،وقد ركز الباحث عمى مجموعة مف الخصائص ذات العبلقة بموضوع الد ارسة وىي:
 -وجود دافع نحو التعمـ

 القدرة عمى تقبؿ العمؿ ضمف فريؽ -القدرة عمى تنظيـ الوقت.

 -القدرة عمى صياغة أسئمة حوارية لمنقاش

 القدرة عمى إدارة الحوار · .القدرة عمى تقبؿ آراء اآلخريف ضمف فريؽ العمؿ· .-

القدرة عمى تبرير ما يطرحو والدفاع المنطقي عف فكرتو.

 تحميؿ الخصائص المعرفية والميارية (ما الخبرات المتوقع امتبلؾ العينػة ليػا كأسػاس لبنػاء البرنامج(خصائص تتعمؽ بميارات التعامؿ مع الدارات االلكترونية :



* القدرة عمى التعامؿ مع أنواع العناصر االلكترونية المختمفة.
* تمييز عمؿ كؿ عنصر الكتروني عف االخر.

* القدرة عمى استعماؿ تقنيات البحث المختمفة.
* القدرة عمى استخداـ الحاسوب.

* القدرة عمى توصيؿ الدارات االلكترونية المختمفة.

 تحديد الموارد والمصادر التعميمية:

ويقصد بيا التعرؼ عمى واقع بيئة التعمـ مف حيث :المصادر المتوافرة لجمع المادة العممية وتصميـ

الدارات االلكترونية ،إضافة إلى التجييزات المتوافرة مف عناصر وقطع الكترونية ،وحقائب جاىزة ،وأجيزة
مختمفة لمقياـ بقص وتركيب الدارات االلكترونية عمى الموحات ،ومكاوي المحاـ والقصدير وجميع العدد البلزمة
لمتركيب ،حيث تـ توظيؼ غرفة النادي التكنولوجي الموجودة في مدرسة الشييد ابراىيـ المقادمة التابعة لو ازرة

التربية والتعميـ بواقع حصتيف أسبوعياً مع االستعانة بغرفة مختبر الحاسوب عند وجود الحاجة لذلؾ  ،وبذلؾ
يكوف الباحث قد تأكد مف سبلمة الموارد والمصادر التعميمية البلزمة لموضوع الدراسة ،فاإلمكانيات المتوافرة

مف خبلؿ مشروع نادي التكنولوجيا االبتكاري ،ساىـ بشكؿ كبير عمى إنجاز المياـ المطموبة مف برنامج
الدراسة.

الوسائل واألدوات المطموبة لتطبيق النشاطات الموجودة داخل البرنامج المقترح :
يتطمب تدريس ىذه الوحدة وفؽ حقائب الدارات االلكترونية بعض الوسائؿ واألدوات التعميمية ومنيا :
 -دليؿ األنشطة الخاص بالطالب.

 -السبورة – الطباشير – ورؽ حجـ كبير.
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 حقيبة مجسات الترانزستور . -حقيبة الدارات المتكاممة .

 حقيبة العناصر الكيربائية واإللكترونية. لوحات  PCBفارغة مع آلية لمطباعة. -جياز عرض .LCD

 مكاوي لحاـ وقصدير وعناصر الكترونية مختمفة سيتـ توضيحيا كؿ درس بدرسو.المعوقات:
تمثمت أىـ المعوقات التي واجيت الباحث في تطبيؽ الدراسة ،االنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي،
نقص المواد الخاـ المطموبة ،عدـ توفر وقت ٍ
كاؼ لبعض االنشطة مما أدى إلى زيادة الوقت المطموب

إلنجاز البرنامج المقترح .

 .2مرحمة التصميم :
تشمؿ مرحمة التصميـ مجموعة مف الخطوات التي اتبعيا الباحث فػي ضػوء المعمومػات المشتقة مف
المرحمة األولى لمنموذج العاـ لمتصميـ التعميمي  ADDIEوىي كما يمي :
أ -صياغة األىداف التعميمية :صاغ الباحث األىداؼ التعميمية لموضوع البحث في ضوء االحتياجات
التعميمية التي توصؿ إلييا الباحث في المرحمة السابقة حيث تـ صياغة األىداؼ بثبلثة مستويات (اليدؼ العاـ

لموضوع الدراسة ،اليدؼ العاـ لكؿ (موضوع) ،ضمف البرنامج المقترح ،كما يمي:

اليدف العام لموضوع الدراسة ىو" :التعرؼ عمى فعالية توظيؼ برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ حقيبة
الدارات االلكترونية عمى تنمية التحصيؿ وميارات التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي ،
وتفرع عنو األىداؼ العامة لكؿ موضوع وىي:

اليدف العام لمموضوع األول :تنمية المعرفة العممية الخاصة بطبلب الصؼ التاسع بالعناصر االلكترونية
المختمفة وخصائصيا ورموزىا وطرؽ قياسيا باستخداـ جياز الممتميتر.

اليدف العام لمموضوع الثاني :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي المعرفة المتعمقة بالتعرؼ عمى
دارات استخداـ الترانزستور كمفتاح ،وتجميعيا عمى الموحات الجاىزة.

اليدف العام لمموضوع الثالث :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي المعرفة المتعمقة بصنع نموذج لعبة
تعميمية ترفييية لتعميـ ميارة تركيب الدارات االلكترونية.

اليدف العام لمموضوع الرابع :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي الميارة المتعمقة بتوصيؿ التمديدات
الكيربائية لشبكات المنازؿ .

اليدف العام لمموضوع الخامس :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي القدرة عمى تصميـ الدارات
االلكترونية عف طريؽ برنامج . Circuit Wizard
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اليدف العام لمموضوع السادس :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي الميارة المتعمقة بمحاـ العناصر
االلكترونية والطباعة عمى لوحات الػ .PCB

اليدف العام لمموضوع السابع :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي القدرة عمى تركيب دارة
الوماض NE555وتنفيذ مشاريعيا المختمفة.

اليدف العام لمموضوع الثامن :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي القدرة عمى تصميـ و تركيب دارة
العداد ودارة إشارة المرور باستخداـ الحقيبة الجاىزة ولوحات اؿ .PCB

اليدف العام لمموضوع التاسع :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي المعرفة المتعمقة بالمنطؽ الرقمي
وميارة تركيب داراتو المختمفة باستخداـ الحقيبة الجاىزة ولوحات اؿ .PCB

اليدف العام لمموضوع

العاشر  :أف يكتسب طبلب الصؼ التاسع األساسي ميارة تنفيذ مشروع الري

األوتوماتيكي وتنفيذ مشاريع مف تفكيرىـ تدمج بيف عديد مف الدارات المختمفة التي تـ تنفيذىا مسبقاً .

األىداف التعميمية الفرعية :وفي ىذه الخطوة تـ تقسيـ كؿ ىدؼ مف األىداؼ العامة لمبرنامج المقترح إلى
مجموعة مف األىداؼ المفصمة والتي تحقؽ في مجمميا اليدؼ العاـ لكؿ موضوع عمى حدة ،وذلؾ استنادا إلى
المحتوى الذي تـ تحميمو  ،حيث انو تـ اختصار عدد اليداؼ التعميمية الخاصة بوحدة العالـ الرقمي مف 100
ىدؼ إلى عدد  89ىدؼ تعميمي فرعي بعد تحميؿ المحتوى وورشة العمؿ مع الزمبلء مدرسي تكنولوجيا

المعمومات لمتأكد مف مبلئمة ىذه األىداؼ لمتطبيؽ لتغطي كافة مواضيع البرنامج المقترح  ،وقد تـ استخداـ
النمط السموكي لصياغة األىداؼ بطريقة قابمة لممبلحظة والقياس وذلؾ وفقاً لنمط  ABCDوىذه الحروؼ تشير

إلى:





 :)Audience( Aالفئة المستيدفة (الطبلب).

 :)Behavior( Bالسموؾ (الفعؿ) عمى أف كوف قاببلً لممبلحظة والقياس.
 :)Condition( Cالظروؼ أو الشرط التي يحدث عندىا السموؾ.

 :)Degree( Dالدرجة أو المعيار المطموب الوصوؿ إليو لمتأكد مف تحقؽ اليدؼ.

ب .تحديد عناصر المحتوى التعميمي :في ضوء األىداؼ التي تـ تحديدىا لمموضوعات ووفقاً لممعيار الذي
ينص عمى " يجب أن يتضمن التصميم التعميمي لمبرنامج المقترح محتوى مشتق من األىداف التعميمية ،يتصؼ

بالدقة والتكامؿ والتتابع"  ،قاـ الباحث بتحديد عناصر المحتوى التعميمي وجاءت ممثمة لعناويف الموضوعات

عمى النحو التالي:

 الموضوع األول :العناصر االلكترونية المختمفة وخصائصيا ورموزىا وطرؽ قياسيا باستخداـ جياز
الممتيميتر.

 الموضوع الثاني :دارات استخداـ الترانزستور كمفتاح.

 الموضوع الثالث :نموذج لعبة تعميمية ترفييية "لعبة األعصاب" .
 الموضوع الرابع :التمديدات الكيربائية المنزلية والمفاتيح.
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 الموضوع الخامس :برنامج .Circuit Wizard

 الموضوع السادس :لحاـ العناصر االلكترونية والطباعة عمى لوحات PCB
 الموضوع السابع :دارة الوماض  NE555ومشاريعيا .
 الموضوع الثامن  :دارة العداد ودارة إشارة المرور.
 الموضوع التاسع  :دارات المنطؽ الرقمي.

 الموضوع العاشر  :مشاريع الكترونية تكنولوجية.
جـ .اعداد المقاييس :


اعداد مقياس التحصيل :في ضوء األىداؼ المعرفية التي تـ تحديدىا في الخطوة األولى مف مرحمة

التصميـ قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة "اختبار التحصيؿ في وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا" ،حيث

تقيس كؿ عبارة مف عبارات المقياس ىدفاً مف االىداؼ المعرفية وفقاً لتحميؿ المحتوى ،وقد تـ تقديـ المقياس
بشكؿ ورقي ،وتكوف المقياس مف ( )30عبارة مف نوع االختيار مف متعدد ،وقاـ الباحث ببنائو وحساب صدقو
وثباتو ،وسيرد تفصيؿ ذلؾ عند تناوؿ أدوات الدراسة.



اعداد مقياس التفكير االبتكاري قبمي/بعدي :في ضوء ميارات التفكير االبتكاري التي تـ تحديدىا في

اإل طار النظري لمدراسة ،ومف خبلؿ االستعانة بزمبلء مف نفس تخصص الباحث تـ تحديد ميارات التفكير
االبتكاري الثبلث " الطبلقة واالصالة والمرونة " ليتـ بناء أداة الدراسة الثانية لقياس ميارات التفكير االبتكاري

" مف مواضع وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع ،بحيث يحتوي المقياس عمى عشرة أسئمة
تقيس ميارات التفكير االبتكاري بحيث تـ تقسيـ أسئمة المقياس إلى ثبلثة أقساـ خصص لكؿ ميارة مف ميارات

التفكير االبتكاري ما نسبتو  %33مف أسئمة المقياس  ،وقد قاـ الباحث ببنائو وحساب صدقو وثباتو ،وسيرد

تفصيؿ ذلؾ عند تناوؿ أدوات الدراسة.


اختيار خبرات التعمم وعناصر الوسائط التعميمية والمواد التعميمية والمصادر لتعميم الطالب عن

طريق البرنامج المقترح :تـ تحديد خبرات التعمـ المناسبة لكؿ ىدؼ مف األىداؼ التعميمية لمموضوعات والتي
تنوعت ما بيف خبرات مجردة وخبرات بديمة كما تـ تحديد عناصر الوسائط التعميمية والمواد التعميمية والمصادر

لمتعمـ القائـ عمى البرنامج المقترح لكؿ ىدؼ في ضوء معايير تنص عمى( :يجب أن يتوفر في محتوى التصميم

التعميمي لمبرنامج المقترح أىداف سموكية محددة وواضحة ،يجب أن يتضمن البرنامج المقترح لحقيبة الدا ارت
االلكترونية محتوى مشتق من األىداف التعميمية ،يتصف بالدقة والتكامل والتتابع ،يجب أن يراعي تصميم مشاريع

التعمم وفق البنية الصحيحة لممشاريع التكنولوجية) كما تـ توظيؼ عدة أنماط لمتدريس ممثمة في (أساليب حؿ
المشكبلت ،العصؼ الذىني ،التساؤؿ الذاتي ،التعمـ التشاركي ،العرض ،المناقشة والحوار ،المجموعات).
د .تصميم البرنامج المقترح في ضوء المحتوى التعميمي واألىداف السموكية لوحدة العالم الرقمي:
قاـ الباحث بإعداد المحتوى التعميمي الذي تـ اختياره سابقاً ،وذلؾ بصياغة المحتوى في ضوء

عناصر المحتوى وخصائص عينة الدراسة ووفقاً لممعايير التي تنص عمى( :يجب أن يحتوي البرنامج المقترح
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عمى نصوص مكتوبة بشكل مناسب ،يجب أن يحتوي البرنامج المقترح عمى خطوات عمل متسمسمة بشكل مناسب،

يجب أن يحتوي البرنامج المقترح عمى استراتيجيات تدريس متنوعة بشكل مناسب).

وتـ إعداد ذلؾ وفقاً لمخطوات التالية:
.1

ترجمة المادة التعميمية إلى إجراءات تفصيمية مف خبلؿ المواقؼ التدريسية إلى عناصر فرعية.

.3

تحديد العبلقات بيف الفقرات المتتابعة.

.5

اختيار الخطوات التعميمية المناسبة.

.2
.4
.6
.7

تحديد المخططات التعميمية المناسبة.

تحديد استراتيجيات التعميـ المناسبة.

دعـ المحتوي التعميمي بالرموز والمخططات المناسبة.

ربط المشاريع المصممة مع بعضيا بخطوات العمؿ بشكؿ يتسـ بالسيولة والمرونة.

تصميم األحداث التعميمية وعناصر عممية التعمم:

تـ تحديد عناصر التعمـ التي تساعد عمى تقديـ األحداث التعميمية لمتعمـ التي يجب االىتماـ بيا عند

تصميـ المنظومة التعميمية ،وىذه العناصر ىي:


استحواذ انتباه الطالب :وذلؾ مف خبلؿ إغناء الموقؼ التعميمي بالمثيرات البصرية المتكاممة مع المحتوى
التعميمي ،كما تـ استحواذ انتباه الطبلب عف طريؽ أسموب استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط
والتي ساىمت بدورىا عمى استحواذ انتباىيـ ومشاركتيـ في العممية التعميمية التعممية.



تعريف الطالب بأىداف التعمم :حيث قاـ الباحث بعرض األىداؼ التعميمية لكؿ موضوع قبؿ التعمـ بشكؿ

يحفز الطبلب عمى انجاز المياـ المطموبة.



عرض المثيرات :وتـ ذلؾ مف خبلؿ عرض محتويات حقيبة الدارات االلكترونية بما تحتويو مف مصادر
تعمـ وعناصر إلكترونية وأدوات ،وعرض المحتوى النصي المرفؽ ضمف مشاريع التعمـ وعرض النصوص
المكتوبة والممونة عمى جياز العرض بالحاسوب .



تقديم التغذية الراجعة :ويتـ ذلؾ بصورة فورية مف قبؿ المعمـ وكذلؾ تزويد الطبلب بنتائج تعمميـ ومتابعة

صحة اعماليـ وتركيبيـ لمدا ارت االلكترونية المختمفة.


تصميم نموذج مواضيع البرنامج المقترح " دليل المعمم" :تـ تصميـ نماذج مواضيع البرنامج بناء عمى
تحميؿ المحتوى مع إثراءه باألنشطة المناسبة والمبلئمة لتغطية جميع األىداؼ السموكية لوحدة العالـ

الرقمي وبحيث تتضمف خطوات تنفيذ المشاريع المختمفة جميع الميارات التكنولوجية البلزمة إلنجاز

أىداؼ البرنامج المقترح بحيث يتـ ضماف التسمسؿ البلزـ مف ميارات التعرؼ عمى العناصر ثـ التركيب
والتطبيؽ والتجربة والتوثيؽ والقياـ بعمميات التقويـ المختمفة أثناء العمؿ بحيث اشتمؿ كؿ موضوع عمى

العناصر التالية :
اليدف

االجراءات

االستراتيجية
المستخدمة

اوراق
العمل
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المخطط

التقويم

المصادر والوسائل

إجراء التقويم التكويني لمخطط التصميم:
بعد االنتياء مف إعداد مواضيع البرنامج ومحتوى كؿ موضوع واجراءاتو واستراتيجيات التدريس

واالنشطة والمصادر والوسائؿ تمت مراجعتو مف قبؿ الباحث لمتأكد مف توفر الوسائؿ والمصادر التعميمية ،ومف
وضوح خطوات البرنامج وفؽ كؿ موضوع بما يحقؽ األىداؼ السموكية المحددة لكؿ موضوع ،كما تـ التأكد

مف استراتيجيات التدريس المستخدمة ومبلئمتيا لؤلنشطة الموجود مع متابعة اجراءات التقويـ التكويني
والختامي لكؿ موضوع مف موضوعات البرنامج والتأكد مف صياغة النشاطات واوراؽ العمؿ في ممحؽ األنشطة

الخاص بالطالب وفؽ كؿ موضوع.

 .3مرحمة التطوير :Development
تـ في ىذه المرحمة الحصوؿ عمى المواد والمصادر والوسائؿ التعميمية التي تـ تحديدىا واختيارىا في

مرحمة التصميـ ،وتضـ ىذه المرحمة الخطوات التالية:

أوالً  :استخدام برامج الحاسوب الالزمة لتنفيذ بعض أنشطة البرنامج المقترح :
 )1برنامج عرض الشرائح :استخدـ الباحث برنامج  Power Pointلعرض الشرائح وعرض مخططات
الدارات المختمفة.
 )2برنامج باني الدارات  :Circuit Wizardحيث قاـ الباحث باستخدامو وتدريب الطبلب لبناء الدارات
وطباعتيا ومحاكاة الدارات االلكترونية المختمفة حيث أنو يتيح لممستخدـ إمكانية إنشاء المخططات والدارات
االلكترونية بمزيد مف السيولة والسرعة مع القدرة الجيدة عمى التحكـ بالعمؿ والقدرة عمى طباعة الموحات

تجيي اًز لعمميا عمى لوحات اؿ  PCBاألمر الذي يعتبر أساسياً لتجييز الموحات االلكترونية وتركيب العناصر

االلكترونية المختمفة عمييا ،كما أنو يتيح إمكانية التعديؿ والحذؼ واإلضافة بسيولة.

 -تـ تجييز مختبر الحاسوب ببرنامج باني الدارات والمحاكي  CIRCUIT WIZARDلمعمؿ عمى أجيزة

الحاسوب وعددىا  22جياز .

ثانياً  :اختيار المصادر والوسائل التعميمية :
 -1استخدـ الباحث الحقائب االلكترونية الجاىزة ومجموعات العناصر االلكترونية المختمفة .
 -2استخدـ لوحات اؿ  PCBالمجيزة لمطباعة ومكاوي المحاـ والقصدير .

 -3تـ استخداـ األدوات والعدد البلزمة لتعميـ الميارات االلكترونية كما ىو موضح مف خبلؿ البرنامج المقترح.

 -4الحصوؿ عمى المواد والمصادر والوسائؿ التعميمية :وتشمؿ ىذه الخطوة الحصوؿ عمى المواد والوسائط
التعميمية التي تـ تحديدىا واختيارىا في مرحمة التصميـ وذلؾ مف خبلؿ االقتناء مف المتوفر ،أو التعديؿ في
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المتوفر ،أو إ نتاج جديد ،وقد تـ االستعانة بالمواد المتوفرة مف مشروع النادي التكنولوجي بحيث تضمنت ما
يأتي:
 -1الحقائب االلكترونية الجاىزة :وتنوعت بحيث تشمؿ الدارات التالية وعناصرىا:


دارات التوصيؿ عمى التوالي والتوازي.



دارة بسيطة مغمقة ومفتوحة.



دارات الترانزستور كمفتاح مع مجساتيا المختمفة.



دارة لوحة الوماض .NE555



دارة إشارة المرور والعداد .



دارات المنطؽ المختمفة .

 -2العدد واالدوات الالزمة :تـ استخداـ االدوات المتوافرة مف :
 -1مكاوي لحاـ وقصدير .

 -2العناصر االلكترونية المختمفة.
 -3المثقب الكيربائي.
 -4لوحات اؿ .PCB

 -5آلية لمطباعة عمى الموحات والتحميض.
مرحمة التقويم البنائي :Formative Evaluation
خبلؿ مرحمة التطوير ووفقاً لنموذج  ADDIEكاف الباحث يجري عمميات تجريب وتنقيح باستمرار

لمتأكد مف سبلمة البرنامج المقترح ،ويقوـ بعمؿ التعديبلت البلزمة ،ثـ قاـ بتجييزه إلجراء التقويـ عميو مف

جيات أخرى غير الباحث ،وتـ ذلؾ في مرحمتيف عمى النحو التالي:

 .1المرحمة األولى -ورشة العمل :حيث تـ عرض البرنامج المقترح عمى مشرؼ التكنولوجيا في مديرية التربية
والتعميـ بالوسطى والزمبلء المختصيف (ممحؽ رقـ  ،)2وذلؾ ضمف ورشة عمؿ تـ القياـ بيا في مدرسة الشييد
ابراىيـ المقادمة الثانوية لمبنيف بتاريخ 2017/01/25ـ.

 .2المرحمة الثانية -التجربة االستطالعية :حيث تـ تطبيؽ بعض الموضوعات الموجودة ضمف البرنامج
المقترح عمى عينة صغيرة تكونت مف ( )5طبلب تشابيت خصائصيـ مع خصائص الفئة المستيدفة مف
الدراسة الحالية ضمف نشاطات " نادي التكنولوجيا اإلبداعي"  ،وكاف اليدؼ مف ذلؾ ما يمي:

 التحقؽ مف مبلئمة الموضوعات لؤلىداؼ وخصائص الفئة المستيدفة.

 الكشؼ عف الصعوبات التي قد تواجو الباحث أو الطبلب أثناء التطبيؽ لمعالجتيا.
 التدرب عمى ما يضمف إجراء التجربة حتى نيايتيا بكفاءة وميارة.
 حساب الزمف البلزـ لتعمـ كؿ موضوع مف الموضوعات.
111

وبعد القياـ بعممية التحكيـ التي تمت خبلؿ ورشة العمؿ ،وبعد التجريب عمى العينة االستطبلعية قاـ الباحث
بإجراء التعديبلت البلزمة .وبالتالي اصبح البرنامج المقترح جاىز لبلستخداـ (التنفيذ) لمبدء في تجربة الدراسة.

 .4مرحمة االستخدام (التنفيذ) :Implementation
وسيأتي ذكرىا عند استعراض خطوات إجراء التجربة.
 .5مرحمة التقويم الختامي :Summative Evaluation
بعد القياـ بالتجربة وتطبيؽ الدراسة عمى الطبلب ،قاـ الباحث بتطبيؽ أداتي الدراسة "مقياس التحصيؿ" و

"مقياس التفكير االبتكاري" ،لمتأكد مف مدى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية التحصيؿ والتفكير االبتكاري،
وسيرد تفصيؿ ذلؾ عند تناوؿ أدوات الدراسة.

ثالثاً :منيج الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج التكنولوجي في تطوير المنظومات التعميمية System Development

ممثبلً في خطوات نموذج  ADDIEلمتصميـ التعميمي ،وىو ما يعرؼ في تكنولوجيا التعميـ بالبحث التطويري،
ويتضمف ذلؾ استخداـ المنيج الوصفي في مرحمة الدراسة والتحميؿ ،والمنيج شبو التجريبي في مرحمة التصميـ

 ،والمنيج التجريبي عند قياس فاعمية البرنامج في مرحمة التقويـ النيائي.

رابعاً :عينة الدراسة والتصميم التجريبي:

أ -عينة الدراسة:

اختار الباحث عينة الدراسة ( )58طالب مف طبلب الصؼ التاسع مف مدرسة الشييد إبراىيـ المقادمة الثانوية

لمبنيف ،وتـ اختيار المدرسة بالطريقة القصدية لؤلسباب اآلتية:
 عمؿ الباحث معمـ في ىذه المدرسة.

 توفر التجييزات المادية المناسبة كمختبر الحاسوب المجيز بأجيزة الحاسوب المتطورة وأجيزة العرض
والسبورة الذكية.

 توفر التجييزات المادية المناسبة في غرفة النادي التكنولوجي مف ادوات ومعدات وحقائب إلكترونية جاىزة
ومجموعات العناصر االلكترونية وأجيزة القياس وما يمزـ لتنفيذ البرنامج المقترح مف مصادر لمتعمـ.

 تكونت عينة الدراسة مف شعبتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.
والجدوؿ اآلتي يوضح توزيع أعداد عينة الدراسة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة:
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جدول 5جدول رقم ( : )4.2توزٌع عٌنة الدراسة
الطالب

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المجموع

العدد

29

29

58

النسبة المئوية

%50

%50

%100

ب -التصميم التجريبي:
استخدـ الباحث التصميـ شبو التجريبي ذي المجموعتيف مع التطبيؽ القبمي/البعدي:

حيث تـ استخداـ التصميـ التجريبي ذو المجموعتيف المتكافئتيف (تجريبية وضابطة) مع تطبيؽ قبمي/بعدي،

حيث تدرس المجموعة التجريبية وحدة العالـ الرقمي عف طريؽ البرنامج المقترح الذي أعده الباحث ،بينما تتمقى
المجموعة الضابطة محتوى الوحدة بالطريقة العادية ،حيث طبقت أدوات الدراسة عمى المجموعتيف (التجريبية
والضابطة) عمى النحو اآلتي:

المجموعة التجريبيػػة  :قياس قبمي

المجموعة الضابطة  :قياس قبمي

معالجة

تدريس تقميدي

قياس بعدي
قياس بعدي

ج -متغيرات الدراسة:
تكونت متغيرات الدراسة مف المتغيرات التالية :

 .1المتغير المستقؿ وىو توظيؼ البرنامج المقترح .
 .2المتغير التابع األوؿ تنمية التحصيؿ .

 .3المتغير التابع الثاني تنمية التفكير االبتكاري.

خامساً :أدوات الدراسة:

جرى استخداـ أداتيف لجمع البيانات وىي:
أوالً  :مقياس التفكير االبتكاري مف إعداد الباحث.

ثانياً  :مقياس التحصيؿ في وحدة العالـ الرقمي لمادة التكنولوجيا لمصؼ التاسع.

أوالً  :مقياس التفكير االبتكاري :
وييدؼ ىذا االختبار إلى قياس التفكير االبتكاري بأبعاده الثبلث الطالقة والمرونة واألصالة ،وفيما يمي

عرضاً ألىـ الخطوات لبناء المقياس.
 .1بناء اختبار التفكٌر االبتكاري :
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 قبؿ أف يباشر الباحث ببناء ىذا االختبار قاـ باالطبلع عمى مجموعة مف االختبارات الخاصة بقياسميارات التفكير االبتكاري بشكؿ عاـ مثؿ :
أ .اختبارات جيمفرود
ب.

Torrance Testsب – اختبارات تورنس

جWallach & Kogan Tests .جػ -اختبارات كوجاف واالش

د .اختبارات جيتزيؿ وجاكس Getzels & Jacks Tests
 تـ صياغة المفردات الختبار التفكير االبتكاري بحيث يتوزع عمى ميارات التفكير االبتكاري الثبلث(األصالة -الطبلقة – المرونة) بشكؿ يضمف المقارنة بيف المجموعة التجريبية والضابطة .
 مبررات تصميم اختبار التفكير االبتكاري :
 .1عدـ توفر – في حدود عمـ الباحث – اختبار مناسب يقيس ميارات التفكير االبتكاري الثبلث ( الطبلقة –
األصالة – المرونة ) بما يناسب الوحدة المستيدفة مف كتاب التكنولوجيا بالدراسة الحالية .
 .2معظـ االختبارات السابقة أجريت في بيئات مختمفة عف بيئة العينة الحالية .
 .3معظـ اختبارات التفكير االبتكاري تقيس القدرات الثبلث التي شممتيا الدراسة باإلضافة إلى قدرات أخرى
ال تيمنا في ىذه الدراسة .
وقد اطمع الباحث عمى بعض االختبارات في التفكير االبتكاري التي تقيس اإلبداع في مجاالت أخرى ومنيا:
أ .ما توصؿ إليو (الدبش  )192-180 :2011 ،في دراسة لقياس التفكير االبتكاري لطبلب الصؼ التاسع
في مبحث التربية الوطنية لقياس القدرات الثبلث ( األصالة – الطبلقة – المرونة).
ب .ما توصمت إليو ( المشوخي )170-160 :2015،في دراسة أعدت لتنمية ميارات التفكير االبتكاري في
مادة الحاسوب واالتجاه نحوىا لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي عف طريؽ توظيؼ المتاحؼ
االفتراضية.
جػ  .ما توصؿ إليو ( صياـ )200-192 : 2013 ،في دراسة أعدت لمكشؼ عف فاعمية توظيؼ برنامج
مقترح في ضوء نظرية تيريز لتنمية التفكير االبداعي في مادة التكنولوجيا لدى طبلب الصؼ السابع

األساسي.

