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أثر برنامج تعليمي قائم على توظيف أدوات التفكير التفاعلية عبر اإلنترنت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مبحث العلوم
لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل �أثر برنامج تعليمي قائم
على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت يف تنمية مهارات
التفكري الإبداعي يف مبحث العلوم لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
الأردن؛ حيث ا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )34طالب ًا اختريوا بطريقة ق�صدية ،وزعوا ع�شوائي ًا بالت�ساوي
على جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة للعام الدرا�سي
 .2021/ 2020ولتحقيق هدف الدرا�سة بني برنامج تعليمي
قائم على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية ملحتوى الوحدة الثانية
(الزالزل) ،وتطوير اختبار للتفكري الإبداعي ،وحتقق من �صدق
الأدوات وثباتها .وقد �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سطات �أداء طالب
املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية على اختبار التفكري
الإبداعي ككل ،ومهاراته (طالقة ،مرونة� ،أ�صالة) ،ل�صالح املجموعة
التجريبية ،وي�ستنتج من تلك النتائج �أن الربنامج التعليمي القائم
على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية كان فاعال يف تنمية التفكري
الإبداعي لدى الطلبة .و�أخريا �أو�صت الدرا�سة بعقد دورات تدريبية
ملعلمي العلوم على ا�ستخدام �أدوات التفكري التفاعلية يف تدري�س
العلوم.
الكلمات املفتاحية :برنامج تعليمي� ،أدوات التفكري التفاعلية،
مهارات التفكري الإبداعي.

Abstract:
This study aimed at identifying the effect of an
educational program based on the interactive thinking
tools in the development of creative thinking skills
in science among tenth grade students in Jordan.
The author used Quasi-Experimental Method. The
sample of the study consisted of 34 male selected
deliberately and distributed randomly equally in two
groups, one experimental and the other control during
the academic year 2020/ 2021. To achieve the aim
of the study, the design educational program based
on the interactive thinking tools of the second unit
(earth science), and the development of a creative
thinking test, validity and reliability were ensured
tools. The results showed that there are statistically
significant differences at the significance level 0.05
= a between the average performance of the control
group and the experimental group students on the
test of creative thinking as a whole, and skills such as
fluency, flexibility, and originality, and was in favor of
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the experimental group. The study concluded that the
instructional program based on interactive thinking
tools was very effective in developing creative thinking
among students. The study recommended conducting
training courses for science teachers to use interactive
thinking in science teaching tools.
Keywords: Educational Program, interactive
thinking tools, creative thinking skills.

املقدمة:
تزايد االهتمام بالتفكري ب�شكل م�ستمر يف الع�رص احلايل،
ويظهر هذا االهتمام يف �إعداد وتنفيذ الربامج التعليمية والتدريبية
اخلا�صة يف تنمية مهارات التفكري لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية،
فالتفكري يعد من الأهداف التي ت�سعى مادة العلوم لتحقيقها نظراً
ملا ي�شهده هذا الع�رص من تطور علمي وتكنولوجي ،وما رافقهما من
انفجار معريف ،كما ت�ؤكد �سيا�سة التعليم يف معظم دول العامل على
االهتمام بتنمية مهارات التفكري ب�أنواعها كافة لدى الطلبة؛ ك�أحد
الأهداف العامة للتعليم.
ويتمثل الهدف الرئي�س للعملية التعليمية التعلمية يف دول
العامل املتقدم والنامي ،يف تنمية مهارات التفكري لدى الطلبة،
والعمل على ا�ستثمارها لي�صبحوا قادرين على التعامل الإيجابي
البناء مع متغريات الع�رص ،مبا يخدم التوجهات التنموية ،و�صار
النجاح يف هذا املجال �أ�سا�س التقدم والرقي يف خمتلف دول
العامل ،و�أ�صبح التحدي احلقيقي للرتبويني ،تعليم الطلبة مهارات
التفكري على اختالف �أنواعها وم�ستوياتها ،وعلى اخل�صو�ص التفكري
الإبداعي (القطي�ش.)2013 ،
كما ويعد التفكري الإبداعي �أرقى �أنواع الن�شاط الإن�ساين،
فالتقدم العلمي والتكنولوجي واحل�ضاري الذي ن�شهده اليوم ،يتطلب
الك�شف عن القدرات الإبداعية وتطويرها عند الفرد ،كما �أن امل�شكالت
احلياتية التي نتجت عن هذا التقدم ،حتتاج �إىل تفكري �إبداعي للتغلب
عليها .لذا ف�إنه يقع على عاتق �صانعي القرار ،وامل�ؤ�س�سات الرتبوية،
والقائمني على عملية التدري�س العمل على رعاية جماالت التفكري
الإبداعي املختلفة وتنميتها عند الطلبة (الطيطي.)2004 ،
لذا تعد مهارات التفكري الإبداعي من �أمناط التفكري التي ميكن
تنميتها لدى الطلبة من خالل تعليم العلوم ،ان�سجام ًا مع التوجهات
احلديثة ،فقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل �إمكانية توظيف تعليم
العلوم يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة ،وهذا ما �أكدته
كل من درا�سة �سالمة وبرغوت ودروي�ش ( ،)2020ودرا�سة اخلراب�شة
( ،)2018لذلك يقرتح الرتبويون الرتكيز على الربامج التعليمية
التي تعتمد على الإنرتنت ،وعلى اخل�صو�ص التي تراعي ميول الطلبة
واهتماماتهم ،وتثري دافعيتهم للتعلم ،وتنمي مهارات التفكري لديهم.
وعلى هذا الأ�سا�س �أ�صبح لزام ًا على املعلم توظيف التقنيات الرقمية
احلديثة التي تعتمد على الإنرتنت (القطي�ش وال�سواملة.)2015 ،
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ولتحقيق هذا الهدف د�أبت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن
على مواكبة التطور التكنولوجي ،واالرتقاء بتعلم الطالب ،وخلق
بيئة مدر�سية تفاعلية تعزز مهارات القرن احلادي والع�رشين لدى
الطلبة بحيث ي�صبحون حمور العملية التعليمية من خالل توظيف
التكنولوجيا بفاعلية ومتكني املتعلم من �إدارة املوارد املتاحة
بكفاءة ،بعيداً عن احلواجز الزمانية واملكانية ،وذلك ببناء منظومة
التعلم الإلكرتوين( ،)EduWaveومن�صة برنامج �إنتل® للتعليم
الربنامج املتقدم للتعلم التعاوين عرب ال�شبكة ،الذي يهدف �إىل
م�ساعدة املعلم على ا�ستخدام الو�سائط التعليمية التفاعلية املتعددة
يف املواقف التعلمية التعليمية بفاعلية ،كما �سعت �إىل توفري �أدوات
التكنولوجيا املختلفة يف مدار�سها وربطها ب�شبكة الإنرتنت �ضمن
الإمكانات املتاحة (وزارة الرتبية والتعليم .)2016 ،مما جعل
علماء الرتبية العلمية ي�سعون �إىل البحث عن ا�سرتاتيجيات تدري�سية
جديدة تعتمد على الإنرتنت.
ويف هذا ال�صدد يرى الرتبويون �أن هناك مربرات ت�شجع
على ا�ستخدام الإنرتنت يف تدري�س العلوم حيث �إنها تعمل على
دعم عمليات التفكري للطلبة ،وتزيد من دافعيتهم �إىل التعلم الذاتي،
وزيادة قدرة املعلمني على التوا�صل معهم ،كما �أنها توفر جواً من
يتم ذلك �إال بالبحث عن طرائق وا�سرتاتيجيات
املتعة والت�شويق ،وال ُّ
ف َّعالة كا�ستخدام �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت؛ جتعل من
الطلبة يفكرون ال يحفظون ،و ُيوظِّ فون ما تعلَّموه يف خمتلف جوانب
حياتهم( (�Oliver, Osborne & Brady, 2009; Murley, Jukes & Sto
.)baugh, 2013
ويعود ا�ستخدام �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت
يف املوقف التعليمي على كل من الطلبة واملعلمني بفوائد عديدة
منها :حت�سن مهارات التفكري الإبداعي ،وت�ساعد على التمثيل املرئي
التفاعلي واحليوي للتفكري ،ومتكن الطلبة من م�شاركة �آرائهم ،ومتكن
املعلمني من �أن يعدوا ويديروا عدة م�شاريع ح�سب احلاجة عرب
الإنرتنت بي�رس و�سهولة ،وت�ساعد على �إيجاد بيئة تعلمية تفاعلية
موجهة للطلبة ،من خالل �أن�شطة تفاعلية ت�ستثمر طاقاتهم وقدراتهم
(باتي وبوالرد و�شوت وبو�ست.)2006 ،
وانطالق ًا مما �سبق ميكن �إيجاد مناخ �إبداعي داخل ال�صفوف
الدرا�سية من خالل ا�ستحداث برنامج تعليمي يعمل على ا�ستثارة
مقدرات الطلبة ومهارات تفكريهم الإبداعية ،ولعل �أف�ضل هذه
الربامج تلك التي تعتمد على �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت،
مما دفع الباحث للدرا�سة احلالية التي هدفت الك�شف عن �أثر برنامج
تعليمي قائم على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي يف مبحث العلوم لدى طالب ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن.

