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الرياضيات لدى طالبات الصف الثامن في األردن.

وتكونت عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة القصدية من( )41طالبة من الصف الثامن
من مدرسة قرطاج الدولية في العاصمة عمان ،ووزعت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إلى
مجموعتين :التجريبية وتكونت من( )86طالبة تم تدريسها وحدة اإلنشاءات الهندسية من مادة
الرياضيات باستخدام اللوح التفاعلي ،والمجموعة الضابطة وتكونت من( )65طالبة تم تدريسها مادة
الرياضيات بالطريقة االعتيادية ،واستخدمت الدراسة اختبار التفكير اإلبداعي(اختبار تورانس الصورة
الشكلية ب) في التطبيق القبلي والبعدي بعد التأكد من صدقه وثباته ،واستخدمت االختبار"ت"
( )t-testو تحليل التباين المصاحب المتعدد( )ANCOVAلإلجابة عن سؤال الدراسة.
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 1.15بين متوسطات
أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة ،والمرونة) البعدي
لصالح المجموعة التجريبية التي درست مادة الرياضيات باستخدام اللوح التفاعلي.
الكلمات المفتاحية :اللوح التفاعلي ،التفكير اإلبداعي ،مادة الرياضيات ،األردن.
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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
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
يشهد عصرنا اليوم العديد من التغيرات المهمة في مجال المعلومات والتكنولوجيا ،حتى
أصبحت األمم تتنافس على استخدام أساليب علمية حديثة واستخدام هذا التطور التكنولوجي في
تطوير عمليتي التعليم والتعلم ،وتعد اكتساب المعرفة وتنمية المهارات لدى المتعلمين حاجة ملحة
في عصرنا الحالي نتيجة التطورات التي فرضتها ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وهذا
يسلط الضوء على ضرورة االستفادة من ثورة تكنولوجبا المعلومات واالتصاالت في تنمية مهارات
حل المشكالت والتفكير لدى المتعلمين باختالف مراحلهم العمرية.

وأكد علماء التربية على حاجة المعلمين إلى تغيير النمط االعتيادي في عملية التعليم ،وايجاد
طرق بديلة تواكب القفزة التكنولوجية الكبيرة التي جعلت من العالم قرية صغيرة ،مما ساعد على
االنفتاح العالمي ومتابعة كل جديد ومتطور وتوفير البيئة المالئمة لإلبداع (بني خالد.)2013 ،

وتقوم فكرة توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية على أساس تفاعل
المعلم والمتعلم مع عدد كبير من المصادر التعليمية المتنوعة والتي من شأنها أن تقدم المعرفة
بطريقة مشوقة وممتعة وخبرة متكاملة للمتعلم تنسجم مع العصر الحالي ومتطلباته .ومن الوسائل
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التكنولوجية الحديثة التي يمكن للمعلم استخدامها في الصفوف بطريقة جماعية وتوفر بيئة تعليمية
تفاعلية وتشكل نظاما متكامال من األجهزة والبرامج والموارد لتحسين أداء الطلبة وتعزيزه ما يسمى
باللوح التفاعلي (هواش .)8164 ،وهوعبارة عن شاشة مربوطة مع جهاز الحاسوب وجهاز عرض
البيانات ،تقدم صورة واضحة للحاسوب يمكن التحكم بها بواسطة اللمس أو قلم رقمي مما يوفر
إمكانية التفاعل من خالل إضافة رسومات أو نصوص مكتوبة وامكانية استخدام بعض األجهزة
الرقمية مثل :الكاميرات الرقمية والماسحات الضوئية (.)Campbell, 2010

وتشير دراسة كابيكي وكاركيون ( )Yapici and Karkoyun, 2016أن هناك اتجاهات إيجابية
لدى الطلبة والمعلمين نحو استخدام اللوح التفاعلي كأداة تعليمية ،بالرغم من وجود العديد من
التحديات والمعوقات التي تواجههم أثناء استخدامه .وأظهرت دراسة الموال( )8162أن استخدام
اللوح التفاعلي ذو تأثير إيجابي في تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات.

ومن الضروري تطوير مهارات التفكير المختلفة لدى جميع أفراد المجتمع خاصة طلبة
المدارس والجامعات وتعليمها لهم ،فالتفكير في مجمله ،نشاط ذهني داخلي يحدث أثناء مواجهة
المواقف أو المشكالت ،ويمكن لإلنسان أن يعمل على تحسينه .فمهارة التفكير تأخذ بالمتعلم إلى
آفاق أكبر ،لكي يصبح فردا في مجتمع قادر على تطوير نفسه بنفسه ،له أثر كبير في إنعاش
عقول المتعلمين وتدريبهم على حل المشكالت وتدبر أمور حياتهم ودفعهم لمسايرة االنفجار المعرفي
(العياصرة.)2013 ،
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ويمكن تنمية مهارات التفكير من خالل استخدام العديد من الطرق التعليمية ،منها :األلعاب
الذهنية المتمثلة باأللغاز واألحاجي ،وانشاء األشكال المنتظمة والرسومات واللعب باألعداد
والعمليات الحسابية في مادة الرياضيات (أبو لطيفة.)8115 ،

وتعد مادة الرياضيات من أهم المجاالت المعرفية على الساحة العالمية ،العتبارها قاعدة
األساس للمجاالت العلمية المختلفة ،ولدورها الكبير فيما يشهده العالم من تطور علمي وتقني،
إضافة إلى ضرورتها في مجاالت الحياة العديدة ،لما لها من خصوصية في محتواها وطبيعتها،
ويستخدمها الفرد في معظم سلوكياته الحياتية ،وبالتالي فإنه من الضروري اعتبار عملية تطوير
تدريس الرياضيات من أولويات تطوير التعليم (سرور.)8166 ،

والتفكير اإلبداعي أحد أنواع التفكير الذي يؤدي إلى التغيير نحو األفضل والقدرة العالية على
تحقيق أمر ما والقدرة على حل المشكالت في أي موقف يتعرض له الفرد ،بحيث يكون سلوكه دون
تصنع ،ويرى علماء النفس أنه مسؤول عن تشكل الحضارات الراقية التي توصلت إليها البشرية،
فلوال إنتاج المبدعين وأفكارهم النيرة لظلت الحياة بدائية حتى اليوم (أبو جمعه.)2015 ،

يتبييين ممييا سييبق ضييرورة اإلهتمييام بعوامييل التفكييير بشييكل عييام والتفكييير اإلبييداعي بشييكل خيياص
وذلك باستخدام الطرق الحديثة واالستراتيجيات المتطورة من قبل المعلمين وتوفير مناخ صيفي تتنيوع
في ييه األنش ييطة والوس ييائل لتش ييجيع التالمي ييذ وتحس ييين أفك ييارهم (الطيط ييي .)8117 ،ونتيج يية التط ييور
التكنولييوجي واإلهتمييام المت ازيييد باسييتخدام اللييوح التفيياعلي فييي التييدريس ،وتوجييه العديييد ميين المييدارس
القتنائه ،أصبح من الضروري الوقوف عليى أهميتيه وأثيره فيي التفكيير بشيكل عيام والتفكيير اإلبيداعي
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بشكل خاص ،لذا جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام الليوح التفياعلي فيي تنميية مهيارات التفكيير
اإلبداعي.

مشكلة الدراسة
من خالل عمل الباحثة معلمة لفترة طويلة في المدارس الحظت إهتمام المتعلمين بالجانب
المعرفي للمحتوى التعليمي واغفال الجانب الفكري ،وبالتحديد مهارات التفكير اإلبداعي وأهمها
(الطالقة والمرونة واألصالة) ،إضافة إلى توصيات بعض الدراسات التي تبدي أهمية في استقصاء
مهارات التفكير اإلبداعي مثل دراسة (.)Ziadat and Al Ziyadat, 2016

ونظ ار للتقدم السريع في مجال تكنولوجيا التعليم ،وما تحدثه التقنيات التكنولوجية من أثر في
العملية التعليمية ،وألن تنمية التفكير ينبغي أن يبدأ من قاعدة تطوير طرق التدريس واستراتيجياته
ووسائله ،أصبح استخدام التكنولوجيا في التعليم وسيلة فاعلة في تطوير هذه الطرق واالستراتيجيات،
ويعتبر اللوح التفاعلي أهم أداة من أدوات التكنولوجيا في التعليم المتوافرة في مجتمع الدراسة،
وأظهرت بعض الدراسات التي بحثت في أثر استخدام اللوح التفاعلي في العملية التعليمية ،مثل
دراسة((العرميطي )8165 ،و ( ))Tunaboylu and Demir, 2017جدوى استخدامه وفوائده.

وبسبب صعوبة مادة الرياضيات واعتبارها من المواد الصعبة التي ينفر منها الطلبة ،مما ينتج
عنه تدني في مستوى تحصيل الطلبة فيها وضعف في مهارات التفكير المختلفة وهذا ما الحظته
الباحثة على مدى عدة سنوات من عملها في مهنة التعليم ،حيث تعد مادة الرياضيات وتدريسها
مشكلة من المشكالت التي تواجه المعلمين ،لذلك فإن المخططين والباحثين في العملية التعليمية
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مطالبين بالبحث عن وسائل تعليمية فاعلة ومحفزة ،وطرق تدريس جديدة لمساعدة الطلبة على زيادة
تحصيلهم الدراسي وتنمية التفكير لديهم بشكل عام و التفكير اإلبداعي بشكل خاص ،باإلضافة إلى
تزويدهم بالمهارات الضرورية التي تمكينهم من حل المشكالت الحياتية.

وتوقعت الباحثة إمكانية تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من خيالل توظييف التكنولوجييا الحديثية
ف ييي التعل يييم ومنه ييا الل ييوح التف يياعلي .وبع ييد اط ييالع الباحث يية عل ييى بع ييض الد ارس ييات السي يابقة المتعلق يية
بد ارسيتها مثيل د ارسية ( ،)Onal, 2017تبيين لهيا أن اسيتخدام الليوح التفياعلي كيان ليه نتيائج جييدة فيي
تحص يييل الطلب يية ف ييي م ييادة الرياض يييات ،وام ييتالك الطلب يية اتجاه ييات إيجابي يية ل ييتعلم الرياض يييات به ييذه
الطريقة ،وفي ضوء مراجعة الباحثة للخطوط العريضة ألهداف ميادة الرياضييات ومحتواهيا ،وقيدرتها
على التواصل والتخطيط مع معلمة المادة لتطبيق الد ارسية ،اختيارت ميادة الرياضييات للصيف الثيامن
األساسي لتطبيق دراستها.

هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام اللوح التفاعلي في التفكير اإلبداعي في مادة
الرياضيات لدى طالبات الصف الثامن في األردن ،من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

م ي يا أثي يير اسي ييتخدام الليييوح التفي يياعلي في ييي التفكيي يير اإلبيييداعي لي ييدى طالبي ييات الصي ييف الثي ييامن في ييي مي ييادة
الرياضيات في األردن؟
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أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من:
 -6مواكبة النظرة التربوية الحديثة في توظيف واستخدام التكنولوجيا في تنمية التفكير اإلبداعي
لدى طلبة المدارس.
 -8استثمار انجذاب الطلبة إلى التعلم من خالل اللوح التفاعلي والتكنولوجيا بشكل عام في تنمية
مهارات التفكير لديهم.
 -2حاجة الطلبة إلى استخدام التكنولوجيا المتوافرة لديهم في المدارس (اللوح التفاعلي) بشكل فعال
في العملية التعليمية وتوجيههم نحو طرق التفكير التي تنمي شخصيتهم وتساعدهم على اتخاذ
الق اررات.
 -4توجيه أنظار المعلمين نحو أهمية استخدام اللوح التفاعلي في العملية التعليمية ،والتركيز على
تنمية مهارات التفكير باستخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية المتوافرة في مدارسنا.
 -5الوصول إلى بعض التوصيات التي قد تفيد القائمين على التعليم في و ازرة التربية والتعليم في
األردن من :باحثين ،معلمين ،مشرفين في التوجيه والتدريس والتخطيط.

فرضية الدراسة
ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم صياغة الفرضية الصفرية على النحو اآلتي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α≤ 0.05في التفكير اإلبداعي بين متوسطات
درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي تُعزى
لطريقة التدريس (استخدام اللوح التفاعلي – الطريقة االعتيادية( .
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حدود الدراسة
تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:

 الحد الموضوعي :وحدة اإلنشاءات الهندسية من منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسيللفصل الثاني.
 الحد المكاني :اقتصار تطبيق الدراسة على عينة من مدرسة قرطاج الدولية /العاصمة عمان/لواء القوسمة مديرية التعليم الخاص.
 الحد الزماني :تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني للعام (.)8162-8167 -الحد البشري :طالبات الصف الثامن األساسي.

