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كلية الرياضيات مدرس المناهج وطرائق تدريس  

 الدراسات العليا للتربية  جامعة القاهرة
 :خلصالم

تعلة  التفةاعلي فةي الرياضةيات لتنميةة هدف البحث  إلى قياس فاعليةة اسةتراتيجية قائمةة علةى ا
المنهج شبه التجريبي  واستخد مهارات التفكير اإلبتكاري لطالبات المرحلة الثانوية في دولة الكويت, 

اشةر الثةانوي بمدرسةة الرتقةة الثانويةة ( طالبة من طالبات الصةف الع60واشتملت عينة البحث على )
( طالبةة تة  التةدريس 30بنات بدولة الكويت, وت  تقسيمه  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وقوامهةا )

( طالبة ت  التدريس لها بالطريقة 30لها باستخدا  االستراتيجية المقترحة، واألخرى ضابطة وقوامها )
تمثلةةةةت أدوات البحةةةةث فةةةةي اختبةةةةار التفكيةةةةر اإلبتكةةةةاري و بعةةةةة فةةةةي تةةةةدريس الرياضةةةةيات, المعتةةةةادة المت

الهندسةة المسةتوية(,  -التغيةر -الجبر –حساب المثلثات  -األعداد والعمليات عليها -وحدات)الجبرل
وأظهةةةرت نئتةةةائج البحةةةث فاعليةةةة االسةةةتراتيجية القائمةةةة علةةةى الةةةتعل  التفةةةاعلي فةةةي الرياضةةةيات لتنميةةةة 

المرحلةةة الثانويةةة فةةي دولةةة الكويةةت, وفةةي ضةةوء مةةا أسةةفر عنةةه مهةةارات التفكيةةر اإلبتكةةاري لطالبةةات 
البحث من نتائج قد  البحث مجموعة من التوصيات كةان مةن أبرزهةا ضةرورة تةدريب المعلمةين أثنةاء 
عةداد دليةل متكامةل لمعلمةي الرياضةيات لالسترشةاد  الخدمة على تدريس مهارات التفكير االبتكاري, وا 

 .به في تنمية تلك المهارات
  التفكير اإلبتكاري - الرياضيات –التعل  التفاعلي  ات مفتاحية:كلم
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Abstract 

 The objective of the research was to measure the effectiveness of a strategy 

based on interactive learning in mathematics to develop the creative thinking skills of 

secondary school students in the State of Kuwait. The sample included 60 female 

students of the 10th grade secondary school in the secondary school of girls in Kuwait, 

(30) students were taught using the proposed strategy, and the other officer and the 

strength of (30) students were taught in the usual way used in the teaching of 

mathematics, and used the study descriptive approach and semi-experimental method, 

and the research tools in the test of thinking (Algebra - numbers and operations - 

trigonometry - algebra - change - geometry), The results of the research showed the 

effectiveness of the strategy based on interactive learning in mathematics to develop the 

creative thinking skills of secondary students in the State of Kuwait. In light of the 

research results, the research presented a number of recommendations. An integrated 

guide for mathematics teachers to guide them in developing these skills. 

Key words: interactive learning – mathematics - creative  thinking skills  

 قدمة: م

 التةةةي همةةةةمال المجةةةاالت مةةةن الرياضةةةيات فةةةي االبتكةةةاري التفكيةةةر مهةةةارات تنميةةةة مجةةةال أصةةةب 
 إبةةداعا   الفةةرد مةةن تتطلةةب التةةي والمواقةةف بالتحةةديات المملةةوء العةةال  هةةذا فةةي والمةةربين البةةاحثين تشةةغل
 مةن إيجةابي لبشةك اسةتثمر العةال  فةي الحاصل والتكنولوجي العلمي التطور إن كما لمواجهتها، دائما  
 .المختلفة بمراحلها والتعل  التعلي  عملية تطوير في كافه العال  دول

 إصةالحات إدخةال وأحيانةا, شةاملة بصةورة التعليميةة نظمهةا تطةوير علةى الةدول تسابق نجد لذا
 هةةذا وفةةي, المعرفةةة مجتمةة  متطلبةةات إطةةار فةةي هائةةل مردودهةةا يظةةل معينةةة ومكونةةات عناصةةر علةةى

 والمسةتقبلية المعاصةرة والتحةديات الحادثةة التغيرات ظل في التعلي  تطوير إلى وةالدع ازدادت الصدد
قليميةةا محليةةا  الرؤيةةة علةةى ترتكةةز للتعلةةي  جديةةدة وأطةةر مبةةاد  وضةة  علةةى العمةةل لضةةرورة وعالميةةا وا 
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)شةةةادية .ثالثة أللفيةةة التعلةةي  تطةةوير إلةةةى والةةدعوة, الراهنةةة المرحلةةة مسةةةتحدثات ضةةوء فةةي المسةةتقبلية
 (.17: 2016صالح فؤاد,  تما ,

فةي الرياضةيات  التفكيةر االبتكةاري مهةارات تنميةة علةى سةلبا   يةؤثر المتبعةة بةالطرق التعل إن كما 
التفكيةةر  مهةةارات تنميةةة علةةى تسةةاعد جديةةدة واسةةتراتيجيات بةةرامج تفاعليةةة تبنةةي ضةةرورة يفةةر  مةةا وهةةو

 .الباتالط لدى االبتكاري
ديةةةدة، إذ ك تةةةب عنهةةةا كثيةةةرا ، لكةةةن بمصةةةطلحات مختلفةةةة طريقةةةة تعلةةةي  ج الةةةتعل  التفةةةاعلي لةةةيسو 

اسةتخدمت للداللةة عليهةا مثةل الةتعل  الفاعةل، واإلدراك الجمةاعي، والبنائيةة، والةتعل  الةذي يةت  التركيةز 
وحلها، وتؤكةد هةذا المصةطلحات أهميةة الةتعل  الةذي يةت  التركيةز فيةه علةى  المسائلفيه على معالجة 

 (.21: 2013دونالدسن,  َانا كونراد، ريتا)المدرس كم سيرالطالب ضمن بيئة يعمل فيها 
التفكيةةر اإلبتكةةاري  مهةةارات فةي تةةدني وجةةود إلةى دراسةةاتوال المةةؤتمراتالعديةةد مةن  أشةةارت كةذلك 
 ودراسةةة, ((Cho And Kim , 2006ودراسةةة   ،, ( 2015)عشةةر الخةةامس السةةنوي العلمةةي )المةةؤتمر

(Chiu, 2009)، ودراسةة (kandemir, 2009 )، ودراسةة (Scheinholtz, 2009)، ودراسةة   (Lin , 2010 

 ،(2015, )أماني فرج ودراسةة, ( 2014, علي الزغبي) ودراسة ,(2014)سماح أحمد, دراسةو ,(
 ومةةن خةةالل العةةر  السةةابق ,(2015, )حنةةاإ ربةةرا يم دراسةةةو ،(2015, )صةةبرع علةةي دراسةةةو

 مهةةارات تنميةةةفةةي الرياضةةيات ل التفةةاعلي الةةتعل  لةةىع قائمةةة اسةةتراتيجية تقةةدي  إلةةى الباحثةةة اهتمةةا  توجةةه
 .الكويت دولة في الثانوية المرحلة لطالبات اإلبتكاري التفكير

 شكلة البحث: م

تمثلةةةت مشةةةكلة البحةةةث فةةةي تةةةدنى مسةةةتوى مهةةةارات التفكيةةةر االبتكةةةاري فةةةي الرياضةةةيات لةةةدى طالبةةةات 
 ا  درجات الطالبات بمادة الرياضيات.وهذا بدورا أدى إلى انخفالمرحلة الثانوية في دولة الكويت، 

 وللتصدي لهذا المشكلة يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة التالية:
 لطالبات المرحلة الثانوية بالكويت؟ الالزمة ما مهارات التفكير االبتكاري في الرياضيات (1
ات التفكيةةةةر الةةةةتعل  التفةةةةاعلي لتنميةةةةة مهةةةةار  السةةةةتراتيجية القائمةةةةة علةةةةىالتصةةةةور المقتةةةةرح لمةةةةا  (2

 لطالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت؟في الرياضيات االبتكاري 
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الةةةتعل  التفةةةاعلي لتنميةةةة مهةةةارات التفكيةةةر االبتكةةةاري فةةةي  االسةةةتراتيجية القائمةةةة علةةةىمةةةا فاعليةةةة  (3
 ؟لطالبات المرحلة الثانوية في دولة الكويتالرياضيات 
 :ما يلي البحث هدفأ داف البحث: 

 .الكويت دولةب الثانوية المرحلة لطالبات الرياضيات فيفكير االبتكارع الت مهاراتتعرف  (1
فةي الرياضةيات  التفكيةر االبتكةاري مهةارات لتنميةة الةتعل  التفةاعلي االستراتيجية القائمة علة بناء  (2

  .الكويت دولة في الثانوية المرحلةلطالبات 
التفكيةر  مهةارات لتنميةةالرياضةيات فةي الةتعل  التفةاعلي  االستراتيجية القائمة علة فاعليةة قياس  (3

 .الكويت دولة في الثانوية المرحلةلطالبات االبتكاري 
 : فيهذا البحث د يفيد أ مية البحث: 

فةةي ضةةوء منةةاهج الرياضةةيات  بأهميةةة تطةةوير ه نظةةار أتوجيةةه فةةي : المنيياه وواضييعي  مخططييي (1
 .مهارات التفكير االبتكاري

جيةةةة التةةةي يتسةةة  بهةةةا العصةةةر واسةةةتخداماتها فةةةي تنميةةةة لمواكبةةةة المسةةةتحدثات التكنولو : المعلميييي  (2
 مهارات التفكير االبتكاري لدى الطالب.

نجاح العملية التعليمية.:  يالمتعلم (3  في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لديه  وا 
فةةي تةةوجيهه  للبحةةث فةةي مسةةتجدات تكنولوجيةةة جديةةدة واسةةتراتيجيات تهةةت  بمهةةارات : البيياحثي  (4

 ي لدى الطالب.التفكير االبتكار 
  فروض البحث

 تةةةة  التةةةةي الضةةةةابطة المجمةةةوعتين، طالبةةةةات درجةةةةات متوسةةةةطي بةةةين إحصةةةةائية داللةةةةة ذو فةةةةرق يوجةةةد (1
 باالسةتراتيجية لهةا التةدريس تة  التةي التجريبيةة والمجموعةة ،(المعتةادة) التقليدية بالطريقة لها التدريس
 االبتكاري. التفكير مهارات الختبار البعدي التطبيق في التفاعلي، التعل  على القائمة المقترحة

 التطبيقةةةين فةةةي التجريبيةةةة المجموعةةةة طالبةةةات درجةةةات متوسةةةطي بةةةين إحصةةةائية داللةةةة ذو فةةةرق يوجةةةد (2
 .االبتكاري التفكير مهارات الختبار والبعدي القبلي
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 مصطلحات البحث: 

 جةةةراءاتاال مةةةن مجموعةةةة :بأنهةةةا إجرائيةةةا تعةةةرف: القائمييية عليييى اليييتعلم التفييياعلي اإلسيييتراتيجية (1
 الكويةت بدولةة الثانويةة المرحلةة طالبات بين النشط والحوار الفعال االتصال تتي  التي واألنشطة

 وكةذلك, لمةدخالته  واالسةتجابة حاجةاته  مة  التكيةف علةى القةدرة لديةه تعليمي محتوى خالل من
 فةي ياالبتكةار  التفكيةر مهةارات بعة  لتنميةة ومة  الباحثةة الةبع  بعضةهن مة  الطالبةات تفاعل
 .الرياضيات مادة

 العاديةة غيةر األصةيلة األفكةار مةن عةدد أنتاج على القدرةبأنه:  إجرائيايعرف : التفكير االبتكاري (2
 الكويةةت بدولةةة الثانويةة المرحلةةة طالبةات لةةدى االسةتجابة فةةيوالطالقةة  المرونةةة مةن عاليةةة ودرجةة
 .التفاعلي التعل  على قائمة استراتيجية استخدا بعد 

 :لنظري والدراسات السابقةاإلطار ا
 تضمن اإلطار النظري عدة محاور ترتبط بمتغيرات البحث ويمكن عرضها على النحو التالي:

 :التفاعلي التعلم القائمة على ستراتيجياتإلاالمحور األول: 

 واالسةتعمال االتصةاالت نظة  وانتشةار والتكنولةوجي المعرفةي باالنفجةار الحةالي العصر يتس         
 كونيةة قريةة العةال  جعةل الةذي األمر, االنترنت شبكة استخدا  في والتوس , التفاعلية لألجهزة ايدالمتز 

 طرائةةق تةةوفير خةةالل مةةن, المعلوماتيةةة للتربيةةة المتزايةةدة باألهميةةة تشةةعر الةةدول بةةدأت وقةةد, الكترونيةةة
 بةةةالتطور يةةةزيتم عصةةةر فةةةي األفةةةراد اهتمةةةا  تجةةةذب تفاعليةةةة وتدريبيةةةة تعلميةةةة/تعليمية واسةةةتراتيجيات

  .المستمر والتغير المتسارع
 مفهوم االستراتيجية 

بأنهةةا: م مجموعةة االجةةراءات والنشةاطات التةةي يمارسةةها (115: 2010, )علةةي الكسةبانيعرفهةا      
 هداف التعليمية المحددة مسبقا.المتعل  في أثناء الموقف التعليمي التعلمي, بقصد تحقيق األ

) أحمةةد اللقةةاني، علةةي و, (19: 2008, , طةةه الةةدليميالهاشةةميحمن عبةةد الةةر )وقةةد اتفةةق كةةل من     
 مةن مجاال   تتناول التي والمباد  األفكار مجموعة:م هي على أن االستراتيجية (32: 2013, الجمل

، شةةامل   بنحةةو   اإلنسةةانية المعرفيةةة المجةةاالت  أسةةاليب تضةة  ثةة  أهةةداف، تحقيةةق نحةةو تنطلةةق ومتكامةةل 
   م.قبل من حددتها التي لألهداف وتحقيقها نجاحها دىم لتعرف المالئمة التقوي 
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 مفهوم التعلم التفاعلي

)محمةةةةد خمةةةةيس, يعةةةةرف حيةةةةث اختلفةةةةت ا راء حةةةةول مفهةةةةو  الةةةةتعل  التفةةةةاعلي فةةةةي الرياضةةةةيات,      
الةةتعل  التفةةاعلي بأنةةه: م اتصةةال وحةةوار نشةةط, وتةةأثير متبةةادل بةةين المةةتعل  وبرنةةةامج  (218: 2003

