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كتسابالتفكير االبتكاري و  مهارات نشطة العملية في تدريس الفيزياء على تنميةاستخدام ال  أثر  ا 
 ردن ساسي في ال الصف العاشر ال الباتالمفاهيم العلمية لدى ط

 *رضى علي الصوص

 ملخص:
في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير  ةدراسة إلى تقصي أثر استخدام االنشطة العمليال هدفت

كتساببتكاري و اإل الدراسة من  عينةحيث تكونت ، المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر ا 
من العام الدراسي لدراسي الثاني للفصل ا ( طالبة في مدرسة الجوفة الثانوية للبنات44)

الدراسة وتطبيقها على عينة الدراسة القصدية وزعت عشوائيا على  يتم إعداد أدات .5102/5102
وجود  وخلصت إلى عدد من النتائج أبرزها ضابطة واألخرى تجريبية. المدرسة إحداهماشعبتين في 

داء المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام طريقة أ داللة إحصائية بين متوسط ذات قو فر 
اإلختبارين القبلي والبعدي ة والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة في نشطة العلمياأل

فروق ذات داللة  كما أظهرت الدراسة وجود اإلبتكاري لصالح المجموعة التجريبية. التفكير لمهارات
اإلختبارين القبلي في والمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية  أداءإحصائية بين متوسطات 

 المجموعة التجريبية. النتائج لصالح وكانت الطلبة للمفاهيم العلمية، إكتسابلمستوى ي والبعد
المفاهيم العلمية وتنمية التفكير  إكتسابنشطة العملية ودورها في باستخدام األ دراسةأوصت الو 
 .بتكاري في تدريس الفيزياءاإل

  .ري، المفاهيم العلميةاألنشطة العملية، مهارات التفكير اإلبتكا الكلمات المفتاحية:
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The effect of the use of practical activities in teaching physics on the 

development of innovative thinking skills and the acquisition of 

scientific concepts among the students of the tenth grade in Jordan 

Rida Ali Alsous* 
Abstract:  

The study aimed to investigate the effect of the use of practical 

activities in teaching physics on the development of innovative thinking and 

acquisition of scientific concepts among the students of the tenth grade. The 

study sample consisted of (44) students in Al Jufa secondary school for girls 

for the second semester of the academic year 2015/2016. The study tools 

and its application to the sample of the study were distributed randomly to 

two divisions in the school, one of which was experimental and the other 

control. A number of results were found, most notably the existence of 

statistically significant differences between the mean performances of the 

experimental group studied using the method of scientific activities and the 

control group that is taught in the usual way in the pre and remote testing of 

innovative thinking skills for the experimental group. The study also 

showed statistically significant differences between the experimental and 

control group performance averages in the pre and post-test tests for the 

level of student acquisition of the scientific concepts. The results were in 

favor of the experimental group in the control group. The study 

recommended the use of practical activities and their role in acquiring 

scientific concepts and the development of innovative thinking in the 

teaching of physics. 

Keywords: practical activities, innovative thinking skills, scientific 

concepts. 
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 المقدمة:
العملية التعليمية التعلمية عملية تكاملية الينفصل فيها الجانب النظري عن الجانب العملي عد ت  

بين الجانب العقلي المعرفي والجوانب  ةالبد من الموازن ةوفاعل ةولكي تكون الحصيلة متوازن
ع فيه ثورة التقدم وعصر اليوم هو عصر علم وفكر وابداع تتسار  جتماعية.واإل ةنفعالية والجسمياإل

 تتزايد يوما بعد يوم. ةهميأكافة ويكتسب الجانب التطبيقي للمعرفة  ةالعلمي في مجاالت الحيا
 ةوفي الوقت الحاضر يتفرد العالم بالتطور العلمي والتكنولوجي الكبير في جميع مجاالت الحيا

نفجار جيه وقد ادى ذلك اإللما اوجدته الثورة العلمية والتكنولو  ةوفي مختلف ميادين العلوم نتيج
لى إساليبها وبالتالي أو  ةلى تغير جذري في انماط الحياإومانتج عنه من اكتشافات علمية هائلة 

ى إل ةضافت تلك التطورات العلميأمن التطور والتقدم وقد  مزيدلى إظهور مشكالت يحتاج حلها 
ه تزداد كما ونوعا يوما بعد يوم وهذه الحصيل فاهيم العلميةمن الم ةبشرية حصيله ضخملالحضارة ا

(Abu Tayeh, 2007, p:14.)    
فالتطورات الحضارية أثرت على األساليب المستخدمة في التدريس، إلختيار الطرق المناسبة 

أكثر إثارة وتشويقًا  النشاطبمعنى أنه كلما كان الطلبة في الصف العاشر،  فيلما لها من تأثير 
على تبسيط المفاهيم  مقدرةهم و ميولهم كانت أكثر نجاحًا و مقدراتو  طلبةبخصائص نمو ال اً مرتبطو 

 إكتسابهتمام بإلا البد منساسي لتعلم العلوم، و ألبناء المفاهيم المحور ا ي عد، لذا الجديدة العلمية
ساسي في مساعدة المتعلمين على تذكر ما يتعلموه، وتعد ألالمفاهيم بصورة صحيحة لدورها ا طالبال