محددات الدراسة
تحددت نتائج هذه الدراسة بمجتمعها ،ودرجة استجابات أفراد عيناتها ،وبطبيعة أداتها
ومتغيراتها ،إذ يمكن تعميم نتائج الدراسة على المجتمعات المشابهة لمجتمعها ،في ضوء صدق
األداة ،ومعامالت ثباتها ،وموضوعية المستجيبين.
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مصطلحات الدراسة
تتمثل أهم المصطلحات التي تناولتها الدراسة الحالية والتي تحتاج إلى توضيح في اآلتي:

اللوح التفاعلي
اللوح التفاعلي عبارة عن شاشة مسطحة حساسة الملمس ،وتعمل بالتوافق مع جهاز الحاسوب
وجهاز عرض البيانات وحيث تتحول إلى أداة فاعلة قوية للتعليم ،وتقدم صورة واضحة للحاسوب
حيث يمكن ضبط أبعادها ببساطة ،وبواسطة خاصية اللمس يمكن التحكم في عمل الحاسوب
والتفاعل مع عناصر الشاشة (العبادلة.)8111 ،

وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه :لوح تفاعلي إلكتروني أبيض ،يعمل عند توصيله بجهاز الحاسوب،
وجهاز عرض البيانات ( ،)Data showيمكن المعلم من عرض البرمجية المصممة لتوضيح
الدروس التعليمية مثل :برمجية ( )Star Boardالتي تتضمن العديد من األدوات التفاعلية (أدوات
الكتابة والرسم والتصميم الهندسي وعرض الصور والفيديوهات) ،ويمكنه من استخدام مواقع
اإلنترنت بشكل مباشرة ،وعرض البرمجيات المتنوعة مثل :مجموعة ( )Microsoft Officeأمام
المتعلمين ،والتحكم به عن طريق اللمس.

التفكير اإلبداعي:
يعرف التفكير اإلبداعي بأنه نشاط عقلي مركب ومنظم وهادف ،يوجه برغبة قوية في البحث
عن حلول أو التوصل إلى نواتج جديدة غير معروفة (جروان .)8115 ،ويرى دي بونو()De Bono
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أن التفكير اإلبداعي يساعد على تغيير أنماط العمل ،فبدال من استخدام نمط معين متعارف عليه
فإنه يحاول أن يعيد تركيب النمط المعين بواسطة تنظيم األشياء بطريقة جديدة بهدف الوصول إلى
نمط أكثر فاعلية(أبو لطيفة.)8115 ،

وتعرف الباحثة التفكير اإلبداعي إجرائيا بأنه :الدرجة التي ستحصل عليها الطالبات في اختبار
التفكير اإلبداعي والذي ستتبناه الباحثة ،حيث ستعبر العالمة الكلية عن مجموع عالمات الطالبة
في المهارات الثالثة :الطالقة ،واألصالة ،والمرونة.

 الطالقة في التفكير :هي إحدى مهارات التفكير اإلبداعي وتشير إلى القدرة على إنشاء أو توليدعدد كبير من األفكار والحلول للمشكالت ،وتؤدي إلى الفهم الجيد للمعلومات التي تعلمها الفرد،
وتتميز بإنتاج عدد كبير من األفكار في مدة زمنية محددة (نوفل وسعيفان.)8166 ،

 األصالة في التفكير :هي إحدى مهارات التفكير اإلبداعي التي تستخدم من أجل التفكير بطرقواستجابات غير عادية أو فريدة من نوعها ،وهي قدرة الفرد على الوصول إلى أفكار جديدة للغاية
(سعادة.)8165 ،

 المرونة في التفكير :هي إحدى مهارات التفكير اإلبداعي التي تشير إلى القدرة على تغييرالحالة الذهنية بتغير الموضوع ،وهي عكس الجمود الذهني ،وهي التحول من نوع معين من
التفكير إلى نوع آخر عند االستجابة لموقف معين (العياصرة.)8162 ،
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الفصل الثاني :األدب النظري والدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل عرضا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة،
إذ يشتمل األدب النظري على مفهوم اللوح التفاعلي وفوائده ومميزاته ،كما يشتمل أيضا على
مفهوم التفكير اإلبداعي ونشأته ومعاييره ،واشتملت الدراسات السابقة على عرض الدراسات
واألبحاث العلمية السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.

أولً :األدب النظري
المحور األول :اللوح التفاعلي نشلته وتطوره وميزاته.
إن تفعيل دور المستحدثات التكنولوجية في تطوير التعليم من أهم العوامل لنجاح عمليتي
التعليم والتعلم ويتطلب ذلك إعادة صياغة األسس التربوية المعمول بها في الوقت الحالي ،وتغيير
المناخ التربوي بما يسمح باإلبداع واإلختراع ،وتعديل دور المعلم والمتعلم ،كما يتطلب استخدام
المستحدثات التكنولوجية توفير عدد من المتطلبات من أهمها :توفير اإلمكانات المادية والبشرية،
واألجهزة الالزمة لالستخدام وتدريب المعلمين على استخدامها على الوجه األمثل ،وتوفير
البرمجيات التعليمية الالزمة ،وتطوير المناهج وطرق التعليم المتمركزة حول المعلم إلى المتمركزة
حول المتعلم ،وتوفير بيئة إلكترونية مناسبة تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا(إبراهيم.)8115 ،

إن مواكبة التقدم العلمي السريع في عصر اإلنترنت والتدفق المعلوماتي في شتى مناحي الحياة
يتطلب منا أن نطور مستوى التعليم في بالدنا بإدخال وتوظيف وسائل تكنولوجية تعليمية حديثة،
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وأال تعتبر كنوع من اإلضافات التي يستغنى عنها بل هي اآلن أصبحت ضرورة ملحة من أجل
تطوير عملتي التعليم والتعلم وتطويرها (العبادلة.)8111 ،

ومن الوسائل التكنولوجية التي يمكن للمعلم استخدامها وتفعيلها في الصفوف اإلعتيادية بطريقة
جماعية توفر بيئة تعليمية جاذبة ،حيث تشكل نظاما متكامال من األجهزة والبرامج والموارد لتحسن
تفاعل الطلبة وتعزيز أدائهم ،ما يسمى باللوح التفاعلي ،وتعد األلواح التفاعلية من المستحدثات
التكنولوجية المستخدمة في تكنولوجيا التعليم (هواش.)8164 ،

مرت األلواح بمراحل عديدة منذ أن كانت بدائية على ألواح من الحجارة ثم ألواح الخشب مع
الحجارة ثم اللوح مع الطباشير ثم اللوح األبيض واآلن اللوح التفاعلي ،وفي أبحاث تكنولوجية عديدة
أمكن التوصل في منتصف  6521لفكرة جديدة يدور محورها حول ربط الحاسوب بشاشة العرض
تعمل بخاصية اللمس من قبل كل من ديفيد مارتن و زوجته نانسي نولتون ،لم يكن اللوح التفاعلي
معروف ومقبول في ذلك الوقت ،فلم يتلقى التشجيع من قبل الناس واستغرق األمر جهدا كبي ار
لتركهم يعرفون هذا المنتج والفوائد التي يمكنهم تحقيقها نتيجة استخدامه ،وفي عام  6556تم
اإلعالن عن إنتاج أول لوح تفاعلي عن طريق شركة سمارت(الرشيدي.)8112 ،

وفي عام  6558شكلت شركة سمارت تحالفا قويا مع شركة إنتل األمريكة أدى إلى تطوير
المنتجات المشتركة وجهود التسويق وملكية األسهم المشتركة في شركة إنتل سمارت .وفي عام
 6552تم تطوير النظام على  Note Bookأيضا وفي عام  6555تم بيعها باألسواق .وفي عام
 8116أدخل التسجيل الصوتي إلى اللوح التفاعلي وتم تسويقه في  .8112وفي عام  8115تم
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اإلعالن عن الئحة اللوح التفاعلي الالسلكي ،وقرص الحاسوب الذي يتيح للمستخدم التعامل
وتحديد الكائنات التي تظهر على الشاشة ،وانشاء وحفظ المالحظات وبدء تشغيل التطبيقات
(الرشيدي.)8168 ،

ويعرف اللوح التفاعلي بأنه شاشة عرض إلكترونية حساسة بيضاء ،يتم التفاعل معها باستخدام
خاصية اللمس بالقلم الرقمي أو بإصبع اليد ،ويتم ربطها بجهاز الحاسوب وجهاز العرض ،حيث
تعرض الشاشة نسخة عن سطح المكتب الموجود على الحاسوب ،أو الصفحة الموجودة على شبكة
اإلنترنت بشكل مباشر (سرايا.)8115 ،

مسميات اللوح التفاعلي
أطلقت الشركات الموزعة للوح التفاعلي عدة مسميات لها منها (سرايا:)8115 ،

 -6السبورة الذكية .Smart Board
 -8السبورة اإللكترونية .Electronic Board
 -2السبورة الرقمية .Digital Board
 -4اللوح التفاعلي .Interactive Board
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وظائف اللوح التفاعلي
إن البرنامج الخاص باللوح التفاعلي يوفر وظائف أخرى لم يكن من السهل توفيرها عند
استخدامها في العروض الكبيرة في الصف على األلواح التلقليدية ،مثل (الزعبي:)8166 ،

 السحب واإلسقاط  :Drag and dropوهي إمكانية سحب العناصر على اللوح التفاعلي منمكان آلخر.
 اإلخفاء والكشف  :Hide and revealوهي إمكانية تغطية الصفحة كاملة أو عناصر منالصفحة ،ويتم إزالتها للكشف عن الصفحة أو العناصر السفلية في الجزء المناسب من
شرح الدرس.
 تخزين واسترداد المواد  :Indefinite storge and quick retrieval of materialوهي إمكانيةحفظ واسترجاع ما تم عرضه من ملفات متى ما دعت الحاجة إليه.
 الرسوم المتحركة  :Animationوهي إمكانية تحريك العناصر وتهيئة الحركة لها بطريقةبرمجة محددة وسهلة التعامل معها.
 التغذية الراجعة  :Feed backوتعني إمكانية رجوع المعلم ألي صفحة من خالل الصفحاتالمتتابعة ،إلعادة توضيح نقطة محددة بشكل سريع.

ميزات اللوح التفاعلي
ّ
يعييد اللييوح التفيياعلي وسيييلة فعاليية وجاذب ية النتبيياه المتعلمييين ،بمييا يحتويييه ميين أل يوان وخصييائص
الحرك يية واض ييافة الت ييأثيرات والصي ييوت ،ف ييإذا أراد المعل ييم اس ييترجاع بع ييض األفك ييار والمعلوم ييات مييين
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الييدروس السييابقة أمكنييه ذلييك بسييهولة ويسيير ،كمييا أنييه يسيياعد علييى تحقيييق تفاعييل صييفي إيجييابي بييين
ويعييد
أفيراد العملييية التعليمييية (المعلييم والمييتعلم) ،ويعييالج قضييية الخييط السيييء علييى السييبورة التقليديييةُ ،
وسيلة نظيفة ال تسبب بعض األمراض التي تنتج عن السبورة الطباشيرية ،كما أنه يوفر وقت المعلم
ويتيح الفرصة له إلثراء المادة التعليمية (حسب اهلل.)8111 ،

ويوجد العديد من الميزات للوح التفاعلي ويمكن تلخيص أهمها باآلتي (العبادلة:)8111 ،
 -6عرض البيانات وابراز المعلومات المهمة والقدرة على جذب انتباه المتعلم.
 -8يساعد على توفير الوقت والجهد.
 -2يزيد التفاعل بين عناصر الموقف التعليمي ويحسن عملية االتصال بين أفراد عمليتي
التعليم والتعلم.
 -4بواسطة اللمس فقط يمكن التحكم بعمل الحاسوب من كتابة ورسم الرسوم البيانية باأللوان
المختلفة والدخول إلى صفحة اإلنترنت والتفاعل مع محتوياتها واالستفادة من أنوعها
المختلفة.
 -5يمكن من خالله تنفيذ العديد من أوامر الحاسوب من خالل لمسها مثل الطباعة وتخزين
المعلومات ونسخها وحذفها.

