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ملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام اآليباد )  ( I PADفي تنمية مهارات التفكير

اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة

العاصمة عمان .حيث استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي ،وتم اختيار أفراد الدراسة بالطريقة
القصدية التي تكونت من ( )132طالبا وطالبة من مدرسة الحصار التربوي وزعت إلى مجموعتين:

مجموعة تجريبية تكونت من ( )63طالبا وطالبة من الصف الرابع األساسي ،وتم تدريسهم مادة
الرياضيات باستخدام اآليباد ،والثانية مجموعة ضابطة تكونت من ( )69طالبا وطالبة من الصف الرابع

األساسي تم تدريسهم مادة الرياضيات بالطريقة االعتيادية.

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بين متوسطات أداء
مجموعتي الدراسة على اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة ،والمرونة) البعدي لصالح

المجموعة التجريبية التي درست مادة الرياضيات باستخدام جهاز اآليباد ،ووجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بين متوسطات درجات الطلبة تعزى لمتغير الجنس .وأوصت
الدراسة بضرورة تفعيل وأستخدام جهاز اآليباد في العملية التعليمية لما له من فاعلية في تنمية مهارات
التفكير اإلبداعي.

الكلمات المفتاحية :اآليباد ،مهارات التفكير اإلبداعي ،الرياضيات.
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Abstract
This study aimed to Know the effect of using Ipad on creative Thinking Skills in
Mathematics for fourth Grades in Private Schools in the Governorate Capital Amman. The
sample of the study was intentionally selected, and it consisted of (122) students. The
sample was distributed into two groups; the first was an qusai experimental group which
included (63) Male and female student in Al-Hassad School. They were taught mathematics
by using iPad. The second group was the control group which was taught in the traditional
way, It consisted of (69) Male and female students.

The results showed that there were statistically significant differences at the level )α=
0.05) between the mean scores of the performance of the two groups on the test of creative
thinking (fluency, originality, and elasticity) in teaching method in fauor of experimental
group that studied the mathematics by using the Ipad, and there are statistically significant
differences at the level )α=0.05) among the average scores of students attributed to
significantthe gender variable.
The study recommended that the use of the iPad in the educational process due to its
effectiveness in developing creative thinking skills.
Key words: Ipad, Mathmatics, Creative Thinking
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأسئلتها
المقدمة
مهما في المجال التعليمي ،حيث أصبح الوصول للمعلومات متاحا للجميع
لعبت التكنولوجيا دو ار ًّ
بمختلف األعمار ،والثقافات ،واللغات ،وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا التي اجتاحت العالم
بصورها المختلفة .وأثر ذلك على العملية التعليمية والتعلمية وذلك بظهور مصطلحات جديدة منها:
التعلم عن بعد ،والمقررات اإللكترونية والكثير من المصطلحات المرتبطة بتكنولوجيا التعليم ،وأصبح من
الضروري تعليم الطالب كيف يحصل على المعلومة باستخدام هذه التكنولوجيا بأقل وقت وجهد وكلفة،
كل ذلك فرض واقعا تغير فيه دور كل من المدرسة ،والمعلم ،والطالب.

وقد استفاد التعليم من الثورة التكنولوجية ،فظهر مصطلح تكنولوجيا التعليم ،وأصبح علما مستقال
له أصوله وأسسه التي ينبثق منها ،وهدفه تطوير التعليم وتحسين أداء المتعلمين من خالل االستفادة
القصوى من تقنيات المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية (العبيد ،الشايع .)2015

أصبح التعلم اإللكتروني اآلن من الوسائل الحديثة المهمة في العملية التعليمية ،ومن الضروري
تكوين صورة ورؤية واضحة عن ماهيته وأهمية استخدامه في تطور التعلم ،وماهية األدوات التي تساعد
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على تحقيق مفهومه بشكل أمثل ،بدءا من الحاسوب ،وصوال الى أحدث أدوات التكنولوجيا العصرية،
حيث يقدم برنامجا تعليميا وتدريبيا باستخدام وسائل وأدوات التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة سواء
باعتماد مبدأ التعلم الذاتي ،أو بمساعدة المعلم (الذيباني.)2008،

وقد ساهم التقدم التكنولوجي بظهور أشكال جديدة من نظم التعليم اإللكتروني التي تجاوزت نموذج
التعلم المعتمد على التقنيات السلكية ،إلى التعلم المعتمد على التقنيات الالسلكية باستخدام األجهزة
المتنقلة والتي يتم استخدامها عبر ما يسمى بمنظومة التعلم المتنقل ،مثل :استخدام الهواتف النقالة
) (Mobilوالحاسوب المحمول ) (Laptopوأجهزة الحاسوب اللوحي )( (Tabletالدرويش,عبدالعليم،
.)2017

وتعد أجهزة اآليباد ) (I PADأدوات تعلم حديثة وضرورية في عصرنا الحالي؛ لما لها من أهمية
كبيرة في زيادة التفاعل بين الطلبة ،وسهولة الوصول لمصادر المعلومات ،كما عملت على تغيير دور
المعلم من مقدم وملقن للمعلومات إلى موجه ومرشد للمتعلم ،وميسر لتعلم الذاتي ،و نظ ار لهذه المزايا
حازت التقنيات الحديثة بأهمية كبيرة في عملية التعلم ).(Salazar,2014

حيث قامت مجموعة من المدارس باالستغناء عن الحقيبة االعتيادية واستبدالها بأخرى إلكترونية
باستخدام جهاز اآليباد؛ لما له من ميزات منها :أنه يحافظ على المادة من أي تلف وامكانية الوصول
إلى أي جزء من الكتاب بلمسة واحدة على الجهاز ،وامكانية الدخول إلى شبكة اإلنترنت ،واإلضافة
والتوسع في توضيح المادة التعليمية ،عن طريق األدوات والصور) .(Karsenti&Fievez,2013وقد
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أشارت العديد من الدراسات إلى فعالية استخدام اآليباد في العملية التعليمية مثل دراسة حاجبي
( )2017التي اهتمت بقياس أثر تدريس وحدة محوسبة باستخدام اآليباد.

وتعد تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من مهارات التفكير العليا التي تعد من أولويات النظم
التعليمية المختلفة؛ لما لها من أهمية كبيرة في تكوين المبدعين الذين يشكلون بأفكارهم وانتاجهم
الحضارات المتطورة ،وتعد مادة الرياضيات من المواد األساسية التي تساعد في تنمية مهارات التفكير
ومنها (الطالقة والمرونة واألصالة)؛ ألنها تعتمد إلى التعامل مع األرقام واألشكال المختلفة والعمليات
الحسابية .إال أنها في الوقت نفسه تعتبر من المواد الصعبة التي يقلق منها معظم الطلبة والتي يعاني
في تدريسها العديد من المعلمين(أبوجمعة .)2015،لذا جاءت هذه الدراسة لتعرف على أثر استخدام
اآليباد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األساسي في
المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان.

مشكلة الدراسة
يبرز التعلم اإللكتروني كأسلوب من شأنه أن يدعم العملية التعليمية ويحولها من طور التلقين إلى
طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات ،حيث يجمع بين كل األشكال اإللكترونية للتعليم ،من خالل
استخدام أحدث الطرق باعتماد الحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها (مسلم .)2013،ولمواكبة هذا
التطور التقني يصبح دور التربية هو تنمية الطالب في الجانب المعرفي من خالل أساليب وتقنيات
متعددة (شاهين.)2011 ،
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من خالل دراسة الباحثة لتخصص تكنولوجيا التعليم ،واطالعها على استخدام اآليباد في التعليم
بشكل نظري أثار الفضول لديها الكتشاف أثر اآليباد بشكل عملي بالعملية التعليمية .ومن خالل
اطالع الباحثة على التقارير الوطنية األردنية للدراسات الدولية لمادة الرياضيات ومادة العلوم
)( (TIMSS,2015أبولبدة ،عبابنة ،الطويسي )2015 ،ودراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
) (PISA,2015تبين وجود تدني في نتائج الطلبة (أبولبدة ،عبابنة ،الطويسي )2015 ،والتي تعقد كل
أربع سنوات ،حيث أكدت نتائج الدراسة أن متوسط أداء الطلبة في الرياضيات دون المتوسط ،وحصل
األردن على الترتيب ( )36على المستوى الدولي .أما على المستوى العربي فقد كان ترتيب ( )8وبينت
النتائج اختالف تحصيل طلبة األردن في عام( )2015عما كان عليه عام( )2011لمادة الرياضيات
لصالح عام( ،)2011حيث تراجع مستوى الطلبة بمقدار( )20عالمة.

لذا قامت الباحثة بالتواصل مع مجموعة من معلمي ومعلمات مادة الرياضيات في إحدى المدارس
(الحصاد التربوي) التي تطبقاستخدام اآليباد في العملية التعليمية ،وتوصلت إلى أن هذه المادة تعتمد
على القيام بعمليات عقلية عليا تحتاج إلى مهارات تفكير إبداعية لتحقيق نتاجاتها المنشودة .وهذا أثار
مجموعة من االستفسارات حول أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ،مثل :ما أثر
استخدام اآليباد في تطبيق الطلبة ألكثر من طريقة في حل مسائل حسابية محددة؟

فالتفكير اإلبداعي يعد عملية ذهنية متطورة ،ذات أوجه متعددة ،ومما سبق اكتشفت الباحثة أن
الطلبة بحاجة لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي ،للتوصل إلى أفكار جديدة ،حيث يجب توفير
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اإلمكانات ،واألدوات ،والمواد التي تساعدهم على مواجهة الصعوبات ،وذلك بإتاحة أكبر فرصة ممكنة
للتفاعل والمناقشة باستخدام مهارات التفكير اإلبداعي ،بطريقة تتكامل مع المناهج التربوية.

وتشير الدراسات إلى أن استخدام اآليباد في العملية التعليمية ينتج عنه العديد من ااإليجابيات،
حيث أوصت دراسات سابقة على إجراء المزيد من البحوث للتأكد من أثر استخدام اآليباد في العملية
التعليمية مثل دراسة العقاد ( )2015والتي حثت على تفعيل استخدام تطبيقات المختبر الجاف المدعم
بالحاسوب اللوحي في تدريس العلوم؛ لما له من أثر كبير في إثارة دافعية الطلبة نحو التعلم ،كما حثت
الدراسة على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة أثر استخدام اآليباد في مواد دراسية أخرى .أما
دراسة قطش( )2015حيث أوصت باستخدام اآليباد في تدريس الرياضيات ،وبضرورة استخدام اآليباد
في تعلم الرياضيات وتعليمها .ودراسة السعايدة ( )2015التي أوصت بدمج اآليباد في التعليم على
الصفوف جميعها ،ودراسة أبو نحلة ( )2018التي أوصت بتعريف معلمات الرياضيات بمفهوم مهارات
التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة ،والمرونة) وكيفية تنميتها ،وممارستها داخل الغرفة الصفية،
واجراء المزيد من الدارسات لمعرفة أثر استخدام استراتيجيات تدريسية تكنولوجية حديثة على التفكير
اإلبداعي ،وعليه جاءت هذه الدراسة تلبية لهذه التوصيات.

ومن هنا جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في
مادة الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان .
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هدف الدراسة
تهدف الدراسة التعرف على أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة
الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان.

التعرف على الداللة االحصائية لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي للمجموعتين
التجريبية والضابطة في مهارات التفكير االبداعي.

أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة من خالل استخدام أداة تكنولوجية حديثة في التعليم المتمثلة في اآليباد ويمكن
تحديد هذه األهمية من خالل الجانبين النظري والتطبيقي.

ففي المجال النظري فهي تساعد في إثراء المكتبة العربية واألردنية بأهمية استخدام جهاز اآليباد
بالعملية التعليمية؛ وبالنهوض بالمسيرة التعليمية ،لما له من خصائص ومميزات ،وايجاد الحلول
للمشكالت التي يواجهها التعليم بمواكبة التطور التكنولوجي واالستفادة منه ،إضافة إلى أنها تضيف
مصد ار جديدا يعزز المكتبة العربية حيث يمكن أن تكون هذه الدراسة إطا ار مرجعيا للباحثين في األدب
التربوي،أن موضوع التفكيراالبداعي من المواضيع المهمة باالبحاث التربوية.

وفي المجال التطبيقي قد تساعد في توجيه اهتمام القائمين على وضع السياسات في و ازرة التربية
والتعليم إلى ضرورة استخدام جهاز اآليباد لتحسين أداء الطلبة ،وتجاوز نقاط الضعف ،وتعزيز نقاط
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وقدرت استخدام اآليباد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي للطلبة ،كما قد
ا
القوة من خالل معرفة مدى
تتوصل الى توصيات تساعد القائمين على العملية التعليمية من مديرين ومدرسين بتطوير المسيرة
التعليمية ،قد تساهم نتائج هذه الدراسة من خالل جمع البيانات والمعلومات توجيه أنظار المعلمين
ومديري المدارس والمشرفين التربويين إلى استخدام اآليباد في العملية التعليمية لتنمية مهارات التفكير
لدى الطلبة ،وقد تشجع الباحثين لعمل المزيد من الدراسات حول استخدام اآليباد في التعلم والتعليم على
مجتمعات أخرى.

أسئلة الدراسة وفرضياتها
تتمثل أسئلة الدراسة بما يلي:
 -1مااا أثاار اسااتخدام اآليباااد فااي تنميااة مهااارات التفكياار اإلبااداعي فااي مااادة الرياضاايات لاادى طلبااة
الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟
-2مااا أثاار اسااتخدام اآليباااد فااي تنميااة مه اارات التفكياار اإلبااداعي فااي مااادة الرياضاايات لاادى طلبااة
الصااف ال اربااع األساسااي فااي الماادارس الخاصااة فااي محافظااة العاصاامة عمااان بحسااب متغياار
الجنس؟
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وتسعى هذه الدراسة إلى اختبار صحة الفرضيتين اآلتيتين:
ال يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الدالااة ( )α=0.05بااين متوسااطي درجااات طلبااةالمجموع ااة التجريبي ااة ،والمجموع ااة الض ااابطة ف ااي اختب ااار التفكي اار اإلب ااداعي البع اادي تع اازى لطريق ااة
التدريس ( استخدام اآليباد  -الطريقة االعتيادية ).
 ال يوج ااد ف اارق ذو دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى الدال ااة ( )α=0.05ب ااين متوس ااطي درج ااات طلب ااةالمجموع ااة التجريبي ااة ،والمجموع ااة الض ااابطة ف ااي اختب ااار التفكي اار اإلب ااداعي البع اادي تع اازى لمتغيا ار
الجنس.

