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 شكـر وتقديـر

حمد م نبينا ومعلمنا وقدوتنا على الحمد هللا الذي علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم

 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

أما وقد أنعم هللا سبحانه وتعالى علّي بإتمام هذه المرحلة من رحلتي العلمية، ال يسعني إال أن 

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ألستاذي ومعلمي الذي أفتخر وأتشرف بالتلمذة على يديه، األستاذ 

يدي، الذي أشرف على هذا العمل، والذي كان لتوجيهاته وإرشاداته عظيم األثر الدكتور محمود الحد

خواني إفي تذليل كافة الصعاب التي واجهتني أثناء إعدادي هذه الرسالة، فاللهم أجزه عني وعن جميع 

 وأخواتي الطلبة والطالبات خير ما جزيت به عبادك المؤمنين.

 هملجنة المناقشة على تفضل تذة األفاضل أعضاءوأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى األسا

 ه من أفكار ومالحظات مهمة أغنت هذا العمل.و مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما قدمبقبول 

سالمة  عبد الحافظالدكتور والشكر موصول إلى أساتذتي الفضالء كافة، وأخص منهم األستاذ 

زميالتي و  لذين ما آلوا جهدًا في إنارة دربي وزمالئي، واألستاذ علي المقبالي اوالدكتورة خولة الحوسنية

من ساعدني في تحكيم أدوات الدراسة، وإلى كل من أسهم  لى كلإو  ن،التربوييوالمشرفات  ينالمشرف

في إنجاز هذا العمل وإخراجه إلى حيز الوجود، فاهلل أسأل أن يسدد على الدرب خطاهم، وأن يجزيهم 

 خير الجزاء.
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( في تنمية التحصيل في مادة Scamperاستراتيجية سكامبر ) استخدام أثر

 التاسع في سلطنة عمانالرياضيات والتفكير االبتكاري لدى طالبات الصف 

 إعداد

 خالد بن جمعة بن خميس الشيدي

 األستاذ الدكتورإشراف 

 الحديديعبدالرحمن محمود 

 الملخص

( في تنمية Scamperلى أثر اســـتخدام اســـتراتيجية ســـكامبر)إالتعرف الحالية هدفت الدراســـة 

 نة عمان،في ســــلطلدى طالبات الصــــف التاســــع  في مادة الرياضــــيات والتفكير االبتكاري  التحصــــيل

رفة، جراء اختبار تحصـــــــيل)المعإولتحقيق هذا الهدف اســـــــتخدم الباحث المنهج شـــــــبه التجريبي، وتم 

، وكذلك مقاليهأسئلة  (9(أسئلة من نوع االختيار من متعدد، و)10التطبيق، االستدالل( مكون من )

بعد التأكد من  طة)الطالقة، المرونة، األصـــــــــــالة( مكون من ســـــــــــت أنشـــــــــــ اختبار للتفكير االبتكاري 

تم  ( طالبة51تكونت عينة الدراســـــة من ) ،صـــــدقهما وثباتهما بالوســـــائل والطرق العلمية الصـــــحيحة

لى إلعشوائية ابالطريقة  الشعبتانمن مدرسة معاذة العدوية للتعليم األساسي، وزعت  قصدياً  اختيارهن

بــاســــــــــــــتخــدام اســــــــــــــتراتيجيــة ( طــالبــة تم تــدريســــــــــــــهــا 27) األولى التجريبيــة تكونــت منمجموعتين: 

تم تدريســها بالطريقة االعتيادية،  ( طالبة24الثانية الضــابطة وتكونت من )(، و Scamperســكامبر)

 لى النتائج اآلتية:إتوصلت الدراسة  اإلحصائية المناسبة باستخدام الوسائلو 



 ل
 

 0.05)عند مســـــــتوى  دال احصـــــــائياً  أثر وجود عدم≥(α  الســـــــتخدام اســـــــتراتيجية ســـــــكامبر

(Scamper) في تدريس مادة الرياضــــيات مقارنة )المعرفة، التطبيق(على تنمية التحصــــيل 

 .، فإن األثر كان متوسطاً )حل المشكالت( باستثناء االستداللبالطريقة االعتيادية 

  0.05)عند مســـــــتوى  دال احصـــــــائياً أثر كبير وجود≥(α  الســـــــتخدام اســـــــتراتيجية ســـــــكامبر

(Scamper)  مادة  في تدريس)الطالقة، المرونة، واألصـــالة(  االبتكاري التفكير على تنمية

 الرياضيات مقارنة بالطريقة االعتيادية.

 ، سلطنة عمان.االبتكاري  (، التحصيل، التفكيرScamperاستراتيجية سكامبر) المفتاحية:الكلمات 
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Abstract  

The study aimed to recognize the effect of using Scamper strategy on the 

development of achievement in mathematics and innovative thinking among female 

students 9th grade in sultanate of Oman. In order to achieve this goal, semi-experimental 

approach was used. The achievement test of (knowledge, application, and inference) was 

conducted. It consisted of (10) multiple-choice questions, and (9) essay questions. In the 

other hand, the test of innovative thinking (fluency, flexibility, originality) it consisted of 

six activities after ascertainment from its validity and reliability through the right 

scientific means and method. Therefore the sample of study consisted of (51) students. 

The sample was chosen on purpose from Moatha Aladaweya School for primary 

education. The study sample was distributed randomly for two groups: the first one was 

experimental which consists of (27) students which they taught by using scamper strategy 

(Scamper), and the second was the control group and it consisted of (24) students that 

they taught through usual method, by using appropriate statistical means. Thus, the result 

of the study showed:  



 ن
 

 There were no statistically significant effect at level (ɑ≤0.05) on development of 

achievement (knowledge, application) which they studied mathematics by 

scamper strategy in comparison with usual method except inference (solving 

problem).  

 There were statistically significant effect at level (ɑ≤0.05) on innovative thinking 

(fluency, flexibility, originality) which they studied mathematics by Scamper 

strategy in comparison with the usual method.  

Keyword: Scamper strategy (Scamper), achievement, innovative thinking, 

Sultanate of Oman. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

والسالح  ،نسان على جميع المخلوقات بنعمة العقل، الذي يعد أداة التفكيرهللا تعالى اإلفًضل 

المعرفي الذي ترتقي به الحضارات اإلنسانية، وأصبح إعمال العقل أحد أهم مقومات الطاقة البشرية 

في العصر الحالي، وهي التي تعطي اإلنسان المقدرة على التفكير واالبتكار والنقد والخروج عن 

ات التي ار من الموضوعواالستمرار في الحياة والتزود بالعلم، بالتالي يعد موضوع االبتك ،المألوف

اهتم بها اإلنسان، وأصبحت ضرورة ملحة لما لها من أهمية بالغة في حياتنا البشرية. فالمبتكر هو 

من يستطيع أن يطوع ما لديه من مهارات وأفكار لتخرج بمنتج جديد تواكب مستجدات العصر 

 درة على التفاعل معالحديث، ولذلك يقاس تقدم الحضارات بما تملك من عقول نيرة ومبتكرة قا

المتطلبات الجديدة وسرعة مواكبتها واإلفادة منها وهذا ال يحدث إال من خالل طاقة بشرية على درجة 

َماَواتِ  َخْلقِ  ِفي ِإن  من االبتكار والتميز، قال تعالى ) ِْ َواألَ  الس   وِليألأ  َيات  آل الن َهارِ وَ  الل ْيلِ  فِ َواْخِتال ْر

ونَ  ِذينَ ال   191اأْلَْلَبابِ  نأوِبِهمْ  َوَعَلى   َوقأعأوًدا ِقَياًما ّللا َ  َيْذكأرأ ونَ  جأ َماَواتِ  َخْلقِ  يفِ  َوَيَتَفك رأ ِْ َواألَ  الس   َرب َنا ْر

َذا َخَلْقتَ  َما ْبَحاَنكَ  َباِطالً  هَ   (.191و190 ت اآليا () آل عمران:191 الن ارِ  َعَذابَ  َفِقَنا سأ

تأعد المدرسة المكان المناسب للتعلم، كونها البيئة الثانية التي يقضي فيها الطلبة فترة زمنية و 

طويلة بعد المنزل إذ يمكن أن توفر مناخًا جيدًا لتنمية مهارات التفكير بشكل عام، واالبتكار بشكل 

إال   يتحققخاص، ليصحبوا قادرين على البحث عن المعارف الجديدة ومواجهة المشكالت، وهذا ال

من خالل مناهجها الدراسية، بما توفره من أنشطة وخبرات تَفعل دور الطلبة بشكل إيجابي وأيضًا 
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وجود استراتيجيات واضحة المعالم لبرامج التدريب والتدريس، بحيث تراعي اإلمكانات المتاحة والواقع 

 (.2017الحالي والتطورات المستجدة)سعد،

المنهاج واالستراتيجيات الحديثة فهو يعد المحرك األساسي  عنوال يمكن عزل دور المعلم 

وتضمينها من خالل المنهاج بالشكل المطلوب، واالبتكار في التدريس  ،لتفعيل هذه االستراتيجيات

ينشئ جوًا من التفاعل بين قدرات الطلبة االبتكارية ومهارات المعلم، مما يفتح المجال لتوفير مناخ 

 (.2012نتاجها )علي، إلطلبة على إثارة األفكار االبتكارية و تعليمي فَعال يساعد ا

( أنه ينبغي على المعلم أن يستخدم استراتيجيات تعليمية 2005ن عبد السميع وحوالة )وبيَ 

وطرائقه  ويطوعها ويغير في أساليبه المعلم مختلفة ومتنوعة حسب محتوى المادة التعليمية، فينوعها

وأن يعمل على إثارة دهشة الطلبة واستطالعهم من خالل ، معين وال يعتمد على نمط أو أسلوب

فكار أو تردد للخروج بأ ،ومن ثم ينبغي أن يفتح المجال لديهم لعْر أفكارهم دون خوف ،األسئلة

 مميزة وابتكارية. 

تطبق وزارة التربية والتعليم العمانية برنامج التنمية المعرفية للطلبة في مواد العلوم والرياضيات و 

م إيمانًا منها بأهمية االبتكار، وتتمثل أهم 2007/2008ومفاهيم الجغرافيا البيئية منذ العام الدراسي 

ملكات االبتكار  وتنمية ،ظموالتفكير العلمي المن ،واالستقصاء ،أهدافه في تشجيع الطلبة على البحث

وتفعيل  ،يئيةومفاهيم الجغرافيا الب ،ورفع مستويات تحصيل الطلبة في مواد العلوم والرياضيات ،لديهم

كما يوفر مؤشرات علمية تستخدم كتغذية راجعة تساعد في تحسين  ،الجانب العملي في دراستها

ت مة التربوية. ويعتمد البرنامج على أدواوالمخرجات المرتبطة بالمنظو  ،والعمليات ،مختلف المدخالت

التعليم وزارة التربية و ثالث وهي: المسابقات الشفهية، األولمبياد العلمي، واالبتكارات الطالبية )

 (.2008،العمانية
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طلبة وذلك مشاريع وابتكارات التبني لوتسعى وزاره التربية والتعليم في سلطنة عأمان أيضًا 

أجل  وذلك من ،ولمبياد العلميتكارات تحت مسمى دائرة االبتكارات واألبإنشاء دائرة خاصة باالب

تحقيق الهدف والغاية من خالل إعداد المعلمين وتهيئتهم لالهتمام بالطلبة المبتكرين في سن مبكرة 

 (.2017التربية والتعليم العمانية،  )وزارة

 ،والتفكير ،اؤالتالتسثارة إالبحث عن طرائق واستراتيجيات حديثة تَشجع الطلبة على  وفي سبيل

( Scamperوتطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة تأتي استراتيجية سكامبر) ،وحل المشكالت

كاستراتيجية فاعلة في توليد األفكار وحل المشكالت والتي تعتمد على استخدام مجموعة من أسئلة 

جل إضافة مكونات جديدة ألشياء موجودة بالفعل أو أالتي تحفز أفكار الطلبة من  العصف الذهني

 (.Eberel,2008تعديلها أو حذف بعض المكونات إلنتاج فكره جديدة )

( إلى أن الجانب اإلبداعي في قائمة توليد األفكار Michalko, 2000أشار ميشالكو )

ألن الفكرة الجديدة الناتجة عنها هي فكرة موجودة بالفعل  ؛يتمثل في بساطتها ((Scamperلسكامبر

 حيث يمكن استخدام عشر طرق رئيسية لمعالجة الفكرة الموجودة وتغييرها إلى فكرة أخرى.

 ومقدرة الطلبة على استخدام مهارات ،التحصيل في مادة الرياضيات وعند تناول العالقة بين

يل جيات والطرائق الحديثة التي لها أثر إيجابي في التحصعن االستراتي والبحثالتفكير واالبتكار، 

ثر وفي مجملها ذات أ ،من األسباب وراء تدني التحصيل في مادة الرياضيات اً أن هناك كثير  نجد

سلبي في أداء الطلبة على مقياس مهارات التفكير، التي كان من أحد أسبابها عدم وجود أنشطة 

وقلة توظيف استراتيجيات متنوعة تراعي المحتوى، والصعوبة التي  ،مشوقة مصاحبة لمادة الرياضيات

 (. 2011يواجهها الطلبة في استخدام البرهان أو التحقق من اإلجابة)المنصور، 

تعتبر مشكلة ضعف التحصيل في مادة الرياضيات من المشكالت األساسية التي تقلق الطلبة، و 

لتعلمية ا لتحصيل محور االهتمام في العملية التعليميةوالمعلمين، وأولياء األمور، إذ يمثل موضوع ا
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نه كان إعليه فو وهو أحد أهم المعايير في تقويم العمل التربوي كما يعد مقياس المفاضلة بين الطلبة، 

ة ومختلفة وراء عد اَ قبل التربويين والباحثين االجتماعيين الذين وضعوا أسبابمثار بحث واهتمام من 

مي والمناخ التعلي ،والمعنوية ،د هذه األسباب قلة توفير اإلمكانات الماديةهذا الضعف، ولعل أح

ز ة تحفِ إدخال استراتيجيات مشوقفي  لمعلم مهنيًا بحيث يمتلك الكفاءةوعدم إعداد ا ،المناسب للطلبة

االبتكار وترفع التحصيل، إضافة الى كثرة التركيز على التدريب اآللي والحفظ دون الفهم 

 (.2004لسدحان،والتطبيق)ا

( الى أن مادة الرياضيات هي الطريق إلى التفكير في العصر الراهن، 2010أشارت آل عامر)

فهي اللغة التي تستخدمها العلوم الطبيعية إذ أنها تعتمد اعتماداً كلياً على اللغة الدقيقة وتتميز بوضوح 

لعوامل وح حقائقها وخلوها من االتعبير وإيجازه، وأيضًا المنطق الرياضي الذي يجعلها منطقية لوض

 الوجدانية التي تؤثر في مصداقية النتائج مما يجعلها مجااًل واسعًا للتميز واالبتكار.

واستخلص الباحث مما سبق أن الرياضيات تعد مجااًل خصبًا لتنمية التفكير االبتكاري لدى 

يب والتقويم و الطلبة للتحليل والترككونها تدور حول العمليات العقلية التخيلية، ويحتاج إليها  الطلبة

التطبيق، باإلضافة إلى استخدام العمليات العقلية العليا بشكل عام، وتعد الرياضيات مادة مرتبطة 

ومتصلة بجميع المواد الدراسية، فمثاًل يحتاج الطلبة في الفيزياء إلى معارف رياضية في حساب 

إلسالمية معرفة مقياس الرسم، وفي التربية الها ناجو المثلثات والنسب والتناسب، وفي الجغرافيا يحت

في حساب مقدار الزكاة، وغيرها من المواد الدراسية، ومن خالل إطالع الباحث على األدب النظري 

( في Scamperسكامبر ) استراتيجيةتبين ضرورة دمج  Scamper))الخاص الستراتيجية سكامبر 

ات داخل الغرفة الصفية من الدور االعتيادي إلى التعلم الموقف التعليمي لالرتقاء بمستوى الطالب

 الذاتي بحيث يقتصر دور المعلم على التسهيل والتوجيه واإلرشاد من أجل تنمية التفكير.
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في تنمية  ((Scamperوتأتي الدراسة الحالية للكشف عن أثر استخدام استراتيجية سكامبر 

لدى طالبات الصف التاسع في سلطنة عمان ي والتفكير االبتكار التحصيل في مادة الرياضيات 

 والدولية في تنمية التفكير. المحليةانسجامًا مع التوجهات التربوية 

 مشكلة الدراسة

أصبح موضوع االبتكار ضرورة ملحة في العصر الحالي وهذا األمر يحتم على واضعي  

تزويد  والخروج بنواتج تعلم جيدة تسهم في ،المناهج تزويدها بما يعزز االبتكار لدى الطلبة وينميه

ائف والحصول على وظ ،الطاقة البشرية بكوادر عمل مبدعة ومبتكرة تساعد على التنمية المستدامة

 قلة نوعيةن جيدة ومتجددة في المستقبل، وتدل أغلب المؤشرات الى أن المستقبل القريب سوف يشهد

ت المتوقعة، لمشكاللتأثير في مقدرة اإلنسان للتصدي والتي سوف يكون لها  كافة في مجاالت الحياة

وغيرها  ،ويحل مكانها مزيدا من البرمجيات والروبوتات ،فقد تختفي وظائف كثيرة في الطب والهندسة

بفضل االبتكارات، وتتطلب هذه التغيرات مزيدًا من الحلول المناسبة لها، وانطالقًا من ذلك فقد تبنت 

في سلطنة عأمان مسارًا مهما في التعليم المدرسي تحت مسمى االبتكار وزارة التربية والتعليم 

 (.2008)وزارة التربية والتعليم العمانية،التعليمي

ومن خالل خبرة الباحث في مناهج الرياضيات المطبقة في سلطنة عمان تبين له بأن هذه 

في  الطالبات أيضًا لتوظيف التخيلالمرحلة العمرية مهمة جدًا لتنمية الخيال واالبتكار وذلك لحاجة 

الهندسة الفراغية في الرياضيات في مراحل دراسية الحقة. وفي معْر البحث عن استراتيجية تنمي 

(، فقد أوصت دراسة الرويثي، (Scamper سكامبر التخيل واالبتكار لدى الطالبات تأتي استراتيجية

بتكار تصا  وفقا الستراتيجية ( بتضمين المناهج أنشطة تنمي اإلبداع واال2012وصبري)

( (Scamper( بمقارنة استخدام استراتيجية (2011ي الغامد (، وأوصت دراسةScamperسكامبر)

   الرياضيات.بالطرق االعتيادية األخرى لمادة 
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إلى تدني التحصيل في مادة الرياضيات وذلك في مختلف  (2007) وأشارت دراسة الجابري 

والتي ترى أن من أهم أسبابه استخدام المعلمين الطرائق واالستراتيجيات االعتيادية مراحل التعليم العام، 

التي أثبتت عدم فاعليتها على المدى البعيد، وافتقار المناهج الحالية لعنصر التشويق والخيال الذي 

لطلبة ا والخروج عن المألوف، وأيضًا الصعوبات التي يعاني منها ،يفتح العنان أمام الطلبة لالبتكار

 واكتشاف كل ما هو جديد. ،واالبتكار ،وغرس روح التحدي ،نتيجة عدم تشجيعهم

وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في افتقار الطالبات المتالك مهارات واستراتيجيات التفكير 

االبتكاري التي تعد من أهم المشكالت التي تشكل عقبة أمامهن في عصر تسارعت خطاه، أشار 

الذي قام به الباحث لعينة من معلمات  (1معلمي ومعلمات الرياضيات ملحق)استطالع رأي 

ى قلة توظيف المعلمات الستراتيجيات ومهارات التفكير االبتكاري إلالرياضيات في سلطنة عمان 

بالرغم من أنهن أشرن الى أهمية تفعيل التفكير االبتكاري  في مادة الرياضيات كما أشرن الى أن 

ات يجاد حلول ابتكارية فيما لو تمكَن من ممارسة استراتيجيإتاسع لديهن المقدرة على طالبات الصف ال

 التفكير االبتكاري . 

