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في تنمية مهارات التفكير  ((Todo Mathتودو ماث  تطبيق إستخدامفاعلية 
 في مادة الرياضيات ةاألساسيلدى طلبة المرحلة  اإلبداعي
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 العميشاتعلي بشرى يوسف 

 شرافإ
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 الُملَخص

( في تنمية Todo Math) ماث تطبيق تودو إستخدامقياس فاعلية  إلىهدفت الدراسة 
ستخدم المنهج شبه ا  ة في مادة الرياضيات. و األساسيمهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة 

نت عينة الدراسة من ) ( طالبًا وطالبة من طلبة الصف الثاني في مدرسة الكلية 52تجريبي، وَتكو 
العينة بالطريقة القصدية،  إختيار، تم 2018/2019العلمية اإلسالمية من الفصل الثاني لعام 

بة تم تدريسها بتطبيق ( طالًبا وطال26) مجموعتين: األولى تجريبية تكونت من إلىوزعت العينة 
( طالًبا وطالبة والتي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية، 26) ماث والمجموعة الضابطة من تودو

( فقرة وزعت على مهارات التفكير 32) عدت بطاقة المالحظة مكونة منأولتحقيق أهداف الدراسة 
ا وثباتها. وأظهرت النتائج لتأكد من صدقهتم اة )الطالقة والمرونة واألصالة( األساسياإلبداعي 

مجموعتي الدراسة  متوسطات أداء( بين a≤0.05عند مستوى ) إحصائيةداللة وجود فروق ذات 
)الطالقة والمرونة واألصالة( لصالح  على بطاقة المالحظة المبنية على مهارات التفكير اإلبداعي

(، (Todo Mathتطبيق تودو ماث  إستخدامالمجموعة التجريبية التي درست مادة الرياضيات ب
( بين متوسطات درجات الطلبة تعزى a≤0.05عند مستوى ) إحصائيةداللة  عدم وجود فروق ذات

( في مادة الرياضيات، Todo Math) تطبيق تودو ماث إستخداملمتغير الجنس. وأوصت الدراسة ب
 لما له من فاعلية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

ة، األساسيالمرحلة  (،Todo Math) مفتاحية: التفكير اإلبداعي، تودو ماثالكلمات ال
 الرياضيات.
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Abstract 

The current study aimed to measure the effectiveness of using (Todo math) 

application in developing the creative thinking skills in the primary school in math 

subject. The method of semi experimental was used, as the sample was consisted of (52) 

students, in the second semester of the academic year 2018/2019 from Islamic 

Education College, in purposive method. The sample was distributed for two groups: 

first one is experimental group, which consisted of (26) students who learned by using 

Todo math, and the second one is a control group which consist of (26) students, who 

learned by ordinary way. To achieve the study objectives. a comment card prepared 

consisting of (32) paragraph, distributed to the basic creative thinking skills (fluency, 

flexibility and originality) to be sure of its sincerity and stability. The study revealed 

that there are statistically significant differences at level (a≤0.05) among the average 

performance of the study groups on Observation card based on creative thinking skills 

(fluency, flexibility and originality) in favor of the experimental group who learned the 

mathematics using Todo Math application, and there are no statistically significant 

differences at level (a≤0.05) among the average scores of students attributed to the 

gender variable. 

The study recommends to use Todo math in developing the skills of creative thinking 

for students in the primary stage in Math. 

Keywords :Creative thinking, Todo Math App, Primary stage, Mathematics. 
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 فصل األولال
 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 المقدمة

التطور التقني وتطور االتصاالت، واالنتشار الكبير لإلنترنت، وانتشار الحواسيب  ساعد

المعلومة  إيصالواألجهزة اللوحية في تطور العملية التعليمية التعلمية؛ مما ساعد المعلم على 

 للطلبة بطريقة سلسة ومشوقة وجذابة.

فقد كان المعلم في السابق هو أساس العملية التعليمية فهو الُملقن وهو مصدر المعلومة، إال 

حقل التعليم، أصبح للطالب دورًا فعال في العملية التعليمية التعلمية،  إلىأنه مع دخول التكنولوجيا 

لمكانية والزمانية، كما أصبح المعلم مرشًدا وموجًها، نتجه لما قدمته التكنولوجيا من كسر للحواجز ا

والسهولة الكبيرة في نقل خبرات اآلخرين؛ مما ساعد المعلم في حل المشكالت وتحسين األنشطة، 

تقانولكن هذا التطور تتطلب من المعلم أن يقوم بتطوير مهاراته، و  النماذج واألساليب  إستخدام ا 

 (.2017، )العياصرةالتعليمية الحديثة والمقطورة التي تساهم في تطوير مهارات الطالب 

لذا تتطلب المرحلة الحالية توظيف التكنولوجيا بما تضمنه من وسائط متعددة وتطبيقات 

ذكية، ومعلومات متنوعة في العملية التعليمية التعلمية، ويؤكد ذلك قول بعض التربويون بأن 

يسهم بشكل كبير التكنولوجيا يدعم عملية التعلم، ويفرزها عن طريق ممارسة األنشطة مما  إستخدام

  (.2013)سالمة،  تنمية مهاراته إلى وللمفاهيم إضافةفي فهم الطالب للحقائق 

التكنولوجية الحديثة في العملية  استخدام( بأن 2017) وعبد العليموفيما يرى دريويش 

التعليمية تسهم في زيادة أعداد المتعلمين، وتساعد المعلم على مواكبة النظرة التربوية الحديثة، فإنها 

 مساحة واسعة من التعلم الذاتي. إلى إضافةبذات الوقت توفر للمتعلم مصادر تعليمية بديلة، 
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وتعليم مهارات التفكير خاصة لدى الطلبة،  إال أن بعض التربويون قد أوصوا بضرورة تطوير

واستثمار عقولهم من خالل التفكير اإلبداعي، وليس فقط ملء عقول الطلبة بالمعلومات إذ يقع 

على عاتق المعلم تنمية عقول الطلبة وتنمية مهارات التفكير المتعدد لديهم حتى يستطيع المتعلم 

يجادتوليد األفكار و   (.2013، ه )أبوجادو ونوفلالحلول المختلفة بمفرد ا 

اإلبداعي يشمل جميع الميادين العلمية وخاصة التربوية منها. فإن  أن التفكير إلىونظًرا 

للتطوير، فهو يساعد على حل المشكالت في أي ظرف وفي  األساسيالتفكير االبداعي المحرك 

تكلف في األداء وبالتالي  أو، نظرًا لكونه نابعًا من داخل الفرد دون تصنع وحرفية إتقانبأي زمان 

 (.2015جمعة،  بوأ) مميًزا في الحضارات تغيرايعطي 

كما أنه للتفكير االبداعي دور مميز وخاص في مرحلة الطفولة المبكرة؛ فهو يثير عقل 

المتعلم بما لديه من شغف في البحث عن المعلومة، وبما لديه من حب لالبتكار والتجريب 

ه ألشياء جديدة يسارع باطالع اآلخرين من باب مشاركة إكتشافواللعب، وبالتالي عند  ستقصاءواإل

  (.2018، )البلهان المعرفة

وليس هناك أدنى شك في األسلوب القديم في تدريس الرياضات لم يعد مناسًبا للعصر الذي 

سلوب شيق وممتع نعيشه اليوم، فالتكنولوجيا المتطورة قدمت أساليب حديثة لتدريس الرياضيات بأ

خاصًة وأن تدريس مادة الرياضيات يتطلب تنوًعا في األساليب  (.2011، وجذاب )أبو أسعد

التكنولوجيا في  إستخدامومراعاة إلدراك الطلبة، ومراعاة أنماط التعلم عند الطلبة، وبالتالي فإن 

ن صور مرئية لها، فهي تعليم مادة الرياضيات؛ يتيح للطالب التركيز على األفكار والمفاهيم وتكوي

لديهم، كما تساعدهم على تنمية التفكير المنطقي، خاصًة وأن الصورة  كتشافتنمي مهارة اإل

  (.2018، )إسحاق ات بين أفرع الرياضياترتباطالذهنية تساهم بشكل كبير في فهم أعمق لإل
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م يق االهتمايتبين لنا مما سبق تبين أنه على المعلم تحفيز التفكير لدى المتعلم، عن طر 

 إستخدامعامة والتفكير اإلبداعي بصورة خاصة، وذلك  بعوامل التفكير المتعددة بصورة

الحلول المختلفة وتوليد  إيجادالتعليمية التي تنمي مهارات التفكير لديه وتساعده على  ستراتيجياتاإل

األفكار الجديدة، وقد اسهمت التكنولوجيا المتطورة بأن قدمت تطبيقًا ينمي مهارات التفكير اإلبداعي 

ة )الطالقة، والمرونة، واألصالة( كما تنمي مهارات التفكير المنطقي لدى األساسيلدى طلبة المرحلة 

أفكار جديدة، وحل  إلىعد المتعلم في التوصل )تودو ماث( إذ يسا المتعلمين، ويدعى هذا التطبيق

المشكالت ويستدعي افكارًا فاعلة كما يقدم المحتوى التعليمي بأسلوب شيق وممتع وجذاب بعيًدا 

 (.2018، عن الروتين والتقليد، ويستخدمه  أكثر من خمسة ماليين طفل حول العالم )اينوما

 مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في أن معلم الرياضيات أصبح يبحث عن أداة تساعده في تنمية 

التعليمية التعلمية،  العملية التطبيقات تعزز إستخدامالتفكير اإلبداعي لدى الطلبة، خاصًة  وأن 

 O’Reilly (2015)ل وتزيد من فاعليته في الغرفة الصفية وخارجها، فقد أوصت دراسة أوري

تعلم اإللكتروني والتطبيقات التعليمية نظًرا ألنها تعمل كمساعد يقوم بتنمية مهارات ال إستخدامب

دراسة أبوناجي والمليجي ومنصور وأحمد  أوصتالمتعلم المعرفية واألدائية والتعلم الذاتي، كما 

( باالهتمام بالتطبيقات التعليمية؛ لما تحتويه من برامج تعليمية متعددة  تساهم في تنمية 2015)

( وزارة التربية والتعليم 2016) ذلك فقد أوصت غانم إلىبعض المهارات لدى المتعلم، إضافًة 

 استخدامثقيف الكادر اإلداري والتعليمي عن طريق التطبيقات التعليمية، وضرورة ت إستخدامبأهمية 

 التطبيقات التعليمة، وتدريب الكادر عليها.
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( اجراء المزيد من األبحاث والدراسات في جوانب تنمية 2016الق، )كما أوصت دراسة الس  

التفكير اإلبداعي، والتدرب على حل المشكالت بطرق ابداعية، واجراء دراسات حول فاعلية البرامج 

 التدريبية وتعميم البرامج التدريبية على مناطق تعليمية مختلفة ومتنوعة. 

( 2019) انفيما أوصى المؤتمر العربي الثالث للتفكير واإلبداع واالبتكار، الذي أقيم في عم  

ستخداماإلبداعي عند المتعلم، و  بالعناية بالتفكير تشجع على التفكير اإلبداعي من  إستراتيجيات ا 

ر الطفل، وتعميم هذه الطرق والمهارات في المناهج التربوية في مدارسنا وجامعاتنا نعومة أظفا

أيًضا، إذ تعتبر هذه العملية أساسية في بناء القدرات العقلية وتنمية الملكات الذهنية، وبناء جيل 

 مبدع ومفكر.

من عن التفكير اإلبداعي  (Ziadat & ALZiyadat,2016وفي دراسة زيادات والزيادات )

خالل العمل في مجال التعليم للصفوف الدراسية األولى، أوصى المعلمين باالهتمام بالجانب 

ستقصاءالفكري عند المتعلم، و   مهارات التفكير اإلبداعي وأهمها: الطالقة، والمرونة.  ا 

ة؛ تنمي قدرات المتعلم الفكرية، األساسيوتعد مادة الرياضيات مادة رئيسية لطلبة المرحلة 

وسائل تعليمية محفزة وفاعلة تثير تفكير ودافعية الطلبة، وترفع توقعات الطالب مما يزيد من  وهناك

مادة الرياضيات وزيادة مهارات التفكير اإلبداعي مثل دراسة  والمعرفي فيتحصيله العلمي 

 (.2018،)حمدان

لوجيا بضرورة توفير تجهيزات الغرف الصفية بالتكنو  (2017) دراسة الونوس أوصت فيفقد 

سي الرياضيات لتوظيف التكنولوجيا بما يتناسب مدر  الحديثة في التعليم لمادة الرياضيات، وتأهيل 

 مع طرق التدريس الفعالة، مما يجعل المتعلم مكتشًفا صغيًرا قادًرا على تنمية تفكيرُه ابداعيًا.
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اإلبداعي ة في تنمية مهارات التفكير األساسيوعلى المعلمين البدء مع طلبة المرحلة 

ة هم اللبنة األولى في التعليم التي األساسيوباألخص في مادة الرياضيات؛ ألن طالب المرحلة 

 في عملها معلمةسيكمل الطالب عليها دراسته في باقي المراحل الدراسية، ومن مالحظة الباحثة 

ة في مادة الرياضيات، مما دفع األساسية شعرت بضعف عند طلبة المرحلة األساسيللمرحلة 

تطبيق تعليمي في مادة الرياضيات ينمي مهارات التفكير اإلبداعي،  إستخدام إلىالباحثة التطرق 

بدائل  إيجادع الطلبة على التعلم، وتوليد عدد المحدود من األفكار، مما يسهل على المتعلم يوتشج

 للمشكلة وربطها ببعضها البعض.

( enuma) (، وتقول شركة اينوماTodomath.comدو ماث )ويدعى هذا التطبيق تو 

المنتجة لهذا التطبيق، بأن البرنامج صمم من قبل خبراء وأخصائيون في مراكز ابحاث وتعليم 

العلوم والتكنولوجيا من جامعة كاليفورنيا، خبراء في الحاسوب، وخبراء في التربية والتربية الخاصة، 

 lunchالتطبيق يعتبر بدياًل ألوراق عمل الرياضيات وقد نال جائزة ن وخبراء باللغة إذ ذكر الموقع أ

education & kids  وجائزةParent choice Gold award  وجائزةSiia Codie  ويستخدم

 STEM (,Science, Technologyالتعليم المختلفة مثل استراتيجية استراتيجياتالتطبيق 

Engineering ,Mathematic)، في  تالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيا بين والتي تجمع

هذا التطبيق ويُّمِكُن المتعلم من الحل بطالقة وبثقة، ويدعم التعلم الذاتي، وقد ُصِمَم حل المشكالت 

والحركة ذين يعانون من مشاكل في الذاكرة بأن يكون لجميع األطفال؛ األطفال األصحاء وال

في الواليات المتحدة وفي  1677067تخدمين ما يقارب والتوحد. إذ كان متوسط عدد المس

   ة متماشًيا مع عمر الطفل ومستوى مهارتهاألساسيبريطانيا؛ ألنه يبني مهارات الرياضيات 

 (.2019)اينوما، 
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( في المؤتمر العالمي Seol,Lee&park,2016وفي دراسة قام بها سول و لي وبارك )

(، فقد عرضت الدراسة Todo Mathالتعليمية تطبيق تودو ماث )حول وسائل اإلعالم والتكنولوجيا 

تطبيق تعلم الرياضيات المتنقل في الفصل الدراسي وهو تودو  استخدامتصورات المعلمين حول 

ة، للطلبة  األساسي(، وأشارت الدراسة أنه ُيغطي مفاهيم ومواضيع الرياضيات  Todo Mathماث)

مصغرة تدعم تعلم الطالب لمعارف ومهارات الرياضيات  لعبة 40سنوات، ويوفر 8 إلى 3من عمر

األولية في وقت مبكر، ويعمل التطبيق على تحسين التدريس داخل الفصول الدراسية، وكان أغلب 

المعلمين لهم اتجاه ايجابي تجاه هذا التطبيق في الرياضيات، وأوصت الدراسة  في المؤتمر 

اة تعليمية تكميلية في الفصل الدراسي، وألنه يغطي المنهج المعلمين لهذا التطبيق، ألنه أد استخدامب

نشاط رياضي ممتع يستطيع بناء  700الذي يتعلمه الطفل ويضم أكثر من  األساسيالدراسي 

 مهارات الطفل الرئيسية، ويستطيع ان يستخدمها الطفل داخل وخارج المدرسة.

