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 الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضمين أنشطة كتاب العلوم، ودليل التجارب العملية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي 

من )كتاب الطالب ودليل التجارب األصالة(. وقد تكون مجتمع البحث -المرونة-الثاني لمهارات التفكير اإلبداعي) الطالقة

تكونت عينة البحث من أنشطة هـ(، كما 3313-3311وسط الفصل الدراسي الثاني )للصف الثاني المتالعلوم العملية( لمادة 

،ولقد هـ(3313-3311الفصل الدراسي الثاني )العلوم للصف الثاني المتوسط الطالب، ودليل التجارب العملية( لمادة )كتاب 

يل المحتوى كأداة و التي تم إعدادها استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع الدراسة، واستمارة تحل

من قبل الباحثة، وتكونت البطاقة من ثالث مهارات أساسية لمهارات التفكير اإلبداعي وهي: مهارة الطالقة، ومهارة 

( مهارة 31المرونة، ومهارة األصالة، ولكل مهارة أساسية عدد من المهارات الفرعية والتي بلغ المجموع الكلي لها )

ضعف تضمين مهارة الطالقة، ومهارة األصالة ضمن توصلت الباحثة بعد تطبيق األداة وتحليل النتائج إلى  وقد, فرعية

أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف الثاني المتوسط وارتفاع نسبة تضمين مهارة المرونة ضمن أنشطة كتاب 

ي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث خلصت الباحثة إلى العلوم، ودليل التجارب العملية للصف الثاني المتوسط، وف

 مجموعة من التوصيات والمقترحات.

 .التفكير اإلبداعيمهارات  ، لصف الثاني المتوسط، اأنشطة كتاب العلوم الكلمات المفتاحية:
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The Extent of Creative Thinking Inclusion With-in The Science 

Activities Book of Grade 8, During The Second Semester. 

 

Abstract: 

The study aimed to find out the extent of inclusion of creative thinking skills (fluency - 

Flexibility - Originality) within science activities book, and the manual of practical experience 

for grade 8 students, during the second semester. The research community included (Student's 

Book and manual of practical experiences) for science subject of grade 8 during the second 

semester (1433-1434 H).  The sample consisted of the activities (Student's Book and manual 

of practical experiences) for science subject of grade 8 during the second semester (1433-

1434H). The researcher used the descriptive analytical method for its relevance to the subject 

of the study, and content analysis form as a tool, which has been prepared by the researcher.  

The form consisted of three basic skills for creative thinking, namely:  fluency - Flexibility – 

Authenticity. Each essential skill has a number of subsidiary skills, with a total number of her 

(15) subsidiary skill. The researcher concluded, following the application of the tool and 

analyzing the results, that skills of fluency and authenticity are poorly included while the skill 

of flexibility is highly included, within science activities book, and the manual of practical 

experience for grade 8 students.  

In the light of the research findings, the researcher concluded a set of recommendations and 

proposals. 

Keywords: Science Activities Book, the Second Semester, Creative Thinking skills. 
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  المقدمة

العصر، فقد أرسى أسسه ديننا الحنيف، ويعد التفكير أعلى مراتب ومستويات إن االهتمام بالتفكير ليس حديث 

النشاط الذهني والعقلي فهو نشاط وعمل فكري عقلي هادف باعثه ومسببه محرض ما ودواعيه إيجاد حل مناسب لهذا 

بية، ويمكن تنمية تفكير ويعتبر التعليم من أجل التفكير وتعلم مهارات اإلبداع هدف مهم للتر، المشكل أي إيجاد معنى له

ذا فإن البحث التربوي والنفسي المتعلم من خالل المناهج الدراسية المختلفة من خالل الطرق التي تدرس بها هذه المناهج. ل

إلى بحيث تهدف المناهج الدراسية والذي يعتبر أعلى مستويات التفكير  ،المعاصر يبدي اهتماماً ملحوظاً بمجال تعليم اإلبداع

الطالب من استخدام التفكير المرن بمرونة مطلقة وبطالقة تامة، وذلك بعد توافر الشروط الالزمة لإلبداع في الشخص  تمكين

ذاته أوالً إلنتاج وإخراج ناتجاً أصيالً لم يكن موجوداً من قبل كتلبية لحل مشكلة ما يعود بالفائدة على المجتمع )الخليلي، 

5001.) 

اد جيل قادر على مواكبة التطورات، وفهمها قامت المؤسسات التربوية خالل العقود ولكي تحقق التربية هدف إعد

الماضية بإعادة النظر في مناهج التعليم، وشهد ميدان المناهج عمليات تطوير وإصالح مستمرة ضمن إطار شامل تناول 

 (.3991ي، جميع مدخالتها، وقد نالت مناهج العلوم حظها الوافر من عمليات اإلصالح )كاظم وزك

وتحظى أنشطة مناهج العلوم بأهمية خاصة، إذ يقع عليها العبء األكبر في تحقيق مجموعة كبيرة من األهداف  

اليومية ليشعر التربوية، والتي من ضمنها إكساب المتعلم الثقافة العلمية، وربطه بالعالم الذي يعيشه، وبواقع بيئته وبحياته 

 (.5030ريب المتعلم على النقد، والمقارنة، والتحليل )الجهوري، وذلك من خالل تد، يتعلمه بقيم ما

وبناء على هذا التوجه أصبح التركيز على تنمية التفكير، وخاصة التفكير اإلبداعي هدفاً أساسياً تعمل النظم 

عليمية، تطبيق ذلك من خالل البرامج التإلى التعليمية على تحقيقه في كتب العلوم، فوضعت الخطط والبرامج وسعت 

واألنشطة اإلثرائية المصاحبة لكتاب العلوم، أو بمعالجة محتوى الكتاب بتضمينه التمارين، واألنشطة التي ترشد المتعلمين 

 (.5003إلى ممارسة األنشطة التي تقودهم للتفكير بتمعن إلنتاج حلول مبدعة لقضايا ومشكالت العصر )الخوجلي، 

واٍع مفكر يتميز باإلبداع جاء هذا البحث إللقاء الضوء على مدى تضمين أنشطة وتلبيةً للحاجة الماسة لبناء جيل 

 كتاب العلوم، وكراس األنشطة العملية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني لمهارات التفكير اإلبداعي.

 مشكلة البحث:

ترجمة وثيقة مناهج العلوم التي تسعى يعتبر الكتاب المدرسي أهم الوسائل األساسية لتنفيذ المنهج، وهو محاولة ل

إلى تحقيق أهداف السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويظل كتاب العلوم في الواقع التربوي المحلي هو المجسد 

 (.5009ألهداف المنهج، ويعد األداة األكثر استخداماً بين التالميذ )البكر، 
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دوراً بارزاً في تنمية التفكير اإلبداعي، والتحصيل الدراسي، واالتجاه اإليجابي وتلعب األنشطة والبرامج اإلثرائية 

( إلى أن هناك أثراً 5002؛ صالح 5002؛ الصاعدي 5009نحو المادة، والمدرسة بصورة عامة، فقد توصل )الحموري 

على   (Cara, 2006)متعلمين.كما أكدايجابياً لبرامج النشاط اإلثرائي على تنمية التفكير اإلبداعي وزيادة مستوى تحصيل ال

 فعالية األنشطة في تنمية األفكار المبدعة ومهارات االتصال في الرياضيات.