حدود الدراسة
تحددت الدراسة بالحدود االتية:

الحد الموضوعي :الوحدة الثانية االعداد الكلية والوحدة الثالثة الكسور العشرية من كتاب الرياضيات
للصف الرابع األساسي .

الحد المكاني :مدارس الحصاد التربوي في محافظة العاصمة عمان /لواء القويسمة .

الحد الزماني :الفصل الدراسي األول للعام الدراسي .2020/2019
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الحد البشري :طلبة الصف الرابع األساسي في مدارس الحصاد التربوي في العاصمة عمان /لواء
القويسمة.

محددات الدراسة
يعتمد تعميم نتائج هذه الدراسة على مدى صدق أداة جماع البياناات وثباتهاا ،وعلاى اساتجابة أفاراد
العيناة بدقااة وموضااوعية أداة الد ارسااة ،ومادى تمثياال العينااة لمجتمااع الد ارساة الااذي سااحبت منااه وان نتااائج
الدراسة ال يمكن تعميمها إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة ،وعلى المجتمعات المماثلة.

مصطلحات الدراسة
تناولت الدراسة الحالية المصطلحات اآلتية:
اآليباااد :هااو عبااارة عاان جهاااز لااوحي ص انع ماان قب ال شااركة آباال وتاام إصااداره فااي ابرياال ،2010
ويعم اال الجه اااز بنظ ااام  ،IOSويس ااتخدم شاش ااة اللم ااس المتع اادد ،لتش ااغيل ع اادة أنا اواع م اان الوس ااائط م اان
ض ا ا ا ا اامنها :الص ا ا ا ا ااحف ،المج ا ا ا ا ااالت ،الكت ا ا ا ا ااب الرقمي ا ا ا ا ا اة ،الكت ا ا ا ا ااب النص ا ا ا ا ااية ،الفي ا ا ا ا ااديو ،الموساا ا ا ا اايقى،
واأللعاب ).(Huber,2012
ويعرفاه )  :(Gliksman, 2013بأناه كمبياوتر لاوحي وهاو مصاطلح يطلاق علاى الجيال الجدياد
ماان األجهازة اإللكترونيااة الحديثااة التااي جمعاات بااين صاافات الحاسااوب المحمااول والهاااتف النقااال ،ويمكاان
القااول إن اآليباااد :عبااارة عاان لوحااة خفيفااة يصاال ساامكها إلااى نصااف بوصااة تقريب اا ،وماان خاللااه يمكاان
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الدخول إلى اإلنترنت ،ومتابعة البريد اإللكتروني ،واألفالم ،وغيرها من اإلمكانات التي يمكن استخدامها
عن طريق البرامج الموجودة على متجر أبل على اإلنترنت .
وتعرفه الباحثاة إجرائياا بأناه :جهااز لاوحي بحجام الكتااب ،خفياف الاوزن تقريباا ،وذو ساعة تخزينياة
عالية ،يستطيع الطالب استخدامه في تعلم مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي.

التفكير اإلبداعي
يعرف هوينج ) (Honig, 2001التفكير اإلبداعي ب :التفكير المتشعب الذي يقوم على تجزئة
األفكار ،وتصميم روابط ،وادخال أفكار جديدة تعمل على تزويده بنواتج جديدة من خالل التفاعل
الذهني بين الفرد وما يكتسبه من خبرات.

وتعرفه الباحثة إجرائيا بأناه :الدرجاة التاي ساوف يحصال عليهاا الطلباة فاي كال مهاارة مان مهاارات
التفكير اإلبداعي في اختبار التفكيراالبداعي لمادة الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األساسي.

مهارات التفكير اإلبداعي
الطالقة يرى كل من سعادة والصباغ ( )2013أن الطالقة :هي القدرة على توليد وانتاج عدد كبير
وهائل من البدائل أو الخيارات أو األفكار ،عند االستجابة لمثير ما .والسرعة والسهولة في توليد هذه
األفكار ،وهي عملية تذكر لمهارات قد تعلمها وحفظها في السابق.
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وتعرف الباحثة الطالقة إج ارئيا :أنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس تاورانس والتاي
تشير الى تقديم حلول متعددة للمشكالت ،مع التركيز على عاملي السرعة والسهولة في طرحها.
المرونااة :وهااي قاادرة الفاارد علااى تغيياار وجهااة الاانظ وتبااديل اتجاااه التفكياار حساابما يتطلاب الموقااف،
وهي تمثل الجانب النوعي في االبتكار واإلبداع ( جروان.) 2008 ،
وتعرف الباحثة المرونة إجر ًّ
ائيا :إنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس تاورانس والتاي
تشير الى التنوع في الحلول والخطوات.
األصااااالة :تشا اامل الج ا ادة ،والحداثا ااة ،والن ا ادرة ،وتتحا اادد بكميا ااة الخب ا ارات الشخصا ااية الذاتيا ااة للفا اارد
(جروان.)2008،
وتعرف الباحثة األصالة إجر ًّ
ائيا :بأنها لدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس تورانس
والتي تشير على إنشاء األفكار غير المألوفة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضمن هذا الفصل عرضا لألدب النظري والدراسات السابقة ،حيث يتناول األدب النظري من
محورين المحور األول يتضمن جهاز اآليباد ) (I PADوأهميتة في العملية التعليمية ومبررات
استخدامه في العملية التعليمية ومعوقات استخدام جهاز اآليباد في العملية التعليمية ،والمحور الثاني
ويتضمن التفكير اإلبداعي وأهمية التفكير االبداعي ،ومهارات التفكير اإلبداعي ،ومعوقات التفكير
اإلبداعي .أما الدراسات السابقة فقد احتوت على الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة
بموضوع الدراسة.

أول :األدب النظري
المحور األول :جهاز اآليباد )(I PAD
نشأةُ اآليباد ) ،(I PADتاريخ األ لواح:
مرت صناعة األلواح بعدة مراحل ،حيث جاءت في البداية على شكل ألواح طينية في بالد
سومر ،وأشور ،وبابل ،ثم طورها اإلغريق والرومان باستبدالها بألواح شمعية ،حتى مطلع القرون
الوسطى حيث قام الصينيون بصنع الورق الذي انتقل للمسلمين عن طريق التجارة (المهيري)2010،
ومع التطور الذي شهده العالم كان من المهم إيجاد طريقة ووسيلة لحفظ المعلومات من التلف والضياع
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فجاء الحاسوب اللوحي في بداية عام ( )1968كفكرة على يد عالم الحاسوب ( ألن كاي ) الذي وضع
تصور لحاسوب أسماه ( داينابوك ) ،وكان هدف الحاسوب تعليمي ،وتم عمل بحث بعنوان" :
الحاسوب الشخصي لكل األطفال من كل األعمار " ،وضع فيه مواصفات ومقاييس لجهاز
(داينابوك) ،وكانت الحواسيب في ذلك الوقت تصنع للمؤسسات وليس لألفراد (الشمراني.)2013 ،
حيث انتشر جهاز اآليباد منذ عام(  )2010على شكل ثالث أشكال ومسميات وهي:
آيباد ) (I PADويبلغ قطره )(9.70بوصة ،وجهاز آيباد برو ) (I PAD PROويحتوي على ثالثة
أحجام ) (10.5بوصة )11( ،بوصة )12.9( ،بوصة ،ويتصف بمعالجة سريعة ،ويعتمد على لوحة
مفاتيح ذكية ،باإلضافة أنه يستخدم ) (USB-cبدال من ( )Lightningلشحن جهاز اآليباد ،آيباد
ميني ) (I PAD MINIيتوفر بحجم ( )7.90بوصة ولم يتم عمل أي تحديث له منذ عام 2015
()Nations,2019

آلية عمل جهاز اآليباد
يعمل جهاز ( )I PADكمركز وسائط متكامل ،حيث يحتوي على منظم للصور والفيديوهات
ومشغل للموسيقى .وتتضمن أجهزة اآليباد ذاكرة داخلية بسعة تصل إلى ( )64جيجابايت ،وهي قادرة
على تخزين الصور ،والموسيقى ،ومقاطع األفالم عالية الدقة والجودة .ويقوم البرنامج الموجود من
خالل ) (AppStoreبإجراء عمليات تحرير لمقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها باستخدام كامي ار
اآليباد؛ كما يوجد تطبيقات أخرى كأستيديو الموسيقى المحملة ،وتعديل المحتوى الصوتي ،باإلضافة
إلى ذلك يمكنك استخدام جهاز اآليباد ( )I PADلقراءة العديد من اإلصدارات اإللكترونية مثل :الكتب،
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والمجالت ،والصحف .كما يتيح جهاز اآليباد إمكانية التصفح عن طريق اإلنترنت
).(Papiewski,2019

استخدام اآليباد في التعليم
يعمل اآليباد على تطوير مهارة االتصال داخل الغرف الصفية من خالل تطبيق مهارة الكتابة
على جهاز اآليباد للتواصل بين الطلبة ،ويعمل اآليباد على تحفيز وتعزيز العمل الجماعي عن طريق
طرح المعلم أحد الموضوعات ،وقيام الطلبة بجمع معلومات عنه ،كما يمكن ممارسة الخبرات التي ال
يمكن تطبيقها في الغرف الصفية االعتيادية (صالح.)2013،
وباستخدام اآليباد يتم إيصال المحتوى اإللكتروني ،وتوجيه المتعلم ،وادارة التعلم ،والتفاعالت
الصفية :وهي أي نشاط يقوم به المعلم مع الطالب داخل الغرفة الصفية من كالم وأفعال ،بهدف
التواصل ،وتبادل األفكار ،وكلما زاد مقدار التفاعل زاد اندفاع الطلبة نحو التعلم (علي.)2017،

مميزات استخدام جهاز اآليباد في التعليم
يتميز جهاز اآليباد بامتالكه مجموعة من اإلمكانات المتوفرة في الحواسيب الثابتة و المحمولة،
باإلضافة إلى تميزه عن غيره من األجهزة بالشاشة التي تعمل باللمس ،وسهولة تحميل التطبيقات من
شبكة اإلنترنت ،حيث تتوفر التطبيقات بأسعار رمزية أو مجانية ،باإلضافة إلى تحميل الكتب الرقمية
المدعومة بوظائف متعددة مثل :الحصول على معاني الكلمات ،والنطق ،واضافة المالحظات أو
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التظليل ،ويتوفر في بعض النصوص الرقمية ميزة الصوت القارئ ،والصور المتحركة ،والصور ثالثية
األبعاد ،ومقاطع الفيديو ،والتحكم اليدوي بالنص .ويقوم اآليباد بدعم التعلم في أي وقت وأي مكان في
ضوء ما هو موجود في المدارس التي تعتمد على الحواسيب الثابتة الموجودة في المختبرات
)(Hutchison,Beschorner & Schmidt-Crawford,2012

مبررات استخدام جهاز اآليباد في العملية التعليمية
يعتبر جهاز اآليباد من أهم األدوات المستخدمة في إدارة الصفوف الدراسية بالنسبة للمعلم ،كما
يساعد المعلم على التواصل الدائم مع الطلبة ،والتواصل مع أولياء األمور واطالعهم على أهم
مستجدات العملية التعليمية بالمدرسة ،كما أنه من خالل اآليباد يستطيع المعلم أن يقوم بإضافة المناهج
الدراسية الرقمية ،وتسجيل الحضور والغياب لطلبة ومغادرتهم ،وتقييم آدائهم ،حيث برزت أهمية
استخدام اآليباد بكونه جزءا من أدوات التعلم بدال من أن يكون وسيلة ترفيهية حيث أن برامج وتطبيقات
اآليباد تزيد من دافعية الطالب نحو التعلم ) ،(Huber,2012كما يقوم بالتغلب على مشاكل التعلم
االعتيادي ،المتمثلة بقلة الموارد الالزمة لتقديم المادة التعليمية ،ومحدودية فرص التعلم (عبد العاطي،
.)2015
قامت مؤسسة بيرسون ( )2012باستطالع بعنوان " :الطلبة واألجهزة اللوحية " لعام ()2012
جاء االستطالع لفهم طبيعة استخدام طلبة الجامعات والمدارس للتعلم المتنقل ،ورؤيتهم حول أحدث
األجهزة المتوفرة لديهم .وكان يتضمن المسح اإللكتروني ( )1206طالبا من الجامعة ،و( )204من
طالب المدارس في أمريكا .وأظهرت نتائج االستطالع إلى أن ( )%25من الطلبة يمتلكون حواسيب
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لوحية بزيادة ثالثة أضعاف العام الماضي ،ويرى ( )%90من الطلبة أن الحواسيب اللوحية ال تقل
أهميتها في التعليم عن االستخدام الشخصي ،كما يعتقد ( )%63من الطلبة أن الحواسيب اللوحية
سوف تحل محل الكتب الورقية بشكل كامل خالل الفترة القادمة .وأن ( )%70من الطلبة يفضلون
استخدام الحاسوب اللوحي في القراءة ). (Pearson Foundation,2012

بعض معيقات استخدام اآليباد في الغرفة الصفية
على الرغم من مميزات استخدام اآليباد في التعليم ،إال أنه يوجد بعض المعيقات التي تؤثر
استخدام اآليباد في الغرفة الصفية ،ومن أهم هذه األسباب كما أشار إليها (عبد العاطي )2015 ،كثرة
ألصناف والموديالت ،هذا يؤدي إلى وجود تفاوت في قدرات األجهزة ،ويعد عدم توافر شبكة اإلنترنت
في المدارس من أهم المعيقات الستخدام اآليباد ،وعدم تصميم المناهج المستخدمة عن طريق اآليباد
هي عقبة أخرى .ومن أهم المعيقات أيضا عدم تأهيل المعلمين وتدريبهم الستخدام اآليباد في التعليم.
ووجود فروق في قدرات األجهزة ،حيث تختلف من جهاز إلى آخر )(Ozguc&Cavkaytar,2014؛
إضافة إلى تكلفة امتالكها والتي تمكن العديد من الطلبة من الوصول للمعلومات بشكل سريع يفوق بقية
الطلبة؛ وذلك المتالكهم أجهزة ذات قدرات عالية ،مما يحرم الطلبة اآلخرين من عملية المشاركة
الصفية ،وعدم إمكانية تشغيل جهاز اآليباد لفترات طويلة؛ وذلك بسبب انتهاء الشحن؛ مما يؤدي إلى
إعادة الشحن خالل الفترة الدراسية ويؤدي ذلك إلى تعطل الطالب عن التعلم ،أو عدم توفر البنية
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التحتية إلعادة الشحن للطلبة جميعهم ) ،(Thinley,Reye&Geva,2014وسهولة فقدانها ،أو سرقتها
مقارنة باألجهزة األخرى (الرويلي.)2014 ،
ويمكن تفادي أو تجاوز هذه المعيقات في مدارس الحصاد؛ وذلك لتوافر البنية التحتية ،ووجود
كادر من المعلمين المؤهلين على كيفية استخدام اآليباد في العملية التعليمية.