ولقد استفاد الباحث مف ىذه االختبارات في بنائو لمقياس التفكير االبتكاري الذي يخدـ الدراسة الحالية
مف حيث شكؿ ومضموف فقرات األسئمة التي تقيس القدرات االبتكارية مف جية ومف حيث مكونات اإلبداع
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في مجاؿ التكنولوجيا حيث اكتفى الباحث بشموؿ قدرات اإلبداع الثبلث ( الطبلقة – األصالة – المرونة)
وذلؾ العتبارىا القدرات األساسية لئلبداع مع العمـ بوجود قدرات أخرى فرعية مثؿ حؿ المشكبلت والتفاصيؿ.
أعد الباحث اختبا اًر يقيس ميارات التفكير االبتكاري في وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا

لمصؼ التاسع األساسي وألف تقويـ اإلبداع ال يتـ إال مف خبلؿ أسئمة المقاؿ.

فقد استعاف الباحث باختبار تورانس لمتفكير االبتكاري (جرواف ) 158-150: 2007،واسترشد بو في

إعداد االختبار ليذه الدراسة ؛ وذلؾ لؤلسباب التالية:

 .1تناسبو مع المرحمة العمرية التي تدور حوليا الدراسة .
 .2تنوع صوره بيف لفظية وشكمية .

 .3وضوح آلية التصحيح ووضع الدرجات .

 .4تغطيتو لميارات التفكير االبتكاري التي تقيسيا موضوع الدراسة ( الطبلقة – األصالة – المرونة ).
ب -خطوات إعداد اختبار التفكير االبتكاري :

 .1االطبلع عمى الدراسات السابقة واألدب التربوي .
 .2استعاف الباحث باختبار "تورانس لمتفكير االبتكاري" في الصيغة المفظية وصيغة األشكاؿ ،بحيث عمؿ
عمى بناء اختبار يمزج بيف النموذج المقالي والنموذج الرسومي.

 .3إعداد جدوؿ مواضع التفكير االبتكاري المقترح قياسيا مف خبلؿ ورشة العمؿ .
 .4صياغة المفردات حسب الثقؿ النسبي لمواضع التفكير االبتكاري .
و تم مراعاة األمور التالية عند صياغة االختبار :
 .1وضوح تعميمات االختبار .

 .2مناسبة الصياغة المغوية لمستوى طبلب الصؼ التاسع األساسي.
 .3شمولية االختبار لممادة العممية.

 .4مناسبة المفردات لميارات التفكير االبتكاري ( الطبلقة – األصالة – المرونة) لطبلب الصؼ التاسع
األساسي.

 .5مناسبة الوزف النسبي لكؿ قدرة في االختبار.
وقد تضمف االختبار ( )10أسئمة مف نوع أسئمة المقاؿ ،وذلؾ ألف في ىذا النوع مف األسئمة مجاؿ
متسع لتقويـ إبداع الطبلب في المستويات المعرفيػة الػدنيا والعميػا والنػواحي الوجدانية ،كما أف ىذا النوع مف
األسئمة يييئ لمطالب التحرر الفكري الذي يتيح لو االنطػبلؽ واإلبداع .وقد اشتممت فقرات االختبار االبتكاري
عمى أسئمة تسمح بإصدار إجابات عديدة ومتنوعة تختمؼ مف طالػب آلخػر ،ومف خبلؿ ىذه اإلجابات يمكف

115

تقدير درجة إبداع الطالب في ميارات التفكير االبتكاري في مادة التكنولوجيا كما تتبناه ىػذه الدراسة ،كما
يمكف تقدير درجة الطالب في قدرات اإلبػداع الفرعيػة الطبلقػة والمرونػة واألصالة.
 .2صياغة فقرات االختبار االبتكاري:
بعد االطبلع عمى اختبارات التفكير اإلبداعي المذكورة وفي ضوء تعريؼ اإلبداع في مادة التكنولوجيا
الذي تتبناه الدراسة الحالية رأى الباحث أف يتوفر في فقرات االختبار مػا يمي:

 .1كؿ فقرة مف فقرات االختبار تتضمف سؤاالً لو مطموب محدد يمكف الوصوؿ إليو بأكثر مف طريقة .

 .2إجابة كؿ فقرة مف فقرات االختبار تتطمب استدعاء إجابات كثيرة ومتنوعة ومختمفة مػف طالب آلخر .

 .3تتنوع فقرات االختبار مف حيث المعارؼ والقدرات لحميا بحيث تشمؿ محتوى وحدة العالـ الرقمي مف
كتاب تكنولوجيا الصؼ التاسع .

 .4تختمؼ فقرات االختبار بصفة عامة عف نمط األسئمة الذي اعتاده طالب المرحمة اإلعدادية.
 .3تعميمات اختبار التفكير االبتكاري :
أعد الباحث تعميمات االختبار في الصفحة األولى ،وتضمنت اآلتي :

 .1بيانات خاصة بالطبلب وىي  :االسـ  ،المدرسة  ،الصؼ الدراسي  ،الجنس  ،تاريخ إجراء االختبار.
 .2وصفاً إلجراء االختبار وعدد فقراتو .

 .3التقيد بزمف كؿ فقرة مف فقرات االختبار .

 .4التوجيو بعدـ ترؾ أي فقرة دوف اإلجابة عمييا .
 .5اإلشارة إلى التفكير بأكبر عدد مف اإلجابات لكؿ فقرة مف الفقرات.
.6التنبيو بأالّ يبدأ الطالب في اإلجابة حتى يؤذف لو.

وقد روعي عند وضع تعميمات اختبار التفكير االبتكاري ما يمي:
أ .وضوح تعميمات االختبار
ب.

قراءة الباحث لتعميمات االختبار مع الطبلب قبؿ البدء بتطبيؽ االختبار.

 .4تحديد طريقة تصحيح االختبار .

لتصحيح اختبار التفكير االبتكاري الذي قاـ بإعداده الباحث تـ اتباع الضوابط التالية والتي سيتـ بيا

تقدير الدرجات في الحكـ عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار ميارات التفكير االبتكاري :

 .1الطالقة  :ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا  :قدرة الطالب عمى إنتاج أكبر عدد مف االستجابات واألفكار
البديمة مف المعمومات المختزنة في الذاكرة في موضوعات الدارات االلكترونية وأقساميا ومكوناتيا والعناصر

االلكترونية المختمفة في زمف معيف.
طريقة تصحيح الطالقة :
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تُعطى الدرجة لعدد االستجابات التي يكتبيا الطالب وفؽ معيار محدد ،وبعد حذؼ االستجابة المتكررة والتي
ليس ليا عبلقة بالمطموب ،بحيث تكوف الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب ( .)10 -0
وقد َع ِم َد الباحث لتصحيح الطبلقة وفقاً لطبيعة السؤاؿ في االختبار وذلؾ ألف الطبلقة ميارة تعتمد عمى
التذكر ،وفي مادة التكنولوجيا تكوف اإلجابة في بعض األحياف معتمدة عمى مستوى التحصيؿ ومستوى الثقافة
التكنولوجية التي يمتمكيا الطالب ومياراتو في التعامؿ مع االجيزة والعناصر واالدوات الكيربائية فتكوف

االجابات محدودة أو مفتوحة.

ب -المرونة :

وىي القدرة عمى توليد أفكار متنوعة ليست مف نوع األفكار المتوقعة عادة وتغيير حالتيا الذىنية في

تجاه موقؼ معطى في موضوعات تطور االلكترونيات ومكوناتيا والدارات االلكترونية واالجيزة والتعامؿ
معيا.
طريقة تصحيح المرونة :
تعطي الدرجة طبقاً لعدد مداخؿ الحؿ المختمفة مف االستجابات التي يعطييا الطالب ( كؿ طالب عمى

حدة ) وذلؾ بواقع درجة لكؿ مدخؿ بعد حذؼ االستجابة المتكررة ،بحيث تعطى الدرجة لمطالب ما بيف

( )10-0وذلؾ تبعاً لندرة اإلجابة ودرجة شيوعيا وتميز المدخؿ الذىني الذي اتبعو الطالب في إجابتو.
جـ -األصالة :

وتقاس بالقدرة عمى ذكر إجابات غير شائعة في الجماعة التي ينتمي إلييا الطالب ،وعمى ىذا تكوف

درجة أصالة الفكرة مرتفعة إذا كاف تكرارىا اإلحصائي قمػيبلً ،أمػا إذا زاد تكرارىا فإف درجة أصالتيا تقؿ ،أي
يمكف اف نقوؿ ىي قدرة الطالب عمى انتاج افكار غير مسبوقة وغير شائعة عف استخداـ الدارات والعناصر

واالجيزة االلكترونية.

طريقة تصحيح األصالة :
وقد اتبع الباحث في تقديره لدرجة األصالة معيار سيد خيػر اهلل (  )13– 1981لتقدير األصالة في التفكير
االبتكاري ،وذلؾ كما في جدوؿ التالي :
جدول 6جدول رقم( : )4.3معٌار تقدٌر األصالة فً اختبار التفكٌر االبتكاري
تكرار الفكرة
( النسبة
المئوية)

درجة األصالة

-1

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

%9

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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1
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د -الدرجة الكمية لإلبداع :
تقاس درجة إبداع الطالب في الفقرة بحاصؿ جمع درجػات الطبلقػة والمرونػة واألصالة في الفقرة ،بينما
تقاس الدرجة الكمية إلبداع الطالب في االختبار ككؿ بحاصؿ جمػع درجات إبداع الطالب في جميع فقرات
االختبار.
 .4الصورة األولية لالختبار االبتكاري :
بعد إعداد االختبار تـ عرضو عمى عدد مف المحكميف وذلؾ لمعرفػة آرائيـ حوؿ مدى :
 .1قياس فقرات االختبار لميارات التفكير االبتكاري (الطبلقة والمرونة واألصالة).

 .2مناسبة فقرات االختبار لمستوى طبلب الصؼ التاسع .
 .3قدرة الطبلب عمى إجابة الفقرات في الزمف المحدد .
 .4شمولية وتنوع فقرات االختبار.

والممحؽ (  ) 5يوضح استمارة استطبلع آراء السادة حيث انو تـ في ضوء آراء المحكميف قاـ الباحث بإجراء

التعديبلت التالية وىي:

 .1إعادة صياغة بعض فقرات االختبار .
 .2حذؼ بعض فقرات االختبار

 .3إعادة ترتيب فقرات االختبار .
 .4صياغة تعميمات االختبار في شكؿ نقاط .
 .5تغيير السؤاؿ األوؿ مف االختبار.

 .6تقميؿ زمف االختبار إلى  45دقيقة بعد تبديؿ فقرات السؤاؿ األوؿ .

الصدق والثبات الختبار التفكير االبتكاري :
أوالً :الصدق الختبار التفكير االبتكاري :

ويقصد بصدؽ االختبار قدرتو عمى قياس ما وضع لقياسو ،وقد تأكد الباحث مػف صدؽ االختبار كالتالي :

أ .صدق المحكمين :

حيث إنو بعد إعداد المقياس في صورتو األولية تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص
في المناىج وطرؽ تدريس التكنولوجيا ،ومشرفي ومعممي التكنولوجيا (ممحؽ رقـ  )2وقد تـ ذلؾ قبؿ التطبيؽ

االستطبلعي لبلختبار .

ب .صدق االتساق الداخمي  :ويقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قوة االرتباط بيف درجػات كػؿ مػستوى مػف
مستويات األ ىداؼ ودرجة االختبار الكمية وكذلؾ درجة ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبػار بمستوى األىداؼ
الكمي الذي تنتمي إليو ،وجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبػار بتطبيؽ االختبار عمى عينة
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استطبلعية ( )30طالب مف خارج أفراد عينػة الدراسة ،فتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ
فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلختبار الذي تنتمي إليو وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي (Spss

)فكانت النتيجة كما ىو موضح :

جدول 7جدول رقم ( : )4.4معامل ارتباط بٌرسون بٌن كل فقرة من فقرات اختبار التفكٌر االبتكاري والدرجة الكلٌة
رقم السؤال

قيمة معامل االرتباط

رقم السؤال

قيمة معامل االرتباط

رقم السؤال

قيمة معامل االرتباط

1
2
3
10

ويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف جميع فقرات االختبار دالة عند (  ،ً )0.01وبذلؾ يكوف الباحث قد تأكد مف
صدؽ االختبار ،وبيذا أصبح االختبار االبتكاري صالحاً لمتطبيؽ عمى العينة الرسمية.
 .2ثبات اختبار التفكير االبتكاري :
يقصد بو الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار االختبار باستخداـ نفس األداة في نفس الظروؼ
ويحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ،وقد قاـ الباحث بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية ومعامؿ

ألفا كرونباخ عمى النحو التالي:
أوال :طريقة التجزئة النصفية:

قاـ الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفيف ،األسئمة ذات األرقاـ الفردية مقابؿ األسئمة ذات األرقاـ

الزوجية لبلختبار ،وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة

سبيرماف براوف ،حيث تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط ( ،)0.726بينما باستخداـ معادلة سبيرماف براوف

( ،)0.847وىذا يدؿ عمى أف االختبار ي تمتع بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأف الباحث إلى تطبيقو عمى الفئة
المستيدفة.

ثانياً :معامل ألفا كرونباخ:

استخدـ الباحث طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تبيف أف معامؿ

الثبات الكمي ( ،)0.859وىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأف الباحث إلى تطبيقو
عمى الفئة المستيدفة.

ثانياً  :مقياس التحصيل " االختبار التحصيمي " :
يتحدد ىدؼ ىذا المقياس بقيػاس مػدى تحصػيؿ الطػبلب فػي وحػدة العػالـ الرقمػي مػف كتػاب التكنولوجيػا
بالصػػؼ التاسػػع األساسػػي .حيػػث قػػاـ الباحػػث ببنػػاء مقيػػاس التحصػػيؿ والػػذي أعػػد خصيصػاً ليػػذا الغػػرض ،وقػػد
تكوف المقياس في صورتو األولية مف ( )30فقرة مف نمط (االختيار مف متعدد) ،وقد تػـ اختيػار ىػذا الػنمط مػف
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األسئمة ألنيا تمكف الباحث مف قياس مدى تحقؽ جميع األىداؼ التربوية المرتبطة بنواتج التعمـ ،كمػا أف درجػة
الصدؽ والثبات فييا مرتفعة ،باإلضافة إلى سػيولة تصػحيحيا إذ يمكػف تصػحيحيا بالمفتػاح المثقػب .كمػا يمكػف
تحميؿ نتائجيا إحصائياً ،عبلوة عمى أنيا تقمؿ مػف درجػة التخمػيف السػيما أنػو تػـ صػياغة أربعػة بػدائؿ لكػؿ فقػرة

مف فقرات المقياس المعد ليذه الدراسة.
خطوات بناء االختبار التحصيمي:
 .1تحديد اليدؼ مف االختبار.

 .2تحديد الوزف النسبي لمكونات االختبار.
 .3صياغة الفقرات .

 .4تحديد صدؽ المحتوى.
 .5تحديد زمف االختبار.

 .6حساب معامؿ الصعوبة.
 .7حساب معامؿ التمييز.
 .8حساب ثبات االختبار.

 .9حساب صدؽ االختبار ( االتساؽ الداخمي )  ،وستتـ الخطوات كالتالي:
 .1تحديد اليدف من المقياس:
أ .ييدؼ المقياس إلى قياس مدى تحصيؿ طبلب الصؼ التاسع في وحػدة العػالـ الرقمػي مػف كتػاب التكنولوجيػا

لمصؼ التاسع وفؽ مستويات بموـ .

ب .قيػػاس الفػػارؽ بػػيف تحصػػيؿ طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة وطػػبلب المجموعػػة الضػػابطة بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج

المقترح .

جػ .التعرؼ عمى مدى فعالية البرنامج المقترح في تنمية التحصيؿ.
 .2تحديد الوزن النسبي وجدول المواصفات :

قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ محتػػوى وحػػدة "العػػالـ الرقمػػي" مػػف مقػػرر التكنولوجيػػا"  ،كمػػا قػػاـ بتحديػػد مخرجػػات

الػػتعمـ الخاصػػة باألىػػداؼ السػػموكية التػػي تػػـ تصػػنيفيا حسػػب بمػػوـ وتحديػػد األىميػػة النسػػبية لكػػؿ موضػػوع وذلػػؾ
بقسمة عدد الحصص المخصصة لكؿ موضوع عمى مجموع حصص الوحدة ،وفيما يمي جدوؿ يوضح ذلؾ :
جدول 8جدول رقم ( :)4.5الوزن النسبً وجدول مواصفات االختبار

الموضوع

عدد الحصص

معارف

تطبيق

ميارات

مجموع

النسبة

ثورة رقمية

12

المنطق الرقمي

4
األسئمة

4

3
عميا

11
األسئمة

35%
المئوية

9

3

3

2

8

األنظمة المتكاممة

13

5

4

3

األسئمة

26%

11
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المفاىيم
38%

المجموع

8

34

7

5

20
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 .3صياغة فقرات المقياس :

قػػاـ الباحػػث بصػػياغة فق ػرات المقيػػاس مػػف نػػوع اختيػػار مػػف متعػػدد ،بحيػػث تكونػػت كػػؿ فق ػرة مػػف جػػذع

يتضمف سؤاالً ،وأربعة بدائؿ تتضمف إجابة صحيحة واحدة فقػط وبػاقي اإلجابػات خاطئػة إال أنيػا مقنعػة ظاىريػاً
وتسمى بالمموىات أو المشتتات.
وقد راعى الباحث عند صياغة الفقرات أن تكون:
 ممثمة لممحتوى ومبلئمة لؤلىداؼ المرجو قياسيا. واضحة وبعيدة عف الغموض والمبس. سميمة لغوياً وعممياً وسيمة ومبلئمة لمستوى الطبلب. مصاغة بصورة إجرائية. قادرة عمى قياس سموؾ واحد يتضمف فكرة واحدة فقط. يستخدـ المموىات والبدائؿ المناسبة.* تعميمات خاصة بالطالب :
وضع الباحث في الصفحة االولى لبلختبار بعض التعميمات الخاصة باالختبار وشممت االشارة إلى :
 -اليدؼ مف االختبار .

 شرح مختصر عف االختبارػ ،وعدد مفرداتو . ضرورة االجابة عف االختبار باىتماـ. -البعد عف التخميف .

 أف نتائج االختبار ال عبلقة ليا بدرجات الطالب المدرسية . .4صدق المحتوى لالختبار ( الصدق المنطقي) :
ويقصد بو أف يقيس المقياس ما وضع لقياسو فعبلً ،واقتصرت الباحث عمى نوعيف مف الصدؽ حيػث أنيمػا
يفياف بالغرض وىما صدؽ المحكميف وصدؽ االتساؽ الداخمي.
 صدق المحكمين :بعد إعداد المقياس فػي صػورتو األوليػة تػـ عرضػو عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف مػف ذوي االختصػاص
فػػي المنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس التكنولوجيػػا ،ومشػرفي ومعممػػي التكنولوجيػػا (ممحػػؽ رقػػـ  )2وذلػػؾ السػػتطبلع آرائيػػـ
حوؿ مدى:
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 تمثيؿ فقرات المقياس لمعمميات.
 صحة فقرات المقياس لغوياً وعممياً.
 مناسبة فقرات المقياس لمستوى طبلب الصؼ التاسع األساسي .
 مدى انتماء الفقرات إلى المقياس.
وقد أبدى المحكموف بعض المبلحظات واآلراء حوؿ المقياس منيا:
.1

إعادة الصياغة لبعض األسئمة.

.2

تبسيط المغة بحيث تتناسب لمستويات الطبلب.

.3

اختصار بعض األسئمة.

في ضوء تمؾ اآلراء تـ األخذ بمبلحظات المحكميف وبقي المقياس في صورتو النيائية مف ( )30سؤاؿ.
 تجريب المقياس:تػػـ تجريػػب المقيػػاس عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف خػػارج اف ػراد عينػػة الد ارسػػة الػػذيف سػػبؽ ليػػـ د ارسػػة ىػػذه

المبحث مف طبلب الصؼ التاسع األساسي وعددىـ  30طالباً ممف درسوا بالطريقة التقميدية ،وكاف اليدؼ مػف
التجربة االستطبلعية ما يمي:

 .1حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس.
 .2تحميؿ فقرات المقياس لحساب معامبلت الصعوبة والتمييز.
 .3حساب ثبات المقياس.

 تحديد زمن اإلجابة عمى المقياس:تـ حساب الزمف المناسب لئلجابة عف فقرات المقياس مف خبلؿ المعادلة التالية:
زمف اإلجابة =

متوسط زمن إجابة أول خمس طالب  +متوسط زمن إجابة آخر خمس طالب
2

 تصحيح المقياس:حػػددت درجػػة واحػػدة لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس لتصػػبح الدرجػػة النيائيػػة لممقيػػاس( )30درجػػة والدرجػػة الػػدنيا
لممقياس (صفر).
 .1أعد الباحث مفتاحاً مثقباً لتصحيح استجابات أفراد العينة االستطبلعية.
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 .2ق ػػاـ الباحػ ػث بتص ػػحيح األوراؽ بالمفت ػػاح المثق ػػب  ،وأعي ػػدت عممي ػػة التص ػػحيح مػ ػرة ثاني ػػة لمتأك ػػد م ػػف
الدرجات قبؿ تحميميا.

 .3رتبت أوراؽ اإلجابة ترتيباً تنازلياً ،وتـ رصد الدرجات الخاـ لمطبلب.

ثانياً :حساب معامالت السيولة والتمييز لفقرات المقياس.
 .١معامل الصعوبة:
يقصػد بمعامػؿ الصػعوبة" النسػبة المئويػة لعػدد األفػراد الػذيف أجػابوا عمػى كػؿ سػؤاؿ مػف المقيػاس إجابػة
صحيحة مف المجموعتيف المحكيتيف العميا والدنيا ،ويحسب بالمعادلة التالية( :الزيود وعمياف)170 :1998 ،
درجة صعوبة الفقرة =

مجموع اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة من المجموعتين العميا والدنيا

عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

× %100

وبتطبيؽ المعادلة السابقة وايجاد معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات المقياس وجد الباحث أف
معامبلت الصعوبة تراوحت ما بيف) )0.66 ،0.25وكاف متوسط معامؿ الصعوبة الكمي ) ،(0.459وبيذه

النتائج يبقي الباحث عمى جميع فقرات المقياس ،وذلؾ لمناسبة مستوى درجة صعوبة الفقرات ،حيث كانت
معامبلت الصعوبة أكثر مف  0.20وأقؿ مف .0.80
 .٢معامل التمييز:

تـ حساب معامبلت التمييز لمفقرات وفقاً لممعادلة التالية ( :الزيود وعمياف.)171 :1998 ،
عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا – عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

معامل تمييز الفقرة =

عدد أفراد إحدى المجموعتين

× %100

تراوحػت جميػع معػامبلت التمييػز لفقػرات المقيػاس بعػد اسػتخداـ المعادلػة السػابقة بػيف ()0.78-0.27

لمتمييػز بػيف إجابػات الفئتػيف العميػا والػدنيا ،وقػد بمػغ متوسػط معامػؿ التمييػز الكمػي ( (0.49ويقبػؿ عمػـ
القياس معامؿ التمييز إذا بمغ أكثر مف( ) 0.20وبذلؾ يبقي الباحث عمى جميع فقرات المقياس.
جدول 9جدول رقم ( : )4.6معامالت الصعوبة والتمٌٌز لكل فقرة من فقرات المقٌاس

م
1
2
3
4
5
6
7
8

معامالت الصعوبة معامالت التمييز م
16
0.75
0.25
17
0.27
0.66
18
0.52
0.54
19
0.62
0.36
20
0.41
0.47
21
0.41
0.47
22
0.38
0.27
23
0.75
0.36
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معامالت الصعوبة معامالت التمييز
0.62
0.45
0.27
0.66
0.41
0.47
0.49
0.53
0.38
0.27
0.75
0.36
0.38
0.27
0.27
0.66

م
9
10
11
12
13
14
15

معامالت الصعوبة معامالت التمييز
0.27
0.66
0.49
0.27
0.58
0.45
0.27
0.66
0.52
0.45
0.58
0.54
0.38
0.27

معامالت الصعوبة معامالت التمييز م
24
0.46
0.52
25
0.67
0.66
26
0.52
0.54
27
0.62
0.36
28
0.27
0.66
29
0.62
0.36
30
0.78
0.31

ثالثاً  :ثبات االختبار :

ويقصد بو الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس الظروؼ،

ويحسب معامؿ الثبات بعدة طرؽ ،وقاـ الباحث بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية وكودر-
ريتشاردسوف  21عمى النحو التالي :
أوالً :طرٌقة التجزئة النصفٌة:
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قاـ الباحث
بتجزئة المقياس إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية لممقياس ،وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف

النصفيف ،ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة سبيرماف برواف

الثبات المعدؿ =  2ر
 +1ر

ممحـ (.)263:2005

والجدوؿ ( )4.7يوضح معامؿ ثبات المقياس:
جدول 10جدول رقم ( : )4.7معامل ثبات المقٌاس
البعــــد

عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

30

8.7.0

8.0.0

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.894وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع

بالثبات مما يطمئف الباحث إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.

ثانٌاً :طرٌقة كودر -رٌتشارد سون Richardson and Kuder : 21
استخدـ الباحث طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات ،وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات المقياس ،حيث

حصمت عمى قيمة معامؿ كودر ريتشارد سوف 21لمدرجة الكمية لممقياس ككؿ طبقاً لممعادلة التالية :
والجدوؿ ( )4-8يوضح ذلؾ:

ر 21
حيث أف:

ـ :المتوسط

=- 1

ـ(ؾ–ـ)

ؾ :عدد الفقرات
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ع 2ؾ

ع :2التبايف

جدول 11جدول رقم ( : )4.8عدد الفقرات والتباٌن والمتوسط ومعامل كودر رٌتشارد سون 21

البعــــد

ك

ع2

م

21معامل كودر ريتشارد شون

.8

42.46

16.43

0.825

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ كودر ريتشارد شوف  21لبلختبار ككؿ كانت ( )0.825وىي قيمة عاليػة
تطمئف الباحث إلى تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة.
و بػذلؾ تأكػػد الباحػػث مػػف صػدؽ و ثبػػات المقيػػاس ،و أصػػبح المقيػاس فػػي صػػورتو النيائيػػة ( )30فقػرة

(ممحؽ رقـ .)6

ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:
انطبلقاً مف الحرص عمى سبلمة النتائج ،وتجنباً آلثار العوامؿ الدخيمة التي يتوجب ضبطيا والحػد مػف

آثارى ػػا لموص ػػوؿ إل ػػى نت ػػائج ص ػػالحة قابم ػػة لبلس ػػتعماؿ والتعم ػػيـ ،تَ َبنػ ػى الباح ػػث طريق ػػة المجموعت ػػاف التجريبي ػػة
والضابطة باختباريف قبػؿ التجربػة ،ويعتمػد عمػى تكػافؤ وتطػابؽ المجمػوعتيف مػف خػبلؿ االعتمػاد عمػى االختيػار
العشػوائي ألفػراد العينػػة ،ومقارنػة المتوسػطات الحسػػابية فػي بعػض المتغيػرات أو العوامػؿ لػذا قػػاـ الباحػث بضػػبط
المتغيرات التالية:
 .1تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق البرنامج في مبحث التكنولوجيا:
جدول 12جدول رقم ( :)4.9نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً متغٌر التحصٌل فً
مبحث التكنولوجٌا قبل تطبٌق البرنامج
المتغير
التحصيل في
مبحث التكنولوجيا

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

تجريبية

29

17.38

4.36

ضابطة

29

16.64

4.72

"ت "

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

13243

13564

غير دالة

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )56وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )56وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

قػػاـ الباحػػث باعتمػػاد نتػػائج التحصػػيؿ الد ارسػػي فػػي مػػادة التكنولوجيػػا فػػي الفصػػؿ الد ارسػػي األوؿ لعػػاـ
2017 – 2016ـ لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في متغير التحصيؿ الدراسي  ،حيث تـ
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رصػػد النتػػائج وتحميميػػا احصػػائياً حيػػث يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )4.9عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
المجموعتيف التجريبيػة والضػابطة فػي متغيػر التحصػيؿ فػي مبحػث التكنولوجيػا قبػؿ بػدء التجربػة وىػذا يعنػي أف
المجموعتيف متكافئتيف في مبحث التكنولوجيا.
 .2تكافؤ مجموعتي الطالب قبل توظيف البرنامج المقترح في مقياس التفكير االبتكاري:
جدول 13جدول رقم (: )4.10نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً مقٌاس التفكٌر االبتكاري

الميارة
األصالة

الطالقة

المرونة

الدرجة الكمية

المجموعة

العدد

تجريبية

29

المتوسط

االنحراف

"ت"

قيمة

مستوى

المعياري

-8.077

الداللة
8..00

غير دالة

ضابطة

29

15.20

2.82

تجريبية

29

8.79

3.75

ضابطة

29

18.17

..50

تجريبية

29

5.62

2.70

ضابطة

29

2.05

..8.

تجريبية

29

26.21

8.82

ضابطة

29

50.55

..57

-1..0.

-8.8..

