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   الشكر

على  أن یسرت لي إتمام هذه الرسالةفیه، أحمدك ربي وأشكرك على  مباركاً  طیباً  كثیراً  اللهم لك الحمد حمداً 

  .الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني

. ء الهیئة التدریسیة فیهاوأتقدم كذلك بجزیل الشكر إلى كل من جامعتي الحبیبة جامعة الشرق األوسط وأعضا

 ن عناء في قراءةقدم بجزیل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الموقرین على ما تكبدوه مكما أت

غنائها بمقترحاتهم القیمة رسالتي   .وإ

سناد الفضل ألهله أتقدم بخالص شكري وتقدیري وعظیم اإلمتنان إلى األستاذ  ومن منطلق العرفان بالجمیل وإ

ولما بذله من جهد  ونصحه وتوجیهه وتشجیعه لي،، لقبوله اإلشراف على رسالتي، هالدكتور عبدالحافظ سالم

خراجها  أن یمنحه الصحة  وأسأل اهللا ،ي خالص الشكر والتقدیرله من. بصورتها الحالیةإلنجاز هذه الدراسة وإ

  .والعافیة لیكمل مسیرته ، وینفع بعلمه الباحثین وطلبة العلم، وأن یجزیه عني خیر الجزاء

وتزویدي والیفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور غازي خلیفة لما قدمه لي من عون ومساعدة 

أل اهللا أن یجزیه عني خیر الجزاء، وللدكتور مهند  الشبول الممتحن صادر المهمة في دراستي، وأسبالم

  .بنصحه وتوجیهه، فله جزیل الشكر والتقدیرالخارجي  على قبوله مناقشة رسالتي، مما أثرى رسالتي 

خواني والدي القاضي سمیح العدوان، ووالدتي بمسان: وفي الختام البد من أشكر أفراد أسرتي دتي الدائمة، وإ

وأختي الغالیة ، وزوجي العزیز وأبنائي الذین تحملوا معي انشغالي من أجل إنجاز هذه الدراسة، أسأل اهللا أن 

  .یمدهم بموفور الصحة والعافیة وأن یوفقهم في حیاتهم

  صفاء سمیح العدوان: الباحثة
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  اإلهداء
 أهدي هذا الجهد المتواضع

أرجو من اهللا .. إلى من أحمل اسمه بكل افتخار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. والوقار إلى من كلله اهللا بالهیبة 
لى  اً نجوم هفها بعد طول انتظار وستبقى كلماتأن یمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطا آخر أهتدي بها الیوم وفي الغد وإ

أطال اهللا في عمره والدي العزیز...العمر  

لى معنى الحنان والتفاني .. یاة إلى مالكي في الح إلى من كان ...إلى بسمة الحیاة وسر الوجود.. إلى معنى الحب وإ
اعمره في اهللا أطال الحبیبةي أم...دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب  

.زوجي وصفي العزیز....وسندي وملهمي إلى زوجي ورفیق دربي  

.مد وفضل حفظهم اهللاأح.... إلى فلذة كبدي أبنائي  

إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها .. إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي.. أعتمد  اإلى من بها أكبر وعلیه
  سهیرالغالیة أختي ...إلى من عرفت معها معنى الحیاة..

في نهایة مشواري أرید .. ل أي شيء أكون مث مأكون أنا وبدونك مالشيء معك موهذه الحیاة بدونك قاء دربيورف إخوانيإلى 
 تطلعت لنجاحي بنظرات األملالتي النبیلة  مأن أشكر على مواقفك

موالسعادة في ضحكته..  همإلى من أرى التفاؤل بعین  

خواني أسامة، عبداهللا، ، كریم، معاویةإ .....إلى شعلة الذكاء والنور  

 عهابالوفاء والعطاء إلى ینابیع الصدق الصافي إلى من م توتمیز  إلى من تحلو باإلخاء.. إلى األخت التي لم تلدها أمي 
 عرفت من إلى...سعدت ، وبرفقتها في دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت إلى من كانت معي على طریق النجاح والخیر

المناصیر غدیر صدیقتي ....أضیعها ال أن وعلمتني أجدها كیف  

حمنر أخي الغالي عبدال ..ندنيإلى أخي وزمیلي الذي طالما ساعدني وسا  

یامن تخرج من بین أناملكم الشریفة صناع الحیاة وأعمدة سنامها... ى معلمي األجیالإل  

 لهم جمیعًا أهدي ثمرة جهدي

صفاء سمیح العدوان: الباحثة  
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 ملخص

یر اإلبداعي لدى طالبات أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة لمادة العلوم الحیاتیة في التفك
 الصف العاشر األساسي واتجاهاتهن نحوها

 إعداد

 صفاء سمیح العدوان

 إشراف

عبدالحافظ سالمه األستاذ الدكتور  

 

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم الحیاتیة في التفكیر اإلبداعي لدى 
تم اختیار مدرستین من المدارس الثانویة الشاملة حیث  .هم نحوهاطالبات الصف العاشر األساسي واتجاهات

؛ وذلك لتوفر مختبر حاسوب مجهز لتشغیل برمجیات الوسائط بصورة قصدیة للبنات في لواء الشونة الجنوبیة
  .المتعددة

، )أ(ورانس التفكیر اإلبداعي لتاألولى باختبار أداة الدراسة  تمثلت . ولتحقیق هدف الدراسة تم إعداد أداتین
الثانیة في مقیاس اتجاهات الطالبات نحو البرمجیة، تم األداة  وتمثلت . الذي تم تطویعه مادة العلوم الحیاتیة

  :قامت الباحثة باستخدام المنهج شبه التجریبي لإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتیة. التحقق من صدقها وثباتها

دة العلوم الحیاتیة في التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف ما أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة في ما - 

  العاشر األساسي؟

ما أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم الحیاتیة في اتجاهات طالبات الصف العاشر  - 
  األساسي نحوها؟



 ل 
 

عي بین طالبات في التفكیر اإلبداداللة إحصائیة  وجود فروق ذات :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
كذلك  المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة تُعزى لطریقة التدریس ولصالح برمجیة الوسائط المتعددة،

فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات طالبات الصف العاشر نحو استخدام برمجیة وسائط تبین وجود 
  .یسمتعددة للمجموعة التجریبیة ولصالح استخدام البرمجیة بعد التدر 

 .  الوسائط المتعددة، التفكیر اإلبداعي، االتجاهات، العلوم الحیاتیة: الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effect of using multimedia in the biology 
course on creative thinking for the basic tenth grade female Students and their 
attitudes toward it.  

Two schools in Alshona Aljanobea  were selected purposively; as they are 
equipped with computer labs that enables the reseacher . 

To achieve the aim of the study. The researcher prepared two tools: the first one 
consisted of creative thinking test based of Torrance's verbal , which has been 
modified according to the biology course. The second tool included attitudes 
scale to measure female students attitudes  towards  the using software 
multimedia. 

 The ralidity and reliahility of the two tools were tested.   

The study revealed the following results: 



 ن 
 

  There are statistically significant differences in creative thinking among students 
of the experimental group and the control group due to the method of teaching 
(software multimedia - without software) and in favor  of the software multimedia 
also, statistically significant differences were found  in female students attitudes in 
the experimental  group in favor of the using multimedia software after teaching.  

Key Words: Multimedia software, Creative thinking, Attitudes, Biology 
course.
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 الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة

تقنیات التكنولوجیة، لذا تشهد معظم المجتمعات اإلنسانیة تحدیات وتطورات هائلة في مجال ال   

یحدث من مستجدات جدیدة لمواكبة هذه التطورات في  من التعامل ومسایرة ما بات من الضروري

بكافة حقول المعرفة المتعددة، وحتى  متصالً جمیع المجاالت، ولخصوصیة المجال التعلیمي كونه 

أصبحت تقنیات التعلیم بحیث تكتمل الرؤیة الواضحة في مواكبة المناهج الحدیثة وأسالیب التدریس، 

ركنًا أساسیًا من أركان العملیة التربویة التعلیمیة، وجزءًا ال یتجزأ من النظام التعلیمي، نظرًا للتقدم 

النظر في إلى التربویین ب حدى لتربیة والتعلیم، مماوتطبیقاته في قطاع االملحوظ في أنظمة الحاسوب 

وعة للمتعلمین وتنمیة التفكیر نفي تهیئة الخبرة المت لالستفادة تستخدملحدیثة التي هذه الوسائل ا

  .اإلبداعي لدى المتعلمین، لیتم الحصول على درجة عالیة من الكفاءة تؤهلهم لمواجهة تحدیات العصر

 - إن أمكن القول - ن أكثر الوسائل المتبعة حالیًا إلیصال المعلومات بسرعة ودقة عالیةإن م 

ضت نفسها بقوة هائلة وكبیرة، وأصبح لها دور بالغ األهمیة في كلتا ر هي تكنولوجیا التعلیم، التي ف

ي مساعدة كل عملیتي التعلم والتعلیم، إن تكنولوجیا التعلیم بكافة أشكالها وتطبیقاتها أصبح لها دور ف

  .من المعلم والمتعلم لإلرتقاء بمستوى أدائهما معاً 
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وتُعد الوسائط المتعددة من التقنیات التعلیمیة الحدیثة التي یمكن توظیفها في المواقف  

ة، فقد حازت نظم الوسائط المتعددة  ا لشیوع  كبیر اهتمامعلى التعلیمیة بفاعلیّ في اآلونة األخیرة، نظرً

ونیة التي تقدم خدماتها عبر الوسائط المتعددة، ابتداًء من التلفاز بقنواته التي تزداد لكتر اإلاألجهزة 

ا بالهاتف النقال، وقد تحولت الوسائط المتعددة من اعتمادها باألساس على  بشكل مّطرد، مرورً

 التطور السلیم والسریعاإلحساس الفني واإلبداع الشخصي، إلى علم له قواعده التي تساعده على 

  .)2008حرزاهللا والضامن، (

وتُعد الوسائط المتعددة وسیلة تعلیمیة مناسبة للتعلم الذاتي، فهي تُقدِّم المعلومة بشكل منظومي 

د اً تعلیمیًا العلمیة المعروضة، وتحقّق مردود سلس، وتمنح المتعلم فرصًة للتفاعل مع المادة إذا تم  اً جیّ

  .لیمیة التي یسعى المنهج التعلیمي لتحقیقهاإعدادها بشكل متقن یتواكب مع األهداف التع

وهو شائع في  (Multimedia) األجنبي إن مصطلح الوسائط المتعددة هو ترجمة للمصطلح

المجاالت العلمیة والذي یشتمل على مجموعة من المكونات األساسیة أو االختیاریة التي یتم تثبیتها 

ن نصًا أو رسمًا أو صوتًا أو صورة ثابتة أو صورة لعرضها فیما بعد، وهذه المكونات األساسیة قد تكو 

ن مما سبق یعتبر وسیطًا منفرًدا، وفي حال اندماج مكونین فأكثر من هذه المكونات  متحركة، وكل مكوِّ

  ."وسائط متعددة"السابقة في نظام واحد، فإننا نطلق على ذلك النظام 

لیة التعلیمیة من الضرورات الملّحة االهتمام باستخدام وتوظیف الوسائط المتعددة في العمإن 

ا لما تتمتع به من تنوع للمعلومات التي یمكن أن تقدمها، كما أن استخدامها من  في وقتنا الحاضر، نظرً

واألنشطة خالل ممارسة العملیات التعلیمیة وجهة نظر التربویین یدعم عملیة التعلم ویعززها من 

  .)2013سالمه، ( راتوالحقائق والمها المتعددة لتعلم المفاهیم
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أن التعلم ى متعددة في التعلیم، فمنها من یر تعددت التوجهات التي دعت الستخدام الوسائط ال

بالوسائط المتعددة بوصفه مصدر الكتساب المعلومات، والنظرة األخرى ترى بأن التعلم بالوسائط 

مسؤولیة التعلم تقع على عاتق المتعددة بوصفه مصدر لبناء المعرفة، ولكن التصورات الحدیثة ترى بأن 

فإن هدف البرمجیات الجاهزة كالوسائط  للتعلم المتعلم بالدرجة األولى، ومن خالل هذا التصور الحدیث

مایر ترجمة (ى المساعدة في بناء المعرفة بل یتعدى ذلك إل فقط المتعددة  لیس عرض المادة العلمیة

  .)41-36 :2004لیلى النابلسي، 

أن یعیدوا النظر في طرائق تدریسهم، مع مالحظة أن أغلب المعلمین  مینالمعل على ذاوله

یسود أسلوبه التدریسي النمطیة والتقلیدیة على األغلب، والتي تؤدي إلى الملل والكآبة عند معظم 

المتعلمین، مما أدى إلى تطویر طرائق التدریس لتتضمن أسالیب جدیدة، وأنشطة ومهارات متعددة، 

التفكیر اإلبداعي، واكتساب المفاهیم، ومراعاة الفروق الفردیة، ورفع لكفاءة وقدرة  لتسهم في تنمیة

  .المتعلمین

،  العمري(ولعل من أمثلة تلك الدراسات دراسة  إن حصیلة االختبارات والدراسات السابقة

أظهرت أن الوسائط المتعددة ذات فعالیة إذا ما صممت التي   )2006أبو ورد، ( ودراسة  )2012

وما  ناسب من المادة العلمیةبطریقة صحیحة، واشتملت على عناصرها األساسیة كالصوت والنص الم

  .المتعلمیناإلبداعي وصقله عند  ، التي أكدت على فعالیة الوسائط المتعددة في تنمیة التفكیرإلى ذلك
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  مشكلة الدراسة

حث العلوم الحیاتیة، إذ برزت مشكلة الدراسة للباحثة من خالل خبرتها في مجال التدریس لمب

أثناء قیام الباحثة بشرح بعض المفاهیم والتطبیقات العملیة لحیاة بعض الكائنات الحیة، الحظت 

مما عمل على إضعاف التفكیر اإلبداعي لدى  ر؛ي تخیل الطالبات آللیة حدوث األمصعوبة ف

 ة على االنطالق بأفكار غیرالطالبات من خالل ضعف القدرة على تولید األفكار الجدیدة وعدم المقدر 

البحث عن أسلوب حدیث إلیصال التطبیقات العملیة  لعلم  إلى الباحثةمما دفع . مألوفة وابتكاریة

كونه من العلوم التجریبیة ودمج التفكیر اإلبداعي في هذا النمط الجدید أال وهو الوسائط  ؛األحیاء

الصوت الذي یعد له أكبر األثر في جذب المتعددة التي تحوي النص والحركة من خالل الفیدیو و 

  .الطالبات واالنتباه للمواضیع العلمیة ومجاراتها

  :تبلور إحساس الباحثة بالمشكلة في ضوء المبررات اآلتیة

ة في الحدیثة، ومنها الوسائط المتعدد التعلیم تكنولوجیار الباحثة ألهمیة فاعلیة توظیف تقدی .1

  .عملیة التعلیم والتعلم

سات السابقة التي اهتمت بتوظیف الوسائط المتعددة في تنمیة مهارات التفكیر ندرة الدرا .2

   .اإلبداعي في مادة العلوم الحیاتیة، إن لم تكن موجودة في حدود علم الباحثة

_ على قلتها_ ) 2013عاصي وعربیات،  ؛2008والعودة، زیدان(توصیات بعض الدراسات  .3

ارات التفكیر اإلبداعي في یا الحدیثة على تنمیة مهبإجراء دراسات تركز على تأثیر التكنولوج

  .المختلفة، والمراحل الدراسیة كافةمواد ال
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في ضوء ما تقدم، یمكن تحدید المشكلة في استقصاء أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة لمادة 

  .العلوم الحیاتیة في التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي واتجاهاتهن نحوها

  ة وفرضیاتهاأسئلة الدراس

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة مقترحة في التفكیر 

اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في مادة العلوم الحیاتیة، واتجاهاتهن نحوها، من خالل 

  :اإلجابة على السؤالین اآلتیین

تعددة في مادة العلوم الحیاتیة في التفكیر اإلبداعي لدى طالبات ما أثر استخدام برمجیة وسائط م: 1س

  الصف العاشر األساسي؟

ما أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم الحیاتیة في اتجاهات طالبات الصف : 2س

  العاشر األساسي نحوها؟

  :ولإلجابة عن السؤالین السابقین تم اختبار الفرضیتین اآلتیتیین

) جد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىال تو  .1 في التفكیر اإلبداعي بین  (0.05  

برمجیة وسائط (طالبات  المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة تُعزى لطریقة التدریس 

  .))الطریقة االعتیادیة( دون برمجیة –متعددة 
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) ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى .2 طالبات الصف  في اتجاهات (0.05  

استخدام  في المجموعة التجریبیة  قبلبرمجیة وسائط متعددة  نحو استخدام األساسي العاشر

  .البرمجیة في التدریس وبعدها

  أهمیة الدراسة

  :تنبع أهمیة هذه الدراسة من اآلتي

دیثة في التعلیم الح، إذ تتناول موضوع توظیف تكنولوجیا - في حدود علم الباحثة - حداثتها .1

  .س مادة العلوم الحیاتیة وبیان أثر ذلك على التفكیر اإلبداعيتدری

  :إمكانیة اإلسهام في .2

وصول إلى أفضل السبل التغلب على المشكالت التي تواجه الطلبة في مادة العلوم الحیاتیة، لل.  أ

  .فاعلیة التعلیم زیادةالكفیلة ل

لیم في وزارة التربیة والتعلیم في الوصول إلى بعض التوصیات التي قد تفید القائمین على التع. ب

  . باحثین، معلمین، مشرفین، ومخططي المناهج في التوجیه والتدریس والتخطیط: األردن من

  .نموذج مقترح للمعلمین في كیفیة تطبیق استراتیجیات حدیثة في التعلیمأتقدیم .  ج

تجربة على جمیع المواد لفت انتباه أصحاب االختصاص في مجال حوسبة التعلیم لتعمیم هذه ال. هـ

  .إن أمكن –الدراسیة األخرى 
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  تتعریف المصطلحا

فها  :الوسائط المتعددة بانها تكامل الصوت والصورة والنص داخل ) 2013سالمه، (عرّ

فها الباحثة إجرائیًا على أنها منظومة تعلیمیة متكاملة، تدمج النصوص المكتوبة  .جهاز الحاسوب وتعرّ

اطع الفیدیو والمؤثرات الصوتیة بنظام تشعبي، وتتفاعل هذه الوسائط مع والرسومات والصور ومق

؛ مما یتیح للبعضها تفاع في الصف العاشر األساسي التفاعل والتحكم في معلومات  طالباتًال متناسقًا

  .المنظومة وفق حاجاتهن وقدراتهن في مادة العلوم الحیاتیة

ف الت: التفكیر اإلبداعي نشاط عقلي مركب وهادف، یوجه برغبة قویة " نهكیر اإلبداعي بأفیعرّ

جروان، ( "یلة غیر معروفة ولم تطرح من قبلفي البحث عن حلول، أو التوصل إلى نواتج أص

یة من عملیة عقلیة یمتلك فیها الفرد درجة عال" بأنه   (Torrance,1965) وعرفه تورانس ).2005

والقدرة  رفیة، والعناصر المفقودة، والمتناقضة،القصور، والفجوات المع الحساسیة للمشكالت، وألوجه

على تحدید الصعوبات، والبحث عن حلول ووضع التخمینات أو صیاغة الفرضیات حول أوجه 

عادة اختبارها، وأخیرًا التوصل للنتائج " القصور، واختبار هذه الفرضیات وربما التعدیل علیها وإ

  ).663ص(

العالمة التي ستحصل علیها الطالبات في : یًا بأنهالتفكیر اإلبداعي إجرائالباحثة عرف تو 

اختبار التفكیر اإلبداعي والذي تتبناه الباحثة، والذي طور ألغراض الدراسة الحالیة لیتوافق مع اختبار 

، والذي تم تطویعه مع مادة العلوم الحیاتیة للصف العاشر )أ(تورانس للتفكیر اإلبداعي بالصورة اللفظیة 
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: األردنیة، حیث عبرت العالمة الكلیة عن مجموع عالمات الطالبة في المهارات الثالثة األساسي والبیئة

  .الطالقة، األصالة، المرونة

   :كاآلتي) 275،291،303، 2011(كما عرفها سعادة 

إحدى مهارات التفكیر اإلبداعي التي تستخدم من أجل تولید فكر ینساب بحریة تامة " : الطالقة

ألغراض الدراسة تقاس مهارة الطالقة و ". كار ذات العالقة وبأسرع وقت ممكنفي ضوء عدد من األف

بالدرجة التي حصلت علیها الطالبة في مقیاس الطالقة وهو اختبار تورانس للتفكیر اإلبداعي الصورة 

ة ، التي قامت الباحثة بإعداده وتكیفیه مع البیئة األردنیة وألغراض الدراسة الحالیة في ماد)أ(اللفظیة 

  .العلوم الحیاتیة

هي إحدى مهارات التفكیر اإلبداعي التي تستخدم من أجل التفكیر "  :األصالةتعرف مهارة    

ألغراض الدراسة تقاس مهارة األصالة بالدرجة التي و ". یة أو فریدة من نوعهابطرق واستجابات غیر عاد

، )أ(اإلبداعي الصورة اللفظیة  حصلت علیها الطالبة في مقیاس األصالة وهو اختبار تورانس للتفكیر

التي قامت الباحثة بإعداده وتكیفیه مع البیئة األردنیة وألغراض الدراسة الحالیة في مادة العلوم 

  .الحیاتیة

إحدى مهارات التفكیر اإلبداعي والمتمثلة بالقدرة على تولید أنماط أو : " المرونةوتعرف مهارة 

ألغراض و ". وتغییر اتجاه التفكیردرة على نقل هذه األنماط أصناف متنوعة من التفكیر، وتنمیة الق

الدراسة تقاس مهارة المرونة  بالدرجة التي حصلت علیها الطالبة في مقیاس المرونة وهو اختبار 
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، التي قامت الباحثة بإعداده وتكیفیه مع البیئة األردنیة )أ(تورانس للتفكیر اإلبداعي الصورة اللفظیة 