المحور الثاني :التفكير اإلبداعي
تعريف اإلبداع
اإلبداع لغة :هو مصدر الفعل أبدع ،بمعنى اخترع أو ابتكر على غير مثال سابق ،وجاء في
الموسوعة الفلسفية العربية المشار إليها في (جروان )2009 ،تعريف اإلبداع على أنه إنتاج شيء جديد
أو انتاج عناصر موجودة مسبقا بصورة جديدة في إحدى المجاالت كالعلوم والفنون واألدب.
وقام ( شواهين )2005،بتعريف اإلبداع :على أنه مزيج بين القدرات ،والخصائص الفردية التي
إذا ما وجدت البيئة المناسبة يمكن أن تنمي العمليات العقلية لتنتج أعماال أصيلة وجديدة.
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تعريف التفكير اإلبداعي
حظي مفهوم التفكير اإلبداعي باهتمام الكثير من الباحثين خالل السنوات السابقة ،كما زادت
الدراسات التي تناولت مفهوم اإلبداع والتفكير اإلبداعي من حيث عناصره األساسية ،وأنواعه،
ومكوناته ،ومراحل العملية اإلبداعية ومعوقاتها والعوامل المؤثرة فيها ،مثل تجارب (تورانس وجيلفورد)
في الخمسينيات وغيرها من الدراسات التي جاءت الحقا (السرور.)2002،
ويعرفه (سعادة :)2015 ،بأنه عملية ذهنية يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات التي يواجها بهدف
فهم وتقصي عناصر الموقف؛ من أجل الوصول إلى فهم حدث ،أو تصميم جديد يحقق حال لمشكلة،
أو انتاج شيء جديد ذو قيمة بالنسبة له أو للمجتمع.
كما يعرفه (جروان :)2008 ،بأنه نشاط ذهني هادف توجهه ارادة قوية في البحث عن حلول،
أو التوصل إلى نتائج جديدة لم تكن معروفة مسبقا.

سمات الشخص المبدع
للمبدعين سمات نفسية وشخصية اتفق العلماء عليها في موضع واختلفوا في موضع آخر .وقد
وجد عند دراسة سمات المبدعين ،أن لديهم فضول االطالع ،واالستفسار ،واالستكشاف
(الهويدي ،)2004،كما يتصف الشخص المبدع بعدة ميزات وصفات كما أشار إليها (عامر)2005 ،
فهو مستقل وشجاع ،ولديه القدرة على قيادة المجموعات واألفراد ،ويعمل على إلهام من حوله ،واسع
األفق ،ويقوم بطرح الكثير من االستفسارات والتساؤالت ،وأنه يميل االبتعاد عن ما هو تقليدي،
واستخدام أنماط جديدة تمتاز بالطالقة ،والمرونة ،واألصالة .وترى (شقير )2006 ،أنه يمتاز بامتالكه
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قدرة عالية من الذكاء الذي يمكنه من تنويع األفكار .ويشير (بادوي (Badawy,2001 ،إلى
الخصائص التي يتميز بها المبدع عن الشخص العادي ،فالمبدع أكثر فاعليةو ديناميكية في عمله،
ويكون ميوله نحو التسلط و التمركز.

مراحل العملية اإلبداعية:
تمر العملية اإلبداعية بثالث مراحل وهي (الطيطي:)2007،
 المرحلة األولى :مرحلة تكوين الفرضية ،تبدأ هذه المرحلة بعد االستعداد ،وتنتهي بفرضية أو خطةأو فكرة جديدة.
 المرحلة الثانية :مرحلة اختبار الفرضية ،وفي هذه المرحلة يتم فحص الفكرة ،أو الفرضية واختبارهابكل دقة.
 المرحلة الثالثة :مرحلة التوصل إلى النتائج ،وفيها يتم االستفادة من المعلومات والخبرات فيالوصول على النتائج والتوصل إليها.

أهمية التفكير اإلبداعي
من أهم أهداف التربية والتعليم تتمثل في تنمية مهارات الطلبة في التفكير اإلبداعي ،إذ أن تنمية
التفكير اإلبداعي عند الطلبة يعينهم على التغلب على تحديات الحياة التي تواجههم ،وان التفكير
اإلبداعي ليس عملية عشوائية ولكنها عملية ذهنية منظمة تحتاج إلى تدريب وممارسة متكررة حتى
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يصل المتعلم إلى نتائج جيدة ،فمن خالل التفكير اإلبداعي يتعلم األفراد الكثير عن طريق استخدام كل
من التجربة ،واالكتشاف ،والتطبيق ،وطرح األسئلة (العياصرة.)2013 ،

مهارات التفكير اإلبداعي
ومن المهارات الرئيسة التي يمكن أن تنمي التفكير عن طريق التدريب :مهارة الطالقة ،واألصالة،
والمرونة.
كبير من البدائل ،والمترادفات ،والخيارات،
ا
 الطالقة :وهي السرعة والسهولة التي تنتج عدداأوالحلول ،أو األفكار ،أو االستعالمات ،أو المشكالت ،عند االستجابة لحدث ما ،وهي عملية
تذكر ،واستدعاء لمعلومات ،أو خبرات موجودة سبقا لدى المتعلم(جروان ،)2008 ،وعرف (خير
اهلل )2009،الطالقة :بأنها السرعة ،أو السهولة في إصدار األفكار أو الحلول للمشكالت بما
يتناسب مع متطلبات البيئة الواقعية ،بحيث تكون األفكار منظمة ودقيقة وصادرة عن معرفة،
وتقاس الطالقة بالمقدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الحلول أو األفكار في وقت محدد .كما
تمثل الطالقة الجانب الكمي من االبتكار.
-

المرونة :هي مهارة التفكير في المشكلة بصورة مختلفة وغير تقليدية ،وهي درجة السهولة التي
يعبر بها الشخص عن حدث معين ،أو وجهة نظر محددة ،وعدم التحيز لفكرة معينة
(السرور .)2002،فالمرونة عكس الجمود الذهني ،الذي يقصد به تبني أنماط ذهنية محددة مسبقا،
وغير قابلة للتغيير حسب ما تستدعي الحاجة (الحيلة.)2002،

 األصالة :وهي القدرة على انتاج أفكار جديدة ،ونادرة ،ومفيدة ،وغير مرتبطة بأفكار سابقة .وهيإنتاج غير مألوف وبعيد المدى (السرور.)2002 ،
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أما (عبد العزيز )2006،فيعرف األصالة بأنها الجدة ،والتفرد ،وتمثل العمل المشترك بين معظم
التعريفات التي تركز على النتائج اإلبداعية للحكم على مستوى اإلبداع واألصالة ،ويمكن قياسها عن
طريق قياس كمية االستجابات غير المألوفة.

معيقات التفكير اإلبداعي
هنالك مجموعة من المعيقات و العقبات التي تقف دون تنمية التفكير اإلبداعي لدى التالميذ
ومن أهمها:
 المعوقات األسرية :حيث تعد من أهم وأقوى المؤثرات التي تؤثر على شخصية الطفل ،ومنهاانخفاض المستوى المعيشي لألسرة ،والمستوى التعليمي للوالدين واهمالهم الهتمامات ورغبات
األبناء (المطيري.)2014 ،
 المعوقات الشخصية :وهي ضعف الشخصية ،وعدم الثقة بالنفس وامتثال لآلخرين ،والتسرع فياتخاذ الق اررات وقلة الوعي بالمثيرات البيئية (حمودة.)2000 ،
 المعيقات العاطفية :وهي تتعارض مع حرية استكشاف ومعالجة األفكار ،ومع قدراتنا على وضعالمفاهيم بمرونة وطالقة ،وتمنع إيصال األفكار لآلخرين بشكل يالقي القبول والرضا
(العياصرة.)2013،
 المعيقات المتعلقة بالمدرسة :تشتمل على المعلم وما يحمله من ثقافة ،وطرق تدريس ،واتجاهاتوأفكار نحو مهنة التعليم ،وعالقته بالتالميذ ،وكذلك فاعلية اإلدارة المدرسية وسياساتها ،وأساليبها
القيادية ،ودورها في تشجييع التالميذ على اكتساب مهارات التفكير (الهويدي ،)2004 ،وعدم
تشجيع الطلبة على التفكير واستخدام قدراتهم العقلية المتنوعة (أبوحماد.)2017،
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ثانياً :الدراسات السابقة ذات الصلة
يتناول هذا البند عرضا للبحوث والدراسات السابقة والتي أجريت في مجال استخدام اآليباد ،والتي
تمت االستفادة منها في إجراء هذا البحث ،حيث قامت الباحثة باالطالع على عدد من الدراسات
العربية واألجنبية السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ،والتي تم عرضها من األقدم لألحدث ،وجاءت في
محورين :المحور األول :اآليباد في التعليم ،أما المحور الثاني :يتعلق بالتفكير اإلبداعي.
المحور األول :الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام اليباد في التعليم.

قام كل من شاو وبلاوك وجيسانيس ) (Chou,Block&Jesness,2014بد ارساة للكشاف عان أثار
توظيااف جهاااز اآليباااد فااي أنشااطة التعلاايم فااي ماادراس الغاارب األوسااط فااي )،(USAوتاام اسااتخدام الماانهج
شاابه التجريبااي  ،وكاناات أداة الد ارسااة المقابلااة وتاادوين المالحظااات ،حيااث تاام توزيااع ( )40جهاااز آيباااد
على الطلبة إلشراكهم في عملية التعلم ،وجاءت النتائج لتأكد أهمية جهااز اآليبااد فاي العملياة التعليمياة،
وأهمي ااة تفعيله ااا ف ااي الفص ااول الد ارس ااية ،حي ااث أظه اار الط ااالب اهتم ااامهم الكبي اار للعمليا اة التعليميا اة عن ااد
استخدامهم جهاز اآليباد في األنشطة الصفية.

وأجرى الرويلي ( )2014دراسة هدفت تعرف فعالية اساتخدام الحاساوب اللاوحي فاي تنمياة تحصايل
طالب الصف الرابع االبتدائي في الرياضيات التي تم تطبيقها في السعودية ،وتشكلت عينة الدراسة مان
مجمااوعتين :األولااى :تجريبيااة تاام تدريسااها باسااتخدام الحاسااوب اللااوحي ،والمجموعااة الثانيااة :ضااابطة تاام
تدريسااها بالطريقااة االعتياديااة ،وت ام اسااتخدام الماانهج شاابه التجريبااي ،وتمثل ات أداة الد ارسااة باختبااار قبلااي
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وبعدي ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ،لصالح المجموعة التجريبية
(التي استخدمت الحاسوب اللوحي في العملية التعليمية).

وأجرى الزيد (  )2015دراسة حول أثار اساتخدام جهااز اآليبااد كوسايلة فاي تنمياة الدافعياة لإلنجااز
لاادى طااالب الصااف التاسااع بدولااة الكوياات ،واسااتخدم الباحااث الماانهج شاابه التجريبااي حيااث تكوناات عينااة
الد ارسااة ماان ( )100طالااب وطالبااة ماان طااالب الصااف التاسااع ،وتاام تقساايمهم إلااى مجمااوعتين :أحاادها
مجموعااة تجريبيااة بواقااع ( )50طالبااا وطالبااة ،واألخاارى مجموع اة ضااابطة بواقااع ( )50طالبااا وطالبااة،
ودرس اات المجموع ااة التجريبي ااة اس ااتخدام جه اااز اآليب اااد ف ااي الفص اال ،وق ااد درس اات المجموع ااة الض ااابطة
بالطريقة االعتيادية ،واستخدمت الدراسة في االستبانة كأداة للدراسة  ،وأشارت نتائج الدراسة إلاى وجاود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.001بينما مستوى درجات المجموعة التجريبية التي درست
باسااتخدام جهاااز اآليباااد ومتوسااط درجااات المجموعااة الضااابطة التااي درساات بالطريقااة التقليديااة تتطلااب
ار حيااث اتضااح أن مااا
دافعيااة لإلنجاااز ،وكااان الفاارق لصااالح المجموعااة التجريبيااة ،وكااان حجاام األثاار كبيا ا
يعادل  %65تقريبا من التغير في الدافعية لإلنجااز تعاود إلاى تاأثير اساتخدام جهااز اآليبااد فاي التادريس
لدى المجموعة التجريبية.