لتحليل المحتوى أهمية كبيرة في العملية التربوية تتمثل في اكتشاف أوجه القوة، والضعف في الكتب الدراسية، و 

لى إعداد الكتب الجديدة، وذلك بتزويدهم بمبادئ توجيهية، واإلشارة إلى ما وتقديم أساساً لتقويمها، وتقديم المساعدة للقائمين ع

 ينبغي تجنبه، وما يجب تضمينه والتعرف على الفرص المتاحة لتعلم أفضل.

كون أحد خطوات إصالح مناهج العلوم في المملكة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم مشروع تطوير مناهج و

يعية، والذي يعد أحدث مشروعات التربية والتعليم لذا ظهرت الحاجة إلى إجراء دراسة لمعرفة مدى الرياضيات والعلوم الطب

العملية للصف الثاني المتوسط لمهارات التفكير  التجارب دليلتضمين األنشطة العملية المتضمنة في كتاب العلوم، و

 اإلبداعي )األصالة، والطالقة، والمرونة.(

 

 أهداف البحث:

 البحث إلى: يهدف هذا

مهارات ط الفصل الدراسي الثاني لالعملية للصف الثاني المتوس ودليل التجاربمعرفة مدى تضمين أنشطة كتاب العلوم، 

 . األصالة(-المرونة-) الطالقةالتفكير اإلبداعي

 

 أسئلة البحث:

 يسعى البحث الحالي لإلجابة عن:

العملية للصف الثاني المتوسط الفصل  ودليل التجاربما مستوى تضمين مهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة كتاب العلوم، 

 الدراسي الثاني؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

التجارب العملية للصف  ما مستوى تضمين مهارة األصالة أحد مهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة كتاب العلوم ودليل-3

 الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني؟

ما مستوى تضمين مهارة المرونة أحد مهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف -5

 الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني؟
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بداعي في أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف ما مستوى تضمين مهارة الطالقة أحد مهارات التفكير اإل-1

 الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني؟

 

  أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي:

( المتوافرة في كتاب العلوم للصف الثاني مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، المرونة، األصالةإلقاء الضوء على  -3

 المتوسط.

 تبصير المشرفين والمعلمين بما يحتويه الكتاب من مهارات التفكير اإلبداعي ونسبتها وبيان أوجه القصور فيها.-5

الطالقة( في تدريس العلوم التي يتم من والمرونة، والتركيز على اكتساب الطلبة لمهارات التفكير اإلبداعي)األصالة، -1

 العلمية في التفكير وحل المشكالت.خاللها مساعدة الطلبة على تطبيق الطريقة 

 حدود البحث:

 الحدود الموضوعية:

 قتصر البحث على:أ

العملية  لموجودة في الكتاب المدرسي ودليل األنشطةتحليل جميع األنشطة ممثلة في جميع التجارب والتدريبات العملية ا-3

 هـ.3313_3311لمادة العلوم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 تحليل مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، والمرونة، واألصالة.(-5

 الحدود الزمانية:

 هـ(.3313_3311الفصل الدراسي الثاني للعام )

 

 مصطلحات البحث:

أداة علمية واسلوب بحث منهجي يستخدم في تحليل المحتوى الظاهر أو المضمون الصحيح لمادة هو  :تحليل المحتوى

موضوعية منظمة بهدف الوصول إلى استدالالت، واستقراءات، واستبصارات صادقة وثابتة" )مدكور، من المواد بطريقة 

(، وتعرفه الباحثة إجرائياً: بأنه عملية تصنيف المعلومات، والبيانات المتاحة إلى فئات يفترضها الباحث 99، ص3911

 .مضمونبطريقة منظمة، وموضوعية حتى يتحقق من هدف الدراسة المتعلق بهذا ال
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"مواقف تعليمية مخططة تثير عقول التالميذ، وتفكيرهم للبحث واالستقصاء، وتوفر لهم خبرات هي ألنشطة العلمية:ا

واقعية، وتهيئ الفرص أمامهم من خالل محتوى كتب العلوم لممارسة أي عمل من األعمال سواء كان هذا عمالً تجريبياً أو 

 داخل معمل العلوم أو خارجه، ويهدف لتعليم العلوم وتعلمها"، )عبد السالم، ميدانياً، وقيامهم بخطوات وأدوات محددة

ويعرف إجرائياً على أنها مجموعة المواقف واإلجراءات والتدريبات متمثلة في جميع التجارب، (.، 29ص ،5009

العملية لمادة العلوم الفصل الدراسي الثاني، والتي تؤدي  ودليل التجاربوالتدريبات العملية الموجودة في الكتاب المدرسي، 

 .(الطالقة، والمرونة، واألصالة)إلى إكساب الطالب خبرات علمية بحيث تستثير مهارات التفكير اإلبداعي 
 

بأنه "نشاط عقلي استثاري ينطلق من مشكلة أو موقف مثير جاذب لإلنتباه، وهو وثاب ينقل  فيعر :لتفكير اإلبداعيا

، 3992)الخليلي، "، سلوبه، وهدفهللسير بشكل روتيني، والتغير هو ا صاحبه من موقع آلخر ومن حل آلخر دون الحاجة

رات العقلية الطالقة والمرونة واألصالة" كما أنه يمكن تعريفه على أنه "عملية عقلية تعتمد على مجموعة المها.، (90ص

( بأنه "توليد أو إنتاج أفكار جديدة أو إيجاد حلول جديدة 553، ص5002(. ويعرفه )الزبيدي، 39، ص5000)عبد الجواد، 

 ".للتحديات

 

تكوين تعرف بأنها "إنتاج جديد هادف، وموجه نحو هدف معين، وهو قدرة العقل على  التفكير اإلبداعي: مهارات

( بأنها 532، ص5001(. ،وعرفها )حوالة، 10، ص5001عالقات جديدة تحدث تغييراً في الواقع لدى الفرد." )البنعلي،

"مجموعة المهارات العقلية التي تستخدم عند قيام الفرد بأي عملية من عمليات التفكير، وللتفكير اإلبداعي عدة مهارات منها 

إجرائياً: بأنها مجموعة األنشطة والبيئة الصفية التي تعمل على إكساب الطالب  ه الباحثةفالطالقة والمرونة واألصالة"، وتعر

 مجموعة من مهارات التفكير اإلبداعي، والتي تقيسها الدراسة، وهي الطالقة والمرونة واألصالة.

 :التاليوالدراسة الحالية تسعى إلى قياس ثالث مهارات من مهارات التفكير اإلبداعي يمكن تعريفها ك

تعرف الطالقة بأنها "القدرة على استدعاء أكبر قدر من األفكار المناسبة في فترة زمنية محددة لمشكلة أو موقف  طالقة:ال

(، كما يمكن تعريفها بأنها "القدرة على توليد عدد كبير من البدائل والمترادفات أو األفكار 391، ص5001مثير." )إبراهيم، 

 (.13، ص5001ابة لمثير معين والسرعة، والسهولة في توليدها.")جروان، أو المشكالت عند اإلستج

 

أنها "القدرة على تغيير الوضع بغرض توليد حلول جديدة، ومتنوعة للمثيرات أو المشاكل." )إبراهيم، تعرف ب المرونة:

 األفكار المتنوعة."( أنها "القدرة على إنتاج أكبر عدد من 53، ص5000عرفها )عبد الجواد، كما (، 391، ص5001
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تعرف بأنها "قدرة الفرد على إعطاء فكرة جديدة، وخارجة عن نطاق المألوف أو مخالفة لما هو شائع."  :األصالة