دواعي استخدام اللوح التفاعلي في التدريس:
 -6عرض الدروس بطريقة مشوقة :يتميز اللوح التفاعلي بإمكانية استخدام برامج مايكروسوفت
أوفيس ( ،)Microsoft officeوبإمكانية اإلبحار والتنقل في برامج اإلنترنت بكل حرية مما
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يساهم في إغناء المادة العلمية من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج مميزة تساعد
في تنويع خبرات المتعلم ،واكتسابه لمهارات جديدة بإتقان أكبر من التعلم بالطرق التقليدية
(السبورة الطباشيرية) ،لكونها تعرض المادة بأساليب مثيرة ومشوقة ،وتتيح الفرصة للمتعلمين
التفاعل معها والمشاركة في عمليتي التعليم والتعلم(الفنجري.)8168 ،
 -8حل مشكلة ازدحام الصفوف ونقص كادر الهيئة التعليمية :حيث تعاني مجتمعاتنا من زيادة
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،
ومشكلة نقص المعلمين الذين يمتلكون المهارات الحديثة التي تجاري الفلسفة الحديثة للتربية،
وقد أثبت استخدام األلواح التفاعلية قدرتها على تجاوز مثل هذه المشكالت وتقديم تعليم يراعي
الفروق الفردية بين المتعلمين (الفنجري.)8168 ،

المحور الثاني :التفكير اإلبداعي
مفهوم التفكير
التفكير عملية ذهنية نشطة ،وهو نوع من الحوار الداخلي مع الذات في كل وقت وقد يكون
التفكير نشاطا ذهنيا بسيطا أو يكون أم ار بالغ التعقيد كماهو الحال عند حل المشكالت (بني خالد،
.)8162

والتفكير عملية يمارس فيها الفرد اإلنخراط في إجراءات متعددة بدءا من استدعاء المعلومات
وتذكرها إلى العمليات الذهنية إلى عملية التقويم التي هي اتخاذ الق اررات .وبالتالي فهو عملية ذهنية
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يتفاعل فيها اإلدراك الحسي مع خبرات الفرد ودرجة ذكاءه لتحقيق أهداف محددة مثل حل مشكلة
أو اتخاذ قرار (العياصرة.)8162 ،

وقد عرف سعادة( )8165التفكير بأنه مفهوم ُمعقد يتكون من ثالثة عناصر تتمثل في
مجموعة من العمليات المعرفية المعقدة وعلى رأسها حل المشكالت واألقل تعقيدا كالتطبيق
وباإلضافة إلى معرفة خاصة بمضمون ومحتوى المادة مع توفر اإلستعدادات المختلفة والعوامل
الشخصية وأهمها االتجاهات والميول.

التفكير اإلبداعي
ب ييات تعل يييم التفكي يير اإلب ييداعي م يين أه ييم المواض يييع الت ييي يح ييرص عليه ييا التربوي ييون ف ييي العملي يية
التعليمييية لمواجهيية تحييديات العصيير الحييالي ،وذلييك نتيجيية للتسييارع المعرفييي والتكنولييوجي والمتغي يرات
المتالحقيية التييي يشييهدها العييالم بأس يره ،فقييد بييدأ اإلهتمييام فييي موضييوع اإلبييداع بشييكل واضييح مطلييع
الخمسينات من القرن الماضيي ،وانتقيل اهتميام علمياء التربيية مين د ارسية الشيخص اليذكي إليى د ارسية
الشييخص المبييدع ،وقييد أكييد تييورانس( (Torranceعلييى أنييه ال يوجييد شيييء يمكيين أن يسييهم فييي رفييع
مسيي ييتوى رفاهييي يية وتطي ي ييور اإلنسيي ييانية أكثي ي يير مي ي يين االهتميي ييام بمس ي ييتوى األداء اإلبي ي ييداعي ليي ييدى األمي ي ييم
والشعوب(أبوجمعة.)8165 ،

يرى جيلفورد أن التفكير اإلبداعي يحدد بالقدرات التي يتصف بها معظم الناس المبدعين ،وهذه
القدرات تحدد ما إذا كان الشخص لديه القدرة على اإلنتاج (الطيطي .)8117 ،فاإلبداع هو إنتاج
شيء جديد لم يكن موجودا من قبل على هذه الصورة وهو عملية تثمر ناتجا جديدا ذو فائدة وقيمة
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غير عادية كما أن العالم تورانس( )Torranceقد عرف اإلبداع بأنه عملية وعي بمواطن الضعف
بالمعلومات والتنبؤ بالمشكالت والبحث عن حلول واضافة فرضيات واختبارها

وصياغتها

وتعديلها باستخدام المعطيات الجديدة للوصول إلى نتائج جديدة يمكن أن تعمم وتقدم لآلخرين
ويتقبلونها (أبو جمعة.)8165 ،

أما سعادة ( )8165فقد اقترح تعريفا للتفكير اإلبداعي على أنه عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل
فيها الفرد مع الخبرات العديدة التي يواجهها بهدف استيعاب عناصر الموقف أو المشكلة من أجل
الوصول إلى فهم جديد أو حل أصيل للمشكلة أو اكتشاف شيء جديد ذو قيمة بالنسبة له أو
للمجتمع.

اتجاهات التفكير اإلبداعي
تعددت االتجاهات والنظريات التي تفسر اإلبداع ومن أبرز هذه االتجاهات:
-6االتجاه السلوكي :وقد تبناه سكنر الذي عرف التفكير اإلبداعي بأنه ذلك النوع من التفكير الذي
يلقى التعزيز أو اإلثابة مما يؤدي إلى إمكانية استم ارره أما إذا لم يلقى التعزيز المطلوب فإن التفكير
يأخذ بالتضاؤل (العياصرة.)8162 ،

-8التجاه اإلنساني :ونادى بهذا االتجاه الجديد كل من ماسلو وروجرز وذهبا إلى أن كل فرد يولد
مبدعا وينبغي أن تتوفر له الظروف والخبرات والمواقف التربوية كي يصل ألقصىى حد ممكن
(سعادة.)8165 ،
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-2التجاااه الجاشطالتي(الستبصاااري  :وقييد تبنييى تفسييير اإلبييداع فييي هييذا االتجيياه العييالم األلميياني
فيرتيميير الييذي افتييرض أن التفكيير اإلبييداعي هييو تفكييير استبصيياري وتفكييير حدسييي فييالفكرة اإلبداعييية
هي الفكرة التي تتم فيها صياغة المشكلة التي يصل فيها الفرد إلى الحيل فجيأة بفعيل عملييات ذهنيية
نشطة يعالج فيها الموقف معالجة جديدة (سعادة.)8165 ،

-4االتجاه المعرفي :ويركز هذا االتجاه على أن التفكير اإلبداعي ينتج من خالل تفاعل وتنظيم
الخبرات السابقة والخبرات الجديدة مع توفير نضج معين ،وبيئة مثيرة للفرد ،وتدريب فعال على
الربط والمنطق (العياصرة.)8162 ،

مستويات التفكير اإلبداع
اختلف ييت وجه ييات نظ يير الب يياحثين ح ييول موض ييوع التفكي يير اإلب ييداعي وق ييد ح يياول ت ييورانس تس ييوية
الخالفات بين وجهات النظر تلك واقتراح خمسة مستويات للتفكير ،وهي (طاشمان:)8161 ،

 -6اإلبداع التعبيري :ويشير هذا المستوى إلى تطوير أفكار فريدة بغض النظر عن نوعها.
 -8اإلبااداع المنااتج :توجييد فييي هييذا المسييتوى مؤشيرات قوييية علييى ت يوافر بعييض القيييود التييي تضييبط
األداء الحر لألفراد.
 -2اإلبداع اإلبتكاري :ويشير إلى إظهار البراعة في استخدام المواد لتطوير استخدامات جديدة.
 -4اإلبداع التجديدي :ويمثل هذا المستوى قدرة الفرد على اختراق مبادئ فكرية ثابتة وتقديم
منطلقات جديدة ،ويتضمن إدخال تحسينات جوهرية من خالل إجراء التعديالت المتضمنة في
المهارات والمفاهيم.
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 -5اإلبداع اإل نبثاقي :يتضمن هذا المستوى مبادئ وافتراضات ،تستطيع تقديم مدارس وحركات
فكرية جديدة ،ويعد هذا المستوى أعلى درجات اإلبداع.

مهارات التفكير اإلبداعي:
يشير األدب التربوي إلى أن التفكير اإلبداعي يتضمن عددا من المهارات الرئيسية التي يمكن
تنميتها من خالل التدريب وهي:

 -6الطالقة :وتعني القدرة على توليد أكبر قدر من األفكار ذات الداللة ،أو تقديم حلول عدة
لمشكالت غير محددة اإلستجابة ،مع مراعاة السرعة واالنسيابة في توليدها ،إذ تركز على الكم
وليس الكيف (أبو لطيفة.)8115 ،

وقد حدد زيتون ( )6527طرق قياس الطالقة لدى األطفال بما يلي:
 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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وتشمل مهارة الطالقة أنواع عدة ،أبرزها:
 الطالقة اللفظية ":أي سرعة تفكير الشخص في إعطاء مجموعة من الكلمات وتوليدها فينسق محدد" (الطيطي.)8117:85 ،
 طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية" :هي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار ذات العالقةقادر على إدراكه ،وال يأخذ بعين اإلعتبار نوع هذه األفكار وجودتها"
بموقف معين يكون الطفل ا
(أبو لطيفة.)8115:85 ،
 الطالقة التعبيرية :وتعني القدرة في سهولة التعبير والصياغة لألفكار في الكلمات المالئمةلموقف معين (أبو لطيفة.)8115:85 ،
 طالقة التداعي":وتعني إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات المعنى الواحد" (العياصرة،.)8162:22
 طالقة األشكال :وتعني القدرة على تقديم بعض اإلضافات إلى أشكال معينة في اإلستجابةلمثير بصري معين (بني خالد.)8162 ،

 -8المرونة :يقصد بها القدرة على إنتاج عدة أفكار أو حلول متنوعة ،والسهولة التي قد يغير فيها
الفرد مواقفه أو وجهة نظره حسبما يتطلبه الموقف ،وهي بذلك تمثل الجانب النوعي في اإلبداع
واإلبتكار (جروان.)8112 ،
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تشمل المرونة أنواع منها اآلتي (العياصرة:)8162 ،

 المرونة التلقائية :وتعني سرعة الفرد في إعطاء استجابات متنوعة ومتعددة من مجاالت متعددةومختلفة.

 المرونة التكيفية :وتعني قدرة الفرد على تحويل وتغيير وجهة نظره إلى وجهة نظر أخرى بسهولةوسرعة ويكون بذلك قد تكيف مع أوضاع المشكلة أو الصور التي تظهر بها المشكلة.

 -2األصالة :هي القدرة على التجديد في األفكار وطرح أفكار جديدة ،وتعني الجدة ،والندرة وهي
محددة بخبرات الفرد الذاتية (جروان.)8112 ،

 -4اإلفاضة(التفاصيل  :تعني القدرة على إعطاء تفاصيل كثيرة أو تقديم إضافات جديدة لفكرة أو
مشكلة أو لوحة فنية لتطويرها أو إغنائها ،يتم في هذه المهارة اكتشاف أو التعرف على المزيد
من التفاصيل الدقيقة للقضية والعمل على إبرازها (الريان.)8115 ،

-5الحساسية للمشكالت :تعني قدرة الفرد على اإلحساس بالمشكالت ،أو إيجاد المشكالت
واكتشاف النقص في المعلومات ،وتعد هذه المهارة من أهم مهارات التفكير اإلبداعي
(العياصرة.)8162 ،
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معيقات التفكير اإلبداعي
يمكن استخالص مجموعة من األمور التي يمكن أن تعيق التفكير اإلبداعي من خالل مراجعة
األدب النظري ،ومن هذه المعيقات:

 -6معيقات بيئية :عدم توفر المكان المناسب ،واكتظاظ المكان ،وعدم تأييد الزمالء ،وعدم توفر
الدعم المادي والتنشئة اإلجتماعية في األسرة المتسلطة (بني خالد.)8162 ،
 بيئة األسرة المتسلطة :تعتبر األسرة الخلية األولى واللبنية األساسيية فيي بنياء المجتميع ،والمكيانير فييي تشييكيل شخصيييته وسييلوكه ،لييذا فييإن األسيرة
الييذي يتلقييى فيييه الفييرد دروس حياتييه وأبلغهييا أثي ا
ير فييي نمييو قييدرات الطفييل اإلبييداعي أو كبتهييا ،فيياألب المتسييلط الييذي يفييرض آراءه
دور كبيي ا
تلعييب ا
وال يسييمح ألبنائييه بإبييداء آرائهييم ،تيينعكس سييلبا علييى شخصييية األبنيياء وتفقييدهم ثقييتهم بأنفسييهم،
وتعمل على كبت وقمع قدرات الفرد اإلبداعية (أبولطيفة.)8115 ،

 -8معيقات ثقافية :مثل رفض المجتمع لألفكار اإلبداعية ،ونقد األفكار المبدعة مع عدم تقديم
المنتقد للبدائل وعدم توفر التعزيز المناسب للمبدعين (العياصرة.)8162 ،

 -2معيقات فكرية :يؤدي هذا النوع من المعيقات إلى استخدام أساليب فكرية غير مناسبة ،وتتجلى
في التمسك بوجهة نظر واحدة واهمال وجهات نظير اآلخيرين ،واألسياليب التيي يسيتخدمها الفيرد
فييي التعبييير عيين أفكيياره قييد يعييدها المجتمييع بأنهييا ليسييت ذات فائييدة وال تمييت للمجتمييع بصييلة،
فالتكرار والروتين من أهم المعيقات لإلبداع (بني خالد.)8162 ،
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 -4معيقات عاطفية(انفعالية  :تتعارض العوائق العاطفية مع حرية استكشاف ومعالجة األفكار
ومع قدرتنا على وضع المفاهيم بمرونة وطالقة ،وتمنعنا من إيصال أفكارنا للمحيطين بنا
بشكل يالقي القبول والرضى ،ومن أهمها (العياصرة:)8162 ،
 الخوف من ارتكاب األخطاء أو المخاطرة. التقاليد والعادات واإللتزام بها حرفيا. الحماس الزائد والرغبة في التميز والنجاح. -قلة القدرة على التخيل.