  .الحالیة في مادة العلوم الحیاتیةوألغراض الدراسة 

ف االتجاه بأنهی :االتجاهات المثیر  تكوین فرضي و متغیر كامن أو متوسط یقع بین: "عرّ

ن استعداد نفسي، أو تهیؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة عواالستجابة ، وهو عبارة 

(  "بیئة التي تستثیر هذه االستجابةالنحو أشخاص أو أشیاء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في 

  ).2000زهران، 

الشعور العام والثابت نسبیا لدى طالبات الصف العاشر األساسي : إجرائیا بأنه تعرفه الباحثةو 

من حیث تقبله أو رفضه الستخدام برمجیة الوسائط المتعددة في تدریس وحدة دراسیة   )عینة الدراسة(

 .لهن التخاذ موقف التأیید أو المعارضة منها ث یكون هذا الشعور موجهاً من مادة العلوم الحیاتیة، بحی

  حدود الدراسة

  :تم تنفیذ هذه الدراسة في ضوء الحدود اآلتیة

/ تم تنفیذ هذه الدراسة في مدرستین من المدارس الحكومیة ضمن محافظة البلقاء: الحدود المكانیة  -

  .لواء الشونة الجنوبیة

  .2014/2015تم تنفیذ هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  :الحدود الزمانیة  -

استخدمت الباحثة وحدة تدریسیة مختارة من مادة العلوم الحیاتیة للصف : الحدود الموضوعیة  -

  .ألغراض هذه الدراسة" من الفطریات إلى معراة البذور"العاشر والمعنونة بـ 
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  محددات الدراسة

  :ةاآلتیالمحددات ائج هذه الدراسة بتحدد تعمیم نت

والخصائص  دالالت صدق وثبات أدوات الدراسة التي أعدتها الباحثة ألغراض هذه الدراسة  -

  .السیكومتریة

اقتصار تطبیق هذه الدراسة على عینة قصدیة من طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس  - 

  .جنوبیةالحكومیة في محافظة البلقاء في لواء الشونة ال
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  الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

  األدب النظري والدراسات السابقة

القسم األول ویتمثل باألدب النظري، في حین یتناول القسم : یقع هذا الفصل في قسمین هما

وفیما یأتي الثاني البحوث والدراسات السابقة العربیة واألجنبیة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة 

  :تفصیل لكل قسم

  األدب النظري: أوالً 

یتناول هذا القسم برمجیة الوسائط المتعددة بما یشمل مفهومها ومكوناتها وأهمیة استخدامها 

ومن ثم التطرق إلى المعوقات التي تحول دون استخدام الوسائط المتعددة، ثم ماهیة التفكیر اإلبداعي 

إلبداعي ومهارات التفكیر اإلبداعي  وأهم العقبات التي تواجه واالتجاهات التي تبناها التفكیر ا

المبدعین، ثم ماهیة االتجاهات ومكونات االتجاه ومراحله وأنواعه والخصائص التي تمیز االتجاهات 

  .ووظائفها  وكیفیة قیاسها ، ودور الوسائط المتعددة في قیاس االتجاهات ، وفیما یلي توضیح لذلك

  ائط المتعددةالوس: األول المحور

إن التنوع في مصادر التعلم یساعد المتعلمین على تنمیة التفكیر اإلبداعي لدیهم، ویجعل 

تعلمهم أكثر متعة وتشویقًا والتي تخطت حدود التدریس المباشر لتشمل إدخال الحاسوب من خالل 
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: حور الوسائط المتعددة یتناول هذا الم. لمتعددة في العملیة التعلیمیةالبرامج التعلیمیة ذات الوسائط ا

 .مفهومها، مكوناتها، أهمیتها التعلیمیة، معوقات استخدامها

  التعلیمالحاسوب في 

إن انتشار الحاسوب ودمجه مع المنهاج المدرسي الیشمل فقط نقل المادة التعلیمیة كما هي 

عادة عرضها عن طریق الحاسوب، بل تطویع الحاسوب من خالل البرامج التعلیمیة الت ي یتم وإ

 وهنا  الحاسوب أصبح ضرورة تعلیمیة وذلك لألسباب اآلتیة.تصمیمها من قبل المختصین لهذا الغرض

اإلمكانات الهائلة التي یمتاز بها الحاسوب والمتمثلة بالسرعة ،)2013سالمة، (  كما أوردها سالمة

، وسهولة التعامل معهالهائلة والدقة العالیة، والقدرة على الحفظ والعرض واالسترجاع للمعلومات، 

الطب، الهندسة، والعلوم مما شكل ضرورةً قصوى : انتشار الحاسوب ودخوله في كافة مرافق الحیاة مثل

ضرورة تهیئة المدرسة ودمجها لمتعلیمها مع المجتمع ووسائل  ،الستخدامه أیضًا في مجال التعلیم

ول مع الحاجة إلى المهارة والقدرة على التكلفة الممكنة في ظل الجهد األقل المبذ، اإلعالم المتطورة

  .استخدام الحاسوب

  مزایا التعلم بالحاسوب

: 2014(، عیادات)29:2013سالمة،(یتسم التعلیم بالحاسوب بعدد من المزایا كما ذكرها 

  :،  وهي كاآلتي)113

ین توفیر الفرص الكافیة للمتعلم للعمل كل حسب سرعته الخاصة، مما یراعي الفروق الفردیة ب - 

  .المتعلمین
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  .تزوید المتعلمین بالتغذیة الراجعة الفوریة - 

  .تعد البرامج التعلیمیة المحوسبة مشوقة مما یثیر الدافعیة عند المتعلمین للتعلم - 

  .قابلیة الحاسوب لتخزین استجابات المتعلمین ورصد ردود األفعال، وبالتالي قیاس أداء المتعلم - 

  .یلغي مشكلة الخجل بین المتعلمینإیجابیة التعلم والذي بدوره  - 

  .المساهمة في توفیر الوقت والجهد لكل من المتعلم والمعلم - 

  .یسهم الحاسوب في تعلیم الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة - 

  .على تنمیة مهارات التفكیر العلیا ومهارات حل المشكالت - إن حسن استخدامه–یساعد الحاسوب  - 

  .في البحوث التربویة، والعلوم البحتیة واإلداریة ال ننسى أن للحاسوب دور مهم

 مفهوم الوسائط المتعددة

یشیر مفهوم الوسائط المتعددة إلى أنها عبارة عن منظومة من برامج الكمبیوتر، تربط بین ثالثة 

الرسوم الخطیة والمتحركة، الصور الثابتة الفوتوغرافیة والمرسومة، : أو أكثر من وسائل التعلیم التالیة

النصوص المكتوبة، والصوت المسموع ولقطات الفیدیو، باستخدام أدوات ربط تساعد المتعلم على 

  )2003خمیس،. (التفاعل معها والتجوال فیها، لتحقیق أهداف تعلیمیة

بأنها توظیف إمكانات الحاسوب الرقمي من صوت، ونص، ) 2013سالمة،(وقد عرفها  

 .لوصور ثابتة ومتحركة بشكل تفاعلي ومتكام
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ومعنى ذلك أن من أهم شروط الوسائط المتعددة التفاعلیة والتكاملیة من خالل أجهزة 

 .الحاسوب، ومن هنا تأتي أهمیة استخدام الحاسوب في التعلیم

  

  مكونات الوسائط المتعددة

یمكن تحدید . من خالل التعریف ببرنامج الوسائط المتعددة، وما یمیزه من التكاملیة والتفاعلیة

  )2013سالمة، : (التي یتكون منها هذا البرنامج باآلتي العناصر

 من أهم العناصر في الوسائط المتعددة، ویقصد بالنص كل ما تحتویه الشاشة : النص الكتابي

من بیانات مكتوبة تعرض على المتعلم أثناء تفاعله مع البرنامج، وتظهر النصوص الكتابیة 

ین لألجزاء الرئیسیة، أو لتعریف الطالب على هیئة فقرات منظمة على الشاشة، أو عناو 

من الصفات الممیزة ألدوات الكتابة  .بأهداف البرنامج، أو إلعطاء إرشادات وتوجیهات للطالب

تحتوي على أنواع وأحجام وأنماط جیدة بما یتناسب مع العناوین الرئیسیة أو الفرعیة  بأنها

  .للبرمجیة

 قیقیة یمكن عرضها ألیة فترة زمنیة، وقد تؤخذ من وهي لقطة ثابتة ألشیاء ح: الصورة الثابتة

الكتب والمجالت عن طریق الماسح الضوئي، واستخدام الصورة له فاعلیة، ویشعر الطالب أنه 

یحتاج هذه المعلومة المصورة والدالة على الموقف تمامًا ولیس مجرد صورة یكون من األفضل 

  .عدم وجودها ألنها ال تفي بالغرض منها
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  وتظهر في صورة لقطات فیلمیة متحركة، وتعطي إیماء بالحركة والحیویة : لفیدیولقطات ا

والمصداقیة، وأیضًا تعتبر لقطات الفیدیو أقوى وأكثر تأثیرًا من الصور الثابتة، وتحتاج غالبًا 

دمج لقطات الفیدیو سواء أكانت فیدیو عادي أو رقمي،  إلى أجهزة خاصة للتعامل معها وِل

لقطات فیلمیة متحركة، وتُعطي إیماء بالحركة والحیویة والمصداقیة، وأیضًا وتظهر في صورة 

تعتبر لقطات الفیدیو أقوى وأكثر تأثیرًا من الصور الثابتة، وتحتاج غالبًا إلى أجهزة خاصة 

  .للتعامل معها ولدمج لقطات الفیدیو سواء أكانت فیدیو عادي أو رقمي

 أفضل وسیلة لتوضیح العملیات والظواهر المتحركة،  تعد الرسوم المتحركة: الرسوم المتحركة

والرسوم المتحركة تضفي على برنامج الوسائط المتعددة حیویة، وهذه الرسوم المتحركة من 

الممكن أن تكون بسیطة مثل تحریك النص في الدخول إلى الشاشة والخروج منها، ویمكن أن 

 .شاشة أو أكثر تعقیدًا مثل أفالم الكرتونتكون أكثر تعقیدًا مثل حركة سیارة أو صاروخ على ال

عرض في تعاقٍب معیٍن  لتعطي حركًة , وسرعٍة معینةٍ , وتعتبر أیضًا سلسلة من الصور الثابتة ٌت

  .وهمیًة كما الحال في األفالم السینمائیة 

 األجسام (هو عبارة عن تردد آلي أو موجة قادرة على التحرك في أوساط مادیة مثل : الصوت

یستخدم الصوت كثیرًا كبدیل أفضل من استخدام النص في العملیة  .والغازات السوائل، الصلبة،

یعتبر الصوت من أهم . التعلیمیة، فالصوت یشد االنتباه ویعزز الصورة ویخلق اإلنفعال

العناصر في الوسائط المتعددة، فالصوت والموسیقى تخلق القیمة وتعزز وتحسن العملیة 

  .نتباه ویحفز على الحفظ ویخلق اإلنفعال في العملیة التعلیمیة التعلمیةالتفاعلیة؛ فهو یشد اال
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 وهذا یعني محاكاة الواقع كما هو من خالل تولیده على شاشات الكمبیوتر، : الواقع االفتراضي

ویتمثل في إظهار األشیاء الثابتة والمتحركة وكأنها في عالمها الحقیقي من حیث تجسیدها 

تعتمد برامج الواقع و  أمر هام جدًا في برامج المحاكاة الواقعیة، وهذا، وحركتها واإلحساس بها

 .في الثانیة مرة 15 إلى 10اإلفتراضي على تجسیم العناصر من 

  أهمیة استخدام الوسائط المتعددة التعلیمیة

 ؛ عثمان197- 194 :2003خمیس، (ویمكن تلخیص أهمیة استخدام الوسائط المتعددة التعلیمیة 

  :في اآلتي) 186 - 185: 1994، وأمینة

 مكاناته، ویتحكم في  یستطیع أن یتعلم وفقا لخطوه الذاتي، ووفقاً : بالنسبة للمتعلم لقدراته، وإ

المنهج وفي المحتوى التعلیمي، وفي مقدار المعلومات التي یتلقاها، ویكون نشطًا حیث یتم 

ون التقویم موضوعي من التفاعل مع المحتوى، ویقدم إلیه التغذیة الراجعة الفوریة، ویك

خالل االختبارات ذات معاییر محددة، ویمكنه التعلم في الوقت الذي یتناسب مع ظروفه، 

  .وفى المكان الذي یرغب فیه مما یوفر الوقت والجهد

 یكون التعلم أكثر فعالیة من البدائل التقلیدیة لمخاطبة حواس المتعلم مما : بالنسبة للمعلم

امل الرتابة والملل الذي یمكن أن یحدث في ظل التعلیم یساعده فى التغلب على ع

بالطریقة التقلیدیة اللفظیة التي قد تبعث الملل في نفوس المتعلمین، وتوفیر الوقت الذي 

یضیع في التدریس والتصحیح واإلعداد، وبالتالي توفیر للمال، والفعالیة في تدریس 

  .الموضوعات المتغیرة والحدیثة وسریعة التغیر
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  قات استخدام الوسائط المتعددةمعو 

تتنوع معـوقات استخدام الوسائط المتعددة داخل الشعب الدراسیة وضمن نظامنا التعلیمي ومنها 

  :اآلتي

 تتطلب إمكانیات مادیة كثیرة لتوفیر المعدات الالزمة مثل كامیرا دجیتال LCD  وجهاز ماسح

  .وما إلى ذلك صور

 التعلیمیة  تتطلب فنیین مختصین في مجال الوسائط.  

 مكانیاتهم تجاهاتهم وإ   .صعوبة التوفیق بین المعلمین والمتعلمین من جمیع میولهم وإ

 تحتاج إلى متابعة فنیة لصیانة المعدات.  

 مساحات التخزین الهائلة التي تحتاجها برامج الوسائط المتعددة. 

   ة عالیةلون ومعالج ذا سرع 256تتطلب أن یمتلك جهاز الحاسوب كرت عرض ال یقل عن.  

 تتطلب أن یحتوي جهاز الحاسوب على بطاقة فیدیو وكرت صوت وقارئ أقراص مدمجة.  

 عدم توفیر المعلمین المدربین التدریب المالئم على استخدام هذه الوسائط.  

 مكانیاتها لالستخدام الفعال لتلك الوسائط   .عدم مالئمة تصمیم الحجرات الدراسیة وتجهیزاتها وإ

  :بعض معـوقات استخدام الوسائط المتعددة فیما یلي) 1999 الضبیان، (كما حصر 

 مثل الصعوبة في توفیر االعتمادات المالیة لتحویل التقنیة من فكرة الى إنتاج، : معـوقات مادیة

وعلى األفراد الذین یشرفون على العمل أن یتفهموا أهمیة هذا العمل، وأن یكون لدیهم استعداد 

  .كاٍف لإلنفاق علیه
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 إذ تقل قیمة التقنیة إذا لم تكن مستخدمة في الوقت المناسب، وبتطبیق ذلك : زمنیة معـوقات

على استخدام الوسائط المتعددة یالحظ أنه إن لم یعرض البرنامج متزامنًا مع فترة إنتاجه فإن 

  .جدواه ال تتحقق

 وبة لهذا الحل إذ أن اختیار المادة أو المشكلة المراد حلها واإلمكانات المطل: معـوقات إجرائیة

  .یتطلب جهدًا علمیًا وعملیاً 

 یقصد بها المعلمون والمتعلمون حیث أن لكل منهم حاجات مختلفة، وهما : معـوقات بشریة

الطرفان المتكامالن مع التقنیة الجدیدة والمتعلم یتعامل بسهولة مع الكمبیوتر، بینما المعلمون 

  .أفعلیهم إعداد األجهزة وحل أي مشكلة فنیة قد تطر 

 وتتمثل في ضرورة اإلطمئنان على سالمة األجهزة وصیانتها ووجود أكثر من : معـوقات عملیة

 .جهة یعتمد علیها في توفیر هذه المتطلبات

  التفكیر اإلبداعي: المحور الثاني

إن الهدف الرئیس من العملیة التعلیمیة التعلمیة هو تنمیة مهارات التفكیر لدى الطالبات، ألن 

ح جزءًا ال یتجزأ من أي موقف تعلیمي قد تتعرض له الطالبة لیشمل أسلوبًا لحل المشكالت التفكیر أصب

والقدرة على تولید األفكار وتوسیع المدراك والتصورات، لتصبح الطالبة قادرة على التعامل والتفاعل 

البات اإلیجابي مع متغیرات العصر الذي نشهده، وبات النجاح في هذا المجال من خالل تعلیم الط

  :ومنها التفكیر اإلبداعي ومهاراته، وهي كاآلتي اختالف مستویات التفكیر وأنواعه مهارات التفكیر على
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  مفهوم التفكیر اإلبداعي

كون موضوع الدراسة یتعلق بالتفكیر اإلبداعي، لذا كان من الالزم البحث في تعریفات التفكیر 

هنیة یتفاعل فیها المتعلم مع الخبرات العدیدة عملیة ذ"بأنه ) 261: 2011سعادة،(عرف . اإلبداعي

التي یواجهها بهدف استیعاب عناصر الموقف من أجل الوصول إلى فهم أو إنتاج جدید یحقق حًال 

ویضیف ". أصیًال لمشكلته، أو اكتشاف شيء جدید ذي قیمة بالنسبة له أو للمجتمع الذي یعیش فیه

طالقة والمرونة واألصالة والحساسیة للمشكالت والتوضیح ال: سعادة بأن مهارات التفكیر اإلبداعي هي

  ).التوسع أو اإلفاضة(

نشاط عقلي مركب وهادف "فیعرف التفكیر اإلبداعي على أنه ) 74: 2005(جروان أما 

  ".توجهه رغبة قویة في البحث عن حلول أو التوصل إلى أنواع أصیلة لم تكن معروفة سابقاً 

عملیة یكون فیها المتعلم حساسًا للمشكالت، "بأنه ) Torrance,1993(كما وعرفه تورانس 

ومن ثم إدراك الثغرات واالختالل من المعلومات والعناصر المفقودة وعدم االتساق الذي ال یوجد له 

حل، ثم البحث عن دالئل ومؤشرات في الموقف، فبما لدى المتعلم من معلومات ووضع للفروض 

عادة اختبار الفروض ثم الحصول حولها ثم اختبار صحتها والربط بی ن النتائج ثم إجراء تعدیالت وإ

  .على النتائج في النهایة

عدد من الصفات  )254- 252:  2011سعادة، ستخلصالسابقة ا اتض التعریفمن خالل عر 

التي یمتاز بها األشخاص المبدعون والتي بدورها تساعد المعلم على التعرف على المبدعین في صفه، 

ستقاللیة، تحمل الغموض، الخیال الواسع، حب االستطالع، واالتصاف اإل: ا باآلتيویكن إجماله
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دارة حلقات النقاش  بالدعابة وخفة الظل، االتصاف بالعقل المفتوح، القدرة على قیادة اآلخرین وإ

المختلفة، المیل إلى تحدي المواقف الصعبة واألمور الغامضة، المرونة، الطالقة اللفظیة، الحساسیة 

حو المشكالت، القدرة على التكییف، القدرة على تولید األفكار الجدیدة، إمكانیة تفصیل أو توضیح ن

الكثیر من األمور، النظر إلى المشكالت على أنها عمل ممتع ومهم، الحزم والبعد عن التردد، تجنب 

  .التعصب والتحامل ضد اآلخرین، والمیل إلى المغامرة وعدم الخوف منها

  فكیر اإلبداعياتجاهات الت

ن تلخیص أهم هذه االتجاهات في تعددت االتجاهات التي تناولت التفكیر االبداعي ویمك

  )2011سعادة،(: اآلتي

وكان بزعامة ثورندایك الذي بین أن التفكیر اإلبداعي هو تفكیر ترابط : االتجاه الترابطي  - 

ة التفكیر االبداعي بمدى  قوة الرابطة وتحدد قیم. ینتج عن العالقة التي تربط بین المثیر واالستجابة

  .ونوعیتها التي إذا ما كان قویة فإنها تتكرر وتقوى، وأما إذا كانت ضعیفة فإنها تزول وتتالشى

وقد تبناها سكنر أشار بأن التفكیر اإلبداعي إذا ما لقيّ التعزیز أو اإلثابة، : االتجاه السلوكي - 

إذا لم یالقي التعزیز المطلوب فإنه یصبح تفكیرًا غیر مرغوب أما . فإنه سیؤدي إلى إمكانیة استمراره

  .فیه، ویأخذ في التضاؤل والزوال

وقد تبناه عدد من العلماء من أمثال كوفكا وفیرتیمر : االتجاه الجشطالتي االستبصاري - 

یر وكوهلر وقد أظهر هذا االتجاه محاولة جدیدة مغایرة للنظرة التي كانت سائدة من قبل حول التفك

یفترض  هذا االتجاه بأن التفكیر اإلبداعي هو تفكیر استبصاري وتفكیر حدسي، حیث أن . اإلبداعي 
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الفكرة اإلبداعیة هي تلك الفكرة التي تتم فیها صیاغة الموقف أو المشكلة الذي یصل فیه الفرد إلى 

ویعالج فیها الموقف الحل فجأة بفعل عملیات ذهنیة فاعلة، ینشط فیها ذهن المبدع نشاطًا غیر عادي 

  .معالجة جدیدة لم یكن قد عرفها من قبل

ارتبط هذا االتجاه بالفن واألدب من خالل كوبیه، الذي أظهر بأن التفكیر :  االتجاه التحلیلي - 

غیر الواعي له الدور الفاعل للتفكیر اإلبداعي، إن اإلبداع یتطلب حریة مؤقتة لما قبل الوعي والشعور، 

ي یحرض الذهن ویحثه على التفكیر، ویوضح ذلك بأن اللعب الحر للعملیات وذلك ألن الالوع

