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 مستخلص البحث باللغة العربية
إلى بناء استراتيجية تعليمية قائمة على توظيف الكمبيوتر  الحاليهدف البحث 

بمادة الرياضيات  اإلبداعيتنمية التفكير  فيوالسبورة التفاعلية وقياس فاعليتها  اللوحي
ذو  التجريبي، واستخدمت الباحثة التصميم شبة االبتدائيةلدى تالميذ المرحلة 

قياس المتغيرات التابعة على  فيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، واعتمدت 
 .اإلبداعياختبار التفكير 

لة بالمرح االبتدائيتلميذًا من تالميذ الصف الثالث  30وكانت عينة البحث 
حيث درست المجموعة  مجموعتين،على  بالتساوي تم توزيعهم عشوائيَا  االبتدائية

األولى وحدة المحيط والمساحة باستخدام الطريقة السائدة. بينما درست المجموعة 
 الثانية نفس الوحدة باستخدام طريقة االستراتيجية المقترحة.

البحث للكشف عن داللة ثم قامت الباحثة بمعالجة البيانات الناتجة عن تجربة 
  ما يلي:وأظهرت نتائج البحث  المستقلتين،الفروق بين المجموعتين 

  ات رتب متوسط بين( 0.05 ≥)يوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى
درجات المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة( ورتب درجات المجموعة 

 اإلبداعيالضابطة )الطريقة السائدة( في القياس البعدي على اختبار التفكير 
 وأبعاده لصالح المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة(.

 ام السبورة التفاعلية توجد فاعلية لالستراتيجية المقترحة القائمة على استخد
مادة الرياضيات لدى تالميذ  في اإلبداعيتنمية التفكير  في اللوحيوالكمبيوتر 

 .االبتدائيالصف الثالث 
 .اإلبداعي، السبورة التفاعلية، االستراتيجية، التفكير اللوحي: الكمبيوتر الكلمات الدالة
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Abstract 
The current research aims to build an “Educational Strategy 

Based on the Tablet PC and the Interactive Board and 
Measuring their Effectiveness in the Development of the 
Creative Thinking in Mathematics Concerning the Students of 
the Primary Stage”. 

The researcher used the experimental design with the 
experimental group and the control group. It relied on measuring 
the dependent variables on testing the creative thinking. 

The study sample was 30 students of the third primary stage 
randomly distributed equally to two groups, where the first group 
studied the unit perimeter and area using the traditional 
strategy. Whereas, the second group administered the same 
unit using the suggested strategy. 

The researcher then processed the data generated by the 
research experiment using the Wilcoxon Signed Rankings Test 
method to reveal the significance of the differences between the 
two related groups, and the Mann-Whitney Test to reveal the 
significance of the differences between the two separate groups 
using SPSS 25. 
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The search results showed the following: 
1. There is a statistically significant difference at ( ≤ 0.05) 

between the median grades of the experimental group (the 
suggested strategy) and the order of the group’s scores 
(traditional strategy) in the dimensional measurement of the 
creative-thinking test and its dimensions for the 
experimental group (the suggested strategy). 

2. There is an effectiveness of the suggested strategy based 
on using the Tablet PC and the Interactive Board in 
developing the creative thinking in mathematics for the third 
primary students. 

 
Key Words: Tablet Computer - Interactive White Board -
Strategy – Creative Thinking 
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 مقدمة:
جميع المجاالت، إذا تم  فيتؤثر التكنولوجيا بشكل كبير على مستخدميها 

، حيث يمكن أن التعليميتوظيفها بشكل جيد، ولعل من أبرز تلك المجاالت المجال 
جديدة الستخدام  مفاهيم لدى التالميذ، وظهرت الدراسيزيادة التحصيل  فيتساهم 

المستحدثات التكنولوجيا داخل الفصل، من أهمها السبورة البيضاء التفاعلية 
Interactive White Board وكاميرا تصوير سطح المكتـــب ،Desktop Video 

Camera  واألجهزة المحمولة الصغيرةSmall/Portable Computing Devices 
، والمساعدات الرقمية Smart Phonesوتشمل هذه األجهزة الهواتف الذكية 

 Hand–Held Devicesبأنواعها، واألجهزة المحمولة باليد  (PDAs)الشخصية 
 Tablet P.C..(1) اللوحيومن أهمها جهاز الكمبيوتر 

جميع جوانب العملية التعليمية  فيوقد أثر ظهور هذه المستحدثات التكنولوجية 
من معلم، ومتعلم، ومحتوى، وأنشطة، ووسائط تعليمية، وطرق وأساليب تدريس، 
وتقويم وإدارة، حيث تغير دور المعلم من المعلم الناقل للمعرفة إلى المعلم الذى يساعد 

ًا بناء المعرفة، وأصبح دوره ميسرًا، مسهاًل، وموجهًا، ومرشدًا، ومدير  فيالمتعلم 
ومصممًا لبيئة التعلم، كما تمركز المنهج الحديث حول الُمتعلم وأصبح هو محور 
العملية التعليمية وهو الذى يقوم باألنشطة تحت توجيه وإشراف المعلم، كما غيرت 
المستحدثات من شكل بيئة حجرة الدراسة التقليدية، وحولتها إلى بيئات جديدة مصممة 

                                                           

 American( APAتوثيق اخلاص ابجلمعية األمريكية لعلم النفس )استخدمت الباحثة نظام ال ( *)

Psychological Association  اإلصدار السادس، والذي يعتمد على ذكر اسم العائلة متبوعاً بسنة النشر مث
جنبية، أما املراجع العربية فاعتمدت الباحثة على ذكر اسم ( للمراجع األHubw, 2012,7رقم الصفحة كالتاىل، )

 (.112 ،2010الباحث متبوعاً بلقبه مث سنة النشر مث رقم الصفحة كالتاىل: )عبد احلميد حسن شاهني، 
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ادات األفراد وخطوهم الذاتي، كما تأثرت جميع عناصر لتالئم احتياجات وميول واستعد
 (.221، 2008الموقف التعليمي بهذه المستحدثات )نادر شيمى، سامح إسماعيل، 

إلى أن مهارة استخدام األجهزة  (Watson, 2008, 1)وهنا يشير واطسون 
أنشطة  فيالتكنولوجية الحديثة والبرامج المرتبطة بها أصبحت متطلًبا مهمًا ورئيسًا 

 التعلم.
يتيح  كمبيوتري جهاز  Tablet Pc اللوحيهذا اإلطار يعد الكمبيوتر  فيو 

استخدام الكتابة بالقلم، ويمكن إضافة بعض الخصائص له مثل، شاشة حساسة للقلم، 
بالشبكات المحلية، أو بواسطة تقنية البلوتوث،  الالسلكيشاشة تفاعلية، االتصال 

بعض  فيلوحة مفاتيح مدمجة أو منفصلة ميكروفون ومكبرات صوت مدمجة، 
 (. 22، 2018األنواع، بطاريات )عائشة فايز الدجانى، 

وهذا الجهاز يجعلها أمام تجربة رائعة من خالل لوحة بسيطة متعددة اللمس 
 ,Huber, 2012, 7( ،)Gollandتمسكها كأنك تمسك بأى مجلة بين يديك )

2011, 10( ،)Shargel, 2012, 22.) 
( إلى أن السبورة التفاعلية عبارة عن 2009رت فاطمة عبد الحميد )كذلك أشا

 وهي، ويتم التحكم بالحاسب عن طريق هذه السبورة اآلليسبورة موصلة بالحاسب 
وغيرها. يتم استخدامها  Projectorتغنى عن  وهيعبارة عن سطح مكتب للحاسب، 

، الدراسيالصف  فيلعرض ما على شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة، وتستخدم 
التواصل من خالل  فياالجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، و  فيو 

 شرحهتسمح للمستخدم بحفظ وتخزين وطباعة أو إرسال ما تم  وهياإلنترنت. 
حالة عدم تمكنهم من التواجد بالمحيط،  في اإللكترونيلآلخرين عن طريق البريد 

تعرف كذلك بأنها سبورة يمكن الكتابة عليها بشكل ويطلق عليها السبورة التفاعلية، و 
 .إلكتروني
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 العلميوالسبورة التفاعلية ناتجًا من نواتج التقدم  اللوحيويعد الكمبيوتر 
تقود هذا التقدم،  التيالوقت ذاته إحدى الدعائم  فيالمعاصر، كما يعد  والتكنولوجي
المهتمين بالعملية التعليمية،  اآلونة األخيرة أحد محاور اهتمام المربين فيمما جعله 

العملية  فيوقد اهتمت وزارة التربية والتعليم بهذه التكنولوجيا ودعت إلى استخدامها 
 التعليمية.

صورة نظامية بهدف تحقيق عدد  فيوهذه التكنولوجيات البد أن يتم استخدامها 
ارس من خالل المد فيتساعد على تسهيل العملية التربوية  فهيمن األهداف التربوية. 

إثارة الحوار والنقاش أثناء العرض للدرس؛ ألنها تستطيع أن تجذب االنتباه وتجعل 
تركيز الطالب قائًما طوال المدة الزمنية للحصة الدراسية، وهذا يسمح للطالب بزيادة 
النشاط والتعامل. كما أنها تساعد المعلمين على وضع خطة قبل البدء بالحصة من 

تخدم  فهيتنظيم، وإضافة بعض الجماليات من الصوت والصورة، خالل الترتيب وال
جميع محتويات الدروس والمقررات الدراسية. ومن خالل ذلك نرى أن هذه 

 التكنولوجيات تخدم التعليم، وتخدم المعلم، وتخدم الطالب.
، حيث اللوحيهذا اإلطار تناولت العديد من الدراسات توظيف الكمبيوتر  فيو 

يستخرج  الذيالفصول الدراسية والتطور  في اللوحيدام الكمبيوتر ركزت على استخ
 من استخدامه وتحسين مخرجات التعليم. 

(، )مؤيد سعيد السالم، 2014)صالح العرجانى،  اللوحيومن مميزات الكمبيوتر 
2015 ،362:) 
 تقريًبا. كجم نصف وزنه يبلغ حيث الحمل وسهولة الوزن، خفة  
 أجهزة بدون  المتعدد اللمس بتقنية وواضحة كبيرة شاشة مع التفاعل سهولة 

 أخرى. ادخال
 النظام. تشغيل سرعة 
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 متجر خالل من تنصيبها وسرعتها وسهولة التعليمية التطبيقات من الكثير توفر 
 .تعليمي تطبيق 6000أكثر من  يحوي  الذيالتطبيقات 

 النظام ثبات ISO الصعب ومن حمايته وقوة واستقراره الجهاز على المثبت 
 .اختراقه

 المتواصل. االستخدام مع ساعات 10تمتد إلى  التي البطارية عمر طول 
 مختلفة بأوضاع العرض سهل يجعله مما ملحقات، بدون  واحدة قطعة. 
 الخارجية الذكية أو السماعات العرض أو السبورة بجهاز توصيله إمكانية 

 .سهولة وبكل طرق  بعدة األخرى  األجهزة
 الممكن ومن بها واالحتفاظ وعرضها، المستندات لتصوير الكاميرا على احتواؤه 

 وثائقية. استخدامه أيًضا ككاميرا
 والخرائط والصور اإللكترونية والكتب المعلومات لمصادر الوصول إمكانية 

 وسهولة. بسرعة وغيرها
 التواصل تطبيقات من الكثير باستخدام وأسرهم المتعلمين مع التواصل سهولة 

 االجتماعية.
 مكان وبأي وقت بأي المتعلم مع تكون  معا وتعليمية شخصية كأداة  استخدامه 

 .والحاسوب الهاتف النقال خصائص بين يجمع فهو
 التدريس إلى  فيالتقليدية  الطرق  تحويل باإلمكان التربوية التطبيقات خالل من

 الخ. والمحاكاة. واالستكشافالمشكالت  حل مثل حديثة طرق  
 التقييم – وخارجه )الغياب الفصل داخل سواء للمعلم اإلدارية المهام يسهل – 

 .) السجالت
  والجهد والمال والوقت واألقالم األوراق استخدام فيالتوفير. 

( إلى استخدام 2012) Sabrina, Martin & Sandraفهدفت دراسة 
الفصول وخلصت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  في اللوحيالكمبيوتر 
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لصالح المجموعة التجريبية،  بأكملهادراسة المناهج  فيمتوسط تحصيل الطلبة  في
استخدام  فيتواجه العديد من الدول  التيوقد أكدت أنه بالرغم من الصعوبات 

واصل بين الطالب لكن الجميع يوافق على أنه يشجع التفاعل والت اللوحيالكمبيوتر 
وخارجه دون أن نستغنى عن دور المعلم إنما  الدراسيأثناء العمل داخل الفصل  في

العملية  في اللوحيإرشاد الطالب إلى كيفية توظيف الكمبيوتر  فييتلخص دوره 
 التعليمية.

 في اللوحي( إلى إمكانيات الكمبيوتر 2011) Gollandكما أشارت دراسة 
وخلصت الدراسة إلى وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية  تحسين مخرجات التعليم

. قام الباحث بتقسيم مجموعتين كل اللوحيتحصيل الطلبة باستخدام الكمبيوتر  في
منها تحتوى على اثنين من الطالب، وسمح للمجموعة األولى بالمناقشة أثناء العمل 

شة وخلصت النتائج إلى دون مناق اللوحيبينما المجموعة األخرى استخدمت الكمبيوتر 
 أن المجموعة األولى كانت أكثر تفاعاًل وتحصياًل من المجموعة األخرى.