مراحل العملية اإلبداعية:
إن العملية اإلبداعية تمر بثالث مراحل هي (الطيطي:)8117 ،
 مرحليية تكييوين الفرضييية :تبييدأ هييذه المرحليية بعييد االسييتعداد وتنتهييي بفرضييية أو فك يرة أو خطييةجديدة.
 مرحلة اختبار الفرضية :في هذه المرحلة يتم فحص الفكرة أو الفرضية واختبارها بدقة. مرحليية التوصييل إلييى النتييائج :وفييي هييذه المرحليية تييتم اإلسييتفادة ميين المعلومييات والخب يرات فيييالحصول على النتائج والتوصل إليها.
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
ً
قامت الباحثة باإلطالع على العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة باللوح التفاعلي والتفكيير
اإلبييداعي ،إلثيراء الجانييب النظييري لد ارسييتها ،وفيمييا يلييي اسييتعراض للد ارسييات السييابقة ميين األقييدم إلييى
األحدث:

الدراسات السابقة المتعلقة باللوح التفاعلي

وفييي هييذا المجييال أجييرى الزبييون( )8168د ارسيية هييدفت إلييى التعييرف إلييى درجيية امييتالك معلمييي
المرحلة األساسية األردنية للمهارات الالزمة الستخدام اللوح التفاعلي واتجاهياتهم نحيو اسيتخدامه فيي
التدريس الصفي .تكون مجتميع الد ارسية مين معلميي الصيفوف الثالثية األساسيية فيي العاصيمة عميان
ممن يستخدم اللوح التفاعلي في التدريس الصفي والبيالغ عيددهم( )652معلميا ومعلمية وتيم اختييارهم
جميع ييا لص ييغر حج ييم مجتم ييع الد ارس يية ،وق ييد توص ييلت نت ييائج الد ارس يية إل ييى أن درج يية ام ييتالك معلم ييي
المرحلة األساسية للمهارات الالزمة الستخدام اللوح التفاعلي واتجاهاتهم نحو استخدامه فيي التيدريس
الصييفي جيياءت بدرجيية مرتفعيية ،كمييا أظهييرت عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية تعييزى لمتغييير
الخبرة والمؤهل العلمي.

كما أجرت الفنجري( )8168د ارسية هيدفت إليى استقصياء أثير اسيتخدام الليوح التفياعلي المت ارفيق
م ييع التق ييويم الحقيق ييي ف ييي تعل يييم العل ييوم لطلب يية الص ييف الثال ييث األساس ييي ف ييي األردن ف ييي تحص يييلهم
ودافعيييتهم للييتعلم .أُجري يت الد ارسيية علييى ( )47طالبيية ميين طلب يات مدرسيية اإلتحيياد الثانوييية للبنييات،
واستخدمت المنهج شبه التجريبي .وأظهيرت النتيائج وجيود فيرق ذو داللية إحصيائية بيين المجميوعتين
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لصييالح المجموعية التجريبييية يعييزى لطريقيية التييدريس (التييدريس باسييتخدام اللييوح التفيياعلي الم ارفييق مييع
التقويم الحقيقي).

وهييدفت د ارسيية الهييروط( )8162إلييى تقصييي أثيير اسييتخدام اللييوح التفيياعلي فييي تحصيييل طييالب
الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحو استخدامه في األردن ،وقد بلغ عدد
أف يراد الد ارسيية( )72طالب يا ميين الصييف الخييامس األساسييي ،واسييتخدم الباحييث الميينهج شييبه التجريبييي
حيث تيم تيوزيعهم عليى مجميوعتين تجريبيية تكونيت مين( )25طالبيا درسيوا الميادة التعليميية باسيتخدام
اللوح التفاعلي ومجموعية ضيابطة تكونيت مين( )24طالبيا درسيوا الميادة بالطريقية التقليديية ،وأظهيرت
نتائج الدراسة وجود اتجاهات مرتفعة لدى طالب الصف الخامس نحو استخدام اللوح التفاعلي.

وأما الموال( )8162فأجرت دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام اللوح التفاعلي في
تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في الرياضيات وفي تفاعلهم اللفظي في أثناء التدريس في
ائيا من بين( )5شعب وتوزعتا على
األردن .شارك في الدراسة( )26طالبة من شعبتين اختيرتا عشو ُ
شكل مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة حيث استخدمت المنهج شبه التجريبي .وأظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية في نسبة كالم الطالبات الالتي درسن باستخدام اللوح التفاعلي
وتحصيلهن.

تناولييت د ارسيية مهنييا ونجييم( )Muhanna and Nejem,2013التعييرف علييى اتجاهييات معلمييي
الرياضيات نحو استخدام اللوح التفاعلي في تدريس الرياضيات وتحديد تأثير الجنس والخبرة وتأهييل
المعلمين على مواقفهم .تكونت عينة الدراسة من ( )25معلما و( )25معلمة من مدارس خاصة فيي
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مدينيية عمييان فييي األردن ،وكشييفت نتييائج الد ارسيية أن معلمييي الرياضيييات لييديهم مواقييف إيجابييية تجيياه
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.

هيدفت د ارسية كوركمياز وكاكييل ( )Krkmaz and Cakil,2013إليى تحدييد األسيباب التيي تجعيل
المعلمين ال يستخدمون تقنية اللوح التفاعلي في عملية التدريس ،على الرغم مين تيوافر هيذه التقنييات
في مدارسهم ،أجريت الدراسة في تركييا واسيتخدم الباحثيان المينهج الوصيفي وتيم اختييار عينية تتكيون
ميين ( )67معلميا يشييكلون مجموعيية الد ارسيية و تييم جمييع البيانييات باسييتخدام طريقيية المقابليية المنظميية،
وبع ييد تحلي ييل النت ييائج اس ييتنتج الباحث ييان أن الل ييوح التف يياعلي أس ييلوب مفي ييد بنظ يير المعلم ييين ،ولك يين ال
يستخدمونه بشكل كاف ،و السبب األهم أنهم ال يتقنون استخدامه.

وتناول ييت د ارس يية هي يواش( )8164دور اس ييتخدام الل ييوح التف يياعلي ف ييي تنمي يية المه ييارات التعليميي ية
واتجاهي ييات طلبي يية المرحلي يية األساسي ييية العليي ييا ومعلمي يييهم في ييي مي ييدارس ل ي يواء الجامعي يية نحي ييوه ومعيقي ييات
استخدامه .أجرييت الد ارسية فيي األردن وتكونيت عينية الد ارسية مين( )165فيردا ميوزعين بواقيع()271
طالبا وطالبة و( )875معلما ومعلمة وقد أظهرت النتائج وجود دور مرتفع الستخدام الليوح التفياعلي
فييي تنمييية المهييارات التعليمييية ميين وجهيية نظيير الطييالب ،وكانييت اتجاهييات المعلمييين والطلبيية نحييو
استخدام اللوح التفاعلي مرتفعة.

وأجرت العرميطي( )8165دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام التعلم النقال واللوح
التفاعلي في تحصيل طلبة الصف السابع في مادة الرياضيات في األردن .استخدمت المنهج شبه
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التجريبي ،وشملت عينة الدراسة( )681طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية
أولى (تم تدريس الطلبة فيها باستخدام اآليباد) ،ومجموعة تجريبية ثانية (تم تدريس الطلبة فيها
باستخدام اللوح التفاعلي) ،وقد أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق تعزى لطريقة التدريس بين
المجموعتين ،وعدم وجود فروق تعود لمتغير الجنس بينما أكدت النتائج وجود أثر على التحصيل
في كال الطريقتين.

تناولت دراسة الحسن والبدوي( )8161التعرف على أثر استخدام اللوح التفاعلي في تحصيل
تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي بمحلية الخرطوم في مقرر العلم في حياتنا .استعمل
الباحثان المنهج التجريبي ذو مجموعتين متكافئتين ،وتم اختيار مدرسة عبدون حماد للموهبة والتميز
من بين المدارس األساسية وتم اختيار عينة البحث قصديا ممثلة في طالب وطالبات الصف
الثامن ووزعت على شكل ( )62طالبا وطالبة للمجموعة التجريبية و ( )62طالبا وطالبة للمجموعة
الضابطة وأظهرت الدراسة وجود أثر لطريقة التدريس باستخدام اللوح التفاعلي في تحصيل طالب
الصف الثامن.

وهدفت دراسة واقار وبت وبوخاري ودوقار وقيصر ( Waqar, Butt, Bokhari, Dogar and
)Qaisar,2016إلى التعرف على تصورات المعلمين حول استخدام اللوح التفاعلي واالستخدام الفعلي
له في التدريس ،وتصورات الطالب عن تحسن التعلم بسبب استخدام اللوح التفاعلي في التدريس،
وقام الباحثون بدراسة حالة في مدرسة خاصة في الهور في باكستان ،فقد استخدموا استبانة لجمع
البيانات ومقابالت ومالحظات شبه منظمة لمعرفة كيف يتم استخدام اللوح التفاعلي في التدريس.
تكونت عينة الدراسة من ( )61معلمين ممن كانوا يستخدمون اللوح التفاعلي في تخصصات مختلفة
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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.

وأجرى أكتاس وآيدن ( )Aktas and Aydin,2016دراسة هدفت تقصي أثر اللوح التفاعلي في
تدريس العلوم والتكنولوجيا في تركيا ،حيث أجريت الدراسة من خالل تدريس وحدة الكهرباء في مادة
العلوم للصف السابع .وقد تم اختيار مجموعتين من الصف السابع ،أحداهما مجموعة ضابطة
واألخرى مجموعة تجريبية ،في مدرسة ثانوية في مقاطعة كاستامونو .درس طالب المجموعة
الضابطة الوحدة وفقا لمنهج العلوم والتكنولوجيا بالطريقة التقليدية ،في حين درست المجموعة
التجريبية الوحدة باستخدام اللوح التفاعلي ،وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح
المجموعة التجريبية حيث كان طالبها أفضل في استرجاع المعلومات التي تعلموها.

وقام تونابيلو وديمير( )Tunaboylu and Demir,2017بدراسة هدفت تقصي أثر استخدام اللوح
التفاعلي في عملية تدريس الرياضيات في تحصيل طلبة الصف السابع .أجريت الدراسة في تركيا
وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية وضابطة تكونتا من( )52طالبا من مدرسة واحدة لعام
 8161/8165في أنقرة ،وأظهرت النتائج أن استخدام اللوح التفاعلي في عملية تدريس الرياضيات
له أثار إيجابية على التحصيل الرياضي للطالب.

وأما أونال( )Onal,2017فقد هدفت دراسته إلى الكشف عن تصورات الطالب فيما يتعلق
باستخدام اللوح التفاعلي في مادة الرياضيات في تركيا ،وكانت المقابالت شبه المنظمة مع()52
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طالبا في المدارس من الصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن لجمع البيانات .واستنادا للنتائج
تم الكشف عن وجود تصورات إيجابية لدى المشاركين فيما يتعلق باستخدام اللوح التفاعلي في
الرياضيات ووجدوا أنها مفيدة وتمكن الطالب من فهم المادة بشكل أفضل وتوفر الوقت والجهد.

الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير اإلبداعي:

وتناول دراسة كل من الشوا وعبيداهلل ( )8115الكشيف عين أثير اسيتخدام اسيتراتيجيتين للوسيائط
المتعددة المحوسبة (السماعية والكتابية) في القدرة على حل المشيكالت الرياضيية والتفكيير اإلبيداعي
لدى طالبات المرحلة األساسية فيي ميدارس وكالية الغيوث الدوليية لمنطقية شيمال عميان ،وقيد اسيتخدم
الباحث يان الميينهج التجريبييي ،وتكونييت عينيية الد ارس ية القصييدية ميين ( )25طالبيية ميين طالبييات الصييف
الثييامن ،وقييد تييم تقسيييمهن عش يوائيا إلييى مجمييوعتين ،حيييث تكونييت المجموعيية السييماعية ميين ()46
طالبة تيم تدريسيهن وحيدة المجسيمات مين ميادة الرياضييات باسيتراتيجية الوسيائط المتعيددة السيماعية،
أمييا المجموعيية الكتابييية المكونيية ميين ( )44طالبيية فقييد تييم تييدريس طالباتهييا نفييس الوحييدة باسييتراتيجية
الوس ييائط المتع ييددة الكتابي يية ،وأظه ييرت النت ييائج وج ييود ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية ف ييي ق ييدرة طالب ييات
الص ييف الث ييامن عل ييى التفكي يير اإلب ييداعي تُع ييزى الس ييتراتيجية الت ييدريس المس ييتخدمة لص ييالح طالب ييات
المجموعة السماعية.