 ف الدراسة وأسئلتهاهد

( في تنمية مهارات Todo Mathفاعلية تطبيق تودو ماث )قياس  إلىهدفت الدراسة الحالية 

ة في مادة الرياضيات من خالل االجابة عن األسئلة األساسيالتفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة 

 اآلتية: 

 ( في تنمية مهارات التفكير اإلبداعيTodo Math) تطبيق تودو ماث إستخدامما فاعلية  -

 في مادة الرياضيات؟     األساسي طلبة الصف الثاني )الطالقة، المرونة، األصالة( لدى

( في تنمية مهارة الطالقة على طلبة Todo Math) تطبيق تودو ماث إستخدامما فاعلية  -

 في مادة الرياضيات؟ األساسيالصف الثاني 
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( في تنمية مهارة األصالة على طلبة Todo Math) تطبيق تودو ماث إستخدامما فاعلية  -

 في مادة الرياضيات. األساسيالصف الثاني 

ي تنمية مهارة المرونة على طلبة ف (Todo Math) تطبيق تودو ماث إستخدامما فاعلية  -

 الصف الثاني في مادة الرياضيات؟

( بين استجابة الطلبة a≤0.05)داللة  عند مستوى إحصائيةفروق ذات داللة  يوجدهل  -

( في تنمية مهارات التفكير Todo Mathفاعلية تطبيق تودو ماث ) التجريبية لدرجةالمجموعة 

 اإلبداعي تعزى لمتغير الجنس؟    

 الدراسة اتفرضي

 اآلتية: اتالفرضي اختبار إلىالباحثة  قامت بتحديدهاسعت هذه الدراسة التي 

بين متوسطات درجات ( α≤0.05)داللة  عند مستوى إحصائيةال يوجد فروق ذو داللة -

 البعدي في التطبيق (الطريقة االعتيادية) والضابطة (Todo Math) المجموعة التجريبيةطلبة 

 التفكير اإلبداعي.مالحظة لبطاقة 

بين متوسطات درجات  (α≤0.05)داللة و داللة إحصائية عند مستوىال يوجد فروق ذ-

بيق في التط( االعتيادية الطريقة) والضابطة (Todo Math) داللة التجريبيةطلبة المجموعة 

 اقة مالحظة مهارة الطالقة.لبطالبعدي 

بين متوسطات درجات  (α≤0.05)داللة ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى -

 البعدي في التطبيق( الطريقة االعتيادية) والضابطة (Todo Math) طلبة المجموعة التجريبية

 مهارة األصالة.مالحظة لبطاقة 
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بين متوسطات درجات  (α≤0.05) داللةفروق ذو داللة إحصائية عند مستوى ال يوجد -

 البعدي التطبيقفي  (الطريقة االعتيادية) والضابطة (Todo Math) طلبة المجموعة التجريبية

 لبطاقة مالحظة مهارة المرونة

 أهمية الدراسة

 تمثلت أهمية البحث في قسمين نظرية وتطبيقية، على النحو التالي:

 األهمية النظرية للبحث فيما يلي:تكمن 

  من:تتبع أهمية الدراسة 

في التدريس  البرامج الحديثة( بصفته من Todo Mathماث ) تطبيق تودو استخدام أهمية -

 ة.                                         األساسيواألساليب الحديثة في تعليم وتطوير مهارات الرياضيات 

اإلبداعي في ر ( في تنمية مهارات التفكيTodo Mathتطبيق تودو ماث )بيان فاعلية   -

 ة.األساسيالرياضيات 

بعض التوصيات التي قد تفيد المعلمين والقائمين على التعليم في وزارة التربية  إلى الوصول  -

 باحثين ومعلمين ومشرفين في التوجيه والتدريس. من:األردن  والتعليم في

 التطبيقية للبحث فيما يلي:تكمن األهمية 

 في تطوير وتنمية مهارات في الرياضيات عند الطلبة. Todo Mathماث  تطبيق تودو توظيف -

 ة.األساسيالتكنولوجيا في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة  إستخدام -

وضرورة االعتناء ة األساسيبراز أهمية برمجية الكترونية في مادة الرياضيات، وخاص بالمرحلة إ -

   بها بصفته تطبيق حديث في التدريس.
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سهامها في تطوير طرق التدريس في مادة الرياضيات، بحيث يستطيع اكتساب مهارات مختلفة إ -

 ا. إتقانبشكل أسرع وأكثر 

 حدود الدراسة

 تتميز حدود الدراسة في: 

في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف جمع األعداد  وعية: يتضمن موضوعالموض الحدود -

 .األساسيالثاني 

 .األساسيالبشرية: اقتصرت الدراسة على طلبة الصف الثاني  الحدود -

 الحدود المكانية: مديرية التعليم الخاص قصبة عمان، مدرسة الكلية العلمية االسالمية. -

 .2018/2019الحدود الزمانية: تم اجراء الدراسة الفصل الثاني من العام  -

 الدراسةمحددات 

ة اوبطبيعة أدطلبة الصف الثاني مجتمعها ودرجة استجابة أفراد تتحدد نتائج هذه الدراسة ب

ذ يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمعات المشابهة لها في إ، المالحظة( )بطاقة الدراسة

 ومعامالت ثباتها وموضوعية المستجيبين. هاووفق متغيرات اداتهاضوء صدق 

 مصطلحات الدراسة

 المصطلحات والمفاهيم منها:  الحالية بعضتحددت الدراسة 

  ة، الفاعلية، الرياضيات.                                                     األساسياإلبداعي، المرحلة  (، التفكيرTodo Math) تطبيق تودو ماث

"هو تطبيق رياضي آمن وجذاب لألطفال ينمي  :(Todo Math) تودو ماثوعرف تطبيق 

قدرات التعلم المختلفة وتوافق المعايير التعليمية الرياضية وأفضل الممارسات وبعناية خاصة من 
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نشاط رياضي مهاري ويغطي  700الصف الثاني ويضم أكثر من  إلىمرحلة ما قبل الروضة 

 (. enuma, 2018) المنهج الدراسي"

بارة عن تطبيق الكتروني تفاعلي خاص بمادة الرياضيات استخدمته هو ع :ويعرف اجرائًيا

ة في الرياضيات بطريقة األساسية، ويقدم المهارات األساسيالباحثة في الدراسة على طالب المرحلة 

 تكنولوجية ممتعة وجذابة يساعد على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.

"ظاهرة ذهنية متقدمة يعالج فيها الفرد  :Creative thinkingالتفكير اإلبداعي  ويعرف

والخروج األشياء، والمواقف والخبرات والمشاكل بطريقة فردية غير مألوفة، وبوضع حلول سابقة 

 (.2013، جديد" )قطامي بحل

استخدمته الباحثة لُيمكن الفرد من التفاعل مع  منظمأنه نشاط ذهني  ويعرف اجرائًيا:

 إلىحل للمشكلة بطرق مختلفة  والوصول إلىالمشكلة بطريقة تولد األفكار اإلبداعية،  أوالمهارات 

 نتاج جديد تناسب مستواه العمري. إلىأن يصل 

"أنها مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة  : Effectivenessالفاعليةوُتعرف 

 (. 2015، التجريبية باعتبارها متغيًرا مستقاًل في أحد المتغيرات التابعة")السعيد

هي القدرة على تحقيق وانجاز نتائج علمية مميزة مع ترك أثر في المكان  وُيعرف اجرائًيا:

 داعي.بطريقة تفاعلية تستطيع من خاللها تنمية التفكير اإلب

وأساسًا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية  للتعليم: هي قاعدة ةاألساسيالمرحلة  عرفت

تحقيق األهداف العامة  إلىالقدرات والميول الذاتية وتوجيه الطالب في ضوئها وتهدف هذه المرحلة 
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عداد المواطنللتربية  في مختلف جوانب شخصيته الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية  وا 

 (2019التربية والتعليم األردني،  وزارة) واالجتماعية

لتعليم األطفال تتراوح أعمارهم بين سن السادسة حتى  مرحلة"هي ة الدنيا األساسيالمرحلة 

 (.2018، سن العاشرة )وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

سنوات، ويكون فيها ذهن  6هي المرحلة األولى في المدرسة من عمر  :يعرف اجرائياً و 

ة، وقدرته على استيعابها األساسيالستقبال المعلومات  ومستعدالمتعلم خالي من أي شوائب، 

وفهمها، بطريقة يحددها المعلم، وألغراض هذه الدراسة تم تحديد الصف الثاني من المرحلة 

 ة.األساسي

: "هو علم الدراسة المنطقية لكم األشياء، وكيفها (Mathematic)الرياضيات  وعرف

 للقضايا واألنظمة الرياضية" التسلسليةأنه علم الدراسة المجردة البحتة  كماوترابطها، 

 (.2010_،أسعد)أبو 

يساعد المتعلم على التحليل الدقيق والتعليل الواضح؛  منطقيهو علم  :ويعرف إجرائياً 

ة للصف األساسيوباألخص في المرحلة  وبأنماط مختلفةالحل بطرق تفكير ابداعية  إلىللوصول 

 الثاني.
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 نيالفصل الثا
 النظري والدراسات السابقة األدب

إذ  الدراسة،عرضًا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  هذا الفصليتناول 

التطبيقات  إستخدام والتطبيقات ودواعيالنظري على مفهوم تكنولوجيا التعليم  األدبيشتمل 

اشتمل أيضًا على مفهوم التفكير  والحاسوب، كماوالحاسوب في التعليم، وميزات التطبيقات 

 .ومعوقاتهاإلبداعي ومهاراته 

 النظري  األدبأول: 

ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر المعلومات وسهولة الحصول عليها، وكما 

التي أصبحت  والتطبيقات التعليميةأصبح التعليم متوفًرا في كل مكاٍن وزمان عن طريق البرامج 

متوفرًة وبالمجان في معظم األحيان نتيجة لثورة االتصاالت وتطور أجهزة الحاسوب وتطور األجهزة 

ية، وبالتالي أصبح المعلمين يبحثون عن كل جديد يساعد في تطوير العملية التعليمية فأخذوا الذك

الحديثة، والبرامج، والتطبيقات الذكية، التي تساعده، في العملية  ستراتيجياتيبحثون عن اإل

 التعليمية وبالتالي تنمي تفكير المتعلم ليفكر بطريقة إبداعية.

( أن التعليم تأثر بالثورة التي حدثت في مجال 2017، ريويشفقد أشار )عبد العليم والد

التكنولوجيا التعليمية، فغيرت أساليب التعلم والتعليم، ودور المعلم والمتعلم، وتأثرت المناهج بأهدافها 

ومحتواها وأنشطتها وبتقديمها وعرضها، وظهر لدينا العديد من أنواع التعلم والتعليم مثل التعليم 

التعلم عن بعد، الوسائل المتعددة، المقررات اإللكترونية، رحالت الويب، المتاحف  اإللكتروني،

االفتراضية، الحوسبة السحابية وغيرها من التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم، كما انتشرت 

األجهزة اللوحية مؤخًرا، والتي حلت في أغلب األوقات مكان الحاسوب وتم دمجها بالمحتوى 
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الجهاز اللوحي ذاته،  أونقل المادة التعليمية، واعادة عرضها على شاشة العرض الدراسي؛ ل

 وصممت هذه التطبيقات من مختصين وخبراء بهذا األمر.

 إستخدامكما ظهر العديد من الوسائل واألساليب الحديثة في التعلم، والتي تركز على 

قات التعليمية التي يمكن من خاللها تقديم التكنولوجيا الحديثة في التعلم بجميع أشكالها ومنها التطبي

المعلومات وتخزينها، مما يتيح الفرصة للمتعلم من أن يكتشف بنفسه حلول مسألة من المسائل 

 (.2015، نتيجة من النتائج )سعادة والسرطاوي إلىوالوصول 

أن التكنولوجيا في التعليم يساعد على أداء أدوار متعددة  إلى( فقد أشار 2014أما سالمة )

ستراتيجياتالمحتوى التعليمي بأنماط و  إيصالالقدرة على  التعليم، ومنهافي  مختلفة ومتنوعة مثل:  ا 

 والمحاكاة. والممارسات والحوار المحاكاة، التدريبالخصوصي  التربوية، التعليماأللعاب 

جيا أصبحت في التربية من الطرق المنهجية في التفكير ونستنتج مما سبق أن التكنولو 

 اإلنساني، ونستطيعوالممارسة وأنها تعد نظاًما متكاماًل نستطيع من خالله تحديد المشكلة في التعلم 

تحليلها وتنفيذها وتقويمها لتحقيق األهداف التربوية وادارة مصادر التعلم وتطورها وتعد تكنولوجيا 

 ن تكنولوجيا التربية. التعليم نظام فرعي م

 التكنولوجيا والتطبيقات في التعليم

بأنها عبارة عن  (:ICT) ( تكنولوجيا المعلومات في التعليم2015عرف العبيد والشايع )

طيف واسع من التقنيات: كالحواسيب اآللية، وأنظمة المعلومات، وبيئات التعلم االفتراضية، واجهزة 

السمع بصرية، وغيرها من الوسائط التي تتيح امكانية التواصل ونشر المعلومات، والهدف منها 

 ا.التكنولوجي إستخدامتطوير وتحسين وتجويد العملية التعليمية عن طريق 
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تخزين المعلومات وعرضها عن على  الذكية:ويقصد بالتعليم عن طريق الحاسوب واألجهزة 

المعرفة بنفسه، مع صياغة التعريفات والتوصل  إكتشافالشاشة مما يتيح الفرصة للمتعلم 

ات الذاتية، واستقبال ختبار للتعميمات والتمرن على المهارات من خالل القيام باألنشطة، وعمل اإل

 (.2017ية الراجعة الفورية )الدريويش وعبدالعليم، التغذ

بأنها مجموعة من التطبيقات اإلنتاجية، وتقدم للمدارس  :التطبيقات التعليمية توقد عرف

مكانية الوصول  عشرات األدوات التعاونية  إلىوالجامعات والمتعلمين، وهي مصممة وفق معايير، وا 

 عن طريق خدمة التخزين أو، ل اإلنترنت مباشرةل إليها من خالالتي تدعمها، وسهولة الوصو 

(Wilson,2016.) 

 التطبيقات والحاسوب في التعليم: إستخدامدواعي 

 (، فإن الحاسوب ضرورة تعليمية لعدة أسباب منها:2013سالمة ) إلىووفًقا 

اإلمكانات الهائلة التي يتميز بها الحاسوب، ودخوله كافة مجاالت الحياة: الطب، التربية، 

ه في مجال التعليم، والعمل على تهيئة ستخدامالهندسة، العلوم مما أصبح ضرورة قصوى إل

ممكنة في ظل الجهد  المتطورة، وتكلفتهاالمدرسة ودمجها لمتعلميها مع المجتمع ووسائل اإلعالم 

 (.2013، )سالمة هاإستخداموسهولة المبذولة، 

التكنولوجيا في التعليم  إستخدامهناك ضرورة في  ( أن2015) وأشار سعادة والسرطاوي

 لألسباب التالية: 

تنمية المهارات المعرفية العقلية العليا مثل التفكير وحل المشكالت وجمع البيانات وتحليلها  -

 وتركيبها. 



