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..دكتوريت الفاضلة .. د. صفية  انجي امساعيل  شكري وامتناين إىل مشرفيتأقدم جزيل 
ك ..شكرا ربك وتعليمستاذ مساعد / مناهج وطرق تدريس بكلية الرتبية ..شكرا لصالدعيس..ا

 ملساندتك ورفعك هلميت..

 شكرا لك من القلب..

                  .. إىل كل من ساندين .. ورفع من مهيت ..من صديقايت..وعلى رأسهم صديقيت
 د.رمي حممد هبيج فريد .. 

وساعدوين يف  .أبواب مكتبتها ..لإلطالع والبحث. وإىل جامعة الطائف ..اليت فتحت يل
 ل اإلداريني واألكادميني فيها .. لكم ابلغ شكري وتقديري..حتكيم حبثي..إىل ك

وإىل إدارة تعليم الطائف..الذين يسروا يل مهمة حبثي بل وشجعوين ..وعلى رأسهم املدير 
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تسهيل تطبيق حبثي وعلى رأسهم أ. فاطمة الزهراين ،أ. أمل الغامدي ، أ. فاطمة القحطاين ،أ.عزة 
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 امللخص

هدف البحث احلايل إىل معرفة فاعلية اسرتاتيجيات الصف املقلوب يف تنمية مهارات التفكري االبداعي 
اتيجيات توسط مقارنة ابلطريقة التقليدية فتم حتديد قائمة ابسرت مبادة العلوم لدى طالبات الصف الثاين امل

الصف املقلوب والتعرف على مهارات التفكري االبداعي املالئمة لطالبات الصف الثاين املتوسط ملادة 
. حيث طبق البحث على عينة االعلوم، وحتقيقا ألهداف البحث  استخدمت الباحثة منهجا شبه جتريبي

ابلفصل الدراسي األول دينة الطائف طالبة من طالبات الصف الثاين املتوسط يف م( 60بلغ حجمها )
( طالبة واجملموعة 30تكونت اجملموعة التجريبية من ) .(، وزعت على جمموعتني1439 /1438لعام)

اسرتاتيجيات الصف املقلوب للمجموعة  برانمج ابستخدام  وقد قامت الباحثة. ( طالبة30الضابطة )
وجود فروق  نتائج البحث وأظهرت ـ التقليديأما اجملموعة الضابطة فقد درست ابلتعلم  ، التجريبية

( بني متوسطات درجات طالبات الصف α > 0.05ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
الثاين املتوسط  الذين تعرضوا للربانمج التدرييب القائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب  لتنمية مهارات 

الذين مل يتعرضوا للربانمج )اجملموعة الضابطة( ، على  التفكري اإلبداعي، ومتوسطات درجات الطالبات
كل من مهارات  "الطالقة، واملرونة، واألصالة، وحل املشكالت" للتفكري اإلبداعي ككل ، وكانت 

ورة الرتكيز على هذه الفروق مجيعها لصاحل الطالبات يف اجملموعة التجريبية وقد أوصت الباحثة  بضر 
 يف التعلم ملا له من أمهية يف تنمية التفكري اإلبداعي.اسرتاتيجيات الصف املقلوب 

  



 

   ك 

Abstract  
The aim of this study is to investigate the effectiveness of  flipped classroom strategies in 

improving creative thinking skills in science among second intermediate female students 

compared to the convectional method. A list of flipped classroom strategies was written as well 

as creative thinking skills that are suitable for second intermediate female students. To achieve 

those aims the researcher adopted the quasi-experimental approach as the study was applied on 

a sample of (60) second intermediate female students in Taif city at the first semester of 

91438/1439H). The sample was distributed into an experimental group of (30) students and a 

control group of (30) students. The researcher administrated flipped classroom strategies on the 

experimental group, while, the control group studied through the convectional method. The 

findings, the results showed that there are significant statistical differences at the level of α 

=0.05 between the means of students who studied through the flipped strategies and those who 

didn’t to improve creative thinking skills, such as fluency, flexibility and originality as a whole; 

all the differences were in the favor of the experimental group. The researcher recommended 

the need to concentrate on the flipped classroom strategies since it has a great importance in 

improving creative thinking skills. 
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 الفصل األول :

 مقدمة البحث.

 مشكلة البحث.

 اسئلة البحث.

 فروض البحث.

 أهداف البحث.

 مصطلحات البحث.

 أمهية البحث.
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 الفصل األول

 إىل البحثدخل امل

 
                                   البحث مقدمة

والذي هو مناط التكليف ، العقل املخلوقات بكرامة العقل اإلنسان وكرمه على سائر خلق هللا      
الذي حوى كل أمناط املعرفة اليت ميزته عن بقية املخلوقات، بل إن كل شخص متميز عن غريه ، 

 (.219ية آ)سورة البقرة  كَّرُون{} كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ اآليَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَقال تعاىل   أبسلوبه اخلاص ابلتفكري

بعوامل خارجية كأسلوب التنشئة واحمليط اخلارجي، وداخلية كاستعدادات التفكري  اسلوب يتأثرو 
 الفرد وجيناته الوراثية .

التفكري قضية معقدة من حيث ماهيتها و منهجيتها ،وما يؤثر هبا من الدوافع النفسية يعترب "
وحينما نتطرق إىل التفكري  .(11: 2015عليم التفكري،) مركز ديبونو لت"الذاتية والعوامل البيئية اخلارجية 

فهو ليس منهج نسري ، أييت إىل ذهننا أنه إبمكاننا أن ننمي التفكري ، ونطوره ، برغم أنه قضية معقدة ،
 دراسة ،وأدوات ،ومهارات تساعد إىل دفع التفكري إىل األمام. ،بل حيتاج إىل تطوير ،عليه نظراي 

لف الرؤى حوله وذلك لتعدد أبعاده وتشابكها ثر املوضوعات اليت ختتكما يعد التفكري من أك
واليت  –الذكاء مثال  -اهيم اجملردة واليت تعكس تعقد العقل البشري وعملياته وتبني لنا أنه كغريه من املف

نتقل من منط  ييف عصران احلايل  االنسانو  .يصعب علينا قياسها مباشرة أو حتديد ماهيتها بسهولة
الذي يكون نتاج عن نشاط عقلي مركب هادف توجهه " ،التفكري اإلبداعي ري العادي إىل منط التفك
: 1999)جروان، "ج أصيلة مل تكن معروفة سابقاقوية يف البحث عن حلول أو التوصل إىل نوات رغبة
ىل حتول هذا النوع من التفكري قائم على مهارات متعددة ، تفيدان كباحثني ،ومعلمني يف التعليم إ، (82

وننتقل من أسلوب احملاضرات  ،الطالب واملتلقي من سليب إىل طالب نشط تتمركز العملية التعليمية فيه 
الذي أيخذ "،أو ما يسمى ابلتعليم النشط ،اتيجيات جديدة يف التعليم التقليدية إىل استخدام اسرت 

فرده أو مبشاركة زمالءه يف بيئة املتعلم دورا حيواي وتفاعليا يف تعلمه منغمسا يف أنشطته سواء كان مب
وعندما تنهج املدرسة منحى التعلم النشط فإن الطالب ينظر إىل ،فية آمنة عقليا وحسيا وجسداي اص
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أنه ضمن مصادر تعلمه ،ومرشدا له، وحمفزا لدافعيته الذاتية لبذل مزيد من اجلهد العقلي واالنغماس  املعلم
 (.23: 1430 ،)الزايدي"همات التعلميف م

 وأسلوب احملاضرة إىل ،من التعليم أحادي املعرفة  يعد تغيري منط التعليم من خالل مادة العلوم
كونه جيعل الطالب ضرورة ُملحة، النشط يف الصف املقلوب مادة نشطة ابستخدام اسرتاتيجيات التعلم

دام وسائل استخإىل الصف املقلوب ويهدف   ،حمور التعلم  فيزيد من مشاركته يف الدرس مشاركة فعالة
وحتميل مقاطع فيديو فيها حبيث يشاهدها الطالب يف املنزل قبل من برامج إدارة التعلم االتصال احلديثة 

تيح ت ه الطريقة للطالبوهذ املدرسة ، ووضع سؤال بسيط عما شاهده يف مقطع الفيديو ،حضوره إىل 
كما   ،مة واالجابة على تساؤالهتوتوضيح املفاهيم الصعب خالل شرح الدرس املناقشة وحل املشكالت

خارج  أثناء وقت الدرس وربط الدروس ابحلياة الواقعية فعالةيتيح للطلبة املزيد من الفرص للمشاركة ال
يعترب الفيديو عنصرا أساسيا يف هذا النمط من التعليم حيث يقوم املعلم إبعداد مقطع فيديو " .احلصة

الطالب يف أحد مواقع الـويب أو شبكات التواصل  دقائق و يشاركه مع 10إىل  5مدته ما بني 
خدمها املعلم و حتتفظ برامج إدارة التعلم اليت حتمل مجيع حمتوايت املادة اليت يست وأيضاً  ،ياالجتماع

 Edumodoابملعلومات و اإلحصائيات و النقاشات مثل برامج الفصول االفرتاضية مثل
 .(9: 2015)الزهراين،"

املقلوب يضمن إىل حد كبري االسـتغالل األمثل لوقت املعلم أثناء  صفوهكذا فإّن مفهوم ال 
صّمم األنشطة داخل الصف من خالل احلصة، حيث يقّيم املعلم مستوى الطالب يف بداية احلصة مث يُ 

الرتكيز على توضيح املفاهيم وتثبيت املعارف و املهارات. ومن مّث يشرف على أنشطتهم ويقدُم الدعم 
عثرين منهم وابلتايل تكون مستوايت الفهم والتحصيل العـلمي عاليًة جداً، ألن املعلم راعى املناسب للمت

ه االسرتاتيجيات من التعلم النشط تنمي التفكري االبداعي لدى وهذ .الفروقات الفردية بني املتعلمني
 الطالب.
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 مشكلة البحث
 ومع رؤية ، السنوات األخريةالتعليم يف اململكة العربية السعودية تطورا ملحوظا يف يشهد   
وسياساهتا، (كان لزاما علينا أن نستحث اخلطى إىل مواكبة ذلك التطور "وبناء فلسفة املناهج 2030)

وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك بربامج إعداد املعلم وتطويره املهين أيضا ،واالرتقاء 
ور وليس املعلم، والرتكيز على بناء املهارات وصقل الشخصية بطرق التدريس اليت جتعل املتعلم هو احمل

أيضا دراسيت السابقة  . ياري للصف املقلوبوزرع الثقة وبناء روح اإلبداع، فكان ذلك أحد أسباب اخت
، فكان ذلك أحد واليت جتمع مابني بكالوريس األحياء ،والدراسات العليا  للتوجيه االرشاد النفسي

علم والتعليم اليت تؤكد على املتعلم كعنصر املقلوب، كونه احد اسرتتيجيات الت أسباب اختياري للصف
 ية.اساسي فاعل ونشط يف العملية التعليم

ومن خالل دراسيت األكادميية سواء يف البكالوريوس يف ختصص األحياء ، أو يف الدراسات العليا يف 
ج وطرق التدريس، تبني يل أمهية االسرتاتيجيات جمال التوجيه االرشاد النفسي، أو دراسيت احلالية يف مناه

مليات العقلية العليا كمهارة التفكري التفاعلية يف عملية التعلم واكساب املتعلم الكثري من املهارات والع
 االبداعي.

سواء على املستوى الشخصي أو على  ،اليت تالمس واقع املتعلم واد الدراسيةالعلوم من املوتعترب مادة 
حوهلا إىل مادة نظرية مما شكل الذي ولكن التدريس التقليدي هلذه املادة بيئة من حوله. مستوى ال

. ويتصف التعليم التقليدي أبنه جيعل (15: 1430)الزايدي،"ملادة صعوبة يف حتقيق أهداف هذه ا
التقليدي إىل واندرا ما يتطرق التعليم  ،املتعلم متلقي فقط وال يراعي الفروق الفردية يف قدرات املتعلمني 

واملعارف يقوم  ،فيصبح الوقت لدى املتعلم واملعلم حمصورا وغري مرن ،تعلم وحل مشكالته اهتمامات امل
 مهمال بذلك اجلوانب املهارية والوجدانية ملادة العلوم. ،ليها الطالب يف هناية التلقي ع

لصف املقلوب، يف اسرتاتيجيات ا ومن خالل مراجعة الباحثة للدراسات والبحوث السابقة
-كان عبارة عن استبانة   استطالعابإلضافة إىل إجراء الباحثة  يف تدريس العلوم، واخلربة العملية للباحثة

دارس املرحلة مبعض استخدام معلمات الصف الثاين املتوسط يف الستطالع مدى  -(3ملحق رقم )
، مت فيها قياس الصدق املقلوباسرتاتيجيات الصف  املتوسطة يف مدينة الطائف مبنطقة مكة املكرمة 

استبانه منها وحتليلها، وكانت نتيجتها ، أن  60،مت االجابة على  انةاستب 70والثبات، وقد وزعت 
اسرتاتيجيات الصف املقلوب غري مفهوم أو مطبق يف املدارس اليت وزعت فيها االستبانة، ويف حماولة 
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يم التقليدي، ارأتت الباحثة من خالل الدراسة لتفادي السلبيات اليت يواجهها الطالب نتيجة التعل
يف تنمية التفكري االبداعي  2030 ضرورة استقصاء فاعلية اسرتاتيجية جديدة تواكب رؤية احلالية إىل

 لدى طالبات املرحلة االعدادية.   

 التايل: سؤال الرئيسال يفمشكلة البحث  حددوتت
لدى صف املقلوب يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ما فاعلية الربانمج القائم على اسرتاتيجيات ال

 ؟ابململكة العربية السعودية  طالبات الصف الثاين املتوسط ملادة العلوم

 -ويتفرع من السؤال الرئيس عدة أسئلة :

لدى طالبات الصف  ـ ما فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب يف تنمية الطالقة1
 ؟ابململكة العربية السعودية  ادة العلومالثاين املتوسط مل

لدى طالبات الصف  علية برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب يف تنمية مهارة املرونةـ ما فا2
 ؟ابململكة العربية السعودية  الثاين املتوسط ملادة العلوم

لدى طالبات  ة األصالةـ ما فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب يف تنمية مهار 3
 ؟ابململكة العربية السعودية  لعلومالصف الثاين املتوسط ملادة ا

لدى  املشكالتـ ما فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب يف تنمية مهارات حل 4
 ؟ابململكة العربية السعودية  طالبات الصف الثاين املتوسط ملادة العلوم

 البحثفروض 
 ختبار صحة الفرضيات التاليةاسة اىل اتسعى الدر 

( بني متوسط درجات طالبات اجملموعة 0.05وق ذات داللة احصائية عند مستوى )ال توجد فر  -
   .التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي ملهارات التفكري اإلبداعي

 ويتفرع من هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية :   
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( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )يوج ال -
  .التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتنمية مهارات الطالقة

(بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05) ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى -
  .ة الضابطة يف التطبيق البعدي لتنمية مهارات املرونةالتجريبية و اجملموع

( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
  .رات األصالةالتجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتنمية مها

( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
  .ية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتنمية مهارات حل املشكالتالتجريب

 أهداف البحث
 تتحدد أهداف البحث احلايل فيما يلي:

 اليت سيتم استخدامها يفب املناسبة لطالبات الصف الثاين املتوسطـ حتديد اسرتاتيجيات الصف املقلو 1
 .تنفيذ الدراسة

واليت سيتم  مهارات التفكري االبداعي املالئمة لطالبات الصف الثاين املتوسط ملادة العلومحتديد ـ 2
 .قياسها ابستخدام أداة الدراسة )االختبار التحصيلي (

وتنفيذة على  ت الصف املقلوب لتنمية مهارات التفكري االبداعيقائم على اسرتاتيجيابرانمج تطوير ـ 3
 .بيةجملموعة التجريا

حل املشكالت ( لدى طالبات  ،األصالة  ،املرونة  ،ـ تنمية مهارات التفكري االبداعي ) الطالقة 4
 الصف الثاين املتوسط.

 مصطلحات البحث
 الصف املقلوب 
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غري لتعلم " اسرتاتيجية تعليمية توظف ا( الصف املقلوب أبنه bishop and verleger,2013يّعرف ) 
مشاهدة مقاطع فيديو مسجلة للمحاضرات والدروس، وحتفز الطالب على مشاهدهتا   عن طريقتزامن امل

كواجبات منزلية قبل احلضور يف الصف الذي خيصص زمنه للمشاركة بفعالية يف أساليب حل املشكالت 
  ".بشكل مجاعي

ة اتيجياسرت  على ويعرف الصف املقلوب اجرائيا يف هذه الدراسة أبنه انشطة تعليمية تعتمد
قدم لطالبات اجملموعة التجريبية يف هيئة وحدة تعليمية بتقدمي مقطع فيديو قبل الدرس يالصف املقلوب 

 .عليميةوانشاء قناة ت Easyclassيتم تطويرها ابستخدام بعض الربامج املختلفة مثل برانمج 

 مهارات التفكري اإلبداعي  

هادف توجهه رغبة قوية يف البحث عن ي مركب و نشاط عقلأبهنا "يقصد مبهارات التفكري اإلبداعي 
حلول أو التوصيل إىل نواتج أصلية مل تكن معروفة سابقا ويتناول التفكري اإلبداعي يف البحث احلايل 

مهارة احلساسية ،األصالة مهارة،املرونة مهارة ،مهارة الطالقة  :أربع مهارات
 .(1999)جروان،"للمشكالت

 ،مهارة األصالة  ،مهارة املرونة  ،تنمية مهارة الطالقة ه ئيا أبنالتفكري اإلبداعي إجرا ويعرف
تعتمد على  مادة العلوميف  تطوير وحدة دراسية مهارة حل املشكالت لدى طالبات املتوسط من خالل

وسوف يستدل على مهارات التفكري . استثارة تساؤالهتم وحماولة تنمية مهارات تفكريهم االبداعية 
  .البداعيجة اليت حتصل عليها الطالبة يف اختبار التفكري ااالبداعي من الدر 

أو املشكالت  القدرة على توليد عدد كبري من البدائل أو املرتادفات أو األفكار"تعين : مهارة الطالقةـ 
 .(1999،)جراون "أو االستعماالت عند االستجابة ملثري معني والسرعة والسهولة يف توليدها 

ختتلف يف زوااي رؤيتها للمشكلة"  ،قدرة الفرد على انتاج أفكار جديدة  "ين: تعمهارة املرونةـ 
 .(2016،)اخلضر

بني معظم التعريفات اليت تركز على النواتج التفرد واجلدة وهي العامل املشرتك  تعين" :مهارة األصالةـ 
 .(1999،)جراون "اإلبداعية كمحك للحكم على مستوى االبداع
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"هي القدرة على إدراك مواطن الضعف أو النقص يف موقف أو شيء ما : مهارة حل املشكالتـ 
 تعينأبهنا" (1999،)جراون (ويضيف 2016،اليالحظه اإلنسان العادي يف معظم األحوال")اخلضر

إضافة معرفة جديدة وإدخال حتسينات وتعديالت على معارف أو منتجات موجودة ويرتبط هبذه القدرة 
 "فرد وإعادة توظيفها أو استخدامهاة أو الشاذة أو احملرية يف حميط المالحظة األشياء غري العادي

 املرحلة املتوسطة

ني املرحلة االبتدائية اليت متثل بداية سلم التعليم تقع املرحلة املتوسطة ما ب مفهوم التعليم املتوسط وأمهيته
التلميذ بعد احلصول على شهادة  امتثل هنايته، ويلتحق هبواملرحلة الثانوية اليت  ومدهتا ستة سنوات العام

 إمتام الدراسة االبتدائية . 

ة على شهادة إمتام الدراس اومدة الدراسة يف هذه املرحلة ثالث سنوات، حيصل الناجح فيه
 .املتوسطة)الكفاءة املتوسطة( واليت تؤهله لاللتحاق إبحدى مدارس التعليم العام أو املهين

         أمهية البحث
 :نظريةاألمهية ال 

  -:بحث احلايل من عدة نواحي لل النظرية مهيةاألتنبع 

الصف املقلوب اليت قد يكون  ةتتمثل يف اسرتاتيجي ةــ يقدم هذا البحث حماولة للكشف عن اسرتاتيجي
 له اثر اجيايب يف تنمية التفكري االبداعي لدى الطالب. 

تيجيات الصف املقلوب ودورها يف تنمية ــ قد يسهم هذا البحث يف توجيه أنظار املعلمني اىل اسرتا
 دى الطالب .التفكري االبداعي ل

القائمني بوضع املناهج إىل اسرتاتيجيات الصف املقلوب لتنمية ــ قد يسهم هذا البحث بتوجيه انظار 
 االبداعي لدى الطالب.التفكري 

 :األمهية التطبيقية 
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تيجيات الصف املقلوب لتنمية مهارات التفكري ــ يتضمن البحث احلايل تقدمي برانمج قائم على اسرتا
اس تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة بناء مقياس لقي،ي اإلبداع
 .العلوم

 

 الفصل الثاين 

 األدب النظري والدراسات السابقة
 احملور األول : التعلم النشط 

 احملور الثاين : الصف املقلوب 
 اإلبداعي  ث : التفكريحملور الثالا

اململكة العربية السعودية أهدافها وأمهيتها وخصائص منو احملور الرابع : املرحلة املتوسطة يف 
 طالباهتا

 الدراسات والبحوث السابقة احملور اخلامس : 
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 الفصل الثاين 

 أدبيات البحث  

 اإلطار النظري
 التعلم النشط: احملور األول 

      متهيد

أصبح من الضروري على املؤسسات التعليمية أن  ،يف ظل التدفق املعريف ،ووسائل التقنية احلديثة  
وهذا  وأن تتجه إىل أساليب تعليمية غري تقليديه . ،يف جماالت التعليم  ،تواكب كل هذا التطور التقين 

ضمنها التعلم النشط  و الباحثني إىل البحث عن أساليب جديدة يف التعليم وكان من األكادميينيدفع 
يندرج حتته من  أساليب التعلم النشط ومعرفة ماهيته وما يف هذا اجلزء من الدراسة سيتم التطرق إىل .

 خصائص وأمهية .

 ماهية التعلم النشط 

التعلم النشط أبنه " أسلوب تدريسى يتطلب من املتعلم القيام بعمل  ((McKinney,1998يعرف مكيىن 
( التعلم النشط  259:  1999 ،اجلمل ،كما عرف )اللقاىن   تماع السلىب للمعلم".أكثر من جمرد االس

أبنه" ذلك التعلم  الذى يشارك فيه املتعلم مشاركة فعالة، من خالل قيامه ابلقراءة والبحث واالطالع 
 "صفية ، ويكون فيه املعلم موجها ومرشدا لعملية التعلم ه ىف األنشطة الصفية والال، ومشاركت

منط تدريس يعتمد على النشاط الذايت "التعلم النشط أبنه  ( 35:  2012 ،تعرف) بدير ا كم
واملشاركة اإلجيابية للمتعلم واليت من خالهلا يقوم ابلبحث مستخدما جمموعة من األنشطة والعمليات 

ت إشراف مية املختلفة كاملالحظة واالستنتاج من أجل التوصل إىل املعلومات املطلوبة بنفسه وحتالعل
 ."املعلم وتوجيهه وتقوميه

طريقة تعلم وتعليم يشارك الطالب "(، أبنه عبارة عن  33:  2006 ،ويعرفه )سعادة وآخرون 
ة تعليمية غنية ومتنوعة تسمح هلم فيها يف األنشطة والتمارين واملشاريع بفاعلية كبرية من خالل بيئ
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اعي و التأمل العميق لكل ما يقرأ ويكتب ويطرح يف مبمارسة احلوار البناء ، واملناقشة ، والتفكري الو 
 ".ل مسؤولية تعلم أنفسهم حتت إشرافهوجود معلم يساعدهم ويشجعهم على حتم

يمية وأن اليكون الطالب مشاركة الطالب ملعلمه يف العملية التعل مماسبق من تعريفات يتضح 
ويستخدم يف العملية التعليمية أنشطة مية متلقي فقط بل مشارك وفعال يف نواحي كثرية من العملية التعلي

 .ومواكبة للتطور، مما جيعل العملية اتعليمية أكثر فاعلية ونشاط ووسائل تعليمية متعددة

 أسس التعلم النشط 

  -يعتمد التعلم النشط علي عدة أسس منها : 

 "أهدافهم التعليمية اشرتاك املتعلمني يف حتديد، اشرتاك املتعلمني يف اختيار نظام العمل وقواعده " 
فالبد أن يشرتك  ،أن املتعلم أساس يف العملية التعليمية  مبعىن (24-16: 2005)كوجك وآخرون .

استخدام ،تنوع مصادر التعلم "،االسرتاتيجيات واملصادر مث ننتقل إىل  ،فيها ويكون له دور فعال
قدراته ، و اهتماماته ، وأمناط تعلمه ، اسرتاتيجيات التعلم املتمركزة حول املتعلم ، و اليت تتناسب مع 

والبد أن يكون لدى ،  ( 24 - 16: 2005) كوجك و آخرون : "و الذكاءات اليت يتمتع هبا
وأن يعتمد الطالب على نفسه يف  ،الطالب جو الطمأنينة وأن يكون هناك من وسائل التسلية واملرح 

ويكون أيضا لديه  ،ث يقوم الطالب نفسه فهمه لذاته واكتشاف مالدية من نقاط القوة والضعف حبي
: 2005) كوجك و آخرون : ة كما ذكر ذلك فيصبح التالميذ لديهم ادارة ذاتي ،القدرة بتقومي زمالءه 

16 - 24 ). 

تفسري ماسبق أن هذه األسس فعالة جدا من خالل التطبيق العملي سواء من الباحثني السابقني وميكن 
يقوم فيها املتعلم  ،لذي أثبت عمليا أن املتعلم حيتاج إىل ادارة ذاتية  ،أو من خالل تطبيق هذا البحث

مما يضفي جو الطمأنينة يف نفس املتعلم ويزيد  ،كون له حرية احلوار واملناقشة وي ،نفسه ويقوم زمالءه 
 من اكتسابة للمعلومات العلمية . 

 أمهية التعلم النشط
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والنتائج امللموسة من واقع  ، البحوث السابقة ره اإلجيابية يفحينما نرى آاث ،تتبني أمهية التعلم النشط 
هذه النتائج ويلخصها  (20: 2002،)جربانويؤكد  ،وزايدة نسبة التحصيل الدراسي لديهم  ،الطلبة 

 كاآليت:

تنمية ، زايدة نسبة استبقاء املعرفة عند املتعلمني،زايدة التفاعل بني املتعلمني داخل احلجرة الدراسية "
تنمية ، زايدة حتصيل املتعلمني، وحنو أنفسهم وزمالئهم ومعلميهم،عليمية االجيابية حنو املادة التجتاهات اال

 ."مهارات التفكري العليا املختلفة

 ( أن أمهية التعلم النشط تتلخص يف عدة نقاط :2000 ،ويذكر )عويس

 ،م اليومية ويطبقونه فيها ه حبياهتويربطون ،يكتبون عنه  ،ميكن املتعلمني من التحدث عما يتعلمونه  "
 يساهم يف تعلم املتعلمني للمفاهيم واملعلومات اليت تثري اهتماماهتم ، وتذكر املعلومات اليت يفهموهناأيضا 

يعزز  ، وتوظيف املعرفة عن طريق ممارسة ما تعلموه ،يتعلم املتعلمون يف التعلم النشط عن طريق العمل و 
واضحة عن األمناط اليت يستخدموهنا رة شاركة بني املتعلمني ويعطي صو التعلم النشط التعاون وامل

 ."كاالستماع والفهم وحتليل وتفسري املعلومات

أن التعلم النشط يصنع جسرا يساعد املتعلمني على " (Basham,1994:7)أوضح ابشام كما 
 ."التعلم وذلك من خالل ما يضيفه لعملية ،عبور الفجوة بني عملية التعلم واهلدف منها

( إىل أن التعلم النشط من شأنه scheyvens et. Al.,2008وأشار شيفنز وآخرون )
 حتقيق االجيابيات التالية :

" يتوصل املتعلمون من خالل التعلم النشط إىل حلول ذات معىن عندهم للمشكالت ألهنم 
يزات حول فهمهم مون خالل التعلم النشط على تعز حيصل املتعل ،يربطون بني املعارف اجلديدة 

ينجز املتعلم املهام ، ميكن التعلم النشط للمتعلمني من العمل بنشاط وفاعلية، ة للمعارف اجلديد
وتكون ذات قيمة أكرب من املهمة اليت ينجزها له  ،بنفسه خالل التعلم النشط أو يشرتك فيها 

 شخص آخر.
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لية التعليم ،يف جعل العملية احثة أمهية التعلم النشط يف عمومن خالل ماسبق عرضه يتضح للب
وجتعلهم عضوا فعاال يف العملية التعليمية وهذه األمهية ،ومؤثرة على الطلبة لتعليمية منتجة وهادفة ،ا

 ،فبدأت بتدريب املعلمني  ،وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية تلتفت للتعلم النشط  تجعل
 واملوجهني .املشرفني من خالل  ،العملية التعليمية  ومتابعة سري

 أهداف التعلم النشط      

 : التايل يف تتمثل النشط التعلم أهداف

 . املنشودة الرتبوية األهداف لتحقيق ؛ للمتعلمني املالئمة التعليمية األنشطة يف ـ التنويع1

 . املتنوعة املعرفة ميادين حنو املتعلمني لدى ابلنفس الثقة ـ دعم2

 . املهمة القضااي اكتشاف ىلع املتعلمني ـ مساعدة3

 . املختلفة األسئلة طرح على املتعلمني ـ تشجيع4

 . املشكالت حل على املتعلمني ـ تشجيع5

 . وتنظيمها ، اجلديدة األفكار بناء على املتعلمني قدرة ـ قياس6

 . أبنفسهم أنفسهم يعلموا أن على وتدريبهم املتعلمني ـ تشجيع7

 . اآلخرين مع والتواصل والتفاعل التعاون مهارات اباكتس املتعلمني من ـ متكني8

 . التعلم على حلفزهم املتعلمني لدى داخلية دافعية ـ تطوير9

 ويف حتمل ، حتقيقها حنو والسعي ، تعلمهم أهداف وضع يف املشاركة على املتعلمني ـ تشجيع10
 . تعلمهم مسؤولية

 2006 ،)سعادة.اآلخرين مع والتعاون واصللتوا التفاعل مهارات اكتساب على املتعلمني ـ تشجيع11
 ( 2000،اخلليلي وآخرون ،2002،جربان ،
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أن التعلم النشط يهدف إىل بناء املتعلم نفسيا وعلميا،فهو ،يستخلص مما أشار اليه الباحثني 
 ،وتزيد مهاراته االجتماعية  ،االستفسار والسؤال والبحثيزيد ثقته بنفسه ويعطيه االنطالقة يف 

 وينمي لديه مهارات كثرية يف التفكري .  ، والتعاون مع زمالءه الطلبه  ،الذاتية ؤولية واملس

 النشط  التعلم مبادئ

تساعدان على تفهم التعلم النشط وتدفعنا إىل  ،ويف التعلم النشط مبادئئ مهمة  ،لكل علم مبادئ 
 يف تتلخص النشط للتعلم مبادئ عدة  (Bonk ,2006 ,22 )بونك  أوضح،ل مع اسرتاتيجياته التفاع
 :اآليت

 . اثنية جهة من لألمور ومستقصيا جهة من مستقال شخصا املتعلم اعتبار"ـ 1

 . التحدي وعنصر االختيار عنصر توفرـ 2

 . للمتعلم ومشاركا التعلم لعميلة ميسرا املعلم اعتبارـ 3

 . واحلوار االجتماعي التفاعل على الرتكيزـ 4

  املشكالت مع الطلبة تعامل على ائمالق ابلتعلم االهتمامـ 5

 . "النشط للتعلم مهمة كأسس والتأمل والتفاوض التعاون من كل على االعتمادـ 6

فنرى اإلختالف بني  ،وهنا يتبني مما سبق أن املتعلم أصبح له حضوره يف العملية التعليمية 
 ليمية .مبادئ التعلم التقليدي الذي يعتمد على املعلم يف معظم العملية التع

 :ــ دور املعلم واملتعلم يف بيئة التعلم النشط

 وخمرجات على نتائج احلصول أجل من يؤديها ابرزه أدواراً  له وجعل ابملعلم النشط التعلم اهتم لقد
 املهمة األدوار تلك ومن ، ليس كما يظنه البعض أن املعلم دوره بسيط يف بيئة التعلم النشطإجيابية
 : شطالن التعلم يف للمعلم

 .واجلماعية التعليمية الفردية األنشطة بني التوازن إجياد و التعلم، على ومساعدهتم املتعلم تشجيعـ 1
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 عملية الدافعية يف استمرارية على والتعليم، وحيافظ التعلم أبخالقيات اخلاصة القضااي على يركزـ 2
 . التعلم

 التعليمية احمليطة البيئة عليهم ، وهتيئة التمرينات طرح مع النشط التعلم على املتعلمني تدريبـ 3
 .إثرائها ، و ابلطالب

 .املعرفة بناء يف ويشارك للمعلومات، وموثق الباحث بدور يقومـ 4

 . واآلراء الكثرية واألفكار املعاين بشأن معهم والتفاوض إاثرهتم على يعمل و للمتعلمني، يصغيـ 5

 علمني.تامل ضعف ملواطن واملعاجل املشخص بدور يقومـ 6

 .والتعلم العلم يف ، وترغيبهم املستقبل حنو املتعلمني يهيئـ 7

 .النشط التعلم إىل التقليدي التعلم ابملتعلمني من االنتقال الدراسي، و املنهج يطورـ 8

 وفهم نظرايت النشط، التعلم عليها يستند اليت واملفاهيم املبادئ لفحص الكايف الوقت خيصصـ 9
 .املتعلمني خصائص تبني واليت النشط التعلم ممارسة يف األساس تشكل اليت التعلم

 .النشط للتعلم املالئمة التدريس وأساليب االسرتاتيجيات خيتارـ 10

 الوقت واملكان توفري ذلك يف مبا النشط التعلم على تساعد اليت والبشرية املادية املصادر يوفرـ 11
 .لتسهيله املالئمني

 والتحدث ذلك بكلمات، عن والتعبري وأعماهلم، ممارستهم يف التأمل على زهماملتعلمني وحيف يشجعـ 12
 .يفكرون به وكيف يقومون ما حول معهم

 .التعليمية ابألنشطة يتعلق فيما للمتعلمني االختيار فرص يوفرـ 13

 .ةوأطرهم املرجعي واهتماماهتم ورغباهتم املتعلمني آراء تفهم على تقوم إجيابية اجتاهات يطورـ 14

 املثرية للتعلم ابخلربات وتزويدها الغنية يةالتعليم البيئة وهتيئة والداعم، اآلمن الودي املناخ يوفرـ 15
 .النشط
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 .التعليمية العملية يف وفعاالً  مكتشفاً  جيعله و للتعلم، املتعلم دافعية زايدة على يعملـ 16

 وإاثرة عملية التعلم يف أثر من لذلك ملا ةواإلاثر  ابلتحدي فيها يشعر مواقف يف دائماً  املتعلم يضعـ 17
 2005،السعيد ، 2012،بدير،2006،وآخرونة )سعاد.التعلم حنو وحفزه ودوافعه اهتمامه

 (2006،علي،

 ،من خالل ماسبق مدى دور املعلم يف عملية التعلم النشط يف ادارة الدرس  لذلك يتضح
مما حيفز على نتائج اجيابية يف التحصيل ،لم للتعلم وزايدة دافعية املتع ،وتنمية األفكار لدى املتعلمني 

اجتهت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل ،وألمهية دور املعلم يف العملية التعليمية  ،الدراسي 
تتمثل يف الدورات  ،واطالعه كل سنة على اسرتاتيجيات جديدة للتعلم النشط ، تنمية قدرات املعلم 

 شراكة اخلربات التعليمية يف الدول اجملاورة .و  ، األحباث اجلديدة وتبين ،رة تمالتدريبية املس

 :أدوار املتعلم يف التعلم النشط 

 من بد ال التعلم، بل مبهام للقيام وحده يكفي ال املعلم دور فإن النشط، التعلم عملية تتحقق حىت    
  ما أييت:  النشط تعلملا يف للطالب املهمة األدوار تلك ومن للطالب، إجيايب دور

 .مع اآلخرين واآلراء األفكار تبادل قيمة تقدير و التعليمة، اخلربات يف احلقيقة املشاركة-

 املدرسة يف املرشد النفسي مع املنتظمة اللقاءات أجل من الالزم الوقت وختصيص املطلوب اجلهد بذل-
. 

 .النفسي واملرشد علمامل من لكل والطموحات واآلمال اإلرشادية احلاجات توضيح-

 من املعلمني واالقرتاحات النصائح يتقبل وابلتايل أوالً، ذاته من يبدأ كفرد وتطوره منوه أبن تفهم-
 .والصداقة املودة من أساس على واملتخصصني واملهتمني

 رفوتوظيفه للمعا به، احمليطة التعلمية التعليمية البيئة مع بنجاح التعامل يف بقدراتهملتعلم ا ثقة-
 . جديدة وحياتية تعلمية مواقف يف اكتسبها اليت واالجتاهات واملهارات

 . الدروس ختطيط وتنفيذ يف واملشاركة والفاعلية، ابإلجيابية النشط التعليمي املوقف يف تعلمامل يتمتع-



 

 17   

 حققه ما دىوحيدد م نفسه تقييم يف يشارك و متعددة مصادر من بنفسه املعلومة عن تعلمامل يبحث-
 .أهداف من

 أو يقال على ما التعليق أو األسئلة بطرح يبادر حبيث مجاعي، تعاون يف زمالئه مع تعلمامل يشرتك-
 . جديدة آراء أو أفكار من يطرح

 .التعليمية البيئة تصميم يف املشاركة و احلوار، وإدارة املناقشة على القدرة له يكون-

 .ويدعم ويتفاعل صليتوا حبيث متعاونة جمموعة ضمن أو مستقالً  يعمل-

 )سعادة .املعرفة وتطويرها بناء له يتيح مما التعلم، هذا وجودة تعلمه طريقة يف انقداً  تفكريًا فكري-
 (2005، محادة ،2006،علي ، 2006وآخرون،

عملية من خالل ماسبق عرضه من الدراسات السابقة أن املتعلم هو مشارك فعال يف يتضح 
 ،منخالل طرحه للتساؤالت  ،د الطالب من ثقته بنفسه لتعلم النشط تزي،واسرتاتيجيات االتعلم النشط

 ،مما يطور أفق البحث عنده  ،واعتماده يف بعض الواجبات واألعمال على نفسه  ،ومشاركته لزمالءه 
وعزيز ثقته  راسي واملعريفلريتقي حتصيله الد ،توعيته مبا عليه من أدوار يف عملية التعلم  لذلك وجب

 . بنفسه

 النشط  اسرتاتيجيات التعلم

إشراك الطالب يف العمل والتفكري "ومجيعها هتدف إىل  ،اسرتاتيجيات التعلم النشط كثرية ومتعدده 
 ينهمكونعند ابتكار اسرتاتيجيات التعلم النشط ينبغي أن جنعل الطالب و  حول األشياء اليت ميارسوهنا.

تبادل احلديث واملشاركة بني طالبني أو من خالل  ،يف عدة عناصر مثل التفكري اإلبداعي أو الناقد 
أو حىت لكامل الفصل ، ومتكنهم من التعبري عن أفكارهم شفهيا أو  ،جمموعات صغرية تعمل كفريق 

 ،التغذية الراجعة  واستقبالكشاف املواقف الشخصية والقيم هلم . ومتكنهم من تقدمي كتابيا ، واست
 .(12: 2015)الشمري ، "هلم يف أتمل إجراءاهتم واألهم من ذلك هو أهنا تتيح الفرصة

تشري إىل مجيع "اسرتاتيجيات التعلم النشط أبهنا (Mckinny,et al.,2004) وصف مكيين وآخرون 
 ،طلب من التلميذ القيام مبمارسة بعض أنواع املهام يف املواقف املتعلم كالتحدث األساليب اليت تت
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تطبيق التعلم نتمكن ل مع املوقف التعليمي مبختلف عناصره .لتفاعوال ،واالستماع ،والقراءة ،والكتابة 
تطبيقها  فاستخدم االسرتاتيجية الواحدة اليت ميكن،البد من تنوع طرائقه واسرتاتيجياته أيضا  "النشط

حيث ساد االعتقاد منذ زمن طويل أبن استخدام التنوع يزيد  ،يف مجيع املواقف التعليمية ملتعد فعالة 
يبقون املتعلمون مهتمني ة التالميذ أكثر تلقائيا للتعلم واملعلمون الذين يستخدمون التنوع من دافعي
جابر ،1998كما يرى )قالدة ،.  التعلم فتنويع االسرتاتيجيات هو مفتاح تعزيز ،ومندجمني معه  ،ابلدرس 

  .((National Research Council,1996:61 ( وجملس البحث الوطين2000،

 التعلم التعاوين،  اجملموعات الصغرية والكبرية ما يلي:  ت التعلم النشطرتاتيجياأبرز اس ومن
القدوة ،احملاضرة املعدلة ،  والتعلم املستقل ،والتعلم املباشر  ،وتقدمي التعلم  ،التعلم القائم على اخلربة ،
الصف  ، طرح األسئلة،  رلعب األدوا ،املناقشة واحلوار،دراسة احلالة،احملاكاة ،القصة  ،العصف الذهين ،

 (2015لزهراين ،ا ،2006،سعادة 2015،)الشمري   املقلوب.

للدرس أو  ميكن للمعلم استخدامها يف التمهيدهناك عدد من اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت 
 ،لى التفاعل بني اجملموعات وهي تسمح مبشاركة كبرية للمتعلمني ، وتساعد ع ،أو يف اخلتام عرضه 
وسوف تقوم الباحثة بعرض  ،النشط بكثرة االسرتاتيجيات التعلم ويتمتع  ،اداثت العلمية حملع اوتشج

 احلايل. اسرتاتيجية الصف املقلوب اليت سوف تستخدمها يف اجلزء التطبيقي من البحث

 الصف املقلوب: احملور الثاين                            

 متهيد

. مت مفهوم ليس ابجلديد على ميدان التدريس عامة flipped classroom الصف املقلوب أو املعكوس
 ،التعليم املعكوس يف بعض املواقع واملدوانت العربية الرائدة يف تقنيات التعليم ض اسرتاتيجياتاستعرا

وبعض كتب الباحثني. فقد وصف مبستقبل التعليم، من طرف العديد من املهتمني بتطوير طرق و 
ادئ التعليم ث اعتربوه الطريق األسهل إىل تكنولوجيا التعليم دون املساس مبباسرتاتيجيات التدريس، حي

التقليدي، والذي يعترب التفاعل املباشر بني املتعلم و املعلم من جهة و بني املتعلمني فيما بينهم من جهة 
 .أخرى

 ماهية الصف املقلوب 
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طية أو تقليدية  الفصل بصورة منأن ما كان يؤدى يف"(Bergmann & sams ,2012 : 41 )يعرف كل من 
بصورة منطية يف املنزل كتعيني أو واجب منزيل –كذلك   –أصبح اآلن يؤدى يف البيت وما كان يؤدى 

 . "أصبح يستكمل اآلن يف الفصل ،

اسرتاتيجية تعليمية توظف التعلم "الصف املقلوب أبنه  (and Verlege ,2013bishop)كما يعرف
فيديو مسجلة للمحاضرات والدروس، وحتفز الطالب على مشاهدة مقاطع  تزامن عن طريقاملغري 

مشاهدهتا  كواجبات منزلية قبل احلضور يف الصف الذي خيصص زمنه للمشاركة بفعالية يف أساليب 
  ".حل املشكالت بشكل مجاعي

وب تدعم مفهوم اسرتاتيجية الفصل املقل" Bergmann and Sams ,2012 :16-17 ))كما يشري
. حيث يقوم الطالب مبشاهدة مقاطع الفيديو املسجلة وبناء "ول الطالب، ال املعلمتعليم املتمركز حال

التساؤالت حول املوضوع. ويكون دور املعلم ببساطة يف تزويد الطالب بتغذية راجعة احرتافية حول 
م مع زمالئهم. ع ومشاركة أعماهلاملوضوع.  كما يكون دور الطالب يف حل األنشطة املتعلقة ابملوضو 

 ظل وجود إشراف أكادميي فاعل من قبل املعلمني، فإن الطالب عادة ما يبدون الكثري من احلماس ويف
والتفاعل للقيام بدورهم وإهناء األنشطة املتعلقة ابملوضوع بشكل حديث وغري تقليدي.  كما أن من 

علميهم الذين ستعانة خبربات مة يف املوضوع واالمسؤوليات الطالب حماولة استيعاب املفاهيم اجلديد
يقتصر دورهم على مساعدة الطالب على الفهم واالستيعاب والتطبيق الفعلي، ال جمرد تلقني املعلومات 

  .بشكل تقليدي

أن يتم حتويل احلصة أو احملاضرة "( أن الصف املقلوب هو 160: 2015،وعرف )الشرمان 
إىل دروس مسجلة يتم وضعها على اإلنرتنت حبيث  ،ناسبة جيا املتوفرة واملمن خالل التكنولو  ،التقليدية 

يستطيع الطلبة الوصول إليها خارج احلصة الصفية . إلفساح اجملال للقيام بنشاطات أخرى داخل احلصة 
مثل حل املشكلة والنقاشات وحل الواجبات . فهو تعلم حيل فيه التدريس من خالل التكنولوجيا  ،

 ."فة الصفيةاملباشر يف الغر  نت مكان التدريسعلى اإلنرت 

فهو حيمل  ،بعد تفسري ماسبق أن املتعلم عامل مهم يف عملية الصف املقلوب ومن هنا يتضح 
والنقاش ورؤية  ،ومناقشته وحماورته يف املنزل  ،واالجابة على أسئلة املعلم ،لية رؤية مقاطع الفيديوو مسؤ 
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وشيقة من  ،تبدو جديدة على بعض املتعلمني  دق،وهذه االسرتاتيجيه  ،التجارب واحلوار يف الفصل 
 المتلقي فقط .،حينما يكون املتعلم فعال يف العملية التعليمية  ،انحية أخرى 

 مميزات تطبيق الصف املقلوب

اًل من اتباع الطرق التقليدية تتعدد مميزات تطبيق الصف املقلوب مبا حيقق الفائدة واملنفعة للطالب بد 
كما (  2015الزين،؛Overmyer, 2012 ؛2015)الشرمان ،منقاً ملا ورد عن كل يف التدريس وذلك وف

 يلي: 

 ضمان االستغالل اجليد لوقت الفصل. " ـ

 عالقة أقوى بني املعلم والطالب.   ءبناـ 

 حتسني حتصيل الطالب وتطوير استيعاهبم.ـ 

 خدام األمثل للتقنية احلديثة يف التعليم. التشجيع على االست ـ

 ب الفرصة لالطالع األويل على احملتوى قبل وقت الفصل.الطالمنح ـ 

منح الطالب حافز للتحضري واالستعداد قبل وقت الفصل وذلك عن طريق إجراء  اختبارات قصرية ـ 
 أو كتابة واجبات قصرية  على النت أو حل أوراق عمل مقابل درجات.