من  مزيدساسي في المنهج المدرسي، لذا ينبغي بذل ألستقصاء اإلمن أدوات التفكير و االمفاهيم 
 .(Al ostath,&  Matar, 2001, p:63هذه المفاهيم وتنميتها لدى الطلبة ) هتمام إلى تشكيلإلا

يتوافر فيها التي بشرية القوى ال فالتغير السريع في األساليب المستخدمة في التدريس وتطور
ستعداد للمستقبل. ونظرًا لكون نتباه والفهم واإلبقدر ما يتوافر فيها اإل والتكنولوجيالعلمي التخصص 

تشكل قاعدة للهرم التعليمي، فإن التي شكل أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب، و ي الصف العاشر
فهم مشكالت مهمة التدريس فيها يجب أن تزود الطالب بذلك النوع من الخبرات التي ال تمكنهم من 

ومواجهة مشكالته المجهولة. وهذا ها وتفسير اليوم فحسب، بل مساعدتهم على إدراك مؤشرات الغد 
الطالب في التوصل إلى و ق التدريس التي يستخدمها المعلم ائيمكن أن يتحقق إذا ساعدت طر 

بنفسه يحتاج فوصول الطالب إلى المعلومات ونتائجها  المعلومات بنفسه وهيأته ألن يتوقع التغيير،
كتسابإلى التجربة، والتجربة بحاجة إلى النشاط المحفز للوصول إلى النتائج و  الخبرات وتطوير  ا 
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المشكالت التي يثيرها التغيير  بتكاريًا تجاهوايتصرفوا منطقيًا  بأن يسهملدى الطلبة، فذلك  الذات
 .,p:75-76)5102  (Salamat يتعرضون لهاو 

العمل ف ،في تعليم العلوم وتعلمها أيتجز  ال ءاً لعملية والتطبيقية جز نشطة ااألونظرًا لذلك تعد 
على  ة تعملنشطة العملياألف ،المعملي هو القلب النابض في تدريس العلوم بمراحل التعليم المختلفه

شباع حاجاتهم وتحقيق ا  المعلومات والمهارات العلمية والعقلية والعملية وتنمية القيم و  طالبال إكتساب
 (.(Zytoon, 2010, p: 45العلوم هداف تدريس أ معظم

التي يجب على األنظمة التربوية توجيه عناية خاصة  مقدراتالبتكاري من أهم ويعد التفكير اإل
بها لكي تجيد هذه األنظمة أداء الدور المنوط بها في عالم اليوم، هذا العالم الذي يتميز بكثرة 

زدياد حدة التنافس والصراع بين الدول من ا  د والمجتمعات، و التحديات والمشكالت التي يعايشها األفرا
 ثبات الوجود.ا  أجل البقاء و 

وهنا يجب على األنظمة التربوية صوغ توجهات مستقبلية في مناهجها التربوية وأهمها التخلي  
والتوجه نحو  الطلبةالمعلومات وتخزينها في عقول  إكتسابعن السياسات التعليمية القائمة على 

 التفكير عند الطالب. مقدراتية تنم
العالم، وهي إذا ما  بلدانمن المواد التي يرتكز عليها أي نظام تربوي في كل الفيزياء ومادة 

الفيزياء مجااًل  تعد إذ، أحسن اإلعداد لها وتدريسها تعد ميدانًا خصبًا لتنمية التفكير عند الطالب
 عصر في الفيزياء. فبتكاريا يشجع على التفكير اإلطالق العنان للخيال مما  ثارة التفكير و واسعًا إل

 وتأكيد ومتطلباته، العصر هذا خصائص لمواكبة مستمراً  وتطويراً  كبيراً  اهتمامالقى ت والتقنية العلم
 الطلبة مستوى ومعرفة الفيزياء مادة ومحتوى معرفة الطبيعة: وهي الفيزياء تدريس أدبيات

 وتعليمهاها ساليبأو  العلمية المعرفة تنفيذ طرائق ومعرفة نية،والوجدا والجسمية العقلية وخصائصهم
 العلمية المشاهدات بعرض ابتداء فيها تقدم متتالية تعليمية مراحل عبر الفيزياء تدرس إذ. للطالب
 التخصص مجاالت إلىى ثم ومن الفيزياء، مبادئ إلى تدريجيا المتعلم ينتقل تم المبتدئ للمتعلم
 .(Abdel Salam, 2001, p:5) المختلفة

(، والتي تبين مستوى Azzouz, 2008وبالنظر إلى نتائج عدد من الدراسات كدراسة أجراها )
من العوامل كإستراتيجيات  عديدتدني التحصيل العلمي في مادة الفيزياء، يمكن أن تعود إلى 

ف مهارات التفكير التدريس المتبعة التي يغلب عليها الطابع التقليدي، فمن المفيد التوجه نحو توظي
كتساباإلبتكاري و  المفاهيم العلمية في تدريس الطلبة مادة الفيزياء، لذلك تسعى هذه الدراسة إلى  ا 
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كتسابنشطة العملية في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير االبتكاري و أثر استخدام األالكشف عن   ا 
 .ساسيالصف العاشر األ الباتالمفاهيم العلمية لدى ط