15 
 

 لمشكالت صعوبات التعلم.  الحلول إيجاد -

 المعرفي وتدفق المعلومات. االنفجار -

 السرعة في الحصول على المعلومات. إلىالحاجة  -

 في أداء األعمال والعمليات الرياضية المعقدة. تقانالمهارة واإل إلىالحاجة  -

ستخداممهارة لتشغيله و  أوال يتطلب معرفة متطورة  هاإستخدامن إ -  ه.ا 

 حاسوب والتطبيقاتمزايا التعلم بال

 ( يوجد عدة مزايا للتعلم بالحاسوب:2014) عيادات إلىوفقًا 

 حسب سرعته الخاصة. وفر فرص كافية للمتعلم للعمل كالمراعاة الفروق الفردية للمتعلمين، وي -

 تزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة الفورية.  -

 ه. إستخدامالمشكالت عند حسن  ومهارة حلالتفكير العليا لدى الطالب  مهاراتتنمية  -

 يساعد في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة. -

 يسهم في توفير الوقت والجهد لكل من المتعلم والمعلم.  -

 مما يكسر حاجز مشكلة األطفال الخجولين. التعلميجابية إ -

 التعليمية المحوسبة مشوقة مما يثير الدافعية عند المتعلمين.  البرامجتعتبر  -

 استجابات المتعلمين ورصد ردود األفعال، لقياس أداء المتعلم.   الحاسوبيخزن  -

 للحاسوب دورا مهمًا في األبحاث التربوية، والعلوم اإلدارية البحتية.  -

 الذاتي. التعلميساعد على  -
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 تطبيقاتمزايا التعلم بال

يعد الجهاز اللوحي وسيلة فعالة وجاذبة لالنتباه المتعلمين، بما يحتويه من ألوان وخصائص 

ضافة التأثيرات والصوت، وأشار كباس ومسعود  ستخدامعدة مزايا إل إلى( 2018) الحركة وا 

 التطبيقات في التعليم:

 دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. -

 الفروق الفردية.  مراعاة -

 على زيادة فهم المحتوى العلمي. يساعد -

 يزيد من حماس المتعلمين ويشعرهم بالرضا واالستمتاع. -

 عنصر المتعة والتشويق وكسر حاجز الملل والروتين.  التطبيقيضفي  -

 والمشاركة. التعاونبث روح  -

 بين المعلم والمتعلم وسهولة ارسال الواجبات.  التواصلسهولة  -

 التقليدية في التعليم، وادخال جو من التفاعل في البيئة التعليمية. الطريقةالتغيير عن  -

 هل على المعلم التقييم.السرعة في معرفة مستويات المتعلمين مما يس -

 تثبيت المعلومة عند المتعلمين. المتعلمينثارة تفكير إ -

 تساعد المعلم والطالب في ادارة الوقت. -

 المتعلمين.  عندزيادة الدافعية  -

 الذاتي وشعور المتعلم بأنه المسؤول. التعلمتساعد على  -
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 مفهوم التفكير اإلبداعي

االهتمامات العلمية  إلىختلف الباحثون في تحديدهم لمفهوم التفكير اإلبداعي، ويعود ذلك إ

( على أنه ال يوجد شيء يمكن أن يسهم في رفع Torrance) لكل واحٍد منهم، وقد أكد تورانس

 مستوى رفاهية وتطور اإلنسانية أكثر من االهتمام بمستوى األداء اإلبداعي لدى األمم والشعوب

 (.2015، جمعة)أبو 

اإلبداعي: "إنه عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات  ويعرف التفكير

إنتاٍج  أوفهم جديد  إلىالعديدة التي تواجهه، بهدف استيعاب عناصر الموقف من أجل الوصول 

كتشافجديٍد يحقق حاًل أصياًل لمشكلته، و  للمجتمع الذي يعيش  أوشيء جديد ذي قيمة بالنسبة له  ا 

 (.  2015، )سعادة فيه

(: "أنه عملية وعي بمواطن الضعف بالمعلومات والتنبؤ 2018، )أبوجمعة فيما عرفها

ضافة فرضياتحلول  والبحث عنبالمشكالت  ختبار و  وا  المعطيات  إستخدامب وصياغتها وتعديلهاها ا 

 نتائج جديدة يمكن أن تعمم وتقدم لآلخرين ويتقبلونها. إلىالجديدة للوصول 

 مهارات التفكير اإلبداعي

أن تدريب الطالب على معالجة القضايا  إذاتعد مهمة التدرب على اإلبداع مهمة وظيفية، 

( وتتمثل مهارات 2013)بني خالد،  التي يعاصرونها يجب أن تتم بطرق جديدة بعيدة عن التقليد

 ة: الطالقة، األصالة، المرونة، الحساسية من المشكالت.األساسيي التفكير اإلبداع

(: هي المقدرة على توليد أكبر قدر من األفكار Fluency skill* مهارة الطالقة اإلبداعية )

المشكالت عند االستجابة لمثير معين، مع سهولة وسرعة توليدها، وهي باألصل  أوالمترادفات  أو
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قصيرة  أومتوسطة المدى  أوية للمعلومات والخبرات من الذاكرة بعيدة المدى إختيار عملية استدعاء 

 المدى في الوقت المناسب.

 عدة أنواع لمهارة الطالقة، أبرزها:  إلى (2016) وأشارت سالمة

 كلمات في نسق جيد. إعطاءاللفظية: وهي السرعة في التفكير والقدرة على  الطالقة -

عاني: هي القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار في طالقة الم أوالفكرية  الطالقة -

 وقت محدد.

 كلمات.  إلىالتعبيرية: وهي القدرة على صياغة األفكار  الطالقة -

 التداعي: هي القدرة على انتاج أكبر عدد من الكلمات ذات داللة واحدة.  طالقة -

 أشكال معينة لتصبح رسوم حقيقية.  إلىطالقة األشكال: هي تقديم قليل من اإلضافات  -

(: هي القدرة على التفكير بطرق غير عادية والبحث عن أفكار Originality* األصالة )

جديدة فاذا كان الطالب قادرًا على استيعاب وفهم األمور بأصالة فهذا يمكن الطالب من الوصول 

 افكار جديدة. إعطاءافكار جديدة ثم  إلى

أفكار وحلول متنوعة وجديدة ليست من  إعطاء(: القدرة على Flexibility* المرونة )

الموقف  المشكلة أووجهة نظره حسب ما تقضي فيه  أواألفكار المتوقعة وقد يغير الفرد فيها موقفه 

 وهي تمثل االبتكار واإلبداع. 

 (2013، )قطامي :عدة أنواع منها اآلتي تشمل المرونة

ها بمشكلة إرتباطالتلقائية: هي السرعة في انتاج أكبر عدد من االتجاهات واألفكار مع  المرونة -

 موقف.  أو
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التكيفية: هي قدرة الفرد على تغيير وتحويل الوجهة الذهنية في مواجهة المشكلة ووضع  المرونة -

   الحل المناسب لها الذي يتكيف به حسب الموقف.

لمعالجة  قديمة؛يمة معينة: هي تخلي الفرد عن مفاهيم عالقة قد أوالتخلي عن مفهوم  مرونة -

 مشكلة جديدة.

عطاءفكرة جديدة و  أوالتوسع اإلبداعية: هي أخذ مفهوم  أو* اإلفاضة  تفصيالت  ا 

 وتوسيعات واضافات جديدة واعادة ترتيب وتنظيم األفكار وابرازها.

لفرد على رؤية العديد من مهارة الحساسية نحو المشكالت االجتماعية اإلبداعية: هي قدرة ا

القضايا االجتماعية والمشكالت في موقف واحد التي ال يراها أي شخص اخر مع تحديد السلبيات 

 والعمل على حلها لتجنب المشكالت. 

 مراحل التفكير اإلبداعي

(: بأن اإلبداع عبارة عن مراحل متباينة تتولد اثناء األفكار 2016رمضان ) إلى وفقا

 المراحل هي:  الجديدة، وهذه

عند التعامل  اإلبداع، خاصة(: اعداد العقل لعملية Preparation) التحضير أومرحلة اإلعداد  -

مشكلة مطروحة للنقاش ويتم فيها جمع المعلومات واألفكار ذات العالقة  أومع قضية 

 بالموضوع وفهمها.

على  بالمشكلة، والعمل(: يتم فيها تنظيم األفكار ذات العالقة Incubation) مرحلة الحضانة -

فيها التفكير  بالمشكلة، ويتمالعقل فيها من األفكار التي ليس لها أي صلة  ترتيبها، ويتخلص

 العميق والمستمر للمشكلة. 
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الفكرة الجديدة التي تساعد في  اإلبداع، ووالدة(: يتم فيها شرارة illumination) اإلشراقمرحلة  -

 حل المشكلة. 

فيها  اإلبداع، ويتم(: هي اخر مرحلة من مراحل تطور عملية Verification) التحقيق مرحلة -

 من نجاحه.  الحل، ويتحقق فيه، ويجربفكرة المبدع واعادة النظر  إختبار

 التفكير اإلبداعي إستراتيجيات

 التفكير اإلبداعي: إستراتيجيات إلى( 2015أشار سعادة )

أفضل الحلول والقدرة على توليد أفكار جديدة  إيجادالعصف الذهني ويتمثل ب ستراتيجيةإ -

الفرد وبروح  والعمل بروحواستطاعة كل فرد من أفراد المجموعة الحصول على فهم أفضل 

 .الجماعة

حلول متميزة ودقيقة للمشكلة والنمو الحقيقي والسريع  إيجادحل المشكالت تتمثل  ستراتيجيةإ  -

لألفكار واآلراء والقدرة على اثارة تفكير المتعلم في وقت محدد وحل المشكلة بأفضل األفكار 

 .بطالقة عالية ومرونة كبيرة جًدا وبدقة والحل بطريق ابداعية والحل

 لتفكير اإلبداعيمعوقات ا

 عدة معيقات للتفكير اإلبداعي: إلى( 2013) وقد أشارت قطامي

الثقة بالنفس: الثقة بالنفس تعتبر عامل مهم لتنمية مهارة التفكير اإلبداعي ويعتبر من  ضعف -

ضعف الثقة بالنفس عند المبدع سيعمل على الخوف من  المبدع، وعندما يعمأهم ميزات 

 الفشل وتجنب المخاطرة في المواقف غير المألوفة عواقبها. 
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: تعمل الرغبة القوية في النجاح والحماس الزائد على تحقيق اإلنجازات زائدالالحماس  -

واالستعجال في النتائج قبل اكتمال الفكرة ونضوجها، والسرعة في اتمام مرحلة متأخرة من 

وقت أطول يعمل على فشل  إلىالعملية اإلبداعية دون استنفاذ المتطلبات السابقة قد تحتاج 

 العملية. 

جميع  إستخدامراة: تؤدي النزعة لالمتثال للمعايير السائدة في المجتمعات تعيق للمجا الميل -

تضع حدودًا  والتخيل، وبالتاليمهارات التوقع  إستخدامالمدخالت الحسية وتحد من احتماالت 

 ضيقة للتفكير اإلبداعي. 

النوع من  ذلكبه  اإلبداعي، ويقصدالتقليدي: يعتبر التفكير التقليدي من عقبات التفكير  التفكير -

 في المجتمع.  والملتزم بالعادةالتفكير المقيد 

قلة التحدي وعندها يصبح الشخص أكثر  أوالشعور بالعجز: عدم اإلثارة  أوعدم الحساسية  -

مياًل للبقاء في ضمن دائرة ردود الفعل ويتخلى عن البحث في أبعاد المشكلة واالنشغال في 

 . واإلحساس بهاحلول  إيجاد

التسرع وعدم احتمال الغموض: الرغبة في التوصل لحل المشكلة من خالل استغالل الفرص  -

 ومن ثمالمتوفرة دون استيعاب جميع جوانب المشكلة، والعمل على تطوير حلول عدة لها 

  أفضلها.   إختيار
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 ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصلة  

الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع التطبيقات قامت الباحثة باالطالع على العديد من 

 استعراض والبرامج التعليمية والتفكير اإلبداعي، إلثراء الجانب النظري لدراستها، وفيما يلي

 األحدث: إلىللدراسات السابقة من األقدم 

 والتفكير البداعيوًل: دراسات تناولت البرامج التعليمية أ

الكشف عن فاعلية التطبيق  إلى( دراسة هدفت 2013) أجرى كل من عاصي وعربيات

أدوات التفكير التفاعلية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة ذوي اإلعاقة  إلىالتعليمي المستند 

( طالبًا وطالبة، وزعت بالطريقة 20) تكونت عينة الدراسة من ة، وقداألساسيالسمعية في المرحلة 

في أداء أفراد عينة الدراسة  إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  العشوائية أظهرت نتائج الدراسة

، المرونة، األصالة، )الطالقة للتطبيق التعليمي، وكان فاعاًل في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

 الحساسية( لدى أفراد العينة.

( دراسة بعنوان فاعلية برمجية تعليمية مقترحة على تحصيل 2015) كما أجرت المحمدي

 تربوية تعليميةتصميم برمجية  إلىاألول ثانوي في مادة الحاسب اآللي بمدينة جدة، هدفت الدراسة 

ومعرفة مقدار التحصيل المعرفي، لتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وبلغ 

( طالبة درسوا 25( طالبة، تم توزيعهم على مجموعتين تجريبية تكونت من )50) عدد أفراد العينة

( طالبة درسوا بالطريقة التقليدي. 25) البرمجية التعليمية، وبلغ عدد المجموعة الضابطة إستخدامب

القبلي والبعدي كأداة دراسة، وأظهرت النتائج وجود فروق لصالح المجموعة  ختبارواستخدمت اإل

المرونة والتفاعلية مع البرمجة واعتمادها على  إلىتي درست بالبرمجية، ويرجع ذلك التجريبية ال

  عناصر مشوقة وجذابة.
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في دراسة أجراها سنر و  (Sener, Turke & Tas, 2015)ل لمعرفة أثر التعلم من خال

تعلم العلوم  واتجاهاتهم نحوالمشاريع على التفكير اإلبداعي لدى طلبة المدارس الثانوية  وترك وتاس

 .في تركيا

( طالبًا، شاركوا في مشروع 50ستخدم الباحثون المنهج التجريبي وشملت الدراسة على )ا  و 

مشروع لمدة خمسة أيام، واستخدم  إطارفي  2014التربية الطبيعية في مدينة سامسون عام 

النتائج لهذه الدراسة أن  واحدة، وأظهرتوتم تشكيل مجموعة  الباحثون المنهج شبه التجريبي،

 المشروع فعااًل في زيادة مواقف الطلبة تجاه موضوع العلوم ومستويات التفكير اإلبداعي.

برمجية وسائط متعددة في  إستخدامأثر  إلى( فقد أجرت دراسة هدفت 2015) أما العدوان

مادة العلوم الحياتية في التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر في عمان،  ولتحقيق هدف 

مجموعتين مجموعة تجريبية والتي تم  إستخدامالدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، ب

موعة الضابطة تم تدريسها ( طالبة، والمج21تدريسها بواسطة الوسائط المتعددة وتكونت من )

كلتا المجموعتين بالطريقة العشوائية، وأظهرت  إختيار( طالبة، تم 19بالطريقة التقليدية وكانت )

 البرمجية. إستخدامنتائج الدراسة وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست ب

نظام الذكي لمعالجة أثر تطبيق ال إستقصاء إلى( وهدفت 2016وفي دراسة قام بها العواملة )

“(Right Intelligent System of knowledge” RisK في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي )

ة العليا في األردن، وكانت عينة الدراسة مكونة األساسيوالتفكير الناقد لدى عينة من طلبة المرحلة 

يبي في الدراسة، وكانت المنهج شبه التجر  إستخدام( طالبًا من طلبة الصف العاشر، وتم 53من )

تورانس للتفكير اإلبداعي، وأظهرت نتائج  إختبار إستخدامقبلي وبعدي وتم  إختبارأداة الدراسة 
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الدراسة وجود أثر للبرنامج على مهارتي المرونة والطالقة لدى الطلبة، وعدم وجود مهارة األصالة 

 لديهم.

ينية واالجتماعية في تنمية ( دراسة عن أثر قصص األطفال الد2017) وأجرت الرشيدي

 قبل المدرسة في القصيم، وتكونت عينة الدراسة من مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة أطفال ما

ثالث مجموعات مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، المجموعة  إلى( طفاًل، وقسمت 92)

لثانية القصص االجتماعية، التجريبية األولى طبقت عليها القصص الدينية، والمجموعة التجريبية ا

)قبلي  تورانس للتفكير اإلبداعي إختبار إستخداموالمجموعة الثالثة لم يطبق عليه أي نوع وتم 

في مستوى التفكير اإلبداعي  إحصائيةوبعدي( واشارت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 

 وبعديه )المرونة والطالقة( لدى المجموعتين التجريبيتين، وال يوجد فروق عند المجموعة الضابطة.

( معرفة آراء المعلمين ومساهمة مخرجات تعلم مهارات 2017) أما دراسة آلديج وسيفين

ارات التفكير اإلبداعي لدى االستماع في الصفوف السادس، والسابع، والثامن وأثرها في تنمية مه

( 150) طلبة تركيا، فقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من

( مدرسة، وأظهرت النتائج بأن مخرجات تعلم االستماع التي في مناهج 35) ومعلمة فيمعلمًا 

 الدراسة التركي قد ساعدت في تطوير التفكير اإلبداعي عند الطلبة.