وهدفت دراسة الحدابي( )8166إلى معرفة أثر التدريب في بناء وبرمجة الروبوت على تنمية
مهارات التفكير اإلبداعي ومهارات التفكير العلمي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في اليمن،
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واستخدم المنهج شبه التجريبي ،وتم تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان) أساسيات الهندسة التطبيقية عبر
بناء وبرمجة الروبوت ( بواقع ( )11ساعة تدريبية ،وأظهرت النتائج فعالية التدريب بالروبوت على
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

وأجرت بابطين ( )8168دراسة هدفت إلى التعرف إلى فاعلية خرائط العقل فى تدريس العلوم
على تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف األول متوسط بمدينة مكة المكرمة،
واستخدمت المنهج التجريبي حيث تكونت عينة البحث من مجموعتين :مجموعة ضابطة ()11
طالبة و مجموعة تجريبية ( )52طالبة ،وقد أظهرت النتائج فاعلية استخدام خرائط العقل في
تدريس العلوم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

وق ييام أب ييو مزي ييد( )8168بد ارس يية أث يير اس ييتخدام النمذج يية الرياض ييية ف ييي تنمي يية مه ييارات التفكي يير
اإلبييداعي فييي الرياضيييات لييدى طييالب الصييف السييادس األساسييي بمحافظيية غ يزة .واسييتخدم الميينهج
التجريبي حيث تضمنت عينة البحث مجموعتين :مجموعة ضابطة ( )48طالبا ومجموعة تجريبيية
( )46طالب ييا ،وق ييد أظه ييرت النت ييائج فاعلي يية اس ييتخدام النمذج يية الرياض ييية ف ييي تنمي يية مه ييارات التفكي يير
اإلبداعي.

وأجيرت المييومني ( )8164د ارسيية هييدفت إلييى استقصيياء أثيير اسييتخدام العيوالم اإلفت ارضييية ثالثييية
األبعيياد والع يوالم الحقيقييية فييي كييل ميين التخيييل العقلييي والتفكييير اإلبييداعي والتحصيييل الد ارسييي لييدى
طالبات الصف العاشير األساسيي فيي ميادة الفيزيياء فيي األردن .وقيد اعتميدت المينهج شيبه التجريبيي
باإلضييافة إلييى الميينهج الوصييفي ،و قييد تييم اختيييار عينيية قصييدية اقتصييرت علييى ( )54طالبيية ،وزعيين
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إلي ييى ثي ييالث شعب(شي ييعبتان تجريبيتي ييان وشي ييعبة ضي ييابطة) ،بلي ييغ عي ييدد أف ي يراد كي ييل منهي ييا ( )62طالبي يية،
واستخدمت خمس أدوات ألغراض دراستها مين ضيمنها اختبيار التفكيير اإلبيداعي ،وقيد كشيفت نتيائج
الدراسة وجود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متوسيطات درجيات طالبيات الصيف العاشير األساسيي
في اختبار التفكير اإلبداعي تُعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التي درست الفيزيياء باسيتخدام
العوامل االفتراضية ثالثية األبعاد.

وأجرى سنر وترك وتاس( )Sener,Turk and Tas, 2015دراسة لمعرفة أثر التعليم من خالل
المشاريع على التفكير اإلبداعي لدى طالب المدارس الثانوية واتجاهاتهم نحو تعلم العلوم في تركيا.
واستخدم الباحثون المنهج التجريبي وشملت الدراسة ( )51طالبا شاركوا في مشروع التربية الطبيعة
في مدينة سامسون في عام  8164في إطار مشروع طويل لمدة خمسة أيام ،واستخدم الباحثون
المنهج شبه التجريبي حيث تم تشكيل مجموعة واحدة .وأظهرت نتائج الدراسة أن المشروع كان
فعاال في زيادة مواقف الطلبة تجاه موضوع العلوم ومستويات التفكير اإلبداعي.

وأما العواملة ( )8161فقد أجرى دراسة هدفت إلى استقصاء أثر برنامج النظام الذكي لمعالجة
مهارت التفكير اإلبداعي
ا
المعرفة) )" Right Intelligent System of Knowledge "RISKفي تنمية
والتفكير الناقد لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن .تكونت عينة الد ارسة من
( )52طالبا من طلبة الصف العاشر ،واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي لدراسته ،وأشارت
نتائج الدارسة إلى وجود أثر للبرنامج على مهارتي المرونة والطالقة لدى الطلبة ،وعدم وجود أثر
على مهارة األصالة لديهم.
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وأما دراسة زيادات والزيادات )(Ziadat and Al Ziyadat,2016كان الغرض الرئيسي منها تحديد
فعالية برنامج تدريبي على أساس نموذج للقبعات الست في تطوير مهارات التفكير اإلبداعي
واإلنجازات األكاديمية في اللغة العربية للموهوبين .وتكونت عينة الدراسة من( )55طالبا وطالبة
موهوبين في الصف السابع من مدرسة النخبة "الملك عبد اهلل الثاني" في األردن .تم اختيار العينة
من الطالب المسجلين في العام الدراسي  8164م وتم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين حيث
استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي ،و أظهرت النتائج فاعلية استخدام البرنامج التدريبي على
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

تعقيب على الدراسات السابقة:
عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة ،والحظت تنوع أهداف تلك الدراسات ،فبعضها
هدف إلى تقصي أثر استخدام اللوح التفاعلي على التحصيل مثل :دراسة الفنجري ( )8168ودراسة
العرميطي( )8165ودراسة الحسن والبدوي( )8161ودراسة تونابيلو وديمير( Tunaboylu and

 ،)Demir, 2017و بعضها هدف إلى الكشف عن اتجاهات المعلمين وتصوراتهم نحو استخدام اللوح
التفاعلي في التدريس مثل :دراسة الزبون( )8168ودراسة هواش( )8164ودراسة مهنا ونجم
(.)Muhanna and Najem, 2013

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث منهجية الدراسة ،حيث استخدمت
المنهج شبه التجريبي مثل دراسة الفنجري( )8168ودراسة الهروط ( )8162ودراسة أكتاس وآيدن
( ،)Aktas and Aydin, 2016وفي استخدامها لالختبار كأداة للوصول للنتائج كدراسة
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المومني( ،)8164وفي عينتها المتمثلة بطلبة المدارس مثل دراسة سان وتُرك وتاس( San and

 )Turk and Tas, 2015ودراسة العواملة( ،)8161ودراسة الحسن والبدوي(،)8161وفي المادة
التعليمية(الرياضيات) كدراسة الموال( ،)8162ودراسة العرميطي( )8165ودراسة أونال ( Onal,

 )2017ومن حيث مكان الدراسة العاصمة عمان مثل دراسة الزبون ( )8168ودراسة مهنا
ونجم(.)Muhanna and Najem, 2013

واختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث هدف الدراسة كدراسة الفنجري
( )8168التي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام اللوح التفاعلي المترافق مع التقويم الحقيقي في
تعليم العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في تحصيلهم ودافعيتهم للتعلم ،وفي المادة التعليمية
كدراسة أكتاس وآيدن ( )Aktas and Aydin, 2016التي أجريت على مادة العلوم و التكنولوجيا

واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة ،حيث وجدت توافق في النتائج التي توصلت إليها
بعض الدراسات السابقة بشكل ملحوظ ،فقد أثبتت جدوى توظيف اللوح التفاعلي وأثره في العديد
من المهارات ،كما في دراسة الموال( ،)8162مما دفع الباحثة لدراسة أثر استخدام اللوح التفاعلي
في التفكير اإلبداعي ،حيث خرجت بنتائج قابلة للمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة.

واستفادت من نتائج الدراسات السابقة وتوصياتها في صياغة فرضية الدراسة الحالية،
واجراءات الدراسة كدراسة أبو مزيد( ،)8168واالستفادة من األساليب اإلحصائية التي استخدمت
في الدراسات السابقة ،ومعرفة مدى مناسبة المنهج شبه التجريبي لهذه الدراسة واإلجراءات المتبعة
وسبل الحصول عليها.
فيه بشكل منظم ،والتعرف على العديد من المراجع المهمة ُ
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وتميزت الدراسة الحالية بكونها أول دراسة-على حد علم الباحثة-هدفت تقصي أثر استخدام
اللوح التفاعلي في التفكير اإلبداعي في تدريس مادة الرياضيات.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام اللوح التفاعلي على التفكير اإلبداعي لدى طالبات
الصف الثامن في مادة الرياضيات .وفي ما يلي وصف لمنهجية الدراسة ،ومجتمعها ،ثم يليه
وصف لإلجراءات التي تم بها اختيار أفراد الدراسة ،وأدوات الدراسة التي تم استخدامها من قبل
الباحثة ،وتصميم الدراسة ،والمعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة.

منهجية الدراسة
نظ ار لطبيعة الدراسة الحالية قامت الباحثة باعتماد المنهج شبه التجريبي باستخدام مجموعتين ،هما:
المجموعة التجريبية والتي تم تدريسها باستخدام اللوح التفاعلي ،والمجموعة الضابطة والتي تم
تدريسها بالطريقة االعتيادية (دون استخدام اللوح التفاعلي).

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الثامن األساسي في المدارس الخاصة في العاصمة
عمان ،خالل الفصل الثاني للعام الدراسي .8162/8167
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عينة الدراسة
تم حصر المدارس الخاصة التي تحوي الصف الثامن ،ونظ ار لصعوبة إجراء الدراسة على
كامل مجتمع الدراسة ،وتم اختيار مدرسة خاصة واحدة (مدرسة قرطاج الدولية) بطريقة قصدية
لألسباب اآلتية:

 توفر البيئة المدرسية المناسبة لتطبيق أداة الدراسة ،والمتمثلة في توافر األلواح التفاعليةفي مختبرات المدرسة.
 -كون الباحثة تقيم بالقرب من مكان المدرسة ،مما يسهل متابعة إجراء الدراسة التجريبية.

وتم تحديد المجموعة التجريبية حيث تكونت من( )86طالبة والمجموعة الضابطة من( )65طالبة
بالطريقة العشوائية البسيطة لتطبيق الدراسة.

أداة الدراسة
اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي(:(Torrance Creativity Test
قامت الباحثة باالطالع على الترجمة العربية الختبار تورانس ( )Toranceللتفكير اإلبداعي
ليقيس مستوى التفكير اإلبداعي في مهارة الطالقة والمرونة واألصالة لدى أفراد عينة الدراسة
واعتمدت على كتيب تصحيح اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الشكلي) ب((سيف الدين)8161،
ملحق رقم( .)8ويضم ثالثة أنشطة فرعية هي(بناء الصور ،واألشكال الناقصة ،واألشكال
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المتكررة) .ويحتاج كل نشاط من هذه األنشطة الثالثة إلى عشر دقائق لإلجابة عنها ،فضال عن
الزمن الالزم للتعليمات واإلرشادات ،وهذه األنشطة هي:

 -6نشاط تكوين الصورة:Picture Construction Activity

في هذا النشاط يطلب من الطالبة أن تفكر في تكوين صورة يكون فيها الشكل المكون جزءا ال
يتج أز منها ،حيث يشبه الشكل حبة الفاصولياء .والستخراج اإلجابات األصيلة يطلب من الطالبة أن
تكمل الشكل بطريقة ال يفكر بها أحد غيرها ،كما يتم تشجيعها بإضافة أفكار تجعل الصورة تحكي
مثير أيضا للصورة التي كونتها ،وقد خصص عشر
ا
أخير تعطي عنوانا
قصة مثيرة لإلهتمام ،و ا
دقائق لهذا النشاط.

 -8نشاط األشكال الناقصة : Incomplete Figure Activity

هذا النشاط يضم عشرة أشكال ناقصة يطلب من الطالبة إضافة بعض الخطوط لكي تكون
صور وأشكال مثيرة لإلهتمام مع إعطاء عنوان لكل واحدة .عليها أن تقدم استجابة أصيلة وغير
مألوفة إلكمال الشكل .ويصحح هذا النشاط على ضوء الطالقة واألصالة والمرونة ،والوقت
المخصص لهذا النشاط عشر دقائق.

 -2نشاط األشكال المتكررة : Repeated Figure Activity

صور تكون الدوائر
ا
يتكون هذا النشاط من  21دائرة ،يطلب من الطالبة أن ترسم أشكاال أو
أساسا لكل صورة منها .والقدرة التي يقيسها هذا النشاط هي القدرة على عمل ارتباطات متنوعة
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لنفس المثير ،والوقت المخصص لهذا النشاط عشر دقائق .أما مهارات التفكير اإلبداعي التي
يقيسها هذا النشاط فهي :الطالقة واألصالة والمرونة.