بإعطةةةائه  درجةةةة  لةةةى التكيةةةف مةةة  حاجةةةات المتعلمةةةين واالسةةةتجابة لمةةةدخالته ,حةةةديث لديةةةه القةةةدرة ع
عةةةادة  مناسةةةبة مةةةن الحريةةةة للةةةتحك  فةةةي اختبةةةار عناصةةةر بنيةةةة المحتةةةوى واستكشةةةافه وتتةةةاب  عرضةةةه, وا 
تنظيمةةةةه, وفةةةةي سةةةةرعة الخطةةةةوات, والمشةةةةاركة اإليجابيةةةةة فةةةةي اكتشةةةةاف المعلومةةةةات وبنائهةةةةا, وتسةةةةجيل 

   المالحظات وحل التدريباتم.
تعريف التعل  التفاعلي بأنه: م انخراط المتعلمون في أنشطة متنوعة بفاعلية, ويشةاركون كما يمكن   

زمالئهةة  ومدرسةةيه  فةةي بنةةاء المعرفةةة, إذ تةةوفر بيئةةة الةةتعل  إحساسةةا بمجتمةة  تعلةة  يتعةةاون المشةةاركون 
 .(21: 2013ن, دونالدس َانا ج كونراد، ماري ريتا )م. افيه كي يتدارسوا األفكار ويتبادلونه

 االستراتيجيات القائمة على التعلم التفاعلي في الرياضيات

إن تةةدريس مةةادة الرياضةةيات باسةةتراتيجيات حديثةةة تحةةول الطالةةب مةةن طالةةب تقليةةدي يعتمةةد         
وتجعلةةه يشةةارك بصةةورة إيجابيةةة  إلةةى طالةةب نشةةط فعةةال, واالسةةترجاعوالتةةذكر  علةةى اإلصةةغاء والحفةةظ
مدا  على المحةاورة والمناقشةة والتفكيةر والتحليةل والتطبيةق, ويصةب  المعلة  حينهةا في عملية التعل  معت

من معل  يجتهد كثيرا  في إيصال المعلومات إلى طالبه إلى معل  مسةاعد لعمليةة الةتعل  ومشةارك فةي 
 .بناء المعرفة لديه 

 ضةرورة ىإلة وأشارت ،المختلفة بأنماطه التعل  التفاعلي أهميةعلى  دراسات كثيرة أكدت وقد        
 من والثاني األول للجيل المتاحة األدوات باستخدا  ة,اإللكتروني بيئةال في التعليمية التفاعالت تفعيل
 دراسةةةة, (2009, الطةةةران إيمةةةان) دراسةةةة, (2008, الجةةةزار ىمنةةة) دراسةةةة منهةةةا اإللكترونةةةي، التعلةةةي 

ودراسة  ,(Capponi, M. F & Lagos, M. E. 2010)دراسة , (2010, محمود إبراهي  إبراهي ، حمادة)
(Badia, A. & Espasa, A. (2011) 

يعةةد التفاعةةل بةةين المةةتعل  والمعلةة , وبةةين المتعلمةةين انفسةةه  داخةةل حجةةرات الدراسةةة مةةن اكثةةر و       
الموضةةوعات التةةي اسةةتحوذت علةةى اهتمةةا  التربةةويين, حيةةث اكةةدت االبحةةاث علةةى اهميتةةه فةةي اثةةارة 

  ( 191: 2015المزين,  سليمان ).ن نواتج التعل دافعية المتعل , وتحسي
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: 2014 ,)نبيةل عزمةي  ( ,2006lou, yipping & others :147ومةنه  ) حدد كثيرون و        
 :منها مستويات التفاعل داخل البيئات التعليمية اإللكترونية الى عدة مستويات (18
لمةةادة التعليميةةة اثنةةاء دراسةةته ويشةةير الةةى تفاعةةل المةةتعل  مةة  ا تفاعييا المييتعلم مييت المحتييو : -

لمفرداتها وفهمه لمصطلحاتها واستيعابه لمفاهيمها التي تةرتبط بمعارفةه الشخصةية, بحيةث يسةتخدمها 
في حل مشكالته, وقد يشتمل هذا التفاعل على قراءة نصوص مكتوبة, او استخدا  دليل للدراسة, او 

 .ومشاهدة بع  مقاط  الفيدي
وهةةو غالبةةا مةةا يركةةز علةةى الحةةوار التقليةةدي بةةين المعلةة  والمةةتعل   تفاعييا المييتعلم مييت المعلييم: -

 .يت  في الفصول الدراسية المعتادةوالذي غالبا ما 
ويشير هذا النوع الى التفاعل بين المتعلمةين فةرادى أو  تفاعا المتعلمي  مت بعضهم البعض: -

 .عل  بالمراسلةائبا في مقررات التداخل مجموعات صغيرة, وهذا التفاعل غالبا ما يكون غ
 خصائص بيئة التعلم التفاعلية    

, )محمةةةد خمةةةيس, كدراسةةةة الدراسةةةاتكثيةةةر مةةةن ذكرتهةةةا اللبيئةةةات الةةةتعل  التفاعليةةةة خصةةةائص        
الةةةذي حةةةدد أربعةةةة خصةةةائص هةةةي الحةةةوار التواصةةةلي، الةةةتحك , التكيةةةف والمواءمةةةة,  (186: 2003

 المشاركة اإليجابية في التعل .
 ك ةل حددن شبكات التواصل االجتماعية تعتبر من أه  بيئات التعل  التفاعلية فقد وباعتبار أ        

 (Danah M.Boyd & Nicole B.Ellison, 2007)  التةي االجتماعيةة التواصةل مواقة  خصةاصأهة 
 :التالية بالنقاط االلكتروني المواق  بقية من غيرها عن تميزها

 المجتمةة  أفةةراد بةةين لالتصةةال جديةةدة طرائةةق عةة د لةةىع بقةةدرتها االجتماعيةةة الشةةبكات مواقةة  تتميةةز -
 فهةةةي اسةةةتخدامها، وسةةةهولة مجانيتهةةةا إلةةةى إضةةةافة االجتماعيةةةة الشةةةبكات مواقةةة  أن ذلةةةك االفتراضةةةي،

 إلةةةى للوصةةةول جديةةةدة، اجتماعيةةةة روابةةةط لبنةةةاء الكثيةةةرة القيةةةود مةةةن المسةةةتخدمين تحريةةةر فةةةي تسةةةاعد
 .اهتماماته  نفس يشاركونه  مستخدمين

 عةةن للتعبيةةر مسةةاحات تةةوفير خةةالل مةةن الديناميكيةةة بطبيعتهةةا االجتماعيةةة الشةةبكات واقةة م تتميةةز -
 المسةتخدمين بةين المسةتمر والتواصةل الحةوار مةن نةوع وخلةق مسةتخدميها بةين التفاعلية لتجسيد الرأي

 . وأصدقائه 
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 الملفةات تبةادل تقنيةة يمتلةك فالبع  االجتماعية، الشبكات مواق  في االتصالية الخصائص تتنوع -
م  Instant Messagingم  الفوريةةةة المراسةةةلة خاصةةةية يةةةوفر ا خةةةر والةةةبع  والصةةةور، المرئيةةةة
 وخةدمات اإللكترونةي والبريةد الرسةائل خصةائص المواقة  بعة  تمتلةك كما ،Bloggingم ،م والتدوين
 ويشةةةةةاركم.  Groupsم  النقةةةةةا  ومجموعةةةةةات والصةةةةةورة الصةةةةةوت طريةةةةةق عةةةةةنم  Chatم  الدردشةةةةةة

 والتةدوين الكتابةة مثةل االجتماعيةة الشبكات مواق  في اإلبداعية األنشطة من العديد في نالمستخدمو 
براز  .جماعية مشروعات في والمشاركة الفنية المواهب وا 

 وم  خالا العرض السابق تستطيت الباحثة أ  تستخلص خصائص بيئة التعلم الحالية: 
   المةتعل  التعامةل مة  المحتةوى المقةد بين المةتعل  والمحتةوى بحيةث يسةتطي الحوار التواصلي: .1

: بحيةةث تكةةون البيئةةة مناسةةبة ومتكيفةةة مةة   التكيييو والموائمييةو  خةةالل بيئةةة الةةتعل  والتنقةةل خاللةةه,
التفاعليةةة المتواجةةدة فةةي البيئةةة مسةةاحة  2،0احتياجةةات المتعلمةةين وشخصةةياته  وتةةوفر أداة الويةةب 

: بحيةث تسةم   لمشاركة اإليجابية في التعلييما, والطالباتوالمواءمة الحتياجات اكبر من التكيف 
البيئة للمتعل  إمكانية مشاركته في التعل  فهي ليست مجرد صفات موقة  يحتةوى علةى روابةط يقلةب 
فيةةه أو يتصةةةفحه المةةةتعل  إنمةةةا هةةةي بيئةةةة بهةةةا أداة تفاعةةل يقةةةو  مةةةن خاللهةةةا المةةةتعل  بةةةأداة التكليفةةةات 

سبة باإلضافة إلى انها بيئة توفر جمي  المكونات الالزمة المطلوبة منه وتسليمها لجهة التقوي  المنا
: حيةث تحتةوى البيئةة علةى اختبةارات التقيويممقرر إلى أن يصل إلةى تقةوي  أدائةه, ولدراسة الطالب 

 على الموضوعات التي وجدوا فيها. الطالباتبنائية واختبارات قبلية وبعدية وتسم  بتعليقات 
 اريالتفكير االبتك  :الثانيالمحور 

اتخاذهةا  يمكةن حيةث االبتكار, تنمية إلى تهدف التي الدراسية المواد من أه  الرياضيات إذ ت عد     
لتفسةةير  منطقيةةة نتيجةة مةةن أكثةةر باسةتنتاج تسةةم  التركيبيةة فطبيعتهةةا, الطةةالب ابتكةار لتنميةةة كوسةيط

 الكتةةةاب فةةةي تةةةوىالمح تنظةةةي  أسةةةلوب فةةةي المرونةةةة تعطةةةي االسةةةتداللية وبنيتهةةةا المعطةةةاة المقترحةةةات
 لكةةل ليجةةدوا الطةةالب أن يوجةةه إليهةةا يمكةةن التةةي المشةةكلة بةةالمواقف الغنيةةة المةةواد فهةةي مةةن, المدرسةةي
 .(172-171: 2011علي,  .) أحمدوجيدة ومتنوعةمتعددة  حلوال موقف
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 اإلبتكاريالتفكير مفهوم 

 الةذي التفكيةربأنةه :  (120: 2006, ريان محمد) يعرفه تعددت تعريفات التفكير اإلبتكاري حيث   
 .االصيلة المتنوعة العديدة الجديدة والحلول االفكار بإنتاج يتصف
 العادية غير األصيلة األفكار من عدد أنتاج على القدرة: م بأنه (22: 2009, عامرطارق )ويعرفه 
 ينالمتعلمة معظة  لةدى واالبتكةار واألنشةطة األفكةار وتطةوير االسةتجابة في المرونة من عالية ودرجة
 م. متفاوتة بدرجات
 أن التفكيةةر االبتكةةاري هةةو:مبةة (15: 2011)عبةةد الباسةةط خضةةر, محمةةد رشةةدي, وذكةةر كةةل من     

العمليةةة التةةي ينةةتج عنهةةا حةةدوث مركةةب جديةةد يمثةةل مجموعةةة لةة  تكةةن مرتبطةةة بعضةةها مةة  الةةبع , 
د ذاتةه وبةين ويمكن الوصول لهذا المركب الجديد من خالل التفاعل بين مضامين مختزنة داخل الفةر 

هةةذا التفاعةةل يتةةأتى مةةا يسةةمى التفكيةةر  قةةدر كبيةةر مةةن المعلومةةات عةةن العةةال  الخةةارجي ومةةن حصةةيلة
 االبتكاريم.

بأنةةه: إجةةراء ذهنةةي يقةةو  بةةه الفةةرد (296: 2017, رسةةلي, أحمةةد أبةةو أسةةعد وعرفةةه كةةل مةةن ) منةةى بةةو
حويةل خبةرات محةدودة إلةى باستخدا  افاقه للوصول إلى أفكار جديدة أو استعماالت غيةر عاديةة أو ت

 مالم  تفصيلية.
 خصائص التفكير االبتكاري

ينفرد التفكير االبتكاري بعدة خصائص تميزا عن غيرا من أنواع التفكير األخرى, وهو موجود 
عند جمي  األفراد ولكن بةدرجات متفاوتةة, فمةنه  مةن يتميةز فةي مجةال معةين وال يتميةز فةي اخةر, وال 

بتكةاري دون وجةود المنةال المالئة  لةه, النطةالق الطاقةات االبتكاريةة لألفةراد يمكن أن يأتي التفكير اال
واالتيان بأفكار جديدة متنوعة للتوصل إلى حل للمشكالت التي تواجه األفراد, وعليه البد من معرفة 

 الخصائص التي تنمي االبتكار وترعاا وتحد من العوامل والمسببات التي تعيق تقدمه.
االبتكةةةةاري بالنقةةةةاط  التفكيةةةةرأن أهةةةة  خصةةةةائص ( 119-118: 2011, راجسةةةةأشةةةةرف )فقةةةةد أوضةةةة  

 :التالية
 .عقليا   إنتاجا وليس عقلية عملية انه -1
 .المجتم  لصال  وأما الفرد صال  لتحقيق أما هادفة عقلية عملية انه -2
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 ، بتكةرالم للشةخص بالنسةبة وفريةدة ، ومتمةايزة مختلفةة جديةدة أشةياء إنتةاج الةى تةؤدي عملية انه -3
 .عينية أو حسية لفظية صورة في األشياء هذا كانت سواء

 خصائص التفكير االبتكاري باالتي: بينما حدد)سعيد الفي(
عةةةادة بنةةةاء  -1 يتصةةةف التفكيةةةر االبتكةةةاري بالمرونةةةة والطالقةةةة واألصةةةالة والحساسةةةية للمشةةةكالت, وا 

 المشكالت أو ما يعرف بالتفاصيل واإلكمال.
 عن ظاهرة األوجه والجوانب, حيث إنه قدرة على أنتاج الجديد.يعبر التفكير االبتكاري  -2
يسةةير التفكيةةر االبتكةةاري فةةي خطةةوات متنوعةةة قةةد تطةةول أو تقصةةر,  وقةةد تتةةداخل مةة  بعضةةها  -3

 البع , ولكنها في النهاية تؤدي إلى أنتاج شيء جديد.
ت طرائةةق تنميةةة اطةةالع الباحثةةة علةةى العديةةد مةةن الدراسةةات واألدبيةةات التةةي تناولةةمةةن خةةالل و       

, (, و)سةةةعيد الفةةةي2015, (, و)صةةةبري علةةةي2003, كدراسةةةة )إبةةةراهي  الحةةةارثيالتفكيةةةر االبتكةةةاري 
 الخصةةائصفةةي المةةدارس العديةةد مةةن  للطةةالبالتفكيةةر االبتكةةاري مهةةارات لتنميةةة يتضةة  أن  (2015
 : أهمها
طريقةةة حةةل المشةةكلة: حيةةث يتخةةرج الطالةةب مةةن المدرسةةة ولديةةه القةةدرة علةةى حةةل المشةةكالت ب -1

 علمية وبجدة، مستخدما  أنماط تفكير جديدة وغير روتينية.
: أن ممارسةةة التفكيةةر االبتكةةاري يولةةد صةةحة عقليةةة عنةةد الطالةةب، ألن منظمةةة عقليةةة عمليةةة -2

التفكير االبتكاري يتي  للطالب فرصة التعبير عن أفكارا بحرية وبةدون نقةد، كمةا يشةعر بأنةه 
 هو الذي يولد المعرفة وينتجها.