لباحث ندرة الدراسات التي بحثت بشكل مباشر أثر هذه االستراتيجية على تنمية ا الحظوقد 

ناول هذه ت، مما شجع على في حدود علم الباحث والتفكير االبتكاري  ،التحصيل في الرياضيات

( في تنمية التحصيل في مادة الرياضيات Scamperالمشكلة بعنوان أثر استخدام استراتيجية سكامبر)

 والتفكير االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع في سلطنة عمان.

 هدف الدراسة وأسئلتها

في تنمية  ((Scamper سكامبر استراتيجية استخدام هدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر

طنة عمان من سلوالتفكير االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع في  التحصيل في مادة الرياضيات

 السؤالين اآلتيين: نخالل اإلجابة ع
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استراتيجية سكامبر  الستخدام α)≤0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) أثر دال هناكهل ( 1

(Scamper)  التحصيل لدى طالبات الصف التاسع األساسي في تدريس مادة  تنميةعلى

 الرياضيات مقارنة بالطريقة االعتيادية؟

استراتيجية سكامبر  الستخدام α)≤0.05عند مستوى داللة )إحصائيًا  أثر دال هناكهل ( 2

(Scamper) تنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع األساسي في تدريس  على

 مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟

 ولإلجابة عن السؤالين السابقين تم اختيار الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:

 فرضيات الدراسة

تنمية التحصيل لدى في  α)≤0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) توجد فروق دالة ال( 1

يجية سكامبر ستراتطالبات الصف التاسع األساسي في تدريس مادة الرياضيات تعزى الستخدام ا

(Scamper) .مقارنة بالطريقة االعتيادية 

في تنمية التفكير االبتكاري  α)≤0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) توجد فروق دالة ال (2

تراتيجية ستدريس مادة الرياضيات تعزى الستخدام الدى طالبات الصف التاسع األساسي في 

 مقارنة بالطريقة االعتيادية. (Scamper)سكامبر 

 أهمية الدراسة

 في اآلتي: الحالية الدراسة تمثلت أهمية

 هاوجهاتباختبار للتفكير االبتكاري يتوافق مع ت في سلطنة عمان تزويد وزارة التربية والتعليم 

 الطالبات.ويرتبط ببيئة 

 ة بأنشطة تدريسية مصاغة باستراتيجي في الوطن العربي ومعلمات الرياضيات معلمي تزويد

 (.Scamper) سكامبر
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  عداد المعلمين والمعلمات والتركيز المتخصص على تعليم هذه إ المساعدة في تطوير برامج

 االستراتيجية بما تحويه من مهارات تفكير وتطوير الكفايات الالزمة للتدريس. 

 الطالبات في توظيف خطوات استراتيجية سكامبر مساعدة(Scamper)  مما يتيح لهن الفرصة

 .الطالقة والمرونة واألصالةفي تنمية مهارات التفكير االبتكاري المتمثل في مهارات 

 مصطلحات الدراسة

 سيتم تعريف مصطلحات الدراسة على النحو اآلتي:

 ((Scamperسكامبراستراتيجية 

تطوير األفكار وتحسينها والخروج منها إلى فكرة  بأنها:( Eberel, 2008عّرفها ابريل )

جديدة من خالل مجموعة من الخطوات للتغيير في معطيات منتج ما، وإعادة تشكيل عالقة، وأن كل 

حرف من الحروف السبعة يشير إلى الحرف األول من الكلمات أو المهارات التي تشكل في مجملها 

وهي مرتبة كاآلتي: االستبدال، التجميع، التكييف، التطوير،  (Scamper)"" قائمة توليد األفكار

 االستخدامات األخرى، الحذف، العكس أو إعادة الترتيب.

بأنها: أداة من أدوات التفكير وتطوير األفكار، والتي تعتمد على  (2014وعَرفها العبسي )

مختصرة من حروف  ( (Scamperاألسئلة الموجهة التي عادًة ما تسفر عن أفكار جديدة، وكلمة 

العشر والتي يمكن  (Scamper)أوائل كلمات األداة، فكل حرف يرمز إلى إحدى استراتيجيات 

 اختصارها في سبع خطوات أو استراتيجيات. 

بأنها: مجموعة من األسئلة الموجهة التي تستثير تفكير الطالبات من  وعرفها الباحث إجرائياً 

 يةابتكار ، والتعرف عليها إليجاد حلول وحدة الحجوم والمساحاتي خالل طرح مشكالت متعمقة ف

والتي تشير  (Scamper)للمشكلة المطروحة من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة المحفزة التابعة ل
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دالالتها إلى: االستبدال، التجميع، التكييف، التطوير، االستخدامات األخرى، الحذف، إعادة الترتيب 

 أو العكس.

 التحصيل

هو مجموعة المعارف العلمية التراكمية في بنية المتعلم المعرفية، والتي يستطيع استرجاعها 

 (.2007)البلوشي، ها الى خبراته التعليمية الالحقة ضافتإوتوظيفها في تعلمه و 

حدة الحجوم و بأنه: ناتج تعلم الطالبات في موضوعات ومهارات ومفاهيم  عرفه الباحث إجرائياً و 

 عدهأ عليها الطالبات في االختبار التحصيلي الذي  تحصل ويقاس: بالدرجة الكلية التي. والمساحات

لمستويات المعرفية )معرفة، تطبيق، استدالل( الواردة في لوفقًا  لوحدة الحجوم والمساحات الباحث

 (.2015)وزارة التربية والتعليم العمانية، وثيقة التقويم العمانية

 التفكير االبتكاري 

بأنه: عملية عقلية تعنى بمعرفة  التفكير االبتكاري Torrance ( (1993تورنس عرف 

أو  ،ووعي المشكالت، ومواطن الضعف والبحث عن الحلول الممكنة، والقيام بصياغة الفرضيات

ثم إيصال  ج،النتائوذلك من أجل التوصل إلى  ؛تعديلها لتتناسب مع المواقف المختلفة بعد اختبارها

 تلك النتائج لآلخرين.

بأنه: المقدرة العقلية التي تمتلكها الطالبات إلنتاج أو توليد فكرة أو  وعرفه الباحث إجرائياً 

للحصول على فكرة جديدة أو منتج جديد بحيث يحتوي المنتج أو المخرج الجديد  تطوير منتج قائم

تكن موجودة في الفكرة القائمة أو المنتج  إضافية أو جديدة لم بمهامعلى مواصفات تؤهله للقيام 

السابق ويكون المخرج الجديد في صورة أنموذج قابل للحركة أو مجسم أو تجربة حقيقية. ويستدل 

عليها الطالبات في اختبار مهارات التفكير االبتكاري )الطالقة،  تحصلعليه: من الدرجة التي 
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 عداده بناًء علىإ  تم( للتفكير االبتكاري، والذي Torranceالمرونة، األصالة(، وفقًا الختبار تورنس )

 في سلطنة عمان. ابقات االبتكار الوطنية والمحليةمس جاالتم

 حدود الدراسة 

 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:

 الرياضيات بالصف التاسع األساسي. نهاج: وحدة الحجوم والمساحات في مالحد الموضوعي

 التاسع للتعليم األساسي في المدارس الحكومية في سلطنة عمان.: طالبات الصف الحد البشري 
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 الدراسة محددات

تم تعميم نتائج الدراسة على المجتمع الذي أخذت منه العينة، والمجتمعات المماثلة بدالالت 

 صدق وثبات أدواتها.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

استراتيجية سكامبر بتناول الباحث في هذا الفصل عرضًا لألدب النظري ذي العالقة 

(Scamper)  لصلة ، فضالً عن الدراسات العربية واألجنبية ذات اوتنمية التفكير االبتكاري  التحصيلو

 .الحالية بموضوع الدراسة

 األدب النظري 

مفهوم التحصيل وأهميته،  ،Scamper)تم تناول الموضوعات اآلتية: استراتيجية سكامبر )

م توجهات تعل االبتكاري، مكونات التفكير ،مفهوم التفكير االبتكاري  العوامل المؤثرة في التحصيل،

فكير االبتكاري، خصائص استراتيجيات الت استراتيجيات اهتمت بالتفكير االبتكاري، م التفكير،يوتعل

 .ة التفكير االبتكاري دور المعلم في تنمي

 (Scamperسكامبر)استراتيجية 

استراتيجيات التعلم النشط الى إيجابية المتعلم وتفعيل دوره من خالل العمل والبحث  تهدف

وربطه مع البيئة التي يعيش فيها، وتمكينه من مهارات التفكير التي تساعده على مواجهة المشكالت، 

، في المدرسة، البيت، النادي ليمارسها ام المهارات التي تعلمهاوتؤكد على فاعلية دوره واستخد

 واحدة من هذه االستراتيجيات. (Scamper)المجتمع، وتعد استراتيجية سكامبر

، أو االنطالق بمرحالجري  بأنها ( اصطالحاً Scamperكلمة ) (2015) الهيالتعرف 

وسرعة النشاط في تطوير شيء ما والمرح يجدد طاقة الطالبات ويجعلهن  واالندفاع نحو النشاط برغبة،

أكثر حماساً للتعلم، وهو أحد المحفزات المهمة في تقديم االستراتيجية، ومفاهيميًا: بأنها أدوات تستخدم 

 ، وبالتالي منتجات وحلول جديدة للمشكالت. على توليد أفكار متجددة ومتعمقة لمساعدة المتعلمين
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( كلمة وصفية مكونة من األحرف األولى لمجموعة من الكلمات Scamper)سكامبر وكلمة 

(، ويمثل كل حرف من أحرف هذه الكلمة مجموعة Scamperالتي تشكل في مجملها كلمة سكامبر)

استراتيجية  (Michalko,2000)(، وعرف ميشالكوEberel,2008من األسئلة مفتاح اإلستراتيجية )

عبارة عن طريق للوصول إلى أفكار إبداعية، وهي سلسلة من التساؤالت بأنها  Scamper)سكامبر )

. الركض(أو  )العدو( وتعني اصطالحًا: Scamperالمقصودة مختصرة بكلمة إنجليزية هي )

اجعة مر وهي عبارة عن قائمة  جديدة،ومفاهيميًا: تعد هذه الطريقة أداة لتحديث منتجات أو خدمات 

(Check Listيمكن ) ن خاللها مساعدة الطلبة في التفكير للتغيير الذي يمكن عمله للخدمات أو م

المنتجات الحالية لتظهر في شكل جديد وحديث. ويمكن االستفادة من هذه التغييرات كمقترحات 

 أو كنقطة بداية لفكرة يتم العمل بها مستقباًل. ،ألفكار مباشرة

اللغة  يأسئلة تمثل الحروف األولى منها )ف( بأن لهذه االستراتيجية عشر 2009)م وترى نوا

، ((Substituteل هي: االستبدا (، وهذه االستراتيجياتScamper) االنجليزية( مجتمعة كلمة

، (Mgnifinq) رالتكبي ،(Modifying، التعديل)((Adaptف التكيي (،Combineالجمع ) أو اإلضافة

(، اإللغاء أو الحذف Put to Other Uses) ، االستخدام في أغراْ أخرى Minify)التصغير )

(Elminate القلب أو العكس ،)(Reverse)( إعادة الترتيب ،Rearrange). 

)أبو جادو،  طرق من خالل طرح هذه األسئلة 10( من Scamperتتكون استراتيجية )و  

 (:2004ونوفل 

 وهل يمكنيره؟ أي ماذا يمكن أن يحل محله ي(: هل يمكن إبداله أو تغ(Substituteاالستبدال ( 1

 تغيير مكوناته أو المادة المصنوع منها أو جعل قوته مختلفة أو هل يمكن وضعه في مكان آخر...

 ماذا لو استخدمنا التلسكوب مكان النظارة.
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وبين (: هل يمكن استخدام الدمج؟ أي هل يمكن الدمج بينه (Combineاإلضافة أو الجمع  2) 

رى أو المزج بين المكونات أو بعض األشياء أو إعادة تركيبه أو الدمج بين األفكار أو أخ أشياء

 كإضافة ساعة رقمية إلى قلم الكتابة.… األهداف 

لذي ا(: هل يمكن توفيق الشيء أي جعله متوافقا مع أشياء أخرى؟ أي ما Adapt) ( التكييف3

بح نعدل المفتاح ليص يشابهه من األشياء؟ هل يمكن أن نصنعه بطريقة مشابهة لشيء آخر؟...

 ملعقة.

و أ(: هل يمكن تعديله؟ أي هل يمكن تغييره بشكل جديد ؟ أو تغيير لونه Modifying) التعديل4) 

 بنزين.لحركته أو صوته أو رائحته أو شكله أو أية تغييرات في أشياء خاصة به...نضيف عطر ل

(: هل يمكن تكبير حجمه ؟ أي هل ممكن إضافة شيء عليه أو الزيادة Magnifinq( التكبير )5

طوله أو سمكه أو قيمته أو مضاعفته...دراجة هوائية بقوة  وأمن تردده أو ظهوره أو قوته أو ارتفاعه 

 دراجة نارية.

هل  ؟هل نجعله أصغر ؟(: هل يمكن تصغير حجمه؟ أي ماذا نستبعد منهMinify) ( التصغير6

 سعره؟تخفيض  أو ؟أو نزيد من انخفاضه ؟أو نجعله أصغر ؟أو نجعله مصغرا ؟وتكثيفهنقوم بتركيزه 

 أو جعله أكثر بساطة...نصنع نظارة بكتلة جرام واحد.

(: ما هي االستخدامات الجديدة؟ ما هي Put to Other Uses) ( االستخدام في أغراْ أخرى 7

المنزل  ماذا لو استخدمنا مفتاح يستخدم فيها؟ متى يستخدم؟ وكيف يستخدم؟... األماكن االخرى التي

 ؟للكتابة

(: ما الذي يمكن التخلص منه ؟ ما الذي يمكن ازالته؟ ما الذي Elminate( اإللغاء أو الحذف )8

 ؟ماذا لو حذفنا الصوت من السيارة يمكن تبسيطه؟...
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ما  عقب؟دارته ؟ ما الذي يمكن قلبه رأسًا على إ(: ما الذي يمكن Reverse( القلب أو العكس )9

ماذا لو دورنا المثلث  ؟... 180ه ما الذي يمكن تدوير  العكس؟ وأالذي يمكن قلبه الداخل الى الخارج 

 ؟ 90بزاوية 

(: هل يمكن إعادة تنظيمه ؟ هل يمكن إحداث تغيير في شكله Rearrangeإعادة الترتيب ) (10 

ه أو جدوله أو تغيير سرعت والنتيجة؟أو تصميمه؟ أو تغيير شكل العالقة بين السبب  بنائهأو في 

 الزمني؟

 ن نماذجموتتميز هذه االستراتيجية باهتمامها بتنمية التفكير اإلنتاجي الذي يمثل أنموذًجا آخر 

العمليات  الذي يتكون من تعاقب مجموعة من ((Gilford حل المشكالت المقترحة من ِقبل جليفورد

المتفاعلة مع تخزين الذاكرة، بهدف توعية الطلبة لالتجاهات المعرفية والوجدانية في عملية حل 

 (.2012المشكالت )الرويثي وصبري، 

، يمكن استخدامها (Scamper)واستخلص الباحث من ذلك بأن استراتيجية سكامبر

ن األسئلة العشرة من قبل المعلم، ويمكعندما يتم تحديد االجراء المناسب من كاستراتيجية تدريس 

أو  ،جراءمن تحديد اإل بنفسه عندما يتمكن الطالب أو حل مشكالت استخدامها كاستراتيجية تفكير

 ،جههاالمناسبة من بين خيارات األسئلة التي تمكنه من معالجة الموقف الذي يو  تاإلجراءامجموعة 

 االستراتيجية في مواقف تدريسية مختلفة ومتنوعة.ال بالتدريب على هذه إوهذا ال يأتي 

 مفهوم التحصيل 

 :ينهاومن بلقد تناول كثير من الباحثين موضوع التحصيل، ووضع مفهوم ومعنى واضح لذلك 

بأنه: مدى استيعاب الطلبة لما اكتسبوا من خبرات معينة من  (2003) عرفه اللقاني والجمل

 خالل المقررات الدراسية.
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بأنه: مقدار ما تعلمه الطلبة في المدرسة ويقاس بالتقدير الذي  (2004السدحان )وعرفه 

 يحرزه الطالب في نهاية العام الدراسي وهو يعكس مستوى تحصيلهم.