وهدفت دراسة العباد اللطياف(  )2015هادفت إلاى تحدياد أثار اساتخدام الحاساوب اللاوحي (اآليبااد)
في تنمياة التصاور المكااني والتحصايل لادى طاالب الصاف الثاامن األساساي فاي مبحاث الرياضايات فاي
األردن ،وق ااام الباح ااث بتطبي ااق الم اانهج ش اابه التجريب ااي ،واعتم ااد عل ااى تص ااميم المجم ااوعتين :التجريبي ااة
والضااابطة ،وأجريات الد ارسااة فاي عمااان فااي ماادارس الحصاااد التربااوي ،حيااث قااام الباحااث بتطااوير وحاادة
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المجساامات ماان كتاااب الصااف الثااامن وقااام بإعااداد اختبااار للتصااور المكاااني واختبااار لقياااس التحصاايل،
وج اااءت توص اايات الد ارس ااة بض اارورة اإلهتم ااام باس ااتخدام الحاس ااوب ف ااي العمليا اة التعليميا اة التعلميا اة ف ااي
الرياضيات ،وتنمية التصاور المكااني ،كماا توصاي الد ارساة بتطاوير تطبيقاات خاصاة بالحاساوب اللاوحي
لتعليم الرياضايات والماواد األخارى باللغاة العربياة ،باإلضاافة إلاى دماج الحاساوب اللاوحي فاي الممارساات
التعليمية التعلمية داخل الغرف الصفية.

وجاااءت د ارسااة (الس اعايدة )2015 ،حيااث هاادفت إلااى استقصاااء أثاار التاادريس باسااتخدام الحاسااوب
اللااوحي (اآليباااد) فااي التحصاايل الد ارسااي لمااادة العلااوم ،وتنميااة مهااارات الااتعلم الااذاتي لاادى طلبااة الصااف
السااادس األساسااي ،تكوناات عينااة الد ارسااة الخاص اة ماان شااعبتين اختيرتااا عش اوائيا ماان إحاادى الماادارس
الخاصا اة ف ااي عما اان شا اكلت إح ااداهما المجموع ااة التجريبي ااة وع ااددها ( )24طالب ااة ،بينم ااا شا اكلت الثاني ااة
المجموعة الضابطة وعددها ( )32طالبة .تام إعاداد اختباار تحصايلي مكاون مان ( )30ساؤاال ،ومقيااس
مهارات التعلم الذاتي مكون من ( )30فقارة لقيااس أثار التادريس باساتخدام اآليبااد فاي التحصايل الد ارساي
وتنمية مهارات التعلم الذاتي ألفراد العيناة ،اظهارت نتاائج الد ارساة وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين
متوسطي درجات التحصيل الدراسي ،والدرجات على مقيااس مهاارات الاتعلم الاذاتي تعازى لمتغيار طريقاة
التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد.

كما قامت العرميطي (  )2015بدراسة أثر استخدام التعلم النقال واللوح التفاعلي في تحصيل طلبة
الصااف السااابع فااي مااادة الرياضاايات فااي األردن ،وتاام اسااتخدام الماانهج شاابه التجريبااي فااي هااذه الد ارسااة،
حيث شملت عينة الدراسة ( )120طالبا وطالبة من طلبة الصف الساابع األساساي فاي مادارس الحصااد
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التربااوي ،وتاام تقساايمهم إلااى مجمااوعتين :مجموعااة تجريبي اة أولااى وتكوناات ماان ( )60طالبااا وطالبااة وتاام
استخدام اآليباد ،ومجموعة تجريبية ثانية وتكونت من ( )60طالبا وطالباة وتام اساتخدام اللاوح التفااعلي،
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باعداد اختبار تحصيلي مكون من )(25فقرة اختيار مان متعادد،
حيااث أظهاارت النتااائج أن اه ال توجااد أي اة فااروق بااين الطريقااة األول اى والطريقااة الثانيااة فااي التاادريس ،كمااا
أظهاارت النتااائج عاادم وجااود فااروق تعااود لمتغي ار الجاانس ،أو التفاعاال بااين الطريقااة والجاانس ،كمااا أك ادت
النتائج وجود أثر على التحصيل لكل طريقة وحدها .

وج اااءت د ارس ااة (م ااانجو (Mango,2015 ،بالبح ااث ع اان ت ااأثير اس ااتخدام جه اااز اآليب اااد ف ااي تعلا ام
اللغااات األجنبي اة فااي جامعااة ساااوث ويس ات فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة ،وتاام تطبيااق الماانهج شاابه
تجريبااي ،وتمثل ات أداة جمااع المعلومااات باالسااتبانة ،وكاناات عينااة الد ارسااة ماان ( )35طالبااا م ان فصاالين
دراسيين في السنة األولى ،وتام اساتخدام اآليبااد مان قبال الطاالب مارة واحادة فاي األسابوع لمادة 45-30
دقيقة خالل مدة عشرة أساابيع ،وجااءت نتاائج الد ارساة بفاعلياة اساتخدام اآليبااد فاي تعزياز الاتعلم النشاط،
والمشاركة الفعالة في الفصول الدراسية.

وأجاارت الهديااة ( )2016د ارسااة لتعاارف ماادى فاعلي اة اسااتخدام جهاااز اآليباااد ماان خااالل اسااتراتيجية
التعلم التعااوني إلكسااب الطلباة المهاارات العقلياة واألدائياة فاي ماادة االجتماعياات ،وتام اساتخدام المانهج
شاابه التجريبااي ،وتمثلاات عينااة الد ارسااة ب ( )48طالبااة ماان الصااف الثااامن فااي ماادارس التعلاايم العااام فااي
دولة الكويت ،تم تقسايمهن إلاى مجماوعتين :األولاى :مجموعاة تجريبياة تام تدريساهن باساتخدام الحاساوب
اللوحي في التعلم التعاوني ،والثانية :مجموعة ضاابطة ،تام تدريساها بالطريقاة االعتيادياة للاتعلم التعااوني
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التقلياادي .وتمثلاات أدوات الد ارسااة فااي اختبااار قبلااي وبعاادي؛ لقياااس المهااارات العقليااة واألدائيااة .أظهاارت
النتاائج وجااود فاروق ذات داللااة إحصاائية بااين متوسااطي المجماوعتين التجريبيااة والضاابطة فااي المهااارات
العقليا اة ف ااي االختب ااار البع اادي لصا االح المجموع ااة التجريبي ااة ،ووج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين
متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات األدائية في االختبار البعدي لصاالح المجموعاة
التجريبية.

وتناولاات د ارسااة (الااديحاني )2016 ،معرفااة واقااع اسااتخدام اآليباااد فااي العملي اة التعليمي اة ماان وجهااة
نظر المعلمين ،والمشرفين التربويين في الكويت ،وتم استخدام المنهج شبه التجريباي ،وتام اختياار العيناة
بالطريقااة العنقوديااة وتحدياادها بالطريقااة العشاوائية حيااث بلغاات

)(500طالبااا وطالبااة و ) (100معلاام

ومعلماة و ) (50مادي ار وماديرة ،وكانات أداة الد ارساة االساتبانة مكوناة مان ( )50فقارة موزعاة علاى أربعاة
مجاااالت هااي :مجااال تقياايم المحتااوى المقاادم ماان خااالل اآليباااد ،ومجااال تقياايم اسااتخدام المعلمااين لآليباااد،
ومجااال تقياايم اسااتخدام المعلمااين لآليباااد ،ومجااال ممي ازات اسااتخدام اآليباااد فااي التعلاايم ،حيااث أظهاارت
النتائج أن درجاة تقيايم اساتخدام اآليبااد فاي العملياة التعليمياة مان وجهاة نظار المعلماين والمشارفين كانات
مرتفعة.

وقااام (محمااد )2017 ،بد ارسااة أثاار اسااتخدام اآليباااد فااي تحصاايل طلبااة الصااف الخااامس فااي مبحااث
التربية اإلسالمية واتجاهاتهم نحوه ،وقام الباحث باستخدام المنهج التجريبي ،وتكونت العينة مان ()104
طالب تم اختيارهم بالطريقة القصدية من مدرسة الحصاد في العاصمة عمان ،حيث قام الباحث بإعاداد
برمجي اة تعليمي اة؛ لتاادريس بعااض الموضااوعات المقااررة ماان خااالل اسااتخدام اآليباااد ،وتاام اعااداد اختبااار
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تحصاايلي ومقياااس اتجاهااات لقياااس اتجاهااات الطلبااة نحااو الااتعلم باسااتخدام اآليباااد ،وأظهاارت النتااائج أن
اتجاهااات الطلب ااة نح ااو اس ااتخدام اآليب اااد ف ااي التعل اايم ج اااءت إيجابيا اة وبدرج ااة مرتفع ااة ،وأوص اات الد ارس ااة
باالهتمااام بالبيئااة الصاافية وتهيئتهااا؛ لتكااون مناساابة لتطبيااق التقنيااات الحديثااة فااي التعلاايم ،ومنهااا التعلاايم
باستخدام اآليباد.
وقاماات (حاااجبي )2017 ،بد ارسااة أثاار تاادريس وحاادة محوساابة رياضا ًّايا باسااتخدام الحاسااوب اللااوحي
في تحصيل الصف العاشر في مادة الرياضيات ،وتحسين الدافعية نحو تعلمهاا ،تام تطبياق المانهج شابه
التجريبي ،حيث تكونت أفراد الدراسة من ( )39طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي تم اختيارهن
بطريقة قصادية مان مادارس الكلياة العلمياة اإلساالمية فاي عماان ،وتام تقسايمهن إلاى مجماوعتين :األولاى
مجموعااة تجريبيااة مكونااة م اان ( )19طالبااة ،واألخاارى مجموعااة ض ااابطة عاادد أفرادهااا ( )20طالبااة ت اام
تدريس ااهن بالطريق ااة االعتيادي ااة ،وق ااد تما ات حوس اابة وح اادة اإلحص اااء واالحتم اااالت وف ااق معي اااري ال ااربط
والتمثيل الرياضي ،واساتخدام االختباار التحصايلي فاي وحادة اإلحصااء و االحتمااالت ،ومقيااس الدافعياة
نح ااو تعلا ام الرياض اايات لجم ااع البيان ااات ،وكان اات نتيج ااة الد ارس ااة وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ف ااي
تحصاايل الطالبااات ودافعيااتهن نحااو تعل ام الرياضاايات لصااالح المجموعااة التجريبيااة التااي درساات الوحاادة
المحوسبة باستخدام الحاسوب اللوحي.

كم ااا قام اات بج اااد(  )2017بد ارس ااة ه اادفت إل ااى تع اارف درج ااة اس ااتخدام معلم ااي التربي ااة اإلس ااالمية
للحاسوب اللوحي في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظارهم ،وتام اساتخدام المانهج الوصافي
المسااحي وذلااك باسااتخدام االسااتبانة لجمااع البيانااات ماان أف اراد عينااة الد ارسااة ،حيااث تكوناات ماان معلمااي
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ومعلمااات التربيااة اإلسااالمية للمرحلااة المتوسااطة جماايعهم فااي منطقااة األحماادي بدولااة الكوياات وعااددهم
( )561معلما ااا ومعلما ااة ،وتا اام اختيا ااار عينا ااة عش ا اوائية عا ااددها ( )169معلم ا اا ومعلما ااة لما ااادة التربيا ااة
اإلسالمية.

كما جاءت دراسة صالح( )2018لمعرفة درجة استخدام طلبة جامعة آل البيت لجهاز اآليباد في
اكتساب مهارات اللغة اإلنجليزية ومعيقات استخدامه من وجهة نظرهم ،وتم استخدام المنهج الوصفي
المسحي ،وتمثلت أداة الدراسة باالستبانة ،وتكونت العينة من ( )360طالبا وطالبة من طلبة جامعة آل
البيت ،واشادة التوصيات بضرورة أن تقرر الجامعة استخدام جهاز اآليباد في العملية التعليمية في كافة
التخصصات التي تدرسها.

المحور الثاني :الدراسات السابقة المتعلقة بتنمية مهارة التفكير اإلبداعي

وفااي مجااال التفكياار اإلبااداعي فق اد تناول ات د ارسااة غااولي واوزنيجااي ( Gulay & Ozsevges
 ),2015تحديد مستويات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي فاي تركياا .وتام اساتخدام
األساالوب الوصاافي ،وكاناات عينااة الد ارسااة تحتااوي علااى ( )20مجموعااة ماان الطااالب الااذين يدرسااون فااي
منطقة ريزي ،وقام الباحثان باستخدام اختباار اإلباداع العلماي لتحدياد مساتويات التفكيار اإلباداعي بقيااس
مهااارات التفكياار اإلبااداعي ،وجاااءت التوصاايات باسااتخدام اختبااار التفكياار اإلبااداعي العلمااي فااي البيئااات
التعليمية لما له من آثار على تحصيل الطلبة.
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وأجرى سنر وتركوتااس ) )Sener , Turk & Tas, ,2015دارساة هادفت إلاى معرفاة أثار التعلايم
من خالل المشاريع على التفكير اإلبداعي لدى طالب المدارس الثانوية واتجاهاتهم نحو تعلم العلوم في
تركيااا .وتاام اسااتخدام الماانهج شاابه التجريبااي ،وكااان مجتمااع الد ارسااة يتكااون ماان ( )50طالب اا ش ااركوا فااي
مشروع التربية الطبيعية ،وقام البااحثون بتشاكيل مجموعاة واحادة وكانات نتاائج الد ارساة أن المشاروع كاان
فعاال في زيادة مواقف الطلبة اتجاه موضوع العلوم ومستويات التفكير اإلبداعي.

وجاءت دراسة العدوان(  )2015بعنوان أثر استخدام برمجية وسائط متعاددة لماادة العلاوم الحياتياة
ف ااي التفكي اار اإلبا ااداعي ل اادى طالبا ااات الص ااف العاشا اار األساس ااي فا ااي عما اان ،ولتحقيا ااق ه اادف الد ارساااة
اس ااتخدمت الباحث ااة الم اانهج ش اابه التجريب ااي ،باس ااتخدام مجم ااوعتين :هم ااا المجموع ااة التجريبيا اة والت ااي ت اام
تدريسها باستخدام برمجية الوساائط المتعاددة والتاي تكونات مان( )21طالباة ،والمجموعاة الضاابطة والتاي
ت اام تدريس ااها دون البرمجيا اة ب اال بالطريق ااة االعتيادي ااة والت ااي تكون اات م اان ( )19طالب ااة ت اام اختي ااار كلتا اا
المجمااوعتين بالطريقااة العشاوائية ،وتاام اسااتخدام اختبااار التفكياار االبااداعي الصااورة اللفظيااة (أ) واختبااار
تحصيلي ،وقد أشارت النتيجة لوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست
بواسطة الوسائط المتعددة.