التعرف بين التعلم الذكي والتفكير اإلبداعي  إلى( هدفت 2017) قامت بها البدو ي دراسةوف

ة في مدارس التعلم الذكي في عمان. واستخدمت الطريقة األساسيفي مادة الرياضيات للمرحلة 

ختارت ا  ( طالبًا وطالبة من الصف العاشر، و 100القصدية على عينة تألفت من الطلبة وعددها )

تورانس للتفكير  إختبار( معلمًا ومعلمة، وكانت أداة الدراسة 75والمعلمات )ل المعلمين عينة تمث

)الطالقة المرونة األصالة(، وقد اظهرت نتائج الدراسة أن عدد الطلبة الذين بلغت درجة  اإلبداعي



25 
 

 ( والذين بلغت نسبة التفكير اإلبداعي بدرجة متوسطة%37.5التفكير اإلبداعي بنسبة ممتازة )

(، والتي أثبتت أنه يوجد عالقة %12) ( والذين حققوا درجة التفكير اإلبداعي بدرجة جيدة58%)

 بين التعلم الذكي والتفكير اإلبداعي.

( دراسة عن فاعلية برامج التعلم التفاعلي ودورها في تطوير 2018) وأجرى أبو زيتون

نة كأداة دراسة، واستخدم المنهج مهارات التعلم الذاتي في مادة الرياضيات، واستخدمت االستبا

(، SPSS) للدراسات االجتماعية ولتحليل النتائج حصائيةالوصفي التحليلي لتطبيق الرزم اإل

ة كان موافق بدرجة كبيرة على فعالية األساسي( من معلمي المرحلة 83.37وأظهرت النتائج أن )

( أن البرامج التفاعلية 82.31التعلم، و) التطبيق التفاعلي لدوره الفاعل في زيادة دافعية الطلبة تجاه

الطالب البرامج  إستخدامعملت على تحسين أداء الطلبة التعلمية والتعليمية، وأوصت الدراسة ب

التفاعلية ألنها تكتسب الطالب المهارات المهمة في تطوير الذات، وعملت على رفع دافعية الطالب 

 نحو التعلم الذاتي.

ة األساسيمعرفة مدى تضمن كتب العلوم للمرحلة  إلى (2018) وهدفت دراسة قشطة

طلبة الصف الرابع لها. واستخدمت الباحثة المنهج  ومدى اكتسابألنشطة التفكير اإلبداعي 

( كتب للعلوم على 4فئتين؛ الفئة األولى من ) إلىالوصفي التحليلي. وتم تقسيم العينة الدراسية 

هم بالطريقة إختيار ( طالب وطالبة، تم 200من ) طلبة الصف الثالث والرابع وتكونت الفئة

ختبارالعنقودية. أما أدوات الدراسة استخدمت بطاقة تحليل المحتوى، و  لقياس مدى اكتساب  ا 

. وأظهرت النتائج والرابعالثالث  والحياة للصفينمهارات التفكير اإلبداعي المتضمنة في كتب العلوم 

الحياة للصف الثالث والرابع، أربع مهارات الطالقة المرونة ان المهارات التي تضمنها كتب العلوم و 

األصالة والحساسية للمشكالت. وأن مستوى اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف 
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 (، يليها المرونة%69.65حتلت المرتبة األولى مهارة األصالة )ا  ( و %65.025الرابع كان )

(. مع وجود 58.96) جاءت مهارة الحساسية للمشكالت(، و 60.94) (، ثم مهارة الطالقة66.65)

مهارات التفكير اإلبداعي تعزى لمتغير  إختبارفروق بين متوسطات درجات طلبة الصف الرابع في 

 الجنس لصالح اإلناث.

( بدراسة أثر برنامج التعلم القائم على تقنية المعلومات 2018) قام عالونة وأبو لوم

ربد. وتم إواالتصاالت على تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف العاشر في محافظة 

( طالبًا، وزعت بالطريقة العشوائية على 81) المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من إستخدام

القائم على  البرنامج التعليمي إستخدام( طالبًا درست ب40مجموعتين: المجموعة التجريبية )

( طالًبا درست بالطريقة 41) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واألخرى ضابطة مكونة من

قبلي وبعدي  إختبارالدراسة  وكانت أداةتقديم إجابات على سؤال الدراسة،  ومن أجلاالعتيادية، 

لصالح  إحصائيةوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  قائم على مهارات التفكير اإلبداعي،

 المجموعة التجريبية.

( بدراسة فاعلية برنامج قائم على األلعاب اإلدراكية في 2018وقام العجيلي والدهامشة )

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، لدى أطفال الروضة في مدينة عمان. واستخدم المنهج شبه 

( سنوات، 6–5) ( طفاًل وطفلة، تراوحت أعمارهم بين49) لدراسة منالتجريبي، وتكونت عينة ا

 مكونة من مجموعتين: مجموعة تجريبية عمان،اختيروا من مدارس الرياض الحكومية في مدينة 

( طفاًل 25) ( طفاًل وطفلة درست بالبرنامج القائم على األلعاب اإلدراكية، ومجموعة ضابطة24)

ختبارالدراسة استخدم البرنامج القائم على األلعاب اإلدراكية، و وطفلة، ولتحقيق أهداف  تورانس  ا 

في متوسطات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىللتفكير اإلبداعي )الدوائر(. وتوصلت الدراسة 
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درجات مهارات التفكير اإلبداعي، والدرجة الكلية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح 

بية، وعدم وجود أثر دال إحصائيًا للتفاعل بين متغيري جنس الطفل والبرنامج في المجموعة التجري

درجات مهارات التفكير اإلبداعي، للمجموعة التجريبية في جميع مهارات التفكير اإلبداعي وفي 

الدرجة الكلية. وفي ضوء هذه النتائج استنتج الباحثان بأن البرنامج القائم على األلعاب اإلدراكية 

 ي استخدم في الدراسة الحالية فع ال في تنمية التفكير اإلبداعي، لدى أطفال الروضة.الذ

في التحصيل في  Math X-Pertتطبيق  إستخدام( بعنوان أثر 2018أما دراسة حمدان )

في المدارس الحكومية في  األساسيالرياضيات ومستوى القلق الرياضي لدى طلبة الصف التاسع 

( طالبًة من 64دم المنهج شبه التجريبي: وتكونت عينة الدراسة من )محافظة طولكرم، واستخ

( طالبًة درست 32مجموعتين: مجموعة تجريبية ) إلىطالبات الصف التاسع. وتم تقسيم العينة 

( طالبًة درست بالطريقة االعتيادية. 32) (، ومجموعة ضابطة وعددهاMath X-Pert) بتطبيق

( Math X-PERT) لصالح تطبيق الرياضيات إحصائيةوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

أوصت الدراسة االستفادة من نتائج هذه الدراسة ودعم وتوفير  التجريبية، كمالدى المجموعة 

 يل في مادة الرياضيات.  البرمجيات الحاسوبية لما لها من أثر في زيادة مستوى التحص

التعرف على أثر  إلى( في غزة والتي كانت تهدف 2018وفي دراسة قامت بها قشطة )

استراتيجية األلعاب اإللكترونية على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الرياضي لدى طالبات  إستخدام

راء الدراسة وتكونت عينة الصف الرابع االبتدائي في غزة. واعتمدت الباحثة المنهج التجريبي في اج

مجموعتين األولى  إلىها من فصول الصف الرابع، مقسمة إختيار طالبة تم  (80الدراسة من )

 إستخدام( طالبة. تم 39الضابطة ) والثانية المجموعةطالبة  (41مجموعة تجريبية مكونة من )

الرياضي كأداة للدراسة. النتائج الرئيسية للدراسة: توجد فروق ذات داللة  مهارات التفكير إختبار
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 ختباراإل والتجريبية فيعلى مستوى بين الدرجات المتوسطة من المجموعة الضابطة  إحصائية

 ( لصالح المجموعة التجريبية.α≤0.01الالحق لمهارات التفكير الرياضي )

التعرف على أثر توظيف تدريبي قائم  إلىدفت ( دراسة  ه2018) كما أجرى مزيد والفريحات

ة الدنيا في األساسيعلى نظرية تريز لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة 

( طالبة من 61) محافظة غزة، استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من

من مدرسة تل الزهور االبتدائية للبنات موزعًة على مجموعتين،  األساسيطالبات الصف السادس 

( تلميذًة وٌدرست وفقًا للتصور المقترح، والثانية الضابطة وعددها 30أحدهما تجريبي وعددها )

التفكير  إختبارستخدم الباحثين ا  ( تلميذًة درست بالطريقة التقليدية لجمع بيانات الدراسة و 31)

، وأظهرت النتائج التالية وجود فرق دال احصائيًا بين متوسطي درجات اإلبداعي في الرياضيات

التفكير  ختبارتالميذ المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي إل

 اضيات لصالح المجموعة التجريبية.اإلبداعي في الري

 (Todo Math) ( وتودو ماثGoogle Apps: دراسات تناولت تطبيقات جوجل )ثانيا

(  Todo Math) ( بعمل دراسة أولية لتطبيق تودو ماث2016) enumaقامت شركة اينوما 

ة، بعد أن األساسيهذا التطبيق في الفصول الدراسية  إستخدامعرضت فيه تصورات المعلمين حول 

ألولية تم عمل استبيان الذي تم اعداده لهذه الدراسة والذي يغطي هذا التطبيق مفاهيم الرياضيات ا

معلمًا داخل الفصل  144 إلىهذا االستبيان الذي تم اعداده لهذه الدراسة  أرسلفي وقت مبكر. فقد 

( معلمًا لديهم موقف %98.7معلما، وأشارت نتائج االستطالع ) 86الدراسي والذي أجاب عنه 

ايجابي تجاه هذا التطبيق كأداة تعليمية في الفصل الدراسي، ومواءمة التطبيق مع معايير المعلمين 
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ى التفكير المنطقي وحل في مادة الرياضيات، ويثير دافعية المتعلمين، ويساعد المتعلم عل

 المشكالت، وينمي الثقة والطالقة عند المتعلم.

تطبيقات جوجل في تنمية اكتساب طلبة الصف  إستخدام( دراسة هدفت 2016أجرى غانم )و 

السادس في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو تقبل 

( 84) طالبًا وطالبة، 140التكنولوجيا واستخدم المنهج شبه التجريبي، وتألفت عينة الدراسة من 

تجريبية(، إذ  28ضابطة، 28) من الذكور( 56)وجريبية(، ت 42، ضابطة 42) طالبًة من اإلناث

( ودرست المجموعة Google Apps) تطبيقات جوجل إستخدامدرست المجموعة التجريبية ب

ختبار م الباحث موقعًا الكترونيًا و م  الضابطة بالطريقة االعتيادية، ولتحقيق أهداف الدراسة، ص ا ا 

 تحليل التباين األحادي المصاحب تحصيلًيا، ومقياسًا لالتجاهات نحو تقبل التكنولوجيا. وتم

(ANCOVA ) عند  إحصائيةبيرسون وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  إرتباطومعامل

 إختيار والضابطة في( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية α ≤0.05مستوى داللة )

 التحصيل. 

 إلى( بعمل دراسة هدفت 2015) Hall, Nousala, Vinesوقام فينيس ونوساال وهال 

ختبار كيفية تطوير المعرفة وصقلها و  ها، وكيف أن قيمة المعرفة تزداد من خالل العمليات ا 

ات إستخداماالجتماعية التي تتضمن دورات المشاركة الضمنية والصريحة، وقام الباحثون بدراسة 

 إستخداملمعرفة، حيث تم المجتمع الناشئ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل عملية ا

تطبيقات االنترنت عبر الجوجل من خالل محرر مستندات قوقل التي تم اصدارها في العام 

( Google) مستندات تحرير جوجل إستخدام، وأظهرت نتائج الدراسة أن البنية الناتجة من 2010

 .ستخدامقوية ومدهشة وسهلة اإل
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( بعمل دراسة حول تطبيق 2015) Terry, Pries, Szotekوقام تيري وبريست وسازوتك 

Google Glass  والرعاية الصحية، يعدGoogle Glass  تطبيق طبي متعدد الوظائف، تستخدم

هذا التطبيق عن طريق األجهزة  إستخدامالكاميرا والفيديو ومسجل الصوت من خالله، ويمكن 

ختلف عن مجال الرعاية الصحية العادية، أن هذا التطبيق ي إلىاللوحية والهاتف، وتوصلت الدراسة 

وأن هذا التطبيق يتيح للطبيب عرض المعلومات مثل السجل الصحي اإللكتروني بسرعة وبكل 

 سهولة عبر الهواتف الذكية، ويوفر هذا النظام التوجيه الدقيق في العمليات الجراحية.

(، بدراسة 2016) Comino, Manentiz, Mariuzzoxقام كومينو ومانينتز، ماريكسو

( على الهاتف من خالل جوجل بالي، وركزت Google Apps) حول تحديثات تطبيقات جوجل

 إستخدامب إختبارتطبيقات األجهزة المحمولة لتحفيز الطلبة، وتم عمل  إستخدامهذه الدراسة على 

يد من أفضل تطبيق في االيتونز في البلدان األوروبية، وأظهرت نتائج الدراسة أن التحديثات تز 

 معدل التنزيالت في الجوجل بالي.

( تناولت مدى استفادة جامعة رودايالند في الواليات 2016) Cranوفي دراسة كرين 

المتحدة من تطبيقات جوجل التعليمية، واستخدم الباحث منهج البحث اإلجرائي، وقام بمقابلة عشرة 

ات في الجامعة، وقام بتوجيه تسع أشخاص من المسؤولين في دائرة الخدمات التكنولوجية والمعلوم

 أواإلجابة، بالمقابلة الشخصية وجهًا لوجه  إختيارأسئلة عن طريق اإليميل، وترك لهم حرية 

تطبيقات جوجل، مرونة  ستخدامتسجيل اجابتهم بالرد على اإليميل، وكانت نتائج الدراسة لإل

     صفوف جوجل االفتراضية،والقدرة على ادارة الصفوف التعليمية ب ستخداموسهولة في اإل

(Google class rooms وتم تجميع االجابات بشكل أتوماتيكي من جوجل درايف والتكاملية )

   إستخدامميزة اضافات برمجية، ويمكن  إلىبين تطبيقات جوجل التعليمية واشارة الدراسة 
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chrome Google  بين الطلبة والمعلمين ألنها تسهل مشاركة الطلبة في المواد التعليمية، وازداد

 والطلبة أنفسهم التعاون والتشارك والتواصل.