 واسئلتها:لدراسة مشكلة ا
متزايدة من قبل  شكاوىبإن هناك لطلبة الصف العاشر لوحظ  مدرسة فيزياءمن خالل العمل ك

 ،األنشطة العملية الواردة في منهاج مادة الفيزياء جميعمعلمي الفيزياء تتلخص في صعوبة تنفيذ 
الواردة  ألنشطة العمليةلوالتي تتمحور حول عدم تطبيق المتزايدة من قبل الطلبة ى الشكاو  فضاًل عن

فية وليس في المنهاج، كإكتفاء المعلم بالعرض التقليدي للمادة، كإعطاء الحصة داخل الغرفة الص
ني تطبيق األنشطة من غير إشراك الطلبة في تنفيذها، مما يؤدي إلى تدفي مختبر الفيزياء، أو 
مما يؤدي إلى تدني  تكاري لديهنالمفاهيم العلمية وضعف التفكير االب إكتسابمستوى الطالبات في 

مستوى التحصيل بشكل عام، وتجدر اإلشارة هنا إلى تدريس التحصيل من خالل اإلختبارات الدولية 
الطلبة  لفي تحسين التعليم والتعلم لمادة العلوم وذلك من خالل توفير بيانات عن تحصي تسهمالتي 

مدرسية مختلفة، وبهذا الصدد فقد احتلت  في أنظمة تربوية متباينة وممارسات تدريسية في بيئات
 &,Abu Labdeh)( من بين الدول المشاركة في اإلختبارات الدولية للتحصيل52األردن المرتبة )

Tuwaisi,& Hamed,& Ababneh, 2011-Al)األسباب مجتمعة ولدت رغبة حقيقية  ، فهذه
  للقيام بهذه الدراسة.

المفاهيم العلمية  إكتسابنشطة العملية ودورها في من أهمية األ نطالقاً ا  وفي ضوء ما سبق و 
( 2018Kharabsha ,كما ورد في دراسة ) ،هاموتعل   بتكاري في تعليم العلومتنمية التفكير اإلو 

تتناسب مع التي من التجارب واألنشطة العملية  اً عديدتتضمن  العلوم والفيزياء خصوصاً وكون مادة 
أصبح محور العملية  فالطالب ،ي العملية التعليمية التعلميةف الطالبالتوجه الحديث لتفعيل دور 

حصيل الطلبة في في تسة حول أثر التفكير اإلبتكاري ار د، فالنتائج التي توصلت لها هذه الالتعليمية
ولما  ،الدراسة الميدانية وأهمية تطبيق األنشطة من قبل الطالبات بناء هذه بأهمية اسهممادة العلوم، 

كتساببتكاري لديهن و التفكير اإل فير له من أثر كبي هن المفاهيم العلمية الصحيحة جاءت هذه ا 
بتكاري نشطة العملية في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير اإلأثر استخدام األ إلىالدراسة للتعرف 

كتسابو  لذلك تسعى إلى اإلجابة  .في األردن العلمية لدى طالبات الصف العاشر االساسي مفاهيمال ا 
 :اآلتيةن األسئلة ع
 التجريبية المجموعتين أداء ( بين متوسطα=12,1وجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )يهل  .0
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والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة  ةنشطة العمليستخدام طريقة األإالتي تدرس ب
 مقدرةصالة والواألالتفكير اإلبتكاري "الطالقة والمرونة  مقدراتوالبعدي لالقبلي  ختبارفي اإل

  ؟“اإلبتكارية الكلية
 عتين( بين متوسطات تحصيل المجمو α=12,1وجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )يهل  .5

والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة  ةشطة العملينالتجريبية التي تدرس باستخدام طريقة األ
للمفاهيم  الباتالط إكتسابتوى ختبار البعدي بالنسبة لمسختبار القبلي واإلالمعتادة في اإل

 ؟العلمية
 :أهدف الدراسة
بتكاري أثر طريقة االنشطة العلمية في تنمية التفكير اإل إلىهذه الدراسة إلى التعرف  هدفت

 عند مستويات الطالقة والمرونة واألصالة ،ردنفي األ في مادة الفيزياء لدى طالبات الصف العاشر
لى التعرف و  المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف  إكتسابشطة العلمية في نأثر طريقة األ إلىا 

 االردن.في  في مادة الفيزياء العاشر
 الدراسة: ةهميأ

التدريس الحديثة في تعليم ق ائلطر هذه الدراسة أهميتها من األهمية النظرية والتطبيقية  تستمد
 :يأتيما  العلوم ويمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة من خالل

 لنظرية:الهمية ا
التفكير  مهارات نشطة العملية في تدريس الفيزياء على تنميةاستخدام األالكشف عن أثر  .0

كتساباالبتكاري و   .الباتالمفاهيم العلمية لدى ط ا 
  تسليط الضوء على طرائق تدريس جديدة لمادة الفيزياء.  .5
كتساببيان مدى تأثير األنشطة العملية ومهارات التفكير اإلبتكاري و  .2  فياهيم العلمية المف ا 

 تحصيل الطالبات.
على –تكمن أهمية هذه الدراسة بعدم وجود دراسات جمعت بين هذه المتغبرات في دراسة واحدة  .4

