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 طالباتبداعي في مادة الرياضيات لدى التفكير اإل فيأثر استخدام اللوح التفاعلي 
 األردنالصف الثامن في 

 إعداد

أبونحله دينا عزمي عبد اهلل  

 إشراف

 هسالم الحافظ محمد األستاذ الدكتور عبد
ملخصال  

أثر استخدام اللوح التفاعلي في التفكير اإلبداعي في مادة  على هدفت الدراسة التعر ف      
 .الرياضيات لدى طالبات الصف الثامن في األردن

 الثامنطالبة من الصف  (41نت عينة الد راسة التي تم اختيارها بالطريقة القصدية من)وتكو  

بالطريقة العشوائية إلى راسة عت عينة الد  ، ووز  في العاصمة عمان من مدرسة قرطاج الدولية

مادة وحدة اإلنشاءات الهندسية من طالبة تم تدريسها  (86مجموعتين: التجريبية وتكو نت من)

تم تدريسها مادة  ( طالبة65تكو نت من)و ، والمجموعة الضابطة الرياضيات باستخدام اللوح التفاعلي

كير اإلبداعي)اختبار تورانس الصورة الرياضيات بالطريقة االعتيادية، واستخدمت الدراسة اختبار التف

   االختبار"ت"ت دمخواست ،لبعدي بعد التأكد من صدقه وثباتهالشكلية ب( في التطبيق القبلي وا

(t-test(و تحليل التباين المصاحب المتعدد )ANCOVA.لإلجابة عن سؤال الدراسة ) 

بين متوسطات  (α≤ 1.15) مستوىعند  وجود فروق ذات داللة إحصائيةوأظهرت النتائج 

( البعدي ، والمرونةالطالقة، واألصالة) اإلبداعياختبار التفكير  ىلأداء مجموعتي الدراسة ع

 اللوح التفاعلي.باستخدام الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية التي درست مادة 

 .، مادة الرياضيات، األردناللوح التفاعلي، التفكير اإلبداعي الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

     This study aimed to meassare the effect of using Interactive Board on Creative 

Thinking in Mathematics for Eighth Grade Students in Jordan. A purposive sample was 

utilized unrough selecting (40) students from the eighth grade of the Carthage 

International School. Randomly was divided into two groups: the experimental group 

and consisted of ( 21) students who were taught mathematics by using the interactive 

board, and the control group which consisted of (19) students who were taught 

mathematics in the ordinary way. The study used the test of creative thinking (Torrance 

test B) in the pre and post application after verifying its validity and retiability 

according to the scientific bases, and it was used the appropriate statistical means. 

 

     The results showed that there were statistically significant differences at the level 

(0.05 ≥α) between the mean scores of the performance of the two groups on the test of 

creative thinking (fluency, originality, and elasticity) for the experimental group that 

studied the mathematics using the interactive board. 

Key words: Interactive Board, Creative Thinking, Mathmatics, Eighth Grade, 

Jordan 
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 الفصل األول 

 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 المقدمة

حتى  العديد من التغيرات المهمة في مجال المعلومات والتكنولوجيا،عصرنا اليوم يشهد 

التطور التكنولوجي في  واستخدام هذاأصبحت األمم تتنافس على استخدام أساليب علمية حديثة 

ة لدى المتعلمين حاجة ملح   وتنمية المهارات ، وتعد اكتساب المعرفةوالتعلمعمليتي التعليم تطوير 

، وهذا واالتصاالتنتيجة التطورات التي فرضتها ثورة تكنولوجيا المعلومات  في عصرنا الحالي

في تنمية مهارات  واالتصاالت يسلط الضوء على ضرورة االستفادة من ثورة تكنولوجبا المعلومات

 حل المشكالت والتفكير لدى المتعلمين باختالف مراحلهم العمرية.

يجاد  االعتياديتغيير النمط  على حاجة المعلمين إلىالتربية  أكد علماءو  في عملية التعليم، وا 

، مما ساعد على طرق بديلة تواكب القفزة التكنولوجية الكبيرة التي جعلت من العالم قرية صغيرة

 .( 2013،بني خالد)بداع لإلالمالئمة  ومتطور وتوفير البيئةجديد  ومتابعة كلالعالمي  نفتاحاال

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية على أساس تفاعل  تقوم فكرةو 

التي من شأنها أن تقدم المعرفة عدد كبير من المصادر التعليمية المتنوعة و  المعلم والمتعلم مع

من الوسائل و  بطريقة مشوقة وممتعة وخبرة متكاملة للمتعلم تنسجم مع العصر الحالي ومتطلباته.
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بيئة تعليمية  توفرلوجية الحديثة التي يمكن للمعلم استخدامها في الصفوف بطريقة جماعية و التكنو 

تعزيزه ما يسمى الطلبة و من األجهزة والبرامج والموارد لتحسين أداء  متكامال   تفاعلية وتشكل نظاما  

عرض  ة مربوطة مع جهاز الحاسوب وجهاز(. وهوعبارة عن شاش8164هواش، )التفاعلي باللوح 

يوفر البيانات، تقدم صورة واضحة للحاسوب يمكن التحكم بها بواسطة اللمس أو قلم رقمي مما 

مكانية ا مكتوبة نصوص أو اتضافة رسومإالتفاعل من خالل  إمكانية ستخدام بعض األجهزة وا 

 .(Campbell, 2010) الضوئيةمية والماسحات الكاميرات الرق الرقمية مثل:

يجابية إأن هناك اتجاهات  (Yapici and Karkoyun, 2016) وكاركيوندراسة كابيكي  تشيرو 

لدى الطلبة والمعلمين نحو استخدام اللوح التفاعلي كأداة تعليمية، بالرغم من وجود العديد من 

( أن استخدام 8162وأظهرت دراسة الموال) .التحديات والمعوقات التي تواجههم أثناء استخدامه

 تأثير إيجابي في تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات.اللوح التفاعلي ذو 

المختلفة لدى جميع أفراد المجتمع خاصة طلبة  تطوير مهارات التفكير يضرور ومن ال

هة مواج أثناء، فالتفكير في مجمله، نشاط ذهني داخلي يحدث ها لهمتعليمو  المدارس والجامعات

مهارة التفكير تأخذ بالمتعلم إلى . فتحسينه نسان أن يعمل علىيمكن لإلو  ،المواقف أو المشكالت

نعاش إ أثر كبير في لهفسه بنفسه، على تطوير ن في مجتمع قادر لكي يصبح فردا   ،راق أكبآف

المعرفي االنفجار  ودفعهم لمسايرةعقول المتعلمين وتدريبهم على حل المشكالت وتدبر أمور حياتهم 

 .(2013 ،العياصرة)
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يمكن تنمية مهارات التفكير من خالل استخدام العديد من الطرق التعليمية، منها: األلعاب و 

نشاء األشكال المنتظمة والرسومات واللعب باألعداد  الذهنية المتمثلة باأللغاز واألحاجي، وا 

 .(8115 أبو لطيفة،)الرياضيات والعمليات الحسابية في مادة 

العتبارها قاعدة  الرياضيات من أهم المجاالت المعرفية على الساحة العالمية، مادة وتعد

علمي وتقني،  تطور، ولدورها الكبير فيما يشهده العالم من المختلفةلمجاالت العلمية األساس ل

، خصوصية في محتواها وطبيعتها، لما لها من العديدة إلى ضرورتها في مجاالت الحياةإضافة  

عملية تطوير  الضروري اعتبارفرد في معظم سلوكياته الحياتية، وبالتالي فإنه من ويستخدمها ال

 .(8166 سرور،) التعليممن أولويات تطوير  تدريس الرياضيات

فكير الذي يؤدي إلى التغيير نحو األفضل والقدرة العالية على تأنواع ال أحدير اإلبداعي كوالتف

، بحيث يكون سلوكه دون في أي موقف يتعرض له الفردشكالت على حل الم القدرةتحقيق أمر ما و 

ة، الحضارات الراقية التي توصلت إليها البشري  تشكل مسؤول عن  ه، ويرى علماء النفس أنتصنع

 (.2015أبو جمعه، )اليوم لظلت الحياة بدائية حتى  الني رةوأفكارهم نتاج المبدعين إفلوال 

هتمييام بعوامييل التفكييير بشييكل عييام والتفكييير اإلبييداعي بشييكل خيياص يتبييين ممييا سييبق ضييرورة اإل

من قبل المعلمين وتوفير مناخ صيفي تتنيوع واالستراتيجيات المتطورة وذلك باستخدام الطرق الحديثة 

 طييييورالتونتيجيييية  .(8117 لطيطييييي،ا) أفكييييارهمفيييييه األنشييييطة والوسييييائل لتشييييجيع التالميييييذ وتحسييييين 

يييد باسييتخدام اللييوح التفييياعلي فييي التييدريس، وتوجييه العديييد ميين الميييدارس هتمييام المتزاالتكنولييوجي واإل

اإلبيداعي  القتنائه، أصبح من الضروري الوقوف عليى أهميتيه وأثيره فيي التفكيير بشيكل عيام والتفكيير
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بشكل خاص، لذا جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام الليوح التفياعلي فيي تنميية مهيارات التفكيير 

 اإلبداعي.

 مشكلة الدراسة 

عمل الباحثة معلمة لفترة طويلة في المدارس الحظت إهتمام المتعلمين بالجانب  من خالل

غفال الجانب الفكري، وبالتحديد مهارات التفكير اإلبداعي وأهمها      المعرفي للمحتوى التعليمي وا 

أهمية في استقصاء )الطالقة والمرونة واألصالة(، إضافة إلى توصيات بعض الدراسات التي تبدي 

  .(Ziadat and Al Ziyadat, 2016) مهارات التفكير اإلبداعي مثل دراسة

 في أثر منالتقنيات التكنولوجية  تحدثه وما تكنولوجيا التعليم،في مجال  السريع للتقدم ونظرا  

 واستراتيجياتهالتدريس  طرق تطوير قاعدة منيبدأ  أن ينبغي تفكيرالتنمية  وألن التعليمية، العملية

، ستراتيجياتاالو الطرق  هذه تطوير في فاعلة وسيلة التعليم في التكنولوجيا استخدام أصبح ،ووسائله

     التعليم المتوافرة في مجتمع الدراسة،  في التكنولوجياأداة من أدوات اللوح التفاعلي أهم  يعتبرو 

التفاعلي في العملية التعليمية، مثل وأظهرت بعض الدراسات التي بحثت في أثر استخدام اللوح 

 .جدوى استخدامه وفوائده ((Tunaboylu and Demir, 2017) و (8165 ،العرميطي))دراسة

مم ا ينتج  ،ر منها الطلبةمن المواد الصعبة التي ينف   واعتبارها بة مادة الرياضياتصعو وبسبب 

وهذا ما الحظته وضعف في مهارات التفكير المختلفة  فيهاصيل الطلبة عنه تدن ي في مستوى تح

وتدريسها د  مادة الرياضيات تعحيث  ،عملها في مهنة التعليمالباحثة على مدى عدة سنوات من 

 المخططين والباحثين في العملية التعليميةفإن  لذلك، المعلمينمشكلة  من المشكالت التي تواجه 
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لمساعدة الطلبة على زيادة  جديدةفاعلة ومحفزة، وطرق تدريس  بالبحث عن وسائل تعليمية ينمطالب

 إلى، باإلضافة وتنمية التفكير لديهم بشكل عام و التفكير اإلبداعي بشكل خاص تحصيلهم الدراسي

 .التي تمك ينهم من حل  المشكالت الحياتية الضروريةتزويدهم بالمهارات 

إلبداعي من خيالل توظييف التكنولوجييا الحديثية إمكانية تنمية مهارات التفكير ا توقعت الباحثةو 

ابقة المتعلقييية وبعيييد اطيييالع الباحثييية عليييى بعيييض الدراسيييات السييي فيييي التعلييييم ومنهيييا الليييوح التفييياعلي.

تبيين لهيا أن اسيتخدام الليوح التفياعلي كيان ليه نتيائج جييدة فيي  ،(Onal, 2017) دراسيةبدراسيتها مثيل 

يجابيييية ليييتعلم الرياضييييات بهيييذه إتحصييييل الطلبييية فيييي ميييادة الرياضييييات، واميييتالك الطلبييية اتجاهيييات 

، وقيدرتها ومحتواهيا الرياضيياتالباحثة للخطوط العريضة ألهداف ميادة ة الطريقة، وفي ضوء مراجع

المادة لتطبيق الدراسية، اختيارت ميادة الرياضييات للصيف الثيامن  على التواصل والتخطيط مع معلمة

 األساسي لتطبيق دراستها. 

 هدف الدراسة وأسئلتها

أثر استخدام اللوح التفاعلي في التفكير اإلبداعي في مادة هدفت هذه الدراسة إلى تقصي 

 الرئيس اآلتي: السؤال عن، من خالل اإلجابة في األردن الرياضيات لدى طالبات الصف الثامن

فييييي مييييادة ن الصييييف الثييييام طالبيييياتلييييدى  اإلبييييداعيالتفكييييير  فييييي ا أثيييير اسييييتخدام اللييييوح التفيييياعليميييي

 ؟الرياضيات في األردن
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 أهمية الدراسة

 تنبع أهمية الدراسة من: 

بداعي التكنولوجيا في تنمية التفكير اإلمواكبة النظرة التربوية الحديثة في توظيف واستخدام  -6

 المدارس.لدى طلبة 

انجذاب الطلبة إلى التعلم من خالل اللوح التفاعلي والتكنولوجيا بشكل عام في تنمية استثمار  -8

 .مهارات التفكير لديهم

حاجة الطلبة إلى استخدام التكنولوجيا المتوافرة لديهم في المدارس )اللوح التفاعلي( بشكل فعال  -2

اتخاذ  وتساعدهم علىتي تنمي شخصيتهم الليمية وتوجيههم نحو طرق التفكير في العملية التع

 القرارات.

توجيه أنظار المعلمين نحو أهمية استخدام اللوح التفاعلي في العملية التعليمية، والتركيز على  -4

 تنمية مهارات التفكير باستخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية المتوافرة في مدارسنا.