-1.1.2

8.827

8..57

8.515

الداللة

إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )56وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )56وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضح مف الجدوؿ ( )4.10عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α ≤ 0.05بيف طػبلب
المجموعة الضابطة وطبلب المجموعة التجريبية في الدرجة الكميػة لممقيػاس ،وعميػو فػإف المجمػوعتيف متكػافئتيف

في مقياس التفكير االبتكاري.
إعداد البرنامج المقترح:

حتى يتسنى تدريس الوحدة باستخداـ البرنامج المقترح ،قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ لبلسترشاد بو في عممية

التدريس (ممحؽ رقـ  )8وقد تضمف الدليؿ ما يمي:

 .1مقدمة الدليؿ :والذي يشمؿ تعريؼ بالبرنامج المقترح ،وعرض مختصر ألىمية التدريس عف طريقو.
 .2األىداؼ العامة لمدليؿ "وحدة العالـ الرقمي".

 .3خطوات وعناصر التدريس وفقاً لمبرنامج المقترح.
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 .4األىداؼ اإلجرائية الخاصة بالمفاىيـ المتضمنة في وحدة "العالـ الرقمي".
 .5خطوات السير في كؿ درس.
 .6أساليب التقويـ.

سابعاً :خطوات الدراسة:
قاـ الباحث في ىذه المرحمة بتطبيؽ البرنامج المقترح عمى عينة الدراسة ،وقد بدأت التجربة يوـ ،2017/2/20
وانتيت يوـ  ،2017/4/22وقد تـ إتباع اإلجراءات التالية:

 .1الحصوؿ عمى الموافقات لتطبيؽ التجربة عمى عينة الدراسة.

 .2تحميؿ محتوى الوحدة الرابعة "وحدة العالـ الرقمي" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع األساسي
الستخراج األىداؼ السموكية وتحميؿ المحتوى وعرضيا عمى المحكميف.

 .3إعداد مقياس التحصيؿ وعرضو عمى المحكميف.

 .4عمؿ ورشة عمؿ لتحديد ميارات التفكير االبتكاري المطموبة في وحدة العالـ الرقمي.
 .5إعداد مقياس التفكير االبتكاري وعرضو عمى المحكميف.

 .6إعداد موضوعات البرنامج المقترح وعرضيا عمى المحكميف والعينة االستطبلعية لمتأكد مف سبلمتيا
وصبلحيتيا لمتطبيؽ.

 .7إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة الرابعة "العالـ الرقمي" باستخداـ البرنامج المقترح.

 .8تييئة الطبلب لمتجربة :قاـ الباحث بإطبلع الطبلب عمى اليدؼ مف التجربة والمطموب منيـ.
 .9تطبيؽ المقياسيف عمى العينة االستطبلعية لحساب زمف المقياس والتأكد مف مصداقيتو وثباتو.
 .10تجييز مكاف التجربة والتأكد مف سبلمة األجيزة واألدوات ومصادر التعمـ وتوافرىا.

 .11تطبيؽ التجربة (التدريس باستخداـ البرنامج المقترح لممجموعة التجريبية والتدريس بالطريقة العادية
لممجموعة الضابطة).

 .12تطبيؽ المقياسيف عمى مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) ،ورصد النتائج.
 .13معالجة النتائج إحصائياً ،وتحميميا ،وتفسيرىا.

 .14تقديـ المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.
ثامناً :الطرق واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

اس ػ ػ ػػتخدـ الباح ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػػة الرزم ػ ػ ػػة اإلحص ػ ػ ػػائية لمعم ػ ػ ػػوـ االجتماعي ػ ػ ػػة  SPSSوالمعروف ػ ػ ػػة باس ػ ػ ػػـ
Statistics Package For Social Scienceفػي إجػراء التحمػيبلت اإلحصػائية التػي تػـ اسػتخداميا فػي ىػذه

الدراسة والمتمثمة في األساليب اإلحصائية التالية :
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 .2معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز.
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 .3معامؿ بيرسوف لبلرتباط.
 .4طريقة التجزئة النصفية ،وطريقة كودر ريتشارد سوف  ،21وألفا كرونباخ إليجاد معامؿ الثبات.
 .5اختبار "ت" في حالة عينتيف مستقمتيف (.)Independent Samples T-Test
 .6اختبار "ت" في حالة عينتيف مرتبطتيف (.)Paired Samples T-Test
 .7استخداـ اختبار "مربع إيتا وحجـ األثر لمعرفة فاعمية البرنامج المقترح.
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نتائج الدراسة ومناقشتها
 نتائج السؤال األول ومناقشتيا
 نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا
 نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا
 نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا
 نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا
 نتائج السؤال السادس ومناقشتيا
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا

شرع الباحث في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ أدوات
الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما توصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة

والتحقؽ مف فرضيات الدراسة:

 نتائج السؤال األول ومناقشتيا:
ما ىي طبيعة البرنامج المقترح القائم عمى استخدام حقيبة الدارات االلكترونية المراد توظيفو؟
وقد تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ تعريؼ البرنامج المقترح اإلجرائي وتحديد خطوات إعداده وفؽ
نموذج  ADDIEلمتصاميـ التعميمية حسب ما ورد مف تفصيؿ في الفصؿ الرابع مف الدراسة.
 نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا:
ما ميارات التفكير االبتكاري التي يجب أن يمتمكيا طالب الصف التاسع االساسي في مادة التكنولوجيا؟
وقد تـ اختيار الميارات األساسية الثبلثة لميارات التفكير االبتكاري وىي  :األصالة والطبلقة والمرونة ،والتي

تـ تعريفيا إجرائياً في الفصؿ الرابع مف الدراسة .
 نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا:

ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )α ≤ 0.05بين متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التفكير
االبتكاري لدى طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ؟"

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى طالب المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات التفكير االبتكاري لدى المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي".

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ()Independent Samples T-Test

والجدوؿ رقـ ( )5.1يوضح ذلؾ.

130

جدول 14جدول (  : ) 5.1المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة "ت" وقٌمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى
الفروق بٌن متوسطات درجات الطالب فً المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة البعدي فً التطبٌق البعدي

االنحراف

قيمة

قيمة

المعياري

االختبار"ت"

الداللة

-0.307

0.761

-2.826

0.009

دالة إحصائيا عند 0.05

-2.008

0.027

دالة إحصائيا عند 0.05

-2.415

0.012

المجموعة

العدد

المتوسط

الضابطة

29

12.59

5.05

التجريبية

29

12.79

4.85

الضابطة

29

10.17

3.24

التجريبية

29

11.83

3.44

الضابطة

29

5.86

3.03

التجريبية

29

7.14

3.86

الدرجة الكمية

الضابطة

29

28.62

9.28

لالختبار

التجريبية

29

31.76

10.81

أصالة
طبلقة
مرونة

مستوى الداللة
غير دالة إحصائيا عند
0.05

دالة إحصائيا عند
0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )56وعند مستوى داللة 1.670 ± 0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )5.1أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لمدرجة
الكمية الختبار التفكير االبتكاري عند مستوى داللة  1015وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف متوسط
درجات التفكير االبتكاري لدى طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التفكير االبتكاري لدى المجموعة
الضابطة في التطبيؽ البعدي بشكؿ عاـ ،وتعني ىذه النتيجة رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة
التي تنص عمى " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التفكير
االبتكاري لدى طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التفكير االبتكاري لدى المجموعة الضابطة في
التطبيؽ البعدي ُيعزى الستخداـ البرنامج المقترح القائـ عمى حقيبة الدارات االلكترونية ،وىذا يدؿ عمى فعالية

البرنامج المقترح القائـ عمى حقيبة الدارات االلكترونية.

ويتضح مف الجدوؿ أيضا أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لبعدي الطبلقة والمرونة
عند مستوى داللة  0.05وىذا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ معنػوي بػيف متوسػط درجػات الطبلقػة والمرونػة لػدى طػبلب
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطبلقة والمرونة لدى المجموعة الضابطة في التطبيػؽ البعػدي ،وقػد تبػيف
أف قيمة "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية لبعد األصالة عند مستوى داللة  0.05وىذا يػدؿ عمػى عػدـ
وجود فرؽ معنوي بيف متوسط درجات األصالة لدى طبلب المجموعة التجريبية ومتوسػط درجػات األصػالة لػدى
المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي.

131

لقػػد تبػػيف فػػي السػػابؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أقػػؿ مػػف قيم ػة "ت" الجدوليػػة لبعػػد األصػػالة عنػػد مسػػتوى
داللػػة  0.05وىػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػرؽ معنػػوي بػػيف متوسػػط درجػػات األصػػالة لػػدى طػػبلب المجموعػػة
التجريبيػػة فػػي االختبػػار القبمػػي واالختبػػار البعػػدي بػػالرغـ مػػف إتيػػاف الطػػبلب بأفكػػار جديػػدة والتوسػػع فػػي ادراؾ
المفػػاىيـ المختمفػػة وربمػػا يرجػػع ىػػذا االخفػػاؽ إلػػى صػػعوبة وتعقيػػد ىػػذه القػػدرة ،كمػػا يعتقػػد الباحػػث أف ىػػذه القػػدرة
مرتبطة بالتنشئة الخاصة بالطالب نفسو وتتداخؿ فييا الكثير مف العوامؿ غير طرؽ التدريس المستخدمة ،حيث

يػػذكر قطػػامي وآخػػروف (  )22 : 2008أف وصػػوؿ الفكػرة إلػػى درجػػة األصػػالة يعػػد ميمػػة شػػاقة وعسػػيرة خاصػةً

أنيػػا تخضػػع لمعػػايير كثي ػرة حتػػى يمكػػف القػػوؿ بنػػدرتيا وأصػػالتيا ،ونظػ اًر ليػػذه الصػػعوبة فيػػذا يتطمػػب المزيػػد مػػف
الوقت والجيد حتى يتـ تدريب الطبلب عمى إنتاج افكار أصػيمة تختمػؼ عػف المػألوؼ والشػائع وفػؽ الخصػائص

التي تميز ىذه األفكار.

وربمػػا يرجػػع الباحػػث عػػدـ وجػػود فػػرؽ معنػػوي بػػيف متوسػػط درجػػات االصػػالة لػػدى طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة
وطػػبلب المجموعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار البعػػدي إلػػى أف طريقػػة التػػدريس التقميديػػة قػػد سػػاعدت كمػػا طريقػػة

التػػدريس باسػػتخداـ البرنػػامج المقتػػرح عمػػى نمػػو ميػػارة األصػػالة ضػػمف ميػػارات التفكيػػر االبتكػػاري المسػػتيدفة مػػف
خبلؿ البرنامج المقترح .

نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا وتفسيرىا:

ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

(  )α ≤ 0.05بين متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي

والبعدي الختبار التفكير االبتكاري ؟

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي " ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بين متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى طالب المجموعة التجريبية
في التطبيق القبمي والبعدي الختبار التفكير االبتكاري ".

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف ()Paired Samples T-Test
والجدوؿ رقـ ( )5.2يوضح ذلؾ.
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جدول 15جدول رقم ( :)5.2المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة "ت" وقٌمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف
إلى الفروق بٌن متوسطات درجات الطالب فً المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار القبلً واالختبار البعدي

البعد
أصالة
طبلقة
مرونة

االنحراف

قيمة

قيمة

المعياري

االختبار"ت"

الداللة

-0.790

0.433

-3.212

0.002

-1.733

0.044

االختبار

العدد

المتوسط

القبمي

29

11.79

4.79

البعدي

29

12.79

4.85

القبمي

29

8.79

3.75

البعدي

29

11.83

3.44

القبمي

29

5.62

2.70

البعدي

29

7.14

3.86

مستوى الداللة
غير دالة إحصائيا عند
0.05
دالة إحصائيا عند
0.05
دالة إحصائيا عند
0.05

الدرجة الكمية

القبمي

دالة إحصائيا عند

لالختبار

البعدي

0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )57وعند مستوى داللة 1.670 ± 0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )5.2أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لمدرجة
الكمية الختبار التفكير االبتكاري عند مستوى داللة  ، 1015ويتضح مف الجدوؿ أيضاً أف قيمة "ت" المحسوبة
أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لبعدي الطبلقة والمرونة عند مستوى داللة  0.05وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ
معنوي بيف متوسط درجات الطبلقة والمرونة لدى طبلب المجموعة التجريبية في االختبار القبمي واالختبار
البعدي،
ورغػػـ عػػدـ وجػػود فػػرؽ ذي داللػػة لبعػػد األصػػالة إال أف ىػػذا ال يمغػػي وجػػود الفػػروؽ الدالػػة إحصػػائياً فػػي
بعدي الطبلقة والمرونة ،ومتوسط درجات اختبار التفكير االبتكاري ككؿ ممػا يػدؿ عمػى فعاليػة البرنػامج المقتػرح
عمى تنمية بعض ميارات التفكير االبتكاري .
 لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "مربع إيتا وحجـ األثر ،والجدوؿ رقـ () يوضح ذلؾ.


لحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب مربع إيتا " "η2باستخداـ المعادلة

التالية:





حيث  η2مربع ايتا

 t2قيمة االختبار ت

 dfدرجات الحرية

 وعف طريؽ " "η2يمكف حساب القيمة التي تعبر عف حجـ التأثير لمبرنامج المقترح باستخداـ المعادلة
التالية:


√
√
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حيث  dحجـ األثر

 η2مربع ايتا

 ويوضح الجدوؿ المرجعي التالي ( ) 5.3حجـ كؿ مف قيمة  dو :η2
جدول 16جدول رقم ( : )5.3الجدول المرجعً المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌر بالنسبة لكل من  dو η2

حجم التأثير

األداة المستخدمة
D

η2

صغيرة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

0.02

0.5

0.8

1.1

0.01

0.06

0.14

0.20




وقد قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير بواسطة  dو  η2والجدوؿ التالي ( ) 504يوضح ذلؾ:



جدول 17جدول رقم (  : )5.4حجم التأثٌر للدرجة الكلٌة لالختبار

البند

قيمة "ت"

قيمة η2

قيمة d

حجم التأثير

أصالة

-0.307

10111

10141

صغير

طبلقة

-2.826

10161

10497

متوسط

مرونة

-2.008

10134

10369

متوسط

الدرجة الكمية لالختبار

-2.415

0.025

0.312

متوسط

 وبناء عمى الجدوؿ المرجعي يتضح مف الجدوؿ (  ) 5.4أف حجـ التأثير متوسط ،وىذا يدؿ عمى أف
البرنامج كاف فعاالً بدرجة متوسطة لدى الطبلب ،وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف متوسط درجات
التفكير االبتكاري لدى طبلب المجموعة التجريبية في االختبار القبمي واالختبار البعدي بشكؿ عاـ ،وتعني
ىذه النتيجة رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى " توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التفكير االبتكاري لدى طبلب المجموعة التجريبية
في االختبار القبمي واالختبار البعدي ُيعزى الستخداـ البرنامج المقترح القائـ عمى حقيبة الدارات

االلكترونية ،وىذا يدؿ عمى وجود اثر لمبرنامج المقترح القائـ عمى حقيبة الدارات االلكترونية.
ويعزو الباحث النتائج التي تم التوصل إلييا في الفرضين الثالث والرابع إلى األسباب التالية:

 . 1استخداـ الحقيبة التعميمية الخاصة بالدارات االلكترونية التي تعتمد عمى استراتيجيات الػتعمـ النشػط بالشػكؿ
الذي يتناسب مع الخصائص العمرية لمعينة المستيدفة الذي يتميز أنو بصري ويميؿ الستخداـ المحسوسات في
تعممو إلى جانب نمو التفكير المجرد وميارات التفكير االبتكاري لديو .
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 .2تفسػػر نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة فػػي ضػػوء النظريػػة البنائيػػة والتػػي تفسػػر تعمػػـ المػػتعمـ بنفسػػو عبػػر التأكيػػد عمػػى بنػػاء
المعرفػػة مػػف خػػبلؿ اعتمػػاده عمػػى العمػػؿ مػػف خػػبلؿ مجموعػػات العمػػؿ التػػي يكػػوف لػػو دور فعػػاؿ فييػػا وال يكػػوف
مجرد متمقي لممعرفة فحسب.
 .3يعتبػػر اسػػتخداـ الحاسػػوب فػػي بعػػض المواضػػيع خػػبلؿ البرنػػامج المقتػػرح فػػي ضػػوء نظريػػة الػػتعمـ االلكترونػػي
حيػػث إف المػػتعمـ يمػػارس تعممػػو مػػف خػػبلؿ كونػػو محػػو اًر لعمميػػة الػػتعمـ مػػف خػػبلؿ التصػػميـ والتخطػػيط لمػػدارات
المختمفة وبناء نماذج الدارات ومحاكاتيا عبر الحاسوب.
 . 4المناخ اإليجػابي والبيئػة الصػفية المبلئمػة التػي اعطػت الفرصػة لمطػبلب السػتمطار افكػارىـ وتشػجيعيا ممػا
اعطى بيئة تعمـ ايجابية.
 .5يعزو الباحث وجود فرؽ معنوي بدرجة متوسطة بيف توسط درجات التفكير االبتكاري لدى طبلب المجموعػة
التجريبية في االختبار القبمي واالختبار البعدي بشكؿ عاـ وليس بدرجة كبيرة إلى قصر الفترة التدريبية التي نفػذ
فييا البرنامج ،ونقص بعض اإلمكانات المادية التي أثرت بشكؿ سمبي عمى القيػاـ بػبعض المشػاريع العمميػة مػع
الطبلب ،كما أف التفكير االبتكاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمميات العقمية الخاصة بالمتعمميف وتتاثر بالعديػد مػف
العوامؿ لكي تتكامؿ مع العممية التعميمية لتنمية تمؾ الميارات حيث يتـ تنفيذ برامج خاصة لفترات زمنية طويمػة
نسبياً لكي يكوف البرنامج ذو تأثير بدرجة كبيرة عمى تنمية ميارات التفكير االبتكاري .
اتفقت ىذه الدراسة في نتائجيا مع الدراسات التي تناولت وسائؿ وطرؽ واستراتيجيات مختمفة لتنمية
التفكير االبتكاري في مواد دراسية مختمفة  ،فاتفقت مع دراسة المشوخي ( )2015التي ىدفت الى توظيؼ
المتاحؼ االفتراضية في تنمية ميارات التفكير االبتكاري في مادة الحاسوب واالتجاه نحوىا ،كما اتفقت مع
دراسة السبلموني (  )2013التي كشفت عف فاعمية التعمـ اإللكتروني القائـ عمى حؿ المشكبلت في تنمية
ودرسة المشرفي (  ) 2013و معمـ ( )2009التي كشفت عف فاعمية استخداـ الحاسب
التفكير االبتكاري ا
االلي وبرمجياتو القائمة عمى الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات في تنمية التفكير االبتكاري وباقي دراسات
المحور الثاني مف الدراسات السابقة.
 نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة عمى " ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

داللة (  )α ≤ 0.05بين متوسط درجات التحصيل لدى طالب المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل

القبمي والبعدي ؟"
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ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي " ال يوجد فروق ذات دال لة
احصائية عند مستوى داللة(  )α ≤ 0905بين متوسط درجات التحصيل لدى طالب المجموعة التجريبية في
اختبار التحصيل القبمي والبعدي ".
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف ()Paired Samples T-Test

والجدوؿ رقـ ( )5.5يوضح ذلؾ.

جدول 18جدول رقم (  :)5.5المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة "ت" وقٌمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف
إلى الفروق بٌن متوسط درجات التحصٌل لدى طالب المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار القبلً واالختبار البعدي

الدرجة الكمية

االنحراف

االختبار

العدد

المتوسط

القبمي

29

17.38

4.36

البعدي

29

20.76

4.40

المعياري

قيمة "ت"

قيمة

المحسوبة

الداللة

-2.935

0.005

مستوى الداللة
دالة إحصائيا عند
0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )57وعند مستوى داللة (2.663 ± )0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )5.5أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لمدرجة

الكمية لبلختبار عند مستوى داللة ( )α≥ 1011وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف متوسط درجات
التحصيؿ لدى طبلب المجموعة التجريبية في االختبار القبمي واالختبار البعدي ،وىذا يعني رفض الفرضية

الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى :يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة( ≤ α
 )0.05بيف متوسط درجات التحصيؿ لدى طبلب المجموعة التجريبية في االختبار القبمي واالختبار البعدي

ُيعزى الستخداـ البرنامج المقترح القائـ عمى حقيبة الدارات االلكترونية.
 ولمتحقؽ مف أثر توظيؼ البرنامج المقترح عمى تنمية التحصيؿ الدراسي لممجموعة التجريبية فقد تـ
استخداـ اختبار "مربع إيتا وحجـ األثر ،والجدوؿ رقـ ( )505يوضح ذلؾ.



لحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب مربع إيتا " "η2باستخداـ المعادلة

التالية:





حيث  η2مربع ايتا

 t2قيمة االختبار ت

 dfدرجات الحرية

 وعف طريؽ " "η2يمكف حساب القيمة التي تعبر عف حجـ التأثير لمبرنامج المقترح باستخداـ المعادلة
التالية:



√
√

حيث  dحجـ األثر

 η2مربع ايتا

 ويوضح الجدوؿ المرجعي التالي ( ) 5.6حجـ كؿ مف قيمة  dو :η2
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جدول 19جدول رقم (ٌ :) 5.6وضح الجدول المرجعً المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌر بالنسبة لكل من  dو η2

األداة المستخدمة
D

η2

حجم التأثير
صغيرة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

0.02

0.5

0.8

1.1

0.01

0.06

0.14

0.20

 وقد قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير بواسطة  dو  η2والجدوؿ التالي ( ) 507يوضح ذلؾ
جدول 20جدول رقم (ٌ:) 5.7وضح حجم التأثٌر للدرجة الكلٌة الختبار التحصٌل

البند

قيمة "ت"

قيمة η2

قيمة d

حجم التأثير

الدرجة الكمية لالختبار

-2.644

0.111

0.696

كبير

وبناء عمى الجدوؿ المرجعي يتضح مف الجدوؿ (  ) 5.7أف حجـ التأثير عمى تنمية التحصيؿ كبير،
وىذا يدؿ عمى فعالية البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية التعميمية في وحدة العالـ

الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع.

ويعزو الباحث ىذه ال نتائج إلى أف توظيؼ البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات

اإللكترونية كاف لو أثر كبير في تنمية التحصيؿ وذلؾ لؤلسباب اآلتية:


قياـ الباحث بتصميـ وتطوير البرنامج المقترح وفقاً لنموذج  ADDIEلمتصميـ التعميمي ،جعميا تفي



تفسير نتائج ىذه الدراسة وفؽ النظرية البنائية التي تؤكد عمى دور المتعمـ في الدراسة وانعكاسيا

بالغرض الذي أعدت لو.

اإليجابي عمى دور المتعمـ والتعمـ الخفي وفي مساعدة المتعمـ في بناء معرفتو بنفسو ،مف خبلؿ اعتماده عمى

نفسو في جمع المعمومات ومشاركة ما تعممو مع أقرانو وفؽ استراتيجيات التعمـ النشط المنفذة ضمف البرنامج

المقترح.


طبيعة التصميـ والتطوير لمبرنامج المقترح الذي يمتاز بالتنظيـ والموجو نحو ىدؼ معيف ،حيث تـ



الترابط بيف جوانب البرنامج المقترح واستخدامو لحقيبة الدارات االلكترونية وعناصرىا المختمفة وفؽ

تقديـ أىداؼ الوحدة بطريقة عممية ساعدت الطبلب عمى اكتسابيا.

تسمسؿ معيف مما مكف الطبلب مف اكتساب الميارات المختمفة بسيولة ويسر ،مما أدى إلى تحقيؽ األىداؼ

المرجوة وايصاؿ المفاىيـ ليـ بسيولة واتقاف.
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بنية البرنامج المقترح واحتوائو عمى العديد مف المثيرات (صور – تجارب عممية – تعمـ الكتروني –

عروض تقديمية – عناصر مادية) جعؿ بيئتيا غنية بالوسائط التي أشركت عدة حواس ،وبالتالي سيؿ عممية

إيصاؿ المعمومات وادراكيا واسترجاعيا وتوظيفيا مف قبؿ الطبلب.


طبيعة البرنامج المقترح العممية ساىمت في تركيز انتباه الطبلب ومشاركتيـ الفعالة في األنشطة



تقديـ البرنامج المقترح في المكاف المناسب والوقت المناسب بالكيفية التي تتناسب مع الطبلب.



اعتماد أنشطة البرنامج المقترح عمى استراتيجيات التعمـ النشط التي تجعؿ الطبلب أكثر تفاعبلً



اعتماد البرنامج عمى مواصفات محددة وفاعمة مثؿ  :تنظيـ محتوى البرنامج ،وطرائؽ التدريس

المختمفة في البرنامج .

وانتباىاً ومشاركة في جميع األنشطة ضمف البرنامج المقترح.

المختمفة والمتنوعة ،واألنشطة والوسائؿ المستخدمة ،كؿ ذلؾ أعطى فاعمية لمطبلب واثارة دافعيتيـ لمتعمـ،
وأدى إلى تعمـ فعاؿ ذي معنى.


المناخ اإليجابي الذي ساد أجواء الحصص أثناء تنفيذ األنشطة المرتبطة بالبرنامج المقترح واتاحة



وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات والبحوث التي دعمت وأوصت برامج مقترحة وحقائب

الفرصة لمطبلب لمتعبير عف أنفسيـ بما وتقبؿ آراءىـ وتقديـ التعزيز اإليجابي المباشر ليـ .

تعميمية ،وبعض المستحدثات التكنولوجية ،تساىـ في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيؿ في العممية التعميمية
ومنيا( :المشوخي 2015 ،؛ السبلموني 2013 ،؛ المشرفي2013،؛ صياـ2013،؛ الطاىر  2013،؛

العمري2012 ،؛ غريب 2012 ،؛ الجمؿ 2012،؛ عمر2012،؛ الدبش2011،؛ الزايدي2011،؛ معمـ،
2009؛ أىؿ2009 ،؛ سرور .)2008

 نتائج السؤال السادس ومناقشتيا وتفسيرىا:


ينص السؤاؿ السادس مف أسئمة الدراسة عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  )α ≤ 0.05بين متوسط درجات التحصيل لدى طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
التحصيل لدى طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل ؟"



ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي" ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة (  )α ≤ 0.05بين متوسط درجات التحصيل لدى طالب المجموعة
التجريبية ومتوسط درجات التحصيل لدى طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار
التحصيل".
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 لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف (Independent Samples T-

 )Testوالجدوؿ رقـ ( )508يوضح ذلؾ.



لجدول 21جدول ( : ) 5.8المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة "ت" وقٌمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى
الفروق بٌن متوسط درجات التحصٌل لدى طالب المجموعة التجرٌبٌة ومتوسط درجات التحصٌل لدى طالب المجموعة الضابطة فً
التطبٌق البعدي الختبار التحصٌل

االنحراف

قيمة

قيمة

المعياري

االختبار"ت"

الداللة

-2.644

0.011

المجموعة

العدد

المتوسط

الدرجة الكمية

الضابطة

29

18.03

3.38

لالختبار

التجريبية

29

20.76

4.40



مستوى الداللة
دالة إحصائيا عند
0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )56وعند مستوى داللة 1.670 ± 0.05





يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ (  )5.8أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لمدرجة
الكمية لبلختبار عند مستوى داللة ( )α≥1011وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف متوسط درجات
التحصيؿ لدى طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التحصيؿ لدى طبلب المجموعة الضابطة في
التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ ،وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص
عمى :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α ≤ 0.05بيف متوسط درجات التحصيؿ
لدى طبلب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التحصيؿ لدى طبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ
البعدي الختبار التحصيؿ ،وىذا يدؿ عمى فعالية البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات
االلكترونية التعميمية في وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع.

 مناقشة النتائج وتفسيرىا:

تشيػ ػػر نتائج األسئمة الثالػ ػػث والرابع والخامس إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

(  )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية وطبلب المجموعة الضابطة في مقياس
التفكير االبتكاري قبؿ التطبيؽ باستخداـ البرنامج المقترح وبعده ولصالح التطبيؽ البعدي  ،باإلضافة إلى

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية

في التحصيؿ الدراسي قبؿ التطبيؽ باستخداـ البرنامج المقترح وبعده ولصالح التطبيؽ البعدي.
ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى أف توظيؼ البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات
اإللكترونية كاف لو أثر كبير في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيؿ وذلؾ لؤلسباب اآلتية:
 قياـ الباحث بتصميـ وتطوير البرنامج المقترح وفقاً لنموذج  ADDIEلمتصميـ التعميمي ،جعميا تفيبالغرض الذي أعدت لو.
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 تُفس ر نتائج ىذه الدراسة وفؽ النظرية البنائية التي تؤكد عمى دور المتعمـ في الدراسة وانعكاسيا اإليجابيعمى دور المتعمـ والتعمـ الخفي وفي مساعدة المتعمـ في بناء معرفتو بنفسو ،مف خبلؿ اعتماده عمى نفسو
في جمع المعمومات ومشاركة ما تعممو مع أقرانو وفؽ استراتيجيات التعمـ النشط المنفذة ضمف البرنامج

المقترح.
 طبيعة التصميـ والتطوير لمبرنامج المقترح الذي يمتاز بالتنظيـ والموجو نحو ىدؼ معيف ،حيث تـ تقديـأىداؼ الوحدة بطريقة عممية ساعدت الطبلب عمى اكتسابيا.