 .-حد علم الباحثة
 الهمية التطبيقية:

نشطة العملية وكيفية ممارستها من اجل مساعدة على طريقة األ توفير الفرصة إلطالع المعلم .0
 .اهيم العلمية وتنمية التفكير االبتكاريالمف إكتسابالطلبة على 
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 .خرى مماثلة في تخصصات مختلفةألدراسات  حافزاً  قد تكون هذه الدراسة  .5
 إكتسابندرة الدراسات التي تناولت هذه الطريقة في تطوير تكمن أهمية هذه الدراسة في   .2

  المفاهيم العلمية في مادة الفيزياء.
 .ج والمؤلفين والباحثين في تطوير كتب الفيزياءقد يفيد البحث القائمين على المناهو  .4
إلى أهمية تنمية التفكير اإلبتكاري  لفت نظر الخبراء والمتخصصين والموجهين ومعلمي الفيزياء .2

 .من خالل تدريس مادة الفيزياء
 حدود الدراسة ومحدداتها:
 باآلتي: تتحدد نتائج الدراسة

في مديرية الشونة الجنوبية على طالبات الصف  : طبقت هذه الدراسةالحدود المكانية والزمانيه
 .5102/5102العاشر في مدرسة الجوفه الثانوية الشامله للبنات في الفصل الدراسي الثاني 

قتصار هذه الدراسة على شعبتين من طالبات الصف العاشر، الشعبة ا: الحدود البشرية
، ودرست أفراد الشعبة الضابطة ةة العملينشطدرست أفرادها بالطريقة القائمة على األ التيالتجريبية 

 عتيادية.بالطريقة األ
: اقتصرت هذه الدراسة على المفاهيم العلمية الواردة في الفصل الثالث من موضوعيةالحدود ال

 والتي عنوانها )المجال المغناطيسي( من كتاب الفيزياء. وحدة الكهرمغناطيسية(
لعينة وطبيعة اختيارها وأداة الدراسة وخصائصها يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة على حجم ا

 وثبات.السيكومترية من صدق 
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية:

  رف ع  : العمليةالنشطةAl-Fatlawy, 2006, p: 88))  مجموعة  أنهاباألنشطة العلمية
ألهداف األعمال التي يقوم بها الطلبة داخل الصف الدراسي أو خارجه من أجل تحقيق ا

لديهم، وتدريبهم  أسلوب التفكير العلمي واإلبداعي لدى الطلبة وتنميةالبحث  وتعزيز المنشودة،
 .بتكارعلى اإلبداع واإل لمساعدتهمأنماط السلوك العلمي والتطبيقي على 

في الفصل الثالث من وحدة الكهرمغناطيسية  : األنشطة المقررة والواردةأنهاب وتعرف إجرائيا
 .ي( من كتاب الفيزياء للصف العاشرلمغناطيس)المجال ا
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 ة التي يواجهها بهدف عديديتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات  ةذهني ةعملي :بتكارياإل التفكير
صيال أنتاج جديد يحقق حال إو أستيعاب عناصر الموقف من اجل الوصول الى فهم جديد أ

 (. Saadeh,2009يعيش فيه ) يلذو للمجتمع اأكتشاف شيء ذي قيمه بالنسبة له إو أ ةلمشكل
 ستخدام إب عليها الطالبة حصلتمجموع الدرجة التي : بأنه يا  التفكير اإلبتكاري إجرائ ويعرف

في ة اختبار تورانس للتفكير االبتكاري بصورته اللفظية والتي تعبر عن مجموع درجات الطالب
 ابعاد الطالقه والمرونة واالصالة.

 المفاهيم العلمية إكتساب :( 02اورد كل من Felah& Al-Zaky,2007, pp ) أن التحصيل
جهد علمي يحقق للفرد من خالل الممارسات التعليمية والدراسية والتدريبية في نطاق  العلمي هو

مجال تعليمي مما يحقق مدى اإلستفادة التي جناها المتعلم من الدروس والتوجيهات التعليمية 
للقياس عن طريق درجات  ايمكن إخضاعهلمقررة عليه، والتي والتربوية والتدريبية المعطاة أو ا

 اختبار أو تقديرات المعلمين أو كليهما معا.
عليها الطالبات على أختبار  حصلت: بأنها العالمة التي وتعرف المفاهيم العلمية إجرائيا  

 التحصيل.
 والدراسات السابقة: اإلطار النظري
 اإلطار النظري:

للنقد القاسي من أساتذة الجامعات بعد  (0521)في عام أمريكا  تعرضت مناهج العلوم في
على تفوق العلوم الروسية وقد سارعت  مهماً  اً مؤشر  ي عدإطالق القمر السوفيتي سبوتنك والذي 

الواليات المتحدة األمريكية إلى علمائها تجمعهم وتحثهم على النظر في تطوير مناهج العلوم 
عادة صياغتها،  ولهذا نشطت الجهود في أمريكا في أواخر الخمسينيات للنهوض والرياضيات وا 
مليون  (001) ةمنفصل لتطوير مناهج العلوم بتكلفمشروع  (22)بمناهج العلوم وظهور أكثر من 

 .(Hassan, 2002) دوالر
التي توصلت  أهمية األنشطة من خالل النتائج (Ibrahim,(2014 إبراهيموقد اكدت دراسة 