ومتيز هذا الع�رص بالكم الهائل من املعرفة ،والت�سارع املتزايد
لنمو هذه املعرفة التي يتلقاها الفرد ،مما حتم على وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن التجديد والتطوير يف �أ�ساليب التعليم وطرائقه
وتقنياته اهتمام ًا كبرياً ،ف�أدخل احلا�سوب والإنرتنت يف �أ�ساليب
التعليم وطرائقه ،بهدف �إحداث النمو املتكامل للطلبة.
يعد الإنرتنت واحداً من �أقوى �آليات التغيري يف العامل ،و�أهم
و�أعظم �إجناز �أفرزته الثورة التكنولوجية احلديثة يف �أ�ساليب االت�صال
التفاعلي ذي البعد التفاعلي احلي (الر�سائل ال�صوتية ،الن�ص مع
ال�صورة ،الدرد�شة عن بعد ،الربيد الإلكرتوين ،الفيديو التفاعلي
وامل�ؤمترات املرئية وغريها) كل هذه املعطيات جتعل من الإنرتنت
�أكرث �سهولة وا�ستخدام ًا من و�سائل االت�صال الأخرى ،في�ستطيع الفرد
�أن يتجول يف كل �أنحاء العامل ،و�أن ي�ستمع �إىل ما يريد ويقر�أ ما ي�شاء
كتابة �أو م�شافهة بال�صوت �أو بال�صوت وال�صورة ،و�أن يتعرف على
�أ�صدقاء من بلدان خمتلفة مما يفتح له جماالت وا�سعة الكت�ساب
معارف وخربات و�أفكار واجتاهات جديدة.
وقد �أدى ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم �إىل تطور �رسيع يف
العملية التعليمية ،كما �أثر يف طريقة �أداء املعلم والطالب و�إجنازاتهم
يف غرفة ال�صف ،وتزايد عدد املعلمني والطلبة امل�ستخدمني للإنرتنت
يف عملية التعليم ملا لها من �آثار �إيجابية ،فالإنرتنت ي�ؤدي �إىل
االبتكار والإبداع والتعلم الذاتي .وت�ؤكد ري�سا ()Reesa, 2004
�أن تعلم التفكري عرب مواقف معينة وب�أدوات تفكريية تعد م�سبقاً،
جتعل التفكري عادة عقلية ميار�سها الطالب يف مواقف تعليمية؛ لذا
ف�إن �أدوات التفكري التفاعلية تعد �أحد الربامج التفاعلية التي تنمي
التفكري وحتقق فوائد للطلبة منها زيادة الثقة بالذات ،وعدم الرتدد
يف طرح الأفكار العلمية ،واخت�صار الوقت للتوا�صل.
وتعد �أدوات التفكري التفاعلية �أحد الأ�ساليب والأدوات املتطورة
املنتمية لتكنولوجيا التعليم ،فهي تقوم على �أ�سا�س نظري مت�صل
كل االت�صال مبهارات الإبداع ،وت�ساعد على �إيجاد بيئة تعلمية
تفاعلية موجهة ومركزة ب�شكل كبري جدا على دور املتعلم فيها،
من خالل �أن�شطة تفاعلية ت�ستثمر احلجم احلقيقي لطاقاته وقدراته.
ويتيح املوقع الإلكرتوين للمن�صة الأردنية لربنامج �إنتل® للتعليم
الربنامج املتقدم للتعلم التعاوين عرب ال�شبكة (http://www.inteltao.
 )/gov.joالدخول لأدوات التفكري التفاعلية لإن�شاء منطقة عمل املعلم
التي يهيئ منها امل�شاريع ويكون فرق للطلبة وي�سند م�رشوع ًا �أو �أكرث
�إىل الفرق ،وي�سجل جميع الطلبة للدخول من خالل اخلا�ص باملعلم
يف الإنرتنت بوا�سطة هوية فريق وكلمة مرور يكونها ،ويتمكن من
ا�ستعرا�ض العمل الذي �أنتجه الطلبة والتعليق عليه حيث �إن العمل
حمفوظ يف منطقة عمل املعلم اخلا�صة به ،و�إن�شاء مكتبة �إلكرتونية
لأدوات التقييم ،كما يف ال�شكل (.)1
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الشكل ()1
الصفحة الرئيسية ألدوات التفكير التفاعلية

ويوجد هناك ثالث �أدوات للتفكري التفاعلي عرب الإنرتنت،
وي�ستعر�ض الباحث هذه الأدوات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة ب�شيء
من التف�صيل يت�ضمن تعريفها ،وعنا�رصها ،والفوائد العائدة على
الطالب واملعلم عند ا�ستخدامها (باتي ،و�آخرون )2006 ،كما يلي:
1 .1الأداة الأوىل :التدريج املرئي ( :)Visual Rankingهي

�أداة عرب الإنرتنت لو�ضع الأ�شياء ح�سب الأولوية وترتيبها يف قائمة
با�ستخدام �أداة التدريج املرئي حيث يقوم الطلبة بتحديد املحكات
ومتحي�صها عند قيامهم برتتيب القوائم ،وعليهم �أن ي�ضعوا تف�سرياً،
و�أن يقوموا مبقارنة �أعمالهم فيما بينهم من خالل الأ�شكال املرئية.
كما يف ال�شكل (.)2

الشكل ()2
عينة من منطقة عمل للطلبة في أداة التدرج المرئي

�أما عنا�رص التدريج املرئي ،وهي على النحو الآتي:
1 .1ا�سم م�رشوع التدريج املرئي :عنوان و�صفي مل�رشوع
التدريج املرئي ،وهذا اال�سم ميكن �أن ي�شري ب�شكل خا�ص �إىل الغر�ض
�أو �إىل ا�ستخدام �أداة التدريج املرئي للوحدة الدرا�سية.
2 .2ملخ�ص امل�رشوع  :فقرة ق�صرية ت�صف امل�رشوع للطالب،
وت�رشح كيفية ا�ستخدام �أداة التدريج املرئي مل�ساعدتهم على الإجابة
عن �أ�سئلة الوحدة الدرا�سية.
31

3 .3موجه :تعليمات حول املحكات التي يجب �أن يدر�سها
الطالب عند تدريج القائمة.
4 .4تدريج القائمة :العنا�رص التي �سيتم تدريجها ،والعدد
الأمثل للرتتيب هو  12 - 7عن�رصاً.
ومتكن �أداة التدريج املرئي الطالب من تدريج املفردات
وو�ضعها يف قائمة بح�سب �أولويتها ،وت�ساعد على �إ�رشاك الطالب
من خمتلف م�ستويات التفكري ،وت�ساعد الأداة على التمثيل املرئي
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التفاعلي واحليوي للتفكري ،وحتفز العمليات الريا�ضية ،وتدعم
الأن�شطة التي يحتاج خاللها الطالب �إىل مناق�شة االختالفات
والو�صول �إىل اتفاق وتنظيم الأفكار.

1 .1الأداة الثانية� :إدراك ال�سبب ( :)Seeing Reasonهي �أداة
عرب الإنرتنت لر�سم خرائط للعالقات بني ال�سبب والنتيجة ،ويقوم
الطالب ببناء ت�صوراتهم حول العوامل والعالقات من خالل بحث
ال�سبب والنتيجة .كما يف ال�شكل(.)3

الشكل ()3
عينة من منطقة عمل الطلبة في أداة إدراك السبب

�أما عنا�رص �إدراك ال�سبب ،وهي على النحو الآتي:
1 .1ا�سم م�رشوع �إدراك ال�سبب :عنوان و�صفي للم�رشوع.
2 .2ملخ�ص امل�رشوع :فقرة ق�صرية ت�صف امل�رشوع للطالب،
وت�رشح كيفية ا�ستخدام �أداة �إدراك ال�سبب ،وتعرف الطالب بالأ�شياء
التي �سيقومون بحلها� ،إنتاجها ،واختبارها و�إيجادها.
�3 .3س�ؤال البحث :ال�س�ؤال املبا�رش الذي �سوف ي�ستجيب له
الطالب يف خرائطهم ،والذي يتطلب �إن�شاء خريطة حول نظام �أو
مو�ضوع معقد لل�سبب والنتيجة.
4 .4اخلريطة التطبيقية :وت�ستعر�ض اخلريطة الناجتة كما يف
ال�شكل (.)3

وي�ستطيع الطالب من خالل �أداة �إدراك ال�سبب البدء يف حتديد
وتنظيم العوامل وعالقاتها ،ويجعل ت�صميم اخلرائط التفكري قاب ًال
للنقا�ش ،وي�شجع التوا�صل الكالمي بني الطالب من جهة وبني
الطالب واملعلم من جهة �أخرى ،وتدعم الأداة التق�صي الذي يحدث
�ضمن دورات جمع الأدلة وبناء اخلرائط.
1 .1الأداة الثالثة :تقدمي الدليل ( :)Showing Evidenceهي
�أداة عرب الإنرتنت لو�ضع الفر�ضيات ودعم الإدعاءات بوا�سطة الأدلة،
وهنا يتعلم الطالب كيفية بناء احلجج املف�رسة تف�سرياً جيداً وبرهنة
ق�ضيتهم با�ستخدام الأدلة املوثوقة من خالل �إطار مرئي لبناء
احلجة �أو الفر�ضية املدعومة بالدليل .كما يف ال�شكل (.)4