 ( بأنها "اإلنتاج غير المألوف الذي لم يسبق إليه أحد."333، ص5001(، كما عرفها )الخليلي، 391، ص5001)إبراهيم، 

 

:لسابقةالخلفية المعرفية والدراسات ا  

 المحور األول: مناهج العلوم

ومعايير تميزه عن غيره من المناهج ، يتوقف نجاح منهاج العلوم الحديث على قدرته على وضع أهداف تتحلى بشروط     

 ( هي التي تركز في أهدافها، ومحتواها، وأساليبها على تعليم5002كما ذكرها)بخيتان،  المقررة لذا فإن مناهج العلوم الفاعلة

الطلبة قدراً معيناً من المعرفة العلمية والوظيفية، لتكون بداية وأساساً لتعلم مثمر، وبالرغم من أن األهداف والغايات قد تتغير 

مساعدة  رى، إال أنها في مجملها تركز علىنتيجة متطلبات المجتمع وحاجاته من ناحية، ونمو العلم والمعرفة من ناحية أخ

فة العلمية، ومساعدة الطلبة على التفكير العلمي، واسلوب حل المشكالت، والقيام بعملية الطلبة على اكتساب المعر

المرتكزات تساعد الطالب في وهذه  (،5003بتكاري)جبر، ط، والتفكير الناقد، والتفكير اإلاالستقراء، وعملية االستنبا

 مواجهة تحديات عصر العولمة الذي نعيش فيه.

أن مهارات العمليات العلمية األساسية منها والمتكاملة، تساعد الطالب على توسيع مجال التعلم من خالل  شواهينويذكر     

وتعد هذه المهارات ، الخبرة، وقد أظهرت الدراسات أن هذه المهارات يجب أن تبدأ من الروضة وتستمر طوال فترة دراسته

ق المهارات العلمية األساسية كي تتحقق المهارات المتكاملة ضرورية إلجراء تجارب العلوم، لذا يجب التأكيد على تحق

 (.5001)شواهين، 

ومن أهداف مناهج العلوم الحديثة التي لها قيمة وظيفية مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات العلمية مثل: المهارات     

ارات التنظيميــة ومهارات اجتماعية والمتمثلة والمه، اليدوية في استخدام األجهزة واألدوات العلمية، والمهارات األكاديمية

 (.5005في مهارات االتصال والتواصل)نجدي، 

ويعتبر تطبيق المهارات العلمية واستخدامها من أهم أهداف منهج العلوم وذلك ألنه يتيح فرصة للطلبة لحل المشكالت     

ه في مواقف تعليمية جديدة، إذ يستخدم الطلبة المهارات باستخدام المفاهيم والمهارات العلمية، ويمكنهم من تطبيق ما تعلمو

المختلفة، والمعرفة العلمية التي سبق لهم تعلمها لتطبيقها في حل مشكالت علمية، وتكنولوجية، وبيئية، )شاهين وحطاب، 

 ى مادة تطبيقية.هذه المهارات تزيد فرص إقبال الطالب على دراسة مادة العلوم بسبب تحويلها من مادة نظرية إلو (.5003
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 األنشطة التعليمية في مناهج العلوم الحديثة:

النشاطات العلمية أساس في تعليم العلوم وتعلمها، ألنها وسيلة فعالة لفهم مادة العلوم  ( أن5002ويؤكد )بخيتان،     

، وذلك لتسهم مساهمة فعالة العلميةن تتنوع األنشطة وتطبيقها، لذا ينبغي تقديمها بشكل يثير عقل الطالب ويتحداه، كما يجب أ

 في اكتساب المعلومات، والمهارات، واالتجاهات، وتنمية العديد من القدرات. 

كما أن تنظيم األنشطة التعليمية عملية أساسية لحدوث عملية التعلم، وقد يكون العمل المخبري من أهم مميزات األنشطة    

عملي القلب النابض في تدريسها، إذ يمارس الطالب طرق العلم، ومهاراته من العلمية في مناهج العلوم، ويعد التجريب ال

تحديد للمشكلة، واقتراح التصميم التجريبي للمشكلة، والقيام بالمالحظات، وجمع البيانات، وتفسيرها، والوصول إلى النتائج 

 .(5003بحث والتساؤل )شاهين، ئم الالتي تولد بدورها أسئلة أخرى تكون محوراً لمشكلة أخرى، وتجعل الطالب دا

ومن الدراسات التي تتعلق بأثر النشاط اإلثرائي في تنمية التفكير اإلبداعي في المجاالت المختلفة منها دراسة)الصاعدي، 

 (.5009(، و دراسة)كريلي وكرافت، 5002(، و)صالح، 5002

الرياضيات في تنمية اإلبداع الرياضي والتحصيل ( على فاعلية برنامج مقترح في 5002حيث أكدت دراسة )الصاعدي، 

الدراسي واتخاذ القرارات لدى الطالبات المتفوقات بالمرحلة المتوسطة، والتي تطابقت في نتائجها مع دراسة )صالح، 

ابياً لبرامج ( في فاعلية برنامج تنمية إثرائي في االقتصاد المنزلي لتنمية مهارات التفكير االبتكاري وأن هناك أثراً إيج5002

 النشاط اإلثرائي على تنمية التفكير اإلبداعي وزيادة مستوى تحصيل المتعلمين.

( إلى معرفة إذا ما كان المعدات العلمية المستخدمة داخل المختبرات في حصص 5009وهدفت دراسة )كريلي وكرافت،  

ة إلى أن للمعدات العلمية دور في تنمية التفكير العلوم تؤثر في نمط التفكير اإلبداعي لدى الطالب، وتوصلت نتائج الدراس

اإلبداعي لدى طالب الجامعة المفتوحة في بريطانيا ،وأن االعتماد الرئيس على تطور المعدات العلمية يزيد بشكل مالحظ 

 مقدرة الطالب والمدرس معاً على النمط النهائي للتفكير.   

(، 3992المهارات اإلبتكارية في كتب العلوم فمنها دراسة)حسين،  أما الدراسات التي تناولت أثر األنشطة في تنمية

 (.5001(، دراسة )عبد الفتاح، 5000(، دراسة)المحيسن، 3991دراسة)حجي، 

( هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام األنشطة اإلثرائية في تحسين التحصيل الدراسي في العلوم 3992فدراسة )حسين،   

اإلبداعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية، وتوصلت نتائج الدراسة لوجود فروق ذات داللة لصالح ودعم مهارات التفكير 

 المجموعة التجريبية في نمو مهارت التفكير اإلبداعي.
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( فهدفت إلى معرفة أثر إثراء منهج العلوم بمهارات التفكير اإلبداعي على تحصيل الطلبة 3991أما دراسة )حجي،  

في الصف الثامن األساسي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االختبار  وتفكيرهم اإلبداعي

التحصيلي واالختبار اإلبداعي البعدي لصالح المجموعة التجريبية. ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 

ار التحصيلي البعدي. كما أكدت نتائج الدراسة عدم التجريبية لدى كل من مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل في االختب

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث بين كل من االختبار اإلبداعي والتحصيلي البعدي.

( التي هدفت إلى تجريب طريقة تدريس مقترحة لوحدة من كتاب العلوم وأثرها 5000دراسة)المحيسن،  كم جاء في نتائج

وجود فروق ذات داللة لصالح  طالقة، والمرونة، واألصالة( لطالب الصف األول متوسط، وقد بينت في نتائجهافي تنمية )ال

 المجموعة التجريبية في نمو كل من الطالقة والمرونة واألصالة.