 التعقيب على الدراسات السابقة

عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة، والحظت تنوع اهداف الدراسات، فبعضها 

( 2013) تقصي فاعلية البرامج التعليمية والتفكير اإلبداعي مثل: دراسة عاصي وعربيات إلىهدف 

( ودراسة عالونة 2018) زيتون ودراسة أبو( 2016) (، ودراسة العواملة2015ودراسة العدوان)

(، وبعضها هدف 2018) ( ودراسة قشطة2018) والدهامشة ودراسة العجيلي( 2018) وأبولوم

( 2017) راء وتصورات نحو مهارات التفكير اإلبداعي مثل: دراسة البدوآالكشف عن اتجاهات و 

 (.2017وسيفين ) ودراسة آلديج

وتوافقت نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث منهجية الدراسة، المنهج شبه 

 المحمدي ( ودراسة2018) : دراسة حمدانالمالحظة مثل األداة بطاقةالتجريبي واختلفت من حيث 

 ر وترك وتاس(، وأيضًا دراسة سن2018وأبولوم ) ودراسة عالونة( 2018) ( ودراسة قشطة2015)

ودراسة ( 2015) ودراسة العدوان( 2016) (، دراسة العواملة2016) ( ودراسة الرشيدي2015)

 (.2018) الدهامشة العجيلي

ستفادت الباحثة من الدراسات السابقة التي تناولت التطبيقات التعليمية وأثرها في العملية ا  و 

 ودراسة كومينو ومانينتز وماريكسو،(، 2015التعليمية مثل: دراسة تيري وبريست وسازوتك )

(، فقد أثبتت 2016) (، ودراسة إينوما2016) (، ودراسة غانم2016) (، ودراسة كرين2015)

 جدوى توظيف التطبيقات في العملية التعليمية وأثره في العديد من المهارات بشكل ملحوظ.
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رضية الدراسة الحالية، الدراسات السابقة وتوصياتها في صياغة ف من نتائجواتفقت الباحثة 

جراءاتو   (، ودراسة قشطة2013) (، ودراسة عاصي وعربيات2016الدراسة كدراسة العواملة ) ا 

 (.2017) ( ودراسة الرشيدي2018)

)الرياضيات( مع:  تفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث المادة التعليميةا  و 

(، 2018) ودراسة مزيد وفريحات البدو قشطة،دراسة أبو زيتون، ودراسة حمدان، ودراسة 

 التعليمية. مع باقي الدراسات في المادة ختلفتاو  (2017) ودراسة إينوما( 2017البدو)

 ذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يميز ه

       تودو ماث فاعلية تطبيقتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها تتناول 

(Todo Math وربطتها بتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات للمرحلة )ة، األساسي

يقدم التطبيق المحتوى التعليمي بطريقة مشوقة وجذابة ويحتوي هذا التطبيق على مسائل رياضية 

تتماشى مع معايير الرياضيات العالمية، كما يعمل على إثارة تفكير المتعلم بحل المشكالت، يبني 

فهم المهارات الرياضية التي تصقل شخصية  التطبيق فيقة والدافعية عند المتعلم، ويطور الطال

وبشكل ذاتي،  التعلم بحريةالمتعلم، الذي يساعده في بناء الثقة عند المتعلم. ويعمل التطبيق على 

مراعيًا الفروق الفردية، التي أكد عليها الفيلسوف جون ديوي، العمل وفق هرم بلوم المعرفة والفهم 

الدراسة بتطبيق  المدرسي، وتقوموتساعد في بناء الثقة والتفوق  والتقييم،والتطبيق والتحليل والتركيب 

الحديثة تشجع على تنمية التفكير ة. وأصبحت الدراسات األساسيهذه األفكار على طلبة المرحلة 

بأن االبتكار  (2019) ة، كما ذكر مؤتمر اإلبداع واإلبتكاراألساسياإلبداعي عند طلبة المرحلة 

وعلى المعلم البحث عن تطبيقات  ،م التعليمي والمناهج التعليميةاإلبداع يجب أن يبدا بالنظاو 
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هذا العصر ال نستطيع العيش  ألننا فيتنمي التفكير اإلبداعي عند األطفال  وتكنولوجيا حديثة

 التكنولوجيا.بمعزل عن 
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 الفصل الثالث
 اإلجراءاتالطريقة و 

في تنمية مهارات ( Todo Math) معرفة فاعلية تطبيق تودو ماث إلىهذه الدراسة  تهدف

في مادة الرياضيات، وتضمن هذا الفصل  ةاألساسيصف الثاني طلبة الالتفكير اإلبداعي لدى 

هداف الدراسة من حيث منهج الدراسة، أها الباحثة لتحقيق تستخدماالتي  اإلجراءاتوصف للطريقة و 

ختيارو  ختيارمجتمع الدراسة و  ا  تطوير األساليب المنوي  الدراسة، وكيفيةداة أعداد ا  العينة، و  ا 

التي استخدمت في تحليل بيانات  حصائيةصدق األداة وثباتها، والمعالجة اإل ها للتحقق منإستخدام

 الدراسة للوصول للنتائج. 

 منهج الدراسة

 إستخدامالباحثة باعتماد المنهج شبهه التجريبي بقامت نظرا لطبيعة الدراسة الحالية 

 تطبيق تودو ماث إستخدام من خالل هاسيدر يتم تمجموعتين هما: المجموعة التجريبية والتي س

(Todo Mathوالمجموعة ،)  عتياديةاالالضابطة والتي سيتم تدريسها بالطريقة. 

 مجتمع الدراسة

قصبة في المدارس الخاصة في  األساسيصف الثاني مجتمع الدراسة من طلبة ال تكون

 (2019ة كاآلتي: )وزارة التربية والتعليم، األساسيعمان، حيث كان توزيعهم حسب الصفوف 

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة1-3) الجدول
 المجموع أعداد الطالب اإلناث أعداد الطالب الذكور التعليم الخاص

 5092 2246 2846 طلبة الصف الثاني
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 عينة الدراسة 

أخذ العينة من مدرسة الكلية العلمية اإلسالمية  القصدية، وتمتمثلت عينه الدراسة بالطريقة 

وقرب المدرس من  اإلجراءاتهذه المدرسة يعود لمعرفة الباحثة باإلدارة وتسهيل  اختياروالسبب من 

مع نظام  ختباراإل وتطابق نظامتوفر األجهزة اللوحية في المدرسة،  إلىمكان عملها باإلضافة 

حيث  األساسي المدرسة األمريكي حيث أن البرنامج باللغة االنجليزية، وتمثلت بطلبة الصف الثاني

طالبا للمجموعة الضابطة، بمجموع كلي  26طالب وطالبة للمجموعة التجريبية، و 26هم بلغ عدد

 طالب. 52

 الدراسة واتدأ

 تم تحقيق اهداف الدراسة من خالل االدوات االتية:

معرفة فاعليتها على مهاارات التفكيار ل (Todo Math) تودو ماث تطبيق استخدامب ةلباحثقامت ا -

 اإلبداعي.

تورانااوس للتفكياار اإلبااداعي، واشااتملت علااى  اختبااار)بطاقااة المالحظااة( مبنيااة علااى  إسااتخداموتاام  -

مسااتوى  قياااسلة )الطالقااة، األصااالة، المرونااة(؛ األساساايمهااارات التفكياار اإلبااداعي الرئيسااة للطلبااة 

أخاااذ ثاااالث ت بطاقاااةوكااال ياااة والضاااابطة، التجريب تاااانالتفكيااار االباااداعي لااادى افاااراد العيناااة: المجموع

)ترتياااب األرقااام، الجماال المفتوحاااة،  وضاام أنشاااطة الجمااع ماانلمرونااة، الطالقاااة، االصااالة عالمااات ا

الجمااع بالصااور، الجمااع بصااورة عاموديااة وأفقيااة، اكمااال األعااداد علااى جاادول األعااداد( وكاال نشاااط 

دقائق لإلجابة عنها، فضاًل عن الزمن الالزم للتعليماات واإلرشاادات وتام تحدياد الازمن  5 إلىيحتاج 

 .ستغرقه الطلبة في اإلجابة على البطاقة بأخذ المتوسط الكلي ألزمانهمالذي ا
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 داةصدق األ

)بطاقة المالحظة( في صورته األولية على مجموعة من المختصين في تم عرض األداة 

والتقويم،  والرياضيات، القياسالعربية  التدريس، والمناهج، واللغةمجال تكنولوجيا التعليم وطرق 

على مجموعة من المعلمين ذوي الخبرة وذلك إلبداء آرائهم حول األداة )بطاقة المالحظة(  وعرضه

 من حيث:

 مدى وضوح األداة )بطاقة المالحظة(.  -

 مناسبة األداة )بطاقة المالحظة( لمستوى الطلبة. -

 . الجمع()الرياضيات قياس األداة )بطاقة المالحظة( لوحدة  -

  امكانية الحذف واإلضافة -

بطاقة  من المحكمين، وأصبحت %80وتم أخذ الفقرات التي أتفق عليها من قبل ما نسبته 

مهارات التفكير  فقرة لقياس (36) ، من أصلفقرة( 32) نم مكون النهائية اصورتهب المالحظة

 ( ومهارات التفكير اإلبداعي،Todo Math) تشمل معايير تطبيق تودو ماث فقرة( 43اإلبداعي و)

 بطاقة المالحظة.  صدق دليل المالحظات هذه وعدت

تطالعية التي تكونت من عشرة بعد أن تم تطبيق بطاقة المالحظة على عينة الدراسة االسو 

من خارج عينة الدراسة، تم إيجاد معامالت إرتباط بيرسون  األساسي من طلبة الصف الثانيطلبة 

 لكل فقرة مع الدرجة الكلية للفقرة، وكانت النتائج كاآلتي:
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 ( معامالت إرتباط بيرسون إلختبار ثبات أداة الدراسة )التساق الداخلي(2-3) الجدول
ونمعامل إرتباط بيرس الفقرة ونمعامل إرتباط بيرس الفقرة   
1الفقرة  17الفقرة  **712.   .664** 
2ة الفقر  18الفقرة  *541.   .678** 

3الفقرة  19الفقرة  *332.   .543** 
4الفقرة  20الفقرة  **224.   .765** 
5الفقرة  21الفقرة  **493.   .600** 
6الفقرة  22الفقرة  *331.   .603** 
7الفقرة  23الفقرة  **620.   .801** 
8الفقرة  24الفقرة  **495.   .640** 
9الفقرة  25الفقرة  *375.   .678** 
10الفقرة  26الفقرة  **672.   .543** 
11الفقرة  27الفقرة  **870.   .765** 
12الفقرة  28الفقرة  **800.   .640** 
13الفقرة  29الفقرة  **743.   .443* 
14الفقرة  30الفقرة  **770.   .362* 
15الفقرة  31الفقرة  **510.   .551** 
16الفقرة  32الفقرة  **657.   .640** 
 (0.05* ثبات عند )

 (0.001** ثبات عند )

بيرسون في الجدول أعاله نالحظ أن جميعها صالحة  إرتباطمن خالل قيم معامالت 

( وتعد جميع هذه القيم 0.331-0.87لغايات الدراسة حيث تراوحت معامالت الصدق للفقرات )

 .مقبولة
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 داةثبات ال

طلبة من  10بعد تطبيقها على  Cooperثبات بطاقة المالحظة وفق معادلة كوبرتم إيجاد 

 .تم إيجاد معامالت كرونباخ ألفا هامجتمع الدراسة وخارج العينة األساسية، للتأكد من ثبات

 ثبات أداة الدراسة ختبار( معامالت كرونباخ ألفا إل3-3) الجدول
 معامل كرونباخ ألفا المهارة
 0.80 الطالقة

 0.88 االصالة

 0.82 المرونة

 0.83 المهارات الكلية

من خاالل قايم معاامالت كرونبااخ ألفاا مان الجادول أعااله نالحاظ أن جميعاا صاالحة لغاياات الدراساة 

 تعد مقبولة. 0.6( فإن القيم األعلى من 1995حيث أنه وحسب كالرك وواتسون )

 متغيرات الدراسة 

 المتغير المستقل وهو:  .1

  ماثتطبيق تودو (Todo Math) 

 المتغير التابع  .2

 .التفكير االبداعي 

 ( الجنس)ذكر، انثى. 
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 الدراسة تعمم

 با:شبه تجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية والمتمثل  منهج شبه تجريبي وتعمم
 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية( 4-3) الجدول
 المجموعة التطبيق القبلي الطريقة التطبيق البعدي
 الضابطة بطاقة مالحظة تقليدي بطاقة المالحظة
 تجريبية بطاقة مالحظة Todo Math بطاقة مالحظة

 حصائيةلمعالجة اإلا

 التالية: حصائيةاإلختبارات اإل استخدامتم  SPSS حصائيةمن خالل برنامج الحزمة اإل

الوصافية )الوساط الحساابي، واالنحاراف سؤال الدراساة األول تام إيجااد اإلحصااءات لإلجابة عن  .1

 التالية:المعياري، والدرجة التي ُحددت من خالل الصيغة 

 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

 كالتالي:ليكون عدد المستويات 

 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة (5-3الجدول )  

 الفترة المستوى
 2.33 –1 المنخفض
 3.67 – 2.34 المتوسط
 5 – 3.68 المرتفع

        للعيناااااااااااااات المساااااااااااااتقلة Tلإلجاباااااااااااااة عااااااااااااانس ساااااااااااااؤال الدراساااااااااااااة الثااااااااااااااني والثالاااااااااااااث إختباااااااااااااار  .2

(Independent Sample T-test.) 

 ألفا إلختبار ثبات أداة الدراسة.معامالت ثبات كرونباخ  .3
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 معامالت إرتباط بيرسون إلختبار االتساق الداخلي. .4

 معادلة كوبر. .5

 إجراءات الدراسة

 االتية: اإلجراءاتتنفيذ  تمهداف الدراسة ألتحقيق  

 النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وأداته. األدبمراجعة  -

 معامالت الصدق والثبات لها.ستخالص ا  داة الدراسة و أبناء  تم -

وزارة  إلاىمان جامعاة الشارق األوساط موجهاة  الالزماة إلجاراء الدراساة األذونالحصول علاى تم  -

 .التربية والتعليم

تااورانس لقياااس مهااارات التفكياار اإلبااداعي فااي مااادة  إختبااار المالحظااة، حسااببطاقااة  عاادادتاام إ -

 الرياضيات.

 مدرساااة الصاااف الثااااني فاااي طلباااة الرياضااايات علاااىفاااي ماااادة قيااااس مهاااارات التفكيااار اإلباااداعي  -

( Todo Math) تطبياق تاودو مااث إساتخدامباإلساالمية لادى العيناة التجريبياة  العلمياة الكلياة

 )التقليدية(.  والعينة الضابطة

تطبياااق الااارزم  إساااتخدامللبياناااات ب حصاااائيةدخاااال البياناااات فاااي الحاساااوب للقياااام بالمعالجاااة اإلإ -

 النتائج.  إلى( بغرض التوصل SPSS) حصائيةاإل

 المجموعة الضابطة. و داة الدراسة على طلبة المجموعة التجريبية أتطبيق  تم -

 .النتائج تحليل البيانات، وعرض -

 مناقشة النتائج والتوصيات في ضوء نتائج الدراسة وتقديم المقترحات.  -
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 الفصل الرابع
 تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها

 هذا الفصل اإلجابة عن اسئلة الدراسة.يستعرض 

 التكافؤ اختبار 4-1

ت للعينات  اختبار استخدامبالتكافؤ على عينة الدراسة القبلية، قامت الباحثة  ختبارال

 المستقلة على بطاقة المالحظة، وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي:

لضابطة ت للعينات المستقلة لقياس التكافؤ بين المجموعتين ا اختبار( نتائج 1-4) الجدول
 والتجريبية في بطاقة المالحظة القبلي

 المجموعة  المهارات
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 T  قيمة  
درجة 
 الحرية

مستوى 
الدللة عند 

0.05 

 الطالقة
 0.321 1.34 26 ضابطة

-14.154- 50 0.06 
 0.314 2.01 26 تجريبية

 األصالة
 0.451 1.30 26 ضابطة

-16.010- 50 0.333 
 0.465 1.40 26 تجريبية

 المرونة
 0.461 2.00 26 ضابطة

-10.31- 50 0.071 
 0.389 2.03 26 تجريبية

المهارات 
 ككل

 0.374 1.90 26 ضابطة
-12.56- 50 0.091 

 0.366 2.06 26 تجريبية

لم تكن دالة احصائيًا عند مستوى داللة أقل من  Tمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن قيم 

، مما يدل على تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية القبلي لبطاقة 50ودرجة حرية  0.05

 المالحظة.
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 الدراسة نتائج 4-2

في  (Todo Math) تطبيق تودو ماث إستخدامما فاعلية سؤال الدراسة األول:  نتيجة

األساسي الصف الثاني  على طلبة األصالة، المرونة( )الطالقة، التفكير اإلبداعي تنمية مهارات

 :والمتمثلة بالفرضية األولى الرياضياتفي مادة 

 فرق في لحساب مهارات التفكير اإلبداعي ككل فقد وجد الجدول من خالل نتائج

 (1.80عة الضابطة)مجمو المتوسط الحسابي للفقد بلغ لكال المجموعتين:  ةالحسابي اتالمتوسط

معياري ال وبلغ االنحراف ،(4.25)على متوسط حسابي بلغ ة المجموعة التجريبي حصلتبينما 

 (،0.335) بانحراف معياري بلغ التجريبيةوجاءت المجموعة ( 0.293) مجموعة الضابطةلل

نسبة الفقرات  جاءتبينما  (%36.1) على المجموعة الضابطةوحصلت نسبة الفقرات في 

 (.%84.9) ةمجموعة التجريبيلل

 ( مهارات التفكير اإلبداعي لمجموعتي الدراسة )الضابطة والتجريبية(2-4) الجدول

 المهارة

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ةالرتب  الدرجة % 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ةالرتب  الدرجة % 

ةمنخفض 33.4 3 0.304 1.67 الطالقة عةمرتف 88.0 1 0.391 4.40   

ةمنخفض 35.3 2 0.470 1.76 األصالة عةمرتف 85.9 2 0.442 4.29   

ةمنخفض 39.9 1 0.404 2.00 المرونة عةمرتف 80.5 3 0.402 4.03   

ةمنخفض 36.1  0.293 1.80 المهارات ككل عةمرتف 84.9  0.335 4.25   

ويؤكد  4.25وبناًء على ذلك يظهر تفوق المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي 