 الترابط بيف جوانب البرنامج المقترح واستخدامو لحقيبة الدارات االلكترونية وعناصرىا المختمفة وفؽ تسمسؿمعيف مما مكف الطبلب مف اكتساب الميارات المختمفة بسيولة ويسر ،مما أدى إلى تحقيؽ األىداؼ

المرجوة وايصاؿ المفاىيـ ليـ بسيولة واتقاف.
 بنية البرنامج المقترح واحتوائو عمى العديد مف المثيرات (صور – تجارب عممية – تعمـ الكتروني –عروض تقديمية – عناصر مادية) جعؿ بيئتيا غنية بالوسائط التي أشركت عدة حواس ،وبالتالي أصبحت
عممية إيصاؿ المعمومات وادراكيا واسترجاعيا وتوظيفيا مف قبؿ الطبلب عممية سيمة.

 طبيعة البرنامج المقترح العممية ساىمت في تركيز انتباه الطبلب ومشاركتيـ الفعالة في األنشطة المختمفةفي البرنامج .
 تقديـ البرنامج المقترح في المكاف المناسب والوقت المناسب بالكيفية التي تتناسب مع الطبلب. اعتماد انشطة البرنامج المقترح عمى استراتيجيات التعمـ النشط التي تجعؿ الطبلب أكثر تفاعبلً وانتباىاًومشاركة في جميع األنشطة ضمف البرنامج المقترح.

 المناخ اإليجابي الذي ساد أجواء الحصص أثناء تنفيذ األنشطة المرتبطة بالبرنامج المقترح واتاحة الفرصةلمطبلب لمتعبير عف أنفسيـ بما وتقبؿ آراءىـ وتقديـ التعزيز اإليجابي المباشر ليـ .
 اعتماد البرنامج عمى مواصفات محددة وفاعمة مثؿ  :تنظيـ محتوى البرنامج ،وطرائؽ التدريس المختمفةوالمتنوعة ،واألنشطة والوسائؿ المستخدمة ،كؿ ذلؾ أعطى فاعمية لمطبلب واثارة دافعيتيـ لمتعمـ ،وأدى

إلى تعمـ فعاؿ ذي معنى.

وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات والبحوث التي دعمت وأوصت برامج مقترحة وحقائب
تعميمية ،وبعض المستحدثات التكنولوجية ،تساىـ في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيؿ في العممية التعميمية
ومنيا( :المشوخي 2015 ،؛ السبلموني 2013 ،؛ المشرفي2013،؛ صياـ2013،؛ الطاىر  2013،؛
العمري2012 ،؛ غريب 2012 ،؛ الجمؿ 2012،؛ عمر2012،؛ العوضي  ،2012الدبش2011،؛
الزايدي2011،؛ معمـ2009 ،؛ أىؿ2009 ،؛ سرور 2008؛ زرنوقي.)2007 ،
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 توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يوصي الباحث بضرورة ما يمي:


يجب أف يراعي مصممي المناىج والبرامج الدراسية اختبلؼ التفكير لدى الطبلب وذلؾ عند اختيار
المحتوى والخبرات واألنشطة التي يتألؼ منيا المنيج بحيث يراعي واضعي المناىج وجود برامج إثرائية
لممتفوقيف وبرامج تعويضية لمطبلب متدني التحصيؿ والذي يتبلءـ مع قدراتيـ اإلبداعية.



تدريب المعمميف عمى طرائؽ وأساليب حديثة في التدريس مثؿ التآلؼ بيف األشتات ،األسئمة المركزة ،الحؿ
اإلبداعي لممشكبلت ،األفكار البديمة ،العصؼ الذىني ...وغيرىا التي تساىـ في رفع مستوى التحصيؿ
وتنمية التفكير.

 االستفادة مف البرنامج المقترح الذي أعده الباحث لتدريس الوحدة الرابعة " العالـ الرقمي " مف كتاب
التكنولوجيا لمصؼ التاسع في تدريس الوحدة بطريقة عممية تشاركية لرفع مستوى ميارات التفكير االبتكاري
والتحصيؿ لدى طبلب المرحمة ذاتيا.
 االستفادة مف نموذج  ADDIEفي تطوير منظومات التعمـ القائمة تحسيف التعميـ وجودة مخرجاتو .
جنبا إلى جنب؛ ألف كبلً منيما يمكف أف يخدـ
 ضرورة االىتماـ بتنمية التحصيؿ واإلبداع لدى الطبلب ً
اآلخر ويسيـ في التأثير والتأثر بو.
 ضرورة االىتماـ بإثراء مقررات ومناىج التكنولوجيا في جميع المراحؿ بميارات التفكير بأنواعو المختمفة
وخاصة التفكير اإلبداعي.
 تقويـ المناىج الفمسطينية لمعرفة مدى تحقيقيا لمتطور العممي والتكنولوجي لممتعمميف مما تنعكس عمى
زيادة التحصيؿ لدييـ.
 تطوير أدوات التقويـ بحيث ال يكوف التحصيؿ ىو المعيار الوحيد لمقياس.
 إعداد األدلة اإلرشادية بما تتضمنو مف األنشطة واالستراتيجيات واألساليب والطرؽ المناسبة لتدريسيا ،لما
ليا مف أثر كبير في العممية التعميمية.
 زيادة وعي المعمميف عامة ومعممي التكنولوجيا خاصة بالمستحدثات التكنولوجية الحديثة لمتعمـ اإللكتروني
واستراتيجياتو المختمفة التي يمكف توظيفيا في العممية التعميمية.
 تبصير المعمميف عامة ومعممي التكنولوجيا خاصة بنتائج الدراسات واألبحاث التي تناولت االستراتيجيات
والمستحدثات التكنولوجية الحديثة في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والتعمـ اإللكتروني.
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 مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا يقترح الباحث إجراء الدراسات والبحوث اآلتية:

 .1إجراء دراسات تكوف غايتيا معرفة أثر أحدث طرائؽ التدريس عمى رفع المستوى التحصيمي وتنمية

التفكير االبتكاري لدى الطبلب.

 .2إجراء المزيد مف الدراسات العممية حوؿ إثراء المناىج الفمسطينية لكافة المستويات التعميمية.
 .3إجراء دراسات تيدؼ إلى تحديد أسموب التدريس األنسب لفئات الطبلب المختمفة في خصائصيـ
وقدراتيـ العقمية.

 .4إجراء دراسات تيدؼ إلى تحديد العبلقة بيف التحصيؿ الدراسي واإلبداع لدى فئات الطبلب المختمفة
( مرتفعي التحصيؿ – متوسطي التحصيؿ – منخفضي التحصيؿ ).
 .5تحميؿ مناىج التكنولوجيا في المراحؿ التعميمية المختمفة بكؿ عناصرىا ( األىداؼ – المحتوى –
األنشطة – والتقويـ ) لموقوؼ عمى مدى توظيفيا لمقدرات اإلبداعية إلى الطبلب.
 .6إجراء دراسات لمتعرؼ عمى إمكانية انتقاؿ أثر استخداـ أسموب التفكير االبتكاري في تدريس التكنولوجيا
إلى مواد دراسية أخرى.
 . 7إجراء دراسات تيدؼ إلى المقارنة بيف تدريس التكنولوجيا بأسموب التفكير االبتكاري وطرؽ تدريس

أخرى.
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قائمة المصادر والمراجع
أوال :المصادر والمراجع العربية :
 .1القرآف الكريـ.
 .2السنة المطيرة.
 الكتب :
.1

ابراىيـ ،حمادة ومحمود ابراىيـ) .( 2009تكنولوجيا التعميم والمستحدثات التكنولوجية ،القاىرة ،عالـ

الكتب ،ط.1

 .2ابف منظور ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ ( . )1995لسان العرب ،ط ،1المجمد السابع ،دار صادر،
بيروت ،لبناف.
.3

أبو جادو ،صالح محمد و نوفؿ،محمد بكر (  . )2007تعميم التفكير النظرية والتطبيق ،عماف ،دار

المسيرة.

 .4أبو حطب ،فؤاد و صادؽ،آماؿ (  .)1988عمم النفس التربوي ،ط ،٤مكتبة االنجموا المصرية،مصر.
.5

األغا ،إحساف والمولو ،فتحية )  . ( 2008تدريس العموم في التعميم العام ،غزة ،الجامعة

اإلسبلمية.

.6

امبوسعيدي ،عبد اهلل والبموشي ،سميماف ( .)2009طرق تدريس العموم ،دار المسيرة ،األردف ،ط.1

.7

بدوي ،رمضاف (  .) 2010التعمم النشط ،األردف ،عماف :دار الفكر ،ط.1

.8

جابر ،عبد الحميد (  .)1999استراتيجيات التدريس والتعمم ،مصر  ،دار الفكر العربي.

.9

جرواف  ،فتحي عبد الرحمف (  .) 2002اإلبداع " مفيومو -معايره -نظرياتو -تدريبو -مراحل

العممية اإلبداعية  ،ط ،2عماف ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
 .10جرواف ،فتحي عبد الرحمف (  .)2007تعميم التفكير – مفاىيم وتطبيقات ،ط ،٣األردف ،دار الفكر.
 .11الجزار ،عبد المطيؼ ( .)2000مقدمة في تكنولوجيا التعميم النظرية والعممية ،ط،2كمية البنات،
جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.
 .12الحصري ،عمي والعنيزي ،يوسؼ ( .)2000طرائق التدريس العامة ،اإلمارات ،العيف ،مكتبة الفبلح،
ط.1
 .13الحفني ،عبدالمنعـ ( .)1995الموسوعة النفسية -عمم النفس في حياتنا اليومية،
سيكولوجية اإلبداع  ،ط ،1مكتبة مدبولي ،القاىرة.

143

 .14حمداف ،محمد ( .)1991قياس كفاية التدريس "طرقو ووسائمو الحديثة ،سمسمة التربية
الحديثة ( ، )14ط ، 2جدة  ،السعودية ،الدار السعودية لمنشر والتوزيع.
 .15حمدي ،نرجس ( .)2007تصميم التدريس ،ط ،1عماف ،منشورات جامعة القدس المفتوحة.
. .16الحيمة ،محمود ( .)2002تكنولوجيا التعميم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة ،ط،1
عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 .17خميؿ ،كماؿ (  .) 2007ميارات التفكير التباعدي ،ط ،1عماف ،األردف ،دار المناىج لمنشر
والتوزيع.
 .18خميس ،محمد عطية ( .)2003عمميات تكنولوجيا التعميم .ط( )1القاىرة ،دار الكممة.
 .19خميس ،محمد عطية ( .)2007الكمبيوتر التعميمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة ،ط ،1القاىرة،
مصر .دار السحاب لمنشر والتوزيع.
 .20خير اهلل ،سيد ( .)1981اختبار القدرة عمى التفكير االبتكاري ،بحوث تربوية ونفسية ،بيروت ،دار
النيضة العربية.
 .21خير اهلل ،سيد ( .)1981بحوث تربوية ونفسية.ط(.)2بيروت ،دار النيضة.
 .22الزيات ،فتحي ( .)1996سيكولوجية التعمم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي ،سمسمة عمـ
النفس المعرفي ،القاىرة ،دار النشر لمجامعات.
 .23زيتوف ،حسف (  .)2001تصميم التدريس ،ط( ،)2القاىرة  ،عالـ الكتب.

 .24زيتوف  ،حسف ( .)2005رؤية جديدة في التعميم "التعمم اإللكتروني" :المفيوم– القضايا– التطبيق–
التقييم  ،الرياض ،الدار الصوتية لمتربية.

.25
 .26زيتوف ،عايش(  .) 2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم ،األردف ،عماف ،دار
الشروؽ ،ط.1
 .27زيتوف ،كماؿ ( .)2005التدريس نماذجو ومياراتو ،ط ،2القاىرة ،عالـ الكتب.
 .28سعادة ،جودت (  .) 2006التعمم النشط بين النظرية والتطبيق ،عماف ،األردف :دار الشروؽ ،ط.1
 .29سعادة ،جودت أحمد؛ فوزي عقيؿ؛ مجدي زامؿ؛ جميمة إشتية؛ ىدى أبو عرقوب ( ،)2000التعمم
النشط بين النظرية والتطبيق ،األردف ،دار الشروؽ.
 .30سبلمة ،عبد الحافظ محمد ( .)1998مدخل إلى تكنولوجيا التعميم ،الطبعة الثانية ،دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف األردف 1998ـ .
 .31السويداف ،طارؽ  ،العدلوني  ،محمد ( .)2004مبادئ اإلبداع  ،ط ، 3الرياض ،دار قرطبة لمنشر.
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 .32السيد ،محمد عمي ( .)2002تكنولوجيا التعميم والوسائل التعميمية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .33شاىيف ،عوني وزايد ،حناف ( .)2009اإلبداع دراسة في األسس النفسية االجتماعية والتربوية
لظاىرة اإلبداع اإلنسانية ، ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،ط.1
 .34طوالبة ،ىادي (  .)2002تكنولوجيا الوسائل المرئية.
 .35طوبجي ،حسيف حمدي ( .)1985التدريس :أىدافو ،أسسو ،أساليبو ،تقويم نتائجو ،و تطبيقاتو.
مراجعة كتاب .
 .36الطيب ،عصاـ ( .)2007أساليب التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاصرة .ط(.)1القاىرة ،عالـ
الكتب.
 .37الطيطي ،محمد حمد ( ، )2001تنمية التفكير اإلبداعي ،األردف ،دار المسيرة .
 .38عبد الرازؽ ،محمد السيد ( .)1994تنمية اإلبداع لدى األبناء  ،سمسمة سفير التربوية ( ، )16وحدة
ثقافة الطفؿ بشركة سفير  ،القاىرة .
 .39عبد الغفار ،عبد السبلـ ( . )1997التفوق العقمي واالبتكار ،دار النيضة العربية ،القاىرة.
 .40عبيد ،ماجدة السيد ( .)2000الوسائل التعميمية في التربية الخاصة ،عماف ،دار صفاء لمنشر
والتوزيع.
 .41عبيدات ،سييؿ أحمد ( .)2005إعداد المعممين وتنميتيم  ،األردف ،عالـ الكتب الحديثة.
 .42العتوـ ،عدناف والجراح ،عبد الناصر وموفؽ ،بشارة ( .)2009تنمية ميارات التفكير االبتكاري
نماذج نظرية وتطبيقات عممية ،ط ،2عماف ،دار المسيرة .

 .43عدس ،عبد الرحمف ( .)1996المعمم الفاضل والتدريس الفعال ،االردف ،دار الفكر.
 .44عسقوؿ ،محمد (  . )2003الوسائل والتكنولوجيا في التعميم بين اإلطار النفسي واإلطار التطبيقي.
غزة ،مكتبة آفاؽ.
 .45عفانة ،عزو ( .)1997اإلحصاء التربوي واإلحصاء اإلستداللي ،ط ،1مكتبة اليازجي ،غزة ،فمسطيف.
 .46عيسى ،حسف (  .) 1993سيكولوجية اإلبداع بين النظرية والتطبيق ،ط  ،1المركز الثقافي في
الشرؽ األوسط ،مكتبة اإلسراء ،طنطا.
 .47فطامي ،نايفة (  .) 2001تعميم التفكير لممرحمة األساسية ،ط  ،1دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع ،عماف.
 .48القذافي ،رمضاف ( .)2000رعاية الموىوبين والمبدعين ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،
ط.2
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 .49قطامي  ،يوسؼ وقطامي  ،نايفة ( ،)1991استراتيجيات التدريس  ،عماف ،دار عمار.
 .50قطامي ،نايفة ،وآخروف (" .)2008التفكير اإلبداعي" ،عماف ،منشورات جامعة القدس المفتوحة.
 .51كرويمي،آرتور( .)2000إعداد المعممين القادرين عمى مساعدة الطالب عمى أن يكون لدييم تفكير
إبداعي  ،في منفستو اإلبداع في التعميم( ،المحرراف)  :مراد وىبة  ،منى أبو سنة  ،دار قباء  ،القاىرة ،
.2000
 .52كمب ،جيرولد ( .)1991تصميم البرامج التعميمية  ،ترجمة أحمد خيري كاظـ ،دار النيضة
العربية  ،القاىرة .

 .53مرعي ،توفيؽ أحمد ،الحيمة ،محمد محمود ( .)2001طرائق التدريس العامة ،عماف ،دار المسيرة.
 .54منسي ،محمود عبد الحميـ ( .)1991عمم النفس التربوي لممعممين ،مصر ،دار المعرفة الجامعية .
 .55نشواف ،تيسير و الزعانيف  ،جماؿ (  .) 2005تقنيات التعمم والتعميم  ،مكتبة الطالب الجامعي،
غزة.

 .56اليويدي ،زيد (  . ) 2004اإلبداع – ماىيتو – اكتشافو – تنميتو ، ،دار الكتاب الجامعي ،العيف،
اإلمارات العربية المتحدة ،ط.1
 .57اليويدي ،زيد (  .) 2005معمم العموم الفعال ،اإلمارات العربية المتحدة ،العيف ،دار الكتاب
الجامعي ،ط.1
 .58اليويدي ،زيد ( .)2006أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات ،اإلمارات العربية المتحدة –
العيف  ،دار الكتاب الجامعي.

الرسائل العممية :

 .59الجدي ،مروة ( . )2012أثر توظيف بعض استراتيجيات التعمم النشط في تدريس العموم عمى
تنمية الميارات الحياتية لدى طالب الصف الرابع بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير(غير منشورة)،كمية
التربية ،جامعة األزىر.
 .60الحربي ،عمى بف سعد ( .)2002أثر طريقة العصف الذىني في تنمية التفكير الناقد والتحصيل
الدراسي لطالب الصف األول الثانوي في مقرر األحياء بمدينة عرعر ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة أـ القرى  ،كمية التربية ،السعودية.
 .61الدايني ،غساف حسيف ( .)1996األساليب التدريبية في التفكير اإلبداعي وعالقتو ببعض
المتغيرات ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة بغداد.
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 .62الزايدي ،فاطمة (  .) 2009أثر التعمم النشط في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي بمادة
العموم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير
(غير منشورة) كمية التربية ،مكة المكرمة ،جامعة أـ القرى ،السعودية.
 .63زرنوقي ،ندى ( .) 2007أثر استخدام الحاسب االلي في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل
الدراسي في مقرر الفيزياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة جدة ،رسالة ماجستير منشورة،
جامعة أـ القرى ،السعودية .
 .64السميري  ،عبد ربو ( .)2006أثر استخدام طريقة العصف الذىني لتدريس التعبير في تنمية
التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مجمة التربية،
الجامعة اإلسبلمية غزة.
 365الطاىر ،ميدي ( .)2013أثر تطبيق نظام ضمان الجودة التعميمي في تنمية ميارات التفكير
االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول المتوسط بمدينة سييات بالمنطقة الشرقية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القرى كمية التربية ،السعودية.
 .66عبد الوىاب ،عبير ( .)2000برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات النوعية لمعمم عمم
النفس بالمعاىد األزىرية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية الدراسات اإلنسانية  ،جامعة

األزىر ،القاىرة.

 .67عودة ،رحمة (  .) 2000أثر تدريس برنامج مقترح في اليندسة عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى
طالب الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية  ،جامعة عيف
شمس .
 .68غريب ،أحمد ( .)2012فاعمية برنامج وسائط قائم عمى الفكر المنظومي في تنمية ميارات
البرمجة والتفكير االبتكاري لدى طالب معيد الدراسات التربوية ،رسالة ماجستير ،معيد الدراسات التربوية
بجامعة القاىرة ،مصر.
 .69فودة ،إبراىيـ والبعمي ،إبراىيـ ( .)2006فعالية استراتيجية مقترحة في تنمية التفكير االستداللي
بمنطقة القصيم بالمممكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة اـ القرى.
 370مجيد ،مروج ( . )2008أثر استخدام حقيبة تعميمية عمى التحصيل الدراسي في مقرر االلكترونيات
لدى طالب كمية بورسودان التقنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة البحر األحمر ،السوداف3
 .71محمد ،ماجدة حسف (  .) 1995فاعمية نشاط في الجغرافيا لتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب
المتفوقين بالمرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
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 .72مزيد ،فاطمة (  .)2015فاعميو استخدام الحقيبة اإللكترونية فى تدريس وحده البنيو الجيولوجية
والتضاريس عمى التحصيل لدى طمبو الصف التاسع فى خانيونس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
األزىر.
 .73المشرفي ،انشراح ( .)2003فاعمية برنامج مقترح عمى تنمية كفايات تعميم التفكير االبداعي لدى
الطالبات المعممات بكمية رياض األطفال ،رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة االسكندرية ،مصر.
 .74المشوخي ،لمياء ( .)2015فاعمية توظيف المتاحف االفتراضية في تنمية ميارات التفكير االبتكاري
في مادة الحاسوب واالتجاه نحوىا لدى طالبات الصف الخامس األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسبلمية.
 .75مصطفى ،سموى ( .)2002برنامج مقترح في مجال التربية الفنية لتنمية القدرة عمى
التفكير االبتكاري لدى طفل رياض األطفال ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،معيد الدراسات التربوية ،
جامعة القاىرة .

 .76معمـ ،فائزة ( .)2009فعالية استراتيجية مقترحة لمتدريس بالحاسب اآللي في اكساب الطالبات
المعممات بجامعو ام القرى ميارات التدريس االبداعي في مادة التربية اإلسالمية وتنمية التفكير االبداعي
لدى تمميذاتين ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اـ القرى.
 .77ميدي ،حسف ( .)2012فاعمية إستراتيجيتين لمتعمم التشاركي القائم عمى الويب في تنمية ميارات
توليد وتطبيق المعرفة لدى طالب جامعة األقصى ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف
شمس.
 378نبياف ،سعد سعيد (  .) 2001برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالب
الصف التاسع بمحافظة غزة ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس كمية التربية ،جامعة األقصى .
 .79الياشمي ،عمي (  .) 1996تجربة في تطبيق استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس العموم ،مجمة
المعمومات التربوية ،البحريف ،عدد  ،4ص.18 – 1

المجالت والدوريات :

 .80أبو سنينة ،عودة )  . ( 2008أثر استخدام طريقة العصف الذىني في تنمية التحصيل والتفكير
الناقد

 .81أحمد ،سمية والمرسي ،نجاح (  .) 1997فعالية استخدام التعمم التعاوني في تنمية التفكير العممي
والتحصيل في مادة العموم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة كمية التربية بالمنصورة ،مصر ،العدد
.76-41 ،35
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 .82الجمؿ ،أحمد ( .)2012دور الحاسب االلي في تنمية التفكير االبداعي لدى الطالب من وجية
نظر معممي التكنولوجيا في مديرية التربية والتعميم في جنوب الخميل ،مجمة جامعة القدس المفتوحة

لؤلبحاث والدراسات – العدد  – )2( 37تشريف األوؿ .2015
 .83األحمدي ،مريـ ( .)2008استخدام أسموب العصف الذىني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
وأثره عمى التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط ،رسالة الخميج العربي ،العدد .93-59 ،107

 .84األشقر ،محمد حسنى" )  .( 2007جودة تدريس التربية الفنية بطريقة العصف الذىني
 .85األعسر ،صفاء (  . )1999تنمية التفكير حق لكل طفل  ،مجمة الطفولة والتنمية  ،العدد الصفري ،
المجمس العربي لمطفولة والتنمية.
 .86دراج ،نيى (  .) 2009فمسفة التعمم النشط كمدخل لجودة المعمقة الطباعية لطالب كميات التربية
النوعية ،المؤتمر السنوي(الدولي األوؿ -العربي الرابع) االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميـ العالي
النوعي في مصر والعالـ العربي "الواقع والمأموؿ" ص -2073ص .2093
 .87زامؿ ،مجدي (  .) 2006وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا في مدارس
وكالة الغوث الدولية نحو ممارستيم التعمم النشط في محافظتي رام اهلل ونابمس ،مجمة المعمـ ،والطالب
العدداف األوؿ والثاني ،ص.65-49
 .88السحماوي ،ابتساـ ( . )1998أساليب تربية اإلبداع لتالميذ التعميم االبتدائي في مصر ،مجمة العموـ
التربوية .
 .89السرور ،نادية ىايؿ (  .) 1996فاعمية برنامج الماسترثنكر لتعميم التفكير في تنمية الميارات
اإلبداعية لدى عينة من طالب كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية ،مجمة مركز البحوث التربوية
بجامعة قطر.) 101 - 65(.)10 (،
 390سعادة ،جودت أحمد؛ أبو زيادة ،إسماعيؿ جابر؛ زامؿ ،مجدي عمى( " .)2003أثر تدريب المعممات
الفمسطينيات عمى أسموب التعمم النشط في التحصيل اآلني والمؤجل لديين في ضوء عدد من المتغيرات
" ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،العدد الثاني ،جامعة البحريف ،كمية التربية .
 .91سفيف ،عماد شوقي ممقي ( .)2014فاعمية برنامج قائم عمى التعمم الفردي المدعم بالحقيبة
االلكترونية لتنمية التفكير الرياضي والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي ،مجمة تربويات
الرياضيات ،جامعة جنوب الوادي ،كمية التربية بقنا ،المجمد ،17العدد  2يناير  ،2014ج.2
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 .92السبلمات ،محمد خير والخرابشة ،زياد ( " .) 2010فاعمية استخدام العصف الذىني عمى تحصيل
طالب الصف السابع األساسي في مادة الجغرافيا وتنمية االتجاىات نحوىا" ،المجمة التربوية-مصر ،العدد
 ، 27ص .388-357
 .93سميماف ،ماجدة وعبد القادر ،أيمف )  ، (2006فاعمية استخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط

 .94الطوبجي ،حسيف حمدي ( .)1990الحقائب التعميمية ،مجمة تكنولوجيا التعميـ العدد ( )5السنة ()3
.

 .95عبد القادر ،محسف مصطفى (" " .)1997اثر استخدام العصف الذىني في تدريس األحياء عمى
تنمية بعض المفاىيم البيولوجية و التفكير العممي لدى تالميذ الصف األول الثانوي" ،المجمة التربوية –
مصر ،ص 31 – 12زامؿ ،مجدي ( . )2011العوائؽ التي تواجو المعمـ الفمسطيني في تنمية ميارات
التفكير االبداعي داخؿ الغرفة الصفية في مدارس االونروا ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،ـ ،12ع.1
 396عبد الوىاب ،فاطمة (  .) 2005فاعمية استخدام بعض است ارتيجيات التعمم النشط في تحصيل
ميارت التعمم مدى الحياة و الميول العممية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،مجمة
ا
العموم وتنمية
التربية العممية ،مجمة عممية محكمة ،المجمد الثامف ،العدد الثاني ،ص 12
 319عبد الوهاب ،فاطمة 3 ( 2005 ) 3فاعلٌة استخدام بعض استراتٌجٌات التعلم النشط فً تحصٌل
العلوم وتنمٌة مهارات التعلم مدى الحٌاة و المٌول العلمٌة لدى تالمٌذ الصف الخامس االبتدائً،
 .98عثماف ،عبمة ( .)2000تنمية التفكير االبتكاري لمطفل  ،مجمة خطوة  ،ع ، 9المجمس العربي
لمطفولة والتنمية  ،القاىرة.
 399العمري ،عمر( .)2012فاعمية برنامج تعميمي محوسب في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب
الصف السابع األساسي في األردن ،مجمة جامعة دمشؽ ،)1( 28،األردف.300 -265 ،
 .100العيوني ،صالح (  .) 2003أثر استخدام أسموب التعمم التعاوني عمى التحصيل في مادة العموم
واالتجاه نحوىا لتالميذ الصف السادس االبتدائي (بنين) بمدينة الرياض ،مجمة التربية الكويت ،مجمد 17
 ،عدد  ، 66ص -104ص .144
 .101غازي ،ابراىيـ ( .)2002العصف الذىني الجماعي في تدريس الميارات الحياتية والبيئية لتنمية
 .102الفاخري ،سالـ ( .)2009أثر استخدام أسموب العصف الذىني في تعمم العموم اإلنسانية عمى
مستوى التحصيل الد ارسي ،المؤتمر العممي العربي الرابع -الدولي األوؿ (-التعميـ وتحديات المستقبؿ)،
مصر :مجمد  ،2ص .512 -432
 .103فورة ،بسمة ( .)2012استراتيجيات التعمم النشط ،مجمة تربوية تصدر عف اليونسكو.
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 .104كوجؾ ،كوثر ( .)1990الميارات الحياتية والتفكير واالرتقاء النوعي بالتعميم ،المؤتمر العممي
السنوي الرابع عف مستقبؿ التعميـ في الوطف العربي بيف اإلقميمية والعالمية ،كمية التربية ،جامعة حمواف.
 .105المولو ،فتحية )  . ( 2005الميارات الحياتية المتضمنة في محتوى منياج العموم الفمسطينية

لمصفين األول والثاني ،المؤتمر التربوي الثاني ،الطفؿ الفمسطيني بيف تحديات الواقع وطموحات المستقبؿ،
غزة ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية.