بأنه: المعرفة والمهارة والفهم التي تعلمها واكتسبها الطلبة من خالل  (2010وعرفه أبو زينة )

 مرورهم بخبرات تربوية مختلفة.

 التحصيل أهمية

موضوع التحصيل من أهم الموضوعات التربوية التي لفتت االنتباه لدى الباحثين والتربويين، 

فالتحصيل يستخدمه التربويون كأداة فاعلة لمعرفة مدى التغير الذي طرأ في سلوك الطلبة، حيث 

وامل مؤثرة ك عيمكنهم من تقييم األهداف التعليمية الراهنة، ووضع أهداف تربوية جديدة وال شك هنا

في عملية التحصيل وهي التي من شأنها أن تعزز التحصيل أو تضعفه كل حسب حالته )السدحان، 

2004.) 

تعد مراحل التعليم العام التي يمر بها الطلبة في المدرسة، من أهم المراحل التعليمية التي تسهم 

رارهم في يم فيما بعد، واستممساهمة فاعلة في صقل شخصيتهم، واكتسابهم للمعارف والمهارات والق

المراحل التعليمية الالحقة، ووجود ظاهرة الفروق الفردية بين الطلبة في كل صف دراسي في جميع 

المراحل التعليمية يؤدي إلى وجود تباين في مستوى التحصيل، ومن هنا يبدأ دور المعلم وجهده في 

يثة ما لم يوجد معيقات عقلية جسمية لدى مراعاة الفروق الفردية إلى جانب المنهاج والطرائق الحد

 (.2009الطلبة تضعف التحصيل )سبيتان،

 العوامل المؤثرة في التحصيل 

اتفق الباحثون والتربويون على وجود عوامل مؤثرة على عملية التحصيل سواء تخص المتعلم 

بشكل أساسي ( أن هناك ثالث مجموعات رئيسة تؤثر 2016كامل ) تأو البيئة المحيطة، فقد ذكر 

والعوامل  ،ومنها العوامل الشخصية التي تتعلق بالسمات الشخصية للطلبة ،على مقدار التحصيل
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بة. ولعل تتعلق بالمدرسة التي يدرس فيها الطل والعوامل التي ،البيئية التي تتعلق بالمحيط الخارجي

ت جسدية يوجد هناك إعاقاأهم هذه العوامل التي تخص المتعلم نفسه هي حالته الصحية الجيدة ما لم 

 قوة الثقة بالنفس.معينة أو رغبته في تلقي العلم و  أو عقلية

( فقد أضاف إلى جانب العوامل العقلية، العوامل الشخصية 2004أما بالنسبة للسدحان )

واالجتماعية، والعوامل الدافعية التي تتعلق بمستوى الطموح الذي ينبع من داخل الطلبة، ورغبتهم في 

نجاز لديهم فمن لم تتوفر عنده تلك الرغبة والوصول للهدف يقل وارتفاع دافعية اإل ،الذات تحقيق

 مستوى تركيزه وتحصيله.

( أن هناك عوامل مؤثرة تقع على عاتق المعلم فيجب أن يضع أمام 2009وأضاف سبيتان )

د جيل قادر اعينه متطلبات وحاجات المجتمع بحيث يكون هدفه األساسي في تدريس الرياضيات إعد

على عمل أشياء جديدة ومبتكرة واالبتعاد عن التقليد قدر اإلمكان وذلك من خالل إدخال طرائق 

وأساليب مشوقة مثل االكتشاف، والتدريس عن طريق النماذج، التعليم المبرمج، واستخدام الحاسوب 

 طلبة.بهدف تعزيز الفكرة، ورفع ناتج التحصيل مع ضرورة مراعاة الفروق الفردية لل

من خالل ما سبق استخلص الباحث أن التحصيل يعد أهم ما يميز الطلبة، فمن خالله يمكن 

أن ٌيعرف مدى تحقق األهداف وتقدم الطلبة واكتسابهم للمعرفة والمهارات والمفاهيم، فالمعرفة مهمة 

البتكار أما امتالك مهارات ا للطلبة ولكنها غير كافية ألنها غالبًا تصبح قديمة بعد فترة من الزمن،

أنفسهم، أو بوالتفكير فتبقى دائمًا متجددة وتفتح المجال أمامهم لمعالجة المعلومات واكتساب المعرفة 

الطلبة على  وتحفيز ،المعلم عليه الدور األكبر في تفعيل مهارات التفكير إناستداللها. وعليه ف

 والخروج بنواتج تعلم جيدة ومتجددة. ،االبتكار
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 مفهوم التفكير االبتكاري 

تباينت وجهات نظر العلماء والباحثين التربويين حول تعريف التفكير االبتكاري، ويرجع   ذلك 

 (:2012، )علي إلى عدة أسباب منها ما ذكره

 راسة االبتكار ، ينظر إليها من زوايا متعددة.( د1

 اصةاالبتكار من وجهة نظرها الخ( المدارس التي فسرت االبتكار، فقد فسرت كل مدرسة عملية 2

بأنه: المقدرة العقلية التي يحاول من خاللها المتعلم إنتاج )فكرة،  (2007وعرفه أبو النصر )

أداة، طريقة، منتج محسوس( لم تكن معروفة من قبل، أو تطوير لها دون تقليد بما يحقق نفعًا 

 للمجتمع.

ات باألصالة والتلقائية والتفرد، واستخدام المعلومبأنه: عملية عقلية تتسم ( 2012وعرفه علي )

المتاحة للتفكير أو العمل بطريقة جديدة، وهذه العملية نمط من التفكير التباعدي تتصف بالطالقة 

 والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت.

 كاري هوبأن التفكير االبت ما يتفق مع موضوع دراسته واستخلص الباحث من هذه التعريفات

ت على ضافة تغييرات أو تحسيناإلمتعلم لتحويل أو تعديل منتج أو الطاقة الذهنية التي يمتلكها ا

 تجربة للخروج بنواتج وأفكار جديدة في العمليات أو المنتجات.

 مكونات التفكير االبتكاري 

 ((Torrance تورنس ي عند مراجعة العديد من الدراسات واختبارات التفكير االبتكاري كاختبار 

ذات الصلة بموضوع الدراسة، نجد أن أكثر مهارات التفكير االبتكاري شيوعًا  ((Gilfordوجيلفورد 

والتي حاول الباحثون قياسها هي )الطالقة، المرونة، األصالة، إضافة التفاصيل، الحساسية 

 للمشكالت(.
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ة ات أساسيمهار لى أن مكونات التفكير االبتكاري تتضمن ثالث إ العديد من الدراسات واتفقت

يمكن تعريف تلك المهارات كما و ، (2012)الرويثي، وصبري  هي )الطالقة، المرونة، واألصالة(

 :(2011، )قطيط ذكرها

نتاج أو توليد عدد كبير من األسئلة أو األفكار أو إعلى  الفرد مقدرةهي  (:Fluencyالطالقة )( 1

 لى عدة أنواع:إاالستجابات اإلبداعية في وقت قصير نسبيًا، ويمكن تقسيم الطالقة 

 نتاج الكلمات أو وحدات التعبير وفقًا لشروط معينة في بنائها.إ طالقة الكلمات: أي سرعة -

 دة في المعنى.نتاج صور ذات خصائص محدإطالقة التداعي: وتعني سرعة  -

 يراد عدد كبير من األفكار والصور الفكرية في أحد المواقف.إطالقة األفكار: أي سرعة  -

 األفكار وسهولة صياغتها في كلمات. عن التعبير لىطالقة التعبير: وهي المقدرة ع -

تاج عدد كبير ومتنوع من األفكار والتحول إنعلى  الفرد مقدرةوتعني  (:Flexibility) المرونة( 2

 ى نوع آخر.إلمن نوع معين من الفكر 

وهي المقدرة على إيجاد أفكار جديدة وغير مألوفة، وتعد مهارة األصالة  (:Originality) األصالة( 3

 من أهم المهارات التي تميز المبتكر. 

 م التفكيريتوجهات تعلم وتعل

في  قدرة الطالب على التفكير هدف تربوي يضعونهممهمة تطوير  ون والتربوي ون يعتبر المدرس

ة ألن النظام التربوي القائم ال يوفر خبرات كافي ؛ال أن هذا الهدف يصطدم بالواقعإمقدمة أولوياتهم، 

 في التفكير، وعليه يتطلب األمر معرفة كيف نَمكن الطلبة من التفكير.

 لتعليم وتعلم التفكير وفيما يأتي تثالثة توجهالى أن هناك إ( 2010أشار أبوجادو ونوفل)وقد 

عرضًا لهذه التوجهات: التوجه األول: تعليم وتعلم التفكير كموضوع مستقل بذاته، إذ أن الدروس 

المستقلة أو الصريحة تكون أكثر قوة في إكساب مهارات التفكير ومن منظري هذا التوجه دي بونو 
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(De Bono).  التوجه الثاني: دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي ويشير أصحاب هذا التوجه

( إلى أن تعليم التفكير من خالل المقررات الدراسية Robert Swartz) وفي مقدمتهم روبرت سوارتز

يَمكن الطلبة من تطبيق مهارات التفكير بطريقة سهلة وواضحة. التوجه الثالث: التوجه التوفيقي في 

( رأيًا وسطًا بحيث يتم المزج Fraseعليم مهارات التفكير ويرى أنصار هذا الفريق وعلى رأسهم فريز)ت

 بين التوجهين السابقين.

والتجارب أكدت على فاعلية التوجهات الثالثة في بحاث أن األ( 2011) وأشار نوفل وسعيفان

ضمين برامج خاصة، أم من خالل تتنمية التفكير سواء تعليم التفكير كمهارة مستقلة، أم على شكل 

ن جميعها أفضت إلى تحسين أداء الطلبة على مقاييس إالتفكير في المقررات الدراسية ف مهارات

 المختلفة.اإلبداع 

( Scamperالباحث ومن خالل سعيه لتقصي أثر استخدام استراتيجية سكامبر) إنوعليه ف  

التحصيل في مادة الرياضيات والتفكير االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع في سلطنة  تنمية في

توجه دمج مهارات التفكير في المقرر الدراسي وذلك لمناسبة هذا التوجه للدراسة  قد تبنىعمان 

 .الحالية

 استراتيجيات اهتمت بالتفكير االبتكاري 

تكاري االستراتيجيات التي اهتمت بتنمية التفكير االب يتطلب معرفةن النظام التعليمي الحالي إ

لدى الطلبة تماشيا مع التوجهات العالمية بأهمية االبتكارات وتدريب الطلبة على تلك االستراتيجيات 

سبيل المثال  لىمنها عيات فإننا سنعْر بعضا في سن مبكرة وفي سبيل البحث عن تلك االستراتيج

 ال الحصر ونذكر منها:

ان نسذه االستراتيجيات الى رفاهية اإلتهدف ه :(TRIZ) تريز االستراتيجيات المستندة الى نظرية (1

عتمد وت ،من خالل مساعدته في حل كثير من المشكالت التي تواجهه في مختلف مجاالت الحياة
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 .النظرية الى أن التخيل هو الحل األمثل والنهائي في محاولة حل المشكالت وتطوير المنتجات

رر في حل المشكالت وتم ( استراتيجية استخدمت بشكل متك40الى ) TRIZ)) تريز وتستند نظرية

علقة لمتبتحليل عدد ضخم من البيانات اقيام العالم التشلر  للى هذه االستراتيجيات من خالإالتوصل 

 .بماليين من براءات االختراع

العنان  تاحة الذهن بإطالقإتقوم استراتيجية العصف الذهني على  استراتيجية العصف الذهني:( 2

في التفكير في مسألة أو قضية ما، فاألفكار تتدفق دونما كابح، كما أنها تركز على أن الكم في 

تراتيجية على فاعلية هذه االس وأكدت العديد من الدراسات التي اهتمت بهذا المجالاألفكار يزيد الكيف 

 (.2009)العتوم والجراح وبشارة، كير اإلبداعي واالبتكاري لدى الطلبةفي تنمية التف

ى ويعد من النماذج التعليمية المتبعة في تحسين التفكير االبتكاري لد تآلف األشتات:استراتيجية ( 3

ستعارة والمجاز والمشابهة في هذه النماذج بهدف التوصل المتعلمين حيث يكثر استخدام أشكال اال

 إبداعية ويمكن تحديد استراتيجيتين وفقًا لهذا االنموذج:الى حلول 

استراتيجية جعل المألوف غريبًا: ويسير الطالب وفق سلسلة من المتشابهات أو المجاز  (أ

دون محددات منطقية ويتم فيها زيادة المسافة المفاهيمية )المعرفية(، كما أن هناك حرية 

 جاه معين.تفي الخيال والتصور دون تحديد ا

حديد : وفيها يحاول الطالب الربط بين فكرتين معينتين، وتاً استراتيجية جعل الغريب مألوف (ب

فكار ذا كان المعلم يستهدف ارتياد األإأوجه الشبه بينهما، وتستخدم هذه االستراتيجية 

 (.2011)نوفل وسعيفان،  واستكشاف جوانب محددة تتصل بموضوع معين

لى ما سبق أن هذه االستراتيجية تستند إويمكن أن نضيف  (:Scamper) استراتيجية سكامبر 4)

العمليات المعرفية: )األصالة، والمرونة، والطالقة، والميل إلى التفصيالت(  البعد األول هو :لى بعدينإ
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والبعد الثاني العمليات العاطفية أو الوجدانية: )حب االستطالع، واالستعداد للتعامل مع المخاطر، 

 (.2015، هيالت)ال والحدس(وتفضيل التعقيد، 

لى إتدريب الطلبة على مزيد من االستراتيجيات سيؤدي مستقباًل  الباحث يرى أن نإف وعليه

نتاج مزيد من االبتكارات وتحليل تلك االبتكارات مرة أخرى قد يعطي مزيدا من االستراتيجيات التي إ

 ار.من التقدم في التحصيل واالبتك لى مزيدإسيجعل تواجدها مرة أخرى في النظام التعليمي يقود 

 اإلبتكاري فكير خصائص استراتيجيات الت

تتطلب استراتيجيات التفكير معرفة بخصائصها التي تَمكن الطلبة من ممارستها في مواقف 

 الحياة المختلفة، فهي تتميز عن غيرها من استراتيجيات التعلم.

لتعليم مهارات التفكير االبتكاري تختلف ( أن االستراتيجيات المالئمة 2005السرور ) رأتو 

 عن غيرها من االستراتيجيات والطرائق التدريسية الصفية الشائعة من عدة أوجه:

مفتوحة وحرة بمعنى أنها ال تستلزم بالضرورة إجابة واحدة بل أنها تهدف  ( استراتيجيات التفكير1

 لة.على البحث عن عدة إجابات قد تكون مالئمة ومقبو  الطلبةلحث 

 لعقلية.كثر من الوظائف اأاستراتيجيات التفكير أنها تتطلب استخدام واحدة أو  مميزات ( من أهم2

( تركز استراتيجيات التفكير على توليد الطلبة لألفكار وليس على استرجاعها كما هو الحال في 3

 نشاطات االستدعاء والتذكر.

عن خبراتهم  رللكشف عن طاقاتهم والتعبيقيقية للطلبة فرصًا ح ( تهيئ استراتيجيات التفكير4

 الذاتية.

 تفتح آفاقًا واسعة للبحث، واالستكشاف، والربط بين الخبرات السابقة ( استراتيجيات التفكير5

 والخبرات الالحقة.
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أن اهتمام سلطنة عمان بتوجيه التعليم المدرسي نحو تنمية التفكير بشكل عام، لباحث وتبين ل

التجاه، حيث لسير نحو هذا الوالتفكير االبتكاري بشكل خاص دفع العديد من الباحثين والتربويين 

سة المعلمات عند ممار  في المسابقات العلمية واالبتكارية الطالبات مشاركةتشير النتائج الى ارتفاع 

 يتجزأ من المواد زءاً الارات واستراتيجيات التفكير، لتصبح مهارات التفكير جزءاً مدعماً للمنهاج، وجمه

 .ةالدراسي

 دور المعلم في تنمية التفكير االبتكاري 

 هج شامخًا ويحتوي ومهما كان المن ،بداع واالبتكارالمعلم الدور األكبر في رعاية اإليمارس 

بداع كلما ان المعلم مؤهاًل وقادرًا على اإليؤدي دوره بدون معلم، وكلما كنه ال يمكن أن إعلى خبرات ف

 أدى ذلك لتنمية قدرات الطلبة. 

( أنه ينبغي على المعلم أن يشعر الطلبة أنهم قادرون على اإلبداع وابتكار 2004) أشار عبيدو 

 حلول للمشكالت الموجودة في بيئتهم وذلك من خالل ما يأتي:

للطلبة للتعبير عن مشاعرهم قبل اإلجابة عن السؤال وبعد اإلجابة للتحدث عما  إتاحة الفرصة1) 

 توصلوا إليه وكيف تم التوصل إليه.