اعد الطالب ( على أن استخدام األنشطة اإلثرائية واألساليب الحديثة في تدريس العلوم يس5001وأكدت دراسة )عبد الفتاح، 

 .في المرحلة اإلعدادية على اكتساب المهارات العليا في التفكير

 لثاني: تحليل المحتوىاالمحور 

( تحليل المحتوى على أنه "أحد أساليب اإلفادة من المعلومات المتاحة عن طريق 39، ص5002عرف) السميري، ي        

التطبيق المنهجي والموضوعي المنتظم لقواعد التصنيف". وقد صنف تحويلها إلى مادة قابلة للتلخيص والمقارنة باستخدام 

فيها الخبراء تحليل المحتوى إلى خمس وحدات: الكلمة، والموضوع أو الفكرة، والشخصية، والوحدة الطبيعية للمادة 

 اإلعالمية، ومقاييس المساحة والزمن.

 خصائص تحليل المحتوى:

تصال، والوصف يعني تفسير ظاهرة كما تقع، وفي ضوء القوانين التي أنه اسلوب للوصف الموضوعي لمادة اال-3

 تمكننا من التنبؤ بها.

أنه اسلوب موضوعي ونعني بالموضوعية أن هذه األداة تقيس بكفاءة ما وضعت لقياسه وأن هذه األداة يستطيع -5

 باحثون آخرون استخدامها في تحليل المحتوى.

والتنظيم يعني أن يتم التحليل في ضوء خطة عملية تتبين من خاللها الخطوات عملية تحليل المحتوى اسلوب منظم -1

 التي ملء بها التحليل حتى انتهى الباحث.

عملية تحليل المحتوى عبارة عن اسلوب كمي، وذلك يعني أن عملية التحليل تعتمد على التقدير الكمي باعتبارها -3

 الظواهر.أساساً للدراسة ومنطقاً للحكم على انتشار 
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د على األسلوب العلمي حيث تعتبر اسلوب من أساليب البحث العلمي، يستهدف تحليل معملية تحليل المحتوى تعت-1

 (.53، ص5001المحتوى من خالله الكشف عن العالقات التي تربط الظواهر ووضع القوانين لتفسيرها)مصطفى، 

(. فجاءت 5009(، ودراسة) الزويد، 5002دراسة)الصادق، ومن الدراسات التي تناولت تحليل كتب العلوم بوجه عام 

(، والتي هدفت إلى تحليل محتوى كتاب العلوم للصف العاشر وفقاً لمعايير الثقافة العلمية كأحد 5002دراسة)الصادق، 

صول أهداف تدريس العلوم الحديثة، حيث ظهرت في نتائجها ضعف تناول محتوى منهاج العلوم للثقافة العلمية وعدم و

 فاض الثقافة العلمية لدى الطلبة.الطلبة لحد الكفاية وهذا دليل على انخ

( فقد هدفت إلى تقويم محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية 5009أما دراسة )الزويد، 

انخفاض نسبة المعايير الرئيسية ، وقد خلصت الدراسة إلى ( NSESللتربية العلمية ) الوطنية ضوء المعايير  في 

 المفترض تحقيقها في المحتوى.

 

 المحور الثالث: التفكير اإلبداعي

( التفكير اإلبداعي بأنه "قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجاً يتميز بأكبر قدر من الطالقة 9، ص3991يعرف )عيسى، 

كاستجابة لمشكلة أو موقف". وتعتبر الطالقة والمرونة واألصالة الفكرية والمرونة والتلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة 

لى مهارات التفكير اإلبداعي وهي من أهم مهارات التفكير اإلبداعي والتي هي موضوع البحث، حيث يمكن تعريف أو

ن وذلك في فترة الطالقة على "أنها القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من االستجابات المناسبة تجاه مشكلة أو مثير معي

(، والتي منها عدة أشكال للطالقة منها: الطالقة التعبيرية وهي: "قدرة الفرد على 51، ص5001زمنية محددة")إبراهيم، 

سرعة صياغة األفكار الصحيحة أو إصدار أفكار متعددة في موقف محدد شريطة أن تتصف هذه األفكــــــــــــار بالثراء 

(، والطالقة الفكرية أو طالقة المعاني وهي: "قدرة الفرد على 330، ص5001ندرة")الخليلي،والتنـــــوع والغزارة وال

(، والطالقة 333، ص5001إعطاء أكبر قدر ممكن من األفكار المرتبطة بموقف معين ومدرك بالنسبة إليه")الخليلي، 

فردات ضمن مواصفات معينة في فترة اللفظية أو طالقة الكلمات وهي: "قدرة الفرد على إعطاء أكبر عدد ممكن من الم

(، وطالقة األشكال وهي: "القدرة على الرسم السريع لعدد من األشكال 321، ص5002زمنية محددة")عبد العزيز، 

(، والطالقة الحركية وهي" القدرة على إعطاء أكبر عدد ممكن من 91، ص3999واألمثلة والتفصيالت")جروان، 

 .(321، ص5002المالئمة في وحدة زمنية محددة")عبد العزيز، االستجابات الحركية المناسبة و

(.  "قدرة 335، ص5001أما المهارة الثانية من مهارات التفكير اإلبداعي فهي المرونة والتي عرفها)الخليلي، 

األفكار المختلفة الفرد على تغيير الزاوية الذهنية التي ينظر من خاللها إلى األشياء، والمواقف المتعددة، وقدرته على إنتاج 
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المرونة تميز صاحبها على القدرة من الفكاك من أسر القصور الذاتي و ،مع استخدام مجموعة مختلفة من االستراتيجيات"

القدرة على المرونة  ويتخذ التعبير عن المرونة مظهرين: المظهر األول الفكري، والتفكير دائما في أنماط معينة ومحددة.

الفرد على إعطاء تلقائياً عدداً متنوعاً من االستجابات ال تنتمي إلى عدد متنوع، أي اإلبداع في أكثر من التلقائية: وهي "قدرة 

القدرة على المرونة التكيفية وهي "السلوك الناجح لمواجهة  (. والمظهر الثاني335، ص5001إطار أو شكل")الخليلي، 

نية في معالجة المشكلة ومواجهتها، ويكون بذلك قد تكيف مع موقف أو مشكلة معينة، أي القدرة على تغيير الوجهة الزم

المرونة تسمح للفرد، بأن و, (.335: ص5001أوضاع المشكلة ومع الصور التي تأخذها أو تظهر بها المشكلة")الخليلي، 

وذلك  يرى الموقف ككل وذلك بأن يدرك كل مكونات وعناصر مشكلة معينة، وال يقتصر على رؤية جزء واحد منها فقط،

 بتجريب عدد من االتجاهات المختلفة لحل المشكلة.

أنها هي "النتاج غير المألوف الذي لم  في تعريفها( 331: ص5001فيقول )الخليلي،  والمهارة الثالثة هي األصالة

أي القدرة على إنتاج األفكار وتتصف بالتميز  يسبق إليه أحد، وتسمى الفكرة أصيلة إذا كانت ال تخضع لألفكار الشائعة،

 الماهرة أكثر من األفكار الشائعة". 