ائمين على التعليم في وزارة التربية والتعليم في الوصول إلى بعض التوصيات التي قد تفيد الق -5

 .والتخطيطفي التوجيه والتدريس  ن: باحثين، معلمين، مشرفيناألردن م

 فرضية الدراسة 

 :اآلتيالفرضية الصفرية على النحو  ةصياغ تمالدراسة سؤال ولإلجابة عن 

متوسطات بين  اإلبداعيالتفكير في  α≤ 0.05)) مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

ُتعزى في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة درجات 

 .) االعتياديةالطريقة  – استخدام اللوح التفاعليلطريقة التدريس )
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 حدود الدراسة 

 اآلتية:تحددت الدراسة بالحدود      

 من منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي الهندسيةاإلنشاءات وحدة  الموضوعي: الحد -

 .للفصل الثاني

 الدولية/ العاصمة عمان/ مدرسة قرطاج مناقتصار تطبيق الدراسة على عينة  الحد المكاني: -

 لواء القوسمة مديرية التعليم الخاص.

 .(8162-8167)جراء الدراسة في الفصل الثاني للعام إ تم الحد الزماني: -

 .األساسيالصف الثامن  طالبات: الحد البشري -

 

 محددات الدراسة 

وبطبيعة أداتها  استجابات أفراد عيناتها، ودرجة تحددت نتائج هذه الدراسة بمجتمعها،

في ضوء صدق  ومتغيراتها، إذ يمكن تعميم نتائج الدراسة على المجتمعات المشابهة لمجتمعها،

 وموضوعية المستجيبين. ومعامالت ثباتها، األداة،
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 مصطلحات الدراسة 

 اآلتي:تتمثل أهم المصطلحات التي تناولتها الدراسة الحالية والتي تحتاج إلى توضيح في 

 اللوح التفاعلي

اللوح التفاعلي عبارة عن شاشة مسطحة حساسة الملمس، وتعمل بالتوافق مع جهاز الحاسوب 

إلى أداة فاعلة قوية للتعليم، وتقدم صورة واضحة للحاسوب  وحيث تتحولوجهاز عرض البيانات 

حيث يمكن ضبط أبعادها ببساطة، وبواسطة خاصية اللمس يمكن التحكم في عمل الحاسوب 

 (.8111 العبادلة،)الشاشة عناصر  والتفاعل مع

عمل عند توصيله بجهاز الحاسوب، ي ،أبيض إلكتروني   تفاعلي   لوحوتعرفه الباحثة إجرائي ا بأنه: 

عرض البرمجية المصممة لتوضيح  ن المعلم منمك  ي(، Data show)البيانات وجهاز عرض 

 أدوات)التفاعلية التي تتضمن العديد من األدوات  (Star Board)برمجية  :الدروس التعليمية مثل

استخدام مواقع  ويمك نه من، (الكتابة والرسم والتصميم الهندسي وعرض الصور والفيديوهات

( أمام Microsoft Office)مجموعة  :مباشرة، وعرض البرمجيات المتنوعة مثل بشكلاإلنترنت 

 .للمسعن طريق ا، والتحكم به المتعلمين

 اإلبداعي:التفكير 

يوجه برغبة قوية في البحث  هادف،منظم و كير اإلبداعي بأنه نشاط عقلي مركب و فيعر ف الت

( De Bonoويرى دي بونو)(. 8115 جروان،) معروفةغير  جديدةالتوصل إلى نواتج  أو عن حلول
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من استخدام نمط معين متعارف عليه  على تغيير أنماط العمل، فبدال   يساعدأن التفكير اإلبداعي 

فإنه يحاول أن يعيد تركيب النمط المعين بواسطة تنظيم األشياء بطريقة جديدة بهدف الوصول إلى 

 (.8115 أبو لطيفة،علية)نمط أكثر فا

التي ستحصل عليها الطالبات في اختبار  الدرجةالتفكير اإلبداعي إجرائيا  بأنه: الباحثة ف عر  تو 

العالمة الكلية عن مجموع عالمات الطالبة  ستعبر، حيث احثةتتبناه البسالتفكير اإلبداعي والذي 

 .المرونةو األصالة، و في المهارات الثالثة: الطالقة، 

أو توليد  وتشير إلى القدرة على إنشاءهي إحدى مهارات التفكير اإلبداعي : الطالقة في التفكير -

عدد كبير من األفكار والحلول للمشكالت، وتؤدي إلى الفهم الجيد للمعلومات التي تعلمها الفرد، 

 (.8166 نوفل وسعيفان،)محددة وتتميز بإنتاج عدد كبير من األفكار في مدة زمنية 

بطرق  هي إحدى مهارات التفكير اإلبداعي التي تستخدم من أجل التفكير األصالة في التفكير: -

 واستجابات غير عادية أو فريدة من نوعها، وهي قدرة الفرد على الوصول إلى أفكار جديدة للغاية

 (.8165سعادة، )

تشير إلى القدرة على تغيير هي إحدى مهارات التفكير اإلبداعي التي  المرونة في التفكير: -

التحول من نوع معين من ، وهي عكس الجمود الذهني، وهي الموضوعالحالة الذهنية بتغير 

 (.8162 العياصرة،)معين ر إلى نوع آخر عند االستجابة لموقف يكتفال
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 والدراسات السابقةالفصل الثاني: األدب النظري 

 بموضوع الدراسة، والدراسات السابقة ذات الصلةلألدب النظري  ايتناول هذا الفصل عرض  

ا التفاعلي وفوائده ومميزاته،وح األدب النظري على مفهوم الل   يشتمل إذ على  كما يشتمل أيض 

السابقة على عرض الدراسات  الدراسات اشتملتو مفهوم التفكير اإلبداعي ونشأته ومعاييره،

 .اسةالسابقة المرتبطة بموضوع الدر واألبحاث العلمية

 النظري  باألد أوًل:

 .وميزاته المحور األول: اللوح التفاعلي نشلته وتطوره

عمليتي إن تفعيل دور المستحدثات التكنولوجية في تطوير التعليم من أهم العوامل لنجاح 

الوقت الحالي، وتغيير في ويتطلب ذلك إعادة صياغة األسس التربوية المعمول بها التعليم والتعلم 

خدام المناخ التربوي بما يسمح باإلبداع واإلختراع، وتعديل دور المعلم والمتعلم، كما يتطلب است

توفير عدد من المتطلبات من أهمها: توفير اإلمكانات المادية والبشرية،  ةالمستحدثات التكنولوجي

واألجهزة الالزمة لالستخدام وتدريب المعلمين على استخدامها على الوجه األمثل، وتوفير 

لى المتمركزة البرمجيات التعليمية الالزمة، وتطوير المناهج وطرق التعليم المتمركزة حول المعلم إ

 (.8115 حول المتعلم، وتوفير بيئة إلكترونية مناسبة تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا)إبراهيم،

العلمي السريع في عصر اإلنترنت والتدفق المعلوماتي في شتى مناحي الحياة  التقدمإن مواكبة 

ية تعليمية حديثة، وتوظيف وسائل تكنولوجدخال إيتطلب منا أن نطور مستوى التعليم في بالدنا ب
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نوع من اإلضافات التي يستغنى عنها بل هي اآلن أصبحت ضرورة ملحة من أجل تعتبر ك وأال

 (.8111 العبادلة،)وتطويرها  عملتي التعليم والتعلمتطوير 

عتيادية بطريقة ن للمعلم استخدامها وتفعيلها في الصفوف اإلمن الوسائل التكنولوجية التي يمكو 

لتحسن من األجهزة والبرامج والموارد  تشكل نظاما  متكامال   ، حيثبيئة تعليمية جاذبة توفرجماعية 

وتعد األلواح التفاعلية من المستحدثات  تفاعل الطلبة وتعزيز أدائهم، ما يسمى باللوح التفاعلي،

  (.8164 هواش،)التعليم المستخدمة في تكنولوجيا التكنولوجية 

من الحجارة ثم ألواح الخشب مع  ألواحبمراحل عديدة منذ أن كانت بدائية على  لواحألمرت ا

وجية عديدة التفاعلي، وفي أبحاث تكنول اللوحواآلن  اللوح األبيضمع الطباشير ثم  اللوحالحجارة ثم 

ل ربط الحاسوب بشاشة العرض و لفكرة جديدة يدور محورها ح 6521تصف أمكن التوصل في من

 اللوح التفاعليكن ياللمس من قبل كل من ديفيد مارتن و زوجته نانسي نولتون، لم خاصية تعمل ب

 كبيرا   من قبل الناس واستغرق األمر جهدا   التشجيعتلقى يفي ذلك الوقت، فلم ومقبول معروف 

تم  6556استخدامه، وفي عام  ةنتيج هايعرفون هذا المنتج والفوائد التي يمكنهم تحقيق هملترك

 .(8112 الرشيدي،)تفاعلي عن طريق شركة سمارت لوحإنتاج أول  اإلعالن عن

لى تطوير إكة أدى قوي ا مع شركة إنتل األمري سمارت تحالفا  شركة شكلت  6558وفي عام 

في شركة إنتل سمارت. وفي عام المشتركة المنتجات المشتركة وجهود التسويق وملكية األسهم 

بيعها باألسواق. وفي عام  تم   6555وفي عام  ضا  أي Note Bookتم تطوير النظام على  6552

 تم   8115. وفي عام 8112وتم تسويقه في  اللوح التفاعليأدخل التسجيل الصوتي إلى  8116
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قرص الحاسوب الذي يتيح للمستخدم التعامل و  الالسلكي، اللوح التفاعلياإلعالن عن الئحة 

نشاء وحفظ المالحظات وبدء تشغيل   التطبيقاتوتحديد الكائنات التي تظهر على الشاشة، وا 

 (.8168 )الرشيدي،

معها باستخدام  التفاعليتم ، كترونية حساسة بيضاءلإ عرضشاشة التفاعلي بأنه  ف اللوحيعر  و 

حيث ، بجهاز الحاسوب وجهاز العرضربطها ويتم ، اليد صبعإو بأ اللمس بالقلم الرقمي خاصية

الموجودة على شبكة الصفحة و شاشة نسخة عن سطح المكتب الموجود على الحاسوب، أالتعرض 

 . (8115 سرايا،) مباشرنترنت بشكل اإل

 مسميات اللوح التفاعلي

 :(8115 سرايا،) منهاالتفاعلي عدة مسميات لها  أطلقت الشركات الموزعة للوح

 .Smart Board السبورة الذكية -6

 .Electronic Board السبورة اإللكترونية -8

 .Digital Board السبورة الرقمية -2

 .Interactive Board اللوح التفاعلي -4
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 اللوح التفاعليوظائف 

إن البرنامج الخاص باللوح التفاعلي يوفر وظائف أخرى لم يكن من السهل توفيرها عند 

 :(8166الزعبي، ) مثل الصف على األلواح التلقليدية، في الكبيرةاستخدامها في العروض 

: وهي إمكانية سحب العناصر على اللوح التفاعلي من Drag and dropالسحب واإلسقاط  -

 مكان آلخر.

: وهي إمكانية تغطية الصفحة كاملة أو عناصر من Hide and revealاإلخفاء والكشف  -

الصفحة أو العناصر السفلية في الجزء المناسب من الصفحة، ويتم إزالتها للكشف عن 

 شرح الدرس.

: وهي إمكانية Indefinite storge and quick retrieval of materialتخزين واسترداد المواد  -

 حفظ واسترجاع ما تم عرضه من ملفات متى ما دعت الحاجة إليه.

وتهيئة الحركة لها بطريقة : وهي إمكانية تحريك العناصر Animationالرسوم المتحركة  -

 برمجة محددة وسهلة التعامل معها.

المعلم ألي صفحة من خالل الصفحات  رجوع: وتعني إمكانية Feed back التغذية الراجعة -

 .المتتابعة، إلعادة توضيح نقطة محددة بشكل سريع

 اللوح التفاعلي زاتميّ 

ة النتبيياه المتعلمييين، بمييا يحتويييه ميين ألييوان وخصييائص اذبيييعييد  اللييوح التفيياعلي وسيييلة فعاليية وج

ضييييافة التييييأثيرات والصييييوت، فييييإذا أراد  اسييييترجاع بعييييض األفكييييار والمعلومييييات ميييين  المعلييييمالحركيييية وا 
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تفاعييل صييفي إيجييابي بييين  علييى تحقيييقالييدروس السييابقة أمكنييه ذلييك بسييهولة ويسيير، كمييا أنييه يسيياعد 

 عييد  ويُ  ويعييالج قضييية الخييط السيييء علييى السييبورة التقليدييية، المعلييم والمييتعلم(،)التعليمييية أفييراد العملييية 

وسيلة نظيفة ال تسبب بعض األمراض التي تنتج عن السبورة الطباشيرية، كما أنه يوفر وقت المعلم 

 (.8111 اهلل، حسب)التعليمية إلثراء المادة  له ويتيح الفرصة

 (:8111 )العبادلة،باآلتي  أهمها ويمكن تلخيصويوجد العديد من الميزات للوح التفاعلي 

براز المعلومات المهمة -6  .والقدرة على جذب انتباه المتعلم عرض البيانات وا 

 .والجهد ساعد على توفير الوقتي -8

 عمليتيبين أفراد  حسن عملية االتصاليو  بين عناصر الموقف التعليمي علازيد التفي -2

 .التعليم والتعلم

وم البيانية باأللوان الحاسوب من كتابة ورسم الرساللمس فقط يمكن التحكم بعمل واسطة ب -4

واالستفادة من أنوعها  ياتهاو نترنت والتفاعل مع محتالمختلفة والدخول إلى صفحة اإل

 .المختلفة

تنفيذ العديد من أوامر الحاسوب من خالل لمسها مثل الطباعة وتخزين يمكن من خالله  -5

 .ونسخها وحذفها المعلومات

 التفاعلي في التدريس: استخدام اللوحدواعي 

عرض الدروس بطريقة مشوقة: يتميز اللوح التفاعلي بإمكانية استخدام برامج مايكروسوفت  -6

وبإمكانية اإلبحار والتنقل في برامج اإلنترنت بكل حرية مما ، (Microsoft office) أوفيس
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ميزة تساعد يساهم في إغناء المادة العلمية من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج م

كتسابهفي تنويع خبرات المتعلم، و  لمهارات جديدة بإتقان أكبر من التعلم بالطرق التقليدية  ا 

)السبورة الطباشيرية(، لكونها تعرض المادة بأساليب مثيرة ومشوقة، وتتيح الفرصة للمتعلمين 

 .(8168 )الفنجري،عمليتي التعليم والتعلمالتفاعل معها والمشاركة في 

حيث تعاني مجتمعاتنا من زيادة  الصفوف ونقص كادر الهيئة التعليمية: ازدحامحل مشكلة  -8

عدد السكان بشكل هائل، ويرافق هذه الزيادة مشكالت إقتصادية واجتماعية وتربوية، ومن أهم 

المشكالت التربوية التي تحدث في عصرنا الحالي، مشكلة زيادة أعداد الطلبة في الصفوف، 

المعلمين الذين يمتلكون المهارات الحديثة التي تجاري الفلسفة الحديثة للتربية، ومشكلة نقص 

وقد أثبت استخدام األلواح التفاعلية قدرتها على تجاوز مثل هذه المشكالت وتقديم تعليم يراعي 

 (.8168 الفنجري،)المتعلمين الفروق الفردية بين 

 اإلبداعي ر: التفكيالثانيلمحور ا

 مفهوم التفكير

وهو نوع من الحوار الداخلي مع الذات في كل وقت وقد يكون ، التفكير عملية ذهنية نشطة

 ني خالد،ب) المشكالتالحال عند حل  هوبالغ التعقيد كما أو يكون أمرا   بسيطا   ذهنيا   التفكير نشاطا  

8162.) 