ر الذات: يتي  التفكيةر االبتكةاري للطالةب إعطةاء حلةول مختلفةة للمشةكلة بحريةة، ويتقبةل تقدي -3
المعلةة  كةةل تلةةك الحلةةول وال ينقةةدها إال فةةي النهايةةة، لةةذا يعةةد ذلةةك تعزيةةزا  للطالةةب ممةةا يعةةزز 

 صورة الذات لديه.
 مهارات التفكير االبتكاري

 علةى القةدرة مةن تمكنه  التي العقلية اراتالمه المتعلمين إكساب إلى الرياضيات تدريس يهدف      
 عنةه االسةتغناء يمكةن وال للفكةر الز  أنةه كمةا المسةائل، حةل فةي مهة    دور   له ألن ،االبتكاري التفكير
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 مواجهةة مةن يةتمكن لكةي للفةرد ضةروري فهةو القةرارات، واتخةاذ المشكالت وحل المعارف اكتساب في
 .   الحياة مشكالت

(, ودراسةة)إبراهي  2005)مجةدي عزيةز, كدراسةة احثةة للعديةد مةن الدراسةات, وبعد مراجعة الب       
ودراسةة )نهلةة  ,( Kandemir, 2007دراسةة )و  (,2011ودراسةة) محمةد يوسةف, (, 2005حامةد, 
(, ودراسة)منى (EcoTarium, 2013 دراسة و (, 2012, ودراسة) أسماء محمود, (2008إبراهي , 

دبيةةةات التةةةي أهتمةةةت فةةةي هةةةذا المجةةةال مثةةةل  نجةةةد أن التفكيةةةر ة بعةةة  األومراجعةةة (2013الغامةةةدع, 
 االبتكاري يتكون من عدة مهارات من اهمها :

 حلةةول انتةةاج علةةى القةةدرةم الطالقةةة (82: 2008, عةةاي أحمةةد ) هةةايعرفو :  Fluencyأواًل: الطالقيية 
     .واحدة لمشكلة متعددة استجابات او كثيرة
 :تعدد أشكال الطالقة وفقا  لألداء العقلي للمتعل , ومنها على (Padget ,2012 :,61 (والحظ     

التخطيطية, وفيه يطلب منةه أن يرسة  خطوطةا   طالقة األشكال, وتقاس من خالل اختبارات االشكال
بأقةةل قةةةدر مةةةن المواصةةفات, والطالقةةةة التعبيريةةةة, وتشةةير إلةةةى القةةةدرة علةةى صةةةياغة االفكةةةار, وطالقةةةة 

نتةةاج اكبةةر عةةدد مةةن الحلةةول, وطالقةةة فكريةةة, وتتطلةةب أقةةل قةةدر مةةن التةةداعي, وتعنةةى القةةدرة علةةى إ
 تتضمن أنها في الطالقة تدريس أهمية التحك  وتكون أهمية ك  االستجابات أكبر من نوعها, وتتمثل

 المةةتعل ، وتتميةةز بهةةا يةةأتي أن التةةي يمكةةن األفكةةار تعةةدد بهةةا يقصةةد إذ اإلبتكةةار فةةي الكمةةي الجانةةب
 الواقعية,  البيئة لمقتضيات تهابمالءم المبدعة األفكار
ومن خالل العر  السابق لمهارة الطالقةة وأشةكالها يمكةن للباحثةة مةن تعريفهةا إجرائيةا بأنهةا:   

 من األفكار في فترة زمنية قصيرة. قدرة طالب الصف العاشر الثانوي على توليد أكبر عدد
  Flexibilityثانًيا: المرونة 

 على العمل في االستمرار عد  في مهارته أو الفرد قدرة عن مجيلفوردم يذكر كما المرونة تعبر      
 قةدرة آخةر وبمعنةى جديةدة، أفكار الى القائمة اأَلنماط هذا وتغيير ، األفكار من ومحددة قائمة أنماط
 بةةين الحةةر واالنتقةةال ، والمتباينةةة المتعةةددة والمواقةةف لألشةةياء الذهنيةةة رؤيةةاا زوايةةا تغييةةر علةةى الفةةرد
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 مةةةن محةةةدد إطةةةار أو معينةةةة فكةةةرة عنةةةد توقفةةةه أو جمةةةودا أو اقتصةةةارا دون األفكةةةار فئةةةات أو وحةةةدات
  .( 510: 2006الزيات,  )فتحياألفكار

وتقاس المرونة بعةدد الفئةات المختلفةة لالسةتجابات التةي يعيطهةا المةتعل , حيةث يأخةذ عالمةة 
)وليةد و( Harris, 2004: 96)واحدة عن كل فكرة تختلف عن بقية االفكار، حيث يوض  ك ل من 

 تنقس  إلى شكلين، وهما:بأن المرونة  (228: 2013, العياصرة
 : المرونة التكيفية -أ

إلةةى قةةدرة الفةةرد علةةى التحةةول مةةن وجهةةة نظةةر الةةى اخةةرى بسةةهولة وسةةرعة, فعنةةد مواجهةةة وتشةةير 
ائي, الفرد لمسألة رياضياتية معينة يتخذ طرائق معينة في الحةل, ولكنةه ال يصةل إلةى الحةل النهة

عنةةدها يقةةو  الفةةرد بتحويةةل تفكيةةرا الةةى اتجةةاا اخةةر, ويبةةدأ الحةةل بطريقةةة اخةةرى توصةةله الةةى الحةةل 
 . (94: 2006الهويدي,  زيد,  جهاد )محمد.النهائي الصحي 

 التلقائية: المرونة -ب
 المفةاهي ، محتةوى فةي العامةل هذا ويظهر المعاني لفئات التباعدي اإلنتاج عن تعبر وهي  
 مثيةةةر موقةةةف أو لمشةةةكلة مناسةةةبة إسةةةتجابات إنتةةةاج علةةةى القةةةدرة بَأنهةةةا التلقائيةةةة المرونةةةة وتعةةةرف

 .(511: 2006الزيات,  )فتحي والالنمطية بالتنوع تتس  إستجابات
 : Originalityثالثًا: االصالة 
أن األصالة م تعبر عن القدرة علةى انتةاج  )2004 :251( م Rich & Weisbergم  يوض 

لألفكةةار واسةةتجابات غيةةر شةةائعة، والتةةي يعيطهةةا المةةتعل  بنةةاء  علةةى تكراراهةةا افكةةار االسةةتدعاء الكمةةي 
 بالنسبة الستجابات االخرين م.

 التفكير أجل من تستخد  التي المهارة تلك هي م بأنها( 211: 2015)سعادة جودت رفهاوع
 غيةةر تواسةةتجابا, واضةةحة وغيةةر ذكيةةة أفكةةار أجةةل مةةن اسةةتثنائية أو مألوفةةة غيةةر أو بطرائةةق جديةةدة
 الحصةول أجةل مةن بحريةة تنسةاب األفكةار تجعةل التةي المهةارة تلةك أنهةا أو, نوعهةا من عادية وفريدة
 ممكن. وقت أسرع وفي كثيرة على أفكار
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 ونتائجه وإجراءاته البحثخطوات 

التةةي اهتمةةت بةةالتعل  التفةةاعلي، السةةابقة والبحةةوث األدبيةةات والدراسةةات مةةا تةة  عرضةةه مةةن  فةةي ضةةوء
االسةتراتيجية المقترحةة القائمةة علةةى أمكةن تحديةد أسةس وخطةوات التفكيةر االبتكةاري،  وتنميةة مهةارات

وسةةةوف يسةةةتعر  ذلةةك تفصةةةيال  علةةةى النحةةةو , والمةةةتعل  فيهةةاودور كةةةل مةةن المعلةةة   الةةتعل  التفةةةاعلي،
   :التالي
 إعداد االستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم التفاعلي: : أوالا 

التي اهتمت بالتعل  التفاعلي، السابقة والبحوث األدبيات والدراسات ه من ما ت  عرض في ضوء     
االسةتراتيجية المقترحةة القائمةة علةةى أمكةن تحديةد أسةس وخطةوات وتنميةة مهةارات التفكيةر االبتكةاري، 

وسةةةوف يسةةةتعر  ذلةةك تفصةةةيال  علةةةى النحةةةو , والمةةةتعل  فيهةةاودور كةةةل مةةن المعلةةة   الةةتعل  التفةةةاعلي،
  :التالي

 فةي االسةتراتيجية المقترحةة القائمةة علةى الةتعل  التفةاعلي بنةاء تة  :المقترحة االستراتيجية ناءب أسس (1
 :التالية األسس ضوء

 التربوية والمزايا, التعل  التفاعلي، وبيئات التعل  اإللكتروني واستراتيجياته وخصائص وأسس مباد  -
 .الرياضيات وتعل  تعلي  التعل  التفاعلي في يحققها التي

 .االبتكاري التفكير مهارات وتنمية الرياضيات تدريس وأسس اد مب -
 طةةالب وطالبةةات الصةةف علةةى المقةةرر الرياضةيات مةةنهج محتةةوى وأهةةداف الرياضةةيات مةةادة طبيعةة -

 .الثانوية بالمرحلة العاشر
 فةةي الفرديةةة والفةةروق الثانويةةة طةةالب وطالبةةات الصةةف العاشةةر بالمرحلةةة نمةةو ومطالةةب خصةةائص -

  .تعلمه  أنماط
 المقترحةة االسةتراتيجية تنفيةذ يةت : تنفيذ االستراتيجية المقترحة القائمة عليى اليتعلم التفياعلي مراحا (2

 :التالية المراحل مجموعة وفق
في هذا المرحلة يقو  المعل  بتهيئة الطالب واستثارة تفكيره  وتشويقه  لتعل   مرحلة التهيئة واإلثارة: (أ

المرتبطةةة بموضةةوع الرياضةةياتية بعةة  المشةةكالت  موضةةوع الةةدرس الجديةةد، وذلةةك عةةن طريةةق طةةرح
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تكليةةةف الطةةةالب بجمةةة  المعلومةةةات حةةةول موضةةةوع و  بغرفةةةة الحةةةوار والمناقشةةةات اإللكترونيةةةة،الةةةدرس 
وتبةةادل تلةةك المعلومةةات عبةةر البريةةد اإللكترونةةي أو مةةن خةةالل عةةر  فيةةديو تفةةاعلي  الجديةةد،الةةدرس 

واألهةداف التعليميةة  مية الحياتية لموضوع الةدرسلتوضي  األه بغرفة الحوار والمناقشات اإللكترونية
 .المرجو الوصول إليها بعد تعل  الدرس

فةي هةذا المرحلةة يقةو  المعلة  بةربط الخبةرات السةابقة للطةالب بمحتةوى الةدرس  :ترابط الخبراتمرحلة  (ب
 ذلةك مةن خةالل عةر  بعة  الخةرائط الذهنيةة اإللكترونيةة للمفةاهي  والتعميمةات والمهةاراتالجديد، و 

الرياضياتية المرتبطة بموضوع الةدرس الجديةد، بغرفةة الحةوار والمناقشةات اإللكترونيةة أو عةن طريةق 
تنظةةي  بعةة  أنشةةطة العصةةف الةةذهني اإللكترونةةي التةةي تسةةاعد فةةي اسةةتثارة تفكيةةر الطةةالب وتنشةةيط 

 ذاكرته  السترجاع الخبرات الرياضياتية السابقة المرتبطة بموضوع الدرس الجديد.
فةةةي هةةةذا المرحلةةةة يقةةةو  المعلةةة  بتكليةةةف الطةةةالب بعةةةر  المحتةةةوى فاعيييا ميييت المحتيييو : مرحلييية الت (ج

اإللكترونةةي للةةدرس وتسةةجيل مالحظةةته  وتةةأمالته  حةةول مةةا يتضةةمنه الةةدرس مةةن مفةةاهي  وتعميمةةات 
ومهةارات رياضةياتية، وأداء المهةا  واألنشةةطة التعليميةة التعلميةة المرتبطةةة بموضةوع الةدرس، ومناقشةةة 

 وتأمالته  المرتبطة بمحتوى الدرس بغرفة الحوار والمناقشات اإللكترونية.  أه  مالحظته 
يقةو  المعلة  بتقسةي  طةالب الصةف إلةى أزواج يشةترك في هذا المرحلة : التفاعا مت األقرا مرحلة  (د

كل طالب م  قرينه فةي تبةادل الخبةرات وأداء بعة  المهةا  أو األنشةطة التعليميةة التعلميةة المرتبطةة 
درس، وذلةةةةك عبةةةر البريةةةةد اإللكترونةةةةي بشةةةكل متةةةةزامن، ومناقشةةةةة أهةةة  الصةةةةعوبات التةةةةي بموضةةةوع الةةةة

 واجهته  أثناء أداء المها  واألنشطة المكلفين بها بغرفة الحوار والمناقشات اإللكترونية.
يقةو  المعلة  بتقسةي  طةالب الصةف إلةى مجموعةات تعاونيةة : في هذا المرحلةة العما التعاونيمرحلة  (ه

المرتبطةةةةة  الرياضةةةةياتية المسةةةةائلبعةةة   ويقةةةةو  بتكلةةةةيفه  بحةةةةل ( طةةةالب5 – 3ن )يتةةةراوح عةةةةددها مةةةة
بشةةةكل تعةةةةاوني عبةةةر أحةةةد الوسةةةةائط اإللكترونيةةةة بشةةةكل متةةةةزامن، مةةة  تكليةةةف كةةةةل بموضةةةوع الةةةدرس 

رسةةةال الحلةةةول المقترحةةةةة تلةةةةك المسةةةائلمجموعةةةة بمناقشةةةة الصةةةعوبات التةةةةي واجهةةةته  أثنةةةاء حةةةل  ، وا 
 د اإللكتروني للمعل .الرياضياتية عبر البريللمسائل 
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يقو  المعل  بتقيي  أداء الطةالب للمهةا  واألنشةطة في هذا المرحلة  :التغذية الراجعة )المرتدة(مرحلة  (و
التعليمية التعلمية المرتبطة بموضوع الدرس وتقيةي  الحلةول المقترحةة للمشةكالت الرياضةياتية، وتقةدي  

ن مجموعةةات العمةةل التعةةاوني، ويمةةن ان يةةت  التغذيةةة الراجعةةة المناسةةبة لكةةل طالةةب ولكةةل مجموعةةة مةة
 ذلك عن طريق نشر اإلجابات الصحيحة للمها  المكلفين بأدائها في غرفة الحوار والمناقشة.