جبات القصرية اليت جيريها الطالب هي مؤشر توفري آلية لتقييم استيعاب الطالب، فاالختبارات والواـ 
 ضعف والقوة يف استيعاهبم للمحتوى، مما يساعد املعلم على الرتكيز عليها.على نقاط ال

 توفري أنشطة تفاعلية يف الفصل تركز على مهارات املستوى األعلى من اجملال املعريف.  ـ

 والسرعة اليت يتعلمون هبا. وفري احلرية الكاملة للطالب يف اختيار الوقت والزمان تـ 

 حتفيز التواصل االجتماعي والتعليمي بني الطالب عند العمل يف جمموعات تشاركية صغرية.ـ 

 املساعدة على سد الفجوة املعرفية اليت يسببها غياب الطالب عن الفصول الدراسية .ـ 
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نت واملعلمون األقل ودية وتعامل توى الفصول املقلوبة متوافرة بكثرة وجمانية على االنرت أدوات تصميم حم ـ
 االستفادة من جمموعة كبرية متوفرة تتسم ابلسهولة والتطبيق. مع االنرتنت ميكنهم 

تساعد الفصول املقلوبة على توافر املعلومات حىت وقت االختبارات وهذا ال يتوفر يف الفصل التقليدي ـ 
 الطالب ال حيصل على شرح املعلم عند االختبارات . ف

اعد أصحاب االحتياجات اخلاصة وضعاف السمع ومن يعانون بضعف يف اللغات بتكرار املشاهدة ستـ 
 أكثر من مرة . 

  .مع متطلبات ومعطيات العصر الرقمي ـ التمشي

 املرونة.ـ 

 الفاعلية.ـ 

 مساعدة الطلبة املتعثرين أكادمييا.ـ 

 دة التفاعل بني املعلم والطالب.زايـ 

 ت التعلم العليا.الرتكيز على مستوايـ 

 مساعدة الطلبة من كافة املستوايت على التفوق وخباصة من ذوي احلاجات اخلاصة.ـ 

 املساعدة يف قضية اإلدارة الصفية.ـ 

 .الشفافيةـ 

 التغلب على نقص أعداد املعلمني األكفاء وكذلك غياب املعلم ـ 

 والتعاون بني الطلبة. ات التواصلربات ومهار و بناء اخل و التعلم الذايت قدالتفكري النايعزز ـ 

 ل الغرفة الصفية.خدا ي العمل اجلماع هذا النوع من التعلم املتعة يف لقخي ـ

 يعد من أفضل أنواع التعليم القائم على التساؤل.   ـ
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 مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة. ـ 

 للطلبة.   هيساعد املعلم على أداء دوره كمحفز ومساعد وموجـ 

 وألكثرعادة االطالع عليها وا تلفةخامل ةنولوجيكاالحتفاظ ابملادة املرسلة عرب أدوات الت ة علىالقدر ـ 
  من مرة ملن يرغب.

جتاه هو اال ،تعتقد الباحثة أن كل هذه املميزات ساعدت على أن يكون الصف املقلوب 
لتعليمية ويعطيه مساحة من حيث أنه يساعد املتعلم يف العملية ا ،م الفعالة احلديث السرتاتيجيات التعل

وقت يف ويساعد املعلم يف استغالل ال ،أاي كانت حالته الصحيه والنفسية  ،م واالطالع الوقت للفه
 اعطاء مساحة أكرب من املفاهيم والقيم واملعلومات. 

 :دعائم الصف املقلوب 

فر أربعة دعائم أو أركان لكي يتم تطبيق منط التعلم املعكوس بفاعلية وكفاءة البد من الرتكيز على توا
 :(Hamdan, et al.,2013,2) وفقاً ملا ورد يف رئيسية

توافر معلمني أكفاء ، التفكري الدقيق يف تقسيم احملتوى وحتليله، مفهوم التعلمتغري يف ، توافر بيئة مرنة"
 ". ومدربني

البيئة املرنه فاليطبق ولو تطرقنا إىل كل ركن من أركان الصف املقلوب لوجدان يف الركن األول توافر 
يوافق  ،دة ترتيب ألن الصف حباجة إىل حتريك مستمر واعا،الصف املقلوب يف البيئة اجلامدة التقليدية 
وجيب تفهم اإلدارة  ،أو تطبيق بعض األنشطة يف الصف  ،كل درس يف عمل جمموعات أو أفراد 

 الصف املقلوب .ليتوافق مع تطبيق ،املرونة يف قاعة الدرس املدرسية إىل حاجة 

لى سري أما الدعامة الثانية تغيري يف مفهوم التعلم  سواء لدى الطلبة أو املعلمني أو القائمني ع
فنحاول تغيري مفهوم التعلم من مركزية التعلم حول املعلم وانه املنتج الوحيد للمعرفة  ،العملية التعليمية 

ويقع بعض املسؤلية املسبقة على  ،شاركة اجيابية إىل الطالب الذي البد أن يشارك املعلم يف احلصة م .
واالجابة على التساؤالت عرب برامج التفاعل بني الطالب  ،عاتقة يف االطالع على مقاطع الفيديو 

 وصبح املعلم مساعدا له يف املعرفة . ،واملعلم 
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يعطى كمقع والدعامة الثالثة التفكري الدقيق يف تقسيم احملتوى وحتليله فهناك جزء من الدرس 
وجزء حيلل من قبل  ،وجزء يشرح ويبني  ،وجزء من الدرس يعطى كأنشطة وواجبات ،يف برامج التفاعل 

 كل هذه التقسيمات يقسمها املعلم يف كل درس لتكون اسرتاتيجيات الصف املقلوب فعالة.  ،الطالب 

لحة أن يدرب ابلنسبة للدعامة الرابعة البد من توافر معلمني أكفاء ومدربني وهي حاجة م
أنشطة وينتقل من  م احلصة ويضيفاملعلم على كيفية استخدام اسرتاتيجيات الصف املقلوب كيف يقس

التعليم املباشر إىل التعليم غري املباشر وكيف يتواصل مع الطلبة عرب برامج التفاعل عن طريق التكنولوجيا 
 ض أن املعلم دوره اثنوي .فاملعلم ركن أساسي يف عملية الصف املقلوب ال كما يتوقع البع

وميكن  ،اتيجية الصف املقلوب لتسهيل اسرت  ،أن هذه الدعائم مهمة جدا ري ماسبق تفسنا وميكن
إليضاح بعض املفاهيم  ،وتوجيه املوجهني وادارات التعليم  ،تغيري بعض املفاهيم يف ذهن املعلم واملتعلم 

مبا يعود على العملية  ،فق منهجيتها الصحيحة حىت تسري هذه االسرتاتيجية و  ،والتعديل على بعضها 
 التعليمية إىل التغيري لألفضل .

  :املقلوب  صفم المهام معل

يف اسرتاتيجيات الصف املقلوب له مهام عديدة ،واجياد البدائل لبعض الطلبة كال على حسب املعلم 
 يف عدة نقاط : (50: 2015،)الكحيلي وقد خلصها  ،حالته 

 0سلدر اللوحدة و  افصياغة األهد"ـ 1

  .الفصل(النشاطات ـ بيئة  -حتديد األساليب التعليمية املمكنة )العرضـ 2

  .بصري( -تضمني احملتوى يف ملفات الفيديو )مسعي ـ3

 ."عامة( –نشر الفيديو يف القناة التعليمية )خاصة  ـ4

اسرتاتيجيات الصف  ويف هذي النقاط األربعه جند مهام رئيسية للمعلم البد أن يتعلمها لتطبيق
ومواكبة العصر وتعلم مهارات قد  التكنولوجيااملقلوب ،فيجب أن يطلع املعلم على كيفية التعامل مع 

ليتأكد املعلم من  (50: 2015،)الكحيلي أيضا هناك أربع نقاط أخرى ذكرها  ،تكومن جديدة عليه
 تطبيق كامل املهام املناطة به.
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 .مقاالت( -مواقع -الدرس )ملفات نص حتديد روابط تعليمية ملوضوع" ـ1

 .اقراص مدجمة( -فالش -واتساب -للطالب عرب )الربيد االلكرتوين الروابط التعليمية إرسال ـ 2

  .املناقشات( -التأكد من اطالع الطالب على الفيديو أو املادة )طرح األسئلة ـ 3 

  ".املشاريع(-حبل الواجب الصفي )األنشطة  ءالبد ـ 4

وأنه جيب أ يعد املعلم اعداد جيد ،ن للمعلم دور مهم يف العملية التعليمية ا سبق أيستخلص مم
برامج إدارة ، حىت يصل إىل أهداف ونتائج الصف املقلوب ومع كل ماسبق ذكره فهناك حمور مهم وهو 

فيديو الذي بواسطته يتواصل املتعلم مع املعلم والعكس فريسل املعلم ال Easyclassمثل برانمج  التعلم
 وتدار نقاشات وترفع الواجبات واملشاريع من خالله .ويتأكد بواسطته من مشاهدة املتعلم للمقاطع 

 : ف املقلوبصأدوات ال

( األدوات املستخدمة يف تصميم حمتوى الفصل املقلوب إىل أربعة أنواع 43: 2014،)عبدالرزاق قّسم 
  : أساسية

 Screenوإعداد دروس الفيديو مثل:  ن أدوات تصويربرامج تصميم الفيديو: هنالك العديد م" -1

Cast, Office Mix, TechSmith, Camcast . 

برامج رفع الفيديو على االنرتنت: هي برامج لتحميل احملتوى على االنرتنت ليتمكن الطالب من  -2
 .Teacher Tube, Storify , Youtube, Slideshareالوصول إليها مثل

 ـ برامج إدارة التعلم ".4                 .    برامج التفاعل -3
EduCanon ,EdPuzzle, AdobePresenter ,Google Apps for Ed. 

 ,Edumodoبرامج الفصول االفرتاضية:   فهناك عدة برامج مثل لربامج إدارة التعلمابلنسبة 

Google Classroom, Schoology,Moodle, Blackboard, Infomentor, Haiku Learning, Easyclass 
ومشاهدة  ،وارسال مقاطع الفيديو  ،كل هذه الربامج تساعد املعلم على التواصل مع الطالب عن بعد 

ويتمكن املعلم من خالله طرح  ،االجابة عليه بوضع سؤال و  ،اهد الفيديو أو ال ما إذا كان الطالب ش
اصة ابملادة أو اخلاصة القناة اخل األسىلة واالحتفاظ ابملعلومات ووضع روابط اىل القنوات العلمية أو
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ووضع املشاريع العلمية للطالب فيه دون اللجوء إىل  ،دارة النقاشات بني الطالب واملعلم ابملعلم ، وا
 الورق وطباعته يف املشاريع.

تسمح للمعلم بتصميم احملتوى بشكل تقييمي، حيث ميكنه "هذه الربامج  برامج التفاعلأما 
 سئلة و مجع إحصائيات عن عدد الطالب الذين شاركوا و من شاهدف و طرح األإيقاف الفيديو، التوق

 EduCanon، و كيف كانت إجاابهتم على األسئلة املطروحة مثل:الفيديو أكثر و كم مدة مشاهدهتم

,EdPuzzle, AdobePresenter ,Google Apps for Ed."، (43: 2014)عبدالرزاق 

 :خطوات تنفيذ الصف املقلوب

وللمعلم حرية اختيار الطريقة اليت يرى أهنا تناسب درسه ولكنها يذ الصف املقلوب لتنف دة طرقهناك ع
يراه التلميذ تتلخص يف أن الطالب يطلع على الدرس مسبقا بواسطة مقطع فيديو يعده املعلم مسبقا 

ليت أعدها املعلم سواء يف القناة التعليمية ا ،قبل احلصة بيوم وحيث املعلم الطالب على مشاهدة املقطع 
ويتأكد املعلم من مشاهدة الطالب  ،برامج إدارة التعلم يرسل املعلم الفيديو أو رابط الفيديو  أو عن طريق

للمقطع ، وإبمكان املعلم وضع سؤال للمناقشة للطلبة يف الربانمج ليتأكد من مشاهدة الطالب للفيديو 
وإبمكان الطالب إعادة  ،سئلة للمعلم لليوم التايل عه وإبمكان الطلبة تدوين األووضع نقاط له لتشجي ،

يف يوم حضور الطالب للحصة يناقش املعلم الفيديو  ،الشرح أكثر من مرة حىت يستوعب املعلومات 
يف بداية احلصة يكون املعلم قد جهز النشاط اخلاص  "(Hockstader,2013,10)الذي شاهدوه ويضيف 

أو  متعلمنيلل ىية استقصائية تعطلى جتارب خمربية أو مهام حبثوالذي من املمكن أن يشتمل ع ابليوم،
نشاط تطبيقي على حل مشكلة فيما يتعلق ابلدرس أو حىت اختبار تكويين، وأثناء احلصة الصفية 

 "املباشرة

 خطوات لتطبيق اسرتاتيجية الصف املقلوب: أن هناك (47: 2015كما ذكر )الكحيلي ،

بشرط أن يكون  ، تعلمقبل املعلم أو املذي ينوي قلب الفصل فيه من حتديد املوضوع أو الدرس ال" ـ1
 واملناقشات والفيديوزمن مشاهدة  ،صاحلا للعكس. وحتديد الزمن الفعلي للتطبيق 

همة وحتليل املادة العلمية إىل املفاهيم م ،ـ حتليل حمتوى الدرس أو املوضوع إىل قيم ومعارف ومهارات 2
 فهم حني تنقل الطالب يف مادة الفيديوعدة على الوأخرى مسا ،جيب معرفتها 
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 10ـ تصميم الفيديو التعليمي أو التفاعلي بتضمني املادة العلمية ابلصور والصوت مبدة ال تتجاوز 3
 "دقائق

)الكحيلي هذه تعترب من اخلطوات األساسية يف الصف املقلوب مث هناك خطوات أتيت بعدها ذكرها 
،2015 :47) 

وفتح ابب  ،إىل مشاهدة الفيديو من االنرتنت أو السي دي يف املنزل يف أي وقت  علمنيتتوجيه امل" ـ 1
 وتقدمي التغذية الراجعة. ،املناقشات حوله

لمها من الفيديو يف احلصة من خالل أنشطة التعلم النشط واملشاريع وتقدمي تطبيق املفاهيم اليت تع ـ2
 التعزيز الالزم للمجموعات واألفراد.

داخل الصف أبدوات التقومي املناسبة وتقدمي أوراق العمل البسيطة )العالجية و  تعلمم امل تعلتقومي ـ3
 ."لتجربة(والتحفيز على اإلبداع والتأمل يف ا ،االثرائية  والتجميعية 

ويتضح للباحثة من خالل ماسبق عرضه أن هناك خطوات مهمة يقوم هبا املعلم يف اسرتاتيجية 
ماأصبح لدى املعلم  (Easyclass)ة إىل ماسبق هناك من أدوات ادارة التعلم مثل الصف املقلوب، وإضاف

اعطاءهم الدرجة فور القدرة إلدارة احلوار عن بعد والتأكد من مشاهدة املتعلمني ملقاطع الفيديو و 
 مما يسهل على املعلم العملية التعليميه ، وخيدم أهداف الصف ،مشاهدهتم وحلهم على أسئلة املناقشة 

 املقلوب . 

 : الصف املقلوب وقاتمع

لكي التقف عثرة أمام  االعتبارهناك العديد من القضااي اليت ينبغي أن تؤخذ بعني ترى الباحثة أن 
  هلوب واالستفادة القصوى منتطبيق تعلم الصف املق

  ناسبة للمتعلمني ـ قضية توفر التكنولوجيا امل1 

 ألنه العامل املهم األول يف العملية التعليمية.علم ـ ضرورة التغيري يف منهجية وعقلية امل2
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من الوصول لكي يتمكن والتقنية احلديثة  املعلم للمهارات اخلاصة ابلتعامل مع الربامج تدريبـ ضرورة 3
 ألهداف الصف املقلوب 

ضرورة تقبل الطالب لتحمل مسؤولياته يف التعلم والتخلي عن اعتماده على املعلم كما تعود يف "ـ 4
  .(197: 2015،)الشرمان "التعليم التقليدي

 : ليدي والصف املقلوب من حيث طريقة التعلممقارنة بني التعليم التق 

املهمة يف املنزل، تعميق املفاهيم  متعلمنيالتقليدي يقوم املعلم بشرح الدرس بينما يرتك لل تدريسيف الـ 1
الصف املقلوب  يف، أما متعلمنيلل فرديةوق المر الذي ال يراعي الفر املنزلية، األ واجباتمن خالل ال

السمعية التقنيات  التكنولوجيا ) اجلديدة ابستخدام علوماتمرئي يشرح امل لم إبعداد ملفيقوم املع
( كل هذا يعني متوسطوا الطلبة يف االستيعاب إىل اعادة والتقييم التفاعلي دارة التعلموالبصرية وبرامج ا

  وقتهم يف الفهم واستيعاب املعلومات اجلديدة. الفيديو ألكثر من مرة وأخذ

يدي ال يتأكد املعلم من وصول املعلومة بشكل كايف إىل مجيع الطلبة إلختالف يف التدريس التقل ـ2
مستوايهتم ، أما التدريس ابسرتاتيجية الصف املقلوب فيحص الطالب على فرص تعليميه ووقت للفهم 

  غذية راجعة مستمرة جلميع مستوايت الطلبة .وايضا مشاركة مجيع الطلبة وإعطاء ت

ال تقع مسؤولية : م: يتغري كل من دور املعلم و املتعلم يف الصف املقلوب كالتايلدور املعلم و املتعلـ 3
مسؤولية تعلم حمتوى املادة العلمية سواء بشكل فردي أو  تعلمالتعليم كاملة على املعلم، بل يتحمل امل

األنشطة الصفية ، مث يطبق املعلومات و املهارات اليت اكتسبها يف يةلدراسصة امجاعي قبل وقت احل
مستوايت فكرية عالية بينما تقع مسؤولية الشرح و حتضري الدرس كامال يف التعليم التقليدي  مستخدماً 

 جمرد مستقبل. تعلمعلى املعلم ، وامل

لعملية التعليمية بدال من دوره كمحاضر ــ يف التعليم هناك تركيز أكرب على دور املعلم كموجه وميسر ل4
 مع االحتفاظ أبمهية احملاضرة واإللقاء . ،دي يف التعليم التقلي

 بنيالثقايف والتنوع اجلماعي  لوالعم جتماعيالال التفاع تشجعن أ التعاونية ملالتع ملشاريعن ميك"ـ 5
 فةلاملخت  اخلربة مستوايتل ونقل املتباد ملالتعيف  البعضهم بعضمساعدة  ليهمعهل يسمما ، البالط
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يف الصف املقلوب  (Shi-Chun, Ze-Tian & Yi, 2014, pp.17-19)"البعضهم بعضم لدع ب الطال بني
 بعكس احلال يف التعليم التقليدي 

"ميكن للمعلمني تكريس الوقت ملساعدة الطالب على التطبيق خالل وقت الصف من خالل  ـ6
واألنشطة اليت سبق أن مت تعيينها  ،وجمموعات حلل املشكلة  ،ومشاريع مجاعية  ،متارين جتريبية 

بينما يف التعليم التقليدي اليوجد (Shi-Chun, Ze-Tian & Yi, 2014, pp.17-19)"كواجبات منزلية 
متسع من الوقت يف ذلك كله

  :مغالطات حول الصف املقلوب 

: إن الصف املقلوب يلغي أمهية الواجبات لرتكيزهم زلية يف الصف املقلوب ال قيمة للواجبات املن"ـ1
 (45: 2015)الكحيلي ،  "قررامل شرح كذلك لتقلص دور املعلم يفاإلثرائية و  على األنشطة

هي أساس من أسس التعليم ابلصف املقلوب حيث يعطى الطالب واجبات  أن الواجباتحيح الصو  -
  قد يعطيه واجب يف نفس احلصة أو واجب منزيل بعد الدرس.بعد رؤية مقطع الفيديو ، و 

ال يقوم الصف املقلوب إال ابلفيديو. عللت املعلمة عدم رغبتها بتطبيق الفصل املقلوب بسبب " -2
 2015)الكحيلي ،  "ربة فيه أوالً و ألنه جمهد ويتطلب وقتا إضافياصناعة الفيديو الذي ليس هلا خ

:45)   . 

أيضا يف  ،وإبمكان املعلمة وضع مقاطع بسيطة من النت  ،يديو جاهزة قاطع فهناك م: حيحالص-
وأيضا  ،وزارة التعليم يف السعودية هناك دروس مشروحه يف موقع الوزارة إبمكان املعلمة ااالقتطاع منها 

  يع املعلمة أن جتعل مقطع الفيديو من ضمن مشاريع الطالبات املطلوبة .تستط

عدم وصول االنرتنت جلميع الطالب وارد ، وليس املشكلة ابلصف : كل طالبوصول االنرتنت ل" -3
 .(45: 2015)الكحيلي ،  "املقلوب

 ائل جيدة. ومركز مصادر التعلم يف املدرسة  بدواليوتيوب والواتس أب  : األقراص حيحالص -

  .(45: 2015)الكحيلي ، "الصف املقلوب راحة من الشرح وفائض يف الوقت" -4
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ح أن املعلم لديه مهام كثرية يقوم هبا ويقسمها ويعطي أنشطة وجيهز مقاطع الفيديو ويدير يحالص -
 احللقه والواجبات واملناقشات عن طريق برامج التفاعل. 

 احملور الثالث :التفكري اإلبداعي

 متهيد 

نَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي مْ}وَلَقَدْ كَرَّ لألنسان أن محلهم أمانة السموات واألرضهللا سبحانه وتعاىل  من تكرمي

 [70]اإلسراء:الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثرِيٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيال{

ليم هللا اعألنه ميزه ابلعقل الذي يفكر فيه ، ويتبع ت لإلنسان ا التكرمي من هللا سبحانههذ [70اإلسراء: 
اليت حظيت ابهتمام العديد من الباحثني  ،ومييز بني الصح واخلطأ،العقل الذي حيوي عملية التفكري ،به 

ولقد عنيت مجيع املدارس الفلسفية والفكرية والرتبوية والنفسية بتنمية " على مر السنني . .والعلماء
ملشكالت اليت تعرتض صعوابت وامواجهة الالفكر والتفكر لدى املتعلم كي يصبح أكثر قدرة على 

سبيله سواء يف اجملاالت األكادميية أو مناحي احلياة املختلفة من جوانب اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية 
  .(17: 2015،)العتوم "أم أخالقية أم غريها

لتفكري ومما الشك فيه أن للتفكري أنواع متعددة وما سنتطرق له إبذن هللا يف هذا البحث هو ا
عدة حماور أوهلا مفهوم التفكري وتصنيفاته ومهاراته والعوامل املؤثرة فيه مث ننتقل على سنتعرف ،بداعي اإل

مث  ،إىل املعوقات اليت تعيق االبداع  وطرق تنمية اإلبداع وتعليم التفكري واالجتاهات النظرية للتفكري
 .عيةرة اإلبداالبيئة املبدعة ومراحل العملية اإلبداعية ومكوانت القد

 : مفهوم التفكري اإلبداعي 

: 2003فريى حممود منسي )  Creative Thinkingتعددت التعريفات اليت تناولت التفكري اإلبداعي 
قدرة الفرد على التفكري احلر الذي ميكنه من اكتشاف املشكالت واملواقف الغامضة ومن "( أنه 235

قدمي أكرب عدد ممكن من البدائل إلعادة صياغة إعادة صياغة عناصر اخلربة يف أمناط جديدة عن طريق ت
ديدة هذه اخلربة أبساليب متنوعة ومالئمة للموقف الذي يواجهه الفرد حبيث تتميز هذه األمناط اجل

الناجتة ابحلداثة ابلنسبة للفرد نفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه ، وهذه القدرة ميكن التدريب عليها 
   .  "وتنميتها 
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أن اإلبداع يف مفهومه الواسع يسع كل جماالت احلياة ، فقد "( 208: 2016اخلضر ) عرفوي
يف إجياد حل جديد ملشكلة أو ،يكون يف إنتاج فكرة جديدة أو يف ابتكار طريقة عمل غري مسبوقة 

أو عمل جتريدي كاللوحات ،أو يف انتاج أديب كالشعر ،أو يف اكتشاف عالج جديد ملرض ،قائمة 
االبداع "فاإلبداع وسيلة للوصول إىل االبتكارات واالكتشافات احلديثة ،منتج جديد  أو يف ابتكار،الفنية 

وزيد من تطورها الفكري  ،فهو يرفع األمة إىل األعلى يف جماالت حياهتا  ،هو الثروة احلقيقية ألي أمة 
 والثقايف واملعريف

بة قوية يف أن التفكري نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغ"( 82: 1999وأشار جروان )
كما وضح مركز ديبونو لتعليم   ."واتج أصيلة مل تكن معروفة سابقا البحث عن حلول أو التوصل إىل ن

االبداع هو مزيج من القدرات واالستعماالت  واخلصائص الشخصية اليت  "( أن 28:  2015ري)التفك
نتاجات أصلية وجديدة سواء إذا ما وجدت يف بيئة مناسبة ميكن أن ترقى ابلعمليات العقلية لتؤدي إىل 

جات من مستوى وخربات املؤسسة أو اجملتمع أو العامل إذا كانت النتا ،ابلنسبة خلربات الفرد السابقة 
 .   "االخرتاعات اإلبداعية يف أحد ميادين احلياة اإلنسانية

التفكري اإلبداعي ميكن أن "( أن 71:  2016بيت ، & برااين ، كما عرف كل من )روبني
وهو ينتج يف بعض األحيان أفكارا وخواطر قد تبدو  ،الصندوق ن تفكريا ابرعا وحكيما وخارج يكو 

ل يعقد صالت غريبة بني أفكار وخواطر قد تبدو غريبة أو شاذة ألن العقل غريبة أو شاذة ألن العق
 ."يعقد صالت غريبة بني أفكار تعترب غريبة متاما

االبداع ظاهرة معقدة متعددة الوجوه أكثر من كوهنا "أن ( إىل 131: 2014آخرون العتوم و ) فوعرّ  
ة جملموعة العوامل الذاتية واملوضوعية اليت تقود مفهوما نظراي حمدد التعريف  واإلبداع هو الوحدة املتكامل

إىل حتقيق انتاج جديد وأصيل وذي قيمة من قبل الفرد أو اجلماعة كما أنه النشاط أو العملية الذهنية 
 . "إىل انتاج يتصف ابجلدة واألصالة والقيمة اليت تقود

ينة ختتلف من واحد آلخر فإن اإلبداع قدرة عقلية موجودة عند كل فرد وبنسبة مع بناءاً عليهو 
، وإبداع الصغري يكون جديداً ابلنسبة إليه حىت ولو كان معروفاً للكبار ، حيث يرى العلماء أن اإلبداع 

لعملية طويلة ميثل إبداع الصغار احللقة األوىل منها . )عبد الرازق ،  احلقيقي لإلنسان الناضج هو نتاج
1994 :8-9) 
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 مهارات التفكري اإلبداعي

احلساسية حلل  ، املرونة،األصالة ،أهم مكوانت مهارات التفكري اإلبداعي هي الطالقة من يعد 
 املشكالت ونعرضها بشكل من التفصيل على النحو اآليت:

 : (fluency)   الطالقة -

. (215: 2016)اخلضر، "قدرة الفرد على إنتاج عدد كبري من األفكار يف وحدة زمنية معينة "تعين
القدرة على توليد عدد كبري من البدائل أو املرتادفات "( الطالقة أبهنا 82: 1999كما عرف )جراوان ،

 توليدها والسهولة يف ملثري معني والسرعة االستجابةأو األفكار أو املشكالت أو االستعماالت عند 
  "وهي يف جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية ملعلومات أو خربات أو مفاهيم سبق تعلمها

أهنما يتفقان أن الطالقة تعين انتاج عدد كبري من  ،وجراون ،يتضح للباحثة من تعريف اخلضر
 مثري. مات وخربات سابقة عند حدوثء ملعلو ااألفكار ويزيد عليه جراون أنه استدع

  مت التوصل إىل عدة أنواع للطالقةوقد 

الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات : وتعين قدرة املتعلم على توليد عدد كبري من الكلمات أو "ـ 1
 .األلفاظ أو املعاين وفق حمددات معينة

فكار اعتمادا ألاـ طالقة املعاين أو الطالقة الفكرية : تعين قدرة املتعلم على تقدمي أكرب عدد ممكن من 2
 .(141: 2014، وآخرون)العتوم "على شروط معينة يف زمن حمدد

وهذه الطالقة بنوعيها تعتين ابلفكر واملعاين واإلبداع فيه، وكثرة األفكار سواء يف وقت مفتوح 
 أو يف زمن حمدد كما يف النوع الثاين. ،كما يف النوع األول 

السريع لعدد من األمثلة والتفصيالت والتعديالت  الرسم ىـ طالقة األشكال : وتعين قدرة املتعلم عل3
 .(142: 2014، وآخرون)العتوم ري وصفي أو بصريعند االستجابة ملث

أن الطالقة هلا عدة أنواع ،مجيع هذه األنواع يف الطالقة تعترب مهارة من ، ويبدو لنا مما سبق
 بعدة أشكال وطرق.  ،لم اليت نستطيع تنميتها لدى املتع ،مهارات التفكري األبداعي 
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 : (Flexibility) املرونة  -

 مقدار استجابة الشخص للتغري أو التكيف حني يلزم ذلك"( أن املرونة 68: 1999يرى )احلارثي،
حى ويعرفها بعضهم تعريفا إجرائيا أبهنا قدرة الفرد على التغلب على املعيقات العقلية اليت تعيق تغيري من

 ."تفكريه يف حل مشكلة ما 

هي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من " املرونة( يرى أن 84: 1999أما )جراوان ، 
كما يعرفها ."  وتوجيه أو حتويل مسار التفكري مع تغري املثري أو متطلبات املوقف ،األفكار املتوقعة عادة 

و ا للمشكلة قدرة الفرد على إنتاج أفكار جديدة ختتلف يف زوااي رؤيته "(217: 2016)اخلضر ،
  ".أبحادية التفكري ىيسم ماعكس اجلمود الفكري أو  املرونة

ويتضح للباحثة من خالل ماسبق عرضه ، أن مجيعهم يتفقون على أن املرونه تغيري يف مسار 
على شكل تساؤالت  ،التفكري ، وهذه املهارة إبمكان املعلم أن يستخدمها مع املتعلم ، يف عدة مواطن 

 مث يوجه املتعلم إىل اعطاء ،من فكرة يعطي املتعلم أكثر ،أو على شكل عصف ذهين ،ار احلو  مث ادارة،
 مل يفكر هبا من قبل.  ،أفكار جديدة 

 : (Originality)  األصالة -

ويرى كال من . (216: 2016)اخلضر ،"إنتاج أفكار جديدة وغري شائعة حلل موقف ما تعرف أبهنا "
القدرة على التعبري الفريد وإنتاج األفكار البعيدة "  أن األصالة هي( إىل143: 2014، وآخرون)العتوم 

أي أهنا التميز والتفرد يف الفكرة والقدرة على النفاذ إىل ،واملاهرة أكثر من األفكار الشائعة والواضحة 
  ."وراء املباشر واملألوف من األفكار ما

رتاث وحسن توظيفه اجليد للاإلدراك "أهنا  (األصالة إىل135: 2005،كما عرف )الديب 
 ".  خلدمة احلاضر واملستقبل مع عدم التكرار

أن األصالة هو التفرد يف الفكرة  ،السابقة ة من خالل ماسبق عرضه من التعريفات يتضح للباحث
 حىت يصلوا وإبمكان املعلم أن يثري تفكري املتعلمني ،وهذه املهارة مفيدة لتنمية اإلبداع لدى املتعلمني ،

 األصالة .  إىل
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 : (Sensitivity to problems) احلساسية للمشكالت  -

ويعين بذلك  ،أو املوقف ،و عناصر ضعف يف البيئة،أو حاجات أ،الوعي بوجود مشكالت"ويقصد هبا 
أن األفراد أسرع من غريهم يف مالحظة املشكلة والتحقق من وجودها يف املوقف والشك يف أن اكتشاف 

وىل يف عملية البحث عن حل هلا ومن مث إضافة معرفة جديدة أو إدخال حتسينات املشكلة ميثل خطوة أ
 .(85: 1999،)جراوان "وتعديالت على معارف أو منتجات موجودة

القدرة على إدراك مواطن الضعف أو النقص يف  "( هي218: 2016،ها )اخلضر كما يعرف
( أهنا 135: 2005،ويرى )الديب". موقف أو شيء ماال يالحظه اإلنسان العادي يف معظم األحوال

ويعرفها كال من )العتوم ". االستقبال والرصد للمشكالت وجوانب اخللل والنقص والضعف ةحاسي"
النقص يف  واكتشافاملشكالت واملصاعب  اكتشافالقدرة على "هنا أب (144: 2014،وآخرون

 ". املعلومات

أن احلساسية  للمشكالت هي  ،دأن الباحثني اتفقوا على مضمون واح ،يستخلص مما سبق 
إبعطائهم واقف غامضه أو  ،وإبمكان املعلم أن ينمي هذه املهارة  ،قدرة اكتشاف وادراك ومالحظه 

 يهم هذه املهارة . مما يزيد لد،حمرية 

وابلعموم يعتقد أن املعلم ابستطاعته تنمية التفكري اإلبداعي لدى املتعلمني بتنويع طرق 
واستثارة أفكارهم  ،واعطاء املتعلمني مواقف غامضه  ،وتنويع األسئلة والتجارب  ، واسرتاتيجيات التعلم

 .هايستطيع اجلميع أن يشارك في ،وصنع أنشطة مثرية هلم ومحاسية  ،

  :النظرايت اليت تفسر التفكري اإلبداعي

م هذه النظرايت هناك نظرايت عديدة اتبعها بعض املفكرين للنظر إىل عملية التفكري اإلبداعي ، ومن أه
 وفيما يلي عرض لتلك النظرايت : : التحليلية ، االرتباطية ، اجلشطالتية ، اإلنسانية ، العاملية .  

  :أ. نظرية التحليل النفسي

أن اإلبداع ينشأ نتيجة صراع نفسي يف بداية حياة الفرد )كحيلة دفاعية( ملواجهة  Freud ى فرويدير "
ل اجملتمع التعبري عنها .  ويف اإلبداع يبتعد املبدع عن الواقع ليعيش يف حياة الطاقة الليبيدية اليت ال يقب
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) شكور ،  " صغرياً املبدع عندما كان طفالً  للعب اإليهامي الذي بدأه ومهية ، ويكون اإلبداع استمرار
وربط فرويد اإلبداع وغريه من السلوكيات األخرى مع جمموعة الدوافع "(   2001حجازي ، ،1994

ته ، فإن تلك الرغبات جيب أن ليت حيركها الالشعور .  فإذا مل يستطع الفرد أن يعرب حبرية عن رغباا
كل صحي من أشكال التعويض تنطلق بطرق أخرى ، أو يتم تعويضها .  فاإلبداع طبقًا له ميثل ش

Sublimation جية ، وذلك ابستخدام الدوافع الالشعورية اليت مل يتم إشباعها يف أهداف إنتا"(Starko, 

A., 1995: 30).  
ن ظهور األفكار اإلبداعية سواء كانت فنية تشكيلية ، أو موسيقية ، أو أدبية ، أو يف شكل ا"

ص إعادة تشكيل ختيالته بشكل واقعي جديد ، ويؤدي  إنتاج علمي مبتكر ، قد يتطلب من الشخ
لعقلية العلمية والفنية ، والنشاطات الفكرية اإلعالء أو اإلبدال هبذا املسلك اجلديد إىل ظهور العمليات ا

:  2000)القذايف ، " احلياة املدنيةوالتصورية ، مما يسمح ألصحاهبا أبن يلعبوا دورًا هامًا مع مسرح 
84) . 

 (،فرويد)إحدامها شخصي ، وهو ما تكلم عنه بني نوعني من االشعور ،  Yong) ونج)يومييز "
وهذا الالشعور اجلمعي ، حاماًل خربات األسالف وتراثهمىل الشخص واآلخر مجعي ، ينتقل ابلوراثة إ

 .(1665:  1994)عيسى ، "هو مصدر اإلبداع  (يونج)عند 

بدعني قادرين على إعادة خلق حالة عقلية تشبه عقلية يرى أن األفراد امل( Krisكريس ")أما 
 Consciousللعقل الواعي  توصالً أسهل  Unconscious Ideasالطفولة ، تكون فيها األفكار الالشعورية

على أمهية التجربة الشخصية  (فرويد)وهو أحد مساعدي وأتباع (  Jung جونج)يف حني أكد 
على االنغماس يف بداعي ، وقد عرف املبدع أبنه الشخص القادر والالشعورية يف وضع إطار اإلنتاج اإل

.(Starko, A.,   1995 : 31-33)  "الالشعور اجلمعي

أن مفهوم اإلبداع يف ضوء نظرية التحليل النفسي يؤكد الدور الذي تقوم به  يرىق مما سب
حمتوايت ودوافع تقع خارج جمال وعي الفرد ودرايته يف العملية اإلبداعية ، وهذا يعد تفسرياً مبالغ فيه 

ويفتقر للمنطقية . 

 :ب. النظرية االرتباطية 
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مثل يف القدرة على تكوين عناصر ارتباطية بطريقة ية تتويرى أصحاب هذا االجتاه أن العملية اإلبداع
تركيبية جديدة أو مبتكرة ، من أجل مقابلة متطلبات معينة ، ومن أجل حتقيق فائدة ما متوقعة ، وتُعرف 

اجات نظرية االرتباطات عملية اإلبداع على أهنا  جتميع العناصر املرتابطة يف تشكيالت معينة ملقابلة احل
وكلما كانت عناصر التشكيلة اجلديدة متنافرة وغري متجانسة أزداد مستوى ،لفائدة بعض ا، أو لتحقيق 

 . (166:  1994؛ عيسى ،  161:  1994)شكور ، القدرة على التفكري اإلبداعي 

منها  (Starko, A., 1995 : 95)عوامل داعية تتأثر بأن العملية اإلب Mednickويعتقد "ميدنيك" 
: 

 اصر الذين هم يف حاجة إليها يف بيئتهم . راد على العنأن حيصل األف"ــ 

أن حيصل األفراد على شبكة معقدة من االرتباطات مع املثريات ؛ فاألفراد الذين حصلوا على جتارب ــ 
مع مثري متفق عليه يف إطار مألوف هم أقل األفراد القادرين على عمل ارتباطات بعيدة مع املثريات ، 

 .  "معروفة ة لديهم تصبحاط االستجابألن أمن

 ( وهي: 28:  2005كما أن هناك ثالثة أساليب لكيفية حدوث هذه االرتباطات )حجازي ، 

 ".الوسيط،  التشابه،  املصادفة السعيدة"

يف االرتباط األول املصادفة السعيدة  حتدث بعد االرتباطات من البيئة ترتبط بعضها مع بعض  فتستثار 
 ف أشعة اكس ، البنسلني وقاعدة أرمشيدس.حدث يف اكتشاملرتبطة كما العناصر ا

أنه قد تستثار العناصر االرتباطية  "(29: 2005)حجازي ، أما يف التشابه فهي كما أخرب هبا
ويبدو هذا  أو بني املثريات اليت تستثريهامقرتنة مع بعضها البعض نتيجة للتشابه بني هذه العناصر 

حيث يعتمد على التشابه والتأليف املوسيقي ، والرسم ، ،  عية ، والشعركتابة اإلبدااألسلوب يف جمال ال
بني الوحدات املكونة لإلنتاج ، كاأللفاظ مثاًل .وميكن إرجاع حدوث االقرتان بني هذه العناصر إىل 

 "تعميم املثري" . 

ن طريق توسط ويف حالة الوسيط فإن االرتباط بني العناصر يكون مقرتان مع بعضه البعض ع
 ألوفة ،مثل الرايضيات واستخدام الرموز فيه أو الكيمياء وعناصره.عناصر أخرى م
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أن أفعال األفراد يقررها اتريخ التعزيزات ، فإن تلى األفعال نتائج ( Skinner سكينر)يرى "بينما 
  ، ىاألفعال مرة أخر ن حياول مثل هذه مبهجة فإهنا تتكرر ، أما إذا كانت غري سارة فإن الشخص ل

لن يكون له أي خيار  Shakespeareوضع افرتاضاً لو أن شخص آخر مر خبربات حياة شكسبري قد و 
 .(Starko,A.,1995:35)"إال أن ينتج نفس مسرحياته

وتلخيصاً ملا سبق يتضح أن النظرية االرتباطية تؤكد على تكوين ارتباطات بني املثري واالستجابة 
وفقاً هلذه النظرية فإنه ميكن تنمية التفكري  االرتباطات ، وابلتايلتعزيز يف حدوث وتقوية ، وعلى أمهية ال

اإلبداعي من خالل التعزيزات .  فأصحاب هذه النظرية يروا أن الطفل قد يصل إىل استجاابت مبدعة 
 ابالرتباط مع نوع التعزيز الذي يعزز به السلوك . 

ية  اإلبداعية ، فهي جعلت هذه النظرية من اعتبارها الفرد كعنصر مهم يف العمل اسقطت
اليت يستجيب آلياً للمثري ، وتدفعها حمركات فسيولوجية جمردة من التلقائية اإلنسان على مستوى اآللة 

 واإلبداع واحليوية ، وابلتايل ظهرت مبظهر سليب غري فعال . 

  :جـ . النظرية اجلشطالتية 

ل اإلدراكي للشخص املبدع ، وتصف سر وجهة نظر اجلشطلت يف قضية اإلبداع من خالل اجملاتُف
 اإلبداعي على النحو التايل :  حدوث عملية التفكري

حبيث يصبح هو املركز ، ودون أن يبدو منفصالً عن ابقي يف البداية جزء هام من اجملال ،يربز "
كشكل   خمتلفاً يف اللون أو الظل فإنه يبدو يف هذه احلالة اجملال ، فعندما يكون جزء من اجملال البصري
اجملال وإدراكه بشكل بنائي أعمق ، مما يؤدي إىل إدخال  ، بينما يبدو ما سواه أرضية ، ويتبع ذلك رؤية

تعديالت وإحداث تغريات يف املعىن الوظيفي .  إن اإلبداع حسب وجهة نظر اجلشطلت تتمثل يف 
ها ابلنظرة العابرة ، مث حدوث مكوانت اجملال ، وإدراك العالقات اليت ال ميكن تبنيالقدرة على النظر إىل 

 .(87:  2000)القذايف ،  ة"صار الذي أييت فجأة كحل للمشكلاالستب

الذي يرى أن التفكري اإلبداعي يبدأ  Werthemerوقد قامت هذه النظرية على يد "فرهتامير" "
زيز ، )عبد الع "شكلة واحلل ينبغي أن يؤخذ بعني  االعتبارعادة مع مشكلة ما ، وعند صياغة امل

 وقد تكون هناك وجهة نظر قوية هلذه النظرية ، وحقائق ملموسه يف سري املبدعني. (38:  2006
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 :د. النظرية اإلنسانية 

اإلبداع ابلسمات األساسية الكامنة يف الطبيعة اإلنسانية ، وهي قدرة متنح  (Maslow  ماسلو)وصف "
ع حراً خالياً من الضغوط وعوامل اإلحباط لكل أو معظم البشر منذ ميالدهم ، بشرط أن يكون اجملتم

 .  وقد حدد نوعني من اإلبداع على النحو التايل : 

 العمل اجلاد املتواصل . القدرة اإلبداعية اخلاصة ، وتعتمد على املوهبة و -

 .  "اإلبداع كأسلوب لتحقيق الفرد لذاته إبداع التحقيق الذايت أو-

شيء ضروري إلبداع التحقيق  األفكار دون نقد ذايت هو أن القدرة على التعبري عن ماسلوفريى 
 2005الذايت ، وهذه القدرة توازي اإلبداع الربيء السعيد الذي يقوم به األطفال.  )حجازي ، 

،Starko, A., 1995). 