من استدعاء المعلومات  جراءات متعددة بدءا  إفي  اإلنخراطوالتفكير عملية يمارس فيها الفرد 

عملية ذهنية  ووبالتالي فه العمليات الذهنية إلى عملية التقويم التي هي اتخاذ القرارات. وتذكرها إلى
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دراك الحسي مع خبرات الفرد ودرجة ذكاءه لتحقيق أهداف محددة مثل حل مشكلة يتفاعل فيها اإل

 .(8162 العياصرة،)قرار أو اتخاذ 

عقد يتكون من ثالثة عناصر تتمثل في ه مفهوم مُ ( التفكير بأن  8165سعادة) فوقد عر  

كالتطبيق  واألقل تعقيدا  حل المشكالت  وعلى رأسهاالعمليات المعرفية المعقدة مجموعة من 

والعوامل ستعدادات المختلفة مع توفر اإل ومحتوى المادةمضمون معرفة خاصة ب وباإلضافة إلى

 اهات والميول.وأهمها االتج الشخصية

 اإلبداعي التفكير

لييييم التفكيييير اإلبيييداعي مييين أهيييم المواضييييع التيييي يحيييرص عليهيييا التربوييييون فيييي العمليييية بيييات تع

الحييالي، وذلييك نتيجيية للتسييارع المعرفييي والتكنولييوجي والمتغيييرات  التعليمييية لمواجهيية تحييديات العصيير

المتالحقيية التييي يشييهدها العييالم بأسيييره، فقييد بييدأ اإلهتمييام فييي موضيييوع اإلبييداع بشييكل واضييح مطليييع 

وانتقيل اهتميام علمياء التربيية مين دراسية الشيخص اليذكي إليى دراسية الخمسينات من القرن الماضيي، 

عليييى أنيييه ال يوجيييد شييييء يمكييين أن يسيييهم فيييي رفيييع  Torrance)س)تيييوران ، وقيييد أكيييدالشيييخص المبيييدع

 األمييييييم لييييييدى اإلبييييييداعي األداء بمسييييييتوى االهتمييييييام ميييييين أكثيييييير نسييييييانيةمسييييييتوى رفاهييييييية وتطييييييور اإل

 .(8165)أبوجمعة، بالشعو و 

 ، وهذهالمبدعينيرى جيلفورد أن التفكير اإلبداعي يحدد بالقدرات التي يتصف بها معظم الناس 

(. فاإلبداع هو إنتاج 8117 الطيطي،)اإلنتاج لديه القدرة على  كان الشخصالقدرات تحدد ما إذا 

ذو فائدة وقيمة  جديدا   تثمر ناتجا   وهو عمليةا من قبل على هذه الصورة شيء جديد لم يكن موجود  
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عف بمواطن الض  ف اإلبداع بأنه عملية وعي قد عر   (Torrance)كما أن العالم تورانس ةغير عادي

ضافة فرضياتحلول  والبحث عن والتنبؤ بالمشكالتبالمعلومات  وصياغتها            واختبارها وا 

تقدم لآلخرين إلى نتائج جديدة يمكن أن تعمم و وتعديلها باستخدام المعطيات الجديدة للوصول 

 (.8165 جمعة، أبويتقبلونها )و 

للتفكير اإلبداعي على أنه عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل ا ( فقد اقترح تعريف  8165) أما سعادة

من أجل  أو المشكلة فيها الفرد مع الخبرات العديدة التي يواجهها بهدف استيعاب عناصر الموقف

الوصول إلى فهم جديد أو حل أصيل للمشكلة أو اكتشاف شيء جديد ذو قيمة بالنسبة له أو 

 للمجتمع.

 اتجاهات التفكير اإلبداعي

 ددت االتجاهات والنظريات التي تفسر اإلبداع ومن أبرز هذه االتجاهات:تع

وقد تبناه سكنر الذي عرف التفكير اإلبداعي بأنه ذلك النوع من التفكير الذي  السلوكي: االتجاه-6

يلقى التعزيز أو اإلثابة مما يؤدي إلى إمكانية استمراره أما إذا لم يلقى التعزيز المطلوب فإن التفكير 

 (.8162 العياصرة،)بالتضاؤل يأخذ 

أن كل فرد يولد  وذهبا إلىوروجرز  اسلوونادى بهذا االتجاه الجديد كل من م اإلنساني: التجاه-8

 وينبغي أن تتوفر له الظروف والخبرات والمواقف التربوية كي يصل ألقصىى حد ممكن مبدعا  

 .(8165 )سعادة،
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وقييد تبنييى تفسييير اإلبييداع فييي هييذا االتجيياه العييالم األلميياني الجاشطالتي)الستبصاااري :  التجاااه-2

اإلبييداعي هييو تفكييير استبصيياري وتفكييير حدسييي فييالفكرة اإلبداعييية ر يييفيرتيميير الييذي افتييرض أن التفك

هي الفكرة التي تتم فيها صياغة المشكلة التي يصل فيها الفرد إلى الحيل فجيأة بفعيل عملييات ذهنيية 

 (.8165 سعادة،) جديدةيعالج فيها الموقف معالجة  نشطة

عي ينتج من خالل تفاعل وتنظيم بداإلويركز هذا االتجاه على أن التفكير ا المعرفي: االتجاه-4

وتدريب فعال على  ،وبيئة مثيرة للفرد ،الخبرات السابقة والخبرات الجديدة مع توفير نضج معين

 (.8162العياصرة، )والمنطق الربط 

 التفكير اإلبداعمستويات 

اختلفيييت وجهيييات نظييير البييياحثين حيييول موضيييوع التفكيييير اإلبيييداعي وقيييد حييياول تيييورانس تسيييوية 

 (:8161 بين وجهات النظر تلك واقتراح خمسة مستويات للتفكير، وهي )طاشمان،الخالفات 

 ويشير هذا المستوى إلى تطوير أفكار فريدة بغض النظر عن نوعها. التعبيري:اإلبداع  -6

توجييد فييي هييذا المسييتوى مؤشييرات قوييية علييى تييوافر بعييض القيييود التييي تضييبط  اإلبااداع المنااتج: -8

 لألفراد. األداء الحر  

 شير إلى إظهار البراعة في استخدام المواد لتطوير استخدامات جديدة.ي: و اإلبتكاري اإلبداع -2

: ويمثل هذا المستوى قدرة الفرد على اختراق مبادئ فكرية ثابتة وتقديم اإلبداع التجديدي -4

ويتضمن إدخال تحسينات جوهرية من خالل إجراء التعديالت المتضمنة في  ،منطلقات جديدة

 يم.المهارات والمفاه
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وحركات : يتضمن هذا المستوى مبادئ وافتراضات، تستطيع تقديم مدارس نبثاقياإلبداع اإل  -5

 هذا المستوى أعلى درجات اإلبداع. جديدة، ويعد   فكرية

 مهارات التفكير اإلبداعي:

يشير األدب التربوي إلى أن التفكير اإلبداعي يتضمن عدد ا من المهارات الرئيسية التي يمكن 

 خالل التدريب وهي: تنميتها من

 ذات الداللة، أو تقديم حلول عدةوتعني القدرة على توليد أكبر قدر من األفكار : الطالقة -6

 ، مع مراعاة السرعة واالنسيابة في توليدها، إذ تركز على الكم  لمشكالت غير محددة اإلستجابة

   (.8115 أبو لطيفة،)الكيف وليس 

 

 الطالقة لدى األطفال بما يلي:( طرق قياس 6527وقد حدد زيتون )

 سرعة التفكير بإعطاء كلمات في نسق محدد. -

 تصنيف األفكار وفق معايير محددة. -

 القدرة على إعطاء كلمات ترتبط بكلمة محددة. -

 القدرة على استخدام الكلمات في أكبر قدر من الجمل ذات المعنى. -
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 :أبرزهاوتشمل مهارة الطالقة أنواع عدة، 

" أي سرعة تفكير الشخص في إعطاء مجموعة من الكلمات وتوليدها في اللفظية:الطالقة  -

 (.8117:85 نسق محدد" )الطيطي،

"هي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار ذات العالقة طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية:  -

األفكار وجودتها"  ا على إدراكه، وال يأخذ بعين اإلعتبار نوع هذهبموقف معين يكون الطفل قادر  

 (.8115:85 )أبو لطيفة،

المالئمة  وتعني القدرة في سهولة التعبير والصياغة لألفكار في الكلمات الطالقة التعبيرية: -

 (.8115:85 أبو لطيفة،)معين لموقف 

 )العياصرة، "لواحدالمعنى ا عدد ممكن من الكلمات ذات وتعني إنتاج أكبر"طالقة التداعي: -

8162:22.) 

: وتعني القدرة على تقديم بعض اإلضافات إلى أشكال معينة في اإلستجابة األشكال طالقة -

 (.8162 بني خالد،)معين لمثير بصري 

 

والسهولة التي قد يغير فيها  متنوعة،أو حلول إنتاج عدة أفكار : يقصد بها القدرة على المرونة -8

، وهي بذلك تمثل الجانب النوعي في اإلبداع يتطلبه الموقفالفرد مواقفه أو وجهة نظره حسبما 

 .(8112 جروان،) واإلبتكار
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 :(8162 العياصرة،) اآلتيتشمل المرونة أنواع منها  

مجاالت متعددة  ومتعددة منالمرونة التلقائية: وتعني سرعة الفرد في إعطاء استجابات متنوعة  -

 ومختلفة.

نظره إلى وجهة نظر أخرى بسهولة  ةتحويل وتغيير وجه ة: وتعني قدرة الفرد علىفي  المرونة التكي   -

 ف مع أوضاع المشكلة أو الصور التي تظهر بها المشكلة.ويكون بذلك قد تكي   وسرعة

، وتعني الجدة، والندرة وهي القدرة على التجديد في األفكار وطرح أفكار جديدة هي: األصالة -2

 .(8112 جروان،)الذاتية محددة بخبرات الفرد 

 

تعني القدرة على إعطاء تفاصيل كثيرة أو تقديم إضافات جديدة لفكرة أو   :التفاصيل)اإلفاضة -4

، يتم في هذه المهارة اكتشاف أو التعرف على المزيد أو لوحة فنية لتطويرها أو إغنائهامشكلة 

 .(8115الريان، )إبرازها من التفاصيل الدقيقة للقضية والعمل على 

 

تعني قدرة الفرد على اإلحساس بالمشكالت، أو إيجاد المشكالت : الحساسية للمشكالت-5

وتعد هذه المهارة من أهم مهارات التفكير اإلبداعي  ،النقص في المعلومات واكتشاف

 .(8162 العياصرة،)
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 التفكير اإلبداعي معيقات

من خالل مراجعة  مكن استخالص مجموعة من األمور التي يمكن أن تعيق التفكير اإلبداعيي

 المعيقات: ومن هذه األدب النظري،

وعدم توفر  لزمالء،ا عدم تأييدو  اكتظاظ المكان،و  عدم توفر المكان المناسب، معيقات بيئية: -6

 (.8162)بني خالد، المتسلطة سرة األالدعم المادي والتنشئة اإلجتماعية في 

 المجتميع، والمكيانبنية األساسيية فيي بنياء والل األولىبيئة األسرة المتسلطة: تعتبر األسرة الخلية  -

فييي تشييكيل شخصيييته وسييلوكه، لييذا فييإن األسييرة  وأبلغهييا أثيير االييذي يتلقييى فيييه الفييرد دروس حياتييه 

ا فييي نمييو قييدرات الطفييل اإلبييداعي أو كبتهييا، فيياألب المتسييلط الييذي يفييرض آراءه ا كبييير  تلعييب دور  

بأنفسييهم،  وتفقييدهم ثقييتهما علييى شخصييية األبنيياء وال يسييمح ألبنائييه بإبييداء آرائهييم، تيينعكس سييلب  

 (.8115أبولطيفة، )اإلبداعية الفرد  وقمع قدراتكبت  وتعمل على

 

نقد األفكار المبدعة مع عدم تقديم و مثل رفض المجتمع لألفكار اإلبداعية،  معيقات ثقافية: -8

 .(8162 ،العياصرة)للمبدعين المنتقد للبدائل وعدم توفر التعزيز المناسب 

 

يؤدي هذا النوع من المعيقات إلى استخدام أساليب فكرية غير مناسبة، وتتجلى  معيقات فكرية: -2

همال وجهات نظير اآلخيرين، واألسياليب التيي يسيتخدمها الفيرد  في التمسك بوجهة نظر واحدة وا 

بصيييلة، وال تميييت للمجتميييع  فيييي التعبيييير عييين أفكييياره قيييد يعيييدها المجتميييع بأنهيييا ليسيييت ذات فائيييدة

 (.8162بني خالد، )لإلبداع والروتين من أهم المعيقات  فالتكرار
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تتعارض العوائق العاطفية مع حرية استكشاف ومعالجة األفكار  معيقات عاطفية)انفعالية : -4

ومع قدرتنا على وضع المفاهيم بمرونة وطالقة، وتمنعنا من إيصال أفكارنا للمحيطين بنا 

 :(8162 العياصرة،) اأهمهبشكل يالقي القبول والرضى، ومن 

 الخوف من ارتكاب األخطاء أو المخاطرة. -

 ا.لتزام بها حرفي  التقاليد والعادات واإل -

 جاح.ز والن  الحماس الزائد والرغبة في التمي   -

 .خيلالت   على القدرة لةق -

 مراحل العملية اإلبداعية: 

 (: 8117الطيطي، )هي ة تمر بثالث مراحل اإلبداعيإن  العملية 

أو خطييية أو فكيييرة  فرضييييةب لييية بعيييد االسيييتعداد وتنتهييييتكيييوين الفرضيييية: تبيييدأ هيييذه المرحمرحلييية  -

 جديدة.