صدق أداة الدراسة
صمم تورانس ( )Torranceاختبار للتفكير اإلبداعي في ضوء نظرية جيلفورد ( )Guilfordفي
بناء العقل ،والمحددة لمجال السلوك اإلبداعي ،مما يعني توافر صدق المحتوى فيه وتم العمل على
ترجمة اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الشكلي )ب( وتكييفها بما يتناسب مع مفردات اللغة العربية
(سيف الدين.)8161،

وقد قامت العديد من الدراسات في البحث في صدق االختبار ،وللتحقق من الصدق االختبار
قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين األسئلة والمهارات المتعلقة بها ،ويبين الجدول( )6قيم
معامالت االرتباط بين الفقرات واألداء على مهارة الطالقة.

جدول (0
معامالت الرتباط لفقرات مهارة الطالقة ومستوى الدللة
الفقرة(النشاط

معامل الرتباط

مستوى الدللة

النشاط 8

1.521

** 1.162

النشاط 2

1.518

** 1.111

** وتعني دالة إحصائيا عند()α≥...0
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ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند( )α≥...0حيث
بلغت قيمة معامل ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة الطالقة ( )1.521ومعامل
ارتباط النشاط الثالث مع األداء الكلي على مهارة الطالقة( )1.518وهذه القيمة دالة عند (..15
≥ )αوهذا يؤكد صدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة الطالقة.

ويبين الجدول( )8قيم معامالت االرتباط بين الفقرات واألداء على مهارة األصالة.

جدول(8
معامالت الرتباط لفقرات مهارة األصالة ومستوى الدللة
النشاط

معامل الرتباط

مستوى الدللة

النشاط 6

1.457

** 1.121

النشاط 8

1.272

** 1.111

النشاط 2

1.256

** 1.111

** وتعني دالة إحصائيا عند()α≥...0

ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند( )α≥...0حيث
بلغت قيمة معامل ارتباط النشاط األول مع األداء الكلي على مهارة األصالة( )1.457وقيمة
معامل ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة األصالة( )1.272ومعامل ارتباط النشاط

41

الثالث مع األداء الكلي على مهارة األصالة( )1.256وهذه القيمة دالة إحصائيا عند()α≥..15
وهذا يؤكد صدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة األصالة.

ويبين الجدول( )2قيم معامالت االرتباط بين الفقرات واألداء على مهارة المرونة.

جدول(3
معامالت الرتباط لفقرات مهارة المرونة ومستوى الدللة
النشاط

معامل الرتباط

مستوى الدللة

النشاط 8

1.521

** 1.162

النشاط 2

1.518

** 1.111

** وتعني دالة إحصائيا عند()α≥...0

ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند( )α≥..15حيث
بلغت قيمة معامل ارتباط النشاط الثاني مع األداء الكلي على مهارة المرونة( )1.558ومعامل
ارتباط النشاط الثالث مع األداء الكلي على مهارة المرونة( )1.782وهذه القيمة دالة إحصائيا
عند( )α≥..15وهذا يؤكد صدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة المرونة.
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ثبات أداة الدراسة
قامت الباحثة بال تحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على عينة الثبات من خارج عينة الدراسة
حيث تكونت من ) (17طالبة ،وتم حساب معامل الثبات بطريقتين:

 -6إعادة تطبق االختبار (:)test –retest
حيث تم تطبيق االختبار على عينة الثبات المشار إليها سابقا ،وبعد مرور أسبوعين تم إعادته
مرة أخرى على نفس العينة وبين الجدول رقم( )4قيم معامالت ثبات اإلعادة

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

معامل ثبات اإلعادة

مهارة الطالقة

1.577

مهارة األصالة

1.555

مهارة المرونة

1.556

الدرجة الكلية

1.557

ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ثبات مرتفعة وهذا يؤكد دقة أداة الدراسة ومناسبتها
للتطبيق.
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 -8ثبات التصحيح:
تم تصحيح االختبار من قبل مصحح أخر غير الباحثة ويبين الجدول رقم

( )5قيم معامالت ثبات التصحيح.

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

مهارات التفكير اإلبداعي

معامل ثبات المصححين

مهارة الطالقة

1.25

مهارة األصالة

1.51

مهارة المرونة

1.22

الدرجة الكلية

1.22

ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ثبات تصحيح مرتفعة لالختبار وهذا يؤكد دقة أداة
الدراسة ومناسبتها للتطبيق .باإلضافة إلى كون األداة "اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي" مقننة
ومطبقة على مستوى عالمي ،فهو يعد من االختبارات التي تتمتع بدرجة ثبات معتمدة.
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متغيرات الدراسة
المتغير المستقل وله مستويان:
 -استخدام اللوح التفاعلي بالتدريس.

 الطريقة االعتيادية بالتدريس (بدون استخدام اللوح التفاعلي).المتغير التابع :التفكير اإلبداعي وله ثالث مهارات (الطالقة واألصالة والمرونة)

تصميم الدراسة

O1

×

O1

G1

O1

-

O1

G2

حيث إن:
  G1المجموعة التجريبية  G2المجموعة الضابطة  O1القياس القبلي والبعدي في اختبار التفكير اإلبداعي للمجموعتين التجريبية والضابطة-

× التدريس باستخدام اللوح التفاعلي

 - -التدريس بالطريقة االعتيادية
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إجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة على أسئلتها ،قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:

 -6االطالع على األدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،واالطالع على الدراسات
السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي اهتمت بموضوع اللوح التفاعلي والتفكير اإلبداعي
وذلك لتكوين خلفية ومرجعية واسعة حول موضوع الدراسة.
 -8إعداد إطار نظري يتضمن نشأت األلواح التفاعلية وتطورها وفوائدها في التعليم ومهارات
التفكير اإلبداعي ،إلى جانب الدراسات السابقة التي تناولت توظيف اللوح التفاعلي في التعليم.
 -2اإلطالع على منهاج الرياضيات للصف الثامن وتحليل المحتوى له وتحديد الوحدة الدراسية
التي تتناسب مع " اختبار تورنس الشكلي (ب) " وكانت وحدة اإلنشاءات الهندسية من الفصل
الثاني (الملحق".)"2
 -4الحصول على الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط(الملحق".)"7
 -5الحصول على الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من و ازرة التربية والتعليم(الملحق".)"2
 -1الحصول على الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من مديرية التعليم الخاص(الملحق".)"5
 -7تحديد مجتمع الدراسة وعينتها ،اختيرت مدارس قرطاج الدولية بطريقة قصدية.
 -2تبني اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الشكلي) ب( المترجم إلى اللغة العربية (سيف الدين،
.)8161
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 -5التنس يييق م ييع معلم يية الرياض يييات للص ييف الث ييامن لتطبي ييق االختب ييار القبل ييي عل ييى المجم ييوعتين
التجريبي يية والض ييابطة وتص ييحيح االختب ييار ف ييي ض ييوء دلي ييل تص ييحيح اختب ييار التفكي يير اإلب ييداعي
(الملحق".)"8
 -61تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة خالل شهر آذار.
 -66التنسيق مع معلمة الرياضيات للصف الثامن لتطبيق االختبار البعدي على المجموعتين
التجريبية والضابطة وتصحيح االختبار في ضوء دليل تصحيح اختبار التفكير (الملحق".)"8
 -68جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة.
 -62معالجة البيانات إحصائيا بواسطة البرنامج اإلحصائي  SPSSورصد الدرجات.
 -64تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها.
 -65عرض النتائج ومناقشتها في فصل منفرد.
 -61بناء توصيات مناسبة بما يتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها.

المعالجة الحصائية:
اعتمدت الباحثة البرنامج اإلحصائي ( )spssلمعالجة بيانات الدراسة بعد تفريغها بجداول
حسب األصول ،وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:

 -6معامالت االتساق الداخلي للتحقق من صدق االختبار.
 -8تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة االختبار واعادة االختبار ( )test – retestوطريقة
ثبات المصححين.
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 -2حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطالبات على كل مهارة من مهارات
اختبار التفكير اإلبداعي وعلى االختبار ككل.
 -4اختبار " ت " ) ) t – testلعينتين مستقلتين لحساب التكافؤ بين المجموعتين.
 -5تحليل التباين المصاحب المتعدد ) )ANCOVAلالجابة عن سؤال الدراسة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ،التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام اللوح
التفاعلي في التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن في مادة الرياضيات في األردن ،وذلك
باإلجابة عن سؤال الدراسة ،والتحقق من فرضياتها .وفيما يأتي نتائج الدراسة بناء على:

وللتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) قبل تطبيق التجربة ،قامت الباحثية
باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين والمعروف باسم ( )t-testويبين الجدول( )1نتائج التحليل:
الجدول (6
اختبار "ت" ( t-testلعينتين مستقلتين
المهارة

قيمة (ت)

درجات الحرية

مستوى الداللة

الطالقة

1.221

22

** 1.725

األصالة

1.611

22

** 1.215

المرونة

1.887

22

** 1.288

الكلي

1.184

22

** 1.526

** وتعني دالة إحصائيا عند()α≥...0
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ويالحظ من نتائج التحليل عدم وجود فروق في األداء القبلي بين مجموعتي الدراسة حيث
كانت جميع قيم (ت) غير دالة عند( )α≥...0وهذا يؤكد تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة.

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
سؤال الدراسة الذي ينص على :ما أثر استخدام اللوح التفاعلي على التفكير اإلبداعي لدى طالبات
الصف الثامن في مادة الرياضيات في األردن؟

لإلجابة عن هذا السؤال ،واختبار الفرضية المتعلقة به تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ألداء طالبات الصف الثامن على اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة واألصالة
ويظهر الجدول) (7ذلك.
والمرونة) القبلي والبعدي في مادة الرياضياتُ ،
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الجدول)(7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء طالبات الصف الثامن
على اختبار التفكير اإلبداعي القبلي والبعدي في مادة الرياضيات
قبلي
المجموعة

العدد

التجريبية

21

الضابطة

19

المهارة

المتوسط

بعدي
النحراف

الحسابي

النحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

الطالقة

22.904

7.175

32.333

6.429

األصالة

37.095

19.281

57.857

16.626

المرونة

17.767

6.825

25.523

5.793

المجموع الكلي

77.761

31.505

115.714

25.473

الطالقة

22.105

7.880

23.789

3.823

األصالة

38.105

19.174

36.315

8.097

المرونة

17.761

5.426

16.526

2.502

المجموع الكلي

77.526

31.284

76.631

10.372

يالحظ من الجدول) (7وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء طالبات الصف
الثامن على اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،واألصالة ،والمرونة) إذ حصلت المجموعة التجريبية
التي استخدمت اللوح التفاعلي على متوسط حسابي بلغ) (32.333لمهارة الطالقة في االختبار
البعدي وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية إذ
بلغ).(23.789
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وفي مهارة األصالة حصلت المجموعة التجريبية على متوسط حسابي بلغ) (57.857وهو
أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة إذ بلغ ).)36.315

وحصلت المجموعة التجريبية في مهارة المرونة على متوسط حسابي بلغ ) (25.523وهو
أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي حصلت على).(16.526

وفي المجموع الكلي الختبار التفكير اإلبداعي ،حصلت المجموعة التجريبية التي درست
باستخدام اللوح التفاعلي على متوسط حسابي بلغ) (115.714وهو أعلى من المتوسط الحسابي
للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة اإلعتيادية إذ بلغ) .(76.631ولتحديد فيما إذا كانت
الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α≥1.15تم تطبيق تحليل التباين
المصاحب ) (ANCOVAوجاءت نتائج تحليل التباين على النحو اآلتي كما في الجدول).(8

51

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

مصدر

التباين
التحصيل
القبلي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المهارة

مجموع

الطالقة

81.78

1

81.78

األصالة

195.99

1

195.99

المرونة

184.58

1

184.58

المجمااااااوع

1265.97

1

1265.97

المربعات

مستوى

قيمة ف

الدللة

مربع
آيتا

الكلي
استراتيجية
التدريس

الطالقة

699.72

1

699.72

25.683

**0.000

..4..