الشكل ()4
عينة من منطقة عمل الطلبة في أداة تقديم الدليل
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أثر برنامج تعليمي قائم على توظيف أدوات التفكير التفاعلية عبر اإلنترنت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مبحث العلوم
لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن

�أما عنا�رص تقدمي الدليل ،وهي على النحو الآتي:
1 .1ا�سم م�رشوع تقدمي الدليل :عنوان و�صفي مل�رشوع تقدمي
الدليل .هذا اال�سم ميكن �أن ي�شري ب�شكل خا�ص �إىل الغر�ض �أو �إىل
ا�ستخدام �أداة تقدمي الدليل لوحدتك الدرا�سية� .سيظهر هذا العنوان
يف منطقة عمل الطالب ،وكذلك فوق قوائم الطالب اخلا�صة بتقدمي
الدليل.
2 .2ملخ�ص امل�رشوع  :فقرة مركزة وق�صرية ت�صف امل�رشوع
للطالب ،وت�رشح كيفية ا�ستخدام �أداة تقدمي الدليل مل�ساعدتهم على
الإجابة عن �أ�سئلة الوحدة الدرا�سية ،وت�رشح �أهمية درا�سة امل�رشوع
�أو امل�شكلة ،وتعرف طالبك بالأ�شياء التي �سيقومون بحلها� ،إنتاجها،
اال�ستجابة لها واختبارها واقرتاحها و�إيجادها.
3 .3موجه :تعليمات حول املحكات التي يجب �أن يدر�سها
الطالب عند ترتيب القائمة .قم ب�صياغة املوجه بحيث يعرف الطالب
�أنهم يرتبون كل العنا�رص وال يقومون فقط بانتقاء الأف�ضل .هذا
ال�س�ؤال �أو هذه اجلملة �ستعر�ض يف �أعلى قائمة الطالب حتى ترتب.
4 .4الإدعاءات  :تعبئة �سلة الأدلة ،و�إدخال الإدعاءات.
5 .5الأدلة :يعمل الطالب على تعبئة �سلة الأدلة ،وو�صف
الأدلة ،وم�صدرها .كما يف ال�شكل (.)4
وتعمل �أداة تقدمي الدليل تعمل على تنمية مهارات التفكري
الإبداعي للطالب ،وتتيح الأداة متثي ًال مرئي ًا تفاعلي ًا وديناميكي ًا
للتفكري ،وميكن �أن توكل �إىل الفرق مهمة مراجعة ق�ضية فريق �آخر
�أو تقوية مهارات الطالب الكالمية يف تقدمي احلجج ،وي�ستطيع
املعلمون �أن يقدموا تغذية راجعة و�إر�شاداً لكل فريق على حده ،وذلك
من خالل خا�صية التعليقات عرب الإنرتنت.
وال �شك �أن التفكري الإبداعي يعد من �أكرث �أنواع التفكري
الت�صاق ًا بالعلوم وهدفًا �أ�سا�سيا يف الرتبية العلمية ل�شمولها الأن�شطة
التعليمية التي تت�صف بالتحدي والتنوع و�إثارة ال�شك ،وممار�سة
عمليات عقلية متقدمة ،وملا كان التقدم العلمي والتكنولوجي الذي
نعي�شه اليوم ثمرة جلهود العديد من املبدعني ،ف�إن �ضمان ا�ستمرار
هذا التقدم مرهون بتفجر املزيد من الطاقات الإبداعية الكامنة لدى
�أفراد املجتمعات الب�رشية ،لذا �أ�صبح ال�سعي لتطوير تدري�س العلوم
باالعتماد على الإنرتنت وخا�صة �أدوات التفكري التفاعلية ،ميكنه �أن
يوفر فر�ص ًا للتفكري الإبداعي بعدة طرق (.)Michael, 2015
ويعرف التفكري الإبداعي ب�أنه “العملية الذهنية التي
ن�ستخدمها للو�صول �إىل الأفكار والر�ؤى اجلديدة� ،أو التي ت�ؤدي
�إىل الدمج والت�أليف بني الأفكار� ،أو الأ�شياء التي يعترب �سابق ًا �أنها
غري مرتابطة “ (�سليمان .)286 :2011 ،بينما عرف اخلياط (Al-
 )Khayat, 2012:53التفكري الإبداعي ب�أنه “ تلك العملية املعرفية
التي ت�ؤدي �إىل توليد عدد من الأفكار اجلديدة من خالل التغيري يف
الأفكار احلالية �أو �إعادة تطبيق الأفكار بطريقة جديدة ،كما يت�ضمن
املقدرة على تخيل �أو ابتكار �شيء جديد “.
�أهم مهارات التفكري الإبداعي والأكرث �شيوعاً التي ا�ستخدمها
الباحث يف الدرا�سة هي:
1 .1الطالقة ( :)Fluencyهي “ القدرة على توليد عدد كبري من
البدائل �أو املرتادفات �أو الأفكار �أو امل�شكالت �أو اال�ستعماالت عند
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أ .حسني مشوح القطيش