 

 إجراءات البحث

 منهج البحث: 

األسئلة التي تحاول اإلجابة عنها تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعبر عن "الظاهرة في ضوء أهداف الدراسة و

القات بين أبعادها المختلفة من أجل تفنيدها للوصول إلى استنتاجات المراد دراستها تعبيراً كمياً وكيفياً، ويحللها ويكشف الع

 (.532، ص3999تحسن الواقع وتطوره" )عبيدات وآخرون، 

  مجتمع البحث:

للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني العلوم لمادة ودليل التجارب العملية(  )كتاب الطالبكون مجتمع البحث من ت

 هـ(.3311-3313)

 البحث:عينة 

الفصل الدراسي العلوم للصف الثاني المتوسط  لمادة (العملية ودليل التجارب ،الطالبكتاب )تكونت عينة البحث من أنشطة 

  .هـ(3313-3311الثاني )
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 أدوات البحث:

ين في ، ثم عرضها على مجموعة من المحكمتم إعدادها من قبل الباحثةالتي استخدمت الباحثة استمارة تحليل المحتوى 

، وتكونت البطاقة من ثالث مهارات أساسية لمهارات ( محكمين3غ عدد المحكمين )وبل،مجال المناهج وطرق تدريس العلوم 

التفكير اإلبداعي وهي: مهارة الطالقة، ومهارة المرونة، ومهارة األصالة، ولكل مهارة أساسية عدد من المهارات الفرعية 

 ( أداة التحليل.3مهارة فرعية، ويوضح الملحق رقم ) (31والتي بلغ المجموع الكلي لها )

  :صدق األداة 

تم التعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه من خالل عرضها على عدد من المحكمين من أعضاء  

ومدى مناسبة  جله،وضعت من أمتها لما ومدى مالئ بداء الرأي حول مدى وضوح العبارات،إلهيئة التدريس بالجامعات، 

وفي ضوء ، قتراحات التي يمكن من خاللها تطوير أداة الدراسةالعبارات للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديالت واال

آراء المحكمين قامت الباحثة بعمل التعديالت المناسبة من إضافة بعض العبارات، وحذف بعضها، وتعديل البعض اآلخر 

 تحت إشراف مشرفة الدراسة.

 :  ت األداة ثبا

العملية لتجارب ادليل لجأت الباحثة لقياس الثبات عن طريق تحليل جميع األنشطة العملية المتضمنة في كتاب العلوم، و

، ثم حساب معامل سابيعأثالثة تتاليتين بينهما فارق زمني قدره للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني مرتين م

وتعتبر هذه النسبة ، (93 ،0)لهذا التحليل  باستخدام معادلة هولستي، وكانت نتيجة معامل الثبات وفقاً االتفاق بين التحليلين 

 ، مما يدل على ثبات التحليل دون التأثر بعامل الزمن.  (5009)عالم  جيدة كما ذكر أبو

 إجراءات البحث:

 لتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بإعداد ما يلي:

 الدراسات السابقة، والكتب التربوية في تصميم بطاقة التحليل الخاصة بالدراسة.اإلطالع على -3

العملية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم تطبيق  أنشطة كتاب العلوم، ودليل التجاربحصر جميع -5

 أداة الدراسة على كل نشاط على حدة، وفق مقياس ثنائي )متضمن، غير متضمن(.

بناء على مدى تضمين النشاط لمحاور مهارات التفكير اإلبداعي  في المكان المناسب داخل بطاقة التحليلإشارة  وضع-1

 (الطالقة، والمرونة، واألصالة.)
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 تفسير النتائج بناء على أهداف الدراسة، والخروج منها بتوصيات ومقترحات.-3

 

 نتائج البحث ومناقشتها:

العملية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي  ، ودليل التجاربتضمين أنشطة كتاب العلومهدف هذا البحث إلى معرفة مدى 

الثاني لمهارات التفكير اإلبداعي. وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل المحتوى لإلجابة عن أسئلة البحث، 

راسة، وتفسير النتائج وكتابة التوصيات والمقترحات في ضوء ويتناول هذا الجزء المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق أدوات الد

 النتائج التي تم التوصل إليها.

 

 نتائج السؤال األول والذي ينص على:

مستوى تضمين مهارة الطالقة أحد مهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف ما 

 ثاني؟الثاني المتوسط الفصل الدراسي ال

ولإلجابة على هذا السؤال استخدمت الباحثة بطاقة تحليل محتوى األنشطة العلمية الواردة في كتاب العلوم، ودليل التجارب 

العملية للصف الثاني المتوسط والتي تم إعدادها مسبقاً من قبل الباحثة، للحكم على مدى تضمين تلك األنشطة لمهارة الطالقة 

                ( فيما يلي:3داعي، ورصدت النتائج التي أسفرت عنها عملية التحليل كما يوضحها الجدول رقم )أحد مهارات التفكير اإلب

 

 (3جدول )                                                        

اإلبداعي في أنشطة جدول يوضح التكرارات والنسب المئوية لكل مهارة فرعية من مهارة الطالقة أحد مهارات التفكير 

 كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني

رقم 

 العبارة

 مدى التضمين التكرار العبارة

:( الطالقةأ غير  متضمن النسبة 

 متضمن

لى يوجه النشاط التالميذ أن يقترحوا عدة طرق للمحافظة ع 1

 المياه.

 50 3 ك

% 32،9%  %11،1 

 55 5 كة لكيفية يشير النشاط إلى كتابة أكبر عدد من األفكار الفرعي 2
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 ( ما يلي:3يتضح من الجدول رقم )

  نسب تضمين مهارة الطالقة ضمن أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف الثاني المتوسط، حيث تراوحت

 -%1.1الثاني المتوسط ما بين )نسب تضمين مهارة الطالقة ضمن أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف 

أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف بة عدم تضمين مهارة الطالقة ضمن (، كما تراوحت نس50.1%

 (.%93.9 -%99.5الثاني المتوسط ما بين )

 أنشطة كتاب مهارة الطالقة أحد مهارات التفكير اإلبداعي في حصلت على أعلى مهارة متضمنة ضمن ( 1)رقم لعبارةا

( بنسبة مقدارها 53من ) (مرات1عدد مرات تكرار)للصف الثاني المتوسط ضمن  ودليل التجارب العملية العلوم

50.1%. 

 مهارة الطالقة أحد مهارات التفكير على أعلى مهارة غير متضمنة ضمن  حصلتا( 2رقم) العبارةو، (5)رقم عبارةال

( مرة من 55العملية للصف الثاني المتوسط ضمن عدد مرات تكرار) ودليل التجارب اإلبداعي في أنشطة كتاب العلوم

 .%93.9( بنسبة مقدارها 53)

العملية للصف الثاني  ودليل التجارب يتضح من هذه النتائج ضعف تضمين مهارة الطالقة ضمن أنشطة كتاب العلوم

عتمد على مستويات التفكير الدنيا وتغفل مستويات التفكير نوع األسئلة المقدمة بالنشاط التي تإلى  ويعزى ذلك، المتوسط

( الذي 5000جاءت متفقة مع دراسة)المحيسن، وقد  ضعف طريقة التدريس المقدمة في شرح النشاط،العليا، باإلضافة إلى 

( التي 5001ح، ي تنمية قدرات التفكير االبتكاري، ودراسة)عبد الفتاأكد على أهمية تجريب طريقة تدريس مقترحة وأثرها ف

أشارت إلى أهمية استخدام األنشطة اإلثرائية واألساليب الحديثة في تدريس العلوم في مساعدة الطالب بالمرحلة اإلعدادية 

  .على اكتساب المهارات العليا في التفكير

 

 

%1،1 % التخلص من مخلفات البالستيك.  93،9%  

لحرارة يشير النشاط إلى تكوين قائمة حلول لالستفادة من ا 3

 واإلشعاع.