 إعطاء أسئلة تتطلب تفكيرًا عميقًا ومشكالت مفتوحة النهاية وإعطاء وقت كاف  لتلقي اإلجابات. 2)

في دخل عليا ويمكن أن ال ت ( تضمين بعض االختبارات أسئلة غير مألوفة تتطلب مهارات تفكير3

 الطالب في أول األمر ولكن لتقويته عليها. تقييم

 على إنتاج فن جديد من ابتكاره وخياله. لبة( تشجيع الط4

واستخلص الباحث بأن التفكير االبتكاري يتطلب من المعلم أن يكون منفتحًا على خبرات 

ات مستجيبًا لكل ما هو جديد، يثمن استجاباآلخرين، ومطلعًا على المستجدات التربوية والتعليمية، 

يقدر  لالستطالع، اً ن كانت غير منطقية أو واقعية، منطلقًا منها لبناء أفكار جديدة، محبإالطلبة و 

األفكار التي تنطوي تحتها جماليات الرياضيات، يمتلك استجابات سريعة وفاعلة للمثيرات سواء كانت 

 حب المغامرة والمخاطرة بأفكارهم الى أبعد ما يمكن. ، يقود طلبته نحواً أفكارًا أو مشاعر 
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 الدراسات السابقة

لقد اطلع الباحث على عديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضوع، وفيما يأتي 

 لبعض هذه الدراسات: اً عرض

( وتكييفه بما يتناسب Scamperالتي هدفت إلى تطوير برنامج ) (2001دراسة الحسيني )

ستخدمت ا البيئة العربية، ومن ثم تقصي أثره في تنمية التفكير االبداعي على عينة سعودية.مع 

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابع في المملكة العربية  ،الدراسة المنهج شبه التجريبي

 :، وتكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات2005/2006السعودية المسجلين في العام الدراسي 

، طبقت الدراسة طالباً  31)الضابطة الثانية )( طالبًا، و (29الضابطة االولىو ( طالبًا، 30التجريبية)

اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي الجزء الشكلي)أ( والجزء اللفظي )أ( على جميع المجموعات وبعد 

زء هي الجالصورة المكانية الختبار تورنس للتفكير اإلبداعي و  تاالنتهاء من المعالجة طبق

وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعتين  الشكلي)ب(، والجزء اللفظي )ب(،

 الضابطتين في مختلف مهارات التفكير اإلبداعي والدرجة الكلية للجزء اللفظي والجزء الشكلي.

ليم ( في تعScamperالتي هدفت إلى تقصي فاعلية استراتيجية) (2006دراسة البدارين )

ذوي صعوبات التعلم، وتأثير ذلك البرنامج على مقدرتهم اإلبداعية  لبةالتفكير لدى عينة من الط

األردن.  دية الشمالية الغربية فيومفهوم الذات للمدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم لواء البا

مدارس ال في ذوي الصعوبات الطلبةجميع تكون مجتمع الدراسة من و  ،اعتمدت المنهج التجريبي

( 50ضابطة تضم )لبة و ( طالباً وطا47تجريبية تضم) :وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين المذكورة

طالبًا وطالبة، استخدمت الدراسة اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي، وأظهرت أهم النتائج عدم وجود 
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الجنسين والطريقة على الدرجة الكلية لمقياس القدرات اإلبداعية  بينأثر ذي داللة إحصائية للتفاعل 

 والدرجات الفرعية ألبعاده المختلفة. 

 هدفت إلى تقصي فاعلية استراتيجية سكامبر دراسة (2012) وصبري  الرويثي، أجرى 

(Scamper ،في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى موهوبات المرحلة االبتدائية في المدينة المنورة )

اسة من تكون مجتمع الدر واعتمدت المنهج التجريبي، طبقت الدراسة في المملكة العربية السعودية، 

راسة من دة، وتكونت عينة الجميع الطالبات الموهوبات في المرحلة االبتدائية في المدينة المنور 

( طالبة، استخدمت الدراسة اختبار تورنس 27ضابطة تضم )و  ( طالبة(27تجريبية تضم مجموعتين

 للتفكير اإلبداعي، وأظهرت أهم النتائج وجود فروق دالة احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية في

 .اكتساب مهارات التفكير االبتكاري 

( Scamperهدفت إلى تقصي فاعلية استراتيجية سكامبر) دراسة (2014البدري، هند) أجرتو 

 لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي في التحصيل والتفكير اإلبداعي في مادة الرياضياتفي 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف و ،  التجريبيشبه استخدمت الدراسة المنهج و ، بغداد

( (24تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، تجريبية تضمو الخامس في مدارس محافظة بغداد الكرخ، 

( 21وضابطة تضم ) ،طالبة درسن وحدة الكسور والعمليات عليها باستخدام استراتيجية سكامبر

، طبقت الدراسة اختباري التحصيل)المعرفة، درسن نفس الموضوعات بالطريقة االعتيادية طالبة

وأظهرت أهم  ،القبلي والبعدي القة، المرونة، األصالة(االستيعاب، التطبيق( والتفكير اإلبداعي)الط

النتائج وجود فروق دالة احصائياً لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل، وعدم وجود فروق 

 دالة احصائيا في اختبار التفكير اإلبداعي.

في اكتساب  Scamper)تقصي أثر استراتيجية )دراسة هدفت  (2015الكيومي ) وأجرت

ة استخدمت الدراس مهارات حل المشكلة وتحصيل مادة العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي،
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تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثامن األساسي في محافظة  ، المنهج التجريبي

ة وأخرى ( طالب35شمال الباطنة في سلطنة عمان وتكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية تضم )

( طالبة، وتطلب تحقيق أهداف الدارسة استخدام أداتين هما اختبار مهارات حل 35ضابطة تضم)

أظهرت أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية  ، و المشكلة واختبار تحصيلي لمادة العلوم

 لصالح المجموعة التجريبية في مهارات حل المشكلة والتحصيل. 

هدفت التعرف إلى فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية  دراسة (2015آل ثنيان ) أجرى و 

( في تحسين مهارات توليد األفكار في التعبير الكتابي لدى طالبات جامعة األميرة Scamperسكامبر )

( طالبة من مختلف 31وتكونت عينة الدراسة من) اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي، نورة ،

تطلب تحقيق أهداف الدراسة استخدام أداتين هما: االختبار التحريري)قبلي  تخصصات الجامعة،

ى أن عينة البحث حققت مستويات إل، وأشارت أهم نتائجها (، وبطاقة مالحظة األداء الكتابيوبعدي

 إلتقان. في توليد أفكار التعبير الكتابي مع وجود تفاوت في مستوى ا استراتيجيةمرتفعة من اإلتقان لكل 

 هدفت إلى تقصي فاعلية استخدام برنامج سكامبر دراسة (2015الحارثي ) أجرى و 

(Scamper في تنمية حصيلة مفردات اللغة االنجليزية لدى طالب الصف األول المتوسط في مدينة )

مكة المكرمة واحتفاظهم بمعاني المفردات اللغوية ومدى تحسين استخدام الطالب لمفردات اللغة 

لبة تكون مجتمع الدراسة من جميع طواعتمدت المنهج شبه التجريبي، ي درست لهم، اإلنجليزية والت

( طالبًا للمجموعة 30الصف األول المتوسط في مدينة مكة المكرمة، وتكونت عينة الدراسة من)

( طالباً للمجموعة الضابطة في مدرسة هشام بن حكيم المتوسطة، تطلب تحقيق هدف 30التجريبية و)

صائية الى وجود فروق ذات داللة إح ، وأشارت أهم نتائجهااختبار مفردات اللغة االنجليزية الدراسة بناء

 لصالح المجموعة التجريبية في تحصيل الطالب لمفردات اللغة اإلنجليزية. 
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 سكامبر الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية دراسة هدفت (2016محمد ) وأجرى 

(Scamper في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي العلمي والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى )

اعتمد المنهج التجريبي. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف  المتوسط،تالميذ الصف الثاني 

 :تينوتكونت عينة الدراسة من مجموع ،الثاني المتوسط في مدينة الرياْ بالمملكة العربية السعودية

( تلميذًا، تطلب تحقيق أهداف الدراسة 58عددها)بلغ وضابطة  ،تلميذاً  (55تجريبية بلغ عددها )

روق ، وأظهرت النتائج وجود فواختبار مهارات التفكير اإلبداعي العلمي ،اختبار التحصيل :أداتين

بداعي إلذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختباري التحصيل ومهارات التفكير ا

 العلمي.

إلى معرفة أثر  دراسة هدفت( (Abu Saif, Maqablah , 2016وأجرى أبو سيف ومقابلة 

ية لدى طالبات الصف ( في تحسين مهارات الكتابة اإلبداعScamperاستخدام استراتيجية سكامبر)

صف الردن، استخدمت المنهج التجريبي، تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات العاشر في األ

(، وضابطة عدد 22) العاشر في محافظة مأدبا وتكونت العينة من مجموعتين: تجريبية عدد أفرادها

وجود  وأظهرت أهم النتائجاختبار تورنس للتفكير االبداعي،  تطبيق(، اعتمدت الدراسة 25) أفرادها

ية ابة اإلبداعفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد الدراسة على جميع مهارات الكت

 تعزى إلى متغير استراتيجية التدريس لصالح أداء طالبات المجموعة التجريبية.

ى تحليل تأثير برنامج إلدراسة هدفت  (Kaytez and Aytar, 2016وأجرى كايتز وآيتر )

( التعليمي على إبداع األطفال البالغين في عمر خمس سنوات. صممت بالمنهج Scamperسكامبر)

التجريبي، أجريت هذه الدراسة في تركيا، تكون مجتمع الدراسة من جميع األطفال في عمر خمس 

ن تجريبية من مجموعتي ةسنوات التابعين لمديرية التربية في مدينة كانكيري، وتكونت عينة الدراس

كير ورنس للتفاختبار ت تطبيق( طفاًل، اعتمدت الدراسة 20وضابطة مكونة من ) ،طفالً ( 20عددهم )
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( المقدم للمجموعة التجريبية فعال في Scamperبداعي، وأظهرت أبرز النتائج أن برنامج سكامبر)اإل

 اإلبداع لألطفال، وتحسين مهاراتهم اللغوية والتواصلية.

التعرف الى الفروق في  دراسة هدفت( Khawaldeh and Ali, 2016وأجرى خوالدة وعلي )

  ( وبرنامج الثقة المعرفية على التفكير اإلبداعي، واستخدمت المنهجScamperتأثير برنامج سكامبر )

، يزلبة مدارس الملك عبد هللا للتمردن، تكون مجتمع الدراسة من طالتجريبي، أجريت الدراسة في األ

( 21( طالباً وطالبة، )42( طالباً وطالبة، ضمت المجموعة التجريبية )63وتكونت عينة الدراسة من )

( منهم لبرنامج الثقة المعرفية، وتكونت العينة الضابطة 21( و)Scamperمنهم لبرنامج سكامبر)

ن أ ، وأظهرت أهم النتائجبداعيسة بناء اختبار التفكير اإل( طالبًا وطالبة، اعتمدت الدرا21من)

( كان لها تأثير كبير على تحسين التفكير اإلبداعي لطلبة المجموعة Scamperسكامبر)استراتيجية 

 التجريبية. 

 التعرف على أثر تدريس الكيمياء في ضوء هدفت دراسة (2017الشهري وغنام ) أجرى و 

( على التحصيل وتنمية مهارات التفكير العليا، اعتمدت المنهج التجريبي. Scamperبرنامج سكامبر)

مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثاني الثانوي في منطقة عسير بالمملكة العربية  تكون 

( 28التجريبية بلغ عددها ) :مجموعتين إلى( طالبة وزعت 58السعودية وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبة درسن 30والضابطة وعددها) ،طالبة درسن وحدة الهيدروكربونات في ضوء برنامج سكامبر

ليا القبلي ومهارات التفكير الع ،طبقت الدراسة اختباري التحصيلدة ذاتها بالطريقة االعتيادية، الوح

والبعدي، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

 الختباري التحصيل ومهارات التفكير العليا.

 (Apriliani, Suyitno and Rochmad, 2017دراسة ابريليني وسوينتو وروشماد )هدفت و 

كلة لتخفيف بداعي للمشرياضي القائم على  نموذج الحل اإلى تحليل القدرة على التفكير اإلبداعي الإل
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كون ت  ،استخدمت المنهج التجريبي ،إندونيسيافي Scamper) القلق من الرياضيات مع تقنية سكامبر)

، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين: احدى المدارس فيمجتمع الدراسة من طالب الصف العاشر 

 ٌدرسوا باستخدام حل المشكالت اإلبداعية وتقنية سكامبر ( طالباً 20مجموعة تجريبية عددهم )

(Scamperومجموعة ضابطة ،) ( طالباً درسوا بالتعلم القائم على حل المشكالت، اعتمدت 20عددهم )

( كان لها Scamperأظهرت أهم النتائج أن تقنية سكامبر)و  بداعي،الدراسة اختبار تورنس للتفكير اإل

تأثير كبير على تخفيف القلق والتوتر من الرياضيات لدى الطالب، وزيادة القدرة على الحل اإلبداعي 

 للمشكالت.

  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

( من استراتيجيات Scamperباستعراْ الدراسات السابقة تبين أن استراتيجية سكامبر )

في توليد  ةفي مواد دراسية مختلف التي استخدمت حديثًا وتناولها عدد من الباحثين التدريس والتفكير

استخلص الباحث من الدراسات السابقة المالحظات و  األفكار، وحل المشكالت، ومعالجة الصعوبات،

 اآلتية:

( Scamper)استخدمت سكامبرفبعض الدراسات  ،ات السابقة مداخل تدريسية متنوعةتبنت الدراس -

 ,Kaytez and Aytarكايتز وآيتر ) (،2017الشهري والغنام ) :مثل دراسة كبرنامج تدريبي

حين استخدمت باقي الدراسات المذكورة  (، في2015الحارثي) (،2015آل ثنيان)، (2016

مدمجة في دروس ومواضيع المواد الدراسية المختلفة،  أو تقنية كاستراتيجية( Scamperسكامبر)

ستراتيجية اوتناولت هذه الدراسة مدخل دمج وتوظيف مهارات التفكير من خالل توظيف 

 ( في دروس ومواضيع الرياضيات.Scamperسكامبر)

 ,Apriliani, Suyitno and Rochmad) :الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  كدراسة واتفقت -

2017)( ،Khawaldeh and Ali, 2016 ،)Kaytez and Aytar, 2016) الكيومي ،)
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يبية عة التجر في استخدام المنهج شبه التجريبي القائم على المجمو  ( (2006البدارين (،2015)

لى النتائج كدراسة الشهري إفي استخدامها لالختبار كأداة للوصول والمجموعة الضابطة، و 

وفي تناولها لمتغير التحصيل  (،2012الرويثي وصبري) (،2015الحارثي) (،2017وغنام)

 البدري  (،2015(، الكيومي)2016محمد) ،(2017الشهري وغنام ) كمتغير تابع مثل دراسة:

 ري وصب ،ثيمثل دراسة: الروي كمتغير تابع ثان ، وفي تناولها لمتغير التفكير االبتكاري (2014)

، وفي نتائج الدراسة التي كانت لصالح المجموعة التجريبية في متغير التفكير االبتكاري (2012)

(، وفي المادة التعليمية 2014، والبدري)(Kaytez and Aytar, 2016) كايتز وآيتركدراسة 

 ,Apriliani, Suyitno and Rochmad) ابريليني وسوينتو وروشماد كدراسة (الرياضيات)

2017). 

 ز وآيتركايت هدف الدراسة فقد هدفت دراسة الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في واختلفت -

(Kaytez and Aytar, 2016) لى تحليل تأثير برنامج إ(سكامبرScamper التعليمي على إبداع )

األطفال البالغين في عمر خمس سنوات، وهدفت الدراسة الحالية الى تقصي أثر استخدام 

دراسة تهدفت فئة المستهدفة فقد اسالر في التحصيل والتفكير االبتكاري وفي استراتيجية سكامب

( األطفال في سن Kaytez and Aytar, 2016)التعلم، و( طلبة صعوبات (2006البدارين

موهوبين والمبدعين، ( الطلبة الKhawaldeh and Ali, 2016) وخوالدة وعلي خمس سنوات،

 الصف التاسع.طالبات الحالية الدراسة واستهدفت 

طت اختبار حيث ربعداد أداة التفكير االبتكاري إ الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في  وتميزت -

التفكير االبتكاري بمجاالت مسابقات االبتكار التعليمي المحلية والدولية التي يشارك فيها طلبة 

، كما أنها أول دراسة تحاول تقصي أثر استخدام استراتيجية في سلطنة عمان المدارس
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(Scamper في تنمية ) الصف  لدى طالباتوالتفكير االبتكاري التحصيل في مادة الرياضيات

 التاسع في سلطنة عمان في حدود علم الباحث.

عداد إ ، و ةيد مشكلة الدراسثراء الجانب النظري، وتحدإالباحث من الدراسات السابقة في  استفاد  -

 .الخطة التدريسية واختباري التحصيل والتفكير االبتكاري، وفي مناقشة النتائج وتفسيرها
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 الفصل الثالث                                        

 جراءاتالطريقة واإل

ة ومجتمع الدراسة وعينتها وأدوات الدراس ةالبحث المستخدم يةتضمن هذا الفصل عرضًا لمنهج

 وكيفية إيجاد صدقها وثباتها، فضاًل عن إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية للبيانات وكما يأتي: 

 منهجية الدراسة 

( وذلك لمالئمته semi-experimental approach) المنهج شبه التجريبي الباحثاعتمد 

 ألغراْ الدراسة.