أن معظم الطالب من  إلى اشارت إذ، ى طلبة الصف العاشر في محافظة القنيطرة الدراسة عل اليها
الصف العاشر قد كان لدهيم تقدم في المجاالت المعرفية تعزى إلستخدام األنشطة في العملية 
التعليمية، مقارنة بغيرهم ممن لم يقوموا بأداء أي نوع من األنشطة، كما أن األنشطة المدرسية قد 

فع مستوى التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لدى طلبة الصف العاشر ت في ر اسهم
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 األساسي.
عما كانت عليه في السابق؛ لما تتسم به طبيعة  طرأ تغير كبير على فلسفة التدريس حديثاً  لقد

ها هذه المرحلة من سرعة التغير والتطور التكنولوجي، بحيث أصبحت تقوم على عدة مرتكزات من
تهيئة الطالب لممارسة عمليات ومهارات فكرية ويدوية مختلفة من أجل رفع سوية التفكير عند الطلبة 

تاحة هم العقلية، مقدراتوتنمية   ر.أكبر لهم لممارسة مهارات التفكي ةفرص )Qaitit, 2012(وا 
               :                             لقد مر النشاط المدرسي خالل تطوره بمراحل أربع هي

كان عدد األنشطة قليل، وكان ينظر إلى النشاط على أنه  :التهميش وعدم اإلهتماممرحلة  .1
جانب ترفيهي غير عقلي، ال ينبغي أن يهتم به المعلم كثيرًا فالمعلم يجب عليه التركيز على 

 لمادة العلمية التي يقوم بتدريسها.ا
سة قيام الطلبة بأي أنشطة، وقد يعود هذا : عارضت إدارة المدر الشديدة مرحلة المعارضة .2

د يتهد في يسهم، السلوك كرد فعل لما حدث من إنتشار كبير لألنشطة وتنوعها وازدياد عددها
الجو األكاديمي وهي عبارة عن وسائل إلبعاد التالميذ عن مهمتهم األساسية والمتمثلة في 

وزيادة في اإلقبال عليها من قبل ذلك مع زيادة في عدد النشاطات  )تزامنالتحصيل العلمي. 
 (.التالميذ

م : ويعود قبول إدارة المدرسة لممارسة الطلبة لألنشطة، من خالل إيمانهالرضا والقبولمرحلة   .3
ساب المهارات واإلتجاهات ونمو تكًا من المزايا والفوائد، كاكثير بأن هذه األنشطة تعطي الطلبة 

 الشخصية ككل.
ر النظريات التربوية من مرحلة االهتمام بالمعلومات إلى مرحلة كان لتطو  :مرحلة االهتمام  .4

قيمة  االنشاط ذ ع د   فقداالهتمام بالنمو الشامل للتالميذ يمثل مرحلة اإلهتمام بالنشاط المدرسي. 
على  خالل ما يقدمه من خبرات، وبناء منوتكوينها نمو شخصية التلميذ  فيتربوية وله تأثير 

من تلك األنشطة في المناهج  عديدالتعليم عن طريق الممارسة وأدمجت ذلك إزداد االهتمام ب
 . (Mqbl, 2011, pp: 21) الدراسية

نشطة الطالبية في كسب الخبرات همية األأبحاث العلمية على وقد اكدت نتائج الدرسات واأل
كل من  سةفي بناء جميع الجوانب العقلية والنفسية والبدنية درا اسهامهاالمتنوعة لدى الطلبة و 

(Toyokawa & Toyokawa, 2002)  برنامج في يدرسونيابانيًا طالبًا  (84)التي أجريت على 
 كانت الالمنهجية األنشطة في المشاركة أن الدراسة وجدت ،المتحدة الواليات في أشهر 01 لمدة
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 واألنشطة ناألكاديميي من المستمدة والفوائد العامة، الحياة عن الطالب برضا إيجابي بشكل مرتبطة
م 0555. كما بينت دراسة كل من رتشارد واليزابيث عام األكاديمية المشاركة ومستويات الالمنهجية،

(Richard & Elizabeth,1999)  طالبا في السنة األخيرة من الدراسة  (505)التي أجريت على
األكاديمي أو تمنع من المشاركة في األنشطة أن المشاركة في النشاط الرياضي ال تعوق النجاح 

جتماعية، من أجل تمنية  الطالبية األخرى. فالمدرسة مسؤولة عن تهيئة بيئة تعليمية وثقافية وا 
 (.Klesse, 2004هم )مقدراتالشخصية المبتكرة لدى الطلبة جميعهم بال إستثناء، أو تمييز بين 

 الدراسات السابقة:
ن األنشطة العملية وقد تنوعت الوسائل المستخدمة في تلك من الدراسات ع عديدأجريت 

عرض بعض من الدراسات السابقة المشابهة  وفيما يأتيفي نتائجها  البحوث ولكنها اتفقت تقريباً 
 للدراسة الحالية من حيث الهدف والوسائل المستخدمة وكانت كالتالي:

 العلمية األنشطة ستخداما أثر ىإل عرفالتإلى  (Ibrahim(2014,إبراهيمهدفت دراسة اجراها 
 عينة فـي الطلبة عدد وبلغ والبيئة، األحياء لمادة العلمية للمفاهيم العاشر الصف طلبة تحصيل في