 .ها بدقةاختبار الفكرة أو الفرضية و  يتم فحص هذه المرحلة فيالفرضية:  اختبارمرحلة  -

 فيييي والخبيييرات المعلوميييات مييين سيييتفادةاإل تيييتم المرحلييية هيييذه وفيييي: النتيييائج إليييى التوصيييل مرحلييية -

 .والتوصل إليها النتائجالحصول على 
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 الدراسات السابقة ذات الصلة  ا:ثانيً 

سابقة ذات العالقة باللوح التفاعلي والتفكيير لإلطالع على العديد من الدراسات امت الباحثة بااق

اإلبييداعي، إلثييراء الجانييب النظييري لدراسييتها، وفيمييا يلييي اسييتعراض للدراسييات السييابقة ميين األقييدم إلييى 

 األحدث:

 الدراسات السابقة المتعلقة باللوح التفاعلي

دراسيية هييدفت إلييى التعييرف إلييى درجيية امييتالك معلمييي  (8168أجييرى الزبييون)وفييي هييذا المجييال      

اسيتخدامه فيي  واتجاهياتهم نحيوالمرحلة األساسية األردنية للمهارات الالزمة الستخدام اللوح التفاعلي 

معلميي الصيفوف الثالثية األساسيية فيي العاصيمة عميان ن مجتميع الدراسية مين تكو   التدريس الصفي.

اختييارهم  ومعلمية وتيم   معلميا   (652)والبيالغ عيددهمممن يستخدم اللوح التفاعلي في التدريس الصفي 

وقيييد توصيييلت نتيييائج الدراسييية إليييى أن درجييية اميييتالك معلميييي  لصيييغر حجيييم مجتميييع الدراسييية، جميعيييا  

الستخدام اللوح التفاعلي واتجاهاتهم نحو استخدامه فيي التيدريس ساسية للمهارات الالزمة المرحلة األ

كمييا أظهييرت عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية تعييزى لمتغييير  الصييفي جيياءت بدرجيية مرتفعيية،

 الخبرة والمؤهل العلمي.

دراسية هيدفت إليى استقصياء أثير اسيتخدام الليوح التفياعلي المترافيق  (8168الفنجري)كما أجرت 

فيييي تحصييييلهم  فيييي األردن حقيقيييي فيييي تعلييييم العليييوم لطلبييية الصيييف الثاليييث األساسييييميييع التقيييويم ال

تحييياد الثانويييية للبنيييات، مدرسييية اإل اتمييين طلبييي طالبييية (47ت الدراسييية عليييى )ييييجر ودافعييييتهم لليييتعلم. أُ 

أظهيرت النتيائج وجيود فيرق ذو داللية إحصيائية بيين المجميوعتين واستخدمت المنهج شبه التجريبي. و 
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باسييتخدام اللييوح التفيياعلي المرافييق مييع  التييدريس)التييدريس ة التجريبييية يعييزى لطريقيية لصييالح المجموعيي

 التقويم الحقيقي(.

إلييى تقصييي أثيير اسييتخدام اللييوح التفيياعلي فييي تحصيييل طييالب  (8162الهييروط)هييدفت دراسيية و 

د ، وقد بلغ عدفي األردن الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحو استخدامه

واسييتخدم الباحييث الميينهج شييبه التجريبيييي  ،ا ميين الصييف الخييامس األساسييي( طالب يي72أفييراد الدراسيية)

ا درسيوا الميادة التعليميية باسيتخدام ( طالب ي25تيوزيعهم عليى مجميوعتين تجريبيية تكونيت مين) حيث تيم  

وأظهيرت  درسيوا الميادة بالطريقية التقليديية،ا ( طالب ي24طة تكونيت مين)باللوح التفاعلي ومجموعية ضيا

 ف الخامس نحو استخدام اللوح التفاعلي.وجود اتجاهات مرتفعة لدى طالب الص  الدراسة  تائجن

دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام اللوح التفاعلي في فأجرت ( 8162الموال)أما و 

ي تفاعلهم اللفظي في أثناء التدريس فياضيات وفي ابع األساسي في الر  الر  ف تحصيل طلبة الص  

( شعب وتوزعتا على 5ا من بين)( طالبة من شعبتين اختيرتا عشوائيُ 26األردن. شارك في الدراسة)

أظهرت النتائج و حيث استخدمت المنهج شبه التجريبي.  شكل مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة

 في نسبة كالم الطالبات الالتي درسن باستخدام اللوح التفاعلي فروق ذات داللة إحصائيةوجود 

 .وتحصيلهن

التعييرف علييى اتجاهييات معلمييي  (Muhanna and Nejem,2013تناولييت دراسيية مهنييا ونجييم)

الرياضيات نحو استخدام اللوح التفاعلي في تدريس الرياضيات وتحديد تأثير الجنس والخبرة وتأهييل 

ي ( معلمة من مدارس خاصة في25و) ا  معلم (25المعلمين على مواقفهم. تكونت عينة الدراسة من )
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الدراسيية أن معلمييي الرياضيييات لييديهم مواقييف إيجابييية تجيياه  وكشييفت نتييائجمدينيية عمييان فييي األردن، 

استخدام اللوح التفاعلي في تدريس الرياضيات، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

 الجنس، وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ومتغير التأهيل.

إليى تحدييد األسيباب التيي تجعيل  (Krkmaz and Cakil,2013)وكاكييل هيدفت دراسية كوركمياز 

ات ة التدريس، على الرغم مين تيوافر هيذه التقني يفي عملي   فاعلياللوح الت  ة المعلمين ال يستخدمون تقني  

اختييار عينية تتكيون  الوصيفي وتيم   المينهجاسيتخدم الباحثيان و  أجريت الدراسة في تركييا في مدارسهم،

يي (67)ميين  جمييع البيانييات باسييتخدام طريقيية المقابليية المنظميية،  ا يشييكلون مجموعيية الدراسيية و تييم  معلم 

وبعيييد تحلييييل النتيييائج اسيييتنتج الباحثيييان أن الليييوح التفييياعلي أسيييلوب مفييييد بنظييير المعلميييين، ولكييين ال 

 ، و السبب األهم أنهم ال يتقنون استخدامه.يستخدمونه بشكل كاف  

ة ( دور اسييييتخدام اللييييوح التفيييياعلي فييييي تنمييييية المهييييارات التعليمي يييي8164دراسيييية هييييواش) تناوليييتو 

مييييدارس لييييواء الجامعيييية نحييييوه ومعيقييييات  فييييي ومعلميييييهم ة العلييييياواتجاهييييات طلبيييية المرحليييية األساسييييي  

( 271ا ميوزعين بواقيع)( فيرد  165وتكونيت عينية الدراسية مين)أجرييت الدراسية فيي األردن استخدامه. 

ا ومعلمة وقد أظهرت النتائج وجود دور مرتفع الستخدام الليوح التفياعلي ( معلم  875وطالبة و)ا طالب  

فيييي تنميييية المهيييارات التعليميييية مييين وجهييية نظييير الطيييالب، وكانيييت اتجاهيييات المعلميييين والطلبييية نحيييو 

 استخدام اللوح التفاعلي مرتفعة.

أثر استخدام التعلم النقال واللوح  علىدراسة هدفت إلى التعرف  (8165)ت العرميطيجر وأ

استخدمت المنهج شبه  التفاعلي في تحصيل طلبة الصف السابع في مادة الرياضيات في األردن.
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تقسيمهم إلى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية  وطالبة تم   ( طالبا  681شملت عينة الدراسة)التجريبي، و 

تم تدريس الطلبة فيها )ثانية وعة تجريبية (، ومجماآليبادتدريس الطلبة فيها باستخدام  تم)أولى 

باستخدام اللوح التفاعلي(، وقد أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق تعزى لطريقة التدريس بين 

حصيل تائج وجود أثر على الت  دت الن  ك  أالمجموعتين، وعدم وجود فروق تعود لمتغير الجنس بينما 

 في كال الطريقتين.

عرف على أثر استخدام اللوح التفاعلي في تحصيل ( الت  8161)والبدويتناولت دراسة الحسن 

ة الخرطوم في مقرر العلم في حياتنا. استعمل تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي بمحلي  

والتميز اختيار مدرسة عبدون حماد للموهبة  الباحثان المنهج التجريبي ذو مجموعتين متكافئتين، وتم  

 وطالبات الصفا ممثلة في طالب اختيار عينة البحث قصدي   ارس األساسية وتم  بين المد من

وطالبة للمجموعة  اطالب   (62)ة و جريبي  وطالبة للمجموعة الت   اطالب   (62) شكلالثامن ووزعت على 

دريس باستخدام اللوح التفاعلي في تحصيل طالب راسة وجود أثر لطريقة الت  ابطة وأظهرت الد  الض  

 الثامن.الصف 

 Waqar, Butt, Bokhari, Dogar and)وقيصر  وهدفت دراسة واقار وبت وبوخاري ودوقار

Qaisar,2016)م الفعلي االتعرف على تصورات المعلمين حول استخدام اللوح التفاعلي واالستخد إلى

التدريس، ن التعلم بسبب استخدام اللوح التفاعلي في ، وتصورات الطالب عن تحس  التدريسله في 

استبانة لجمع  وا، فقد استخدمفي باكستان في مدرسة خاصة في الهور بدراسة حالة ونوقام الباحث

. في التدريسالبيانات ومقابالت ومالحظات شبه منظمة لمعرفة كيف يتم استخدام اللوح التفاعلي 

صصات مختلفة خت( معلمين ممن كانوا يستخدمون اللوح التفاعلي في 61تكونت عينة الدراسة من )
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من نفس المدرسة، وأظهرت النتائج أن المعلمين يعتقدون أن استخدامه يمكن أن يحسن من تعلم 

الطالب، وكان لدى الطالب نفس الرأي. وأظهرت المالحظة أن المعلمين يستخدمون اللوح التفاعلي 

 كجهاز عرض وأن أسلوب التدريس لديهم يتمحور حول المعلم.

أثر اللوح التفاعلي في  تقصيهدفت  دراسة (Aktas and Aydin,2016) وآيدنوأجرى أكتاس 

في مادة  تدريس وحدة الكهرباءحيث أجريت الدراسة من خالل في تركيا، التكنولوجيا و تدريس العلوم 

مجموعة ضابطة هما امن الصف السابع، أحد مجموعتيناختيار العلوم للصف السابع. وقد تم 

درس طالب المجموعة  مقاطعة كاستامونو. مدرسة ثانوية في مجموعة تجريبية، في ىخر واأل

درست المجموعة  ، في حينبالطريقة التقليدية لمنهج العلوم والتكنولوجيا وحدة وفقا  ال الضابطة

وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح باستخدام اللوح التفاعلي، الوحدة  ةلتجريبيا

 .أفضل في استرجاع المعلومات التي تعلموهاها طالب المجموعة التجريبية حيث كان

اللوح أثر استخدام  تقصيهدفت بدراسة  (Tunaboylu and Demir,2017)وقام تونابيلو وديمير

في تركيا في عملية تدريس الرياضيات في تحصيل طلبة الصف السابع. أجريت الدراسة  التفاعلي

ا من مدرسة واحدة لعام ( طالب  52من) تكونتا مجموعتين تجريبية وضابطة وتكونت عينة الدراسة من

في عملية تدريس الرياضيات  اللوح التفاعليوأظهرت النتائج أن استخدام  ،نقرةأفي  8165/8161

 تحصيل الرياضي للطالب.اليجابية على إله أثار 

إلى الكشف عن تصورات الطالب فيما يتعلق دراسته دفت فقد ه (Onal,2017)وأما أونال     

( 52، وكانت المقابالت شبه المنظمة مع)في تركيا التفاعلي في مادة الرياضيات اللوحباستخدام 
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واستنادا  للنتائج  والسابع والثامن لجمع البيانات. في المدارس من الصفوف الخامس والسادس طالبا  

ي فالتفاعلي  اللوحاستخدام مشاركين فيما يتعلق بلدى التصورات إيجابية وجود الكشف عن  تم  

 .والجهد أفضل وتوفر الوقتالمادة بشكل تمكن الطالب من فهم و الرياضيات ووجدوا أنها مفيدة 

 

 الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير اإلبداعي:

أثير اسيتخدام اسيتراتيجيتين للوسيائط  الكشيف عين( 8115كل من الشوا وعبيداهلل )دراسة  وتناول

في القدرة على حل المشيكالت الرياضيية والتفكيير اإلبيداعي  )السماعية والكتابية( المتعددة المحوسبة

لدى طالبات المرحلة األساسية فيي ميدارس وكالية الغيوث الدوليية لمنطقية شيمال عميان، وقيد اسيتخدم 

( طالبيية ميين طالبييات الصييف 25ة القصييدية ميين )تكونييت عينيية الدراسيي، و الميينهج التجريبييي انالباحثيي

( 46الثييامن، وقيييد تيييم تقسييييمهن عشيييوائي ا إليييى مجمييوعتين، حييييث تكونيييت المجموعييية السيييماعية مييين )

لرياضييات باسيتراتيجية الوسيائط المتعيددة السيماعية، ا ميادةطالبة تيم تدريسيهن وحيدة المجسيمات مين 

تييم تييدريس طالباتهييا نفييس الوحييدة باسييتراتيجية  ( طالبيية فقييد44أمييا المجموعيية الكتابييية المكونيية ميين )

وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية فيييي قيييدرة طالبيييات  النتيييائج أظهيييرتو  ،الوسيييائط المتعيييددة الكتابيييية

لصييييالح طالبييييات  المسييييتخدمة الصييييف الثييييامن علييييى التفكييييير اإلبييييداعي ُتعييييزى السييييتراتيجية التييييدريس

 المجموعة السماعية.