 مجتمع الدراسة

عة في المدارس الحكومية التاب طالبات الصف التاسع األساسيالدراسة من جميع  مجتمعكون ت

في الفصل الدراسي  طالبة (3852والبالغ عددهن ) ة محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمانيلتعليم

 (.2018وزارة التربية والتعليم العمانية، ) 2018/2017الثاني من العام الدراسي 

 عينة الدراسة

مدرسة معاذة العدوية للتعليم األساسي من محافظة شمال الباطنة بالطريقة القصدية  اختيارتم 

ية وضابطة( )تجريب :شعبتين وذلك لالستفادة من اإلمكانات المتوفرة في المدرسة، ومن ثم تم اختيار

داهما حإكما تم اختيار إحدى هاتين المجموعتين عشوائيًا لتمثل  من خمس شعب بطريقة عشوائية

، (Scamper)سكامبر باستراتيجية تم تدريسهن ( طالبة27المجموعة التجريبية وعدد أفرادها )

ن يب، وية االعتياديةبالطريق تم تدريسهن( طالبة 24واألخرى تمثل المجموعة الضابطة وعدد أفرادها )

 ( توزيع عينة أفراد الدراسة حسب المجموعة والمدرسة.1جدول )
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 (1جدول )
  عينة أفراد الدراسة حسب المجموعةتوزيع 

 

 

 

 الخطة التدريسية

(، الرويثي 2015الكيومي ) كل من: قام الباحث بالرجوع الى دراسة الخطة التدريسيةإلعداد 

 .واإلطار االجرائي ،اإلطار النظري  :طارينإ(، وقد تكونت الخطة من 2012وصبري )

(، وأهداف التدريس scamper)يتضمن نبذة مختصرة عن استراتيجية سكامبرو اإلطار النظري: أوال: 

 (.scamper)سكامبروخطوات تطبيق استراتيجية  ،باالستراتيجية في مادة الرياضيات

والخطة  ،عةالساب اإلطار اإلجرائي: ويتضمن المخرجات التعليمية للموضوعات الواردة في الوحدةثانيا: 

( وخطط scamper)سكامبرالتدريسية المقترحة وتعليمات عامة للمعلمة عند استخدام استراتيجية 

بيان التوقيت الزمني لكل  ،ت الخطط على أهداف الدروسملوقد اشت الوحدة،الدروس لموضوعات 

فردية نشطة جماعية و درس، والتمهيد للدرس وعْر مشكلة الدرس المراد إيجاد حلول ابتكارية لها، وأ

 .أدوات التقويم المستمر(، و scamper) سكامبر باستخدام استراتيجية

 صدق الخطة التدريسية

( من المحكمين 9على عدد ) اقام الباحث بعرضه ،الصدق الظاهري للخطة التدريسيةللتأكد من 

، ويوضح الخطة التدريسية قائمة بأسماء المحكمين على( 2ويبين ملحق)، بداء مالحظاتهمإل

 المحكمين. طة الدراسية في ضوء آراء( الخ3ملحق)

  

 العدد المجموعة
 24 الضابطة

 27 التجريبية
 51 المجموع
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 الدراسة أداتا

التي تناولت  2014)البدري ) (،2015دراسة كل من الكيومي )على  الباحث طالعابعد 

قام الباحث بإعداد اختبارين أحدهما اختبار التحصيل ، (scamper) سكامبر استراتيجية استخدام

( على التحصيل في مادة الرياضيات في scamper) سكامبر استراتيجيةالذي يقيس أثر استخدام 

 سكامبر يةاستراتيجخر يقيس أثر استخدام االستدالل( واآل ،تطبيقال ،المستويات الثالثة )المعرفة

(scamperعلى التفكير االبتكاري في ) فيما يلي و ، األصالة(و  ،المرونةالثالث )الطالقة، و  هاراتالم

 الصورة النهائية.في إلخراجهما  مفصالً  اً عرض

 اختبار التحصيل

تم اعداد االختبار  (،2015)وزارة التربية والتعليم,  وثيقة التقويم التربوي  على اطالع الباحث بعد

 :اآلتيةخطوات لل وفقاً 

 لوحدة.ا المتضمنة فيتحليل محتوى الوحدة لتحديد المفاهيم والتعميمات والمهارات والمسائل  -

تحديد الموضوعات وصياغة األهداف السلوكية التي تغطي دروس الوحدة وفقًا لمستويات التعلم  -

 المتمثلة في المعرفة والتطبيق واالستدالل.

  .إعداد جدول المواصفات وفقًا لمستويات التعلم -

 ( أسئلة من نوع االختيار من10والذي تكون في صورته األولية من ) االختبار،صياغة أسئلة  -

عالمات لكل  10بواقع  ( أسئلة من نوع األسئلة المقالية3و)متعدد بواقع عالمتين لكل سؤال 

 سؤال.

 (Validity) دق اختبار التحصيلص

 (11عدد ) ية علىصورته األولم عرضه في ت الختبار التحصيل من الصدق الظاهري  للتحقق

 ،قائمة بأسماء المحكمين على اختباري التحصيل والتفكير االبتكاري  (4) ن ملحقيمن المحكمين ويب
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لمية ئلة، الدقة العالصياغة اللغوية المناسبة لألسجدول المواصفات،  من حيث: همئراآوذلك إلبداء 

راء م إجراء المحكمين تآوبناء على ء أي اقتراحات أو تعديالت مناسبة، إبدالألسئلة واإلجابات، 

( الصورة 5ويبين ملحق )عظمها على تعديل الصياغة اللغوية، التعديالت الالزمة والتي تركزت م

 .والمستويات المعرفية النهائية الختبار التحصيل

 (Reliability) ات اختبار التحصيلثب

التاسع  لبات الصف( طالبة من طا26طبق على عينة مكونة من )لحساب ثبات االختبار فقد 

شمال الباطنة في سلطنة عمان, وهي مدرسة خارج عينة حنين للتعليم األساسي في محافظة بمدرسة 

-Test))في الفصل الدراسي الثاني ثم إعادة تطبيق االختبار  2018/2017الدراسة للعام الدراسي 

retest  تباطوتم حساب معامل االر  ،المجموعة بعد أسبوعين من التطبيق القبليمرة أخرى على نفس 

تبار درجات الطالبات في االخ بين (Pearson Correlation) عن طريق معامل ارتباط بيرسون 

 ستخداماالداخلي باالتساق طريقة بوكذلك تم حساب ثبات االختبار ، (95.0حيث بلغ معامل االرتباط )

 (، وتعد هذه القيم كافية0.91ووجد أنه يساوي ) (Cronbach's Alpha) رونباخ الفاكمعامل 

 .(6) لحقم تمييز الختبار التحصيلألغراْ الدراسة، كما تم حساب معامالت الصعوبة وال ومناسبة

 اختبار التفكير االبتكاري   

كير لتفاْ قياس مستوى الطالبات في اختبار تم إعداد هذا االختبار من قبل الباحث وذلك لغر 

)الطالقة، المرونة، واألصالة( ومن أجل ذلك قام الباحث بالخطوات اآلتية إلعداد االختبار االبتكاري 

 وقياس صدقه وثباته.

( للتفكير االبتكاري الذي تضمنته دراسة )الحسيني، Torranceالرجوع إلى مقياس تورنس ) -

ة للمواقف مواقف تعليمية مماثل عودية، وتضمن المقياس سبع( والتي طبقت على البيئة الس2001
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( للتفكير االبتكاري النموذج الشكلي )أ(، النموذج Torranceالتي تضمنها مقياس تورنس )

 بالنموذج اللفظي )ب( والنموذج الشكلي )ب(. ،اللفظي )ب( وإعادة تطبيق المقياس بعدياً 

( التي طبقت المقياس على البيئة السعودية وتمثل 2012ي وصبري، الرجوع إلى دراسة )الرويث -

ذلك في تطبيقه على الطالبات الموهوبات للصفين الخامس والسادس، وتناولت الدراسة النموذج 

( االبتكاري وإعادة تطبيقه بعديًا بالنموذج الشكلي )ب( Torranceالشكلي )أ( الختبار تورنس )

    واألصالة.وتناول المقياس مهارات الطالقة والمرونة 

 تحليل المقاييس في الدراستين السابقتين للتعرف على مكونات اختبار التفكير االبتكاري وهي:  -

 نتساؤالت عن حادث معي أسئلة أو النشاط األول: )مهارة طرح األسئلة( وهو تقديم المفحوص 

 ويقيس مهارتي الطالقة والمرونة. ما، أو موضوع

  تي أدت سباب المحتملة الاألسباب( وهو أن يتنبأ المفحوص باأل تنبؤالنشاط الثاني: )مهارة

 هذا الحادث، ويقيس مهارتي الطالقة والمرونة. الى

  هذا ن يذكر المفحوص النتائج المترتبة والمتوقعة لأالنتائج( وهو  تنبؤالنشاط الثالث: )مهارة

 الحادث، ويقيس مهارة األصالة.

 ج( ويعني إدخال تعديالت أو تحسينات للشكل أو الوظيفة النشاط الرابع: )مهارة تحسين اإلنتا

 لتعطي نتائج أفضل في وظائفها ويقيس مهارة األصالة.

  النشاط الخامس: )مهارة االستعماالت المتعددة( االستعماالت غير الشائعة، وهو ان يذكر

 لمرونة.االمفحوص االستخدامات البديلة وغير المألوفة لشيء معين، ويقيس مهارتي الطالقة و 

  النشاط السادس )مهارة األسئلة غير الشائعة( وتعتمد على طرح مجموعة من األسئلة، ويقيس

 مهارتي المرونة واألصالة.
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  النشاط السابع: )مهارة افتْر أن( وهو أن يقدم المفحوص توقعات متعددة عن موقف

 مفتْر وغير ممكن الحدوث في الوقت الحالي ويقيس مهارة األصالة.

 ات التي يقيسها االختبار بشكل عام هي: الطالقة، المرونة واألصالة.والقدر 

كارات الطلبة وهي بابت تي تشارك فيها السلطنة والتي تعنىتحليل المسابقات المحلية والدولية ال  -

مسابقة التنمية المعرفية، مسابقة ابتكار الكويت، مسابقة المبتكر الناشئ، مسابقة شركة شل 

(Shell للسالمة المرورية، مسابقة الروبوت والذكاء االصطناعي، مسابقة جائزة شركة تنمية )

موضوعات يمكن تضمينها في اختبار  المتجددة، وقد استخلص الباحث خمسنفط عمان للطاقة 

علوم نقل، ، الطاقة والالتفكير االبتكاري وهي: العلوم الطبيعية والرياضيات، األنظمة الهندسية

 والذكاء االصطناعي. الروبوتو البيئية، 

أنشطة من نوع السؤال المقالي المفتوح ويوضح الختبار في صورته األولية من سبع تكون ا -

 .هارات والمجاالت التي يقيسها اختبار التفكير االبتكاري ( الم2الجدول )

 (2جدول )
 اختبار التفكير االبتكاري  ومهارات مجاالت

رقم 

 نشاطال

 مهارات التفكير االبتكاري  العامة التي يقيسها المهارة مجال االبتكار

 التي يقيسها النشاط

 الطالقة، المرونة طرح األسئلة علوم البيئة 1

 الطالقة، المرونة التنبؤ باألسباب األنظمة الهندسية 2

 األصالة تنبؤ النتائج الروبوت والذكاء االصطناعي 3

 األصالة تحسين اإلنتاج الطاقة والنقل 4

 الطالقة، المرونة االستعماالت المتعددة الرياضيات 5

 األصالة األسئلة غير الشائعة العلوم الطبيعية 6

 األصالة تخيل موقف غير ممكن الحدوث متعدد 7
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 (Validity) صدق اختبار التفكير االبتكاري 

وي من ذ المحكمين من على مجموعةبار تم عرضه قبل تطبيقه من صدق االختللتحقق  

( محكماً إلبداء مالحظاتهم حول الصياغة اللغوية، 11االختصاص والخبرة في هذا المجال، وعددهم )

قة، المرونة، )الطال ومناسبة فقرات االختبار لمستوى الطلبة، وتمثيله لمهارات التفكير االبتكاري 

صورة النهائية الختبار ال (7ملحق )ويوضح  واألصالة( وتم التعديل بناًء على مالحظات المحَكمين،

 .التفكير االبتكاري 

 (Reliability) ثبات اختبار التفكير االبتكاري 

 طالبات الصف( طالبة من 26بار فقد طبق على عينة مكونة من )تحساب ثبات االخل 

في الفصل الدراسي الثاني،  2018/2017التاسع في مدرسة حنين للتعليم األساسي للعام الدراسي 

 لفا( حيث بلغأوتم حساب الثبات عن طريق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل )كرونباخ 

قبوالً ألغراْ الدراسات وهو ما يعد م (0.(00ة ، وبمستوى دالل(73.0) الكلي لألداة  معامل االرتباط

 .التفكير االبتكاري ( يوضح قيم معامالت ارتباط اختبار 3)ل التربوية، والجدو 
 (3جدول )                                       

 التفكير االبتكاري  قيم معامالت ارتباط اختبار
 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارة
 0.00 0.96 الطالقة
 0.00 0.32 المرونة
 0.02 0.46 األصالة

 00.0 0.73 األداء الكلي

حصائيًا إودالة  ،أن جميع قيم معامالت االرتباط كانت مرتفعة( 3ونالحظ من الجدول )    

 وهذا يعزز صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
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  متغيرات الدراسة 

 تم تحديد متغيرات الدراسة على النحو اآلتي: 

، والطريقة (Scamperسكامبر ) استراتيجية طريقة التدريس، ولها مستويان وهما :المتغير المستقل

 المعتادة.

 االبتكاري. التفكير التحصيل و  وهما متغيرا :المتغيرات التابعة

يرات الخارجية المتغبشكل جيد قام الباحث بدراسة وضبط بعض  : ولضبط التجربةالمتغيرات الدخيلة

 (.4جدول )الوالتي يمكن أن تؤثر على نتائج التجربة ويمكن تلخيصها في 

 (4جدول )
 ضبط المتغيرات الدخيلة

 تم استبعاد نتائج الطالبة المريضة من الدراسة.

 الدراسةإجراءات 

 تم تنفيذ الدراسة باالعتماد على مجموعة من اإلجراءات على النحو اآلتي:

االطالع على األدبيات التربوية والعربية واألجنبية والدراسات السابقة المتعلقة بالتحصيل والتفكير  -

 (.Scamperاالبتكاري واستراتيجية سكامبر)

ت التي يمكن تدريسها باستخدام استطالع رأي معلمي ومعلمات الرياضيات حول المشكال -

 (.Scamperاستراتيجية سكامبر)

متوسط عمر الطالبات  المجموعة

 بالعام الميالدي

متوسط الدخل 

 )ريال عماني(

دروس التقوية  األمراض المزمنة

 الخارجية
 ال توجد ال توجد 405 14.22 الضابطة
 طالبة واحدة 409 14.24 التجريبية

 )تم استبعادها(

 ال توجد
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االجتماع بعدد من معلمات الرياضيات لتحديد عدد من المشكالت والموضوعات التي يمكن  -

 (. Scamperتدريسها بواسطة استراتيجية سكامبر)

 .(Scamperإعداد خطة الدراسة لتدريس وحدة الحجوم والمساحات وفق استراتيجية سكامبر) -

تحكيم خطة الدراسة للتحقق من صدقها الظاهري بعرضها على عدد من المحكمين من ذوي  -

 الخبرة واالختصاص في مناهج وطرائق تدريس الرياضيات. 

 إعداد اختباري التحصيل والتفكير االبتكاري. -

 (.5عْر االختبارين التحصيل والتفكير االبتكاري على عدد من المحكمين ملحق) -

مل ارتباط بيرسون، ومعامل احساب ثبات اختبار التحصيل باستخدام طريقتين وهما: مع  -

 )كرونباخ الفا( لالتساق الداخلي.

حساب الثبات الختبار التفكير االبتكاري عن طريق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل  -

 )كرونباخ الفا(.

وكتاب تسهيل  (8ألوسط ملحق )كتاب تسهيل مهمة الباحث من جامعة الشرق ا الحصول على -

 (.9)وزارة التربية والتعليم العمانية(، ملحق ) مهمة باحث

، باختيار مدرسة بالطريقة القصدية واختيار شعبتين عشوائيا من المدرسة الدراسةتحديد عينة  -

 لتنفيذ الدراسة.

  )التفكير االبتكاري والتحصيلي( على أفراد العينة. القبليين االختبارينتطبيق  -

التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( فيما تملكه من تحصيل في مادة  -

 الرياضيات عن طريق التطبيق القبلي.  

 (.Scamperباستخدام استراتيجية سكامبر) والتفكير تدريب المعلمة على التدريس -
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(، Scamperة سكامبر)استراتيجيالمجموعة التجريبية لوحدة الحجوم والمساحة باستخدام  تدريس -

 وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.

 )التحصيل والتفكير االبتكاري( على أفراد العينة. تطبيق االختبارين البعديين -

 تصحيح اختباري التحصيل والتفكير االبتكاري. -

علوم لاستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة بواسطة برنامج حاسوبي، الحزمة اإلحصائية ل -

 (، ومن ثم استخالص النتائج ومناقشتها.SPSSاالجتماعية )

 صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة. 

 تصميم الدراسة

  أن:حيث 

  E    .المجموعة التجريبية 

  C   .المجموعة الضابطة 

   O1 القبلي والبعدي في التحصيل )للمجموعتين التجريبية والضابطة(.القياس 

  O2 (.االبتكاري )للمجموعتين التجريبية والضابطة فكيرالقياس القبلي والبعدي في الت 

           X والتفكير التدريس ( باستخدام استراتيجية سكامبرScamper.) 

 التدريس بالطريقة االعتيادية.  -  
  

02 O1 X O2 O1 E 

02 O1 - O2 O1 C 
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اإلحصائيةالمعالجة   

  لإلجابة عن السؤالين األول والثاني، والتحقق من فرضيتي الدراسة تم استخدام المتوسطات

 ( لمجموعتين مستقلتين.T-testالحسابية، واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" )

 معامل مل ارتباط بيرسون، و اتم حساب ثبات اختبار التحصيل باستخدام طريقتين وهما: مع

 ا( لالتساق الداخلي.)كرونباخ الف

  التفكير االبتكاري عن طريق االتساق الداخلي من خالل حساب الختبار حساب الثبات تم

 معامل )كرونباخ الفا(.