أن اإلبداع هو نتاج النمو اإلنساين الصحي ، وأول السمات املميزة لإلبداع  Rogerss)  روجرز")ويرى 
فاألفراد املبدعني أحرار من وسائل الدفاع النفسية اليت قد   ،روجرز هي : التفتح للتجربة  ها فاليت عر 

الثانية هي الرتكيز الداخلي على التقييم  السمة الثالثة السمة   ،متنعهم من اكتساب اخلربات من بيئتهم 
جيب أن يكونوا   روجرز يذكر  هي القدرة على اللهو ابلعناصر واملفاهيم ، حيث أن األفراد املبدعني كما

 (.Starko, A., 1995 : 37) "ب املمكنة ، وتقدير االفرتاضاتقادرين على اللعب ابألفكار وختيل الرتاكي

وابلنظر إىل اجتاه  أصحاب هذه النظرية جند أن املذهب اإلنساين خيتلف عن املدرستني 
ية ، اجلشطالتية ( يف تفسري نشاط اإلنسان السابقتني ، فقد رفضت هذه النظرية آراء النظرية ) السلوك

اجلوهرية سية السليمة و ، وركزت على الطبيعة اإلنسانية ، حيث يشتق الدافع اإلبداعي من الصحة النف
 فاإلبداع ميثل حمصلة التطور العقلي الكامل .  ،لإلنسان

 :هـ . النظرية العاملية 

اط اليت جاءت هبا النظرية العاملية يف جمال النقأهم (  Guliford جيلفورد)ومتثل آراء ووجهات نظر 
غري صحيح  التفكري اإلبداعي ، حيث يرى أن التفكري اإلبداعي يف صحيحة تفكري تباعدي ، والعكس
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.  أي أن التفكري التباعدي ليس ابلضرورة تفكرياً إبداعياً ، ومعىن هذا أن الطالقة ، واملرونة ، واألصالة 
 يف التفكري اإلبداعي .   رئيساوراً كعمليات تباعدية تلعب د

ويقصد ابلطالقة إصدار تيار من االستجاابت املرتبطة ، وتتحدد كميًا يف ضوء  عدد هذه 
وتتحدد املرونة كيفيًا وتعتمد على تنوع هذه االستجاابت ، أما  ،االستجاابت أو سرعة صدورها 

ق و عدم شيوعها ، وعدم  مألوفيتها )صاداألصالة فتتحدد كيفياً أيضاً يف ضوء ندرة االستجاابت ، أ
 .(1998السحماوي ،  ، 1994، أبو حطب ، 

أن هناك فرقًا بني اإلبداع واإلنتاج اإلبداعي ، فقد يتصف الفرد بصفات   جيلفوردويتصور "
 "يئيةذا توافرت لدية الظروف الباملبدعني ، غري أنه ال يقدم إنتاجاً إبداعياً ، وقد يقدم اإلنتاج اإلبداعي إ

أن ما يسميه االتساق يلعب دوراً هاماً يف تفكري املبدع ،   جيلفوردويوضح   (،9 2005حجازي ، )
فاإلبداع يف الرايضيات يبدأ خبطة ، ويف املوسيقى بفكرة أساسية ، ويف الشعر والقصة والرواية هبيكل 

ويالت . ) صادق ، أبو أيضًا مبا يسميه التح  جيلفورد عام ، ويف الرسم مبوضوع .  وكذلك يهتم 
  .(626: 1994ب ،  حط

التغريات أو التعديالت اليت تطرأ على املعلومات ، "  Transformationويقصد ابلتحويالت 
اخلاليلة  )."ىن ، أو الدور ، أو االستخدامسواء من حيث الشكل ، أو الرتكيب ، أو اخلصائص ، أو املع

 . بداعممكن تقود إىل اال تويالحت ك(، وهنا نرى أن هنا1997، اللبابيدي ،

الكيفي يف املوضوع ، أو  أشهر صور التحويل يف احملتوى الشكلي التغيري الكمي ، أو"ومن  
أما التحويل يف  ،ضيات يف حل املعادالت اجلربية أما التحويل يف احملتوى الرمزي فيتمثل يف الراي ،احلركة

أما التحويل  ،داللة ، أو االستخدامين ، أو الحويل على املعاحملتوى اللغوي )حمتوى املعاين( فيتمثل يف الت
السلوكي فيتمثل يف التحويل يف تغيري السلوك ، أو احلالة املزاجية ، أو االجتاهات .  أي أن التحويالت 

  .(146: 1997اخلاليلة ، اللبابيدي ، ")نوع من التغريات للمعلومات اجلديدة أو إعادة أتويلها 

العالقة بني حل املشكالت والتفكري اإلبداعي ، فريى أن ة فورد على طبيعكما يؤكد "جيل
وحيث يكون هناك إبداع ، فإنه يعين  ،حدة ملا بينهما من خصائص مشرتكة هذين املظهرين يشكالن و 
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حسنني  )  "حالً جديداً ملشكلة ما ، على أن يتضمن هذا احلل بطبيعة احلال درجة معينة من   اجلدة
 ،1999  :37). 

لنسبة  لباقي النظرايت يف جمال اإلبداع أكثر مشواًل اب جيلفوردسبق تعترب جمهودات  ملا فسرياوت
فقد أسهمت تلك النظرية يف اتساع نطاق البحث يف جمال التفكري  اإلبداعي ، خاصة لدى  األخرى 

ييس ها تعد من املقاالتالميذ الذين ال يقدمون إنتاجًا إبداعيًا ، إىل جانب أن االختبارات اليت قدم
ولكن قد ُأخذ  ،تورانس وزمالئه على نسقها اختباراهتم يف اإلبداع  ساسية يف هذا اجملال ، فقد صاغ األ

 على تلك النظرية أهنا توقفت عند العوامل العقلية لإلبداع .

 :     بداعيةاإلالبيئة

رة مث املدرسة سالبيئة هي األ وأول حماضن هذه،أن يكون لإلبداع بيئة تساعده على االنتاجية  البد
فقد كانت اليوانن القدمية "،وأيضا قد تكون ثقافة اجملتمع احملفزة ،واجملتمع وقد تكون بيئة العمل احملفزة 

وكذلك كانت بغداد  ،حيث احضنت كال من سقراط وأفالطون وأرسطوا وغريهم  ،حاضنة للمبدعني 
واليوم ،بت املبدعني من شىت أوراب دلسي اليت استقطوكذا قرطبة يف العهد األن ،يف العهد العباسي 

ومن مسات هذه البيئة أهنا ترحب ابملبادرات  ،ت املتحدة املبدعني من كل مكان تستقطب الوالاي
 ،ني وتشجعها وتكرمها ، وتنشئ هلا احملاضن اليت تسمح برعاية املبدع ،اجلديدة واألفكار املبدعة 

 (.2016،ضر ")اخلوتساعدهم على تسويق أفكارهم

وليس من الشرط أن يكون الفرد مبدعا بذاته وصفاته ، ولكن البيئة تساهم يف خلق اإلبداع 
ا خمجال بل هو زايدة للمعرف فالبيئة اليت الترى اخلطأ أمر  ،والتفكري لدى األفراد  ،ورفع االنتاجية

والبيئة املشجعه اليت  ،املستقبل واالبداع يف  ،على االرتقاء بتفكريه هي بيئة تساعد الفرد  ،املستقبلية 
 ،تعطي املبدع الكثري من احلوافز سواء كانت معنوية أو مادية هي ابلتأكيد بيئة تشجع على االبداع 

 هي بيئة مشجعة لإلبداع . ،ات أيضا البيئة اليت حتمل أفرادها املسؤلي

 :مراحل العملية اإلبداعية

  : يما يل بداعية تنقسم إىللعملية اإل( إىل أن ا2015،وآخرونيرى كال من ) العتوم 
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 .Preparation) )مرحلة اإلعداد أو التحضري ) مجع املعلومات ( "أـ 

 .(Ineubation) االحتضان أو البلوغ )ترتيب وانتظار( ب ـ مرحلة

 ."(Illuminationl) اإلشراق)اللحظة اإلبداعية( أو اإلهلام مرحلة -ج

ستدعي مجع اخلربات راحل لوجدان أن املرحلة األوىل تولو نظران إىل كل مرحلة من تلك امل
الفرضية اليت وتنظيمها واإلطالع على اخلربات السابقة والتواصل مع مصادرها املختلفة مث أخريا صياغة 

 توصل اليها.

ة ويف املرحلة الثانية ترتيب وانتظار يفكر فيها وحيرر األفكار وحياول اجياد احللول املمكنة مث يصوغ الفكر 
 اجلديدة .

أما املرحلة الثالثة اإلهلام واإلشراق تظهر الفكرة ويتحقق منها ويعيد النظر مرات عديدة مث 
 يصوغ الفكرة صياغة دقيقة .

( ان عملية اإلبداع عبارة عن Wallas and Marksberyالسياق يرى ) والس وماركسربي   ويف هذا
 :مراحل متباينة 

 .ويتم فيها حتديد املشكلة (Preparation)مرحلة اإلعداد او التحضري "-

واالفكار وهي مرحلة تريث وانتظار ، وفيها يتحرر العقل من الشوائب  (Incubation)مرحلة الكمون  -
 اليت ال صلة هلا ابملشكلة ، وحيدث فيها التفكري العميق واملستمر ابملشكلة .

 .ة اإلبداعوفيها تنبثق شرار (Illumination)مرحلة اإلشراق  -

مرحلة التحقيق- (Verification) وهي أخر مرحلة من مراحل تطور العملية اإلبداعية ، وفيها
  . "فيها، مث جيرب احلل ، ويتحقق من جناحه ويعيد النظراملبدع الفكرة  خيترب

 ( 2001) قطامي وقطامي ، 

  :كما يلي(  أن اإلبداع مير خبمس مراحل  214: 2016كما يرى )اخلضر،  
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 .Saturation)مرحلة التشبع ) "ـ1

 (.Deliberationـ مرحلة التفكري العميق )2

 . ( Incubationـ مرحلة االحتضان )3

 . (Illumination )ـ مرحلة اإلانرة 4

 ".(Verificationـ مرحلة التحقق )5

انية التفكري والبحث عنها أما يف املرحلة الث ،وكما هي مرتبة فالتشبيع هو بداية استكشاف املشكلة 
حتليل املشكلة وتفحصها ويف اثلث مرحلة اإلحتضان تنتقل من املشكلة من  العميق فهو يبحث يف

الالشعور مثر يف مرحلة االانرة تربز شرارة االبداع وتنتهي مبرحلة التحقق حيث يتفحص  الشعور إىل
 الفكرة ليتأكد من جودهتا.

والدة مخس مراحل  واليت بدورها توصل الفرد إىل الويقرتح ألربجت أن التفكري االبداعي مير يف "
 احلقيقية للموقف الذي يتم طرحه وميكن حتديدها ابآليت :

 Test of the)مرحلة اختبار الفكرة ،  (Illuminationl)مرحلة اإلهلام ، (Abosrption)تشرب مرحلة ال

ldea) ،  (مرحلة تنقيح وتعديل العملية عند احلاجة (Refine th Process، مرحلة تفسري احلل الذي مت
 .(2015،وآخرون) العتوم " (Explained th Solution)اختياره

والواقع أن ليس كل األفكار املبدعة متر بنفس املراحل السابقة ، فهناك أفكار مبدعة تقدح يف 
كما أنه ليس كل من مير ابملراحل السابقة سيصل   ،الذهن فجأة دون أن تكون يف األصل مشكلة 

 تما إىل فكرة مبدعة ذات قيمة.ح

 : طرق اإلبداع 

 فيما يلي:  نعدد بعض منها كتب فيها كثري من الباحثني  ن لإلبداع طرق عديدةا

وتتميز هذه النشاطات أبن النتائج أو االجاابت  استخدام النشاطات العلمية )مفتوحة النهاية( :" ـ1
يادة املبدعة الذي حياول حبثها أو حلها كما عن املشكالت املبحوثة ليست معروفة للمتدرب على الق
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الت علمية جديدة للتقصي واالكتشاف")مركز ديبونو لتعليم تستخدم عادة لتوليد مشك
 (.2015التفكري،

 

هي طريقة يتم من خالهلا إجياد عالقة بني األشياء اليت تبدو خمتلفة ، إهنا عملية  القياس والتمثيل :" ـ2
 وتستخدم هذه الطريقة يف ميكن أن يكون مشرتكا بني شيئني أو موقفني . استعارة جمازية إلجياد ما

إهنا أيضا نوع من االستعارة اليت تقود ،ويف حل املشكالت بوجه عام  ،والتكنولوجية  ،اجملاالت العلمية 
بينهما عناصر مشرتكة . مثال ذلك )  شيئنيعن طريق إجراء مقارنة بني  ،إىل إبداع شيء جديد 

 . (2016)اخلضر،  "كمضغ الطعام دون بلعه(  ،يف القرار دون تنفيذهالتفكري 

تعترب من أ:ثر الطرائق فاعلية يف تنمية التفكري العلمي لدى املتدربني  طريقة التقصي واالكتشاف : ـ3
وذلك ألهنا تتيح الصة أمام املتدربني ملمارسة العمليات العقلية ومهارات التقصي واالكتشاف أبنفسهم 

على عمليات من حيث ثقته وشعوره ابإلجناز واحرتامه لذاته وزايدة مستوى طموحه وتطوير تؤكد كما   ،
كأم حيدد الشكله ،يسلك املتدرب سلوك العامل يف حبثه وتوصله للنتائج  ،وفيها أيضا  ،مواهبه اإلبداعية 

يبونو لتعليم ركز دج ")مويستنت ،ويتنبأ  ،ويقيس  ،ويالحظ  ،ويكون الفرضيات  ،وجيمع املعلومات  ،
 (.2015،التفكري

يتم من خالل أسلوب التفكري االفرتاضي وضع الذات يف موقف افرتاضي ، " التفكري االفرتاضي: ـ4
)اخلضر،  "إهنا حتتاج إىل خيال . مثال ذلك : )ماذا لو ( ،وحماولة رؤية األمور من زاوية ذلك املوقف 

2016). 

يعترب استخدام األسئلة املتباعدة من " : أو املنطلقة ( تشعبة) املاستخدام األسئلة املتباعدة  ـ5
األساليب الفاعلة يف تنمية املواهب والقدرات اإلبداعية لدى املتدربني وذلك ألهنا تتيح الفرصة أمام 
املتدربني ألن يستخدموا عقوهلم ابجتاهات متشعبة إلجياد إجاابت خمتلفة لألسئلة املطروحة، وحتفز 

فكري املتباعد  املنطلق وهتيئ هلم اجلو املناسب النفتاح العقل واستخدام املواهب ى التني علاملتدرب
اإلبداعية كما أهنا )األسئلة املتباعدة( وسيلة مناسبة إلاثرة املناقشات وتصارع األفكار وتالحقها بني 

 (2015،)مركز ديبونو لتعليم التفكري .املتدربني"
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ق املميزة اليت ميكـن أن تعمـل علـى تنميـة التفكيـر ذهين من الطر يعد العصف ال" العصف الذهين: ـ 6
اإلبداعي، لذلك فإن طبيعة العصف الذهين يتسم أبنه يعمل على استمطار األفكـار دون نقـد والتمرس 

 ل اآلتية :وتتلخص يف املراح( ،2002،")حسننيعلى سرعة التفكري، وكسر اجلمود، وحتدى العقول

 املرحلة األوىل :

 أبي معلومات يريدون معرفتها . تزويد املتعلملنب ـ    املشكلة للمجموعة. حتديد"أ ـ 

د ـ أطلب منهم حلول مبتكرة للمشكلة مهما بدت هذه احللول    . فرتة زمنية هلذه املرحلة حتديدج ـ 
 سخيفة ألول وهله.

 و ـ ميكن تطوير أي فكرة . األفكار يف مكان واضح للجميع. تدوينهـ ـ 

 .(2016)اخلضر،  "مينع تقييم أي فكرة يف هذه املرحلةـ ز 

وهذه املرحلة كما نرى هي مرحلة البداايت يف التهيئة وتوليد األفكار وليس وضعها النهائي 
 ولكنها من الطرق اليت تساعد على توليد االبداع يف بداايته .

 لة الثانية :املرح

 ب ـ امسح لآلخرين مبناقشتها وتقييمها .       مسح لصاحب الفكرة أن يشرح فكرته.ا"أ ـ 

واطلب من  ،د ـ يف النهاية امجع األفكار املقبولة                       ج ـ انتقل إىل فكرة أخرى.
 .(2016)اخلضر، "نقاط 10إبعطائها تقييما من  ،احلضور ترتيبها حسب جودهتا 

للطالب بشرحها ومناقشتها مع  سمحوي ،ومما سبق نرى أن املرحلة الثانية تظهر الفكرة واضحه 
مث يقيم الطلبة  ،وتتبني جودهتا من العكس  ،مما يتولد أفكار اضافية لفكرته  ،املعلم وزمالءه الطلبه 

 الفكرة .

يتميز هذا األسلوب أبنه ميكن استخدامه كنقطة بدء جيدة لالبتداء بتدريس  األلغاز الصورية:" ـ7
تطلب وقتًا أو جهدًا كبريًا من املدرب واملتدربني لتكوين األلغاز املوضوعات العلمية وخباصة ألنه ي

وس العلمية ويف هذا األسلوب على سبيل املثال، تعرض صوراتن الصورية، كما أنه يبعث احليوية يف الدر 
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)أو أكثر( لشيء أو ظاهر ما، وحيّور شيء يف إحدى الصورتني حتويراً بسيطاً ويسأل املتدربني عن هذا 
 .(2015")مركز ديبونو لتعليم التفكري،أو االختالف الذي حصل التحوير

بينهما أية صلة مثال  وال يبديتم من خالل هذه الطريقة الربط بني شيئني التفكري القسري :" ـ8
أو الساعة واحلائط والنتيجة ساعة احلائط  ،ني السيارة والتليفون والنتيجة تليفون السيارة ذلك الربط ب

  .(2016 ،)اخلضر"لكتاب والنتيجة كمبيوتر دفرتيالكمبيوتر وا أو الربط بني ،
األلعاب العلمية ذات الطابع العلمي، هتدف إىل تنشيط القدرات العقلية األلعاب العلمية:" ـ9

املوهبة اإلبداعية لدى املتدربني ألهنا تتيح هلم البحث والتنقيب والتفكري مبواد كثرية خمتلفة وحتسني 
 . (2015،")مركز ديبونو لتعليم التفكريقات متشاهبة أو متناقضةوما بينها من عال

تتلخص هذه الطريقة يف إدخال حتسينات على بعض األشياء كي تكون أكثر  التحسينات: ـ10
  . (2016 ،)اخلضر هذه التحسينات غري مألوفة بشرط أن تكون

ني أو عالقة بني شيئ يقوم هذا األسلوب على فرض أو اختالق فرض)اختالق( العالقات:ـ  "11
( ليس بينها وبني بعضها أية صلة، ويستخدم هذا األسلوب كنقطة ..أكثر )صورة، كلمات، أشياء

، يطلب من املتدربني إجياد أو اكتشاف العالقات بدء يف عملية توليد األفكار، ولتطبيق هذا األسلوب
")مركز ديبونو لتعليم ها منطقياً بني األشياء والظواهر اليت تبدو غري مرتابطة أو متباعدة عن بعض

 .(2015،التفكري
وتتلخص هذه الطريقة بقلب التفكري النمطي املتعارف عليه والشائع مثال التفكري ابملقلوب:" ـ12

هبون إىل اجلامعة (( فلو عكسناها سنحصل على اجلملة التالية : )) اجلامعة ذلك : ))الطالب يذ
 ( .2016 ،)اخلضر" عن بعد وهي نفس فكرة التعليمتذهب للطالب (( 

ميارس املتدرب الدور الذي يتفق عليه مما يسمح له ابلتصرف كصاحب الدور متثيل األدوار:ـ "13
ويتميز هذا األسلوب ، املتدربني أن يقوموا بدور قائد املستوايت العليانفسه، فقد يطلب املدرب من 

اءهم اجلديدة من عقاهلا مما ينمي وينشط أبنه يتيح اجملال أمام املتدربني ألن تنطلق أفكارهم وآر 
مي موهبة ومهارة االتصال سواء تقّصي املشكالت العلمية قدرات الطالقة عندهم من جهة، كما ين
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ناقشات والتعبري عن آرائهم حبرية واحرتام آراء زمالئهم اآلخرين واختاذ القرارات املناسبة يف إدارة امل
  .(2015،تفكري")مركز ديبونو لتعليم المن جهة أخرى

ينظر إىل حفز الدماغ كنوع من التفكري اجلماعي يهدف  حفز )قصف أو أمطار( الدماغ:" ـ14
أتجل إصدار األحكام على األفكار مبجرد ظهورها، إىل تعدد األفكار وتنوعها وأصالتها إذا ما 

ب أبن وخباصة عندما تعرض املشكالت على املتدربني يصعب حلها بشكل فردي. فإحساس املتدر 
أفكاره أو آراءه ستكون موضعاً للنقد واالنتقاد والرقابة منذ ظهورها قد يكون عامالً مانعاً أو مثبطاً 

: يستند هذا أتليف)آتلف( األشتاتـ "15ـ 15 (.1987،")زيتون أخرىإلصدار أية أفكار 
وفهم  األسلوب على أساس أن عملية اإلبداع هي نشاط عقلي ميارسه املتدرب يف موقع وحتديد

سيري املشكلة أوالً، مث يف موقف حل املشكلة اثنياً، ويستخدم هذا األسلوب من حيث املبدأ، لت
  .(2015")مركز ديبونو لتعليم التفكري،ملألوف غريباألوفا.)ب( وجعل اعمليتني مها)أ( جعل الغريب م

 :املفكر املبدع  ومواصفات خصائص

عديده بدعني ل االبداع أن اخلصائص املميزة للمفكرين امليؤكد العديد من الباحثني والدارسني يف جما
 : ننوه عن بعضها فيما يلي

 .ويرون يف الفشل طريقة لتعريف وتنقيح ومراجعة الفكرة ،ـ مييلون إىل حتمل املسؤولية عن أعماهلم "1

 ولديهم أبنية وتنظيمات معرفية. ،ـ يستقبلوا املعلومات دائما دومنا حتيز 2

 والنهاايت الواسعة واألسئلة غري اجملابة .حتمل الغموض  ـ القدرة على3

 "بدال اعتبارها من أعمال االهلام . ،ـ ينظرون إىل النشاطات ويقومون هبا كأساليب حلل املشكالت 4
 (.2014 وآخرون )العتوم

 :كالتايلميكن تلخيصها  املبدع املفكر ( أن مواصفات 220: 2016،)اخلضربينما يضيف 

 ويكون غالبا أعلى من ذلك.،وى متوسط يقل عن مستـ ذكاء ال "1

 ـ حمب لالستطالع.3 افيه عن املشكلة اليت يفكر فيها.لديه معلومات و ـ 2
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 ـ مستغرق يف العمل.7ـ متسائل.6 ـ خيايل حامل.5 ابرة.ـ لديه إصرار ومث4

 ـ لديه دافعية عالية لإلجناز.10 ـ منفتح ذهنيا.9 ـ سريع البديهة.8

 "خطاء والعيوب.حظة عالية لألـ لديه مال11

 ،( أن املبدع "شخص يتميز ابلشجاعة األدبية فهو إنسان حيقق ذاته 1999ويرى )احلارثي ، 
بل يريد أن  ،وانطباعهم عنه  ،واليهتم برأيهم فيه  ،وال حيرص أن يكون كما يريده الناس أن يكون 

وتتجلى شجاعته  ،استقالال أصليا يكون كما خلقه هللا بدون أي) رتوش ( صناعي فهو شخص مستقل 
ات حياته الداخليه أي على صراحته يف معاجلة املشكالت والتعبري عن املشاعر على خرب يف انفتاحه 

 واالحاسيس ، ويف انفتاحه على احمليط اخلارجي قي الوقت نفسه .

 ( عدة صفات أخرى :2014 وآخرون )العتومويضيف 

 عة.أبعد من احللول املألوفة والشائ مرنون يف تفكريهم ، ويغامرون إىلـ 1

 السرتاتيجيات حل املشكالت املألوفة.ال يرضخون  ـ2

 .دما يريلديهم مستوايت عالية من الثقة ابلنفس. أي الثقة يف تنفيذ  ـ3

والطموح ،ودوام التساؤل الختبار األشياء ومعاجلتها  ،الفضول وحب االستطالع وسعة األفق واخليال ـ 4
 داخلية .والدافعية ال

 ومستعدون لقبول النقد.ـ ال خيافون من املخاطرة أو اخلطأ 5

بل إهنم يدركون ،( أن املبدعني اليركزون كثريا على األشياء احلسية 1999ويضيف )احلارثي ، 
وبني ماهو وأهنم حدسيون ينتبهون إىل الروابط واجلسور اليت تربط بني ماهو موجود  ،املعاين العميقة 

وأهنم اليهتمون ابألحداث  ،للحدس من املبدعني أظهروا تفضيال  %90حيث وجدوا أن  ،غري موجود 
  وإمنا يهتمون هبا من أجل املعاين املرتبطة هبا ".  ،واألشياء من أجلها 

يتضح للباحثة من خالل ماسبق عرضه أن املبدع يكون له مسات شخصية منذ والدته ومسات 
 .األبد وقد يتولد،وخصائص مكتسبة ممن حوله 
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 تعليم التفكري اإلبداعي :

يات النفسية والرتبوية إىل أن تعليم الطلبة مهارات التفكري اإلبداعي يسري وفق املرتكزات تشري األدب
 : األساسية التالية

التخطيط والتدريب السليم ،و  لذا فهو يستحق الرعاية واالهتمام ،التفكري اإلبداعي ضروري ومهم  "
تصميم املشكالت واملواقف  ، أيضا للتدريس اجليدن التفكري من املتطلبات اهلامة ملهارات هذا النمط م

تتضمن عملية اإلبداع كل من ، و  وذات األمهية ليحلها الطلبة يطور التفكري اإلبداعي لديهم ،املميزة 
فاهيم ودمج امل ،الوقت املناسب للتأمل ، و  التفاعل االجتماعي والوجدانية واملهارة يف حل املشكالت

له نفس أمهية وقت  مرور التفكريأي أن  ،دخلة جديدا أمر ضروري للمخرجات اإلبداعية امل
 .(2014وآخرون )العتوم"التعلم

وتربز احلاجة لتعليم مهارت التفكري ألنه يعد أداة فعالة لتحقيق األهداف عن طريق توظيف "
التفكري السليم ميكن اإلنسان من  ، كما أن يفا سليمااملعارف واملهارات واخلربات اليت ميلكها الفرد توظ

وذلك ابستدعاء  ،والتعامل مع املشكالت والصعوابت اليت تواجه ،التكيف مع الظروف احمليطة به 
وكلما كانت هذه األدوات متطورة كان مفعوهلا  ،وتوظيف ماميلكه من معلومات ومهارات وخربات 

 (.2015تفكري،")مركز ديبونو لتعليم الأقوى وأبقى 

 بعض املرتكزات يف تعليم التفكري اإلبداعي:(2014وآخرون )العتومويضيف

أي االعداد ملواقف صفية حول  ،هناك حاجة ملحة إىل تدريب خاص ملهارات التفكري اإلبداعي ـ 1
 والتحرر من التقيد بعلم حمدد يف ذاته. ،كيفية التفكري بشكل أفضل 

 .يم ووجهات النظر املختلفةفكار واملفاهط بني األعمل رواب يتضمن هذا النمط من التفكري ـ2

 والذي ميكن من خالله العيش مع الفشل واإلحباط املؤقت. ،من املهم تكوين مناخ مفيد للتعليم  ـ3

 حيدث التفكري اجملازي ) القياسي ـ التشبيهي ( يف العملية اإلبداعية. ـ4

 ."وهذا ما ينفرد به املعلم املميز ،مل اإلبداعي ميكن لكل معلم توفري الشروط والظروف املناسبة للعـ 5
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ملواكبة التطور وتنمية قدرات  ،وهكذا نرى أن هناك اهتما خاص بتعليم التفكري اإلبداعي 
وتويل عناية ابلغة  ،صبح التعليم لدينا يف اململكة العربية السعودية يهتم ابملتعلم وتطوير تفكريه أ،األفراد 

مما جعل لدينا برامج تساعد يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى  ،طوير التعليم ابألحباث اليت تسهم يف ت
 املتعلمني مثل برانمج ) فطن ( .

 :معوقات التفكري اإلبداعي

منهم من حتدث عنها من وجهة املعوقات  ،لدى العديد من الباحثني التفكري اإلبداعي  تعددت معوقات
قات من خالل أحباثه التعليم وكل ابحث أسهب يف املعو ومنهم من حتدث عن املعوقات يف  ،الشخصية 

 & Isaksen) وإساكسن ترفنجر يذكروهنا جنمع بعض النتائج اليت توصلوا إليها، ،واستدالالته 

Treffinjer,1985 ) أن معوقات التفكري اإلبداعي تتمثل يف أمرين  مها: "( 2004، كما أشار )جروان 

 :الشخصية أواًل: العقبات

  ـ التشبع4 املفرط ـ احلماس3 ـ امليل للمجاراه2 ابلنفس الثقة ـ ضعف1 

 العادة ـ نقل 8  الغموض احتمال وعدم ـ التسرع7  احلساسية عدم ـ6 النمطي ـ التفكري5

 :العقبات الظرفية  : اثنياً 

 ."والتعاون التنافس بني التوازن ـ عدم3.  والفكاهة اجلد بني التوازن ـ عدم 2 التغري. ـ مقاومة1

ولو فسران بعض هذه العقبات يف العقبات الشخصية جند ضعف الثقة ابلنفس ألن الثقة ابلنفس 
هي عامل مهم للنجاح واالبداع ، فضعيف الثقة دائما مايكون مرتدد وخائف ،فاليستطيع أن ينجز 

تسرعا ن مشيء جديد ويبقى على األمور التقليدية ،أما امليل للمجاراه واحلماس املفرط فهو غالبا يكو 
، بينما التشبع والتفكري النمطي هو ىل جناح كما وصل اآلخرون وليس عنده تديد هلدفه إيريد أن يصل 

اإلنسان اخلامل الذي اليريد أن يغري شيء بل يريد ما كان فيه جتربة سابقه أو معده يسري عليها ،وعدم 
طي يسري على أهداف حمدده من فيكون ،أو نقص يف شيء  ،احلساسية هو عدم شعور الفرد مبشكلة ما 

بل يتعرفون على  ،والتسرع وعدم احتمال الغموض اليوجد لديهم صرب  يف معرفة أبعاد املشكله  ،
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فهم جنحوا هبذه  ،الحنيد عنهم  ،أما يف نقل العادة هو السري كما سار من قبلنا  ،املشكلة ظاهراي 
 تالف الزمان واملكان واألفراد .اخ واليضع يف تفكريه ،وان فعلنا مثلهم سننجح  ،الطريقة 

وهناك من  ،فهناك شخصيات تقاوم التغيري حىت لة كان اجيابيا أما من انحية العقبات الظرفية 
 عدمأيضا  ،خيلط بني اجلد والفكاهة واليتزن بينهما إلعتقادات خاطئة لدية فال يوجد وسطية واتزان

فس لتحقيق اجنازاته لكن بتفكري منتج ال تفكري تنافالبد يكون هناك  والتعاون التنافس بني التوازن
 احتكاري .

 : ( إىل أن معوقات اإلبداع تنقسم إىل قسمني219: 2016،أشار ) اخلضر كما 

 ـ املسايرة االجتماعية.3ـ اخلوف من النقد .2ـ اخلوف من الفشل.1أسباب شخصية "أوال: 

 ـ عدم الثقة ابلنفس.7لغوية.لة الاحلصيـ ضعف 6ـ مقاومة التغيري.5ـ عدم حتمل الغموض .4

 ـ االعتقاد أبن هناك حال واحدا ألي مشكلة .9 ـ التسرع.8

 ـ التنشئة األسرية الصارمة.2ـ التعليم التقليدي.1اثنيا: أسباب اجتماعية

 ."ـ جتاهل املبدعني وعدم تشجيعهم 4ـ املشكالت األسرية.3

ومساندة األسرة  ،يف التعليم  حباثيف االأن تكث ،يعتقد من خالل مامت سرده من معوقات 
 كل هذه العوامل قد ختفف من املعيقات السابقة .  ،وأتهيل املعلمني  ،للمتعلم 

وخصائص منو  وأمهيتها أهدافهايف اململكة العربية السعودية احملور الرابع : املرحلة املتوسطة 
 .طالباهتا

 متهيد

من خالل مناقشة  ة اليت هي بصدد تطبيق حبثها فيهاتستعرض الباحثة املرحلة املتوسط يف هذا احملور
عدة نقاط كمفهوم هذه املرحلة وأهداف التعليم فيها وأهداف مادة العلوم هلذه املرحلة وأمهية املرحلة 

 املتوسطة وخصائص النمو لطالباهتا .
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 مفهوم املرحلة املتوسطة

)سياسة التعليم يف اململكة العربية  ثيقةيف و  اململكة العربية السعودية كما حددهتا سياسة التعليم يف
هي "مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية شاملة لعقيدته،   هـ(1416، السعودية

وعقله، وجسمه، وخلقه، يُراعى فيها منوُّه، وخصائص الطور الذي ميرُّ به، وهي تشارك غريها يف حتقيق 
 ألهداف العامة من التعليم".ا

ة تعليمية مستقلة تلي املرحلة االبتدائية، وتسبق املرحلة الثانوية، "يلتحق هبا املتعلم مرحلوهي 
يف سن الثانية عشرة من عمره، وهي بذلك تتفق مع اخلصائص النفسية واجلسمية للطالب يف بداية 

  .مرحلة املراهقة"

حلقات التعليم العام، ة املتوسطة هي احللقة الوسطى من املرحل"( 2012وأشار هلا )احلكيم ، 
يلتحق الطالب  ،سنوات دراسية 3ومدة الدراسة هبا  ،الطالب بعد اجتياز املرحلة االبتدائيةيلتحق هبا 

وهذه املرحلة مع أهنا متميزة أبهدافها ومناهجها إال أهنا تعدً  امتدادا للمرحلة  .بعدها ابملرحلة الثانوية
غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية شاملة  ،هنا: مرحلة ثقافية عامةاالبتدائية، وتعرفها السياسة التعليمية أب

به وهي تشارك غريها يف  الذي مير لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه، يراعى فيها منوه وخصائص الطور
 ."من التعليم حتقيق األهداف العامة

ة تعليمية مستقلة حلمر إىل أهنا " هـ(1416، اململكة العربية السعوديةوأشارت)سياسة التعليم يف 
تلي املرحلة االبتدائية، وتسبق املرحلة الثانوية، "يلتحق هبا املتعلم يف سن الثانية عشرة من عمره، وهي 

  .بذلك تتفق مع اخلصائص النفسية واجلسمية للطالب يف بداية مرحلة املراهقة"

ومان  ،لمي السعوديملرحلة املتوسطة ظهرت مبكرا منذ ظهور املعهد العوميكن القول إىل أن ا
  وكانت سابقا تعترب شهادة تعتمد  للوظائف احلكومية  .  ،يطلق على هذه املرحلة اسم الكفاءة 

هـ، 1392دمج املرحلة املتوسطة مع املرحلة االبتدائية عام "اىل أنه مت  ( 2012ويشري )احلكيم،
وأدجمت إدارهتما ابلوزارة  ،ئيةوذلك هبدف استيعاب مجيع طالب املرحلة االبتدا ،اواعتربت متممة هل

 .حتت مسمى اإلدارة العامة للتعليم االبتدائي واملتوسط مع وجود الشهادة االبتدائية والشهادة املتوسطة
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خاصة ح لكل مرحلة إدارة وأصب ى الوزارةإداراي وعلى مستو   هـ1394سرعان ما مت فصلها عام  ولكن
 ".ذاهتالة بمستق ومنذ ذلك التاريخ وهي مرحلة ،ابلوزارة

بدأ التعليم  هـ  1384 "سنجد أنه يف عام (وزارة التعليم االلكرتوين يف وقعامل)حينما نعود إىل و  
هـ عندما افتتحت الرائسة العامة لتعليم البنات عدد من الفصول 83/1384املتوسط للبنات عام 

أن بلغ عددها عام  ىلإ ،املتوسطة ملحقة مبدارس ابتدائية يف كل من الرايض ومكة املكرمة وجدة
هـ 83/1384ه عام وكانت بدايت ،ولقد أتخر التعليم املتوسط للفتاة .مدرسة متوسطة 1058هـ 1410

 ،وواحدة مبكة املكرمة ،مدارس متوسطة، اثنتان ابلرايض 4عندما افتتحت الرائسة العامة لتعليم البنات 
ة عن فصول ملحقة ابملدارس عبار  وكانت .مدارس 7التايل بلغ عددها  ويف العام ،وواحدة جبدة

 "االبتدائية

العربية من السلم التعليمي ابململكة  (  "هي املرحلة الثانية1426كما أشار هلا )العقيل ، 
سـنوات، وهـي  عمره، ليقضيـ هبـا ثـالثوالتلميذ يلتحق هبا عادة يف سن الثانية عشرة من  السعودية

 " املبكرة املراهقة سن يف للتلميذ اجلسمية والنفسية تتفق مع اخلصائصبذلك 

ة والثانوية وغالبا يدخلها الطالب وبذلك يرى أن املرحلة املتوسطة تقع مابني مرحلتني اإلبتدائي
سنة وهي املرحلة اليت يطلق عليها مصطلح بداية مرحلة املراهقة )املراهقة املبكرة (وتتكون  12يف عمر 

 وسط والثالث متوسط . من ثالث سنوات األوىل متوسط والثاين مت

 :األسس العامة اليت يقوم عليها التعليم يف اململكة العربية السعودية 

ة األسس اليت البد من معرف يف اململكة العربية السعودية ينما نتطرق إىل التعليم يف املرحلة املتوسطةح
 لديهم . يقوم عليها التعليم يف هذا البلد حىت نتفهم أهداف وأمهية املرحلة املتوسطة

 وفيما يلي األسس العامة اليت يقوم عليها التعليم يف اململكة العربية السعودية :

 .سوالً صلى اّلّل عليه وسلم نبيًّا ور  اإلميان ابهلل راّب وابإلسالم دينا ومبحمد ـ"1

ى هللا املثل العليا اليت جاء هبا اإلسالم لقيام حضارة إنسانية رشيدة بناءة هتتدي برسالة حممد صلـ 2
 .عليه وسلَّم، لتحقيق العزَّة يف الدنيا، والسعادة يف الدار اآلخرة
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}وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ض هبا القياِم أبمانة هللا يف األر مة اإلنسانية اليت قررها القرآن الكرمي وأانط إلميان ابلكرااـ 3

 [70اإلسراء: نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثرِيٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيال{بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

لب العلم فرض على كل فرد حبكم اإلسالم، ونشره وتيسريه يف املراحل املختلفة واجب على الدولة طـ 4
 .")املوقع اإللكرتوين لوزارة التعليم( بقدر وسعها وإمكانياهتا

وعلى أثرها أسست  ،أساسها عقيدة توحيد هللا سبحانه ،ادي دينية على أسس ومب قامت اململكة
 ،وكما سبق  ،سواء كانت يف التعليم أو يف غريها ،السعودية أسسها العامة واخلاصة اململكة العربية 

 ننظر إىل بقية املباديء:تلك األسس املنصوصة مجيعها مستمدة من تلك املباديء مث ننظر إىل 

 .الرتبية والتعليم يف مجيع املراحل خبطة التنمية العامة للدولهّ  طبر "ـ 1

التطورات احلضارية العاملية يف ميادين العلوم والثقافة واآلداب ، بتتبعها واملشاركة تفاعل الواعي مع ـ  ال2
 .فيها، وتوجيهها مبا يعود على اجملتمع واإلنسانية ابخلري والتقدم

ة من هذه ية اجملتمع الذي يعيش فيه، ومن مث اإلفادالطالب للمسامهة يف تنمرص النمو مهيَّأة أمام ف ـ3
 .اك فيهالتنمية اليت شار 

تناسق املنسجم مع العلم واملنهجية التطبيقية )التقنية( ابعتبارمها من أهم وسائل التنمية الثقافية ـ ال4
 يام بدوران يف التقدم الثقايف العامليواالجتماعية واالقتصادية والصحية، لرفع مستوى أمتنا وبالدان، والق

 .")املوقع اإللكرتوين لوزارة التعليم(

وجند أن األسس السابقة قد ربطت بني الرتبية والتعليم اليت تقوم عليها الدول ، فالطالب هو 
طورهم فوعي الطالب يساعد يف اإلستفادة من الثقافات املختلفة ، وت ،املساهم األول يف تنمية اجملتمع 

التعليم كما ورد من  ب ديننا اإلسالمي ، وهناك مثانية عشر أساس للملكة العربية السعودية يفا يناسمب
خنتصر بعضها يف أن الفرد البد أن ينتفع من مجيع املعارف  ،املوقع االلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم 

اإلعتزاز بتاريخ أمتنا وحضارتنا  ،اإلنسانية واليت تكون انفعه وفق الشريعة اإلسالمية  للنهوض ابألمة
ترسية مبدأ النصح  ،ام حقوق اآلخرين الستقرار اجملتمعاحرت  ،اإلسالمية واإلستفادة من هذه احلضارة 

 وتنمية اإلخالص والوالء. وأختمها أبن اللغة العربية هي لغة التعلم األوىل. ،املتبادل بني الراعي والرعية 
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 وسطة :أهداف التعليم يف املرحلة املت

ولكل مرحلة  ،عليه أبنائها وماتريد أن ينشئ  ،ودينها  ،ختتص مبعتقداهتا  ،لكل بلد أهداف تعليمية 
يف هذا  أهداف عامة للتعليم وهناك  ،من مراحل التعليم أهداف ختتص هبا على حسب املرحلة العمرية 

مت بيانه يف موقع وزارة التعليم  البلد وجب ذكرها قبل أن نذكر أهداف املرحلة املتوسطة ونعدد منها كما
 يف اململكة العربية السعودية  :

وفري فرص القبول ـ ت2. صية الطالب اإلسالمية والوطنية والفكرية معرفيًّا ومهارايًّ وقيمًيابناء شخ "ـ1
 طوير معايري اختيار املعلم وأتهيله، وتنمية كفاايته التعليميةـ ت3. للطلبة لاللتحاق مبراحل التعليم

ء املباين واملرافق التعليمية لتوسع يف إنشاـ ا5.فع اجلودة واالرتقاء ابملستوى النوعي للتعليمـ ر 4.وحتفيزه
ـ 7.والتوسع يف برامج الدراسات العليا ،إنتاج البحث العلمي واملعرفة ونشرمها وتوظيفهماـ 6.وصيانتها

لتعليم مبا حيقق املواءمة مع خمرجات ا رفع مستوىـ 8 التوسع يف التعليم األهلي لتحقيق أهداف التنمية
 .")املوقع اإللكرتوين لوزارة التعليم( اجملتمعمتطلبات التنمية، واحتياجات 

وأهداف تتعلق ابملباين ،وأهداف ختتص ابملعلم  ،وجند فيما سبق من أهداف أهداف ختتص ابلطالب
 ،داف يف االبتعاث اخلارجي وأهداف تتعلق ابلبحث العلم والتعليم وتزيد بعض األه ،التعليمية 

 واالستثمار يف التعليم .والتمويل  ،والشراكات احمللية والدولية 

بعد أن مت توضيح األهداف العامة نفصل األهداف اخلاصة ابملرحلة املتوسطة كما ذكرها ) السنبل 
 (:1419 ،وآخرون 

مـن مجيـع اجلوانب الروحية  ـطةاملتوس النمو املتكامـل لطـالب املرحلـة مبستوى ودرجة االرتفاع"ـ 1
  .واجلسمية والعقلية والوجدانية

  .اليت يعيشون فيها الطالب للحياة العلمية يف البيئة إعدادـ 2

والعريب  اإلسالميبـوطنهم  اعتزازهممفاهيم الوطنية يف نفوس الطالب والعمل على تقوية كد ـ أت3
  .الكبري

 ."املدرسةئة و البي الطالب للمسامهة يف خدمة ـ إعداد4
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اململكة العربية السعودية فهناك أيضا أهداف ومبا أننا نتطرق يف هذا البحث ملادة العلوم يف 
التعليم يتميز يف اململكة العربية السعودية عن غريه من (  "ف1417ملادة العلوم كما ذكرها ) احلقيل ،

دينا ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال  األنظمة التعليمية ببنائه على االعتقاد أبن هللا راب وابإلسالم
هبذه السمة إذ أن معظم نظم التعليم املعاصرة على تباين أشكاهلا توصف أبهنا نظم نبيا، وتنفرد اململكة 

 ."بعيدة عن الدين تدعو إىل العلمنة والتمرد اخللقي

بل اللجنة ن قويتضح هذا التوجه جليا من أهداف تدريس العلوم يف اململكة العربية املقررة م
 : العليا لسياسة التعليم

 ( :1419كما ذكرها )السنبل ،  فيما يلي ذكر بعضهاوميكن 

 .سليما قائما على اإلميان ابهلل اجتاهاأن يتجه تدريس العلوم يف جيلنا الناشئ  "ـ1
ـــــق توجيهـــــه ملشـــــاهدة  ــــــ 2 ـــــذ وترســـــيخ اإلميـــــان ابهلل يف قلبـــــه عـــــن طري ـــــة العقيـــــدة يف نفـــــس التلمي تنمي

التلميــــــذ علــــــى مناقشــــــة  تــــــدريب ـــــــ 3.يف الكــــــون الفســــــيح مــــــن عظــــــيم اخللــــــق وعجيــــــب الصــــــنع  مــــــا
ومـــــا يفكـــــر فيـــــه ليصـــــل إىل احلـــــق اخلـــــالص مـــــن  همـــــا يـــــرااألمـــــور والبحـــــث عـــــن األســـــباب ومتحـــــيص 

ــــ 4.شــــوائب اخلطــــأ والنقصــــان االســــتفادة مــــن تــــدريس العلــــوم ومنهجهــــا يف البحــــث عــــن ألــــوان مــــن  ـ
 ليها اإلسالم.الرتبية اخللقية اليت حيرص ع

مـــــا جمموعـــــه تســـــعة أهـــــداف مجيعهـــــا تصـــــب مـــــن يف اململكـــــة هـــــذه بعـــــض األهـــــداف للعلـــــوم 
 على مايوافق الدين اإلسالمي احلنيف. ،يف العلم واملعرفة والتطلع إىل كل جديد

 أمهية املرحلة املتوسطة :
 يف الســلم التعليمــي حبكم وضعها ـة املتوسـط لـذلك متثـل املرحلـة واسـطة العقـد يف مراحـل التعلـيم العـام هناا

 مراحل التعليم الالحقة تبىن عليه األساس الذي هنا املرحلةا، التلميذ ات أمهيــة يف حيــاةذ مرحلة انتقال
 املرحلة اهنا ،النشء وبناء شخصياهتم إعداد فيها يتماملرحلة اليت  اهنا ه،واجلامعي وغري  كالتعليم الثانوي

 املرحلة، ةيساسألات واملعارف ااملهار  نميةتاالبتدائية  املرحلة تهبيت وتوسيع ما حققاليت جيري فيها تث
سن  وابتداءمرحلة الطفولة  ابنتهاءتكون  ألهنا   مستقبل الطالب حتددألهنا  مهمة  مرحلة املتوسطة
 (1982)مصلح،املراهقة، 
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 خصائص منو طالب املرحلة املتوسطة 

مصطلح املراهقة، عليها علماء النفس اصلة يف حياة الطالب، ويُطلق تعد املرحلة املتوسطة مرحلة ف
وميكن تعريفها أبهنا "تلك الفرتة الغامضة من احلياة، اليت متتد من هناية الطفولة إىل بداية مرحلة ظهور 

 (1989،)كابلن خصائص األنوثة والرجولة"

تتميز ابلتغريات اجلسمانية  أبهنا: " فرتة زمنية يف جمرى حياة الفرد،(1989، جالل)وعرفها 
تتم حتت ضغوط اجتماعية معينة، جتعل هلذه املرحلة مظاهرها النفسية املتميزة، ، اليت والفسيولوجية

 وتساعد الظروف الثقافية يف بعض الثقافات على متييز هذه املرحلة ".