 39 1 ك

% %50،1 99،5%  

اتات النبيوجه النشاط التالميذ أن يذكروا أنواع مختلفة من  4

 تشبه النباتات التي يتم تدريسها وأجزاؤها.

 53 1 ك

% %35،1 % 19،1  

ادر يشير النشاط إلى إضافة طرق جديدة للمحافظة على مص 5

 البيئة.

 50 3 ك

% 32،9%  %11،1  

العظام يوجه النشاط التالميذ ألن يسموا بعض أجزاء الجسم ك 6

 والعضالت.

 55 5 ك

% 1،1%  93،9%  

جمالي مهارة الطالقة:إ  124 22 ك 

% 13,1%  16,1%  
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 نتائج السؤال الثاني والذي ينص على:

اإلبداعي في أنشطة كتاب العلوم وكراس األنشطة العملية للصف ما مستوى تضمين مهارة المرونة أحد مهارات التفكير 

 الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني؟

 ودليل التجاربولإلجابة على هذا السؤال استخدمت الباحثة بطاقة تحليل محتوى األنشطة العلمية الواردة في كتاب العلوم، 

نشطة لمهارة المرونة أحد مهارات التفكير اإلبداعي، لك األ، للحكم على مدى تضمين تالعملية للصف الثاني المتوسط

 (  فيما يلي:5ورصدت النتائج التي أسفرت عنها عملية التحليل كما يوضحها الجدول رقم )

 

 (5جدول )                                      

جدول يوضح التكرارات والنسب المئوية لكل مهارة فرعية من مهارة المرونة احد مهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة 

 العملية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني ودليل التجاربكتاب العلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما يلي: (5) يتضح من جدول رقم

العملية للصف الثاني المتوسط، حيث  ودليل التجاربنسب تضمين مهارة المرونة ضمن أنشطة كتاب العلوم  -

ما العملية للصف الثاني المتوسط  ودليل التجارب كتاب العلوم أنشطةسب تضمين مهارة المرونة ضمن تراوحت ن

رقم 

 العبارة

 مدى التضمين التكرار العبارة

غير  متضمن النسبة ب( المرونة:

 متضمن

يشير النشاط إلى عمل جدول يلخص مراحل  1

 تكوين الجنين.

 53 1 ك

% 35،1%  19،1%  

ا يوجه النشاط التالميذ إلى أن يعدوا تجربة م 2

 بطريقة مختلفة مستخدمين تعبيراتهم.

 3 50 ك

% 11،1%  32،9%  

يوجه النشاط التالميذ إلعداد مجموعة من  3

طة.األنشالتوقعات لبعض التجارب التي في   

 2 31 ك

% %91 %51 

ررات يشير النشاط إلى تقديم أكبر عدد من المب 4

 لما يحدث في ظاهرة أو تجربة معينة.

 2 31 ك

% %91 %51 

جديدة  يشير النشاط التالميذ للتفكير في طرق 5

لبيئة.لتدوير األشياء المستخدمة للمحافظة على ا  

 55 5 ك

% 1،1%  93،9%  

نة:المرو إجمالي مهارة  55 61 ك 

% 52,1%  45,2%  
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ودليل  كتاب العلوم حت نسبة عدم تضمين مهارة المرونة ضمن  أنشطة(، كما تراو%11.1 -%1.1بين )

  .(%93.9 -%32.9للصف الثاني المتوسط ما بين) التجارب العملية

 التفكير اإلبداعي في أنشطةمهارة المرونة أحد مهارات حصلت على أعلى مهارة متضمنة ضمن ، (5)رقم العبارة 

( بنسبة 53( مرة من )50كتاب العلوم وكراس األنشطة العملية للصف الثاني المتوسط ضمن عدد مرات تكرار)

 .%11.1مقدارها 

 مهارة المرونة أحد مهارات التفكير على أعلى مهارة غير متضمنة ضمن  احصلت( 2رقم) ، والعبارة(1)رقم العبارة

( مرة من 55كتاب العلوم وكراس األنشطة العملية للصف الثاني المتوسط ضمن عدد مرات تكرار) اإلبداعي في أنشطة

 .%93.9( بنسبة مقدارها53)

 العملية للصف ودليل التجارب  نسبة عالية ضمن أنشطة كتاب العلومذه النتائج تضمين مهارة المرونة بيتضح من ه

والتي تشكل الغالبية العظمى ارات عقلية كبيرة تحتاج لمه لمهارة الن هذه اأالثاني المتوسط، وتعزى هذه النتيجة إلى 

( في تأثر نمط التفكير اإلبداعي للطالب 5009وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة لنتيجة دراسة)كريلي وكرافت،  للطالب

 .باختالف المعدات المستخدمة

 :نتائج السؤال الثالث والذي ينص على 

 ة أحد مهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة كتاب العلوم وكراس األنشطة العملية ما مستوى تضمين مهارة األصال

 للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني؟

ولإلجابة على هذا السؤال استخدمت الباحثة بطاقة تحليل محتوى األنشطة العلمية الواردة في كتاب العلوم، ودليل التجارب 

والتي تم إعدادها مسبقاً من قبل الباحثة، للحكم على مدى تضمين تلك األنشطة لمهارة األصالة العملية للصف الثاني المتوسط 

 فيما يلي:( 1أحد مهارات التفكير اإلبداعي، ورصدت النتائج التي أسفرت عنها عملية التحليل كما يوضحها الجدول رقم )
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 (1جدول )                                                   

جدول يوضح التكرارات والنسب المئوية لكل مهارة فرعية من مهارة األصالة احد مهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة 

 العملية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني ودليل التجاربكتاب العلوم 

 

 يلي: ( ما1يتضح من الجدول رقم )

 حت العملية للصف الثاني المتوسط، حيث تراو ودليل التجارب نسب تضمين مهارة األصالة ضمن أنشطة كتاب العلوم

 -%3.5العملية للصف الثاني المتوسط ما بين ) ودليل التجارب أنشطة كتاب العلومنسب تضمين مهارة األصالة ضمن 

للصف  أنشطة كتاب العلوم وكراس األنشطة العمليةضمن  بة عدم تضمين مهارة األصالة(، كما تراوحت نس35.1%

  .(%91.1 -%19.1ما بين) الثاني المتوسط

 مهارة األصالة أحد مهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة حصلت على أعلى مهارة متضمنة ضمن ،( 3)رقم العبارة

( بنسبة مقدارها 53( مرة من )1تكرار)للصف الثاني المتوسط ضمن عدد مرات دليل التجارب العملية كتاب العلوم و

35.1%. 

 مهارة المرونة أحد مهارات التفكير على أعلى مهارة غير متضمنة ضمن  احصلت( 3رقم) والعبارة، (5)ة رقمالعبار

( 53( من )51العملية للصف الثاني المتوسط ضمن عدد مرات تكرار) ودليل التجارب اإلبداعي في أنشطة كتاب العلوم

 .% 91.1رهابنسبة مقدا

يتضح من هذه النتائج ضعف تضمين مهارة األصالة ضمن أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب العملية للصف الثاني 

النمطية التي ال تمكن الطالب من المتوسط، وقد تعزى هذه النتيجة إلى تكدس موضوعات كتاب العلوم بالمعلومات 

( 5002وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة لما جاء في دراسة )الصادق، استئصال أفكار جديدة خارجة عن نطاق المألوف، 

رقم 

 العبارة

 مدى التضمين التكرار العبارة

( األصالة:ج  غير متضمن متضمن النسبة 

اف في يشير النشاط إلى حلول غير عادية لمشكلة اإلسر 1

 استخدام المياه.