اال�ستجابة ملثري معني ،وال�رسعة وال�سهولة يف توليدها وتت�ضمن
الطالقة اجلانب الكمي يف الإبداع ،وللطالقة �أنواع متعددة منها
الطالقة اللفظية ،وال�شكلية ،والفكرية ،والتعبريية ،وطالقة التداعي
“ (بني فار�س.)65 :2013 ،
2 .2املرونة ( :)Flexibilityهي “القدرة على توليد �أفكار
متنوعة لي�ست من نوع الأفكار املتوقعة عادة ،وتوجيه �أو حتويل
م�سار التفكري مع تغري املثري �أو متطلبات املوقف ،وتت�ضمن املرونة
اجلانب النوعي يف الإبداع .وللمرونة نوعان هما :املرونة التلقائية،
واملرونة التكيفية “ (بني فار�س.)65 :2013 ،
3 .3الأ�صالة ( :)Originalityهي “القدرة على �إنتاج ا�ستجابات
غري عادية �أو فريدة من نوعها ،ولهذا كلما انخف�ضت درجة �شيوع
الفكرة زادت درجة �أ�صالتها”(�سعادة.)303 :2013 ،
تعد عملية تنمية مهارات التفكري الإبداعي يف جميع الدول
على حد �سواء من �أبرز الأوليات يف الع�رص احلديث؛ نظراً لأهميتها
يف تقدم الدول ورقيها ،وكونها الأداة التي تعمل على حل امل�شكالت
املختلفة التي تتحدى حا�رض الإن�سانية وم�ستقبلها.
ومن �أبرز �أدوات التكنولوجيا احلديثة الإنرتنت التي قد ت�سهم
يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي من خالل ما توفره من فر�ص
متنوعة للتعلم باالكت�شاف واملحاكاة ،والتنوع يف عوامل الإثارة
من �أ�صوات و�صور وفيديو وحركات ،مما ي�ساعد على منو الإبداع
عند الطلبة ،و�إتاحة �أن�شطة متنوعة تدعم مهارات التفكري العليا
لدى الطلبة ( .)Jang, 2009ويف هذا ال�صدد يقدم دانيال (Daniel,
 )2011جمموعة تو�صيات لتنمية مهارات التفكري الإبداعي منها:
دعم الأفكار واال�ستجابات غري العادية وتعزيزها ،و�إعطاء احلرية
للطالب لأن يفكروا ويطوروا �أفكارهم املبدعة ،وت�شجيع ن�شاطات
التعليم بالإنرتنت ،وتوفري بيئة �إبداعية ت�سمح فيها بحرية وا�سعة
للمتعلم وبالتناف�س الفكري بني الطلبة ،و�إعطاء �أ�سئلة تتطلب
تفكرياً عميق ًا وم�شكالت مفتوحة النهاية ،و�إتاحة فر�ص للعمل يف
جمموعات ،وت�شجيع احلوار بني الطلبة.
وبالرغم من االهتمام املتزايد بتنمية مهارات التفكري
الإبداعي لدى الطلبة؛ �إال �أنه يالحظ وجود �ضعف عام لدى الطلبة يف
ذلك ،وقد يكون ال�سبب �أن املعلمني ال يزالون يعتمدون على الطريقة
االعتيادية يف التدري�س �أكرث من اعتمادهم على الطرائق احلديثة� ،إال
�أن التوجه الرتبوي احلايل يحث على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�س
حديثة تعتمد على التعلم الإلكرتوين والتي منها �أدوات التفكري
التفاعلية التي ت�ؤدي �إىل تنمية قدرة الطلبة على التفكري الإبداعي،
وتك�سبهم الثقة بالنف�س ،مما ينعك�س على اجتاهاتهم.
وتظهر �أن هناك عالقة وثيقة بني ا�ستخدام �أدوات التفكري
التفاعلية عرب الإنرتنت ومهارات التفكري الإبداعي ،فا�ستخدام �أدوات
التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت ي�ؤدي �إىل رجوع الطلبة ملواقع
تعليمية يف الإنرتنت وتفاعلهم معها ،وا�ستخدامهم و�إتقانهم لعدة
برامج تعليمية على الإنرتنت ي�ؤدي �إىل زيادة عدد امل�شاركات التي
يقدموها ،وهذا ينمي مهارات الطالقة عند الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل �أن
ان�شغال الطلبة بالأن�شطة العقلية يف مادة العلوم يجعل �أذهانهم
حرة لتتبع االجتاهات الإبداعية؛ حيث تنبع الأفكار من خالل وعي
الطالب ،وان�شغاله بعدد من الأفكار ،و�سعيه لربهنة �صحتها ،او
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�إيجاد الدليل املنطقي لرف�ضها ،وهو بذلك �صاحب قرار ،وممار�سة
التدرج املرئي للأفكار ،وهو بذلك ميار�س عمليات ابتكارية.
ومن الدرا�سات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية درا�سة
احلربي ( )2021التي هدفت �إىل معرفة �أثر التعليم عن بعد يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة يف ال�سعودية ،وا�ستخدمت
املنهج �شبه التجريبي من خالل تطبيق مقيا�س توران�س ملهارات
التفكري الإبداعي على الطلبة ،وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على ()20
طالباً� .أظهرت نتائجها وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية بفاعلية التعلم
عن بعد يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب املوهوبني.
وهدفت درا�سة �سالمة وبرغوت ودروي�ش (� )2020إىل معرفة
فاعلية توظيف اخلرائط الذهنية الإلكرتونية يف تنمية مهارات
التفكري الإبداعي مببحث العلوم لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
مبحافظات غزة يف فل�سطني ،وا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي،
وقد �أع ّد اختبار التفكري الإبداعي ك�أداة للدرا�سة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )70طالبة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائيا بني متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�ضابطة،
ومتو�سط درجات طالبات املجموعة التجريبية يف اختبار التفكري
الإبداعي البعدي ،وحتقق اخلرائط الذهنية الإلكرتونية فاعلية عند
معدل الك�سب ( )1.22يف اختبار التفكري الإبداعي لدى الطالبات.
واجرى البدر�ساوي ( )2020درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر
ا�ستخدام تقنيات فيت “ ”PhETللمحاكاة التفاعلية يف تنمية
التح�صيل وبع�ض مهارات التفكري التحليلي يف العلوم لدى طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي بغزة يف فل�سطني ،ولتحقيق الهدف ا�ستخدم
املنهج �شبه التجريبي ،واختبار حت�صيلي ،واختبار تفكري حتليلي،
طبقا على عينة مكونة من ( )85طالبة .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات طالبات املجموعة
التجريبية اللواتي تعلمن با�ستخدام املحاكاة التفاعلية “”PhET
يف التطبيق القبلي والبعدي الختباري قيا�س التح�صيل ومهارات
التفكري التحليلي ل�صالح القيا�س البعدي.
واجرت اجلريوي ( )2019درا�سة �سعت �إىل معرفة �أثر التعلم
بالتلعيب عرب الويب يف التح�صيل الأكادميي والتفكري الإبداعي
لطالبات املرحلة االبتدائية بال�سعودية ،مت ا�ستخدام املنهج �شبة
التجريبي ،كما مت تطبيق اختبار حت�صيلي واختبار التفكري الإبداعي
على عينة مكونة من ( )60طالبة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة ارتفاع
م�ستوى التح�صيل الأكادميي والتفكري الإبداعي با�ستخدام التعلم
بالتلعيب عرب الويب؛ �أي ميكن ا�ستخدم التعلم بالتلعيب يف تنمية
مهارات التفكري العليا ومنها مهارات التفكري الإبداعي.
واجرى ال�صاعدي ( )2019درا�سة هدفت �إىل اختبار فاعلية
توظيف تقنية الواقع املعزز يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي
والتح�صيل الدرا�سي لدى طالب ال�صف الأول متو�سط يف مقرر
اللغة الإجنليزية يف ال�سعودية ،وا�ستخدام املنهج �شبه التجريبي،
ومت �إعداد مقيا�س ملهارات التفكري الإبداعي واختبار حت�صيلي،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالب ،مت توزيعهم على جمموعتني
(جتريبية و�ضابطة) .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطي درجات طالب املجموعة التجريبية وطالب
املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي ملقيا�س مهارات التفكري
الإبداعي واالختبار التح�صيلي ل�صالح طالب املجموعة التجريبية.

و�أجرت �أبو نحلة ( )2018درا�سة هدفت التعرف على �أثر
ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف التفكري الإبداعي يف مادة الريا�ضيات
لدى طالبات ال�صف الثامن يف الأردن ،وا�ستخدم املنهج �شبة املنهج
التجريبي ،وا�ستخدم اختبار التفكري الإبداعي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )40طالبة .و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات �أداء جمموعتي الدرا�سة على اختبار التفكري الإبداعي
(الطالقة ،والأ�صالة ،واملرونة) البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية
التي در�ست مادة الريا�ضيات با�ستخدام اللوح التفاعلي.
و�أجرى عا�صي وعربيات ( )2013درا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن فاعلية برنامج تعليمي م�ستند �إىل �أدوات التفكري التفاعلية
يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة ذوي الإعاقة ال�سمعية
يف املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ،وا�ستخدم املنهج �شبة املنهج
التجريبي ،وا�ستخدم اختبار التفكري الإبداعي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )20طالب ًا وطالبة ،وزعوا يف جمموعتني :جتريبية ،و�ضابطة.
وقد �أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف �أداء
�أفراد عينة الدرا�سة على الدرجة الكلية للقيا�س البعدي ملقيا�س
التفكري الإبداعي ومهاراته وكانت ل�صالح املجموعة التجريبية.
وهدفت درا�سة جانغ (� )Jang,2009إىل الك�شف عن دور التعلم
القائم على الإنرتنت يف تنمية التفكري الإبداعي يف مادة العلوم يف
تايوان ،وقد اعتمد منهج البحث النوعي جلمع البيانات (املقابالت،
وت�صوير الفيديو ،ومالحظات املعلم) ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )31طالب ًا من طلبة ال�صف ال�سابع اختريوا ق�صدياً .وك�شفت الدرا�سة
�أن توظيف الإنرتنت يف التعليم �أ�سهم ب�شكل فعال يف تطوير مكونات
�إبداعية خمتلفة عند الطلبة وهي الأ�صالة ،والطالقة ،واملرونة.
يت�ضح من م�سح ال ِّدرا�سات ال�سابقة حداثة �أدوات التفكري
التفاعلية عرب الإنرتنت� ،إذ مل يجد الباحث يف حدود اطالعه �سوى
درا�سة واحدة تناولت فاعلية �أدوات التفكري التفاعلية وهي :درا�سة
عا�صي وعربيات ( )2013التي طبقت على الطلبة ذوي الإعاقة
ال�سمعية ،بينما تناولت الدرا�سات الأخرى العالقة بني تنمية التفكري
الإبداعي ومتغري �آخر مثل درا�سة احلربي ( )2021العالقة بني
التعليم عن بعد ومهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة ،ودرا�سة
�سالمة وبرغوت ودروي�ش ( )2020العالقة بني اخلرائط الذهنية
الإلكرتونية ومهارات التفكري الإبداعي ،ودرا�سة البدر �ساوي
( )2020العالقة بني تقنيات فيت “ ”PhETللمحاكاة التفاعلية
والتفكري التحليلي ،ودرا�سة اجلريوي ( )2019العالقة بني التعلم
بالتلعيب عرب الويب والتفكري الإبداعي ،ودرا�سة ال�صاعدي ()2019
اختبار فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز يف تنمية مهارات
التفكري الإبداعي والتح�صيل الدرا�سي ،ودرا�سة �أبي نحلة ()2018
�أثر ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف التفكري الإبداعي ،ودرا�سة جانغ
( )Jang,2009دور الإنرتنت يف تنمية التفكري الإبداعي ،وهذه
الدرا�سات تت�شابه مع الدرا�سة احلالية يف تناولها مهارات التفكري
الإبداعي ،لكن تتميز عنها يف ا�ستخدام �أدوات التفكري التفاعلية عرب
الإنرتنت ،ودرا�سة �أثرها يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي مببحث
العلوم لدى الطالب ،كذلك تت�شابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات
ال�سابقة يف اتباع املنهج �شبه التجريبي با�ستثناء درا�سة جانغ
( )Jang,2009التي اعتمدت منهج البحث النوعي ،ومن جهة �أخرى
تختلف الدرا�سات ال�سابقة يف مكان �إجرائها مثل درا�سة كل من
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أثر برنامج تعليمي قائم على توظيف أدوات التفكير التفاعلية عبر اإلنترنت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مبحث العلوم
لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن

احلربي ( ،)2021واجلريوي ( ،)2019وال�صاعدي ( )2019يف
ال�سعودية ،ودرا�سة �سالمة وبرغوت ودروي�ش ( ،)2020ودرا�سة البدر
�ساوي ( )2020يف فل�سطني ،ودرا�سة �أبي نحلة ( ،)2018ودرا�سة
عا�صي وعربيات ( )2013يف الأردن ،ودرا�سة جانغ ()Jang,2009
يف تايوان .وعلى الرغم مما تقدم؛ ف�إن الدرا�سة احلالية قد متيزت
عما �سبق من الدرا�سات ال�سابقة يف هدفها وجمتمعهـا وعينتها
ومكانها وزمانها يف املجال الرتبوي والتعليمي ،وقد تناولت
متغريين هما� :أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت ،ومهارات
التفكري الإبداعي لدى الطالب ،وتركيزها على طالب ال�صف العا�رش
دون غريه ،وذلك �ضمن فرتة زمنية خمتلفة وظروف بيئية جديدة،
كما ميكن �إجمال جماالت الإفادة من الدرا�سات ذات ال�صلة بالآتي:
�صياغة �أ�سئلة الدرا�سة ،وبناء �أداوت الدار�سة وتطويرها والتحقق من
�صدقها وثباتها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
اتخذت وزارة الرتبية والتعليم اجراءات عملية لإر�ساء قواعد
التعلم االلكرتوين ،واملناهج عرب �شبكات املعرفة ،وقد بد�أت الوزارة
فعلي ًا بتدريب املعلمني منذ عام  2002على ا�ستخدام التكنولوجيا
وبناء على
وتوظيفها وا�ستغاللها لتح�سني العملية التعليمية.
ً
تو�صيات بع�ض امل�ؤمترات الدولية ب�رضورة ا�ستخدام �أدوات التعليم
والتدريب الإلكرتونية و�إدخالها �إىل املنظومة التعليمية مثل امل�ؤمتر
الدويل الثالث لتقنيات املعلومات واالت�صاالت يف التعليم والتدريب
الذي عقد يف اخلرطوم عام ( 2016فريحات ،)2020 ،كما �أ�شار
التقرير ال�صادر عن املركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية يف الأردن
�أن ( )%16.2من املعلمني فقط يوظفون ا�سرتاتيجيات التدري�س
التفاعلية يف الغرفة ال�صفية .كذلك حر�ص ًا على تنمية مهارات
التفكري الإبداعي التي تعد الهدف الأ�سمى لتعلم وتعليم العلوم ،فقد
دعت احلاجة �إىل توظيف ا�سرتاتيجيات تدري�س متكن الطلبة من
الو�صول �إىل مراحل عليا يف التفكري ،وتنمي لديهم القدرة على حل
وبناء على ما �سبق ،تكمن
امل�شكالت يف �سياق تفاعلي ،وتعاوين.
ً
م�شكلة الدرا�سة �إجما ًال بوجود حاجة لتح�سني الطرائق والأ�ساليب
امل�ستخدمة يف تدري�س العلوم ,وذلك بالتوجه نحو توظيف
ا�سرتاتيجيات تدري�س تعتمد على الإنرتنت مثل ا�سرتاتيجيات التعلم
التفاعلي ،والتي منها �أدوات التفكري التفاعلية ،ف�ض ًال �أن الباحث مل
يجد – يف حدود علمه � -أي درا�سة يف هذا املجال ،لذلك جاءت هذه
الدرا�سة للتعرف على �أثر برنامج تعليمي قائم على توظيف �أدوات
التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي
يف مبحث العلوم لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن.
وب�شكل �أكرث حتديداً حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
ما �أثر برنامج تعليمي قائم على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية
عرب الإنرتنت يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي يف مبحث العلوم
لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن؟

فرضية الدراسة
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة� ،صيغت الفر�ضية ال�صفرية الآتية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α = .05يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
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أ .حسني مشوح القطيش

تعزى �إىل طريقة التدري�س (الربنامج التعليمي ،الطريقة االعتيادية).

أهداف الدراسة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر برنامج تعليمي قائم
على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت يف تنمية التفكري
الإبداعي لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن.

أهمية الدراسة
اكت�سبت هذه الدرا�سة �أهميتها من كونها من الناحية العملية
م�سايرة لالهتمام العاملي والعربي والأردين نحو التوجه للتعلم
الإلكرتوين ،وتتناول ا�سرتاتيجية تدري�س ت�ستند �إىل �أدوات التفكري
التفاعلية عرب الإنرتنت يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي ،التي
قد ت�سهم يف زيادة قدرة الطلبة على مواجهة التحديات اليومية،
ورفع امل�ستوى العلمي للطلبة .كما اكت�سبت هذه الدرا�سة �أهميتها
يف �أنها تنفرد يف كونها الدرا�سة الأوىل التي تبحث يف هذا املجال
لطلبة املرحلة الأ�سا�سية .وعليه؛ ي�أمل الباحث �أن توفر هذه الدرا�سة
الفر�صة ملعلمي العلوم لالطالع على كيفية توظيف �أدوات التفكري
التفاعلية يف تدري�س العلوم ،كما ي�أمل الباحث �أن تكون هذه
الدرا�سة �إ�ضافة نوعية للمكتبة الرتبوية العربية ،وجمال ت�شجيع
الباحثني على �إجراء درا�سات �أخرى مماثلة.

حدود الدراسة وحمدداتها
حتددت الدرا�سة باحلدود واملحددات الآتية:
 احلدود املو�ضوعية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على برنامج
تعليمي قائم على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت يف
تنمية التفكري الإبداعي.
 احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على املدار�س الأ�سا�سية
احلكومية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية.
 احلدود الزمنية :طبقت خالل الف�صل الدرا�سي الأول من
العام .2021/ 2020
 احلدود الب�رشية :طبقت الدرا�سة على ( )34طال ًبا من
طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
الربنامج التعليمي ( :)Educational Programهو جمموعة
من الأ�ساليب والأن�شطة التي ي�ستخدمها املعلم داخل منظومة
تعليمية حمددة لتحقيق هدف تعليمي �ضمن �سل�سلة من الإجراءات
والتطبيقات التعليمية (زيتون ،)2014 ،ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه
الربنامج الذي �أعد وفق ا�سرتاتيجيات �أدوات التفكري التفاعلية عرب
الإنرتنت.
�أدوات التفكري التفاعلية (:)Interactive Thinking Tools
وهي �أدوات تفكري تفاعلية مبا�رشة عرب الإنرتنت تنمي املعرفة
للطلبة ،وتعمل على فتح املجال للبحث واال�ستق�صاء وت�شويق الطلبة
الكت�ساب املعرفة وتو�سيع املدركات والتفكري ومن �أبرزها التدريج
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املرئي ،و�إدراك ال�سبب وتقدمي الدليل (باتي ،و�آخرون.)2006 ،
مهارات التفكري الإبداعي (:)Creative Thinking Skills
وهي عمليات عقلية ميار�سها الفرد من �أجل �إنتاج الأفكار و�إنتاج
ا�ستجابات لفظية وغري لفظية بحيث يت�صف الإنتاج بالطالقة
واملرونة والأ�صالة .وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها العالمة التي يح�صل عليها
الطالب يف اختبار مهارات التفكري الإبداعي الذي �أعده الباحث لهذا
الغر�ض ،ويركز على ثالث مهارات هي :الطالقة واملرونة والأ�صالة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
اتبع الباحث املنهج �شبه التجريبي ملجموعتني (جتريبية
و�ضابطة) يف هذه ال ِّدرا�سة كونه ينا�سب طبيعة م�شكلتها و�أهداف
الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية
يف الأردن للعام الدرا�سي 2021/ 2020م والبالغ عددهم
( )2819طال ًبا� ،أما عينة الدرا�سة تكونت من ( )34طال ًبا اختريوا
بطريقة ق�صدية من مدر�سة واحدة لتعاون معلم املادة و�إدارة
املدر�سة يف تنفيذ الدرا�سة ،ثم وزعوا ع�شوائي ًا �إىل ( )17طالب ًا
للمجموعة التجريبية و( )17طالب ًا للمجموعة ال�ضابطة.
أداة الدراسة
اختبار التفكري الإبداعي
�أعد اختبار التفكري الإبداعي باال�ستفادة من اختبار توران�س
للتفكري الإبداعي ب�صورته اللفظية (جروان ،)2010 ،والدرا�سات
ال�سابقة التي ا�ستخدمت هذا االختبار كدرا�سة احلربي (،)2021
ودرا�سة �سالمة وبرغوت ودروي�ش ( ،)2020ودرا�سة عا�صي
وعربيات ( ،)2013وقد تكون هذا االختبار من �ستة اختبارات
فرعية تقي�س قدرات الطالقة واملرونة والأ�صالة:
ن�صا حول
 االختبار الأول (توجيه الأ�سئلة)� :إعطاء الطالب ً
الزالزل ،وطلب منه كتابة �أكرب عدد ممكن من الأ�سئلة التي ميكن
الإجابة عنها با�ستخدام الن�صُ .وتعد الإجابة �صحيحة �إذا توافقت
مع املعلومات املعطاة يف الن�ص.
 االختبار الثاين (تخمني الأ�سباب)� :إذ طلب من الطالب
�أن يخمن الأ�سباب املمكنة التي �أدت �إىل ت�صنيف العلماء للزالزل
بح�سب �أ�سباب حدوثهاُ ،وتعد الإجابة �صحيحة �إذا كانت تت�ضمن
معنى النتيجة.
 االختبار الثالث (تخمني النتائج)� :إذ طلب من الطالب
كتابة �أكرب عدد ممكن من النتائج التي قد حتدث ب�سبب زالزل
ت�سوناميُ ،وتعد الإجابة �صحيحة �إذا كانت مرتتبة على احلادث.
 االختبار الرابع (حت�سني ُمنتج)� :إذ طلب من الطالب �أن
يفكر ب�أف�ضل الطرق واالقرتاحات التي حتمي بلد ما من خطر الزالزل
والتنب�ؤ بحدوثها للوقاية منهاُ ،وتعد الإجابة �صحيحة �إذا كانت
الطريقة �أو االقرتاح �أكرث كفاءة مما طرح.