لة الرشد أبهنا: "مرحلة ينتقل فيها الفرد من الطفولة إىل مرح( 2005، زهران)كما عرفها 
مـن الثالثة عشر إىل  رشد، ومتتد يف العقد الثاين من حياة الفردفاملراهقة مرحلة أتهب ملرحلة الوالنضج 

 ".)12-11أو عامني أي بني ) التاسعة عشر تقريبا أو قبل ذلك بعام

 نيب من حياة اإلنسان اليت متتد ما املراهقة عبارة عن الفرتة الزمنية"أبن  (2001،الزعيببينما )
 واالنفعاليةمن التغـريات اجلسمية والعقلية  بوجود جمموعة ميزهناية الطفولة املتأخرة وبداية سن الراشد، تت

 .واالجتماعية"

 اليت مير هبـا اإلنسـان يف حياتـه الثالثة النمائية املرحلة"أن املراهقة هي  (1996،الزعبالوي)ويرى 
 اجتاهاتالسريع يف مجيع  بـالنمو لصـبا والشـباب، وتتميـزمـن الطفولـة إىل الشـيخوخة، وهـي تتوسـط ا

 ."واالجتماعيوالعقلي  النمو، البدين والنفسي

وتعد املرحلة املتوسطة مرحلة انتقالية بني مرحلتني، مها املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية، فهي 
ها السمات الشخصية واالجتماعية متثل هناية مرحلة الطفولة، وبداية مرحلة املراهقة، واليت تتضح في

ى الطالب، ولكي حنسن تعليم التالميذ يف هذه املرحلة املهمة من مراحل النمو، وحنقق هلم منًوا لد
 شامال ومتكامال، ال بد من التعرف على خصائص النمو اليت متيز تلك املرحلة.

 خصائص املراهقة 
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لة إىل فرتة بعد انتقاله من فرتة الطفو  ،اهقة يف فرتة املر  ،تطرأ على طالب املتوسط هناك حتوالت 
 ،واخللقية واجلنسية  ،والنفسية االنفعالية،املراهقة ، وتتمثل يف التحوالت النمائية والعضوية ،والعقلية 

 واالجتماعية .

ملعرفة كيفية التعامل مع طالب املرحلة  ،كل هذه االلتحوالت حتتاج إىل دراسة وتفصيل 
 احتياجاته .املتوسطة ، ومعرفة 

 :صائص النمائية والعضويةاخل

، إذ راهق جذراي بنية املريتغ ت العضوية والفيزيولوجية اليتموعة من التحوالجمراهقة، امل رتةف دث يفحت"
سدية، والبنية التناسلية، وبنية البنية اجلت س هذه التحوالة الرجولة ، ومترت ف ة الطفولة إىلتنقله من فرت 

راهق سرعة النمو العضوي ابمل تلحق يتت العضوية ال التحوالنيومن ب ة،اغية والعصبيالوجه، والبنية الدم
 .(2015")محدي ، ده. بعد ميال وىلالتسعة أشهر األ لو الطفل خالمنسدي الذي يشبه جلوا

ون مبراحل وتغريات سريعه يف منوهم حتدث امتداد وهنا يرى أن طالبات املرحلة املتوسطة مير 
( "أن هناك اتصال واضح وملحوظ بني ما حيدث من تغري 2014،كما بينها لنا )رايض ملرحلة الطفولة  

فاألشخاص الذين كانوا يتميزون  ،وبني النمو اجلسمي الذي حدث يف الطفولة  ،جسمي يف املراهقة 
كذلك وهم مراهقون وكذلك وهم ابلغون كما يظل النمط اجلسمي ألن يظلوا  ابلطول وهم أطفال مييلون 

فالنمط املمتليء أو العضلي أو النحيف يظل اثبت نسبيا دون  ،و رغم تلك التغريات السريعة كما ه
فعندما يدخل الشخص إىل املراهقة بتغرياهتا املختلفة إمنا يصحب معه اترخيا ومنطا مميزا  ،تغيري يذكر 
 من النمو"

يف نسب نسني ( " أن هذه املرحلة تظهر اختالفات كبرية بني اجل2011)أبو جادو ،ويضيف 
حيث يالحظ اتساع  ،بسبب الدور الذي يلعبه افراز اهلرموانت اجلنسية يف منو العظام ،أبعاد اجلسم 

الكتفني عند الذكور نسبة إىل الفخذين ، بينما يزداد منو الفخذين عند اإلانث نسبة إىل الكتفني 
كما أن الساقني لديهم أطول   ،ث وبطبيعة اخلال فإن األطراف عند الذكور أكرب هنا عن اإلان ،خلصر وا

 من بقية أجزاء اجلسم" .
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ة رت أن هذا النمو يتحقق قبل سنة من ف " بشي من التفصيل (2015ويذكرها لنا )محدي ، 
 الصوت من الرقة ريبط، وتغوالعانة واإل، وظهور شعر الذقن واللحية نينكبمل واني، بتساع الكتفالبلوغ

، واكتساب  ويةثنألالمح الطفولية واامللتخلص من مح الوجه ابال مري، وتغلدى الذكور الغلظة إىل
ت الطراف والعضأل وانينف، وامتداد القامة والساقأل، وانتفاخ انيبهة والفكجلالمح الذكورية، واتساع املا

ي" وعلى الطرف اآلخر و جهازه التناسلمنعلى، و ألو احن يكل العظميهلذاب اجنبشكل سريع، وا
لذكور ويتحقق ابمقارنة  راهقة، فهي أطول قامة وأثقل وزانملص البنت اخيفيما "  (2015يرى)محدي ، 

وقت مبكر مقارنة  الرابعة عشرة. كما يتجسد عندها البلوغ يف ادية عشرة إىلحل، ذلك من السن ا
لثة سن الثا يض حوايلحلوتبدأ العادة الشهرية بنزول دم ا ،لدورة الشهرية ابلذكر، إذ تتميز مراهقتها  اب

، واتساع أردافها وأعلى الفخذين، وعضواي وها السريع جسدايمنطراد كما تتميز مراهقة البنت اب  ،عشرة
 نيالبويضة، وبروز الثدي على إفراز بيضنيململ، وتناوب احلإلخصاب والواستدارة حوضها، وقابليتها 

 ."نثويةألالمح املونتوئهما، والتميز اب

يواجه عملية حتول كاملة يف وزنـه وحجمـه وشـكله،  املراهق "( إىل أن 1993ويشري) النغيمشي، 
ــة املراهق اخلارجيـة، ويعـد هــذا التحــول اجلســدي ميــزة ملرحلـة واألعضــاء واألجهـزة الداخليـة، ويف اهليكـل

 .ملها"امع ومــن أبـرز اهم

ال تنمو  ه يف النمو فهي"( أن أجزاء اجلسم الداخلية واخلارجية، متفاوت1990كما يرى )الفقي،
 ملحوظة، وتطول الرجالن والذراعان، ولكن درجة ضغط الدم تنمو بدرجة الدرجة، فالقدمبنفس 

 اجلسـم، ويعترب البعض عدم بقية أجـزاء من يف هذه املرحلة بطأ يف منوهتنخفض قليال نتيجة أن القلب أ
الذي يالحظ  ،واالضطراب االرتباكيف اجلسم املختلفة سبًب ا  التساوي يف درجة النمو بني أعضاء

 ."على سلوك املراهق

 ازدايدمنو سريع مفاجئ يف اهليكل العظمـي ويـتجلى يف "أن هناك  (1980،اهلامشي)ويرى 
احلـوض واالرداف لدى البنات،  واتساعالكتف والصدر لـدى البنـني،  واتساع،الطول يف كال اجلنسني 

إىل زمــن مناســب ليــتمكن مــن  اتزانيف حركـات املراهـق، وعـدم  ارتباكاوهذا النمو السريع يسـبب 
 ." التــي توافــق سرعــة منــو األطراف الســيطرة السريعة
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ويظهر  الهتمام ابملظهر الشخصي اخلارجي،( أن املراهق يتميز "اب2009،ويضيف )حسني 
ة، ت، كالعادات الغذائية غري السلمييعاين تالميذ هذه املرحلة من مشكالو ،لدى األنثى أكثر من الذكر

بسبب  ،دقة املالمح املميزة للطفولة إىل فظاظة جسميةتتحول و  واخنفاض قوة التحمل اجلسمي والعقلي.
 ."اختالف نسب أعضاء اجلسم عما كانت عليه

لدى " إىل أنه تنمو القدرة و القوة احلركية بصفة عامة  (1986،يشري )زهران من انحية النمو احلركي و 
وتكون حركات املراهق غري دقيقة  ،سل والرتاخي يالحظ امليل حنو اخلمول والك15املراهق وحىت سن 

، ولذلك يطلق على هذه املرحلة )سن االرتباك( فقد يكثر تعثر املراهق واصطدامه ابالاثث وسقوط 
النمو اجلسمي يتصف والسبب هو طفرة النمو يف املراهقة اليت جتعل ،ذاته وشعوره ب ،األشياء من يديه 

 ."بعاد اجلسم وضرورة تعلم حسن استخدام أعضاء اجلسم أببعادها اجلديدةابنعدام االتساق واختالف أ

قد أشاروا ابلتفصيل إىل التغريات اليت تطرأ على املراهقني  ،ومن هنا جند أن الباحثني فيما سبق 
أكثر من انحية النمو ،وما هذه املرحلة لفهم خصائص  ،وهو ماأيخذه املعلم بعني اإلعتبار ،و يف النم

 يطرأ عليهامن تغريات مصاحبة .

 اخلصائص العقلية :

ختتلف عما كانت عليه يف مرحلة الطفولة كما حتدث عنها  ،ز خبصائص عقلية مرحلة املراهقة تتمي
 وحنيل ملوا ، صية التجريداخب" ه فتتميز مرحلة املراهقةجان بياجيمن وجهة نظر ( 1995)الزايت ،
نطقي ملويعني هذا أن الذكاء ا، (Concret) ينلموس العياملسي احلبتعاد عن الفكر االنطقية، واملالعمليات ا

نطقي، أو ينتقل من ملو البناء الصوري احنشخصة ملينتقل من مرحلة العمليات ا راهقعند املضي والراي
الذي  ريفعمل واينبيعية للنمو الذهالط ورةري  السىلويعود ذلك إ ،ردجملو الطابع الرمزي احنسي حلالطابع ا
راهق ملالذكاء عند اآخر، يتطور  ريوبتعب ،يط والبيئةحملمع النمو البيولوجي ، وتطور ا -ايبنيو  -يتماثل

 ."يارجخليط احمل يطرحها ايتناسبة للوضعيات المللول احلاد اجينطقي، وإملام لغة الرموز والذكاء ادستخاب

فتزيد  ،يث مدة االنتباه أو مدى االنتباه مقدرة املراهق تزداد من ح( "أن 2014ويضيف ) رايض، 
منو هذه القدرة على االنتباه مرتبط بنمو قدرته على استيعاب مشاكل طويلة معقدة يف يسر وسهولة و 
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القدرة العقلية العامة )الذكاء( ومعىن مدى االنتباه قدرة الفرد على االستمرار يف الدرس مدة طويلة وأن 
 يف موضوع واحد معقد نسبيا دون ملل" يفكر

راء اض استقرت فهنة واالرب وال االستدالليكتسب آليات  ،رحلة مل هذه اأنه يف  ذلك،ىلضف إأ"
عله هذا جيو  ، الفلسفي والنسقيري التفكىليل إميعقدة، و ملنطقية املضية وال الوضعيات الرايحيواستنباطا، و 

موعة من العمليات ، مثل: جمذلك  يط به، مستخدما يفحت يتالالبيئة  م مع الطبيعة أوتوازن ات كله يف
   ( .1995)الزايت ،"نسجامالواءمة، واملستيعاب، والتوافق، واالماثلة، واالتكيف، والتأقلم، وامل

ولدى املراهق قدرة على التخيل "فإن خياله يتجه حنو اخليال اجملرد املبين على األلفاظ والصور 
ىل أن عملية اكتساب اللغة تكاد تكون يف طور النهائي من حيث أهنا وسيلة اللفظية ، ويرجع ذلك إ

 (.2014) رايض، اليت تدور يف أذهاهنم" اصطلح اجملتمع على التعبري هبا عن املعاين 

 نيدة والطول والعمق، كما يتبملنتباه من حيث اال اىلراهق إمليل امبرحلة ملتتميز هذه ا"  وكذلك
وة على قدرته الع ،سلةرت  كرة القدم أو قصة طويلة مسيفطويل أو مباراة ه لفيلم  متابعتنيء حالجبذلك 

كثار من إل م اليقظة، واال الشرود وأحىليل إملبتكار، واع واالبدا إلعلى التخيل والتخييل والتذكر وا
سيما الرة و حل القراءة اىليل إملامج الدراسية، وارب ع، والتحرر من الستطالالغامرة واملت وحب االالرح

 ينغاألاع ا الشبابية لدى الذكور، أو مسينغاألاع امسقراءة ، الكتب العلمية والدينية، وقراءة شعر الغزل، و 
  ( .1995)الزايت ، "ثاناإلالرومانسية عند 

دود وضيق، ومسيج حم ول عاملأل املراهق ، فالعاملا تلف عن عاملخيالطفل  حظ أن عاملويال
ا هو ملاصية التجريد والتخييل والتجاوز خب ، يتميز العامل الثاين حنييف ،ةائيحيإلسية والتشخيص واحلاب

 تلف عن العاملخيالعقلي للمراهق  العامل " أن( 1986،زي أو ) هذا النطاق يقول يفو  ،حسي وعقلي
مما يسمح للمراهق  ،ريداجتراهقة أكثر تناسقا وانتظاما وأكثر معنوية و ملا ملاالعقلي للطفل، إذ إن ع

 والفضيلة ريخلمسائل معنوية كا  والتأمل يفريالتفك لنشاط العقلي وقضاء أوقات طويلة يفستمتاع ابابال
عقلنة ملراهقة هي مرحلة الفلسفة املن مرحلة اكن القول أبميإنه  حىت ،ياةحلا والشجاعة والعدالة ومعىن

 يلقيها طفل يتة الفلسفية الئلسألفا ، ة الفلسفة الساذجة والبسيطةرت ف ألوىلة الطفولة ارت بعد أن كانت ف
 تشغل يتسئلة الفلسفية الألف االخب ،تاالحليع ا مجيفدرسون ملء واابآليبه عنها اجيامسة خلالرابعة أو ا

 "ةرت  هذه الفيفراهق ملا
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( إىل أنه يبدأ بعض املراهقني يف التمايز يف بعض نواحي النشاط 2014 ،وهنا يشري ) رايض
 من مظاهر النشاط مما يساعدان على توجيه وارشاد باين حول مظهر معنيحنو التمركز والت ،العقلي 

الطلبة حنو أنواع التعليم املالئمة هلم إذ أن توع النشاط العقلي يف هذه الفرتة جيب أن يتبعه ضرورة تنوع 
 "وقدراته اخلاصة يف مرحلة الثانوية  ،التعليم الذي يتفق مع مقدرة الفرد العامة 

 اهت تلقاها من قبل، ويتساءل عن ضرور يتلقية الخلبادىء املالعقلي اح للنقاش راهق يطر ملإن ا"
جتماعية. وبقدر ما يناقش الياة وعن الدين وقيمته الروحية واحلكما أنه يتساءل عن علل الكون وا

 نيالذي يشعره ب ريل هذا التفكالنطق والعقل، فإنه يؤكد ذاته ووجوده من خملسائل ابملراهق هذه املا
وضه وينتصر فيه ليقارن معرفته ووضعه الفكري بوضع خي ذاته بعد كل نقاش ىلكما يعود إ  ،بقيمتهاقه رف

ب ألناقشة امل، فهو على استعداد الن فصاعدا اعتباره طفآلذا، يرفض من اهل ، الطفولة وسذاجتها
 (.1986،زي ")أو  وجود والقيمةلفوا له ابرت  يعمليعا إذا ء مجدي هؤالحتستاذ والصديق، بل و ألوا

 إنـه يف هـذه املرحلـة يزداد منو القدرات العقلية وخاصـة القـدرات اللفظيـة و( "1986 ،ويرى )زهران 
مظاهر  واختالفلتباعد مستوايت وتنوع حياة املراهق العقلية ولتباين   ةيامليكانيكـة والسرعة اإلدراك

حبيـث يصـل  ضضع احلقائق مع بعضها الـبعاملعارف ويستطيع املراهق و ، وتتسـع املدارك وتنمو نشاطها
 ."احلقائق نفسها بل يصل إىل ما ورائها من جمرد إىل فهم أكثر

 :مظاهر هذه العمليات العقلية بعض ولعلنا نستعرض

  :ــ التفكري 1

 .(2001فيها" )الزعيب،ـتحكم أن العمليـات العقليـة تزيـد يف مرونتهـا والكما يتميزتفكري املراهق حبريته،"

 (2004 ،ونذكر بعض صفات التفكري لدى املراهق كما ذكرها )سليمان

  .، وقدرتـه عـلى التحليـل والرتكيبواالستنتاج واالستداللقـدرة املراهـق عـلى التجريـد "أـ 

 االبتكاري.القدرة على الفهم، ومنو التفكري اجملرد والتفكري  تزداد ب ـ

  .حلل املشكالت املعقدة الفروض تزداد قدرة املراهق على فرض -ج 
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 ."  يتجه تفكري املراهق حنو التعميم -د

  :ــ التذكر 2

 .(2001،ق ")الزعيب تزداد قدرة الفرد على التذكر واحلفظ خالل سنوات املراه"  

  :ــ التخيل 3

لك يعود إىل ، أي الصـور اللفظية، ولعل ذ املبنـي عـلى األلفـاظ يتجـه خيـال املراهـق حنـو اخليـال اجملـرد"
 ثي أن اللغة هي القالب الذي تصب فيهاح من، تـدخل يف طـوره النهـائي للغة تكاد اكتسابه عملية أن
 (1982،زيدان؛حسني"(ملعاين اجملردةا

   :ــ اإلدراك 4

 واالجتماعي واالنفعايلوالفسيولوجي  بنموه العضوي العمر، وتتأثر مع تقدم تزداد قوة اإلدراك عند الفرد"
إدراكـه مـن املسـتوى احلسي املبـاشر إىل شبه احلسي مث املدركات اجملردة واملعنوية،  فاملراهق يتطورقلي، والع

ن" واملستقبل البعيدي اهق ميتد إىل املاضيني إدراك املر حيف حاضرة الـراهن، يف  فإدراك الطفل ينحصر
 .(2001)الزعيب ،

ة .تطورا سريعا ، مما يفيدان يف دراستنا يف تنميتضح مما سبق أن املراهق تتطور قدراته العقلية ي
 مهاراته اإلبداعية يف التفكري، بداية من خياله املتدفق والواسع وهناية إىل التحليل واإلدراك. 

 :ــةصائـــص النفسيـخلا

ات النفسية ري موعة من التغجمراهق بصفة  ملعامة لدى ا  ت العضوية والفيسيولوجيةدث التحوال"حت
بسبب عدم  ،  متوازنالال ضطرب وملحساس بنوع من الشعور الغامض واإل، كايةوالالشعور  الشعورية

 نفسيته يفمما يؤثر ذلك  ، ذاته فيزيولوجيا وعضوايريات فهما حقيقيا، والشعور كذلك بتغري فهم تلك التغ
ولد لديه ، ا يمم ، راهق لذاته وجسدهملدثه أثناء إدراك احتضطراب الذي هيك عن االأو سلبا، ان اابجيإ

 (دلنق، والشعور ابنفعايلنقباض والتهيج االالت التوتر والصراع واحيان، حاالأل من اري كثيف
 .(1986فرويد،"
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يذهب و  ، لذاتراهقة ابملة ارت قيقية تبدأ مع فحلانسية جلياة احلأن ا")2015محداوي،( ويرى
لية ستقالالوية واهلبتنمية ا انألا ور وراهقة تتميزعلى مستوى الشعمل أن مرحلة اىلإ(Ericsson) إريكسون

خرين من أجل آلشخاص االتلف ردود اخمنسي، ومواجهة جلقيق النضج احتلشخصية، و اباف رت عالوا
 ."قيقيةحلوية اهلصيل احت

وانفعاالت  ،( أن التغريات يف النمو يرتتب عليها " اضطراابت نفسية 2011ويشري )أبو جادو ،
ا البعض وحدوث اضطراابت سلوكية يظنه ،واء ىل شعور ابخلجل واألنطمتقلبة قد تؤدي عند بعضهم إ

الم وتؤدي عند البعض اآلخر إىل تفكري خيايل بعيد عن الواقع أشبه مايكون أبح ،مرضا أو شذوذا 
 ،فيزداد اهتمامه مبظهره اخلارجي  ،وقد يتطور ذلك إىل تركيز اهتمام املراهق حول جسمه  ،اليقظة 

 إىل صراعه مع القيم السائدة يف اجملتمع"األحيان  ويؤدي ذلك يف بعض

 اخلصائص اإلنفعالية :

انفعاالت عنيفة منطلقة تتصف ابهنا أن خصائص االنفعالية يف مرحلة املراهقة ""( 1986يرى )زهران،
متهورة  ال تتناسب مع مثرياهتا وال يستطيع املراهق التحكم فيها وال يف املظاهر اخلارجية هلا ويظهر 

تذبذب االنفعايل يف سطحية االنفعال ويف تقلب سلوكه بني سلوك االطفال وتصرفات الكبار وكذلك ال
بني  تواالجتاهاوالتذبذب يف امليول  ،وف والشجاعة واخل ، رهالتذبذب يف املشاعر بني احلب والك

 "وبني احلماس والالمباالة، التدين واالحلاد وبني االنعزالية واالجتماعية 

"إن االنفعال يف حد ذاته رد فعل طبيعي وضروري يف كثري من احلاالت  (2014ض ،ويضيف )راي
عي ولكن عندما يتجاوز البكاء والنفعال يتكون من مثري واستجابة فالضرب يقود إىل بكاء كرد فعل طبي

القدر املعقول من التنفيس عن عامل الضرب يصبح انفعاال مرضيا واالنفعال حالة وجدانية هلا أضرار 
 واضحة وفوائد معينة"

السعي حنو حتقيق االستقالل االنفعايل أو الفطام النفسي عن الوالدين عل املراهق "ويالحظ 
والتمركز حول  وقد يالحظ اخلجل وامليول  االنطوائية ،ستقلةوغريهم من الكبار وتكوين شخصيته امل

نب واخلطيئة نتيجة املشاعر اجلديدة الذات نتيجة للتغيـرات اجلـسمية املفاجئة وقد ينتابه الشعور ابلذ
بداية هـذه املرحلة، كما  يفد نتيجة نقص الثقة ابلنفس خاصة ما يتعلق منها ابجلنس، كما يالحظ الرتد
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 "ال خصبا وتكشف دراسة خيال املراهق عن الكثري من جوانب حياته االنفعاليةيكون اخلي
 (.1986)زهران،

ويف أحالم اليقظة ينتقل املراهق  ابه القلق النفسي أحياانويستغرق املراهق يف حلم اليقظة وينت"
اط اخليايل من عامل الواقع إىل عامل غري واقعي فهي بذلك خليط من الواقع واخليال، وينفذ أوجه النش

حيث حيتل دائما دور البطل ويشعر أبمهيته وحيقق لنفسه األمن وحيقق فيها الرغبات واحلاجات غري 
االجتماعية والقصور الذايت يف اإلمكانيات، وجيد فيها مهراب من املواقف اليت ال املشبعة حتت الضغوط 

  (.1970)عويضة ،العامل من حوله تناقضات الكثرية يفيسرتيح إليها، ودرعا حلماية نفسه من هتديد ال

 العواطـف الشخصـية حنـو الـذات حيث يفاخر أيضا بتكوين بعضق املراه انفعاالت "كما تتسم
كــما املختلفة  املوضــوعات حنو  هآرائـ إبدااحلـق يف  يعد طفاًل وأنـه لـه مل أبنه د برأيه ويشعرويعت بنفسه

اليت  وتعمق فهمه لألدوار إلعدادهوحتمــل املســؤولية ألن ذلـك ضروري  االستقالليرغـب املراهـق يف 
 (.2001" )الزعيب ، سوف تسند إليه يف املستقبل

ال حتقق رغباته  عندمايف حياة املراهق  االنفعال يظهر( إىل أنه " 2005،ويشري )أخرس ؛الشيخ
أو ة جحاأية عند تعزيز أو عرقلة  االنفعال يهدده األذى، وحيدث عندماأو  مساعيه عندما تعرقلأو 

 أي حدث ميس شخصية ببسب االنفعال دافع يتعلق مبحاولته يف إشباع حاجته اجلسمية، أو قد يستثار
 ."من الظروف ريهااملراهق وغ

سه وشعوره املراهق حنو نف شعور(  هو " 2001إن ما مييز هذه املرحلة من وجهة نظر )الزعيب ، 
هنا التـي توصـف أبق مليئة ابالنفعاالت فحياة املراه مالمح حياته االنفعالية حنو املراهقني يشـكالن أبـرز

ا انقدا لكل ما حيـيط ر اثئ ق واحلزن كما جنده أحياانمـا تنتابه ثورات من القلق والضيا وحـادة فكثـري عفوية 
 مـا يعـيش حالـه اإىل ذلك جنـد املراهـق كثـري ابإلضافة  وانفعاالتهدون أن يستطيع التحكم يف نفسه  بـه

والسرور واحلزن والتدين  والكـره والشـجاعة واخلـوف الوجـداين حيـث يتذبـذب بـني احلـب مـن التنـاقض
 .واالنعزال" ماعيةجتواالواإلحلاد 

احلياة االنفعالية (  "ومن أهم مظاهرها 1986كما ذكرها )زهران،انفعالية  وللمراهقة مظاهر 
والجدال يف أن إشباع احلاجة إىل احلب واحملبة  ،للمراهق فهو حيب اآلخرين وحيتاج إىل حب اآلخرين له
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بة للحياة االنفعالية ال مهم ابلنسواحلب كإنفع ،من ألزم مايكون لتحقيق الصحة النفسية للمراهق 
وجيعل  ،يل الكلفة ، ويقضي على العدوان ويز  ،فاحلب املتبادل يزيد األلفة  ،واالجتماعية للمراهق 

 "واحلب قوة عالجية جبارة لكثري من املشكالت ،االجتاهات النفسية أكثر إجيابية 

ة على ضبط النفس ، بعض مظاهر النمو االنفعايل ومنها القدر "( 2014ويضيف )رايض،
بدرجات اإلحباط يف الكم  والتعبري عن الغرية ،ل التنشئة االجتماعية السليمة وتكوين الضمري من خال

أيضا الرغبة يف الثناء املتكرر والتقريظ املستمر وكراهية النقد املكشوف  ،والكيف بصورة مقبولة اجتماعيا 
التغلب على  ،اآلخرين والتعامل مع الكبار بروح الندية اإلنتماء االجتماعي للشله والرغبة يف مشاركة  ،

 خاطئة كاخلوف من الظالم واألشباح الشرطي"بعض املخاوف اليت تكون كعادات شرطية 

بسبب  ،ضطراب والتوتر الشديداللقلق وااب ( "2015كما أخرب )محداوي ،   راهقةملة ارت تتميز فو 
  التشنج حينماريجتماعي ويكون كثالفسي، واضوي، والنستوى العملراهق على امل تنتاب ايتات الري التغ
ثابة مبراهقة ملويعني هذا أن ا ،تمعجملدرسة واملسرة واأل من ايفكاهتمام الالناسبة أو املد الرعاية اجي ال

ا مرحلة أزمة وانفعال وثورة وعنف، هنأبة رت ت هذه الفرب ظة لذا اعتحل أية يفبركان عنيف، قد ينفجر 
 واجتاهاتهراهق وحاجياته وميوله ملمتطلبات ا يال يراعتمع تقليدي، جم يفراهق يعيش ملن اسيما إذا كاالو 

 ".النفسية

تميز ملا نفعايلالت والصراخ اه إظهارا للنوابري راهق" أكثر من غملأن ا ( 1986، أوزي)ويرى 
عنهما: حث يب نيذات  يكون فيها موزع النفس بنييتة الرت  هذه الفيفوهذا أمر طبيعي ،  لفجاجةاب

  يتطلع إليهايتثل الذات المتوالثانية  ، ثل نفسه كما يراها سواهمت ىلو ألا ، ثلىملوالذات ا ،قيقيةحلالذات ا
وعن هذا  ،، اشتد التوتر النفسي عليه، وكان تكيفه مستعصياني الذاتنية بري وة كبهلوكلما كانت ا ،

 ". راهقملذات ا صادرين عن ذات واحدة وهي نيلفتخم نياهجتا التضارب بىن

ا أثناء فشله الدراسي، وأثناء شعوره ري راهق كثملت االانفعاوتزداد ( "2015 ،ويضيف )محداوي 
ا فيهم والداه وإخوته وأصدقاؤه مبخرون، آلتقره احي صدمة ما، أو حينما يفأو وقوعه   يبةخلخفاق واإلاب

نفعال الوقد يدفعه ا ، تمع كلهجملبل امقصيا من ق حينما يكون منبوذا ومرفوضا و ؤه ومدرسوه، أوال،وزم
وهذه  ،راهقاتملخرين، خاصة مع الفتيات اآليجان، واستعمال القوة مع اهلوالشغب وا  العنفىلإ
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سدية أو لضمور الغدد الصماء جلرمونية والعضوية والفيزيولوجية واهلات اري ت هي نتيجة للتغالنفعاالا
  "وهامنو 

على ،وخيتلف من مراهق آلخر  ،لدى املراهق  ،االنفعال ومما سبق ذكره جند تنوع يف مظاهر 
 وثقافة اجملتمع. ،والبيئة  ،حسب التنشئة

 :نسيـــةجلصائص اخلا

(إىل أن " اجلنس له أمهيته بال جدال يف حياة الفرد ويرتبط بسائر جوانب النمو 1986يشري )زهران ،
املراهقة يكون  ويف املراهق. س معظم سلوكويلون اجلن ،النفسي جسميا وفسيولوجيا واجتماعيا وانفعاليا

الفرد قد مر خبربات استكشف خالهلا الفروق التشرحيية بني اجلنسني وعرف بعض املعلومات عن 
وظائف أعضاء التناسل وعن السلوك اجلنسي والتكاثر.. إخل . ويف هذه املرحلة تتضح امليول واالجتاهات 

 ".تاجلنسية ، وقد مير املراهق ببعض املمارسا

اب جنإلوا  قادر على الزواج  راهقمل هذا أن اينويع، نسيجلاصية البلوغ اخبراهقة ملمرحلة اتتميز "كما 
 فرق يفندماج البية والدين وارت  الىلحتكام إال ابالنسية  إجلكن ضبط هذه الغرائز امي الو  سرةألوبناء ا

النفسي ، ولن يتحقق هاز جلاف ارضاء رغبات كل طرف من أطر إبقيق التوازن النفسي، حت، و  التنشيط
)محداوي  "ةمية الصحيحالسإلبية ارت شروع أو الملرتواء عن طريق الزواج االشباع واإل ابالذلك التوازن إ

 ،2015). 

النمو اجلنسي من املالمح النمائية البارزة والواضحة يف مرحلة إىل أن " (1970ويشري )عويضة ،
ولة إىل مرحلة املراهقة. ويعترب النمو اجلنسي يف مرحلة مرحلة الطفاملراهقة، وعالمة ابرزة لالنتقال من 

املراهقة نتيجة منطقية جملموعة التغريات البيوكيميائية يف هذه املرحلة. وعندما تبدأ مرحلة املراهقة وحيدث 
 ."البلوغ نالحظ أنه يطرأ على األعضاء اجلنسية تغيري يف احلجم والشكل وتنمو الغدد اجلنسية

يف أوائل هذه املرحلة يشعر هناك مظاهر جنسية متر ابملراهق فيشري أن  (1986، زهرانأما )
املراهق ابلدافع اجلنسي ، ولكنه يف أول األمر يعرب عنه يف شكل إخالص ووالء وإعجاب وإعزاز وحب 

اجلنس  مث يتحول امليل اجلنسي تدرجيياً إىل لشخص أكرب سناً من نفس اجلنس غالباً كاملدرس أو املدرسة
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ومتتاز العالقات اجلنسية بني اجلنسني يف هذه املرحلة بسيادة الروح الرومانتيكية اخلالية من أي  خراآل
  ."إاثرة جنسية جاحمة حيث يوصف احلبيب ابألخ أو األخت أو املالك أو الروح

فروق فردية واسعة يف سن البلوغ وشدة الدافع اجلنسي لدى كل من املراهقني  أن هناك وجد
 .واملراهقات

 اخلصائص االجتماعية :

، ويتوحـد املراهـق بقـوة مع االجتماعيةتزداد يف مرحلة املراهقة العالقات (أنه " 2001يرى) الزعيب ، 
 ".ي والقيميقالخكبريا فيما يتعلق ابجلانب األ  هم عليهثري أتأقرانه، حيث يكون 

 مرحلة املراهقة واليت يقوم هبا الوالدين تستمر عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي يفو"
االجتماعية أو  إذ يستمر تعلم القيم واملعايري ،وابقي مؤسسات اجملتمع اثلثا  ،واملدرسة اثنيا  ،أوال 

ترب هذه املرحلة حبق مرحلة التطبيع استدخاهلا من األشخاص اهلامني يف حياة الفرد . وتع
 .(2011،")اندراالجتماعي

يبقى املراهق" يستمر يف التعلم  ( أن النمو االجتماعي مستمر حيث1986،ويرى) زهران 
واملدرسني  ،مثل الوالدين  ،واستدخال القيم واملعايري االجتماعية من االشخاص اهلامني يف حياة الفرد 

رحلة وتعترب املراهقة حبق م ،رفاق ومن الثقافة العامة اليت يعيش فيها املراهق والقادة واملقربني من ال ،
. ويالحظ زايدة أتثري الفروق يف عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي يف  التطبيع االجتماعي

لنفس والشعور سلوك املراهق .ويؤدي االنتقال من املدرسة االبتدائية إىل االعدادية إىل زايدة الثقة يف ا
 ابألمهية وتوسيع األفق االجتماعي والنشاط االجتماعي ".  

ن أهم مظاهر النمو االجتماعي اليت تظهر يف هذه املرحلة على سبيل املثال رغبة املراهق يف مو "
واالهتمام  ،مشاركة اآلخرين وبناء عالقات وطيدة وانضجة مع األقران من جنسه ومن اجلنس اآلخر 

حلة ر مومنو القيم وحتقيق التوافق الشخصي واالجتماعي.إن  ،والرغبة يف توجيه الذات  ،الشخصي 
التحوالت النمائية احلامسة تكسب عالقات الناشئ أبقرانه وعالقاته االجتماعية بصورة عامة طابعا 

  (.2011")اندر،وجتعلها أكثر مشوال وعمقا  ،خاصا 
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تزداد أمهية الرفاق وتكوين عالقات وطيدة معهم يف مرحلة املراهقة أكثر من أي مرحلة أخرى، "و 
لى عن أصدقائه وزمالئه الذين يضع فيهم ثقته التامة، فيفضي إليهم ختفمن الصعب على املراهق أن ي

مبا حيدث يف نفسه من خواطر وأفكار ومشاعر، ويعرب هلم بكل حرية عن خططه وأماله ونزعاته، فهو 
يف هذه املرحلة يعتقد انه ال جيد فهما كافيا من الكبار الذين حييطون به، وان هناك فجوة ثقافية 

 (.1965،")زيدان وبينهم تقف حائال دون أن يفهموه فهما أحسن هواجتماعية بين

ومن أصعب مطالب النمو االجتماعي اليت جيب أن يسيطر عليها املراهق مايرتبط ابلتكيف "
االجتماعي، ففي هذه املرحلة يتحد املراهق مع أقرانه ويسعد ابلقبول االجتماعي الذي يتلقاه والطمأنينة 

له . ومن   من خالل عالقته بوالديه وفهمهما وتشجيعهما ،قيقها يف األسرة واملكانة اليت يبدأ بتح
 "إذ تكون عالقاهتم مبنية على الفهم واحملبة ،خالل االستقرار الذي يشعر به بني أفراد أسرته 

 .( 2011،)اندر

رة، وقد مـن سـلطة األس املراهق عـلى الراشـدين حمـاواًل التحـرر مترد املراهقة نالحظ ويف مرحلة"
مانه ابملثل العليا إب املراهق تطـور عنـديما ك،   ويتمـرد ويتحـدى السـلطة  فيعصي  هذا التحـرريسرف يف

)الزعيب  "به لبعدها عن املثل اليت يؤمن هبا احمليطـة  من احلياة الواقعية حنو السخرية تطورا ينحو به أحياان
 ،2001). 