 53 1 ك

% 35،1%  19،1%  

ير يوجه النشاط التالميذ أن يفكروا في استخدامات غ 2

 تقليدية للهرمونات وإعطاء أمثلة على ذلك.

 51 3 ك

% 3،5%  91،1%  

ئة غير البييوجه النشاط التالميذ ألن يستخدموا مواد من  3

ه التي أمامهم لعمل التجارب المعملية ودعم ما يدرسون

 بأمثلة واقعية.

 55 5 ك

% 1،1%  93،9%  

حة يوجه النشاط التالميذ أن يقدموا أكثر من حل لمكاف 4

 التلوث.

 51 3 ك

% 3،5%  91،1%  

:جمالي مهارة األصالةإ  

 
 15 7 ك

% % 6,7  52,7%  
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( التي خلصت إلى انخفاض نسبة المعايير 5009)الزويد،  والذي تناول ضعف مناهج العلوم للثقافة العلمية، ودراسة

مملكة العربية المفترض تحقيقها في محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط بال ( NSES)  الوطنية للتربية العلمية

 السعودية.

مهارات التفكير اإلبداعي التي وردت في األنشطة العلمية ن مجموع تكرارات أبالتالي يتضح مما سبق و

( مهارة موزعة على أنشطة الكتاب، حيث أن كل نشاط علمي يحتوي على 11بلغت ) ودليل التجارب العمليةلكتاب العلوم 

( وبنسبة مئوية 23أكثر من نوع من مهارات التفكير اإلبداعي. حيث جاءت مهارة المرونة في المرتبة األولى بمعدل تكرار )

أما . %31،1وبنسبة مئوية مقدارها ( 50كما جاءت مهارة الطالقة في المرتبة الثانية بمعدل تكرار ). %10،1مقدارها 

. وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى %9،2( وبنسبة مئوية مقدارها 9بمعدل تكرار )صالة فجاءت في المرتبة الثالثة مهارة األ

إال أنه لم تركز األنشطة على  ودليل التجارب العمليةأنه وعلى الرغم من تعدد المهارات وتوافرها في أنشطة كتاب العلوم 

ما يطلب من الطالب استجابات أو حلول غير مألوفة  فنجد المنهاج نادراً التفكير اإلبداعي بكافة مهاراته،  هتمام بتنميةاال

 (، ودراسة)حجي،5000دراسة) المحيسن، في جاء  وهو ما ،المنهج يغض الطرف عن األصالة، فبالتالي وغير مكررة

 للطلبة. رائية في تنمية التفكير االبداعينشطة اإلثفيها على أهمية استخدام األأكدوا والتي  (،5001و)عبد الفتاح،  ،(3991

 

 توصيات البحث:

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي، فإن الباحثة توصي بما يلي:

أنشطة كتاب العلوم ودليل التجارب  تضمين مهارة األصالة كأحد مهارات التفكير اإلبداعي بشكل أكبر ضمن-3

 للصف الثاني المتوسط. العملية

 ولين من نتائج البحث عند تخطيط المنهج لمادة العلوم للصف الثاني المتوسط.ضرورة استفادة المسئ-5

 .دعوة معلمي العلوم للتركيز على الجانب اإلبداعي والتشجيع عليه أكثر من الجانب التقليدي في عملية التدريس-1

 

 مقترحات البحث:

 قدم البحث في ضوء النتائج مجموعة من المقترحات التالي:

 القيام بإجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية لكتب العلوم للمراحل الدراسية المختلفة.-3

 بناء برنامج مقترح في العلوم يتضمن مهارات التفكير اإلبداعي وبحث أثره على الطالب.-5

 يحتوي على مهارات التفكير اإلبداعي التي يجب إثراؤها في المناهج وتطويرها. إصدار دليل معلم-1
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 .العربية مصر

 .عمان. الفكر دار. وتدريبه تنميته المعلم إعداد(. 5001. )سهير حوالة، -33
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 .دبي. القلم دار ،(3)ط العام، التعليم مراحل في العلوم تدريس(. 3922. )خليل الخليلي، -31

 .عمان. والتوزيع للنشر صفاء دار. التفكير ومهارات الطفل(. 5001. )أمل الخليلي، -32

 ،5ع المعلمين، كليات مجلة مستقبلية، رؤية: العربي العالم في اإلبتكارية التربية(. 5003.)عثمان هشام الخوجلي، -39

 .الرياض. المعارف وزارة

 .فلسطين. هللا رام. والتطوير للبحث القطان مركز. مغاير تفكير(. 5003.)فهيم أحمد دعاء جبر، -31

 .الرياض. الشقري مكتبة. المشاكل حل وأسلوب التفكير مهارات(. 5002.)خول الزبيدي، -39

 لدى اإلبداعي التفكير تنمية في التعبير لتدريس الذهني العصف طريقة استخدام أثر(."5002.)ربه عبد السميري، -50

 .غزة. اإلسالمية الجامعة. منشورة غير ماجستير رسالة". بغزة األساسي الثامن الصف طالبات

 .عمان: الثقافة دارعالم. العلوم تدريس في ودوره المدرسي المختبر(. 5003.)خولة وحطاب، جميل؛ شاهين، -53

 .عمان. والتوزيع للنشر المسيرة دار. العلوم تعلم في التفكير مهارات تنمية(. 5001.)خير شواهين، -55

 ومدى العلمية الثقافة لمعايير وفقاً  العاشر للصف العلوم منهاج محتوى تحليل(. "5002.)الفتاح عبد منى، الصادق -51

 .غزة. اإلسالمية الجامعة، التربية كلية، منشورة غير ماجستير رسالة". لها الطلبة اكتساب

 الدراسي والتحصيل الرياضي اإلبداع تنمية في الرياضيات في مقترح برنامج فاعلية(. "5002.)ليلى الصاعدي، -53

 منشورة، غير دكتوراه رسالة". المكرمة مكة مدينة في المتوسطة بالمرحلة المتفوقات الطالبات لدى القرار واتخاذ

 .المكرمة مكة للبنات، التربية كلية

 االبتكاري التفكير مهارات لتنمية المنزلي االقتصاد في إثرائي تنمية برنامج فاعلية(. 5002.)روعة صالح، -51

 .ورجاله العزيز عبد الملك مؤسسة والمتفوقين، الموهوبين لرعاية الرابع العربي للمؤتمر مقدمة ورقة. للموهوبات

 في السعودية العربية بالمملكة المتوسط الثالث للصف العلوم كتاب محتوى تقويم(. "5009.)محمد عبدهللا، الزويد -52

 .البحرين. الخليجية الجامعة، التربية كلية، منشورة غير ماجستير رسالة". الدولية المعايير ضوء

 دار. مؤسستك وأفراد ذاتك في الفكري واإلبداع االبتكار مهارات تنمي كيف(. 5000.)أحمد محمد الجواد، عبد -59

 .طنطا. للعوم الثقافي البشير

 .القاهرة. العربي الفكر دار(. 5ط. )العلوم تدريس في الحديثة االتجاهات(. 5009. )السالم عبد السالم، عبد -51