التدريس  فيوتعتبر السبورة التفاعلية من أكثر المستحدثات التكنولوجية فعالية 
 (:2019(، )فداء بركات، 2018،80نظرًا ألنها )عائشة الدجانى، 

  البرامج، كإضافة بعض التعليقات على  فيتسمح للمستخدم بالرسم والكتابة
مقطع من  أيالعروض التقديمية المصممة ببرنامج الباوربوينت، أو الكتابة على 

 مقاطع األفالم التعليمية.
  لديها إمكانية تحويل رسوم اليد إلى رسوم رقمية كاألشكال الهندسية مثاًل، كما

 ه إلى حروف رقمية.يمكنها التعرف على الكلمات المكتوبة بخط اليد وتحويل
  يمكن تخزين وحفظ المعلومات المكتوبة عليها على جهاز الحاسب والتعديل

 عليها الحقًا أو طباعتها.
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يمكن ربطها باإلنترنت وتصفح اإلنترنت من خاللها، أو نقل ما يتم عليها  -
 نفس الوقت. فيلفصل آخر 

العملية  فيكما توصلت العديد من الدراسات إلى فعالية السبورة التفاعلية 
( التأثير الفعال 2006) Dhindsa & Emranالتعليمية فقد أظهرت نتائج دراسة 

بروناى، بينما لم  فيمادة الكيمياء  فيالستخدام السبورة التفاعلية على تحصيل الطلبة 
 المجموعة التجريبية. فيالجنس  تظهر وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير

( إلى وجود تأثير فعال الستخدام السبورة 2004) Zittleكذلك خلصت دراسة 
الرياضيات، وقد أكدت  في ياالبتدائالتفاعلية على تحصيل طالب الثالث والرابع 

المشاهدات الصفية والمقابالت مع المعلمين الذين شاركوا بالدراسة أن الطلبة الذين 
المجموعة  فيتعلموا باستخدام السبورة الذكية، كانوا أكثر تفاعاًل وتعاوًنا من غيرهم 

 الضابطة.
ل للسبورة ( التأثير الفعا2011كذلك أظهرت نتائج دراسة ربا إبراهيم أبو العينين )

مادة اللغة العربية  فيزيادة تحصيل الطلبة األجانب غير الناطقين  فيالتفاعلية 
المرحلة المتوسطة مقارنة بالطريقة التقليدية، وأشارت النتائج  فيللمستوى المبتدئ 

أداء أفراد عينة الدراسة على  فيلوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدراسة 
 لصالح المجموعة التجريبية. ليالتحصياالختبار 

( تفوق التدريس باستخدام 2011كذلك أظهرت نتائج دراسة حسين األسمرى )
زيادة التحصيل  فيالسبورة التفاعلية مقارنة بالتدريس باستخدام السبورة التقليدية 

 قواعد اللغة العربية. في االبتدائي، والمؤجل لدى طالب الصف السادس الفوري 
( التأثير الفعال للسبورة 2012ائج دراسة أحمد محمد أبو علبة )كذلك أظهرت نت

المخططات الكهربائية لدى طلبة الصف التاسع  فيتنمية المهارات العلمية  فيالذكية 
 بغزة.
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( إلى فعالية استخدام 2012محمود أبو رزق ) ابتهالكما أشارت نتائج دراسة 
يس مادة اللغة العربية واتجاهاتهم تنمية مهارة التخطيط لتدر  فيالسبورة التفاعلية 

نحوها، وأشارت الدراسة أن لدى الطلبة المعلمين اتجاًها إيجابيًا نحو استخدام السبورة 
 التفاعلية كأداة تعليمية مع وجود بعض المشاكالت والمعوقات.

( عن واقع استخدام السبورة 2013وقد كشفت دراسة أنيسة عطية قنديل )
 فيبالمدارس الحكومية، وإبراز أهم مميزات السبورة التفاعلية التدريس  فيالتفاعلية 

واجهت المعلمين والمعلمات  التيالتدريس بالمدارس الحكومية، وتحديد أبرز المعوقات 
استخدام السبورة التفاعلية بالمدارس الحكومية، ثم تقديم مجموعة من التوصيات  في

 التدريس بالمدارس الحكومية. فيوالمقترحات لتفعيل استخدام السبورة التفاعلية 
تهدف  التيأحد نواتج التعلم األساسية  اإلبداعيومن ناحية أخرى يعد التفكير 

 كقدرة اإلبداع بتنمية إليها المناهج بوجه عام وتعليم الرياضيات بوجه خاص، فاالهتمام
 الدراسية المناهج على عاتق تقع التي الملحة، الضروريات من ضرورة أصبح عقلية

 عن أصبح مسؤوالً  بل والمعارف، المعلومات نقل على قاصراً  المدرسة دور يعد فلم
دور  أصبح كما اإلبداعية، قدراتهم وتطوير اإلبداعي، التفكير على الطالب تعويد

 التطورات مواجهة على قادرين يكونون  بحيث الطالب، إعداد قائًما على اليوم المدرسة
اإلبداعية )عبد هللا  قدراتهم تطوير خالل من تواجههم التي المشكالت الحياتية وحل
 (.83، 2018على طويق، 

 تنمية األساسية أهدافها أهم من التي الدراسية المجاالت من الرياضيات تعد
 تنمية فيفاإلبداع  الطالب. لدى اإلبداع لتنمية كوسيط يمكن اتخاذها كما اإلبداع،

 بالجدة تتسم رياضية وأفكار معلومات لتوليد قدرة وسلوك هو الرياضيات وتعلم تعليم
 ومن الشخصي، منظوره من بالنسبة لطالب األقل على مفيدة قيمة وله واألصالة،

 قناعة لديه تكون  مبدًعا وأن يكون  ألن قابلية طالب لكل أن المعلم يفترض أن المهم
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 صفةعليهم  أطلق سواء الطالب، من معينة مجموعة على وقفاً  ليس اإلبداع بأن
 األفكار، توليد على الطالب نشجع عندما يبدأ اإلبداع تنمية ألن التفوق أو العبقرية؛

 والسلوك للتفكير ميل عن اإلبداعي ؛ حيث ينتج النشاط مبدعة أنشطة فيواالندماج 
 المبدع والمعلم المناسبة، البيئة توفير فيه أحسن ما الرياضيات إذا تعلم و اإلبداعي

 الطالب عند اإلبداعية القدرات ينمي اإلبداعية فإنه التدريس وطريقة اإلبداعي والمناخ
 (.285،  2004والمرونة )وليم عبيد  األصالة نحو ويوجهه

 يقدمها التي الجديدة فالحلول إبداعًيا، حد ذاتها تعد تفكيًرا فيفالرياضيات 
 من مهمة وسيلة فهي إبداعية، نواتج للمسائل الرياضية تعد حلهم خالل من الطالب

 غنية فهي واإلبداع، واالستنتاج ترتبط باالستقراء التي لطبيعتها نظراً  التفكير، وسائل
 بأن الطالب فإحساس جوهر اإلبداع، تعتبر لذا إجابة، تتطلب أكثر من التي بالمواقف

 عرض يتطلب وعلى هذا داخله. لإلبداع محفزاً  يعتبر وحيداً  ليس له يقدم الذيالحل 
 من والتفكير بأكثر الحلول عن والبحث المعرفة بناء على تقوم صورة فيالرياضيات 

 طريقة.
حاجة إلى بناء استراتيجيات تعليمية الستخدام  فيومن هذا المنطلق فنحن 

مقررات دراسية  فيبصفة عامة و  اإلبداعيتنمية التفكير  فيالمستحدثات التكنولوجية 
 بعينها مثل الرياضيات بصفة خاصة. 

استراتيجية تعليمية وتصميمها إحدى خطوات عمليات تكنولوجيا  يعد تحديد
مجموعة منظمة ومتتابعة من األنشطة  هيالتعليم، فعمليات تكنولوجيا التعليم 

موجهة نحو تحقيق  ٬واإلجراءات أو الخطوات المنهجية المحددة النشطة والمتفاعلة
 فترة زمنية محددة.  فياألهداف أو منتوجات معينة 

عملية  هي( إلى أن االستراتيجية التعليمية 2019ر سعيد غنى نورى )كما أشا
 تحديد المواصفات من أجل اختيار وتسلسل األحداث واألنشطة داخل الدرس.  
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 Association forكما حددت جمعية االتصاالت التعليمية والتكنولوجيا 
Educational Communication and Technology  بعض المعايير العتماد

البرامج الخاصة بمجال االتصاالت التعليمية وتكنولوجيا التعليم وحددت تصميم 
االستراتيجية التعليمية كمجال فرعي يندرج تحت مجال التصميم وأكدت على أن 
االستراتيجيات التعليمية تتفاعل مع مواقف التعلم، منتجة ما يسمى بالنماذج التعليمية، 

ليمية والنماذج التعليمية على موقف التعلم ويعتمد اختيار االستراتيجيات التع
 المتعلم(.  هدف-المحتوى  طبيعة-)خصائص المتعلم 

واالستراتيجية التعليمية عبارة عن إطار عام مخطط له جيًدا يتضمن مجموعة من 
واألفعال والممارسات واإلجراءات واألساليب والوسائل المتتابعة،  والمبادئاألفكار 

تتناول مجااًل من المجاالت المعرفية واإلنسانية بصورة كاملة ومتكاملة يقوم بها  والتي
المعلم ويقودها ويديرها، ويعد أنشطة وينظم المواقف التعليمية ويعد أوراقًا للعمل 

كما يقوم بتجزئة كل خطوة من خطوات االستراتيجية إلى أساليب جزئية  وإرشادات،
وذلك لتحقيق أهداف معينة، والوصول إلى نتائج معينة تتابع مقصود؛  فيتفصيلية تتم 

 ومقصودة.
 دراستها:مشكلة البحث وخطة  أواًل:

 كاآلتي:أن تبلورت مشكلة البحث  إلىوقد مرت الباحثة بعدة مراحل 
الصالح الحظت وجود  الراعيمن خالل عمل الباحثة كمدرس رياضيات بمدارس 

الرياضيات لدى تالميذ المرحلة  في ياإلبداعأساليب تعليم التفكير  فيقصوًرا 
، واتضح ذلك من نتائج التالميذ المرتبطة بالقدرات والمهارات التعليمية العليا، االبتدائية

 االستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة. في المتدنيوالمستوى 
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أجرتها الباحثة  التيومن خالل المقابالت واللقاءات االستكشافية غير المقننة 
 فيلالستدالل على مهاراتهم  االبتدائيةلمجموعة من معلمات الرياضيات بالمرحلة 

التفاعلية خاصة  والكمبيوتر والسبورةتوظيف وسائل تكنولوجيا التعليم الحديثة عامة 
 :يأتيوتوصلت إلى ما 

  ر والكمبيوتتدنى مستوى اإلفادة من توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة عامة
 التفاعلية خاصة والسبورة

  العملية التعليمية المرتبطة  فيمهارات التفكير العليا  فيضعف مستوى التالميذ
 بالرياضيات

  الرياضيات لدى تالميذ  في اإلبداعيعدم استخدام أساليب فعالة لتعليم التفكير
  االبتدائية. المرحلة 

 ( 30وقد قامت الباحثة بعمل دراسة استكشافية مقننة على عينة تكونت من )
الصالح؛ وذلك  الراعيبمدارس  االبتدائيوالثالث  الثانيتلميًذا وتلميذة بالصف 

لديهم، وتضمنت الدراسة أسئلة حول  اإلبداعيلمعرفة مستوى مهارات التفكير 
بعض مهارات  فيبعض هذه المهارات، وأشارت الدراسة إلى وجود ضعف 

 . اإلبداعيالتفكير 
  ،مما سبق ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث

 اتضحت النقاط اآلتية:
  ،عمر حسين 2018تؤكد الدراسات )أحمد عبد العزيز سعيد الحربى( ،)

( على أهمية 2017العمرى، رائد عبد الحافظ الصرايرة، طالل حمد األحمدى، 
 في، و االبتدائيةالمرحلة  فياليب تدريس حديثة لمقرر الرياضيات استخدام أس

هذا اإلطار تناولت عديد من الدراسات توظيف الكمبيوتر  والسبورة الذكية، هذه 
أثناء  فيالدراسات ركزت على تأثير هذه التكنولوجيات على سلوك المتعلم 

مانى بنت عبد )أ العلمي(، ونمو التحصيل 2012الشرح )زينب عبد هللا جواد، 
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( ومدى التواصل بين الطالب باستخدام الكمبيوتر  2011هللا الجوير، 
(Sabrina, Martin & Sandra,2012( )Golland,2011) 

  لدى تالميذ المرحلة  اإلبداعيتناولت تنمية التفكير  التيندرة الدراسات
المناهج  والكمبيوتر في، وعدم توظيف تكنولوجيا السبورة التفاعلية االبتدائية
 الدراسية.

  الرسائل والدراسات السابقة لم يتم تطبيقها على أرض  فياستخدمت  التيالبرامج
 يستفيد منها المتعلمون. عمليالواقع بشكل 

  فيتم تفعيلها بالخارج بالشكل األمثل  التيعدم اإلفادة من الدراسات األجنبية 
 المجتمع المصري.