 .106مجلة التربية العلمية ،مجلة علمية محكمة ،المجلد الثامن ،العدد الثاني ،ص3 12
 .107مداح ،سامية (  .) 2009اثر استخدام التعمم النشط في تحصيل بعض المفاىيم اليندسية واالتجاه
نحو الرياضيات لدى تمميذات الصف الخامس ،مجمة دراسات في المناىج واإلشراؼ التربوي ،المجمد
األوؿ ،العدد األوؿ.
 .108المرسى ،نجاح السعدي؛ أحمد  ،سميو عبد الحميد ( " .)1997فعالية استخدام التعمم التعاوني في
تنمية بعض ميارات التفكير العممي و التحصيل الدراسي في مادة العموم لدى طالب المرحمة االبتدائية "،
مجمة كمية التربية بالمنصورة ،العدد  ،٣٥مصر.
 .109المشيقح ،محمد سميماف ( .)1994مشروع استخدام الحقائب التعميمية في التدريس (مشروع مقترح
لمقرر تقنيات التعميم واالتصال في جامعة الممك سعود ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز (العموـ التربوية)
ـ،7ص.241

 3110معبد ،عمي )  . ( 2006برنامج تدريبي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية أثناء
الخدمة عمى استخدام بعض أساليب التعمم النشط في التدريس وأثره عمى أدائيم واتجاىات تالميذىم نحو
دراسة المادة ،المؤتمر العممي األوؿ التعميـ والتنموي في المجتمعات الجديدة ،ص .88- 70
 .111المؤتمر العممي األوؿ ،التعميـ والتنمية في المجتمعات الجديدة ،كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية،
مصر ،ص442-ص. 426

 .112منتدى أعضاء تكنولوجيا التعميـ ( : )2007الوسائط المتعددة www.technology- ،
zaghost.net
لوزرة التربية والتعميـ العالي ،التميز في التعميـ الفمسطيني " رؤى
 .113المؤتمر الدولي األوؿ ا

إبداعية" 26-25،ديسمبر 2012ـ ،غزة ،فمسطيف.
0114مؤتمر العلوم التربوية  ،استراتيجيات التدريس ،استعداد الحاضر لتحوالت المستقبل،2117-4-31 ،
رام هللا ،فلسطين 0
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المالحق
ملحق رقم  : 1كتاب إثبات تطبٌق الباحث للتجربة
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ملحق رقم  ( 2حقٌبة الدارات االلكترونٌة التعلٌمٌة)
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ملحق رقم  :3أسماء السادة المحكمٌن
م

االسم

المسمى الوظيفي

الدرجة العممية

.1

أحمد أبو سويرح

رئيس قسـ التقنيات بمديرية الوسطى

ماجستير مناىج وطرؽ تدريس

.2

جميؿ الطيراوي

محاضر في الجامعة اإلسبلمية

دكتوراة تربية  -عمـ النفس

حسف نصر اهلل

مسئوؿ قسـ الحاسوب بالكمية الجامعة

.4

خميؿ شحادة

محاضر عمـ نفس

ماجستير تربية – عمـ نفس

.5

رائد عمواف

محاضر في جامعة األمة

دكتوراه في التربية

.6

عبد الرحمف أبو عوؼ مدرس تكنولوجيا بو ازرة التربية والتعميـ

.3

.7
.8

عبد الرحيـ يونس

مشرؼ تربوي لمادة التكنولوجيا – مديرية
التربية والتعميـ  -الوسطى

ىندسو حاسوب وماجستير

مناىج وطرؽ تدريس

بكالوريوس تربية تكنولوجية
ماجستير مناىج وطرؽ تدريس
بكالوريوس كمبيوتر تعميمي

عبد المعطي ىنية

مدرس تكنولوجيا بو ازرة التربية والتعميـ

.9

فتحي الحاج يوسؼ

مدير دائرة المصادر بو ازرة التربية والتعميـ

بكالوريوس

.10

محمد مسعود

مدرس حاسوب بوكالة الغوث

بكالوريوس تكنولوجيا معمومات

محمد ياغي

مدرس تكنولوجيا بو ازرة التربية والتعميـ

.12

محمود برغوت

مشرؼ تربوي و ازرة التربية والتعميـ

دكتوراه تكنولوجيا التعميـ

.13

يوسؼ مطر

محاضر في الكمية الجامعية

دكتوراه في تكنولوجيا التعميـ

.11
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بكالوريوس ىندسة حاسوب

ملحق رقم  :4تحلٌل محتوى الوحدة الرابعة "العالم الرقمً" من كتاب التكنولوجٌا للصــف
التاسع األساسً

السٍذ الذكحىر/األسحار............................................... :

الوححرم.

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته  ،،،وبعد:
يقوـ الباحث  ،عبداهلل عمي حبش  ،بإجراء دراسة بعنواف :
" فاعلُت تىظُف برناهج هقرتح قائن علً استخذام حقُبت الذاراث االلكرتونُت علً تنوُت
التحصُل وههاراث التفكري االبتكارٌ لذي طالب الصف التاسع األساسٍ بغزة "

واستمزـ ذلؾ تحميؿ محتوى الفصؿ الرابع "وحدة العالـ الرقمي" مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع
األساسي ،وذلؾ الستخراج األىداؼ السموكية ومف ثـ بناء جدوؿ المواصفات واعداد اختبار التحصيؿ
يرجى منكم التكرم بتحكيم ما ترونو مناسباً في ىذه األداة فيما يخص:
 صياغة األىداؼ التربوية وتصنيفيا.
 صياغة البنود االختبارية صياغةً تربوية سميمة .
 مدى مناسبة البند االختباري لميدؼ المراد تحقيقو .
 حذؼ أو إضافة أسئمة مع إبداء أي مبلحظات أخرى.

شاكرين لكن حسن تعاونكن  ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام و التقدير

الباحث
عبداهلل علي حبش
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وحدة  :العالم الرقمي
أىداف الوحدة العامة :
 التعرف إلى االلكترونيات الرقمية وأثرىا في حياتنا. التعرف إلى تطبيقات ودارات مستخدمة في االلكترونيات الرقمية. التعرف إلى تقنية الدارات المتكاممة وأثرىا في الصناعة. -تصميم وتنفيذ مشروع باستخدام الدارات المتكاممة.

وحدة العالم الرقمي

مسمسل
الموضوع

موضوع الدرس

الموضوع األول  :ثورة

عدد الحصص

رقمية

1

األول

مقدمة عن العناصر

2

االلكترونية والترانزستور.
2

الثاني

عالمنا تماثمي " تطبيقات "

2

3

الثالث

اإللكترونيات الرقمية "

2

4

الرابع

تطبيقات "
أنظمة تماثمية ورقمية في

1

حياتنا
 دارة NE555الموضوع الثاني  :المنطق
الرقمي
5

الدرس األول

مقدمة عن المنطق

1

6

الدرس الثاني

العمميات المنطقية

2

7

الدرس الثالث

البوابات المنطقية:

2

بوابات  Andو  Orو
Not
الموضوع الثالث  :أنظمة
متكاممة
8

الدرس األول

مقدمة

1

9

الدرس الثاني

 -نظام اإلشارة الضوئية

3

10

الدرس الثالث

 دارة العدادنظام الري األوتامتيكي

المجموع الكمي لمحصص
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3
 19حصة

تحميل األىداف السموكية حسب تصنيف بموم
الموضوع األول
اليدف

ثورة رقمية
مستوى اليدف

التقويم

يذكر وظيفة الثنائي

تذكر

 -ما ىي وظيفة الثنائي في الدارات االلكترونية؟

يعدد أنواع الثنائيات

تذكر

 -عدد بعض أنواع الثنائيات ؟

يوضح المقصود بالترانزستور

تذكر

ما ىو المقصود بالترانزستور ؟

يذكر وظيفة الترانزستور

تذكر

 -ما ىي الفائدة مف استخداـ الترانزستور؟

يوضح الغرض مف استخداـ المقاومة الضوئية.

تذكر

بيف الفائدة مف استخداـ المقاومة الضوئية ؟

يوضح وظيفة ثنائي زينر.

فيـ

عرؼ المفيوـ التالي  :ثنائي زينر

يذكر وظيفة الثنائي الباعث لمضوء.

فيـ

 -اذكر وظيفة الثنائي الباعث لمضوء في الدارات االلكترونية ؟

يرسـ دارة استخداـ الترانزستور كمفتاح .

فيـ

 -اذكر مكونات دارة الترانزستور كمفتاح ؟

بناء عمى فرؽ
يبيف آلية عمؿ الترانزستور كمفتاح ً
الجيد الواصؿ لمقاعدة والباعث.

فيـ

يقوـ الترانزستور بالتحيز إذا وصؿ لمقاعدة فرؽ جيد = .......

يعدد أسماء العمماء مخترعي الترانزستور.

تذكر

 -عدد بعض اسماء العمماء مخترعي الترانزستور ؟

يذكر السنة التي تـ فييا اختراع الترانزستور.

تذكر

اخترع الترانزستور سنة  ........ـ .

يوضح المقصود بالدارة االلكترونية الرقمية

تذكر

عرؼ ما يمي :الدارة الرقمية ؟

يعرؼ المقصود بالدارة االلكترونية التماثمية

تذكر

الدارة التماثمية؟

يقارف بيف الدارات الرقمية والتماثمية مف

تحميؿ

قارف بيف الدارة الرقمية والتماثمية مف حيث التعريؼ ؟

يستنتج الفرؽ بيف الدارات الرقمية والتماثمية

تحميؿ

* عدد االختبلفات بيف الدارات الرقمية والتماثمية مف خبلؿ األمثمة

يقوـ بتركيب دارة رقمية.

تطبيؽ

بالرجوع لمكتاب المدرسي ركب الدارة الموجودة أمامؾ

يقوـ بتركيب دارة تماثمية.

تركيب

باستخداـ مقاومة متغيرة وثنائي باعث لمضوء – ىؿ يمكنؾ تركيب دارة

 -ما ىي العبلقة بيف المقاومة الضوئية والضوء ؟

 -عدد بعض استخدامات الثنائي الباعث لمضوء في حياتنا؟

حيث التعريؼ

مف خبلؿ بعض األمثمة.

 ارسـ دارة استخداـ الترانزستور كمفتاح ؟ -ما ىي آلية عمؿ الترانزستور كمفتاح ؟

المطروحة عميؾ ؟

تماثمية ؟

يعدد بعض القيـ التماثمية الموجودة في

فيـ

عدد بعض القيـ التماثمية الموجودة في حياتنا العممية ؟

يعدد بعض القيـ الرقمية الموجودة في

فيـ

عدد بعض القيـ الرقمية الموجودة في حياتنا العممية ؟

يعدد عناصر دارة مكبر الصوت

تذكر

عدد عناصر دارة مكبر الصوت؟

يستنتج آلية عمؿ دارة مكبر الصوت.

تحميؿ

مف خبلؿ الدارة الموجودة امامؾ ،وضح وظيفة العناصر التالية :

حياتنا.
حياتنا.

المايكروفوف ،المكثؼ ،السماعة ،الترانزستور،الدارة المتكاممة؟
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الموضوع األول
اليدف

ثورة رقمية
مستوى اليدف

التقويم

يرسـ مخطط دارة تكبير الصوت باستخداـ

فيـ

ارسـ مخطط دارة تكبير الصوت باستخداـ الدارة المتكاممة LM386

يذكر وظيفة المكثؼ في الدارة االلكترونية

تذكر

 -ما ىو المكثؼ وما ىي وظيفتو في الدارات االلكترونية ؟

يصنؼ المكثفات حسب السعة.

تذكر

قـ بتصنيؼ المكثفات حسب السعة

يصنؼ المكثفات حسب القطبية.

تذكر

قـ بتصنيؼ المكثفات حسب القطبية

يذكر وحدة قياس سعة المكثؼ.

تذكر

ضع عبلمو صح او خطأ

يبيف بعض استخدامات المكثفات في الدارات

تذكر

يركب دارة الوماض .NE555

تركيب

يعدد عناصر دارة الوماض NE555

تذكر

عدد العناصر المستخدمة في دارة الوماض ?NE555

يستنتج آلية عمؿ دارة الوماض .NE555

تحميؿ

 -وضح بالتفصيؿ وظيفة كؿ عنصر مف عناصر دارة الوماض 555

يتوصؿ إلى دور المقاومة المتغيرة في دارة

فيـ

لماذا يتـ استخداـ المقاومة المتغيرة في دارة الوماض 555؟

يذكر دور المكثؼ في دارة الوماض.

فيـ

 -يستخدـ المكثؼ في دارة  555ؾ ...............

.LM386

أكمؿ  :يعتبر المكثؼ  .....لمشحنات الكيربائية.

وحدة قياس سعة المكثؼ ىي األوـ
االلكترونية.

أكمؿ :
تستخدـ المكثفات في بعض األجيزة مثؿ  .......و ........
 مف خبلؿ العناصر الموجودة امامؾ وبالرجوع لممخطط قـ بتركيب دارةالوماض 555

الوماض.

يطبؽ دارة الوماض عمى بعض التطبيقات األخرى.

تطبيؽ

 -وضح آلية تشغيؿ دارة الياتؼ التماثمية مع الحاسوب

يذكر آلية تشغيؿ دارة الياتؼ التماثمية مع الحاسوب.

يستنتج دور المودـ في جياز الحاسوب.
الموضوع الثاني
اليدف

قـ بتوصيؿ دارة الوماض عمى دارة أخرى ؟

تحميؿ

 -فسر ما يمي :

بما اف دارة الحاسوب رقمية ودارات اليواتؼ تماثمية  ،كيؼ يتـ توصيميـ معاً ؟

المنطق الرقمي
مستوى اليدف

التقويم

يذكر اسـ اوؿ مف وضع تعريؼ لعمـ المنطؽ

تذكر

ما ىو اسـ العالـ الذي وضع أساس عمـ المنطؽ.؟

يوضح دور الفارابي في تصنيؼ المنطؽ

تذكر

ما ىو دور العالـ العربي الفارابي في تصنيؼ المنطؽ إلى أقساـ ؟

يستنتج احكاـ العبارات المنطقية

فيـ

 -كـ حكـ يمكف أف يطمؽ عمى العبارة المنطقية الواحدة :

يبيف كيؼ طور جورج بوؿ الجبر المنطقي

فيـ

ما ىو دور العالـ جورج بوؿ في تطوير الجبر المنطقي ؟ وضح اسياماتو ؟

يوضح المقصود بالمنطؽ الرياضي

تذكر

عرؼ المنطؽ الرياضي ؟

يذكر دور أدوات الربط بيف العبارات

تذكر

 -ما ىي الفائدة مف ادوات الربط بيف العبارات المنطقية ؟

يحدد أىـ أدوات الربط بيف العبارات

تذكر

عدد اىـ ادوات الربط بيف العبارات المنطقية ؟

المنطقية

4=2+2

 -كيؼ يمكف اف نربط بيف عبارتيف منطقتيف ؟
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الموضوع الثاني
اليدف
يركب دارة مصباحيف عمى التوالي
يفسر سبب عدـ اضاءة مصباح عف
الضغط عمى مفتاح في دارة التوالي

المنطق الرقمي
مستوى اليدف

تطبيؽ
فيـ

التقويم
باستخداـ العناصر مصباحيف وبطارية ومفتاحيف .قـ بتركيب دارة عمى التوالي؟

لماذا لـ يضيء المصباح عند الضغط عمى مفتاح واحد فقط ؟

يستنتج حاالت اضاءة المصباح في الدارة

تحميؿ

 -كيؼ يمكف اف يضيء المصباح ؟ -فسر ذلؾ !

يتوصؿ إلى عمؿ بوابة And

تحميؿ

ما ىو الغرض مف بوابة " و " ؟

السابقة

يضرب مثاؿ عمى استخداـ بوابة  Andفي
حياتنا

فيـ

 -مف حياتنا العممية ايف توجد بوابة الربط " و " ؟

يركب دارة بمفتاحيف عمى التوازي

تركيب

يستنتج حاالت اضاءة المصباح

فيـ

 -متي يضيء المصباح ومتى ال يضيء ؟

يفسر اسباب اضاءة المصباح عند الضغط عمى احد

فيـ

عمؿ لما يمي  :يضيء المصباح عند الضغط عمى مفتاح او مفتاحيف في الدارة السابقة ؟

المفاتيح فقط

يستنتج عمؿ بوابة OR
يكتب جدوؿ صواب بوابة OR
يضرب مثاؿ عمى بوابة  ORفي حياتنا العممية

تحميؿ
فيـ
يطبؽ

 باستخداـ مصباح ومفتاحيف وبطارية ،ركب دارة عمى التوازي؟ -يضيء المصباح عند الضغط عمى مفتاح واحد فقط ( )

 ما ىو عمؿ بوابة أو ؟ ومتى تعمؿ ؟ اكتب جدوؿ الصواب لبوابة أو ؟اذكر مثاؿ عمى استخداـ بوابة أو مف حياتنا العممية ؟

يربط بيف عبارتيف باستخداـ بوابة OR

فيـ

يركب دارة NOTباستخداـ الترانزستور

تركيب

قـ بتركيب دارة النفي  NOTباستخداـ ترانزستور ومصباح وبطارية؟

يستنتج عمؿ بوابة NOT

تحميؿ

ما ىي حاالت اضاءة المصباح ؟

اربط بيف عبارتيف باستخداـ بوابة أو ؟

متى تعمؿ بوابة ? NOT
يربط بيف عبارتيف باستخداـ بوابة NOT

فيـ

اربط بيف عبارتيف باستخداـ بوابة ? NOT

يرسـ رموز البوابات المنطقية

فيـ

ارسـ الرموز لمبوابات التالية  :و  ،أو  ،النفي NOT

يوضح المقصود بالدارات المتكاممة

فيـ

عرؼ الدارات المتكاممة ؟

يبيف فرؽ الجيد الذي تعمؿ عميو الدارات

تذكر

 -تعمؿ الدارات المتكاممة عمى فرؽ جيد =  ....فولت

يبني دارة متكاممة باستخداـ 7408

تركيب

باستخداـ دارة  7408قـ ببناء الدارة السابقة

يعدد العناصر المطموبة لتشغيؿ دارة

تذكر

عدد العناصر البلزـ لتشغيؿ دارة 7408

يذكر عدد اطراؼ 7408

تذكر

كـ طرؼ لدارة  7408وما ىي فائدة كؿ طرؼ؟

يفسر دور منظـ فرؽ الجيد LM3805

فيـ

عمؿ لما يمي :

يعدد الحاالت التي يضيء فييا الثنائي

فيـ

عدد الحاالت التي يضيء فييا الثنائي في الدارة السابقة؟

المتكاممة

7408

يستنتج عمؿ دارة 7408

تحميؿ

يتـ استخداـ منظـ فرؽ الجيد  3805في الدارات االلكترونية؟
 ما ىي مخرجات الدارة السابقة ؟162

الموضوع الثاني
اليدف

المنطق الرقمي
مستوى اليدف

التقويم

يوضح المقصود بجدوؿ الصواب

تذكر

عرؼ جدوؿ الصواب

يكتب جدوؿ الصواب لمدارة السابقة

فيـ

اكتب جدوؿ الصواب لدارة 7408

يفسر العبلقة بيف المتغيرات المنطقية

فيـ

ما ىي العبلقة بيف المتغيرات المنطقية والبوابة السابقة ؟

والبوابة

يركب دارة باستخداـ 7432

تطبيؽ

ركب دارة باستخداـ الدارة المتكاممة 7432

يعدد العناصر المطموبة لتشغيؿ دارة

تذكر

عدد العناصر المطموبة لتشغيؿ دارة 7432؟

يرسـ دارة 7432

فيـ

ارسـ دارة  7432المتكاممة ؟

يكتب صواب بوابة OR

تذكر

اكتب جدوؿ صواب بوابة أو ؟

يستنتج عمؿ بوابة 7432

تحميؿ

 -ما ىو عمؿ بوابة 7432؟

يركب دارة باستخداـ 7404

تركيب

ركب دارة باستخداـ الدارة المتكاممة 7404

يعدد العناصر المطموبة لتشغيؿ 7404

تذكر

عدد العناصر المطموبة لتشغيؿ دارة  7404المتكاممة ؟

يكتب جدوؿ صواب بوابة 7404

فيـ

اكتب جدوؿ صواب بوابة 7404؟

تحميؿ

فسر سبب استخداـ بوابة  7404؟

7432

يستنتج عمؿ بوابة 7404
يكتب جدوؿ صواب بوابة NOT

فيـ

اكتب جدوؿ صواب بوابة النفي NOT

يصمـ بوابة  ANDباكثر مف مدخميف

تركيب

قـ بتصميـ بوابة و باكثر مف مدخميف ؟

يتوصؿ إلى تصميـ بوابة  ORبأكثر مف

تحميؿ

قـ بتصميـ بوابة أو باكثر مف مدخميف ؟

يتوصؿ إلى تصميـ بوابة  ANDبأكثر مف

تحميؿ

كيؼ يمكف اف تحتوي بوابة " و " عمى مدخميف بنفس الوقت ؟ قـ برسـ تمؾ

مدخميف
مدخميف

الموضوع الثالث
اليدف

البوابة ؟

أنظمة متكاممة
مستوى اليدف

التقويم

يوضح فائدة الرقـ المدوف عمى الدارات

تذكر

ما ىي الفائدة مف الرقـ المكتوب عمى الدارات المتكاممة ؟

يفسر سبب تغير عدد اطراؼ كؿ دارة متكاممو

فيـ

عمؿ لما يمي :تختمؼ ارجؿ كؿ دارة متكاممة عف االخرى ؟

يوضح المقصود بالدارة المتكاممة

تذكر

عرؼ الدارة المتكاممة ؟

يذكر اسـ اوؿ عالـ صنع دارة متكاممة

تذكر

مف ىو اوؿ مف صمـ دارة متكاممة ؟

يوضح فكرة عمؿ نظاـ االشارة الضوئية

تحميؿ

 -اذكر فكرة عمؿ نظاـ االشارة الضوئية ؟

المتكاممة
عف االخرى

يشرح عمؿ دارة 4017

فيـ

 -وضح الغرض مف دارة 4017

يبيف آلية تركيب دارة 4017

فيـ

باستخداـ الدارة  4017قـ بتصميـ نظاـ االشارة الضوئية

يذكر دور المقاومة المتغيرة في الدارة

تذكر

 -فسر سبب وجود المقاومة المتغيرة في الدارة السابقة

يوضح العبلقة بيف الفترة الزمنية وسرعة االشارة

تحميؿ

كمما زادت قيمة المقاومة فاف الفترة الزمنية وسرعة االشارة ..

وقيمة المقاومة
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الموضوع الثالث

أنظمة متكاممة

اليدف

مستوى اليدف

عدد العناصر البلزمة لعمؿ نظاـ الري

تذكر

عدد العناصر البلزـ لعمؿ نظاـ الري االوتامتيكي.

يركب دارة الري االوتامتيكي

تركيب

 -ارسـ دارة الري االوتامتيكي؟

يبيف وظيفة مجس الرطوبة

تذكر

 -ما ىي فائدة مجس الرطوبة ؟

يبيف وظيفة المقاومة الضوئية

فيـ

عمؿ لما يمي  :يتـ استخداـ المقاومة الضوئية في نظاـ الري االوتامتيكي ؟

يشرح الية عمؿ الترانزستور

فيـ

 -وضح آلية استخداـ الترانزستور كمفتاح لتشغيؿ النظاـ السابؽ؟

يفسر سبب وجود بوابة و في نظاـ الري

فيـ

ما ىو الغرض مف بوابة و في نظاـ الري االوتامتيكي

االوتامتيكي

التقويم

 -قـ بتركيب نظاـ الري االوتامتيكي باستخداـ العناصر االلكترونية البلزمة

لذلؾ ؟

االوتامتيكي
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ملحق رقم  :5جدول مواصفات اختبار التحصٌل فً وحدة العالم الرقمً

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة التربيت والتعليم
مديريت التربيت والتعليم  /الىسطى
مدرست الشهيد ابراهيم المقادمت الثانىيت للبنين

المادة
الصف

تكنولوجيا المعلومات
التاسع

الفصل الدراسي
العام الدراسي

الثاني
2016/2017

الموضوع  :تحليل اختبار التحصيل في وحدة العالم الرقمي من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع
أوالً  :عدد الحصص وعدد الصفحات للوحدات أو المواضيع التي سيشملها االختبار
1
المحتوى
عدد الحصص 12

2
9

3
13

4
0

الوزن النسبً 0.0% 38.2% 26.5% 35.3%

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

ثانياً  :عدد األهداف لكل مستوى من مستويات األهداف السلوكية
مستوى الهدف معارف تطبيق م.ع.ع المجموع
عدد األهداف

40

35

25

100

الوزن النسبي 100% 25.0% 35.0% 40.0%

جدول المواصفات
1
2
3
4

فقرة
درجة
فقرة
درجة
فقرة
درجة
فقرة
درجة

100%

0.0%

ثالثاً  :عدد الفقرات وعدد الدرجات لالختبار
عدد الدرجات
عدد الفقرات
30

المحتوى

 12المجموع
34

األهداف
معارف تطبيق م.ع.ع
3 4 4
3 4 4
2 3 3
2 3 3
3 4 5
3 4 5
0 0 0
0 0 0
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المجموع

11
11
8
8
11
11
0
0

0.353
0.353
0.265
0.265
0.382
0.382
0

0.99

30

ملحق رقم  :6اختبار التحصٌل فً وحدة العالم الرقمً
بسم اهلل الرحمن الرحيم
خطاب الى السادة المحكمين

األستاذ  ،،الدكتور / :

....................................تحية طيبة وبعد ،،،

يقوـ الباحث بإعداد دراسة موضوعيا ( فاعمية توظيؼ برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات
االلكترونية عمى التحصيؿ والتفكير االبتكاري في مادة التكنولوجيا وحدة العالـ الرقمي لمصؼ التاسع األساسي

في المحافظة الوسطى ) ،

ومف متطمبات الدراسة إعداد ( اختبار تحصيمي ) لقياس مدى تحصيؿ طبلب الصؼ التاسع األساسي في
وحدة العالـ الرقمي " اإللكترونيات " مف كتاب التكنولوجيا – الفصؿ الدراسي الثاني.

يرجو الباحث مف سيادتكـ االطبلع عمى االختبار وابداء آرائكـ في ضوء األبعاد التالية :
* مدى وضوح تعميمات االختبار.
* مدى دقة صياغة مفردات االختبار.
* مدى ارتباط المفردات بموضوع الوحدة.
* مدى مبلئمة أسموب مفردات االختبار لمستوى تبلميذ الصؼ التاسع األساسي.
* مدى الصحة العممية لمفردات االختبار.
* مدى مناسبة كؿ مفردة مف مفردات االختبار لممستوى الذي تقيسو.
* مدى صحة اجابات أسئمة االختبار عند مطابقتيا لمفتاح التصحيح.
وأتقدـ لسيادتكـ بجزيؿ الشكر والعرفاف عمى حسف تعاونكـ معنا وأرحب بما تبدونو مف آراء ومبلحظات.
أخوكم الباحث
عبداهلل عمي حبش
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تعميمات االختبار
عزيزي تمميذ الصف التاسع األساسي،،،
* تـ وضع ىذا االختبار لقياس مدى التحصيؿ في وحدة العالـ الرقمي " االلكترونيات " في منيج التكنولوجيا
الخاص بكـ ،وذلؾ في مستويات األىداؼ ( تذكر – فيـ – تطبيؽ – تحميؿ – تركيب ).
* يتكوف ىذا االختبار مف كراسة لؤلسئمة وورقة لئلجابة ،وتحتوي كراسة األسئمة عمى  30سؤاؿ بنظاـ االختيار مف
متعدد مرقمة وكؿ سؤاؿ يتبعو  4اجابات ( أ ،ب  ،جػ ،د ) واحدة منيا ىي اإلجابة الصحيحة.
* اكتب اسمؾ وفصمؾ ومدرستؾ في المكاف المخصص لذلؾ في ورقة اإلجابة.
* اق أر جيداً السؤاؿ مف ورقة األسئمة ثـ قـ بنقؿ اإلجابة إلى كراسة اإلجابة بناء عمى رقـ السؤاؿ بوضع عبلمة

( × ) أماـ اإلجابة الصحيحة  ،مثال :

* تعتبر العالقة بين المقاومة الكيربائية والتيار الكيربائي عالقة ...........
رقم السؤال

طردية

عكسية

تناسبية

متزايدة

1

(أ)

(ب)

(جـ )

(د)

رمز اإلجابة

×

مالحظات :
 -1تـ وضع إشارة ( × ) تحت اإلجابة ( ب) ألنو يمثؿ اإلجابة الصحيحة في المثاؿ السابؽ .
 -2ال تضع أكثر مف عبلمة ( × ) أماـ السؤاؿ الواحد كإجابة عنو ،واذا حدث ذلؾ سوؼ تستبعد اإلجابة بالكامؿ.
 -3زمف االختبار (  ) 60دقيقة ،حاوؿ أف تجيب عف جميع األسئمة .
 -4يجب اإلجابة عف جميع األسئمة ،فبل تترؾ أي سؤاؿ بدوف إجابة.
 – 5سمـ ورقة اإلجابة مع كراسة األسئمة عندما يطمب منؾ ذلؾ.