 االختبار اخلام�س (اال�ستعماالت غري ال�شائعة)� :إذا طلب
من الطالب �أن يبحث عن طرق غري م�ألوفة من �إجراءات ال�سالمة
العامة اثناء الإخالء حال حدوث الزالزلُ ،وتعد الإجابة �صحيحة �إذا
ت�ضمنت بع�ض الطرق املمكنة واحلديثة.
 االختبار ال�ساد�س (افرت�ض �أَ َّن)� :إذا طلب من الطالب كتابة
�أكرب عدد ممكن من الأفكار والنتائج املرتتبة على افرتا�ض تعر�ض
املنطقة التي ي�سكنها �إىل زالزل.
�صدق اختبار التفكري الإبداعي :التحقق من �صدق املحتوى
وال�صدق البنائي الختبار التفكري الإبداعي ،بعر�ضه على ()9
حمكمني من املتخ�ص�صني لإبداء مالحظاتهم حول� :صياغة الأ�سئلة
وال�سالمة اللغوية ،وو�ضوح فكرة ال�س�ؤال ،والدقة العلمية للأ�سئلة،
وتغطية الأ�سئلة لوحدة الدرا�سة ،ومدى منا�سبتها ملو�ضوعات
الوحدة والفئة العمرية للطلبة .وبعد ذلك �أجريت التعديالت وفقا
ملالحظات املحكمني.
ثبات اختبار التفكري الإبداعي :للت�أكد من ثبات االختبار،
طبق بعد تعديله يف �ضوء �آراء املحكمني على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )20طالباً ،من خارج عينة الدرا�سة ،ومت ذلك قبل تعلم
الوحدة ،وطبق مر ًة �أخرى بعد �أ�سبوعني من التطبيق الأول ،وا�ستخدم
معادلة كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي ،وكان معامل الثبات لأ�سئلة
االختبار ككل (.)0.82
ت�صحيح االختبار :تدريج مهارات التفكري الإبداع وفقا للنقاط
الآتية:
 .أالطالقة :وتقا�س بعدد ا�ستجابات الطالب ال�صحيحة يف
كل ن�شاط� ،إذ يعطى درجة واحدة لكل ا�ستجابة (عدد الأفكار= درجة
الطالقة).
.باملرونة :وتقا�س بعدد اال�ستجابات املختلفة التي ت�صدر
من الطالب لكل �س�ؤال من �أ�سئلة االختبارات ال�ستة ،حيث خ�ص�صت
درجة واحدة لكل فئة من اال�ستجابات التي حتمل امل�ضمون نف�سه
(عدد الفئات= درجة املرونة).
.تالأ�صالة :وتقا�س بعدد ا�ستجابات الطالب اجلديدة وغري
ال�شائعة يف كل ن�شاط ،ويخ�ص�ص درجة واحدة لكل ا�ستجابة ال تزيد
ن�سبة تكرارها عن ( )% 5بني طلبة املجموعة الواحدة ،وا�ستبعاد �أي
ا�ستجابة تزيد ن�سبة تكرارها عن هذا احلد .والدرجة الكلية يف اختبار
التفكري الإبداعي هي جمموع الدرجات التي ح�صل عليها الطالب يف
كل من الطالقة والأ�صالة واملرونة (�صوافطة.)2008 ،
الربنامج التعليمي للدراسة:
الهدف العام للربنامج التعليمي :يهدف الربنامج التعليمي
�إىل تنمية التفكري الإبداعي مبهاراته الثالث (الطالقة ،املرونة،
الأ�صالة) لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي با�ستخدام �أدوات
التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت.
الأهداف اخلا�صة والنتاجات املتوقعة من تطبيق الربنامج:
1 .1مترين الطالب على بناء املحكات لتقييم وترتيب
املعلومات ح�سب الأولوية.
2 .2تنمية الطالب على مهارات التفكري الإبداعي (الطالقة،
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املرونة ،الأ�صالة).
3 .3مترين الطالب على اكت�ساب املعرفة وتوظيفها ،وتوظيف
مهارات التفكري يف البيئة املحيطة به.
4 .4زيادة ثقة الطالب بنف�سه ،وتنمية قدرته على التوجيه
الذاتي ،والتحليل وتقييم املحكات لقراراتهم.
5 .5تنمية قدرة الطالب على التفكري ب�شكل تباديل ،وا�ستقالليته
يف التفكري ،وال�سعي للتفوق.
6 .6تنمية ال�شعور عند الطالب بالإيجابية واال�ستماع للآخرين
وم�شاركتهم.
7 .7تنمية مهارة البحث عند الطالب يف الإنرتنت ،واملثابرة
والتحمل.
الأ�ساليب والأدوات امل�ستخدمة يف تنفيذ الربنامج :ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب عده لتنفيذ الربنامج ت�ضمنت الع�صف
الذهني ،والتعلم التعاوين ،وحل امل�شكالت ،والتفكري الإبداعي،
والتعلم املبني على الن�شاطات ،وغريها من اال�سرتاتيجيات احلديثة
يف التدري�س� ،أما بالن�سبة للم�ستلزمات (الأدوات والو�سائل) فقد
ا�ستخدمت �أدوات التفكري التفاعلية� ،أجهزة احلا�سوب ،داتا�شو (Data
 ،)showمواد و�أدوات الأن�شطة التجريبية ،وهي :ع�صا خ�شبية رقيقة،
قطعة ا�سطوانية من املعجون ،ملزمه تثبيت ،م�سطرة بال�ستيكية
طولها � 30سم� ،صندوق زجاجي ،كرتون مقوى ،مق�ص� ،صل�صال،
قطع من الب�سكويت� ،ساعة توقيت� ،صافره ،ق�صا�صات �أوراق،
خريطة العامل للكوارث الطبيعية.
حمتوى الربنامج ومكوناته :يحتوي على الهدف العام
والأهداف اخلا�صة ،ومناذج التخطيط والتنفيذ والتقييم ،وخطط
درو�س يومية مو�ضح فيها جميع عنا�رص خطة الدر�س اليومي
املرفقة يف الربنامج ب�صورته النهائية ،وقالب الوحدة الدرا�سية،
وفيما يلي و�صف املكونات:
1 .1قالب الوحدة الدرا�سية وهي عبارة عن خمطط يت�ضمن
ا�سم امل�ؤلف ،ومعلومات حول املوقف التعليمي ،ونظرة عامة على
الوحدة الدرا�سية وملخ�صها ،و�أهداف التعلم ،وال�س�ؤال الأ�سا�سي
و�أ�سئلة الوحدة الدرا�سية و�أ�سئلة املحتوى ،وخطة تقييم الطالب،
وعنا�رص التدريج املرئي ،وعنا�رص �إدراك ال�سبب ،وعنا�رص تقدمي
الدليل ،وتفا�صيل الوحدة الدرا�سية ،والو�سائل وامل�صادر.
2 .2الوحدة الدرا�سية :وهي بعنوان (دماراً بال حدود) والتي
تت�ضمن جمموعة درو�س عن الزالزل من مادة العلوم (علوم الأر�ض
والبيئة) لل�صف العا�رش.
3 .3الو�سائل وامل�صادر املطلوبة للوحدة الدرا�سية :وقد ذكرت
�سابقاً.
4 .4الفئة امل�ستهدفة :عينة من طالب ال�صف العا�رش �ضمن
طالب املرحلة الأ�سا�سية.
5 .5مدة الربنامج :يقدم الربنامج خالل الف�صل الدرا�سي الأول
على مدى �شهرين بواقع ( )8ح�ص�ص درا�سية مدة كل ح�صة ()45
دقيقة.
�6 .6أ�ساليب تعليمية� :أدوات التفكري التفاعلية ،ق�ص�ص
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أ .حسني مشوح القطيش