 ة تدريب المعلمين على استخدام هذه لم تتطرق الدراسات السابقة إلى كيفي
التفاعلية،  للكمبيوتر والسبورةالتكنولوجيات من حيث معرفة البرامج المستخدمة 

 إعداد وشرح المناهج الدراسية.  فيوإمكانية تطبيقها بصورة سلسة 
  التفاعلية  والكمبيوتر والسبورةتؤكد بعض الدراسات أن التقنيات الحديثة عامة

 المشكالت.اعد في تحسين تفكير الطالب ومهارات حل خاصة يمكن أن تس
كما اتضح من عرض الدراسات السابقة الكشف عن مجموعة من الصعوبات 

التقنيات الحديثة، وقد تنوعت هذه الصعوبات  هذهتواجه استخدام وتوظيف مثل  التي
تمت فيها الدراسة، غير أنه يمكن حصر هذه الصعوبات بشكل   التيبحسب البيئة 

 :التالي فيم عا
  عملية التدريس. فيعدم إعداد البرمجيات المناسبة الستخدامها 
 .عدم تدريب الكوادر التربوية، ومنها المعلمين على استخدام هذه التقنيات 
 .نقص الكوادر التربوية المدربة على استخدام التقنيات 
  التربوية.عدم التعاون الوثيق والكافي بين مؤسسات المجتمع المختلفة والمؤسسة 
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 الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تدعيم  وعلى
التطوير التكنولوجي لمحاوالت تحسين التعليم وترقيته من خالل الممارسات 

منها تعميم تكنولوجيا التعليم الحديثة، فإن جهود البحث  والتيالتكنولوجية 
المختلفة، بمتابعة كل جديد وإخضاعه العلمي يجب أن تساير جوانب التطوير 

 منها.للبحث والتجريب والتقويم، لتحقيق أقصي استفادة 
التفاعلية"  الكمبيوتر والسبورةتوظيف التقنيات الحديثة " الحاليويحاول البحث 

. االبتدائيةلتالميذ المرحلة  اإلبداعيتدريس الرياضيات لتنمية التفكير  فيوتفعيلها 
 تجر فيها مثل هذا النوع من الدراسات. بيئة جديدة لم وهي

مادة  في اإلبداعيضعف مهارات التفكير  فيويمكن تحديد مشكلة البحث 
لذلك ظهرت الحاجة إلى توظيف  ةاالبتدائيالرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث 

العملية التعليمية  فيوالسبورة التفاعلية  الكمبيوتر،بعض المستحدثات التكنولوجيا مثل 
الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  في اإلبداعيتعليم التفكير  فيبصفة عامة، و 
 بصفة خاصة.

 البحث:أسئلة 
: اآلتياإلجابة على السؤال الرئيس  الحاليلهذه المشكلة يحاول البحث  وللتصدي

التفاعلية  الكمبيوتر والسبورة"كيف يمكن تطوير استراتيجية تعليمية قائمة على توظيف 
 ؟"االبتدائيةبمادة الرياضيات لدى تالميذ المرحلة  اإلبداعيلتنمية التفكير 

 وتفرع السؤال الرئيس إلى األسئلة الفرعية اآلتية:
 الكمبيوتر والسبورةما صورة االستراتيجية التعليمية القائمة على توظيف  .1

مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث  في اإلبداعيالتفاعلية لتنمية التفكير 
 االبتدائي؟
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 الكمبيوتر والسبورةالقائمة على توظيف  ما فاعلية االستراتيجية التعليمية .2
الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث  في اإلبداعيتنمية التفكير  فيالتفاعلية 
 ؟االبتدائي

 البحث:أهداف 
 إلى: الحاليهدف البحث 

تنمية  فيالتفاعلية  الكمبيوتر والسبورةوضع استراتيجية تعليمية مقترحة لتوظيف  .1
باستخدام نموذج التصميم  االبتدائيلدى تالميذ الصف الثالث  اإلبداعيالتفكير 
 المناسب. التعليمي

الكمبيوتر الكشف عن فاعلية االستراتيجية التعليمية القائمة على توظيف  .2
الرياضيات لدى تالميذ المرحلة  في اإلبداعيتنمية التفكير  فيالذكية  والسبورة

 .االبتدائية
 البحث:أهمية 

 :يليتتضح أهمية البحث فيما 
 الكمبيوتر والسبورةنحو توظيف  االبتدائيةومعلمات المرحلة  معلميتوجيه  .1

 التفاعلية بصورة علمية.
بصفة  االبتدائيةتوجيه مدارس المرحلة  فييمكن االستفادة من نتائج هذا البحث  .2

يمكن أن تعمل على تنمية التفكير  التيعامة لنوعية المستحدثات التكنولوجيا 
 لدى الطالب. اإلبداعي

وزارة التربية والتعليم  فيتوجيه نظر المسئولين  فييمكن االستفادة من نتائجها  .3
تحول دون توظيف تلك التقنية الحديثة، وتقديم بعض  التينحو المعوقات 
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من شأنها الحد من تلك المعوقات، وتحديد سبل  التيت والتوصيات المقترحا
 تجاوزها.

التركيز على طرق تساعد كل من المدرس والتالميذ على االستفادة القصوى من  .4
 العملية التعليمية. فيوتوظيفها  والكمبيوتر،أدوات السبورة التفاعلية 

 البحث:فروض 
( بين متوسطات رتب 0.05 ≥)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .1

درجات المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة( ورتب درجات المجموعة 
 اإلبداعيالضابطة )الطريقة السائدة( في القياس البعدي على اختبار التفكير 

 وأبعاده لصالح المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة(.
لقائمة على استخدام السبورة التفاعلية توجد فاعلية لالستراتيجية المقترحة ا .2

مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف  في اإلبداعيتنمية التفكير  والكمبيوتر في
 .االبتدائيالثالث 

  البحث:محددات 
 على: الحالياقتصر البحث 

  والسبورة التفاعلية باالستراتيجية المقترحة. الكمبيوتر،توظيف 
  الصالح. الراعيبمدارس  االبتدائيتالميذ الصف الثالث 
  االبتدائيالمحيط( بمنهج الرياضيات للصف الثالث  –وحدة الهندسة )المساحة 

 (.الثاني الدراسي)الفصل 
 البحث:منهج 

. حيث يستخدم المنهج والتجريبي فياستخدم هذا البحث كال المنهجين الوص
لتوضيح مشكلة البحث واستعراض الدراسات السابقة وبناء االستراتيجية  فيالوص
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لبيان فاعلية االستراتيجية التعليمية المقترحة  التجريبيالمقترحة، بينما يستخدم المنهج 
 .اإلبداعيتنمية التفكير  فيالتفاعلية  الكمبيوتر والسبورةالقائمة على 

 القياس:أداة 
 الرياضيات )إعداد الباحثة(. في اإلبداعياختبار التفكير 

 البحث:عينة 
 الراعيبمدارس  االبتدائيةعينة عشوائية من تالميذ الصف الثالث المرحلة 

الصالح بإدارة روض الفرج التعليمية. تقسم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى 
 تجريبية.

 البحث:إجراءات 
 فيتم االطالع على األدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع البحث واإلفادة منها  .1

 كيفية بناء أدوات البحث وتفسير النتائج.
تم تحديد األهداف التعليمية المرجو تحقيقها من توظيف هذه التكنولوجيات  .2

مجال تكنولوجيا  فيالمستحدثة، ويتم عرضها على مجموعة من المتخصصين 
 ضوء المقترحات. فيل التعديالت الالزمة التعليم، وعم

تتفق مع خصائص وطبيعة  والتي، التعليميتم اختيار أحد نماذج التصميم  .3
، والسير وفق خطواته وذلك من أجل التصور المقترح لتوظيف الحاليالبحث 

 )االستراتيجية المقترحة(.  التفاعلية الكمبيوتر والسبورة
تكنولوجيا التعليم وطرق  فيتم تحكيم االستراتيجية المقترحة بعرضها على خبراء  .4

 تدريس الرياضيات.
 .االبتدائيةتم اختيار عينة البحث من تالميذ الصف الثالث المرحلة  .5
 الرياضيات قبليًا على عينة البحث. في اإلبداعيتم تطبيق اختبار التفكير  .6
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 لضابطة والتجريبية.تم إجراء التجربة على عينة البحث ا .7
 الرياضيات بعدًيا على عينة البحث. في اإلبداعيتم تطبيق اختبار التفكير  .8
تم إجراء المعالجة اإلحصائية للنتائج للتأكد من صحة الفروض ثم يتم عرض  .9

 ضوء النظريات والدراسات المرتبطة بمتغيرات البحث. فيالنتائج وتفسيرها 
 البحث:مصطلحات 

  :Tablet Computerالكمبيوتر 
( وتعرفه بأنه " تطور Huber, 2012تتبنى الباحثة تعريف سبرينا هوبر )

خاصية الكتابة على  أن يوفر(، وأهم فارق بينهما Laptopللكمبيوتر المحمول )
بعض الموديالت، وهذا النوع )يمّكنك من  فيالشاشة بقلم خاص به أو باإلصبع 

أماكن أكثر وبأساليب جديدة(. فّعال، ومتنّقل، ومتعدد االستعماالت، ويقدم  فيالعمل 
 الكامل ألجهزة الكمبيوتر المحمول الحالية دون نقصان".  فياألداء الوظي

  :Interactive White Boardالسبورة التفاعلية 
 التيوتعرفها الباحثة بأنها " نوع خاص من السبورات البيضاء الحساسة التفاعلية 

يتم التعامل معها باللمس أو بالقلم، وتتم الكتابة عليها بطريقة إلكترونية، كما يمكن 
ال  وهياالستفادة منها بعرض ما على شاشة الكمبيوتر من تطبيقات متنوعة عليها. 

 تعمل مستقلة بل تعمل من خالل توصيلها بجهاز الكمبيوتر وجهاز عرض البيانات".
 :Strategyاالستراتيجية 

وتعرفها الباحثة بأنها "خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون شاملة 
، والتي تمثل الواقع الحقيقي لما االبتدائيومرنة ومراعية لطبيعة تالميذ الصف الثالث 

التفاعلية لتنمية التفكير  الكمبيوتر والسبورةيحدث داخل الصف وما يتطلبه توظيف 
  .بمادة الرياضيات" اإلبداعي
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  :Creative Thinking اإلبداعيالتفكير 
 االبتدائييقوم بها تالميذ الصف الثالث  التيوتعرفه الباحثة بأنه "العملية العقلية 

المساحة( بوحدة الهندسة  –للوصول إلى أفكار جديدة مرتبطة بحل مسائل )المحيط 
الدرجات وتتسم هذه الحلول بالطالقة والمرونة واألصالة، ويستدل عليها من خالل 

 الرياضيات". في اإلبداعياختبار التفكير  فييحصل عليها التالميذ  التي
 إجراءات بناء االستراتيجية التعليمية وتطبيق تجربة البحث ثانًيا:
 بناء االستراتيجية التعليمية المقترحة:  .1

هو الكشف عن فاعلية استراتيجية تعليمية مقترحة  الحاليالهدف من البحث 
مادة  في اإلبداعيتنمية التفكير  فيالتفاعلية  الكمبيوتر والسبورةقائمة على توظيف 

 الرياضيات.
برنامج أو تطبيق أو استراتيجية تعليمية يحتاج من  أين إعداد وتصميم أكما 

روط ومواصفات هذه تحدد ش التيالمصمم والمطور أن يتبع عدد من المعايير 
العتماد  األساسيالمدخل  التعليميوتعد نماذج التصميم والتطوير  االستراتيجية،

 سليم. نظري التطوير على أساس 
والتطوير لالختيار من  التعليميوعلى ذلك قامت الباحثة بمراجعة نماذج التصميم 

 .الحاليبينها النموذج األكثر مناسبة ليطبق للبحث 
لالستراتيجية مراحل  التعليميمراحل التصميم والتطوير  في ةالباحثوقد تبنت 

يوضح تلك  التاليوالشكل  ADDIE التعليميوإجراءات النموذج العام للتصميم 
 المراحل:
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 التعليميللنموذج العام للتصميم  األساسيةالمراحل ( 2شكل )
 :هيالعام لعدة اسباب  التعليميلنموذج التصميم والتطوير  الباحثةويرجع اختيار 

  .السهولة والوضوح والشمول بدرجة كبيرة 
  الحاليمرونة النموذج بشكل يسمح بالتطويع بما يتناسب البحث . 
  الحاليمراحل النموذج متناسبة مع تطبيق البحث. 
 التحليل:مرحلة  1-1

 تضمنت هذه المرحلة مجموعة من الخطوات الفرعية:
 من االستراتيجية: ( تحديد الهدف العام1
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، فالهدف العام من تعليميعمل  أي فييعد تحديد األهداف من األمور المهمة 
التفاعلية وقياس فاعليتها  الكمبيوتر والسبورةاالستراتيجية التعليمية المقترحة توظيف 

 .االبتدائيةبمادة الرياضيات لدى تالميذ المرحلة  اإلبداعيتنمية التفكير  في
  المستهدفة: ( تحديد الفئة2

 الصالح بالقاهرة. الراعيبمدرسة  االبتدائيتالميذ الصف الثالث  فيتمثلت 
 ( تقدير حاجات التالميذ التعليمية: 3

، لذلك فإن االلتفات إلى رغباته وتقدير األساسييعد التلميذ غاية التربية وهدفها 
ص نموها، اختيار المحتوى وطرائق التعليم المناسبة، لخصائ فيحاجاته يساعد 