 )الطالقة، ( في تنمية مهارات التفكير اإلبداعيTodo Math) ماث فاعلية استخدام تطبيق تودو

  الرياضيات. المرونة، األصالة( على طلبة الصف الثاني األساسي في مادة 
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1.67 1.76 2

4.4 4.29 4.03
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الطالقة األصالة المرونة

المتوسط الحسابي 
(المجموعة الضابطة)

المتوسط الحسابي 
(المجموعة التجريبية)

 (Todo Math) تطبيق تودو ماث إستخدامما فاعلية : الثانياإلجابة عن سؤال الدراسة 

والمتمثلة  في مادة الرياضيات األساسي الصف الثاني على طلبة( طالقةال) ةتنمية مهار في 

  التالية: بالفرضية

( 1.67)مجموعة الضابطة فقد بلغ المتوسط الحسابي عند اللمهارة الطالقة من خالل نتائج الجدول 

المجموعة الضابطة نحراف المعياري لدى االوبلغ  (،4.40)ة المجموعة التجريبيبينما بلغ متوسط 

(، وجاءت نسبة الفقرات 0.391)معياري التجريبية على انحرافالمجموعة ( وحصلت 0.304)

 (.%88.4نسبة للفقرات ) على ةالمجموعة التجريبي ( وحصلت%33.4للمجموعة الضابطة )

 ( المتوسطات الحسابية لمهارات التفكير اإلبداعي1-4) الشكلتابع 

والذي يؤكد  4.40وبناًء على ذلك يظهر تفوق المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي 

( في تنمية مهارة )الطالقة( على طلبة الصف Todo Math) ماث فاعلية استخدام تطبيق تودو

 الثاني األساسي.
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 (Todo Math) تطبيق تودو ماث استخدامما فاعلية : الثالث اإلجابة عن سؤال الدراسة

والمتمثلة  في مادة الرياضيات األساسي الصف الثاني على طلبة (األصالةة )تنمية مهار في 

  بالفرضية التالية:

المتوسط الحسابي لكال من خالل نتائج الجدول في حساب مهارة األصالة فقد بلغ  

 على متوسط ةالمجموعة التجريبي حصلتو  (1.76)ة الضابطالمجموعة لصالح المجموعتين: 

المجموعة  ( وحصلت0.470) نحراف المعياري للمجموعة الضابطةاال(، وبلغ 4.29) حسابي

 بينما حصلت %33.4ة مجموعة الضابطلل لفقراتنسبة ا(، جاءت 0.442انحراف )على  التجريبية

 (.%80.9) على نسبة المجموعة التجريبية

( ويؤكد 4.29ذلك يظهر تفوق المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي) وبناًء على

( في تنمية مهارة )األصالة( على طلبة الصف Todo Math) ماث فاعلية استخدام تطبيق تودو

 الثاني األساسي في مادة الرياضيات.  

في  (Todo Math) تطبيق تودو ماث استخدامما فاعلية : اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع

 اعياإلبدالتفكير  في مادة الرياضيات األساسي الصف الثاني على طلبة (المرونة)ة تنمية مهار 

 والمتمثلة بالفرضية الصفرية:

 المرونة لكاللمهارة  لوحظ من نتائج الجدول وجود فروق في المتوسط الحسابي

المجموعة  وبلغ متوسط( 2.00)مجموعة الضابطة المجموعتين: فقد بلغ المتوسط الحسابي لل

ت ( بينما حصل0.404) حصلت المجموعة الضابطة على انحراف معياري بلغو  (4.03)ة التجريبي

(، وجاءت نسبة الفقرات في المجموعة 0.402على انحراف معياري بلغ ) التجريبيةالمجموعة 

 (.%80.5)ة لتجريبياالمجموعة  ( بينما حصلت%39.9الضابطة )
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( ويؤكد 4.03تفوق المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي) وبناًء على ذلك يظهر

( في تنمية مهارة )المرونة( على طلبة الصف Todo Mathماث ) فاعلية استخدام تطبيق تودو

 الثاني األساسي في مادة الرياضيات.  

 ة(( مهارات التفكير اإلبداعي )الفقرات( لمجموعتي الدراسة )الضابطة والتجريبي3-4) الجدول

 الفقرة المهارات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 الدرجة %

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 الدرجة %

 الطالقة

االستيعاب المتعلم على  يشجع التطبيق

 المفاهيمي
ةمنخفض 30.0 0.510 1.50  4.58 0.578 91.5 

ةمرتفع  

المفهوم بطرق  إلىيتوصل المتعلم 

 متعددة من خالل التطبيق
1.88 0.816 37.7 

ةمنخفض  
4.27 0.667 85.4 

ةمرتفع  

أفكار  إيجاديسهل التطبيق على المتعلم 

 وتطبيقات للموضوع
2.19 0.749 43.8 

ةمنخفض  
4.12 0.653 82.3 

ةمرتفع  

يفكر المتعلم بحل المسألة بلغة رياضية 

 التطبيقسليمة من خالل 
1.35 0.485 26.9 

ةمنخفض  
4.50 0.648 90.0 

ةمرتفع  

يساعد التطبيق على تذكر بعض 

وربطها ببعضها  المفاهيم المجردة

 البعض

1.96 0.774 39.2 
ةمنخفض  

4.27 0.724 85.4 
ةمرتفع  

بدائل  إيجاديمكن التطبيق المتعلم من 

 للمشكلة بسهولة
1.54 0.706 30.8 

ةمنخفض  
4.46 0.761 89.2 

ةمرتفع  

يتيح التطبيق الفرصة للمتعلم طرح 

 األسئلة المتنوعة
1.92 0.688 38.5 

ةمنخفض  
4.38 0.571 87.7 

ةمرتفع  
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 الفقرة المهارات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة %

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة %

 إيجاديساعد التطبيق المتعلم على 

 عالقات مع المفاهيم المتعَلمة
1.73 0.724 34.6 

ةمنخفض  
4.27 0.724 85.4 

ةمرتفع  

يثير التطبيق التفكير عند المتعلم 

 إلنتاج أفكار جديدة
1.38 0.637 27.7 

ةمنخفض  
4.50 0.707 90.0 

ةمرتفع  

يولد التطبيق للمتعلم عدد ال محدود من 

 األفكار والبدائل
1.46 0.706 29.2 

ةمنخفض  
4.50 0.707 90.0 

ةمرتفع  

يشجع التطبيق المتعلم على التعلم 

 الذاتي
1.42 0.643 28.5 

ةمنخفض  
4.54 0.582 90.8 

ةمرتفع  

 33.4 0.304 1.67 الكلي
ةمنخفض  

4.40 0.391 88.0 
ةمرتفع  

 األصالة

ُيوٍجد التطبيق عند المتعلم حلواًل متنوعة 

 جديدة
1.62 0.697 32.3 

ةمنخفض  
4.19 0.801 83.8 

ةمرتفع  

يساعد التطبيق في توضيح المفاهيم 

 واألفكار الرياضية وتحديد المصطلحات
1.65 0.846 33.1 

ةمنخفض  
4.50 0.707 90.0 

ةمرتفع  

يتيح التطبيق الفرصة للمتعلم أن يطبق 

 أفكاًرا جديدة لتثبيت المهارات
1.96 0.774 39.2 

ةمنخفض  
3.92 0.796 78.5 

ةمرتفع  

يشجع التطبيق المتعلم على التخطيط 

 وعدم العشوائية
2.04 0.871 40.8 

ةمنخفض  
4.08 0.744 81.5 

ةمرتفع  

ُيَمكن التطبيق المتعلم من عقد 

 المقارنات لبيان أوجه الشبه
1.77 0.765 35.4 

ةمنخفض  
4.19 0.801 83.8 

ةمرتفع  

يشجع التطبيق المتعلم االنتظام 

 بالمناقشات العامة
1.96 0.774 39.2 

ةمنخفض  
4.27 0.724 85.4 

ةمرتفع  
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 الفقرة المهارات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة %

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة %

يمكن التطبيق المتعلم من الوصول 

 لحل المشكلة منفردا
1.81 0.749 36.2 

ةمنخفض  
4.31 0.736 86.2 

ةمرتفع  

 33.8 0.788 1.69 ينمي التطبيق جوانب األصالة
ةمنخفض  

4.54 0.582 90.8 
ةمرتفع  

 30.4 0.714 1.52 أصيلة منفردة المتعلم أفكارايقترح 
ةمنخفض  

4.35 0.689 86.9 
ةمرتفع  

يستنبط المتعلم معلومات جديدة 

 للوصول ألفكار أصيلة منفردة
1.69 0.838 33.8 

ةمنخفض  
4.46 0.582 89.2 

ةمرتفع  

ُيشجع التطبيق المتعلم على التعلم 

 الجماعي
1.69 0.679 33.8 

ةمنخفض  
4.42 0.643 88.5 

ةمرتفع  

 35.3 0.470 1.76 الكلي 
ةمنخفض  

4.29 0.442 85.9 
ةمرتفع  

 المرونة

يسهل التطبيق على المتعلم صياغة 

 المفاهيم بطريقة مبتكرة
2.08 0.744 41.5 

ةمنخفض  
3.88 0.766 77.7 

ةمرتفع  

ينمي التطبيق من قدرة المتعلم على 

 التفكير اإلبداعي
1.92 0.628 38.5 

ةمنخفض  
4.15 0.732 83.1 

ةمرتفع  

المعرفة  للمتعلم تطبيقيتيح التطبيق 

 موضوعات متنوعة العلمية في
1.96 0.824 39.2 

ةمنخفض  
3.81 0.749 76.2 

ةمرتفع  

متنوعة يعطي التطبيق المتعلم أمثلة 

 للمفاهيم الجديدة
2.04 0.824 40.8 

ةمنخفض  
4.00 0.800 80.0 

ةمرتفع  

يساعد التطبيق المتعلم على السرعة في 

 انجاز المهام المحددة
1.96 0.871 39.2 

ةمنخفض  
4.23 0.652 84.6 

ةمرتفع  
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 الفقرة المهارات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة %

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة %

المتعلم لصياغة المفاهيم  يعيد التطبيق

 بطرق مبتكرة
2.00 0.748 40.0 

ةمنخفض  
4.00 0.800 80.0 

ةمرتفع  

ُيمك ن المتعلم من التنويع في األفكار 

 بطريقة تتسم بالمرونة
1.92 0.796 38.5 

ةمنخفض  
3.92 0.796 78.5 

ةمرتفع  

يحل المتعلم من خالل التطبيق المسائل 

 والتمارين بحري ة
2.23 0.765 44.6 

ةمنخفض  
4.19 0.749 83.8 

ةمرتفع  

التفكير يزيد التطبيق من القدرة على 

 المرن لدى المتعلم
1.85 0.732 36.9 

ةمنخفض  
4.15 0.732 83.1 

ةمرتفع  

عند المتعلم  أفكارا فاعلةيستدعي 

 ليربطها بالفكرة الحديثة
2.00 0.693 40.0 

ةمنخفض  
3.92 0.688 78.5 

ةمرتفع  

لكلي ا  2.00 0.404 39.9 
ةمنخفض  

4.03 0.402 80.5 
ةمرتفع  

 36.1 0.293 1.80 المهارات ككل 
ةمنخفض  

ةمرتفع 84.9 0.335 4.25  

طلبة المجموعة التجريبية كانت ذات تقديرات  لوحظ بأنمن خالل النتائج في الجدول أعاله 

تنمية في  (Todo Math) تطبيق تودو ماث استخدامفاعلية أعلى وبدرجات مرتفعة، مما يدل على 

. ويبين الجدول أعاله في مادة الرياضيات ةاألساسيالمرحلة  التفكير اإلبداعي على طلبة مهارات

ية قد حصلت على درجة أنه بالنسبة لكل مهارة على حدا فإن مهارة الطالقة للمجموعة التجريب

(، وكذلك 4.29(، وحصلت مهارة األصالة على درجة أيضا مرتفعة بلغت )4.4) مرتفعة بلغت

 (. 4.03مهارة المرونة بمتوسط حسابي بلغ )
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عند مستوى  إحصائيةهل يوجد فرق ذات دللة : الخامسل الدراسة اإلجابة عن سؤا

(a≤0.05) بين استجابة الطلبة لدرجة فاعلية تطبيق تودو م( اثTodo Math في ) تنمية مهارات

      تعزى لمتغير الجنس؟  اإلبداعي التفكير

 الخامسة لإلجابة عن سؤال الدراسة ت للعينات المستقل إختبار( نتائج 4-4) الجدول

 الجنس  المهارات
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

يمة ق    T 
درجة 
 الحرية

مستوى 
الدللة عند 

0.05 

 الطالقة
 0.359 4.38 15 ذكر

-.342- 24 0.735 
 0.447 4.43 11 أنثى

 األصالة
 0.401 4.23 15 ذكر

-.850- 24 0.404 
 0.499 4.38 11 أنثى

 المرونة
 0.439 4.12 15 ذكر

1.407 24 0.172 
 0.319 3.90 11 أنثى

المهارات 
 ككل

 0.334 4.25 15 ذكر
-.010- 24 0.992 

 0.353 4.25 11 أنثى

عند مستوى  إحصائيةلم تكن ذات داللة  Tمن خالل الجدول أعاله نالحظ بأن جميع قيم 

 وذ قفر القبول بالفرضية الصفرية التي تنص على: عدم وجود  إلى(، مما يؤدي بنا 0.05أقل من )

بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية تطبيق تودو  (a≤0.05عند مستوى ) إحصائيةداللة 

 ( تبًعا لمتغير الجنس.Todo Mathث )ما
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج: 5-1

 Todo) فاعلية استخدام تطبيق تودو ماث ماأوًل: مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول: 

Mathعلى طلبة المرحلة  )الطالقة، األصالة، المرونة( ( في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

 في مادة الرياضيات. األساسي

( a≤0.05) أظهرت نتائج السؤال األول إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

التدريس في التفكير اإلبداعي بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى لطريقة 

 الطريقة التقليدية في التدريس(. -Todo Math)استخدام تطبيق تودو ماث 

المالحظة وأظهرت النتائج فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية على الطلبة على بطاقة 

)الطالقة األصالة المرونة( البعدي اذ حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت تطبيق تودو 

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي التي لم 4.29) على متوسط حسابي Todo Mathماث 

وبهذه ، (1.76) الحسابي للمجموعة الضابطة حيث بلغ المتوسط Todo Mathق تستخدم تطبي

الفرضية الصفرية التي نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند النتيجة تم رفض 

( في بطاقة المالحظة للتفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات تعزى لالستخدام a≤0.05مستوى )

 .(االعتيادية(مقارنًة بالطريقة  Todo Mathتطبيق تودو ماث 

( Todo Math) ماث تفوق المجموعة التجريبية التي درست بتطبيق تودو تعزو الباحثةقد و  

أن التطبيق ساعد في زيادة وعي الفرد بما يحدث فقد ساعد في تغير تفكير  عدة أسباب منهاإلى 
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حتوى التعليمي التطبيق المالمتعلم إذ أصبح تفكيره مختلف ومميز عن األفكار األخرى، وقدم 

يفكر بإنتاج إذ أصبح المتعلم  ةالتفكير في المسائل الرياضي ريثي بشكلو  بأسلوب جديد وشيق

على  ، كما يقترحوترتيبها بشكل منسق والقدرة على توليد أفكار جديدة مجموعة من األفكار

في رفع توقعات المتعلمين بطرح  طبيقتال ساعدو  ،نفسه مفهوممتعددة لللمتعلمين الحل بطرق ا

صوات واأللوان والرسومات ساعد في كسر جمود خالل توفر األمن و  ، وراء المعرفة ماأسئلة 

واعطاء  القدرة على االستجابات والمثيرات بالتوصل إلى بدائل امتالك الشخصو  المادة التعليمية

، عن السؤال دور التعزيز عند االنتهاء من اإلجابة، أضافًة إلى أكبر عدد من الحلول والنتائج

تنوع على التطبيق واحتوى وبحرية.  لمتعلم ليربطها بالفكرة الحديثةااستدعى أفكارًا فاعلة عند و 

ثارته تسلسلو  يمتاز ، في التمارين والمسائل المتعددة وأسئلة تباعديهٍ ساعدت في التفكير اإلبداعي وا 

عة البديهة إذ أصبح عند المتعلمين سر  )الفروق الفردية( التمايز العالية ألنه يراعي التطبيق بالمرونة

والجهد على الوقت  رفو  مماوالتفرد بالحل  التعلم بشكل ذاتيشجع التطبيق على و في طرح األفكار. 