وقد  ،في المدارس التابعة لمحافظة القنيطرة العاشر الصف طلبة من وطالبة طالباً ( 041) الدراسـة
)استكشاف األحياء( وفق األنشطة العلمية، تصميم دروس الوحدة األولى استخدمت هذه الدراسة 

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود فرق بـين  .مقياس تحصيل المفاهيم العلمية
على اختبار تحصيل المفاهيم العلمية عند مستويات المجال  المجموعتين التجريبية والضابطة،

وعة التجريبية التي درست باستخدام األنشطة المعرفي كافة؛ يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجم
وجود فرق بـين تحـصيل طلبـة المجموعة التجريبية )الذكور واإلناث(، وتحصيل طلبة  .العلمية

المجموعة الضابطة )الـذكور واإلناث(، عند كل من مستوى التذك ر والفهم والتطبيق والتحليل 
 .عة التجريبية )الذكور واإلناث(والتركيب والتقـويم، كل على حدة، ولصالح المجمو 

أثر استخدام دورة التعلم في إلى إلى التعرف هدفت  ( دراسةSufiani,2010أعد السفياني )
بتكاري لدى طالب الصف األول تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير اإل فيتدريس الفيزياء 

ول الثـانوي موزعين عـلى ( طالب من طالب الصف األ011تكونت عينة الدراسة من )و  .الثانوي
لقياس تحصيل الطالب في  اختبار تحصيليعد مدرسـتين مـن مـدارس محافظـة الطـائف. وقـد أ  

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  إلى نتـائج الدراسـة وقد توصلتفصلي خواص المادة والحرارة. 
د مسـتوى )التـذكر، والفهـم، والتطبيـق، المجمـوعتين التجريبيـة والضابطة في التحصيل الدراسي عنـ
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والمجمـوع الكـلي( لصـالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة في التفكير االبتكاري عنـد مهـارة )الطالقـة، والمرونـة، واألصـالة، 

 .ح المجموعة التجريبيةوالتفاصـيل، والمجمـوع الكـلي( لصـال
هدفت إلى استقصاء فاعلية األنشطة العلمية في  ةدراس (Azzouz,2008)عزوز ى أجر و 
التفكير االبتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة. تكونت عينة  مقدراتتنمية 

اختبار  تخدمسوقد أ  ( سنوات بمكة المكرمة، 2-2( طفاًل من أطفال الروضة )41الدراسة من )
من  اً لذكاء أطفال ما قبل الروضة. أظهرت النتائج عدد A-Zللتفكير االبتكاري واختبار  مهماً أبرا

 النتائج منها فاعلية األنشطة العلمية في تنمية التفكير االبتكاري عند أطفال الروضة.
بيـة إلـى قيـاس أثـر برنـامج مقتـرح فـي التر  ((Abdul Hamid,2008عبدالحميددوهـدفت دراسـة 

بعـض  إكتسـابفـي  فاعليتـهالعلمية استخدام أسلوب التعلم التعاوني وبعض األنشـطة العلميـة، وقيـاس 
الثـاني(، تكونــت  ىأطفـال الروضــة )المسـتو  ىالمفـاهيم العلميـة وتنميــة بعـض المهـارات االجتماعيــة لـد

ريـاض األطفـال الثـاني( بمدرسـة اللغـات ل ىمن أطفال الروضة )المسـتو  ( طفالً 54عينة الدراسة من )
ستخدمت الباحثـة أ (.5112/ 5112) بمدينة سوهاج خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

ستخدام أسلوب التعاوني وبعض األنشطة العلميـة ألطفـال الروضـة إبرنامج مقترح في التربية العلمية ب
، وبطاقـة مالحظـة بعـض بعض المفـاهيم العلميـة إكتسابختبار تحصيلي لقياس ا  الثاني(، و  ى)المستو 

فاعليـــة هـــذا البرنـــامج فـــي تحصـــيل طلبـــة عينـــة الدراســـة،  أنأظهـــرت النتـــائج و جتماعيـــة. المهـــارات اإل
 وتنمية المهارات اإلجتماعية.

دراســـة هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن أثـــر تعلـــم العلـــوم باألنشـــطة  ((Ahmed,2006 وأجـــرى احمـــد
تجاهـاتهم نحـو العلـم. تكونـت عينـة العلمية اإلستقصائية في فهم الطلبة للمفاهيم العلم يـة ومعتقـداتهم وا 

( شعب، من أربع 2( طالبًا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي انتظموا في )220الدراسة من )
مـــدارس تابعـــة لوكالـــة الغـــوث الدوليـــة فـــي عمـــان إختيـــر مـــن كـــل مدرســـة شـــعبتان، إحـــداهما ضـــابطة 

عتياديــة واألنشـطة اإلستقصـائية عشـوائيا. وأظهـرت النتــائج والثانيـة تجريبيـة وزعتـا علـى المعـالجتين اإل
تفــوق طريقــة األنشــطة اإلستقصــائية علــى الطريقــة االعتياديــة فــي فهــم الطلبــة للمفــاهيم العلميــة وزادت 
نسبة البنائية في معتقدات الطلبة اإلبستمولوجية عن العلم، ولكن لم يكن لها أثر في إتجاهات الطلبـة 