تعد أكثر عن أسرته حنو اآلخر أو الغري، فيندمج بي"املراهق ( أن 2015يرى )محداوي ، كما 
مجاعات ديناميكية تعىن ابلتنشيط الفين واألديب والثقايف والرايضي، وينسلخ عن أسرته ابحثا عن يف 

االستقاللية، وامتالك هويته الشخصية، بتحمل مسؤولية نفسه ماداي ومعنواي.  بيد أنه مهما حاول 
جيهاهتا تتحكم يف قى روابط العائلة متينة ورصينة ووطيدة، وما تنفك تو املراهق االنفكاك عن أسرته، تب
 ".التخلص منها هنائيا  يستطيع األان األعلى لدى املراهق، إذ ال

مـن  االجتماعيةيف مرحلة املراهقة ابلتنشئة  االجتماعي يتأثرالنمو " أن  (1989يرى )زيدان ،و 
مالئمة طفولته  للمراهـق يف أيـام االجتماعيةانـت البيئـة انحيـة، وعلى النضج من انحية أخرى، وكلما ك

،  ويتخلص من أاننيتهويدرك حقوقـه وواجباتــه،  االجتماعي ،كلــما اتســعت دائـرة عالقتـه ونشــاطه
 . "ومظهر حياتهتفق معه يف نشاطه ويقرتب سلوكه من معايري الناس، وي



 

 68   

وطيد أركان ذاته على مسرح ل املراهق فيه تالوقت الذي حياو يف " (2015)محداوي ، ويضيف 
ينفكان يفعالن فعلهما فيطبعان ويطبعاه، وكثريا ما  جتماعية، فإن أثر األسرة عليه وأتثره هبا الاحلياة اال

 جيد يف نفسه الرغبة يف أن يلجأ إىل أبويه ليستمد منهما التأييد األخالقي املعنوي والتعضيد العاطفي.
ط ابألسرة هنائيا، وإمنا هي ية الطبيعية هي ليست فسخ الروابيف املواقف االعتيادوالعملية حبد ذاهتا 

عملية ترجح فيها كفة عالقات املراهق االجتماعية خارج نطاق األسرة على والئه لنظام احلياة يف البيت 
  ." الذي نشأ فيه أول مرة

ثر متايزا وأكثر اتساعا ومشوال. وابتساع تتميز العالقات االجتماعية يف مرحلة املراهقة أبهنا أككما أنه"
ويتصف النمو  ،قات االجتماعية يتخلص املراهق من بعض جوانب اإلاثرة واألاننية دائرة العال

  :االجتماعي يف املراهقة مبظاهر أمهها

 .الثقة وأتكيد الذات من سيطرة األسرة ويؤكد شخصيته ويشعر مبكانتهـ 1

سلوكه من  بويتخلص من أاننيته، ويقرت اعي، فيدرك حقوقه وواجباته اتساع دائرة التفاعل االجتمـ 2
 .(2006)شتا ، "معايري الناس، ويتعاون معهم يف نشاطه ومظاهر حياته االجتماعية

يتخلى عن التمركز الذايت حنو الالمتركز ابتساع " املراهق يشري إىل أن( 2015أما )محداوي ،
ابألسرة، أو بعالقات لعالقات األبوية اليت كانت تربطه اهق بتلك ايكتفي املر  عالقاته االجتماعية. أي ال

الصداقة والزمالة اليت كانت تشده إىل املدرسة، بل يدخل يف عالقات محيمة مع الغري، ويندمج يف 
ومن مث، يربط املراهق عالقات كثرية مع  اجملتمع، وحيضر جبسده يف هذا العامل بتجاربه الذاتية واملوضوعية

قائه ورفاقه وزمالئه إما عالقة محيمة إجيابية وتكون عالقاته أبصد ،جنسه أو مع اجلنس اآلخرأبناء 
 ."قوامها احملبة والصداقة والتعاون، وإما عالقة عدوانية 

( إىل أن املراهق "يتسع نطاق االتصال الشخصي لديه مع السنني خاصة 1986ويشري )زهران، 
واالجتاهات  ،اعر واملشق مبشاركة اآلخرين يف اخلربات د املراهحيث يسع ،يف حالة الشخصية املنبسطة 

أما يف حالة الشخصية املنطوية فإن املراهق يظل مشغوال بنفسه ويستغرق وقتا طويال حىت ،واألفكار 
 "وحنن جند أن الكثريين من املراهقني يتضجرون إذا شعروا ابلعزلة عن أصدقائهم ،يتجه حنو اآلخرين 
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فتاح املراهق على حميطه االجتماعي أتقلما فرتة املراهقة تتسم ابنأبن " (2015)محداوي ،ويوافقه الرأي 
ويعين هذا أن املراهق قادر على الدخول يف عالقات اجتماعية متنوعة مع  ،وتكيفا وتطبعا وتنشئة

بري أي يكون للمراهق، يف هذه الفرتة، ميل ك، أم حب ،أم زمالة ،اآلخر، سواء أكانت عالقات صداقة
 "إىل اجلنس اآلخر

 ،االتصال الشخصي املباشر وفاحملاداثت التلفونيه واملكاتبات الطويلةويفضل املراهق عادة " 
 ،وحنن نالحظ األحاديث املستمرة بني املراهقني حىت يف األماكن اليت الجيب فيها مثل هذا السلوك 

خصي حول األحداث االجتماعية مثل فصول الدراسة ودور السينما . هذا ويدور معظم االتصال الش
ماعية ويالحظ أن االتصال الشخصي ينمي قدرة املراهق على احلديث وينمي ميوله والعالقات االجت

 .  (1986 ،)زهرانواجتاهاته ويوسع وجهات نظره ويزيد معلوماته العامه ويثري شخصيته بصفه عامه "

اء إىل اجملتمع خاصة من خواص اإلنسان نتماال تتميز فرتة املراهقة ابمليل إىل اآلخر، وخاصة أنو"
ما، فهو يشعر بضرورة هذا االنتماء حىت يشعر ابلطمأنينة واألمن والرضا والسعادة، وتبدأ هذه امليزة عمو 

وتستمر ابستمرار احلياة على هذه األرض، ونتيجة  ،والتدريب منذ الطفولة األوىل يف كنف األسرة ابملران
ذه فهو يرغب يف التعبري عن ذاته. ويبدي املراهق متردا وعنفا إذا ما أعيقت ه انتمائه إىل هذا اجملتمع،

 ( .2015،)محداوي  "الرغبة من قبل األسرة أو املدرسة أو اجملتمع

و واضحا لدى املراهق يف اختيار ( إىل "االهتمام ابملظهر الشخصي يبد1986،ويشري )زهران 
وتالحظ النزعة  ،واحللي خاصة ابلنسبة للفتيات  ،فتة للنظر واالهتمام ابأللوان الزاهية الال ،املالبس 

ويضمن هذا  ،إىل االستقالل االجتماعي واالنتقال من االعتماد على الغري إىل االعتماد على النفس 
ويشاهد امليل إىل الزعامة  ،ماعية والقيام بدوره االجتماعيالجتا تتطلع املراهق اىل حتمل بعض املسؤوليا

وختتلف درجات الشعبية بني املراهقني فيتدرجون بني جنوم وبني  ،زعيم هنا بقوة الشخصية ،ويتميز ال
 إىل أفراد معزولني أو مرفوضني" عاديني

وابراز  ،حب الظهور وجند هنا أن املراهقني هلم عاملهم االجتماعي الذي يصارعون فيه من أجل 
 ،حيحة أو بطريقة خاطئة البراز بطريقة صوقد يكون هذا ا ،وصنع مكانتهم يف اجملتمع  ،شخصياهتم 

 وماهو عليه طبيعة جمتمعه .،كل ماهق على حسب توجهاته وقناعاته وماغرس يف نفسه 
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والطبقة االجتماعية  ،( أن املراهق " يزداد لديه الوعي ابملكانة االجتماعية 1986،ويشري )زهران 
ق وهي االستعداد يف السلوك االجتماعي للمراهويرى أن هناك عوامل مؤثرة  ،اليت ينتمي إليها املراهق 

 ،رفاق لة ورأي الوالش ،واها االجتماعي واالقتصادي واألسرة ومست ،واجتاهات الوالدين وتوقعاهتما 
 ".واجملتع والثقافة العامة  ،والنضج اجلسمي والفسيولوجي  ،واملدرسة ومطالبها،ومفهوم الذات 

 ةابقالسوالبحوث  الدراسات احملور اخلامس

 الدراسات السابقة 
  -:حماور أربعتشتمل الدراسات السابقة على 

 ابسرتاتيجيات التعلم. اهتمت ـ دراسات1

 ابسرتاتيجية الصف املقلوب .  اهتمتـ دراسة 2

 ابلتفكري االبداعي ومهاراته. اهتمتـ دراسات 3

            .وديةدراسات اهتمت خبصائص طالب املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعـ 4

 أوال: الدراسات اليت اهتمت ابسرتاتيجيات التعلم

 Comaprison of Student Learning aboutعنوان حتت  (Christianson& Fisher1999) هدفت دراسة

diffusion  and osmosis in Contructivist and traditional classrooms املقارنة بني التعليم النشط  إىل
نتائج عن وكشفت ال  .استخدم الباحث املنهج التجرييب .لتعليم التقليدي يف مادة الفيزايءالبنائي وا

تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام جمموعات املناقشة الصغرية يف الفهم الصحيح والدقيق 
سة بضرورة أوصت الدرا. و اختبار حتصيلي يف مادة الفيزايء ستخدمقام الباحث اب .للمفاهيم املتضمنة

 .ت العلميةنمية املفاهيم واملهارااالعتماد على اسرتاتيجيات التعلم النشط يف ت

 :Active Learning with committeesواليت كانت بعنوان )  ,Liere)   2000أما درراسة ليري )

An approach to efficient learning in text categorization using ling linear threshold algorithms.)) 
ذلك إلدخال البياانت مع استخدام و  ،فقد طور من خالهلا طرقا تعليمية آلية تتطلب جهدا وأنشطة أقل 

 ،مع بقاء مستوايت الدقة عالية جدا  ،واحلصول على املعلومات بدرجة أسرع  ،أمثلة تدريبية قليلة 
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أمثلة أكثر من البياانت واملعلومات وذلك عن طريق استخدام التعلم النشط الذي يسمح للمتعلم ابختيار 
طرق آلية للتعلم النشط إذا متت مقارنتها ابلتعليم التقليدي  الباحث بتطويراليت يريدها . وقد متثل هدف 

، حيث ميتاز التعلم النشط ابلدقة وقلة التكلفة واجلهد . ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بتطوير ما 
 األفراد يشرتكون يف عملية تعليمية تدور حول استخدام اللوغاريتماتأطلق التعلم النشط مع جمموعة من 

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أنه ميكن تصميم أنظمة و أنشطة تعلم نهج الشبه جترييب، ،واستخدم امل
نشط تستطيع أن تليب مطالب أعداد متزايدة من الظواهر واملتغريات ، وبدقة عالية وبزمن معدود إذا ما 

 .لطرق املباشرة ، هذا إذا ما مت تنفيذها ضمن تعلم نشط خمطط لهقورنت اب

واليت كانت بعنوان (Suchman ,etal ,2001)( 2001وأكدت دراسة سيشمان وآخرون )
Timpson, W , IinchmK,Ahermae,S. & Smith,R,(2001) "Students Responses to Active Learning 

Strategies in a Iecture Introductory Micropiology Course واليت هدفت إىل إجياد بيئة تعلم أفضل
 ،( طالب300-100عداد الكبرية من الطالب يف الفصل الواحد ، واليت ترتاوح أعدادهم من )لأل

حيث قام الباحثون ابستخدام عدد من أساليب التعلم النشط يف تدريس املقرر التمهيدي لعلم األحياء 
فصل وكان جلامعية يف جامعة كولورادو وذلك لدعم املزيد من التفاعل داخل الاملقدم لطالب املرحلة ا

وتكليف  ،من بني األساليب اليت استخدمت مشاركة الطالب يف تقدمي عروض ال تتجاوز عشر حقائق
 ةعات صغرية مكونة من ستالطالب مبهمات إضافية منوعة ابإلضافة إىل تقسيم الطالب إىل جممو 

اليت استخدمها األداة  توكان، نهج الدراسة املنهج التجرييب فصل الدراسي وكان مطالب منذ بداية ال
وأسفرت النتائج عن أن الغالبية العظمى من الطالب . الباحث هي اختبار يف مادة األحياء اجملهرية

يف  استفادوا من التنويع يف اسرتاتيجيات التعلم النشط كما عربوا عن تقديرهم للتحول النشط واالبداعي
صت الدراسة على أتكيد أمهية أسلوب تعلمهم الناتج عن استخدام هذه األساليب اجلديدة . وأو 

  .التفكري اإلبداعي وتضمينه يف مناهج التعليم

 the effecet of active learning)واليت كانت بعنوان  (wilke,2001)كما هدفت دراسة ويلكي 

on collge students achievement, and self efficacy inahuman phychoology course for non majors 

عرفة أثر استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط على التحصيل والدافعية ، والفاعلية الذاتية يف إىل م (
حيث استخدم ،مقرر علم وظائف أعضاء جسم اإلنسان لدى طالب جامعة والية تكساس األمريكية 

مهم ومت تقسي ،طالب اجلامعة  ( طالبا وطالبة من171عينة الدراسة من )املنهج التجرييب وقد تكونت 
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وجمموعة ضابطة درست  ،جمموعة جتريبية درست ابستخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط  ،إىل جمموعتني 
 استبانة اختبار حتصيلي واملنهج شبه جترييب وكانت أدواته  وقد استخدم الباحث  ،ابلطريقة التقليدية 

الدراسة إىل أن هناك  وقد توصلت ،من أجل تقدير أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط  جتاهاتحول اال
عدم وجود ،فروقا ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف التحصيل لصاحل طالب اجملموعة التجريبية 

اجتاهات وأشارت نتائج االجتاهات إىل وجود  ،فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف الدافعية 
معتقدين أنه سوف يساعدهم يف تعلم  ،النشط ضابطة والتجريبية حنو التعلم إجيابية لدى اجملموعتني ال

  .املواد الدراسية األخرى

 teaching fifth grade mathematical)بعنوان  (coy,2001)هدفت دراسة كوي 

concepts:effects of word problems used with traditional methhods) ) اىل التعرف على أثر استخدام
حل املشكالت كأحد أساليب التعلم النشط يف تنمية مهارات حل املشكالت لوحدة طرح ومجع 

اسة املنهج التجرييب وتكونت عينة الدراسة من وكان منهج الدر  ،مضاعفات الكسور العشرية وقسمتها 
جمموعة جتريبية ،يم الطالب إىل جمموعتني تقس ومت ،طالب الصف اخلامس االبتدائي مبدارس بيرتا الغربية 

درست ابستخدام حل املشكالت كأحد اسرتاتيجيات التعلم النشط ،وجمموعة ضابطة درست ابلطريقة 
تبار حتصيلي يف حل املشكالت مث تطبيقه قبل وبعد التجربة على وقد استخدم الباحث اخ ،التقليدية 

موعتني يف مهارات حل ذات داللة إحصائية بني اجمل وقد توصل إىل أن هناك فروق ،اجملموعتني 
 املشكالت لصاحل طالب اجملموعة التجريبية 

اسرتاتيجيات التعلم النشط يف واليت كانت بعنوان أتثري  (2001بينما هدفت دراسة سامل )
 جمموعات املناقشة على التحصيل واالستيعاب املفاهيمي و االجتاهات حنو تعلم الفيزايء لدى طالب
الصف األول الثانوي إىل دراسة أتثري اسرتاتيجيات التعلم النشط على التحصيل واالستيعاب وتكوين 

جترييب شبه  لثانوي وكان منهج الدراسة املنهجء لدى طالب الصف األول ااالجتاهات حنو تعلم الفيزاي
 :واستخدم الباحث األدوات التالية

وقد توصلت النتائج ،ياس االجتاهات حنو تعلم الفيزايءقمو ،ر التحصيل واالستيعاب املفاهيمي ــ اختبا
ليت تعلمت أن هناك فروقا ذات داللة احصائية لصاحل النتائج البعدية ألفراد اجملموعة التجريبية األوىل ا

يف جمموعات من األزواج  ويف كل من حتصيلهم للمحتوى التعليمي واستيعاهبم املفاهيمي واجتاهاهتم حنو 
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أن هناك فروق ذات داللة احصائية السرتاتيجيات  اخلاصة ابملناقشة يف جمموعات عدد  .ءتعلم الفيزاي
مي واستيعاهبم املفاهيمي واجتاهاهتم أفرادها سته طالب له الفاعلية يف كل من حتصيلهم للمحتوي التعلي

تنمية االجتاهات  وأوصت الدراسة أبمهية استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط وأبمهية  .حنو تعلم الفيزايء
 .اإلجيابية حنو تعلم الفيزايء

( بعنوان أثر تنوع استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف 2002واتفقت دراسة هندي )
قرر األحياء على اكتساب بعض املفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالجتاه حنو االعتماد تعليم وحدة مب

ول الثانوي الزراعي وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر االجيايب املتبادل لدى طالب الصف األ
فاهيم حياء على اكتساب بعض املاستخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تعليم وحدة مبقرر األ

البيولوجية ، وتقدير الذات ، واالجتاهات حنو االعتماد االجيايب املتبادل لدى طالب الصف األول 
واستخدم الباحث األدوات التالية : اختبار حتصيل  نهج الدراسة املنهج التجرييبم انالثانوي الزراعي وك

وأسفرت نتائج  .ماد االجيايب املتبادلاملفاهيم البيولوجية  ومقياس تقدير الذات ومقياس االجتاه حنو االعت
ب املفاهيم الدراسة عن وجود أثر كبري لتنوع اسرتاتيجيات التعلم النشط املستخدمة ابلنسبة الكتسا

ة على أتكيد تنمية البيولوجية ، واالجتاه حنو االعتماد االجيايب املتبادل على عينة الدراسة وأوصت الدراس
  .لم النشط لتنمية املفاهيم البيولوجيةالذات وتنويع اسرتاتيجيات التع

 Adoptional of  Active Learning in a lectrure-Basedبعنوان  (hail,2002)هدفت دراسة هول 

Engineering Class    إىل التأكد من أثر تنوع  استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط كمتغري
جيايب املتبادل مستقل على اكتساب بعض املفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالجتاه حنو االعتماد اإل

اختبار حتصيل  حثواستخدم البا. املنهج التجرييباملتبع هو وكان منهج الدراسة ،كمتغريات اتبعة 
وأسفرت نتائج . اهيم البيولوجية ومقياس تقدير الذات ومقياس االجتاه حنو االعتماد اإلجيايب املتبادلاملف

الدراسة عن وجود أثر كبري لتنويع اسرتاتيجيات التعلم النشط املستخدمة  ابلنسبة الكتساب املفاهيم 
بينما مل تكن النتائج دالة إحصائيا جيايب املتبادل على عينة الدراسة البيولوجية واالجتاه حنو االعتماد اإل

كما أوصت الدراسة إىل ضرورة تنويع اسرتاتيجيات التعلم .  ابلنسبة لتحسني مستوى تقديرهم لذواهتم
 النشط ملا له من أثر إجيايب يف اكتساب املفاهيم البيولوجية .
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ي يف التحصيل املعرفة املسبقة واالستدالل العلم( بعنوان أثر 2003أكدت دراسة أبو زيد )كما 
وعمليات العلم ابستخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس مادة البيولوجي لدى طالب املرحلة الثانوية 
يف اجلمهورية اليمنية واليت هدفت إىل دراسة إىل معرفة أثر منوذج التعلم البنائي يف تدريس مادة البيولوجي 

 املتبع هو  اثنوي ، وكان منهج الدراسةاب بعض مهارات العلم لدى طالب اثينيف التحصيل واكتس
اختبار حتصيلي ومقياس لقياس مهارات العلم  :واستخدمت الباحثة األدوات التالية. املنهج التجرييب

وتوصلت ،هيم البيولوجية للوحدة الدراسية واختبار املعرفة املسبقة لقياس مدى فهم الطالب بعض املفا
ق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف كل من وجود فرو  : دراسة للنتائج التاليةال

ووجود فروق ذات ، اختبار التحصيل البعدي ومقياس عمليات التعلم البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية 
الل العلمي وذوي القدرة داللة احصائية بني طالب اجملموعة التجريبية ذوي القدرة العالية على االستد

وأوصت  ى االستدالل العلمي يف اختبار التحصيل البعدي واكتساب مهارات العلم .الضعيف عل
  . الدراسة ابالعتماد على مناذج حديثة يف تدريس البيولوجي واالهتمام مبهارات العلم

تعلم ( اليت كانت بعنوان أثر استخدام اسرتاتيجيات ال2007هدفت دراسة )الشوبكشي، 
لعلمية يف مادة العلوم وتنمية االجتاهات التعاونية لدى تالميذ املرحلة النشط على اكتساب املفاهيم ا

االعدادية إىل التعرف على كيفية استخدام التعلم النشط الكتساب املفاهيم العلمية لدى الطلبة وتنمية 
ر اختباوقد قامت الباحثة ابستخدام  .وكان منهج الدراسة املنهج التجرييب .اجتاهاهتم التعاونية لديهم

وتوصلت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة . مقياس االجتاهات التعاونيةو اكتساب املفاهيم العلمية 
بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق  0.01احصائية عند مستوى 

ة االهتمام وأوصت الدراسة بضرور  .ة التجريبيةالبعدي الكتساب املفاهيم العلمية لصاحل اجملموع
 ذشذشابستخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط عند تدريس العلوم وعقد دورات تدريبية للمعلمين

 .واملوجهني الستخدام وتطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط يف ختطيط وتنفيذ الدروس

مج مقرتح قائم على التعلم فاعلية برانواليت كانت بعنوان  (2013،هدفت دارسة )اهلرابوي
مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف االربع األساسي مبحافظة غزة إىل التعرف  لتنميةالنشط 

مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف  على فاعلية برانمج مقرتح قائم على التعلم النشط لتنمية
، حيث قام ة استخدام الباحث املنهج التجرييباالربع األساسي مبحافظة غزة، ولتحقيق أهداف الدارس
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( تلميذ 40( تلميذ و تلميذة ، مت تقسيمهم إىل أربعة جمموعات )160ابختيار عينة قصدية بلغت )
(تلميذة جمموعة جتريبية، 40( تلميذة جمموعة ضابطة، )40(جمموعة جتريبية، )40جمموعة ضابطة ، )

علم يف توظيف التعلم النشط مهارات التعبري الكتايب، دليل املومتثلت أدوات الدارسة ابختبار حتصيلي يف 
)التعلم التعاوين (يف التعبري الكتايب، كتاب التلميذ/ ة، وللتحقق من صحة الفروض واإلجابة على أسئلة 

 – Independent Sample Tالدارسة مت استخدام بعض االختبارات اإلحصائية املناسبة وأمهها اختبار  

Test)  )تبار  واخ(Test-(Paired Sample T يلمعدل الكسب لبالك، مربع إيتا. وبعد التطبيق والتحل، 
أن مهارات التعبري الكتايب الواجب توافرها  وتنميتها لدى طلبة الصف االربع أظهرت نتائج الدارسة 

لكتايب لدى أن التعلم النشط فعال يف تنمية مهارات التعبري ا، و مهارة أساسية 12األساسي  عبارة عن 
(، وعند اإلانث 1.3الرابع األساسي، حيث بلغ معدل الكسب لبالك عند الذكور )طلبة الصف 

أن التعلم النشط له أتثري اجيايب يف حتصيل التالميذ الذكور، واإلانث، حيث أظهرت النتائج ،و  (1.23)
جات أفراد (بني متوسط  در a ≤ 0,05أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) 

ويف ضوء هذه  ،صاحل أفراد اجملموعة التجريبيةتجريبية والضابطة وأن هذه الفروق كانت لاجملموعة ال
 النتائج أوصت الدارسة مبا يلي: 

ضرورة توظيف برانمج التعلم النشط لكافة تالميذ الصف االربع ملا له من أتثري يف تنمية مهارات  -
 التعبري الكتايب لدى الطلبة.

توظيف التعلم النشط ومقارنة النتائج من خالل بطاقة مالحظة، ليتسىن  ية اعتماد املعلم علىأمه -
 للمعلم عالج جوانب القصور وتعزيز جوانب القوة.

 يف اسرتاتيجية التعلم النشط.ضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمني يف مهارات توظ - 

 :لوباثنيا: الدراسات اليت اهتمت ابسرتاتيجية الصف املق

)واليت كانت دراستهم بعنوان  (Johnson & Rennerm,2012)ن و رينر أكدت دراسة جونسو 

Effect of the flipped classroom model on a secondary computer applications course: student 

and teacher perceptions ,questions,and student achievement)).  تقصي أثر  إىل الدراسةوهدفت
استخدم الباحثان املنهج شبه التجرييب  .الصف املقلوب  يف التحصيل ومعرفة اجتاه الطلبة واملعلمني حنوه 

الثانوية بوالية كنتاكي األمريكية وأظهرت الدراسة   "Stedy"ومت اختيار شعبتني بطريقة عشوائية يف مدرسة 



 

 76   

 أرجعو  ،لطلبة يف مادة احلاسوب التطبيقي يل اأن التعلم املعكوس مل يظهر حتسنا ملموسا يف حتص
وكذلك دخول مشاكل  ،الباحثان نتائجهما إىل قصور الكفاايت اإلبداعية والرغبة الفردية عند املعلم 

 . كثرية حالت دون حتقيق األهداف أكثر مما توقعا

هدفت دراسة هويل كما  (Howell,2013 )  واليت كانت بعنوان  (Effects of an 

InvertedInstructonal Delivery Model on Achievement of Ninth-Grade physical Science Honors 

Students)   إىل أثر استخدام التعلم املعكوس يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف العلوم الطبيعية يف
راسة املنهج الد واستخدمت هذه،املدارس الريفية بوالية نورث كارولينا يف الوالايت املتحدة األمريكية 

وقد أجريت  ،التجرييب و أشارت فيها إىل نتائج ما حتقق من منجزات جراء تطبيق هذه الطريقة شبه 
هذه الدراسة لتقييم منجزات طلبة العلوم الطبيعية للصف التاسع وذلك بتحليل بياانت االمتحان القبلي 

ضابطة وجتريبية بطريقة عشوائية قام  عتنيواالمتحان البعدي هلذه التجربة . ومت تقسيم الطلبة إىل جممو 
من خالهلا الباحث جبمع بياانت عن سلوك الطلبة املتبع من خالل أابئهم عن طريق استطالع عرب 
االنرتنت لتشكيل صورة كاملة ملعرفة أتثري طريقة التعلم عن طريق حماضرات التعلم املعكوس مقابل 

هلذه البياانت أنه ال يوجد اختالف جوهري بني ائي وقد أوضح التحليل االحص ،الطريقة املعتادة 
   . الطريقة املعتادة املقدمة وطريقة التعلم املعكوس

 Student Perceptions of the Flipped)دراسة بعنوان  ( Johonson,2013)أجرت جونسون كما 

classroom .Unpuplished master thesis ) حيقق التعلم الذايت كوس هدفت إىل معرفة إذا كان التعلم املع
وإتقان التعلم ، ومعرفة اجتاه الطلبة حنوه ، وسعت الدراسة أيضا إىل كيفية تطوير التعلم املدمج ودعم 
مؤيديه ، وقد أجريت الدراسة على طلبة املرحلة الثانوية وطبقت يف مادة الرايضيات الذين تراوحت 

وملبيا الربيطانية  واستخدمت الباحثة قة كعاما يف ثالث مدارس يف منط 18ـ 14أعمارهم ما بني 
التحليل الكمي والنوعي كشفت نتائج الدراسة على أن عدد الواجبات البيتية اليت قام هبا الطلبة يف 

وأظهرت اجتاهات اجيابية للطلبة الذين درسوا  ،التعليم املعكوس أقل منها يف التعليم ابلطريقة االعتيادية 
متعوا ابلتعلم هبذه الطريقة واستفادوا من مشاهدة الدروس واألنشطة است وفق التعلم املعكوس وأهنم

  . بطريقة التعلم املعكوس
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 فاعلية اسرتاتيجية الصف املقلوب ( واليت كانت بعنوان2014،كما تتناول دراسة )البلوشية 
 تفعيل دور وب يفيف تعليم اللغة العربية واستثمارها واليت هدفت إىل أثر فاعلية اسرتاتيجية الصف املقل

الطالب يف البيئة الصفية واستعمال الطالب للتقنيات احلديثة يف حتقيق األهداف املنشودة من العملية 
يف تعلم اللغة العربية واستثمارها استثمارا معرفيا فكراي يف ظل التقدم التكنولوجي والثراء  التعليمية

نظري على مفهوم اسرتاتيجية الصف املقلوب املعلومايت .كما حتاول هذه الدراسة الوقوف يف اجلانب ال
يف حتقيق  ،جيهي ، وبعدها الوقوف على أثر هذه االسرتاتيجية يف تفعيل دور الطالب بدور املعلم التو 

األهداف املنشودة يف تعليم اللغة العربية من العملية التعليمية التعلمية واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب 
يجية الصف املقلوب لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف حتقيق أهداف وتوصلت إىل أثر اسرتات

حتقيق اإلستفادة القصوى من التفاعل بني دروس النحو . اليت تربهن على أمهية هذه االسرتاتيجية يف 
واستثمار  ،وعلومها يف ظل التكنولوجيا والثراء املعلومات من جهة  ،املعلم والطالب يف تعليم اللغة العربية 

 .تعليمها ـ اللغة العربية ـ مشروعا معرفيا فكراي من جهة أخرى على مستوى املؤسسات التعليمية واجملتمعية

( واليت كانت بعنوان فاعلية منوذج التعلم املقلوب يف 2015سن ، هدفت دراسة )حكما 
معرفة مدى فاعلية  التحصيل واألداء ملهارات التعلم اإللكرتوين لدى طالب البكالوريوس بكلية الرتبية إىل

 . حتصيل وأداء  مهارات التعلم االلكرتوين لدى طالب البكالوريوس ابستخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب
 استخدام املنهج التجرييب ذو التصميم شبه التجرييب مع القياس القبلي والبعدي. وأما عينة الدراسة ومت

كلية الرتبية يف جامعة الباحة. ومت تقسيم العينة ( فرًدا من طالب املستوى الثالث ب115فتكونت من )
،مت تدريسها مقرر تطبيقات ( طالًبا 55ابلطريقة العشوائية إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية مكونة من )

( طالًبا، مت تدريسها 60التعلم اإللكرتوين ابستخدام منوذج التعلم املقلوب، وجمموعة ضابطة مكونة من )
لطريقة التقليدية. وأما أدوات الدراسة فتمثلت يف اختبار حتصيلي لقياس املفاهيم نفس املقرر، ولكن اب

اجلانب املعريف املرتبط أبداء املهارات العملية، وبطاقة مالحظة  املتعلقة ابلتعلم اإللكرتوين ابإلضافة إىل
قبل الباحث  لقياس بعض مهارات تطبيقات التعلم اإللكرتوين، وقد مت إعداد كافة أدوات الدراسة من

بني متوسط  إحصائية عند مستوى الداللة(α≤0.05)أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيلي وبطاقة مالحظة  درجات اجملموعتني

يه الدراسة من نتائج صيغت وبناًء على ما توصلت إل ،أداء املهمات، ولصاحل اجملموعة التجريبية
 ا: التوصيات واملقرتحات وكان من أمهه
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د تربوي تعتمد على خلق الوعي به من ـ إن نشر ثقافة استخدام هذا النموذج الرتبوي شأن أي جتدي1
خالل نشر املعلومات عنه. مث تنمية هذا الوعي والتشجيع على جتربته وتبنيه من خالل اسرتاتيجيات 

على الكلية التخطيط لتعزيز هذا الوعي لدى األساتذة من خالل نشر املعلومات خمططة. لذلك جيب 
 ش العملعن هذا النموذج من خالل الندوات واحملاضرات وور 

 .ـ تعزيز جتربة التعليم املقلوب لدى األساتذة بعقد الدورات التدريبية لتنمية املهارات الالزمة لتطبيقه2

ساعدة األساتذة لتلبية احتياجاهتم يف إعداد املواد التدريسية ـ العمل على إنشاء وحدة متخصصة مل3
 .اإللكرتونية

التعلم املقلوب يف مواد دراسية أخرى وألعداد أكرب من ـ إجراء دراسات حول توظيف منوذج 4
 . املفحوصني والكشف عن فاعليته يف خمرجات تعلم متنوعة

يد أي جوانب النموذج أكثر أتثريًا يف خمرجات ـ إجراء دراسات حول األسس النظرية والفلسفية لتحد5
 .التعلم املقصودة

ر استخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب ( واليت كانت بعنوان أث2015،)خليل  ةأكدت دراسو 
يف تنمية بعض مكوانت التعلم املنتظم ذاتيا واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف السادس االبتدائي 

عرف على أثر استخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب على بعض مكوانت واليت هدفت إىل  دراسة الت
املنهج شبه التجرييب  ات ؛ولتحقيق اهلدف استخدم الباحثالتعلم املنتظم ذاتيا واالجتاه حنو مادة الرايضي

اس االجتاه حنو الرايٌضات، وبطاقة مقابلة للتعرف على الفوائد يمقياس التعلم املنظم ذاات ومق واستخدم
( طالبا من طالب الصف السادس االبتدائي ،قسمت  18وقات التجربة ،وبلغ عدد أفراد العينة )ومع

( درست ابستخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب ، وجمموعة  9بة بلغ عدد أفرادها)العينة إىل جمموعة جترٌ 
وس من در  8أسابيع ومشلت  3(طالب درست ابلطريقة املعتادة، واستغرقت التجربة  9ضابطة بلغت)

 وحدة العمليات على الكسور االعتيادية وكانت أبرز النتائج كالتايل :

اتيا لدى الطالب جاءت وفق الرتتيب التايل) الدافعية األكادمية ـ أن مستوى مكوانت التعلم املنظم ذ1
 ."مرتفع" ، مراقبة الذات "متوسط " تكييف االسرتاتيجية " دون املتوسط "



 

 79   

املقلوب اجيابيا على االجتاه حنو مادة الرايضيات لدى طالب اجملموعة  ـ أثرت اسرتاتيجية الصف2
 .التجريبية

 والتدريبات اليت أجنزت لصاحل طالب اجملموعة التجريبية ـ توجد فروق بني عدد األنشطة3

رتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية ( واليت كانت بعنوان فاعلية اس2015،كما بينت دراسة )الزهراين 
تحصيل املعريف ملقرر التعليم اإللكرتوين لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك عبدالعزيز وهدفت مستوى ال

إىل التعرف على أثر اسرتاتيجية الصف املقلوب على مستوى حتصيل عينة من طالب  الدراسة احلالية
الرتكيب، التقومي(  كلية الرتبية حسب تصنيف بلوم للمهارات املعرفية)التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل،

اسة جبامعة امللك عبدالعزيز يف إطار مقرر التعليم االلكرتوين. ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت الدر 
احلالية املنهج شبه التجرييب، حيث مت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني أحدمها ضابطه مت تدريسها 

مبصادر الكرتونية للتعلم بعد احملاضرة  ابستخدام أسلوب احملاضرة التقليدي إضافة إىل تزويد الطالب
ستخدام مقاطع الفيديو التعليمي الرمسية، واألخرى جتريبية، مت تطبيق اسرتاتيجية الصف املقلوب عليها اب

الذي يتم تزويد الطالب به قبل وقت كاف من احملاضرة الرمسية، وجعل وقت احملاضرة الرمسي للنقاش 
ة الرئيس. وابستخدام اختبارات للمجموعات املستقلة، أشارت وتفاعل الطالب حول موضوع احملاضر 

املقلوب على مستوى حتصيل الطالب عند  النتائج إىل أنه ال يوجد أثر لتوظيف اسرتاتيجية الصف
مستويي التذكر والفهم )املستوايت املعرفية الدنيا(.  بينما كان هلذه االسرتاتيجية أثر على مستوى حتصيل 

وايت املعرفية العليا )التطبيق، والتحليل، والرتكيب، والتقومي(. وبناء على هذه النتائج، الطالب عند املست
ابستخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب اليت قد تساعد الطالب وخاصة يف املراحل  توصي الدراسة احلالية

يث يبدوا أن التعليمية املتقدمة، كاجلامعية والدراسات العليا، على تطوير مهارات معرفية عليا، ح
استخدام هذه االسرتاتيجية قد يتيح للطالب قضاء املزيد من الوقت يف التعلم والتحضري املسبق 

رات والدروس عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو املسجلة واليت مت تزويدهم هبا مسبقا. هذا للمحاض
رات التفكري العليا حلل بدوره قد يعطي وقت احملاضرة األصلي مزيدا من الثراء والنقاش واستخدام مها

 . املشكالت املرتبطة ابملوضوع بفاعلية أكرب من الطريقة التقليدية

( بدراسة عنواهنا أثر التعلم املعكوس يف تنمية التفكري االستقرائي لدى 2015قامت)محد هللا ،
ام طريقة طالبات الصف الثامن يف مادة قواعد اللغة العربية واليت هدفت خالهلا الكشف عن أثر استخد
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 التعلم املعكوس يف تنمية التفكري االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن يف مادة قواعد اللغة العربية يف
واشتملت عينة الدراسة على مدرسة واحدة من  واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب مدينة السلط

ت الشعبتني على جمموعيت الدراسة مث وزع ،املدارس احلكومية يف مدينة السلط مت اختيار شعبتني فيها
( طالبة لدراسة مادة 20وقد مشلت اجملموعة التجريبية على شعبة مكونه من ) .)جتريبية ،الضابطة (

( طالبة . تعرضت اجملموعتان 20قواعد اللغة العربية ابلتعلم املعكوس ، وتتألف اجملموعة الضابطة من )
سة إىل نتائج أمهها وجود أثر ذو داللة إحصائية عند الختبار استقرائي قبلي وبعدي وتوصلت الدرا

  . الستخدام التعلم املعكوس يف تنمية التفكري االستقرائي  (α≤0.05) توى الداللةمس

أثر استخدام التعلم املعكوس يف حتصيل واليت كانت بعنوان ( 2015،)املشين  استقصت دراسة
واليت هدفت معرفة أثر استخدام التعلم  بداعيطلبة الصف السابع يف مادة العلوم ويف تفكريهم اإل

استخدم الباحث اختبارا ، يف حتصي طلبة الصف السابع يف مادة العلوم ويف تفكريهم االبداعياملعكوس 
استخدم املنهج  ولتحقيق أهداف الدراسة ،حتصيليا واختبار تورانس للتفكري اإلبداعي الصورة اللفظية 

بع األساسي ( طالبا وطالبة من طلبة الصف السا57قصدية تكونت من ) تم اختيار عينةف شبه التجرييب
( طالبا وطالبة ، مت تدريسها 30مت توزيعهما عشوائيا لتمثل أحدمها اجملموعة التجريبية وعدد أفرادها ) ،

 ،( طالبا وطالبة 27الوحدة املختارة من العلوم ابستخدام اسرتاتيجية التعلم املعكوس ومتثل األخرى )
ق ذات دالة إحصائيا عند مستوى عد تطبيق أدوات الدراسة أظهرت نتائج الدراسة وجود فرو وب

بني متوسطات درجات طلبة الصف السابع األساسي يف اختبار التحصيل لصاحل   (α≤0.05)الداللة
  .اجملموعة التجريبية

دمج والتعلم ( واليت كانت بعنوان أثر اسرتاتيجييت التعلم امل2016وأكدت دراسة )الشكعة ، 
ادة العلوم ومقدار احتفاظهم ابلتعلم وهتدف هذه الدراسة يف حتصيل طلبة الصف السابع يف م املعكوس

يف  إىل قياس أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم املدمج يف التحصيل املباشر واملؤجل لطلبة الصف السابع
 التحصيل املباشر واملؤجل لطلبة الصف س أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم املعكوس يفامادة العلوم وقي
وم ولتحقيق هذه األهداف استخدم املنهج شبه التجرييب وقامت الباحثة ببناء اختبار السابع يف العل

( طالبا من طالب ذكور الطيبة اإلعدادية 133حتصيلي مت التحقق من صدقه وثباته بلغ أفراد الدراسة )
ائج وزعت على جمموعة ضابطة وجمموعتني جتريبيتني  أظهرت نتت ،الثانية واختريت ابلطريقة القصدية 
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بني متوسطات درجات الطالب  (α=0.05)الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
يف اختبار التحصيل يف مادة العلوم لصاحل اجملموعتني التجريبيتني ولصاحل طالب اجملموعة اليت تعلمت 

 . التعلم املعكوس املدمج مقارنة بطلبة اجملموعة اليت تعلمت ابسرتاتيجيةابسرتاتيجية التعلم 

 هتمت ابلتفكري االبداعي ومهاراتهاثلثا : دراسات ا 

 Greative Thinking")واليت كانت بعنوان  (Richie and Eduwards:1996)هدفت دراسة 

Instruction for Aboringinal Children ". Learning And Instruction) إىل معرفة أثر تدريس عشرين
درساً من دروس برانمج كورت لعينة من الطلبة االسرتاليني األصليني على تفكريهم اإلبداعي وحتصيلهم 
الدراسي يف الرايضيات . واستخدم الباحثان املنهج التجرييب ، ولتحقيق ذلك اهلدف اختار الباحثان 

ل من بني فصول الصف السابع يف مخس مدارس فصو  عينة دراستهما ابلطريقة التقليدية فشملت ستة
جبنوب اسرتاليا، وقد مت تقسيم العينة إىل جمموعتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية استخدم معلموها 

درساً من دروس الربانمج. وألغراض الدراسة قام الباحثان بتطبيق  20برانمج كورت يتم تدريس الطالب 
هي اختبار القدرة املدرسية الذي أعده اوتس ولينون، و اختبار تور :-س عدد من االختبارات و املقايي

كاختبار  ( B) كاختبار قبلي والصورة( A) حيث استخدم الصورة ( TTCT) انس للتفكري االبداعي
، استبيان القدرة -استبيان التفكري التعاوين  (SCAT)  مقياس تفكري الذات لدى املفكرين  -بعدى، 

اختبارات التحصيل املدرسي يف اللغة والرايضيات و الدراسات   (IARG)ذهينعلى التحصيل ال
االجتماعية، و استخدم الباحث حتليل التباين، وحتليل التباين املتعدد كمعاجلات إحصائية، وتوصل 
الباحثان إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية ومتوسط 

موعة الضابطة يف القدرات اإلبداعية اليت يقيسها اختبار تورانس لصاحل طلبة اجملموعة اجمل درجات طلبة
 . التجريبية

 Varieties of Creativity):واليت كانت بعنوان(Ham,2000)هدفت دراسة هـامكما 

Investigating the Domain- Specificity of Creativity in Young Children" The University of 

Nebraska- Lincoln, USA.)   إىل التحقق من مهارات التفكري اإلبداعي لدى األطفال واألداء اإلبداعي
يف جمال )اللغة، والفن، والرايضيات( لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية يف الوالايت املتحدة 

نهج التجرييب استخدم امل ( طفل وطفلة، واستخدم الباحث109األمريكية، وقد بلغت عينة الدراسة )
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تبار ولش وكوجن لقياس قدرات التفكري اإلبداعي عند األطفال، وتوصلت الدراسة إىل اختالف اخ فيه
أداء األطفال يف اجملاالت السابقة )اللغة، والفن، والرايضيات( ابختالف قدراهتم اإلبداعية، فاألطفال 

طفال ذوي التفكري اجملاالت السابقة على عكس األذوي التفكري املرتفع لديهم مهارات إبداعية عالية يف 
 اإلبداعي املنخفض.

( بعنوان اثر استخدام االسلوب البنائي يف حتصيل الطلبة 2001كما هدفت  دراسة حممود )
وتنمية التفكري الناقد إىل التعرف على أثر استخدام األسلوب البنائي يف خمترب العلوم يف حتصيل الطالب 

اختبار حتصيلي يف مادة  واستخدم الباحث .نهج التجرييبوكان منهج الرسالة امل .ديهموتنمية التفكري ل
وأظهرت نتائج الدراسة اىل وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى . العلوم واختبار التفكري الناقد

 توصل. كما ( يف متوسطات حتصيل الطالب قبل التدريس ابألسلوب البنائي  وبعده0.05الداللة )
( يف متوسطات اداء الطالب يف اختبار 0.05صائية عند مستوى )إىل وجود فروق ذات داللة اح

مما يشري إىل إىل فعالية كبرية لألسلوب البنائي  ،التفكري الناقد قبل التدريس ابألسلوب البنائي وبعده 
التفكري لدى وأوصت الدراسة إىل ضرورة تنمية مهارات . يف حتصيل الطالب وتنمية التفكري لديهم

  . مادة العلومالطالب من خالل 

م منوذج التعلم البنائي والتعلم ( واليت كانت بعنوان أثر استخدا2002وأكدت دراسة اخلميسي )
ابالستقبال ذي املعىن يف تنمية التحصيل ومهارات عمليات والعلم والتفكري االبتكاري لدى تالميذ 

ستخدام منوذج التعلم البنائي ذه الدراسة هدفت إىل معرفة االصف اخلامس االبتدائي يف مادة العلوم ه
والتعلم ابالستقبال ذي املعىن يف تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم والتفكري االبتكاري لدى 

واستخدمت . وكان منهج الدراسة هو املنهج التجرييب. تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة العلوم
وكان . تعلم واختبار القدرة على التفكري االبتكاريلي واختبار مهارات عمليات الالباحثة اختبار حتصي

من أهم النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية 
التجريبية  األوىل وتالميذ اجملموعة التجريبية الثانية وذلك يف االختبار  التحصيلي البعدي لصاحل اجملموعة

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط درجات تالميذ اجملموعة التجريبية األوىل  ال . بينمااألوىل
ال توجد فروق ذات داللة . وتالميذ اجملموعة التجريبية الثانية وذلك يف اختبار  مهارات العلم البعدي

ة الثانية وذلك  وتالميذ اجملموعة التجريبياحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية األوىل
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وأوصت الدراسة على ضرورة تضمني مهارات التفكري . يف اختبار القدرة على التفكري االبتكاري البعدي
 االبتكاري يف مناهج العلوم للصف اخلامس االبتدائي .

حصيل ( بعنوان اثر اسرتاتيجية )فكر زاوج شارك ( يف الت2003أيدت دراسة لطف هللا )
فعية اإلجناز لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي املعاقني بصراي وهدفت هذه والتفكري االبتكاري ودا

الدراسة إىل معرفة أثر اسرتاتيجية ) فكر ..زواج ..شارك ( يف التحصيل والتفكري االبتكاري ودافعية 
 . وكانتاملنهج التجرييب راسة.اتبعت الداإلجناز لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي املعاقني بصراي

اختبار ،  اختبار حتصيليوهي:  مجيع األدوات بطريقة برايل ()الباحثة  من إعداد األدوات املستخدمة
وتوصلت الدراسة إىل أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصاحل تلميذات اجملموعة . التفكري االبتكاري

اسة بضرورة االهتمام بتنمية اجملموعتني كبري وأوصت الدر  التجريبية كما أن حجم أتثري االسرتاتيجية بني
 التفكري االبتكاري وضرورة االعتماد على اسرتاتيجيات حديثة يف تنميته.