  .التصوریة یسبق الكلمات التي تملك الحد األدنى من عملیة التواصل

وأشاروا إلى أن الفرد . وقد تبناه كل من ماسلو وروجرز وباربرا كالرك:  االتجاه اإلنساني - 

برات والمواقف التربویة كي یصل إلى أقصى نمو ممكن یولد مبدعًا وینبغي أن تتوفر له الظروف والخ

ویؤدي إلى أفضل أداء متوقع،  وبینت كالرك بأن التعلم األمثل هو التعلم الذي یمكن أن یوصل 

  .المتعلم إلى حالة من التفكیر اإلبداعي

وقد تبناه كل من  إجن و كاوجاك، ویظهر هذا االتجاه بأن التفكیر : االتجاه المعرفي - 

داعي یمثل عملیة ذهنیة تسیر وفق سلسلة من العملیات التي یتم من خاللها معالجة الموضوع  االب

وربطه بعدد كبیر من الخبرات التي تم تخزینها في البنیة المعرفیة للمتعلم، ویعمل على تذویتها أو 

جدیدة إدخالها ضمن الذات ثم یقوم  بدمجها في بنائه المعرفي، حتى یصل في النهایة إلى حلول 

  .وتظهر على صورة أداءات ومعالجات وبنى معرفیة. وأصیلة



22 
 

  مهارات التفكیر اإلبداعي

إن أي شخصیة مبدعة ال بد أن تمتلك المهارات والقدرات اإلبداعیة حتى تحدث عملیة  

اإلبداع بفاعلیة عالیة، وعند مراجعة األدب التربوي واإلطالع على الدراسات السابقة ، یظهر جلیًا أن 

الطالقة، األصالة، : غلبها أشارت إلى أهم مهارات التفكیر اإلبداعي، والتي تتمثل بالمهارات اآلتیةأ

  ).2005، جروان 2001قطامي (  فاضةالمرونة، الحساسة للمشكالت، اإل

وتعني القدرة على تولید أكبر قدر من األفكار اللفظیة والحلول أو االستعماالت عند : الطالقة* 

  . ثیر ما، مع مراعاة السرعة واالنسیابة في تولیدها، إذ تركز على الكم ولیس الكیفاالستجابة لم

  :وتشمل مهارة الطالقة أنواع عدة، منها اآلتي

  .وهي سرعة تفكیر الفرد في إعطاء الكلمات وتولیدها في نسق جید :الطالقة اللفظیة - 

ممكن من األفكار في زمن وهي استدعاء أكبر عدد : طالقة المعاني أو الطالقة الفكریة - 

  .محدد

  .وتعني القدرة في سهولة التعبیر والصیاغة لألفكار في الكلمات: الطالقة التعبیریة - 

  .وتعني إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات الداللة الواحدة: طالقة التداعي - 

  .ةوهي تقدیم بعض اإلضافات إلى أشكال معینة لتكون رسوم حقیقی: طالقة األشكال - 

یقصد بها القدرة على تنوع األفكار أو الحلول التي یقدمها الفرد في المجموعة، والسهولة : المرونة* 

التي قد یغیر فیها الفرد مواقفهم أو وجهة نظرهم حسبما تقتضي المشكلة أو القضیة، ذلك من موقف 
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لمرونة أنواع منها تشمل ا. إلى موقف آخر، وهي بذلك تمثل الجانب النوعي في اإلبداع واإلبتكار

  :اآلتي

  .وتعني سرعة الفرد في إعطاء استجابات متنوعة ال تنتمي إلى اتجاه واحد: المرونة التلقائیة - 

وتعني قدرة الفرد على تحویل وتغییر وجهو نظره إلى وجهة نظر أخرى : المرونة التكیفیة - 

  .بسهولة وسرعة، لتتكیف استجابته حسب المواقف المختلفة

ي عن مفهوم أو عالقٍة قدیمةٍ مرونة إ -  وتعني قدرة الفرد عن التخلي : عادة التّعریف أو التّخّل

  عن مفاهیم حالیة إلى جدیدة، لمعالجة مشكلٍة جدیدة 

تتمیز هذه  .تعني القدرة على التجدید في األفكار وطرح أفكار جدیدة ونادرة وغیر مألوفة: األصالة* 

ینتجها الشخص المبدع یجب أن تكون ذات قیمة ونوعیة وجدة  المهارة بأن األفكار اإلبداعیة التي

  .ومختلفة عن أفكار اآلخرین، ولیس المهم أن تكون كمیة

تعني القدرة على إعطاء تفاصیل كثیرة أو تقدیم إضافات جدیدة لفكرة أو ): التفاصیل(  اإلفاضة* 

ید من التفاصیل الدقیقة للقضیة مشكلة أو قضیة ما، یتم في هذه المهارة اكتشاف أو التعرف على المز 

  .والعمل على إبرازها

تعني قدرة الفرد على الشعور واإلحساس بالمشكالت، أو إیجاد المشكالت : الحساسیة للمشكالت* 

واكتشافها وتحدیدها، ترتبط هذه المهارة  بمالحظة األشیاء غیر العادیة أو الشاذة أو المحیرة ضمن 

  .ها في إثارة تساؤالت لیتم حلهامحیط الفرد، لیتم إعادة توظیف
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  التفكیر اإلبداعي معیقات

إن هناك قصورًا في المدارس یتمثل قي انخفاض القدرات اإلبداعیة لدى الطلبة، فحین یواجه 

الشخص المبدع معوقات عدیدة تقف حجرة العثرة أمام التفكیر اإلبداعي ستؤدي إلى إضعافه، وهذا 

میة، یجدر بنا االعتناء بها الیتعدى ذلك لیصل إلى مشكلة عس بل القصور ال یقتصر على المدار 

وااللتفات نحوها، لذا كان حریًا بنا في هذا المجال التطرق إلى العقبات التي تؤخر التفكیر اإلبداعي 

  .)264:  2011سعادة، : (، وتتمثل باآلتيعند الطلبة

فس -  قة بالنّ فس عامٌل مهم في تنمیة مه: ضعف الّث قة بالنّ ارات التّفكیر اإلبداعي، ویكاد الّث

فس عند المبدع سیؤدي ذلك إلى  قة بالنّ یكون من أهم میزات المبدع، ولكن حین یسود ضعف الّث

  .المخاطرة في المواقف غیر المأمونة عواقبها  الخوف من الفشل وتجنّب 

ة في النّجاح والحماس الّزائد لتحقیق اإلن: الحماس الزائد -  غبة القویّ جازات إلى تؤّدي الرّ

تائج  ة  لقباستعجال النّ ما السرعة في إتمام مرحلٍة متأّخرٍة في العملیّ اكتمال الفكرة ونضوجها، وربّ

بات السابقة التي قد تحتاج إلى وقٍت أطول یؤدي إلى فشل العملیة ة دون استنفاذ المتطّل   .اإلبداعیّ

ة في المجتمعات تعیق استخدام جمیع إّن النّزعة لالمتثال إلى المعاییر الّسائد: المیل للمجاراة - 

ع، وبالتّالي تضع حدودًا  ضیقة   ل والتّوّق ة وتحّد من احتماالت استخدام مهارات التّخیّ المدخالت الحّسـیّ

  .للتّفكیر اإلبداعي

ـوع من التّفكیر : التّفكیر التقلیدي  - یعد من أبرز عقبات التّفكیر اإلبداعي، ویقصـد به ذلك النّ

د وال   .ملتزم بالعادة في المجتمعالمقیّ
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ة أو الّشعور بالعجز -  ة التّفكیر اإلبداعي : عدم الحساسیّ من الخصائص المهمة  لعملیّ

ة التّحّدي فإّن الّشخص یصبح  ة نتیجة عدم اإلثارة أو قّل ن قلت الحساسیّ ة الزائدة للمشكالت، وإ الحساسیّ

ى  عن البحث في أبعاد المشكلة واالنشغال في أكثر میًال للبقاء في ضمن نفس نطاق ردود فعله ویتخّل

د اإلحساس بها   .إیجاد حلوٍل لها مجرّ

غبة في التّوّصل إلى حل للمشكلة من : التّسرّع وعدم احتمال الغموض -  ترتبط هذه الّصفة بالرّ

خالل استغالل الفرص المتوفرة دون استیعاب جمیع جوانب المشكلة، والعمل على تطویر حلوٍل عّدة 

  .ثمّ اختیار أفضلها لها ومن

وقد أشارت مراجع أخرى إلى وجود عقباٍت كثیرة ومتنّوعة تقف في طریق تنمیة مهارات التّفكیر 

بون هي . اإلبداعي والتّفكیر الفّعال مون والمدرّ ه إلیها المعّل ما كانت الًخطوة األولى التي یجب أن یتنبّ وربّ

ة عند تطبیق برمجیة الوسائط المتعددة التي تحدید هذه العقبات حتّى یمكن التّغّلب علیها بفا علیّ

فت عقبات التّفكیر اإلبداعي في مجموعتین رئیستین . تستهدف تنمیة مهارات التّفكیر اإلبداعي وقد ُصنّ

  ).81 - 77: 2005، جروان( :كما في اآلتي

  :على النحو اآلتي) 81 -77: 2005، جروان( كما أوردها العقبات الشخصیة: أوالً 

فسضعف ا -  قة بالنّ إن الثقة بالنفس من أهم العوامل التي تسهم في تنمیة التفكیر : لّث

اإلبداعي، إن ضعف الثقة بالنفس یؤدي إلى الخوف من الفشل واإلبتعاد عن المغامرة والمخاطرة غیر 

  .المحسوبة العواقب
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حسیة مما ن االمتثال للمعاییر السائدة تعیق فاعلیة جمیع المدخالت الإ: المیل للمجاراة - 

  .یبعث على الحد من مهارة التخیل والتوقع، مما یضعف التفكیر اإلبداعي

إن الحماس الزائد لتحقیق النجاح یؤدي إلى المخاطرة في استعجال النتائج  :الحماس المفرط - 

ة  .قبل اكتمالها، وبالتالي عدم اكتمال مراحل التفكیر اإلبداعي بصورتها الفعلیة غبة القویّ في تؤّدي الرّ

ما القفز إلى  تائج قبل نضوج الحالة، وربّ النّجاح والحماس الّزائد لتحقیق اإلنجازات إلى استعجال النّ

بات المسبقة التي قد تحتاج إلى وقٍت أطول ة دون استنفاذ المتطّل ة اإلبداعیّ   .مرحلٍة متأّخرٍة في العملیّ

ع -  مما یعني اإلنقاص في حیثیات ویقصد به االستغراق الزائد في التفكیر اإلبداعي : التّشبّ

الموضوع وعدم الدقة في المشاهدات، ویعد حالة معاكسة لالحتضان التي تعد إحدى مراحل العملیة 

  .اإلبداعیة

مطي -    .یعني التفكیر المقید بالعادة، ویعد من أبرز عقبات التفكیر اإلبداعي: التّفكیر النّ

ة أو الّشعور بالعجز -  ساسیة المرهفة تجاه المشكالت یجعل إن عدم الح: عدم الحساسیّ

الشخص أكثر میًال للبقاء في دائرة ردود الفعل ضمن محیطه، مما یولد لدیه اإلحساس بالمشكلة فقط 

  .وعدم القدرة على على النظر بأبعاد المشكلة وطرق حلها

ویقصد بها السرعة في إیجاد حل للمشكلة دون استیعاب : التّسرّع وعدم احتمال الغموض - 

. مال المواقف الغامضة والتهرب من حلها ومواجهتهاتتسرع عدم احوینبثق من ال. میع أبعاد المشكلةج

  .تظهر هذه الصفة عند األشخاص الذین یتصفون بأفكارهم العملیة والمحسوسة
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وتعني تمسك الفرد بأنماط ذهنیة معینة یعتبرها فعالة ومجربة في التعامل مع  :نقل العادة - 

مما یؤدي إلى اإلبتعاد عن استخدام استراتیجیات أخرى أكثر فاعلیة، مما  ومتعددة،مواقف متنوعة 

  .یعني ترسخ العادة لدى األفراد في حل مشكلة ما بنفس الطریقة

ة :ثانیاً  یقصد بها تلك : على النحو اآلتي) 81 - 77: 2005، جروان( عرفهاكما  العقبات الظرفیّ

قة بالموقف ذاته أو بالجوانب  ة الّسائدةالمتعّل قافیّ ة أو الّث   :ومن أهمّ هذه العقبات اآلتي. االجتماعیّ

یقصد بها وجود نزعة بمقاومة األفكار الجدیدة والتمسك باألفكار السابقة، : مقاومة التّغیّر - 

  .بسبب تخوف األفراد من انعكاسات األفكار الجدیدة على األمن واالستقرار لدیهم

من أجل تنمیة التفكیر اإلبداعي البد من التوازن بین التفكیر : ةعدم التوازن بین الجد والفكاه - 

  .العقالني والعملي والجدي، والبعد عن مظاهر الحدس والتأمل والتخیل والمرح

ترتبط هذه الصفة بالتوازن مابین روح التنافس وروح : عدم التوازن بین التنافس والتعاون - 

  لتوازن من شروط التفكیر اإلبداعين االتعاون، وأن ال یطغى أحدهما على اآلخر، أل
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  االتجاهات: المحور الثالث

  مفهوم االتجاهات

ّد هربرت سبنسر أول من استخدم لفظ االتجاه    َ ع ، وعلى الرغم من األهمیة الكبیرة ) (Attitudeیُ

 الحبشي والباحثون، حیث عرفلها یتفق علیه علماء النفس،  موحدتجاهات، فإنه ال یوجد تعریف لال

الموقف الذي یتخذه الفرد، أو االستجابة التي یبدیها إزاء : " االتجاه بأنه ،)7: 1985( الدمرداش،و 

شيء معین أو حدث أو قضیة معینة، إما بالقبول أو بالرفض والمعارضة نتیجة مروره بخبرة معینة 

  ".تتعلق بذلك الشيء أو الحدث أو القضیة، ویتمیز بأنه مكتسب وثابت نسبیاً 

  "."تهیؤ عقلي لالستجابة لموقف ما برد فعل معد سلفاً : "بأنه) 145: 1989(رفه دسوقي ویع   

دافع مكتسب ینتج عن استعداد وجداني، له درجة ما : "فیعرفه بأنه)  23:  1993( أما طه

من الثبات یحدد شعور الفرد ویكون سلوكه بالنسبة لموضوعات معینة من حیث تفضیلها أو عدمه، 

، أو یكرهها وینفر منها إن كان اتجاهه فإذا بالفرد  یحبها ویمیل إلیها إذا كان اتجاهه نحوها إیجابیًا

 ".نحوها سلبیاً 

ردود أفعال أي استجابات عامة عند المتعلم تجاه " بأنها ) 32:  2006(كما عرفتها بحري 

  ".موضوع أو شيء ما قد تكون سلبیة أو إیجابیة أو حیادیة

ضوء التعریفات السابقة یمكن االستدالل على تعریف إجرائي  تأسیسًا على ما سبق، وفي

موقف مكتسب یظهره الشخص من خالل تصرف إیجابي، أو سلبي نحو ظاهرة، أو حدث : لالتجاه بأنه

ویختلف مفهوم االتجاه عن مفهوم االعتقاد بصفة عامة، فبینما یعكس األول التقییم الشخصي . معین
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لفرد نحو حدث أو ظاهرة ما، فان الثاني یمثل مجموعة المعلومات المرغوب أو غیر المرغوب لدى ا

   .التي یعرفها أو یدركها الفرد حول نفس الحدث أو الظاهرة

  مكونات االتجاه

  :لالتجاه مكونات ثالثة، هي

ویعبر عن استجابة الفرد الوجدانیة نحو شئ أو موضوع ما باالنجذاب إلیه، أو  :المكون الوجداني -1

  .النفور منه

  .ویتمثل في معلومات الفرد عن موضوع االتجاه أو معتقداته عنه  :المكون المعرفي - 2 

  .ویعبر عن سلوك الفرد الصریح نحو هذا الشيء أو الموضوع :المكون السلوكي - 3 

  مراحل تكوین االتجاه 

أن االتجاه یمر عند تكوینه بثالث مراحل مهمة، ) 361 - 360: 1998( یرى عبد الرحمن

   :هي

وهي المرحلة التي یدرك فیها الفرد المثیرات التي تحیط به، ویتعرف علیها، ومن : المرحلة اإلدراكیة -1

  .ثم تتكون لدیه الخبرات والمعلومات التي تصبح إطارًا معرفیًا لهذه المثیرات والعناصر

ذه المثیرات وهي المرحلة التي یقوم بها الفرد بتقییم حصیلة تفاعله مع ه :المرحلة التقییمیة -2

والعناصر، ویستند في عملیة التقییم هذه إلى ذلك اإلطار اإلدراكي المعرفي بما فیه من متغیرات 

   .موضوعیة، مثل خصائص األشیاء ومقوماتها
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وهي مرحلة التقریر، أو إصدار الحكم بالنسبة لعالقة الفرد مع عنصر من  : المرحلة التقریریة -3

  .الحكم موجبًا تكون االتجاه الموجب، والعكس صحیحعناصر البیئة، فإذا كان ذلك 

  أنواع االتجاهات

ال یوجد تصنیف محدد لالتجاهات وأنواعها، وذلك یرجع إلى عدم توافر أساس واحد یمكن أن    

تصنف في ضوئه االتجاهات، والحقیقة أنه یمكن إرجاع ذلك إلى تعدد تعریفات االتجاه، مما أدى إلى 

  .مفاهیم اإلجرائیةاستخدام الكثیر من ال

باعتبار مجموعة من ) 173- 172:  2000(ویمكن تصنیف االتجاهات كما یرى زهران    

  :األسس

  خاص –عام ( على أساس الموضوع.(  

  فردي –جماعي ( على أساس األفراد.(  

  سري –علني ( على أساس الوضوح.(   

  ضعیف –قوي ( على أساس القوة.( 

  سالب –موجب ( على أساس الهدف.(  
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  خصائص االتجاه

  ،)366- 365:  1983: (، والدریني)174:  2000( زهران: كل من ىیر    

  :أن االتجاه یتمیز بمجموعة من الخصائص، منها) Manis:1996 p:4039(ومانیز

 االتجاهات مكتسبة ومتعلمة، ولیست وراثیة. 

 أو الجماعات  تتكون االتجاهات وترتبط بمثیرات ومواقف اجتماعیة، تشترك عدد من األفراد

 .فیها

  ال تتكون االتجاهات من فراغ، ولكن تتضمن دائمًا عالقة بین فرد وموضوع من موضوعات

 .البیئة

 تتعدد االتجاهات، وتختلف حسب المثیرات التي ترتبط بها. 

 یغلب على االتجاهات الذاتیة أكثر من الموضوعیة من حیث محتواها. 

 لنسبي، ولكن من الممكن تعدیلها وتغییرها تحت االتجاهات لها صفة الثبات واالستمرار ا

تتضمن االتجاهات عنصرًا عملیًا معرفیًا یعبر عن معتقدات الفرد وخبراته عن . ظروف معینة

 .موضوع االتجاهات

  یعبر عن تقییم الفرد، ومدى  حبه أو استجابته االنفعالیة ، ا انفعالیًا االتجاه یتضمن عنصرً

 .لموضوع االتجاه

 من عنصرًا سلوكیًا یعبر عن سلوك الفرد الظاهر الموجه نحو موضوع االتجاهاالتجاه یتض. 

  االتجاهات تعتبر نتاجًا للخبرة السابقة، وترتبط بالسلوك الحاضر، وتشیر إلى السلوك في

   .المستقبل
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  وظائف االتجاهات

تونهایس(،) 175: 2000( ، وزهران) 367 :1983( الدریني: لالتجاهات وظائف متعددة منها    

 .(Hewstone: 1992 p: 2162-2150  

  أنها تنظم إدراك الفرد أثناء تفاعله، وتحدد له وسیلة اتصاله بمثیرات البیئة فال یضطر إلى

 .القیام بسلوك جدید في مواجهة كل تجربة

   ،تساعد االتجاهات الفرد على الشعور باالنتماء للجماعة متمثًال في قیمها، ومعتقداتها

لالتجاهات وظیفة تكیفیة تظهر في أن  .تجاهات الحمایة الوجدانیة لألفرادوبذلك تعد اال

واتجاهات سلبیة نحو ما یعیق  اإلنسان یكتسب اتجاهات موجبة نحو ما یشبع حاجاته،،

 .هذا اإلشباع

 لصاحبها أیضًا إشباعًا نفسیًا من استخدامهم له في التعبیر عن قیمهم  تحقق االتجاهات

 .ومعلوماتهم

 یحدد طریق السلوك ویفسره االتجاه. 

  ینظم العملیات الدافعیة واالنفعالیة واإلدراكیة والمعرفیة حول بعض النواحي الموجودة في

  .المجال الذي یعیش فیه الفرد
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  قیاس االتجاهات

یهدف قیاس االتجاهات إلى معرفة الموافقة، أو المعارضة بخصوص موضوع االتجاه، ومعرفة  

تتمثل في ) 182-179 : 2000( اته ومن أهم شروط قیاس االتجاهات زهرانشدة االتجاه ومعرفة ثب

  :اآلتي

 وضوح موضوع االتجاهات وبساطته وأهمیته بالنسبة للمفحوصین. 

 شعور المفحوصین بأهمیة التعبیر عن آرئهم بصراحة فیما یتعلق بتغییر وتعدیل الموضوع. 

  بمنتهي الصراحة، واقتناعه بأن شعور المفحوص باالطمئنان التام عندما یعبر عن رأیه

 .صراحته لن تعرضه ألي نوع من أنواع النقد أو الضرر

 اقتراب العبارات التي یشتمل علیها مقیاس االتجاهات إلى الواقع. 

  في قیاس االتجاهات) غیر المباشرة(استخدام الطرق اإلسقاطیة.  