مع أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

167

مفتاح تصحيح االختبار

رقم

السؤال
1

أ

ب

جـ

د

×

رقم

السؤال

أ

16
×

2

ب

جـ

×

17

×

3

×

18

×

4

×

19

5

×

20

6

×

21
×

7
8

×

9

×

24

10

×
×
×
×
×

25

×

11

×

26

×

12

×

27

×

13

×

×

22
23

28

×

14

×

29

15

×

30
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د

×
×
×

بسم اهلل الرحمن الرحيم
* اختر اإلجابة الصحيحة مما بين اإلجابات المذكورة بعد كل سؤال ،وضع عالمة ( × ) تحت الرمز الدال
عمى اإلجابة أمام العبارة في ورقة اإلجابة:

 -1الرمز الذي يعبر عن الثنائي العادي:

 – 2ثنائي يتميز بعممو عند توصيمو بطريقة االنحياز العكسي:
أ – الثنائي العادي ب – الثنائي الباعث لمضوء

جػ  -ثنائي زينر

د – ثنائي ldr

 – 3جميع القطع التالية يتم توصيميا بين النقطتين  Aو  Bماعدا :

 – 4يعتبر مفتاح خفض الصوت في جياز المذياع تطبيقا عمى:
أ – دارات مغناطيسية

ب – دارات رقمية

د -دارة تماثمية

جػ -دارة الكترونية

 – 5يمكن تطبيق دارة الوماض NE555عمى مجموعة دارات اخرى منيا:
أ -دارة اشارة المرور

جػ  -دارة العداد د -أ و ج معاً

ب – دارة تضخيـ الصوت

 – 6أداة تستخدم لتحويل االشارات التماثمية إلى رقمية داخل الحاسوب:
أ – الماوس

ب – المودـ

جػ  -المايكروفوف

د – السكانر

 – 7احدى ىذه الدارات المتكاممة تستخدم كمدخل لمنبضات في إشارات المرور:
أ – LM386

بNE555 -

جػ4017 -

د – 7700

 -8يعتبر العالم  ............أحد مخترعي الترانزستور:
أ – براتيف

ب – جاكميف

جػ  -شوكمي
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د – أ و ج معا

 – 9زمن الموجة فً اإلشارة الرقمٌة المجاورة ٌساوي:
أ – ( نصؼ) ثانية .

ب – ( )2ثانية .

جػ  )1( -ثانية.

د – ) (3ثانية .

 – 10في الشكل الذي يعبر عن الدارة المتكاممة  NE555فإن رقم الطرف الذي ينقل الومضة ىو:

أ–

ب–5

3

د8-

جـ6-

 -11يمثل الشكل التالي:
أ – دارة تماثمية لتضخيـ الصوت

ب – دارة رقمية لتضخيـ الصوت
د-دارة تماثمية لموماض

جػ-دارة رقمية لموماض

 -12يعتبر العالم العربي  ........من أوائل من وضع أسس عمم المنطق
:
ب – الخوارزمي

أ – الرازي

د -ابف خمدوف

جػ-الفارابي

 - 1.العملٌة المنطقٌة التً ُتعبر عن رموز البوابات المنطقٌة المجاورة هً:

 -14يرمز لبوابة  ANDبالرمز التالي :
أ

ب

د

جػ

 -15تعمل دارة  7408عمى فرق جيد يساوي
أ –  3فولت

ب –  5.5فولت

ج ػ  9 -فولت

د –  12فولت

 - 16يرمز لمنظم الجيد الكيربائي بالرمز :
أ – ls 386

بlf 368-

جػ la 368 -
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دlm 386-

 -17الدارة التالية تعبر عن عمل بوابة ........

أ -بوابة النفي NOT

ب-

بوابة NOR

جػ -

بوابة NAND

د -بوابة AND

 -18إذا كان المدخل في الدارة المتكاممة التالية  1فان ناتج البوابة : .........

ب 0-

أ1-

دON -

جػ  1 -أو 0

 -19في الدارة الموضحة بالرسم فإن المصباح يضيء في حالة :

ب– المفتاح  Bبحالة ONفقط .

أ – المفتاح  Aبحالة  ONفقط .

د -جميع الحاالت السابقة.

جػ  -المفتاح  Aو  Bفي حالة ON

 – 20يعتبر العالم  ............أول من قام بصنع دارة متكاممة:
أ-

جاؾ روسو

ب-

جاف فالجاف

جػ -

جاؾ كيمبي

د -جاؾ موجاف

 -21تستخدم الدارة المتكاممة  4017في نظام:
أ – العداد

جػ-المؤقت

ب – إشارة المرور

د -أ وب معاً

 -22يستخدم الترانزستور في نظام الري األوتوماتيكي:
أ – كمصباح

جػ  -كمؤقت

ب-كمفتاح

د-كعداد

 – 23البوابة المستخدمة في نظام الري األوتوماتيكي:
أ – بوابة AND

جػOR -

ب – NOT
171

د – AND

بناء عمى:
 - 24تختمف أرجل " أطراف " كل دارة متكاممة ً
ب -عمميا

أ – تركيبيا

د – أ و ب معاً

جػ  -سرعتيا

 - 25الشكل التالي يوضح استخدام دارة  .....لتعمل كعداد:

أ-

بNE555 -

7230

جػ -

د -ب وجػ معاً

4017

 – 26كمما زادت قيمة المقاومة في الدارة السابقة فإن سرعة الومضة:
أ – تقؿ

ب -تزيد

د -تتغير بشكؿ عشوائي

جػ -تبقى ثابتة

 - 27المجس الذي يستخدم لتحديد غياب الضوء من عدمو:
أ – مجس الرطوبة

ب -مجس  LEDجػ  -مقاومة LDR

د – مقاومة ترانزستورية

 – 28عند تغيير قيم المقاومة المتغيرة في دارة الري األوتوماتيكي فإن ذلك يعمل عمى:
أ –التحكـ بالجيد الواصؿ لمترانزستور

ب – تشغيؿ المرحؿ

جػ  -تغيير قيمة المكثؼ

د -أ وج معاً

 – 29ما ىو العنصر المفقود في دارة غياب الضوء في في نظام الري األوتوماتيكي :

؟؟؟

أ – مقاومة  100أوـ.

ب – مقاومة متغيرة

جػ -مقاومة  1كيمو اوـ

د – مقاومة  10كيمو اوـ

 – 30من مخارج دارة العداد عدد  .....مخارج لمثنائيات الباعثة لمضوء :
أ –  9مخارج

ب –  10مخارج

جػ  11 -مخرج
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د –  12مخرج

ورقة اإلجابة
المدرسة

االسم
الصف

الشعبـة

التاسـع األساسي

ضع عالمة ( × ) أمام رمز اإلجابة الصحيحة :
رقم

السؤال

(أ )

(ب)

( جـ )

(د)

رقم

السؤال

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

المجموع الكمي لدرجات اإلختبار  30 :درجة .
درجة الطالب  ......................... :درجة.
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(أ )

(ب)

( جـ )

(د)

ملحق رقم  :7مقٌاس التفكٌر االبتكاري
اختبار التفكير االبتكاري في وحدة العالم الرقمي من مادة التكنولوجيا لمصف التاسع األساسي
اسم الطالب:

الصف والشعبة:

تاريخ إجراء االختبار:

العمر :

تعميمات االختبار:
 -1االختبار الموجود بيف يديؾ ،ىو اختبار لفظي لمتفكير اإلبداعي يعطيػؾ الفرصػة كػي تستخدـ خياؿ التفكير بأشياء غير
مألوفة ،وتضعيا في جمؿ ،ىدفيا إعطاؤؾ الفرصػة لتتبػيف قدرتؾ عمى:
أ .الطالقة :ىي القدرة عمى إنتاج أو توليد عدد كبير مف األفكار أو البدائؿ أو المترادفػات أو االستعماالت كإجابة لمفقرة.
ب .المرونة :وىي أف تأتي بإجابات جديدة ومتنوعة غير مألوفة ومختمفة كإجابة لمفقرة.
جـ .األصالة :وىي أف تأتي بإجابات جديدة وغير تقميدية وال يفكر بيا زمبلؤؾ.
 -2ليس ىناؾ إجابات صحيحة أو خاطئة ،وانما تيدؼ إلى رؤية كـ عدد األفكار التي يمكف أف تأتي بيا ومدى تنوعيا ومدى
جدتيا.
 -3ستجد ىذا العمؿ ممتعاً ومسمياً وحاوؿ أف تفكر في أفكار مثيرة لبلىتماـ ،وغير مألوفة ،وقد تعتقد أف أحداً لـ يفكر بيا مف
قبؿ.
 -4اكتب كؿ ما تفكر فيو دوف قمؽ أو تردد فاإلبداع سمة مف سمات اإلنساف المفكر واإلبػداع كامف داخؿ كؿ فرد دوف أف
يدري ،وىذا االختبار وضع لغرض دراسة عممية فقط .
 -5يمكنؾ استعماؿ ورقة بيضاء كمسودة لمتجريب فييا ،فبل تشطب أو تمحو أي شيء تكتبو.
 -6ال تبدأ في اإلجابة وال تقمب الصفحة قبؿ أف يؤذف لؾ.
مالحظة :ىذا االختبار تجريبي ال يؤثر عمى درجتؾ الشيرية أو الفصمية أو الػسنوية ،لػذا اعتمد عمى اهلل أوالً ثـ عمى نفسؾ وال
تحاوؿ االستعانة بأحد مف زمبلئؾ.
 -7الزمف الكمي لبلختبار ( 50دقيقة).
ولؾ جزيؿ الشكر عمى حسف تعاونؾ مع الباحث ،،،
إعداد الباحث :عبد اهلل حبش
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أسئمة االختبار
 -1صف مع الرسم تصو ارً لحاسوب المستقبل من حيث الشكل والحجم والمواصفات.
(أصالة –  10درجات –  5دقائق)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2اكتب ماذا يمكن أن يحدث لو لم يخترع الترانزستور ولم يستخدم في االجيزة االلكترونية؟
(مرونة –  5درجات 5 -دقائق)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3اكتب أكبر عدد من االستخدامات التي تخطر في بالك لممجسات في  3دقائق؟
(طالقة –  5درجات 5 -دقائق)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -4تعتبر المتحكمات الدقيقة من أىم العناصر االلكترونية التي أثرت في صناعة الروبوتات ،أكتب تصورك عن شكل و
استخدامات الروبوتات في المستقبل؟
(أصالة ومرونة –  5درجات لكل منيم –  5دقائق)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

175

 -5ماذا كان يمكن ان يحدث لو وجدت الطاقة الكيربائية عمى كوكب األرض من آالف السنين؟
(مرونة 5 -درجات –  5دقائق)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -6اكتب أكبر عدد من االستخدامات الممكنة لمدارات والعناصر االلكترونية الموجودة داخل جياز راديو تالف؟
(طالقة –  5درجات –  5دقائق)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -7يستطيع جياز الممتميتر قياس العديد من القيم لمعناصر الكيربائية وااللكترونية ،ضع تصورك لجياز قياس الكتروني
جديد؟
(أصالة –  5درجات –  5دقائق)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

 -8تستخدم برامج المحاكاة المحوسبة لرسم الدارات االلكترونية ومحاكاتيا عبر الحاسوب ،ضع تصور لقدرة تمك البرامج في
(مرونة –  5درجات –  5دقائق)

المستقبل ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -9أمامك عدة خطوط مستقيمة ،أكمل الشكل لكي تحصل عمى اكبر عدد من العناصر اال لكترونية المختمفة ،بامكانك توصيل
اكثر من عنصر مع االخر لتشكل دارة الكترونية ؟
(طالقة –  5درجات –  5دقائق)

 -10كيف يمكنك ان تتخيل الحياة بدون وجود التيار الكيربائي المتردد AC؟
(طالقة –  5درجات –  5دقائق)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتيت األسئمة
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ملحق رقم  :8البرنامج المقترح " دلٌل المعلم "

بسم اهلل الرحمن الرحيم
خطاب الى السادة المحكمين
األستاذ  ،،الدكتور .................................... / :تحية طيبة وبعد ،،،
يقوـ الباحث بإعداد دراسة موضوعيا ( فاعمية توظيف برنامج مقترح قائم عمى استخدام حقيبة الدارات

االلكترونية عمى التحصيل والتفكير االبتكاري في وحدة العالم الرقمي من مادة التكنولوجيا لمصف التاسع
األساسي في المحافظة الوسطى ) .
ومف متطمبات الدراسة إعداد ( برنامج مقترح) خاص بتوظيؼ حقائب الدارات االلكترونية في تدريس وحدة

العالـ الرقمي " اإللكترونيات " مف كتاب التكنولوجيا – الخاص بالصؼ التاسع األساسي  -الفصؿ الدراسي

الثاني حيث تـ توزيع دروس الوحدة عمى مجموعة مف الحصص التدريبية حسب مواضيع الدليؿ الموجودة

بحيث تغطي الوحدة وتشمؿ مجموعة مف الميارات واألنشطة الخارجية تستخدـ أثناء تطبيؽ البرنامج المقترح

عف طريؽ مواضيع الدليؿ التكنولوجية وأنشطة الطالب.

يرجو الباحث مف سيادتكـ االطبلع عمى الدليؿ وابداء آرائكـ فيو مف حيث :
* السبلمة العممية والمغوية.
* مدى صحة أىداؼ البرنامج المقترح وارتباط أىداؼ كؿ درس بالموضوع.
* مدى ارتباط المفردات بموضوع الوحدة.
* مناسبة الميمات المطموبة لمستوى الطبلب.
* مدى الصحة العممية لمفردات االختبار.
* حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مبلحظات أخرى.
وأتقدـ لسيادتكـ بجزيؿ الشكر والعرفاف عمى حسف تعاونكـ معنا وأرحب بما تبدونو مف آراء ومبلحظات.
أخوكم الباحث :عبداهلل عمي حبش
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برنامج مقترح الستخدام حقيبة الدارات االلكترونية في وحدة
العالم الرقمي لمصف التاسع األساسـي
" دليل األنشطة الخاص بالمعمم "

إعداد

أ .عبداهلل عمي حبش
إشراف

الدكتور  :حسن ميدي

الدكتور  :عطا درويش
العام الدراسي

2017 -2016م

179

محتويات الدليل

م

العنوان

1

المقدمة

2

اليدف العام لمبرنامج

3

الفئة المستيدفة بالبرنامج

4

مدة البرنامج

5

فيرس مواضيع الدليل

6

األىداف العامة لكل موضوع

7

أساليب تنفيذ انشطة الدليل

8

أدوات التقويم

9

الوسائل واألدوات المطموبة

180

الصفحة

برنامج تدريبي مقترح لتوظيؼ حقيبة الدارات االلكترونية في وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع

المقدمة

عندما نتحدث عف االبداع واالبتكار فإننا نتكمـ عف ضرورة أصبحت مف ضروريات ىذا العصر
وبما اف ا لتكنولوجيا ليا الدور األكبر في صناعة المستقبؿ فبل يمكف فصؿ التكنولوجيا المستقبمية
عف االبتكار ،وعندما نتحدث عف المواضيع التكنولوجيا فيناؾ أساسيات يجب التعامؿ معيا لمف
يرغب في تطوير نفسو والوصوؿ لدرجة متقدمة مف التفكير االبتكاري وأخذ دور ميـ في نيضة
ىذه األمة  ،ولذلؾ فقد وجدت مف خبلؿ بحثي وعممي ودراستي أف أنشطة الدليؿ الذي قُدـ
بطريقة عممية لمطبلب ويركز عمى تنمية الجوانب العممية والميارية لدييـ باستخداـ استراتيجيات
التعمـ النشط مف اسموب التعميـ التشاركي والعصؼ الذىني والعمؿ مف خبلؿ مجموعات والتعمـ
مف خبلؿ العمؿ وفؽ النظرية البنائية مما يساعد في بناء شخصية المتعمـ وتحقيؽ األىداؼ
المرجوة والتي تـ تحديدىا مف خبلؿ تحميؿ محتوى وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا
لمصؼ التاسع باإلضافة إلى ترؾ المجاؿ مفتوح أما الطبلب لمتفكير بمشاريع ابداعيو متنوعة
تساىـ في إيجاد حموؿ في مجتمعاتيـ أو دراستيـ .
ولذلؾ عند إعداد ىذا الدليؿ فقد قمت بتجميعو وتحديد مواضيعو مف خبلؿ االستعانة باألدلة التي
وفرتيا و ازرة التربية والتعميـ والدليؿ التشغيمي التي وفرتيا االغاثة االسبلمية مف خبلؿ مشروع
أندية اإلبداع مما سيمكف مف تفعيؿ حقائب الدارات االلكترونية الجاىزة وغير الجاىزة التي سيقوـ
الطبلب بتركيبيا بأنفسيـ مف خبلؿ التركيز عمى الجانب العممي  ،وتـ إعداد االنشطة وأوراؽ
العمؿ الخاصة ،ونماذج المشاريع ضمف دليؿ آخر لمطالب بحيث يتـ توزيع األنشطة أثناء تنفيذ
مواضيع الدليؿ.
اليدف العام لمبرنامج المقترح  " :ىو توظيؼ برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ حقيبة الدارات االلكترونية
ومعرفة أثره عمى تنمية التحصيؿ وميارات التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي.
الفئة المستيدفة في البرنامج  29 :طالب مف طبلب الصؼ التاسع بمدرسة الشييد ابراىيـ المقادمة الثانوية
بمحافظة الوسطى.
مدة البرنامج  16 :حصة تدريبية بدءاً مف تاريخ  2017-02-25إلى 2017-04-22ـ.
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تم توزيع مواضيع الدليل عمى الحصص كالتالي :

جدول الحصص التدريبية ضمن البرنامج المقترح
مسمسل

اسم الموضوع

عدد الحصص

-1

العناصر االلكترونية المختمفة وخصائصيا ورموزىا

1

-2

دارات استخدام الترانزستور كمفتاح.

2

-3

نموذج لعبة تعميمية ترفييية "لعبة األعصاب"

1

-4

التمديدات الكيربائية المنزلية والمفاتيح

1

-5

رسم الدارات ببرنامج Circuit Wizard

2

-6

لحام العناصر االلكترونية والطباعة عمى لوحات PCB

1

-7

دارة الوماض  NE555ومشاريعيا

2

-8

دارة العداد ودارة إشارة المرور

1

-9

دارات المنطق الرقمي

1

-10

مشاريع الكترونية متنوعة

2

وطرق قياسيا باستخدام جياز االفوميتر. DMM

المجموع
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 14لقاء

األىداف العامة لمادة التكنولوجيا لمصف التاسع األساسي
 .1تثبيت أسس التقدـ الصناعي عند الطالب مع التقدـ التكنولوجي.
.2إثارة الطالب وتشجيعو عمى االكتشاؼ واالبداع والقدرة عمى حؿ المشكبلت.
 .3تعزيز االقتصاد والتوفير لدى الطبلب باالستخداـ األمثؿ.
 .4تشجيع إعداد أعماؿ تطبيقية في أطر مشاريع صغيرة ينفذىا الطبلب كمجموعات.
 .5مساعدة الطبلب عمى االندماج مع التطبيقات الحاسوبية المختمفة.
 .6تعزيز االنتماء لموطف وحسف التعامؿ مع البيئة المحمية والحفاظ عمييا.
 .7تعزيز التكامؿ بيف العمـ النظري والتطبيؽ العممي.
.8مساعدة الطالب عمى اكتساب ميارة التخطيط.
 .9تعويد الطالب عمى العمؿ بصورة متقنة مع األدوات والمواد واألجيزة.
 .10تزويد الطالب المعارؼ التقنية التي تمكنيـ مف االنفتاح عمى منجزات التكنولوجيا في مختمؼ القطاعات.
 .11تطوير ميارات االتصاؿ ( المسموعة – المرئية – المكتوبة).
 .12تطبيؽ تقنيات التكنولوجيا الحديثة لتنمية التفكير االبداعي.
 .13التركيز عمى العمؿ اليدوي لمحصوؿ عمى الدقة واالتقاف والذوؽ الفني والحسي والجمالي والشعور
بالمسئولية .
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األىداف العامة لمبرنامج المقترح لكل (موضوع) وىي:
اليدف العام لمموضوع األول :تنمية المعرفة العممية الخاصة بطبلب الصؼ التاسع بالعناصر االلكترونية
المختمفة وخصائصيا ورموزىا وطرؽ قياسيا باستخداـ جياز الممتميتر.
اليدف العام لمموضوع الثاني :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي المعرفة المتعمقة بالتعرؼ عمى دارات
استخداـ الترانزستور كمفتاح ،وتجميعيا عمى الموحات الجاىزة.
اليدف العام لمموضوع الثالث :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي المعرفة المتعمقة بصنع نموذج لعبة
تعميمية ترفييية لتعميـ ميارة تركيب الدارات االلكترونية.
اليدف العام لمموضوع الرابع :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي الميارة المتعمقة بتوصيؿ التمديدات
الكيربائية لشبكات المنازؿ .
اليدف العام لمموضوع الخامس :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي القدرة عمى تصميـ الدارات
االلكترونية عف طريؽ برنامج . Circuit Wizard
اليدف العام لمموضوع السادس :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي الميارة المتعمقة بمحاـ العناصر
االلكترونية والطباعة عمى لوحات الػ .PCB
اليدف العام لمموضوع السابع :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي القدرة عمى تركيب دارة
الوماض NE555وتنفيذ مشاريعيا المختمفة.
اليدف العام لمموضوع الثامن :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي القدرة عمى تصميـ و تركيب دارة العداد
ودارة إشارة المرور باستخداـ الحقيبة الجاىزه ولوحات اؿ .PCB
اليدف العام لمموضوع التاسع :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي المعرفة المتعمقة بالمنطؽ الرقمي
وميارة تركيب داراتو المختمفة باستخداـ الحقيبة الجاىزه ولوحات اؿ .PCB
اليدف العام لمموضوع العاشر  :إكساب طبلب الصؼ التاسع األساسي ميارة تنفيذ مشاريع مف تفكيرىـ تدمج
بيف عديد مف الدارات المختمفة التي تـ تنفيذىا مسبقاً .
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أساليب تنفيذ أنشطة الدليـل :
سيتـ تقسيـ أساليب تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح إلى ثبلثة أقساـ بحيث تشمؿ كؿ مف :
* أساليب العرض  :المحاضرة ،التطبيؽ العممي واإليضاحي .
* أساليب المشاركة  :المناقشات ،العصؼ الذىني ،األسئمة المفتوحة واألسئمة المغمقة .
* أساليب التعمم  :التعمـ التشاركي ،حؿ المشكبلت ،عمؿ المشاريع.
وسنستعرض ىنا بعض خطوات استراتيجيات التعمـ النشط المستخدمة في البرنامج :
أوالً  :خطوات إستراتيجية التعمم التشاركي :
 -1قسـ الطبلب إلى مجموعات مف  6 -4أفراد .
 .2اطرح عمييـ الميمة .
 .3قدـ اإلرشادات بوضوح ألداء الميمة وتأكد مف استيعاب الطبلب ليذه اإلرشادات.
 .4اسمح لمطبلب بتحديد األدوار فيما بينيـ.
 .5اعط الطبلب الوقت الكافي إلنجاز الميمة.
 .6تنقؿ بيف المجموعات في ىدوء لممساعدة ولمتأكد مف سير العمؿ في الطريؽ الصحيح.
ثانياً :خطوات العصف الذىني:
 .1حدد اليدؼ واطرح الموضوع المطموب دراستو وقـ بالتييئة الذىنية المطموبة .
 .2شجع الطبلب عمى إعطاء جميع اإلجابات أو اآلراء الممكنة.
 .3توجيو مسار تفكير الطبلب عند الضرورة.
 .4ساعد الطبلب عمى استخبلص األفكار النيائية وواصؿ الدرس.
 .5عند تقسيـ الفصؿ إلى مجموعات تقوـ كؿ مجموعة بعرض قائمة لما توصمت إليو مف أفكار
 .6يعرض متحدث كؿ مجموعة ما توصمت إلي مجموعتو.
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ثالثاً :خطوات استراتيجية حل المشكالت :
 .1حدد اليدؼ والمدة الزمنية البلزمة لمنشاط.
 .2قـ بتحديد المشكمة وعرضيا اماـ الطبلب.
 .3اعط الطبلب الوقت الكافي لمطبلب لتحميؿ المشكمة بعناصرىا المختمفة.
 .4دع الطبلب يعبروف عف أنفسيـ بتمقائية شديدة مع وضع الفرضيات والحموؿ المقترحة.
.5اعط تغذية راجعة وشجع الطبلب واسمح ليـ بمناقشة الحموؿ التي تـ التوصؿ الييا واختيار افضؿ الحموؿ.

* أدوات التقويم واجراءاتو :
أوالً  :عممية التقويم التكويني:
أ  -باألسئمة المطروحة خبلؿ الحصص التدريبية ومناقشة اجابات الطبلب وتصحيحيا بشكؿ لحظي.
ب – تعبئة سمـ التقدير لكؿ نشاط عمى حدة ورصد درجات الطبلب .
جػ -تقويـ قالب النموذج الخاص بكؿ مشروع لكؿ مجموعة عمى حدة.

ثانياً  :التقويم النيائي :
 -تتـ عممية التقويـ النيائي لمبرنامج ككؿ بالقياـ باالختبار التحصيمي النيائي لمبرنامج .

 الوسائل واألدوات المطموبة لتطبيق النشاطات الموجودة داخل الدليل :
-

يتطمب تدريس ىذه الوحدة وفؽ حقائب الدارات االلكترونية بعض الوسائؿ واألدوات التعميمية ومنيا :
دليؿ األنشطة الخاص بالطالب مرفؽ بأوراؽ العمؿ لؤلنشطة المختمفة.

-

مختبر الحاسوب المجيز ببرنامج Circuit Wizard

-

حقيبة مجسات الترانزستور .

-

حقيبة الدارات المتكاممة .

-

حقيبة العناصر الكيربائية وااللكترونية.

-

لوحات  PCBفارغة مع آلية لمطباعة.

-

جياز عرض .LCD

-

مكاوي لحاـ وقصدير وعناصر الكترونية مختمفة سيتـ توضيحيا كؿ درس بدرسو.

 -ساعات قياس . DMM
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الموضوع االول
العناصر االلكترونية المختمفة وخصائصيا ورموزىا وطرق قياسيا باستخدام جياز الممتميتر .DMM

اليدف العام لمموضوع األول :يميز الطبلب بيف انواع العناصر االلكترونية المختمفة وقياس قيميا باستخداـ جياز الممتميتر.

التمييد :
ُيحضر المعمـ ليذا النشاط قبؿ موعد الحصة بوقت كاؼ بتحضير ما ىو مناسب مف عناصر الكترونية مختمفة ،وتجييز أجيزة
القياس الممتميتر وتحضير البيئة الفيزيائية الخاصة بالتعمـ مع التحضير لمموضوع وتجييز اوراؽ العمؿ الخاصة بالطبلب .

األىداف الخاصة:
1ػ يرسـ رموز العناصر االلكترونية لكؿ مف  :المقاومة – المكثؼ – الفيوز – الثنائي -الترانزستور.
2ػ يميز بيف وظيفة كؿ مف  :المقاومة – المكثؼ – الفيوز – الثنائي -الترانزستور.
3ػ يوضح كيفية توصيؿ كؿ عنصر في الدارات االلكترونية.
4ػ يذكر الغرض مف استخداـ العناصر السابقة في الدارات االلكترونية.
.5يوضح الغرض مف استخداـ جياز الممتميتر .
 .6يقيس قيـ كؿ مف  :المقاومات – المكثفات – الثنائيات – الترانزستور باستخداـ ساعة الممتميتر.
 .7يوضح الفرؽ بيف المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة.
 .8يعدد أنواع المكثفات.
 .9يحسب قيـ مقاومات مختمفة باستخداـ الوانيا.
.10يذكر وظيفة الفيوز.
 .11يذكر وظيفة الترانزستور.
 .12يقارف بيف الثنائي والترانزستور مف حيث االستخداـ والتركيب.
 .13يميز بيف أنواع الترانزستورات المختمفة .

 -استراتيجيات التدريس :

 طريقػػة العػػرض ،طريقػػة التػػدريس الجمعػػي المعتمػػدة عمػػى المناقشػػة والػػتعمـ التش ػػاركي  ،ويتطمػػب مػػف الطالػػب نشػػاطا كبيػػ اروتف ػػاعبل جي ػػدا ،ودور المعم ػػـ مع ػػزز ومنش ػػط واداري لدف ػػة الحػ ػوار والنق ػػاش واخ ػػذ زم ػػاـ المب ػػادرة لتوجي ػػو الطال ػػب إل ػػى التفكي ػػر
اإلبداعي ويزود الطبلب بالتغذية الراجعة الفورية.
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مصادر التعمم:
مقاومات كيربائية ثابتو ومتغيرة ،ساعة قياس افوميتر ،مكثفات ،فيوزات متنوعة ،ترانزستورات بانواع مختمفة.

خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف:
* العرض :

 -إعداد بيئة التعمـ المادية .

 تنظيـ جموس الطبلب في مجموعات مكونة مف  4إلى  5أعضاء. ُيطمَب منيـ صياغة قوانيف لتنظيـ العمؿ في المجموعات وادارتيا . تدويف تمؾ القوانيف عمى احد جوانب السبورة أو أي مكاف آخر يكوف واضحا لمطبلب والمعمـ لمتذكير بو عند الحاجة . يطمب مف كؿ مجموعػة ذكػر إحػدى العناصػر االلكترونيػة التػي تسػتخدـ فػي الػدارات االلكترونيػة  ،يمكػف لممجموعػة أف تشػكؿحمقة تكامؿ مع المجموعات األخرى بحيث تبدأ المجموعة مف المعمومة التي انتيت منيا المجموعة األخرى.