( واليت كانت بعنوان فاعلية برانمج مقرتح لتنمية كفاايت تعليم 2003واتفقت دراسة املشريف )
ويل االهتمام يف ض األطفال واليت هدفت  إىل حتالتفكري اإلبداعي لدى الطالبات واملعلمات بكلية راي

مرحلة رايض األطفال من التعليم التلقيين الذي يعتمد على حشو املعلومات إىل التعليم اإلبداعي الذي 
يعتمد على التفكري وطرق مواجهة املشكالت وتقدمي احللول اإلبداعية هلا ، وذلك ملا لقدرات التفكري 

، وما ميكن أن يتولد عن هذه القدرات من  وير اجملتمع احلديث وازدهارهاإلبداعي من دور هام يف تط
أفكار أصيلة وحلول جديدة للمشكالت اليومية لألفراد واجملتمع واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي 
يف هذا البحث كما استخدمت األدوات اآلتية اختبار حتصيلي يف كفاايت تعليم التفكري اإلبداعي 

إلبداعي واختبار التفكري اإلبداعي لطفل مرحلة رايض أداء كفاايت تعليم التفكري اوبطاقة مالحظة 
األطفال وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة خلصت النتائج اليت مت التوصل إليها يف البحث احلايل 

لها إىل إىل أمهية تدريب الطالبات املعلمات على كفاايت تعليم التفكري اإلبداعي وتشري النتائج يف جمم
وأوصت الدراسة إىل إعادة تنظيم . قرتح يف تنمية كفاايت تعليم التفكري اإلبداعيفاعلية الربانمج امل

 . حمتوى برانمج إعداد معلمة رايض األطفال يف ضوء قائمة كفاايت تعليم التفكري اإلبداعي

يني املتفوقني ( بعنوان القدرات اإلبداعية لدى التالميذ اليمن2006كما بينت دراسة النونو)
هنم العادين يف الصف السادس من مرحلة التعليم األساسي أبمانة العاصمة اليت هدفت إىل دراسياً وأقرا
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معرفة مستوى القدرات اإلبداعية لدى التالميذ املتفوقني دراسياً مقارنة أبقراهنم التالميذ ذوي التحصيل 
صف السادس ( تلميذ وتلميذة من ال224من)الدراسي العادي من اجلنسني، وقد تكونت عينة الدراسة 

اختبار تور انس  املنهج شبه التجرييب واستعملت األساسي يف أمانة العاصمة، واستخدمت الباحثة
يف منو قدرات التفكري  للتفكري اإلبداعي، وقد أسفرت النتائج عن ظهور فروق ذات داللة إحصائية

بداعي عند التالميذ ة تناولت مهارات التفكري االومن خالل ما مت عرضه من دراسات سابق اإلبداعي.
وعالقة هذه املهارات مبتغريات التحصيل الدراسي والذكاء، وما خرجت به من نتائج اختلفت وتباينت 
حسب طبيعة أهدافها إال أن معظم هذه الدراسات أثبتت وجود عالقة ارتباطيه بني التفكري اإلبداعي 

ما تبني قلة الدراسات اليت جُترى ات األخرى مع هذه النتيجة، كوالتحصيل رغم اختالف بعض الدراس
عي لدى يف اجلمهورية اليمنية واليت ختتص إبجياد العالقة  بني التحصيل الدراسي ومهارات التفكري اإلبدا

وقد أفادت الدراسات السابقة الباحثني يف تعميق الرؤية النظرية بشأن موضوع طالب املرحلة اإلعدادية. 
 دراسة، أو منهجية الدراسة وإجراءاهتا.  سة سواء ما يتعلق أبدبيات الالدرا

( بعنوان أثر التعلم النشط يف تنمية التفكري االبتكاري 2009 -1430أكدت دراسة الزايدي )
والتحصيل الدراسي مبادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث املتوسط ابملدراس احلكومية مبدينة مكة 

أثر التعلم النشط يف تنمية التفكري االبتكاري لدى الدراسة إىل الكشف عن  املكرمة وهدفت هذه
طالبات الصف الثالث املتوسط كما هدفت إىل معرفة أثر التعلم النشط يف التحصيل الدراسي لدى 
طالبات الصف الثالث املتوسط ومعرفة مدى العالقة االرتباطية بني التفكري االبتكاري والتحصيل 

وكان منهج الدراسة منهج شبه التجرييب  ،الصف الثالث املتوسطادة العلوم لدى طالبات الدراسي يف م
نتائج  . وأثبتتاختبار تورانس للتفكري االبتكاري واختبار التحصيل الدراسي . استخدمت الباحثة

دة الدراسة من وجود أثر اجيايب للتعلم النشط يف تنمية التفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي يف ما
وأوصت ، لصف الثالث املتوسط ووجود عالقة ارتباطية  بني التفكري والتحصيلالعلوم لدى طالبات ا

 :الدراسة إىل ما يلي

 ـ االهتمام بتنمية التفكري االبتكاري يف تدريس العلوم وذلك ابستخدام التعلم النشط 

 ري لدى الطالبات ـ تضمني حمتوى مقررات العلوم مشكالت تساهم يف تنمية التفكري االبتكا
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 يم موقع التعلم النشط على اإلنرتنتـ تصم

فاعلية برانمج مقرتح قائم على  واليت كانت بعنوان (2010هدفت دراسة عبدالعليم )
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية التفكري االبتكاري والقدرة على حل املشكالت الرايضية لدى 

قرتح قائم على اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف فة مدى فاعلية برانمج مإىل معر   تلميذ املرحلة االبتدائية
تنمية التفكري االبتكاري والقدرة على حل املشكالت الرايضية لدى تلميذ املرحلة االبتدائية واستخدمت 

 ( تلميذًا وتلميذة من تالميذ املرحلة االبتدائية 60املنهج التجرييب وتكونت عينة الدارسة من عدد ) 
دمت الباحثة اختبار التفكري االبتكاري يف الرايضيات واختبار حل املشكالت مبحافظة القاهرة واستخ

وقد متثلت أهم نتائج هذه الدراسة يف فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية التفكري اإلبداعي  الرايضية.
يف اختبار التفكري وكذلك يف حل املشكالت الرايضية ، وتفوق اجملموعة التجريبية على الضابطة 

 تكاري والقدرة على حل املشكالت.االب

أثر برانمج مقرتح يف الرايضيات املدرسية واليت كانت بعنوان ( 2011) حسبوكما هدفت دراسة 
على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي واألداء التدريسي واالجتاه حنو مهنة تدريس الرايضيات لدى 

إىل بناء برانمج يف الرايضيات املدرسية و حتديد أثر  اهات املعاصرةطالب كليات الرتبية يف ضوء االجت
الربانمج يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب املعلمني ، األداء التدريسي للطالب املعلمني 
داخل الفصول، إكساب الطالب املعلمني اجتاهات موجبة حنو مهنة تدريس الرايضيات. وقد استخدم 

عينة الدراسة من طالب الفرقة الرابعة قسم الرايضيات )عام( من طالب كلييت تجرييب، وكانت املنهج ال
الرتبية )جامعة عني مشس وحلوان (. وكانت أدوات الدراسة )اختبار حتصيلي يف وحدة احملددات 

مهنة  مقياس االجتاه حنو -اختبار مهارات التفكري اإلبداعي يف الرايضيات  -واملصفوفات وتطبيقاهتا 
قد متثلت أهم نتائج هذه داء التدريسي للطالب املعلمني(.بطاقة مالحظة األ -رايضيات تدريس ال

الدراسة يف أن الوحدة املختارة هلا أثرها يف زايدة حتصيل جمموعة التجربة وإكساهبا اجتاهات موجبة حنو 
وإمناء فصول الدراسية مهنة تدريس الرايضيات وحتسن األداء التدريسي للطالب املعلمني داخل ال

 هارات التفكري اإلبداعي لديهم .م

فاعلية استخدام منوذج دورة التعلم يف واليت كانت بعنوان ( 2011كما اتفقت دراسة مبارك )
تدريس الرايضيات يف تنمية التحصيل ومهارات التفكري اإلبداعي لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي 
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ىل التعرف على مدى فاعلية استخدام منوذج دورة التعلم اليت هدفت إيت والابململكة العربية السعودية 
يف تدريس الرايضيات يف تنمية التحصيل ومهارات التفكري اإلبداعي لدى تالميذ الصف اخلامس 
االبتدائي ابململكة العربية السعودية واستخدم املنهج التجرييب يف الدراسة  وأعد اختباراً حتصيلياً واختباراً 

( تلميذا مبدرسة تبالة 64اعي من إعداد الباحث وكانت عينة الدراسة من عدد )التفكري اإلبد يف
االبتدائية مبنطقة بيشة التعليمية ابململكة العربية السعودية.وقد متثلت أهم نتائج هذه الدراسة يف أن 

 عي.التفكري اإلبدااستخدام منوذج دورة التعلم اخلماسية ساهم بشكل فعال يف تنمية كل من التحصيل و 

( واليت كانت بعنوان فاعلية استخدام منوذج توليفي مقرتح لتنمية 2011وأكدت دراسة سرور )
 (NAGC)التفكري اإلبداعي يف الرايضيات لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي يف ضوء معايري 

 (NAGC)ضوء معايري   الرايضيات يفهدفت الدراسة إىل التعرف على فاعلية تنمية التفكري االبداعي يف
تلميذة ابلصف التاسع األساسي مبدينة صحار بسلطة عمان، مت  60وقد تكونت عينة الدراسة من 
 تلميذة واليت استخدمت فيها املنهج التجرييب. 32تلميذة، وضابطة  28تقسيمها إىل جمموعتني: جتريبية 

للنموذج املقرتح يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي فعال وقد متثلت أهم نتائج هذه الدراسة يف وجود أثر 
 يف الرايضيات.

         يف اململكة العربية السعودية   املرحلة املتوسطةخبصائص طالب  رابعا : دراسات اهتمت
( واليت كانت بعنوان مشكالت املراهقات اإلجتماعية والنفسية 2004هدفت دراسة )العبدالكرمي ،

ية على عينة من الطالبات السعودايت يف املرحلة املتوسطة يف املدارس احلكومية ة وصفوالدراسية دراس
التأخر الدراسي( (إىل التعرف على املشكالت االجتماعية والنفـسية والدراسـية يف مدينة الرايض 

، للمراهقات السعودايت يف مدينة الرايض، وقد تفرع من هذا اهلـدف العام عدد من األهداف الفرعية
التعرف على املشكالت االجتماعية للمراهقات السعودايت يف مدينة الريـاض - 1 :كاآليت  وهي

التعرف على املشكالت النفسية ، و )العالقات األسرية، العالقات مع مجاعة الرفاق، التمرد على السلطة)
على  لتعرفا، و   )اخلوف، اخلجل، االنطواء، العدوانية(للمراهقات السعودايت يف مدينة الرايض 

املشكالت الدراسية )التأخر الدراسي( للمراهقات السعودايت يف مدينة الرايض )صعوبة املواد الدراسية، 
، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف هذه الدراسة ، وكانت نتائج  )احلصول على درجات ضعيفة

  :املشكالت النفسية



 

 87   

علمة والتحاور العلين معها يف احلصة الدراسية ال املتتمتع املراهقة بصحة نفسية جيدة متكنها من سؤ - 1
أما حوايل ربع ،  (%22.9)أما نسبة املراهقات احملايدات فقد بلغـت ، (%50.9)بنسبة 

  .يعانني من مشكلة اخلجل اليت متـنعهن من املناقشة واحلوار يف الفصل (%25.3)العينة

الكبار دون تـردد أو تلعـثم حيث بلغت ث مع التحاور وتبادل احلدي متلك املراهقة القدرة على- 2
عندما يتبادلن احلديث  والتلعثمبلغت نسبة املراهقات الالتـي يـتملكهن التـردد ،  (%57.9)نسبتهن 

 . (%20.4)مع الكبار 

تتمتع املراهقة بروح اجتماعية متكنها من التفاعل مع اآلخرين فهي ال ترغب يف اجللوس مبفردها - 3
أما نسبة الاليت يفضلن اجللـوس منفردات فهي نسبة قليلة ، (%67.3)تهن حيث بلغت نسب

(13,3%) . 

  (%74.5)املراهقات جيدن راحة ومتعة يف تبادل احلديث مع اآلخرين حيث بلغت نـسبتهن - 4 
أما املراهقات الاليت يعانني من مشكلة االنطواء املتمثلـة فـي عـدم الرغبة يف احلديث نسبتهن قليلة ،
(9.5%.) 

 (%51.7)املراهقة تتحلى أبخالق عالية فهي ال تتلفظ بكالم غري الئق عندما تغضب بنسبة - 5 
ال يستطعن متالك ذواهتن ( % 22) وأقل من ربع العينة، (%25.6)أما نسبة احملايدات فقد بلغت ،

  .عند الغضب

شاكسة التـي تعرقل سري التعليم املراهقات جدايت يف رغبتهن يف التعليم فهن ال يعجنب ابلطالبة امل- 6
وأكثر من ربع العينة  ، (%62.7)من خالل مقاطعة املعلمة أثناء الدرس حيث بلغـت نـسبتهن 

  .ا للدرسيرغنب يف مقاطعة املعلمة أثناء شرحه  (28,5%)

 ،( %58.8)تتحلى املراهقة ابلشجاعة فهي ال تشعر ابخلوف بشكل دائم حيث بلغت نـسبتهن - 7
 . (%14.1)بة املراهقات الاليت يتملكهن اخلوف ويسيطر علـيهن بـشكل دائم فقد بلغت ا نسوأم
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قة يف حاجة فاملراه ، (%58.2ختاف املراهقات من فقدان املقـربني هلـن حيـث بلغـت نـسبتهن - 8 
ت وبلغ ،توعيته وتوضيح ماهية احلياة هلا 113إىل ختليصها من مشاعر اخلوف املسيطر عليها من خالل 

 ( .%21.4)نسبة املراهقات الاليت ال يعانني من اخلوف من فقدان األحباء 

( واليت كانت بعنوان تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة 2009، هدفت دراسة )العيسي 
توسطة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية مبحافظة القنفذة إىل حتديد القيم األخالقية الالزمة امل

ملرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية مبحافظة القنفذة والتعرف على أساليب لطالب ا
مية ، كما هدفت الدراسة ومن خالل وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسال ،تنميتها يف الرتبية اإلسالمية 

ظر معلمي إىل التعرف على مدى إكتساب طالب املرحلة املتوسطة لبعض تلك القيم من خالل وجهة ن
الرتبية اإلسالمية مث معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف حماور االستبانة تعزى ملتغريات 

الدورات التدريبية ( وقد استخدم  ،سنوات اخلربة  ،التخصص  ،الدراسة التالية: )املؤهل الدراسي ونوعه 
مت  ،( عبارة 67راسة إستبانة تتألف من ) الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي وكانت أدوات الد

( 64( فردا من معلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة مبحافظة القنفذة ل )161تطبيقها على )
 صل الباحث إىل عدد من النتائج كان أمهها ما يلي:مدرسة متوسطة وقد تو 

اخللقية )بر الوالدين ( املرتبة األوىل  ـ يف احملور األول أمهية القيم األخالقية للطالب احتلت القيمة1
بينما )الشورى ( جاءت يف املرتبة  ،( ودرجة أمهية كبرية %76.4( ونسبة مئوية)2,75مبتوسط يعادل )

 ( ودرجة أمهية متوسطة .%41.30( ونسبة مئوية )1.99ألخرية ( مبتوسط يعادل )الثانية والعشرين )ا

ة لتنمية القيم األخالقية احتل )األسلوب ( احلرص على أتدية الصالة ـ يف احملور الثاين األساليب املناسب2
( %91.30( ونسبة مئوية )2.90مجاعة مع التالميذ يف مصلى املدرسة املرتبة األوىل مبتوسط يعادل )

ودرجة أمهية كبرية ، بينما )مشاركة التالميذ يف تقييم املعلمني ( جائت يف املرتبة الثالث والعشرون 
 ( ودرجة أمهية ضعيفة .%39.10( ونسبة مئوية )1.95ومبتوسط يعادل ) األخرية

حتل ا ،ـ يف احملور الثالث مدى اكتساب القيم األخالقية لدى الطالب من خالل األفعال السلوكية 3
الفعل السلوكي )يظهر التلميذ االحرتام والتقدير والطاعة لوالديه عند احلديث عنهم ويثىن عليهم ( 

( %47.20( ونسبة مئوية )2.35ل قيمة )برالوالدين ( املرتبة األوىل مبتوسط يعادل )والذي يدل ع
صواهبا قبل القيام هبا (  بينما ) يعرض التلميذ أموره وأعماله على املختص ملعرفة ،ودرجة أمهية كبرية 
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( 1.49)والذي يدل على قيمة ) الشورى ( جاء يف املرتبة الثاين والعشرون األخرية مبتوسط يعادل 
 ( ودرجة أمهية ضعيفة.%43.20ونسبة مئوية )

ـ كشفت الدراسة أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف معدالت استجابة أفراد عينة الدراسة على 4
 ،سنوات اخلربة  ،التخصص  ،االستبيان تعزى إىل متغريات الدراسة )املؤهل العلمي ونوعه مجيع حماور 

 عدد الدورات التدريبية (.

القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احلديث ( واليت كانت بعنوان 2010 ،وأكدت دراسة )القرشي
شرفني الرتبويني ومعلمي الرتبية للصف الثالث املتوسط ومدى تعزيز املقرر هلذه القيم من وجهة نظر امل

ن عليها مقرر التعرف على القيم اإلسالمية املتضمة وقد هدفت الدراسة إىل اإلسالمية مبحافظة جد
التعرف على القيم اإلسالمية اليت جيب أن تنعكس يف حمتوى مقرر و  ،  احلديث للصف الثالث متوسط
ي القصور ابلكتاب فيما يتعلق بتنميته للقيم إلقاء الضوء على نواحو  ، احلديث للصف الثالث متوسط

عزيز القيم اإلسالمية لتالميذ تقدمي بعض التوصيات اليت ميكن أن تساعد على رفع درجة ت، و  اإلسالمية
الوصفي كما اعتمد وقد استخدمت الباحثة املنهج  ، الصف الثالث متوسط يف اململكة العربية السعودية

يلة أساسية جلمع املعلومات والبياانت من عينة الدراسة كما استخدم على االستبانة اليت أعدها كوس
قيم ذكرت مرتني وهي: ( 5يوجد )الدراسة كما يلي  وكانت نتائج استمارة حتليل حمتوى ملقرر احلديث

قيم ذكرت ( 3هناك ) ،( %3.57)الكرم، غض البصر، وكال منها بنسبة  ،الوفاء، صلة الرحم، الطاعة
يوجد قيمة واحدة ذكرت  ،( %5.36( ةالتوحيد، احلياء، الرمحة، وكال منها بنسبثالث مرات وهي: 

ولوحظ وجود قيمة واحدة ذكرت ست  ،( %7.14)نسبة اربع مرات وهي: بر الوالدين، وكانت ب
يوجد قيمة واحدة ذكرت سبع مرات وهي:  ،( 10.71)مرات وهي: إقامة العبادات، وكانت بنسبة 

قيمة مل تذكر يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط (  11يوجد ) (%12.50(العفة، وكانت بنسبة 
ل، الشورى، األمانة، التواضع ، التقوى، حسن الظن يف :العدل، الشجاعة، اإليثار، العفو، العم وهي
وهذه  قيمة(  21قيمة واستجابة بدرجة متوسطة على )(  20هناك استجابة بدرجة كبرية على )، اهلل

وهذا يشري إىل أن دور مقرر احلديث (3.20)االستجاابت جعلت قيمة املتوسط احلسـايب العـام يسـاوي
وجود فروق ذات داللة  ، الميذ الصف الثالث املتوسط كان بدرجة متوسطةيف تعزيز القيم اإلسالمية لت

 ،( ابت تبعا ملتغري نوع العمل وكانت الفروق لصاحل )مشرف تربويإحصائية بني متوسطات االستجا
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت جمتمع الدراسة بسبب اختالف سنوات 
 )سنة فأكثر 21وكانت الفروق لصاحل )من  ( سنة فأكثر 21سنة( و )من  20 – 16اخلربة بني )من 

. 

دور مقرر العلوم يف تنمية املهارات ( واليت كانت بعنوان 2012كما هدفت دراسة )الزنيدي،
حتديد املهارات احلياتية الالزمة لطالبات املرحلة املتوسطة  إىل  احلياتية لدى طالبات املرحلة املتوسطة

توى مقرر العلوم للصف األول املتوسط لتعرف مدى احتوائه احلياة نحتليل حم ،و قرر العلوماملرتبطة مب
التعرف إىل دور مقرر العلوم يف تنمية املهارات احلياتية لدى  و ،  لطالبات املرحلة املتوسطةالالزمة 

وى مقرر العلوم املنهج الوصفي التحليلي وحتليل حمتواستخدمت الباحثة  ، طالبات املرحلة املتوسطة
يت أداة حتليل للصف األول املتوسط ، وقد أعدت الباحثة قائمة ابملهارات احلياتية، وعلى ضوئها بن

 ( طالبة 118) على عينة الدراسة وعدد أفرادهاللمهارات احلياتية  احملتوى، مث صممت الباحثة اختبار
 : عن النتائج اآلتيةوقد أسفرت الدراسة  مت حتليلها إحصائياو ، مث مجعت البياانت 

 68فصليه إىل )وصلت نسبة توافر املهارات احلياتية يف مقرر العلوم للصف األول املتوسط بـ 1
 . نسبة متوسطة عدوهي تـ%)

من خالل التحليل  تفاوتت نسب توافر املهارات احلياتية يف املقرر بشكل ظهر واضحا  ـ2
فقد بلغت نسبة  االجتماعيةاملهارات  أما  (%83.09)مهارات النمو الشخصي يف املقررحيث بلغت 

 (%1.61)توافر املهارات احلياتية البيئية يف املقرربينما كانت نسبة (  %14.33) توافرها يف املقرر
وتنعدم نسبة توافر املهارات الصحية ( %0.81)وأتيت املهارات الوقائية أبقل نسبة توافر يف املقرر وهي 

 . متاما

حيث %( 80لطالبات يف اختبار املهارات احلياتية إىل مستوى اإلتقان )مل يصل اكتساب اـ 3
 دا.وهي نسبة منخفضة ج (%31.46)توسط درجات الطالبات وصلت النسبة املئوية مل

( واليت كانت بعنوان العوامل املؤثرة يف رسوب بعض طالبات 2017وأكدت دراسة )العليان،
مدينة عنيزة واليت هدفت إىل التوصل إىل كل من : العوامل املرحلة املتوسطة يف املدارس احلكومية يف 

 ،كلة الرسوب يف املدارس املتوسطة احلكومية للبنات يف مدينة عنيزة األسرية واالجتماعية املسببة ملش
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العوامل االقتصادية املسببة ملشكلة الرسوب يف املدارس املتوسطة احلكومية للبنات يف مدينة عنيزة،العوامل 
درسية العوامل امل،املسببة ملشكلة الرسوب يف املدارس املتوسطة احلكومية للبنات يف مدينة عنيزة الشخصية

واقرتاح بعض االجراءات ،املسببة ملشكلة الرسوب يف املدارس املتوسطة احلكومية للبنات يف مدينة عنيزة
وقد استخدمت ،مدينة عنيزةملواجهة مشكلة الرسوب  يف املدارس املتوسطة احلكومية املتوسطة للبنات يف 

أهم العوامل املؤدية إىل رسوب وتوصلت الباحثة إىل أن  ،الباحثة املنهج الوصفي يف هذه الدراسة 
 ،( %4.27الطالبات هي العوامل التالية : عدم اهتمام األسرة بصحة الطالبة اجلسمية والنفسية )

كثرة املشكالت األسرية ، وأثرها   ،( %4.23مصاحبة رفيقات السوء مما يشغل الطالبة عن دراستها )
أو زواج الوالد  ،أو موت أحد الوالدين  ،التفكك األسري كالطالق ،( %4.2السليب على الطالبة )

( ، إصابة الطالبة ببعض األمراض النفسية كاالكتئاب والرهاب االجتماعي %4.18من زوجة أخرى )
( ، قلة اهتمام %4.1الل العام الدراسي )كثرة تغيري املعلمات خ  ،( %4,15واخلجل املرضي ) ،

( ، %4.05الوالدين يف التعامل مع الطالبة )قسوة  ،( %4.07الوالدين مبستوى الطالبة الدراسي )
انشغال الطالبة عن الدراسة ابملنتجات التقنية  ،( %4ضعف ذكاء الطالبة وضعف حتصيلها الدراسي )

مهية جند أن مجيع العوامل اليت تقع يف احملور االجتماعي وابلنظر للعوامل السابقة األكثر أ ،( 3.9%)
 ،( %4.1غيري املعلمات خالل العام الدراسي( مبتوسط حسايب )، والشخصي ماعدا العامل ) كثرة ت
 وهو عامل ضمن العوامل املدرسية.

 :الدراسات السابقة  مناقشة

به ونقاط اختالف ومواضع ميكن اتضح للباحثة بعد استعراض الدراسات السابقة أن هناك نقاط تشا
الباحثة من الدراسات السابقة يف اإلطار النظري االستفادة منها يف الدراسة احلالية حيث استفادت 

 للدراسة وإجراءات الدراسة وأدواهتا.

الدراسات السابقة اليت اهتمت ابسرتاتيجيات التعلم النشط أحد عشر دراسة ممتدة  إطار يف
م وكانت هذه الدراسات ثرية من حيث حمتوى اإلطار النظري 2013عام م وحىت  1999منذ عام 

واستخدمت االختبارات التحصيلية كأداة وهي ما أتفق مع دراسة الباحثة  .واستخدمت املنهج التجرييب
وهي ما تود الباحثة التوصل إليه من خالل  تجريبيةلصاحل األفراد اجملموعة الكانت النتائج إجيابية احلالية و 

 . تطبيق العملي هلذه الدراسةال
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أما يف الدراسات السابقة اليت اهتمت بدراسة اسرتاتيجية الصف املقلوب فقد حصلت الباحثة 
الباحثة يف  افادتحديثة و  دت تع( وهي دراسا2016( وحىت عام )2012على دراسات من عام) 

الصف املقلوب يف  ( واليت هدفت إىل تقصي أثر2012بدراسة )جونسون ورينر، بدءاً  .دراستها
التحصيل على الطلبة واملعلمني واستخدما املنهج شبه التجرييب ولكن ألن الباحثان مل يقوما ابلتدريس 

وأيضا قصورهم يف الكفاايت اإلبداعية   ،هذه الدراسة بنفسيهما وأوزعوه ملعلمني خمتلفني مل يؤمنوا بفاعلية
( 2013،وكذلك دراسة )هويل  ،ون حتقيق اهلدفوالرغبة الفردية أدى إىل ظهور عدم حتسن  حالت د

مل تظهر نتيجة جوهرية وذلك كما تعتقد الباحثة أنه مل تكن األدوات مكتملة ومتضحة كما هي اآلن 
( 2013،ملتابعة كانت من اآلابء فقط بينما كانت دراسة )جونسون يف الصف املقلوب أيضا التقييم وا

( اليت 2014،لتحليل الكمي والنوعي وايضا دراسة )البلوشية اليت أدهتا الباحثة بنفسها واستخدمت ا
لصاحل اجملموعة التجريبية واتفقت  ناستخدمت املنهج التجرييب كال الدراستني خرجت بنتيجة إجيابية

( واليت استخدمت مجيعها 2015( ودراسة )الزهراين ،2015،(ودراسة )خليل2015،دراسة )الطيب 
(  2015،هم إىل نتيجة إجيابية لصاحل اجملموعة التجريبية   ودراسة )محدهللا املنهج التجرييب توصلوا مجيع

ريبية اليت استخدمت اختبار استقرائي قبلي وبعدي وتوصلت أيضا إىل نتيجة إجيابية لصاحل اجملموعة التج
( واليت اتفقت مع دراسة الباحثة أن كانت ملنهج العلوم ويف تفكريهم 2015،وكذلك دراسة )املنشي 

االبداعي واختيار وحدة معينة الستخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب عليها وأظهرت النتيجة اجيابية 
وم ومدى مقدرة الطلبة ( أيضا يف مادة العل2016،لصاحل اجملموعة التجريبية   وكانت دراسة )الشكعه 

اتيجية الصف املقلوب وتتفق الباحثة مع كل الدراسات السابقة يف استخدام اسرت  .على االحتفاظ ابلتعلم
ولكن ختتلف عن سابقيها ابختيار وحدة يتم تطويرها من قبلها تضم أنشطة وتدريبات لتطبيقها وتنمي 

  . يف نفس الوقت مهارات التفكري اإلبداعي

وحىت  1996ات اليت اهتمت ابلتفكري اإلبداعي فهي اثنتا عشرة دراسة منذ عام أما الدراس 
تارخيي للدراسة خدم الباحثة لالستفادة من تطوير األدوات  وابتدأت وهذا التسلسل ال 2011عام 

( واليت استخدم فيها الباحثان املنهج التجرييب ملعرفة مدى أثر برانمج 1996 ،بدراسة )ريتشي وإدواردز
ت على تفكريهم اإلبداعي وطبقا عدة مقاييس واختبارات قبلية وبعدية وتوصال إىل وجود فروق كور 

حصائية بني متوسط درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية  كما ذات داللة إ
تخدم هام ( إىل معرفة منو التفكري فاس2001 ،( ودراسة )حممود 2000،أيدت النتائج دراسة )هام 
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ستخدما اختبار ولش وكوجن لقياس التفكري اإلبداعي أما عبدالرزاق فاستخدم اختبار التفكري وكالمها ا
( فقد استفادت منها الباحثة أهنا اتفقت معها يف منهج 2002،املنهج التجرييب أما دراسة )اخلميسي 

تخدمت فيه اختبار القدرة على التفكري االبداعي ملادة العلوم واستخدمت املنهج التجرييب واليت اس
بتكاري يف مناهج مادة ضرورة تضمني مهارات التفكري اإل التفكري االبتكاري وكانت قد توصلت إىل

( وهذه الدراستان اتفقتا يف 2003 ،( ودراسة )املشريف2003،العلوم وكذلك دراسة )لطف هللا 
نهج التجرييب على العكس من انشراح استخدامهما الختبار التفكري االبداعي وقد استخدمت اندية امل

خدمت فيه الباحثة اختبار (واليت است2006،واليت استخدمت املنهج الوصفي أما دراسة )النونو 
التورانس ملعرفة مدى مستوى القدرات االبداعية وهو ما اتفق مع أداة الدراسة احلالية ومنهجيتها 

يزة لدى الباحثة إلتفاقها يف تنمية التفكري ( متم2009‘التجريبية وكانت دراسة) فاطمة الزايدي 
واتفقت مع دراسة الباحثة يف  لتجرييبااإلبداعي يف مادة العلوم واستخدمت الدراسة املنهج شبه 

ثالث  دراسات  استخدامها أداة اختبار تورانس  للتفكري االبداعي واختبار حتصيلي وكانت آخر
( 2011،)مبارك  ودراسة (2011،)يوسف  دراسة( و 2010،أدرجتها الباحثة دراسة )عبدالعليم 

  اتفقت مع دراسة الباحثة .والذين استخدموا مجيعا  أداة اختبار التفكري االبداعي اليت

أما الدراسات اليت اهتمت خبصائص طالب املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية فكان 
( 2017 ،( وانتهت بدراسة )العليان 2004،جمموعها مخسة دراسات ابتدأت بدراسة )العبدالكرمي 

ني اهقني وخصائصهم عرب تلك السنوهذا التدرج يف سين األحباث خدم الباحثة يف تغري مشكالت املر 
( يف مدينة الرايض واليت 2004 ،( ، وبداية كانت دراسة )العبدالكرمي 2017( إىل )2004من )

استخدمت الباحثة فيها املنهج الوصفي وكانت النتيجة إجيابية يف اجلانب اإلجيايب من خصائص املراهقة 
أيضا استخدمت ( مبحافظة القنفذة واليت 2009،للمرحلة املتوسطة مث انتقلنا إىل دراسة )العيسي 

الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي وحدد فيها قيم أخالقية للمرحلة املتوسطة و وكيفية اكتساهبا 
( اليت كانت يف حمافظة جدة واليت استخدم فيها الباحث 2010 ،يلي تلك الدراسة ، دراسة ) القرشي 
تلي تلك الدراسة  ،لدى الطالب  طة يف تعزيز القيم األخالقيةاملنهج الوصفي وكانت النتيجة متوس

(واليت اتفقت مع البحث احلايل أهنا ملقرر العلوم واستخدمت الباحثة املنهج 2012 ،دراسة ) الزنيدي
الوصفي التحليلي وكانت النتائج التحليلية أن املهارات احلياتية للطالبات يف مقرر العلوم كانت بنسبة 

( يف مدينة عنيزة للمرحلة املتوسطة واستخدمت 2017 ،دراسة كانت دراسة )العليان  متوسطة وآخر
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الباحثة املنهج الوصفي وتوصلت الباحثة إىل أبرز املشكالت إىل أبرز مشكالت املراهقة يف املرحلة 
كة املتوسطة وابلنظر إىل كل تلك الدراسات وجد أهنا مجيعا تتفق مع البحث احلايل بوجودها يف اململ

املدن وكانت كل تلك الدراسات مجيعا للمرحلة املتوسطة وهي تتفق مع املرحلة العربية السعودية مبختلف 
العمرية اليت طبقت الباحثة عليها البحث وتتفق خبصائصها ومشكالهتا مما أثرى البحث العلمي احلايل 

وصفي واختلفت املواد واختلفت مجيع الدراسات يف منهجية البحث حيث استخدمت مجيعها املنهج ال
 (.   2012 ،التطبيق عليها ماعدا دراسة )الزنيدي  اليت مت

وابلعموم فإن الباحثة على حد علمها أن دراستها البحث الوحيد الذي مجع اسرتاتيجية الصف 
 . يف مادة العلوم للمرحلة املتوسطةلتنمية مهارات التفكري االبداعي  املقلوب
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 الفصل الثالث

 اجراءات الدراسة

  متهيد  

ة، متضمنا كيفية لعينة الدراس . يتبع ذلك شرحاً تتناول الباحثة يف هذا الفصل املنهج املتبع يف الدراسة
تفصيليا لألدوات اليت سيتم استخدامها  يليه تناوالً  ،اختيارها وحدودها واإلجراءات اليت متت 

   . يلي ذلك عرضاً هلذه اخلطوات،واألدوات اليت مت اعدادها 

 

 منهج البحث

 صميميتم استخدام التالتجرييب ملناسبته طبيعة البحث حيث شبه  يعتمد البحث احلايل على املنهج
 .التجرييب جملموعتني ضابطة وجتريبية شبه

 .البحث تصميم
 :جمتمع البحث 

املرحلة املتوسطة ابململكة العربية السعودية واختيار عينة من الصف يتكون جمتمع البحث احلايل من 
 .الثاين املتوسط يف حمافظة الطائف

 :حدود البحث 

 عة من طالبات الصف الثاين املتوسط.البحث احلايل على جممو مت تطبيق  /احلدود البشرية 

مبحافظة الطائف مبنطقة  (39) التاسعة والثالثون درسةمب مت تطبيق البحث احلايل /احلدود املكانية 
 .مكة املكرمة يف اململكة العربية السعودية

ري اإلبداعي وتشمل مهارات التفكتضمنت احلدود املوضوعية هلذا البحث على  /احلدود املوضوعية
  . مهارة حل املشكالت ،مهارة املرونة  ،األصالة  مهارة،رة الطالقة مها

 .هـ 1438/1439مت تطبيق البحث يف خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  /احلدود الزمانية
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 :عينة البحث 

 30كل فصل   (39الثون )التاسعة والثمت اختيار فصلني دراسيني من الصف الثاين املتوسط  يف مدرسة 
طالبة فصل يستخدم فيه اسرتاتيجيات الصف املقلوب )اجملموعة التجريبية( وفصل يستخدم فيه التدريس 

 . )اجملموعة الضابطة ( التقليدي

 طريقة اختيار العينة :

ـ ملحق رقم  من الطالبات حبيث مت اختيار العينة بعد أن اختربوا اإلختبار القبلي عينة عمديةمت اختيار 
ئهم من الفصلني بطريقة متساوية لتقارب درجاهتم ، حيث مت اختيار ملن متوسط درجاهتم ومت انتقا ( ـ2)

 30اختيار تم درجة  واستبعدوا من هم أعلى من تلك الدرجات ومن هم أقل ف 50إىل  40مابني 
 لبة من كل فصل .طا

 البحث إجراءات
لصف املقلوب من أجل حتديد أسس مراجعة األدبيات والدراسات املتصلة ابلتفكري اإلبداعي وا أوالً :

 ومقومات الربانمج واشتمل على األبعاد اآلتية : 

 التفكري اإلبداعي . 

  .الصف املقلوب

 . اإلبداع يف املرحلة املتوسطة

 خصائص املرحلة املتوسطة.

 األسس العامة لربامج تنمية التفكري اإلبداعي من خالل مادة العلوم . 

 مج املقرتح والذي اشتمل على ما يلي : خطوات إعداد الربان اثنياً :

حتديد أهداف الربانمج، حمتواه، الطرق واألساليب التدريبية ، األنشطة والوسائل التعليمية ، أدوات 
 التقومي املناسبة . 
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 عرض الربانمج يف صورته املبدئية على اخلرباء املتخصصني لضبطه .  

 تعديالت اليت أوصي هبا اخلرباء . إعداد الربانمج يف صورته النهائية يف ضوء ال

 إعداد وتصميم األدوات البحثية واليت اشتملت على ما يلي :  اثلثا :

 اختبار حتصيلي يف التفكري اإلبداعي .  )إعداد الباحثة( 

 تطبيق قبلي لألدوات البحثية واليت اشتمل على ما يلي :  رابعا:

 اإلبداعي على الطالبات . "عينة البحث" . يق قبلي لالختبار التحصيلي ملهارات التفكري تطب

 تطبيق الربانمج املقرتح على الطالبات  "عينة البحث" .  خامسا :

 تطبيق بعدي لألدوات البحثية واليت اشتملت على ما يلي :  سادسا :

وتطبيق عي على الطالبات  "عينة البحث" .تطبيق بعدي لالختبار التحصيلي ملهارات التفكري اإلبدا
 انة الصف املقلوب على املعلماتاستب

 حتليل النتائج ومعاجلتها إحصائياً.  سابعا :

 تفسري النتائج يف ضوء اإلطار النظري للبحث ونتائج الدراسات والبحوث السابقة  اثمنا :

 تقدمي التوصيات واملقرتحات .  اتسعا :

 .البحث أدوات
تعليمية ختدم البحث احلايل فكانت قناة العلوم عد قناة كان على الباحثة أن ت  بذكر األدوات قبل البدء

( للتواصل مع الطالبات عن بعد ، أيضا مت صنع أفالم Easyclass، أيضا مت اعداد فصول الكرتونية )
( ،واعداد مسبق جلميع التجارب العلمية Power pointتعليمية ختدم البحث ، وانتاج عروض بربانمج )

 -(4ملحق رقم ) -لبعضها وتوفريها يف املدرسة وصنع بدائل 
ملادة  الصف املقلوب لتنمية مهارات التفكري االبداعي اسرتاتيجيات إعداد الربانمج القائم علىايضا 
 (.1ملحق رقم ) العلوم
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 ام للربانمج :(  اهلدف الع1)

 طالبات الصفلدي   مهارات التفكري اإلبداعي يف مادة العلومإىل تنمية  يهدف الربانمج التجرييب 
(   حل املشكالت –الطالقة  –املرونة  –األصالة التالية ) املهارات واليت تتمثل يف   لثاين املتوسطا

 .استخدام اسرتاتيجيات الصف املقلوب بطريقة متكاملةويتم ذلك  من خالل 

 الربانمج :( حتديد حمتوى 2)

قناة ،مقاطع فيديو  ،نت عروض بوربوي ،وحدة دراسية مطورة حمتوى الربانمج يف صورة  تصميممت      
 ( 1.ملحق )  Easyclassبرانمج إدارة التعلم  ،تعليمية خاصة هبذه الوحدة 

 ( أسس بناء الربانمج :3)  

السرتاتيجيات الصف املقلوب  املهمةس  حتديد األسس النفسية والرتبوية لبناء الربانمج يف ضوء األسمت
 الربانمج األسس التالية :    ختيار حمتوىإوقد روعي عند   والتفكري اإلبداعي

مهارات  اكتسابمتيز بينهم يف سرعة  الطالباتجيب أن تراعى املعلمة أن هناك فروقات فردية بني  -
 التفكري االبداعي

  تعلم الطالبة يت يعد من األساليب الفعالة يفالتعلم الذا -

 .الدروس توفري تطبيقات مجاعية وفردية مناسبة جلميع أهداف -

بشكل مجاعي وبشكل فردي حول كل  الطالباتعن أسلوب التلقني ابإلضافة إىل مناقشة  دالبع -
 مفهوم.

وتقومي مستمر هناية كل حصة دراسية  Easyclassيف هناية كل مقطع فيديو يف برانمج التقومي املستمر -
 وتقومي فرتي هناية كل أربعة دروس وتقومي هناية الوحدة

من املناقشة إىل احملاورة إىل استثارة التفكري ابألسئلة إىل العصف الذهين الطرح واألداء  التنوع يف -
 والتجارب العلمية والتقومي.