 (.2013، )قطامي والمعلمالمتعلم 

( وتيري 2016) دراسة غانممثل واتفقت دراستي مع نتائج بعض الدراسات السابقة   

لتطبيقات التعليمية دور في عملية التعلم لن أ( ب2016)ن (، كري2015وبرستو وسيزتوكس )

( أن مهارات التفكير اإلبداعي 2017) والرشيدي( 2018والتعليم واتفقت مع العجيلي والدهامشة)

( 2018( ومزيد والفريحات )2016) تبدأ من المراحل األساسية في التعليم واتفقت مع دراسة غنام

مادة الرياضيات في تنمية التفكير اإلبداعي. واختلفت في  في والبرامج التعليميةستخدام التطبيقات إب

 األداة وعدد العينة. 
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        ثما فاعلية استخدام تطبيق تودو ما مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني:ثانيًا: 

(Todo Math في تنمية مهار )األساسي صف الثانيعلى طلبة ال )الطالقة( اإلبداعي التفكير ة 

 ؟ الرياضياتفي مادة 

 األساسي طلبة الصف الثانيوأظهرت النتائج فروق ظاهرية بين المتوسط الحسابي على 

بية التي استخدمت اذ حصلت المجموعة التجري بعدي( لمهارة الطالقة)الالمالحظة بطاقة  في

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي 4.40) على متوسط حسابي ((Todo Mathماث تطبيق تودو 

وبهذه ، (1.67(ةحيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابط Todo Mathتستخدم تطبيقالتي لم 

داللة احصائية عند  النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي نصت على أنه ال توجد فروق ذات

( في بطاقة المالحظة للتفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات تعزى لالستخدام a≤0.05) مستوى

 مهارة الطالقة في  تفوق وتعزو الباحثة االعتياديةمقارنًة بالطريقة  Todo Mathتطبيق تودو ماث 

أظهرت نتائج  :عدة أسباب( إلى Todo Math) ماث درست بتطبيق تودوالتي المجموعة التجريبية 

ساعد المتعلم على انتاج عدد يجود أثر ايجابي للتطبيق في تطوير مهارة الطالقة ألنه هذا السؤال و 

عدد من األمثلة واستدعاء ، أثناء اإلستجابة لمثير معين من األفكار في فترة زمنية معينة

عالقة ت أفكار ذا ستدعاءإيساعد التطبيق على كما ، بأكبر عدد من النتائج  الخروجو  ،والتفصيالت

ثارة، على المتعلم في حل المشكالت التعامل بالمفهوم، مما سهل للوصول إلى  المتعلم تفكير وا 

 المناقشات الجماعية التي ترتبط بالتفكير. دة،بدائل جدي
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        ثما فاعلية استخدام تطبيق تودو ما :ل الدراسة الثالثمناقشة نتائج سؤاثالثًا: 

(Todo Math في تنمية مهار )األساسي صف الثانيعلى طلبة ال)األصالة(  اإلبداعي التفكير ة 

 ؟ في مادة الرياضيات

 في األساسي طلبة الصف الثانيعلى  النتائج فروق ظاهرية بين المتوسط الحسابي بينتو 

ذ حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت تطبيق إ بعدي( لمهارة األصالة)الالمالحظة بطاقة 

على من المتوسط الحسابي التي ( وهو أ4.29) على متوسط حسابي ((Todo Mathث تودو ما

وبهذه ، (1.76(ة حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابط Todo Mathستخدم تطبيقتلم 

النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند 

( في بطاقة المالحظة للتفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات تعزى لالستخدام a≤0.05) مستوى

 في  مهارة األصالة تفوق االعتيادية وتعزو الباحثةمقارنًة بالطريقة  Todo Mathتطبيق تودو ماث 

أن التطبيق  عدة أسباب:( إلى Todo Math) ماث درست بتطبيق تودوالتي المجموعة التجريبية 

إذ أصبح المتعلم يفكر بطريقة غير عادية نشاط عند المتعلمين من النشاط الذهني ساعد على خلق 

أي فريدة للوصول إلى أفكار جديدة عن طريق البحث واستيعاب األمور بعمق وأصالة، إذ يكمن 

في تطبيق لة جديدة، كما أن مهارة األصالة آتطبيق مهارة األصالة في ايجاد وسيلة تكنولوجية أو 

ل وايجاد أفكار جديدة من خالتشجع الطلبة بالبحث عن افكار قديمة ( Todo Mathتودو ماث )

 .(2015، ( و)سعادة2004، )جروان العصف الذهني بشكل فردي وجماعي

من أجل أسلوب متعدد الجوانب، وطرح حلواًل متنوعة للمشكالت مهارة األصالة ب التطبيق قدم

ألصيلة التي تنمي مهارة الطالقة والمرونة، إضافة الوصول إلى المزيد من األفكار االستجابات ا

والتي تتمثل في هذه الى تشجيع الطلبة على استنباط معلومات جديدة من المعلومات التي بين يديه 
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حل المسائل بطريقة غير  كما يشجع التطبيق المتعلمين على الحالة إلى أفكار أصيلة،

 (2004، ( و )جروان2006)ريان،مألوفة

          ثما فاعلية استخدام تطبيق تودو ما :ل الدراسة الرابعمناقشة نتائج سؤارابعًا: 

(Todo Math في تنمية مهار )األساسي صف الثانيعلى طلبة ال)المرونة(  اإلبداعي التفكير ة 

 ؟ في مادة الرياضيات

 في األساسي طلبة الصف الثانيعلى  النتائج فروق ظاهرية بين المتوسط الحسابيأكدت و 

ذ حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت تطبيق إ بعدي( لمهارة المرونة)الالمالحظة بطاقة 

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي التي لم 4.03) على متوسط حسابي ((Todo Mathثتودو ما

وبهذه ، (2.00(ة حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابط Todo Mathستخدم تطبيقت

الفرضية الصفرية التي نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند  النتيجة تم رفض

( في بطاقة المالحظة للتفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات تعزى لالستخدام a≤0.05) مستوى

 مهارة الطالقة في  تفوق االعتيادية وتعزو الباحثةمقارنًة بالطريقة  Todo Mathتطبيق تودو ماث 

الن التطبيق  عدة أسباب:( إلى Todo Math) ماث درست بتطبيق تودوالتي يبية المجموعة التجر 

ساعد في كسر الجمود الذي يعنى بتبني أنماط ذهنية محددة، كما ساعد في استدعاء أفكار متعددة 

وتعني المرونة قدرة الفرد السريعة على انتاج  ولدت أفكار جديدة ليست من  نوع األفكار المتوقعة،

من األفكار المتنوعة المرتبطة بمشكلة، وذلك عن طريق مواجهة الفرد للمشكلة،  أكبر عدد ممكن

 ، كما ازداد لدى الفرد القدرة على تغير استجاباته تطورت لديه المرونة. والووضع الحلول المناسبة

جمع االستجابات حول سؤال أو فكرة والعمل على إضافة شك أن مهارة المرونة كانت عبارة عن 

االستجابات، كما انها أوجدت أنماط جديدة من األفكار، وكان التطبيق يبدأ نقاط جديدة على هذه 
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أخرى جديدة  على تنمية فئاتاضافة إلى أنه عمل  العام،من العام إلى الخاص أو من الخاص إلى 

 (. 2015األفكار بين بعضهم والخروج بحلول مختلفة)سعاد،من األفكار وذلك من مناقشة الطلبة 

هل يوجد فرق ذات دللة احصائية عند : خامسمناقشة نتائج سؤال الدراسة ال: خامًسا

( في Todo Math( بين استجابة الطلبة لدرجة فاعلية تطبيق تودو ماث )a≤0.05مستوى )

 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي تعزى لمتغير الجنس؟      

( بين متوسط a≤0.05ذو داللة احصائية عند مستوى )أظهرت النتائج عدم وجود فرق 

 ( تبًعا لمتغير الجنس.(Todo Mathدرجات طلبة المجموعة التجريبية تطبيق تودو ماث 

طرح يطبيعة المادة التعليمية إذ ؛ لإلى عدم وجود فروق لصالح الجنس ويعزى السبب

المحتوى بشكل شيق وجذاب مع الموسيقى الرسومات واأللوان التي يحبها الطفل التعليمي التطبيق 

واالهتمامات بالمادة، ، وتشابه االستعدادات والقدرات ( سنوات8-7) من في هذه المرحلة العمرية

، وكذلك تشابه الظروف المدرسي بعد الدوام جهزة اللوحية من قبل أغلب المتعلمينواستخدام األ

االجتماعية واالقتصادية ألفراد العينة، واستخدام التطبيق ألساليب التعلم المختلفة وتوظيفه 

مما جعل هذه لالستراتيجيات  التعلم والتعليم التي تناسب هذه المرحلة العمرية من كال الجنسين 

كان يخاطب عقل المتعلمين بطريقة تناسب  وألن طرحها في عرض المحتوى ،الفروق تتالشى

شجع المتعلم على عقد المقارنات لبيان أوجه كما جديدة،  فكارأنتاج إمما ساعدهم في الجنسين 

العامة، إضافًة إلى ذلك يمكن التطبيق المتعلم من الوصول لحل  بالمناقشات االنتظامو الشبه 

الفردية(  التمايز )الفروقالمشكالت بشكل منفرد، وساعد التطبيق في إثارة عقل المتعلم مراعيًا 

 (2012، )المجالي والمواجدةي اإلبداعوساعد في تحسين مستوى التفكير 
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والعجيلي ( 2016) ( ودراسة العواملة2017) تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الرشيد

( والتي أكدت جميعها على أن التقنيات الحديثة 2018) ودراسة قشطة( 2018) والدهامشة

ة األساسية بغض النظر عن تأثير إيجابي في التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحل والتطبيقات لها

   .الجنس

 التوصيات 5-2

 ستنتاجاتها وفي ضوء ما توصل له فإنها توصي:ا  عتماًدا على نتائج الدراسة و إ

 توظيف التطبيقات التعليمية داخل وخارج الغرف الصفية. -

في ( Todo Mathتطبيق تودو ماث ) إستخدامة بأهمية األساسيزيادة توعية معلمين المرحلة  -

 تحسين مخرجات التعلم والتعليم وتطويرها.  وأهميته فيتنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

  رقمية.توظيف التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية كبيئة تعليمية  -

 ( لمعلمات المرحلة األساسيةوالمرونة واألصالة الطالقة)اإلبداعي توضيح مفهوم التفكير  -

 الغرفة الصفية.  وتنميتها داخلوكيفية ممارستها 

  التعليمية.التطبيقات  إستخدامتدريب الطلبة على  -

تطبيقات في الرياضيات تساعد المتعلم في               إستخدامجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية إ -

 توليد أفكار جديدة. 

  .(Google Appsعقد دورات تدريبية للمعلمين بهدف توظيف تطبيقات جوجل ) -

في مادة                       Todo Mathتطبيق تودو ماث  ستخدامة إلاألساسيعقد دورات لمعلمين المرحلة  -

 الرياضيات.

ث     ما بناء منصات تعليمية تفرض محتوى المناهج التعليمية المختلفة في قالب تودو -

Todo Math. 
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  . 376-353(، ص4، ع)26، مجلد التربوية والنفسيةمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات 

" في تنمية Risk(. أثر تطبيق النظام الذكي لمعالجة المعرفة "2016العواملة، عصام الجدوع )
مجلة ة العليا في األردن، األساسيمهارات التفكير اإلبداعي والناقد لدى طلبة المرحلة 

 .759_ 743، 43 ،الدراسات الجامعة األردنية _ العلوم التربوية

، عمان: دار أسامة مهارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت(. 2013العياصرة، وليد توفيق )
 للنشر والتوزيع.

 .الثقافة دار: عمان ،اإللكتروني والتعليم التعليم تكنولوجيا (.2017) ،رفيق وليد، العياصرة

 طلبة اكتساب تنمية في جوجل تطبيقات الوزارة إستخدامأثر (. 2016) عزمي منجي غانم،
 واتجاهاتهم العلمية للمفاهيم طولكرم محافظة في الحكومية المدارس في السادس الصف

 نابلس، الوطنية، النجاح جامعة ماجستير غير منشورة( )رسالة ،التكنولوجيا تقبل نحو
 .فلسطين

ألنشطة التفكير ة األساسي(. مدى تضمن كتب العلوم والحياة للمرحلة 2018قشطة، تغريد، )
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.  اإلبداعي ومدى اكتساب طلبة الصف الرابع لها
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(. أثر توظيف استراتيجيتي المحطات العلمية واأللعاب التعليمية في تنمية 2018قشطة، زينب )
، رسالة بغزة األساسيمهارات التفكير اإلبداعي في العلوم لدى طالبات الصف السابع 

 ر منشورة، غزة، جامعة األزهر.  ماجستير غي

أثر التعلم المحوسب الفردي والتعلم المحوسب  (.2012المجالي، محمد داوود، المواجدة، رائد )
بالمجموعات في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف السابع في مبحث 

                                                         (. 4، عدد)28جلد م مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية،الجغرافيا في األردن، 

 طالبات تحصيل على مقترحة تعليمية برمجية فاعلية(. 2015) عطيان بنت المحمدي، نجوى
 في عربية الدراسات مجلةجدة،  بمدينة اآللي مقرر الحاسب الثانوي في األول الصف
  . العربي الفكري دار: نصر، القاهرة مدينة. 62، النفس وعلم التربية

(. أثر توظيف تطبيق تدريبي قائم على نظرية تريز 2018مزيد، منية خليل، الفريحات، عبداهلل )
ة في محافظات، غزة، األساسيلتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة 

 (.1عدد) ،11، مجلد مجلة الدراسات النفسية والتربوية

: (، عمان1ط) ،التعليم في والتصالت المعلومات تكنولوجيا إستخدام(. 2010) قاسم، عواشيالن
 .والتوزيع للنشر وائل دار

 التعلم منظومة إستخدام معوقات. (2010)مأمون ، والدهون محمد، ومفلح عايد ،الهرش
 في األردنية المجلة ،الكورة لواء في الثانوية المرحلة معلمي نظر وجهة من اللكتروني

 (.1) 6 التربوية العلوم

، 21/3/2019تاريخ االسترداد  .(2019وزارة التربية والتعليم األردني )
http://www.move.gov.jo. 

التربوية، ، وحدة البحوث تطبيقات التقنية في التعلم النشط. (2018) وزارة التربية والتعليم السعودي
 .ينبع، المملكة العربية السعودية

، 21/3/2019تاريخ االسترداد  .(2019وزارة التربية والتعليم الفلسطيني )
http://www.moh.gov.ps. 