ت�شاركية ،امل�ستندات اخلا�صة بالوحدة ،ا�سرتاتيجيات الع�صف
الذهني ،والتعلم التعاوين ،وحل امل�شكالت ،والتفكري الإبداعي،
والتعلم املبني على الن�شاطات ،وغريها من اال�سرتاتيجيات احلديثة
يف التدري�س.
7 .7التقومي :كان التقومي م�ستمراً من خالل النماذج املرفقة
يف الربنامج.
�صدق الربنامج التعليمي :جرى التحقق من �أن الربنامج
التعليمي يحقق الهدف الذي و�ضع من �أجله ،وهو تنمية مهارات
التفكري الإبداعي لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي با�ستخدام
�أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت ،وذلك من خالل عر�ضه
على خم�سة حمكمني من الأ�ساتذة املخت�صني يف �أ�ساليب تدري�س
العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،حيث طلب منهم قراءة
حمتويات الربنامج ،و�إبداء �آرائهم واقرتاحاتهم حوله من حيث
�أهدافه واملادة العلمية ،وغري ذلك ،و�أخذ بهذه املالحظات ،و�أجريت
التعديالت والتح�سينات املنا�سبة ملحتويات الربنامج.
إجراءات تطبيق ِّ
الدراسة
اتبع الإجراءات التالية يف تنفيذ درا�سته:
�1 .1أخذ املوافقة الر�سمية من مديرية تربية البادية ال�شمالية
ال�رشقية لتطبيق ال ِّدرا�سة على الطالب ثم �إعداد �أدوات ال ِّدرا�سة،
والت�أكد من �صدقها وثباتها.
�2 .2أجرى اختبار قبلي للمجموعتني للت�أكد من تكاف�ؤ عينة
الدرا�سة بعد توزيعهم ع�شوائ ًيا �إىل جمموعتني� :ضابطة وجتريبية.
3 .3تدري�س املجموعة التجريبية با�ستخدام �أدوات التفكري
التفاعلية ،واملجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية ،وملدة �شهر،
بواقع ح�صتني �أ�سبوعياً ،ثم �إجراء اختبار بعدي.
4 .4ا�ستخراج النتائج با�ستخدام برنامج ( )SPSSثم تف�سري
بناء على النتائج.
النتائج ومناق�شتها ،وتقدمي التو�صيات ً
املعاجلة اإلحصائية
ا�ستخدم �أ�ساليب الإح�صاء الو�صفي يف احل�صول على
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على اختبار التفكري الإبداعي القبلي والبعدي،
كما ا�ستخدم اختبار حتليل التباين امل�صاحب ( ،)ANCOVAومعامل
�آيتا ( )η2لإيجاد حجم الت�أثري ،وم�ستويات حجم الت�أثري اخلا�ص
مبعامل مربع �آيتا ( )η2كالتايل ) .14( :حجم ت�أثري كبري ،و() .04
ت�أثري متو�سط ) .01( ،ت�أثري �صغري.
نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما �أثر برنامج تعليمي
قائم على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي يف مبحث العلوم لدى طالب ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن؟ للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة� ،صيغت
الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α = .05يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى
طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي تعزى �إىل طريقة التدري�س (الربنامج
التعليمي ،الطريقة االعتيادية) .للإجابة عن هذه الفر�ضية ا�ستخرج
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املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء جمموعتي الدرا�سة على اختبار التفكري الإبداعي القبلي والبعدي كما هي مو�ضح يف
اجلدول (.)2
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التفكير اإلبداعي

املجموعة العدد

املتغريات

الطالقة

املرونة

الأ�صالة
التفكري
الإبداعي ككل

البعدي

القبلي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

املتو�سط املعدل

ال�ضابطة

17

12.17

.88

12.58

1.87

12.29

التجريبية

17

12.35

1.80

16.23

3.19

15.57

ال�ضابطة

17

9.05

1.78

9.82

2.60

8.86

التجريبية

17

10.00

2.15

14.58

2.23

14.23

ال�ضابطة

17

3.70

.84

4.17

.88

4.00

التجريبية

17

3.76

.66

9.11

1.45

8.88

ال�ضابطة

17

24.94

1.47

26.58

3.42

26.14

التجريبية

17

26.11

2.39

39.94

4.71

39.41

يبني اجلدول ( )2وجود فروق ظاهرية بني متو�سط �أداء
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار التفكري الإبداعي
ككل ومهاراته الثالث (الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة)� ،إذ بلغت
املتو�سطات البعدية لطالب املجموعة التجريبية (،14.23 ،15.57

 )8.88على التوايل ،يف حني بلغت املتو�سطات البعدية لطالب
املجموعة ال�ضابطة ( )8.86 ،4 ،12.29على الرتتيب ،وملعرفة �إذا
ما كانت هذه الفروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α = .05
و�أجري حتليل التباين امل�صاحب ( )ANCOVAكما يبني اجلدول (.)3

جدول()3
نتائج تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAألثر طريقة التدريس على تنمية التفكير اإلبداعي

املهارات

الطالقة

املرونة

الأ�صالة

التفكري
الإبداعي
ككل

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة الإح�صائية

حجم الأثر ()η2

القبلي

12.030

1

12.030

1.800

.189

.055

املجموعة

107.934

1

107.934

16.153

.001

.343

اخلط�أ

207.147

31

6.682

الكلي

332.235

33

م�صدر التباين

القبلي

60.827

1

60.827

14.759

.001

.323

املجموعة

135.291

1

135.291

32.827

.000

.514

اخلط�أ

127.762

31

4.121

الكلي

381.559

33

القبلي

2.909

1

2.909

2.081

.159

.063

املجموعة

205.255

1

205.255

146.86

.000

.826

اخلط�أ

43.327

31

1.398

الكلي

253.765

33

القبلي

9.831

1

9.831

.572

.455

.018

املجموعة

1455.69

1

1455.69

84.629

.000

.732

اخلط�أ

533.228

31

17.201

الكلي

2058.618

33

38
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يت�ضح من جدول (� )3أن النتائج قد �أظهرت فروقا دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سطات �أداء طالب
املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية على اختبار التفكري
الإبداعي ككل ،وعلى كل مهارة من مهاراته الثالث (طالقة ،مرونة،
�أ�صالة) ،حيث بلغت قيم (ف) على التوايل (، 32.827، 16.153
 ،)146.86وتبني من املتو�سطات البعدية املعدلة �أن هذا الفرق
ل�صالح طالب املجموعة التجريبية الذين خ�ضعوا �إىل برنامج
تعليمي قائم على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي البعدي املعدل ( )39.41يف حني بلغ
للطالب يف املجموعة ال�ضابطة ( ،)26.14وهذا ي�شري �إىل الأثر
الإيجابي ال�ستخدام �أدوات التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت ،وبذلك
نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية الأوىل ،والتي تن�ص على «ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سط
درجات طالب املجموعة التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام �أدوات
التفكري التفاعلية عرب الإنرتنت ومتو�سط �أقرانهم يف املجموعة
ال�ضابطة يف اختبار التفكري الإبداعي يف مادة العلوم» ،ويت�ضح
من اجلدول ( )3ان قيمة مربع �آيتا ( )η2لقيا�س حجم الأثر ت�ساوي
( ،)0.732و�أن هذه القيمة �أكرب من م�ستوى حجم الت�أثري املحدد
للت�أثري الكبري والذي ي�ساوي ( )0.14وهذا يدل على الت�أثري الكبري
للربنامج التعليمي يف تنمية التفكري الإبداعي لدى طالب املجموعة
التجريبية .ويعزى ذلك �إىل �أن طالب املجموعة التجريبية ،ومن
خالل التدري�س بهذه الطريقة اعتمدوا على العمل احلر واملبدع يف
بيئة �إبداعية يف �إطار جماعي وبدافع ذاتي ،وغري مقيدة بنمط معني،
وتقدمي الأ�صيل منها ،وي�ؤكد �أجي وكينجوي (Agyei & Keengwe,
� )2014أن مثل هذا اجلو ي�ساعد الطالب على التخيل والقدرة على
ا�ستدعاء للأفكار والإبداعات املتعددة .وقد �ساعدت �أدوات التفكري
التفاعلية على توليد �أفكار بدل االقت�صار على اجرتار �أفكار حمددة،
وتقدمي �أفكار جديدة و�أ�صيلة وغري م�ألوفة ،و�إيجاد عالقات ترابطية
بني الفكرة العامة والفرعية ،كذلك من املمكن �أن يكون �سبب الأثر
الإيجابي لأدوات التفكري التفاعلية يف تنمية التفكري الإبداعي جاء
من خالل ما وفرته هذه الأدوات من �أن�شطة �إبداعية متنوعة تعتمد
على �سعة اخليال يف التفكري ،واالعتماد على النف�س يف ممار�سة هذه
الأن�شطة �ضمن قالب يثري االهتمام والت�شويق واملتعة ،وحتفزهم
على طالقة الأفكار واخلروج بكم من االقرتاحات ،مما جعل م�ستوى
مهارتي الطالقة واملرونة يف م�ستوى متقدم .ويف �سياق التف�سري ف�إن
تطبيق برنامج تعليمي قائم على توظيف �أدوات التفكري التفاعلية
عرب الإنرتنت للمرة الأوىل يف هذه الدرا�سة على �أفراد املجموعة
التجريبية ,قد عمل على جذب انتباه الطالب و�أثار اهتمامهم نحو
رغبتهم يف تغيري طريقة التعلم (االعتيادية) التي اعتاد عليها
الطالب التي تعتمد على احلفظ اال�ستظهاري ،فعملية التعلم وفق
الطريقة االعتيادية ,ما هي �إال حفظ ملا يبثه املعلم يف غرفة ال�صف,
فيعمل على تنمية عقول الطالب بنمطية معينة من خالل تقدميه
للمفهوم النهائي ,دون تبيني كيف تو�صل �إليها ,الأمر الذي قد
ي�ساهم يف تعطيل تفكري الطالب .كما �أن تطبيق الربنامج التعليمي
اعتمد على �أن يكون دور الطالب ن�شـطاً ،وم�شـارك ًا فعا ًال يف جميع
الأن�شـطة الواردة يف الدرو�س املعدة .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة
مع نتائج درا�سة اجلريوي ( )2019التي �أظهرت نتائجها ارتفاع
م�ستوى التفكري الإبداعي با�ستخدام التعلم بالتلعيب عرب الويب،
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ودرا�سة �سالمة وبرغوت ودروي�ش ( ،)2020ودرا�سة ال�صاعدي
( ،)2019ودرا�سة �أبي نحلة ( ،)2018ودرا�سة عا�صي وعربيات
( )2013التي �أظهرت نتائجهم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات �أداء جمموعتي الدرا�سة على اختبار التفكري الإبداعي
البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية ،ودرا�سة جانغ ()Jang,2009
التي �أظهرت �أن توظيف الإنرتنت يف التعليم �أ�سهم ب�شكل فعال يف
تطوير مكونات �إبداعية خمتلفة عند الطلبة وهي الأ�صالة ،والطالقة،
واملرونة.