وق ااد ج اااءت د ارس ااة القاض ااي وآخ اارون ( )2016والت ااي ته اادف إل ااى معرف ااة فاعليا اة مق اارر التفكي اار
اإلبداعي في تطاوير القادرات اإلبداعياة لادى عيناة مان الطلباة فاي جامعاة المملكاة بمملكاة البحارين ،وتام
اس ااتخدام الم اانهج ش اابه التجريب ااي ،وتض اامن مجتما ااع الد ارس ااة م اان ( )371طالبا اا و( )375طالب ااة ،وتا اام
اختيارهم بالطريقة القصدية ،حيث تم تطبيق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الشكلي على عينة الدراسة
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بصورة قبلية وبعدية ،لمعرفاة مادى تاأثير فاعلياة مقارر التفكيار اإلباداعي علاى أفاراد العيناة .وجااءت أهام
التوصاايات باسااتم اررية جامعااة المملكااة بتاادريس مقااررات التفكياار اإلبااداعي والعماال علااى تطااوير المناااهج
بين الحين واآلخر.

وأجاارى (العقيلااي )2016 ،د ارسااة فااي فاعلياة تاادريس الااتعلم المسااتند إلااى الاادماغ فااي تنميااة مهااارات
التفكير اإلبداعي والدافعية للتعلم لدى الطالب الموهوبين بمحافظة جرش ،حيث استخدم الباحث المنهج
شاابه التجريبااي ،وتاام اختيااار عينااة ماان ( )60طالب اا ماان الطلبااة الموهااوبين الااذين يدرسااون فااي المركااز
الريادي للمتفوقين والموهوبين بمحافظة جارش ،وتام تقسايمهم إلاى مجماوعتين :األولاى تجريبياة ،والثانياة
مجموعااة ضااابطة ،وتاام تطبيااق أدوات الد ارسااة علاايهم والتااي تكوناات ماان ) (20فق ارة موزعااة علااى ثالثااة
مهارات ومقياس الدافعية لتعلم وتكون من ) )44فقرة موزعة على سته أبعاد .

وفي ساحل العاج ،أجارى أهانادو ( )Ahando,2016د ارساة هادفت إلاى معرفاة أهام معيقاات تنمياة
التفكي اار اإلب ااداعي ل اادى تالمي ااذ المرحل ااة األساس ااية ف ااي م اادارس ك ااوت ديف ااوار م اان وجه ااة نظ اار م ااديريها
ومعلميها ،حيث تام اساتخدام المانهج الوصافي المساحي باساتخدام أداة جماع المعلوماات االساتبانة ،والتاي
تتضمن ( )45فقرة مقسمة إلى أربعة أجزاء :األولى :معيقات متعلقة بالتالمياذ ،والثانياة :معيقاات متعلقاة
بالمعلم ،والثالثاة :معيقاات متعلقاة باالمنهج الد ارساي ،والرابعاة :معيقاات متعلقاة بالبيئاة التعليمياة .وتكونات
ادير و( )96معلم اا .وجاااءت أهاام المعيقااات فقاادان ثقااة الطلبااة
العينااة ماان ( )114شخص اا ماانهم ( )18ما ا
ألنفسهم مان أهام المعيقاات؛ وذلاك يعاود إلاى ميال المعلماين الساتخدام ط ارئاق التادريس التقليدياة ،وتركياز
أهداف المحتوى الدراسي على الجانب المعرفي دون المهاري.
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وجاءت أبو نحلة( )2018دراسة بعنوان أثر استخدام اللوح التفاعلي في التفكير اإلبداعي فاي ماادة
الرياضيات لادى طالباات الصاف الثاامن فاي األردن ،حياث تام اساتخدام المانهج الشابه التجريباي وتكونات
عين ااة الد ارس ااة الت ااي ت اام اختياره ااا بالطريق ااة القص اادية م اان ( )41طالبا اة م اان الص ااف الث ااامن م اان مدرس ااة
قرط اااج ،وت اام توزي ااع عين ااة الد ارس ااة بالطريق ااة العشا اوائية إل ااى مجم ااوعتين :تجريبيا اة وض ااابطة ،واس ااتخدام
الدراسة اختبار التفكيار اإلباداعي (اختباار تاورانس الصاور الشاكلية ب) فاي التطبياق القبلاي والبعادي بعاد
التأكاد مان صادقه وثباتاه .وأظهارت النتاائج وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى ))α≥ 1.15
بين متوسطي أداة أداء مجموعتي الدارسة على اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة ،والمرونة)
البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست مادة الرياضيات باستخدام اللوح التفاعلي.

وأجرى كل من فرج اهلل وسايدام) )2018د ارساة لمعرفاة تاأثير اساتخدام "قبعاات التفكيار السات" علاى
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طاالب الصاف الساادس المتفاوقين فاي
الرياضايات فااي مدينااة غازة ،اسااتخدم الباحثااان المنهاااج شابه التجريبااي ،وكااان مجتمااع الد ارسااة يتكااون ماان
مجموع ااة تجريبيا اة مكون ااة م اان ( )33طالبا اا ،وت اام اس ااتخدام اختب ااار لقي اااس مه ااارات التفكي اار اإلب ااداعي،
ومقيااس لالتجاهااات نحااو ماادة الرياضاايات .وكاناات نتاائج الد ارسااة تشااير إلاى أن هناااك فروقاا ذات داللااة
إحص ااائية ب ااين المق اااييس م ااا قب اال وم ااا بع ااد ف ااي مه ااارات التفكي اار اإلب ااداعي ومقي اااس االتجاه ااات نح ااو
الرياضيات.

وقاماات العميشااات ( )2019ب اإجراء د ارسااة لمعرفااة فاعليااة اسااتخدام تطبيااق تااودو ماااث ( Todo
 )Mathفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية في ماادة الرياضايات ،حياث تام
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استخدام المنهج شبه التجريباي ،وتضامن مجتماع الد ارساة ( )59طالباا وطالباة مان مدرساة الكلياة العلمياة
اإلسااالمية ،تاام اختيااار العينااة بالطريقااة القصاادية ،وتكون ات العينااة التجريبي اة ماان ( )26طالب اا وطالبااة تاام
تدريسهم بتطبياق تاودو مااث ،والمجموعاة الضاابطة مان ( )26طالباا وطالباة والتاي تام تدريساها بالطريقاة
االعتيادية ،استخدمت بطاقة المالحظة الختبار التفكير االباداعي ،وجااءت نتيجاة الد ارساة وجاود فاروق
ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )a<0.05بين متوسطي أداء مجموعتي الد ارساة لصاالح المجموعاة
التجريبية.

تعقيب على الدراسات السابقة:
المحور األول :اآليباد
قامت الباحثة بعرض عدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية التاي تناولات موضاوع اآليبااد فاي
التعلاايم ،حيااث وجاادت أن هنالااك اخااتالف األهااداف فااي تلااك الد ارسااات ،فبعضااها هاادف إلااى معرفااة أثاار
استخدام اآليباد في تنمية مهارة أو عادة مهاارات ،مثال د ارساة الزياد ) ،)2015ود ارساة ماانجو )،)2015
وبعضها هدف إلى اكتشاف أثار اساتخدام اآليبااد فاي التحصايل ،مثال :د ارساة الرويلاي) ،)2014ود ارساة
السااعايدة (  ، )2015ود ارسااة محمااد) ،)2017وبعضااها هاادف إلااى معرفااة درجااة اسااتخدام اآليباااد فااي
العمليا اة التعليميا اة ،مث اال :د ارس ااة ش ااو وبل ااوك وجيس اانيس) ،)2014ود ارس ااة ال اادجاني ،)2016)،ود ارس ااة
(بجاد.)2017،
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وتتفااق الد ارسااة الحاليااة مااع العديااد ماان الد ارسااات السااابقة ماان حيااث المنهجيااة ،حيااث ساايتم اسااتخدام
المنهج شبه التجريبي ،مثل :دراسة الزيد ) ،)2015ودراسة حاجبي) .)2017وتتشاابه فاي عيناة الد ارساة
المتمثلة في طلبة المدارس ،مثل دراسة شو وبلوك وجيسانيس) ،)2014ود ارساة الزياد ) ،)2015ود ارساة
السعايدة ) ،)2015وفي المادة التعليمية وهاي ماادة الرياضايات ،مثال :د ارساة الرويلاي) ،)2014ود ارساة
حاجبي).)2017
واختلف اات الد ارس ااة الحالي ااة م ااع بع ااض الد ارس ااات الس ااابقة م اان حي ااث اله اادف؛ مث اال :د ارس ااة الهديا اة
) ،)2016والتااي هاادفت إلااى معرفااة ماادى فاعليااة اسااتخدام جهاااز اآليباااد ماان خااالل اسااتراتيجية الااتعلم
التعاااوني ،كااذلك اختلفاات مااع د ارسااة حاااجبي) )2017والتااي هاادفت لمعرفااة أثاار تاادريس وحاادة محوساابة
ر ًّ
ياضيا باستخدام الحاسوب اللاوحي فاي تحصايل الصاف العاشار فاي ماادة الرياضايات وتحساين الدافعياة
نحو التعلم.
واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة ،بتحديد مشكلة الدراسة ،واالطاالع علاى المنهجياة المالئماة
لهااذه الد ارسااة ،وتحديااد العينااة ،وفااي صااياغة فرضاايات الد ارسااة ،والتعاارف إلااى العديااد ماان الم ارجااع ذات
الصلة بموضوع الدراسة.

المحور الثاني :الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير اإلبداعي
عرضاات الباحثااة مجموعااة ماان الد ارسااات الس اابقة التااي تناولاات مهااارات التفكياار اإلبااداعي والحظاات
تنااوع أهااداف الد ارسااات ،فبعضااها جاااء للكشااف عاان فاعلياة نمااوذج تدريسااي أو برنااامج مفتااوح أو مشااروع
تعليماي ،مثاال :د ارسااة سانر وتاارك وتاااس ) ،)2015ود ارساة العاادوان ) ،)2015ود ارسااة العقيلااي))2016
ود ارس ا ا ااة العميش ا ا ااات) ،)2019ومنه ا ا ااا م ا ا ااا ج ا ا اااء لتط ا ا ااوير ق ا ا اادرات إبداعيا ا ا اة ،مث ا ا اال :د ارس ا ا ااة القاض ا ا ااي
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وآخ ا اارون) ،)2016ومنه ا ااا م ا ااا ج ا اااء للكش ا ااف ع ا اان معيق ا ااات تنمي ا ااة التفكي ا اار اإلب ا ااداعي ،مث ا اال :د ارس ا ااة
أحاندو).)2016
واتفقاات الد ارسااة الحالي اة مااع بعااض ماان الد ارسااات الس اابقة ماان حيااث المنهجي اة ،حيااث اس ااتخدمت
الم ا ا اانهج ش ا ا اابه التجريب ا ا ااي ،مث ا ا اال :د ارس ا ا ااة العقيل ا ا ااي ( )2016ود ارس ا ا ااة أب ا ا ااو نحل ا ا ااة) ،)2018ود ارس ا ا ااة
العميشات ،)2019)،وتشابه في المادة التعليمية وهي مادة الرياضيات ،مثل :د ارساة (العادوان،)2015،
ودراسة غولي واوزنيجي( ،)2015ودراسة أبو نحلة) ،)2018ود ارساة فارج اهلل وسايدام) ،)2018ود ارساة
(العميشات .)2019،واستخدامها الختبار تورانس كأداة للوصول للنتائج ،مثل دراسة أبو نحلة)،)2018
وما ا اان حي ا ا اث مكا ا ااان الد ارسا ا ااة فا ا ااي العاصا ا اامة عما ا ااان ،مثا ا اال :ود ارسا ا ااة أبا ا ااو نحلا ا ااة) ،)2018ود ارسا ا ااة
العميشات)2019)،
وتميزت هذه الدراسة بأنها أول دراسة  -على حد علم الباحثة  -هدفت لتقصي أثر استخدام اآليباد
في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي.

كما تميزت هذه الدارسة بأنها ألقات الضاوء علاى أهمياة اساتخدام االيبااد فاي تعلايم ماادة الرياضايات
للصف الرابع االساسي.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتضمن هذا الفصل وصفا لمنهجية الدراسة التي قامت الباحثة باتباعها في تنفيذ هذه الدراسة ،وذلك من
خالل تحديد منهجية الدراسة ،ومجتمعها ،والعينة التي تم تنفيذ الدراسة عليها واألدوات التي قامت
الباحثة باستخدامها ،ومتغيرات الدراسة ،والمعالجة اإلحصائية التي استخدمتها في تحليل بيانات الدراسة
للوصول إلى نتائجها.

منهج الدراسة
استنادا إلى طبيعة البحث ،اعتمدت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،باستخدام مجموعتين هما :المجموعة
التجريبية والتي تم تدريسها باستخدام جهاز اآليباد ،والمجموعة الضابطة والتي تم تدريسها بالطريقة
االعتيادية (دون استخدام جهاز اآليباد).

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة
عمان ،خالل الفصل الدراسي األول .2020-2019
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أفراد الدراسة
نظر لصعوبة إجراء الدراسة على كافة مجتمعها ،تم اختيار مدرسة واحدة وهي (مدرسة الحصاد
ا
التربوي) بطريقة قصدية لسببين :األول :بسبب توفر البيئة التعليمية المناسبة لتطبيق أداة الدراسة
المتمثلة في توافر جهاز اآليباد ،وحماس كل من اإلدارة ومعلمة المادة إلجراء الدراسة ،والثاني :كون
الباحثة تقيم بالقرب من المدرسة ،مما سهل متابعة الباحثة إجراء الدراسة التجريبية.