 يوضح المعمـ لمطبلب الفكرة مف النشاط والمطموب منيـ إنجازه . -جمب العناصر االلكترونية المختمفة التي قاـ المعمـ بتجييزىا سابقا.

* التعمم التشاركي :

 يخصص لكؿ مجموعة مجموعة العناصر االلكترونية وجياز قياس ممتميتر . يوزع عمى كؿ مجموعة ورقة عمؿ( )1-1تحتوي عمى أشكاؿ العناصر االلكترونية المختمفة.بناء عمى شكمو ورمزه.
 تضع كؿ مجموعة اسماً لكؿ عنصر موجود في ورقة العمؿ ً -يتحدث مقرر المجموعة عف محتوى ورقة العمؿ أماـ المجموعات األخرى.

 يختار الطبلب احد طبلب المجموعة ليعرض االجابات الموجودة في ورقة عمؿ كؿ مجموعة . يقوـ المعمـ بحؿ ورقة العمؿ أماـ الطبلب ومناقشة كؿ مجموعة عمى حدة وتصويب األخطاء المختمفة. يقػػوـ المعمػػـ بشػػرح آليػػة قيػػاس العناصػػر االلكترونيػػة والكيربائيػػة عممي ػاً امػػاـ الطػػبلب بعػػد توزيػػع ورقػػة عمػػؿ ( )1-2الخاصػػةبجياز الممتميتر.

 يتـ توزيع جدوؿ الواف المقاومات ورقة عمؿ ( )1-3وحساب المقاومات الموجودة في التماريف في نشاط رقـ. -يقوـ المعمـ بتوضيح كيفية قياس العناصر االلكترونية عمى جياز الممتميتر.

 ُيطمب مف كؿ مجموعة قياس قيـ العناصر التي لدييـ وتسجيميا عمى ورقة العمؿ الموزعو السابقة. يتـ جمع األوراؽ وتصحيحيا والقياـ بالتغذية الراجعة الصحيحة. -يتـ لصؽ أوراؽ العمؿ داخؿ غرفة النادي التكنولوجي في زاوية مخصصة لكؿ مجموعة عمى حدة.

 أساليب التقويم : التقويم التكويني  :أوالً  :مالحظة أداء الطالب في الميارات التالية : -ربط واقع الحصة التدريبية بواقع الطالب.

 تمييز العناصر االلكترونية المختمفة ورموزىا. قياس قيـ العناصر االلكترونية باستخداـ جياز الممتميتر. -ثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.

التقويم الختامي  :ثالثاً  :توظيف المعمم لسمم التقدير لمعرفة مدى اتقان الطالب لمميارات مطموبة .
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أسئمة إثرائية :

 – 1ارسـ مخططاً لدارة مغمقة تحتوي األجزاء التالية  :مقاومة كيربائية – بطارية – أسبلؾ – مصباح إشارة
 – 2قـ بقياس مجموعة مف العناصر االلكترونية المختمفة حسب اختيارؾ واكتب القيـ في كراستؾ.
 -المالحق :

 ورقة عمؿ تتضمف جميع العناصر الكيربائية مع رموزىا رقـ (  – )1-1ورقة عمؿ جدوؿ ألواف المقاومات ( - ،)1-2ورقة عمؿ اراشادات استخداـ جياز اؿ DMMالممتميتر ( - )1-3نموذج قالب المشروع.
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الموضوع الثاني
دارات استخدام الترانزستور كمفتاح

اليدف العام لمموضوع الثاني :ان يركب الطالب دارات استخدام الترانزستور كمفتاح ،وتجميعيا عمى الموحات الجاىزة.

التمييد :
يتناوؿ النشاط مجموعة مف ميارات تركيب دارة الترانزستور واستخداميا كمفتاح ليتـ توصيمو مع مجموعة مف المجسات
المختمفة  ،حيث يقوـ الطالب بتحميؿ كؿ دارة واستخراج اليدؼ مف توصيؿ كؿ دارة واإلثارة التي تحدثيا  ،ومف ثـ توليد أفكار
جديدة لموصوؿ إلى الفكرة الرئيسية وىي تصميـ دارات مختمفة يمكف اف تستخدـ في مشاريع الكترونية مختمفة ،وباإلمكاف تنفيذ

التصاميـ في مجموعات خماسية كأقصى عدد ألعضاء مجموعة العمؿ .

األىداف الخاصة :
 .1يقارف بيف أنواع الترانزستورات المختمفة.
 .2يوضح المقصود باستخداـ الترانزستور كمفتاح.
3ػ يجمع الطالب دارة الكترونية يعمؿ فييا الترانزستور كمفتاح مع مجس رطوبة.
4ػ يجمع الطالب دارة الكترونية يعمؿ فييا الترانزستور كمفتاح مع مجس ح اررة.
5ػ يجمع الطالب دارة الكترونية يعمؿ فييا الترانزستور كمفتاح مع مجس ضوئي
5ػ يجمع الطالب دارة الكترونية يعمؿ فييا الترانزستور كمفتاح مع نظاـ تحكـ باستخداـ األشعة تحت الحمراء.

 -استراتيجيات التدريس :

 التعمـ التشاركي -الحوار والمناقشة -التعمـ باسموب حؿ المشكبلت. مصادر التعمم  :لوحة تجارب الترانزستور ،أسبلؾ توصيؿ ،عناصر الكترونية مختمفة ،مجسات مختمفة ،ثنائي باعثلمضوء ،مقاومات ثابتة مختمفة.

 خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف:*العرض  :نبدأ بعرض النشاط التالي كإحماء لميارات التفكير لدى الطبلب :

 -يتـ توزيع مجموعة مف العناصر االلكترونية ( مقاومة  – ldrمرسؿ ومستقبؿ أشعو تحت حمراء – مجس صوتي –

ترانزستورات  -مقاومات ) .

 يتـ توزيع حقيبة دارات الترانزستور كمفتاح الجاىزة. توزع ورقة العمؿ رقـ ( )1-2الخاصة بانواع الترانزستور . يقوـ المعمـ بتوضيح المقصود بأطراؼ الترانزستور مع توضيح الفرؽ بيف كؿ نوع واالخر. يعرض المعمـ مخطط دارة الترانزستور كمفتاح ،ويتـ توزيع ورقة العمؿ اماـ الطبلب رقـ( )2-2التي توضح طريقة تركيب الدارة مع المجسات المختمفة.
 ُيطمب مف كؿ مجموعة محاولة تركيب احدى الدارات باستخداـ العناصر الموجودة لدييـ.190

 يجمع المعمـ جميع الحقائب ويقوـ بوضعيا مع تحديد الحقيبة التي قامت بتركيبيا كؿ مجموعة. يقوـ المعمـ بسؤاؿ الطبلب أحد األسئمة التالية : ما اسـ كؿ عنصر ؟ ما استخدامو ؟ ما نوع المجسات الموجودة في ىذه الدارة ؟ -ما مبدأ عمؿ المجس في ىذا الجياز ؟

 ما ىي آلية عمؿ الترانزستور في ىذه الدارة ؟* التعمم التشاركي :

 يوزع المعمـ المياـ عمى كؿ مجموعة بحيث تقوـ كؿ مجموعة بتركيب احدى دارات الترانزستور مع احدى المجساتالموجودة ضمف الحقيبة.
 تعرض المجموعات الثبلث أفكارىا ويتـ اإلضافة والتعديؿ في األفكار أثناء مداخبلت المجموعات األخرى . يطرح ا لمعمـ عددا مف األسئمة المفتوحة في ميارات التفكير العميا واالبتعاد عف األسئمة المغمقة (نعـ /ال ) مثاؿ : كيؼ نطور المخطط السابؽ ؟ -كيؼ يمكف اف نقوـ بعمؿ مشروع معيف باستخداـ دارات الترانزستور كمفتاح؟

 -ماذا يحدث لو أردنا وصؿ محرؾ يعمؿ عمى  220فولت بدالً مف اضاءة الميد؟

 -يتـ مناقشة أفكار الطبلب مف كؿ مجموعة ،ثـ يتـ توزيع ورقة المشروع وتعبئتيا مف ِقبؿ كؿ مجموعة.

أساليب التقويم :
التقويم التكويني  :أوالً :مالحظة أداء الطالب في الميارات التالية :
 دقة رسـ مخططات الدارات االلكترونية. صحة تركيب كؿ مجموعة لمدارات المختمفة. متابعة صحة اإلجابة عمى األسئمة في ورقة العمؿ ( .)2-2 -ثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.

 التقويم الختامي  :ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات مطموبة . -أسئمة إثرائية  :عدد بعض أفكار المشاريع التي يمكف تنفيذىا باستخداـ دارة الترانزستور كمفتاح ؟

 -المالحق :

 -نموذج قالب المشروع .

 -ورقة عمؿ رقـ ( ) 2-1الخاصة بالترانزستور ،ورقة عمؿ مخططات دارة الترانزستور كمفتاح رقـ(.)2-2
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الموضوع الثالث

صنع نموذج لعبة تعميمية ترفييية "لعبة األعصاب" .

اليدف العام لمموضوع الثالث  :ان يصنع الطالب نموذج لعبة تعميمية ترفييية "لعبة األعصاب" تساىم في تعميميم ميارة
تركيب الدارات االلكترونية وتصميميا.

التمييد :
يتضمف ىذا النشاط توظيؼ الطبلب استراتيجية التعمـ التشاركي لتسييؿ وتيسير الوصوؿ إلى اليدؼ الذي يخطط لو الطالب
لمشروع لعبة تعميمية يتـ تنفيذىا مف قبؿ المجموعات لكي يميز بيف الدارة المفتوحة والدارة المغمقة ويفتح أفقو أللعاب ومشاريع

أخرى.

األىداف الخاصة:
 .1يقارف الطالب بيف الدارة المفتوحة والدارة المغمقة .
 .2يركب الطالب دارة مغمقة باستخداـ مفتاح وسمؾ وطناف.
 .3يتدرب الطالب عمى ميارتي القص والدىاف.
 .4يوظؼ مفيوـ الدارة المغمقة في تصميـ لعبة تعميميو بسيطة " لعبة األعصاب" .
استراتيجيات التدريس  :التعمـ التشاركي ،الحوار والمناقشة ،العصؼ الذىني.
مصادر التعمم  :السبورة ،الطباشير ،جياز عرض  ،LCDقطعة خشبية  ،سمؾ نحاسي مصمت  2.5مـ ، 2براغي  ،مفؾ ،

بوية بخاخ  ،برداخ  ،بطارية  ،جرس .
خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف :
* العرض :

 يتـ عرض  LCDلمدارة االلكترونية الخاصة بمعبة األعصاب. توزع عمى الطبلب ورقة العمؿ (  ) 3-1الخاصة بالمخطط. يقوـ المعمـ بتركيب الدارة االلكترونية الخاصة بمعبة األعصاب.* التعمم التشاركي:
 تقسيـ الطبلب إلى مجموعات تناسب عدد القطع المتوفرة . توزيع القطع منفردة عمى المجموعات واتباع األنشطة المطموبة عمى التوالي لتركيبيا مف ِقبؿ الطبلب. يقوـ المعمـ بالطمب مف كؿ مجموعو بمساعدتو في خطوه مف الخطوات التالية :192

 -1نحضر قطعة مستطيمة مف خشب الساندوش ابعادىا في حدود  30سـ في  15سـ.
 -2نقوـ بحؼ القطعة الخشبية بواسطة ورؽ البرداخ الناعـ
 -3نقوـ برش القطعة الخشبية بموف بوية مناسب و نتركيا حتى تجؼ

 -4نحضر سمؾ كيرباء سمؾ  2.5سـ 2عمى االقؿ و طولو قرابة  60سـ و ننزع المادة العازلة التى تغطيو.
 بعد تركيب الدارة واالنتياء منيا يتـ مناقشة الطبلب في الغرض مف تصميـ المعبو التعميمية السابقة ،ثـ تعبئة نموذج المشاريعالمنبثقة مف تمؾ الدارات.
 -يناقش المعمـ الطبلب في كيفية تطوير المعبو لتصبح ذات مستويات معقدة وصناعة ألعاب أخرى .

أساليب التقويم :
التقويم التكويني  :أوالً  :متابعة تركيب الطبلب لمخطط الدارة والقياـ بالتغذية الراجعة المستمرة.
ثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.
التقويم الختامي  :ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات مطموبة .

الممحقات :

 -ورقة عمؿ قالب المشروع – مخطط لعبة األعصاب ورقة عمؿ (.)3-1
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الموضوع الرابع
التمديدات الكيربائية المنزلية والمفاتيح

اليدف العام لمموضوع الرابع :يقوم الصف التاسع األساسي بتوصيل بعض التمديدات الكيربائية لشبكات المنازل .

التمييد :
يتضمف ىذا النشاط توظيؼ الطبلب استراتيجية العصؼ الذىني لتسييؿ وتيسير الوصوؿ إلى اليدؼ الذي يخطط لو
الطالب لمشروع ينفذه باستخداـ مفاتيح ومخارج كيربائية .
األىداف الخاصة:
 .1يرسـ الطالب دارة كيربائية عمييا مفتاح كيربائي ومصباح وأسبلؾ لمتوصيؿ
 .2يركب الطالب العناصر البلزمة لمدارة السابقة.
 .3يتحكـ الطالب في الدارة السابقة باستخداـ المفتاح المفرد .
 .3يقوـ الطالب بالتحكـ بإنارة المصباح باستخداـ مفتاح فكسؿ واحد ومفتاحيف .
 .4يركب الطالب مخرج كيربائي ليعمؿ باالضافة لممفاتيح الكيربائية.
 .5يوصؿ الطالب القاطع االوتوماتيكي مع دارة اضاءة المصباح السابقة.
استراتيجيات التدريس  :التعمـ التشاركي ،الحوار والمناقشة ،العصؼ الذىني.

مصادر التعمم :
لوح خشبي صغير ،عمبة تجميع ،مفتاح مفرد مع عمبة ،مجاري سمؾ ،دواية مع لمبة ،اسبلؾ كيرباء 1.5مـ ،2كممف نمرة ، 2
كابؿ كيربي ،فيشة ،براغي خشب ،مفتاح فكسؿ عدد  2مع عمبة ،أوراؽ العمؿ.
خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف :

 العصف الذىني  :يتـ توزيع أوراؽ فارغة ويفضؿ استخداميا في الوضع العرضي .يضع الطالب في مركز الورقة العنواف الرئيسي لمخطط التمديدات الكيربائية المنزلية .سوؼ يكوف العنواف كمركز إشعاع تخرج منو عدة إشعاعات أو أسيـ تعبر عف العناصر الفرعية المكونة لمخطط الكيرباء
المنزلية مف قواطع ،مفاتيح ،مخارج كيربائية.

يستحسف التنوع في رسـ شكؿ األسيـ وألوانيا واستخداـ رسومات معبرة عف الكممات  ،الف المخ عادة يسترجع الرسـ قبؿ
الكممات.
مف ىذه األسيـ يستخرج أسيـ أخرى يكتب مفاتيح الكممات حسب ما يرى الطالب التخطيط لو.
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 يربط بيف األفكار باستخداـ أسيـ عرضية بيف فكرة وأخرى ليستخدميا عند تنفيذ المشروع كارتباطات تشعبية . يتـ توزيع ورقة العمؿ (  )4-1الخاصة بمخطط المفتاح المفرد والمفتاح الفكسؿ. يراعي الطبلب الترتيب المنطقي وتسمسؿ األفكار.* العرض :
 يقوـ المعمـ بتنفيذ المخطط اماـ المجموعات ثـ يتـ تعبئة قالب خطة المشروع والبدء بتركيب مخطط استخداـ مفتاحيف معمخرج كيربائي وقاطع اوتوماتيكي عمى الموح الخشبي الموجود.
يعرض الطالب تخطيطو أماـ أقرانو لما يتصور انو مخطط لدارة الكيرباء المنزلية ويبدأ في تنفيذ المخطط مع مجموعتو مع
مقارنتو بالمخطط الموجود في ورقة العمؿ رقـ ( .)4-2
 يجمع ا لمعمـ نسخا مف المخططات الكيربائية المختمفة التي أعدىا الطبلب و يعرضيا عمى المجموعات األخرى بغرضالمقارنة بينيا إلثراء خبراتيـ.

أساليب التقويم :
التقويم التكويني  :أوالً  :متابعة صحة أداء الطبلب في الميارات التالية :
 اإلجابة عف األسئمة الموجودة ضمف ورقة العمؿ الخاصة بالنشاط. دقة وصحة تركيب كؿ مجموعة لمخطط الدارات مع مفتاح وقاطع ومخرج كيربائي.ثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.
التقويم الختامي  :ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات مطموبة .

الممحقات :
 ورقة عمؿ قالب المشروع . مخطط استخداـ مفتاحي مفرد ومخطط استخداـ مفتاحيف مع مخرج كيربائي. -ورقة عمؿ (  ، )4-1ورقة عمؿ (: )4-2الخاصة بمخطط لوحة توزيع الكيرباء.
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الموضوع الخامس
برنامج .Circuit Wizard

اليدف العام لمموضوع الخامس :يرسم طالب الصف التاسع األساسي بعض الدارات االلكترونية باستخدام برنامج Circuit
. Wizard

التمييد :
يستيدؼ ىذا النشاط تدريب الطبلب عمى استخداـ برنامج محاكي الدارات االلكترونية والتعرؼ عمى بيئة العمؿ في ىذا البرنامج،

وكيفية إضافة االدوات والعناصر الكيربائية وتطبيؽ ما تعمموه في تصميـ الدارات االلكترونية عف طريؽ ىذا البرنامج بشكؿ
فردي بحيث يصؿ كؿ طالب إلى درجة التمكف مف تصميـ دارات االلكترونية ورسميا وطباعتيا عف طريؽ استخداـ ىذا البرنامج.

األىداف الخاصة:
 .1يذكر وظيفة برنامج .Circuit Wizard
 . 2يميز الطالب بيف طريقة تصميـ الدارات اليدوية وطريقة تصميـ الدارات باستخداـ الحاسوب عف طريؽ البرنامج السابؽ.
 .3يعدد أشرطة أدوات برنامج .Circuit Wizard
 .4يوضح كيفية إضافة العناصر االلكترونية داخؿ البرنامج.
 .5يرسـ الطالب دارة بسيطة باستخداـ البرنامج .
 .6يطبؽ الطالب طريقة رسـ الدارات عمى دارة الترانزستور كمفتاح .
 .7يطبع الطالب دارة الترانزستور كمفتاح عمى ورؽ الميبؿ.

استراتيجيات التدريس :

الحوار والمناقشة ،العصؼ الذىني .

مصادر التعمم :
مختبر الحاسوب مجيز ببرنامج ،Circuit Wizardطابعة،مكواة ،ورؽ ليبؿ ،جياز العرض .

خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف :
* العرض:
 يقوـ المعمـ بمناقشة الطبلب عف طرؽ رسـ الدارات االلكترونية المختمفة ويترؾ ليـ المجاؿ لمعصؼ الذىني لبحث جميعاألدوات التي تستخدـ مف ادوات رسـ تقميديو ،او رسـ باستخداـ الحاسوب .
 يتـ توضيح مفيوـ برامج المحاكاة والتي مف ضمنيا برنامج سيركت ويزارد وكتابة مميزات استخدامو عمى السبورة.196

المناقشة  -:يقوـ المعمـ بمناقشة مكونات البرنامج باستخداـ جياز العرض وورقة العمؿ الخاصة بواجية البرنامج (،)5-1
حيث يتـ توضيح أشرطة االدوات – قائمة العناصر االلكترونية – طريقة المحاكاة.
 يتـ توزيع ورقة النشاط الخاصة بدارة الترانزستور كمفتاح (  )2-1وتنفيذ الخطوات بتسمسميا المرتب بالنشاط. يتـ اتباع نفس الخطوات لتركيب دارة الترانزستور مع مجس اشعو تحت حمراء.العرض والتطبيق - :يقوـ المعمـ بمساعدة الطبلب عمى تطبيؽ الميارة عمى شكؿ خطوات مشي اًر إلى طرؽ التصميـ المختمفة.
 يقوـ المعمـ بإجراء نقاش مع الطبلب حوؿ خطوات التصميـ وتقديـ التغذية الراجعة لمتأكد مف إتقانيـ  ،ويمكف أف يعمؿالطبلب بشكؿ فردي او بشكؿ جماعي.
أساليب التقويم :
التقويم التكويني :أوالً  :متابعة صحة أداء الطبلب لمميارات التالية :
 القدرة عمى استخداـ أشرطة أدوات البرنامج بشكؿ سمس. رسـ مخططات الدارات االلكترونية عمى البرنامج بشكؿ صحيح. إجابة الطبلب عمى أسئمة المعمـ : يوجو المعمـ أسئمة تغني وتوسع آفاؽ الطبلب واجاباتيـ مثؿ  :كيؼ يتـ رسـ باقي الدارات التي تـ شرحيا في المواضيعالسابقة ؟
 ماذا لو لـ يوجد برامج لتصميـ الدارات االلكترونية عف طريؽ الحاسوب؟ ما ىو البديؿ ؟ثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.

التقويم الختامي  :ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات مطموبة .
أسئمة إثرائية  - :عدد بعض برامج المحاكاة المحوسبة لرسـ الدارات االلكترونية ؟
 -ما ىي مميزات استخداـ برنامج سيركت ويزارد في التصميـ الحاسوبي كبديؿ عف التصميـ اليدوي ؟

* الممحقات :
أوراؽ العمؿ الخاصة ببرنامج  Circuit Wizardرقـ (  )5-1و ( .)5-2
 -مخططات الدارات االلكترونية المطموب تصميميا عف طريؽ البرنامج .
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الموضوع السادس
لحام العناصر االلكترونية والطباعة عمى لوحات PCB

اليدف العام :يقوم طالب الصف التاسع األساسي بمحام العناصر االلكترونية والطباعة عمى لوحات الـ .PCB

التمييد:
في ىذا النشاط سيكتسب الطبلب الميارة اليدوية المتعمقة بمحاـ العناصر االلكترونية ويتعمـ كيفية الطباعة عمى لوحات اؿPCB
مف خبلؿ طباعة بعض الدارات التي تصميميا عف طريؽ برنامج . Circuit Wizard
األىداف الخاصة:
 .1يقوـ الطالب بتوضيح آلية الطباعة عمى لوحات اؿPCB
 .2يقوـ برسـ دارة الترانزستور كمفتاح عمى لوحة الػ PCB
 .3يجيز الطالب الموحة بتركيب العناصر المختمفة .
 .4يقوـ الطالب بتعمـ ميارة لحاـ العناصر االلكترونية عمى الموحة المطبوعة .
 .5يطبؽ ىذه الميارة عمى الدارات التي نفذىا في المواضيع السابقة.

استراتيجيات التدريس :
التعمـ بالعمؿ ،الحوار والمناقشة ،التعمـ التشاركي.

مصادر التعمم :
قطعة  PCBبمساحة الدائرة المراد طباعتيا .مقدار فنجاف صغير ماء نار و ضعفو ماء اكسجيف تركيز  ،%3تنر ،قمـ بوية،
ليفة ،وعاء ببلستؾ ،مقدح وريشة  0.8مـ ،مكاوي لحاـ ،قصدير ،عناصر الكترونية مختمفة.

خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف :
ويطمب مف الطبلب اقتراح الحموؿ الممكنة لعممية
العصف الذىني  :ػ يتـ عرض الموضوع بصورة مشكمة تحتاج إلى حؿ ُ
الطباعة عمى لوحات اؿ . PCB
 ُيقسـ الطبلب إلى مجموعات حسب ما تـ في المواضيع السابقة. -توزع عمى كؿ مجموعة ورقة العمؿ الخاصة بالطباعة عمى الموحات رقـ

( .)6-1

التعمم من خالل مجموعات العمل ُ -يطمب مف كؿ مجموعة طباعة دارة الترانزستور كمفتاح عمى لوحة مف لوحات اؿ .PCB
ُ -يكرر نفس النشاط ولكف يتـ مف ِقبؿ المعمـ ليطبع الدارة عف طريؽ برنامج . Circuit Wizard
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– يقوـ المعمـ بتعميـ ميارة الطباعة عمى الموحة بالمكواة بشكؿ مباشر بشكؿ تفاعمي مع الطبلب واالستماع الييـ واالجابو مباشرة
عمى استفساراتيـ وتقديـ التغذية الراجعة الفورية .
العرض والتطبيق -يقوـ ا لمعمـ بتييئة جو آمف مشجع ومثير بحيث تقوـ كؿ مجموعة بمحاـ العناصر االلكترونية المختمفة
الخاصة بالدارة الموجودة أماميـ بعد توزيع العناصر االلكترونية البلزمة بحيث يسود جو مف التفاعؿ و بحيث تُطرح أسئمة تثير

تفكير الطبلب مثؿ :

 ماذا يحدث لو لـ تتـ طباعة الدارة بشكؿ صحيح عمى الموحة ؟ كيؼ يمكف تحميض الموحة بدوف استخداـ المواد البلزمة ؟ -ىؿ ىناؾ طرؽ لمحاـ العناصر االلكترونية غير الطريقة اليدوية؟ فسرىا؟

أساليب التقويم :
أوالً  :متابعة أداء الطبلب في الميارات التالية :
طرح اقتراحات بخصوص طرؽ طباعة لوحات اؿ  Pcb؟
 صحة تنفيذ الطبلب لميارة طباعة الدارات االلكترونية . لحاـ العناصر االلكترونية بشكؿ سميـ .ثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.
ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات المطموبة .

الممحقات  -:مخطط دارات الترانزستور ورقة عمؿ ( ،) 6-1نموذج قالب المشروع.
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الموضوع السابع
دارة الوماض  NE555ومشاريعيا

اليدف العام :يركب طالب الصف التاسع األساسي دارة الوماض NE555وبعض مشاريعيا المختمفة.

التمييد :
تعتبر دارة  NE555مف اىـ الدارات المتكاممة التي تعتبر مدخبل لمعديد مف االستخدامات الخاصة بالدارات المتكاممة حيث
يتناوؿ ىذا النشاط مفيوـ ىذه الدارة وآلية توصيميا وتركيبيا داخؿ دارات الكترونية تمنح الطالب مجاالً لئلبداع واثارة تفكيره في

مشاريع تكنولوجية متنوعة .

األىداف الخاصة :
 يعيد استخداـ دارة NE555في استخدامات جديدة. يقارف بيف استخداـ العناصر االلكترونية كالثنائي والترانزستور واستخداـ الدارات المتكاممة. يوضح المقصود بالدارة المتكاممة .NE555 يرسـ رمز دارة .NE555 يوضح آلية توصيؿ دارة  NE555في الموحات االلكترونية. -يذكر آلية عمؿ دارة . NE555

 يركب دارة NE555عمى الحقيبة الجاىزة . يركب دارة  NE555لتعمؿ كوامض ضوئي مع مصباحيف عمى لوحة .PCB يتحكـ في سرعة الومضة في دارة  NE555باستخداـ المقاومة المتغيرة. -يذكر دور العناصر االلكترونية في دارة الوماض .NE555

استراتيجيات التدريس :
التعمـ التشاركي ،التعمـ بالعمؿ ،الحوار والمناقشة.
مصادر التعمم :
حقيبة  NE555الجاىزة  ،لوحات  PCBلمدارة السابقة ،مكاوي لحاـ ،قصدير،عناصر الكترونية متنوعة.
* خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف :
 تقسيـ الطبلب إلى مجموعاتيـ .التقديم -يقوـ المعمـ بتوزيع مجموعة العناصر االلكترونية البلزمو لتركيب الدارة المتكاممة ومف ضمنيا دارة اؿ . NE555
العرض ُ - :يعرض باستخداـ جياز العرض عرض تقديمي يوضح تعريؼ الدارة المتكاممة ،وآلية توصيؿ الدارة السابقة في
الحقيبة " عرض المخطط " .
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 توزع ورقة العمؿ (  )7-1الخاصة بمخطط دارة الوماض عمى الطبلب . يقوـ المعمـ بتركيب الدارة المتكاممة عمى الحقيبة الجاىزة .التوجيو -تتـ متابعة تركيب الطبلب وتقديـ التغذية الراجعة الفورية ليـ والتأكد مف عمؿ الدارة المتكاممة.
 يقوـ المعمـ بتركيب العناصر االلكترونية وعرض الميارة العممية اماـ الطبلب وتوزيع المكاوي والقصدير عمى الطبلب وتركيبياعمى لوحات اؿ .PCB
المناقشة -تتـ عممية المحاـ بمتابعة المعمـ والتأكد مف اتقاف كؿ مجموعة لميارة المحاـ .
 تقوـ كؿ مجموعة بتجريب ما تـ عممو ويقوـ المعمـ بتصحيح االخطاء.* أساليب التقويم :
التقويم التكويني  :أوالً  :مبلحظة صحة أداء الطبلب لمميارات التالية :
 تركيب الدارة المتكاممة عمى الحقيبة الجاىزة وتوصيميا لتعمؿ بطريقة سميمة . تركيب العناصر االلكترونية ولحاميا عمى لوحة اؿ . PCBثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.
التقويم الختامي  :ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات المطموبة .
الممحقات :
ورقة العمؿ الخاصة بمخطط  NE555رقـ ( - )7-1نموذج قالب المشروع.
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الموضوع الثامن
دارة العداد ودارة إشارة المرور

اليدف العام  :يركب طالب الصف التاسع األساسي دارة العداد ودارة إشارة المرور باستخدام الحقيبة الجاىزه ولوحات ال
.PCB
التمييد :
يعتمد ىذا النشاط بشكؿ أساسي عمى إعادة استخداـ دارة  NE555المتكاممة كمدخؿ لدارة العداد واشارة المرور بحيث تعمؿ عمى
تكامؿ محتوى المنياج وذلؾ حسب ما ىو موجود داخؿ وحدة العالـ الرقمي مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع .
األىداف الخاصة :

 .1يوضح الغرض مف دارة العداد المتكاممة .
 .2يذكر وظيفة اطراؼ دارة العداد المتكاممة .