 تنمية على الروبوت وبرمجة بناء في التدريب أثر( إلى معرفة 8166وهدفت دراسة الحدابي)     

، اليمنفي  الموهوبين الطلبة من عينة لدى العلمي التفكير ومهارات اإلبداعي التفكير مهارات
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 عبر التطبيقية الهندسة أساسيات( عنوانب تدريبي برنامج تنفيذ تمواستخدم المنهج شبه التجريبي، و 

ى عل بالروبوت التدريب فعالية، وأظهرت النتائج تدريبية ساعة( 11قع )بوا  )الروبوت وبرمجةء بنا

 .اإلبداعي التفكير مهارات تنمية

 العلوم تدريس فى العقل خرائط اعلية( دراسة هدفت إلى التعرف إلى ف8168وأجرت بابطين )

، المكرمة مكة بمدينة متوسطل و األ لصفطالبات ا لدىي بداعاإل والتفكير التحصيل تنمية على

( 11مجموعتين: مجموعة ضابطة )من عينة البحث  تكونتواستخدمت المنهج التجريبي حيث 

فاعلية استخدام خرائط العقل في وقد أظهرت النتائج  ،( طالبة52و مجموعة تجريبية )طالبة 

 .تدريس العلوم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

لنمذجييية الرياضيييية فيييي تنميييية مهيييارات التفكيييير ( بدراسييية أثييير اسيييتخدام ا8168وقيييام أبيييو مزييييد)

الميينهج  اإلبييداعي فييي الرياضيييات لييدى طييالب الصييف السييادس األساسييي بمحافظيية غييزة. واسييتخدم

ا ومجموعة  تجريبيية ( طالب  48التجريبي حيث تضمنت عينة البحث مجموعتين: مجموعة ضابطة )

لرياضيييية فيييي تنميييية مهيييارات التفكيييير فاعليييية اسيييتخدام النمذجييية اوقيييد أظهيييرت النتيييائج  ،( طالب يييا46)

 .اإلبداعي

( دراسيية هييدفت إلييى استقصيياء أثيير اسييتخدام العييوالم اإلفتراضييية ثالثييية 8164وأجيرت المييومني )

العقليييي والتفكيييير اإلبيييداعي والتحصييييل الدراسيييي ليييدى  العيييوالم الحقيقيييية فيييي كيييل مييين التخييييلاألبعييياد و 

. وقيد اعتميدت المينهج شيبه التجريبيي فيي األردن طالبات الصف العاشير األساسيي فيي ميادة الفيزيياء

عيين ( طالبيية، وز  54باإلضييافة إلييى الميينهج الوصييفي، و قييد تييم اختيييار عينيية قصييدية اقتصييرت علييى )
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، ( طالبيييية62إلييييى ثييييالث شعب)شييييعبتان تجريبيتييييان وشييييعبة ضييييابطة(، بلييييغ عييييدد أفييييراد كييييل منهييييا )

التفكيير اإلبيداعي، وقيد كشيفت نتيائج واستخدمت خمس أدوات ألغراض دراستها مين ضيمنها اختبيار 

الدراسة وجود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متوسيطات درجيات طالبيات الصيف العاشير األساسيي 

لطريقة التدريس لصالح المجموعة التي درست الفيزيياء باسيتخدام  ىعز في اختبار التفكير اإلبداعي تُ 

 العوامل االفتراضية ثالثية األبعاد.

لمعرفة أثر التعليم من خالل  راسةد( Sener,Turk and Tas, 2015)تاسوأجرى سنر وترك و 

 .في تركيا واتجاهاتهم نحو تعلم العلوم لدى طالب المدارس الثانويةالمشاريع على التفكير اإلبداعي 

شاركوا في مشروع التربية الطبيعة  طالبا  ( 51الدراسة ) وشملتواستخدم الباحثون المنهج التجريبي 

واستخدم الباحثون  ،في إطار مشروع طويل لمدة خمسة أيام 8164في مدينة سامسون في عام 

أن المشروع كان  . وأظهرت نتائج الدراسةمجموعة واحدةتشكيل  المنهج شبه التجريبي حيث تم  

 .يبداعإلكير افالت م ومستوياتو طلبة تجاه موضوع العلفي زيادة مواقف ال فعاال  

 لمعالجة الذكي النظام برنامج أثر استقصاء إلىفقد أجرى دراسة هدفت  (8161وأما العواملة )

 اإلبداعير التفكي تامهار  تنمية في( (Right Intelligent System of Knowledge "RISK "المعرفة

ن م سةالدرا عينةت تكون .األردن في العليا األساسية المرحلة طلبة من عينة لدى الناقد والتفكير

 أشارت، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي لدراسته، و العاشر الصف طلبة من طالبا  ( 52)

وعدم وجود أثر  ،أثر للبرنامج على مهارتي المرونة والطالقة لدى الطلبة وجود إلى سةار الد نتائج

 على مهارة األصالة لديهم.
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تحديد منها كان الغرض الرئيسي  (Ziadat and Al Ziyadat,2016)وأما دراسة زيادات والزيادات

في تطوير مهارات التفكير اإلبداعي  لقبعات الستنموذج لأساس  تدريبي علىفعالية برنامج 

وطالبة  اطالب   (55)وتكونت عينة الدراسة من واإلنجازات األكاديمية في اللغة العربية للموهوبين.

ألردن. تم اختيار العينة في ا "الملك عبد اهلل الثاني" لنخبةمدرسة ا موهوبين في الصف السابع من

حيث  ا إلى مجموعتينتقسيمهم عشوائي   وتم  م  8164المسجلين في العام الدراسي  من الطالب

استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي، و أظهرت النتائج فاعلية استخدام البرنامج التدريبي على 

 داعي.تنمية مهارات التفكير اإلب

 :تعقيب على الدراسات السابقة

والحظت تنوع أهداف تلك الدراسات، فبعضها عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة، 

دراسة ( و 8168دراسة الفنجري ) :هدف إلى تقصي أثر استخدام اللوح التفاعلي على التحصيل مثل

 Tunaboylu and)( ودراسة تونابيلو وديمير8161والبدوي) حسنال ودراسة (8165العرميطي)

Demir, 2017) ، و بعضها هدف إلى الكشف عن اتجاهات المعلمين وتصوراتهم نحو استخدام اللوح

( ودراسة مهنا ونجم 8164( ودراسة هواش)8168دراسة الزبون) :التفاعلي في التدريس مثل

(Muhanna and Najem, 2013.) 

، حيث استخدمت الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث منهجية الدراسةاتفقت الدراسة 

  ( ودراسة أكتاس وآيدن8162( ودراسة الهروط )8168المنهج شبه التجريبي مثل دراسة الفنجري)

(Aktas and Aydin, 2016،)  وفي استخدامها لالختبار كأداة للوصول للنتائج كدراسة
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 San and)تاسو رك متمثلة بطلبة المدارس مثل دراسة سان وتُ عينتها ال (، وفي8164المومني)

Turk and Tas, 2015 )(8161ودراسة العواملة)(وفي المادة 8161، ودراسة الحسن والبدوي،)

 ,Onal) ( ودراسة أونال8165(، ودراسة العرميطي)8162التعليمية)الرياضيات( كدراسة الموال)

دراسة مهنا ( و 8168عمان مثل دراسة الزبون )ومن حيث مكان الدراسة العاصمة  (2017

 (.Muhanna and Najem, 2013ونجم)

واختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث هدف الدراسة كدراسة الفنجري 

( التي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام اللوح التفاعلي المترافق مع التقويم الحقيقي في 8168)

لطلبة الصف الثالث األساسي في تحصيلهم ودافعيتهم للتعلم، وفي المادة التعليمية تعليم العلوم 

 ( التي أجريت على مادة العلوم و التكنولوجياAktas and Aydin, 2016كدراسة أكتاس وآيدن )

 توافق في النتائج التي توصلت إليهاالباحثة من الدراسات السابقة، حيث وجدت  تفادتواس

العديد وأثره  في  اللوح التفاعليفقد أثبتت جدوى توظيف  ،ملحوظبشكل  سابقةالدراسات ال بعض

استخدام اللوح التفاعلي ثر أ، مما دفع الباحثة لدراسة (8162الموال) ، كما في دراسةمن المهارات

 .بنتائج قابلة للمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة خرجتحيث  ،اإلبداعيفي التفكير 

 الدراسة الحالية، فرضيةفي صياغة  هامن نتائج الدراسات السابقة وتوصيات استفادتو 

جراءات الدراسة  استخدمتالستفادة من األساليب اإلحصائية التي او ، (8168كدراسة أبو مزيد) وا 

لهذه الدراسة واإلجراءات المتبعة معرفة مدى مناسبة المنهج شبه التجريبي ، و السابقة الدراساتفي 

 بل الحصول عليها.التعرف على العديد من المراجع المهمة وسُ ، و نظمفيه بشكل م
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هدفت تقصي أثر استخدام -على حد علم الباحثة-وتمي زت الدراسة الحالية بكونها أول دراسة

 اللوح التفاعلي في التفكير اإلبداعي في تدريس مادة الرياضيات.
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 الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقة 

على التفكير اإلبداعي لدى طالبات  اللوح التفاعليتقصي أثر استخدام  الدراسة إلىهدفت هذه      

. وفي ما يلي وصف لمنهجية الدراسة، ومجتمعها، ثم يليه الرياضياتفي مادة  الثامنالصف 

من قبل  استخدامهاالدراسة، وأدوات الدراسة التي تم  أفرادوصف لإلجراءات التي تم بها اختيار 

 صميم الدراسة، والمعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة.الباحثة، وت

 منهجية الدراسة

هما:  ،قامت الباحثة باعتماد المنهج شبه التجريبي باستخدام مجموعتين نظرا  لطبيعة الدراسة الحالية

، والمجموعة الضابطة والتي تم اللوح التفاعليالمجموعة التجريبية والتي تم تدريسها باستخدام 

 .استخدام اللوح التفاعلي( دون)االعتيادية  بالطريقةتدريسها 

 مجتمع الدراسة

 العاصمةالخاصة في مدارس الاألساسي في  الثامنالصف  من طالباتتكون مجتمع الدراسة 

 .8167/8162، خالل الفصل الثاني للعام الدراسي عمان
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 عينة الدراسة

ونظرا  لصعوبة إجراء الدراسة على ، الثامنالتي تحوي الصف الخاصة تم حصر المدارس 

بطريقة قصدية  مدرسة خاصة واحدة )مدرسة قرطاج الدولية( اختياروتم  كامل مجتمع الدراسة،

 تية:لألسباب اآل

توافر األلواح التفاعلية الدراسة، والمتمثلة في  أداةتوفر البيئة المدرسية المناسبة لتطبيق  -

 في مختبرات المدرسة.

 ، مما يسهل متابعة إجراء الدراسة التجريبية.من مكان المدرسة بالقرب تقيمكون الباحثة  -

طالبة  (65من) الضابطةالمجموعة و  ( طالبة86حيث تكونت من) وتم تحديد المجموعة التجريبية

 لتطبيق الدراسة. البسيطة بالطريقة العشوائية

 أداة الدراسة

 :Torrance Creativity Test))للتفكير اإلبداعي تورانس اختبار

للتفكير اإلبداعي  (Toranceالختبار تورانس )باالطالع على الترجمة العربية الباحثة  قامت

 لدى أفراد عينة الدراسة في مهارة الطالقة والمرونة واألصالة ليقيس مستوى التفكير اإلبداعي

( 8161الدين،)سيف )ب( الشكلياإلبداعي  للتفكير تورانس اختبار تصحيح واعتمدت على كتيب

األشكال و  األشكال الناقصة،و  ر،الصو  ءبنا)هي رعيةف ةطأنش ثةثال يضم  و  (.8ملحق رقم)
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عشر دقائق لإلجابة عنها، فضال  عن إلى من هذه األنشطة الثالثة  نشاط كل   ويحتاج المتكررة(.

 الزمن الالزم للتعليمات واإلرشادات، وهذه األنشطة هي:

 Picture Construction Activity:الصورة تكوين نشاط -6

 الزء ا جل المكون الشكفيها  يكونصورة  تكوين يتفكر ف أنالطالبة  من لبطي النشاط هذا يف

ل حبة الفاصولياء. والستخراج اإلجابات األصيلة يطلب من الطالبة أن الشكيشبه  حيثنها، م يتجزأ

بإضافة أفكار تجعل الصورة تحكي عها تشجي يتمتكمل الشكل بطريقة ال يفكر بها أحد غيرها، كما 

ا للصورة التي كونتها، وقد خصص عشر  قصة مثيرة لإلهتمام، وأخير ا تعطي عنوان ا مثير ا أيض 

 دقائق لهذا النشاط.

 Incomplete Figure Activity : الناقصة األشكال نشاط -8

كون الطالبة إضافة بعض الخطوط لكي ت عشرة أشكال ناقصة يطلب من هذا النشاط يضم       

أن تقدم استجابة أصيلة وغير واحدة. عليها  مع إعطاء عنوان لكل صور وأشكال مثيرة لإلهتمام

يصحح هذا النشاط على ضوء الطالقة واألصالة والمرونة، والوقت و مألوفة إلكمال الشكل. 

 المخصص لهذا النشاط عشر دقائق.

  Repeated Figure Activity :المتكررة األشكال نشاط -2

ا تكون الدوائر  أو صور  رسم أشكاال  تن أ الطالبةيطلب من  ،دائرة 21يتكون هذا النشاط من      

التي يقيسها هذا النشاط هي القدرة على عمل ارتباطات متنوعة  القدرةا لكل صورة منها. و أساس  
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ما مهارات التفكير اإلبداعي التي ت المخصص لهذا النشاط عشر دقائق. أوالوق ،لنفس المثير

 صالة والمرونة.قة واألالطال :فهي هذا النشاطيقيسها 

 صدق أداة الدراسة 

( في Guilford( اختبار للتفكير اإلبداعي في ضوء نظرية جيلفورد )Torranceصمم تورانس )

بناء العقل، والمحددة لمجال السلوك اإلبداعي، مما يعني توافر صدق المحتوى فيه وتم العمل على 

بما يتناسب مع مفردات اللغة العربية  وتكييفها) ب (الشكلياإلبداعي  للتفكير تورانس اختبارترجمة 

 .(8161)سيف الدين،

 االختبار وللتحقق من الصدقوقد قامت العديد من الدراسات في البحث في صدق االختبار، 

( قيم 6بها، ويبين الجدول) والمهارات المتعلقةقامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين األسئلة 

 .مهارة الطالقة واألداء علىبين الفقرات  معامالت االرتباط

  0)جدول 

 ومستوى الدللة الطالقةمهارة فقرات الرتباط لمعامالت 

 مستوى الدللة معامل الرتباط  الفقرة)النشاط

 ** 1.162 1.521 8النشاط 

 ** 1.111 1.518 2النشاط 

   (α≤0...عند)** وتعني دالة إحصائي ا 
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حيث  (α≤0...عند)ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائي ا 

( ومعامل 1.521) بلغت قيمة معامل ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة الطالقة

 15..عند )( وهذه القيمة دالة 1.518ارتباط النشاط الثالث مع األداء الكلي على مهارة الطالقة)

≥α) .وهذا يؤكد صدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة الطالقة 

 مهارة األصالة. واألداء علىبين الفقرات ( قيم معامالت االرتباط 8)الجدولويبين 

  8جدول)

 ومستوى الدللةاألصالة مهارة لفقرات الرتباط معامالت 

 مستوى الدللة معامل الرتباط النشاط

 ** 1.121 1.457 6النشاط 

 ** 1.111 1.272 8النشاط 

 ** 1.111 1.256 2النشاط 

   (α≤0...عند)** وتعني دالة إحصائي ا 

حيث  (α≤0...ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائي ا عند)

( وقيمة 1.457بلغت قيمة معامل ارتباط النشاط األول مع األداء الكلي على مهارة األصالة)

( ومعامل ارتباط النشاط 1.272معامل ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة األصالة)
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 (α≤15..( وهذه القيمة دالة إحصائي ا عند)1.256الثالث مع األداء الكلي على مهارة األصالة)

 وهذا يؤكد صدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة األصالة.