وتم تحديد المجموعة التجريبية حيث تكونت من ( )63طالبا وطالبة ،والمجموعة الضابطة من
( )69طالبا وطالبة بالطريقة العشوائية البسيطة لتطبيق الدراسة.

أداة الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة بتطبيق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الشكل (ب) لقياس
مهارات التفكير اإلبداعي لدى أفراد عينة الدراسة ،حيث تضمن ثالثة أنشطة وهي( :بناء الصور،
األشكال الناقصة ،األشكال المتكررة).

صدق األداة
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين األسئلة والمهارات
المتعلقة بها ،ويبين الجدول ( )1قيم معامالت االرتباط بين الفقرات ،واألداء على مهارة األصالة.
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جدول()1
معامالت الرتباط لفقرات مهارة األصالة ومستوى الدللة
الفقرة( النشاط)

معامل الرتباط

مستوى الدللة

النشاط 1

0.852

** 0.00

النشاط 2

0.536

** 0.041

النشاط 3

0.890

** 0.000

** وتعني دالة إحصائيًّا عند ()α=0.05

ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند ) ،)α=0.05حيث
وصلت قيمة معامل ارتباط النشاط األول مع األداء الكلي على مهارة األصالة ( ،)0.852ومعامل
ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة األصالة ( ،)0.536ومعامل ارتباط النشاط الثالث مع
األداء الكلي على مهارة األصالة ( )0.890وهذه القيم دالة عند ()α=0.05وهذا يؤكد صدق االتساق
الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة األصالة.
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جدول()2
معامالت الرتباط لفقرات مهارة المرونة ومستوى الدللة
الفقرة( النشاط)

معامل الرتباط

مستوى الدللة

النشاط 2

0.697

** 0.012

النشاط 3

0.930

** 0.000

** وتعني دالة إحصائيًّا عند ()α=0.05
ويالحظ من النتائج وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند ( )α=0.05حيث وصلت
قيمة معامل ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة المرونة ( ،)0.697ومعامل ارتباط

النشاط الثالث مع األداء الكلي على مهارة المرونة ( ،)0.930وهذه القيم دالة عند )(a=0.05وهذا
يؤكد صدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة المرونة.
جدول()3
معامالت الرتباط لفقرات مهارة الطالقة ومستوى الدللة
الفقرة( النشاط)

معامل الرتباط

مستوى الدللة

النشاط 2

0.775

** 0.003

النشاط 3

0.626

** 0.029

** وتعني دالة إحصائيًّا عند()a=0.05
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ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند ( )a=0.05حيث

بلغت قيمة معامل ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة الطالقة ( ،)0.775ومعامل ارتباط
النشاط الثالث مع األداء الكلي على مهارة الطالقة ( ،)0.626وهذه القيم دالة عند ) )a=0.05وهذا
يؤكد صدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة الطالقة.

ثبات أداة الدراسة
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة
حيث تكونت من ) (22طالبا وطالبة ،وتم حساب معامل الثبات بطريقتين:طريقة إعادة تطبق االختبار
( )test –retestحيث تم تطبيق االختبار على عينة االستطالعية المشار إليها سابقا ،وبعد مرور
أسبوعين تم إعادته مرة أخرى على نفس العينة وبين الجدول رقم( )4قيم معامالت ثبات اإلعادة،
وطريقة ثبات المصححين حيث تم تصحيح االختبار من قبل مصحح أخر غير الباحثة ويبين الجدول
رقم ( )5قيم معامالت ثبات التصحيح.

جدول()4
معامالت ثبات اإلعادة لكل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي والدرجة الكلية
مهارات التفكير اإلبداعي

معامل ثبات اإلعادة

مهارة األصالة

0.803

مهارة المرونة

0.823

مهارة الطالقة

0.902

الدرجة الكلية

0.871
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ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ثبات مرتفعة وهذا يؤكد دقة أداة الدراسة ومناسبتها
للتطبيق ،حيث بلغت قيمة الثبات .0.871

جدول()5
معامالت ثبات التصحيح لكل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي والدرجة الكلية بين الباحثة و
مصحح آخر

مهارات التفكير اإلبداعي

معامل ثبات المصححين

مهارة األصالة

0.820

مهارة المرونة

0.849

مهارة الطالقة

0.919

الدرجة الكلية

0.851

ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ثبات مرتفعة نسبيا ،وهذا يؤكد دقة أداة الدراسة
ومناسبتها للتطبيق ،باإلضافة إلى كون األداة "اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي" مقننة ومطبقة على
مستوى عالمي ،فهو يعد من االختبارات التي تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة.

متغيرات الدراسة
 -1المتغير المستقل (طريقة التدريس) وله مستويان:
 استخدام جهاز اآليباد . -الطريقة االعتيادية (دون استخدام جهاز اآليباد)
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 -2المتغير المستقل (الجنس) وله مستويان:
ذكور.إناث. -3المتغير التابع :أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى
طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان.

تصميم الدراسة

O1

×

O1

G

O1

-

O1

C

حيث أن:
  :Gالمجموعة التجريبية.  :Cالمجموعة الضابطة.  :O1القياس القبلي والبعدي في اختبار التفكير اإلبداعي للمجموعتين التجريبية والضابطة. × :التدريس باستخدام جهاز اآليباد. :- -التدريس بالطريقة االعتيادية.
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إجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باتباع اإلجراءات اآلتية:
-

تحديد مشكلة الدراسة و أثراء المشكلة بالرجوع الى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
اآليباد والتفكير االبداعي.

 إعداد إطار نظري يغطي موضوع جهاز اآليباد من حيث مفهومه ،نشأته ،أهمية استخدامه فيالعملية التعليمية وغيرها.
 االطالع على منهاج مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي ،وتحديد الوحدات الدراسية التيسيتم تدريسها باستخدام جهاز اآليباد.
 تبني اختبار تورانس للتفكير االبداعي الشكلي (ب) المترجم إلى اللغة العربية (سيفالدين.)2016،
 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط. أفراد الدراسة ،وقد اختيرت مدرسة الحصاد التربوي بطريقة قصدية. التنسيق مع معلمة مادة الرياضيات للصف الرابع لتطبيق االختبار القبلي للمجموعة الضابطةوالمجموعة التجريبية.
 تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة خالل الفصل الدراسياألول.2020-2019
 تطبيق االختبار البعدي على المجموعتين الضابطة والتجريبية. جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة. إدخال البيانات في الحاسوب للقيام بالمعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج الرزماإلحصائية ( )SPSSبغرض التوصل إلى النتائج.
 عرض النتائج ومناقشتها. -تقديم المقترحات وكتابة توصيات مناسبة تتفق مع نتائج الدراسة التي تم الوصول إليها.
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المعالجة اإلحصائية
استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية اآلتية:
 معامالت االتساق الداخلي للتحقق من صدق االختبار. حساب ثبات االختبار باستخدام ) ،(TEST-retestوطريقة ثبات المصححين. اختبار (ت)  Indepent Samples t Testلقياس التكافؤ بين المجموعتين. تحليل التباين المصاحب)( One way ANCOVA -حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ،التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام اآليباد في
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس

الخاصة في محافظة العاصمة عمان.

وللتحقااق ماان تكااافؤ مجمااوعتي الد ارسااة (التجريبيااة والض اابطة) قباال تطبيااق التجربااة ،قاماات الباحثااة
باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين والمعروف باسم ( )t-testويبين الجدول( )6نتائج التحليل:
الجدول ( ) 6

اختبار "ت" ( )t-testلعينتين مستقلتين
المجموعة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة

المهارة
األصالة
المرونة
الطالقة
الكلي

العدد

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

63

15.58

1.65

69

15.68

1.70

63

9.72

0.77

69

9.66

0.76

63

11.23

1.31

69

11.43

1.09

63

36.53

2.13

69

36.77

2.28

قيمة (ت)
0.339
0.469

درجات الحرية
130
130

مستوى
الدللة

0.735
0.640

0.947

130

0.345

0.060

130

0.952

ويالحظ من نتائج التحليل عدم وجود فروق في األداء القبلي بين مجموعتي الدراسة حيث كانت
جميع قيم (ت) غير دالة عند ( )α=0.05وهذا يؤكد تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة.
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النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
"ما أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع
األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟"
 لإلجابااة عاان الس اؤال األول ،واختبااار الفرضااية المتعلقااة بااه (ال يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية عناادمسااتوى الدالااة ( )α=0.05بااين متوسااطي درجااات طلبااة المجموعااة التجريبياة والمجموعااة الضااابطة
ف ا ااي اختب ا ااار التفكي ا اار اإلب ا ااداعي البع ا اادي تع ا اازى لطريق ا ااة الت ا اادريس (اس ا ااتخدام اآليب ا اااد  -الطريق ا ااة
الرباع علاى
االعتيادية) ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارياة ألداء طلباة الصاف ا
اختبااار التفكياار اإلبااداعي (الطالقااة ،واألصااالة ،والمرون ااة) القبلااي والبعاادي فااي مااادة الرياض اايات،
ويبين الجدول ) (7ذلك.
الجدول )(7

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف الرابع على اختبار التفكير اإلبداعي
القبلي والبعدي في مادة الرياضيات
قبلي
المجموعة

التجريبية
Ipad

الضابطة

العتيادية

العدد

63

69

بعدي

المهارة

المتوسط

الحسابي

المعياري

الطالقة

11.23

1.31

28.21

األصالة

15.58

1.65

30.99

11.45

المرونة

9.72

0.77

20.98

9.39

المجموع الكلي

36.79

2.10

80.18

28.03

الطالقة

11.43

1.09

11.40

1.09

األصالة

15.68

1.70

16.83

1.70

المرونة

9.66

0.76

13.86

0.76

المجموع الكلي

36.77

2.28

42.09

2.28

النحراف

النحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري
7.60
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يبين الجدول ) (7وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف الرابع في

اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة ،والمرونة) ،وفي المجموع الكلي الختبار التفكير
اإلبداعي ،حيث حصلت المجموعة التجريبية على متوسط حسابي بلغ ) (80.18وهو أعلى من

المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة االعتيادية إذ بلغ).(42.09

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )α=0.05تم تطبيق تحليل التباين المصاحب ) (ANCOVAوكانت نتائج
تحليل التباين على النحو اآلتي كما في الجدول (.)8

الجدول ) :(8تحليل التباين المصاحب ) (ANCOVAإليجاد دللة الفروق على أداء طلبة الصف
الرابع على اختبار التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات باختالف استراتيجية التدريس

مصدر

التباين
الختبار
القبلي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

الصالة

150.280

1

150.280

المرونة

77.095

1

77.095

الطالقة

166.876

1

166.876

المجموع الكلي

1153.101

1

1153.101

المهارة

مجموع

المربعات

قيمة ف

مستوى
الدللة

مربع
آيتا

الصالة

6591.894

1

6591.894

104.065

**0.000

0.477

استراتيجية

المرونة

1665.030

1

1665.030

39.583

**0.000

0.257

التدريس

الطالقة

9297.484

1

9297.484

343.585

**0.000

0.727

المجوع الكلي

47706.736

1

47706.736

128.460

**0.000

0.499

الصالة

8171.386

129

63.344

المرونة

5426.261

129

42.064

الطالقة

3490.767

129

27.060

المجموع الكلي

47907.340

129

371.375

الصالة

14924.191

131

المرونة

7172.194

131

الطالقة

12968.460

131

المجموع الكلي

96846.357

131

الخطأ

الكلي المعدل

** وتعني دالة إحصائيًّا عند ()α=0.05

.
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تشير النتائج في الجدول) (8إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05ألداء

الطلبة على اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة ،والمرونة) البعدي باختالف استراتيجية
التدريس في الرياضيات ،تبعا لمتغير طريقة التدريس استنادا إلى قيمة (ف) المحسوبة.
الرباع علاى اختباار التفكيار اإلباداعي (الطالقاة،
وللتعرف إلى عائدية الفروق في أداء طلبة الصاف ا
واألص ااالة ،والمرون ااة) البع اادي ب اااختالف اس ااتراتيجية التا ادريس ف ااي م ااادة الرياض اايات فق ااد ت اام اس ااتخراج

المتوسطات الحسابية المعدلة ،واألخطاء المعيارية والجدول( )9يبين ذلك.
الجدول ()9

المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة ،واألخطاء المعيارية ألداء الطلبة على اختبار التفكير اإلبداعي
(الطالقة ،والمرونة ،واألصالة) البعدي باختالف استراتيجية التدريس في مادة الرياضيات

المجموعة

التجريبية

الضابطة

المهارة

المتوسط الحسابي المعدل

الخطأ المعياري

األصالة

30.985

1.003

المرونة

20.974

0.817

الطالقة

28.206

0.655

المجموع الكلي

80.165

2.428

األصالة

16.837

0.958

المرونة

13.863

0.781

الطالقة

11.403

0.626

المجموع الكلي

42.103

2.320
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لربااع علااى اختبااار التفكياار
يبااين الجاادول ) (9أن المتوسااط الحسااابي المعاادل ألداء طلبااة الص اف ا ا
اإلبا ااداعي (الطالقا ااة ،و المرونا ااة ،واألصا ااالة) البعا اادي تبعا ااا الخا ااتالف اسا ااتراتيجية الت ا ادريس فا ااي ما ااادة
الرياضاايات للمجموعااة التجريبي اة والتااي اسااتخدمت جهاااز اآليباااد قااد بلااغ) (28.206فااي مهااارة الطالقااة،
وه ااو أعل ااى م اان المتوس ااط الحس ااابي للمجموع ااة الضا اابطة التا اي درس اات بالطريق ااة االعتياديا اة وال ااذي بل ااغ
) ،(11.403وفا ااي مها ااارة األصا ااالة حصا االت المجموعا ااة التجريبي ا اة علا ااى ) (30.985وها ااو أعلا ااى ما اان
المجموع ااة الضا اابطة والت ااي بل ااغ متوس ااطها الحس ااابي ) ،(16.837وبل ااغ المتوس ااط الحس ااابي للمجموع ااة
التجريبيا اة ف ااي مه ااارة المرون ااة ) (20.974وه ااو أعل ااى م اان المتوس ااط الحس ااابي للمجموع ااة الضا اابطة إذ
بلغ) ،(13.863والمجموع الكلي فقد حصلت المجموعة التجريبية على متوسط حسابي بلغ )(80.165
وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة والذي بلغ ).(42.103