: فةةي هةةذا المرحلةةة يقةةو  المعلةة  بتكليةةف الطةةالب بةةأداء االختبةةارات اإللكترونيةةة تقييويم الطييالبمرحليية  (ز
رساله للمعل  عبر البريد اإللكتروني.الخاصة بالدرس بشكل فردي، وكذلك أداء الواجب ال  منزلي وا 

يكةون دور المعلة  مرشةدا   :االسيتراتيجية المقترحية القائمية عليى اليتعلم التفياعلي ظا في المعلم دور (3
 وميسرا  لعملية التعلي  والتعل ، وتنحصر أدوارا في ا تي:

 ويت  ذلك من خالل:إثارة تفكير الطالب لتعلم الدرس الجديد:  (أ
 بغرفة الحوار والمناقشات اإللكترونية.المرتبطة بموضوع الدرس الرياضياتية  المسائلطرح بع   -
 الجديد.تكليف الطالب بجم  المعلومات حول موضوع الدرس  -
 .عبر البريد اإللكترونيالمرتبطة بموضوع الدرس تبادل المعلومات  -
ميةةةة الحياتيةةةة لموضةةةوع لتوضةةةي  األه بغرفةةةة الحةةةوار والمناقشةةةات اإللكترونيةةةةعةةةر  فيةةةديو تفةةةاعلي  -

  .واألهداف التعليمية المرجو الوصول إليها بعد تعل  الدرس الدرس
 ذلك من خالل:  ويت  :ربط الخبرات السابقة للطالب بالدرس الجديد (ب
عةةةر  بعةةة  الخةةةرائط الذهنيةةةة اإللكترونيةةةة للمفةةةاهي  والتعميمةةةات والمهةةةارات الرياضةةةياتية المرتبطةةةة  -

 الحوار والمناقشات اإللكترونية.بموضوع الدرس الجديد بغرفة 
تنظةةي  بعةة  أنشةةطة العصةةف الةةذهني اإللكترونةةي التةةي تسةةاعد فةةي اسةةتثارة تفكيةةر الطةةالب وتنشةةيط  -

 ذاكرته  السترجاع الخبرات الرياضياتية السابقة المرتبطة بموضوع الدرس الجديد.
 تقسيم طالب الصو إلى أزواج وتكليو كا زوج بما يلي:  (ج
ء بعةة  المهةةا  أو األنشةةطة التعليميةةة التعلميةةة المرتبطةةة بموضةةوع الةةدرس عبةةر تبةةادل الخبةةرات وأدا -

 البريد اإللكتروني.
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مناقشةةةةة أهةةةة  الصةةةةعوبات التةةةةي واجهةةةةته  أثنةةةةاء أداء المهةةةةا  واألنشةةةةطة المكلفةةةةين بهةةةةا بغرفةةةةة الحةةةةوار  -
 والمناقشات اإللكترونية

ويقيوم بتكلييفهم  طيالب (5 – 3تقسيم طالب الصو إليى مجموعيات تعاونيية يتيراود عيددها مي  ) (د
 بما يلي:

بشةةةةكل تعةةةةاوني عبةةةةر أحةةةةد الوسةةةةائط المرتبطةةةةة بموضةةةةوع الةةةةدرس  الرياضةةةةياتية المسةةةةائلبعةةةة   حةةةةل -
 اإللكترونية بشكل متزامن.

تكليةةةف كةةةل مجموعةةةة بكتابةةةة تقريةةةر يتضةةةمن الصةةةعوبات التةةةي واجهةةةته  أثنةةةاء حةةةل المشةةةكالت فةةةي  -
رسةال الحلةول المقترحةةة للمشةكالت الر  ياضةياتية والتقريةر المكلفةةين بإعةدادا علةى البريةةد الرياضةيات، وا 

 اإللكتروني للمعل .
 

 يقو  المعل  بما يلي:وفي هذا المرحلة  :التغذية الراجعة )المرتدة( تقديم (ه
 تقيي  أداء الطالب للمها  واألنشطة التعليمية التعلمية المرتبطة بموضوع الدرس. -
وتقةةدي  التغذيةةة الراجعةةة المناسةةبة لكةةل طالةةب ولكةةل تقيةةي  الحلةةول المقترحةةة للمشةةكالت الرياضةةياتية   -

 مجموعة من مجموعات العمل التعاوني.
 : وذلك عن طريق:تقويم الطالب (و
 تكليف الطالب بأداء االختبارات اإللكترونية الخاصة بالدرس بشكل فردي. -
رساله للمعل  عبر البريد اإللكتروني. -  تكليف الطالب بأداء الواجب المنزلي وا 
 طالب الذين حققوا أعلى الدرجات في أداء االختبارات اإللكترونية وأداء الواجبات المنزلية.مكافأة ال (ز
 المتعل  أدوار أه  تنحصر :االستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم التفاعلي ظا في المتعلم دور (4

    :يلي فيما ظل االستراتيجية المقترحة القائمة على التعل  التفاعلي، في
عبةةةر البريةةةد هةةةا مةةة  زمالئهةةة  تبادلالجديةةةد، و موضةةةوع الةةةدرس ب والخبةةةرات المرتبطةةةةعلومةةةات جمةةة  الم -

 .اإللكتروني
 أداء المها  أو األنشطة التعليمية التعلمية المرتبطة بموضوع الدرس والمكلفين بها من قبل المعل . -
 مناقشة أه  الصعوبات التي واجهته  أثناء أداء المها  واألنشطة المكلفين بها.  -
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 .التعليمية المصادر عن بالبحث ويقو  والمقروءة والمسموعة المرئية التعليمية المواد م  يتفاعل -
 .المنشودة األهداف تحقيق من ومعلمه زمالئه م  يتفاعل -
 .المكلفين بها من قبل المعل  التعليمية والمها  األنشطة أداء في زمالئه م  يتعاون -
 مةةة  والتفاعةةةل والتجريةةةب واالطةةالع القةةةراءة طريةةةق عةةن ليةةةةوفاع بإيجابيةةةة المعرفةةة عةةةن بنفسةةةه يبحةةث -

  .زمالئه
 ويسةةتخدمها, جديةةدة مواقةةف علةةى ويطبقهةةا, السةةابقة بخبراتةةه تعلمهةةا المةةراد الرياضةةياتية الخبةةرات يةةربط -

 .جديدة معارف لبناء انطالق كنقطة
 أداء االختبارات اإللكترونية المكلفين بأدائها من قبل المعل  بشكل فردي. -
 الواجب المنزلي المكلفين به من قبل المعل  وأرساله للمعل  عبر البريد اإللكتروني. أداء -
 القائمةة المقترحةة االسةتراتيجية بنةاء بعةد االستراتيجية القائمية عليى اليتعلم التفياعلي المقترحية: ضبط (5

 في المتخصصين المحكمين من مجموعة عر  االستراتيجية المقترحة على التفاعلي، ت  التعل  على
 وقةد أكةد المحكمةون, لالسةتخدا  صةالحيتها مةن للتأكد وذلك, الرياضيات تدريس وطرائق مناهج مجال

مهارات التفكير  لتنمية ومناسبتها, التفاعلي التعل  لمتطلبات وتحقيقها االستراتيجية المقترحة، صالحية
 .البحث عينة على للتطبيق صالحة االستراتيجية أصبحت ث  ومن, االبتكاري

 

 : اإللكتروني التعليمي الموقع بناء: ثانياا 

اسةةةةتراتيجية الةةةةتعل   وخطةةةةوات وأسةةةةس ،(ADDIE)نمةةةةوذج التصةةةةمي  التعليمةةةةي العةةةةا   ضةةةةوء فةةةةي     
 :التالية المراحل ضوء في اإللكتروني التعليمي الموق  بناء ت , المقترحة التفاعلي

o ا تي ت  المرحلة هذا وفي :التحليا مرحلة: األولى المرحلة: 

 .الكويت بدولة العاشر الصف طالبات في وتمثلت :المستهدفة الفئة تحديد (1
 فيمةا الكويةت بدولة العاشر الصف طالبات خصائص أه  تتمثل :المستهدفة الفئة خصائص تحديد (2

 :يلي
 فةي الةتحك  علةى القةدرة وتةزداد قبةل ذي الطالبةات فةي هةذا المرحلةة العمريةة عةن نمةو تقل سرعة -

  واألعصاب. العضالت
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 عالقتهةةا بهةةن إلحساسةةها بةةأنهن وتقويةةة صةةديقاتها تميةةل الطالبةةة فةةي هةةذا المرحلةةة العمريةةة الةةى -
 والحرية. باالستقاللية بينهن تشعر وعندئذ مشاعرها ويتفهمون لغتها يتكلمون

 العقليةة العمليةات علةى القةدرة زيةادة الةتعل  مة  علةى قدرة الطالبةة فةي هةذا المرحلةة العمريةة تزداد -
 0بها فلسفة خاصة وت كون االستطالع وحب بالفضول تتصف كما, والتفكير لالتخي مثل:

 فةوق األحيةان أغلةب فةي يكةون الةذي الكبيةر الطالبات في هذا المرحلة العمرية بالطموح تتصف -
 با خرين. االختالط في الرغبة م  العليا والمثل للمباد  الوالء لديهن ويظهر طاقاتهن

فةي  المقةرر الرياضةيات مةنهج مةن وحةدات أربة  على المحتوى تملاش :التعليمي المحتو  تحديد (3
 ويضةة ,  2017/2018 الدراسةةي العةةا  مةةن علةةى طةةالب الصةةف العاشةةرالفصةةل الدراسةةي األول 

 :التالية التعليمية الوحدات المحتوى هذا
  الجبر ةةةةة األعداد والعمليات عليها. :األولى الوحدة ▪
 حساب المثلثات. :الثانية الوحدة ▪
 .الجبر ةةةةةة التغير :الثالثة حدةالو  ▪

 .الهندسة المستوية :الرابعة الوحدة ▪

 كةل مةزود للحاسةب ا لةي معامةل ثةالث التطبيةق محةل بالمدرسةة يتةوفر :المتاحية اإلمكانات تحديد (4
أجهزة الحاسب ا لي الموجةودة  جمي  وتتصل, Data show البيانات عر  منهما بجهاز معمل

 (.االنترنت) الدولية علوماتالم بشبكة بتلك المعامل،

o ا تي ت  ،المرحلة هذا وفي :التصميم مرحلة: الثانية المرحلة: 
تنميةةةة  إلةةةى عةةةا  بشةةةكل الموقةةة  يهةةةدف :اإللكترونيييي العامييية للموقيييت التعليميييي األهيييداو تحدييييد (1

 بدولةةةة العاشةةةر الصةةةف طالبةةةات األصةةةالة( لةةةدى-المرونةةةة–مهةةةارات التفكيةةةر االبتكةةةاري )الطالقةةةة
 .الكويت

 

كتيياب الرياضيييات المقييرر بالفصييا الدراسييي األوا علييى طييالب الصييو العاشيير حليييا محتييو  ت (2
   : بدولة الكويت
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تةة  تحليةةل محتةةوى كتةةاب الرياضةةيات )وحةةدة الجبةةر ةةةةةةةة االعةةداد والعمليةةات عليهةةا، وحةةدة حسةةاب        
الصةةف العاشةةر المثلثةةات، وحةةدة الجبةةر ةةةةةة التغيةةر، وحةةدة الهندسةةة المسةةتوية( المقةةرر علةةى طةةالب 

 الدراسةةةةةةةةي العةةةةةةةةا  خةةةةةةةةالل، دولةةةةةةةةة الكويةةةةةةةةتفةةةةةةةةي الفصةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةي األول ببالمرحلةةةةةةةةة الثانويةةةةةةةةة 
 ، وذلك وفقا  للخطوات التالية: 2017/2018

هةةةدفت عمليةةةة التحليةةةل إلةةةى إعةةةداد قائمةةةة بالمفةةةاهي  والتعميمةةةات  الهيييدو مييي  عمليييية التحلييييا: (أ
لدراسةةي األول علةةى طةةالب الصةةف والمهةةارات المتضةةمنة بكتةةاب الرياضةةيات المقةةرر بالفصةةل ا

 العاشر بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت. 
 

 تمثلت عناصر تحليل المحتوى فيما يلي: عناصر التحليا: (ب
يعةةرف فةةةي هةةةذا البحةةةث بأنةةه: مخطةةةط أو صةةةورة عقليةةةة تتكةةون مةةةن خةةةالل الخبةةةرات و  المفهيييوم: •

  التعبيةةر عنةةه بعبةةارة أو المتتابعةةة التةةي يكتسةةبها التالميةةذ مةةن تعلةة  موضةةوعات الرياضةةيات، ويةةت
 كلمة أو رمز.