 .المرونةمهارة  واألداء علىبين الفقرات ( قيم معامالت االرتباط 2)ويبين الجدول

  3جدول)

 ومستوى الدللة المرونةمهارة لفقرات معامالت الرتباط 

 مستوى الدللة معامل الرتباط النشاط

 ** 1.162 1.521 8النشاط 

 ** 1.111 1.518 2النشاط 

   (α≤0...عند)** وتعني دالة إحصائي ا 

( حيث α≤15..ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائي ا عند)

( ومعامل 1.558بلغت قيمة معامل ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة المرونة)

إحصائي ا دالة ( وهذه القيمة 1.782ارتباط النشاط الثالث مع األداء الكلي على مهارة المرونة)

 .المرونةصدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة  وهذا يؤكد( α≤15..عند)
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 أداة الدراسةثبات 

تحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على عينة الثبات من خارج عينة الدراسة قامت الباحثة بال

نت من    بطريقتين: حساب معامل الثبات طالبة، وتم   (17)حيث تكو 

  :(test –retest)إعادة تطبق االختبار  -6

إعادته  تم   وبعد مرور أسبوعين سابق ا،لثبات المشار إليها ختبار على عينة اتطبيق اال حيث تم  

 ( قيم معامالت ثبات اإلعادة4رقم)وبين الجدول  مرة أخرى على نفس العينة

  4)جدول  

 كل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي والدرجة الكليةثبات اإلعادة لمعامالت 

 معامل ثبات اإلعادة مهارات التفكير اإلبداعي

 1.577 مهارة الطالقة

 1.555 مهارة األصالة

 1.556 مهارة المرونة

 1.557 الدرجة الكلية

ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ثبات مرتفعة وهذا يؤكد دقة أداة الدراسة ومناسبتها 

  للتطبيق.
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 ثبات التصحيح: -8

 ن الجدول رقم ن قبل مصحح أخر غير الباحثة ويبيتم تصحيح االختبار م

 .ثبات التصحيح( قيم معامالت 5)

  5) جدول

بين  كل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي والدرجة الكليةثبات التصحيح لمعامالت 
 ومصحح آخرالباحثة 

 المصححينمعامل ثبات  مهارات التفكير اإلبداعي

 1.25 مهارة الطالقة

 1.51 مهارة األصالة

 1.22 مهارة المرونة

 1.22 الدرجة الكلية

وهذا يؤكد دقة أداة ختبار المرتفعة لتصحيح ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ثبات 

باإلضافة إلى كون األداة "اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي" مقننة  الدراسة ومناسبتها للتطبيق.

 ومطبقة على مستوى عالمي، فهو يعد من االختبارات التي تتمتع بدرجة ثبات معتمدة.
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 الدراسةمتغيرات 

 المتغير المستقل وله مستويان: 

 التدريس.باستخدام اللوح التفاعلي  -
 استخدام اللوح التفاعلي(. بدون)بالتدريس  االعتياديةالطريقة  -

 لمرونة(واالمتغير التابع: التفكير اإلبداعي وله ثالث مهارات )الطالقة واألصالة 

 تصميم الدراسة

1O × 1O 1G 

1O - 1O 2G 

 ن: إحيث 

- 1G المجموعة التجريبية 

- 2G المجموعة الضابطة 

- 1O القياس القبلي والبعدي في اختبار التفكير اإلبداعي للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 التدريس باستخدام اللوح التفاعلي  ×  -

 التدريس بالطريقة االعتيادية - -
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 إجراءات الدراسة

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:لتحقيق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة على أسئلتها، 

، واالطالع على الدراسات ذي الصلة بموضوع الدراسة الحاليةاالطالع على األدب التربوي   -6

اللوح التفاعلي والتفكير اإلبداعي السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي اهتمت بموضوع 

 .وذلك لتكوين خلفية ومرجعية واسعة حول موضوع الدراسة

ومهارات  نشأت األلواح التفاعلية وتطورها وفوائدها في التعليمإعداد إطار نظري يتضمن  -8

 اللوح التفاعلي في التعليم.التفكير اإلبداعي، إلى جانب الدراسات السابقة التي تناولت توظيف 

له وتحديد الوحدة الدراسية  وتحليل المحتوىاإلطالع على منهاج الرياضيات للصف الثامن  -2

وحدة اإلنشاءات الهندسية من الفصل  وكانت تتناسب مع " اختبار تورنس الشكلي )ب( " التي

 "(.2)الملحق" الثاني

 "(.7)الملحق"كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسطالموافقة الرسمية و الحصول على  -4

 "(.2"والتعليم)الملحقكتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية الحصول على الموافقة الرسمية و  -5

 "(.5"الخاص)الملحقكتاب تسهيل مهمة من مديرية التعليم الحصول على الموافقة الرسمية و  -1

 قصدية.، اختيرت مدارس قرطاج الدولية بطريقة الدراسة وعينتها مجتمع تحديد -7

 سيف الدين،)العربية إلى اللغة  المترجم) ب (الشكلياإلبداعي  للتفكير تورانس ختبارتبني ا -2

8161.) 
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المجمييييوعتين علييييى  االختبييييار القبلييييي تطبيييييقمييييع معلميييية الرياضيييييات للصييييف الثييييامن لالتنسيييييق  -5

وتصيييحيح االختبيييار فيييي ضيييوء دلييييل تصيييحيح اختبيييار التفكيييير اإلبيييداعي  والضيييابطة التجريبيييية

 "(.8)الملحق"

 تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة خالل شهر آذار. -61

المجموعتين على  االختبار البعدي تطبيقللصف الثامن لالتنسيق مع معلمة الرياضيات  -66

 "(.8)الملحق"وتصحيح االختبار في ضوء دليل تصحيح اختبار التفكير  والضابطة التجريبية

 جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة. -68

 .ورصد الدرجات SPSS معالجة البيانات إحصائيا  بواسطة البرنامج اإلحصائي -62

 .وتفسيرهاحليل نتائج الدراسة ت -64

 منفرد. فصل في ومناقشتها النتائج رضع -65

 التوصل إليها. تم التي النتائج مع يتفق مناسبة بما توصيات بناء -61

 الحصائية:المعالجة 

( لمعالجة بيانات الدراسة بعد تفريغها بجداول spssاعتمدت الباحثة البرنامج اإلحصائي )

 اآلتية:حسب األصول، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية 

 معامالت االتساق الداخلي للتحقق من صدق االختبار. -6

عادة باستخدام طريقة ا االختبارتم حساب ثبات  -8 وطريقة  (test – retest)االختبار الختبار وا 

 .ثبات المصححين
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على كل مهارة من مهارات  الطالباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء حساب  -2

 .اختبار التفكير اإلبداعي وعلى االختبار ككل

 .لعينتين مستقلتين لحساب التكافؤ بين المجموعتين (  (t – testاختبار " ت "  -4

 الدراسة. سؤاللالجابة عن  ((ANCOVA المتعدد تحليل التباين المصاحب -5
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 لفصل الرابعا

 نتائج الدراسة

ا هذا الفصل  تناول اللوح أثر استخدام  ، التي هدفت إلى التعرف علىلنتائج الدراسةعرض 

وذلك  ،في مادة الرياضيات في األردن الثامنفي التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف  التفاعلي

 على: الدراسة، والتحقق من فرضياتها. وفيما يأتي نتائج الدراسة بناء سؤالباإلجابة عن 

( قبل تطبيق التجربة، قامت الباحثية والضابطة التجريبية)اسة الدر تكافؤ مجموعتي  وللتحقق من

 نتائج التحليل: (1)( ويبين الجدولt-testوالمعروف باسم )باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين 

  6الجدول )
   لعينتين مستقلتينt-testاختبار "ت" )

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة )ت( المهارة

 ** 1.725 22 1.221 الطالقة

 ** 1.215 22 1.611 األصالة

 ** 1.288 22 1.887 المرونة

 ** 1.526 22 1.184 الكلي

   (α≤0...عند)** وتعني دالة إحصائي ا 
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ويالحظ من نتائج التحليل عدم وجود فروق في األداء القبلي بين مجموعتي الدراسة حيث 

 وهذا يؤكد تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة. (α≤0...عند)كانت جميع قيم )ت( غير دالة 

 بسؤال الدراسة النتائج المتعلقة 

بداعي لدى طالبات ما أثر استخدام اللوح التفاعلي على التفكير اإل :الذي ينص علىسؤال الدراسة 

 الرياضيات في األردن؟الصف الثامن في مادة 

 به تم حساب المتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال، واختبار الفرضية المتعلقة

 واألصالةاإلبداعي )الطالقة على اختبار التفكير  الثامنالصف  طالباتواالنحرافات المعيارية ألداء 

 .ذلك (7)، وُيظهر الجدولالرياضياتفي مادة  البعديالقبلي و ( والمرونة
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 (7)الجدول

 الثامنالصف  طالباتالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء 

 الرياضيات القبلي والبعدي في مادة اإلبداعيلى اختبار التفكير ع

 المهارة العدد وعةمالمج
 بعدي قبلي

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 21 التجريبية

 6.429 32.333 7.175 22.904 الطالقة

 16.626 57.857 19.281 37.095 األصالة

 5.793 25.523 6.825 17.767 المرونة

 25.473 115.714 31.505 77.761 المجموع الكلي

 19 الضابطة

 3.823 23.789 7.880 22.105 الطالقة

 8.097 36.315 19.174 38.105 األصالة

 2.502 16.526 5.426 17.761 المرونة

 10.372 76.631 31.284 77.526 المجموع الكلي

الصف  طالباتوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء  (7)يالحظ من الجدول

حصلت المجموعة التجريبية  ذوالمرونة( إ، األصالةو الطالقة، )اإلبداعي اختبار التفكير  الثامن على

في االختبار  لمهارة الطالقة (32.333)على متوسط حسابي بلغاللوح التفاعلي التي استخدمت 

وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية إذ  البعدي

 . (23.789)بلغ
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 ووه (57.857) حسابي بلغ حصلت المجموعة التجريبية على متوسط األصالةوفي مهارة 

 (.(36.315أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة إذ بلغ 

وهو  (25.523)بلغ  على متوسط حسابي المرونةوحصلت المجموعة التجريبية في مهارة 

 .(16.526)أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي حصلت على

صلت المجموعة التجريبية التي درست ح اإلبداعي،المجموع الكلي الختبار التفكير في و 

وهو أعلى من المتوسط الحسابي  (115.714)بلغ على متوسط حسابي اللوح التفاعليباستخدام 

ولتحديد فيما إذا كانت . (76.631)التي درست بالطريقة اإلعتيادية إذ بلغ للمجموعة الضابطة

التباين تطبيق تحليل  تم (α≤1.15عند مستوى) إحصائية الفروق بين المتوسطات ذات داللة

 .(8)وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو اآلتي كما في الجدول  (ANCOVA)لمصاحبا
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 (8)لجدولا

 الثامنالصف  طالبات إليجاد دللة الفروق على أداء (ANCOVA)تحليل التباين المصاحب 
 باختالف استراتيجية التدريسالرياضيات في مادة اإلبداعي على اختبار التفكير 

   (α≤15.. ** وتعني دالة إحصائي ا عند)

مصدر 
 التباين

مجموع  المهارة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الدللة

مربع 
 ايتآ

التحصيل 
 القبلي

    81.78 1 81.78 الطالقة

    195.99 1 195.99 األصالة

    184.58 1 184.58 المرونة

المجمااااااوع 
 الكلي

1265.97 1 1265.97    

 
 استراتيجية

 
 التدريس 

 ..4.. **0.000 25.683 699.72 1 699.72 الطالقة 

 0.0.. **0.000 26.569 4676.71 1 4676.71 األصالة

 4.0.. 0.000** 48.041 778.26 1 778.26 المرونة

المجمااااااوع 
 الكلي

15202.42 1 15202.42 41.212 **0.000 ..0.0 

  .  27.24 37 1008.04 الطالقة الخطل

    176.01 37 6512.68 األصالة

    16.20 37 599.39 المرونة

المجموع 
 الكلي

13648.73 37 368.88    

الكلي 
 المعدل

     93 1817.975 الطالقة

     39 11337.375 األصالة

     39 1591.500 المرونة

المجموع 
 الكلي

30151.100 39     
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 ألداء(α≤0...فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)إلى وجود  (8)تشير النتائج في الجدول

 ( البعدي باختالفوالمرونة )الطالقة واألصالةاإلبداعياختبار التفكير  على الثامنالصف  طالبات

إذ  ،، تبع ا لمتغير طريقة التدريس استناد ا إلى قيمة)ف( المحسوبةالرياضياتفي  استراتيجية التدريس

وفي مهارة (0.000) وبمستوى داللة (25.683)مهارة الطالقةفي قيمة )ف( المحسوبة بلغت 

وبمستوى  (48.041)بلغت المرونةوفي مهارة (0.000) ةوبمستوى دالل (26.569)بلغتاألصالة 

وبهذه النتيجة  (0.000)وبمستوى داللة(41.212) وبلغت في المجموع الكلي (0.000)داللة

 تنص على: ترفض الفرضية الصفرية والتي

بين  التفكير اإلبداعيفي  (α ≤ 0.05) دللةل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى 

متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي 

 .) بالتدريسالطريقة العتيادية  – استخدام اللوح التفاعليالبعدي ُتعزى لطريقة التدريس )

اإلبيييداعي       عليييى اختبيييار التفكيييير  الثيييامنوللتعييير ف عليييى عائديييية الفيييروق فيييي أداء طلبييية الصيييف 

فقييد تييم مييادة الرياضيييات ( البعييدي بيياختالف اسييتراتيجية التييدريس فييي والمرونيية واألصييالة ) الطالقيية

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

على  الثامنالصف طالبات المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء 
في  باختالف استراتيجية التدريس ، والمرونة، واألصالة  البعدي)الطالقةاإلبداعي اختبار التفكير 

 الرياضياتمادة 

 الخطل المعياري المعدل المتوسط الحسابي المهارة المجموعة

 1.140 32.259 الطالقة التجريبية

 2.896 57.914 األصالة

 0.879 25.449 المرونة

 4.191 115.742 المجموع الكلي

 1.198 23.871 الطالقة الضابطة

 3.044 36.253 الصالة

 0.924 16.610 المرونة

 4.406 04...0 المجموع الكلي

على اختبيار  الثامنالصف  طالباتأن المتوسط الحسابي المعدل ألداء  (9)يالحظ من الجدول

فيي ميادة  ( البعيدي تبع يا الخيتالف اسيتراتيجية التيدريسوالمرونية واألصيالة الطالقة)اإلبداعي التفكير 

فييييي مهييييارة  (32.259)قييييد بلييييغ اللييييوح التفيييياعلي، للمجموعيييية التجريبييييية التييييي اسييييتخدمت الرياضيييييات

ن المتوسيييط الحسييابي للمجموعيية الضيييابطة التييي درسيييت بالطريقيية االعتياديييية الطالقيية وهييو أعليييى ميي

وهيو أعليى  (57.914)حصلت المجموعة التجريبيية عليى األصالةفي مهارة و  (23.871)والذي بلغ

وبلغ المتوسط الحسابي للمجموعة  .(36.253)من المجموعة الضابطة التي بلغ متوسطها الحسابي

وهييو أعلييى ميين المتوسييط الحسييابي للمجموعيية الضييابطة إذ  (25.449)المرونييةالتجريبييية فييي مهييارة 
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والمجمييييييوع الكلييييييي فقييييييد حصييييييلت المجموعيييييية التجريبييييييية علييييييى متوسييييييط حسييييييابي  .(16.610)بلييييييغ

 .(76.654)أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة والذي بلغ وهو (115.742)بلغ

الطالقييية، )اإلبيييداعي عليييى اختبيييار التفكيييير  الثيييامنالصيييف  طالبييياتوهيييذا يعنيييي أن الفيييرق فيييي أداء 

كييان لصييالح الرياضيييات ( البعييدي تبع ييا الخييتالف اسييتراتيجية التييدريس فييي مييادة صييالة والمرونييةواأل

عنيييد مقارنتهيييا ميييع المجموعييية الضيييابطة التيييي  الليييوح التفييياعليالمجموعييية التجريبيييية التيييي اسيييتخدمت 

 فييي التفكييير اللييوح التفيياعليوجييود أثيير السييتخدام  علييى وهييذا الفييرق يييدل  ، بالطريقيية االعتياديييةدرسييت 

مقارنيية الرياضيييات مييادة فييي اللييوح التفيياعلي يعييزى السييتخدام  الثييامنالصييف  طالبيياتلييدى  اإلبييداعي

 (1.587ا)إذ بلغ حجم األثر حسب قيم آيت العتياديةابالطريقة 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

التفكير  فيأثر استخدام اللوح التفاعلي سؤال الذي ينص على: ما بالمناقشة النتائج المتعلقة 

 في األردن؟ الصف الثامن طالبات الرياضيات لدىبداعي في مادة اإل

 باستخدام تحليل التباين المصاحب المتعلقة بسؤال الدراسة الدراسةفرضية اختبار  تم   

(ANCOVA) للعلوم االجتماعية من الرزمة اإلحصائية(SPSS) اآلتية:يجة والذي أظهر النت 

في التفكير اإلبداعي  (α≤ 0.05) يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

استخدام اللوح التدريس )بين طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ُتعزى لطريقة 

 (.الطريقة االعتيادية في التدريس –التفاعلي 

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  (7)هو موضح بالجدول أظهرت النتائج كما

واألصالة والمرونة(  الطالقة)اإلبداعي ألداء طالبات الصف الثامن األساسي على اختبار التفكير 

وهو أعلى  (115.743)البعدي إذ حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت اللوح التفاعلي على

 (76.631) .الحسابيمن المجموعة الضابطة التي لم تستخدم اللوح التفاعلي حيث بلغ متوسطها 
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 (α≤1.15مستوى)إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (8)وتشير النتائج في الجدول

 يالبعدوالمرونة( واألصالة  الطالقة)اإلبداعي ألداء طالبات الصف الثامن على اختبار التفكير 

باختالف استراتيجية التدريس في مادة الرياضيات استناد ا إلى قيمة)ف(المحسوبة والتي بلغت 

 ، وكانت لصالح المجموعة التجريبية.(0.000)وبمستوى داللة  (41.212)

وبهذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي نص ت على أنه ال توجد فروق ذات داللة 

( في اختبار التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات تعزى الستخدام α≤1.15)إحصائية عند مستوى

 اللوح التفاعلي مقارنة بالطريقة االعتيادية.

وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدد من األسباب لعل من أهمها أن  التعل م باستخدام اللوح التفاعلي 

، مما وخصائص وتأثيراتيه من ألوان فاعال  وجاذب ا إلتنباه المتعلمين؛ لما يحتو يعد أسلوب ا جديد ا 

(، ومن المعروف 8111حسب ااهلل، )وسهولة يساعد المعلم على تنظيم األنشطة التعليمية بيسر 

الجديد يثير االهتمام والفضول، ويزيد التشويق، مما دفع الطالبات لالندفاع نحو التعل م أكثر من بأن 

 )الحسن مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة وهذا يتفق االعتياديةمن بالطريقة اللواتي تعل  

وأن استخدام اللوح التفاعلي في التدريس يحل . (Onal ,2017) أونال( ودراسة 8161،والبدوي

مشكلة المعيقات البيئية للتفكير اإلبداعي؛ حيث أن الوظائف المتوفرة فيه تعمل على توفير بيئة 

 (.8162بني خالد، )اإلبداع مناسبة وجاذبة للمتعلمين تشجع على 

ا بأن المجموعة التجريبية ال ي خضعت للتعل م باستخدام اللوح توقد تُفس ر هذه النتيجة أيض 

حيث وجهت اهتمامها وتركيزها نحو عمليتي التعليم و التعلم التفاعلي شاركت بطريقة فاعلة في 
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والمهارات بشكل أسهل وأسرع في جو كتسب المعلومات تطبيق المهارات الجديدة واألنشطة وبذلك تُ 

 ،مما يحسن عملية اإلتصال بين أفراد العملية التعليمية)العبادلة عة، والنشاط والسرورمن المت

لى توليد وتقديم أكبر عدد من األفكار المتنوعة والجديدة، وبذلك يمكن وتزيد قدرتهم ع (،8111

 التيأكثر من المجموعة الضابطة  مهإحداث تأثير إيجابي وتكوين اتجاهات مرغوبة في أذهان

 بالطريقة االعتيادية. تدرس

عند استخدام المستحدثات ، فجعل العملية التربوية أكثر مرونةالنتائج أن اللوح التفاعلي  وتفسر

ناسب يالتفاعلي فإن المتعلم يستطيع أن يستخدم جميع حواسه، وبالتالي  اللوحالتكنولوجية وخاصة 

، ويصبح التعلم أكثر ثبات وتنظيم ويراعي الفروق الفردية بينهم لمينفة لدى المتعأنماط التعلم المختل

 .(8111 ،قنديل)لديهم 

دراسات سابقة جمعت بين أثر استخدام اللوح التفاعلي  –في حدود علمها  –ولم تجد الباحثة     

غيرها من الدراسات مما جعل لهذه الدراسة أهمية عن في مادة الرياضيات وتنمية التفكير اإلبداعي 

 اللوح التفاعلي. المتعلقة باستخدام

  ثانيًا: التوصيات

 وصي باآلتي:ها تإليه، فإن وفي ضوء ما تم التوصل على نتائج الدراسة واستنتاجاتها، ااعتماد  

 اإلبداعي.ية التفكير مفي التدريس لما له من أثر في تن التفاعلي اللوح استخدام يتبن   -6

 مخرجات تحسين في ودوره، التدريس في التفاعلي اللوح استخدام بأهمية المعلمين توعية زيادة -8

 .اوتطويرهعمليتي التعليم والتعلم 
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 التعليم عمليتي في التعليم تكنولوجيا استخدام مجال في المتخصصة التدريبية اتور الد عقد -2

 .التفاعلي اللوحاستخدام  على والتركيز ،والتعلم

 .وفاعلية في التعليم أهمية من لها لما تفاعلية حبألوا األساسية المدارس تزويد -4

 على التفاعلي اللوح استخدام في تبحث التي التربويةالبحوث و  اساتدر ال من المزيد ءاإجر  -5

ة في التعليم وأثره على مهارات ومتغيرات جديدة لم والجامعيوالثانوية  األساسية المرحلة مستوى

 .السابقةتتطرق لها الدراسات 

، واألصالة والمرونة( الطالقة) اإلبداعيمهارات التفكير فهوم ب الرياضياتتعريف معلمات  -1

 ممارستها داخل الحصص الصفية.تنميتها و  وكيفية

على  حديثةتكنولوجية استراتيجيات تدريسية استخدام  أثرإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة  -7

 التفكير اإلبداعي.
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 المراجع
  والمراجع العربيةالمصادر 

، تكنولوجيا التربية دراسات وتطوير التعليم(." تكنولوجيا المعلومات 8115إبراهيم، مجدي عزيز)
المؤتمر العلمي تكنولوجيا التربية في وبحوث المؤتمر العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية"، 

 جمهوية مصر العربية.مايو. القاهرة،  4-2للفترة من  ،مجتمع المعرفة

، عمان: إلى برنامج سكامبر لتنمية التفكير اإلبداعي لمدخ (.8165أبو جمعه، نهى عبد الكريم )
 مركز ديبونو لتعليم التفكير.

، عمان: دار فضاءات التفكير اإلبداعي عند األطفال محاوره وقضاياه(. 8115أبو لطيفة، لؤي)
 للنشر والتوزيع والطباعة.

أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية مهارات التفكير (. 8168أبو مزيد، مبارك مبارك)
. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلبداعي لدى طالب الصف السادس األساسي محافظة غزة

 : غزة.جامعة األزهر، كلية التربية، وطرق التدريسالمناهج 

(."فاعليييية خيييرائط العقيييل فيييي تيييدريس العليييوم عليييى تنميييية 8168بيييابطين، هيييدى بنيييت محميييد حسيييين)
مجلة جامعة التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى تلميذات الصف األول متوسط بمدينة مكة المكرمة"، 

 .825-655(، 6، )4 أم القرى للعلوم التربوية والنفسية،

 دار أسامة للنشر والتوزيع. ،عمان:لتفكير اإلبداعيتنمية مهارات ا(. 8162بني خالد،حسن ظاهر)

 ، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.8ط ،تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات(. 8115جروان، فتحي )

أثير التيدريب فيي بنياء برمجية الروبيوت عليى تنميية مهيارات "(.8166الحدابي، داود عبدالملك يحييى)
العلمي العربي  رالمؤتم "،العلمي لدى عينة من الطلبة الموهوبينمهارات التفكير إلبداعي و التفكير ا

 –و اإلباداع منعطفاات هاماة فاي حيااة الشاعوب  الموهباة-المتفاوقينالثامن لرعاياة الموهاوبين و 
 .، األردننعما والمتفوقين، أكتوبر،المجلس العربي للموهوبين 
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تنمية اتجاهات الطالب والمعلمين  (."فاعلية برنامج مقترح في8118حسب اهلل، محمد عبدالحليم)
، تم استرجاعه بتاريخ الرياضيات التربوية، جامعة المنصورة نحو استخدام السبورة اإللكترونية"،

 http://www.angelfire.com/ma4/halim/ebb.htmالموقع : متاح على 2/68/8167

 السبورة تقنية استعمال أثر" (.8161)محمد مصطفى محاسن ،البدوي،كمتور إدريس عصام،الحسن
 العلم مادة في الخرطوم بمحلية األساسي التعليم بمرحلة الثامن الصف تالميذ تحصيل في الذكية
 .27-2(81،)بابل جامعة/  واإلنسانية التربوية للعلوم األساسية التربية كلية مجلة "،حياتنا في

مجلة التنمية ، "السبورة التفاعلية: التدريب باستخدام المؤثرات الخاصة".(8112الرشيدي، شقران)
https://tanmia-: متاح على الموقع، 81/68/8167استرجعت بتاريخ:  ،72العدد  ،اإلدارية

idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=135 

 والطباعة.  والتوزيع دارالمسيرة للنشر عمان: علم النفس اإلبداعي،(.8115الريان، فاطمة محمود)

درجااة امااتالل معلمااي المرحلااة األساسااية األردنيااة للمهااارات (. 8168الزبييون، مييأمون سييليم عييودة)
)رسيييالة التفااااعلي واتجاهااااتهم نحاااو اساااتخدامه فاااي التااادريس الصااافي.الالزماااة لساااتخدام اللاااوح 

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

أثااار برناااامج تعليماااي باساااتخدام السااابورة التفاعلياااة فاااي (.8166الزعبيييي، شييييخة محميييد صيييغير)
) رسييالة .لكويااتالتحصاايل الدراسااي لمااادة العلااوم لاادى تالميااذ الصااف الخااامس اإلبتاادائي بدولااة ا

 ماجستير غير منشورة(، جامعة الكويت، الكويت.