الربا ااع علا ااى اختبا ااار التفكيا اار اإلبا ااداعي (الطالقا ااة،
وها ااذا يعنا ااي أن الفا اارق فا ااي أداء طلبا ااة الص ا اف ا
والمرون ااة ،واألص ااالة) البع اادي تبع ااا الخ ااتالف اس ااتراتيجية التا ادريس ف ااي م ااادة الرياض اايات ك ااان لص ااالح
المجموعااة التجريبي اة والتااي اسااتخدمت جهاااز اآليباااد ،وهااذا الفاارق ياادل علااى وجااود أثاار السااتخدام جهاااز
اآليباد في التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة االعتيادية إذ
بلغ حجم األثر حسب قيم آيتا (.)0.499
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
 "ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α=0.05بين متوسطي درجات طلبةالمجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي يعزى لمتغير
الجنس" ،قامت الباحثة باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين والمعروف باسم ( )t-testويبين
الجدول) )10نتائج التحليل:
الجدول ( )10
اختبار "ت" ( )t-testلعينتين مستقلتين
الجنس

المهارة

العدد

الوسط

الحسابي

المعياري

ذكر

األصالة

64

19.85

9.86

68

27.10

10.28

64

14.41

7.42

68

19.94

6.35

64

17.21

8.76

68

21.50

10.60

64

51.48

24.66

68

68.54

27.02

أنثى
ذكر

المرونة

أنثى
ذكر

الطالقة

أنثى
ذكر
أنثى

الكلي

النحراف

قيمة (ت)

درجات الحرية

مستوى الدللة

4.13

130

**0.00

4.61
2.53
3.78

130
130
130

** تعني دالة إحصائيًّأ عند مستوى الدللة اإلحصائية ()α=0.05

**0.00
**0.00
**0.00
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ويالحظ من نتائج التحليل وجود فروق في األداء البعدي بين مجموعتي الدراسة لصالح أداء
الطالبات ،حيث كانت جميع قيم (ت) ذات دالة عند( )α=0.05وهذا يشير إلى تفوق اإلناث على
الذكور في مهارات التفكير اإلبداعي (الطالقة ،والمرونة ،واألصالة).
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تناول هذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسة والتوصيات
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
مااا أثاار اسااتخدام اآليباااد فااي تنميااة مهااارات التفكياار اإلبااداعي فااي مااادة الرياضاايات لاادى طلبااة
الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟
تم اختبار فرضية الدراسة المتعلقة بسؤال الدراسة باستخدام تحليل التباين المصاحب
) (ANCOVAمع الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSوالذي أظهر النتيجة اآلتية:

 -1وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α=0.05في التفكير
اإلبداعي بين طلبة المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة؛ يعزى لطريقة التدريس
(استخدام جهاز اآليباد -الطريقة االعتيادية في التدريس) ولصالح المجموعة التجريبية والتي
استخدمت جهاز اآليباد.

 -2أظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف الرابع
األساسي في اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة ،والمرونة) البعدي إذ حصلت
المجموعة التجريبية التي استخدمت اآليباد على) )80.18وهو أعلى من المجموعة الضابطة
التي لم تستخدم جهاز اآليباد حيث بلغ متوسطها الحسابي).(42.09
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 -3كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α=0.05ألداء طلبة
الصف الرابع في اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة والمرونة) البعدي باختالف
استراتيجية التدريس في مادة الرياضيات استنادا إلى قيمة(ف) المحسوبة والتي بلغت
) (128.460وبمستوى داللة ) ،(0.000وكانت لصالح المجموعة التجريبية.

 -4وبهذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى( )α=0.05في اختبار التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات يعزى ذلك
الستخدام جهاز اآليباد مقارنة بالطريقة االعتيادية.

-5وتعزى هذه النتيجة إلى أسباب عديدة منها أن استخدام اآليباد يثير الدافعية واالنتباه لدى
الطلبة ،وهو أسلوب مشوق وجاذب ،وكونه أسلوب جديد فهو يثير اهتمام الطلبة وفضولهم مما
يدفع الطبة إلى االندماج في العملية التعليمية ،ومن االثار االيجابية الستخدام االيباد أنه
يخاطب اكثر من حاسة كحاسة البصر من خالل عرض الصور وحاسة السمع عن طريق
المؤثرات الصوتية  ،أضافة الى أنه يجذب االنتباه وينشط خيال المتعلم وهذا يتفق مع دراسة
(علي.)2017،

 -6وقد تفسر هذه النتيجة أيضا بأن المجموعة التجريبية التي خضعت للتعل باستخدام اآليباد
شاركت بطريقة فاعلة في عمليتي التعليم والتعلم حيث وجهت اهتمامها نحو تعل
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العملية التعليمية ،أضافة ان التعلم بواسطة االيباد يراعي الفروق الفردية بين االفراد وسرعة
التعلم (بيرسون.)2012،

 -7وتفسر النتائج أن اآليباد جعل العملية التربوية أكثر مرونة ،فعند استخدام التكنولوجيا وبخاصة
اآليباد فإن المتعلم يستطيع أن يستخدم حواسه جميعها وبالتالي هذا يعزز التعليم النشط
والمشاركة الفاعلة في الفصول الدراسية ،كما أن استخدام االيباد يقلل من الرهبة وينمي حب
االستطالع واالبتكار وينمي مهارات التعلم الذاتي (.)Mango,2015

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ما أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى
طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان بحسب متغير
الجنس؟
تم اختبار فرضية الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين
والمعروف باسم ) (t-testوالذي أظهر النتيجة اآلتية:

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05في التفكير اإلبداعي بين طلبة
الصف الرابع األساسي تعزى لمتغير الجنس.
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وأظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية آلداء الطلبة على اختبار التفكير
اإلبداعي (الطالقة ،األصالة ،المرونة) البعدي إذ حصلت اإلناث على( )68.54وهو أعلى من متوسط
الذكور حيث بلغ ( ،)51.48وقد يعزى ذلك ألن اإلناث عندهن حب المنافسة والجدية فتجدهن يبحثن
عن ما هو جديد ومميز ومبدع لتفوق عن زميالتهن ،أضافة الى فضولهن للتمييز بين أقرانهن ،وعدم
الرغبة باظهار أي نقاط ضعف مهما كانت أكاديميا أو اجتماعيا.

وبهذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي نصت على أنه "ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند ( )α=0.05بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة
في اختبار التفكير اإلبداعي تعزى لمتغير الجنس".
ويرجع اختالف بين اداء الطلبة االناث والذكور –على حدعلم الباحثة -
ولم تجد الباحثة دراسات عربية قامت بدراسة أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي وهذا ما جعل أهمية وتمياز لهذه الدراسة عن غيرها من الدراسات المتعلقة باستخدام اآليباد في
التدريس.

التوصيات:
اعتمادا على نتائج الدراسة واستنتاجاتها ،وفي ضوء ما تم التوصل إليه ،فإنها توصي باآلتي:
 -1تبني استخدام تطبيقات اآليباد في التدريس؛ لما له من أثر في تنمية التفكير اإلبداعي.
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 -2زيادة توعية المعلمين بأهمية استخدام اآليباد في التدريس ،وأهميته في تطوير وتحسين عمليتي
التعليم والتعلم.
 -3تزويد المدارس األساسية بأجهزة اآليباد؛ لما لها من أهمية وفاعلية في التعليم.
 -4إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تبحث في استخدام اآليباد على مستوى المرحلة األساسية
والثانوية والجامعية في التعليم وأثره على متغيرات جديدة.
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قائمة المراجع
المصادر والمراجع العربية
أبااو جمعااة ،نهااى عباادالكريم ( ،)2015ماادخل إلااى برنااامج سااكامبر لتنميااة التفكياار اإلبااداعي ،عمااان،
مركز ديبونو لتعليم التفكير.
أبو حماد ،ناصر الدين إباراهيم ( ،)2017المهارات الحياتية الشخصاية-الجتماعياة-المعرفياة،ط ، 1
دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان األردن.
أبو لبدة ،خطاب ،وعبابنة ،عماد ،والطويسي ( ،)2015التقريار الاوطني األردناي عان الدراساة الدولياة

للرياضيات والعلوم لعام ((TIMSS 2015) ،)2015

أبو لبدة ،خطاب ،وعبابنة ،عماد ،والطويسي ( ،)2015التقرير الوطني لدراسة البرناامج الادولي لتقايم

الطلبة لعام ((PISA 2015) ،)2015

أب ااو نحل ااة ،دين ااا عزم ااي ( ،)2018أثااار اساااتخدام اللاااوح التفااااعلي فاااي التفكيااار اإلباااداعي فاااي ماااادة

الرياضايات لاادى طالبااات الصااف الثاامن فااي األردن ( ،رساالة ماجساتير غياار منشاورة ) ،جامعااة الشاارق
األوسط ،عمان  -األردن.
أحاندا ،سيسي ( ،)2017معوقات تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لادى تالمياذ المرحلاة األساساية فاي

مدارس كوت ديفوار مان وجهاة نظار ماديريها ومعلميهاا ،المجلاة الدولياة لتطاوير التفاوق،)15( ، 8،

ص.87-63
بجاد ،هال سعود ( ،)2017درجاة اساتخدام معلماي التربياة اإلساالمية الحاساوب اللاوحي فاي المرحلاة

المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظرهم( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعاة آل البيات ،المفارق،
األردن.
جروان ،فتحي عبد الرحمن ( ،)2008الموهبة والتفوق واإلبداع ،ط  ،3دار الفكر ،عمان – األردن.
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جااروان ،فتحااي عبااد الاارحمن ( ،)2009اإلبااداع مفهومااه ،ومعاااييره ،نظرياتااه ،قياسااه ،تدريبااه ،مراحاال

العملية اإلبداعية ،ط ،2دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان – األردن.

حاجبي ،إلهام عبد الرحمن ( ،)2017أثر تدريس وحدة محوسبة رياضيا باساتخدام الحاساوب اللاوحي

في تحصيل طالبات الصف العاشر فاي الرياضايات وتحساين دافعياتهن نحاو الاتعلم( ،أطروحاة دكتاوراة
غير منشورة) ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،عمان  -األردن.

حداد ،أكرم مسعود ( ،)2008التعليم وقضاايا المجتماع المعاصار ،تعلايم الكباار والجامعاات المفتوحاة،
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي العربي الثالث ،كلية التربية ،جامعة سوهاج ،جمهورية مصر العربية.
حمودة ،نهى ( ،)2000أنماط تفكير طلبة الجامعة األردنياة وعالقتهاا باالجنس والتخصاص األ كااديمي
والمستوى الدراسي ،الجامعة األردنية ،عمان  -األردن.

الحيلة ،محمد محمود ( ،)2002تكنولوجياا التعلايم مان أجال التفكيار مان القاول والممارساة ،ط ،1دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان – األردن.

خير اهلل ،جمال( ،)2009اإلبداع اإلداري ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان  -األردن.
الاادريويش ،أحمااد باان عبااد اهلل ،وعبااد العلاايم ،رجاااء علااي ( ،)2017المسااتحدثات التكنولوجي اة والتجديااد

التربوي ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة – جمهورية مصر العربية.

الديحاني ،بشاير بدر ( ،)2016معوقات استخدام الحاساوب اللاوحي " اآليبااد " فاي العملياة التعليمياة
في مدارس الكويت الحكومية المتوسطة والثانوية من وجهة نظر المديرين والمعلمين والطلباة وتقاديم

المقترحات والحلول( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان  -األردن.

الااذيباني ،عابااد ( ،)2008واقااع التقنيااات المعاصاارة فااي تاادريس الرياضاايات بالمرحلااة المتوسااطة ماان
وجهة نظر المعلمين( ،رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
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الرويلي ،رمضان ( ،)2014فعالية استخدام الحاسوب اللوحي وتطبيقاته التعليمية في تنمياة تحصايل
طااالب الص اف الرابااع البتاادائي فااي مااادة الرياضاايات( ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة) ،جامعااة الملااك
عبدالعزيز ،المملكة العربية السعودية.
الزيااد ،عبااداهلل زيااد ( ،)2015أثاار اسااتخدام اآليباااد كوساايلة فااي تنميااة الدافعي اة لإلنجاااز لاادى طااالب

الصف التاسع بدولة الكويت( ،رسالة ماجستير غير منشورة ) ،جامعة آل البيت ،المفرق  -األردن.
السرور ،ناديا هايل ( ،)2002مقدمة في اإلبداع ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان  -األردن.

أفكاار إبداعياة ،دار الثقافاة
ًا
سعادة ،جودت أحمد ،الصباغ ،سميلة أحمد ( ،)2013مهارات عقلية تناتج

للنشر والتوزيع ،عمان  -األردن.