  :فیما یلي )64- 58: 1995( ومن هنا یمكن تحدید أسالیب قیاس االتجاهات عطیة

تعد المالحظة من األسالیب البسیطة التي تمكننا من قیاس اتجاهات أفراد معینین نحو  :المالحظة

موضوع معین، وذلك إذا ما استطعنا تحدید السلوكیات التي تمكننا من أن نستنتج ما إذا كانت 

أن االتجاه یكون  إلى حقیقة- كأسلوب–اتجاهات الفرد مؤیدة أم معارضة للموضوع، وتستند المالحظة 

عادة مصحوبًا بمیل نحو التصرف بطریقة معینة تحت ظروف محددة، ومن ثم فإنه یمكن استنتاج 

   .اتجاهات الفرد وسلوكه
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في هذا األسلوب یتم تشجیع المتعلمین على الكالم عن نفسه، وعن وجهات  :المقابلة الشخصیة

عنه، وهذا األسلوب یمكننا من االلتقاء بعدد  نظره، ویتم تقدیر اتجاهاته في ضوء ما یقوله وما یعبر

  .كبیر من أفراد عینة الدراسة، وذلك عكس المالحظة

یعد ذلك المقیاس أول محاولة موضوعیة لقیاس  :مقیاس المسافة االجتماعیة لبوجاردس

االتجاهات، ولقد وضع بوجاردس عبارات سبع أو استجابات تمثل متصل متدرج أول عبارة فیه تمثل 

  .درجات الرفض أقصى

تعد طریقة ثرستون بمثابة محاولة إلضفاء قدر أكبر من الموضوعیة في عملیة  :طریقة ثرستون

  .بناء مقیاس لالتجاه نحو موضوع معین إما بالتأیید التام أو بالرفض التام

على اختیار عدد من العبارات تتناول االتجاه  Likert تقوم طریقة لیكرت :Likert  طریقة لیكرت

ذي نرید قیاسه، ویدلي أفراد العینة  باستجابتهم على كل عبارة على مقیاس خماسي مكون من خمس ال

، موافق، غیر متأكد، غیر موافق، غیر موافق بشدة، أو مقیاس ثالثي : مستویات موافق، : موافق جدًا

ا، وبعد محاید، ال أوافق، بحیث یعطي المستجیب درجة على كل عبارة تتناسب مع درجة اتفاقه معه

ذلك یتم تجمیع درجات الطالب على عبارات المقیاس لیحصل على الدرجة الكلیة التي تعبر عن 

على نوعین من  -وفقا لطریقة لیكرت-  د قیاسه، وتشتمل المقاییس المعدةاتجاهه نحو الموضوع المرا

ل على رفض عبارات موجبة، تشتمل على تفضیل لموضوع االتجاه ، وعبارات سالبة، تشتم:العبارات 

وقد تبنت الباحثة هذه الطریقة ألنها من أكثر الطرق انتشارًا في مجال البحث . لموضوع االتجاه

  .العلمي
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  تعددة وأثرها في تغییر االتجاهاتالوسائط الم

تتمیز الوسائط المتعددة بخلق وتولید بیئات تحاكي الواقع، وبالتالي تساعد الطالب في التعرف 

ما تُتیحه له من حریة تمكنه من التحكم في معدل عرض المادة المتعلمة، على الحقائق من خالل 

وكذلك االختیار بین البدائل المختلفة في الموقف التعلیمي، وترى الباحثة أن هذا یؤدي إلي فهم الطالب 

ا للمادة موضوع التعلم وقبوله لها، وهي المتغیرات المهمة في تعلم االتجاهات الجدیدة والتي ركزت علیه

النظریة السلوكیة، حیث تركز هذه النظریة على أهمیة المثیرات الخاصة باالتصال 

)Communication(  الذي یؤدي إلى تغییر االتجاهات، كما تأخذ في اعتبارها خصائص المرسل

)Sender(  والمستقبل) Receiver( وموضوع االتصال)(Content   دراسة  شیرتو)2001رعام (

اهات تشبه تمامًا التعلم، وأن مبادئ اكتساب المهارة اللفظیة والحركیة، یجب أن أن عملیة تغییر االتج

  .تستخدم لفهم كیفیة تكوین االتجاهات وتغییرها

وتشیر الكثیر من األدبیات إلى أن النواحي الوجدانیة تتأثر بدرجة كبیرة لدى كال من  المعلم 

، وصور، ووسائل محاكاة، وغیرها مما یوفره والطالب باستخدام الوسائل السمعیة والبصریة من أفالم

  .التقنیات التعلیمیة

على أن الوسائط االلكترونیة المختلفة من صور، ورسوم،  )2007علي، (تؤكد دراسة و 

ولقطات فیدیو لها دور كبیر في تكوین وتنمیة االتجاهات، والقیم، والمیول، وغیرها من الجوانب 

  .اإلنفعالیة األخرى



36 
 

م الوسائط المتعددة بصورة متكاملة متفاعلة من خالل الحاسب له تأثیر كبیر وال شك أن تقدی

تلك الوسائط ن إ لموضوع الذي یتم معالجته، وعرضه،على اتجاهات كًال من أطراف العملیة التعلیمیة ا

في إحداث التغییرات السلوكیة الجدیدة لدى الطالب حیث یمكن من خالل  يرئیس دور لها  مجتمعًة 

  :ط المتعددةالوسائ

 تنظیم المادة العلمیة لتقدیمها للطالب بصورة جذابة مشوقة. 

 تعزیز إدراك الطالب الحسي للسلوكیات المرغوب فیها. 

  تنمیة االتجاهات اإلیجابیة لدى المعلمین تجاه الحاسوب كناتج لتیسیر عملیة تجهیز

 .وعرض المادة العلمیة

 تعلم المادة العلمیة تنمیة االتجاهات اإلیجابیة لدى الطالب تجاه. 

 إتاحة الفرصة للطالب لممارسة السلوكیات المرغوب فیها. 

  ،زیادة دافعیة الطالب نحو اإلقبال على تعلم األنماط السلوكیة الجدیدة بالمادة العلمیة

  .والشعور بأن لدیهم حاجة ماسة لتعلمها؛ مما ینمي إحساس المعلم بتعاظم دوره مع طالبه

 ,Jaged)دراسة جاجد ومن أمثلة تلك الدراسات من الدراساتولقد أشارت العدید 

Olugbemiro and others1990) ، هیملووكذلك دراســـة Hemlo, et, al,1996)( ، التي

أجریت في مجال تنمیة االتجاهات بصفة عامة إلى فاعلیة استخدام  تقنیات التعلیم  في التأثیر على 

تقنیات التعلیم، ونحو الموضوعات المختلفة، وأنها  نحو) مالمتعل - المعلم(اتجاهات طرفي العملیة 

والتي  ،تساعد على تغییر االتجاهات على النحو المطلوب، كما تساهم في تنمیتها بصورة ملحوظة، 

توصلت إلى أن استخدام الحاسوب كان ذو فاعلیة في تنمیة اتجاهات الطالب نحو مادة البیولوجي 
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إلى فاعلیة استخدام الحاسب في تنمیة اتجاهات الطالب نحو مادة ، والتي  توصلت )علم األحیاء(

  .الدینامیكا

على ذلك حیث ذكرا أن من القیم البارزة للوسائل ) 18: 1994(عثمان، و  ویؤكد عثمان

السمعیة والبصریة المتكاملة أن ما یتم تعلمه عن طریقها یبقى في الذاكرة محفوظا لمدة أطول بكثیر من 

ومات التي تحصل عن طریق التدریس اللفظي، فإذا كانت هذه الوسائل لها خاصیة مدة بقاء المعل

تثبیت المهارات فذلك أمر ال یثیر الدهشة، إما أن تظل الحقائق في الذاكرة فقد تأكد ذلك في بعض 

ة بالمقارنة بالتدریس العادي، باإلضافة إلى تأكید فعالیة الوسائط المتعددة في زیاد% 38التجارب بفارق 

  .اكتشاف میول الطلبة، وتنمیة وتغییر اتجاهاتهم لتعلم الحقائق، وحل المشكالت المختلفة

بأن الوسائل التعلیمیة الحدیثة كالوسائط المتعددة الموجهة نحو ) 33: 2006( وتضیف بحري

لى تنمیة االتجاهات والقیم المرغوبة عند المتعلم، تعمل على تغییر وتعدیل سلوك المتعلم مما یعمل ع

اكتسابه خبرات مؤثرة ومالزمة له، تتثبت من خالل  الممارسة والمشاركة والمالحظة والتجربة باستخدام 

  .الوسائل الحدیثة 
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  الدراسات السابقة ذات الصلة: ثانیاً 

استعانت الباحثة بالمجالت والدوریات التربویة والرسائل العلمیة العربیة واألجنبیة لتتناول في  

ن الفصل مراجعة ألهم الدراسات التي تناولت الوسائط المتعددة، وأثر استخدامها في تنمیة هذا القسم م

محور إلى محور رئیسي وهو التفكیر اإلبداعي واالتجاهات نحو استخدامها، ومن هنا تم تقسیمها 

  .أثر الوسائط المتعددة في التفكیر اإلبداعي واالتجاه الدراسات التي تناولت

  .في التفكیر اإلبداعي واالتجاه الوسائط المتعددةأثر  لتي تناولتاالدراسات  محور

دراسة حول تطویر برنامج تفاعلي لطالب  (Alturki, 2004) التركيفي هذا المجال أجرى    

 Inter Active Hyper Media(في المملكة العربیة السعودیة  الصف األول الثانوي في مادة األحیاء

Software( وتطویر برنامج تعلیمي معتمد على النصوص الفائقة، سعت إلى تصمیم (Hyper 

Text) وكانت النتیجة المباشرة لهذا البحث . في األكادیمیة السعودیة بواشنطن ، مقدم للطلبة السعودیین

هو تصمیم وتطویر برنامج البیئة المبني على أساس النصوص الفائقة، وهو محاولة بسیطة إلعطاء 

من خالل نموذج للبرامج التفاعلیة، وقد بینت نتائج الدراسة تفضیل الطالب الطالب الفرصة لیتعلم 

استخدام هذا البرنامج مقارنة بالكتاب المدرسي؛ مما یعني فاعلیة استخدام برامج الحاسوب اآللي لدى 

  .المتعلمین

ة برنامج بالوسائط المتعددة في  )2006(المصري كما أجرى  دراسة هدفت إلى معرفة فاعلیّ

, یة مهارات التعبیر الكتابي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي بمحافظات شمال غزةتنم

إذ أعد الباحث قائمة بمهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي، وبناء البرنامج المقترح  والذي تضمن اإلطار 
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. ستخدمة، وأسالیب التقویماألهداف، المحتوى، التقییم، األنشطة والوسائط المتعددة الم: العام للبرنامج

األول موضوعي وله : ون من قسمینقام الباحث بإعداد اختبارًا لقیاس مهارات التعبیر اإلبداعي تتك

درجة، وتم تطبیق االختبار على عینة الدراسة التي قسمها ) 40(درجة، والثاني مقالي وله ) 40(

تم تدریس البرنامج . طالباً ) 94(من ضابطة وأخرى تجریبیة، والتي تكونت : الباحث إلى مجموعتین

بالوسائط المتعددة للمجموعة التجریبیة، وتم تدریس البرنامج  دون الوسائط المتعددة للمجموعة 

، أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج المعّد )حصة لكل مجموعة 13( الضابطة، خالل ستة أسابیع

ألساسیة للتعبیر الكتابي اإلبداعي التي حددت في من خالل الوسائط المتعددة  في تنمیة المهارات ا

  .أدوات الدراسة

ة برنامج بالوسائط المتعددة   )2006(زایدة قام أبو  فقد أجرت دراسة هدفت إلى معرفة فعالیّ

على تنمیة المفاهیم الصحیة والوعي الصحي لدى طالب الصف السادس األساسي في محافظات غزة، 

البنائي لبناء برنامج بالوسائط المتعددة، فیما استخدم األسلوب التجریبي وقد استخدم الباحث األسلوب 

طالبًا تم تقسیمها إلى مجموعة تجریبیة وأخرى ) 60(لمعرفة تأثیر البرنامج على عینة مكونة من 

وقد استخدم الباحث أداتین للوصول الى نتائج البحث تمثلت باختبار تحصیلي مكون من , ضابطة

جمیع المفاهیم التي تم استخراجها من الوحدة موضوع الدراسة ومقیاس اتجاه لقیاس فقرة تغطي ) 28(

جراء اإلحصائیات المناسبة توصل , فقرة) 20(الوعي الصحي مكون من  وبعد تطبیق البرنامج وإ

الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات طلبة المجموعة التجریبیة ودرجات 

كما , ابطة في اختبار المفاهیم الصحیة ومقیاس الوعي الصحي یعّزى للبرنامج المقترحالمجموعة الض

كان هناك عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا بین درجات طلبة الصف السادس األساسي في اختبار 
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ة برنامج بالوسائط المتعددة  المفاهیم الصحیة ودرجاتهم في مقیاس الوعي الصحي مما یدل على فعالیّ

  .تنمیة المفاهیم الصحیة والوعي الصحي لدى طالب الصف السادس األساسي في محافظات غزةعلى 

ف على أثر استخدام برمجیات الوسائط  )2006( أبو ورد قام  بدراسة هدفت إلى التعرّ

المتعددة في التدریس في اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي للمهارات األساسیة في البرمجة 

حیث قام الباحث باختیار عینة قصدیة من مجتمع الدراسة و الذي یمثله , ادة التكنولوجیاواالتجاه نحو م

طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومیة  بغزة ، وتألفت عینة الدراسة من شعبتین تم 

طالبة و قد تم التأكد من تكافؤ العینتین ) 30(حیث یحتوي كل صف على, اختیارهما بطریقة قصدیة

قبل الدراسة من حیث وجود المهارات األساسیة للبرمجة عندهن و اتجاهاتهن نحو مادة التكنولوجیا، بعد 

أظهرت النتائج , ذلك استخدم الباحث برمجیة تعلیمیة محوسبة باستخدام برمجیات الوسائط المتعددة

روق ذات داللة فاعلیة استخدام برمجیات الوسائط المتعددة في عملیة التدریس كما أظهرت وجود ف

بین ) الخوارزمیات وبرمجة الحاسوب(إحصائیة في متوسط اكتساب مهارات البرمجة للوحدة المقترحة 

طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي درسن البرمجیة المحوسبة وقریناتهن اللواتي درسن بالطریقة التقلیدیة 

  .لصالح طالبات المجموعة التجریبیة

هدفت إلى بناء برنامج وسائط متعددة معد في ضوء  )2008( عیاد وفي دراسة أخرى أجرتها 

نظریة الذكاءات المتعددة ، ومن ثم قیاس أثره على اكتساب المفاهیم التكنولوجیة في كتاب التكنولوجیا 

للصف السابع األساسي، وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على منهجین هما المنهج البنائي وذلك لبناء 

ائط المتعددة، والمنهج التجریبي لمالئمته لطبیعة الدراسة، وقد طبقت الدراسة على عینة برنامج الوس

طالبة من طالبات الصف السابع األساسي من مدرسة السیدة خدیجة الخیریة ) ٤١(قصدیة مكونة من 
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ي اختبار وقد تم بناء البرنامج المقترح بشقیه النظري والعملي، وبناء أداة الدراسة المتمثلة ف, للبنات

ولقد توصلت الباحثة الى وجود فروق , فقرة من االختیار من متعدد) ٣٠(للمفاهیم التكنولوجیة مكون من

ذات داللة احصائیة في متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات طالبات 

لصالح المجموعة المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهیم التكنولوجیة وفي االختبار المؤجل 

كما وجدت فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط اكتساب المفاهیم التكنولوجیة للطالبات .التجریبیة 

ذوات التحصیل المرتفع والمنخفض في المجموعة التجریبیة ومتوسط تحصیل أقرانهن في المجموعة 

  .ضابطة لصالح المجموعة التجریبیةال

إلى  بناء وقیاس فاعلیة برنامج وسائط المتعددة  دراسة هدفت )2008( شاهینوقد أجرت 

مقترح قائم على منحى النظم في تنمیة مهارة التمدیدات الكهربائیة المنزلیة من كتاب التكنولوجیا للصف 

التاسع األساسي، حیث اعتمدت الباحثة المنهج البنائي، والمنهج التجریبي في دراستها وطبقت أداة 

طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة ) 56(یة المكونة من الدراسة على العینة القصد

وقد تكونت أدوات الدراسة من  . 2008السیدة خدیجة اإلسالمیة للبنات من الفصل الدراسي الثاني للعام

 بناء برنامج مقترح بشقیه النظري والتطبیقي، وبناء أدوات الدراسة والتي تمثلت في اختبار مكون من

وبعد القیام بالمعالجات اإلحصائیة على , قرة اختیار من متعدد وكذلك بطاقة مالحظةف)  30(

االختبارین القبلي والبعدي، أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط تحصیل الطالبات في 

لیة المجموعة الضابطة ومتوسط تحصیل الطالبات في المجموعة التجریبیة للتمدیدات الكهربائیة المنز 

  .لصالح المجموعة التجریبیة، كما وأظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج المقترح في التدریس
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هدفت إلى تقصي أثر برنامج متعدد  )2009(البلوي وحمدي وفي دراسة أجراها كل من 

األداء المهاري والتحصیل المعرفي  الوسائط لتدریس مهارات األلعاب الریاضیة الجماعیة في مستوى

من طالب الصف  تكونت عینة الدراسة من شعبة واحدة. تجاهات طلبة الصف الثامن األساسي نحوهوا

 الثامن األساسي، قسمت عشوائیًا إلى مجموعتین متكافئتین، تجریبیة تعلمت باستخدام البرنامج المتعدد

میم برنامج ولتحقیق أهداف الدراسة تم تص. الوسائط، وضابطة تعلمت باستخدام الطریقة االعتیادیة

الوسائط لتدریس ثالث مهارات ألعاب ریاضیة جماعیة، كما تم تطویر اختبار للتحصیل  تعلیمي متعدد

لمستوى األداء المهاري، واستبانة اتجاهات نحو استخدام البرنامج في مجال  المعرفي، وثالثة اختبارات

  :ئي عما یليأسفرت نتائج التحلیل اإلحصا ولدى جمع البیانات. التربیة الریاضیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة على اختبارات مستوى األداء  - 

  .التحصیل المعرفي المهاري واختبار

وجود اتجاهات إیجابیة لطالب المجموعة التجریبیة نحو استخدام البرنامج المتعدد الوسائط  -  

  .األلعاب الجماعیة في تدریس مهارات

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر الوسائط المتعددة المحوسبة في  )2009(ة الحیلوقام 

في المملكة  )األونروا(التحصیل المباشر والمؤجل لطلبة مساق نكنولوجیا التعلیم في كلیة العلوم التربویة 

طالبًا وطالبة في مساق تكنولوجیا ) 174(وقد تكونت عینة الدراسة من . األردنیة الهاشمیة

إحداهما مجموعة تجریبیة تعلمت بالوسائط المتعددة واألخرى ضابطة تعلمت بالطریقة التعلیم،

األولى هي الوسائط المتعددة، والثانیة هي اختبار : تم استخدام أداتین في هذه الدراسة.التقلیدیة

أظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیة لصالح طلبة . فقرة) 50(تحصیلي تكون من 
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عة التجریبیة الذین تعلموا باستخدام الوسائط المتعددة المحوسبة ، ولم تكشف الدراسة عن وجود المجمو 

  .فروق ذات داللة إحصائیة إلى جنس الطلبة

دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام  )2009(الشوا وعبداهللا وفي األردن، أجرى كل من 

في القدرة على حل المشكالت الریاضیة  )الكتابیةالسماعیة و (  استراتیجیتین للوسائط المتعددة المحوسبة

والتفكیر اإلبداعي لدى طالبات المرحلة األساسیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة لمنطقة شمال عمان، 

طالبة من )  85( وقد استخدم الباحث المنهج التجریبي حیث تكونت عینة الدراسة القصدیة من 

ا إلى مجموعتین، حیث تكونت المجموعة  طالبات الصف الثامن األساسي، وقد تم تقسیمهن عشوائیً

طالبة تم تدریسهن وحدة المجسمات من منهاج الریاضیات للصف الثامن األساسي  ) 41(السماعیة من 

باستراتیجیة الوسائط المتعددة السماعیة والتي تستخدم برمجیة محوسبة متعددة الوسائط بكلمات 

طالبة فقد تم تدریس طالباتها نفس الوحدة ) 44(بیة المكونة من مسموعة فقط، أما المجموعة الكتا

باستراتیجیة الوسائط المتعددة الكتابیة التي تستخدم برمجیة محوسبة متعددة الوسائط بكلمات مكتوبة 

ا بمعدل  21فقط، وقد استغرقت مدة تطبیق البرمجیتین  ا مدرسیً وقد أظهرت , حصص أسبوعیاً ) 6(یومً

ا في قدرة طالبات الصف الثامن األساسي على حل نتائج الدراسة و  جود فروق غیر دالة إحصائیً

كما أظهرت وجود , المشكالت الریاضیة تعزى الستراتیجیة التدریس لصالح طالبات المجموعة السماعیة

فروق ذات داللة إحصائیة في قدرة طالبات الصف الثامن األساسي على التفكیر اإلبداعي تُعزى 

 .لصالح طالبات المجموعة السماعیةالتدریس الستراتیجیة 

إلى التعرف على فاعلیة برمجیة تعلیمیة  بإجراء دراسة هدفت  )2010(أبو داوودكما وقامت 

مقررة لتنمیة مهارات إعداد  الوسائط المتعددة التعلیمیة لدى بنات الدبلوم العالي في التربیة في المملكة 
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المنهج شبه التجریبي، تمثلت أداتا الدراسة باختبار تحصیلي العربیة السعودیة، استخدمت الباحثة 

أسفرت نتائج الدراسة عن . لقیاس الجوانب المعرفیة التي تضمنتها البرمجیة، وبطاقة تقییم للبرمجیة

وجود  فروق ذات داللة إحصائیة على كل من التحصیل المعرفي واألداء المهاري مما یل على فاعلیة 