 

 100   

قناة تعليمية خاصة  ،مقاطع فيديو  ،بوربوينت وحدة دراسية مطورة ، عروض  يعتمد الربانمج على -
 . Easyclassهبذه الوحدة ، برانمج إدارة التعلم 

بطاوالت متقابلة لتعطي فرصة للمجموعات التعاونية يف النقاش ، وهتيئة أكثر و معمل العلوم هتيئة ج -
 املعدة مسبقا. من جتربة علمية يف وقت واحد الستغالل الوقت ، وهتيئة السبورة الذكية ابلعروض

للطالبات يف التعبري عن ما يدور يف خميلتهم من أفكار واجاابت و أسئلة وحسن  إعطاء احلرية- 
  ختيالهتم وأفكارهم جبو يسوده االحرتام واملودة واملرح.االنصات إىل

 أساس لبناء أنشطة الربانمج  .  تنمية مهارات التفكري اإلبداعي -

 :فلسفة الربانمج 

ة برانمج اسرتاتيجيات الصف املقلوب يف تنمية مهارات التفكري االبداعي ملادة العلوم إىل تستند فلسف
 عند بناء الربانمج:  تعانة هبا مت االسسس اليت األجمموعة من 

 يركز الربانمج على اسرتاتيجيات الصف املقلوب  . -1

  بني اسرتاتيجيات الصف املقلوب أيخذ الربانمج ابالعتبار  -2

 .للتفاعل النشط للطالباتيؤكد الربانمج على التعلم كعملية تفاعلية، إذ يهىيء بيئة التعلم  -3

 . لتنمية مهارات التفكري اإلبداعيلة يف اخلربة مفتاح الدافعية الفاع الطالبةتعترب مشاركة  -4

  :  تصميم  الربانمج 

، وذلك من خالل  درس، والوقت الذي يستغرقه كل  الدروسانمج ، وعدد مت حتديد املدى الزمين للرب 
ع(، بياأس 6)مت تنفيذه ، حبيث يطبق على مدار  دروس مثانية طبيعة الربانمج ، ويتكون الربانمج من

 أايم( أسبوعياً .  3بواقع )

االسرتاتيجيات  الدرس م
 املستخدمة

املهارات 
 املستخدمة

املعينات 
 التعليمية

زمن  التقومي أداء
 احلصة
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جهاز  1
 الدوران

 التعليم التعاوين
حل 
 املشكالت
 اسلوب احلوار
 االستنتاج

العصف 
 الذهين
خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة

 تقصاءاالس

 ـ أصالة1
 ـ مرونة 2
 ـ طالقة3

 ـ4
حل 
 املشكالت

    رالربوجكتو 
أفالم 
 تعليمية 
 السبورة 
 الكتاب

البطاقات             
 عروض

االختبارات 
 الشفوية
االختبارات 
 التحريرية
 املالحظة
 املناقشة
 األنشطة
 التدريبات
الواجبات 
 املنزلية

زمن 
احلصة 

(45 )
 دقيقة

اتبع جهاز  2
 الدوران

)فصائل 
 الدم (

 التعليم التعاوين
حل 
 املشكالت
 اسلوب احلوار
 االستنتاج

العصف 
 الذهين
خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

 ـ أصالة1
 ـ مرونة 2
 ـ طالقة3

 ـ4
حل 
 املشكالت

    رالربوجكتو 
أفالم 
 تعليمية 
 السبورة 
 الكتاب

البطاقات             
 عروض

ات االختبار 
 الشفوية
االختبارات 
 التحريرية
 املالحظة
 املناقشة
 األنشطة
 التدريبات
الواجبات 
 املنزلية

زمن 
احلصة 

(45 )
 دقيقة
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هيكلة 
 السمكة
 االستقصاء

يتبع جهاز  3
 الدوران
 )القلب(

 التعليم التعاوين
حل 
 املشكالت
 اسلوب احلوار
 االستنتاج

العصف 
 الذهين
خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة
 االستقصاء

 ـ أصالة1
 ـ مرونة 2
 ـ طالقة3

حل ـ4
 املشكالت

    رالربوجكتو 
أفالم 
 تعليمية 
 السبورة 
 الكتاب

البطاقات             
 عروض

االختبارات 
 الشفوية
االختبارات 
 التحريرية
 املالحظة
 املناقشة
 األنشطة
 التدريبات
الواجبات 
 املنزلية

زمن 
احلصة 

(45 )
 دقيقة

األوعية  4
 الدموية

 لتعاوينالتعليم ا
حل 
 املشكالت
 اسلوب احلوار
 االستنتاج

العصف 
 الذهين

 ـ أصالة1
 ـ مرونة 2
 ـ طالقة3

حل ـ4
 املشكالت

    رالربوجكتو 
أفالم 
 تعليمية 
 السبورة 
 الكتاب

البطاقات             
 عروض

االختبارات 
 الشفوية
االختبارات 

 تحريريةال
 املالحظة
 املناقشة
 األنشطة
 التدريبات

زمن 
احلصة 

(45 )
 دقيقة



 

 103   

خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة
 االستقصاء

الواجبات 
 املنزلية

املناعة  5
 واملرض

 التعليم التعاوين
حل 
 املشكالت
 اسلوب احلوار
 االستنتاج

العصف 
 الذهين
خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة
 االستقصاء

 ـ أصالة1
 ـ مرونة 2
 ـ طالقة3

حل ـ4
 شكالتامل

    رالربوجكتو 
أفالم 
 تعليمية 
 السبورة 
 الكتاب

البطاقات             
 عروض

االختبارات 
 الشفوية
االختبارات 
 التحريرية
 املالحظة
 املناقشة
 األنشطة
 التدريبات
الواجبات 
 املنزلية

زمن 
احلصة 

(45 )
 دقيقة

املرض عرب  6
 التاريخ

 التعليم التعاوين
حل 
 املشكالت
 اسلوب احلوار

 ـ أصالة1
 ـ مرونة 2
 ـ طالقة3

    رالربوجكتو 
أفالم 
 تعليمية 
 السبورة 

االختبارات 
 الشفوية
االختبارات 
 التحريرية

زمن 
 احلصة

(45 )
 دقيقة
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 االستنتاج
العصف 
 الذهين
خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة
 االستقصاء

حل ـ4
 املشكالت

 الكتاب
البطاقات             

 عروض

 املالحظة
 املناقشة
 األنشطة
 التدريبات
الواجبات 
 املنزلية

مكافحة  7
 املرض

 التعليم التعاوين
حل 
 املشكالت
 اسلوب احلوار
 االستنتاج

العصف 
 الذهين
خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة
 االستقصاء

 ـ أصالة1
 ـ مرونة 2
 ـ طالقة3

حل ـ4
 املشكالت

   جكتور و الرب 
أفالم 
 تعليمية 
 السبورة 
 الكتاب

 البطاقات            
 عروض

االختبارات 
 الشفوية
االختبارات 
 التحريرية
 املالحظة
 املناقشة
 األنشطة
 التدريبات
الواجبات 
 املنزلية

زمن 
احلصة 

(45 )
 دقيقة
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استقصاء  8
من واقع 
 احلياة

 التعليم التعاوين
حل 
 املشكالت
 اسلوب احلوار
 االستنتاج

العصف 
 الذهين
خرائط 

 ملفاهيما
التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة
 االستقصاء

 ـ أصالة1
 ـ مرونة 2
 ـ طالقة3

حل ـ4
 املشكالت

    رالربوجكتو 
أفالم 
 تعليمية 
 السبورة 
 الكتاب

البطاقات             
 عروض

االختبارات 
 الشفوية
االختبارات 
 التحريرية
 املالحظة
 املناقشة
 األنشطة
 التدريبات
الواجبات 
 املنزلية

من ز 
احلصة 

(45 )
 دقيقة

 (1رقم  )ملحق 

   حتديد أساليب التقومي يف الربانمج:

 -: مت التقومي يف الربانمج احلايل من خالل

 . تني التجريبية والضابطةاجملموع طالبات: مت تطبيق أدوات البحث قبليا على  تقومي قبلي 

حيث يفيد التقومي البنائي  رسدوتقومي يف هناية كل  درس: من خالل أوراق عمل لكل  تقومي مرحلي
 للمهارات املطلوبة الطالبةمن التأكد من إكتساب  درسبعد هناية كل 

مهارات : مت تطبيق أدوات البحث بعد اإلنتهاء من أنشطة الربانمج للتأكد من مدى تنمية  تقومي هنائي
 . التفكري اإلبداعي لدى الطالبة 

 إجراءات اختيار عينة البحث :
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 -البحث من طالبات الصف الثاين املتوسط ابملدرسة التاسعة والثالثون املتوسطة  نةعيختيار إمت 
 وقد مت اإلختيار بناء على األسس التالية : اململكة العربية السعودية  –مبحافظة الطائف 

 توفري اإلمكاانت اليت تساعد على إجراء عملية التطبيق . -

  .حثة وتوفري اإلمكانيات والظروف املناسبة لتطبيق الربانمجبامع ال املدرسةالتعاون امللموس من إدارة  -

وبلغ ثون املتوسطة طالبات املدرسة التاسعة والثالمن مدية مت إختيار عينة البحث بطريقة ع
التاسعة والثالتون  – طالبة مت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية ( 60حجم عينة البحث )

 لكة العربية السعودية .مامل –حمافظة الطائف املتوسطة 

 : إعداد أدوات البحث 

 (1ملحق رقم ) : ) من إعداد الباحثة (أواًل: اختبار حتصيلي لقياس مهارات التفكري اإلبداعي وأبعاده 

  -ختبار : تبعت الباحثة اخلطوات التالية يف إعداد اإلإ

 ختبار . حتديد اهلدف من اال -1

 ختبار . حتديد أبعاد اال -2

 ختبار . اغة مفردات االصي -3

 ختبار . صياغة تعليمات اال -4

 ختبار . التحقق من صدق اال -5

 حساب ثبات اإلختبار .  -6

 ختبار اهلدف من اال -7

 –املرونة  –واملتمثل يف األبعاد التالية  )الطالقة  تنمية مهارات التفكري اإلبداعي  إىل  ختبارهدف اال
 .حل املشكالت (  –األصالة 
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إعداد قناة تعليمية ختدم البحث احلايل فكانت قناة العلوم ، أيضا مت اعداد فصول الكرتونية يا : اثن
(Easyclass للتواصل مع الطالبات عن بعد ، أيضا مت صنع أفالم تعليمية ختدم البحث ، وانتاج )

درسة وصنع بدائل امل( ،واعداد مسبق جلميع التجارب العلمية وتوفريها يف Power pointعروض بربانمج )
 (.4لبعضها ، ملحق رقم )
 ختبار التحقق من صدق اال

 صدق احملكمني :ـ 1

ختبار يف صورته املبدئية ستخدمت الباحثة صدق احملكمني حيث مت عرض االاختبار حلساب صدق اال
 وذلك إلبداء الرأي فيه من حيث اآليت:  -(5ملحق )-على احملكمني 

 وضع من أجله . ختبار للهدف الذي مناسبة اال0

 ختبار . ختبار لكل بعد من أبعاد االمدى مناسبة عدد بنود اال0

 ختبار . مدى وضوح صياغة بطاقات اال0

عددهم  وطرق التدريسناهج املحيث مت عرض اإلختبار على جمموعة من احملكمني يف جمال 
 املفرداتيث مناسبة ختبار ملا وضع لقياسه من حوذلك إلبداء الرأي يف مالءمة اال ،حمكمني ةمخس

  ( سؤال40)املستخدمة وبعد إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء آراء احملكمني أصبح االختبار مكوانً من 
 .ختبار يف صورته النهائية وصاحلاً للتطبيقوبذلك أصبح اال

 الصدق البنائى : -2

بعضها البعض والدرجة   لك عن طريق حساب معامالت االرتباط بني حماور اختبار التفكري اإلبداعيوذ
الكلية لالختبار وذلك بعد استبعاد درجة احملور من الدرجة الكلية على اعتبار أن ابقى احملاور حمكاً هلذا 

 احملور ، واجلدول التاىل يوضح تلك املعامالت .
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 رتباط بني أبعاد اختبار التفكري اإلبداعي بعضها ببعض والدرجة الكلية( معامالت اال  1جدول ) 
 لالختبار

 

أبعاد 
 االختبار

حل  األصالة  املرونة  الطالقة 
 املشكالت

الدرجة 
 الكلية

 0.887 **0.712 0.713** **0.608 - الطالقة 
** 

 0.866 **0.494 **0.511 -  املرونة
** 

 0.754 **0.925 -   األصالة 
** 

حل 
 املشكالت

   - 0.752 
** 

 

 (0.05)**دالة عند مستوى 

 0.449=  30ودرجة حرية  (0.05 ) دولية عند مستوى داللةقيمة "ر" اجل

يتضح من نتائج اجلدول السابق وجود معامالت ارتباط موجبة ودالة احصائيا بني أبعاد اختبار 
 الكلية لالختبار ، مما يشري إىل الصدق البنائى لالختبار .التفكري اإلبداعي بعضها ببعض والدرجة 

 اإلبداعي :ثبات اختبار مهارت التفكري 

مت حساب ثبات االختبار وحماوره ابستخدام طريقة إعادة التطبيق ، حيث مت تطبيق االختبار على عينة 
( 15( طالبة من طالبات الصف الثاين املتوسط مرتني وذلك بفاصل زمىن )30استطالعية عددها )
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دول التاىل تطبيقني واجليومًا ومت حساب معامالت االرتباط بني درجات الطالبات على االختبار ىف ال
 يوضح تلك النتائج 

 ( معامالت ثبات اختبار مهارات التفكري اإلبداعي وحماوره2جدول )

 
 معامل الثبات االختبار
 0.757 الطالقة 
 0.683 املرونة

 0.711 األصالة 
 0.653 حل املشكالت
 0.976 الدرجة الكلية 

تفكري اإلبداعي وحماوره مبعامالت ثبات مقبولة ، مما اليتضح من نتائج اجلدول السابق متتع اختبار 
 يشري إىل االطمئنان إىل نتائجه.

 التطبيق القبلى ألدوات البحث 

مت تطبيق اختبار التفكري اإلبداعي يف مادة العلوم وحماوره  قبليًا على طالبات الصف الثاين املتوسط  
 اجملموعتني قبلياً  نسللمجموعتني التجريبية والضابطة وذلك للتحقق من جتا

 (3جدول )

االحنراف  املتوسط  العدد اجملموعة  االختبارحماور 
 املعيارى 

درجة 
 احلرية

مستوى  قيمة ت 
  الداللة 

 غري دالة 0.975 58 1.38 7.50 30 جتريبية الطالقة    
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اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة   طالباتاملتوسطات واالحنرافات املعيارية  وقيم " ت "  لدرجات 
 على اختبار التفكري اإلبداعي   تطبيق الربانمج قبل

 2.00=  0.05ومستوى داللة  58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات بق ما يلى:يتضح من اجلدول السا
اجملموعتني التجريبية والضابطة على اختبار التفكري اإلبداعي يف مادة العلوم  ىف التطبيق القبلى لالختبار 

  قبلياً. ، مما يدل على تكافؤ اجملموعتني التجريبيبة والضابطة

 (0.05) 0.96 7.20 30 ضابطة

ة غري دال 0.459 58 1.11 7.00 30 جتريبية املرونة    
 1.13 6.86 30 ضابطة (0.05)

غري دالة  0.726 58 1.50 6.26 30 جتريبية األصالة   
 1.33 6.53 30 ضابطة (0.05)

حل 
 املشكالت

غري دالة  1.72 58 1.49 5.90 30 جتريبية
 1.65 6.60 30 ضابطة (0.05)

غري دالة  0.285 58 5.39 33.13 30 جتريبية الدرجة الكلية 
 5.46 33.53 30 ضابطة (0.05)
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 الفصل الرابع

 مقدمة 

 نتائج البحث

 تائج متعلقة ابلفرض الرئيسنـ 

 نتائج متعلقة ابلفروض الفرعيةـ 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة وتفسريها

 متهيد

ف هذا الفصل إيل حتليل البياانت الىت توصل إليها البحث، ومعاجلتها إحصائياً، وذلك للتحقق من هد
مت التوصل إليه من نتائج ىف ضوء كل صحة فروض البحث، وابلتاىل اإلجابة عن أسئلته، وتفسري ما 

الصف طالبات من الدراسات السابقة، واإلطار النظرى، وكانت وحدة حتليل البياانت هى درجات 
ىف التطبيق البعدى ألدوات البحث للمجموعتني التجريبية والضابطة على  الثاين املتوسط يف مادة العلوم

 .اإلبداعيحتصيلي يف مادة العلوم لقياس التفكري اختبار 

 نتائج البحث: 

 :لرئيسأواًل: النتائج املتعلقة ابلفرض ا

( بني متوسط درجات طالبات اجملموعة 0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -
    .التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي ملهارات التفكري اإلبداعي

اجملموعة  طالباتمبقارنة متوسطات درجات  ةلباحثا توللتحقق من صحة هذا الفرض قام
الختبار التفكري ، وذلك  لربانمج ااجملموعة الضابطة  بعد تطبيق  طالباتالتجريبية مبتوسطات درجات 

 Independent- Samples Tاختبار "ت" للمجموعات املستقلة   ةالباحث توقد استخدماإلبداعي ،

Test  ابستخدام برانمج للكشف عن داللة الفروق بني امل (  توسطاتSPSS .v21  )  ويوضح اجلدول
 (  تلك النتائج :4التاىل )

 (4جدول )

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة   طالباتاملتوسطات واالحنرافات املعيارية  وقيم " ت "  لدرجات 
 يف التطبيق الختبار مهارات التفكري اإلبداعي وحماوره
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حماور 
 االختبار

 املتوسط العدد موعةاجمل
االحنراف 

 املعيارى
درجة 
 احلرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 4.82 71.23 30 جتريبية
58 19.11 0.05 

 4.41 39.38 30 ضابطة

 2.00=  0.05ومستوى داللة  58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية 

 يتضح من اجلدول السابق ما يلى:

الختبار اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ىف التطبيق البعدى  طالباتات درجات أنه مبقارنة متوسط 
،  لوحظ أن متوسطات اجملموعة التجريبية  أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة،  التفكري األبداعي 

عة للمجمو  الربانمج القائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب ذلك إىل استخدام  ةالباحث توقد أرجع
 التجريبية . 

(  بني متوسطى درجات اجملموعتني 0.05أن قيم )ت( دالة احصائيا عند مستوى داللة )
،  الصفري الفرض  رفض املختلفة . ولذا مت  اختبار التفكري األبداعي وحماورهالتجريبية والضابطة  يف 

 أى أن :

اجملموعة التجريبية  طالبات( بني درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
اجملموعة التجريبية نتيجة  طالباتلصاحل  التفكري اإلبداعياجملموعة الضابطة يف  طالبات ودرجات

 اسرتاتيجيات الصف املقلوبربانمج القائم على ال

( بني متوسط درجات 0.05لة احصائية عند مستوى )ال توجد فروق ذات دالوالذى ينص على : 
   .التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي ملهارات التفكري اإلبداعيطالبات اجملموعة 

   ولإلجابة ابلتفصيل على الفروض الفرعية نفصل كالتايل
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 لإلجابة على  الفرض الفرعي األول :

( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05داللة احصائية عند مستوى )ال يوجد فروق ذات  -
  .بية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتنمية مهارات الطالقةالتجري

 ( التايل: 5نستقرء اجلدول )

حماور 
 املتوسط العدد اجملموعة االختبار

االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 قيمة ت احلرية

مستوى 
 الداللة

 الطالقة  
 1.38 18.50 30 جتريبية

58 21.88 0.05 
 1.63 9.93 30 ضابطة

 

 يتضح من اجلدول السابق مايلي:

الختبار اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ىف التطبيق البعدى  طالباتأنه مبقارنة متوسطات درجات 
  (18.50بلغت قيمتها ) متوسطات اجملموعة التجريبية،  لوحظ أن  )مهارة الطالقة ( التفكري األبداعي

ذلك إىل  ةالباحث ت،  وقد أرجع(9.93ليت بلغت قيمتها )وا أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة
 للمجموعة التجريبية . الربانمج القائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب استخدام 

(  بني متوسطى درجات اجملموعتني 0.05ة )دالة احصائيا عند مستوى دالل (21.88=) أن قيم )ت(
،  الصفريالفرض  رفض . ولذا مت  )مهارة الطالقة (ي اختبار التفكري األبداعالتجريبية والضابطة  يف 

 أى أن :

اجملموعة التجريبية  طالبات( بني درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
اجملموعة  طالباتلصاحل  يف مهارة الطالقة  التفكري اإلبداعية يف اجملموعة الضابط طالباتودرجات 

 " .اسرتاتيجيات الصف املقلوب مج القائم على ربانالالتجريبية نتيجة 

 ولإلجابة على الفرض الفرعي الثاين :
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(بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
 .اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتنمية مهارات املرونةالتجريبية و 

 :( التايل6نستقرء اجلدول ) 

حماور 
 املتوسط العدد اجملموعة االختبار

االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 قيمة ت احلرية

مستوى 
 الداللة

 املرونة   
 2.77 17.33 30 جتريبية

58 20.23 0.05 
 2.17 9.54 30 ضابطة

  

 يتضح من اجلدول السابق مايلي:

الختبار الضابطة ىف التطبيق البعدى  اجملموعة التجريبية واجملموعة طالباتأنه مبقارنة متوسطات درجات 
  (17.33بلغت قيمتها ) ،  لوحظ أن متوسطات اجملموعة التجريبية )مهارة املرونة ( التفكري األبداعي

ذلك إىل  ةالباحث ت،  وقد أرجع(9.54بلغت قيمتها ) واليت أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة
 للمجموعة التجريبية . صف املقلوب الربانمج القائم على اسرتاتيجيات الاستخدام 

(  بني متوسطى درجات اجملموعتني 0.05دالة احصائيا عند مستوى داللة ) (20.23=) أن قيم )ت(
،  الصفريالفرض  رفض . ولذا مت  )مهارة املرونة (اختبار التفكري األبداعي التجريبية والضابطة  يف 

 أى أن :

اجملموعة  طالبات( بني درجات 0.05ى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 
 طالباتلصاحل  يف مهارة املرونة  التفكري اإلبداعياجملموعة الضابطة يف  طالباتالتجريبية ودرجات 

 ".اسرتاتيجيات الصف املقلوب ربانمج القائم على الاجملموعة التجريبية نتيجة 

 :لثولإلجابة على الفرض الفرعي الثا
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عة ( بني متوسطي درجات طالبات اجملمو 0.05ات داللة احصائية عند مستوى )ال يوجد فروق ذ -
  .التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتنمية مهارات األصالة

 ( التايل:7نستقرء اجلدول )

حماور 
 املتوسط العدد اجملموعة االختبار

االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 قيمة ت احلرية

مستوى 
 ةالدالل

 األصالة  
 2.87 17.53 30 جتريبية

58 20.14 0.05 
 1.64 9.95 30 ضابطة

 

 يتضح من اجلدول السابق مايلي:

الختبار اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ىف التطبيق البعدى  طالباتأنه مبقارنة متوسطات درجات 
  (17.53بلغت قيمتها ) موعة التجريبية،  لوحظ أن متوسطات اجمل )مهارة األصالة( التفكري األبداعي

ذلك إىل  ةالباحث ت،  وقد أرجع(9.95واليت بلغت قيمتها ) أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة
 للمجموعة التجريبية . الربانمج القائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب استخدام 

 متوسطى درجات (  بني0.05دالة احصائيا عند مستوى داللة ) (20.14=) أن قيم )ت(
الفرض  رفض . ولذا مت  )مهارة األصالة (اختبار التفكري األبداعي ة والضابطة  يف اجملموعتني التجريبي

 ، أى أن : الصفري

اجملموعة  طالبات( بني درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 الباتطلصاحل يف مهارة األصالة  اإلبداعي التفكرياجملموعة الضابطة يف  طالباتالتجريبية ودرجات 

 ".اسرتاتيجيات الصف املقلوب ربانمج القائم على الاجملموعة التجريبية نتيجة 

 :رابعولإلجابة على الفرض الفرعي ال
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( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0.05ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
  .لتنمية مهارات حل املشكالتالضابطة يف التطبيق البعدي التجريبية ودرجات اجملموعة 

 ( التايل:8نستقرء اجلدول )

حماور 
 املتوسط العدد اجملموعة االختبار

االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 قيمة ت احلرية

مستوى 
 الداللة

حل    
 املشكالت

 2.88 17.87 30 جتريبية 
58 20.16 0.05 

 1.65 9.96 30 ضابطة

 

 اجلدول السابق مايلي:يتضح من 

الختبار اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ىف التطبيق البعدى  طالباتأنه مبقارنة متوسطات درجات 
بلغت قيمتها  ،  لوحظ أن متوسطات اجملموعة التجريبية )مهارة حل املشكالت( التفكري األبداعي

 ةالباحث ت،  وقد أرجع(9.96قيمتها ) واليت بلغت أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة  (17.87)
 للمجموعة التجريبية . الربانمج القائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب ذلك إىل استخدام 

(  بني متوسطى درجات 0.05دالة احصائيا عند مستوى داللة ) (20.16=) أن قيم )ت(
 رفض . ولذا مت  حل املشكالت ( )مهارةاختبار التفكري األبداعي ة والضابطة  يف اجملموعتني التجريبي

 ، أى أن : الصفريالفرض 

اجملموعة  طالبات( بني درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
لصاحل  يف مهارة حل املشكالت التفكري اإلبداعياجملموعة الضابطة يف  طالباتالتجريبية ودرجات 

 ".اسرتاتيجيات الصف املقلوب مج القائم على ربانالاجملموعة التجريبية نتيجة  طالبات

وهو املستقل لتحديد حجم أتثري املتغري   "2"مقياس مربع إيتا   ةالباحث ت:استخدمحجم التأثري   
 .تنمية مهارات التفكري اإلبداعيعلى املتغري التابع وهو :  اسرتاتيجيات الصف املقلوب: 
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. جاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول 2(,d)وابستخدام األساليب اإلحصائية حلساب قيميت
 (:9التايل )

 (9جدول )

على املتغري  برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوبنتائج حساابت حجم التأثري الستخدام     
 التفكري اإلبداعي وحماورهتابع وهو : ال

حل  األصالة املرونة الطالقة   االختبار
 املشكالت

 الدرجة الكلية

 19.11 20.19 20.14 14.67 21.88 قيمة ت 

مربع ايتا 
"2" 

0.892 0.788 0.875 0.876 0.863 

 d  5.74 3.85 5.29 5.30 5.02قيمة 

 كبري  كبري كبري كبري كبري  حجم التأثري 

=  (d)) حجم التأثري متوسط(، وقيمة  0.5=  (d))حجم التأثري صغري(، وقيمة  0.2=  (d)* قيمة 
 م التأثري كبري(.)حج 0.8

كان   الربانمج املقابلة هلا يتضح أن حجم أتثري  d""، وقيمة "2"ومبالحـظة  كل قيمة من 
أكرب من  d"وذلك ألن قيمة " ( 5.02ككل  ) الختبار التفكري اإلبداعي  كبرياً يف الدرجة الكلية 

     الطالقة"  ر التفكري اإلبداعيالختباالفرعية احملاور كبرياً يف   الربانمج  (، كما كان حجم أتثري0.8)
 .(5.30، حل املشكالت )( 5.29) األصالة(،  3.85)  املرونة(، 5.74)  

برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف املستقل ) املتغريأتثري ( أن حجم 9يتضح من اجلدول )
 (0.8)من  أكرب (d) ( كبري، نظراً ألن قيمة التفكري اإلبداعي وحماورهالتابع ) املتغري( على  القلوب
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يعود  التفكري اإلبداعي وحماوره(% من التباين الكلي للمتغري التابع ) 86.3وهذه النتيجة تعىن أن    
 (.برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف القلوب املستقل )إىل املتغري

غري ( يتضح أن قيمة )ت( دالة احصائيا  ،و كذلك حجم أتثري املت9( ،)4فمن اجلدولني رقم )
التفكري اإلبداعي ( كبري على املتغري التابع )برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف القلوب املستقل )

التفكري يف تنمية  برانمج قائم على اسرتاتيجيات الصف القلوب (، وهذا يدل على فعالية وحماوره
 اإلبداعي وحماوره . 

)جونسون ، (Howell,2013)وتتفق هذه النتيجة مع  نتائج دراسات  كل من هويل     

Johonson,2013)،  (2015،)خليل  ةدراس ، (2015 ،دراسة )حسن  ، (2014،دراسة )البلوشية 
يف أن  (2016 ،)الشكعة  ، (2015،)املشين  ، (2015،)محد هللا  ، (2015،دراسة )الزهراين  ،

ات الطالب لصاحل اجملموعة نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درج
 التجريبية .
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 الفصل اخلامس

 

 مناقشة وتفسري النتائج

 التوصيات
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 الفصل اخلامس

  مناقشة وتفسري النتائج

 رفض الفرض الصفري والفروض الفرعية حيث توصلت نتائج البحث إىل  البحثأظهرت نتائج     
طالبات بني متوسطات درجات  (α>0.05)د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة وجو 

لتنمية   اسرتاتيجيات الصف املقلوبالذين تعرضوا للربانمج التدرييب القائم على  الصف الثاين املتوسط 
وعة الضابطة( الذين مل يتعرضوا للربانمج )اجملم الطالباتمهارات التفكري اإلبداعي، ومتوسطات درجات 

 " للتفكري اإلبداعي ككل ،، وحل املشكالتعلى كل من مهارات  "الطالقة، واملرونة، واألصالة ،
 يف اجملموعة التجريبية. الطالباتوكانت هذه الفروق مجيعها لصاحل 

اجملموعة التجريبية واجملموعة  طالباتأنه مبقارنة متوسطات درجات ففي مهارة الطالقة وجد  
بلغت  ،  لوحظ أن متوسطات اجملموعة التجريبية بداعيالختبار التفكري اال التطبيق البعدى الضابطة ىف

 ت،  وقد أرجع(9.93واليت بلغت قيمتها ) أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة  (18.50قيمتها )
 بية .للمجموعة التجري الربانمج القائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب ذلك إىل استخدام  ةالباحث

(  بني متوسطى درجات 0.05دالة احصائيا عند مستوى داللة ) (21.88=) أن قيم )ت(و 
الفرض  رفض . ولذا مت  ملهارة الطالقةاختبار التفكري األبداعي ية والضابطة  يف اجملموعتني التجريب

 اتطالب( بني درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )، أى أن : الصفري
لصاحل  يف مهارة الطالقة  التفكري اإلبداعياجملموعة الضابطة يف  طالباتاجملموعة التجريبية ودرجات 

 " .اسرتاتيجيات الصف املقلوب ربانمج القائم على الاجملموعة التجريبية نتيجة  طالبات

موعة اجملموعة التجريبية واجمل طالباتأنه مبقارنة متوسطات درجات ويف مهارة املرونة وجد 
،  لوحظ أن متوسطات اجملموعة  ة يف مهارة املرون الختبار التفكري األبداعيالضابطة ىف التطبيق البعدى 

،  (9.54واليت بلغت قيمتها ) أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة  (17.33بلغت قيمتها ) التجريبية
للمجموعة  يات الصف املقلوب الربانمج القائم على اسرتاتيجذلك إىل استخدام  ةالباحث توقد أرجع

 التجريبية .
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(  بني متوسطى درجات 0.05عند مستوى داللة ) دالة احصائيا (20.23=) أن قيم )ت(و 
الفرض  رفض . ولذا مت  ملهارة املرونة اختبار التفكري األبداعي اجملموعتني التجريبية والضابطة  يف 

 طالبات( بني درجات 0.05مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند، أى أن : الصفري
لصاحل  يف مهارة املرونة  التفكري اإلبداعيموعة الضابطة يف اجمل طالباتاجملموعة التجريبية ودرجات 

 ".اسرتاتيجيات الصف املقلوب ربانمج القائم على الاجملموعة التجريبية نتيجة  طالبات

اجملموعة التجريبية واجملموعة  طالباتات أنه مبقارنة متوسطات درجاألصالة وجد  ويف مهارة
،  لوحظ أن متوسطات اجملموعة  ملهارة األصالة التفكري األبداعي الختبارالضابطة ىف التطبيق البعدى 

،  (9.95واليت بلغت قيمتها ) أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة  (17.53بلغت قيمتها ) التجريبية
للمجموعة  الربانمج القائم على اسرتاتيجيات الصف املقلوب م ذلك إىل استخدا ةالباحث توقد أرجع

 التجريبية .

(  بني متوسطى درجات 0.05دالة احصائيا عند مستوى داللة ) (20.14=) أن قيم )ت(و 
الفرض  رفض . ولذا مت  ملهارة األصالةاختبار التفكري األبداعي اجملموعتني التجريبية والضابطة  يف 

 طالبات( بني درجات 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) جدتو ، أى أن : الصفري
لصاحل يف مهارة األصالة  التفكري اإلبداعياجملموعة الضابطة يف  طالباتاجملموعة التجريبية ودرجات 

 ".اسرتاتيجيات الصف املقلوب ربانمج القائم على الاجملموعة التجريبية نتيجة  طالبات

اجملموعة التجريبية  طالباتأنه مبقارنة متوسطات درجات ت وجد كالويف مهارة حل املش
،  لوحظ أن  يف مهارة حل املشكالت الختبار التفكري األبداعيواجملموعة الضابطة ىف التطبيق البعدى 

واليت  أعلى من متوسطات اجملموعة الضابطة  (17.87بلغت قيمتها ) متوسطات اجملموعة التجريبية
الربانمج القائم على اسرتاتيجيات ذلك إىل استخدام  ةالباحث ت،  وقد أرجع(9.96بلغت قيمتها )
 للمجموعة التجريبية . الصف املقلوب 

(  بني متوسطى درجات اجملموعتني 0.05دالة احصائيا عند مستوى داللة ) (20.16=) أن قيم )ت(
 الصفريالفرض  رفض . ولذا مت  ت ملهارة حل املشكالاختبار التفكري األبداعي التجريبية والضابطة  يف 

اجملموعة  طالبات( بني درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )، أى أن :
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لصاحل يف مهارة حل املشكالت  التفكري اإلبداعياجملموعة الضابطة يف  طالباتالتجريبية ودرجات 
 ".اسرتاتيجيات الصف املقلوب  ربانمج القائم علىالاجملموعة التجريبية نتيجة  طالبات

يف   اسرتاتيجات الصف املقلوبوتشري هذه النتائج اىل وجود اثر للربانمج التعليمي القائم على 
مما يوضح ويؤكد أمهية  ،طالبات الصف الثاين املتوسط التفكري اإلبداعي لدى عينة من مهارات تنمية 

الذين  الطالبات تنمية التفكري اإلبداعي لدى يف البحث احلايلربانمج التعليمي الذي استخدم يف ال
 له من أفراد اجملموعة التجريبية . تعرضوا

وميكن أن يكون مرد هذه النتائج االجيابية إىل طبيعة الربانمج التعليمي ومدى ارتباط مكوانته 
انمج التعليمي حيث تناول الرب  ،بداعية املستهدفة يف التدريب وأنشطته التدريبية املختلفة ابملهارات اإل

وتبعث روح  ،، وطرحها حبيث تثري االهتمام  االسرتاتيجيات النشطة للصف املقلوبعددا كبريا من 
من  ،املنافسة ، والتساؤل بينهم ، مما جعلهم أكثر حيوية ونشاطا ودافعية لتحسني مهاراهتم اإلبداعية 

ار واخلروج بكم كبري من  أسهمت بتحفيزهم على طالقة األفكيتصف الذهين الخالل جلسات الع
يف درس جهاز الدوران كان من ضمن األسئلة االقرتاحات واحللول لتلك املشاكل وعلى سبيل املثال 

 ،ماذا حيدث لو حصل هناك خلل يف اجلهاز اللمفي؟ ،اليت استحثت مهارات التفكري اإلبداعي لديهن
درس املناعة واملرض كان هناك  ويف ،ة على اثنا عشر اجابة يف زمن الثالث دقائقفحصلت الباحث

وكانت االجاابت يف خالل دقيقتني اجاابت ،ما رأيك لو مل يكن هناك خطوط دفاع للجسم ؟ ،سؤال
ا ممداخل غرفة الصف  وزاد نشاطهن ،مبدعة بينت مدى استخدام مهارات التفكري االبداعي لديهن

إبطالق العنان وتدفق األفكار والبحث  الباتالطبدأ ت، ف ةواملعلم الطالباتعلى  اجيابيةاثر ترتب عليها أ
والتعبري عنها بلغة بسيطة حل املشكلة  من أفكار دون قيود لتصل إىل نعن حلول ملا جيول يف نفسه

 ودون تكلف.   

دروس وأنشطة وأوراق عمل ومناقشات وعروض فيديو وجتارب علمية  إن تناول الربانمج لعدد كبري من
من العوامل اليت تسهم يف تنمية  املعلومات وهيفة مرتاكمة حول هذه يعطي معر  ، وعروض توضيحية

 ن وصحتهنوجمتمعاهت نهبذا الكم من املشكالت ذات االرتباط حبياهت البةاإلبداع. لذا فان تعريف الط
من حتسس  نومكنه ،أسهم يف توسيع البىن املعرفية واإلبداعية  هلم  ،تفيضة ومناقشتها بطريقة مس

بعد مشاهدهتا  Easyclassفنشاط  مثل سؤال يعطى للطالبة يف برانمج  ،تلفة هلذه املواضيع اجلوانب املخ
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إدراك يبني  ،ونشاط التجارب العملية مثل نشاط فحص الدم ورؤيتهم لشرحية خالاي الدم ، مقطع فيديو
كتفاء مهد هلم الطريق لعدم اال  احلصصومعايشتهم له أثناء حضور ومغادرة   النشاط اهلذالطالبات 

مبعاينتها وتفحصها من عدة  ،ابحللول السطحية البسيطة وعزز لديهم الرغبة يف معاجلة املشكالت 
اجتاهات للخروج عن األطر التقليدية يف التفكري ، فمن هذه األفكار واحللول اليت اتسمت ابجلدة 

كيف تقني نفسك   كرة سؤال الطالبات عن ماذا لو كان هناك طالبة مصابة مبرض معدي ،واألصالة  ف
يد املشكلة وهذا يتواءم مع منوذج حل املشكلة اإلبداعي الذي يبدأ بتحد  ،منه وأنت يف نفس الصف؟ 

وإلقاء الضوء عليها مث البحث عن معلومات تتعلق هبا و صياغتها  واخلروج  بتوليد كم من األفكار 
اختبار )تورانس( للتفكري اإلبداعي  والتوصل إىل حلول أصيلة ، وهذا ينسجم مع األسس  اليت بين عليها

 .حل املشكالتو وفروعه الرئيسة اليت يقيسها  وهي الطالقة و املرونة و األصالة 

وال شك أن تعدد االجتاهات اليت يتعامل فيها الفرد مع مشكلة معينة سيؤدي ابلضرورة إىل 
احتمال ظهور املزيد من  األمر الذي يؤدي اىل زايدة ،وفرة يف عدد االستجاابت وتنوع يف فئاهتا 

 االستجاابت األصيلة .

قد فتح  ،املشكالت اليت تواجههم  بتعريفهم على كثري من الباتولذلك فان توسيع مدارك الط
مج الطريق لقدراهتم اإلبداعية للتطور والنماء من خالل تفاعلهم مع األنشطة واملهمات اليت تضمنها الربان

 .التعليمي 

احثني يف جمال اإلبداع وأسلوب حل املشكلة اإلبداعي ويف مقدمتهم لقد أشار كثري من الب
اإلبداع عملية  أنإىل  ،  Treffinger 2000 وترفنجر De Bono 1998 وديبونوTorrance 1993تورانس 

واكتشاف جوانب النقص واالختالل يف املعلومات ، ووضع  ،ذهنية يتم من خالهلا حتسس املشكالت 
هذه الفكرة  مت تناولوقد  ،متهيدا للوصول إىل أداء إبداعي جديد  ،ت واختبارها الفرضيات والتخمينا

اليت حتتاج إىل جهد للوصول إىل  املهارات االبداعيحيث ركز على  ،اليت تضمنها الربانمج  الدروسيف 
احللول اإلبداعية واألصيلة  من خالل خطوات منظمة ومتسلسلة و إجراء مناقشات مستفيضة حوهلا 

حللول بتوظيف إسرتاجتية العصف الذهين وجمموعات العمل التعاونية لتوليد أكرب كَم من األفكار وا، 
 . لدروساإلبداعية اليت ترتبط اب
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تطلبه تنفيذ الربانمج ي ورمبا يكون من العوامل ذات العالقة ابلنتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما
واحرتام أراء  ،وحرية التعبري عن الرأي  ، احلصصليت سادت من توفري األجواء  النفسية اآلمنة واملرحة ا

 الطالباتات اجلديدة اليت ساعدت على تطوير الثقة ابلنفس لدى واالنفتاح على اخلرب  ، الطالبات
وهيأت هلم الفرصة لتقدمي أفضل ما لديهم من أداء إبداعي حسب مستوى قدراهتم  ،املشاركني ابلربانمج 

والذي أضيف  عينة البحثهذا من خالل املشاهد احلرة واملقرتحة من أفراد  وقد ترجم، اإلبداعية 
 ية الربانمج بشكل فعلي يف هنا

ففي درس األمراض املعدية مت عرض فيديو عن مرض اإليدز وعن اترخيه ومن أين كان بدايته 
 30ا إىل بكم كبري من الطالقة يف طرح األفكار وتقدمي احللول وصلت يف حمصلتهالدرس وخرج هذا 

ة من قبلهم  إعطاء فكرة متنوعة يف فئاهتا مث اخلروج حبلول أصيلة متنوعة ، من هذه األفكار املطروح
للبحث يف مصادر  ةلكل طالب Laptop، توفري   التعليمية املناسبة تاالسرتاتيجياحرية اختيار  الطالبات

 . ميةزايدة العروض العلمية يف القنوات العل ،املعلومات من االنرتنت

 التوصيات:

  ثل يف اآليت: التوصيات املقرتحة تتم يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث احلايل فإن

ـ أظهر البحث وكذا األحباث السابقة أن اسرتاتيجيات الصف املقلوب له أمهية يف تنمية التفكري 1
 ة التعليمية. االبداعي وعليه فإن الباحثة توصي ابستخدام هذه االسرتاتيجيات يف العملي

ر مناهج ـ نتيجة لنتائج هذه الدراسة توصي الباحثة ابالستفادة من نتائج هذه الدراسة يف خدمة تطوي2
 وطرق تدريس العلوم بتضمني املناهج مهارات التفكري اإلبداعي.

تعمل على تطوير العملية  Edumodo, Google Classroom, ,Easyclassـ  برامج إدارة التعلم مثل  3
لتعليمية لذا توصي الباحثة بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية للطالبات  يف كيفية استخدام تلك الربامج ا

 عل معها .والتفا
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ـ  برامج إدارة التعلم ختتصر وقت املعلمة وتساهم يف اجناز العملية التعليمية بطريقة تواكب العصر 4
ت للتدريب على تلك الربامج وادخال وتفيد الطالبة لذا توصي الباحثة إبقامة ورش عمل للمعلما

 .املعلومات وتنزيل مقاطع الفيديو وكيفية ادارة احلوار واملناقشة فيها 

ـ مقاطع الفيديو التعليميه والعروض التعليمية والقنوات التعليمية تسهم يف تطوير العملية التعليمية 5
صناعة الفيديو وكيفية انشاء قنوات  لذلك توصي الباحثة إبعداد دورات تدريبية للمعلمة لتعلم مهارات

 تعليمية واعداد العروض التعليمية .

زة لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي كما ظهرت يف نتائج هذا البحث ـ األنشطة التعليمية إضافة ممتا6
عامة  ضافة أنشطة و إعداد دروس علمية ملادة العلوم لتنمية مهارات التفكري بصفةإبلذا توصي الباحثة 

 .التفكري الناقد بصفة خاصةو 
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 الثاين الصف علوم املادة     الفصل عنوان الدرس

 1 درسال جهاز الدوران
   

    التاريخ

 كشافاالست التهيئة املهارة األهداف

يف  هناية هذا الدرس تكون الطالبة 
 قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:

 حتدد مكوانت الدم  

 ف الدم ئتذكر وظا 

 تصف مكوانت الدم 

 

حتديد 
مكوانت الدم 

 ووظائفه 

ما العالقة بني  -*
 الدجاج واالرز؟

 

 صنبور املاء

 
ـ املاء يصل إىل 

املنازل عرب 
 األانبيب

ـ شبكة املياه 
 ان ابملياهتزود

ـ حنتاج شرب 
املياه الذي 

يساعد على 
التخلص من 

 فضالت اجلسم

ـ كذلك اجلسم 
حيتاج إىل امداده 

ابستمرار 
 ابألكسجني

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://animalsmore.files.wordpress.com/2010/01/d8afd8acd8a71.jpg&imgrefurl=http://animalsmore.wordpress.com/2010/01/02/%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/&usg=__drgyUHqmc1hnxikgALng8wW58qw=&h=600&w=589&sz=162&hl=ar&start=16&tbnid=9FXSfCwvX1NUVM:&tbnh=135&tbnw=133&prev=/images?q%3D%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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 املوضوع يتبع الدرس

 

 الشرح والتفسري
اسرتاتيجية 

 التدريس
مهارات 
التفكري 
 اإلبداعي

 كتاب النشاط

الذي يقوم  زهوا جلها -جهاز الدوران: -*
وخيلصها  واألكسجني الاي ابلغذاء بتزويد اخل
 الكربون والفضالت أكسيدمن اثين 

 وظائف الدم :ـ

األكسجني من الرئتني إىل خالاي ـ نقل 1
اجلسم، ونقل اثين أكسيد الكربون من خالاي 

 اجلسم إىل الرئتني ،ليتم التخلص منه.

ـ نقل الفضالت الناجتة عن خالاي اجلسم إىل 2
 الكليتني .

د الغذائية ومواد أخرى إىل خالاي ـ نقل املوا3
 اجلسم .

ـ تعمل خالاي الدم وجزيئاته على منع اإلصابة 4
 جلرثومية وتساعد على التئام اجلروح.ا

التعليم 
 التعاوين

حل 
 املشكالت

اسلوب 
 احلوار

 االستنتاج

العصف 
 الذهين

خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

 ـ أصالة1

 ـ مرونة 2

 ـ طالقة3

 ـ4

حل 
املشكال

 ت

 النقل عرب الطرق
 واالوعية الدموية 

خريطة  يتفحص
 مدينتك.

الطرق اليت  يحدد
 متر ابملدن االخرى 

مسار رحلة  يتتبع
يصفها لك معلمتك 

مث تتبع مسار اخر 
ختتاره انت لرحلة 

 العودة 

خمططاً يف دفرت  يارمس
العلوم يوضح املسار 
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 مكوانت الدم :ـ

البالزما: يسمى اجلزء السائل من الدم البالزما 
 ويشكل أكثر من نصف حجم الدم 

خالاي الدم : هناك خالاي دم بيضاء، ومحراء ، 
 ح دمويةوصفائ

اجلزء السائل من الدم وميثل اكثر من  -البالزما:
وفيه نصف الدم ويتكون معظمه من املاء 

االكسجني واملواد الغذائية واالمالح ليتم نقلها 
خلالاي اجلسم وتذوب فيها الفضالت ليتم 

 ختليص الدم منها.

 

 

  -خالاي الدم: -*

 
 

 

هيكلة 
 السمكة

 االستقصاء

 

ايل سلكته اىل احملطة 
 املطلوبة والرجوع منها

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.baddawi-camp.com/forum/uploaded9/958_1246814900.jpg&imgrefurl=http://baddawi-camp.com/forum/showthread.php?t%3D10568&usg=__UHFFMGmLQ9ynzLHvBmxoeTWeOlk=&h=480&w=609&sz=42&hl=ar&start=1&tbnid=tXhk46VnV_EiDM:&tbnh=107&tbnw=136&prev=/images?q%3D%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%2B%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%2B%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://imagecache.te3p.com/imgcache/7eb986857b275705c470b8c33b977c0e.gif&imgrefurl=http://forum.te3p.com/382433.html&usg=__aqODYqZPg8sg6YXEjXUXAEgh8gI=&h=430&w=320&sz=20&hl=ar&start=2&tbnid=euDCigdRC4C1uM:&tbnh=126&tbnw=94&prev=/images?q%3D%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%2B%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%2B%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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توي خالاي الدم  احلمراء ال حتتوي على نواة وحت 
على اهليموجلوبني " جزيء حيمل االكسجني 
من الرئتني ايل خالاي اجلسم اىل الرئتني. اثين 

اكسيد الكربون يذوب يف السيتوبالزم للخالاي 
 للتخلص منه 

 يوم  120تعيش حوايل 

 -خالاي الدم البيضاء: -*

 
 

لفريوسات خالاي هتاجم امليكروابت وا 
 واالجسام الغريبة اليت تغزو اجلسم 

  -الصفائح الدموية: -*

 
اجزاء خلوية غري منتظمة الشكل تساعد على 

 جتلط الدم 

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.sehha.com/diseases/blood/blood01.jpg&imgrefurl=http://www.sehha.com/diseases/blood/anemia-iron-def1.htm&usg=__AUuc4-E1F6dNw2Pmsqq7logucCI=&h=321&w=301&sz=36&hl=ar&start=3&tbnid=Z52T04FZ0X-laM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3D%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%2B%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%2B%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://aux.shenkar.ac.il/2000/group36/picture/platelet.jpg&imgrefurl=http://www.alrepat.com/vb/showthread.php?t%3D9684&usg=__CLvgsiaWwtNGnW7EjMwzSAE1kzg=&h=350&w=350&sz=28&hl=ar&start=3&tbnid=o2A2yqYe7oDcNM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q%3D%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AD%2B%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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 املوضوع يتبع الدرس

 أداء التقومي اإلثراء والتوسع عينات التعليميةملا

 أ فالم تعليمية    الربجكتور √  ⃝

 السبورة    √⃝

 الكتاب   √⃝

 عروض   √⃝البطاقات                √⃝

احبثي عن أنواع 
خالاي الدم 
البيضاء يف 

اإلنسان 
 ووظائفها؟

 االختبارات الشفوية   √⃝

 االختبارات التحريرية   √⃝

 املناقشة   √⃝حظةاملال   √⃝

 التدريبات   √⃝األنشطة   √⃝

 زليةالواجبات املن   √⃝
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 الدم /  درس  ورقة عمل

الفصل/             ………………………………………………………………………...    االسم/ 
.……………… 

 أكملي 

 ...................و..................و...................و...........يتكون الدم من  -1
 ...............................................................البالزما هي ...................  -2
 ....خاليا الدم هي ......................... و ............................................... -3

 

 

 ؟ما هي وظائف الدم -*    

.......................................... 