 تم ا( ستخدام تحليل التباين المشتركANCOVA) ألنه يحقق التكافؤ بين مجموعتي ، وذلك

 القبلي.التجريبية والضابطة( على االختبار )الدراسة 
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 لفصل الرابعا

 نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى أثر استخدام استراتيجية 

( في التحصيل في مادة الرياضيات والتفكير االبتكاري لدى طالبات الصف Scamperسكامبر)

 التاسع في سلطنة عأمان وذلك من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص على أواًل:

  0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) أثر دال هناكهل≥(α استراتيجية سكامبر  الستخدام

(Scamper)  تنمية التحصيل لدى طالبات الصف التاسع األساسي في تدريس مادة على

 االعتيادية؟الرياضيات مقارنة بالطريقة 

تي الدراسة مجموع التأكد من تكافؤ هذا السؤال، واختبار الفرضية المرتبطة به تم علىلإلجابة 

( نتائج 5ل)جدو الفيما تملكه من تحصيل في مادة الرياضيات عن طريق التطبيق القبلي، ويوضح 

 اختبار "ت" لحساب التكافؤ.
 في مستويات التحصيل ( نتائج اختبار "ت" لحساب التكافؤ5) جدول

 ( بين مجموعتي الدراسةالستداللالتطبيق، وا)المعرفة، 
 عند درجة "ت" قيمة االنحرافات المعيارية  الحسابية  المتوسطات المجموعة  المستوى 

 ( 49حرية )
 مستوى الداللة

 المعرفة
 الضابطة
 التجريبية

14.43 
11.58 

6.26 
7.18 

1.20 0.24 

 التطبيق
 الضابطة
 التجريبية

4.78 
5.62 

5.10 
6.64 

 
0.68 

0.50   
 

 االستدالل
 الضابطة
 التجريبية

2.83 
4.00 

4.30 
2.30 

 
1.35 

0.18 
 

 األداء الكلي
 الضابطة
 التجريبية

22.09 
21.66 

10.36 
9.58 

 
0.23 

0.98 
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( في α≤0.05حصائيًا عند مستوى داللة )إ( أن قيمة" ت" غير دالة 5يالحظ من الجدول )

ق ، مما يدل على عدم وجود فرو واألداء الكليمستويات التحصيل )المعرفة، التطبيق، واالستدالل( 

ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات المجموعة 

  .الضابطة في االختبار التحصيلي القبلي وهو بمثابة مؤشر على تكافؤ مجموعتي الدراسة

حساب المتوسطات الحسابية وللتعرف على الفروق بين أداء الطالبات في التحصيل تم       

 البعدي لواالنحرافات المعيارية ألداء طالبات الصف التاسع في مادة الرياضيات على اختبار التحصي

ي مادة فالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طالبات الصف التاسع  (6جدول ) ويبين

 .الرياضيات على اختبار التحصيل القبلي والبعدي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طالبات الصف التاسع في مادة الرياضيات  (6جدول )
 على اختبار التحصيل القبلي والبعدي

مستوى  العدد ةالمجموع
 التحصيل

 التحصيل البعدي التحصيل القبلي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

طة
ضاب

ال
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 5.50 20.50 6.26 14.43 المعرفة

 8.80 19.17 5.10 4.78 التطبيق

 4.16 6.25 4.30 2.83 االستدالل

 3.10 45.92 10.36 22.04 األداء الكلي

ريبي
لتج

ا
 ة
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 3.35 23.36 7.18 11.58 المعرفة

 13.96 22.40 6.64 5.62 التطبيق

 3.47 9.60 2.20 4.00 االستدالل

 3.22 55.36 9.58 21.20 األداء الكلي
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وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية ألداء طالبات  6)) الجدوليالحظ من نتائج 

ي إذ )المعرفة، التطبيق، االستدالل( البعد الصف التاسع في مادة الرياضيات في اختبار التحصيل

 ( على متوسط حسابي بلغScamper) استراتيجيةحصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت 

المعرفة وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست في مستوى  (32.26)

وفي مستوى التطبيق حصلت المجموعة التجريبية على متوسط  (31.51) بـلغبالطريقة االعتياديـة إذ 

 .19.17)اذ بلغ ) ضابطةمتوسط الحسابي للمجموعة ال( وهو أعلى من ال22.40حسابـي بلـغ)

وهو  (9.60) حصلت المجموعة التجريبية على متوسط حسابي قدرهفي مستوى االستدالل و 

( وفي األداء الكلي الختبار التحصيل 6.25) حسابي للمجموعة الضابطة إذ بلغأعلى من المتوسط ال

( على متوسط Scamper) سكامبر فقد حصلت المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية

( وهـو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 55.36)قدره حسابي 

  (.45.92االعتيادية إذ بلغ )

( α≤0.05)ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

على النحو  ( وجاءت نتائج تحليل التباينANCOVAتم استخدام تحليل التباين المصاحب األحادي )

 (.(7ل اآلتي كما في جدو 
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( إليجاد داللة الفروق على أداء طالبات ANCOVAتحليل التباين المصاحب األحادي ) (7) جدول
  سالتدري استراتيجيةالصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات على اختبار التحصيل باختالف 

لصالح المجموعة  في مستوى المعرفة ق إلى وجود فرو  (7) جدولالفي  نتائج التحليل وتشير

( وهذه القيمة غير دالة 0.07) ( بمستوى داللة3.34) التجريبية، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة

، وفي مستوى التطبيق توجد فروق لصالح المجموعة التجريبية (α≤0.05) داللة مستوى  حصائيا عندإ

( وهذه القيمة أيضًا غير دالة احصائيا 0.43)( بمستوى داللة (0.63بلغت قيمة ف المحسوبة حيث 

( بمستوى داللة (2.49بلغت قيمة ف المحسوبة  وفي األداء الكلي، (α≤0.05) داللةمستوى  عند

 .(α≤0.05) مستوى داللة دالة احصائيا عند( وهذه القيمة أيضًا غير 0.12)

مصدر 
 التباين

المستوى 
 التحصيلي

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

مربع 
 ايتا

التحصيل 

 القبلي

   993. 22.09 1 22.09 المعرفة
   094. 12.80 1 12.80 التطبيق

   53. 7.93 1 7.93 االستدالل
   002. 39. 1 39. األداء الكلي

 استراتيجية

 التدريس

 07. 07. 3.34 688.51 1 688.51 المعرفة
 01. 43. 0.63 3676.78 1 3676.78 التطبيق

 10. 02. 5.38 593.47 1 593.47 االستدالل
 05. 12. 2.5 12247.98 1 12247.98 األداء الكلي

 الخطأ

    22.25 47 23159 المعرفة
    136.46 47 6413 التطبيق

    14.93 47 701.87 االستدالل
    249.24 47 11714.46 األداء الكلي

الكلي 

 المعدل

     49 1734.50 المعرفة
     49 10096 التطبيق

     49 1299.19 االستدالل
     49 23962.42 األداء الكلي
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محسوبة بلغت قيمة ف الوفي مستوى االستدالل توجد فروق لصالح المجموعة التجريبية حيث 

 .(α≤0.05) داللة مستوى  ( وهذه القيمة دالة احصائيا عند0.02)( بمستوى داللة (5.38

إحصائيًا  دالة توجد فروق  الاألولى والتي تنص على "  ةالفرضية الصفري قبلوبهذه النتيجة ت

 لدى طالبات الصف التاسع)المعرفة، التطبيق( في تنمية التحصيل  α)≤0.05عند مستوى داللة )

مقارنة  (Scamper)ستراتيجية سكامبر األساسي في تدريس مادة الرياضيات تعزى الستخدام ا

 " بالطريقة االعتيادية

الفروق في أداء طالبات الصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات  عائديهوللتعرف على 

خراج التدريس فقد تم است استراتيجيةاالستدالل( البعدي باختالف ) في بار التحصيلعلى اخت

 .( يبين ذلك8المتوسطات المعدلة، واألخطاء المعيارية والجدول )

 (8) جدول
اسع في مادة المعيارية ألداء طالبات الصف الت المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء

 يسالتدر  استراتيجيةاالستدالل( البعدي باختالف و )المعرفة، التطبيق،  التحصيلالرياضيات على 
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المستوى  المجموعة

 

 الضابطة

 1.12 20.47 المعرفة
 2.78 19.23 التطبيق

 1.14 6.04 االستدالل
 4.31 45.90 األداء الكلي

 

 التجريبية

 1.10 23.38 المعرفة
 2.70 22.33 التطبيق

 1.12 9.80 االستدالل
 4.22 55.36 األداء الكلي

سع في مادة أن المتوسط الحسابي المعدل ألداء طالبات الصف التا (8يالحظ من الجدول )

لمجموعة التدريس ل استراتيجيةالبعدي تبعًا الختالف  )حل المشكالت( االستدالل الرياضيات على

من المتوسط  وهو أعلى( 9.80( قد بلغ )Scamper)سكامبر استراتيجيةالتجريبية التي استخدمت 
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وهذا يعني أن  (،6.04الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية والذي بلـغ )

شكالت( )حل الم االستدالل اسي في مادة الرياضيات علىاألسالفرق في أداء طالبات الصف التاسع 

 ستراتيجيةالمجموعة التجريبية التي استخدمت االتدريس كان لصالح  استراتيجيةالبعدي تبعاً الختالف 

( عند مقارنتها مع المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية، وهذا Scamper) سكامبر

لدى طالبات  ( في االستداللScamper) سكامبر استراتيجيةدل على وجود أثر الستخدام يالفرق 

  الصف التاسع األساسي.

حل )االستدالل في تنمية  (Scamperسكامبر) حجم أثر استخدام استراتيجية ولمعرفة

( يوضح حجم 9، والجدول )d)مع معايير كوهين) )2η ) المشكالت(، يمكن مقارنة قيمة مربع ايتا

 على مستوى االستدالل )حل المشكالت(. (Scamperسكامبر) استراتيجية أثر استخدام

  (9جدول )
 االستدالل )حل المشكالت( في تنمية (Scamperسكامبر) حجم أثر استخدام استراتيجية

 )2ηايتا ) مربع ستوى الم

 

 مستوى الداللة حجم األثر   d    قيمة
 02. متوسط         07. 0.10 ستداللاال

 في تنمية( Scamperحجم أثر استخدام استراتيجية سكامبر)بأن  (9) جدولالمن يتضح لنا 

 وبمســـــــتوى داللة 2η( (0.1)مربع إيتا) ةبلغت قيم اذ اً متوســـــــطكان  االســـــــتدالل )حل المشـــــــكالت(

 (.2011)حسن،  (02.)

( االستدالل) المتغير التابع فيسكامبر(  )استراتيجية المتغير المستقل أثروهذا يعني أن حجم  

( من التباين الكلي الحاصل (10%مقارنة بالطريقة االعتيادية في التدريس، حيث أن  متوسطاً كان 

المستقل ير يرجع الى المتغ )االستدالل( التحصيلبين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 

 .2010)وصادق، أبوحطب )



28 
 

 

 

 على:ة بالسؤال الثاني والذي نص المتعلقثانيًا: النتائج 

 (Scamper)استراتيجية سكامبر  الستخدام α)≤0.05إحصائياً عند مستوى داللة ) أثر دال يوجد هل

تنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع األساسي في تدريس مادة الرياضيات مقارنة  على

  االعتيادية؟بالطريقة 

 لطالقة،انتائج اختبار "ت" لحساب التكافؤ في مهارات التفكير االبتكاري )( 10يبين جدول )

 الكلي.والمرونة، واألصالة( واألداء 

 نتائج اختبار "ت" لحساب التكافؤ (10) جدول
 في مهارات التفكير االبتكاري )الطالقة، المرونة، األصالة(

( α ≤ (0.05( أن قيمة" ت" غير دالة احصائيًا عند مستوى داللة 10جدول )اليتضح من        

بين ية إحصائفي مهارات التفكير االبتكاري واألداء الكلي، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 

المتوسطات  المجموعة المهارة
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

"ت" عند درجة  قيمة
 (49حرية )

مستوى 
 الداللة

 الطالقة
 ةيبيالتجر 

 الضابطة 
18.83 
18.46 

3.98 
4.24 

0.32 0.75 

 المرونة
 ةيبيالتجر 

 الضابطة
11.46 
10.96 

2.45 
2.72 

0.68 0.50 

 األصالة
 ةيبيالتجر 

 الضابطة
4.25 
4.46 

2.00 
2.87 

0.31 
 

0.77 

 األداء الكلي
 ةيبيالتجر 

 الضابطة
34.54 
32.76 

6.41 
8.21 

0.85 0.40 
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تبار اخ وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة فيمتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 

 .التفكير االبتكاري القبلي، وهو بمثابة مؤشر على تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل التجربة

، واختبار الفرضية المرتبطة به تم حساب المتوسطات الحسابية السؤال الثاني لإلجابة علىو        

هارات مواالنحرافات المعيارية ألداء طالبات الصف التاسع على اختبار التفكير القبلي والبعدي في 

 ( ذلك. 11)الطالقة، المرونة، واألصالة( وبين جدول )

(00) جدول  
طالبات الصف التاسع على اختبار التفكير القبلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء 

 والبعدي في مهارات )الطالقة، المرونة، واألصالة(

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية ألداء طالبات ( 11) جدوليالحظ من نتائج 

( البعدي إذ حصلت المجموعة واألصالة، )الطالقة، المرونة الصف التاسع في اختبار التفكير

في  (27.96) ( على متوسط حسابي بلغScamper) سكامبر استراتيجيةالتجريبية التي استخدمت 

وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتياديـة  الطالقة مهارة

 حصلت المجموعة التجريبية على متوسط حسابـي بلـغ وفي مهارة المرونة (،22.58) إذ بـلغ

 في مهارة األصالةو  12.17)اذ بلغ ) متوسط الحسابي للمجموعة الضابطة( وهو أعلى من ال15.42)

 المهارة العدد ةالمجموع
 التفكير البعدي التفكير القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

طة
ضاب

ال
 24 

 5.10 22.58 4.00 18.83 الطالقة
 3.10 12.17 2.45 11.46 المرونة
 2.40 6.00 2.01 4.25 األصالة

 6.83 40.75 6.40 34.54 األداء الكلي
بية

جري
الت

 27 

 6.53 27.96 4.20 18.46 الطالقة
 3.60 15.42 2.72 10.96 المرونة
 3.13 8.23 2.87 4.46 األصالة

 9.85 51.65 8.20 32.77 األداء الكلي
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( وهو أعلى من المتوسط الحسابي 8.23) المجموعة التجريبية على متوسط حسابي قدرهحصلت 

 حصلت المجموعة التجريبية وفي األداء الكلي الختبار التفكير، (6.00) للمجموعة الضابطة إذ بلغ

( وهـو أعلى من 51.65) قدره( على متوسط حسابي Scamperالتي درست باستخدام استراتيجية )

  (.40.75الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية إذ بلغ )المتوسط 

( α≤0.05) طات ذات داللة إحصائية عند مستوى ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوس

( وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو ANCOVAتم استخدام تحليل التباين المصاحب األحادي )

 (.12) جدولالاآلتي كما في 

( إليجاد داللة الفروق على أداء طالبات ANCOVAتحليل التباين المصاحب األحادي ) (12) جدول
راتيجية باختالف است )الطالقة، المرونة، واألصالة( االبتكاري  سع األساسي في اختبار التفكيرالصف التا

 التدريس

مصدر 
 التباين

 مهاراتال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 فقيمة 
مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا

التفكير 

 القبلي

   9.04 267.76 1 267.76 الطالقة 
   3.84 41.38 1 41.38 المرونة 
   0.49 3.92 1 3.92 األصالة 

   12.19 720.48 1 720.48 األداء الكلي 
استراتيجية 

 التدريس

 22. 001. 13.16 389.36 1 389.36 الطالقة 
 22. 001. 13.53 145.80 1 145.80 المرونة 
 12. 006. 8.25 65.52 1 65.52 األصالة 

 38. 000. 29.12 1721.41 1 1721.41 األداء الكلي 

 الخطأ
    29.60 47 1391.04 الطالقة 
    10.77 47 506.30 المرونة 
    7.94 47 373 األصالة 

    59.10 47 2777.88 األداء الكلي 

 الكلي المعدل
     49 2019.78 الطالقة 
     49 680.02 المرونة 
     49 441.38 األصالة 

     49 4982.18 األداء الكلي 
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( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ( إلى وجود فروق 12وتشير النتائج في الجدول )

 )الطالقة، المرونة، واالستدالل( البعدي ألداء طالبات الصف التاسع األساسي في اختبار التفكير

 (13.16إذ بلغت في مهارة الطالقة ) استنادًا إلى قيمة )ف( المحسوبة باختالف استراتيجية التدريس

(، وفي مهارة األصالة 001.وبمستوى داللة ) ((13.53ة (، وفي مهارة المرون001.وبمستوى داللة )

 (.000.( وبمستوى داللة )29.12األداء الكلي )(، وبلغت في 006.) ( وبمستوى داللة8.25)

 إحصائياً  روق دالةتوجد ف الوالتي تنص على "  ثانيةال ةوبهذه النتيجة ترفض الفرضية الصفري

في تنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع األساسي في  α)≤0.05عند مستوى داللة )

مقارنة بالطريقة  (Scamper)ستراتيجية سكامبر تدريس مادة الرياضيات تعزى الستخدام ا

  ".االعتيادية

الفروق في أداء طالبات الصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات  عائديهوللتعرف على  

التدريس  يةاستراتيجعلى اختبار التفكير االبتكاري )الطالقة، المرونة، واألصالة( البعدي باختالف 

 ( يبين ذلك. 12المعدلة، واألخطاء المعيارية والجدول ) الحسابية فقد تم استخراج المتوسطات

المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء طالبات الصف التاسع في اختبار  المتوسطات الحسابية (13جدول )
 .التدريس استراتيجيةالبعدي باختالف  األصالة(التفكير االبتكاري )الطالقة، المرونة، 

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي    هارةالم المجموعة
 

 الضابطة

 1.11 22.48 الطالقة
 67. 12.07 المرونة
 57. 5.98 األصالة

 1.57 40.26 األداء الكلي
 

 التجريبية

 1.06 28.06 الطالقة
 64. 15.51 المرونة
 55. 8.28 األصالة

 1.53 52.10 األداء الكلي



53 
 

أن المتوسط الحسابي المعدل ألداء طالبات الصف التاسع في  13)يالحظ من نتائج الجدول )

)الطالقة، المرونة، واألصالة( البعدي تبعًا الختالف استراتيجية التدريس  اختبار التفكير االبتكاري 

( في مهارة 28.06( قد بلغ )Scamper) سكامبر للمجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية

المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية والذي الطالقة وهو أعلى من 

( 15.51حصلت المجموعة التجريبية على متوسط حسابي قدره ) مهارة المرونة (، وفي22.48بلـغ )

 (.12.07وهو أعلى من متوسط المجموعة الضابطة والتي حصلت على )

( وهو أعلى من المتوسط 8.28) مهارة األصالةوبلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في 

(، وفي األداء الكلي  حصلت المجموعة التجريبية على 5.98الحسابي للمجموعة الضابطة إذ بلغ )

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة والذي بلغ 52.10متوسط حسابي قدره )

ري التفكير االبتكاتاسع األساسي في ت الصف ال( وهذا يعني أن الفرق في أداء طالبا40.26)

مجموعة لا)الطالقة، المرونة، واألصالة( البعدي تبعًا الختالف استراتيجية التدريس كان لصالح 

( عند مقارنتها مع المجموعة الضابطة Scamper) سكامبر التجريبية التي استخدمت استراتيجية

وجود أثر الستخدام استراتيجية دل على يالتي درست بالطريقة االعتيادية، وهذا الفرق 

 لدى طالبات الصف التاسع األساسي. فكير االبتكاري الت تنمية ( فيScamper)سكامبر

كن ، يمفي تنمية التفكير االبتكاري  (Scamperسكامبر) حجم أثر استخدام استراتيجية ولمعرفة

أثر استخدام ( يوضح حجم 41، والجدول )d)) مع معايير كوهين  )2η )مقارنة قيمة مربع ايتا

 مهارات التفكير االبتكاري )الطالقة، المرونة، األصالة(. في تنمية (Scamperسكامبر) استراتيجية

  



52 
 

مهارات التفكير االبتكاري  في تنمية (Scamperسكامبر) حجم أثر استخدام استراتيجية (14جدول )
 )الطالقة، المرونة، األصالة(.