 .لمهارات المعرفیة واألدائیةالبرمجیة في تنمیة ا

في تنمیة ) كوستا وكالیك(فقد هدفت معرفة أثر برنامج  )2011(طراد وفي دراسة أجراها 

التفكیر اإلبداعي باستخدام عادات العقل لدى طلبة المرحلة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة، استخدم 

اشتملت عینة الدراسة على ). ة والتجریبیةالضابط(المنهج التجریبي بأسلوب المجموعتین المتكافئتین 

طالبًا ) 38(طالبًا وطالبة من المرحلة الثالثة بكلیة التربیة الریاضیة في جامعة بابل، بواقع ) 60(

قّسمت العینة إلى أربعة مجموعات، حیث قسم الطالب عشوائیا إلى مجموعتین تجریبیة . طالبة) 22(و

الواحدة، وقسمت الطالبات عشوائیا أیضا إلى مجموعتین تجریبیة طالبًا للمجموعة ) 19(وضابطة بواقع 

وقد تم إجراء االختبار القبلي للتفكیر اإلبداعي باستخدام . طالبة للمجموعة الواحدة) 11(وضابطة بواقع 

طالبا وطالبة من المرحلة الثالثة یمثلون ) 60(مقیاس تورانس على أفراد عینة البحث البالغ عددهم 

دراسة األربعة، بعدها تم تطبیق البرنامج، وُأجریت االختبارات البعدیة المتمثلة باختبار مجموعات ال

كوستا (تورانس للتفكیر اإلبداعي على المجموعتین المذكورتین، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لبرنامج 

طلبة وطالبات تأثیر إیجابي في تعلیم وتنمیة التفكیر اإلبداعي باستخدام عادات العقل لدى ) وكالیك

وكان للبرنامج التعلیمي التأثیر نفسه في تنمیة التفكیر . المرحلة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة

اإلبداعي باستخدام عادات العقل على الطالب والطالبات، وللبرنامج التعلیمي التأثیر نفسه في تنمیة 

  .خدام عادات العقل على الطلبة والطالباتباست) األصالة، الطالقة، المرونة(قدرات التفكیر اإلبداعي 
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بدراسة هدفت إلى تقصي فاعلیة برنامج تعلیمي في تدریس  )2012(لقرارعة وحجة وقد قام ا

العلوم قائم على التعلم المدمج في التحصیل وتنمیة مهارات ماوراء المعرفة، وقد تكونت عینة الدراسة 

األساسي في محافظة الخلیل، وتكونت أدوات طالبًا وطالبة من طلبة الصف التاسع ) 140(من 

برنامج تعلیمي قائم على التعلم المدمج، واختبار قبلي وبعدي لمهارات التفكیر :  الدراسة من أداتین هما

كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح البرنامج التعلیمي . ماوراء المعرفة

تحصیل وتنمیة مهارات التفكیر ماوراء المعرفة ، وعدم وجود فروق دالة القائم على التعلم المدمج في ال

  .إحصائیة تعزى للنوع االجتماعي

بدراسة هدفت إلى اختبار فاعلیة برنامج محوسب في التربیة اإلسالمیة  )2012(العمريقام 

عینة  في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي في المدارس األردنیة،تكونت

مجموعة ضابطة، : طالبًا وطالبة للصف السابع األساسي على ثالثة مجموعات ) 116(الدراسة من 

وكشفت نتائج الدراسة أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة في التفكیر اإلبداعي . ومجموعتین تجریبتین

لفردي المحوسب مقارنًة لدى عینة الدراسة تعزى إلى طریقة التعلم التعاوني المحوسب  وطریقة التعلم ا

ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعات الدراسة الثالثة تعزى . بطریقة التعلم الفردي

  . للجنس أو التفاعل بین الطریقة والجنس

دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلیة برنامج  )2013(عاصي وعربیات  منوقد أجرى كل 

علیة في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة تعلیمي مستند إلى أدوات التفكیر التفا

طالبًا  وطالبة، وقد وزعت بشكل ) 20(السمعیة في المرحلة األساسیة، وقد تكونت عینة الدراسة من 
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وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن البرنامج التعلیمي كان فاعًال في تنمیة مهارات اإلبداعي . عشوائي

  .لدى عینة الدراسة) لمرونة ، األصالة التفاصیل ، الحساسیة نحو المشكالتالطالقة ، ا(

بإجراء دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام العوالم ) 2014(المومني كما وقامت 

االفتراضیة ثالثیة األبعاد والعوالم الحقیقیة في كل من التخیل العقلي والتفكیر اإلبداعي والتحصیل 

الصف العاشر األساسي في مادة الفیزیاء، اعتمدت الباحثة المنهج شبه التجریبي  الدراسي لدى طالبات

طالبة من الصف العاشر األساسي، قسمت ) 54(والمنهج الوصفي، تم اختیار عینة قصدیة مكونة من 

دلیل المعلم، برمجیة : العینة إلى مجموعة ضابطة ومجموعتین تجریبیتین، تمثلت أدوات الدراسة باآلتي

)3D-HUB( سبع مقاطع فیدیو ثالثیة األبعاد، ثالثة اختبارات تمثلت باختبار التخیل العقلي واختبار ،

  :التفكیر اإلبداعي ، واختبار التحصیل محكي المرجع، كشفت نتائج الدراسة عن اآلتي

العوالم ( وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار التخیل العقلي تعزى لوسیلة التدریس  - 

ولصالح المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام ) فتراضیة، العوالم الحقیقیة، الوسائل المعتادةاال

  .ثالثیة األبعاد  العوالم االفتراضیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار التفكیر اإلبداعي تعزى لوسیلة التدریس   - 

ولصالح المجموعة التجریبیة التي درست ) ادةالعوالم االفتراضیة، العوالم الحقیقیة، الوسائل المعت(

  .ثالثیة األبعاد باستخدام العوالم االفتراضیة
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار  التحصیل الدراسي تعزى لوسیلة التدریس  - 

ولصالح المجموعة التجریبیة التي درست ) العوالم االفتراضیة، العوالم الحقیقیة، الوسائل المعتادة(

  .استخدام العوالم االفتراضیة ثالثیة األبعادب

  التعقیب على الدراسات السابقة

لى هذه الدراسات عبر ثالثة عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة، ویمكن التعقیب ع

  : هي محاور

  .أوجه االتفاق مع الدراسة الحالیة - 

   .أوجه االختالف مع الدراسة الحالیة - 

  .تلك الدراسات أوجه االستفادة من - 

  مع الدراسة الحالیة  أوجه االتفاق

  :اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في النقاط اآلتیة

المدروسة وهي مهارات التفكیر المهارات  اتفقت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات في نوعیة - 1

  .)الطالقة،األصالة، المرونة(اإلبداعي           

سة الحالیة مع أغلب الدراسات السابقة في فاعلیة برنامج الوسائط المتعددة في تنمیة  اتفقت الدرا -2

  .المهارة المدروسة باختالف أنواع المهارات وتعددها في تلك الدراسات
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استخدم في الدراسة الحالیة منهج واحد وهو المنهج شبه التجریبي في دراستها وهذا تطابق مع  -3

  .)2014المومني ( ، )2006(أبو زایدة  ،) 2008التركي (، )2009الشوا وعبداهللا (دراسة 

صممت أدوات الدراسة بحیث شملت قائمة بمهارات التفكیر اإلبداعي والمتمثلة باختبار تورانس  -4

  ).2009الشوا وعبداهللا ( اسة قت مع األدوات المستخدمة في در للتفكیر اإلبداعي  وهذه األدوات تطاب

  دراسة الحالیةمع ال أوجه االختالف

  :اآلتیة اختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في النقاط

 هارات المطلوب اكتسابها حیث ركزتاختلفت معظم الدراسات مع الدراسة الحالیة في نوعیة الم -1

الى مهارة حل  )2009الشوا وعبداهللا (أما دراسة  على المهارات التكنولوجیة، )2008عیاد ( دراسة

على مهارة التمدیدات ) 2008شاهین (الت الریاضیة والتفكیر االبداعي ، بینما ركزت دراسة المشك

القرارعة ( ، أما دراسة على مهارة التعبیر الكتابي )2006المصري (بینما ركزت دراسة  الكهربائیة،

التفكیر بینما ركزت الدراسة الحالیة على مهارات . ركزت على مهارات ماوراء المعرفة)  2012وحجة 

  .المتمثلة بالطالقة واألصالة والمرونة. اإلبداعي

تنوعت المناهج الدراسیة التي طبقت علیها الدراسات السابقة وذلك خالفًا لدراسة الباحثة حیث طبق  -2

شاهین (، وعلى مادة العلوم مادراسته) 2006ابو زایده (، و)2004شو وباجیت وسیلر (كل 

فقد طبقوا دراساتهم في مادة التكنولوجیا، بینما طبق  )2006ابو ورد ) (2008عیاد (و) 2008

، في مادة التعبیر )2006المصري (دراسته في مادة الریاضیات، و )2009الشوا وعبداهللا (

  .بینما الدراسة الحالیة طبقت على مادة العلوم الحیاتیة. في مادة الفیزیاء) 2014 المومني(و
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قة مع دراسة الباحثة في الفئة العمریة المختارة  حیث تنوعت لم یتطابق أي من الدراسات الساب -3

) 2010أبو داوود (و) 2009 الحیلة(طلبة  الجامعة كدراسة  ئات كمعلمي المدارس كما في دراسةالف

شاهین (و ،)2004التركي (ما طلبة المدارس في التعلیم العام فقد تناولها أ )2011طراد ( و 

البلوي وحمدي ( و )2006المصري (ودراسة , للصف التاسع ) 2012القرارعة وحجة ( و  )2008

للصف  )2006ابو زایده (للصف السابع، ودراسة ) 2012العمري ( و ) 2007عیاد(و،  )2009

   .، بینما كانت الفئة المستهدفة للدارسة هي الصف العاشر األساسيالسادس

شاهین (التجریبي كما في دراسة منهج البنائي و كال تخدمت بعض الدراسات اكثر من منهجاس  -4

أو استخدمت المنهج التحلیلي والتجریبي كما في   ،)2006ابو زایده (و ) 2008عیاد (و) 2008

  .بینما استخدمت الدراسة الحالیة المنهج شبه التجریبي، )2006ابو ورد ( دراسة

لي القبلي والبعدي واتها على قائمة المهارات واالختبار التحصیأداقتصرت بعض الدراسات في  - 5 

، وبعضها اقتصر على االختبار التحصیلي فقط كما في دراسة  )2006المصري (كما في دراسة 

بینما اشتملت أدوات الدارسة الحالیة على مقیاس االتجاهات ، )2009الحیلة (و) 2008عیاد (و

  .واختبار التفكیر اإلبداعي

ما استخدم االختبار  المستخدمة فمنها اختلفت بعض الدراسات السابقة في نوعیة األدوات -6

البلوي وحمدي ( و) 2006ابو زایده (التحصیلي القبلي والبعدي ومقیاس االتجاه كما في دراسة 

2009(.  
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اختارت الباحثة عینة عشوائیة من طالبات الصف العاشر قسمت الى مجموعة تجریبیة طالبة  -7

  .ها البرامج في الدراسات السابقةمطبق علیومجموعة ضابطة وهذا اختلف تمامًا مع العینات ال

  من الدراسات األخرى ستفادة أوجه اال

أفادت الدراسة الحالیة من المنهجیة المتبعة في أغلب تلك الدراسات السابقة، حیث أفادت 

األدوات من  )2014المومني ( ودراسة  )2009 الشوا وعبداهللا(من دراسة  الدراسة الحالیة

  .سةالمستخدمة في الدرا

استطاعت الباحثة أن تتوصل إلى مجموعة من النقاط التي یمكن توظیفها لخدمة دراستها 

  :آلتيوهذه النقاط هي على النحو ا الحالیة،

هناك توافق كبیر في النتائج التي توصلت إلیها الدراسات السابقة، فقد أثبتت جدوى توظیف  -1

ودراسة  )2008شاهین(تلفة، كما في دراسة الوسائط المتعددة وأثرها  في تنمیة المهارات المخ

 )2009الشوا وعبدااهللا (وهناك بعض الدراسات التي تباینت فیها النتائج كدراسة , )2014المومني (

وعدم وجود تلك الفروق  من حیث وجود فروق دالة احصائیًا الستخدام بعض الوسائط المتعددة

ة لدراسة اثر توظیف الوسائط المتعددة لتنمیة خرى من الوسائط، مما دفع الباحثأنواع أالستخدام 

مهارات التفكیر اإلبداعي، حیث تأمل الباحثة معرفة البرنامج التقني الناجح خالل تجربتها وبالتالي 

  .الخروج بنتائج قابلة للمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة

یاغة فروض الدراسة االستفادة من نتائج وتوصیات ومقترحات بعض الدراسات السابقة في ص -2

جراءات الدراسة بشكل عام   .الحالیة، وإ
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االستفادة من األسالیب اإلحصائیة التي استخدمها الباحثون في دراساتهم السابقة، وبالتالي اختیار  -3

  .األسالیب اإلحصائیة المناسبة لطبیعة الدراسة الحالیة

  .اتمعرفة مدى مناسبة المنهج شبه التجریبي لمثل هذه الدراس -4

اتیة لطالبات المجموعة العلوم الحی تحدید الوسائط المتعددة المناسب توظیفها في تدریس مادة -5

  .في هذه الدراسة التجریبیة

  .االستفادة من الفروض واألسئلة التي فرضها الباحثون في دراساتهم السابقة -6

  .سابقةاالستفادة من األطر النظریة والدراسات التي تضمنتها الدراسات ال -7

  .لمراجع المهمة وسبل الحصول علیهاالتعرف على العدید من ا -8

  أوجه التمیز في الدراسة

تمیزت الدراسة الحالیة بالفئة المستهدفة والتي تمثلت بالصف العاشر األساسي، ونوعیة المهارة 

  .المدروسة مهارات التفكیر اإلبداعي في مادة العلوم الحیاتیة

بشكل عام على التدریس باستخدام أنماط متعددة مثل التدریس المتعددة اعتمدت برمجیة الوسائط 

  L.C.Dاالستعانة وتوظیف جهازي العروض التوضیحیة إلى  باإلضافة , الجمعي والتدریس الفردي

Projector)   ( Lap top, أسلوب  استخدم  في البرمجیة  .وعرض المعلومات واألمثلة بواسطتهما

في  ات ومشارك التلحثهم على أن یكونوا فاعالمتعلمات إلى مجموعات عمل  الحوار والنقاش وتقسیم

ات البرنامج مما ی ستخدم أسلوب العروض ، ترك أثر إیجابي في نفسیة المتعلمأنشطة وفعالیّ وأیضًا یُ



52 
 

تاحة الفرصة لجمیع المتعلمین لتطبیق  العملیة لتطبیق المعلومات واألمثلة واألنشطة بشكل عملي وإ

  على جهاز الحاسب ومشاهدة النتائجواألمثلة العملیة األنشطة 
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  الفصل الثالث

  جراءات الطریقة واإل

  جراءات الطریقة واإل

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة على التفكیر اإلبداعي لدى 

الجنوبیة واتجاهات الطالبات  طالبات الصف العاشر األساسي في مادة العلوم الحیاتیة في لواء الشونة

وفي ما یلي وصف لمنهجیة الدراسة، ومجتمعها، ثم . نحو فاعلیة استخدام برمجیة الوسائط المتعددة

الدراسة، وأدوات الدراسة التي تم إعدادها وتطویرها من  أفرادیلیه وصف لإلجراءات التي تم بها اختیار 

  .صائیة لبیانات الدراسةقبل الباحثة، وتصمیم الدراسة، والمعالجة اإلح

  منهجیة الدراسة

نظرًا لطبیعة الدراسة الحالیة  قامت الباحثة باعتماد المنهج شبه التجریبي باستخدام مجموعتین 

المجموعة التجریبیة والتي تم تدریسها باستخدام برمجیة الوسائط المتعددة المشتملة على التفكیر : هما

الطریقة  - بدون برمجیةوالمجموعة الضابطة والتي تم تدریسها ، طالبة) 21(وقد تكونت من  اإلبداعي

  .تم اختیار كلتا المجموعتین بالطریقة العشوائیة. طالبة) 19( االعتیادیة والتي تكونت من 

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من  جمیع طالبات الصف العاشر األساسي في مدارس لواء الشونة 

 ارسمد)  9(عدد هذه المدارس  ، إذ بلغ2014/2015ني للعام الدراسي الجنوبیة، خالل الفصل الثا
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لیم شعبة للصف العاشر األساسي، وذلك حسب إحصائیة مدیریة التربیة والتع) 12(للبنات، وتضم 

  .2014للعام 

  الدراسة أفراد

ة تم حصر المدارس التي تحوي الصف العاشر بالمنطقة التعلیمیة، ونظرًا لصعوبة إجراء الدراس

   :تیةقة بطریقة قصدیة لألسباب اآلعلى كامل مجتمع الدراسة، تم اختیار مدرستین من مدارس المنط

توفر البیئة المدرسیة المناسبة لتطبیق أدوات الدراسة، والمتمثلة في كون مبنى المدرسة * 

  .مجهزًا بمختبرات الحاسوب

  .الدراسة التجریبیة كون الباحثة تعمل مدرسة بالمنطقة، مما یسهل متابعة إجراء* 

  .بالطریقة العشوائیة لتطبیق الدراسة واحدة من كل مدرسة شعبةوتم اختیار    

  الدراسة اتاأد

  : هذه الدراسة على األداتان اآلتیتاناشتملت 

  اختبار تورانس للتفكیر اإلبداعي

داعي للتفكیر اإلب )Torance(الختبار تورانس ) أ(قامت الباحثة بإختیار الصورة اللفظیة 

المجموعتان التجریبیة  والضابطة، وعملت : لیقیس مستوى التفكیر اإلبداعي لدى أفراد عینة الدراسة

من خالل تطویع المادة العلمیة مع  األساسي على تطویره لیتفق مع مادة العلوم الحیاتیة للصف العاشر

 هذا االختبار من ست وتكون . )1(أسئلة االختبار والذي تكون بصورته النهائیة في الملحق رقم 
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دقائق، فضًال عن الزمن الالزم لتعلیمات ) 7(اختبارات فرعیة، یحتاج كل منها إلى لإلجابة علیها إلى 

رشاداتها للقیام بهذا االختبار، وهذه االختبارات هي   :المعلمة وإ

من خالل إعطاء الطالبة نصًا حول الخصائص العامة  :توجیه األسئلة: االختبار األول

ریات، والطلب من الطالبة بكتابة أكبر قدر ممكن من األسئلة التي یمكن اإلجابة عنها باستخدام للفط

وتعد اإلجابة صحیحة إذا توافقت مع اإلجابة صحیحیة إذا توافقت . المعلومات المعطاة في النص

  .البرمجیةالمعطاة من قبل المعلمة سواء باستخدام البرمجیة أو دون لومات عمالاألسئلة المعطاة مع 

إذ طلب من الطالبة أن تقوم بتخمین األسباب الممكنة التي  :تخمین األسباب: االختبار الثاني

أدت إلى نمو الفطریات على اللوحة الفنیة من خالل استعراض نص قصصي، وتعد اإلجابة صحیحة 

  .إذا كانت تتضمن معنى النتیجة

ة أن تخمن  أكبر عدد ممكن من النتائج إذ طلب من الطالب :تخمین النتائج: االختبار الثالث

  .التي یمكن أن تحصل بسبب التغیر المناخي، وتعد اإلجابة صحیحة إذا كانت مترتبة على السبب 

إذ طلب من الطالبة أن تفكر بطریقة علمیة إلیجاد أفضل  :سین اإلنتاجتح: االختبار الرابع

رخسیات والحزازیات في التقلیل من عملیة من نباتات السقتراحات التي یمكن االستفادة الطرق واال

ذا معنى وكفاءة  قة أو االقتراح كانالتلوث وفي حمایة البیئة، وتعد اإلجابة صحیحة إذا كانت الطری

  .مقبولة
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إذ طلب من الطالبة أن تبحث عن طرق غیر  :االستخدامات غیر المألوفة :االختبار الخامس

األنثویة في نباتات معراة البذور، وتعد اإلجابة صحیحة إن مألوفة لالستقادة من المخاریط الذكریة و 

 . تضمنت الطرق الممكنة والحدیثة

كتابة أكبر عدد من النتائج التي تترتب  الطالبةمن إذ طلب  :إفترض أن :االختبار السادس

جابة بكیة، وتعد اإلعلى إفتراض أن النباتات معراة البذور قد تغیرشكل أوراقها من إبریة الشكل إلى ش

  .تمكنت الطالبة من التنبؤ بشيء ما حول هذا االفتراض صحیحة إن

  تصحیح اختبار التفكیر اإلبداعي  

مهارة الطالقة والمرونة واألصالة، إذ تم ) أ(تضمن اختبار التفكیر اإلبداعي الصورة اللفظیة 

  :حساب العالمات للطالبات في المهارات السابقة على النحو اآلتي

) 7( س بعدد االستجابات الصحیحة التي تستجیب لها الطالبة في وحدة زمنیة محددة بتقا: الطالقة

  .دقائق

تقاس بعدد الفئات المختلفة لالستجابات التي تعطیها الطالبة خالل وحدة زمنیة محددة ب  :المرونة

  :دقائق مع مالحظة األمور اآلتیة) 7(

ة أو االهتمام ال یتغیران في جمیع ال تعطى درجة المرونة، ألن المرون: الفكرة األولى*

  .االتجاهات

  .تكون درجة المرونة صفرًا إذا كان االتجاه أو االهتمام یتغیران* 
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  .تأخذ الطالبة درجة واحدة إذا كانت اإلجابات تدور حول فكرة واحدة* 

خالل  ة التي تعطیها الطالبةتقاس هذه المهارة  بعدد اإلجابات الصحیحیة، وغیر الشائع: األصالة 

دقائق وذلك بناءً على تكرارها بالنسبة لبقیة الطالبات األخریات، وذلك ) 7(زمنیة مقدارها  وحدة