.......................................... 

........................................... 

............................................ 
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 الثاين الصف علوم املادة     الفصل عنوان الدرس

 2 درسال اتبع جهاز الدوران
   

    التاريخ

 االستكشاف التهيئة املهارة األهداف

هناية هذا الدرس تكون الطالبة   يف
 إبذن هللا تعاىل على أن:قادرة 

 تصف طريقة جتلط الدم 

 الدم  فصائل عددت 

 Rhعىن العامل الريزيسي م فسرت 

 

تفسري أمهية 
فحص فصيلة 

 الدم  

ما العالقة بني  -*
كرم وفصيلة الدم ال
o؟ 

 

منذجة تكون  -*
 -قشرة اجلرح:

 

 
 

قطعة من  ثبيت -
× م س5الشاش 

سم على قطعة 5
 ورق الومنيوم.

ضعي عدة  -
قطرات من 

حملول اجلروح 
على الشاش 
 واتركها جتف 

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.mayoclinic.com/images/image_popup/sn7_ecthyma.jpg&imgrefurl=http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t%3D53630%26page%3D2&usg=__BEWcNGSxC-itMzzyCv7BQ2ItPc8=&h=400&w=400&sz=31&hl=ar&start=10&tbnid=PSzrGSIWO3zOXM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q%3D%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9%2B%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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 املوضوع يتبع الدرس

 ياستعمل -
قطارة لوضع املاء 

فوق حملول 
اجلروح وقطرة 

فوق اي مكان 
 يف الشاشة اخر.

 

 

 -استكشفي:

ماذا حيدث  
لقطريت املاء يف 

املكانني 
 املختلفني؟

استكشفي  -*
 -اكثر:

كيف   يصف
ة تشبه قطع

الشاش اليت 
عليها  يوضع

احمللول قشرة 
 اجلرح.
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 الشرح والتفسري
اسرتاتيجية 

 التدريس
مهارات 
التفكري 
 اإلبداعي

 كتاب النشاط

 -جتلط الدم: -**

عند حدوث جرح تلتصق الصفائح الدموية 
ابجلرح وتفرز مواد كيميائية حمفزة تسمى عوامل 

 ة تدعى فايربين.وتكون شبكة لزجة خيطيجتلط 

 -فصائل الدم: -*

  4كل فرد يرث فصيلة الدم وفصئال الدم 

 A , B , AB. Oهم 

A , B , AB  هذه الفصائل حتتوي على ما
فال  Oيسمى مولدات الضد  اما فصيلة   

 حتتوي عليها.

جيب التعرف على نوع الفصيلة النه ال ميكن 
اخر اال بعد نقل الدم من شخص الي شخص 

ائل الدم هلما الن لو الفصيلتان حتديد فص
خمتلفتان فان كرات الدم احلمراء تتجمع وتتجلط 

 و تتسبب يف الوفاة.

AB  ال حتتوي على اجسام مضادة لذا ميكن ان
حتتوي على  Oيستقبل الدم بينما الفصيلة 

التعليم 
 اوينالتع

حل 
 املشكالت

اسلوب 
 واراحل

 االستنتاج

العصف 
 الذهين

خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة

 االستقصاء

 

 ـ أصالة1

 ـ مرونة 2

 ـ طالقة3

 ـ4

حل 
املشكال

 ت
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اجسام مضادة لذا ال ميكن نقل الدم هلا من اىل 
 س الفصيلة فصيلة اخرى اال من نف

 -الريزسي: العامل -*

عامل يوجد على كرات الدم اذا كان موجود 
تكون الفصيلة موجب اذا مل يوجد تكون 

الفصيلة سالب. وتؤخذ احتياطات عامل ريزس 
 اثناء نقل الدم ويف فرتة احلمل من االم للجنني 

 

 -امراض الدم: -*

تتسب يف ان كرات الدم احلمراء  -االنيميا:
فية من غري قادرة على نقل كمية كاتصبح 

االكسجني اىل انسجة اجلسم وابلتايل ال تقوم 
 بوظائفها كما جيب.

االنيميا الوراثية تصبح كرات الدم احلمراء منجلية 
 الشكل.

اللوكيميا: مرض يصيب نوع او اكثر من  -*
خالاي الدم البيضاء ولعالجه حيتاج لنقل دم 

 وزرع خناع وادوية 
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 املوضوع يتبع الدرس

 أداء التقومي اإلثراء والتوسع ملعينات التعليميةا

 فالم تعليمية أالربجكتور  √  ⃝

 السبورة    √⃝

 الكتاب  √⃝

 العروض   √⃝البطاقات                √⃝

عن  ياحبث
االمراض اليت 
 تصيب الدم؟

 االختبارات الشفوية   √⃝

 االختبارات التحريرية   √⃝

 املناقشة  √⃝املالحظة   √⃝

 التدريبات   √⃝األنشطة   √⃝

 الواجبات املنزلية   √⃝



 

 152   

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصائل اليت ميكن قارين بني فصائل الدم من حيث النوع ، ا

 أن تستقبل منهم والفصائل اليت تتربع هلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B AB Oفصيلة 

 

 

   

 الدم /  درس  ورقة عمل

الفصل/             ………………………………………………………………………...    االسم/ 
.……………… 

 
 أكملي

 يتبرع لشخص فصيلته ................. و ABشخص فصيلة دمه  -4
 يستقبل دم من شخص فصيلته .

 بـ........................................ Oيسمى حامل الفصيلة  -5
 من األمراض التي تصيب الدم ..............و.....................      -6

 ـ يجب على األم الحامل أن تراعي العامل الريزسي بسبب...................4
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 الثاين الصف علوم املادة     الفصل عنوان الدرس

 3 درسال يتبع جهاز الدوران
   

    التاريخ

 املوضوع رسيتبع الد

 االستكشاف التهيئة املهارة األهداف

الطالبة س تكون يف  هناية هذا الدر 
 قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:

 تصف القلب ـ 1

 ـ تعدد الدورات الدموية2

 حتدد وظيفة الدورة الرئوية  ـ 2

 

حتديد الدورات 
 الدموية 

 ووصف القلب

ما العالقة بني  -*
 ؟دينمو املاء والقلب

 

 قلب خروف

 
رؤية قلب  

اخلروف 
واستكشافه من 
 قبل الطالبات  

 

 الشرح والتفسري
اسرتاتيجية 

 التدريس
مهارات 
التفكري 
 اإلبداعي

 كتاب النشاط

  -جهاز الدوران: -*

هواجلهاز الذي يقوم بتزويد اخلالاي ابلغذاء 
واالكسيجن وخيلصها من اثين اكسيد الكربون 

 والفضالت 

 -مكوانت اجلهاز الدوري:

التعليم 
 التعاوين

حل 
 املشكالت

 ـ أصالة1

 ـ مرونة 2

 ـ طالقة3

 ـ4

 القلب :ـفحص 

 ـ حنتاج قلب خروف 1

 ـ صينية تشريح 2

 ـ مسبار التشريح 3
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  -القلب: -1

 

 
اربع غرف   عضو عضلي نسيجي يتكون من 

حجراتن علويتان تسميا االذين االمين وااليسر 
وحجراتن سفليتان البطني االمين وااليسر ، 

االذين والبطني صمام يف اجتاه واحد  يفصل بني
ويفصل اجلهة املين عن اليسري جدار ملنع 

 اختالط الدم 

 -دورات الدم: -*

 

 
 هنا ثالث دروات للدم

 دورة دموية كربي  -1

اسلوب 
 احلوار

 االستنتاج

العصف 
 الذهين

خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة

 االستقصاء

 

حل 
املشكال

 ت

 ـ قفازات وملقط 4

نتتبع مسار الدم يف 
القلب ونشرح القلب 

ونفرق بني األذين 
والبطني ونفحص 

 الصمامات 

ـــ نقوم بعمل جدول 
ندون فيه بشكل 

زاء القلب مبسط أج
 ووظيفة كل جزء

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.alnayfat.net/vb/imgcache/2/8913alsh3er.gif&imgrefurl=http://www.alnayfat.net/vb/t15749-2.html&usg=__Ob4nqqpTDzDdungXZxNx5IA1e2k=&h=388&w=510&sz=37&hl=ar&start=1&tbnid=7wK-tO8sspkNAM:&tbnh=100&tbnw=131&prev=/images?q%3D%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://s3.kenanaonline.com/photos/1101820016.jpg&imgrefurl=http://www.kenanaonline.com/page/2192&usg=__iOplCCjla4six8mNxNFBKswXDY8=&h=811&w=650&sz=485&hl=ar&start=1&tbnid=8ZYJl89J2bTv_M:&tbnh=144&tbnw=115&prev=/images?q%3D%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%2B%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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 موية صغرىدورة د -2

 الدورة القلبية -3

 الدورة الدموية الصغرى )الرئوية( -1

هي عبارة عن تدفق الدم من القلب اىل الرئتني 
وهو دم غري مؤكسج مث حيدث تبادل للغازات 

يف الرئتني وحيمل ابالكسجني ويعود مرة اخرى 
 للقلب ومنه ليضخه خلالاي اجلسم 

 الدورة اجلسمية )الكربى( -2

الغين ابالكسجني والغذاء من القلب يندفع الدم 
لشرايني يف اىل الشراين االورطى وهو اكرب ا

اجلسم.ويعود الدم من اخلالاي حممل بثاين اكسيد 
 الكربون والفضالت اىل القلب.

 املوضوع يتبع الدرس

 أداء التقومي اإلثراء والتوسع ملعينات التعليميةا

 الربجكتور  أ فالم تعليمية √  ⃝

 السبورة    √⃝

 الكتاب   √⃝

 العروض   √⃝البطاقات                √⃝

امجعي صور 
 لتشريح القلب

 االختبارات الشفوية   √⃝

 حريريةاالختبارات الت   √⃝

 املناقشة   √⃝املالحظة   √⃝

            التدريبات√⃝األنشطة   √ ⃝ 
 الواجبات املنزلية   √⃝
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 قارين بني الدورة الدموية الكربى والدورة الدموية الصغرى؟ -*

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثاينا الصف علوم املادة     الفصل عنوان الدرس

 ما هي وظائف اجلهاز الدوري؟ -*

1- ........................................ 

2-......................................... 

 

 يرتكب اجلهاز الدوري من ..............و................ -*
 موية الصغرىالدورة الد -* الدورة الدموية الكربى  -*

 القلب/  درس  ورقة عمل

الفصل/             ………………………………………………………………………...     /االسم
.……………… 
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 4 درسال األوعية الدموية
   

    التاريخ

 املوضوع يتبع الدرس

 االستكشاف التهيئة املهارة األهداف

يف  هناية هذا الدرس تكون الطالبة 
 قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:

 .تقارن بني الشرايني واالوردة ـ 

 .توضح املقصود بضغط الدم ـ 

تعدد بعض االمراض اليت تصيب  ـ 
 .القلب

 هاز اللمفاوي.ـ  تشرح وظائف اجل

 

تفسري أمهية 
فحص فصيلة 

 الدم  

ما الفرق بني 
 شراين والوريد؟لا

 

ضغط  -*
 -الدم:

 

 
 

 

ابلنون  ئيامل
 ابملاء 

على  ياضغط
 الباالون.

الحظي ماذا 
 حيدث للماء 

الحظي ماذا 
 حيدث للبالون 

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.andybrain.com/sciencelab/wp-content/uploads/2007/11/balloon-pulls-water.jpg&imgrefurl=http://www.andybrain.com/sciencelab/2007/11/25/move-a-stream-of-water-with-a-balloon-and-static-electricity/&usg=__bl2Hl1UkzI1CEafVk9WG5H3e3lI=&h=415&w=311&sz=16&hl=ar&start=8&tbnid=fK8q8y2tE8tpOM:&tbnh=125&tbnw=94&prev=/images?q%3D%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%2B%D8%A8%D9%87%2B%D9%85%D8%A7%D8%A1%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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 الشرح والتفسري
اسرتاتيجية 

 التدريس
مهارات 
التفكري 
 اإلبداعي

 كتاب النشاط

 -االوعية الدموية: -*

هي اوعية دموية تربط بني  -الشعريات الدموية:
 الشرايني واالوردة 

 -الشرايني: -1

هي االوعية اليت حتمل الدم بعيدأ عن    
القلب، هلا جدار مسيك مرن هبا عضالت 

 ملساء 

هي اوعية دموية حتمل الدم اىل  -االوردة: -2
 ن الشرايني القلب اقل مسك م

ضغط لكي السبب ان الشراين حيمل الدم حتت 
 يتمكن من الوصول اىل اخلالاي 

الشعريات الدموية هلا جدار صغري جدا  -3
ورقيق كخلية واحدة لكي تسمح لالكسجني 

واملواد الغذائية ان تنتشر من خالهلا  ابملثل 
 الفضالت واثين اكسيد الكربون 

 -ضغط الدم: -*

القلب فإن الدم يندفع عرب  عند انقباض عضلة
اب يسمى ضغط الدم وله الشرايني حتت ضغط 

التعليم 
 التعاوين

حل 
 املشكالت

اسلوب 
 احلوار

 االستنتاج

العصف 
 الذهين

خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة

 االستقصاء

 

 ـ أصالة1

 ـ مرونة 2

 ـ طالقة3

 ـ4

حل 
املشكال

 ت

*جتربة خمتربية لقياس 
  ضغط الدم

ـ نقوم ببناء منوذج 
قلب وأوعية دموية 

ابستعمال علبة 
بالستيكية وأانبيب 
 زجاجية ومطاطية .

ـ نقيس املسافة اليت 
يقطعها املاء اخلارج 

من األنبوب الزجاجي 
واألنبوب املطاطي 
 عند ضغط العلبة .

ـ تقارن بني املسافة 
اء اليت يقطعها امل
 وليونة األانبيب
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وضعان ضغط انقباض وضغط انبساطي ويف 
 120املعدل الطبيعي يكون االنقباضي 

 80واالنبساطي 

يوجد يف جدران الشرايني خالاي عصبية للتحكم 
 يف ضغط الدم.

 -امراض القلب: -*

بسبب ترسب الدهون  -تصلب الشرايني: -1
 جدران الشرايني مما قد يسبب ذحبة صدرية  يف

ويكون بسبب زايدة  -ارتفاع ضغط الدم: -2
 ضغط الدم ومن اسبابه تصلب الشرايني 

 -الوقاية من امراض القلب: -*

الفحص الدوري الطيب ، التغذية الصحية ، 
 ممارسة الرايضة، االبتعاد عن التدخني.

 -وظائف اجلهاز الليمفاوي: -*

 من السائل النسيجي والذي تتخلص اخلالاي
يقوم بذلك هو اجلهاز الليمفاوي ويعيده مرة 
اخرى للدم  ، واللمف هو السائل النسيجي 

عندما ينتقل اىل االوعيةى اللمفية، ايضا يقوم 
 اللمف حبماية والدفاع عن اجلسم 

* واجلهاز اللمفي عبارة عن شبكة من 
 ريات واالوعية اللمفية وله عقد تسمى عقدالشع
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ملفية مثل حبة الفاصوليا ترشح اجلسم والدم من 
 املخلوقات الغريبة

 وعاملوض يتبع الدرس

 أداء التقومي اإلثراء والتوسع ملعينات التعليميةا

 الربجكتور  أ فالم تعليمية √  ⃝

 السبورة    √⃝

 الكتاب   √⃝

 العروض   √⃝البطاقات               √⃝

اكتيب مقاال 
عن ضغط 

 الدم؟

 االختبارات الشفوية  √⃝

 االختبارات التحريرية  √⃝

 املناقشة  √⃝املالحظة   √⃝

 التدريبات   √⃝طةاألنش   √⃝

 الواجبات املنزلية   √⃝
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 كل منهما واجتاه الدم؟ميزي بني الشراين والوريد من حيث نوع الدم يف   -*

 الوريد الشراين

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوعية الدموية /  درس  ورقة عمل

الفصل/             ………………………………………………………………………...    االسم/ 
.……………… 

 

 أكملي..
 ضغط الدم االنقباض حيدث عند.................... س
 من االمراض اليت تصيب القلب............  س
 .............. وقد يؤدي اىل.................تصلب الشرايني سببه.. س

 ...............................................ما الدور الذي يقوم به اجلهاز الليمفاوي؟س 
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 الثاين الصف علوم املادة     الفصل عنوان الدرس

 5 درسال املناعة واملرض
   

    التاريخ

 االستكشاف التهيئة املهارة األهداف

يف  هناية هذا الدرس تكون الطالبة 
 تعاىل على أن:قادرة إبذن هللا 

 .تعدد خطوط دفاع اجلسمـ 

تشرح  دور  محض اهليدروكلوريك يف ـ 
 .عملية التخلص من امليكروابت 

تقوم به كرات الدم ما تفسر   ـ 
 .البيضاء يف عملية املناعة

ني مولد الضد واجلسم الفرق ب توضحـ 
 .املضاد 

تقارن بني املناعة الطبيعية واملناعة ـ 
 .االصطناعية

 

أمهية  تفسري
فحص فصيلة 

 الدم  

ما هي اجليوش اليت 
 تدافع عن اجلسم؟

 

 

حتديد معدل  -*
 -التكاثر:

 

 
 

 

ضعي قطعة  -1
 نقود على طاولة 

ختيل ان  -2
قطعة النقود 

بكرتاي تستطيع 
االنقسام كل 

واين، لذا ث 10
ضعي قطعيت 
نقو د حتت 

القطعة االوىل 
هذا يعين ان 

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://marebpress.net/userimages/Image/panorama/GASH.jpg&imgrefurl=http://marebpress.net/articles.php?id%3D2465&usg=__ZciRY9sENbYBWnnDZSh2nRGtNLQ=&h=253&w=380&sz=73&hl=ar&start=9&tbnid=rYUZp5AqTtpr0M:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images?q%3D%D8%AC%D9%8A%D8%B4%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://up.arab-x.com/Nov09/Bhn07596.jpg&imgrefurl=http://www.al5air.com/vb/showthread.php?t%3D3289&usg=__4HeSo__2d1NgMxVWQa5-eWfrH4M=&h=302&w=646&sz=80&hl=ar&start=3&tbnid=k3hgVrxyjmfAOM:&tbnh=64&tbnw=137&prev=/images?q%3D%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9%2B%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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 املوضوع ع الدرسيتب

البكرتاي االوىل 
انتجت خليتان 

  رييهبكت

كّرري   -3
اخلطوة ثالث 

 مرات 

 استكشفي

احسيب  -4
ععدد اخلالاي 
 اليت انتجت 

 5خالل 
 ساعات 

استكشفي  -*
 -اكثر:

ارع ملاذا نس
بتناول املضادات 

احليوية عند 
االصابة 

 ابلعدوى؟
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 الشرح والتفسري
اسرتاتيجية 

 التدريس
مهارات 
التفكري 
 اإلبداعي

 كتاب النشاط

 -الدفاعات اليت ميتلكها اجلسم: -*

 –احلهاز التنفسي  –اخلط االول هم اجللد 
اجلهاز الدوراين  كل ذلك  –اجلهاز اهلضمي 

يعمل على منع مسببات املرض من الدخول اىل 
ملسببات املرض ان تدخل اجلسم ولكن ممكن 

 عن طريق الفم االنف العينني اجلروح 

 -خط الدفاع االول الداخلي: -*

رض االهداب واملخاط متنع دخول مسببات امل
اىل اجلهاز التنفسي وعند العطس او السعال 

 فان اجلسم يتخلص من مسببات املرض.

 ، يوجد يف اجلهاز اهلضمي يف الفم الذي يفرز

 على مسببات املرض وبه اللعاب الذي يقضي

 انزميات للقضاء عليها ايضا.

 

واملعدة اليت تفرز محض اهليدروكلوريك الذي 
 ابت يقضي على نسبة كبرية من امليكرو 

تدور يف اجلسم  -خالاي الدم البيضاء: -*
 للبحث عن االجسام الغريبة  للتخلص منها 

التعليم 
 التعاوين

حل 
 املشكالت

اسلوب 
 احلوار

 االستنتاج

العصف 
 الذهين

خرائط 
 املفاهيم

ري التفك
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة

 االستقصاء

 

 ـ أصالة1

 ـ مرونة 2

 ـ طالقة3

 ـ4

حل 
املشكال

 ت

 *جتربة قطعة النقود

ختيل ان قطعة   
النقود بكرتاي تستطيع 

 10االنقسام كل 
ثواين، لذا ضعي 

قطعيت نقو د حتت 
القطعة االوىل هذا 

يعين ان البكرتاي 
االوىل انتجت خليتان 

 بكرتيتان 

طوة كّرري اخل  -3
 ثالث مرات 

 استكشفي

احسيب ععدد  -4
 اخلالاي اليت انتجت 

 ساعات  5خالل 

استكشفي  -*
 -اكثر:
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عندما يهاجم جسم غريب  -االلتهاابت: -*
وحيممر وترتفع درجة حرارته نسيج فانه يلتهب 

مما يسمح بتدفق الدم له وتفرز مواد كيميائية 
للتخلص من مسببات املرض وتتجه كرات الدم 

 دته احلمراء ملساع

 -املناعة النوعية: -*

عندما حيارب جسم مرض فانه حيارب مولدات 
 الضد.

عند وجود اجسام غريبة يقوم ابنتاج اجسام 
 مضادة 

 -اجسام مضادة: -*

بروتني يشكل استجابة ملولد ضد  حمدد  هو
ويرتبط اجلسم املضاد مبولد الضد وجيعله غري 

 فعال.

ملفية حتتوي هي خالاي  -خالاي الذاكرة: -*
على اجسام مضادة ملولدات ضد معينة لتكون 

 جاهزة ملواجهة اي هجوم.

  -املناعة الطبيعية: -*

انتاج اجلسم الجسام مضادة استجابة ملدولدات 
 الضد 

 

رع بتناول ملاذا نسا
املضادات احليوية عند 

 االصابة ابلعدوى؟
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 -املناعة االصطناعية: -*

مناعة يكتسبها اجلسم بعدما حيقن حيوان ثدي 
مثل احلصان ابمليكروب وينتج هو اجسام 

خذ من احليوان الثدي وحيقن هبا مضادة فتؤ 
 االنسان 

 املناعة االصطناعية ال تدوم لفرتة طويلة  -*

طريقة لتكوين مناعة طبيعية فيها  -التطعيم:-*
ب ويكون اجلسم اجسام حيقن اجلسم ابمليكرو 

مضادة يف حالة االصابة مبولد الضد اكون 
 االجسام املضادة موجودة.

لصغرية هي اكتشف ابستري ان املخلوقات ا -*
اليت تسبب لالنسان االمراض واكتشف طريقة 

 البسرتة 

 

 املوضوع يتبع الدرس
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 أداء التقومي اإلثراء والتوسع ملعينات التعليميةا

 الربجكتور  أ فالم تعليمية √  ⃝

 السبورة    √⃝

 لكتاب  ا√⃝

 العروض   √⃝البطاقات               √⃝

اكتب مقالة 
عن خالاي الدم 

 ؟البيضاء

 االختبارات الشفوية  √⃝

 االختبارات التحريرية  √⃝

 املناقشة  √⃝املالحظة   √⃝

 التدريبات  √⃝األنشطة   √⃝

 الواجبات املنزلية   √⃝
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 عن ..  أكتيب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوعية الدموية /  درس  ورقة عمل

الفصل/             ………………………………………………………………………...    االسم/ 
.……………… 

 

 أكملي..
 اجللد و............و........و......... من خطجوط الدفاع االوىل للجسم  س
 محض اهليدروكلوريك يفرز يف............. ويعمل على.............و............. س
 ما الدور الذي تقوم به كرات الدم البيضاء يف عملية محاية اجلسم؟  س

 

 املناعة االصطناعية املناعة الطبيعية
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 الثاين الصف علوم املادة     الفصل عنوان الدرس

 6 درسال املرض عرب التاريخ
   

    التاريخ

 املوضوع يتبع الدرس

 االستكشاف التهيئة املهارة األهداف

الطالبة يف  هناية هذا الدرس تكون 
 قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:

حتدد االمراض اليت تنتج من 
 فريوسات ال

تعدد بعض االمراض اليت تنتج من  
 بكرتاي لا

تبني كيفي يهاجم فريوس االيدز   
 جهاز املناعة 

تذكر بعض طرق انتقال االمراض 
 املعدية

  

 

 

تفرق بني 
املرض 

البكتريي 
واملرض 

 الفريوسي

 

ما العالقة بني  -*
التهاب الغدد 

اللمفاوية واملضاد 
 احليوي؟

وهل هناك عالقة 
ضاد احليوي بني امل

 والفريوسات؟

 

استكشفي  -*
:- 

ملاذا نسارع 
بتناول املضادات 

احليوية عند 
االصابة 

 ابلعدوى؟
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 الشرح والتفسري
اسرتاتيجية 

 التدريس
مهارات 
التفكري 
 اإلبداعي

 كتاب النشاط

  -البسرتة: -*

عملية تسخني السائل اىل درجة حرارة معينة 
 عندها  تقتل البكرتاي

 امثلة لبعض االمراض  -*

 السل –التيتانوس  -امراض بكتريية:

 النعاس  –املالراي  -امراض اوليات:

 القوابء  –مرض القدم الرايضي  -امراض فطرية:

 االيدز  –الرشح  -امراض فريوسية:

تستطيع االوليات الضارة تدمري االنسجة   -*
 واخلالاي وخالاي الدم 

  -قوانني كوخ: -*

ميكن عالج كثري من االمراض اليت تسببها  -1
جيب حتديد  -2.  مسببات االمراض ابالدوية

 مسببات املرض اوالً 

  -االمراض املعدية: -*

هي االمراض اليت تسببها البكرتاي او الفريوسات 
 او الفطرايت وتنتقل من خملوق مصاب اىل اخر 

التعليم 
 التعاوين

حل 
 تاملشكال

اسلوب 
 احلوار

 االستنتاج

العصف 
 الذهين

خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة

 االستقصاء

 

 ـ أصالة1

 ـ مرونة 2

 ةـ طالق3

 ـ4

حل 
املشكال

 ت

 قوانني كوخ :

وضع روبرت كوخ يف 
القرن التاسع عشر 
سلسة من الطرائق 

لتحديد املخلوق احلي 
 املسبب ملرض ما 
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طريق االتصال املباشر مع  -طرق انتقاهلا: -*
او  –استعمال ادوات املريض  –املصاب 

االقرتان ببعض احلامالت مثل الفئران والكالب 
 والقطط 

 -حامالت املرض البشرية: -*

ينقل شخص مصاب املرض الخر عن طريق 
االتصال او اللمس او حىت مقبض الباب مثل 

 الرشح 

 -االمراض اجلنسية: -*

امراض تنتقل من شخص الخر عن طريق  هي
(STDs)سمى اختصاراً االتصال اجلنسي وت

 وتنتج بسبب البكرتاي او الفريوسات 

 –امثلة على االمراض اجلنسية االيدز  -*
 الزهري السيالن 

 HIVفريوس  -*

هو فريوس يهاجم السوائل مثل الدم واملخاط، 
 له فرتة كمون ومخول طويلة تصل لسنوات 

هو ما يسمى مبرض االيدز او نقص املناعة 
 املكتسب

يهاجم خالاي الدم البيضاء خاصة  هذا الفريوس
 التائية منها ويتضاعف داخليها مما يضعفها  
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االتصال اجلنسي الغري  -طرق االصابة به:
نقل  –ام حامل مصابة للجنني من  –شرعي 

وصل . ) استعمال حقن ملوثة  –دم ملوث 
مليون  46.5حوايل  2005عدد املصابني عام 

 (شخص 

 

 وضوعامل يتبع الدرس

 أداء التقومي اإلثراء والتوسع ملعينات التعليميةا

 الربجكتور  أ فالم تعليمية √  ⃝

 السبورة    √⃝

 الكتاب   √⃝

 العروض   √⃝البطاقات                √⃝

ة مقال تيبكا 
فريوس عن 

 االيدز؟

 االختبارات الشفوية   √⃝

 االختبارات التحريرية   √⃝

 املناقشة   √⃝املالحظة   √⃝

                 التدريبات   √⃝األنشطة     ⃝
 لواجبات املنزليةا
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 اذكري أمثلة لكل مما يلي    

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 عة والمرضالمنا  /  درس  ورقة عمل

الفصل/             ………………………………………………………………………...    االسم/ 
.……………… 

 :ما يليأكملي      

 العامل الذي اخرتع البسرتة هو ...................................... -1
................ جزيئات معقدة ال تنتمي للجسم ، بينما .............. هي   -2

 تجابة لمولد ضد محدداسهو بروتين يشكل 
للوقاية من األمراض جيب  - -3

 ..................و................................و......................

 أمراض فريوسية

 

 

  أمراض بكتريية

  أمراض جنسية
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 الثاين الصف علوم املادة     الفصل عنوان الدرس

 7 درس ال فحة املرضمكا
   

    التاريخ

 املوضوع يتبع الدرس

 االستكشاف التهيئة املهارة األهداف

يف  هناية هذا الدرس تكون الطالبة 
 قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:

أن تشرح الطالبة بعض االمراض الغري  
 معدية 

أن توضح الطالبة ما حيدث خالل 
 تفاعالت احلساسية 

أن تكتب الطالبة بعض االمراض 
  املزمنة

أن تربز الطالبة بعض طرق الوقاية  
 من االمراض 

تفسري أمهية 
 الوقاية .  

فرق بني ما ال -*
 األمراض املزمنة

 ؟واملعدية

 

أعراض السرطان 
 املبكرة 

نتعلم من خالل 
 مقطع فيديو 

األعراض املبكرة 
 للسرطان

تستخرجها 
الطالبة من 

 العرض
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 الشرح والتفسري
جية اسرتاتي

 التدريس
مهارات 
التفكري 
 اإلبداعي

 كتاب النشاط

 حماربة املرض  -*

 اتباع تعاليم الدين االسالمي احلنيف  -1

 غسل اليدين  -2

 التنظيف ابملطهر والشاش  -3

 التخلص من العرق واالستحمام  -4

 تنظيف االسنان  -5

 -االمراض املزمنة: -*

هي امراض ليست معدية يعاين منها املصاب 
 فرتات طويلة مثل السكر الضغط القلب ل

 -احلساسية: -*

هناك بعض املواد تثري االلتهاابت  تسمى 
حساسية هذه املواد تسمى مواد مثرية 

للحساسية مثل بعض االطعمة او حبوب اللقاح  
 او الكرميات او العطور 

ادة سبب حدوث االمحرارا افراز اجسم مل
سجة اهلستامني اليت تعمل على امحرار االن

 وتورمها 

التعليم 
 التعاوين

حل 
 املشكالت

اسلوب 
 احلوار

 االستنتاج

العصف 
 الذهين

خرائط 
 املفاهيم

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة

 االستقصاء

 

 ـ أصالة1

 ـ مرونة 2

 ـ طالقة3

 ـ4

حل 
املشكال

 ت

  صور لسرطان الرئة

 بدايته وأسبابه وهناايته
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هو مرض مزمن بسبب حدوث  -السكري: -*
خلل يف مستوى االنسولني يف الدم ومن اعراضه 

التبول املتكرر وهلا  –العطش  –االعياء الشديد 
مضاعفات خطرية مثل الفشل الكلوي او النوبة 

 القلبية 

 -السرطان: -*

عل عدم السيطرة على جمموعة امراض تنتج بف
يكون الورم يف مكان مث  منو اخلالاي. ممكن ان

تغادر اخلالاي السرطانية الورم وتنتشر عرب الدم 
 الجزاء اجلسم 

 -االسباب:

املذيبات  –السناج، التدخني، االسبوستس 
 الكيميائية، التعرض لالشعة الفوق بنفسجية 

 -الوقاية: -*

يف حالة االصابة االكتشاف املبكر يساهم يف 
 –او اجلراحة العالج خاصة العالج الكيميائي  

التقليل  -الكحوليات   –االمتناع عن التدخني 
 من الدهون وامللح 
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 املوضوع يتبع الدرس

 أداء التقومي اإلثراء والتوسع ملعينات التعليميةا

 الربجكتور  أ فالم تعليمية √  ⃝

 السبورة    √⃝

 الكتاب   √⃝

 العروض   √⃝البطاقات                √⃝

أنواع  عن ياحبث
أمراض 
 ؟السرطان

 االختبارات الشفوية  √⃝

 ختبارات التحريريةاال   √⃝

 املناقشة  √⃝املالحظة   √⃝

 التدريبات  √⃝األنشطة   √⃝

 الواجبات املنزلية   √⃝
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 بعض من طرق الوقاية من االمراض؟ اكتيب

               

 

 

 

 

 

 

 مكافحة المرض /  درس  ورقة عمل

 ……………….ل/ الفص            ………………………………………………………………………...    االسم/ 

 

 أكملي

 تنقسم األمراض إلى أمراض ...................و أمراض ................................ -7
 .......................................مرض السكري ينتج عن................................  -8

 ا مرض السيالن من ......مرض القلب من األمراض .....................................بينم -9
 األمراض .....................................    

 

................................................................................

................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................

.............. 
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 الثاين الصف علوم املادة     الفصل عنوان الدرس

واقع  استقصاء من
 8 درسال احلياة

    التاريخ   

 املوضوع يتبع الدرس

 االستكشاف التهيئة املهارة األهداف

يف  هناية هذا الدرس تكون الطالبة 
 قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:

 فصائل الدم.تعدد ـ 

 الدم.كيف تتفاعل فصائل تشرح   ـ 

مكتشف الدورة الدموية  توضحـ 
 . الصغرى

 

 

تفسري أمهية 
فحص فصيلة 

 الدم  

الطريقة املثلى  ماهي
لننقل الدم إىل 

 مريض؟

 

 

 
 

اكتشفي الفرق 
بني فصائل الدم 

 املختلفة

 

 



 

 181   

 

 الشرح والتفسري
اسرتاتيجية 

 التدريس
مهارات 
التفكري 
 اإلبداعي

 كتاب النشاط

فصائل رئيسة ، هي 4يصنف دم اإلنسان إىل 
A,B,AB,O 

و وحتدد هذه الفصائل اعتمادا على وجود أ
غياب مولدات ضد على سطح خالاي الدم 

 احلمراء 

حديد تبعد أن جيمع الدم يف كيسه خيترب ل
 فصيلته .

ويكتب على الكيس بوضوخ نوع فصيلة الدم ، 
ت ويربد الدم للحفاظ عليه نقيا لنقله يف أي وق

 . 

التعليم 
 التعاوين

حل 
 املشكالت

اسلوب 
 احلوار

 االستنتاج

العصف 
 الذهين

خرائط 
 ماملفاهي

التفكري 
 اإلبداعي

هيكلة 
 السمكة

 االستقصاء

 

 ـ أصالة1

 ـ مرونة 2

 ـ طالقة3

 ـ4

حل 
املشكال

 ت

*جتربة حتاكي التفاعل 
بني فصائل الدم 

 املختلفة 

مل 01ـ دم زائف ) 
حليب قليل الدسم 

مل من املاء 01و
 ،صبغة طعام (

ـ عصري ليمون كمولد 
لفصائل الدم Aضد 
B,O) 

 ـ ماء كمولد ضد 
)Aل الدم لفصائ

A,AB) 
 ـ قطارات

ـ خمبار مدرج سعته 
 مل 01

 ـ كؤوس ورقية صغرية
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 املوضوع يتبع الدرس

 أداء التقومي اإلثراء والتوسع ملعينات التعليميةا

 الربجكتور  أ فالم تعليمية √  ⃝

 السبورة    √⃝

 الكتاب   √⃝

 العروض   √⃝البطاقات                √⃝

تقريرا  اكتيب
خمتصرا عن 

كيفية حتديد 
فصائل الدم . 
صفي أمهية أن 

تعرف ذلك 
قبل عملية نقل 

 الدم.

 االختبارات الشفوية   √⃝

 االختبارات التحريرية   √⃝

 املناقشة  √⃝املالحظة   √⃝

 التدريبات  √⃝األنشطة   √⃝

 الواجبات املنزلية   √⃝
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 إىل الدم ؟ Aدما يضاف مولد الضد عن (A,B,AB,O)قارين بني التفاعالت يف كل فصيلة دم 

 أين حيدث التخثر؟

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقصاء من واقع الحياة /  درس  ورقة عمل

 ……………….الفصل/             ………………………………………………………………………...    االسم/ 

 

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

....................................................... 

ولدات ضد توقع ماذا ميكن أن حيدث لشخص إذا مل تتوافق م
 أخرى بدقة مع فصيلة دمه؟

............................................................................
............................................................................
............................................................................

............................................................................
............................................................................
............................................................................

........................ 
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 (2امللحق رقم )

 مهارات التفكري االبداعي اختبار يقيس

 

 إعداد

 الباحثة / فاطمه مرعي الشهري

 حتت اشراف

 د. صفية انجي الدعيس /االستاذ املساعد
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 عللي /

 ـ الدهون مصدر رئيسي يف تصلب الشرايني.1

..........................................................................................
..................................................................................... 

 ـ اللمف جهاز دفاعي.2

..........................................................................................
......................................................................................... 

 ـ وجود أكثر من خط دفاعي يف اجلسم .3

..........................................................................................
......................................................................................... 

 ـ املعدة تعترب من خطوط الدفاع الثاين .4

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ انتاج اخلالاي البائية اجلسم املضاد .5

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ الناقل احليوي يسبب األمراض.6
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..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ ال يوجد عالج للقوابء.7

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ص املناعة .مبرض نقHIV ـ مسي فريوس 8

..........................................................................................
......................................................................................... 

 عن بقية الفريوسات .HIVـ خيتلف فريوس 9

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ اصابة بعض األشخاص مبرض السكري.10

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وجبة طعام حتتوي على أطعمه غنية ابلفيتامينات  ريـ ابتك

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 .ـ ما دور جهاز املناعة يف اجلسم 
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..........................................................................................
.......................................................................................... 

 .ـ كيف حتدث الذحبة القلبية 

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 .ة وظائف الدم ـ برأيك ما مدى أمهي

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 .كيف يتخلص اإلنسان من البكرتاي املمرضة والفريوسات  ـ 

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ ما هو العامل الريزيسي ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ برأيك حينما ينقص الدم يف اجلسم فماذا حيدث له ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ ماذا حيدث لو مل يكن هناك صمامات يف األوردة ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 



 

 188   

 ـ ما أوجه الشبه واالختالف بني األوردة والشرايني ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ مبا تفسرين ارتفاع ضغط الدم ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ اذكري أكرب عدد من األفكار حتافظني هبا على سالمة القلب ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 حصل هناك خلل يف اجلهاز اللمفي ؟ـ ماذا حيدث لو 

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ؟ للجسم ـ ما رأيك لو مل يكن هناك خط دفاع أول

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ار النسيج وارتفاع درجة حرارته ؟ـ مبا تفسرين امحر 

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ة ؟ـ فرق بني املناعة الطبيعية واملناعة الصناعي
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..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ ماذا حيدث لو مل يتم ابتكار عملية البسرتة ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ اذكري أكرب عدد من األمراض الفريوسية و البكتريية اليت تعرفيها ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ كيف تقني نفسك يف حجرة الصف من املرض مع وجود طلبة مصابني أبمراض فريوسية ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ كيف ميكن اإلقالل من مرض احلساسية ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ هل إبمكانك أن تكتب بعض مسببات السرطان من ثقافتك العامة ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ اكتيب أكرب عدد ممكن من املعلومات لليت تعرفينها عن القلب ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 



 

 190   

 ـ من أي أجزاء اجلسم أييت الدم القادم إىل القلب عرب الوريد الرئوي ،وعرب الوريد األجوف ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ؟ـ فسر ملاذا تكون العضالت يف البطني األيسر أمسك منها يف البطني األمين
..........................................................................................

.......................................................................................... 

 ـ ما وظيفة الصمامات يف القلب ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 دم يف األوردة وضغطة يف الشرايني ؟ـ قارن بني ضغط ال

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ؟ـ فسر كيف يعمل التطعيم على محاية االنسان 

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 وليات ، الفطرايت؟مثاال على مرض معدي ينتج عن كل مما يلي الفريوسات ، البكترياي ، األ اذكريـ 

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ فسري ملاذا يصنف السكري ابألمراض غري املعدية ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 
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 صفي كيف يستجيب اجلسم للمواد املثرية للتحسس ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 

 ـ قارين بني خالاي الدم احلمراء وخالاي الدم البيضاء والصفائح الدموية ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ قارين بني الشرايني واألوردة والشعريات الدموية ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 ـ وضحي كيف ينتقل الدم خالل القلب ؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 نقل الدم ؟ تامل الريزوسي قبل عمليافسري ملاذا جيب فحص فصائل الدم والع

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 
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 (3حق رقم )املل

 استبانة تقيس مدى استخدام معلمات العلوم السرتاتيجية الصف املقلوب

 إعداد

 الشهريالباحثة / فاطمه مرعي 

 حتت اشراف

 االستاذ املساعد/ د. صفية انجي الدعيس
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 ورقة استبيان          

 الصف املقلوب ـ قياس مدى معرفة املعلمة ابسرتاتيجية 1

 اندرا أحياان دائما الفئة #
    لدى املعلمة خلفية ابلصف املقلوب 1

تشجع املعلمة استخدام الصف املقلوب  2
    يف العملية التعليمية

3 
املعلمة للطالبات ابملناقشة تسمح 

واحلوار عقب اطالعهن على الفيديو 
 التعليمي

   

تطبق املعلمة الصف املقلوب حبث  4
    الطالبات على التعاون يف جمموعات

لصف املقلوب الوقت للمناقشات يوفر ا 5
    واراتواحل

حترص املعلمة على االستغالل اجليد  6
    لوقت الفصل

تشجع املعلمة الطالبات على العصف  7
    الذهين

يدعم الصف املقلوب بناء عالقة قوية  8
    بني املعلمة والطالبات

 

 

 استبانة تقيس مدى استخدام معلمات العلوم السرتاتيجية الصف املقلوب
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 ـ قياس معرفة املعلمة بتوظيف تقنيات الصف املقلوب2

 اندرا أحياان دائما الفئة #

التقنيات احلديثة يف  تعتمد املعلمة على 9
    تدريس العلوم

تنتج املعلمة مقاطع فيديو للمادة  10
    التعليمية  لتطبيق الصف املقلوب

تدرك املعلمة أمهية مشاهدة  مقاطع   11
    يديو  قبل اللقاء املباشرالف

12 
تشجع املعلمة الطالبات على مشاهدة 

يوهات تعليميه للدروس قبل فيد
 حضورهم للحصة

   

13 
تدرب املعلمة الطالبات على مهارات 

تخدام برامج ادارة التعلم  مثل اس
Edumodo,  اوEasy class 
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 (4امللحق رقم )

 متنوعه من العمل امليداينمناذج 

 -Easyclass  مج إدارة التعلمانبر مناذج  -مناذج لبعض التجارب العلمية 

 منوذج لقناة العلوم العلمية - PowerPointبواسطة برانمج ة مناذج للعروض التوضيحي

 املنشئة للبحث

 

 

 من اعدا الباحثة / فاطمه مرعي الشهري
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 التوضيحية املنشئة من قبل الباحثةمناذج العروض 

 PowerPointبواسطة برانمج 
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 Easyclass  مج إدارة التعلمانبر 

 نشأته الباحثة للمجموعة التجريبيةفصل عن بعد ا
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 قناة العلوم املنشئة من قبل الباحثة

 رابط القناة

https://www.youtube.com/channel/UC0x4dQD1bEPbKIgvqL
deos?view_as=subscriberZ9hTg/vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0x4dQD1bEPbKIgvqLZ9hTg/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC0x4dQD1bEPbKIgvqLZ9hTg/videos?view_as=subscriber
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 بعض التجارب اليت قامت هبا الباحثة                     

  



 

 200   

 (5امللحق رقم )

 احملكمني

 احملكمني أمساء قائمة
 العمل احملكم م

1 
 

 ا.د. ماهر إمساعيل
 

 
 جامعة بنها –استاذ املناهج وطرق التدريس 

2 
 

 د.رمي حممد هبيج فريد هبجات
 

 
 جامعة الطائف -أستاذ املناهج وطرق تدريس املشارك 

3 
 

 د. نرمني حممد إبراهيم نصر
 

 
 جامعة الطائف –استاذ املناهج وتكنولوجيا التعليم املساعد 

4 
 

 د. جنالء أمني
 

 
 جامعة الطائف –استاذ املناهج وطرق التدريس املساعد 

5 
 

 د. إميان صادق
 

 
 جامعة املنوفية –ملساعد استاذ املناهج وطرق التدريس ا
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 (6امللحق رقم )

 املدير العام للتعليم مبحافظة الطائفخطاب تسهيل مهمة ابحث من 

 ( بشأن تنفيذ التجربة البحثية39خطاب من قائدة املدرسة )
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