 .3يرسـ مخطط آلية تركيب دارة العداد مع دارة الوماض .
 .4يركب دارة العداد المتكاممة مع دارة الوماض عمى الحقيبة الجاىزة.
 .5يركب دارة العداد المتكاممة مع دارة الوماض عمى لوحة اؿPCB
 .6يوضح الغرض مف دارة اإلشارة الضوئية .
 .7يذكر وظيفة اطراؼ دارة اإلشارة الضوئية.

 .8يرسـ مخطط آلية تركيب دارة اإلشارة الضوئية مع دارة الوماض .
 .9يركب دارة اإلشارة الضوئية مع دارة الوماض عمى الحقيبة الجاىزة.
 .10يركب دارة اإلشارة الضوئية مع دارة الوماض عمى لوحة اؿ.PCB
 - .11يعيد استخداـ دارة  NE555كمدخؿ لدارة اشارة المرور ودارة العداد .
استراتيجيات التدريس  :التعمـ التشاركي – الحوار والمناقشة .
مصادر التعمم :
حقيبتا االشارة الضوئية  4017والعداد الجاىزة  ،لوحات  PCBلمدارات السابقة ،مكاوي لحاـ ،قصدير،عناصر الكترونية متنوعة.
* خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف :
 تقسيـ الطبلب إلى مجموعاتيـ . -يتـ عرض مخطط دارة اإلشارة الضوئية في ورقة عمؿ (  ،)8-1وتوضيح كيفية توصيميا بناء عمى ورقة العمؿ الموزعة عمى الطبلب

لتوضيح آلية التوصيؿ وفائدة كؿ طرؼ .

 يذكر دور NE555في إعطاء إشارة كمذبذب لدارة اإلشارة الضوئية . يقوـ المعمـ بتركيب الدارة المتكاممة  4017بناء عمى ورقة العمؿ (  )8-2عمى الحقيبة الجاىزة . تتـ متابعة تركيب الطبلب لمدارة السابقة عمى الحقيبة الجاىزة وتقديـ التغذية الراجعة الفورية ليـ والتأكد مف عمؿ الدارة المتكاممة.202

 -يقوـ المعمـ بتركيب العناصر االلكترونية وعرض الميارة العممية اماـ الطبلب وتوزيع المكاوي والقصدير عمى الطبلب وتركيبيا عمى

لوحات اؿ .PCB

 تتـ عممية المحاـ بمتابعة المعمـ والتأكد مف اتقاف كؿ مجموعة لميارة المحاـ . تقوـ كؿ مجموعة بتجريب الدارة ويقوـ المعمـ بتصحيح االخطاء. تكرر الخطوات السابقة لدارة العداد  COUNTERوتوضيح آليو عمميا وفحصيا. يتـ تعبئة قالب المشروع الخاص بالدارات السابقة .* أساليب التقويم :
التقويم التكويني:أوالً  :مبلحظة أداء الطبلب في الميارات التالية :
 إتقاف كؿ مجموعة لميارة تركيب الدارة المتكاممة عمى الحقيبة الجاىزة . تركيب العناصر االلكترونية ولحاميا عمى لوحة اؿ . PCBثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.
التقويم الختامي  :ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات المطموبة .
الممحقات  :ورقة العمؿ الخاصة بمخطط دارة اإلشارة الضوئية( ، )8-1ورقة عمؿ مخطط دارة العداد رقـ ( ، )8-2قالب نموذج المشروع .
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الموضوع التاسع
دارات المنطق الرقمي

اليدف العام :يركب طالب الصف التاسع األساسي البوابات المنطقية وتطبيقاتيا باستخدام الحقيبة الجاىزه ولوحات ال PCB
.

التمييد :
يعتبر المنطؽ الرقمي مدخبلً ميما في الدارات االلكترونية وعمـ برمجة الحاسوب ،ومف أجؿ ذلؾ يتـ التدريب عمى دارات المنطؽ
الرقمي بحيث يدرؾ الطالب المفاىيـ المتعمقة بالبوابات المنطقية مثؿ  AND , OR , NOTوالجؿ ذلؾ نمجأ إلى تركيب الدارات

المتكاممة الخاصة بتمؾ الدارات وتعبئة جداوؿ الصواب الخاصة بيا مما يفتح المجاؿ اماـ الطالب لتركيب دارات مختمفة جديدة
بناء عمى الدارات السابقة .
األىداف الخاصة :


يقارف بيف جداوؿ صواب إضاءة مصباح مع مفتاحيف مرة عمى التوالي ومرة عمى التوازي



يتوصؿ إلى عمؿ بوابة And



يستنتج عمؿ بوابة OR



يكتب جدوؿ صواب بوابة OR



يركب دارة  NOTباستخداـ الترانزستور



يستنتج عمؿ بوابة NOT



يركب الدارة متكاممة باستخداـ  7408في الحقيبة الجاىزة.



يعدد العناصر المطموبة لتشغيؿ دارة 7408.



يفسر دور منظـ فرؽ الجيد .LM3805



يعدد الحاالت التي يضيء فييا الثنائي.



يستنتج عمؿ دارة .7408



يركب الدارة المتكاممة باستخداـ  7432عمى الحقيبة الجاىزة.



يعدد العناصر المطموبة لتشغيؿ دارة .7432



يركب دارة باستخداـ .7404



يعدد العناصر المطموبة لتشغيؿ .7404



يكتب جدوؿ صواب بوابة .7404



يستنتج عمؿ بوابة .7404



يكتب جدوؿ صواب بوابة .NOT



يصمـ بوابة  ANDباكثر مف مدخميف.



يرسـ تصميـ بوابة  ORبأكثر مف مدخميف



يرسـ تصميـ بوابة  ANDبأكثر مف مدخميف.
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استراتيجيات التدريس  :التعمـ التشاركي – الحوار والمناقشة .
مصادر التعمم :
حقيبة دارات المنطؽ الجاىزة التي تحتوي عمى بوابة  ،AND NOT ORدارة التوصيؿ عمى التوالي ،وعمى التوازي ،ودارة بوابة
Notباستخداـ الترانزستور .
* خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف :
 تقسيـ الطبلب إلى مجموعاتيـ . يطمب مف الطبلب تركيب دارة المصباح مرة عمى التوالي ومرة عمى التوازي. ُيطمب مف الطبلب إجابة أسئمة النشاط في ورقة العمؿ ( . )9-1 يطمب مف الطبلب كتابة جدوؿ الصواب الخاص بتمؾ الحاالت عمى ورقة العمؿ ( )9-1وورقة العمؿ ( )9-3الخاصةبدارات المنطؽ.
العرض -يتـ توضيح عمؿ بوابة و  andوالتي يكافئيا التوصيؿ عمى التوالي .
 يتـ توضيح عمؿ بوابة أو  orوالتي يكافئيا التوصيؿ عمى التوازي . -يتـ تركيب دارة الترانزستور مع مصباح وتوضيح عمؿ بوابة النفي  Notبناء عمى مخطط الدارة الموجود في ورقة العمؿ (-2

.)9

المشاركةُ -يطمب مف الطبلب كتابة جدوؿ صوابة بوابة النفي  notمع توضيح عمميا في في ورقة العمؿ (.)9-2
 توزع الدارات المتكاممة الخاصة بالمنطؽ وبواباتيا عمى الطبلب. يتـ عرض المخططات لكؿ دارة عمى حدة بعد توزيع أوراؽ العمؿ الخاصة بتمؾ الدارات. يقوـ المعمـ بتوصيؿ تمؾ الدارات المتكاممة لمبوابات عمى الحقيبة الجاىزة الخاصة بالمنطؽ ،ومف ثـ يتـ توزيع تمؾ الحقائبعمى الطبلب وتركيب البوابات عمى الحقيبة .
 يتـ الرجوع لجدوؿ الصواب لمبوابات السابقة وتوضيح مكافئة البوابات في عمميا لمدارات السابقة . يتـ تعبئة قالب المشروع الخاص بالدارات السابقة .* أساليب التقويم :
أوالً  :مبلحظة صحة أداء الطبلب لمميارات التالية :
 صحة قياـ كؿ مجموعة بتركيب دارات التوالي – والتوازي والنفي باستخداـ الترانزستور بشكؿ سميـ . -تعبئة جداوؿ الصواب الخاصة ببوابات المنطؽ الرقمي في أوراؽ العمؿ الممحقة بشكؿ صحيح.ثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.

ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات المطموبة .
الممحقات  :ورقة العمؿ الخاصة بدارات التوالي والتوازي والنفي رقـ ()9-3( ،)9-2( ، )9-1وتتضمف مخططات تركيب
البوابات المنطقية– قالب نموذج المشروع .
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الموضوع العاشر
مشاريع الكترونية وتكنولوجية " مشروع الري اآللي"

اليدف العام لمموضوع العاشر  :ينفذ طالب الصف التاسع األساسي مشروع الري األوتوماتيكي.

التمييد :
في نياية تنفيذ البرنامج المقترح وفؽ الدليؿ التشغيمي السابؽ ،وتنفيذ الدارات الموجودة داخؿ المنياج وخارجو ،يترؾ المجاؿ
لمطبلب لتطبيؽ ما تعمموه مف خبلؿ مشاريع تكنولوجية تفيد المنياج وتستخدـ في الحياة العممية ،يكوف ىذا النشاط مدخبلً
لمطبلب لتنفيذ المشاريع المختمفة .

األىداف الخاصة:
 .1يولد أكبر عدد مف األفكار الممكنة لعمؿ مشروع لمري األوتامتيكي.
 .1يوضح الغرض مف دارة الري األوتامتيكي .
 .2يعدد مكونات دارة الري األوتوماتيكي.
 .3يرسـ مخطط دار الري األوتامتيكي.
 .4يركب دارة الري األوتامتيكي.
 .5يصمـ مخطط لمشروع إنذار منزلي .
.5يقوـ تنفيذ مشروع انذار منزلي.
مصادر التعمم :
دارة الترانزستور كمفتاح مع مجس رطوبة ،دارة الترانزستور كمفتاح مع مقاومة  ،Ldrعناصر الكترونية مختمفة،عرض فيديو
لدارة الري األوتامتيكي.
خطوات تنفيذ النشاط وادارة الصف :
 -1يتـ تقسيـ الطبلب إلى مجموعاتيـ .
 -2بأسموب حؿ المشكبلت يتـ كتابة عنواف المشكمة وىي الحاجة إلى عمؿ نظاـ ري آلي يعمؿ فقط ليبل وفي حالة كوف األرض
جافة .
 -3يترؾ المجاؿ لكؿ مجموعة عمى حدة لتجميع األفكار وتحميؿ المشكمو ووضع خطوات الحؿ
– 4تقوـ كؿ مجموعة بعرض الحموؿ التكنولوجية التي تـ التوصؿ إلييا.
 – 5يقوـ المعمـ بعرض فيديو يعتبر حؿ لممشكمة السابقة وفيو يوضح المقصود بدارة الري االوتامتيكي .
 -6يتـ توزيع مخطط دارة الري األوتامتيكي بورقة العمؿ ( )10-1عمى الطبلب .
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 – 7يقوـ المعمـ بمشاركة الطبلب بتوصيؿ دارة الترانزستور كمفتاح مع مجس الرطوبة مع دارة الترانزستور كمفتاح مع المقاومة
الضوئية.
 -8يتـ التوصؿ إلى حؿ مشكمة توصيؿ المحرؾ لكي يعمؿ عند عمؿ الترانزستور وذلؾ باستخداـ مرحؿ .
ُ -9يطمب مف كؿ مجموعة توصيؿ الدارات المختمفة مع بعضيا البعض بشبؾ المحرؾ مع المرحؿ وتجربة عمؿ الدارة بشكؿ
صحيح .
 – 10بعد االنتياء مف تنفيذ المشروع السابؽ يتـ الطمب مف الطبلب التفكير في عمؿ مشروع إنذار منزلي
 – 11يوزع قالب المشروع وتعبئتو مف ِقبؿ الطبلب ثـ عرض افكار الطبلب ومناقشتيـ في تمؾ األفكار بعد عرضيا .
 – 12يتـ رسـ مخطط دارة االنذار المنزلي بورقة العمؿ ( )10-2بحيث يحتوي عمى مجسات أشعة تحت حمراء كمرسؿ
ومستقبؿ ،ويضـ دارة مغمقة تصدر صوتاً عف طريؽ أزاز عند قطعيا
 -يتـ الطمب مف الطبلب أف يجيبوا عمى أسئمة النشاط الموجودة في ورقة العمؿ (.)10-2

أساليب التقويم :
التقويم التكويني  :أوالً  :مبلحظة أداء الطبلب في الميارات التالية :
 صحة رسـ كؿ مجموعة لمخطط دارة الري األوتوماتيكي. إتقاف كؿ مجموعة لتركيب دارات الري االوتامتيكي باستخداـ الحقيبة الجاىزة.ثانياً  :متابعة صحة تعبئة الطبلب لنموذج قالب المشروع.
التقويم الختامي  :ثالثاً  :توظيؼ المعمـ لسمـ التقدير لمعرفة مدى اتقاف الطبلب لمميارات المطموبة .
الممحقات  :نموذج قالب المشروع -مخططات دارة الري االوتامتيكي بورقة عمؿ ( – )10-1مخطط لدارة انذار منزلي بورقة
عمؿ ( .)10-2

أسئمة إثرائية  - :عدد بعض األفكار التي يمكف تطويرىا ضمف مشروع الري األوتوماتيكي ؟
 -قـ بتصميـ مشروع لمزراعة المائية بحيث يتـ تشغيؿ المضخات وقت الميؿ ؟
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ملحق رقم  :9سلم التقدٌر لتقٌٌم المهارات المكتسبة لدى الطالب
المؤشرات العددية والمفظية لتقييم العمل في حقيبة الدارات االلكترونية لمصف التاسع األساسي

المجال

المعايير

التقدير
3

2

1

تحضير القطع

وجود القطع والعناصر

جميع القطع موجودة

جميع القطع موجودة

عدم احضار القطع

والعناصر

ضمن الوقت المحدد

مع المجموعة في

في تأخير أو نقص

االلتزام بخطوات

االلتزام بالخطوات التي

انياء الميمة المطموبة

انياء الميمة

عدم انياء الميمة

العمل ضمن

يحددىا المعمم

بطريقة صحيحة

المطموبة بطريقة غير

المطموبة

انياء الميمة ضمن الفترة

انياء الميمة ضمن

انياء الميمة بتاخير

عدم انياء الميمة

الزمنية المحددة

الفترة الزمنية التي

عن الفترة التي

المطموبة ضمن الفترة

التعاون بين

التعاون بين أعضاء

تعاون بين أفراد

بعض أعضاء

تفرد شخص واحد بالعمل

أعضاء المجموعة

المجموعة

المجموعة وكل شخص

المجموعة ال يعممون

والنظام

االلتزام باليدوء والنظام

التزام باليدوء وعدم

بعض أعضاء

أثناء العمل

االزعاج

المجموعة لم يمتزم

مراعاة شروط السالمة

االنتظام عند استخدام

االنتظام عند استخدام

عدم االنتظام والفوضى

المواد الحساسة

المواد الحساسة

عند استخدام المواد

االلكترونية

الجدول الزمني

والتزام اليدوء

النتيجة النيائية

الزمن المحدد

يحددىا المعمم

يقوم بميمة

الزمن المحدد

صحيحة

يحددىا المعمم

الزمنية

بفريق

عدم التزام اليدوء ككل

باليدوء

كالمحام والسيمكون

كالمحام والسيمكون

فقط عند وجود المعمم

والسيمكون

طريقة التوصيؿ صحيحة

جميع التوصيبلت

بعض األخطاء في

التوصيبلت أغمبيا خاطئة

عمؿ الدارة بشكؿ صحيح

الدارة تعمؿ بشكؿ

صحيحة

التوصيؿ

الحساسة كالمحام

ال تعمؿ الدارة

صحيح
نموذج المشروع

اإلجابة عف اسئمة

اإلجابة عمى بعض

عدـ االجابة نيائيا عمى

تعبئة قالب نموذج المشروع

المشروع

اسئمة المشروع

أسئمة المشروع

تسمـ قالب نموذج المشروع

تسمـ قالب المشروع

تسمـ قالب المشروع

عدـ تسميـ قالب المشروع

بالوقت المحدد

خبلؿ الحصة

مع تاخير
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سمم التقدير

الزمنية المحددة المطموبة
الطالب

المجموعة

رقم

وجود القطع االلكترونية ضمن الفترة

االلتزام بالخطوات التي يحددىا المعمم

انياء المميمة ضمن المدة المحددة

التعاون بين أفراد المجموعة

االلتزام باليدوء والنظام أثناء العمل

مراعاة شروط السالمة

طريقة التوصيل صحيحة

عمل الدارة بشكل صحيح

اإلجابة عمى جميع األسئمة

تسمم قالب المشروع بالوقت المحدد

المجموع النيائي

1

1

3-1

3-1

3-1

3-1

3-1

3-1

3-1

3-1

3-1
3-1

الجدول الزمني

واالدوات

30
اسم

العناصر

العمل ضمن

المجموعة والتزام اليدوء

2

3

4

5

6
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المشروع

تحضير

االلتزام بخطوات

التعاون بين أعضاء

النتيجة النيائية

نموذج قالب

الكيربائية

ملحق رقم  :10أوراق العمل الخاصة بالطالب

أوراق العمل الخاصة بالطالب ضمن البرنامج المقترح الخاص بتوظيف حقيبة الدارات االلكترونية في
وحدة العالم الرقمي من كتاب التكنولوجيا لمصف التاسع األساسي

إعداد
أ .عبداهلل حبش

قالب خطة المشروع
تتم تعبئة قالب خطة المشروع قبل تنفيذ كل نشاط من ِقبل كل مجموعة بتعميمات المعمم
المدرسة
الصف الدراسي
رقم المجموعة
القـــــــائم بحـــــــل
أســـماء وأدوار فريـــق العمـــل المشكالت
من الطالب

الموثق

الباحث

صانع الق اررات

طالب إضافي

طالب إضافي

موضوع الحصة التدريبية :
اليدف من الحصة التدريبية
الوقت المتوقع لتنفيذ األنشطة
الوقـــــت التقريبـــــي الـــــالزم إلنجـــــاز
المشروع
الوسائل التي سيتم استخداميا
الصعوبات المتوقعة

النتائج المتوقعة من تنفيذ انشطة
الموضوع
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الموضوع االول
ورقة عمل ( )1-1رموز العناصر االلكترونية والكيربائية المختمفة
عزيزي الطالب :تعرف عمى جميع رموز العناصر االلكترونية والكيربائية الموجودة أمامك حيث ان ىذه الرموز
سيتم استخداميا عند تصميم الدارات االلكترونية المختمفة
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ورقة عمل (  )1-2جياز متعدد القياس الرقمي DMM
عزيزي الطالب  :امامك مخطط لجياز الممتميتر ،قم بالتعرف عمى القيم األساسية التي يتم قياسيا باستخدام
الجياز ،ثم اتبع تعميمات معممك لتنفيذ الجزء الخاص بيذا النشاط.
حيث انو يستخدم لقياس  :فرق الجيد – شدة التيار – قيمة المقاومات – قيم المكثفات.

م

نوع العنصر

1

بطارية

2

مقاومة متغيرة

3

مكثف متغير السعة

4

فرق جيد

5

شدة التيار

القيمة
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وحدة القياس

ورقة عمل ( )1-3قياس قيم المقاومات باستخدام االلوان
عزيزي الطالب  :أمامك جدول ألوان المقاومات ،اتبع تعميمات معممك وتعمم كيفية حساب قيم المقاومات من
خالل ألوانيا ،قم بتعبئة النشاط الموجود باألسفل.

نشاط  :لديك مجموعة من المقاومات الثابتة الموضحة ألوانيا حسب الجدول التالي ،حدد قيمة كل
منيا باستخدام جدول األلوان ثم باستخدام جياز الممتميتر ،وارصد النتائج في الجدول.
قيمة

قيمة

المقاومة

المقاومة

DMM

األلوان

بجياز

3

4

باستخدام

2

1

م

الوان الحمقات
ذىبي

بني

احمر

احمر

1

ذىبي

برتقالي

اسود

بني

2

ذىبي

ازرق

اخضر

اصفر

3

فضي

اخضر

احمر

برتقالي

4
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الموضوع الثاني  :دارات الترانزستور كمفتاح
عزيزي الطالب  :ستتعرف في ىذا النشاط عمى الترانزستور وأنواعو وآليو توصيمو داخل الدارات
االلكترونية وطريقو استخدامو كمفتاح في الدارات المختمفة وتوصيمو مع مجسات مختمفة.
ورقة عمل (  : )2-1مخطط أنواع الترانزستورات

نشاط  :تأكد من فحص صالحية مجموعة ترانزستورات بانواع مختمفة باستخدام جياز  DMM؟
215

ورقة عمل (  : )2-2مخطط دارات الترانزستور والمجسات
 في ىذه الدارة ستتعرف عمى مخططات الستخدام الترانزستور مع مجموعة من المجساتالمختمفة.
الخطوات  -1 :كون دارة كيربائية كما ىو موضح بالشكل ؟
 – 2قم بتوصيل المجسات الموجودة واكتب مالحظاتك في كراستك ؟
أوالً:دارة الترانزستور كمحس رطوبة :

ثانياً  :الترانزستور مع المقاومة الحساسة لمضوء : LDR
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ثالثاً  :الترانزستور مع مرسل ومستقبل األشعة تحت الحمراء :

من فضمك أجب عن األسئمة التالية :
 عدد مكونات الدارات السابقة ؟دارة : 1
دارة : 2
دارة : 3
 ما ىي فكرة العمل في كل دارة من الدارات السابقة؟دارة : 1
دارة : 2
دارة : 3
نشاط  :وضح مع الرسم في كراستك كيف يمكن تشغيل مروحة كيربائية عند سقوط الظالم؟
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الموضوع الثالث
صنع نموذج لعبة تعميمية ترفييية "لعبة األعصاب" .
عزيزي الطالب  - :تعتمد فكرة ىذه المعبة عمى عمل الدارة المغمقة التي تفعل إذا قام الشخص بتوصيل تمك
الدارة إذا لمس السمك النحاسي الموجود ،قم باتباع ارشادات معممك لتصميم المعبة.
الخطوات  -1 :كون دارة كيربائية كما ىو موضح بالشكل ؟
 – 2قم بتحريك الذراع عمى مر السمك ؟؟ ما ىو المبدأ العممي من ذلك ؟
ورقة عمل (  : ) 3-1مخطط الدارة :

*******************************************************
 -عدد العناصر المكونة لمدارة السابقة ؟

*******************************************************
موضوع لمنقاش  :كيف يمكنك تطوير المعبة لتصبح معقدة أكثر ؟
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الموضوع الرابع

التمديدات الكيربائية المنزلية والمفاتيح
عزيزي الطالب  :ستتعرف في ىذا النشاط عمى بعض العناصر الكيربائية المستخدمة في المنزل،
وذلك من خالل تركيب العناصر المختمفة في الدارات الكيربائية المنزلية.

ورقة عمل (  : )4-1مخطط المفتاح المفرد :

مخطط مفتاح فكسل :

نشاط  :اتبع تعميمات معممك لتركيب الدارات السابقة عمى الموح الخشبي الموجود امامك؟
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ورقة عمل ( : )4-2مخطط لوحة توزيع الكيرباء المنزلية :

نشاط  :من خالل المخطط السابق لموحة توزيع الكيرباء ،أجب عن األسئمة التالية :
 -1عدد العناصر الكيربائية الموجودة في المخطط السابق ؟
________________________________________________________
 -2كيف يتم وصل الخط األرضي في البيت ؟
________________________________________________________
 -3كيف يتم توصيل المفاتيح والمخارج مع لوحة توزيع الكيرباء الرئيسية ؟
________________________________________________________
 -4ما ىي الفائدة من القواطع الفرعية والقاطع الرئيس ؟
________________________________________________________
 - 5ماذا تتوقع أن يحدث لو لم يوجد مفتاح التسريب األرضي ؟
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الموضوع الخامس

برنامج Circuit Wizard
عزيزي الطالب  :ستتعرف في ىذا النشاط عمى برنامج محاكاة الدارات االلكترونية وكيفية رسم المخططات
االلكترونية بسيولة عن طريقو وذلك تمييداً لطباعتيا عمى الموحات النحاسية وتجييز تركيب العناصر

االلكترونية عمييا.

 -1قم بتشغيل البرنامج واتبع تعميمات معممك لمتعرف عمى اشرطة ادوات البرنامج .
 -2قم بإضافة مجموعة من العناصر المختمفة .
 – 3شغل الدارة وقم باختبار عمميا.
ورقة عمل ( )5-1
واجية البرنامج
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ورقة عمل (  : )5-2إضافة بعض العناصر عمى واجية البرنامج
 -قـ باتباع تعميمات معممؾ إلضافة دارات البوابات المنطقية المختمفة عمى البرنامج

عناصر دارة الترانزستور كمفتاح عمى البرنامج :
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الموضوع السادس  :لحام العناصر االلكترونية والطباعة عمى لوحات PCB
عزيزي الطالب  :بعد ان تعرفت في السابق عمى كيفية تصميم الدارات االلكترونية المختمفة باستخدام
برنامج  Circuit Wizardستتعرف في ىذا النشاط عمى كيفية الطباعة ثم المحام
ورقة عمل (  : )6-1مخطط دارة الترانزستور جاىز لمطباعة

خطوات التجييز لمتحميض
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() 2

() 1

() 3
الموضوع السابع  :دارة الوماض  NE555ومشاريعيا
عزيزي الطالب  :تعتبر دارة الوماض مدخل ميم لمعديد من التطبيقات ،ستتعرف عمى آلية توصيل

اطرافيا وعمميا كوماض.

ورقة عمل (  : )7-1مخطط دارة الوماض
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الموضوع الثامن
دارة العداد ودارة إشارة المرور
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عزيزي الطالب  :بعد ان تعرفت عمى كيفية تركيب دارة الوماض ،سنقوم في ىذا النشاط
باستخدام تطبيقين عمييا وىما دارة العداد واشارة المرور بتركيبيم عمى الحقيبة الجاىزة.
ورقة عمل (  : )8-1المدخل باستخدام دارة المؤقت NE555

مخطط الدارة المتكاممة  4017ومشروع إشارة المرور

ورقة عمل ( : )8-2مخطط دارة  4017والعداد
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نشاط  :أجب عن األسئمة التالية :
 -1ما ىي العناصر الالزم تركيبيا في الدارات السابقة ؟
_________________________________________________________

 -2كيف يمكنك ان توظف الدارات السابقة في مشروع من انتاجك ؟

_________________________________________________________

 – 3قم برسم الدارات السابقة في برنامج  Circuit Wizard؟

__________________________________________________________
 – 4ما وظيفة األطراف  3و 5و 7في دارة  4017؟
الموضوع التاسع

دارات المنطق الرقمي
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عزيزي الطالب  :ستتعرف في ىذا النشاط عمى انواع الدارات المتكاممة المنطقية ،وآلية توصيميا
وعمميا واستخداميا مع بعض الدارات األخرى.
أنواع الدارات المتكاممة :

ورقة عمل (  : )9-1بوابة And

ورقة عمل (  : )9-2بوابة  Andباستخدام الدارة 7408
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الموضوع العاشر
مشاريع الكترونية وتكنولوجية
عزيزي الطالب  :ييدف ىذا النشاط إلى توظيف ما تعممتو سابقاً في مشروع عممي وىو مشروع الري
األوتوماتيكي ،قم بالتعرف عمى المخطط ثم تصميم الدارات المختمفة وتركيبيا بمساعدة معممك
ورقة عمل ( : )10-1مخطط دارة الري األوتوماتيكي

أجب عن األسئمة التالية :
 -1قم بتصنيف الدارات السابقة حسب مكوناتيا ؟
الوظيفة

اسم العنصر

__________________________________________________________
 -2اذكر آلية عمل المضخة ؟
__________________________________________________________

 -3لماذا تم توصيل المضخو باستخدام المرحل ؟
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ورقة العمل ( : )10-2دارة إنذار منزلية
عزٌزي الطالب  :بمساعدة معلمك قم بتركٌب الدارة الموجودة أمامك وتأكد من عملها كجهاز انذار
عند تعرض المجس للضوء.

* أجب عن األسئمة التالية :
 – 1عدد مكونات الدارة السابقة ؟

__________________________________________________________

 – 2اذكر ما يحدث عند التغييرات التالية :
أ – غياب الضوء .
ب – وجود الضوء .
جـ  -الحاجة لمعايرة المقاومة الضوئية

___________________________________________________________
 -3قم برسم مخطط الدارة عمى برنامج  Circuit Wizardومن ثم طباعتيا واضافة
العناصر االلكترونية المختمفة ،وتأكد من عمميا بشكل صحيح ؟
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ملحق رقم  :11بعض صور تطبٌق البرنامج
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