 .األردن. الثقافة دار. اإلبداع إلى المدخل(. 5002.)سعيد العزيز، عبد -59

 الذاتي التعلم على قائمة العلوم وحدة تدريس في اإلثرائي المدخل فاعلية(. "5001.)الحميد عبد هدى، الفتاح عبد -10

 السابع العلمي المؤتمر في مقدم بحث" .اإلعدادية المرحلة في المتفوقين للتالميذ الناقد والتفكير التحصيل تنمية في

 .شمس عين جامعة". أفضل تربية نحو" العلمية للتربية المصرية للجمعية

 دار. وأساليبه وأدواته مفهومه: العلمي البحث(. 3999.)الرحمن عبد وعدس، كايد؛ الحق، وعبد ذوقان؛ عبيدات، -13

 .عمان. والتوزيع للنشر الفكر

 .مصر. للنشر اإلسراء مكتبة. والتطبيق النظرية بين اإلبداع سيكولوجية(. 3991. )حسن عيسى، -15
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 ومدى اإلبداعي التفكير ضوء في األساسي الرابع للصف الجميلة لغتنا كتاب تحليل(. "5030.)نصر ميسون الفرا، -11

 .غزة. اإلسالمية الجامعة. منشورة غير ماجستير رسالة". له الطلبة اكتساب

 .القاهرة. العربية النهضة دار. العلوم تدريس(. 3991.)سعيد وزكي، أحمد كاظم، -13

: المتوسطة المرحلة لتالميذ اإلبداعي التفكير تنمية بطريقة العلوم تدريس(. "5000. )هللا عبد إبراهيم المحيسن، -11

 (.32)32 المجلد.المنورة المدينة في التربية كلية حولية. منشور بحث". تجريبية دراسة

 .القاهرة. الكتب عالم. ومناهجه أصوله التربوي البحث(. 3911.)محمد مدكور، -12

 وجهة من الفلسطيني المنهاج في األساسي السادس للصف العامة العلوم كتاب تقويم(." 5001.)خالد مصطفى، -19

 رسالة". فلسطين شمال محافظات في والتعليم، التربية مديريات في األساسي السادس للصف العلوم معلمي نظر

 .فلسطين. الفلسطينية الوطنية النجاح جامعة. منشورة غير ماجستير

 .مصر. العربي الفكر دار. العلوم تدريس في المدخل: المعاصر العالم في العلوم تدريس(. 5005.)أحمد نجدي، -11
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document no. 469630. 

 

3-Edigar, M. (2000), Reading comprehention in the science curricukum, eric document no. 
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  المالحق 

: أداة البحث(3ملحق رقم )  

                     المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة الملك سعود 

 عمادة الدراسات العليا 

 قسم المناهج وطرق التدريس 

 

....................... حفظكم هللا ورعاكم.سعادة األستاذ الدكتور / األستاذة الدكتورة .........  

  

 السالم علكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

  

ط المتوسمـــدى تضمين أنشطة كتـــــاب العلوم للصف الثاني تقوم الباحثة بإعداد بحث بعنــــــــــــوان "

درجة  وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على, بإشراف د. حصه عبدالرحمن الصغير لمهــارات التفكير اإلبداعــــي"

ة دور األنشطة الماجستير من كلية التربية بجامعة الملك سعود  وقد قامت الباحثة بإعداد بطاقة تحليل المحتوى كأداة لمعرف

ألنشطة العملية( ر اإلبداعي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في )كتاب العلوم ،ودليل االعلمية في تنمية مهارات التفكي

من حيث:  نظراً ألنكم أحد المهتمين في مجال العلوم ،وأتشرف باالستعانة بخبرتكم في تحكيم بطاقة تحليل المحتوى  

 مدى تضمين العبارة للمهارة.  -

 .نها مناسبةملحوظات ومقترحات ترو وتزويدي بما لديكم من -

 

شاكرة لكم ما تقدمونه من جهد ووقت في خدمة  هذا البحث.                        

 

 

 

 

 معلومات المحكم: 

 االسم :

 الدرجة العلمية :

 الجامعة /الكلية : 

 وفاء سعدون الجهني احثة: الب                                                                                       
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مهارات       

التفكير  

 اإلبداعي

 

 العبــــــــــــــــــارة

إلى أي حد تكون 

 العبارة

 

 

ةمتضمن المالحظات غير  

ةمتضمن  

الطالقة-3 ياه.يوجه النشاط  التالميذ أن يقترحوا عدة طرق للمحافظة على الم-3   

ية التخلص الفرعية لكيف يشير النشاط إلى كتابة أكبر عدد من األفكار-5

 من مخلفات البالستيك.

اإلشعاع.يشير النشاط إلى تكوين قائمة حلول لالستفادة من الحرارة و-1  

شبه يوجه النشاط التالميذ أن يذكروا أنواع مختلفة من النباتات ت-3

 النباتات التي يتم تدريسها وأجزاؤها.

يئة.مصادر البيشير النشاط إلى إضافة طرق جديدة للمحافظة على -1  

يوجه النشاط التالميذ الن يسموا بعض أجزاء الجسم كالعظام -2

 والعضالت.

 أنشطة إضافية تثير التفكير اإلبداعي:

 

 

   

المرونة-5 يشير النشاط إلى عمل جدول يلخص مراحل تكوين الجنين.-3   

ة  يوجه النشاط التالميذ إلى أن يعدوا تجربة ما  بطريقة مختلف-5 

 مستخدمين تعبيراتهم.

ارب يوجه النشاط التالميذ إلعداد مجموعة من التوقعات لبعض التج-1

 التي في األنشطة.

ظاهرة  يشير النشاط إلى تقديم أكبر عدد من المبررات لما يحدث في-3 

 أو تجربة معينة. 

شياء التالميذ للتفكير في طرق جديدة لتدوير األيشير النشاط -1

 المستخدمة للمحافظة على البيئة.

 أنشطة إضافية تثير التفكير اإلبداعي:

 

 

 

   

األصالة-1 خدام يشير النشاط إلى حلول غير عادية لمشكلة اإلسراف في است-3 

 المياه.

ية يوجه النشاط التالميذ أن يفكروا في استخدامات غير تقليد-5

 للهرمونات وإعطاء أمثلة على ذلك.

أمامهم  يوجه النشاط التالميذ الن يستخدموا مواد من البيئة غير التي-1
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 (5)رقمملحق                                                                     

 ودرجاتهم العلميةأسماء المحكمين 

  

 

 الجامعة/الكلية التخصص الدرجة العلمية اسم المحكم

 مناهج وطرق تدريس علوم. أستاذ مساعد. د.خديجة محمد نور سيت .

 

 جامعة الملك عبد العزيز.

 مناهج وطرق تدريس علوم. أستاذ مشارك. د.سعيد الشمراني.

 

 جامعة الملك سعود.

 مناهج وطرق تدريس علوم. أستاذ مشارك. د.صالح الحديثي.

 

 .جامعة الملك سعود

 مناهج وطرق تدريس علوم. أستاذ مساعد د.محمد الزغيبي.

 

 وزارة التربية والتعليم.

 

 

 لعمل التجارب المعملية ودعم ما يدرسونه بأمثلة واقعية.

يوجه النشاط التالميذ أن يقدموا أكثر من حل لمكافحة التلوث.-3  

 أنشطة إضافية تثير التفكير اإلبداعي:

 

 