التوصيات
يف �ضوء النتائج �أمكن اخلروج بالتو�صيات التالية:
1 .1توجيه وت�شجيع معلمي العلوم على ا�ستخدام �أدوات التفكري
التفاعلية يف تدري�س العلوم ،وعقد دورات تدريبية لهم لتمكينهم من
�إعداد وتنفيذ خطط تدري�سية وفق هذه الأدوات.
�2 .2رضورة عقد دورات تدريبية مطورة للمعلمني؛ لتدريبهم
على كيفية تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة �أثناء
تدري�سهم ال�صفي.
3 .3تنوير جلنة التوجيه والإ�رشاف على ت�أليف مقررات العلوم
ب�أهمية �أدوات التفكري التفاعلية ،وحماولة ت�ضمينها يف �أن�شطة
العلوم عند ت�أليف كتب العلوم ،وو�ضعها يف دليل معلم العلوم.
�4 .4إجراء درا�سات مماثلة تتناول �أثر ا�ستخدام �أدوات التفكري
التفاعلية عرب الإنرتنت يف مباحث ومراحل تعليمية �أخرى ،ودرا�سة
متغريات �أخرى كالتفكري الب�رصي ،والناقد ،والعلمي.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 �أبو نحلة ،دينا عزمي (� .)2018أثر ا�ستخدام اللوح التفاعلي يف التفكري
الإبداعي يف مادة الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف الثامن يف الأردن،
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة ال�رشق
الأو�سط ،عمان ،الأردن.
 باتي� ،آن وبوالرد ،جيم و�شوت� ،شبلي و بو�ست ،جودي ( .)2006برنامج
�أنتل للتعليم ،دورة التفكري بوا�سطة التقنية( ،ترجمة جمموعة ابو غزاله
للرتجمة الدولية) ،عمان :وزارة الرتبية والتعليم.
 البدر �ساوي ،غي�صوب حممد (� .)2020أثر ا�ستخدام تقنيات فيت()PhET
للمحاكاة التفاعلية يف تنمية التح�صيل وبع�ض مهارات التفكري التحليلي
يف العلوم لدى طلبة ال�صف ال�سابع بغزة ،جملة اجلامعة الإ�سالمية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية.441-468 ،)6(28 ،
 بني فار�س ،حممود جمعه (� .)2013أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية خرائط العقل
يف اكت�ساب املفاهيم التاريخية ،وتنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى
طالب املرحلة املتو�سطة يف املدينة املنورة ،جملة اجلامعة الإ�سالمية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية.94 – 59 ،)4(21 ،
عمان :دار
 جروان ،فتحي ( .)2010تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات ،طّ ،5
الفكر للن�رش والتوزيع.
 اجلريوي� ،سهام (� .)2019أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية
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،التح�صيل الأكادميي والتفكري الإبداعي لدى طالبات املرحلة االبتدائية
.17-54 ،)3(17 ،جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س
 فاعلية التعليم عن بعد يف تنمية مهارات التفكري.)2021(  م�شعل، احلربي
الإبداعي لدى الطالب املوهوبني يف مدر�سة الرواد الثانوية باجلبيل
،)1(7 ، جملة اجلامعة الإ�سالمية للعلوم الرتبوية واالجتماعية،ال�صناعية
.2016-247
 �أثر ا�ستخدام بع�ض مهارات التفكري.)2018(  نان�سي حممد، اخلراب�شة
الإبداعي يف حت�صيل طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي واالحتفاظ باملعلومة
 (ر�سالة،يف تدري�س مادة العلوم يف املدار�س اخلا�صة يف العا�صمة عمان
، جامعة ال�رشق الأو�سط، كلية العلوم الرتبوية،)ماج�ستري غري من�شورة
. الأردن،عمان
 ط، تدري�س العلوم للفهم ر�ؤية بنائية.)2014(  كمال عبد احلميد، زيتون
. عامل الكتب: القاهرة،8
 تدري�س مهارات التفكري (مع مئات الأمثلة.)2013(  جودت �أحمد، �سعادة
. دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع:عمان
ّ ،)التطبيقية
 فاعلية توظيف.)2020(  عطا، حممود ودروي�ش، وفاء وبرغوت، �سالمة
اخلرائط الذهنية الإلكرتونية يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي مببحث
 جملة،العلوم لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي مبحافظات غزة
.79-106 ،)2(28 ،اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
 التفكري �أ�سا�سياته و�أنواعه وتعليمه وتنمية.)2011(  �سناء، �سليمان
. عامل الكتب: القاهرة،1 ط،مهاراته
 فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز يف.)2019(  �أحمد بن عيد، ال�صاعدي
تنمية مهارات التفكري الإبداعي والتح�صيل الدرا�سي لدى طالب ال�صف
،217 ، جملة القراءة واملعرفة،الأول متو�سط يف مادة اللغة الإجنليزية
.286 – 265
 تنمية مهارات التفكري الإبداعي واجتاهات الطلبة.)2008(  وليد، �صوافطة
. دار الثقافة للن�رش والتوزيع:عمان
ّ ،نحو العلوم
 دار:عمان
ّ ،2 ط، تنمية قدرات التفكري الإبداعي.)2004(  حممد، الطيطي
.امل�سرية للن�رش والتوزيع
 فاعلية برنامج تعليمي.)2013(  �أحمد عبد احلليم، خالد وعربيات، عا�صي
م�ستند �إىل �أدوات التفكري التفاعلية يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة
 درا�سات،ذوي الإعاقة ال�سمعية يف املرحلة الأ�سا�سية يف عينة �أردنية
.1541 1523- ,)2(40 ،)(العلوم الرتبوية
 املن�صات االجتماعية: درا�سة مقارنة.)2020(  ن�رسين ب�سام، فريحات
،)) العربية (�إدراك) والأجنبية (كور�سرياMOOCs( مفتوحة امل�صدر
.356 – 340 ،)4(47 ، العلوم الرتبوية:درا�سات
 �أثر التعلم الإلكرتوين يف تنمية املفاهيم.)2013(  ح�سني م�شوح، القطي�ش
،العلمية لدى طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي يف مادة العلوم يف الأردن
.29 7- ,) (مايو3 ،املجلة العربية للدرا�سات الرتبوية واالجتماعية
 ا�ستخدام امل�رشفني.)2015(  �سامل, ح�سني م�شوح وال�سواملة، القطي�ش
الرتبويني للإنرتنت يف الإ�رشاف الإلكرتوين يف مديريات الرتبية والتعليم
.171-183 ،)1(42 ، العلوم الرتبوية: درا�سات،يف حمافظة املفرق
 ا�سرتاتيجية تكــنولوجيا املعــلومات.)2016( . وزارة الرتبية والتعليم
. وزارة الرتبية والتعليم: عمان،واالت�صاالت
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أثر برنامج تعليمي قائم على توظيف أدوات التفكير التفاعلية عبر اإلنترنت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مبحث العلوم
لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن
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