األصالة

4676.71

1

4676.71

26.569

**0.000

..0.0

المرونة

778.26

1

778.26

48.041

**0.000

..4.0

15202.42

1

15202.42

41.212

**0.000

..0.0

المجمااااااوع

الكلي
الخطل

الطالقة

1008.04

37

27.24

األصالة

6512.68

37

176.01

المرونة

599.39

37

16.20

المجموع

13648.73

37

368.88

الكلي
الكلي

المعدل

الطالقة

1817.975

93

األصالة

11337.375

39

المرونة

1591.500

39

المجموع

30151.100

39

الكلي

** وتعني دالة إحصائيا عند( )α≥..15

.
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تشير النتائج في الجدول) (8إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى()α≥...0ألداء
طالبات الصف الثامن على اختبار التفكير اإلبداعي(الطالقة واألصالة والمرونة) البعدي باختالف
استراتيجية التدريس في الرياضيات ،تبعا لمتغير طريقة التدريس استنادا إلى قيمة(ف) المحسوبة ،إذ
بلغت قيمة (ف) المحسوبة في مهارة الطالقة) (25.683وبمستوى داللة) (0.000وفي مهارة
األصالة بلغت) (26.569وبمستوى داللة) (0.000وفي مهارة المرونة بلغت) (48.041وبمستوى
داللة) (0.000وبلغت في المجموع الكلي) (41.212وبمستوى داللة) (0.000وبهذه النتيجة
ترفض الفرضية الصفرية والتي تنص على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة) (α ≤ 0.05في التفكير اإلبداعي بين
متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي
البعدي تُعزى لطريقة التدريس (استخدام اللوح التفاعلي – الطريقة العتيادية بالتدريس( .
وللتعييرف علييى عائدييية الفييروق فييي أداء طلبيية الصييف الثييامن علييى اختبييار التفكييير اإلبييداعي
( الطالقيية واألصييالة والمرونيية) البعييدي بيياختالف اسييتراتيجية التييدريس فييي مييادة الرياضيييات فقييد تييم
استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ،واألخطاء المعيارية والجدول) (9يبين ذلك.
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الجدول)(9
المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء طالبات الصف الثامن على

اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة ،والمرونة ،واألصالة البعدي باختالف استراتيجية التدريس في
مادة الرياضيات

المجموعة
التجريبية

الضابطة

المتوسط الحسابي المعدل

الخطل المعياري

المهارة
الطالقة

32.259

1.140

األصالة

57.914

2.896

المرونة

25.449

0.879

المجموع الكلي

115.742

4.191

الطالقة

23.871

1.198

الصالة

36.253

3.044

المرونة

16.610

0.924

المجموع الكلي

0...04

4.406

يالحظ من الجدول) (9أن المتوسط الحسابي المعدل ألداء طالبات الصف الثامن على اختبيار
التفكير اإلبداعي (الطالقة واألصيالة والمرونية) البعيدي تبعيا الخيتالف اسيتراتيجية التيدريس فيي ميادة
الرياض يييات ،للمجموع يية التجريبي يية الت ييي اس ييتخدمت الل ييوح التف يياعلي ق ييد بل ييغ) (32.259ف ييي مه ييارة
الطالقيية وهييو أعلييى م ين المتوسييط الحسييابي للمجموعيية الضييابطة التييي درسييت بالطريقيية االعتيادييية
والذي بلغ) (23.871وفي مهارة األصالة حصلت المجموعة التجريبيية عليى) (57.914وهيو أعليى
من المجموعة الضابطة التي بلغ متوسطها الحسابي) .(36.253وبلغ المتوسط الحسابي للمجموعة
التجريبييية فييي مهييارة المرونيية) (25.449وهييو أعلييى ميين المتوسييط الحسييابي للمجموعيية الضييابطة إذ
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بلي ي ييغ) .(16.610والمجمي ي ييوع الكلي ي ييي فقي ي ييد حصي ي ييلت المجموعي ي يية التجريبيي ي يية علي ي ييى متوسي ي ييط حسي ي ييابي
بلغ) (115.742وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة والذي بلغ).(76.654

وه ييذا يعن ييي أن الف ييرق ف ييي أداء طالب ييات الص ييف الث ييامن عل ييى اختب ييار التفكي يير اإلب ييداعي (الطالق يية،
واألصييالة والمرونيية) البعييدي تبعييا الخييتالف اسييتراتيجية التييدريس فييي مييادة الرياضيييات كييان لصييالح
المجموعيية التجريبي يية الت ييي اس ييتخدمت الل ييوح التف يياعلي عنييد مقارنته ييا م ييع المجموع يية الض ييابطة الت ييي
درسييت بالطريقيية االعتيادييية ،وهييذا الفييرق يييدل علييى وجييود أثيير السييتخدام اللييوح التفيياعلي فييي التفكييير
اإلبييداعي لييدى طالبييات الصييف الثييامن يعييزى السييتخدام اللييوح التفيياعلي فييي مييادة الرياضيييات مقارنيية
بالطريقة االعتيادية إذ بلغ حجم األثر حسب قيم آيتا()1.587
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الذي ينص على :ما أثر استخدام اللوح التفاعلي في التفكير
اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثامن في األردن؟

تم اختبار فرضية الدراسة المتعلقة بسؤال الدراسة باستخدام تحليل التباين المصاحب
) (ANCOVAمن الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية( )SPSSوالذي أظهر النتيجة اآلتية:

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α≤ 0.05في التفكير اإلبداعي
بين طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تُعزى لطريقة التدريس (استخدام اللوح
التفاعلي – الطريقة االعتيادية في التدريس).

أظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول) (7وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية
ألداء طالبات الصف الثامن األساسي على اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة واألصالة والمرونة)
البعدي إذ حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت اللوح التفاعلي على) (115.743وهو أعلى
من المجموعة الضابطة التي لم تستخدم اللوح التفاعلي حيث بلغ متوسطها الحسابي). (76.631
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وتشير النتائج في الجدول) (8إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى()α≥1.15
ألداء طالبات الصف الثامن على اختبار التفكير اإلبداعي (الطالقة واألصالة والمرونة) البعدي
باختالف استراتيجية التدريس في مادة الرياضيات استنادا إلى قيمة(ف)المحسوبة والتي بلغت
) (41.212وبمستوى داللة ) ،(0.000وكانت لصالح المجموعة التجريبية.

وبهذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى( )α≥1.15في اختبار التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات تعزى الستخدام
اللوح التفاعلي مقارنة بالطريقة االعتيادية.

وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدد من األسباب لعل من أهمها أن التعلم باستخدام اللوح التفاعلي
يعد أسلوبا جديدا فاعال وجاذبا إلتنباه المتعلمين؛ لما يحتويه من ألوان وخصائص وتأثيرات ،مما
يساعد المعلم على تنظيم األنشطة التعليمية بيسر وسهولة (حسب ااهلل ،)8111 ،ومن المعروف
بأن الجديد يثير االهتمام والفضول ،ويزيد التشويق ،مما دفع الطالبات لالندفاع نحو التعلم أكثر من
اللواتي تعلمن بالطريقة االعتيادية وهذا يتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة (الحسن
والبدوي )8161،ودراسة أونال ( .)Onal ,2017وأن استخدام اللوح التفاعلي في التدريس يحل
مشكلة المعيقات البيئية للتفكير اإلبداعي؛ حيث أن الوظائف المتوفرة فيه تعمل على توفير بيئة
مناسبة وجاذبة للمتعلمين تشجع على اإلبداع (بني خالد.)8162 ،

وقد تُفسر هذه النتيجة أيضا بأن المجموعة التجريبية التي خضعت للتعلم باستخدام اللوح
التفاعلي شاركت بطريقة فاعلة في عمليتي التعليم و التعلم حيث وجهت اهتمامها وتركيزها نحو
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تطبيق المهارات الجديدة واألنشطة وبذلك تُكتسب المعلومات والمهارات بشكل أسهل وأسرع في جو
من المتعة ،والنشاط والسرور مما يحسن عملية اإلتصال بين أفراد العملية التعليمية(العبادلة،
 ،)8111وتزيد قدرتهم على توليد وتقديم أكبر عدد من األفكار المتنوعة والجديدة ،وبذلك يمكن
إحداث تأثير إيجابي وتكوين اتجاهات مرغوبة في أذهانهم أكثر من المجموعة الضابطة التي
درست بالطريقة االعتيادية.

وتفسر النتائج أن اللوح التفاعلي جعل العملية التربوية أكثر مرونة ،فعند استخدام المستحدثات
التكنولوجية وخاصة اللوح التفاعلي فإن المتعلم يستطيع أن يستخدم جميع حواسه ،وبالتالي يناسب
أنماط التعلم المختلفة لدى المتعلمين ويراعي الفروق الفردية بينهم ،ويصبح التعلم أكثر ثبات وتنظيم

لديهم (قنديل.)8111 ،
ولم تجد الباحثة – في حدود علمها – دراسات سابقة جمعت بين أثر استخدام اللوح التفاعلي
وتنمية التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات مما جعل لهذه الدراسة أهمية عن غيرها من الدراسات
المتعلقة باستخدام اللوح التفاعلي.

ثانياً :التوصيات
اعتمادا على نتائج الدراسة واستنتاجاتها ،وفي ضوء ما تم التوصل إليه ،فإنها توصي باآلتي:

 -6تبني استخدام اللوح التفاعلي في التدريس لما له من أثر في تنمية التفكير اإلبداعي.
 -8زيادة توعية المعلمين بأهمية استخدام اللوح التفاعلي في التدريس ،ودوره في تحسين مخرجات
عمليتي التعليم والتعلم وتطويرها.
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 -2عقد الدورات التدريبية المتخصصة في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم
والتعلم ،والتركيز على استخدام اللوح التفاعلي.
 -4تزويد المدارس األساسية بألواح تفاعلية لما لها من أهمية وفاعلية في التعليم.
إجرء المزيد من الدراسات والبحوث التربوية التي تبحث في استخدام اللوح التفاعلي على
 -5ا
مستوى المرحلة األساسية والثانوية والجامعية في التعليم وأثره على مهارات ومتغيرات جديدة لم
تتطرق لها الدراسات السابقة.
 -1تعريف معلمات الرياضيات بفهوم مهارات التفكير اإلبداعي (الطالقة واألصالة والمرونة)،
وكيفية تنميتها وممارستها داخل الحصص الصفية.
 -7إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة أثر استخدام استراتيجيات تدريسية تكنولوجية حديثة على
التفكير اإلبداعي.
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المراجع
المصادر والمراجع العربية
إبراهيم ،مجدي عزيز( ".)8115تكنولوجيا المعلومات وتطوير التعليم ،تكنولوجيا التربية دراسات

وبحوث المؤتمر العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية" ،المؤتمر العلمي تكنولوجيا التربية في

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

أبو جمعه ،نهى عبد الكريم ( .)8165مدخل إلى برنامج سكامبر لتنمية التفكير اإلبداعي ،عمان:
مركز ديبونو لتعليم التفكير.
أبو لطيفة ،لؤي( .)8115التفكير اإلبداعي عند األطفال محاوره وقضاياه ،عمان :دار فضاءات
للنشر والتوزيع والطباعة.
أبو مزيد ،مبارك مبارك( .)8168أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي لدى طالب الصف السادس األساسي محافظة غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم

المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة األزهر :غزة.
ب ييابطين ،ه ييدى بن ييت محم ييد حس ييين(".)8168فاعلي يية خي يرائط العق ييل ف ييي ت ييدريس العل ييوم عل ييى تنمي يية
التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى تلميذات الصف األول متوسط بمدينة مكة المكرمة" ،مجلة جامعة

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

بني خالد،حسن ظاهر( .)8162تنمية مهارات التفكير اإلبداعي،عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
جروان ،فتحي ( .)8115تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،ط ،8عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
الحدابي ،داود عبدالملك يحييى(".)8166أثير التيدريب فيي بنياء برمجية الروبيوت عليى تنميية مهيارات

التفكير اإلبداعي ومهارات التفكير العلمي لدى عينة من الطلبة الموهوبين" ،المؤتمر العلمي العربي

الثامن لرعاياة الموهاوبين و المتفاوقين-الموهباة و اإلباداع منعطفاات هاماة فاي حيااة الشاعوب –

المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ،أكتوبر ،عمان ،األردن.
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حسب اهلل ،محمد عبدالحليم(".)8118فاعلية برنامج مقترح في تنمية اتجاهات الطالب والمعلمين
نحو استخدام السبورة اإللكترونية" ،الرياضيات التربوية ،جامعة المنصورة ،تم استرجاعه بتاريخ

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

الحسن،عصام إدريس كمتور،البدوي ،محاسن مصطفى محمد(" .)8161أثر استعمال تقنية السبورة

الذكية في تحصيل تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي بمحلية الخرطوم في مادة العلم

في حياتنا" ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل.27-2)81(،

الرشيدي ،شقران(".)8112السبورة التفاعلية :التدريب باستخدام المؤثرات الخاصة" ،مجلة التنمية

اإلدارية ،العدد  ،72استرجعت بتاريخ،8167/68/81 :

متاح على الموقعhttps://tanmia- :

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

الريان ،فاطمة محمود(.)8115علم النفس اإلبداعي ،عمان :دارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
الزبييون ،مييأمون سييليم عييودة( .)8168درجااة امااتالل معلمااي المرحلااة األساسااية األردنيااة للمهااارات