 من الرياضيات مادة تدريس في التعليم تقنيات توظيف واقع (.2017) الونوس، رويدا صالح
 .79، ص19، ع39مجلة جامعة البعث، مجلد ،المدرسين نظر وجهة

http://www.move.gov.jo/
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 (1) الملحق
  )الصورة األولية( بطاقة المالحظة  

ولية:األ ، األصالة، المرونة( الصورة )الطالقةبطاقة المالحظة لقياس مهارات التفكير اإلبداعي   

التعديل 
 المقترح

ةدقة الصياغة اللغوي ةمدى انتماء الفقر    
غير  المهارة الرقم مهارة التفكير اإلبداعي

غير  مناسب مناسب
 منتمي منتمي

مفهوم  يشجع المتعلم على إيجاد أفكار جديدة تناسب     
 1 الدرس

القة
الط

 

يسهل على المتعلم إيجاد أفكار ذات عالقة      
 2 بالموضوع

طريقة المفهوم بغيريتوصل المتعلم إلى توضيح        3 
 4 يشجع المتعلم على التعلم الذاتي     
بعضهاب المفاهيم وربطهايساعده على تذكر بعض        5 
تثير  يطرح المتعلم األسئلة المتنوعة الجيدة التي     

دةاالنتباه وتساعد على تقديم أراء وأفكار جدي  6 

دزمن محد متعددة فييوصل المتعلم إلى أفكار        7 
هولةيساعد المتعلم على إيجاد بدائل للمشكلة بس       8 
 9 يثير المتعلم إلنتاج أفكار جديدة ومحف زة     
دفي وقت محد األفكار والبدائليولد مجموعة من        10 
 11 يضيف للمتعلم القدرة على حل المشكلة     
ة جديدةيفكر المتعلم في حل المسألة بعمق وبطريق       12 
 1 ُيوٍجد عند المتعلم حلواًل متنوعة جديدة     

الة
ألص

 ا
دة لتثبيت يتيح الفرصة للمتعلم أن يطيق أفكارًا جدي     

 2 المهارات

 3 ُينمي جوانب الطالقة والمرونة     
فاهيم يمك ن المتعلم من عقد المقارنات وتوضيح الم     

ين أوجه وتحديد المصطلحات واألفكار الرياضية لتب
 الشبه واالختالف

4 

 فرداً للمشكلة منيوصل المتعلم إلى إجابات وحلول      
 5 وبشكل جديد

 6 يشجع المتعلم على التعلم الذاتي والجماعي      
ددة تقديم طرق متنوعة ومتجيساعد المتعلم على      

 7 للوصول إلى المفهوم

المتعلم أفكارًا جديدةيقترح        8 
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ى يستنبط المتعلم معلومات جديدة تساعده عل     
 9 التوصل إلى أفكار جديدة

ة أثناء ُيشجع الطلبة على التخطيط وعدم العشوائي     
 6 المناقشات

ضوعجديدة تدور حول المو يولد عند المتعلم أفكارًا        7 
ة مبتكرةيسهل على المتعلم صياغة المفاهيم بطريق       1 

ونة
مر

 ال

بداعاتهينمي مهارات       المتعلم وا   2 
 3 يساعد المتعلم على حل المشكالت      
حل ينتج المتعلم طرقًا مبتكرة للوصول إلى ال       4 
 5 يزيد من القدرة على التفكير عند المتعلم      
المعرفة العلمية   للمتعلم تطبيقيتيح        6 
دة بطريقته يعطي المتعلم أمثلة متنوعة للمفاهيم الجدي     

 7 الخاصة وبأسلوب مختلف 

ممكنةيتوصل المتعلم إلى أفكار جديدة بالسرعة ال       8 
كرةمبت المفاهيم بطريقةيعيد المتعلم صياغة        9 
يقة تتسم ُيمك ن المتعلم من التنويع في األفكار بطر      

 10 بالمرونة

 11 يحل  المتعلم المسائل والتمارين بحري ة      
ا بالفكرة عند المتعلم ليربطه أفكارًا فاعلةيستدعي      

 12 الحديثة 

 13 يشجع على السلوك االستقاللي     
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الصورة األولية   Todo Math معايير تطبيق 

ات
حظ

مال
ةصالحية الفقر  مدى الوضوح ال  مالئمة الفقرة 

 الرقم الفقرات

مية
علي

 الت
يير

معا
ال

 

غير 
 واضحة واضحة

غير 
ةصالح صالحة  

غير 
 مالِئمة مالئمة

        (Todo Math) يعكس عنوان     
 1 أن محتوى التطبيق للمرحلة األساسية

 2 يجذب التطبيق طلبة المرحلة األساسية        
إلبداعي ينمي التطبيق بعض مهارات التفكير ا         3 
اضية يتنوع التطبيق في طرح العمليات الري       

 4 للمرحلة األساسية  

تجات منالمتعلم يساعد التطبيق على تحقيق        
المرجوة  التعلم  5 

 6 يحقق التطبيق أهداف وحدة األعداد        
علم مادة ت المتعلم إلىيزيد التطبيق من دافعية        

 7 الرياضيات

ى يساعد التطبيق المتعلم على الوصول إل       
 8 العمليات الحسابية 

يجاد يعتمد التطبيق على مهارة المتعلم في إ       
 9 الحلول 

ا ممتعا يعرض التطبيق المحتوى التعليمي عرض       
 10 ومختلفا 

ئيسيعتمد التطبيق على حل الطالب بشكل ر          11 
 12 يراعي التطبيق الفروق الفردية       
هداف يعرض التطبيق أسئلة متنوعة تناسب أ       

 13 الوحدة 

 ورالحسابية بالصيحقق التطبيق العمليات        
للمتعلم.والرسومات        14 

ل بطرق يكسب التطبيق المتعلم القدرة على الح       
 15 إبداعية.

 16 يقدم التطبيق تغذية راجعة فورية        
عة   يركز التطبيق على طرح األسئلة المتنو          17 
شغيل سهولة تثبيت التطبيق على أنظمة الت       

 18 المتنوعة

 19 سهولة تعامل الطلبة مع التطبيق       
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نهسهولة تشغيل التطبيق والدخول والخروج م           1 

نية
 الف

يير
معا

 ال

 2 سرعة الوصول إلى مكونات التطبيق       
طبيقال يشعر المتعلم بالملل أثناء إستخدام الت         4 
يحية يتمتع التطبيق بألوان ورسوم وأشكال توض       

 المتعلم وبخطوط واضحة سهلة القراءةتجذب 
 والمالحظة.

5 

لتحكم بهيسمح التطبيق للمتعلم بالتفاعل معه وا         6 
ةيوفر التطبيق عرض األسئلة بطرق متنوع         7 
مكان  سهولة إستخدام التطبيق من المتعلم في أي       

 8 وزمان

هولةبسيسمح التطبيق بالتنقل بين أجزائه          9 
 10 يوفر التطبيق تحديثًا مستمراً        
لمستمر خلو التطبيق من األخطاء بسبب التحديث ا       

 11 له.

       
لى يعطي التطبيق المتعلم القدرة على الوصول إ

 األهداف
1 

ير
اي
مع

 
لم

تع
لم

ا
        

مللة األ يمنح التطبيق المتعلم الحرية في إختيار
 والتدريبات

2 

       

عوبةيسمح التطبيق للمتعلم بتحديد مستوى الص  3 

       
فحات يساعد التطبيق المتعلم على التنقل بين ص

 التطبيق بسهولة
4 

       
وىالمحتُيمكن للتطبيق تخطي بعض إطارات   5 
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ب تعرض شاشة التطبيق مفاهيم رياضية تناس       
 طلبة المرحلة األساسية

1 

ر 
يي
عا

م
شة

شا
 ال

يم
صم

ت
 

أساليب جذب االنتباه  شاشة التطبيق توفر       
بالرسومات واألشكال التوضيحية والصور 

 والخطوط الواضحة بفاعلية

2 

 

 تعرض شاشة التطبيق الدروس واضحة مريحة       
.لعينل  

3 

ت كمية المعلومات المعروضة على الشاشة في وق       
 واحد مناسبة 

4 

       
اتمحتويالتسهل شاشة التطبيق قراءة ومالحظة   5 

وط توفر شاشة التطبيق أنماطا مختلفة من الخط       
 واألشكال والرسوم واأللوان

6 

تسمح شاشة التطبيق للطالب بالتحكم في        
معلومات ال  

7 

       
ة  المعلومات واضح كمية تعرض شاشة التطبيق  8 
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 (2) الملحق
 )الصورة النهائية( المالحظة بعد التحكيمبطاقة 

 ، األصالة، المرونة( الصورة النهائية: )الطالقةبطاقة المالحظة لقياس مهارات التفكير اإلبداعي 
ة ضعيف
ةضعيف جدا بدرجة  متوسطة 

 كبيرة
بدرجة 
داكبيرة ج  المهارة الرقم مهارات التفكير اإلبداعي 

 1  االستيعاب المفاهيميالمتعلم على  يشجع التطبيق     

القة
الط

 

تطبيقيتوصل المتعلم إلى المفهوم بطرق متعددة من خالل ال       2 
للموضوع يسهل التطبيق على المتعلم إيجاد أفكار وتطبيقات       3 

     
الل يفكر المتعلم بحل المسألة بلغة رياضية سليمة من خ

 التطبيق 
4 

     
ربطها و  المفاهيم المجردةيساعد التطبيق على تذكر بعض 

 ببعضها البعض
5 

هولةيمكن التطبيق المتعلم من إيجاد بدائل للمشكلة بس       6 
نوعة يتيح التطبيق الفرصة للمتعلم طرح األسئلة المت       7 

     
يم يساعد التطبيق المتعلم على إيجاد عالقات مع المفاه

 8 المتعَلمة

جديدة  يثير التطبيق التفكير عند المتعلم إلنتاج أفكار       9 
ائل يولد التطبيق للمتعلم عدد ال محدود من األفكار والبد       10 
 11 يشجع التطبيق المتعلم على التعلم الذاتي      
 12 ُيوٍجد التطبيق عند المتعلم حلواًل متنوعة جديدة     

الة
ألص

 ا
     

 طلحاتوتحديد المصيساعد التطبيق في توضيح المفاهيم  
 واألفكار الرياضية 

13 

     
ديدة لتثبيت يتيح التطبيق الفرصة للمتعلم أن يطبق أفكاًرا ج

 المهارات
14 

ية يشجع التطبيق المتعلم على التخطيط وعدم العشوائ       15 
ه الشبه ُيَمكن التطبيق المتعلم من عقد المقارنات لبيان أوج       16 
 17 يشجع التطبيق المتعلم االنتظام بالمناقشات العامة      
ردايمكن التطبيق المتعلم من الوصول لحل المشكلة منف       18 
 19 ينمي التطبيق جوانب األصالة     
أصيلة منفردة المتعلم أفكارايقترح        20 
يلة منفردة يستنبط المتعلم معلومات جديدة للوصول ألفكار أص       21 

 22 ُيشجع التطبيق المتعلم على التعلم الجماعي     
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قة مبتكرةيسهل التطبيق على المتعلم صياغة المفاهيم بطري       23 

ونة
مر

 ال

عي ينمي التطبيق من قدرة المتعلم على التفكير اإلبدا       24 

     
موضوعات  يالعلمية فالمعرفة  للمتعلم تطبيقيتيح التطبيق 

 متنوعة 
25 

يدة يعطي التطبيق المتعلم أمثلة متنوعة للمفاهيم الجد       26 
م المحددة السرعة في انجاز المهايساعد التطبيق المتعلم على        27 
كرةالمتعلم لصياغة المفاهيم بطرق مبت يعيد التطبيق       28 
م بالمرونةُيمك ن المتعلم من التنويع في األفكار بطريقة تتس       29 
حري ة يحل المتعلم من خالل التطبيق المسائل والتمارين ب       30 
متعلميزيد التطبيق من القدرة على التفكير المرن لدى ال       31 
ة الحديثة عند المتعلم ليربطها بالفكر  أفكارا فاعلةيستدعي        32 
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 بطاقة المالحظة بعد التحكيم
نهائية: ، األصالة، المرونة( الصورة ال)الطالقةبطاقة المالحظة لقياس مهارات التفكير اإلبداعي   

 

ةضعيف ةكبير  متوسطة   المهارة الرقم مهارات التفكير اإلبداعي 
 1  االستيعاب المفاهيميالمتعلم على  التطبيقيشجع    

القة
الط

 

 2 يتوصل المتعلم إلى المفهوم بطرق متعددة من خالل التطبيق   
 3 يسهل التطبيق على المتعلم إيجاد أفكار وتطبيقات للموضوع   
ق يفكر المتعلم بحل المسألة بلغة رياضية سليمة من خالل التطبي     4 
ها البعضوربطها ببعض المفاهيم المجردةيساعد التطبيق على تذكر بعض      5 
 6 يمكن التطبيق المتعلم من إيجاد بدائل للمشكلة بسهولة   
 7 يتيح التطبيق الفرصة للمتعلم طرح األسئلة المتنوعة    
 8 يساعد التطبيق المتعلم على إيجاد عالقات مع المفاهيم المتعَلمة   
 9 يثير التطبيق التفكير عند المتعلم إلنتاج أفكار جديدة    
 10 يولد التطبيق للمتعلم عدد ال محدود من األفكار والبدائل    
 11 يشجع التطبيق المتعلم على التعلم الذاتي    
 12 ُيوٍجد التطبيق عند المتعلم حلواًل متنوعة جديدة   

الة
ألص

 ا

كار الرياضية واألف وتحديد المصطلحاتيساعد التطبيق في توضيح المفاهيم       13 
ت المهاراتيتيح التطبيق الفرصة للمتعلم أن يطبق أفكاًرا جديدة لتثبي     14 
 15 يشجع التطبيق المتعلم على التخطيط وعدم العشوائية    
 16 ُيَمكن التطبيق المتعلم من عقد المقارنات لبيان أوجه الشبه    
 17 يشجع التطبيق المتعلم االنتظام بالمناقشات العامة    
 18 يمكن التطبيق المتعلم من الوصول لحل المشكلة منفردا   
 19 ينمي التطبيق جوانب األصالة   
أصيلة منفردة المتعلم أفكارايقترح      20 
 21 يستنبط المتعلم معلومات جديدة للوصول ألفكار أصيلة منفردة    
 22 ُيشجع التطبيق المتعلم على التعلم الجماعي   
 23 يسهل التطبيق على المتعلم صياغة المفاهيم بطريقة مبتكرة   

ونة
مر

 ال

 24 ينمي التطبيق من قدرة المتعلم على التفكير اإلبداعي    
تنوعة موضوعات م العلمية فيالمعرفة  للمتعلم تطبيقيتيح التطبيق      25 
 26 يعطي التطبيق المتعلم أمثلة متنوعة للمفاهيم الجديدة    
 27 يساعد التطبيق المتعلم على السرعة في انجاز المهام المحددة     
المتعلم لصياغة المفاهيم بطرق مبتكرة يعيد التطبيق     28 
 29 ُيمك ن المتعلم من التنويع في األفكار بطريقة تتسم بالمرونة   
 30 يحل المتعلم من خالل التطبيق المسائل والتمارين بحري ة    
 31 يزيد التطبيق من القدرة على التفكير المرن لدى المتعلم   
عند المتعلم ليربطها بالفكرة الحديثة  أفكارا فاعلةيستدعي      32 



71 
 

 (3الملحق )
 المحكمين بأسماء قائمة 

 إسم الدكتور الرتبة الجامعة
العلوم  وطرق تدريسمناهج  في أستاذ الجامعة األردنية  عايش زيتون 
في تكنولوجيا التعليم أستاذ الجامعة األردنية  منصور الوريكات 
أساليب تدريس الرياضيات أستاذ الجامعة األردنية   يحيى مقدادي 

الزيتونةجامعة  مشارك في أساليب تدريس الرياضيات أستاذ   زياد النمراوي  
مشارك في أساليب تدريس الرياضيات أستاذ جامعة الشرق األوسط  خليل السعيد 

الزيتونةجامعة  مشارك مناهج وأساليب تدريس أستاذ   محمد أبو علي 
التعليم تكنولوجيا في مشارك أستاذ جامعة جرش  يوسف الجرايدة 
مساعد في التعليم اإللكتروني أستاذ الجامعة األردنية  مهند أنور الشبول 

التعليم تكنولوجيا في مساعد أستاذ جامعة الشرق األوسط  منال الطوالبة 
جامعة الشرق األوسط  التعليم تكنولوجيا في مساعد أستاذ   فادي عودة 

التعليم تكنولوجيا في مساعد أستاذ جامعة الشرق األوسط  خالدة شتات 
الزيتونةجامعة  دريسهامساعد في مناهج اللغة العربية وأساليب ت أستاذ  ايجتهاويل عطا اهلل س   
اإلمارات -جامعة زايد  مساعد في النحو والصرف أستاذ   لؤي عمر بدران  

لمينللمع رانيا الملكة أكاديمية الرياضيات  تدريس وطرق مناهج مساعد أستاذ  ة طلعت محمد العياصر    
لمينللمع رانيا الملكة أكاديمية الرياضيات تدريس وطرق مناهج مساعد أستاذ  الصمادي عثمان   
لمينللمع رانيا الملكة أكاديمية الرياضيات تدريس أساليب-مساعد أستاذ   أنور شقير 
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 (4الملحق )

 صور من تطبيق البرنامج داخل الغرفة الصفية
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 (5) الملحق

 صور من تطبيقات تودو ماث
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 (6) الملحق

 من جامعة الشرق األوسط كتاب شكر
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 (7) الملحق
 كتاب تسهيل مهمة من الجامعة للتربية
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 (8) الملحق

 تسهيل مهمة من التربية للمدرسة
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 (9) الملحق

  كتاب التطبيق داخل المدرسة

 