تحقيق أهداف العملية التعليمية، ولتقدير حاجات التالميذ أفراد عينة البحث  فيويساهم 
تم اختيارها لتطبق البحث  التيالمدرسة  في، قامت الباحثة بدراسة استطالعية الحالي

وقامت أيًضا  األساسيمن التعليم  االبتدائيالصف الثالث  معلميفيها تم التواصل مع 
التعليم وقدرت حاجاتهم على النحو  فيحول استخدام السبورة التفاعلية بأخذ آراء 

 :التالي
  الفكري حاجة التالميذ إلى توفر طرق لعرض المعلومات بما يناسب مستواهم . 
  عصر التكنولوجيا والتطور  فيحاجة التالميذ إلى اإلثارة والتشويق، خاصة

 المعتاد.  التقليديبطريقة مختلفة عن التعليم  العلمي
  تلقى المواد وتعلمها باستخدام تقنية السبورة التفاعلية.  فيرغبة التالميذ 
  مقرر الرياضيات. فيمعاناة التالميذ من صعوبة فهم األفكار والمفاهيم الواردة 

  المناسب: التعليمي( اختيار المحتوى 4
للصف من مقرر الرياضيات  الثاني الدراسيتم اختيار عينة من دروس الفصل 

المساحة( نظرًا  –، وقد تم اختيار دروس )المحيط األساسيللتعليم  االبتدائيالثالث 
التمكن من مفاهيمها ومهارات حل المسائل  فييواجهها التالميذ  التيللصعوبات 
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المتعلقة بها، إضافة إلى إمكانية تدريس محتويات تلك الموضوعات بشكل جديد من 
 .اإلبداعيتنمية التفكير  فيبما يساهم  والكمبيوتر،خالل استخدام السبورة التفاعلية 

 العلمي:( تحليل المحتوى 5
يعرف تحليل المحتوى بأنه "عملية تستهدف عزل خصائص وسمات المحتوى عن 

ليمكن وصفها بوضوح واكتشاف العالقة بينها وبين بعضها البعض بعضها البعض، 
 (. 336، 1996أو بينها وبين عناصر أخرى ترتبط معها" )حمدى عطيفة، 

المحيط والمساحة( المقرر  –تم تحليل محتوى كتاب الرياضيات )وحدة الهندسة 
 الدراسيخالل العام  الثاني الدراسيبالفصل  االبتدائيعلى تالميذ الصف الثالث 

 التالية:م، وذلك وفقًا للخطوات 2020/  2019
  التحليل:تحديد وحدة 

على وحدة " الموضوع" على اعتبار أن تدريس الهندسة  الحالياعتمد البحث 
 يتطلب عرض موضوعات متكاملة على نظريات يتبعها بعض النتائج ثم تطبيقات.

  الوحدة:تحديد أهداف 
لبداية للتدريس، وهو خطوة هامة الختيار يعد تحديد األهداف بمثابة نقطة ا

الخبرات التعليمية وتصميم األنشطة، لذلك قامت الباحثة بتحديد األهداف العامة 
للوحدة، وكذلك األهداف اإلجرائية الخاصة بكل درس من دروس الوحدة مع إضافة 

 التالميذ.بعض األهداف تتحدى فكر 
 أهداف تتعلق بالمحيط:

 أن يعرف محيط الشكل. -
 مضلع بوحدات معينة. أيأن يحسب محيط  -
 شكل بالسنتيمتر. أيأن يحسب محيط  -
 أن يعرف الفرق بين محيط المربع ومحيط المستطيل. -
 أن يحل مسألة خاصة بالمحيط. -
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 الحياة العملية. فيأن يستطيع تطبيق هذا المفهوم  -
 محيط شكل. فيأن يحسب ضلع ناقص  -

 أهداف تتعلق بالمساحة:
 ساحة الشكل.أن يعرف التلميذ م -
 شكل بوحدات معينة. أيأن يحسب مساحة  -
 شكل بالسنتميتر. أيأن يحسب مساحة  -
 أن يحل مسألة خاصة بالمساحة. -
 الحياة العملية. فيأن يستطيع تطبيق هذا المفهوم  -
 أن يميز التلميذ من مفهوم المحيط ومفهوم المساحة. -
  :تحديد الهدف من التحليل 

  إلى:هدف تحليل المحتوى 
 تحديد جوانب التعلم المعرفية وتوزيعها على دروس الوحدة. -
للوحدة مع إضافة  فيضوء المحتوى المعر  فيصياغة األهداف السلوكية  -

 يمكن تضمينها للوحدة.  التيبعض األهداف لألنشطة 
إعداد األنشطة المناسبة لجوانب التعلم المعرفية المتضمنة بتلك الوحدة  -

 وضعها.تم  التيوالمناسبة لألهداف 
 اختيار الوسائل التعليمية وطرق التدريس المناسبة لتدريس ذلك المحتوى. -

هدفت عملية التحليل إلى إعداد قائمة بالمفاهيم والتعميمات والمهارات  وبالتالي
 الدراسيوالمحيط(، بالفصل  –المتضمنة بكتاب الرياضيات المقرر )وحدة المساحة 

 .تدائياالبعلى تالميذ الصف الثالث  الثاني
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  التحليل:عناصر  
 يلي:تمثلت عناصر التحليل المحتوى فيما 

مخطط أو صورة عقلية تتكون من  بأنه:هذا البحث  فيويعرف  المفهوم: -
ويتم  الرياضيات،يكتسبها التالميذ من تعلم موضوعات  التيخالل الخبرات المتتابعة 

 رمز.التعبير عنه بعبارة أو كلمة أو 
عبارة لفظية أو صيغة رمزية تربط بين  بأنه:هذا البحث  فيويعرف  التعميم: -

 المفاهيم.وتبرز فيها العالقات الترابطية بين تلك  المفاهيم،مفهومين أو أكثر من 
القدرة على أداء المهام الرياضياتية بدقة  بأنها:هذا البحث  فيوتعرف  المهارة: -

 االتقان.ومستوى عاًل من 
  المحتوى:( للتأكد من صالحية تحليل 6

بعد التأكد من ثبات التحليل تم عرض قائمة تحليل محتوى كتاب الرياضيات 
، على مجموعة االبتدائيعلى طالب الصف الثالث  الثاني الدراسيالفصل  فيالمقرر 

مجال مناهج وطرائق تدريس الرياضيات، إلبداء  فيمن المحكمين المتخصصين 
  يلي:حول ما  الرأي
التحليل بالتعريفات اإلجرائية لكل من المفهوم والتعميم والمهارة  فيااللتزام  -

 الرياضية.
 دقة الصياغة اللغوية والعلمية للمفاهيم والتعميمات والمهارات الرياضية. -

  التصميم:مرحلة  1-2
 تضمنت هذه المرحلة مجموعة من الخطوات الفرعية:

 ( تنظيم خبرات محتوى الوحدة: 1
حيث أن ترتيب  هيكما  المدرسيالكتاب  فيتم االحتفاظ بتقسيم الموضوعات 

وكل موضوع يترتب على ما قبله، وقد تم دمج األنشطة خالل  منطقيالموضوعات 
 الدروس وعقب كل درس:
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 مقدمة المحيط. -
 محيط المستطيل والمربع. -
 مقدمة المساحة. -
 مساحة المستطيل والمربع. -
 داد األدوات والوسائل التعليمية: ( تحديد طرق التدريس وإع2

تم االعتماد على استخدام طريقة االكتشاف الموجه والمناقشة، وطريقة العصف 
 تدريس موضوعات الوحدة. فيوطريقة حل المشكالت  الذهني

حيث أن هذه الطرق تعتمد على الدور النشط للتالميذ أثناء عملية التعلم وتتيح 
دى أفكارهم مما ينمى لديهم حب االستطالع، لهم فرص التعامل مع مشكالت تتح

ويتيح لهم الفرصة لتوليد بدائل متعددة واالختيار من بينها لحل تلك المشكالت. وقد تم 
 تحديد األدوات والوسائل وإعدادها قبل عملية التدريس.

 ( إعداد خطة لتقييم المتعلمين:3
أداء التالميذ واشتملت للتأكد من مدى تحقيق أهداف الوحدة تم إعداد خطة لتقييم 

 على نوعين من التقييم:
  ويهدف إلى تحديد مدى تحقيق التالميذ ألهداف موضوعات : بنائيتقييم

أسئلة شفهية وتحريرية وواجبات  فيالوحدة بغرض تحسين مسار عملية التدريس تمثل 
 منزلية.
  ويهدف إلى معرفة ما تم تحقيقه من أهداف بعد االنتهاء من : نهائيتقييم

 .البعدي اإلبداعياالختيار  فيتدريس الوحدة تمثل 
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  اإلنتاج: مرحلة 1-3
 تضمنت هذه المرحلة مجموعة من الخطوات الفرعية:

محتوى الرياضيات، وقد اختارت الباحثة وحدة المساحة  فيإعداد وحدة  -
 . االبتدائيوالمحيط المقررة على تالميذ الصف الثالث 

 إعداد دليل للمعلم، يوضح له كيفية تنفيذ هذه الوحدة. -
 عرض لما اتبعته الباحثة من إجراءات إلعداد المواد التعليمية: يليوفيما 

 ( بناء الوحدة:1
 :التاليخطوات على النحو  مر بناء الوحدة بعدة

  تم اختيار وحدة "المساحة والمحيط" لألسباب التالية:: العلمياختيار المحتوى 
تدريس تلك الوحدة وقد وجدت الباحثة أنه يمكن  فيخبرة الباحثة الشخصية  -

لتلك الوحدة. وارتباط  اإلبداعييمكن أن تنمى التفكير  التيإضافة عديد من األنشطة 
 ما تتضمنه تلك الوحدة من مفاهيم وقوانين بالمواقف الحياتية.

معظمها ال تتحدى فكر التالميذ وتكرار  فيواألنشطة  المدرسيتمارين الكتاب  -
فكرة التمرين الواحد أكثر من مرة، ومن ثم فهو يحد من تفكير التالميذ وال تشجعه 

الحل تؤدى إلى  في. وغالبًا تعتمد التمارين على طريقة وحيدة الذاتيعلى التعلم 
 المطلوب.

 التيالتمارين مفتوحة النهاية ال تتعدى سوى بعض التدريبات القليلة جدًا و  -
المحيط ال تتجاوز مستوى  فيالمساحة أو  فيتعتمد على استنتاج أشكال متساوية 

توحة النهاية من خالل أشكال حين أنه يمكن وضع العديد من التمارين مف فيالفهم 
 هندسية تتطلب التحليل والتركيب.

  :تم عرض الوحدة على مجموعة من المحكمين، للتأكد من ضبط الوحدة
 صالحيتها من حيث:
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 مدى سالمة المادة العلمية. -
 مدى مناسبة كل نشاط لتحقيق الهدف منه. -
 مدى مناسبة التقويم. -
 ( إعداد دليل المعلم:2

قامت الباحثة بعمل دليل يوضح للمعلم كيفية تنفيذ دروس الوحدة وشمل ما يأتى: 
 .ملحق
 مقدمة. -
 أهمية الوحدة. -
 إرشادات للمعلم بشأن تدريس موضوعات الوحدة. -
 للوحدة. العامةاألهداف  -
 التوزيع الزمنى لموضوعات الوحدة.  -
كية خطة درس لكل موضوع من موضوعات الوحدة يتضح بها األهداف السلو  -

الخاصة بالموضوع، وخطوات سير الدرس وطرق التدريس والوسائل الخاصة 
 بالموضوع.