الالزماااة لساااتخدام اللاااوح التفااااعلي واتجاهااااتهم نحاااو اساااتخدامه فاااي التااادريس الصااافي(.رس ييالة
ماجستير غير منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
الزعب ييي ،ش يييخة محم ييد ص ييغير(.)8166أثااار برناااامج تعليماااي باساااتخدام السااابورة التفاعلياااة فاااي
التحصاايل الدراسااي لمااادة العلااوم لاادى تالميااذ الصااف الخااامس اإلبتاادائي بدولااة الكوياات (.رسييالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة الكويت ،الكويت.
زيتون ،عايش( .)6527تنمية اإلبداع و التفكير اإلبداعي ،عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.
س يرايا ،ع ييادل( .)8115تكنولوجياااا التعلااايم ومصاااادر الاااتعلم ،مفااااهيم نظرياااة وتطبيقاااات عملياااة،
الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.
سرور ،علي إسماعيل( ،)8166فاعلية نموذج إثرائي ثالثي البعد معتمد على تطبيقات التعلم
اإللكتروني في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف الثامن األساسي .مصر:

جامعة المنوفية.
سعادة ،جودت أحمد( .)8165تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية ،عمان :دار
الشروق للنشر والتوزيع.
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سيف الدين ،هدى برهان( .)8161كتيب تصحيح اختبار تورانس للتفكير االبتكاري ،جامعة الملل

بن عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية ،استرجعت بتاريخ،8167/68/85:متاح على

الموقعhttps://www.researchgate.net/publication/305426706:

الشوا ،هال محمد ،وعبداهلل ،هبه محمود( .)8115أثر استخدام استراتيجيتين للوسائط المتعددة

المحوسبة في القدرة على حل المشكالت الرياضية والتفكير اإلبداعي لدى طالبات المرحلة

األساسية في مدارس وكالة الغوث الدولية(،رسالة ماجستير غير منشورة) ،قسم المناهج وتكنولوجيا
التعليم ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية :غزة.
طاشييمان ،غييازي مرسييال(.)8161التفكياار اإلبااداعي فااي الدراسااات اإلجماعيااة ،عمييان :دار جليييس
الزمان للنشر والتوزيع.
الطيطي ،محمد حمد( .)8117تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ،ط ،2عمان :دار المسيرة.
العبادل يية ،عب ييد الحك يييم عثم ييان( .)8111أجهااازة فاااي تقنياااات التعلااايم الحديثاااة ،الع ييين :دارالكت يياب
الجامعي.
العرميطي ،مالك هياني( .)8165أثر اساتخدام الاتعلم النقاال واللاوح التفااعلي علاى تحصايل طلباة

الصااف السااابع األساسااي فااي مااادة الرياضاايات فااي األردن(،رسييالة ماجسييتيرغير منشييورة) ،الجامعيية
األردنية ،عمان ،األردن.
العواملية ،عصيام الجييدوع (" .)8161أثير برنييامج النظيام الييذكي لمعالجية المعرفيية " "RISKفيي تنمييية
مهيارات التفكيير اإلبيداعي والناقيد ليدى طلبية المرحلية األساسيية العلييا فيي األردن" ،دراساات الجامعااة

األردنية -العلوم التربوية.755- 742 ،42،

العياصرة ،وليد رفيق( .)8162مهارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت ،عمان :دار أسامة للنشر
والتوزيع.
الفنجري ،جنيفر محمد ( .)8168أثر اساتخدام اللاوح التفااعلي المترافاق ماع التقاويم الحقيقاي فاي
تعليم العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في تحصيلهم ودافعيتهم للاتعلم (.رسيالة ماجسيتير غيير
منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
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قنديل ،أحمد إبراهيم(.)8111التدريس بالتكنولوجيا الحديثة ،ط ،6القاهرة ،عالم الكتب.
الميوال ،عييال أحمييد محمييود(.)8162أثاار اسااتخدام اللااوح التفاااعلي فااي تحصاايل طلبااة الصااف الرابااع
األساسااااي فااااي الرياضاااايات و فااااي تفاااااعلهم اللفظااااي فااااي أثناااااء التاااادريس فااااي األردن( ،رس ييالة
ماجستيرغير منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
المييومني ،ناهييده عبييد النييور عبييدالرحمن(.)8164أثاار اسااتخدام العااوالم الفتراضااية ثالثيااة األبعاااد
والعوالم الحقيقية فاي كال مان التخيال العقلاي والتفكيار اإلباداعي والتحصايل الدراساي لادى طالباات

الصف العاشر األساسي في مادة الفيزيااء(،رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة) ،جامعية الشيرق األوسيط
عمان ،االردن.
نوفل ،محمد بكر ،وسعيفان ،محمد قاسم( .)8166دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي،
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
الهروط ،جعفر عبدالحميد عليي( .)8162أثر استخدام اللاوح التفااعلي فاي تحصايل طاالب الصاف

الخااامس األساسااي فااي مااادة اللغااة العربيااة واتجاهاااتهم نحااو اسااتخدامه(.رسييالة ماجسييتير غييير
منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
هي يواش ،دالل مص ييطفى عب ييداهلل ( . 8164دور اساااتخدام اللاااوح التفااااعلي فاااي تنمياااة المهاااارات

التعليميااة واتجاهااات طلبااة ومعلمااي المرحلااة األساسااية العليااا فااي ماادارس لااواء الجامعااة نحااوه
ومعيقات استخدامه (،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
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ملحق رقم (0

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

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

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

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

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

تعليمات الختبار:
عزيزي الطالب:
َّ
إن االختبي ييارات التي ييي بي ييين يي ييديك هي ييي اختبي ييارات التفكيي يير اإلبي ييداعي .الصي ييورة الشي ييكلية ((ب))
سييتعطيك هييذه االختبييارات الفرصيية لكييي تسييتخدم خيالييك فييي أن تفكيير فييي أفكييار وأن تصييوغها فييي

كلمات .ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة ،وانما تهدف إليى رؤيية كيم عيدد األفكيار التيي يمكين

أن تقييدمها ،وفييي اعتقييادي سييتجد َّ
أن هييذا العمييل ممتييع ،فحيياول أن تفكيير فييي أفكييار مثي يرة لالهتمييام
وغير مألوفة ،أفكار تعتقد أنت َّ
أن أحدا لم يفكر بها من قبل.

وعليييك أن تقييوم بثالثيية نشيياطات مختلفيية ولكييل نشيياط وقتييه المحييدد ،ولييذلك حيياول أن تسييتخدم

وقتك استخداما جيدا ،اعمل وبأسرع ما تستطيع ولكن دون تعجل.

واذا لم يكن عندك أفكار قبيل أن ينتهيي الوقيت ،انتظير حتيى تعطيى ليك التعليميات قبيل أن تبيدأ

بالنشيياط التييالي وهكييذا .إذا كييان لييديك أييية أسييئلة بعييد البييدء ال تتحييدث بصييوت عييال ،ارفييع إصييبعك
وستجدني بجانبك ألحاول اإلجابة عن سؤالك.
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النشاط األول :بناء الصورة
الوقت المحدد 10:دقائق
يوجددد فددي أسددفل هددذه الصددفحة شددكل مددنحن مظلددل بالسددواد ،فكددر فددي صددورة أو
موضوع ما يمكن أن ترسمه بحيث يكون هذا الشكل المظلل جزء منه.
حاول أن تفكر في صورة لم يفكر بها أحدد مدن قبدل ،وتدابع فدي تقدديم أفكدار جديددة
إلى فكرتك األولى ،وذلك لكي تجعل منها قصة مثيدرة بقددر المسدتطاع ،وعنددما تكتمدل
الصورة ابحث عن ذكي لها ،ودونه في أسفل الصفحة في المكان المعد لذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النشاط الثاني :إكمال الصور
الوقت المحدد 10:دقائق
أمامك اآلن مجموعة مكونة من عشر أشكال ،حاول إكمال هذه األشياء عن طريد
رسم أشياء أو صور لم يسبقك إليها أحد من قبل ،وحاول جعل هذه الرسدوم تحكدي عدن
قصة شيقة بقدر المستطاع وذلك عن طري إضافة أفكار جديددة .ثدم بعدد اتنتهداء ضدع
عنوان مناسب لكل من هذه الرسومات وضعه في المكان المناسب
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النشاط الثالث :األشكال المتكررة
الوقت المحدد 10:دقائق
فكر في عدد من الصور أو األشكال باستخدام الدوائر الموجودة أدناه ،بحيث تكون
موضوعا ذات معنى لكل صورة ،أضف خطوطا حسبما ترغب داخل الدوائر أو
خارجها أو داخلها وخارجها معا لترسم الصورة أو الشكل الذي ترغب به.
حاول أن تفكر في أشياء لم يفكر فيها أحد غيرك .ارسم أكبر قدر ممكن من
الصور أو المواضيع .اجعل كل صورة أو موضوع يعبرعن شكل كامل ومثير بقدر
ما تستطيع اكتب عنوانا تحت كل موضوع أو صورة.
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انتهى االختبار
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ملحق رقم (8

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 الفعليييةالتي ظهرت من أداء عينة الدراسة كاآلتي:
نسبة تكرار الستجابة
( )%5فأكثر

درجة األصالة
صف ار

() %4.99 - %4

1

() %3.99 - %3

8

() %2.99 - %2

2

() %1.99 - %1

4

أقل من ( ) %1

5

طريقة تصحيح النشاط الثاني:
 العنوان مهم لمتابعة التصحيح حيث ال يصحح شكل بغير عنوان. -ليس للعنوان درجة لكن الرتباط العنوان مع الشكل أهمية في متابعة التصحيح.
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 تصااحيح األصااالة :تقييدر درجيية األصييالة علييى أسيياس نييدرة االسييتجابة .و النييدرة هنييا تنسييب إلييىاالستجابات الفعلية التي ظهرت من أداء عينة الدراسة كاآلتي:

نسبة تكرار الستجابة
( )%5فأكثر

درجة األصالة
صف ار

() %4.99 - %2

1

أقل من ( ) %2

8

 تصحيح الطالقة :يجب مراجعة االستجابات قبل البدء في تصحيح االختبار و ذلك لتحديد: 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. يجب عند تحديد درجة المرونة أن نضع في االعتبار أن الرسم الذي أنتجته الطالبةينتمي إلى أحد الفئات في الفئات التي تم حصرها.
 تعطى درجة واحدة لكل فئة من الفئات التي أجابت عليها الطالبة. -تحسب درجة المرونة بجمع عدد الفئات التي استجابت لها الطالبة.
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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. يجب أن تكون الدائرة أو الدوائر المستخدمة في تكوين شكل ما من صميم الشكل. تصحيح األصالة :تقدر درجة األصالة على أساس ندرة االستجابة .و الندرة هنا تنسبإلى االستجابات الفعلية التي ظهرت من أداء عينة الدراسة كاآلتي:
نسبة تكرار الستجابة
( )%10فأكثر

درجة األصالة
صف ار

() %9.99 - %5

1

() %4.99 - %2

8

أقل من ( ) %2

2

 تصحيح الطالقة :يتم حساب درجة الطالقة بجمع عدد األشكال المكملة والتي خضعتللشروط التي ذكرت في النشاط الثاني وتحسب درجة الطالقة كما في النشاط الثاني بعد
االستجابات التي لها صلة بالمثير.
 تصحيح المرونة :تعطيى درجية واحيدة لكيل فئية مين فئيات المرونية تتبيع نفيس خطيوات تصيحيحالمرونة في النشاط الثاني.
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 فييي النشيياط الثالييث درجييات تشييجيعية تحسييب علييى تجميييع أكبيير عييدد للييدوائر فييي الشييكل الواحييدعلى النحو كاآلتي:
الدرجة التشجيعية

عدد الدوائر المجمعة
3-5

5درجات

6-10

10درجات

11-15

 15درجة

+106

 20درجة

جميع الدوائر في شكل واحد

 25درجة

تجمع الدرجة التشجيعية في كشف ورقة التصحيح مع األصالة للنشاط الثالث.
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ملحق رقم (3
تحليل محتوى لوحدة اإلنشاءات الهندسية
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ملحق رقم (4

الخطة التدريسية وفق استخدام اللوح التفاعلي لوحدة اإلنشاءات الهندسية
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ملحق رقم (5

صور لنشطة أثناء تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية.
 -نشاط :إنشاء عمود على مستقيم من نقطة معلومة خارجه بالفرجار.
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 -نشاط :تنصيف زاوية باستخدام الفرجار.
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ملحق رقم(6

أدوات التفاعل مع برمجية  StarBoardالرئيسة ووظائفها
على اللوح التفاعلي
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ملحق رقم (7

كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط لوزارة التربية والتعليم.
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ملحق رقم (2

الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم لمديرية التعليم
الخاص.
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ملحق رقم (9
الخاصة.
كتاب تسهيل المهمة من مديرية التعليم الخاص لمديري المدارس
ّ