يعةةرف فةةي هةةذا البحةةث بأنةةه: عبةةارة لفظيةةة أو صةةيغة رمزيةةة تةةربط بةةين مفهةةومين أو و   التعميييم: •
 تبرز فيها العالقات الترابطية بين تلك المفاهي .و   أكثر من المفاهي ،

ومسةتوى عةال  دقةة بالرياضةياتية تعرف في هذا البحث بأنها: القدرة على أداء المها  و   المهارة: •
 . من االتقان

)وحةةدة  للتأكةةد مةةن ثبةةات التحليةةل قامةةت الباحثةةة بتحليةةل محتةةوى كتةةاب الرياضةةيات ثبييات التحليييا: (ج
الجبةر ةةةةةةة االعةداد والعمليةةات عليهةا، وحةدة حسةةاب المثلثةات، وحةدة الجبةر ةةةةةة التغيةر، وحةدة الهندسةةة 

ب الصةةةف العاشةةةر بدولةةةة الكويةةةت، كمةةةا المقةةةرر فةةةي الفصةةةل الدراسةةةي األول علةةةى طةةةال المسةةةتوية(
عهةةةدت الباحثةةةة ألحةةةد المتخصصةةةين فةةةي مجةةةال تةةةدريس الرياضةةةيات بتحليةةةل نفةةةس المحتةةةوى، وتةةة  

       , المتخصةةةص حسةةةاب معامةةةل الثبةةةات بةةةين نتةةةائج التحليةةةل الةةةذي قامةةةت بةةةه الباحثةةةة، ونتةةةائج تحليةةةل
 التوصل إليها.( نتائج عملية التحليل ومعامالت الثبات التي ت  1ويوض  الجدول )
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 (1جدوا )
نتائ  تحليا محتو  كتاب الرياضيات المقرر في الفصا الدراسي األوا على طالب الصو 

 العاشر بدولة الكويت

تحليييييييييا  عناصر تحليا المحتو 
 الباحثة

تحليييييييييييييييييا 
 المتخصص

نقيييييييييييييييياط 
 االتفاق

نقييييييييييييييييييياط 
 معاما الثبات االختالو

 %98.5 2 134 134 136 المفاهيم الرياضية

 %95 3 59 59 62 ت الرياضيةالتعميما

 %96.8 3 92 92 95 المهارات الرياضية

، ومعامةل ثبةات %98,5 الرياضةية( يتضة   أن معامةل الثبةات للمفةاهي  1من الجدول )         
، وهةةةي نسةةةب ثبةةةات %96,8 الرياضةةةية، ومعامةةةل ثبةةةات المهةةةارات  %95 الرياضةةةيةالتعميمةةةات 

 .عالية مما يدل على ثبات عملية التحليل

بعةةد التأكةةد مةةن ثبةةات التحليةةل تةة  عةةر  قائمةةة تحليةةل محتةةوى كتةةاب الرياضةةيات صييدق التحليييا:  (د
المقةةرر فةةي الفصةةل الدراسةةي األول علةةى طةةالب الصةةف العاشةةر بدولةةة الكويةةت، علةةى مجموعةةة مةةن 
 المحكمين المتخصصين في مجال مناهج وطرائق تدريس الرياضيات، إلبداء الرأي حول ما يلي: 

 .الرياضيةالتحليل بالتعريفات اإلجرائية لكل من المفهو  والتعمي  والمهارة االلتزا  في  -

 .الرياضيةدقة الصياغة اللغوية والعلمية للمفاهي  والتعميمات والمهارات  -

وبعةةد أن أوضةةحت الباحثةةة للمحكمةةين الهةةدف مةةن عمليةةة التحليةةل ومجالةةه والتعريفةةات اإلجرائيةةة    
التةةةي تةةة  تحديةةةدها وااللتةةةزا  بهةةةا أثنةةةاء التحليةةةل، أجمةةة  المحكمةةةون علةةةى التةةةزا  الباحثةةةة بالتعريفةةةات 

ثةة  تةة   ، ومةةنة للمفةةاهي  والتعميمةةات والمهةةاراتاإلجرائيةةة، ودقةةة وسةةالمة الصةةياغة اللغويةةة والعلميةة
 التأكد من صدق عملية تحليل المحتوى.

: بعةد التأكةد مةن ثبةات وصةدق تحليةل المحتةوى اشةتملت الصورة النهائية لقائمة تحلييا المحتيو  ه(
 ( مهارة.95( تعمي ، و)62( مفهو ، و )136قائمة تحليل المحتوى في صورتها النهائية على )
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الموقةة  تحديةةد التفةةاعالت التعليميةةة داخةةل  فةةي هةةذا الخطةةوة تةة : وأدواتيي  التفاعييا أشييكاا تحديييد (3
  والتي تمثلت في: التعليمي،

يةت  هةذا التفاعةل مةن خةالل تعامةل المةتعل  مة  الواجهةة الرئيسةة  التفاعا مت واجهية االسيتخدام: •
، والتعامةةل مةة  كةةل الرمةةوز، والةةروابط الخاصةةة بةةالمحتوي، الموقةة ، وتسةةجيل الةةدخول إلةةي للموقةة 

 مثيرات التعليمية الموجودة علي واجهة االستخدا .وكذلك استجاباته إلي ال
 وذلك من خالل ما يلي::  تفاعا المتعلم مت المحتو  •
 شاشات المحتوي التعليمي. -
 .أو ارتباط تشعبي نقر علي أيقونةال -
 .تويحرية التنقل بين شاشات المح -
 أسئلة التقوي  الذاتي. عناإلجابة  -
 انجاز مها  التعل ، وأنشطته. -
 وسائط اإللكترونية.المصادر، وال -
 وذلك من خالل:تفاعا المتعلم مت المعلم:  •
 .البريد اإللكتروني -
 غرفة الحوار والمناقشات. -
 Facebook, Twitter, Google+  االجتماعيشبكات التواصل  -
 التغذية الراجعة )المرتدة(. -
 وذلك من خالل:: المتعلم مت المتعلم تفاعا •
 .البريد اإللكتروني -
 Facebook, Twitter, Google+  جتماعياالشبكات التواصل  -

ا التعليمةي، الموقة  لشاشةات إجرائيةة خريطةة وضة  تة  الخطةوة هذا في :السيناريو كتابة (4  موضةح 
 عناصةةر وتحديةةد, شاشةةة لكةةل مختصةةر ووصةةف, للموقةة  والفرعيةةة الرئيسةةة الشاشةةات تصةةمي  بهةةا

 .معها التفاعل وأدوات شاشة بكل تظهر التي الوسائط
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o يلي ما إجراء ت  المرحلة هذا في :اإلنتاج مرحلة: ثةالثال المرحلة: 
 والتةةي المحتةةوى، عةةر  وسةةائط تحديةةد تةة  الخطةةوة هةةذا وفةةي :المحتييو  عييرض وسييائط تحديييد (1

 :يلي فيما تمثلت
 لتوضةي  أساس ةا عةدوي  , مقةروءة لفظيةة بطريقةة المعةد العلمةي المحتوى وتمثل :المكتوبة النصوص ▪

 .اإللكتروني بالموق  الرياضياتية، والمهارات المعارف
 الثابتةةةة الصةةةورة وبعةة  الهندسةةةية األشةةةكال فةةي وتمثلةةةت: التوضييييحية والرسيييوم الثابتييية الصيييور ▪

 .مقروءة لفظية بطريقة المعدلمحتوى الوحدات التعليمية، و  المصاحبة األخرى
 توضةي  بهةدف إعةدادها تة  التةي التعليميةة الفيةديوهات بعة  فةي وتمثلةت :التعليمية الفيديوهات ▪

 الوحةةةةةدات بةةةةةدروس المتضةةةةةمنة الرياضةةةةةياتية والمهةةةةةاراتوالمفةةةةةاهي  والتعميمةةةةةات  المعةةةةةارف شةةةةةرحو 
 .التعليمية

 برنةةةامج باسةةةتخدا  التعليميةةةة للوحةةةدات العلمةةةي المحتةةةوى كتابةةةة تةةة  :المكتوبييية النصيييوص إنتييياج (2
Word Microsoft ,والرسةةةةةومات الثابتةةةةةة الصةةةةةور علةةةةةى اإليضةةةةةاحية النصةةةةةوص وكتابةةةةةة 

 بهةةةةا يظهةةةةر التةةةي والكيفيةةةةة الشةةةكل، تحديةةةةد وتةةةة , Photoshop برنةةةامج باسةةةةتخدا  التوضةةةيحية
 .النص

 إنتةةةاج فةةةي Photoshop برنةةةامج اسةةةتخدا  تةةة : التوضييييحية والرسيييوم الثابتييية الصيييور إنتييياج (3
 والكيفيةة الشةكل تحديةد تة  كمةا, التوضيحية الرسو  إنتاج وفي, وجودتها حجمها وضبط الصور
 .وضيحيةالت والرسومات الصور بها تظهر التي

 Macromedia وبرنامج, Instant Demo برنامج استخدا  ت : التعليمية الفيديوهات إنتاج (4

Captivate برنةةامج اسةةتخدا  تةة  كمةةا, التعليميةةة الفيةةديوهات إعةةداد فةةي Free Video to 

Flash Converter بامتداد فال  ملفات إلى الفيديو ملفات لتحويل FLV. 
o يلي ما إجراء ت  المرحلة هذا في :فيذالتن مرحلة: الرابعة المرحلة: 
تةةأليف صةةفحات الموقةة  التعليمةةي: فةةي هةةذا الخطةةوة تةة  اإلنتةةاج الفعلةةي للموقةة  التعليمةةي, وذلةةك  (1

, واسةةتخدا  لغةةة php, وتةة  برمجةةة الموقةة  باسةةتخدا  لغةةة البرمجةةة HTMLباسةةتخدا  لغةةة تةةأليف 
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css, java Scribt  ،كمةةةةا اسةةةةتخدا  برنةةةةامج  إلضةةةةفاء التفاعليةةةةة علةةةةى الموقةةةة  التعليمةةةةي
Articulate Storyline 2   فةي تةةأليف المحتةوى اإللكترونةي, كمةا تةة  اختيةار نظةا  إدارة الةةتعل

إلدارة عمليةةة الةةتعل , حيةةث يتميةةز هةةذا النظةةا  بأنةةه سةةهل االسةةتخدا , كمةةا أنةةه   Moodleممةةودلم 
 مفتوح المصدر، ويتضمن العديد من أدوات التواصل والتفاعل.

علةةةةةةى شةةةةةةبكة االنترنةةةةةةت: فةةةةةةي هةةةةةةذا الخطةةةةةةوة تةةةةةة  اختيةةةةةةار العنةةةةةةوان اإللكترونةةةةةةي  رفةةةةةة  المحتةةةةةةوى  (2
(http://maha-alenazi.com  للموقةةةة  التعليمةةةةي مةةةةن أحةةةةد شةةةةركات االستضةةةةافة، وتةةةة  رفةةةة )

 الملفات الخاصة بالموق  التعليمي على شبكة اإلنترنت.
o يلي ما إجراء ت  المرحلة هذا في :التقويم مرحلة: الخامسة المرحلة: 

 الموقة  عةر  تة  :المحكميي  مي  مجموعية عليى األوليية صيورت  فيي التعليمي الموقت عرض (1
 منةةةاهج مجةةةال فةةةي المتخصصةةةين المحكمةةةين مةةةن مجموعةةةة علةةةى األوليةةةة صةةةورته فةةةي التعليمةةةي

 :يلي ما حول آرائه  إلبداء وذلك, التعلي  تكنولوجيا ومجال, الرياضيات تدريس طرائقو 
 .للموق  العلمي وىللمحت اللغوية الصياغة وسالمة دقة ▪
 .الطالب لمستوى العلمي المحتوى عر  طريقة مناسبة ▪
 .المكتوبة النصوص عر  في المستخدمة الخطوط وحج  نوع مناسبة ▪
 .الخلفية م  وتناسقها المكتوبة النصوص عر  في المستخدمة األلوان مناسبة مدى ▪
 .الموق  صفحات بين التنقل وأزرار التشعبية الروابط عمل سالمة ▪
 .للموق  العلمي للمحتوى التعليمية والفيديوهات التوضيحية والرسو  الصور اسبةمن ▪

 :يلي فيما تمثلت المالحظات بع  المحكمون أبدى وقد       
 .والرئيسة الفرعية العناوين خطوط ألوان تعديل ▪
 .الموق  صفحات لبع  الخلفية لون تعديل ▪
 .األزرار تلك  حج وتكبير الصفحات بين التنقل أزرار ترتيب تعديل ▪

، تمهيةةةدا  المحكمةةةين مالحظةةةات ضةةةوء فةةةي الالزمةةةة التعةةةديالت كافةةةة بةةةإجراءة الباحثةةة تقامةةة وقةةةد     
 . للتجربة المبدئية للموق  التعليمي على العينة االستطالعية
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 علةى للموقة  االسةتطالعية التجربةة إجراء ت  :االستطالعية العينة على التعليمي الموقت تجريب (2
  -البحةث عينةة غيةر مةن -بدولةة الكويةت  العاشةر الصةف طالبةات مةن طالبةة( 15) قوامها عينة
 أبةةدت وقةةد, همعةة للتعامةةل اسةةتجاباته  ومةةدى, التعليمةةي الموقةة  حةةول علةةى آرائهةة  للتعةةرف وذلةةك

 بسةةهولة أشةةادوا كمةةا, للموقةة  العلمةةي المحتةةوى عةةر  بهةةا تةة  التةةي بالطريقةةة إعجةةابهن الطالبةةات
كةةذلك اشةةارت الطالبةةات إلةةى وجةةود بعةة  الخلةةل فةةي , والةةتعل  التعلةةي  عمليةةة فةةي الموقةة  اسةةتخدا 
 .الموق  صفحات بين التنقل وأزرار التشعبية الروابطعمل 

جةراء  ةالباحثة تقام وقد      بمراجعةة عمةل الةروابط التشةعبية وأزرار التنقةل بةين صةفحات الموقة ، وا 
 . لالستخدا  صال  النهائية صورته يف التعليمي الموق  أصب  ث  ومن, كافة التعديالت الالزمة

 : المعلم دليل إعداد: ثالثاا 

 وفةةةق والةةةتعل  التعلةةةي  عمليةةةة لتنفيةةةذ اإلجرائيةةةة الخطةةةوات يتضةةةمن والةةةذي المعلةةة  دليةةةل إعةةةداد تةةة      
 :تضمن الدليل ما يلي وقد ،القائمة على التعل  التفاعلي المقترحةاالستراتيجية  خطوات
 .الدليل عليها يقو  التي ةالفلسف للمعل  توض  مقدمة •