سعادة ،جودت أحمد( ،)2015تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية ،دار الشروق للنشار
والتوزيع ،عمان  -األردن.
السعايدة ،رهام مشهور ( " ،)2015أثر التادريس باساتخدام الحاساوب اللاوحي (اآليبااد) فاي التحصايل

الدراسااي لمااادة العلااوم وتنميااة مهااارات الااتعلم الااذاتي لاادى طلبااة الصاف الساادس األساسااي " ،المجلاة
الدولية التربوية المتخصصة ،)11( ،6 ،ص .181-171

سيف الدين ،هدى برهان( .)2016كتيب تصحيح اختبار تورانس للتفكير االبتكاري ،جامعة الملك بن
عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية ،استرجعت بتاريخ،2019/10/25:متاح على الموقع
https://www.researchgate.net/publication/305426706

شاااهين ،عبااد الحميااد حساان ( ،)2011اسااتراتيجيات الت ادريس المتقدمااة واسااتراتيجيات الااتعلم ،جامعااة
اإلسكندرية – جمهورية مصر العربية.
ش ااقير ،زين ااب محم ااد( ،)2006رعاياااة المتفاااوقين والموهاااوبين والمبااادعين ،ط ،4دار النهض ااة العربيا اة
القاهرة – جمهورية مصر العربية.
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الشمراني ،علي عبد اهلل ( ،)2013أهمية استخدام الهواتف الذكية والحواسايب اللوحياة فاي دعام تعلام
اللغاااة اإلنجليزياااة لااادى طاااالب المرحلاااة الثانوياااة( ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة) ،جامعااة أم القاارى،
المملكة العربية السعودية.
ش اواهين ،خياار ( ،)2005تنميااة مهااارات التفكياار فااي تعل ام العلااوم ،ط ،2دار المساايرة للنشاار والتوزي اع
عمان  -األردن.
صالح ،زينة أحماد ( ،)2018درجة استخدام طلبة جامعة آل البيت لجهاز اآليباد في اكتساب مهاارات

اللغااة اإلنجليزياة ومعيقااات اسااتخدامه ماان وجهااة نظاارهم( ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة) ،جامعااة آل
البيت ،المفرق  -األردن.
صااالح ،محمااد عنتاار( ،)2013فاعلي اة برنااامج مقتاارح قااائم علااى الااتعلم الماادمج فااي إكساااب طااالب

تكنولوجيااا التعلاايم مهااارات توظيااف بيئااات الااتعلم غياار النمطي اة وتنميااة اتجاهاااتهم نحوهااا( ،أطروحااة

دكتوراه غير منشورة) ،جامعة عين شمس ،القاهرة جمهورية مصر العربية.
الطيطي ،محمد حمد ( ،)2007تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ،دار المسيرة ،ط ،3عمان  -األردن.
عااامر ،طاارق عبااد الاارؤوف ( ،)2005اإلبااداع مفاهيمااه ،أساااليبه ،نظرياتااه ،العالميااة للنشاار والتوزيااع،
القاهرة – جمهورية مصر العربية.
عب ااد الع اااطي ،محم ااد ( ،)2015توظيااااف تكنولوجيااااا الويااااب فااااي التعلاااايم ،المكتب ااة التربويا اة ،جامع ااة
اإلسكندرية – جمهورية مصر العربية.
عبد العزيز ،سعيد ( ،)2006المدخل إلى اإلبداع .،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  -األردن.
العبااد اللطيااف ،محمااد فااائق ( ،)2015أثاار اسااتخدام الحاسااوب اللااوحي ( (IPADف اي تاادريس وحاادة

المجسامات لتنميااة التصااور المكاااني والتحصايل فااي الرياضاايات لاادى طلباة الصاف الثااامن األساسااي،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة اليرموك ،إربد – األردن.
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العبي ااد ،أفن ااان بن اات عب ااد ال اارحمن ،الشا اايع ،حصا اة بن اات محم ااد ( ،)2015تكنولوجياااا التعلااايم األساااس
والتطبيقات ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،الرياض – المملكة العربية السعودية.

العاادوان ،صاافاء سااميح ( ،)2015أثاار اسااتخدام برمجيااة الوسااائط المتعااددة لمااادة العلااوم الحياتيااة فااي

التفكياار اإلبااداعي لاادى طالبااات الص اف العاشاار األساسااي واتجاهاااتهن نحوهااا( ،رسااالة ماجسااتير غياار
منشورة) ،جامعةالشرق األوسط ،عمان  -األردن.
العرميطااي ،مااالك هاااني ( ،)2015أثاار اسااتخدام الااتعلم النقااال واللااوح التفاااعلي علااى تحصاايل طلبااة
الص اف الس اابع األساسااي فااي مااادة الرياضاايات فااي األردن( ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة) ،الجامعااة
األردنية ،عمان  -األردن.
العقااد ،فااداء محمااد ( ،)2015أثاار اسااتخدام المختباار الجاااف والماادعم بالحاسااوب اللااوحي فااي تاادريس
العلااوم علااى اسااتيعاب الطلبااة للمفاااهيم العلمي اة ودافعيااتهم نحااو تعل ام العلااوم( ،رسااالة ماجسااتير غياار
منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان  -األردن.

العقيلي ،محماد طاه ( ،)2016فاعلياة تادريس الاتعلم المساتند إلاى الادماغ فاي تنمياة مهاارات التفكيار

اإلبداعي والدافعية للتعلم لدى الطالب الموهوبين بمحافظة جار  ،المجلاة الدولياة لتطاوير التفاوق،9 ،

( ،)16ص.115-97
علي ،أحمد حسن ( ،)2017مهارات التفاعل الصفي ،شبكة األلوكة ،تم استرجاعه مان شابكة اإلنترنات
بتاريخhttps://www.alukah.net/social/0/115488/ ,30/4/2017:
العميشاات ،بشارى يوساف ( ،)2019فاعلياة اساتخدام تطبياق تاودو مااث ( )Todo Mathفاي تنمياة
مهارات التفكيار اإلباداعي لادى طلباة المرحلاة األساساية فاي ماادة الرياضايات( ،رساالة ماجساتير غيار

منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان  -األردن.
العياصرة ،وليد رفيق ( ،)2013مهارات التفكير اإلبداعي وحال المشاكالت ،دار أساامة للنشار والتوزياع،
عمان  -األردن.
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ملحق رقم ()1

اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي
الصورة الشكلية (( ب ))
االســـــــــــم ............................. :

الجنـــــــــــــــس .............................. :

المدرســـــــة ............................. :

المستوى الدراسي .......................... :

تاريخ الميالد ............................ :

تعليمات الختبار :
عزيزي الطالب:
إن االختبارات التاي باين ياديك هاي اختباارات التفكيار اإلباداعي ،الصاورة الشاكلية ( ب ) ،ساتعطيك

هااذه االختبااارات الفرصااة؛ لكااي تسااتخدم خيالااك فااي أن تفكار فااي أفكااار ،وأن تصااوغها فااي كلمااات ،لاايس
هناك إجابات صحيحة أو خاطئة ،وانماا تهادف إلاى رؤياة كام عادد األفكاار التاي يمكان أن تقادمها ،وفاي

اعتقااادي سااتجد أن هااذا العماال ممتااع ،فحاااول أن تفك ار فااي أفكااار مثي ارة لالهتمااام وغياار مألوفااة ،أفكااار
تعتقد أن أحدا لم يفكر بها من قبل .

وعليك أن تقوم بثالثة نشااطات مختلفاة ،ولكال نشااط وقتاه المحادد ،ولاذلك حااول أن تساتخدم وقتاك
استخداما جيدا ،اعمل وبأسرع ما تستطيع ولكن دون تعجل .
واذا لاام يكاان عناادك أفكااار قباال أن ينتهااي الوقاات ،انتظاار حتااى تعطااى لااك التعليمااات قباال أن تباادأ

بالنش اااط الت ااالي وهك ااذا ،إذا ك ااان ل ااديك أي ااة أس اائلة بع ااد الب اادء ال تتح اادث بص ااوت ع ااال ،ارف ااع إص اابعك
وستجدني بجانبك ألحاول اإلجابة عن سؤالك.
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النشاط األول :بناء الصورة
الوقت المحدد  10:دقائق
يوجد في أسافل هاذه الصافحة شاكل مانحن مظلال بالساواد ،فكار فاي صاورة ،أو موضاوع
ما يمكن أن ترسمه بحيث يكون هذا الشكل المظلل جزءا منه .
حاول أن تفكر في صورة لم يفكار بهاا أحاد مان قبال ,وتاابع فاي تقاديم أفكاار جديادة إلاى
فكرتك األولاى ،وذلاك لكاي تجعال منهاا قصاة مثيارة بقادر المساتطاع ،وعنادما تكتمال الصاورة
ابحث عن ذكي لها ،ودونه في أسفل الصفحة في المكان المعد لذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النشاط الثاني  :إكمال الصور
الوقت المحدد  10:دقائق
أمامك اآلن مجموعة مكونة من عشرة أشكال ،حاول إكمال هذه األشياء عن طريق رسم أشياء ،أو
صاور لاام يساابقك إليهااا أحااد ماان قباال ،وحاااول جعاال هااذه الرسااوم تحكااي عاان قصاة شاايقة بقاادر المسااتطاع
وذلااك عاان طريااق إضااافة أفكااار جدياادة . ،ثاام بعااد االنتهاااء ضااع عنواناا مناساابا لكاال ماان هااذه الرسااومات
وضعه في المكان المناسب.
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النشاط الثالث :األشكال المتكررة
الوقت المحدد  10:دقائق
فكر في عدد من الصور أو األشكال باستخدام الدوائر الموجودة أدناه ،بحيث تكون موضوعا ذات
معنى لكل صورة ،أضف خطوطا حسبما ترغب داخل الدوائر ،أو خارجها ،أو داخلها وخارجها معا
لترسم الصورة أو الشكل الذي ترغب به.
حاول أن تفكر في أشياء لم يفكر فيها أحد غيرك ،ارسم أكبر قدر ممكن من الصور أو
الموضوعات ،اجعل كل صورة أو موضوع يعبر عن شكل كامل ومثير بقدر ما تستطيع ،اكتب عنوانا
تحت كل موضوع أو صورة.

69

انتهى االختبار
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ملحق رقم ()2
دليل تصحيح اختبار تورنس الشكلي (ب)
طريقة تصحيح النشاط األول:
* يصحح النشاط األول في ضوء مهارة األصالة.
* تقاادر درجااة األصااالة علااى أساااس ناادرة االسااتجابة ،والن ادرة هنااا تنسااب إلااى االسااتجابات الفعلي اة التااي
ظهرت من أداء عينة الدراسة كاآلتي:
نسبة تكرار الستجابة

درجة األصالة

( )%5فأكثر

صفر
ا

() %4.99 - %4

1

() %3.99 - %3

2

() %2.99 - %2

3

() %1.99 - %1

4

أقل من ( ) %1

5

طريقة تصحيح النشاط الثاني:
* العنوان مهم لمتابعة التصحيح حيث ال يصحح شكل بغير عنوان.
* ليس للعنوان درجة لكن الرتباط العنوان مع الشكل أهمية في متابعة التصحيح.
* تصااااحيح األصااااالة :تق اادر درج ااة األص ااالة عل ااى أس اااس ن اادرة االس ااتجابة .و النا ادرة هن ااا تنس ااب إل ااى
االستجابات الفعلية التي ظهرت من أداء عينة الدراسة كاآلتي:
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نسبة تكرار الستجابة

درجة األصالة

( )%5فأكثر

صف ار

() %4.99 - %2

1

أقل من ( ) %2

2

* تصحيح الطالقة :يجب مراجعة االستجابات قبل البدء في تصحيح االختبار ،وذلك لتحديد:
 -1صلة االستجابة بالمثير (القطعة جزء من التكوين و يختل التكوين إذا حذف الشكل).
 -2استبعاد ما ليس له صلة بالمثير.
 -3استبعاد أي شكل دون عنوان.
 -4يتم حساب الطالقة بجمع عدد األشكال المكملة والتي خضعت للشروط السابقة.
* تصحيح المرونة:
 -1يجب أن يتم حصر هذه الفئات في العينة الكلية قبل إعطاء الدرجة.
 -2يجب عند تحديد درجة المرونة أن نضع في االعتبار أن الرسم الذي أنتجته الطالبة ينتمي
إلى أحد الفئات في الفئات التي تم حصرها.
 -3تعطى درجة واحدة لكل فئة من الفئات التي أجاب الطلبة عنها.
 -4تحسب درجة المرونة بجمع عدد الفئات التي استجاب الطلبة إليها.
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* طريقة تصحيح النشاط الثالث:
 -1العنوان مهم لمتابعة التصحيح حيث ال يصحح شكل بغير عنوان.
 -2ليس للعنوان درجة لكن الرتباط العنوان مع الشكل أهمية في متابعة التصحيح.
 -3يجب أن تكون الدائرة أو الدوائر المستخدمة في تكوين شكل ما من صميم الشكل.
* تصحيح األصالة :تقدر درجة األصالة على أساس ندرة االستجابة ،والندرة هنا تنسب إلى
االستجابات الفعلية التي ظهرت من أداء عينة الدراسة كاآلتي:
نسبة تكرار الستجابة

درجة األصالة

( )%10فأكثر

صفر
ا

() %9.99 - %5

1

() %4.99 - %2

2

أقل من ( ) %2

3

* تصحيح الطالقة :يتم حساب درجة الطالقة بجمع عدد األشكال المكملة والتي خضعت للشروط
التي ذكرت في النشاط الثاني ،وتحسب درجة الطالقة كما في النشاط الثاني بعد االستجابات التي
لها صلة بالمثير.
* تصااحيح المرونااة :تعطااى درجااة واحاادة لكاال فئااة ماان فئااات المرونااة تتبااع نفااس خطاوات تصااحيح
المرونة في النشاط الثاني.
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* فااي النشاااط الثالااث درجااات تشااجيعية تحسااب علااى تجميااع أكباار عاادد للاادوائر فااي الشااكل الواحااد
على النحو اآلتي:
* تجمع الدرجة التشجيعية في كشف ورقة التصحيح مع األصالة للنشاط الثالث.
عدد الدوائر المجمعة

الدرجة التشجيعية

3-5

 5درجات

6-10

 10درجات

11-15

 15درجة

+106

 20درجة

الدوائر جميعها في الشكل الواحد

 25درجة
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ملحق رقم ()3
صور أثناء تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية.
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77
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ملحق رقم ()4
نموذج إلجابة الطلبة
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80

81

82
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ملحق رقم ()5
تحليل المحتوى
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ملحق رقم ()6
كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط لوزارة التربية والتعليم.
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ملحق رقم ()7
الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم لمديريةالتعليم الخاص.

88

ملحق رقم ()8
كتاب تسهيل المهمة من مديرية التعليم الخاص لمديري المدارس الخاصة.

89

ملحق رقم ()9
البراءة البحثية