  :وذلك على النحو اآلتي) 3، 2، 1، 0( من خالل إعطاها الدرجات 

  ).0(فأكثر تأخذ عالمة % 9كل فكرة یتم تكرارها بنسبة * 

  ).1(تأخذ عالمة % 8 - %6كل فكرة یتم تكرارها بنسبة * 

  ).2(تأخذ عالمة % 5 - %2كل فكرة یتم تكرارها بنسبة * 

  ).3(تأخذ عالمة % 2كل فكرة یتم تكرارها بنسبة أقل من * 

عالمة، علمًا ) 42- 9(عند تطبیق االختبار اإلبداعي ترواحت عالمات الطالبات فیه مابین 

  .إمكانیة تحدید سقف معین لالختبار توجد أنه ال

  )ختبار اإلبداعياال(األداة األولى   صدق

تم تصمیم اختبار التفكیر اإلبداعي في إطار نظریة جیلفورد في بناء العقل ، مما        

قامت الباحثة بإعداد االختبار أدى إلى توفر صدق المحتوى االختبار اإلبداعي لتورانس، وقد 

حثة من ، فقد تأكدت الباعلوم الحیاتیة للصف العاشر األساسيعي بما یتناسب مع البدااإل

صدق محتواه من خالل عرضه على عدد من المحكمین إلبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم، التي 

عادة الصیاغة  أخذتلیتم المعنى بشكل أفضل، وقد  انصب أغلبها على الجانب اللغوي وإ
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، ومن ثم وضع االختبار بصورته محكمین وتعدیل االختبار في ضوئهابمالحظات الالباحثة 

  .النهائیة

  )االختبار اإلبداعي( األداة األولى ثبات

على عینة استطالعیة من  ته النهائیةثبات االختبار بعرضه بصور  قامت الباحثة للتأكد من

طالبة، وبعد أسبوعین من التطبیق األول لالختبار ) 20(خارج عینة الدراسة والتي یبلغ عدد أفرادها

، ثم قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط الدراسةقامت الباحثة بعرضه مرة ثانیة على نفس أفراد 

وتعد هذه القیمة  0.86 ذي بلغتبار التفكیر اإلبداعي والبیرسون بین كال التطبیقین األول والثاني الخ

یشیر إلى معامالت الثبات على الدرجة الكلیة ولكل مهارة من ) 1(الجدول و مقبولة ألغراض الدراسة، 

  .همارات التفكیر اإلبداعي

  ) 1( جدول

 كل مهارة من مهارات التفكیر اإلبداعي والدرجة الكلیةالثبات لمعامالت 

 معامل ارتباط بیرسون مهارات التفكیر اإلبداعي

 0.85 مهارة الطالقة

 0.79 مهارة األصالة

 0.81 مهارة المرونة

 0.86 الدرجة الكلیة
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درجة الكلیة الختبار أن أعلى قیمة لمعامل ارتباط بیرسون  كانت لل) 1(یتبین من الجدول 

، كما تالها )0.85(، تالها معامل ارتباط  مهارة الطالقة إذ بلغت )0.86(التفكیر اإلبداعي وقد بلغ 

، )0.79(، وأخیرًا معامل االرتباط لمهارة األصالة إذ بلغ )0.81(معامل االرتباط لمهارة المرونة إذ بلغ 

  .سةوجمیعها دالة إحصائیًا وعدت كافیة ألغراض الدرا

كما تم حساب معامالت االرتباط بین درجات المفحوصات على كل اختبار من االختبارات 

  )  2( ، كما هو مبین في الجدول الكلیة الستة  وبین درجة التفكیر اإلبداعي

  )2(جدول رقم 

  معامالت االرتباط بین درجات المفحوصات على االختبارات الستة وبین درجة التفكیر اإلبداعي

 الرقم االختبار ارتباط بیرسون بین مرتي التطبیقمعامل 

 1 1االختبار  0.88

 2 2االختبار 0.78

 3 3االختبار 0.81

 4 4االختبار 0.84

 5 5االختبار 0.85

 6 6االختبار 0.89

 لدرجة الكلیةا 0.889
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) 0.78(أن قیم االرتباط في االختبارات الفرعیة الستة ترواحت مابین ) 2( یالحظ من الجدول 

  ).a=0.05(، وجمیعها ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة )0.89(و

  مقیاس االتجاهات

قامت الباحثة بإعداد مقیاس لالتجاهات نحو استخدام برمجیة الوسائط المتعددة لمادة العلوم 

لصلة الحیاتیة للصف العاشر األساسي، وذلك بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات ا

  .وخاصة تلك التي استخدمت مقاییس لالتجاهات

وتأكدت الباحثة من صدق المقیاس  بعرضه على مجموعة من المحكمین من ذوي 

االختصاص إلبداء مالحظاتهم وآرائهم حول فقرات المقیاس، وتم تعدیل المقیاس في ضوء هذه 

  ).2 (المالحظات،  ووضع المقیاس بصورته النهائیة في الملحق رقم 

  :وقامت الباحثة  باعتماد التدریج الخماسي لالستجابة على فقرات المقاییس على النحو اآلتي

موافق بدرجة كبیرة، موافق بدرجة متوسطة، محاید، موافق بدرجة قلیلة، ال أوافق، وبذلك سیكون التدریج 

  .للفقرات السلبیة) 5-1(للفقرات اإلیجابیة و) 1- 5(الكمي للفقرات 

  )مقیاس االتجاهات( ثانیةاألداة ال ثبات

من خالل باتباع طریقة إعادة  االتجاهات بصورته النهائیة مقیاسباحثة من ثبات تأكدت ال

طالبة، من ) 20(مكونة من  ل عرضه على العینة االستطالعیة، من خالtest- retestاالختبار 

  .الثانیة تم عرضه للمرة للمرة األولى، وبعد أسبوعین  دراسة وخارج عینتهامجتمع ال
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حسب معامل ثبات االتجاهات بطریقة االتساق الداخلي لفقرات االتجاهات باستخدام معادلة و 

  .وعدت هذه القیمة مقبولة ألغراض الدراسة) 0.85(كرونباخ الفا فبلغت قیمة الثبات 

  تصمیم الدراسة

  :تمثلت متغیرات الدراسة في اآلتي

 - ، بدون برمجیةبرمجیة الوسائط المتعددة: ویانله مستو  )طریقة التدریس( المتغیر المستقل* 

  .الطریقة االعتیادیة

  .التفكیر اإلبداعي واالتجاهات: ویشمل ةالتابع اتالمتغیر * 

 الثالثة الوحدة تدریس من اإلنتهاء وبعد قبلي اإلبداعي التفكیر الختبار المجموعتان تعرضت

 المعالجة أثر لقیاس بعدي، إبداعي تفكیر رالختبا المجموعتین تعریض تم الحیاتیة، العلوم مادة في

  الوسائط برمجیة من االنتهاء بعد التجریبیة المجموعة تعرضت حین في. المجموعتین على التجریبیة

  .نحوها اتجاهات لمقیاس  المتعددة

  المعالجة اإلحصائیة

 pre post testاستخدمت الباحثة تصمیم المجموعة الضابطة باختبار قبلي وبعددي 

control group design وذلك الختبار الفرضیة المتعلقة بالتفكیر اإلبداعي، ویمكن تلخیص هذا ،

  : التصمیم بالرموز على النحو اآلتي

O1  X  O2 
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O1  -  O2 

  تمثل اختبار التفكیر اإلبداعي القبلي:   O1حیث 

O2  :تمثل اختبار التفكیر اإلبداعي البعدي.  

X   : الوسائط المتعددة برمجیة( المتغیر المستقل(  

  ).الطریقة االعتیادیة –بدون برمجیة ( المجموعة الضابطة :   - 

 pre post test oneكما اتبعت الباحثة تصمیم المجموعة الواحدة باختبار قبلي وبعدي 

group design،  وذلك الختبار الفرضیة المتعلقة باتجاهات المجموعة التجریبیة، ویمكن تلخیص هذا

  :رموز على النحو اآلتيالتصمیم بال

O1   X   O2 

  .تمثل مقیاس االتجاهات القبلي:   O1: حیث

  O2 :تمثل مقیاس االتجاهات البعدي.  

 X   : برمجیل الوسائط المتعددة( تمثل المتغیر المستقل.(  

  :استخدمت الباحثة بعض األسالیب اإلحصائیة المناسبة اآلتي

المتعلقة بالتفكیر الدراسة  ةالختبار فرضی (MANCOVA)المتعدد  تحلیل التباین المصاحب - 

  .اإلبداعي
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  .للعینات المترابطة الختبار فرضیة الدراسة المتعلقة باالتجاهات  t-testاختبار ت  - 

  .معامل ارتباط بیرسون لحساب ثبات اختبار التفكیر اإلبداعي - 

ألفا، لحساب ثبات مقیاس معامل ارتباط بیرسون ومعامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ  - 

  .االتجاهات

  :خطوات الدراسة

االطالع على األدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة الحالیة وبالتحدید البرمجة، واالطالع  -1

على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي اهتمت بموضوع الحاسوب وتصمیم 

  .ومرجعیة واسعة حول موضوع الدراسةالبرمجیات التعلیمیة وذلك لتكوین خلفیة 

إعداد إطار نظري یتضمن أهمیة استخدام تقنیة الوسائط المتعددة في التعلیم، والتفصیل فیما یتعلق  -2

بالوسائط المتعددة والبرمجیات ومهارات التفكیر اإلبداعي، إلى جانب الدراسات السابقة التي تناولت 

  .توظیف الوسائط المتعددة في التعلیم

   .تحلیل محتوى الوحدة المراد تدریسها من كتاب العلوم الحیاتیة -3

إعداد قائمة بمهارات التفكیر اإلبداعي  والتي اشتملت على جمیع المهارات المتضمنة في الوحدة  -4

  .التدریسیة

  .بناء برمجیة الوسائط المتعددة  -5

  .م في التعدیلعرض األدوات على المحكمین واالستفادة من آرائهم ومالحظاته -6
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   .الحصول على طلب تسهیل مهمة -7

  .اختیار عینة الدراسة بطریقة عشوائیة من الشعب الدراسیة بالمدرسة -8

تقسیم العینة عشوائیًا إلى مجموعة تجریبیة تدرس باستخدام الوسائط المتعددة ومجموعة ضابطة  -9

  .بدون برمجیةتدرس 

  .ر على عینة الدراسة إلثبات تكافؤ وتماثل مستوى الطالباتقیاس األداء القبلي من خالل االختبا - 10

على طالبات المجموعة التجریبیة في حین ) البرمجیة التعلیمیة(تطبیق وتنفیذ البرنامج المقترح  - 11

  .دون برمجیةجموعة الضابطة بتدرس طالبات الم

  .قیاس األداء البعدي من خالل االختبار على نفس عینة الدراسة - 12

  .صحیح االختبار وجمع البیاناتت - 13

  .ورصد الدرجات SPSS معالجة البیانات إحصائیًا بواسطة البرنامج اإلحصائي - 14

  .تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها،  وتقدیم التوصیات واالقتراحات في ضوء نتائج الدراسة - 15
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  نتائج الدراسة

یتناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إلیها الدراسة لتعرف استقصاء أثر استخدام برمجیة        

وسائط متعددة لمادة العلوم الحیاتیة في التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي 

ي نتائج الدراسة وفیما یأت. واتجاهاتهن نحوها، وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة ، والتحقق من فرضیاتها

  : بناء، على أسئلتها

ما أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم الحیاتیة : ولاأل النتائج المتعلقة بالسؤال : أوالً 

  في التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي؟

نحرافات المعیاریة الختبار حساب المتوسطات الحسابیة القبلیة والبعدیة واال ملإلجابة عن هذا السؤال ت

التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في مادة العلوم الحیاتیة باختالف استراتیجیة 

  .یبین ذلك)  3( ، والجدول )بدون برمجیةئط المتعددة، و برمجیة الوسا( التدریس المطبقة 

  )3(الجدول

ر التفكیر اإلبداعي القبلي والبعدي في مادة العلوم الحیاتیة بحسب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبا

  استراتیجیة التدریس المطبقة

 العدد  استراتیجیة التدریس المطبقة

  اختبار التفكیر البعدي  اختبار التفكیر القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

  االنحراف

 المعیاري

 5.954 30.62 1.43 17.05 21  متعددةبرمجیة الوسائط ال

 9.564 24.16 2.11 15.63 19  بدون برمجیة - الطریقة االعتیادیة
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أن المتوسط الحسابي ألداء الطالبات في اختبار التفكیر اإلبداعي )  3( الجدول یالحظ من 

، وجاء )30.62(غ واتي درسن مادة العلوم الحیاتیة باستخدام برمجیة الوسائط المتعددة قد بللالبعدي، ال

 تإذ بلغبدون استخدام البرمجیة نفسها بعده المتوسط الحسابي ألداء الطالبات اللواتي درسن المادة 

الفرضیة الصفریة المرتبطة به، قامت والختبار حیث تبین فروق ظاهریة بین المجموعتین، ، )24.16(

ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة 

  :كیوضح ذل ) 4(رقم  اآلتي الجدولو التفكیر اإلبداعي البعدي، 

  )4(جدول ال

  المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار التفكیر اإلبداعي البعدي وعالماتهم القبلیة

 العدد  المجموعة  المهارة

  اختبار التفكیر البعدي  القبلياختبار التفكیر 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 المتوسط الحسابي

  االنحراف

 المعیاري

  مهارة الطالقة بعدي

 1.627 10.62 0.83 7.10 21  التجریبیة

 2.740 8.79 1.07 6.53 19  الضابطة

 2.383 9.75 0.98 6.83 40  المجموع

  مهارة المرونة بعدي

 1.859 10.43 0.63 6.90 21  التجریبیة

 3.070 8.26 1.41 6.74 19  الضابطة

 2.706 9.40 1.06 6.83 40  المجموع

  مهارة األصالة بعدي

 2.619 9.57 0.92 3.05 21  التجریبیة

 3.943 7.11 0.76 2.37 19  الضابطة

 3.499 8.40 0.91 2.73 40  المجموع

  كلي بعدي

 5.954 30.62 1.43 17.05 21  التجریبیة

 9.564 24.16 2.11 15.63 19  الضابطة

 8.431 27.55 1.90 16.38 40  المجموع
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أّن المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة التي تعلمت باستخدام  الجدول السابق من یالحظ

، في حین بلغ المتوسط الحسابي )30.62(كان األعلى برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم الحیاتیة 

، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین )24.16( بدون برمجیة ة التي تعلمتعة الضابطللمجمو 

قامت الباحثة  )(α ≤0.05متوسطات مجموعتي الدراسة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

، وجاءت نتائج تحلیل التباین )MANCOVA) (المصاحب( المتعدد بتطبیق تحلیل التباین المشترك

  ):2(یوضحه الجدول على النحو الذي 
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  )5(جدول ال

  ألداء مجموعات الدراسة على اختبار التفكیر اإلبداعي البعدي) MANCOVA( المتعددتحلیل التباین المشترك 

  درجات الحریة  مجموع المربعات  المهارة  مصدر التباین
متوسط مجموع 

  المربعات
  مستوى الداللة  )ف(قیمة

 القبلي اإلبداعي التفكیر اختبار

 0.022 5.673 25.007 1 25.007 طالقة

مرونة 

 بعدي
35.441 1 35.441 6.447 0.015 

أصالة 

 بعدي
44.915 1 44.915 4.467 0.041 

 0.023 5.644 311.729 1 311.729 كلي بعدي

 طریقة التدریس

طالقة 

 بعدي
52.345 1 52.345 11.875 0.001* 

مرونة 

 بعدي
73.549 1 73.549 13.38 0.001* 

ة أصال

 بعدي
94.825 1 94.825 9.431 0.004* 

 *0.001 11.817 652.744 1 652.744 كلي بعدي

  الخطأ

طالقة 

 بعدي
163.103 37 4.408 

  

مرونة 

 بعدي
203.386 37 5.497 

  

أصالة 

 بعدي
372.017 37 10.055 

  

 55.236 37 2043.75 كلي بعدي
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 الكلي المعدل

طالقة 

 بعدي
221.5 39 

   

 مرونة

 بعدي
285.6 39 

   

 39 477.6 أصالةبعدي
   

 39 2771.9 كلي بعدي
   

    

ة إحصائیًا عند مستوى *       ) (α ≤0.05داّل

، وهذه القیمة )11.817(بلغت  بالنسبـة لطریقة التدریس )ف ( یظهر من الجـدول السابـق أن قیمة 

ارات التفكیر االبداعي، مما یدل على دالة لجمیع مه) ف ( ، كما كانت قیم )0.001(مستوى دالة عند 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التفكیر االبداعي 

ال توجد فروق ذات داللة : البعدي، وهذا یعني رفض الفرضیة الصفریة األولى والتي تنص على

بین طالبات  المجموعة التجریبیة والمجموعة في التفكیر اإلبداعي ) α ≤ 0.05(إحصائیة عند مستوى 

ونظرًا . ))الطریقة االعتیادیة(  دون برمجیة - برمجیة وسائط متعددة.(الضابطة تُعزى لطریقة التدریس

لة إحصائیة بین المتوسطات الحسابیة لمجموعتي الدراسة على اختبار التفكیر  لوجود فروق ذات دّال

، فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة المعدلة، )(α ≤0.05 االبداعي البعدي عند مستوى الداللة

  :اآلتي )6( وجاءت النتائج على النحو الذي یوضحه الجدول
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  )6(جدول ال

المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء مجموعات الدراسة على اختبار التفكیر 

  اإلبداعي البعدي

 الخطأ المعیاري المتوسط الحسابي المجموعة  المهارة

 طالقة بعدي
 0.48 10.92 التجریبیة

 0.50 8.45 الضابطة

 بعدي.مرونة
 0.53 10.79 التجریبیة

 0.56 7.86 الضابطة

 أصالة بعدي
 0.72 9.98 التجریبیة

 0.76 6.65 الضابطة

  كلي بعدي
 1.68 31.70 التجریبیة

 1.78 22.97 الضابطة

توسط الحسابي المعدل للمجموعة التجریبیة التي تعلمت أّن الم الجدول السابق من یالحظ

، في حین بلغ المتوسط )31.70(باستخدام برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم الحیاتیة كان األعلى 

، وكذلك بالنسبة لجمیع )22.97(بدون استخدام البرمجیة الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت 

رق كان لصالح المجموعة التجریبیة التي تعلمت باستخدام باستخدام المهارات مما یدل على أن الف

  .برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم الحیاتیة
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ما أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال : ثانیاً 

  اتجاهات طالبات الصف العاشر األساسي نحوها؟ على  الحیاتیة 

إلجابة عن هذا السؤال، واختبار الفرضیة الصفریة المرتبطة به، قامت الباحثة باستخراج ل        

المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء المجموعة التجریبیة على مقیاس االتجاهات القبلي 

  :یوضح ذلك ياآلت )7( الجدولو للعینات المترابطة ) ت(والبعدي، وتم استخدام االختبار التائي

  )7(جدول ال

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء المجموعة التجریبیة على مقیاس االتجاهات 

  للعینات المترابطة) ت(القبلي والبعدي، واختبار 

 العدد التطبیق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

قیمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  14.243- 14.88 104.71 21 القبلي

 
0.000* 

 17.55 138.38 21 البعدي

ة إحصائیًا عند مستوى *         ) (α ≤0.05داّل

، وهذه القیمة دالة عند )14.243-(بلغت  )ت ( یظهر من الجـدول السابـق أن قیمة             

، مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي أداء المجموعة )0.000(مستوى 

تجریبیة على مقیاس االتجاهات القبلي والبعدي، وهذا یعني رفض الفرضیة الصفریة الثانیة التي تنص ال

في اتجاهات طالبات الصف ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  :على

ن القبلي العاشر نحو استخدام برمجیة وسائط متعددة في التدریس لدى المجموعة التجریبیة بین التطبیقی
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أّن الفرق كان لصالح التطبیق البعدي  الجدول السابق من ویالحظ. والبعدي على مقیاس االتجاهات

، وهو أعلى من متوسط التطبیق )138.38(لمقیاس االتجاهات لدى المجموعة التجریبیة، إذ بلغ 

وجود أثر  ، وهذا یعني)104.71(القبلي لمقیاس االتجاهات لدى المجموعة التجریبیة، الذي بلغ

لبات الصف العاشر األساسي الستخدام برمجیة وسائط متعددة في مادة العلوم الحیاتیة في اتجاهات طا

  .نحوها
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات
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  مناقشة النتائج والتوصیات

تخدام برمجیة وسائط اس ما أثر: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ینص على

  لدى طالبات الصف العاشر األساسي؟ متعددة في مادة العلوم الحیاتیة في التفكیر اإلبداعي

 باستخدام تحلیل التباین األحادي المصاحب المتعلقة بالسؤال األول الدراسة ة تم اختبار فرضی 

  :اآلتیةیجة نتوالذي أظهر ال) SPSS(من الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  المتعدد

في التفكیر اإلبداعي  (α ≤ 0.05) یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة  -

 –جیة وسائط متعددة برم(بین طالبات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة تُعزى لطریقة التدریس 

  ).دون برمجیة

بالتفكیر اإلبداعي، إلى  بالوسائط المتعددةتفوق المجموعة التجریبیة التي درست  وتعزو الباحثة 

  :ةآلتیا األسباب 

  .تقدم الوسائط المتعددة المعلومات للمتعلم بأسلوب جدید ومشوق - 

 متوافرة غیرن المعلومات اإلضافیة تتیح الوسائط المتعددة الفرصة للمتعلمین للتعرف على العدید م - 

  .وینمیهافي الكتاب المدرسي، مما یثیر قدرات المتعلمین 

  .تجعل الوسائط المتعددة عملیة التعلیم جذابة ومثیرة لالهتمام - 

تمیزت الوسائط المتعددة بقدرتها على إثارة الدافعیة عند المتعلمین نحو التعلم من خالل توفر  - 