 . المرجوة األهداف تحقيق على تساعدا للمعل  عامةوارشادات  توجيهات •
وحةةدة الجبةةر ةةةةةةةة االعةةداد والعمليةةات عليهةةا، وحةةدة حسةةاب ) التعليميةةة للوحةةدات العامةةة األهةةداف •

 .المثلثات، وحدة الجبر ةةةة التغير، وحدة الهندسة المستوية(

 .وفقا  لالستراتيجية المقترحة الدروس من درس كل تنفيذ خطوات تحديد •
المحكمةةةين  مةةةن مجموعةةةة علةةةى األوليةةةة صةةةورته فةةةي المعلةةة  دليةةةل بعةةةر  ةالباحثةةة تقامةةة وقةةةد     

 مةةةن والتأكةةةد ضةةةبطه بهةةةدف وذلةةةك, الرياضةةةيات تةةةدريس طرائةةةقو  منةةةاهج مجةةةال فةةةي المتخصصةةةين
 أبرزهةا، مةن كةان ديالتالتعة بعة  إجةراء بضةرورة المحكمينبع   أشار وقد للتطبيق، صالحيته

ضةةةافة, التعليميةةةة األهةةةداف لةةةبع  اللغويةةةة الصةةةياغة تعةةةديل  لةةةبع  التعليميةةةة االنشةةةطة بعةةة  وا 
 صةةةورته فةةةي دليةةةل المعلةةة  وأصةةةب  الالزمةةةة، التعةةةديالت كافةةةة بةةةإجراء ةالباحثةةة تقامةةة وقةةةد الةةةدروس،
 .صال  لالستخدا  النهائية
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 إعداد أدوات البحث: : رابعاا 

إعداد أدوات البحث والتي تمثلت فةي، اختبةار ب قامت الباحثةن إعداد دليل المعل  بعد االنتهاء م     
 ، وفيما يلي العر  التفصيلي إلعداد أدوات البحث:االبتكاريمهارات التفكير 

 مجموعةة وفق االبتكاري التفكير مهارات اختبار إعداد ت : االبتكاري التفكير مهارات اختبار إعداد (1
 : التالية الخطوات

 العاشةر الصةف طالبةات تمكةن مسةتوى قيةاس االختبةار اسةتهدف :االختبيار مي  الهيدو حديدت (أ
 .األصالة( -المرونة  –االبتكاري ) الطالقة  التفكير مهارات من بدولة الكويت

( مفةةةةةردة, 20علةةةةةى )فةةةةةي صةةةةةورته األوليةةةةةة اشةةةةةتمل االختبةةةةةار جيييييدوا مواصيييييفات االختبيييييار:  (ب
 :ر االبتكاريمواصفات اختبار التفكييوض   (2)جدولالو 

 ( 2جدوا )
 مواصفات اختبار مهارات التفكير االبتكاري

 عدد المفردات رقم المفردة المهارة

 10 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 الطالقة

 10 20، 19، 18،  17، 16، 15، 14، 13، 12، 11 المرونة

 ــــــــــــ جميع مفردات االختبار األصالة

 20 إجمالي
 

 

( مفةةردة تةة  20اشةةتمل اختبةةار مهةةارات التفكيةةر االبتكةةاري علةةى ) دات االختبييار:مفيير  صيييا ة (ج
 .صياغتها في شكل أسئلة مقالية

 ،مفةردات االختبةار عةنعنةد اإلجابةة  الطالبةاتبهةا  لتسترشةدذلةك و  :صيا ة تعليمات االختبار (د
ياغة صةعنةد  نمةو طالبةات الصةف العاشةرمة لمستوى ئالسهولة والوضوح والمالت  مراعاة وقد 

 تعليمات االختبار.
التفكيةر االبتكةاري فةي الرياضةيات مهةارات يةت  تصةحي  اختبةار  نظام تقدير درجات االختبيار: (ه

 في ضوء الخطوات التالية:
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الطالقةة بعةدد مهةارة تقةدر درجةة : االختبار والخياص بمهيارة الطالقية لقسم األوا م لبالنسبة  ▪
الب بحيث يعطى لكل حةل درجةة واحةدة بةدون الحلول الصحيحة وغير المكررة التي أنتجها الط

 (.10( إلى )1من ) المفرداتحد أعلى وحد أدنى، وذلك لجمي  
ت  تحديد درجةة واحةدة لكةل مفةردة  :ةاالختبار والخاص بمهارة المرون لقسم الثاني م بالنسبة ل ▪

 (؛ إذا ت  التوصل لإلجابة الصحي  للمفردة. 20( إلى )11من المفردات من )
تقةدر درجةة األصةالة فةي جمية   :ةاألصيالمي  االختبيار والخياص بمهيارة  الثالثلقسم لبالنسبة  ▪

نتمةةي تشةةائعة بةةين أفةراد المجموعةةة التةةي  علةةى إيجةةاد حلةةول غيةر الطالبةةاالختبةةار بقةةدرة  مفةردات
الفصل(، وتقاس درجة األصالة بنسبة تكرار الحل، فإذا كان التكرار قليال   بطالباتإليها )مقارنة 

ذا زاد التكةةرار فةةإن درجةةة األصةةالة تقةةل، وقةةد اسةةتخدمت الباحثةةة تكةةون در  جةةة األصةةالة عاليةةة، وا 
ي ، سةةةةيد خيةةةةر ا  ومحمةةةةود منسةةةةهتعديلةةةةالةةةةذي قةةةةا  باألصةةةةالة. و  معيةةةةار تةةةةورانس لتقةةةةدير درجةةةةة

( لحسةةاب درجةةة أصةةالة كةةل حةةل، 2003طريقةةة, محمةةود منسةةي )  تةة  اسةةتخدا ، كمةةا (1982)
   ذلك: (3)ويوض  الجدول 

 (3) جدوا
 تقدير درجة األصالة الختبار مهارات التفكير االبتكاري

 (12 – 10) (9 -7) (6 – 4) (3 – 1) تكرار الحل

 7 8 9 10 درجة األصالة

 (24 – 22) (21 – 19) (18 – 16) (15 – 13) تكرار الحل

 3 4 5 6 درجة األصالة

  (30) (29 – 28) (27 – 25) تكرار الحل

 0 1 2 درجة األصالة

وقةةد قامةةت الباحثةةة بإعةةداد مفتةةاح لتصةةحي  اختبةةار مهةةارات التفكيةةر االبتكةةاري، يتضةةمن       
 الطريقة التي يت  بها تقدير درجات كل مفردة من مفردات اختبار مهارات التفكير االبتكاري.

للتأكد من صدق االختبار ت  عةر  االختبةار فةي صةورته األوليةة التأكد م  صدق االختبار:  (و
تةةدريس الرياضةةيات،  طرائةةقوعةةة مةةن المحكمةةين المتخصصةةين فةةي مجةةال منةةاهج و علةةى مجم

لطةةالب مةةدى وضةةوح تعليمةةات االختبةةار ومفرداتةةه ومةةدى مناسةةبتها  وذلةةك إلبةةداء آرائهةة  حةةول
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 التةةي للمهةةارة االختبةار مفةةردات مةةن مفةردة كةةل مناسةبة مةةدى وكةةذلك، وطالبةات الصةةف العاشةر
غة اللغويةةة حظةةات، كةةان مةةن أبرزهةةا تعةةديل الصةةياالمال بعةة  المحكمةةين أبةةدى وقةةد تقيسةةها،

 مين.كلبع  مفردات االختبار، وت  إجراء التعديالت الالزمة في ضوء آراء المح
نةةه اسةةتطالعية )بخةةالف عينةةة االختبةةار علةةى عي تةة  تجريةةب التجربيية االسييتطالعية لالختبييار: (ز

فصةةل الدراسةةةي الب العاشةةةر بدولةةة الكويةةةتالصةةف  طالبةةةاتمةةن  طالبةةةة( 20( اشةةتملت )البحةةث
 :وذلك بهدف ا تي, 2016/2017دراسي األول للعا  ال

ألداء االختبار عن طريةق حسةاب  المناسبت  تحديد الزمن تحديد الزم  المناسب لالختبار:  ▪
وجةد أن الةزمن  وقةد ار،بةاالخت عةنالمتوسط الحسابي، وذلك بعد توحيد زمةن البةدء فةي اإلجابةة 

 ( دقيقة.125المناسب لالختبار )
على العينة االستطالعية ه ت  تطبيق االختبارللتحقق من ثبات  اب معاما ثبات االختبار:حس ▪

، الثبةةات باسةةتخدا  ألفةةا كرونبةةالوتةة  حسةةاب معامةةل  ،مةةرتين متتةةاليتين بفاصةةل زمنةةي أسةةبوعين
، والةةذي ، كمةةا تةة  حسةةاب معامةةل الثبةةات باسةةتخدا  التجزئةةة النصةةفية ( تقريبةةا  0,92والةةذي بلةة  )

 بدرجة ثبات عالية. االختبارعلى تمت  ذلك يدل ، و تقريبا   (0,91بل  )
بعةةد التأكةةد مةةن صةةدق االختبةةار وثباتةةه، تةة  وضةة  االختبةةار فةةي الصييورة النهائييية لالختبييار:  (د

 .مفردة( 20على )صورته النهائية، والذي اشتمل 
 البحث:الميدانية تجربة ال: تنفيذ خامسا  

   ا تي:للبحث ت الميدانيةالتجربة  لتنفيذ      
التصةةةةمي  التجريبةةةةي القةةةةائ  علةةةةى نظةةةةا   اعتمةةةةد البحةةةةث تحديييييد التصييييميم التجريبييييي للبحييييث: (1

القائمةةةة علةةةى  المقترحةةةة االسةةةتراتيجيةتةةة  التةةةدريس لهةةةا باسةةةتخدا   تجريبيةةةةإحةةةداهما , المجمةةوعتين
 المتبعةةةة فةةةي المعتةةةادة )التقليديةةةة(, واألخةةةرى ضةةةابطة تةةة  التةةةدريس لهةةةا بالطريقةةةة الةةةتعل  التفةةةاعلي

, وذلك لمناسبة هذا التصمي  التجريبةي لطبيعةة العاشر بدولة الكويتتدريس الرياضيات بالصف 
 البحث وأهدافه.
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فةي اسةتخراج    SPSS . v 17ةاإلحصةائيالرزمةة أسةتخد  تة   األساليب اإلحصائية المستخدمة: (2
 التالية:اإلحصائية باألساليب  النتائج

تطبيةةةق أدوات للمقارنةةةة بةةةين نتةةةائج نتةةةين المةةةرتبطتين، والعي المسةةةتقلتينم للعينتةةةين  tاختبةةةار م  .أ
 البحث )اختبار مهارات التفكير االبتكاري( على عينة البحث.

)االسةتراتيجية المقترحةة القائمةة علةى لحساب حج  تأثير المتغير المسةتقل  م 2حج  التأثيرم .ب
, وحسةةةاب عوامةةةل الصةةةدفة يةةر االبتكةةةاري()مهةةةارات التفك المتغيةةةر التةةةاب  الةةتعل  التفةةةاعلي(على

    (.ةالعشوائي)العوامل 

الرتقةة الثانويةة بمدرسةة  العاشرالصف  طالباتت  اختيار عينة البحث من  اختيار عينة البحث: (3
, (  2017/2018) من العا  الدراسةي األول, وذلك بالفصل الدراسي بنات، بمحافظة االحمدي
فصلين من فصول الصف العاشر بالمرحلة ، متمثلين في ( طالبة60وقد اشتملت عينة البحث )

تةةةة   طالبةةةةة،( 30) والةةةةذي يضةةةة  الثانويةةةةة بدولةةةةة الكويةةةةت اتخةةةةذ الفصةةةةل االول مجموعةةةةة تجريبيةةةةة
والفصةل الثةاني اتخةذ , االستراتيجية المقترحة القائمة على التعل  التفاعليباستخدا   نالتدريس له

المتبعةة )التقليدية(   التدريس لها بالطريقة المعتادة ت طالبة،( 30) والذي يض  كمجوعة تجريبيه
 بدولة الكويت. العاشرفي تدريس الرياضيات بالصف 

ت  التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث )المجموعة التجريبية,  التأكد م  تكافؤ مجموعتي البحث: (4
 تجربة البحث في المتغيرات التالية: تنفيذوالمجموعة الضابطة( قبل 

 جميةة  أفةةراد عينةةة البحةةث )الطالبةةات(تةة  اختيةةار : جتميياعي واالقتصييادي والثقييافيالمسييتو  اال (أ
مجمةوعتي البحةث )الضةابطة , لةذلك يمكةن اعتبةار أن األحمةديمحافظةة وهي ، ةمن بيئة واحد
 متكافئتين اجتماعيا  واقتصاديا  وثقافيا . والتجريبية(

عينةةة  طالبةةاتمةةن  طالبةةةكةةل تةة  ضةةبط هةةذا المتغيةةر بحسةةاب العمةةر الزمنةةي لالعميير الزمنييي:  (ب
، وتةة  محةةل التطبيةةق بالمدرسةةة للطالبةةاتالبحةةث قبةةل تطبيةةق التجربةةة مةةن واقةة  السةةجل الرسةةمي 

للعينتين المستقلتين لبيان داللة الفروق اإلحصائية بين  م  tم  معالجة النتائج باستخدا  اختبار
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، مجموعةةة الضةةابطةأعمةةار طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة، ومتوسةةط أعمةةار طالبةةات ال متوسةةط
 :(4)وت  التوصل للنتائج المدرجة بالجدول 

 ( 4جدوا )
 الداللة اإلحصائية بي  متوسطي العمر الزمني  لمجموعتي البحث

 المجموعة الضابطة

 =  30 

 المجموعة التجريبية

 =  30 

 

درجة 
 الحرية

 قيمة

 "ت"

مستو  
 الداللة

0,05 

    ع م ع م

  ير دالة 1,42 58 0,16 15,11 0,17 15,17

يتضةةة  عةةد  وجةةةود فةةةرق ذو داللةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةطي العمةةةر الزمنةةةي  (7)مةةن جةةةدول     
، ممةةةةةةا يةةةةةةدل علةةةةةةى تكةةةةةةافؤ (0,05عنةةةةةةد مسةةةةةةتوى )لمجمةةةةةةوعتي البحةةةةةةث )الضةةةةةةابطة والتجريبيةةةةةةة( 

 المجموعتين بالنسبة لمتغير العمر الزمني.
( فةةةي اختبةةةار مةةةادة رصةةةد درجةةةات الطالبةةةات )عينةةةة البحةةةثتةةة  التحصييييا الدراسيييي السيييابق:  (ج