 )2ηايتا ) مربع المهارة

 

 مستوى الداللة حجم األثر dقيمة 
 001. كبير 1.2 0.22 الطالقة

 001. كبير 1.2 0.22 المرونة

 006. كبير 0.9 0.12 األصالة

 000. كبير 1.98 0.38 األداء الكلي

في  كبير (Scamperســــكامبر)أثر اســـــتخدام اســـــتراتيجية حجم  بأن (14) جدول لنا من يتضـــــح     

 2η( (22.0))مربع ايتا بلغت قيمة  اذ، تنمية مهارات التفكير االبتكاري )الطالقة، المرونة، األصــــــــــــالة(

 وبلغت في مهارة األصــــــــــــــالة ،(001.) وبمســــــــــــــتوى داللة المرونةو  لكـل مهـارة من مهـارتي الطالقة

 (000.وبمســـــــــــــتوى داللة ) (38.0)وبلغت في األداء الكلي ، (006.) داللة وبمســـــــــــــتوى  (0.12)

 (.2011)حسن،

التفكير المتغير التابع ) في)استراتيجية سكامبر(  المتغير المستقل أثروهذا يعني أن حجم 

من التباين الكلي  ((%38االبتكاري( كان كبيرًا مقارنة بالطريقة االعتيادية في التدريس، حيث أن 

رجع الى المتغير بتكاري يالحاصل بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير اال

 .2010)، )أبوحطب وصادق المستقل
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: -0

استراتيجية سكامبر  الستخدام α)≤0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) أثر دال يوجدهل 

(Scamper)  تنمية التحصيل لدى طالبات الصف التاسع األساسي في تدريس مادة الرياضيات على

 االعتيادية؟مقارنة بالطريقة 

المتوسطات ( وجود فروق ظاهرية بين 6) نتائج السؤال األول كما هو موضح في جدول أظهرت

لبعدي المعرفة، التطبيق، االستدالل( ا)التحصيل على اختبار  الحسابية ألداء طالبات الصف التاسع

 (55.36اذ حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية سكامبر على متوسط حسابي )

 .(45.92) في األداء الكلي، وهو أعلى من متوسط المجموعة الضابطة اذ بلغ

 ذات داللة إحصائية عند مستوى  ق و وجود فر  عدم إلى( 7النتائج في جدول ) وتشير

(0.05≥α ألداء طالبات الصف التاسع في مادة الرياضيات على اختبار التحصيل البعدي باختالف )

( 0.12) ( وبمستوى داللة2.5) استراتيجية التدريس استنادًا الى قيمة )ف( المحسوبة والتي بلغت

وهو أعلى من  (9.80) بلغ في االستدالل متوسط أداء المجموعة التجريبية النتائج الى أنكما تشير 

وى داللة وبمست (5.38) ، اذ بلغت قيمة )ف( المحسوبة6.04)) متوسط المجموعة الضابطة اذ بلغ

 في تنمية التحصيل (scamper) سكامبر استراتيجيةفاعلية  عدم وهذه النتيجة تشير إلى(، 0.10)

 .)حل المشكالت( باستثناء االستدالل )المعرفة، التطبيق(
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في ( Scamperحجم أثر استخدام استراتيجية سكامبر) أن (9)جدول النتائج في  أظهرتكما 

وبمستوى  2η( (0.1)مربع إيتا) ةبلغت قيم اذًا متوسطكان  االستدالل )حل المشكالت( تنمية

 :لى ما يليإويعزو الباحث ذلك  (02.داللة)

 والتطبيق المعرفةأوال: 

 يعلى المجموعة الضابطة ف تفوق طالبات المجموعة التجريبية عدمو  التكافؤ يعزو الباحث

 التطبيق إلى أن هذه المستويات تندرج تحت المستويات العقلية الدنيا وبالتالي يمكنمستويات المعرفة و 

 .، والطريقة المعتادةScamper)مع استراتيجية )كتسابها ا

عدم تفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في األداء  الباحث يعزوو 

 في تدريس وحدة الحجوم والمساحات (Scamper)نظراً الستخدام استراتيجية سكامبر للتحصيل الكلي

تدريسية تماشيًا مع طبيعة المواقف ال كاستراتيجية تفكير أكثر من استخدامها كاستراتيجية تدريس

وبالتالي فان الدراسة توصلت الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في لموضوعات الوحدة، 

استراتيجيات  ( بأن2005مع ما أشارت اليه السرور) وتتفق هذه النتيجةالتحصيل باستثناء االستدالل، 

ات وليس على استرجاعها كما هو الحال في نشاطالتفكير االبتكاري تهتم بتوليد الطلبة لألفكار 

 ، 2017)، الشهري وغنام)(2016محمد) كل من: دراسةمع في نتيجتها  تختلف، وااالستدعاء والتذكر

  التحصيل. تنمية ( فيscamper)ى فاعلية استراتيجية سكامبر إلالتي توصلت 

 االستدالل: نياً ثا

موعة الضابطة في مستوى التجريبية على المجيعزو الباحث تفوق طالبات المجموعة 

وفنون  ،كتطوير العجالت الهوائية المجتمع المحليمرتبطة ب حياتيةطرح مشكالت لنظرا  ؛لاالستدال

كاستراتيجية  (Scamper)، وظفت فيها الطالبات استراتيجية سكامبر رياضي، وتصميم شعار التطريز

أهمية ب تجاه تعلمهن وزيادة وعيهن بالمسؤولية إلى زيادة شعور الطالبات األمر الذي أدى تفكير
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 ة علىقدر مكما حفزت األنشطة المقدمة ال ،الرياضيات في المساهمة في حل المشكالت في المجتمع

ات التي عمواد أخرى, وكذلك المشرو بالرياضيات والعالقات التي تربط  في الرياضيات إدراك العالقات

 ةصدي لمشكالت من بيئقدرة على التمروس ومواضيع الوحدة أدت دورًا فاعاًل في التم ربطها بد

( scamper) كامبرس الستراتيجيةالطالبات والتفسيرات المقدمة والحلول المقترحة وفقاً لألسئلة المحفزة 

لدراسة اتقديم حلول مركزة على حل المشكلة، وتتفق نتائج وجهت ونظمت ورتبت أفكار الطالبات نحو 

 :                                           كل من دراسةمع  )حل المشكالت( في مستوى االستدالل

(Apriliani, Suyitno and Rochmad, 2017،) (2015، الكيوميو،)  حيث أكدت تلك الدراسات على

أشار اليه ما  لمشكالت، وتتفق أيضا مع( في حل اscamper)سكامبر ةاستراتيجيفاعلية 

(Ebelre,2008 حول فاعلية استراتيجية سكامبر )(scamper) .في توليد األفكار وحل المشكالت 

 تعلقة باإلجابة عن السؤال الثانيمناقشة النتائج الم -8

استراتيجية سكامبر  الستخدام α)≤0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) دالأثر  يوجد هل

(Scamper) تنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع األساسي في تدريس مادة  على

 االعتيادية؟الرياضيات مقارنة بالطريقة 

( وجود فروق ظاهرية بين 11السؤال األول كما هو موضح في جدول) نتائجأظهرت 

قة، المرونة، ال)الط المتوسطات الحسابية ألداء طالبات الصف التاسع على اختبار التفكير االبتكاري 

البعدي اذ حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية سكامبر على متوسط واألصالة( 

 (.40.75) في األداء الكلي، وهو أعلى من متوسط المجموعة الضابطة اذ بلغ (51.66حسابي )

( α≤0.05) ق ذات داللة إحصائية عند مستوى و وجود فر  (، إلى12)النتائج في جدول  وتشير

لبعدي اواألصالة(  المرونة، الطالقة،)االبتكاري ألداء طالبات الصف التاسع على اختبار التفكير 

 ( وبمستوى داللة29.12) باختالف استراتيجية التدريس استنادًا الى قيمة )ف( المحسوبة والتي بلغت



57 
 

 حجم األثر ( أن14) وأظهرت النتائج في جدول وكانت لصالح المجموعة التجريبية.( 0.00)

 )الطالقة، المرونة، واألصالة( االبتكاري  التفكير في تنمية(Scamper) سكامبر ةاستراتيجي الستخدام

 .(02.) وبمستوى داللة (0.38) في األداء الكلي )2ηمربع إيتا) ةبلغت قيم كبيرًا اذ كان

 لى عدة أسباب كما يأتي:إيعزو الباحث هذه النتيجة و 

 الطالقة  ةأواًل: مهار 

 ةالبات المجموعة الضابطة في مهار يعزو الباحث تفوق طالبات المجموعة التجريبية على ط

الطالبات على البحث عن عدة إجابات  شجعت (scamper)سكامبر استراتيجيةى أن إل الطالقة

ن كانت غير منطقية أو واقعية إللسؤال الواحد, كما أنها حثت المعلمة على تشجيع االستجابات و 

ن ر قدر ممكن معلى توليد أكبأسئلة تحفيزية  المكون من سبع( scamper) سكامبر وشجع مخطط

قدرة الطالبات في مشروع تطوير مروحة منزلية مويتضح ذلك من خالل  ،األفكار في وقت قصير

وتعديل الزوايا  ،وتغيير االتجاه ،وتغيير الشكل ،وزيادة الحجم ،واالضافة ،والتصغير ،باستخدام التكبير

قدرة الطالبات في مشروع تطوير عجلة دراجة هوائية باستخدام منية بين أجنحة المروحة، وكذلك البي

 .مك وتعديل محاور االرتكاز...الخالتصغير والتكبير وزيادة الس

 مهاة المرونةثانيًا: 

 ةالبات المجموعة الضابطة في مهار يعزو الباحث تفوق طالبات المجموعة التجريبية على ط

التعرف على أفكار متعددة ومتنوعة حفزت  أدى إلى تبادل األنشطة بين الطالبات إلى أن مرونةال

 في مواجهة المشكالت. المرونةقدرة على مال

 مهارة األصالةثالثًا: 

( في تمنية مهارة scamper) سكامبر استراتيجيةإرجاع داللة الفروق لصالح  الباحث ويعزو

( الموضحة في سجل scamper) سكامبر التشجيعية الخيالية لمكوناتاألصالة إلى استخدام األسئلة 
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مر الذي ساعد األوالتصغير واإلضافة والحذف...إلخ،  والتكبير واالستبدالالنشاط الجماعي كالتغيير 

كار أفكار ابتقدرة الطالبات على م كار وحلول خيالية وابتكاريه ويعزز ذلكالطالبات على إنتاج أف

تخدام أسئلة باس، وتصميم شعار رياضي، وتطوير الدراجة الهوائية الكمة العمانية عيلة في مشاريأص

 .سكامبر

 المرونة(و  طالقة،ال األصالة،) نتائج هذه الدراسة في تنمية مهارات التفكير االبتكاري  وقد اتفقت

الرويثي (، Khawaldeh and Ali, 2016خوالدة وعلي ) :عدة دراسات كدراسة مع

التفكير  ميةفي تن (scamper) لى فاعلية استراتيجية سكامبرإ والتي أشارت (،2012وصبري)

( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات 2014، واختلفت مع دراسة البدري)اإلبداعي واالبتكاري 

 داللة إحصائية في اختبار التفكير اإلبداعي.

 

 والمقترحات التوصيات

 0.05)عند مستوى  دال احصائياً  أثر وجود عدم" األول بناًء على نتيجة السؤال≥(α  الستخدام

في تدريس مادة الرياضيات مقارنة  على تنمية التحصيل (Scamper)استراتيجية سكامبر 

 ."ن متوسطاً ن األثر كاإ، فحل المشكالت()االستدالل باستثناء بالطريقة االعتيادية 

 يوصي الباحث باآلتي:

الرياضيات حول استخدام استراتيجية سكامبر  ومعلمات عداد دورات تدريبية لمعلميإ  -

(Scamperفي تدريس ) حل المشكالت الرياضية. 
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كاستراتيجية تدريس في الرياضيات عند تدريس المستويات  (Scamper)استخدام سكامبر  -

د تدريس ، واستخدامها كاستراتيجية تفكير عنأو الطلبة ذوي صعوبات التحصيل المعرفية البسيطة

 يا.لومهارات التفكير العمستوى االستدالل 

 0.05)عند مستوى  دال احصائياً  كبير أثروجود  " وبناًء على نتيجة السؤال الثاني≥(α 

الطالقة، المرونة، )االبتكاري التفكير تنمية  على (Scamper)الستخدام استراتيجية سكامبر 

 .مقارنة بالطريقة االعتيادية تدريس مادة الرياضيات فيواألصالة( 

 يوصي الباحث باآلتي:

دخال مشكالت حياتية مبتكرة ومرتبطة ببيئة الطلبة عند إعلى المعلمات و  نمعلميالتشجيع  -

 الرياضيات.تدريسهم لمادة 

 ( في مناهج الرياضيات.Scamperتدريب الطلبة على استخدام استراتيجية سكامبر) -

 

 المقترحات

تلفة كالصفين العاشر والحادي مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية مخ جراء دراساتإ -

 ، ومواد دراسية أخرى.عشر

معرفية ( في متغيرات Scamperحول أثر استخدام استراتيجية سكامبر) جراء دراسات وأبحاثإ -

 .ومتغيرات وجدانية كالتوتر والقلق واالتجاه ،كالتفكير الناقد وحل المشكالت الرياضية أخرى 

متعمقة متجددة و  حياتية ربط مناهج الرياضيات بالتفكير االبتكاري من خالل طرح موضوعات -

 قة المتجددة، المياه، الروبوت والذكاء االصطناعي.في مجاالت االبتكار كالطا
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية

 .الكريمالقرآن 

، القاهرة: مجموعة النيل تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة(. 2007) ، مدحتالنصرأبو 
 العربية.

، عَمان: دار المسيرة 2، طتعليم التفكير النظرية والتطبيق(. 2010أبو جادو، صالح ونوفل، محمد)
 للنشر والتوزيع.

التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية مناهج البحث وطرق (. 2010أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال)
 ، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.2 ، طوالتربوية

 ، عَمان: دار وائل للنشر. تطور مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها(. 2010أبو زينة، فريد كامل )

في تحسين  ((Scamper(." فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات 2015، نورة )ثنيانآل 
مهارات توليد األفكار التعبير الكتابي لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة 

 .473–435( 1). 16، مجلة العلوم التربوية والنفسية "،الرياْ

 ، عَمان: ديبونو للطباعة والنشر. تعليم التفكير في الرياضيات(. 2010) ، حنانعامرآل 

في تنمية القدرات اإلبداعية ومفهوم  ((Scamperفاعلية استراتيجية (. 2006البدارين، شادي )
ماجستير غير منشورة(، جامعة  )رسالة الذات لدى عينة أردنية من طلبة صعوبات ذوي التعلم

 ، األردن. العليا، عمانعمان العربية للدراسات 

في التحصيل والتفكير  ((Scamperاستراتيجية توليد األفكار أثر استخدام (. 2014البدري، هند )
ير ماجستير غ رسالة) االبتدائياإلبداعي في مادة الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس 

 ، جمهورية العراق. المستنصرية، بغدادمنشورة(، الجامعة 
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"العالقة بين قدرات التفكير اإلبداعي وعمليات العلم والتحصيل الدراسي  (.2007) البلوشي، سليمان
في المواد الدراسية المختلفة لدى عينة من المتعلمات ذوات التحصيل الجيد والضعيف في 

 .21(82) .89-162،بالكويت المجلة التربويةالصف التاسع في سلطنة عمان"، 

استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التفكير الناقد والتحصيل  رأث (.2007) الجابري، وليد
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الرياضياتفي مقرر  الدراسي لطالب الصف األول الثانوي 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

حصيلة مفردات اللغة في تنمية  ((Scamperاستخدام برنامج  رأث (.2015الحارثي، سعيد )
)رسالة ماجستير غير  اإلنجليزية لدى طالب الصف األول المتوسط في مدينة مكة المكرمة

 المملكة العربية السعودية.  المكرمة،منشورة( جامعة أم القرى، مكة 

، دار الفكر spss(. اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام برنامج 2011حسن، عزت )
 رة.العربي، القاه

تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في (. 2001الحسيني، عبد الناصر)
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الملك سعود، الرياْ، المملكة العربية السعودية 
 المملكة العربية السعودية. 