 التوزيع.دار الشروق للنشر و  عمان: ،بداعيبداع و التفكير اإلتنمية اإل(. 6527زيتون، عايش)

 ،ملياااةع مفااااهيم نظرياااة وتطبيقاااات الاااتعلم، ومصاااادر التعلااايم تكنولوجياااا (.8115عيييادل) سيييرايا،
 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. :لرياضا

فاعلية نموذج إثرائي ثالثي البعد معتمد على تطبيقات التعلم  (،8166سرور، علي إسماعيل)
. مصر: اإللكتروني في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف الثامن األساسي

 جامعة المنوفية.

 دار عمان: ،مئات األمثلة التطبيقيةتدريس مهارات التفكير مع (. 8165سعادة، جودت أحمد)
 التوزيع.الشروق للنشر و 

http://www.angelfire.com/ma4/halim/ebb.htm
https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=135
https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=135
https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=135
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جامعة الملل ، االبتكاري للتفكير تورانس اختبار تصحيح كتيب (.8161سيف الدين، هدى برهان)
متاح على ،85/68/8167استرجعت بتاريخ: ،بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

 https://www.researchgate.net/publication/305426706:الموقع

أثر استخدام استراتيجيتين للوسائط المتعددة (. 8115الشوا، هال محمد، وعبداهلل، هبه محمود)
بداعي لدى طالبات المرحلة المحوسبة في القدرة على حل المشكالت الرياضية والتفكير اإل

، قسم المناهج وتكنولوجيا (رسالة ماجستير غير منشورة،)األساسية في مدارس وكالة الغوث الدولية
 التعليم، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة.

عمييان: دار جليييس ، التفكياار اإلبااداعي فااي الدراسااات اإلجماعيااة(.8161طاشييمان، غييازي مرسييال)
 الزمان للنشر والتوزيع.

 عمان: دار المسيرة. ،2ط ،تنمية قدرات التفكير اإلبداعي(. 8117الطيطي، محمد حمد)

دارالكتييياب  :العيييين ،الحديثاااة تقنياااات التعلااايم فاااي أجهااازة .(8111عبيييد الحكييييم عثميييان) العبادلييية،
 الجامعي.

أثر اساتخدام الاتعلم النقاال واللاوح التفااعلي علاى تحصايل طلباة (. 8165العرميطي، مالك هياني)
الجامعيية  ،ماجسييتيرغير منشييورة(،)رسييالة الصااف السااابع األساسااي فااي مااادة الرياضاايات فااي األردن

 األردنية، عمان، األردن.

" فيي تنمييية RISK"أثير برنييامج النظيام الييذكي لمعالجية المعرفيية "(. 8161العواملية، عصيام الجييدوع )
"، دراساات الجامعااة مهيارات التفكيير اإلبيداعي والناقيد ليدى طلبية المرحلية األساسيية العلييا فيي األردن

 .755- 742، 42،العلوم التربوية -األردنية

عمان: دار أسامة للنشر  ،مهارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت(. 8162العياصرة، وليد رفيق)
 والتوزيع.

أثر اساتخدام اللاوح التفااعلي المترافاق ماع التقاويم الحقيقاي فاي (. 8168الفنجري، جنيفر محمد )
غيير  .) رسيالة ماجسيتيرودافعيتهم للاتعلمتعليم العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في تحصيلهم 

 منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن.
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 ، القاهرة، عالم الكتب.6، طالتدريس بالتكنولوجيا الحديثة(.8111قنديل، أحمد إبراهيم)

اسااتخدام اللااوح التفاااعلي فااي تحصاايل طلبااة الصااف الرابااع  أثاار(.8162المييوال، عييال أحمييد محمييود)
)رسييييالة ، األساسااااي فااااي الرياضاااايات و فااااي تفاااااعلهم اللفظااااي فااااي أثناااااء التاااادريس فااااي األردن

 ماجستيرغير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

األبعاااد  أثاار اسااتخدام العااوالم الفتراضااية ثالثيااة(.8164عبييدالرحمن)المييومني، ناهييده عبييد النييور 
والعوالم الحقيقية فاي كال مان التخيال العقلاي والتفكيار اإلباداعي والتحصايل الدراساي لادى طالباات 

ء،)رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة(، جامعية الشيرق األوسيط الصف العاشر األساسي في مادة الفيزياا
 عمان، االردن.

، في المحتوى الدراسي دمج مهارات التفكير (.8166محمد قاسم) وسعيفان، نوفل، محمد بكر،
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

أثر استخدام اللاوح التفااعلي فاي تحصايل طاالب الصاف (. 8162الهروط، جعفر عبدالحميد عليي)
غييير  .)رسييالة ماجسييتيرالخااامس األساسااي فااي مااادة اللغااة العربيااة واتجاهاااتهم نحااو اسااتخدامه

 األردن.الجامعة األردنية، عمان،  منشورة(،

 . دور اساااتخدام اللاااوح التفااااعلي فاااي تنمياااة المهاااارات 8164هيييواش، دالل مصيييطفى عبيييداهلل )
التعليميااة واتجاهااات طلبااة ومعلمااي المرحلااة األساسااية العليااا فااي ماادارس لااواء الجامعااة نحااوه 

 غير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن. ،) رسالة ماجستيرومعيقات استخدامه
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  0) رقم ملحق
 

 اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي

 الصورة الشكلية )) ب   
 

 االســـــــــــم : .............................                     الجنـــــــــــــــس : ..............................

 

 .............................                     المستوى الدراسي : ..........................لمدرســـــــة : ا

 

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

 

 الختبار:تعليمات 

 الطالب:عزيزي        

( ))ب(الصييييورة الشيييييكلي ة . إنَّ االختبييييارات التييييي بييييين ييييييديك هييييي اختبييييارات التفكيييييير اإلبييييداعي
فييي  وأن تصييوغهاسييتعطيك هييذه االختبييارات الفرصيية لكييي تسييتخدم خيالييك فييي أن تفكيير فييي أفكييار 

نما تهدف إليى رؤيية كيم عيدد األفكيار التيي يمكين  ،كلمات. ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة وا 
ر مثيييرة لالهتمييام أن تفكيير فييي أفكييا فحيياول ،ممتييعسييتجد أنَّ هييذا العمييل  وفييي اعتقييادي ،أن تقييدمها

 قبل.أفكار تعتقد أنت أنَّ أحدا  لم يفكر بها من  ،وغير مألوفة

أن تسييتخدم ولييذلك حيياول  ،وعليييك أن تقييوم بثالثيية نشيياطات مختلفيية ولكييل نشيياط وقتييه المحييدد
 تعج ل.اعمل وبأسرع ما تستطيع ولكن دون ، وقتك استخداما  جيدا  

ذا لم يكن عندك أفكار قبيل أن ينتهيي الوقي انتظير حتيى تعطيى ليك التعليميات قبيل أن تبيدأ  ،توا 
ارفييع إصييبعك  ،إذا كييان لييديك أي يية أسييئلة بعييد البييدء ال تتحييدث بصييوت عييال  . بالنشيياط التييالي وهكييذا

 سؤالك.وستجدني بجانبك ألحاول اإلجابة عن 
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 بناء الصورة األول:النشاط 

 دقائق10الوقت المحدد :

فكددر فددي صددورة أو  ،مظلددل بالسددواد يوجددد فددي أسددفل هددذه الصددفحة شددكل مددنحن  

 منه.موضوع ما يمكن أن ترسمه بحيث يكون هذا الشكل المظلل جزء 

يم أفكدار جديددة وتدابع فدي تقدد قبدل،مدن  أحددحاول أن تفكر في صورة لم يفكر بها 

ما تكتمدل وعندد المسدتطاع،وذلك لكي تجعل منها قصة مثيدرة بقددر إلى فكرتك األولى، 

 لذلك.ودونه في أسفل الصفحة في المكان المعد  ها،الصورة ابحث عن ذكي ل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إكمال الصور الثاني:النشاط 

 دقائق10لوقت المحدد :ا

هذه األشياء عن طريد   حاول إكمال ،أمامك اآلن مجموعة مكونة من عشر أشكال

وحاول جعل هذه الرسدوم تحكدي عدن  ،من قبل أحدرسم أشياء أو صور لم يسبقك إليها 

ثدم بعدد اتنتهداء ضدع  .قصة شيقة بقدر المستطاع وذلك عن طري  إضافة أفكار جديددة

 لرسومات وضعه في المكان المناسب عنوان مناسب لكل من هذه ا
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 النشاط الثالث: األشكال المتكررة

 دقائق10الوقت المحدد :

 

فكر في عدد من الصور أو األشكال باستخدام الدوائر الموجودة أدناه، بحيث تكون 

اخل الدوائر أو دا حسبما ترغب ذات معنى لكل صورة، أضف خطوط   موضوعا  

  .سم الصورة أو الشكل الذي ترغب بهلتر اوخارجها مع  ا خارجها أو داخله

ارسم أكبر قدر ممكن من  .حاول أن تفكر في أشياء لم يفكر فيها أحد غيرك

الصور أو المواضيع. اجعل كل صورة أو موضوع يعبرعن شكل كامل ومثير بقدر 

 صورة.ا تحت كل موضوع أو ما تستطيع اكتب عنوان  
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 انتهى االختبار
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  8ملحق رقم )
 دليل تصحيح اختبار تورنس الشكلي )ب  

 طريقة تصحيح النشاط األول: 
 يصحح النشاط األول في ضوء مهارة األصالة. -

تقيدر درجيية األصيالة علييى أسيياس نيدرة االسييتجابة. و النيدرة هنييا تنسييب إليى االسييتجابات الفعلييية  -

 :كاآلتيالتي ظهرت من أداء عينة الدراسة 

 درجة األصالة نسبة تكرار الستجابة

 صفرا   ( فأكثر5%)

(4% - 4.99% ) 1 

(3% - 3.99% ) 8 

(2% - 2.99% ) 2 

(1% - 1.99% ) 4 

 5 ( %1أقل من ) 

 

 طريقة تصحيح النشاط الثاني:

 العنوان مهم لمتابعة التصحيح حيث ال يصحح شكل بغير عنوان. -

 ليس للعنوان درجة لكن الرتباط العنوان مع الشكل أهمية في متابعة التصحيح. -
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تقييدر درجيية األصييالة علييى أسيياس نييدرة االسييتجابة. و النييدرة هنييا تنسييب إلييى  تصااحيح األصااالة: -

 :كاآلتياالستجابات الفعلية التي ظهرت من أداء عينة الدراسة 

 

 درجة األصالة نسبة تكرار الستجابة

 صفرا   ( فأكثر5%)

(2% - 4.99% ) 1 

 8 ( %2أقل من ) 

 

 البدء في تصحيح االختبار و ذلك لتحديد:يجب مراجعة االستجابات قبل  تصحيح الطالقة: -

 صلة االستجابة بالمثير)القطعة جزء من التكوين و يختل التكوين إذا حذف الشكل(. -

 استبعاد ما ليس له صلة بالمثير. -

 استبعاد أي شكل بدون عنوان. -

 يتم حساب الطالقة بجمع عدد االشكال المكملة و التي خضعت للشروط السابقة. -

 تصحيح المرونة: -

 يجب أن يتم حصر هذه الفئات في العينة الكلية قبل إعطاء الدرجة. -
 الطالبةه تيجب عند تحديد درجة المرونة أن نضع في االعتبار أن الرسم الذي أنتج -

 حصرها. التي تم   الفئاتينتمي إلى أحد الفئات في 
 .الطالبةعليها  تتعطى درجة واحدة لكل فئة من الفئات التي أجاب -
 .الطالبةلها  ترونة بجمع عدد الفئات التي استجابتحسب درجة الم -
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 طريقة تصحيح النشاط الثالث: -

 العنوان مهم لمتابعة التصحيح حيث ال يصحح شكل بغير عنوان. -

 ليس للعنوان درجة لكن الرتباط العنوان مع الشكل أهمية في متابعة التصحيح. -

 .ما من صميم الشكليجب أن تكون الدائرة أو الدوائر المستخدمة في تكوين شكل  -

تقدر درجة األصالة على أساس ندرة االستجابة. و الندرة هنا تنسب  تصحيح األصالة: -

 :كاآلتيإلى االستجابات الفعلية التي ظهرت من أداء عينة الدراسة 

 درجة األصالة نسبة تكرار الستجابة

 صفرا   ( فأكثر10%)

(5% - 9.99% ) 1 

(2% - 4.99% ) 8 

 2 ( %2أقل من ) 

 

 خضعت والتي المكملة األشكال عدد بجمع الطالقة درجة حساب يتم تصحيح الطالقة: -

 بعد الثاني النشاط في كما الطالقة درجة وتحسب التي ذكرت في النشاط الثانيللشروط 

 .صلة بالمثير لها التي االستجابات

خطيوات تصيحيح تعطيى درجية واحيدة لكيل فئية مين فئيات المرونية تتبيع نفيس  تصحيح المرونة: -

 المرونة في النشاط الثاني.
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فييي النشيياط الثالييث درجييات تشييجيعية تحسييب علييى تجميييع أكبيير عييدد للييدوائر فييي الشييكل الواحييد  -
 :كاآلتيعلى النحو 

 الدرجة التشجيعية عدد الدوائر المجمعة

 درجات5 3-5

 درجات10 6-10

 درجة 15 11-15

 درجة 20 106+

 درجة 25 جميع الدوائر في شكل واحد

 

 لث.التصحيح مع األصالة للنشاط الثاتجمع الدرجة التشجيعية في كشف ورقة 
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  3ملحق رقم )

 تحليل محتوى لوحدة اإلنشاءات الهندسية
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  4ملحق رقم )
 اللوح التفاعلي لوحدة اإلنشاءات الهندسيةالخطة التدريسية وفق استخدام 
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  5ملحق رقم )
 نشطة أثناء تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية.لصور 

 
                 بالفرجار. خارجه معلومةمن نقطة  مستقيم على عمود نشاءإ نشاط:  -
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 الفرجار.باستخدام زاوية تنصيف نشاط:  -
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  6ملحق رقم)
 ووظائفهاالرئيسة  StarBoardبرمجية أدوات التفاعل مع 

 على اللوح التفاعلي
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  7ملحق رقم )
 .والتعليم التربية لوزارة األوسط الشرق جامعة من المهمة تسهيل كتاب
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  2ملحق رقم )
 التعليم لمديرية والتعليم التربية وزارة من مهمة تسهيل وكتاب الرسمية لموافقةا

 .الخاص
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  9حق رقم )مل

 كتاب تسهيل المهمة من مديرية التعليم الخاص لمديري المدارس الخاّصة.

 

 