االعتبار عند إعداد الصورة  فيوقد أبدى المحكمون بعض المالحظات وضعت 
النهائية للوحدة الدراسية ودليل المعلم باالستراتيجية التعليمية المقترحة، ولقد قامت 

ضوء مالحظات المحكمين، وتم التوصل  في لالزمةاالباحثة بإجراء كافة التعديالت 
للصورة النهائية لالستراتيجية التعلمية المقترحة ودليل المعلم الستخدام االستراتيجية 

 المقترحة.
  التنفيذ:مرحلة  1-4

شكل  فيتحضير الوحدة الهندسية المحيط والمساحة على السبورة التفاعلية  -
 الحاجة.صفحات واالحتفاظ بها للرجوع إليها عند 
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  الكمبيوتر.تحضير الوحدة الهندسية المحيط والمساحة على  -
 مرحلة التقويم:  1-5
 فيعلى مجموعة من المحكمين المتخصصين  اإلبداعيعرض االختبار  -

    التعليم.ومجال تكنولوجيا  الرياضيات،مجال مناهج وطرائق تدريس 
 النهائية لدليل المعلم.الصورة  -
يرونه  مناسبة أساليب التقويم ألهداف الوحدة وصالحيتها للتطبيق وما -

 ومقترحات.ضروريًا من تعديالت 
 مراحل:يتطلب تدريس الوحدة وفًقا لالستراتيجية التعليمية ثالث 

 مرحلة التحضير -
 مرحلة إعداد العرض -
 مرحلة العرض والتفاعل -
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للتخطيط لحصة باستخدام االستراتيجية المقترحة القائمة  توضيحي( رسم 1شكل )
 على السبورة التفاعلية والكمبيوتر
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 التحضير:مرحلة  أواًل:
وفيها يتم تحضير وتخطيط الدرس على ورق ثم تحديد التطبيقات المستخدمة 
إلنشاء ملخصات وبعض االيضاحات لمحتويات الدرس. وتبدأ هذه المرحلة على 

 اآلتية:ية باستخدام التطبيقات السبورة التفاعل
- iBook author pdf – pages – numbers 
- Flipping book -  google drive -  drop box 

 وفيها يتم  العرض:مرحلة إعداد  ثانيًا:
 التفاعلية.الشرح والعرض على السبورة  فيتحديد التطبيقات المناسبة  -
تحديد بعض التطبيقات لعمل الفيديوهات والعروض التعليمية الستخدامها  -

شرح الدرس وتوضيحه على الطلبة ويتم استخدام تطبيق  في لإليضاحكوسائل 
Explain Everything™ Classic  التفاعلية.على السبورة 

 والتفاعل:مرحلة العرض  ثالثًا:
 األدوات الالزمة لها.العرض على السبورة التفاعلية وتجهيز  فيالبدء  -
األسئلة واألنشطة  الكمبيوتر وبدءالتفاعل بين المدرس والطالب من خالل  -

 التطبيقات.على الدرس من خالل بعض 
 لخطوتين:وتنقسم تلك المرحلة 

خالل  الكمبيوتر منجعل الطالب يرون ما تراه أنت على شاشة  :األولىالخطوة 
 .السبورة التفاعلية

االستراتيجية حيث يحدث  فيوهذه الخطوة تعد من اهم الخطوات  :الثانيةالخطوة 
فيها التفاعل بين المدرس والطالب من خالل عدة تطبيقات تهدف انشاء االسئلة 

حيث تم  للحاسب للطالب، الحاسب للمدرسوالتدريبات واالنشطة وإرسالها من 
 ذلك: فياستخدام ثالثة تطبيقات 
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عبارة عن ساعة توقف لتعد زمن معين  CLASS Room TIMERتطبيق  :أوالً 
 العداد.لكل سؤال وتظهر على السبورة التفاعلية هذا 

يتم تثبيته على أجهزة الطالب والمدرس ومن خالل  GO CLASSتطبيق  :ثانيا
الدخول للتطبيق بشكل ما يتم التشبيك بين األجهزة الموجودة وبذلك يتم أرسال األسئلة 

يقومون بأرسال اإلجابات للمدرس من خالل ذلك  لهم من خالل المدرس والطالب
تعطى المقدرة على إنشاء عدة أسئلة بصيغ  التيالتطبيق وهو يعد من أهم التطبيقات 

 مختلفة.وطرق 
صفحة  تشبه التييعتبر من التطبيقات الحديثة  Edomodoتطبيق  ثالثًا:

 فياألسئلة و طرح  فيمع عدة مزايا كثيرة تستخدم  Facebookالتواصل االجتماعي 
ويتم استدعاء هذا التطبيق من خالل  والمدرس،التفاعل التواصلي أنشط بين الطالب 

جهاز ومع هذا التطبيق  أيخالل  من Internetمتصفح  أليالمعتادة  WAPصفحة 
استخدامه ألنه يشبه تطبيق تواصل ويجعله متشوق دائمًا  فيالممتع ال يمل الطالب 

  متابعته. في
تطبيق استراتيجية التفاعل النشط  فيوتم اختيار هذا التطبيق من هذا المنطلق 

بين المدرس والطالب وباألخص المرحلة الثالثة باالستراتيجية )مرحلة التفاعل(. حيث 
يتم فتح التطبيق والتسجيل بداخله وهنا يوجد اختيارين عند التسجيل )اختيار مدرس أم 

( ثم Student( والطالب يختار )Teacherر األول )طالب(، المدرس يقوم باالختيا
يتم تكملة التسجيل بالشكل المعتاد: االسم، الميل، كلمة السر، وبذلك الشكل يتم انشاء 

 لكل من المدرس والطالب صفحة تخصه. 
 :بالتالييقوم المدرس من خالل صفحته  المدرس:صفحة 

 أنشاء مجموعة باسم المرحلة يضم بداخلها طالب الفصل  -
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يتم إلحاق الطالب بالمجموعة من خالل كود يوجد بصفحة المجموعة المنشأة  -
يتم كتابته للطالب حيث يقومون بفتح صفحاتهم ومن خالل الصورة التالية يتم وضع 

  البرنامج.بداخل  اإللكترونيالكود لاللتحاق بالفصل 
مكتبة التطبيق كما موضح بالصورة  فيخصات للدروس يتم بعد ذلك مل -

وقت السترجاع المعلومات  أي فيالتالية، حيث يقوم الطالب بفتحها أينما وجدو 
  بالفصل.المشروحة 

 Edomodo( واجهة منصة 2شكل )
ومن خاللها يمكن أن نطرح  Quizيتم طرح األسئلة من خالل أداة تسمى  -

عدة أشكال: أسئلة متعددة االختيارات، أسئلة توصيل، أسئلة صح وخطأ،  فياألسئلة 
 أسئلة مقال.

ويمكن أيضًا وضع رسومات جاهزة والتعليق عليها من خالل الطالب وأيضًا  -
 نوع من أنواع الملفات. أيوضع 
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ومن أهم المزايا أننا نحدد إجابات األسئلة )نموذج اإلجابة مسبقًا من خالل  -
 أسئلة المتعدد والتوصيل والصح والخطأ. فيوذلك ذلك التطبيق( 

هذا التطبيق من خالل أداه  فييوجد أيضًا ألعاب تعليمية يمكن تحميلها  -
مكتبة الفصل بحيث يّطلع عليها الطالب  في وأضافتها Edomodo Spotlightتسمى

 فيتؤدى بالتالي الى تنمية مهاراتهم الرياضية واإلبداعية  التيويقوم باللعب عليها 
 المواضيع المشروحة لهم. 

لإلجابة  زمني: إعداد برنامج وهييوجد خاصية عند طرح األسئلة مهمة جدًا  -
سوف يقدم إجابة األسئلة فيه  التيعن األسئلة من خالل ميزة اختيار الوقت والتاريخ 

ألسئلة وإرسالها للطالب بتلك المواعيد الزمنية كحد أقصى. وذلك عند إعداد طرح ا
واألنشطة بداخل  المنزليالتقويم  فيبحيث ال يتعدى الطالب تلك التوقيتات، وتفيد 

 الفصل. 
شكل صور أو فيديو أو ملفات  فييمكن إرسال رساالت عامة بها مرفقات  -

، Shareوأداة  Attachللطلبة بشكل عام أو بشكل خاص من خالل أداة  مستنديه
 والمدرس أيضًا. الطلبةويمكن أيضًا إضافة تعليقات على تلك الرسائل من 

 باآلتي:يقوم الطالب من خالل صفحته  الطالب:صفحة 
أسئلة  أييستخدم عدة إمكانيات مهمة ومنها أداة جرس االشعارات عند إرسال  -

تنبيه بتلك  ظهارإبتحديثات بمكتبة الفصل بالموضوعات الجديدة يقوم  أيجديدة أو 
 الجديدة.االشعارات 

سوف  الذيصفحته بالتوقيت الزمنى  فيعند إرسال األسئلة للطالب يجدها  -
 باإلجابةيرسل فيه إجابة ذلك السؤال ويقوم بالنقر عليه ليطلع على تلك السؤال ويقوم 

  علية.
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يوجد خاصية إرسال رسائل خاصة للمدرس والطلبة فيما بينهم من خالل هذا  -
 خاص.بشكل  ءشي أيللسؤال او االستفسار عن  التطبيق
للفصل ويمكن أيضًا  العامةيوجد خاصية التعليق على المنشورات بالصفحة  -
أو التساؤل عنها  العامةمنشورات مهمة يريد أن يطرحها الطالب لالستفادة  أينشر 

 عام.بشكل 
 الشكل(:إيجاد محيط )المستهدف لالستراتيجية: من خالل الدرس  العمليالتطبيق 
 الطالب.نقوم بأنشاء صفحة المدرس وصفحة  :أوالً 
 في االبتدائييقوم المدرس بأنشاء مجموعة باسم مرحلة الصف الثالث  :ثانياً 

  الثاني.وحدة الهندسة للترم 
سوف يظهر له عند انشاء مجموعة الفصل  الذييقوم المدرس بكتابة الكود  :ثالثاً 

 اإللكتروني.وإعطاءه للطلبة ليلتحقوا بالفصل  اإللكتروني
 مكتبة الفصل  فيعدة ملخصات وتدريبات وأنشطة  بإضافةيقوم المدرس  :رابعاً 

: يتم طرح عدة أسئلة وتدريبات على الدرس )إيجاد محيط الشكل( خامساً 
 التالية:كالصورة الموضحة 

واألنشطة على الدرس : يقوم الطالب بعد أرسال لهم األسئلة والتدريبات سادساً 
 الموضحة.عليها بالصورة  باإلجابة

: يمكن للطالب االستعانة بعدة تطبيقات خارجيه للوصول لإلجابات سابعاً 
لرسم  shapeأو  الهندسيللرسم  Geometryالمرسلة لهم من خالل التطبيق مثل 

حساب بعض العمليات الحسابية  في  excel أو األبعاد.المجسمات ثالثية وثنائية 
 البيانية . والمخططات

: يمكن أيضًا من خالل تطبيقات األلعاب الرياضية الموجودة بداخل ثامناً 
سلفًا يمكن عمل أنشطة ذهنية لطالب الفصل لزيادة  Edomodoالتطبيق المشار إليه 

 الدرس المطروح عليهم. فيالتشويق واإلبداع 
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 الرياضيات في اإلبداعياختبار التفكير  القياس:أداة  بناء .2
تنمية التفكير  فينظرًا ألن البحث يهدف إلى دراسة فاعلية االستراتيجية المقترحة 

الرياضيات، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعداد اختبار لقياس التفكير  في اإلبداعي
لباحثة من عرض لما اتبعته ا يليالرياضيات )إعداد الباحثة(، وفيما  في اإلبداعي

 إجراءات إعداده:
 تحديد الهدف من االختبار: 2-1

لدى تالميذ الصف الثالث  اإلبداعييهدف االختبار إلى قياس مهارات التفكير 
تم تحديدها  التيلذا يجب أن يتضمن أسئلة رياضية تسمح بقياس القدرات  االبتدائي

 الرياضيات. فيتعريف اإلبداع  في
 االختبار:تحديد مواصفات  2-2

 يحتوي  الحالييتبناه البحث  الذيالرياضيات  فيضوء تعريف اإلبداع  في
 :يلياالختبار على مفردات تتسم بما 

 مشكالت رياضية مفتوحة النهاية تتطلب استجابات متعددة. -
 مشكالت رياضية تتطلب مطلوًبا محدًدا يمكن الوصول إليه بأكثر من طريقة. -
 بصفة عامة.عدم نمطية مفردات االختبار  -
 تحديد نوع األسئلة وصياغة مفردات االختبار: 2-3

أسئلة المقال فيذكر فايز مراد  اإلبداعييعد أنسب نوع لقياس القدرة على التفكير 
 فيأسئلة المقال مجااًل متسع لتقويم تحصيل التالميذ  في( أن 87، 1994مينا )

 المستويات المعرفية العليا، خاصة فيما يتعلق بحل المشكالت.
: سهولة األلفاظ ووضوحها ووضوح يليعند كتابة مفردات االختبار تم مراعاة ما 

كل مفردة من مفردات االختبار، وتنويع األسئلة بحيث تشمل  فيالمعطيات والمطلوب 
 الواحدة.ل لقياس القدرة يقيسها االختبار، ووضع أكثر من سؤا التيجميع القدرات 
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 صياغة تعليمات االختبار: 2-4
لبيان كيفية اإلجابة على أسئلة االختبار تم إعداد مجموعة من التعليمات 

 :يليتضمنت ما 
 ورقة اإلجابة.  فيتعريف التلميذ بمكان كتابة بياناته الشخصية  -
 استخدام ورقة خارجية. يمكنهذات الورقة وأنه  فيإعالم التالميذ بأن اإلجابة  -
 تحديد الهدف من االختبار والزمن المحدد له. -
 طريقة التصحيح وتقدير الدرجات: 2-5

الرياضيات، فإنه  فيهو قياس درجة إبداع التلميذ  الحالينظرًا ألن هدف البحث 
يصعب وضع نموذج لإلجابة، حيث أن األسئلة تحتمل إجابات متعددة، ويجب أال 

مسبق على محكات الصواب والخطأ، لذلك يمكن وضع بعض يكون هناك اتفاق 
إجابة صحيحة تصدر عن التلميذ، لذا تم  أياإلجابات الممكنة دون التقيد بها، وتقبل 

وضع نموذج إرشادًيا عند تقدير الدرجة وذلك بعد حذف اإلجابات غير الصحيحة أو 
 :اآلتيغير المتعلقة بالموقف على النحو 

 تقيس القدرة على توليد عدد كبير من الحلول والبدائل عند حل هذه  :الطالقة
األسئلة بسرعة وسهولة، ويعطى للطالب درجة عن كل عالقة يستنتجها الطالب بشرط 

 عدم تكرار الفكرة.
 تقيس القدرة على إعطاء استجابات متنوعة وحلول مختلفة لكل  :المرونة

يقدمها  التيكن قياسها بتنوع الحلول مشكلة، ويعطى للطالب درجة عن كل سؤال ويم
 التلميذ.
 التفكير وحل  فييقيس قدرة التلميذ على الخروج عن النمطية  :األصالة