 نحو العلم.
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أثـر اإلشـتراك  إلـىهـدفت إلـى التعـرف فقـد  ( (Powell & Peet, 2002سـة بـول وبيـتأمـا درا
ســتخدم أ  فــي األنشــطة خــارج المدرســة والتحصــيل الدراســي للطلبــة مــن األســر ذوي الــدخل المــنخفض و 

الصــف األول مــن أســر  طــالبمــن  طالبــاً  (21)طبقــت الدراســة علــى  إذالمــنهج الوصــفي التحليلــي، 
ــة للحصــول علــى البيانــات  ا  يل دراســي مــنخفض و ذات دخــل مــنخفض وبتحصــ ســتخدام أســلوب المقابل

وتوصل البحث إلى وجود عالقة بين تكرار المشاركة في األنشطة الالصفية ومستوى التحصيل فكلما 
زاد تكــرار المشــاركة فــي األنشــطة الالصــفية مــن المســتوى المتوســط إلــى المســتوى العــالي ارتــبط ذلــك 

ذلك تـم التوصـل إلـى أن األنشـطة اللغويـة مـن أكثـر األنشـطة  فضاًل عن  بنقصان في درجات الطلبة
شتراك فـي األنشـطة اللغويـة لمـدة أطـول مـن الـزمن في التحصيل مع مراعاة العوامل السابقة فاإل تأثيراً 

 .ترافق مع معدل أعلى  في الدرجات ولصالح الذكور وعلى نحو مميز
 التعقيب على الدراسات السابقة:

 ه:أوجه الشب
تناولــت بعــض الدارســات الســابقة عالقــة األنشــطة المدرســية بالتحصــيل الدراســي وتنميــة التفكيــر 

كتســاباالبتكــاري و   التــي Azzouz,2008)) دراســة أخــرى مثــلتربويــة  وبمجــاالت المفــاهيم العلميــة ا 
 Abdul) أمـــا بالنســـبة لدراســـة .األنشـــطة العلميـــة دراســـتها لفاعليـــةاتفقـــت مـــع الدراســـة الحاليـــة فـــي 

Hamid,2008) فــي بعــض المتغيــرات كقيــاس أثــر األنشــطة العلميــة مــع الدراســة الحاليــة  فقــد اتفقــت
كتســابو  فقـــد أتفقــت مــع الدراســـة الحاليــة فـــي  (Ibrahim(2014, دراســةو  .بعــض المفـــاهيم العلميــة ا 

الدراسة  واتفقت ، كما أنها اتفقت مع الدراسة الحالية في عينة الدراسة.العلمية األنشطةتمحورها حول 
أما بالنسبة  .هومهارات بتكاريالتفكير اإل( فكالهما قام على دراسة Sufiani,2010الحالية مع دراسة )

أثــر  علــى دراســة االدراســتين قامتــ اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة بــأن كلتــا( فقــد Ahmed,2006لدراســة )
فـة أثـر اإلشـتراك فـي معر  ( إلـى(Powell & Peet,2002وبيـت بولدراسـه العلميـة. تناولـتاألنشـطة 

 وهذا ما اتفقت به مع الدراسة الحالية.األنشطة خارج المدرسة 
 أوجه اإلختالف:

نشطة العملية األاختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها جمعت بين متغيرات 
كتسابالتفكير االبتكاري و  مهارات تنميةو  قة، كما أن دون غيرها من الدراسات الساب المفاهيم العلمية ا 

إجراء الدراسة، فإختيار طالبات الصف  وفيالدراسة الحالية اختلفت مع الدراسات السابقة في العينة 
 .الجوفة الثانوية للبناتالعاشر من مدرسة 
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-الباحثةفي حدود علم  – يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة من أهم ما
نشطة العملية في تدريس أثر استخدام األالتي تناولت موضوع ات الدراسهذه الدراسة من أوائل  تعد

كتسابالتفكير االبتكاري و  مهارات الفيزياء على تنمية ختيارها عينة من المفاهيم العلمية ا   الباتط، وا 
 .ردنفي األ ي في مدرسة الجوفةساسالصف العاشر األ

طة التربوية والعملية والعلمية ستعراض الدراسات السابقة أن األنشإوتوصلت الباحثة من خالل 
كانت عينة الدراسات السابقة و  الصفية والالصفية هي قضية مهمة في العملية التعليمية التعلمية.

جنبية أما عينة الدراسة الحالية فهي من طلبة الصف العاشر في أمسحوبة من بيئات عربية و 
 االردن.