العلوم في تنمية  لتعليم ((Scamper(. "فاعلية استراتيجية 2012الرويثي، مريم وصبري، ماهر )
راسات عربية د مجلةمهارات التفكير االبتكاري لدى موهوبات المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة"

 .ASEP) ،).1(33.)42-13 في التربية وعلم النفس

 ، السعودية: الجنادرية للنشر والتوزيع.ضعف التحصيل الطالبي المدرسي(. 2009سبيتان، فتحي )

 ، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياْ.للترويح والتحصيل(. 2004السدحان، عبد هللا )

 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.تعليم التفكير في المنهاج المدرسي(. 2005السرور، ناديا )

، يمعايير الجودة في التعليم الصف :التدريب والتدريس تطبيق تاستراتيجيا (.2017سعد، محمود )
 عَمان: دار زهدي للنشر والتوزيع.
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 على ((Scamper أثر تدريس الكيمياء في ضوء برنامج(. "2017الشهري، ابتسام وغنام، محرز)
 جلةمالتحصيل وتنمية مهارات التفكير العليا لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في مدينة أبها "

 1.(10)1-23. ،"بالبحرين العلوم التربوية والنفسية

دار الفكر  عًمان:، إعداد المعلم تنميته وتدريبه(. 2005عبد السميع، مصطفى وحوالة، سمير)
 االردني. 

عًمان: دار المسيرة  ،الخاصةطرق تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات (. 2014العبسي، محمد )
 والتوزيع.للنشر 

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. ،األطفالتعليم الرياضيات لجميع  .(2004عبيد، وليم )

، عَمان: 2، طتنمية مهارات التفكير(. 2009العتوم، عدنان والجراح، عبدالناصر وبشارة، موفق )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

عًمان: دار  ،3، طقضايا ومشكالت معاصرة في المناهج وطرق التدريس(. 2012) علي، محمد
 المسيرة للنشر والتوزيع.

 . عَمان: دار األمل للنشر والتوزيع.القياس والتقويم في العملية التدريسية(، 2000) عودة، أحمد

(. "تصميم دروس وحدة األشكال الهندسية وأنشطة مصاحبة باستخدام أدوات 2011الغامدي، منى )
خامس االبتدائي للمملكة العربية سكامبر واختبار التفكير التباعدي لطالبات الصف ال

 .625-595( 156) 2، بجامعة األزهر مجلة كلية التربيةالسعودية"، 
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 (0ملحق )
 معلمي ومعلمات الرياضيات آراءاستطالع 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،السالم 

يقوم الباحث بدراسـة اسـتطالعية للحصـول على درجة الماجسـتير بكلية التربية بجامعة الشرق 

  تحصـــيلفي تنمية ال (Scamper)األوســـط في المملكة األردنية الهاشـــمية حول "فاعلية اســـتراتيجية 

جل في ســلطنة عمان" ، ومن أ لدى طالبات الصــف التاســع والتفكير االبتكاري  الرياضــياتفي مادة 

الحصـــول على معلومات دقيقة وأولية يأمل الباحث بتعاونكم/تعاونكن أن تصـــل الدراســـة الى النتائج 

 المرجوة منها .

مالحظة : جميع البيانات المتضمنة ستعامل بسرية تامة ، ولن تستخدم اال ألغراْ البحث 

 شاكرين حسن تعاونكم/ تعاونكن.  العلمي.

 الباحث،،،

 المدرسة:.............................اسم المعلم/المعلمة)اختياري(...........................

 مالحظات أهم المشكالت الموضوع م
   الدوران 0
   خواص الدوران 8
   صورة نقطة تحت تأثير دوران 3
   تركيب تحويلين هندسيين 4
   التكبير 5
   مساحة سطح الهرم 6
   الهرمحجم  7
   مساحة سطح المخروط 2
   حجم المخروط 9
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: ما هي المشكالت المرتبطة بحياة الطالبات والتي يمكن االنطالق منها لتدريس مفاهيم أوالً 

ساسي التاسع األوموضوعات الوحدة السابعة )التحويالت الهندسية والمساحات والحجوم( في الصف 

 بمنهج الرياضيات؟

 األسئلة اآلتية:: أجب عن اً ثاني

 هل لدى طلبة الصف التاسع القدرة على توليد حلول ابتكارية للمشكالت المطرحة؟      .1

 نعم                                 ال

 ذلك؟اعط أمثلة على  بنعم،كانت االجابة  إذا

 

برأيك ما هي أهم المهارات التي يتوجب على الطلبة امتالكها الكتساب مهارات التفكير  .3

 االبتكاري؟

 التوسع في التفاصيل         -األصالة        -الطالقة         -المرونة          -  

 أخرى ).............تذكر(.   -الحساسية للمشكالت         -  

 ستراتيجياتبين اال االبتكاري منهل مارست استراتيجيات أو طرائق تدريس تعنى بالتفكير  .2

 اآلتية:

 القبعات الست     أخرى)اذكرها..(     Scamperإستراتيجية       Trizات استراتيجي      

 قدرة الطلبة على التفكير االبتكاري؟مهل تعتقد أن هناك عالقة بين التحصيل و  .2

 نعم                                 ال
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 (؟Scamperهل لديك معرفة سابقة عن إستراتيجية توليد األفكار ) .5

 ال                  نعم               

 ما هي خطوات االستراتيجية التي مارستها أثناء تدريسك؟ بنعم.إذا كانت إجابتك  .6
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 (2ملحق )
 الخطة التدريسية المحكمين علىأسماء بقائمة 

 مكان العمل التخصص اسم المحكم ورتبته األكاديمية م

مناهج وطرق تدريس الرياضيات  د. خولة بنت زاهر الحوسنية 1

 االاللرياضيات

 

 

مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال 

 سلطنة عمان /الباطنة

 

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات سالم الحراصيةبدرية بنت أ. 2

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات أ.علي بن سعيد المقبالي 3

 الرياضياتمناهج وطرق تدريس  أ.عثمان بن محمد المعمري  4

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات أ.عيسى بن خميس الخروصي 5

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات أ.حمود بن سالم السعيدي 6

 القياس والتقويم  أ. سليمان بن سيف المعمري  7

 تكنولوجيا تعليم أ. فاطمة بنت سالم الشاعر 8

 الرياضيات
 التربوي علم النفس  أ. حمد بن سالم السعدي 9

  الرياضيات
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 (3ملحق)

 في ضوء آراء المحكمين الخطة التدريسية
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 (4ملحق )
 اختباري التحصيل والتفكير االبتكاري  قائمة بأسماء المحكمين على

 مكان العمل التخصص ورتبته األكاديميةاسم المحكم  م

 كلية العلوم التربوية/وكالة الغوث مناهج وطرق تدريس الرياضيات أ.د محمد مصطفى العبسي 1

 كلية العلوم التربوية / وكالة الغوث علم نفس تربوي  أ.د انتصار خليل عشا 2

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس د. فواز شحادة  3

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية منذر قاسم أبو الشبولد.  4

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس د. تغريد المومني 5

مناهج وطرق تدريس  د. خولة بنت زاهر الحوسنية 6

 االاللرياضيات

 

مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال 

 الباطنة /سلطنة عمان

 مناهج وطرق تدريس علي بن سعيد المقبالي. أ 7

 القياس والتقويم أ. سليمان بن سيف المعمري  8

 مناهج وطرق تدريس أ. فاطمة بنت سالم الشاعر 9

 الرياضيات
 علم النفس التربوي  أ. حمد بن سالم السعدي 10

 الرياضيات
 مناهج وطرق تدريس عيسى خميس علي الخروصي 11
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 (5ملحق)
 الختبار التحصيل والمستويات المعرفيةالصورة النهائية 

 

 

 كلية العلوم التربوية                                                التخصص /المناهج وطرق التدريس

  8102_ 8107قسم اإلدارة والمناهج                                                العام الدراسي /

 الثاني                 الدراسي:الفصل 

 دراسة ةأدا تحكيم                                             

 المحترم ،،،         الفاضل / 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "أثر استخدام استراتيجية سكامبر في تنمية التحصيل في مادة الرياضيات والتفكير 

االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع في سلطنة عمان". ولكي تحقق هذه الدراسة أهدافها فقد تم إعداد االختبار 

التحصيلي ليقيس أثر االستراتيجية المذكورة على تنمية التحصيل، وبما أنكم من أهل االختصاص والخبرة في مجال 

ضع لتحديد مدى مناسبة هذه األسئلة أو عدم مناسبتها بو  التدريس، عليه يرجى التكرم باالطالع على أسئلة االختبار

شاكرين  ،وجد( في الخانة المناسبة لكل سؤال من األسئلة الموضوعة مع ذكر التعديل المقترح من قبلكم ان √إشارة )

 لكم حسن تعاملكم.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،                                    

 

 أ.د محمود عبدالرحمن الحديدي           الباحث خالد بن جمعة بن خميس الشيدي لمشرفا
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 االوزان النسبية الختبار التحصيل

 )وحدة الحجوم والمساحات(

 الموضوع
عدد الصفحات 

 )الوزن النسبي(
 االستدالل التطبيق المعرفة

 (%12) %39 10 التحويالت الهندسية

 

(19%) 

 

(8%) 

 
 (%6) %21 6 التكبير

 

(11%) 

 

(4%) 

 
 (%12) %40 11 المساحة والحجوم

 

(20%) 

 

(8%) 

 
 %20 %50 %30 %100 27 المجموع

الصياغة  الدرجة رقم السؤال والمستوى المعرفي

 اللغوية

التعديل 

 المقترح

مناسبتها 

 للمستوى 

التعديل 

 المقترح
 

 

 أوال

 

 

 

 أوالً 

     8 معرفة  (1
     8 معرفة (3
     8 تطبيق (2
     8 معرفة (2
     8 تطبيق  (5
     8 معرفة (6
     8 تطبيق (7
     8 استدالل (8
     8 استدالل (9

     8 استدالل (11
     3 معرفة (أ ثانياً 

     4 تطبيق (ب
     8 ج( استدالل     

     4 معرفة (أ ثالثاً 
     4 تطبيق (ب

     3 ج( تطبيق     
 

 رابعاً 

     5 تطبيق (أ
     3 تطبيق (ب

     8 استدالل (أ
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 درجة 111=3(*11+ االستدالل  35+التطبيق15 )المعرفةموزعة  51درجة االختبار/
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 (6)ملحق 
 معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل

 معامل التمييز
معامل 

 الصعوبة
 معامل التمييز رقم الفقرة

معامل 

 الصعوبة
 رقم الفقرة

.24 .88 11 .85 .63 1 

.57 .29 12 .73 .75 2 

.33 .40 13 .44 .41 3 

.57 .71 14 .47 .67 4 

.86 .57 15 .79 .70 5 

1 .50 16 .69 .75 6 

.64 .64 17 .69 .58 7 

.57 .50 18 .71 .54 8 

.57 .50 19 .53 .54 9 

   .57 1.62 10 

 

وقد تراوحت قيم ، (0.88 -0.41وحت بين)ويالحظ من الجدول أن قيم معامالت الصعوبة قد ترا

وتعد قيم معامالت الصعوبة والتمييز جيدة ومناسبة ألغراْ ( 1 - 0.24معامالت التمييز بين )

( وتتراوح 0.70 – 0.30( أن معامالت الصعوبة الجيدة تتراوح )2000الدراسة، فقد أشار عودة )

 (.1 - 0.30عامالت التمييز الجيدة بين )م
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 ( 7) ملحق
 الختبار التفكير االبتكاري الصورة النهائية 

 

 

 كلية العلوم التربوية                                                  التخصص /المناهج وطرق التدريس

                 8102_ 8107قسم اإلدارة والمناهج                                                العام الدراسي /

 أداة دراسة تحكيم 

 المحترم,,,            الفاضل / 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "أثر استخدام استراتيجية سكامبر في تنمية التحصيل في مادة الرياضيات والتفكير 

ختبار التفكير إعداد ا االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع في سلطنة عمان". ولكي تحقق هذه الدراسة أهدافها فقد تم

االبتكاري ليقيس أثر االستراتيجية المذكورة على تنمية التفكير االبتكاري، وبما أنكم من أهل االختصاص والخبرة في 

مجال التدريس ، عليه يرجى التكرم باالطالع على أسئلة االختبار لتحديد مدى مناسبة هذه األسئلة أو عدم مناسبتها 

خانة المناسبة لكل سؤال من األسئلة الموضوعة مع ذكر التعديل المقترح من قبلكم ان وجد ، ( في ال√بوضع إشارة )

 شاكرين لكم حسن تعاملكم.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 البيانات الشخصية للمحكم/ المحكمة.

  االسم الثالثي
  المؤهل العملي

  الوظيفة
مكان العمل والدرجة 

 العلمية

 
 التحكيم على فقرات االختبار
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 رقم النشاط

 التعديل المقترح مناسبتها للمستوى  التعديل المقترح الصياغة اللغوية

 

 

 

 

 

 

 

0     
8     
3     
4     
5     
6     
7     

 

 أوال: أهداف اختبار تورنس.

 .قياس قدرة الطلبة في مهارات الطالقة، والمرونة، واألصالة.1

.تحفيز الطلبـــة على توليـــد األفكـــار االبـــداعيـــة حول موضــــــــــــــوع مـــا أو حلول ممكنـــة للقضــــــــــــــــايـــا            2

 التي تعْر عليهم.

 .تنمية مهارات التفكير بشكل عام والتفكير اإلنتاجي بشكل خاص.3

 .تنمية مهارة توليد األفكار الجديدة, وإثارة حب االستطالع وتحمل المخاطر.4

 الطالبات في طرح التساؤالت التحفيزية المختلفة..تنمية مهارة 5

 .تنمية الخيال وخاصة الخيال االبتكاري.6
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 ثانيا: التعليمات العامة.

( الفاحصين االلتزام بالتعليمات اآلتية قبل وأثناء اجراء Torranceأوصى العالم األمريكي تورنس )

 تطبيق اختباراته:

 المخصص لالختبار من السعة ودرجة الحرارة.أن يتأكد الفاحص من مالئمة المكان .1

 أن يتأكد الفاحص من أن نسخ االختبارات الموجودة لديه تكفي العداد المفحوصين.2.

 أن يقوم الفاحص بتوفير األدوات الالزمة أثناء اجراء االختبارات ، كقلم الرصاص.3.

 يق االختبار.ة لمساعدته في تطبأن يستعين الفاحص بأحد المعلمين الذين تتوافر فيهم الثقة التام4.

 أن يتأكد الفاحص من وجود ساعة ليتمكن من إعطاء كل نشاط الوقت المحدد له.5.

 أن يستخدم الفاحص اللغة المناسبة لمستويات الطلبة المفحوصين قبل وأثناء اجراء االختبار.6.

لومات وتتضمن معأن يترك الفاحص للمفحوص حرية ملء البيانات الموجودة في أعلى الصفحة 7.

 عن المفحوص.

أن يهيئ الفاحص جو االختبار بحيث يكون شبيهًا بجو القيام ببعض األلعاب أو التفكير بحل 8.

 المشكالت.

أن يقوم الفاحص باعطاء بعض التوجيهات البسيطة والتي تعمل على اثارة نوع من الدافعية 9.

 ألداء المفحوصين.
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  تعليمات االختبار: 

 اء قراءتها بتمعن لإلجابة عنها. بار التفكير االبتكاري من سبعة أنشطة الرجيتكون اخت1. 

 ْ)الطالقة، والمرونة، واألصالة( ألغرا الهدف من االختبار قياس مهارات التفكير االبتكاري 2. 

 البحث العلمي، وليس العالمات. 

 ا الوصول ألفكار متنوعة ومميزة. يوجد إجابة خاطئة، استمتعوا أثناء اإلجابة، وحاولو  ال3. 

 ؤال من أجل توضيحه.إذا كان النشاط غير مفهوم، الرجاء الس4. 

 إجراءات تصحيح اختبار التفكير االبتكاري 

ل بحيث تعطى ك نشاط،أوال: الطالقة: تقاس بعدد األفكار التي استجاب لها المفحوص في كل 

 استجابة صحيحة عالمة واحدة.

ثانيا: المرونة: وتقاس بتنوع األفكار الصحيحة التي استجاب لها المفحوص في كل نشاط مع 

 ما يلي:مالحظة 

 الفكرة األولى ال تعطى درجة للمرونة، ألن المرونة تحول في االتجاه أو االهتمام. -

تكرار الفكرة أو التحول أو االهتمام ال يحصل المفحوص على درجة إضافية، وتعطى  -

 دة لكل تحول في االتجاه أو االهتمام.درجة واح

ثالثا: األصالة: تقاس درجة األصالة للمفحوص بناء على تكرارها بالنسبة الستجابات المفحوصين 

 ( وذلك كما يلي:0,1,2,3اآلخرين حيث تأخذ درجة من )
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 العالمة التكرارات
 0 %9أكثر من 

6%  -  8% 1 
2%  -  5% 2 

 3 %2أقل من 

 

يحصل المفحوص في كل نشاط من األنشطة الستة على درجات تفصيلية لكل مهارة من مهارات 

الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ، وتكون درجة التفكير االبتكاري عبارة عن المجموع الكلي للدرجات 

 (.Torrance,1993الثالثة التي يحصل عليها المفحوص تورنس)
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 على اختبار التفكير االبتكاري ت االباستجابات الط

 رقم الفئة الفئة الرقم
استجابات    

 األنشطة
 نسبة الشيوع التكرار

      

 

 

 جدول تصحيح اختبار التفكير االبتكاري 

 المهارة/النشاط
النشاط 

 االول

النشاط 

 الثاني

النشاط 

 الثالث

النشاط 

 الرابع

النشاط 

 الخامس

النشاط 

 السادس
 المجموع

        الطالقة

        المرونة

        األصالة

        المجموع
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 (8) ملحق
 كتاب تسهيل مهمة )جامعة الشرق األوسط(
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 (9) ملحق
 كتاب تسهيل مهمة )وزارة التربية والتعليم العمانية(

 