المشكالت غير نمطية، وإنتاج أفكار أصيلة، ويعطى التلميذ درجة واحدة عن كل 
 استنتاج، ودرجتان إذا وصل للتعميم.
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 صدق االختبار: 2-6
صورته األولية على مجموعة من المحكمين من أساتذة  فيتم عرض االختبار 

 أسئلة االختبار من حيث: فيتعليم الرياضيات والمعلمين إلبداء آرائهم 
 تقيسها. التيمدى مناسبة كل مفردة للقدرة  -
 مدى وضوح األسئلة. -
 مدى وضوح التعليمات. -

 اآلتية:وقد اقترح الخبراء التعديالت 
 تعديل بعض الكلمات والجمل.  -
 بعض دروس الوحدة.  فييادة بعض التمارين ز  -
ضوء مالحظات  فيولقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة كافة  -

  الرياضيات. في اإلبداعيوتم التوصل للصورة النهائية الختبار التفكير  المحكمين،
 حساب متوسط زمن االختبار: 2-7

 الذيتحديد زمن االختبار على حساب متوسط الزمن  فياعتمدت الباحثة 
الرياضيات،  في اإلبداعياإلجابة على أسئلة اختبار التفكير  فيالتالميذ  يستغرقه
 فإن زمن االختبار ساعة ونصف. وبالتالي
 : اإلبداعيالختبار التفكير  ةالسيكو متريالتحقق من الكفاءة  2-8

( تلميذة من الصف 30استطالعية قوامها )ن=  تم تطبيق االختبار على عينة
الصالح للغات من غير العينة  الراعيبمدرسة القديسة مريم لراهبات  االبتدائيالثالث 

 األساسية.
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 معامل ثبات االختبار:  2-8-1
 (1جدول )تم حساب معامل الثبات لالختبار ومكوناته بعدة طرق: 

تم حساب معامل الثبات بين نصفي االختبار الكلي  النصفية:طريقة التجزئة  (أ
)المفردات الفردية، المفردات الزوجية(، بعد التصحيح من أثر التجزئة بمعادلة 

Spearman & Brown.  
: تم حساب معامل الثبات بين نصفي Guttmannجتمان طريقة معامل  (ب

 االختبار الكلي )المفردات الفردية، المفردات الزوجية(.
معامل : تم حساب  Alph - Cronbach's عامل ألفا كرونباخ طريقة م (ج

ثبات ألفا ألسئلة االختبار ألفراد عينة التطبيق االستطالعي، باستخدام معادلة ألفا 
 لكرونباخ.
الختبار التفكير  ( معامالت ثبات التجزئة النصفية وألفا لكرونباخ وجتمان1جدول )

 (30اإلبداعى )ن=

 االختبار
عدد 
 البنود

معامالت  معامالت ثبات التجزئة النصفية
ثبات 
 جتمان

معامالت 
ثبات ألفا 

 بعد التصحيح قبل التصحيح كرونباخ

الدرجة الكلية 
 لالختبار

10 0.888 0.941 0.940 0.930 

ويالحظ من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات بأسلوب التجزئة النصفية، 
( 0.941"؛ قد بلغ )"Spearman& Brownبعد التصحيح من أثر التجزئة بمعادلة 

 لالختبار؛( للدرجة الكلية 0.940لالختبار ككل. كما بلغت قيمة معامل ثبات جتمان )
( لالختبار 0.930بينما بلغت قيمة معامل الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ )

 ككل، مما يعني أن االختبار يتمتع بمعامل ثبات مرتفع ومقبول.
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 صدق االختبار:  2-8-2
تم حساب معامل صدق االختبار عن طرق قدرة االختبار على التمييز: تم 

رتب درجات المقاييس الفرعية واالختبار  حساب المقارنات الطرفية لمتوسطات ووسيط
ويتني  -الكلي، والداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطين، باستخدام اختبار مان

( 2، ويظهر جدول ) Z Mann-Whitney (U)للمقارنة بين المجموعتين المستقلتين 
نى ويتني وداللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد التي تقع أعلى وأد -قيمة مان

 من الوسيط: 
ويتني لداللة الفروق بين المتوسطات والوسيط لرتب  -(  قيمة اختبار مان2جدول )

 (30درجات المجموعات الطرفية الختبار التفكير اإلبداعى )ن=

 ن المجموعات أبعاد االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الترتب

قيمة 
Manm-
Whitney 

(Z) 

مستوى 
 الداللة

المحور األول: 
 الطالقة

 345.00 23.00 5.936 21.33 15 الفئة العليا
-4.689- 0.0001 

 120.00 8.00 3.918 9.07 15 نياالفئة الد
المحور الثانى: 

 المرونة
 342.00 22.80 5.496 19.73 15 الفئة العليا

-4.576- 0.0001 
 123.00 8.20 4.033 8.13 15 نياالفئة الد

الث: المحور الث
 االصالة

 330.00 22.00 1.014 3.20 15 الفئة العليا
-4.292- 0.0001 

 135.00 9.00 976. 67. 15 الفئة الدنيا
الدرجة الكلية 

 لالختبار
 345.00 23.00 12.279 43.73 15 الفئة العليا

-4.677- 0.0001 
 120.00 8.00 8.659 18.40 15 الفئة الدنيا

ذات داللة إحصائية بين المتوسطين عند  ويتضح من الجدول السابق وجود فروق 
( أي بين متوسطات رتب درجات مرتفعي ومنخفضي 0.0001مستوى داللة )
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جميعها دالة إحصائيًا؛ مما  ويتني-مانالدرجات لصالح المرتفعين، حيث كانت قيمة 
يعنى أن االختبار قادر على التمييز بين المجموعات الطرفية، وهذا يعتبر مؤشر على 

 مقياس.صدق ال
 االستطالعية لالستراتيجية المقترحة وأداة القياس: التجربة .3

صورته األولية على  فيتم تطبيق االستراتيجية المقترحة وأداة القياس )االختبار( 
( تلميذ من تالميذ الصف الثالث اإلبتدائى الذين لم يسبق لهم دراسة تلك الوحدة 30)

الصالح للغات، مدة التجربة ساعه ونصف أثناء  بمدرسة القديسة مريم لراهبات الراعى
اليوم الدراسى ، تم اختيار التالميذ بطريقة عشوائية وتم توزيع ورق األسئلة عليهم 

وذلك  7/12/2019بدون شرح للوحدة الهندسية ، وكان ذلك يوم السبت بتاريخ 
 بغرض:
 التعرف على مدى صالحية االستراتيجية المقترحة. -
 الختبار. حساب متوسط زمن ا -
 ثبات االختبار. -
 األساسية للبحث: التجربة .4

 التالية:بالمراحل  الحاليمرت التجربة األساسية للبحث 
 اختيار عينة البحث 4-1
 االستعداد للتجريب 4-2
 قبلياً  اإلبداعيتطبيق اختبار التفكير  4-3
 المجموعات التجريبية تكافؤ 4-4
الكمبيوتر تطبيق االستراتيجية التعليمية المقترحة القائمة على توظيف  4-5

 االبتدائية.مادة الرياضيات للمرحلة  في اإلبداعيتنمية التفكير  فيالتفاعلية  والسبورة
 بعدياً  اإلبداعيتطبيق اختبار التفكير  4-6
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 البحث:اختيار عينة  4-1
الثالث من مدرسة القديسة مريم تم اختيار مجموعة البحث من تالميذ الصف 

الصالح التابعة إلدارة روض الفرج التعليمية. ويوضح الجدول  الراعيراهبات  –للغات 
 المجموعتين التجريبية والضابطة. فيتوزيع أفراد مجموعة البحث  التالي( 3)

 ( توزيع أفراد عينة البحث3جدول )
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

التالميذعدد   15 15 
 للتجريب:االستعداد  4-2

الحجرة األولى سيتم التدريس فيها  (،تم اختيار فصلين )حجرتين دراسيتين
به سبورة بيضاء، ويتم التدريس فيه  تقليديعبارة عن فصل  وهيبالطريقة التقليدية 

 من قبل مدرس أول رياضيات.
وجود  اختالفالحجرة الثانية تم تجهيزها بنفس ظروف الفصل األول ولكن مع 

 التالميذ.مع  لوحيأجهزة كمبيوتر  ووجودهسبورة تفاعلية، 
 قبليًا: اإلبداعيتطبيق اختبار التفكير  4-3

( المساحة-قبل تدريس وحدة الهندسة )المحيط  اإلبداعيتم تطبيق اختبار التفكير 
 التفاعلية، الكمبيوتر والسبورةليمية المقترحة القائمة على توظيف باالستراتيجية التع

 لحساب تكافؤ المجموعات. 14/12/2019بتاريخ 
  التجريبية:تكافؤ المجموعات  4-4

البحث قبل تطبيق تجربة البحث قامت الباحثة  مجموعتيوللتحقق من صحة تكافؤ 
راتيجية المقترحة( ورتب رتب درجات المجموعة التجريبية )االست متوسطيبمقارنة 
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درجات المجموعة الضابطة )الطريقة السائدة( قبل تطبيق تجربة البحث، وذلك على 
 وأبعاده. اإلبداعياختبار التفكير 

للكشف عن  Mann-Whitney Testوقد استخدمت الباحثة اختبار مان ويتني 
ويوضح  ،SPSS 25داللة الفروق بين المجموعتين المستقلتين، باستخدام برنامج 

رتب درجات أفراد عينة البحث  لمتوسطي( نتائج اإلحصاء الوصفي 4الجدول )
( ورتب درجات المجموعة 15المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة( )ن= 

 اإلبداعي( للقياس القبلي على اختبار التفكير 15ن= )السائدة( الضابطة )الطريقة 
 وأبعاده.

رتب درجات المجموعتين التجريبية  لمتوسطيصفي ( قيمة اإلحصاء الو 4جدول )
 (15وأبعاده )ن= اإلبداعيالختبار التفكير  القبليوالضابطة للقياس 

 القيم اإلحصائية
 

 المتغير
 األبعاد

نوع المجموعة 
 /التجريبية 
 الضابطة

 العدد
 ن

 المتوسط
 م

االنحراف 
 المعياري 

 )ع(

 اإلبداعيالتفكير 

 البعد األول:
 الطالقة

 6.696 15.47 15 التجريبية
 9.285 14.93 15 الضابطة

 البعد الثاني:
 المرونة

 5.855 14.00 15 التجريبية
 9.180 13.87 15 الضابطة

 البعد الثالث:
 األصالة

 1.852 2.00 15 التجريبية
 1.407 1.87 15 الضابطة

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 13.469 31.47 15 التجريبية
 19.693 30.67 15 الضابطة
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ويتضح من الجدول السابق أن قيمة اإلحصاء الوصفي )المتوسطات( للتطبيق 
القبلي للمحاور والدرجة الكلية للمقياس في المجموعة التجريبية )االستراتيجية 
المقترحة( كانت متساوية تقريبًا مع التطبيق القبلي للمجموعة الضابطة )الطريقة 

، 31.47بلغت قيمة المتوسطات للمجموعة التجريبية والضابطة )التقليدية(؛ حيث 
( على التوالي؛ ولتأكد من هذه النتيجة؛ تم حساب قيمة اختبار "مان ويتني" 30.67

(Mann-Whitney Test). 
-Mann)( نتائج اإلحصاء الالبارامترى اختبار "مان ويتني" 5ويظهر جدول )

Whitney Test)  يلي:كما  
رتب درجات المجموعة التجريبية ورتب درجات  متوسطيالفروق بين  ( داللة5جدول)

 المجموعة الضابطة قبل تطبيق تجربة البحث
 (15وأبعاده )ن =  اإلبداعيوذلك على اختبار التفكير 

 ن المجموعات أبعاد االختبار
متوسط 

 الرتب
مجموع 
 الترتب

-Manmقيمة 
Whitney (Z) 

مستوى 
 الداللة

 البعد األول:
 الطالقة

 242.50 16.17 15 التجريبية
-0.417- 

0.677 
 غير دالة 222.50 14.83 15 الضابطة

 البعد الثانى:
 المرونة

 237.00 15.80 15 التجريبية
-0.188- 

0.851 
 غير دالة 228.00 15.20 15 الضابطة

 البعد الثالث:
 االصالة

 237.00 15.80 15 التجريبية
-0.198- 

0.843 
 غير دالة 228.00 15.20 15 الضابطة

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 239.00 15.93 15 التجريبية
-0.270- 

0.787 
 غير دالة 226.00 15.07 15 الضابطة
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( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات 5يتضح من جدول)
المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة( ومتوسطات رتب درجات المجموعة 
الضابطة )الطريقة التقليدية( قبل تطبيق تجربة البحث وذلك على مقياس التفكير 

مما يدل على تحقق هذا الفرض،  ومجاالته في اتجاه المجموعة التجريبية، اإلبداعي
 أي أن المجموعتين متكافئتان.