 م tم   وت  معالجة النتائج باستخدا  اختبار,  2016/2017الرياضيات للعا  الدراسي السابق 
درجةةةات الطالبةةةات  فةةةي داللةةةة الفةةةروق اإلحصةةةائية بةةةين متوسةةةطي لبيةةةان للعينتةةةين المسةةةتقلتين 

 :(5)ل بالجدو  ، وت  التوصل للنتائج المدرجةالتحصيل الدراسي السابق في مادة الرياضيات
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  (5جدوا )
 الداللة اإلحصائية بي  متوسطي درجات مجموعتي البحث في التحصيا الدراسي السابق 

 المجموعة الضابطة

 =  30 

 المجموعة التجريبية

 =  30 

 

درجة 
 الحرية

 قيمة

 "ت"

مستو  
 الداللة

 ع م ع م 0,05

  ير دالة 0,44 58 4,26 41,50 5,16 40,97

 طالبةةاتدرجةةات  فةةرق ذو داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةط ضةة  عةةد  وجةةوديت (5) مةةن جةةدول     
التحصةةيل الدراسةةي فةةي  المجموعةةة التجريبيةةة، ومتوسةةط درجةةات طالبةةات المجموعةةة الضةةابطة،

ومةةن ثةة  فقةةد تةة  التأكةةد مةةن تكةةافؤ مجمةةوعتي , (0,05عنةةد مسةةتوى ) السةةابق بمةةادة الرياضةةيات
 .التحصيل الدراسي السابقفي البحث 

مةةن القبلةةي للتأكةةد مةةن تكةةافؤ مجمةةوعتي البحةةث فةةي مسةةتوى الةةتمكن : كييير االبتكيياريمهييارات التف (د
 ليييدرجات مجميييوعتي البحيييث فيييي، تيييم إجيييراء المعالجييية اإلحصيييائية االبتكييياريالتفكيةةةر مهةةةارات 
للعينتةين المسةتقلتين،  م t مباسةتخدا  اختبةار  االبتكةاري مهيارات التفكييرالختبيار  القبلييالتطبيق 

  :(6)بالجدول لنتائج المدرجة وت  التوصل إلى ا
 ( 6جدوا )

 الداللة اإلحصائية بي  متوسطي درجات مجموعتي  البحث في التطبيق القبلي الختبار مهارات التفكير االبتكاري
 مهارات

 االبتكاري التفكير

 المجموعة الضابطة

 30ن = 

 المجموعة التجريبية

 30ن = 
درجة 
 الحرية

 قيمة

 "ت"

مستوى 
 الداللة

 ع م ع م 0.05

 غير دالة 0.52 58 0.10 2.20 0.98 2.07 الطالقة

 غير دالة 0.12 58 1.03 1.33 1.12 1.30 المرونة
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 مهارات

 االبتكاري التفكير

 المجموعة الضابطة

 30ن = 

 المجموعة التجريبية

 30ن = 
درجة 
 الحرية

 قيمة

 "ت"

مستوى 
 الداللة

 ع م ع م 0.05

 غير دالة 0.17 58 1.29 2.30 1.73 2.37 األصالة

 غير دالة 0.16 58 2.05 5.83 2.66 5.73 االختبار ككل

ة بةةةةين متوسةةةةطي درجةةةةات يتضةةةة  عةةةةد  وجةةةةود فةةةةرق ذو داللةةةةة إحصةةةةائي ( 6)مةةةةن جةةةةدول         
ة فرعية ككل وكل مهار مهارات التفكير االبتكاري الختبار القبلي  التطبيقمجموعتي البحث في 

ومةةةةن ثةةةة  فقةةةةد تةةةة  التأكةةةةد مةةةةن تكةةةةافؤ , (0,05عنةةةةد مسةةةةتوى )مةةةةن مهةةةةارات التفكيةةةةر االبتكةةةةاري، 
 .التفكير االبتكاريمن مهارات القبلي في مستوى التمكن مجموعتي البحث 

اختبةةةار مهةةةارات التفكيةةةر ) البحةةةث أدواتبعةةةد تطبيةةةق  :التجريبييييةالتعليميييية حيييدات الو تيييدريس  (5
بتةةدريس الوحةةدات  ةالباحثةة توالتأكةةد مةةن تكافؤهمةةا قامةة ،( قبليةةا  علةةى مجمةةوعتي البحةةثاالبتكةةاري
الةةةتعل  التفةةةاعلي  االسةةةتراتيجية القائمةةةة علةةةىلمجموعةةةة التجريبيةةةة باسةةةتخدا  لطالبةةةات ا التعليميةةةة

)التقليديةةة( تةةدريس بالطريقةةة المعتةةادة ال, وتةة  ا  للخطةةة الزمنيةةة الةةواردة بةةدليل المعلةة المقترحةةة, وفقةة
، وبعةةد االنتهةةاء مةةن تةةدريس الوحةةدات التجريبيةةة المجموعةةة الضةةابطة خةةالل نفةةس الفتةةرة لطالبةةات
بعةةةةدي ا علةةةةى ( اختبةةةةار مهةةةةارات التفكيةةةةر االبتكةةةةاريوعتي البحةةةةث تةةةة  تطبيةةةةق أدوات البحث)لمجمةةةة

    الدرجات ومعالجتها إحصائيا . ت  رصدو ث، مجموعتي البح
المقترحةةة القائمةةة علةةى  االسةةتراتيجيةللتعةةرف علةةى فاعليةةة  للبحةةثنتةةائج التجربةةة الميدانيةةة أمةةا        

فقةد التعل  التفاعلي في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طالبةات الصةف العاشةر بدولةة الكويةت، 
 :سارت كاالتي

 باختبار مهارات التفكير االبتكاري: لنتائج المتعلقة ا

 :للتوصل إلى النتائج المتعلقة باختبار مهارات التفكير االبتكاري، ت  اختبار صحة الفرو  التالية
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مةن فةرو  البحةث، الةذي نةص علةى  الثالةثصةحة الفةر   ت  اختبار :األوااختبار صحة الفرض  (1
الضيابطة التيي تيم  المجموعتي ، باتطال"يوجد فرق ذو داللة إحصائية بي  متوسطي درجات أنه 

لهيييا التيييدريس لهيييا بالطريقييية التقليديييية )المعتيييادة(، والمجموعييية التجريبيييية التيييي تيييم التيييدريس 
التفكير في التطبيق البعدي الختبار مهارات  التعلم التفاعلي،على  ةالقائم باالستراتيجية المقترحة

لةدرجات مجمةوعتي اء المعالجةة اإلحصةائية تة  إجةر  حيةث االبتكاري, لصالح المجموعية التجريبيية"،
للعينتةةةين  م t مباسةةةتخدا  اختبةةةار مهةةةارات التفكيةةةر االبتكةةةاري التطبيةةةق البعةةةدي الختبةةةار  البحةةةث فةةةي

 :(7)المستقلتين، وت  التوصل إلى النتائج المدرجة بالجدول 
 (7جدوا )

 ي الختبار مهارات التفكير االبتكاريالداللة اإلحصائية بي  متوسطي درجات مجموعتي البحث في التطبيق البعد 

مهارات التفكير 
 االبتكاري

 المجموعة الضابطة

 30ن = 

 المجموعة التجريبية

درجة  30ن = 
 الحرية

 قيمة

 "ت"

مستوى 
 الداللة

 ع م ع م 0,05

 دالة 14.55 58 5.85 25.67 3.47 7.60 الطالقة

 دالة 25.50 58 0.86 9.13 0.95 3.17 المرونة

 دالة 13.51 58 6.22 24.73 2.24 8.34 لةاألصا

 دالة 20.27 58 9.71 59.53 4.94 19.20 االختبار ككل

     

( يتضةةة  وجةةةود فةةةرق ذو داللةةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةةطي درجةةةات مجمةةةوعتي 7مةةةن الجةةةدول )      
كيةر مةن مهةارات التفوكل مهارة  ،ككل مهارات التفكير االبتكاريالختبار البعدي  التطبيقالبحث في 
مةةن  الثالةةثالفةةر   قبةةول( ، ومةةن ثةة  0,05، لصةةال  المجموعةةة التجريبيةةة عنةةد مسةةتوى )االبتكةةاري

لةدى  التفكيةر االبتكةاريفرو  البحث. ويمكن إرجاع التحسةن الةذي حةدث فةي مسةتوى نمةو مهةارات 
ة المقترحة االسةتراتيجية تةهفر و المجموعةة الضةابطة، إلةى مةا  طالباتالمجموعة التجريبية عن  طالبات
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 الطالبات تساعد التعل  التفاعلي، من بيئة ثرية باألنشطة والتدريبات الرياضياتية, التيعلى  القائمة
، وتتفةق هةذا النتةائج التفكيةر االبتكةارينحةو اكتسةاب وتنميةة مهةارات  نودافعيةته نعلى زيةادة نشةاطه

: در الشةةةةمرانيبةةةة) دراسةةةةة،  (2008: هشةةةةا  محمةةةةد) دراسةةةةة مةةةة  نتةةةةائج الدراسةةةةات، والبحةةةةوث التاليةةةةة:
علةةةةي ) دراسةةةةة، (2012: صةةةةالح أحمةةةةد فةةةةؤاد) دراسةةةةة، (2012: حسةةةةن سةةةةليمان) دراسةةةةة، (2011

 .( الزغبي
يوجيد فيرق ذو الةذي نةص علةى أنةه م الثةانيختبةار صةحة الفةر  ت  ا :الثانياختبار صحة الفرض  (2

البعيدي المجموعة التجريبية في التطبيقيي  القبليي و  طالباتداللة إحصائية بي  متوسطي درجات 
تة  إجةراء المعالجةة اإلحصةائية  ، حيةث"لصيالح التطبييق البعيدي مهارات التفكيير االبتكياريالختبار 

علةةى المجموعةةة التجريبيةةة  التفكيةةر االبتكةةاريمهةةارات نتةةائج التطبيقةةين القبلةةي والبعةةدي الختبةةار بةةين 
 :(8)درجة بالجدول للعينتين المرتبطتين، وت  التوصل إلى النتائج الم م t م  باستخدا  اختبار

 ( 8جدوا )
الداللة اإلحصائية بي  متوسطي درجات  المجموعة  التجريبية في التطبيقي  القبلي والبعدي الختبار مهارات 

 التفكير االبتكاري

التفكير مهارات 

 االبتكاري

 التطبيق القبلي

 30ن = 

 التطبيق البعدي

 30ن = 
درجة 

 الحرية

 قيمة

 "ت"

حجم 

 التأثير

"
2 " 

مستوى 

 الداللة

 ع م ع م 0,05

 دالة 0.94 21.03 29 5.85 25.67 0.99 2.20 الطالقة

 دالة 0.97 29.03 29 0.86 9.13  1.03 1.33 المرونة

 دالة 0.93 19.57 29 6.22 24.73 1.29 2.30 األصالة

 دالة 0.97 30.02 29 9.71 59.53 2.05 5.83 االختبار ككل
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 طالبةةةةات( يتضةةةة  وجةةةةود فةةةةرق ذو داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطي درجةةةةات 15مةةةةن الجةةةةدول )    
، وكةةل التفكيةةر االبتكةةاري ككةةلالختبةةار مهةةارات المجموعةةة التجريبيةةة فةةي التطبيقةةين القبلةةي والبعةةدي 

(، ومةن ذلةك يقبةل 0,05عنةد مسةتوى ) لتطبيةق البعةدي، لصةال  التفكير االبتكاريمهارة من مهارات 
 من فرو  البحث.  الرابالفر  

 سةتراتيجيةاال(  أن حجة  تةأثير المتغيةر المسةتقل )15يتض  أيضا  من بيانات الجةدول )كما 
( ال يقةل عةن التفكيةر االبتكةاريمهةارات ( على المتغيةر التةاب  )المقترحة القائمة على التعل  التفاعلي

 طالبةاتلةدى  تفكيةر االبتكةاريالفي تنميةة مهةارات  المقترحة ستراتيجيةاالفاعلية  مما يؤكد(، 0,93)
التفكيةر بدولة الكويةت. ويمكةن إرجةاع التحسةن الةذي حةدث فةي مسةتوى نمةو مهةارات  الصف العاشر

الةتعل  على  ةالقائم المقترحة ستراتيجيةااله تفر و ما المجموعة التجريبية، إلى  طالباتلدى  االبتكاري
فةةةي زيةةةادة  هن، وسةةةاعدتالطالبةةةاتكيةةةر اسةةةتثارة تفسةةةاعدت علةةةى تعلميةةةة بيئةةةة تعليميةةةة مةةةن  التفةةةاعلي
مةةةن مهةةةارات  تمكةةةنهننحةةةو الةةةتعل ، ممةةةا أنعكةةةس بشةةةكل إيجةةةابي علةةةى مسةةةتوى  نودافعيةةةته ننشةةةاطه

 التفكير االبتكاري.

ا  : تعقيب عام على نتائج البحث:ثالثا

 يمكن إرجاع تحقق نتائج البحث الحالي بشكل عا  لما يلي: 
ثرائية وبيئة تعليمية تعلمية ساهمت بشكل كبير إأنشطة الموق  التعليمي اإللكتروني من  وفراما  .1

في إكساب الطالبات اتجاا إيجةابي نحةو تعلة  الرياضةيات وسةاعدتهن فةي تنميةة مهةارات التفكيةر 
 االبتكاري لديهن.

المناقشةةات التةةةي دارت بةةةين المعلةةة  والطالبةةةات، وبةةةين الطالبةةةات وبعضةةةهن الةةةبع  أثنةةةاء عمليةةةة  .2
ات اإللكترونةةي سةةاعدت فةةي توليةةد تسةةاؤالت واستفسةةارات مةةن جانةةب الةةتعل  عبةةر منتةةدى المناقشةة

تاحةةةة أفكةةةار جديةةةدة، وزيةةةادة التفاعةةةل بةةةين الطالبةةةات والمشةةةاركة فةةةي عمليةةةة التعلةةةي   الطالبةةةات، وا 
 والتعل .
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الةةةةدور اإلرشةةةةادي والتةةةةوجيهي للمعلةةةة  دون التةةةةدخل المسةةةةتمر فةةةةي تفكيةةةةر واسةةةةتجابات الطالبةةةةات  .3
على اإلسها  بفاعلية في أداء األنشطة التعليمية ، وشجعهن هنأفكار  نساعدهن على التعبير ع

 .  المكلفين بها
، فكةةةةار، وتبةةةةادل الخبةةةةراتمةةةةا وفرتةةةةه البيئةةةةة التعليميةةةةة مةةةةن فةةةةرص أفضةةةةل للطالبةةةةات لتالقةةةةي األ .4

واستفادتهن من بعضهن البع ؛ أسه  في زيادة وعيهن بأهمية خبةرات وأفكةار ا خةرين، ولفةت 
مواقةةف، وتبصةةرهن بمزيةةد مةةن األفكةةار والمقترحةةات، وبةةدائل الحلةةول، انتبةةاههن لجوانةةب أخةةرى لل

 والتقليل من التصلب الفكري والنظرة األحادية للمواقف واألحداث. 