دور التعزیز عند االنتهاء من اإلجابة على جزء في البرمجیة و  البصریة والحركیة،الوسائل السمعیة و 

  .االختبار التحصیلي للتأكد من التعلم وتثبیتهوهو 
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، فالمعلم یقوم بدور التوجیه واإلرشاد والمتعلمساعدت على توفیر الوقت والجهد لكل من المعلم  - 

  .والتركیز على المتعلمین للتأكد من تعلمهم، والمتعلم ینشغل بالتعلم 

  .لجدیدة وبالتالي التعلم حتى اإلتقانأتاحت الفرصة للتدریب والممارسة حتى یتم إتقان الخبرات ا - 

تها، كسرت حاجز الخوف والخجل من المعلمة والطالبات، بحیث أصبحت الطالبة تتعلم حسب قدرا - 

  .كاءات المتعددةذأي راعت الفروق الفردیة وال

وكانت ) الطالقة، األصالة، المرونة( اشتملت البرمجیة على المهارات الثالثة للتفكیر اإلبداعي  - 

لنتیجة لصالح المجموعة التجریبیة ، فقد قامت الباحثة بإعداد البرمجیة لتحوي هذه المهارات باإلضافة ا

إلى اختبار التفكیر اإلبداعي لتورانس، تمكنت الطالبات من تولید األفكار وانسیابها بحریة، والقدرة على 

قدرة على تغییر األفكار والتنویع تولید االستجابات المتعددة المناسبة والصحیحة لموضوع الدراسة، وال

فیها بتغیر الموقف الذي یمر به، بحیث یتم الوصول إلى إجابات وحلول للمشكلة متعددة ومحتملة ، 

  :ویعود السبب في ذلك إلى اآلتي

  .ساعدت البرمجیة في توفیر العدید من األلوان والمثیرات - 

كلیة الختبار التفكیر اإلبداعي من خالل ما ساعدت برمجیة الوسائط المتعددة على تفوق الدرجة ال - 

ثارته،  احتوته من أنشطة وتمارین ومعلومات متعددة وأسئلة تباعدیة أدت إلى تنمیة التفكیر اإلبداعي وإ

  .فكانت النتیجة لصالح طالبات المجموعة التجریبیة

  .منح الحریة للطالبة في التحكم بتعلمها - 

  .حتوى، والوضوح، صیاغة الفقرات مع توافر عنصر اإلثارةتسلسل البرمجیة في المقدمة، والم - 
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  .تخزین الوسائط المتعددة لقدر كبیر من المعرفة - 

  ).تنظیم مرن( سهولة تناول الطالبة للمعلومات على شكل أجزاء مقسمة، وعرضها وفقًا الحتیاجاتها - 

  .عبیر عنهاإفساح المجال أمام إبراز الطالبة لقدراتها المخلفة والقدرة على الت - 

تاحة  استخدام  -  أسلوب العروض العملیة لتطبیق المعلومات واألمثلة واألنشطة بشكل عملي وإ

.الفرصة لجمیع المتعلمین لتطبیق األنشطة واألمثلة العملیة على جهاز الحاسب ومشاهدة النتائج  

ى التفكیر مواصفات تنظیمیة وعلمیة ساعدت وبشكل كبیر في تطویر مستو اتسام البرمجیة ب  - 

إذ یعتمد البرنامج على النشاطات الحرة الموجهة توجیها غیر مباشر ـ مثل تعبیر الطالب . االبداعي

والطالبة عن أفكارهم واستعمال خیالهم ـ شجعهم في رسم أفكار جدیدة والتعبیر عنها بحریة أمام زمالئهم 

  .مما جعلهم قادرین على االبداع 

 .Shaw,Baggett and Salyer(ع بعض نتائج دراسة تائج الدراسة الحالیة منتتفق 

جمیعها على أن ، التي أكدت )2012طراد(، ودراسة)2009الشوا وعبداهللا (    ودراسة ،)2004

لدى الطلبة من مختلف الفئات العمریة،  لها تأثیر إیجابي في التفكیر اإلبداعي تكانالتقنیات الحدیثة 

  . وبغض النظر عن الجنس
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ما أثر استخدام برمجیة وسائط  :ئج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ینص علىمناقشة النتا

  متعددة في مادة العلوم الحیاتیة في اتجاهات طالبات الصف العاشر األساسي نحوها؟

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أداء مجموعتي الدراسة في اتجاهات طالبات 

وسائط متعددة في التدریس في المجموعة التجریبیة قبل تجربة الصف العاشر نحو استخدام برمجیة 

  .الدراسة وبعدها، لصالح مقیاس االتجاهات البعدي للمجموعة التجریبیة

تخدام برمجیة الوسائط االتجاهات نحو اس تنص على أن الفرق فيكانت نتائج هذا السؤال 

إلى ما تتمتع به هذه البرمجیات من  نتیجةهذه التعزو الباحثة المتعددة كانت لصالح المقیاس البعدي، و 

من خالل  نقدرتها على إشغال الطالبات وجذبهتوافر عنصر التشویق، والحداثة، و : إمكانیات مثل

كما أن شیوع استخدام الحاسوب في مجاالت الحیاة  ،یات اللون والصوت والحركة وغیرهااستخدام تقن

م المهارات الحاسوبیة بوصفها مهارات المستقبل ودمجها كافة، والتركیز في وسائل اإلعالم ألهمیة تعل

مع التفكیر بكافة أنواعه ومكوناته، قد یكون فیه ما یدفع الطالبات إلى تكوین اتجاهات إیجابیة نحوه 

، وتقدم الوسائط المتعددة فرصة المتصلة بهوتحسین درجة قابلیتهم على تعلمه والتعمق في المهارات 

  ات نحو تعلم األنماط السلوكیة الجدیدة، وتثبیت المهارات المطلوبة لزیادة دافعیة الطالب

مما یؤثر في زیادة میول الطلبة واتجاهاتهم نحو تعلم الحقائق وتغییر وتعدیل السلوك نحو القیم 

 )2009البلوي وحمدي (وتتفق هذه النتیجة مع أغلب الدراسات وخاصة دراسة ودراسة  المرغوبة،

   ).2006أبو زایدة( ودراسة )2006 أبو ورد(ودراسة
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  والمقترحات التوصیات 

إلیه، فإن الباحثة توصي  اعتماداعلى نتائج الدراسة واستنتاجاتها، وفي ضوء ما تم التوصل

  :باآلتي

مهارات التفكیر اإلبداعي، وكیفیة ممارستها وتطبیقها داخل الحصص بتعریف معلمات العلوم  - 

  .الصفیة

   .الوسائط المتعددة منها حدیثة سات لمعرفة مدى فاعلیة استراتیجیات تدریسیةإجراء المزید من الدرا  - 

وتطبیقاته في المواد الدراسیة اقتراح استراتیجیات تعلیمیة وتصمیمها وتجریبها معتمدة على الحاسوب  - 

  المختلفة

  .واستخدامهاالوسائط المتعددة إعداد برمجبات عقد دورات تدریبیة للمعلمات حول  - 

 .سیس قسم خاص إلنتاج البرمجیات التعلیمیة وفق األسس العلمیةتأ - 
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  )1( رقم ملحق
  بصورته النهائیة  ار التفكیر اإلبداعياختب

  
  أداة تحكیم

  .المحترم.................................. حضرة األستاذ الدكتور 

 :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة لمادة العلوم الحیاتیة في " تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 

، استكماًال للحصول على "ى طالبات الصف العاشر األساسي واتجاهاتهن نحوهاالتفكیر اإلبداعي لد

  .األردن/ س في جامعة الشرق األوسط في عماندرجة الماجستیر في تخصص المناهج وطرق التدری

لطالبات ) أ(الصورة اللفظیة ) تورانس(وتتطلب هذه الدراسة بناء اختبار للتفكیر اإلبداعي 
نحو مهارة األصالة والطالقة والمرونة، وقد تم تطویع االختبار مع المادة الصف العاشر األساسي 

الفطریات، الحزازیات ( العلمیة والتي تتمثل بالوحدة الثالثة من المقرر المدرسي لمادة العلوم الحیاتیة 
، ونظرًا لخبرتكم الطیبة في هذا المجال، وما تتمتعون من )والسرخسیات، النباتات معراة البذور

الختصاص والدرایة والعلم الوفیر، تأمل الباحثة إبداء الرأي في فقرات االختبار بالحذف أو اإلضافة أو ا
  .التعدیل

مع العلم أن جمیع المعلومات الواردة فیها هي محل التقدیر وستعامل بسریة تامة، ولن تستخدم 
  .إال ألغراض البحث العلمي، شاكرةً لكم حسن تعاونكم

  :الباحثة                                                                                 

  صفاء سمیح العدوان
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 اختبار التفكیر اإلبداعي

 :تعلیمات االختبار

تتیح لكي األنشطة اآلتیة الفرصة ألن تستخدمي خیالك في تولید أفكار جدیدة : أختي الطالبة

 .والتعبیر عنها بالكلمات

وجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، كما هو الحال في كثیر من االختبارات تذكري أنه الت

المعتادة، إن الهدف من هذه االختبارات هو التعرف على طبیعة أفكارك وعدد األفكار التي یمكنك 

، لذا حاولي أن تصلي إلى أفكار مشوقة، جدیدة، وغیر مألوفة،مثیرة  تولیدها، وستجدین ذلك ممتعًا

 .سبق أن فكر بها أحد سواكلالهتمام، لم ی

علیك ) من الفطریات إلى النباتات معراة البذور( بین یدیك ستة اختبارات مختلفة للوحدة الثالثة 

أن تقومي بالمرور علیها وحلها، لكل منها وقت محدد، حاولي االلتزام به حتى تدیري وقتك بشكل 

ذا نفذت األفكار لدیك قبل انتهاء الوقت المحدد ل الختبار، علیك االنتظار لحین إعطاء فعال، وإ

 .التعلیمات التالیة لالختبار الذي یلیه

إن مجرد الجلوس وقراءة االختبار والتفكیر فیه قد یؤدي إلى تولید أفكار أخرى یمكن أن تشكل 

إضافة جدیدة إلى األفكار السابقة، لذا ال تبخلي علینا ببنات أفكارك حتى ولو كانت بنظرك بسیطة ، 

 .تخجلي وأطلقي العنان لفكرك لذا ال

  لك باألفكار المبدعة واإلبتكاریة اتيمع تمنی
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 :................................................االسم

 ................................................  :العمر

 :............................................... المدرسة

  :................................................الصف

 ................................................:..التاریخ

 :.........................................… اسم الفاحص
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  االختبار األول

  توجیه األسئلة

ملكة الفطریات، الفطریات هي عبارة عن كائنات حیة ممیزة تصنف في مملكة خاصة تسمى م

نوع موصوف تقریبًا ومنها ما هو مفید لالنسان والبیئة ومنها ما هو ضار، إذ ینمو  100000وتضم 

الرطوبة واألكسجین (تعیش الفطریات في اماكن مختلفة حیث تتواجد . بعضها على اإلغذیة ویتلفها

أو عدیدة ) عة في مستعمراتتعیش منفردة أو متجم(قد تكون وحیدة الخلیة). والحرارة والغذاء العضوي

  .الخالیا تأخذ شكل خیوط، بعضها مقسم بحواجز عرضیة بین الخالیا وبعضها غیر مقسم

  .اكتبي أكبر قدر ممكن من األسئلة التي یمكن اإلجابة عنها باستخدام المعلومات المعطاة؟

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  لطفًا ال تقلبي الصفحة حتى یطلب منك ذلك
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  االختبار الثاني

  ن األسبابتخمی

وكان مسرحها قصور الملوك واألمراء , وقعت وقائع هذه القصة منذ أكثر من قرن من الزمان 

لقد كانت هذه القصور مسرحًا إلقامة الحفالت الراقصة على أنغام الموسیقى . والنبالء في دول أوروبا

یلة من لیالي الشتاء إال ولم تمر ل, ومع انسیابها ینساب سفاٌح غریٌب , التي كانت تنساب بین صاالتها

, وردت األنباء والتقاریر من الجهات المسؤولة عن حدوث حاالت تسمم غریبة . ولهذا السفاح ضحایا

    .وأحیط األمر بالكتمان حتى یتمكن المحققون من التوصل إلى المجرم الحقیقي والقبض علیه

سر رهیب عاشت فیه  ونشط رجال األمن ودخلوا القصور متنكرین علهم یمیطون اللثام عن

وتم التأكد , وشددت الحراسة على القصور , قصور الشتاء وسفاح عجیب یوقع ضحایاه في مخالبه 

ورغم ذلك كان التسمم , من الشخصیات العظیمة التي تدخلها والخدم والطباخون الذین یعملون فیها 

   الزرنیخي یحدث

ولكن , ون صاحب قصر من القصور فمرةً یتهم, واالشاعات تروج , بدأت األقاویل تنتشر 

, والخدم , ووصل األمر إلى اتهام رجال األمن , ومرةً یتهمون األطباء , السفاح یدخل كل القصور 

  .وُهجرت القصور في فصل الشتاء

, وكان له أنف عالم ونظرة باحث , وفي یوم من األیام دعا أحد النبالء عالمًا من العلماء 

فمد یده خلسة وأخذ , ر الزیتیة الجمیلة ونظر إلیها فوجد شیئًا أشبه بالعثة اقترب العالم من أحد الصو 

فإذا الذي بین یدیه خیوط من , وأسرع إلى بیته وفحص العینة جیدًا , جزءًا من الصورة الزیتیة الجمیلة 

أخذ خیطًا منها ووضعه تحت , شمها فإذا رائحة غریبة تنبعث منها , نسیج تكاد تتمزق من اللمس 
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وأخذ یجري بحقیبته في یده إلى البیت , ونظر إلیها نظرة باحث فهاله ما رآى وانتفض قائمًا , لمجهر ا

: ودق األبواب بعنٍف، فخرج إلیه الحراس فاستأذن في الدخول وأسرع إلى القاعة وهو یصرخ , النبیل 

أسرع , فذ أیها األمراء والنبالء افتحوا األبواب والنوا, افتحوا األبواب والنوافذ, افتحوا األبواب والنوافذ 

   النبیل یستوضح األمر

  لقد عرفت المجرم الذي ینفث فیكم سمومه؟: فقال العالم 

ویمد . إن السفاح الحقیقي یكمن في هذه الصورة: وتوجه العالم فورًا إلى الصورة الزیتیة قائالً 

تعالوا وضعوا : دى علیهم قائًال یده إلى جزء من الصورة ویضغط علیها بإصبعه فیتهاوى هذا الجزء ونا

  .أنوفكم على هذه الصورة، رائحة الزرنیخ وأسرع الجمیع لفتح النوافذ

هذه الصور الزیتیة التي تزین الجدران تدهن بدهانات یدخل في تركیبها : وتكلم العالم لیقول 

لى كمیات مركزة من وهذه الصورة تعتبر طعامًا شهیًا لبعض الفطریات رغم احتوائها ع. أكاسید الزرنیخ

  .الزرنیخ

ونحن , كیف یتحمل هذا الفطر الحیاة على هذا الزرنیخ السام القاتل : وصاح بعض األمراء 

  !األشداء األقویاء المصارعون نترنح ونسقط من االعیاء من رائحة یطلقها؟

  .أن تخمني األسباب التي أدت إلى نمو الفطر على هذه اللوحة؟ هل لك

*  

*  

*  
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*  

*  

* 

*  

*  

* 

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  لطفًا ال تقلبي الصفحة حتى یطلب منك ذلك
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  االختبار الثالث

  تخمین النتائج

ظهرت في فلسطین بعض أزهار الربیع البریة خالل فصل الشتاء، وهو ما أقلق خبراء البیئة 

ة، المنتهیة رؤوسها بورود." واعتبروه نتیجة لتغیر المناخ العالمي ، "أحمر قانٍ "لونها  یشاهد األزهار البریّ

انتابت الفلسطیني محمد سلیم فرحة ممزوجة . تنتشر على مساحات واسعة من األراضي المجاورة لمنزله

  ."الدهشة"بـ

إن نباتات فلسطین : ویقول كتاب صدر حدیثًا حول التنوع الحیوي عن جمعیة الحیاة البریة   

  .من النباتات الزهریة 124من السرخسیات و 14عائلة نباتیة، بینها  128العضویة الطبیعیة تتمثل بـ 

هل لك أن تخمني النتائج التي قد تحصل جراء هذا التغیر المناخي، وما تأثیرتها على المملكة 

  .النباتیة وباألخص السرخسیات والحزازیات؟

*  

*  

*  

*  

*  

  لطفًا ال تقلبي الصفحة حتى یطلب منك ذلك

  االختبار الرابع
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  تحسین اإلنتاج

 100ماء أنه باإلمكان تنقیة المیاه الملوثة بالزرنیخ  وتقلیل مستویات التلوث إلى اكتشف العل

وهذا ما یدعى بالفلترة ) نبات سرخسي( ساعة من خالل  زراعة نباتات كزبرة البئر 24ضعف خالل 

  .المائیة

سلوب العلماء المفكرین بطرق واقتراحات أخرى جدیدة یمكن االستفادة بها من   فكري بإ

  . زیات والسرخسیات في تقلیل عملیات التلوث وحمایة البیئةالحزا

*  

*  

*  

*  

*  

*  

* 

  

  لطفًا ال تقلبي الصفحة حتى یطلب منك ذلك
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  االختبار الخامس

  االستخدامات غیر المألوفة

  .اقترحي طرق غیر مألوفة لالستفادة من المخاریط الذكریة والمخاریط األنثویة؟

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________  

  .لطفًا ال تقلبي الصفحة حتى یطلب منك ذلك
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  االختبار السادس

  ....افترض أن

افترضي أن النباتات معراة البذور تبدلت أوراقها لتصبح شبكیة الشكل بدًال من إبریة الشكل؟ 

  تي تترتب على هذا التغییر كما تتخیلینه؟اكتبي أكبر عدد ممكن من األفكار والنتائج ال

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________  

  

  ًا ال تقلبي الصفحة حتى یطلب منك ذلكلطف
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  )2( رقم الملحق

  بصورته النهائیة مقیاس االتجاهات

 

  أداة تحكیم

  .المحترم............................................ حضرة األستاذ الدكتور 

  :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

ائط متعددة لمادة العلوم الحیاتیة في أثر استخدام برمجیة وس"تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 

، استكماًال للحصول على "التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي واتجاهاتهن نحوها

  .األردن/ درجة الماجستیر في تخصص المناهج  وطرق التدریس بجامعة الشرق األوسط في عمان 

لبات الصف العاشر األساسي نحو برمجیة وتتطلب هذه الدراسة بناء مقیاس اتجاهات لطا        

الوسائط المتعددة، ونظرًا لخبرتكم الطیبة في هذا المجال، وما تتمتعون من االختصاص والدرایة والعلم 

  .الوفیر، تأمل الباحثة إبداء الرأي في فقرات المقیاس بالحذف أو اإلضافة أو التعدیل

ولن تستخدم , ل التقدیر وستعامل بسریة تامةمع العلم أن جمیع المعلومات الواردة فیها هي مح

 .شاكرةً لكم حسن تعاونكم, إال ألغراض البحث العلمي 

    الباحثة                                                                                  

  صفاء سمیح العدوان 
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  وم الحیاتیةمقیاس االتجاه نحو برمجیة الوسائط المتعددة في مادة العل

  :عزیزتي الطالبة

  تحیة طیبة وبعد،

فقرة، )  36(بین یدیِك مقیاس لالتجاهات نحو البرمجیة في مادة العلوم الحیاتیة، یتكون من 

، كما ولیس هناك إجابات صحیحة وأخرى خاطئة،  وهذه الفقرات ال تمثل بأي حال من األحوال تقییمًا

ك نحو استخدام البرمجیة في مادة العلوم الحیاتیة بحریة كاملة والحقیقة أنها قد تشكل تعبیرًا عن مشاعر 

أمام الفقرة التي تریدین اختیارها والتي تناسب موقفك وتعبر ) √(وصراحة تامة، من خالل وضع عالمة 

  .عن مشاعرك اتجاهها

وتؤكد الباحثة أن إجابات فقرات مقیاس االتجاهات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي 

  .اط بالسریة التامةفقط، وستح

  

  شاكرةً  لكم حسن تعاونكم

  :الباحثة                                                                                   

  صفاء سمیح العدوان 

  



101 
 

  

  

التعدیل 

  المقترح

  

   درجة االستجابة

  الفقرات

  

 

  

  

 الرقم

  

معارض 

 بشدة 

  

  معارض

  

غیر 

 متأكد 

  

 موافق

موافق 

بدرجة 

 كبیرة 

اعتقد أن استخدام الوسائط المتعددة في التعلم یساعد       

 .على التفكیر باستمرار

1- 

اعد في یسرى أن استخدام الوسائط المتعددة أ      

 .اإلحتفاظ بالمادة التعلیمیة لمدة أطول

2- 

أفضل الدروس التي تستخدم فیها المعلمات برمجیات       

 .وسائط المتعددة

3- 

 -4 .أرغب بدراسة مواد أخرى من خالل الوسائط المتعددة      

أرى أن التعلم من خالل الوسائط المتعددة هو طریقة       

 .فعالة وجدیدة

5- 

أشعر أن الوسائط المتعددة تساعد على فهم       

 .المعلومات بشكل واضح

6- 

بعض المفاهیم العلمیة  الوسائط المتعددةوضحت       

 .توضیح بدون استخدامهاالمقارنة مع الأفضل ب بشكل

7- 
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أثمن دور الوسائط المتعددة في زیادة رغبتي بدراسة       