 تطبيق المعالجة التجريبية )االستراتيجية المقترحة(:  4-5
سنة خبرة(  13تم التدريس للمجموعة الضابطة من خالل زميلة )معلم فصل( )

، قامت بشرح محتوى الوحدة مع االلتزام تربوي وحاصلة على بكالوريوس هندسة ودبلوم 
 وما يحتويه من تمارين وأنشطة. المدرسيالكتاب ب

أما بالنسبة للمجموعة التجريبية: قامت الباحثة بتدريس الوحدة المعدة باستخدام 
التفاعلية بحكم عملها كمدرسة رياضيات بنفس المدرسة وذلك على  الكمبيوتر والسبورة

 :التاليالنحو 
 الكمبيوتر والسبورةتوزيع الكتاب المقرر على التالميذ جزءًا بجزء باستخدام  -

 التدريس وفق االستراتيجية المقترحة.  فيالتفاعلية 
تعتمد األنشطة على اكتشاف التلميذ للعالقات إليجاد مساحة ومحيط األشكال  -

 الهندسية المختلفة إلى شكل آخر.
لوصول للحل كانت تطبق فردية حيث تتطلب أكثر من طريقة ل التيالتمارين  -

 يقوم كل تلميذ بحل التمرين، مع قيام المعلم بمتابعتهم وتصحيح األخطاء.
نهاية كل درس يقوم كل تلميذ باإلجابة على أسئلة التقويم الخاصة  في -

 نهاية كل درس وتصحيحه. في المدرسيبالدرس وإعطاء الواجب 
 21/12/2019وحتى 14/12/2019استغرقت التجربة مدة أسبوع بداية من -
 األسبوع. فيحصص  ثمانيبواقع 

 



 
 
 

122 

 أثناء التدريس: في يليوقد الحظت الباحثة ما 
 تحسن أداء التالميذ نحو األفضل. -
 حل التمارين حيث أصبحت عندهم رغبة شديدة للتعلم. فيمبادرة التالميذ  -
 التفاعلية. الكمبيوتر والسبورةرغبة التالميذ بالتعليم عن طريق  -
 بعض التمارين. فيالتنافس الشديد بين التالميذ لتوليد أكبر قدر من الحلول  -
 إعطاء بعض الحلول لم تكن متوقعة لبعض التمارين. -
 بعديًا:تطبيق أدوات البحث  4-6

البحث وفق  لمجموعتيبعد االنتهاء من تدريس وحدة )المساحة والمحيط( 
 مجموعتياالستراتيجية التعليمية المقترحة، تم تطبيق أدوات القياس بعديًا على 

 .21/12/2019بتاريخ  اإلبداعيالبحث، حيث تم تطبيق اختبار التفكير 
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها: ثالًثا: عرض

 على:نص  الذيعلى السؤال األول  اإلجابة .1
التفاعلية  الكمبيوتر والسبورةما صورة االستراتيجية التعليمية القائمة على توظيف 

 االبتدائي؟مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث  في اإلبداعيلتنمية التفكير 
 اآلتية:وقد تم اإلجابة على هذا السؤال من خالل الخطوات 
الكمبيوتر مة على توظيف قامت الباحثة بإعداد االستراتيجية التعليمية القائ

مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف  في اإلبداعيالتفاعلية لتنمية التفكير  والسبورة
 ADDIE التعليميوفق مراحل وإجراءات النموذج العام للتصميم  االبتدائيالثالث 
Model. 

تم عرضها  المقترحة،لالستراتيجية التعليمية  المبدئيمن التصميم  االنتهاءوبعد 
مجال تكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق  فيلى مجموعة من الخبراء والمحكمين ع
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وقد تم توضيح تفاصيل بناء وتطوير  آرائهم،تدريس الرياضيات وعلم النفس إلبداء 
 الفصل الثالث الخاص بإجراءات البحث. فياالستراتيجية المقترحة 

 على:نص  الذي الثانيعلى السؤال  اإلجابة .2
التفاعلية  الكمبيوتر والسبورةما فاعلية االستراتيجية التعليمية القائمة على توظيف 

 ؟االبتدائيالرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث  في اإلبداعيتنمية التفكير  في
وقد تم اإلجابة على هذا السؤال من خالل اختبار فروض البحث وفق الخطوات 

 اآلتية:
  األول:الفرض 

 بين( 0.05≥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) أنه:وينص على 
ات رتب درجات المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة( ومتوسطات رتب متوسط

درجات المجموعة الضابطة )الطريقة السائدة( في القياس البعدي على اختبار التفكير 
 ة المقترحة(.وأبعاده لصالح المجموعة التجريبية )االستراتيجي اإلبداعي

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات رتب درجات 
المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة( ومتوسطات رتب درجات المجموعة 
الضابطة )الطريقة السائدة( بعد تطبيق تجربة البحث، وذلك على اختبار التفكير 

 وأبعاده. اإلبداعي
 Mann-Whitney Test (U) Zثة اختبار مان ويتني وقد استخدمت الباح

 . SPSS 25للكشف عن داللة الفروق بين المجموعتين المستقلتين، باستخدام برنامج 
( نتائج اإلحصاء الوصفي لمتوسطات رتب درجات المجموعة 6ويوضح الجدول )

( ورتب درجات المجموعة الضابطة 15التجريبية )االستراتيجية المقترحة( )ن= 
 وأبعاده. اإلبداعي( للقياس البعدي على اختبار التفكير 15الطريقة السائدة( )ن= )

( أن قيمة اإلحصاء الوصفي )المتوسطات( للتطبيق 6ويتضح من الجدول )
البعدي، لألبعاد والدرجة الكلية، لالختبار في المجموعة التجريبية )االستراتيجية 
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عدي في المجموعة الضابطة )الطريقة المقترحة( كانت أعلى بكثير من التطبيق الب
، 83.73السائدة(؛ حيث بلغت قيمة المتوسطات للمجموعة التجريبية والضابطة )

 ( على التوالي. 30.47
( قيمة اإلحصاء الوصفي لمتوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية 6جدول )

 (15وأبعاده )ن = اإلبداعيوالضابطة للتطبيق البعدي الختبار التفكير 
 القيم

 اإلحصائية
 المتغير

 األبعاد
نوع المجموعة 

 الضابطة/التجريبية 
 العدد

 ن
 المتوسط

 م

االنحراف 
 المعياري 

 )ع(

التفكير 
 اإلبداعى

 البعد األول:
 الطالقة

 5.780 38.13 15 المجموعة التجريبية
 9.051 14.73 15 المجموعة الضابطة

 البعد الثاني:
 المرونة

 7.245 35.73 15 المجموعة التجريبية
 8.988 13.73 15 المجموعة الضابطة

 البعد الثالث:
 األصالة

 4.926 9.87 15 المجموعة التجريبية
 1.512 2.00 15 المجموعة الضابطة

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 12.691 83.73 15 المجموعة التجريبية
 19.291 30.47 15 المجموعة الضابطة
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يبية التمثيل البيانى لمتوس ات درجات المجموعتي  الضاب ة والتجر ( 13)  ل 
للقياس البعد  الختبار التف ير اإلبداعى وأبعاد   

المجموعة الضاب ة المجموعة التجريبية
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ويظهر  ،Mann-Whitney Testلذا تم حساب قيمة اختبار "مان ويتني" 
 يلي:  " كما( نتائج اإلحصاء الالبارامترى اختبار "مان ويتني7جدول )

رتب درجات المجموعة التجريبية ورتب  متوسطيالفروق بين  ( داللة7جدول )
درجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق تجربة البحث، وذلك على اختبار التفكير 

 (15وأبعاده )ن =  اإلبداعي
أبعاد 

 االختبار
 ن المجموعات

متوسط 
 الرتب

 مجموع الرتب
-Mannقيمة 

Whitney (Z) 
مستوى 

 الداللة
 األول:البعد 

 الطالقة
 342.00 22.80 15 التجريبية

-4.552- 0.0001 
 123.00 8.20 15 الضابطة

البعد 
: الثاني

 المرونة

 339.00 22.60 15 التجريبية
-4.422- 0.0001 

 126.00 8.40 15 الضابطة

البعد 
الثالث: 
 األصالة

 334.00 22.27 15 التجريبية
-4.249- 0.0001 

 131.00 8.73 15 الضابطة

الدرجة 
الكلية 
 لالختبار

 342.50 22.83 15 التجريبية
-4.565- 0.0001 

 122.50 8.17 15 الضابطة

( 0.001جدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )اليتضح من 
فأكثر بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية )االستراتيجية المقترحة( ورتب 
درجات المجموعة الضابطة )الطريقة السائدة( بعد تطبيق تجربة البحث وذلك على 

ريبية )االستراتيجية وأبعاده في اتجاه المجموعة التج اإلبداعياختبار التفكير 
 المقترحة(، مما يدل على تحقق الفرض الثالث للبحث.
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  الثاني:الفرض 
توجد فاعلية لالستراتيجية المقترحة القائمة على توظيف السبورة  أنه:وينص على 

مادة الرياضيات لدى تالميذ  في اإلبداعيتنمية التفكير  والكمبيوتر فيالتفاعلية 
 . االبتدائيالصف الثالث 

)عزت وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفاعلية بأكثر من طريقة، منها: 
 (164-149 ،2017، هريديمحمد  في( )مصط296-297 ،2011عبد الحميد، 

 Effect Size حجم التأثير 
McGuigan's Gain Ratio  نسبة كسب ماك جويجان 

Modified Blake's Gain Ratio  نسبة كسب بالك المعدلة 
تم حساب حجم تأثير تجربة البحث على المجموعة التجريبية، فقد اعتمدت  

( أنه عند 280، 2011الباحثة في حسابه على ما أشار إليه عزت عبد الحميد )
لحساب الفرق بين متوسطي رتب  Mann-Whitneyويتني  -مان استخدام اختبار

موعة الضابطة، وحين درجات مجموعتين مستقلتين، وليكن المجموعة التجريبية والمج
تسفر النتائج عن وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات هاتين 
المجموعتين المستقلتين، فإنه يمكن معرفة قوة العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع 

ويتني،  -أو حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع عند استخدام اختبار مان
الذي  Rank Biserial Correlationالثنائي للرتب  االرتباطعامل تم استخدام م

 ُيحسب من المعادلة التالية:
r = 2(MR2- MR1)/ (n2+n1)  

 حيث:
- (r قوة العالقة عند استخدام اختبار =)االرتباط الثنائي  معامل)ويتني -مان

 للرتب(.
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- MR2.متوسط رتب المجموعة التجريبية = 
- MR1 الضابطة.= متوسط رتب المجموعة 
- n2.عدد أفراد المجموعة التجريبية = 
- n1.عدد أفراد المجموعة الضابطة = 

 ( كما يلي:rويتم تفسير)
 فيدل على عالقة ضعيفة أو حجم تأثير ضعيف. 0.4( > rإذا كان: ) -
 فيدل على عالقة متوسطة أو حجم تأثير متوسط. 0.7( > r) ≥ 0.4إذا كان:  -
 على عالقة قوية أو حجم تأثير قوي.فيدل  0.9( > r) ≥ 0.7إذا كان:  -
 فيدل على عالقة قوية جدًا أو حجم تأثير قوي جدًا. 0.9 ≤( rإذا كان: ) -

وبتطبيق المعادلة السابقة يظهر أن حجم التأثير كان قوي جدًا، حيث كانت 
(R)≥0.9  ( من التباين في المتغير % 98إلي 90أي أن المتغير المستقل يفسر )من

 (.8التابع جدول )
وأبعاده باستخدام  اإلبداعيتأثير االستراتيجية المقترحة على التفكير  ( حجم8جدول )

 (15الثنائي للرتب )ن =  االرتباطمعامل 
 حجم التأثير متوسط الرتب ن المجموعات أبعاد االختبار

 البعد األول : الطالقة
 0.97 22.80 15 التجريبية

 8.20 15 الضابطة قوي 

 البعد الثانى : المرونة
 0.95 22.60 15 التجريبية

 8.40 15 الضابطة قوي 

 األصالة الثالث:البعد 
 0.90 22.27 15 التجريبية

 8.73 15 الضابطة قوي 

 الدرجة الكلية لالختبار
 0.98 22.83 15 التجريبية

 8.17 15 الضابطة قوي 
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فاعلية االستراتيجية المقترحة موضع البحث  علىكما قامت الباحثة للتعرف 
الحالي وللتأكيد على النتائج السابقة الخاصة بفاعلية االستراتيجية المقترحة بحساب 

الكسب المعدلة  ونسبة McGuigan's Gain Ratioنسبة الكسب لماك جويجان 
 :كاآلتي Modified Blake's Gain Ratioلبليك 

McGuigan′s Gain Ratio  =
M2 −  M1

P −  M1
 

 حيث:
- M2  )متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية( 
- M1  )متوسط درجات المجموعة الضابطة( 
- P لالختبار العظمى الدرجة هي.  