بشكل ؛ ساه  هن اتجاا إيجابي نحو تعل  موضوعاتهاألهمية الرياضيات واكتساب الطالباتإدراك  .5
 ادة تمكنهن من مهارات التفكير االبتكاري.في زيادة الداف  لديهن نحو التعل ، ومن ث  زيإيجابي 

 نبأنفسةةه الطالبةةاتفةةي نمةةو ثقةةة  المقترحةةة القائمةةة علةةى الةةتعل  التفةةاعلي، سةةتراتيجيةسةةاعدت اال .6
 الستمرار فيه.لديهن لنحو التعل ، وزيادة الرغبة  ن، مما أدى إلى نمو اتجاهاتهنلذاته نوتقديره

كأحةد المهةارات الحياتيةةة؛  التفكيةر االبتكةةاريرات قةةدر مةن مهةا نألهميةة امةتالكه الطالبةاتإدراك  .7
، األمةر الةذي أنعكةس بشةكل إيجةابي علةى نحةو الةتعل  نساه  بشةكل كبيةر فةي زيةادة الةداف  لةديه

 .مستوى تمكنهن من تلك المهارات
 رابعاا: توصيات البحث:

 بما يلي: ةوصي الباحثتفي ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج     
لةدى  مهةارات التفكيةر االبتكةاري لالسترشةاد بةه فةي تنميةةل لمعلمةي الرياضةيات إعداد دليةل متكامة (1

 .طالب وطالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت
إجةةراء مزيةةد مةةن الدراسةةات والبحةةوث للتعةةرف علةةى أسةةاليب وطرائةةق واسةةتراتيجيات جديةةدة لتنميةةة  (2

 بدولة الكويت.مهارات التفكير االبتكاري، لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية 
إجةةةراء مزيةةةد مةةةن الدراسةةةات والبحةةةوث للتعةةةرف علةةةى فاعليةةةة الةةةتعل  التفةةةاعلي فةةةي تنميةةةة التفكيةةةر  (3

الرياضياتي، والحس الرياضياتي، واالتجاا نحو الرياضيات لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية 
 بدولة الكويت.
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اسةةتخدا  ضةةيات لتةةدريبه  علةةى إعةةداد بةةرامج تدريبيةةة أثنةةاء الخدمةةة لمعلمةةي ومعلمةةات الرياضةرورة  (4
استراتيجيات التعل  التفاعلي في تعلي  وتعل  مهارات التفكيةر االبتكةاري لطةالب وطالبةات المرحلةة 

 الثانوية بدولة الكويت.
توظيةةف المسةةتحدثات التكنولوجيةةة فةةي أثنةةاء الخدمةةة علةةى  معلمةةي ومعلمةةات الرياضةةياتتةةدريب   (5

 .الب وطالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويتمهاارات التفكير االبتكاري لدى طتنمية 
  خامسا : مقترحات البحث:

فةةي ضةةوء نتةةائج البحةةث يمكةةن تقةةدي  المقترحةةات التاليةةة كنةةواة لبحةةوث أخةةرى فةةي مجةةال منةةاهج  
 وطرائق تدريس الرياضيات:

اا واالتجةة الرياضةةياتيفةةي تنميةةة التفكيةةر  اسةةتراتيجية مقترحةةة قائمةةة علةةى الةةتعل  التفةةاعليفاعليةةة  (1
 .الثانوية بدولة الكويتالمرحلة  طالباتلدى نحو الرياضيات 

الحس الرياضياتي واالتجاا نحو في تنمية  التفاعليمقترحة قائمة على التعل   استراتيجيةفاعلية  (2
 .الثانوية بدولة الكويتالمرحلة  طالباتلدى الرياضيات 

واالتجاا نحو مية الذكاءات المتعددة في تن استراتيجية مقترحة قائمة على التعل  التفاعليفاعلية  (3
  .الثانوية بدولة الكويتالمرحلة  طالباتلدى الرياضيات 

   المراجع
 المراجع باللغة العربية:

م (: تعلةةةيم التفكيةةةر ايبتكةةةارع )أسسةةة,,  ن رياتةةة,(,  2003ربةةةرا يم أحمةةةد مسةةةلم الحةةةارثي)

 .لرياض,  دار الرشد للطباعةالسعودية,  ا

م (: مهنةةة التعلةةيم وأدوار المعلةةم فةةي 2005طل,  فةةي يةةونخ الخالةةدع)ربةةرا يم حامةةد األسةة

 المستقبل,  األمارات,  العيإ,  دار الكتاب الجامعي للنشر.  مدرسة 

 فةي الُمعرفةة التربويةة المصةطلحات ُمعجةم(:  م2013) الجمةل أحمد علي اللقاني، حسيإ أحمد

م (: مهةارات 2011د حمةدع علةي )أحمة3ط الكتةب، عةالم القةا ر،، التةدريخ، وطةر  المنا ج

التفكير االبتكارع والتواصل الرياضي لدى طالب الصف األول ايعدادع,  مجلة دراسات في 

 . 172-171(,  ص ص 177المنا ج وطرائ  التدريخ,  مصر,  العدد)
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م (: فاعلية برنامج قائم عل  االلعاب ايلكترونيةة التعليميةة 2012أسماء محمود محمد عطية )

ية التحصةيل والتفكيةر ايبتكةارع لةدى التالميةذ المعةاقيإ سةمعيا  بالحلقةة األولة  مةإ التعلةيم لتنم

 األساسي,  رسالة دكتوراه)غير منشور،(,  كلية الدراسات العليا للتربية,  جامعة القا ر،. 

م (: التفكير االبتكارع لدى األطفال ومةدى تةرثره باأللعةاب االلكترونيةة,  2009أشرف سراج )

 . 119-118قا ر،,  المكتبة العصرية,  ص صال

م (: اثةةر اسةةتخدام اسةةتراتيجة الخةةرائط الذ نيةةة المتكاملةةة فةةي 2015أمةةاني محمةةد فةةرج أمةةاإ )

تحصيل البالغةة وتنميةة التفكيةر االبتكةارع لةدى الطةالب المتفةوقيإ ذوع صةعوبات الةتعلم فةي 

اسةةات العليةةا للتربيةةة، جامعةةة المرحلةةة الثانويةةة، رسةةالة ماجسةةتير )غيةةر منشةةور،(، كليةةة الدر

 القا ر،.

م (: برنةةامج مقتةةرح باسةةتخدام أدوات التفاعةةل عبةةر شةةبكة 2009ريمةةاإ عبةةد العةةاطي الطةةراإ)

اينترنةةت وتةةرثيره علةة  طةةالب كليةةة التربيةةة فةةي ركسةةابهم مهةةارات تصةةميم ورنتةةاج البرمجيةةات 

،(، كليةة التربيةة، جامعةة التعليمية واتجا اتهم نحو تلك األدوات,  رسالة دكتور، )غيةر منشةور

 المنصور،.

 للنشر. المسير، دار, عماإ, األردإ, والتعلم التفكير مهارات(:  م2015) سعاد، أحمد ودتج

م(: فاعليةة التفاعةل الفةردع واالجتمةاعي 2010حماد، محمد ربرا يم وربرا يم يوسةف محمةود)

المكتبةةات والمعلومةةات  بمواقةةع التةةدريب ايلكترونةةي فةةي تنميةةة المهةةارات المهنيةةة ألخصةةائي

(، العةةدد 20بالمعا ةد األز ريةة تكنولوجيةا التعلةةيم,  سلسةلة دراسةات وبحةةوث محكمةة، المجلةد)

 .60-2(,  ص ص 2)

عمةاإ,  دار   م (: اساليب تدريخ التربيةة الفنيةة المهنيةة والرياضةية,2008حمد جميل عايش)

 .1المسير،,  ط

(: فاعليةة برنةامج قةائم علة  أنشةطة اللعةةب م 2015حنةاإ عبةد المطلةب عبةد الةرحمإ ربةةرا يم)

لتنمية التفكير االبتكارع ودافعية االنجةاز لةدى األطفةال ذوع صةعوبات الةتعلم النمةائي، رسةالة 

 ماجستير )غير منشور،(، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القا ر،.

 اينترنيةت عبةر لةتعلما في الطالب دور تفعيل(:  م2013) دونالدسإ اَنا ج كونراد، مارع ريتا

 .العبيكاإ مكتبة السعودية، العماريإ، فهمي: ترجمة, ابداعي لتعليم ومصادر أنشطة

 .بداع,  القا ر،, عالم الكتبم (: تنمية اال2015سعيد الفي )

م (: فاعليةة برنةامج الةتعلم التفةاعلي بمةدارخ وكالةة الغةوث فةي 2015سليماإ حسيإ المةزيإ) 

ربيةةة,  مصةةر ، ر المعلمةةيإ,  مجلةةة البحةةوث والدراسةةات العمحاف ةةات غةةز، مةةإ وجهةةة ن ةة

 .(62العدد)
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 والثانويةةةة المتوسةةةطة للمةةةرحلتيإ النمةةةو خصةةةائص(: 2007) العةةةامر وسةةةهام غنةةةيم، السةةةيد

 .والتطوير التنمية ردار، ـــــ التدريب مركز الكويت، في التربية وزار،. ومتطلباتها

 والثانويةةةة المتوسةةةطة للمةةةرحلتيإ لنمةةةوا خصةةةائص(: 2007) العةةةامر وسةةةهام غنةةةيم، السةةةيد

 .والتطوير التنمية ردار، ـــــ التدريب مركز الكويت، في التربية وزار،. ومتطلباتها

م(: الشةةامل فةةي المنةةا ج وطرائةة  التعلةةيم 2016شةةادية عبةةد الحلةةيم تمةةام وصةةالح أحمةةد فةة اد )

 .1بونو لتعليم التفكير، طوالتعلم الحديثة، عماإ، األردإ، مركز دي

م (: برنةامج قةةائم علة  أنشةطة منتسةةورع وأثةره علة  تنميةةة 2015صةبرع عةوض بةةدر علةي)

مهارات اللغة والتفكير االبتكارع لدى التالميذ ذوع صعوبات التعلم بمرحلة التعلةيم األساسةي، 

 رسالة ماجستير )غير منشور،(، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القا ر،.

-م (: االتجا ةةات الحديثةةة للمو بةةة والمتفةةوقيإ )اكتشةةافهم2009طةةار  عبةةد الةةر وف عةةامر )

 .ا ر،,  المكتبة االكاديميةرعايتهم(,  الق -خصائصهم

(: االبتكار)محفزاتة, ومعوقاتة, 2011عبد الباسط متولي خضر, محمد رشدع أحمد المرسةي )

 .كتاب الحديثلقا ر،,  دار الفي البيئة األسرية والمدرسية المتطلبات الن رية والعملية(, ا

عمةاإ,    (: اسةتراتيجيات حديثةة فةي فةإ التةدريخ,2008عبد الرحمإ الهاشمي,  طة, الةدليمي)

 .1دار الشرو ,  ط

( : أثر استراتيجية تدريسةية قائمةة علة  حةل المشةكالت فةي تنميةة 2014علي محمد الزغبي )

ردنيةة فةي العلةوم مهارات التفكير ايبداعي الرياضياتي لةدى تالميةذ معلةم , صةف , المجلةة األ

 .320-305, ص ص  3, عدد  10التربوية , مجلد 

م (: االسةةةخ المعرفيةةةة للتكةةةويإ العقلةةةي المعرفةةةي وتجهيةةةز 2006فتحةةةي مصةةةطف  الزيةةةات)

 .2دار النشر للجامعات,  ط المعلومات,  القا ر،, 

 .2, طم (: التدريخ ايبداعي وتعلم التفكير, القا ر،, عالم الكتب2005مجدع عزيز ربرا يم)

م (: مصةطلحات فةي المنةا ج وطرائة  التةدريخ,  مصةر,  2010محمد السيد علةي الكسةباني )

 .ايسكندرية,  م سسة حورخ الدولية

م (: أسةةاليب الكشةةف عةةإ المبةةدعيإ والمتفةةوقيإ وتنميةةة 2006محمةةد جهةةاد,  زيةةد الهويةةدع)  

 .94التفكير واالبداع,  القا ر،,  دار الكتاب الجامعي الجديد,  ص

 .قا ر، ، مكتبة دار الكلمة( منتوجات تكنولوجيا التعليم ، ال2003حمد عطية خميخ )م

م (: مهةةارات التفكيةةر وسةةرعة البديهةةة وحقائةةب تدريبيةةة , االردإ,  2006محمةةد  اشةةم ريةةاإ)

 .120مكتبة الفالح للنشر,  ص
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تعدد، فةي م (: ثر استخدام برنامج تعليمي قائم عل  الوسائط الم2011محمد يوسف رسماعيل )

تنميةةة مهةةارات التفكيةةر االبةةداعي والتحصةةيل فةةي مةةاد، اللغةةة العربيةةة,  رسةةالة دكتةةوراه)غير 

 منشور،(,  كلية الدراسات العليا للتربية,  جامعة القا ر،.

  .الفالح مكتبة: الكويت. والمرا قة للطفولة النمو نفخ علم(: 2005) الضامإ الحميد عبد منذر

(: تصةةميم دروخ وحةةد، االشةةكال الهندسةةية وأنشةةطة مصةةاحبة م 2013منةة  سةةعد الغامةةدع )

باستخدام أدوات واختبار التفكير التباعدع لطالبات الصف الخامخ االبتةدائي بالمملكةة العربيةة 

(,  ص ص 2(,  العةدد)165السعودية,  مجلة كلية التربية,  جامعة االز ةر,  مصةر,  المجلةد)
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م، القةا ر،، 2015أغسطخ  9-8جامعة عيإ شمخ  –القرإ الحادع والعشريإ، دار الضيافة 

 دار الكتب المصرية.
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