 .مادة العلوم الحیاتیة

8- 

أشعر بأن الوسائط المتعددة سمحت باالنتقال من        

 .الجانب النظري المجرد إلى الواقع شبه التجریبي

9- 

 - 10 .ة وفرت في الوقت والجهدأرى أن الوسائط المتعدد      

 سهالً  استخدام الوسائط المتعددة كان أشعر بأن      

 .اً وواضح

11 - 

أشعر بالمتعة ألن األشكال والرسومات في الوسائط       

 .المتعددة ساعدتني على الفهم 

12 - 

اعتقد أن الوسائط المتعددة تزید من استخدام المختبر       

 .بشكل ممیز

13 - 

أثمن دور الوسائط المتعددة  في تفسیر الظواهر       

 . الطبیعیة الحیاتیة التي تحدث من حولي

14 - 

أفضل أن یقتصر التدریس بالوسائط المتعددة على       

 .الطالبات اللواتي یرغبن بذلك فقط

15 - 

 حصص العلوم الحیاتیة في األسبوع یسرني زیادة عدد      

 .ةعند استخدام الوسائط المتعدد

16 - 

 - 17 بانتظامأحرص على حضور حصص العلوم الحیاتیة       
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 .عند استخدام الوسائط المتعددة

أعتقد أن التعلم بوساطة الوسائط المتعددة یساعد في        

  .مراعاة الفروق الفردیة

18 - 

أعتقد من خالل استخدام برمجیات الوسائط المتعددة        

 .ة التعلیمیةهناك مجال واسع إلثراء الماد

19 - 

أرى أنني كنت منشغًال بشكل أكبر في متابعة        

األلوان والحركات والفیدیوهات من إنشغالي في فهم 

 .المادة المعروضة

20 - 

أشعر بأنه لدى عرض مادة التعلیم من خالل هذه        

 .البرمجیة ینتابني الخوف من اإلخفاق

21 -  

خالل برمجیة الوسائط  أعتقد أن عملیة التقویم من      

المتعددة جعلتني قادرة على معرفة موقعي الحقیقي 

 . مقارنًة مع زمیالتي

22 - 

جلست للتعلم بواسطة الوسائط  أحس أنه عندما       

 .المتعددة شعرت بالوحدة أو االنعزالیة

23 -  

أعتقد بأن التعلم بهذه الطریقة ال یستثمر وقت المتعلم       

 .لبشكل مثمر وفعا

24 - 

أعتقد أن العائد التربوي المتوقع من استخدام مثل         25 - 
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 .هذه البرمجیات أكثر من التكالیف المادیة

أمیل إلى استخدام برمجیات الوسائط المتعددة ألنه       

 .یجعل التعلم ممتعاً 

26 - 

أشعر بأن استخدام برمجیات الوسائط المتعددة        

  .الطالباتیساعد كثیرًا في تعزیز 

27 - 

أفضل التعلیم عن طریق هذه البرمجیات ألنه یتیح       

  فرصة اختیار الوقت المناسب لي كمتعلم

28 - 

أشعر أنني أستطیع العمل حسب قدرتي الخاصة أثناء       

  .تعلمي بواسطة هذه البرمجیات

29 - 

أشعر بأن التعلم بهذه الطریقة یؤدي إلى جعل التعلم       

  .آلي

30 - 

فقد التعلم        الأحبذ التعلم بمساعدة هذه البرمجیات ألنه یُ

الطبیعة اإلنسانیة التي تمیزه عن غیره من األعمال 

 .األخرى

31 - 

أمیل إلى االعتقاد بأن إدخال الوسائط المتعددة  في       

  .التعلم فكرة تتحمس لها الطالبات في بدایة التعلم فقط

32 - 

الوسائط المتعددة  تزید من  أعتقد أن برمجیات      

  .الدافعیة لدى الطالبات

33 -  
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  - 34  .أعتقد أن البرمجیة تؤكد على التغذیة الراجعة الفوریة      

أمیل إلى أن البرمجیة تساعد في ربط المعرفة بحیاة       

  .الطالبات

35 -  

أعتقد أن الوسائط المتعددة  تزید من فرص التعلم       

  .الذاتي

36 -   
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  )3( رقم ملحق

  :ویشمل للبرمجیة  لتقویم بعدي تحصیلياختبار 

  النتاجات التعلیمیة الخاصة بالوحدة التعلیمیة المختارة - 1

  جدول مواصفات - 2

  فقرات االختبار التحصیلي - 3

  نموذج اإلجابة الصحیحة - 4
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  أداة للتحكیم

  .المحترم...................................................................األستاذ الدكتور

أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة لمادة العلوم الحیاتیة في التفكیر "تجري الباحثة دراسة حول 

للحصول على درجة الماجستیر ". اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي واتجاهاتهن نحوها

  .األردن /ق األوسط في عمانس في جامعة الشر في المناهج وطرق التدری

وقد أعدت الباحثة اختبارًا تحصیلیًا  بعد االنتهاء من البرمجیة من نمط االختیار من متعدد، 

  .تكون من أربعین فقرةالذي 

ونظرًا لما لدیكم من خبرة في هذا المجال، نرجو تحكیم هذا التقویم بالحذف واإلضافة والتعدیل 

 أنها المؤكد من والتي الالزمة وتعدیالتكم مالحظاتكم إبداء حضرتكم من راجیةً  .الذي ترونه مناسباً 

  .األداة بإثراء ستسهم

بدائكم المالحظات بشأنهاةً شاكر    .لكم تعاونكم وجهودكم المبذولة في قراءة فقرات التقویم وإ

         ردیمع وافر الشكر والتق

 :الباحثة                                                                                  

  صفاء سمیح العدوان
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  البرمجیة بعد االنتهاء من االختبار التحصیلي الموجود 

  :عزیزتي الطالبة

  تحیة طیبة وبعد،

تقویم بعدي للنتاجات الخاصة أمامك اآلن في برمجیة الوسائط المتعددة التي أعدتها الباحثة 

ختیار من متعدد في مادة العلوم الحیاتیة، والتي تمثل نوع اإل فقرة من40)  (للوحدة التعلیمیة، من

الفطریات، الحزازیات والسرخسیات، :( موضوعات الوحدة الثانیة المشتملة على ثالثة فصول هي

  ).النباتات معراة البذور

  .یرجى تحدید اإلجابة التي تعتقدین أنها تمثل اإلجابة الصحیحة بالضغط علیها

لمي فقط، وستحاط بالسریة هذه اإلجابات سوف تستخدم ألغراض البحث الع وتؤكد الباحثة بأن

  .التامة

  

 شاكرةً لكم حسن تعاونكم

  

  :الباحثة                                                                                       

  صفاء سمیح العدوان
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  :المختارة  وحدة التعلیمیةبالالنتاجات الخاصة 

یتوقع منِك أیتها الطالبة بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة التعلیمیة لمادة العلوم الحیاتیة للصف 

 :العاشر األساسي أن تكوني قادرة على

 تحدید الخصائص العامة للفطریات.  

 تحدید أنماط عالقات الفطریات بالكائنات الحیة األخرى. 

  رئیسةال) قبائلها(تصنیف الفطریات إلى مجموعاتها . 

  الرئیسة) القبائل(استخالص سبب تصنیف الفطریات إلى تلك المجموعات . 

 تذكر الخصائص العامة للفطریات االقترانیة . 

 استخدام المجهر التشریحي  للتعرف على تركیب فطر عفن الخبز . 

 استخدام المجهر الضوئي المركب للتعرف إلى دورة حیاة فطر عفن الخبز . 

 مة للفطریات الكیسیةتذكر الخصائص العا . 

 استخدام المجهر الضوئي المركب للتعرف على تركیب الفطریات الكیسیة . 

 استخدام المختبر المدرسي للتعرف على طریقة تكاثر فطر الخمیرة . 

 تذكر الخصائص العامة للفطریات الدعامیة . 

 استخدام المجهر التشریحي للتعرف على تركیب فطر عیش الغراب . 

 مجهر الضوئي المركب للتعرف على دورة حیاة فطر عیش الغراباستخدام ال . 

 تحدید الخصائص العامة للفطریات الناقصة. 

  جدیدة هي الفطریات الناقصة) قبیلة(تفسیر سبب وجود مجموعة . 
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 استخدام المجهر التشریحي للتعرف على تركیب الفطریات الناقصة . 

 تفسیر سبب سمیة بعض أنواع الفطور . 

 همیة االقتصادیة للفطریاتتحدید األ . 

 تحدید األهمیة البیئیة للفطریات . 

 وصف بعض األمراض التي تسببها الفطریات . 

 اتباع العادات الصحیة للوقایة من األمراض التي تسببها الفطریات . 

 تلخیص تصنیف المملكة النباتیة استنادًا إلى سلم التصنیف الحدیث . 

 لتصنیف النباتات إلى ذوات الفلقة وذوات ) ، البادراتاألوراق( استخدام  بعض المعاییر

 . الفلقتین

 تحدید الخصائص العامة للحزازیات. 

 بیان موقع الحزازیات في المملكة النباتیة. 

 تعرف إلى تركیب الفیوناریا . 

 استخدام العینات الحیة للتعرف على دورة حیاة الحزازیات . 

 بیان أهمیة الحزازیات . 

 عامة للسرخسیاتتحدید الخصائص ال . 

 بیان موقع السرخسیات في المملكة النباتیة . 

 تعرف تركیب الخنشار . 

 إیضاح دورة حیاة الخنشار . 

 بیان األهمیة االقتصادیة للسرخسیات. 
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 استخدام الشرائح المجهریة الجاهزة لتتبع مراحل دورة حیاة الخنشار . 

 تحدید الخصائص العامة للنباتات معراة البذور . 

 سبب تكیف المخروطیلت للعیش في المناطق الباردة والمعتدلة تفسیر. 

 تعرف على تركیب المخروط الذكري واألنثوي في أشجار الصنوبر. 

 اتباع خطوات تكوین حبوب اللقاح في الصنوبر. 

 اتباع خطوات دورة حیاة الصنوبر.  

 إیضاح أهمیة النباتات معراة البذور ودورها في حل المشكالت البیئیة. 

  مواصفات األهداف جدول

 المحتوى تذكر فهم تطبیق المجموع

 الفطریات 10 3 8 21

 الحزازیات والسرخسیات 4 6 3 13

 معراة البذور النباتات 2 2 2 6

 المجموع 16 11 13 40
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  البرمجیةبعد االنتهاء من ختبار التحصیلي االفقرات 

  :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة فیما یأتي

  :ىممس على مجموعة الخیوط الفطریة یطلق -1

  مدمج خلوي   - غزل فطري   ج - فطر مكتمل  ب - أ

  :نوع المعیشة الموجودة عند ال أشنات معیشة  -2

  تكافلیة - رمیة    ج -تطفلیة    ب - أ

  :ینتمي فطر الخمیرة إلى قبیلة الفطریات -3

  الدعامیة -الكیسیة     ج -االقترانیة   ب - أ

  :عتمدة في تصنیف الفطریاتمن األسس الم -  4

  طریقة التكاثر وشكل األبواغ -نوع المعیشة    ج - شكل األبواغ      ب - أ

  :الخصیصة العامة التي تشترك فیها الفطریات االقترانیة هي -5

  وحیدة الخلیة -طریقة التكاثر الالجنسي   ج - وجود األبواغ االقترانیة   ب - أ

، اعتمادًا على هذا الرسم أجیبي عن )عفن الخبز(طریات االقترانیة یمثل الرسم المجاور دورة حیاة الف

  ) :7 -6(األسئلة اآلتیة من 
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 :یتركب فطر عفن الخبز من -6

 كیس بوغي، خیط فطري، أشباه جذور، حامل محفظة األبواغ - أ

 أبواغ، مدمج خلوي، جذور -ب

 بوغ كیسي، حامل للكیس، مدمج خلوي - ج

  :ندما تكون الظروف غیر مالئمة، فإن نوع التكاثر الذي یحصل هوفي فطر عفن الخبز ع - 7 

  تبرعم  - تكثر الجنسي    ج -تكاثر جنسي       ب - أ

  :من أهم األمثلة على الفطریات الكیسیة -8

  .فطریات الجذور - أ

  .عیش الغراب -ب
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  .فطر الكمأ - ج

  ):9،10(الشكل أدناه، أجیبي عن السؤالین  ىاعتمادًا عل

  

  :جمیع قبیلة الفطریات الكیسیة بـ تشترك -9

  .جمیعها وحیدة الخلیة - أ

  .وجود األبواغ الجنسیة داخل جسم ثمري -ب

  .أبواغ) 6(عدد األبواغ الكیسیة في الكیس  - ج

  :تتمثل دورة حیاة الفطر الموجود في الشكل أعاله، من خالل تكاثره بإحدى الطرق اآلتیة - 10

  التبرعم - ي    جالتكاثر الجنس - األبواغ      ب - أ

  :تشترك جمیع الفطریات المنتمیة لقبیلة الفطریات الدعامیة ب - 11

  وجود األبواغ الدعامیة -وجود األبواغ الكیسیة    ج - التكاثر الجنسي    ب - أ

  :اآلتیین) 12،13(اعتمادًا على الشكل أدناه، أجیبي عن السؤالین 
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  :في تركیب فطر عیش الغراب، توجد الخیاشیم - 12

  الجزء األیمن للساق - السطح السفلي للقلنسوة   ج - السطح العلوي للقلنسوة   ب - أ

  :في أثناء تكاثر فطر عیش الغراب،  یكون عدد النوى داخل حامل األبواغ الدعامیة في الخیاشیم - 13

  ثالثة أنویة  - نواتان    ج -نواة واحدة   ب- أ

  : 16 - 14السئلة من من خالل االطلالع على الشكل أدناه، أجیبي عن ا
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من قبائل الفطریات التي التتكاثر جنسیًا أو أن طریقة التكاثر الجنسي فیها غیر مكتشفة هي  - 14

  :قبیلة

  الفطریات االقترانیة - الفطریات الناقصة    ج - الفطریات الدعامیة     ب - أ

  :یعد نوع التكاثر في هذه القبیلة من الفطریات هو تكاثر - 15

  الجنسي   -التبرعم    ج - غ    باألبوا - أ

  :من الشكل أعاله، ما شكل األبواغ في هذه القبیلة - 16

  طولي - كروي     ج - بیضوي   ب - أ

 :هناك فطور یكفي تناول اإلنسان كمیة قلیلة منها لقتله، الحتوائها على مادة شدیدة السمیة تدعى- 17

 أفالتوكسین -األمانتین    ج - الببتیدتن     ب - أ

  :أحد األمثلة على الفطریات الناقصة فطر ینتج مضادات حیویة هو - 18

  الخمیرة  - البنسلین    ج - البنسیلیوم   ب - أ

  :تعمل الفطریات كمحلالت في البیئة، مما یؤدي إلى- 19

  زیادة خصوبة التربة  - التسبب بزیادة األمراض في البیئة   ج - تراكم بقایا الكائنات الحیة  ب - أ

  :األمراض التي تسببها الفطریات من أهم   - 20

  سعفة الرأس -األكزیما     ج - الكلف    ب - أ
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  :واحدًا مما یأتي یمثل مسببًا النتقال الفطریات من شخص إلى آخر - 21

  .استعمال األغراض الشخصیة كالمناشف مثالً  - أ

  .الجلوس بجانب الشخص المصاب بمرض فطري -ب

  .يینتقل الفطر عن طریق الهواء الجو   - ج

  :تعد النباتات مغطاة البذور من ضمن مجموعة النباتات  - 22

  .البذریة الالوعائیة - أ

  .البذریة الوعائیة -ب

  .الالبذریة الوعائیة - ج

تساعد البادرات على تصنیف النباتات إلى مجموعاتها الرئیسة؛ لذا یصنف النبات الذي بادرته  - 23

  :تحتوي على ورقتین بأنه

  نباتات ذوات فلقتین - نباتات ذوات فلقة واحدة    ج - بنباتات البذریة   - أ

  :عدد األطوار التي تظهر في دورة حیاة نباتات الحزازیات هي - 24

  ثالثة أطوار -طوران      ج - طور واحد        ب - أ

  :تصنف نباتات الحزازیات على أنها نباتات - 25

  ال وعائیة - وعائیة        ج -بذریة        ب - أ
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  ):26،27(على الشكل أدناه أجیبي عن السؤالین اآلتیین  اعتماداً 

  

  :الطور السائد الناتج من  نمو األبواغ في نبات الفیوناریا هو - 26

  النبات الجامیتي األنثوي - الطور البوغي     ج - الطور الجامیتي   ب - أ

  :عدد المجموعة الكروموسومیة في الطور البوغي في نبات الفیوناریا هو - 27

  ن2 - ن           ج1 - غیر محدد          ب - أ

  :یمكن اإلفادة بشكل عملي من نباتات الحزازیات في - 28

  مصدر غذائي لإلنسان - صناعة الضمادات الطبیة     ج -نباتات زینة  ب - أ

  :من أكثر البیئات المالئمة لنمو السرخسیات هي البیئات - 29

  افةالج -الرطبة الظلیلة    ج - المعتدلة    ب - أ



119 
 

  :تصنف نباتات السرخسیات في مجموعة النباتات - 30

  .الوعائیة البذریة -الوعائیة الالبذریة    ج - الالوعائیة الالبذریة   ب - أ

  :تتواجد محافظ األبواغ في نبات الخنشار - 31

  .منتشرة في جمیع أجزاء نبات الخنشار  - أ

  .تتواجد على السطح العلوي لورقة الخنشار -ب

  .لى السطح السفلي لورقة الخنشارتتواجد ع - ج

  :یمكن االستفادة بشكل عملي وملحوظ من السرخسیات في - 32

  تستخدم في صناعة األلبسة - تستخدم كمصدر غذائي لإلنسان  ج - تواجدها كنباتات زینة  ب - أ

  ):34،33(اعتمادًا على الشكل أدناه أجیبي عن السؤالین اآلتیین 
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  :یاة الخنشار، ماالطور السائد لدیهامن خالل مالحظتك لدورة ح - 33

  البوغي - الجامیتي          ج - الذكري         ب - أ

  :تتم عملیة اإلخصاب في نبات الخنشار في  - 34

  .داخل العضو الجامیتي الذكري - أ

  .داخل  العضو الجامیتي األنثوي-ب

  .خارج العضو الجامیتي الذكري - ج

  :عراة البذور، الشكل المخروطي والذي یساعد علىمن الخصائص التي تمیز النباتات م - 35

  عدم تجمع الثلج على األشجار - مقاومة األمراض      ج - منع التبخر    ب - أ

تعد المخروطیات من النباتات التي التحتاج إلى وسط مائي لتلقیحها وهذا یجعلها أكثر مالءمة  - 36

  :للعیش في المناطق

  العشبیة - یة   جاإلستوائ -المعتدلة والباردة  ب - أ

  :یمثل) محور مخروط، أوراق بوغیة، أكیاس جنینیة:( التركیب اآلتي - 37

  حبة لقاح - مخروط أنثوي        ج - مخروط ذكري      ب -أ 
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  ):38،39(اعتمادًا على الشكل أعاله، أجیبي عن السؤالین اآلتیین، 

  :م هوعدد حبوب اللقاح الناتجة من انقسام خلیة بوغیة ذكریة أُ  - 38

  أربعة حبوب لقاح - ثالث حبات لقاح     ج - حبتان لقاح     ب - أ

  :یسمى الطور الذي یمثله الجنین الناتج عن البویضة المخصبة بـالطور - 39

  جامیتي أنثوي -بوغي حدیث    ج -بوغي    ب - أ

قلل تساعد النباتات معراة البذور على حل مشكالت بیئیة، فتمتص غازات ضارة من الجو فت - 40

  :نسبتها، ومن أمثلة ذلك

  .أكاسید النتروجین - أكاسید الحدید    ج -أكاسید الفسفور  ب - أ
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 نموذج اإلجابة الصحیحة

  الرمز  الرقم  الرمز  الرقم  الرمز  الرقم  الرمز  الرقم

  ج  31  أ  21  ج  11  ب  1

  أ  32  ب  22  ب  12  ج  2

  ج  33  ج  23  ج  13  ب  3

  ب  34  ب  24  ب  14  ج  4

  ج  35  ج  25  ج  15  أ  5

  أ  36  أ  26  ب  16  أ  6

  ج  37  ج  27  ب  17  أ  7

  ج  38  ب  28  أ  18  ج  8

  ب  39  ب  29  ج  19  ب  9

  ج  40  ب  30  ج  20  ج  10
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  )4( ملحق رقم

  اسةمحكمي أدوات الدر  قائمة 

الر

  قم

  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمیة  االسم

جامعة الشرق   مناهج وطرق تدریس  أستاذ دكتور  جودت أحمد سعادة  1

  وسطاأل 

جامعة الشرق   مناهج وطرق تدریس  أستاذ دكتور  غازي جمال خلیفة  2

  األوسط

عباس مهدي   3

  الشریفي

جامعة الشرق   إدارة وقیادة تربویة  أستاذ دكتور

  األوسط

جامعة الشرق   تكنولوجیا التعلیم  أستاذ مشارك  حمزة العساف  4

  األوسط

  الجامعة األردنیة  تكنولوجیا التعلیم  أستاذ مشارك  مهند أنور الشبول  5

  الجامعة األردنیة  تكنولوجیا التعلیم  أستاذ مشارك  عبدالمهدي الجراح  6

  الجامعة األردنیة  تكنولوجیا التعلیم  أستاذ مشارك  منصور الوریكات  7

مدیریة تربیة وتعلیم   مشرف كیمیاء/ قسمرئیس قسم رئیس عبد الرزاق أحمد   8
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اإلشراف   خلیفات

والتأهیل 

  التربوي

  الشونة الجنوبیة لواء

  

مدیریة تربیة وتعلیم    فیزیاء/ مشرف تربوي   قسم اإلشراف  العایدي حاكم جهاد  9

  لواء الشونة الجنوبیة

مدیریة تربیة وتعلیم    أحیاء/ مشرف تربوي  قسم اإلشراف  عاكف جمیل عمر  10

  لواء الشونة الجنوبیة

 مدرسة النهضة  حاسوب   معلمة حاسوب  وفاء یوسف العدوان  11

الثانویة الشاملة 

  للبنات
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  )7(ملحق رقم 

  صور من برمجیة الوسائط المتعددة

  في مادة العلوم الحیاتیة
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