األدنى الحد  أن جويجان ماك اعتبر وقد (1) إلى (0) من النسبة هذه مدى ويمتد
 .0.5 هو للقبول

 Modified Blake's Gain Ratioكما تم حساب نسبة الكسب المعدلة لبليك 
 :كاآلتي

Modified Blake′s Gain Ratio =
M2 −  M1

P −  M1
+

M2 −  M1

P
 

التفكير  فيالكسب ونسبة الكسب المعدلة لالستراتيجية المقترحة  ( نسبة9جدول )
 (15وأبعاده )ن =  اإلبداعي

 العينة

االختبار  فيمتوسط درجات الطالب 
النهاية  ككل

العظى 
 لالختبار

 نسبة الكسب
 جويجان لماك

نسبة الكسب 
 المعدلة
المجموعة  لبليك

 التجريبية
المجموعة 

 الضابطة
15 38.13 14.73 40 0.858 1.415 
15 35.73 13.73 40 0.778 1.302 
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15 9.87 2.00 20 0.562 1.054 
15 83.73 30.47 100 0.766 1.299 

فاعلية االستراتيجية المقترحة موضع البحث  (9)يتضح من الجدول السابق 
 ماك حددها التي النسبة وهي( 0.5) ≤الحالي، حيث بلغت قيمة نسبة الكسب 

، بليك حددها التي النسبة وهي( 1.2) ≤جويجان؛ أيًضا قيمة نسبة الكسب المعدلة 
-296 ،2011عزت عبد الحميد، يمكن قبولها أيًضا عند الواحد الصحيح ) التيو 

297.) 
 وتفسيرها:النتائج  مناقشة 4-1-3

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 7جدول ) فيأشارت النتائج الموضحة 
ات رتب درجات المجموعة التجريبية )االستراتيجية متوسط بين( 0.05≥عند مستوى )

المقترحة( ومتوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة )الطريقة السائدة( في القياس 
وأبعاده لصالح المجموعة التجريبية )االستراتيجية  اإلبداعيالبعدي على اختبار التفكير 

 المقترحة(.
(، إلى فاعلية لالستراتيجية 9(، )8الجداول ) فيكما كشفت النتائج الموضحة 

 اإلبداعيتنمية التفكير  والكمبيوتر فيالمقترحة القائمة على توظيف السبورة التفاعلية 
 وبحجم تأثير مرتفع. االبتدائيمادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث  في

  اآلتية:وقد ترجع هذ  النتائج إلى األسباب 
أسلوبًا جديدًا فاعاًل وجاذبًا إلنتباه  المقترحةاالستراتيجية يعد التعلم باستخدام  -

المتعلمين، لما يحتويه من ألوان وخصائص وتأثيرات، مما يساعد المعلم على تنظيم 
 (.2002الحليم حسب هللا،  األنشطة التعليمية بيسر وسهولة )محمد عبد

كما أن الجديد يثير االهتمام والفضول، ويزيد التشويق، مما دفع التالميذ  -
تعّلمن بالطريقة التقليدية وهذا يتفق مع نتائج بعض  اللواتيالندفاع نحو التعلم أكثر من ل
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( 2016، البدوي  فيالدراسات السابقة كدراسة )عصام أدريس الحسن ومحاسن مصط
 (. Onal, 2017ودراسة أونال )

التدريس يحل مشكلة المعوقات  والكمبيوتر فيوأن استخدام السبورة التفاعلية  -
، حيث أن الوظائف المتوفرة فيه تعمل على توفير بيئة مناسبة اإلبداعيئية للتفكير البي

 (.2013وجاذبة للمتعلمين تشجع على اإلبداع )حسن ظاهر بنى خالد، 
خضعت للتعلم باستخدام  التيوتفسر هذه النتيجة بأن المجموعة التجريبية  -

التعليم والتعلم حيث وجهت  عمليتي فيشاركت بطريقة فاعلة  االستراتيجية المقترحة
اهتمامها وتركيزها نحو تطبيق المهارات الجديدة واألنشطة وبذلك ُتكتسب المعلومات 

جو من المتعة، والنشاط والسرور مما يحسن عملية  فيوالمهارات بشكل أسهل وأسرع 
تهم (، وتزيد قدر 2006بين أفراد العملية التعليمية )عبدالحكيم عثمان العبادلة،  االتصال

على توليد وتقديم أكبر عدد من األفكار المتنوعة والجديدة، وبذلك يمكن إحداث تأثير 
درست  التيأذهانهم أكثر من المجموعة الضابطة  فيوتكون اتجاهات مرغوبة  إيجابي

 بالطريقة السائدة.
تعمل على زيادة دافعية الطالب  االستراتيجية المقترحةوقد يعود ذلك إلى أن  -

التفكير وهو  فيالتعلم كما يزيد قدرتهم على استخدام أساليب أكثر منطقية  فيورغبتهم 
، نظًرا اإلبداعيما يؤدى إلى زيادة المخرجات التعليمية لديهم وينمى القدرة على التفكير 

حيث االستجابات المتعددة للمواقف  االستراتيجية المقترحة تتمتع بها التي لإلمكانيات
 .اإلبداعيجوانب التفكير  وهييهم المرونة والطالقة واألصالة تنمى لد التيالمختلفة و 

والكمبيوتر القائمة على توظيف السبورة التفاعلية  االستراتيجية المقترحة جعلت -
تناسب  وبالتاليالتربوية أكثر مرونة، فالمتعلم يستطيع أن يستخدم جميع حواسه،  العملية

أنماط التعلم المختلفة لدى المتعلمين وتراعى الفروق الفردية بينهم، ويصبح التعلم أكثر 
 ثباًتا وتنظيًما لديهم. 
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)الطالقة،  اإلبداعيركزت االستراتيجية على التدريب المكثف لكل أبعاد التفكير  -
 (.المرونة، األصالة

لى طريقة شرح مشوقة تواكب حولت االستراتيجية طريقة الشرح التقليدية الجامدة إ -
 والكمبيوتر.السبورة التفاعلية  باستخدامعصر التكنولوجيا 

شجعت االستراتيجية جميع أفكار التالميذ مهما كانت جديتها مع إعطائهم الحرية  -
طرح ومناقشة أفكارهم، كما عززت االستراتيجية األفكار النادرة والجديدة  فيالكاملة 

 ة دراسية.كل حص فيوالحلول األصيلة 
اعتمدت االستراتيجية على تحقيق الفهم ذو المعنى للمفاهيم والمهارات والتعمق  -

 توضيحها من خالل إعطاء فرص أكثر للتفكير فيها. في
اعتمدت االستراتيجية على حرية التفكير وإبداء اآلراء وتقبلها لجميع األفكار  -

 المطروحة.
بها التلميذ وكانت مناسبة لحاجاته  وفرت االستراتيجية بيئة تنافسية شيقة استمتع -

 وإمكانياته.
 :وتتوافق هذ  النتيجة مع األسس النظرية التالية 

 Actionال حدثأو نظرية  Activity Theoryالنتيجة مع نظرية النشاط  هذهتتفق 
Theory الذيتركز على نظام النشاط أو الحدث  التيإحدى النظريات البنائية و  وهي 

البيئة التعليمية، لدعم عملية التعلم. والتعلم  فييقوم به المتعلم، باستخدام أدوات معينة، 
للمعرفة. )محمد  السلبيهو عملية بناء الحدث من خالل العمل، وليس من خالل التلقى 

 (.2015،44عطية خميس،
 Cognitive Efficiencyكما تتفق هذة النتيجة مع نظرية الكفاءة المعرفية للوسائط 

Theory  تعنى قدرة الوسائط على توصيل المعلومات، ودعم العمليات المعرفية  التيو
يقوم بها المتعلم، من خالل خصائصها التكنولوجية ونظام ترميزها ومعالجتها  التي

 (.2015،50للمعلومات )محمد عطية خميس،
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  يأتي ما تتفق هذ  النتيجة مع الدراسات السابقة كما: 
أضافت الدراسة الحالية استراتيجية جديدة لالستراتيجيات والطرائق والمداخل  -

أثبتت نتائجها فعالية تلك  التيتضمنها العديد من الدراسات و  التيالتدريسية المختلفة 
لدى المتعلمين لمختلف مراحل التعليم،  اإلبداعيتنمية مهارات التفكير  فياالستراتيجيات 

، في(، )المنو Thonburg, 1991( ،)Butkowski, 1995منها دراسة كل من: )
2002( ،)Williams, 2002 ،محمد الطيطى، 2004(، )بكير، 2003(، )راشد( ،)
 (.2010(، )التلبانى، 2004
تم من خاللها  التياتفقت النتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات  -

 في اإلبداعيإلى تنمية التفكير توظيف مداخل واستراتيجيات تدريسية متنوعة أدت 
(، )حسن، 2007الرياضيات بمختلف مراحل التعليم، منها دراسة كل من: )خطاب، 

 (.2011(، )عباس، 2011(، )صالح، 2010(، )خليل، 2009
(، )دعاء 1991وتتفق النتائج مع ما أشار إليه )محمود محمد السيد،  -
(، 2002حسين، الهاديعبد  )محمد، (2001(، )أحمد محمد نوبي سعيد،2001لبيب،

 في( على أن استخدام مثل هذه االستراتيجيات 2005)جمال عبد الناصر محمود، 
لدى التالميذ، وذلك من خالل حرية  اإلبداعيالتعليم يوفر بيئة ممتعة تشجع على التفكير 

التجريب وفرص االختيار واالكتشاف وحل مشكالت متنوعة، ودون أن يصاحب ذلك 
من ارتكاب األخطاء، وبما تقدمه للتالميذ من تغذية راجعة مستمرة وتعزيز  شعور بالخوف

 تعلمه الناجح بشكل مباشر.
 النتائج:تعقيب عام على 

إن الظروف المثيرة للتعلم والميسرة إلحداث التفاعالت  القول:ومما سبق يمكن 
العكس من االستراتيجيات  علىتشجيع اإلبداع وذلك  علىالمستمرة تساهم بشكل قوي 

 التقليدية.
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وخالصة ما سبق فإن االستراتيجية المقترحة القائمة على توظيف السبورة 
وذلك  اإلبداعيإثارة وتحسين وتنمية التفكير  فيأن تساعد  والكمبيوتر يمكنالتفاعلية 

أساليب عرض المادة العلمية، وما  فيالجيد والتنوع  التعليميلما يتميز به من العرض 
حيث توفر بيئة تفاعلية  والمحاكاة،تتيحه من فرص المشاركة والحوار واالكتشاف 

 نفس الوقت. فيودودة ومثيرة 
 البحث: توصيات-3

 يلي:ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج توصى الباحثة بما  في
تنمية مهارات  فيالرياضيات لالسترشاد به  لمعلميإعداد دليل متكامل  -

 .االبتدائيةلدى طالب المرحلة  اإلبداعيالتفكير 
إجراء مزيد من الدراسات والبحوث للتعرف أكثر على توظيف السبورة  -

 الرياضيات. فيتنمية اإلبداع  والكمبيوتر فيالتفاعلية 
ومعلمات الرياضيات لتدريبهم على  لمعلميضرورة إعداد برامج تدريبية  -

 أثناء الحصة الدراسية. والكمبيوتر فيفاعلية استخدام السبورة الت
ومعلمات الرياضيات لتدريبهم على  لمعلميضرورة إعداد برامج تدريبية  -

تعليم مهارات  فيباستخدام التكنولوجيا الحديثة  التفاعلياستخدام استراتيجيات التعلم 
 .االبتدائيةلتالميذ المرحلة  اإلبداعيالتفكير 
ياضيات أثناء الخدمة على توظيف المستحدثات ومعلمات الر  معلميتدريب  -

 .االبتدائيةلدى تالميذ المرحلة  اإلبداعيتنمية مهارات التفكير  فيالتكنولوجيا 
قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير وإنتاج برمجيات تعليمية ضمن معايير  -

ين وفنيين بمساعدة مبرمج االبتدائيةمادة الرياضيات للمرحلة  فيالبرمجيات التعليمية 
ومشرفين تربويين متخصصين وبتمويل من القطاعات الخاصة والمؤسسات غير 

باإلضافة إلى الجهات الحكومية، وتزويد المدارس الحكومية والخاصة بنسخ  الحكومية
 من هذه البرمجيات.
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تطوير مناهج الرياضيات وتصميمها بناء على توظيف السبورة التفاعلية  -
 ل التعليمية.المراح والكمبيوتر بكافة

 :مستقبليةبحوث  مقترحات-4
 فيضوء نتائج البحث يمكن تقديم المقترحات التالية كنواة لبحوث أخرى  في

 التعليم:مجال تكنولوجيا 
تنمية الميل نحو مادة  والكمبيوتر فيفعالية توظيف السبورة التفاعلية  -

 .االبتدائيةالرياضيات لتالميذ المرحلة 
معالجة صعوبات تعلم الرياضيات لدى  والكمبيوتر فيفعالية السبورة التفاعلية  -

 .االبتدائيتالميذ الصف السادس 
 والكمبيوتر علىبناء استراتيجية تعليمية قائمة على توظيف السبورة التفاعلية  -

 .االبتدائيالرياضيات لتالميذ مرحلة التعليم  فيبقاء أثر التعلم 
والكمبيوتر فعالية برنامج قائم على التعلم المصغر لتوظيف السبورة التفاعلية  -

 مراحل التعليم المختلفة. فيتدريس الرياضيات  في
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 بمادة الرياضيات اإلبداعياختبار التفكير 
 االبتدائيةلتالميذ المرحلة 

 تعليمات االختبار
 التلميذ: عزيزي 
 االسم:
 الفرقة:

 الفصل:
مادة الرياضيات الرجاء أتباع التعليمات  في اإلبداعيأمامك اختبار يقيس تفكيرك 

 اآلتية:
أو عدة  أجابهوضع  في اإلبداعيأقرأ السؤال وحاول أن توظف تفكيرك  .1

 السؤال.إجابات متنوعة تتناسب مع هذا 
 عليها. كإجابةسئلة دون وضع مقترحاتك سؤال من األ أيال تترك  .2
حاول أن تجيب بسرعة على كل سؤال حيث ان هناك وقت محدد إلنجاز  .3

 تجاوزها.إجابة األسئلة ال يمكن 
االجابة الصحيحة  هييمكنك أم تتوقع أنها  لإلجاباتمقترحات  أيأكتب  .4

 حرج.خوف أو  أيوذلك يجب أن تؤديه بكل ثقة وثبات وبدون 
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