 :الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة:

ستخدام األنشطة العملية في تدريس إأثر ستقصاء شبه التجريبي إل ج البحثمنه إعتماد تم
كتسابالفيزياء على تنمية التفكير اإلبتكاري و   كالعاشر، ولذلالصف  الباتالمفاهيم العلمية لدى ط ا 

تجريبية، لتكون األولى ضابطة والثانية  وتم توزيع الشبعتين عشوائياً ختيار العينة بصورة قصدية إتم 
تجريبية والتي الالثانية  ةاإلعتيادية، والمجموعتم تدريسها بالطريقة  المجموعة الضابطة والتي ىولاأل

 .تدريس الفيزياءتم تدريسها بالطريقة القائمةعلى األنشطة العملية في 
 الدراسة: عينة

( طالبة من طالبات الصف العاشر في مدرسة الجوفة الثانوية 44)من الدراسة  عينة تتكون
بصورة قصدية، وتم  نختيارهإاملة للبنات في مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية، وتم الش

 توزيع الشعبتين عشوائيًا شعبة لتكون ضابطة وشعبة لتكون تجريبية.
 الدراسة من: اتاتكونت أد: الدراسة اتاأد
 .ولى: اإلختبار التحصيليداة ال ال

ألداء لمبحث الفيزياء لكل من الصف امعايير ومؤشرات  يلمن دلتم اإلستعانة بفقرات وقد 
ليقيس تحصيل  ( (Labadi & Jitawi,2009ألغراض هذه الدراسة العاشر والثاني الثانوي العلمي

ختبار في تألف اإل وقدالطالبات في وحدة الكهرباء والمغناطيسية )فصل المجال المغناطيسي( 
 ختبار وفقاً كل فقرة متبوعة بأربعة بدائل وقد تم إعداد اإل( فقرة موضوعية 25صورته النهائية من )

 :اآلتيةللخطوات 
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ستخرجت المفاهيم العلمية األساسية الواردة أحللت الوحدة المراد تدريسها )المجال المغناطيسي( و  .أ
 فيها.

واحد منها يمثل  ،متبوعة بأربعة بدائلفقرة ( 25ختبار بصورته األولية وكان يتكون من )أعد اإل .ب
جدول مواصفات  تم تنظيمعتمد تصنيف بلوم لمستويات األسئلة، وقد أ إذ اإلجابة الصحيحة

 .(1الملحق )ختبار للمساعدة في بناء هذا اإل
 صدق الداة:

تم التحقق من صدق محتوى أدوات الدراسة من خالل عرضها على عدد من المحكمين من 
تم الطلب منهم  فقدأعضاء الهيئة التدريسية ذوي اإلختصاص والخبرة في اإلرشاد النفسي والتربوي، 

الحكم على كل فقرة من فقرات األدوات من حيث الوضوح، وسالمة الصياغة اللغوية، ومدى إنتمائها 
جراء التعديالت إلى  المجال الذي صنفت تحته، وبناء على مالحظاتهم تم إعادة صياغة الفقرات وا 

 آراء المحكمين حول صدق المحتوى دلياًل على صدق أدوات الدراسة. وع د تالمطلوبة، كما 
 :ثبات االختبار

عادة التطبيق على عينة إ تم التحقق من ثبات طالعية ستإختبار المفاهيم من خالل التطبيق وا 
ومن ثم حساب معامل الثبات بواسطة  ،من خارج عينة الدراسة مرتين بفارق أسبوعين من الزمن

ختبار التحصيلي ستخراج معاملي الصعوبة والتمييز لفقرات اإلإتم  وكذلك ،معادلة كرونباخ الفا
0,86-) بينما تراوحت قيمة معامل التمييز ما بين ،طالبة (30)بالنسبة لعينة أولية مؤلفة من 

( معامالت 4)الملحق ويبين هاوتمييز  وهي قيم تعكس مستوى مناسب من صعوبة الفقرات (0,33
 ختبار المفاهيم العلمية.إالصعوبة والتمييز لفقرات 

 ختبار تورانس للتفكير اإلبتكاري بصورته اللفظية.إ الداة الثانية:
عربية إلختبار تورانس كما وردت بعد اإلطالع على األدب التربوي تم اإلطالع على الترجمة ال

بغرض الحصول على  ،( وتم تبنيه كما هو دون تعديل(Suliaman & Abu Hattab, 1971في 
ختبار من ستة وتكون اإل ة،صالضمن مهارات الطالقة والمرونة واألالباتدرجة التفكير اإلبتكاري للط

الزمن  عن فضالً سبع دقائق  ةختبارات الستجابة عن كل هذه اإلتتطلب اإل إذ ،ةختبارات فرعيإ
 ختبارات هي:ختبار وهذه اإلزم لتعليمات اإلالآل
 .سئلةول: توجيه الختبار ال اإل

التي ينبغي أن و  ،األسئلة التي تعتقد أنها ذات عالقة بالصورة السابقة ةكتاب الباتطلب من الط
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ئلة التي يمكن أن تحصل ال تطرح األسو  ،ما يحدث في الصورة السابقة معرفة يستطعنها حتى نسألي
 على إجابات عنها بمجرد النظر إلى الصورة.

 .سبابختبار الثاني: تخمين الاإل
كتابه كل ما تستطيع أن تقد ره من أسباب ممكنة للحدث الذي تعبر عنه  كل طالبة طلب من
كل ما  يتبكأ) ،أن تذكر أسبابًا سبقت وقوع الحدث مباشرة أو بفترة طويلة هايمكنو  ،الصورة السابقة

 فمجال التخمين واسع(. ينتستطيع
 .تخمين النتائج ختبار الثالث:اإل

كتابة كل ما تستطيع أن تقد ره من نتائج ممكنة للحدث الذي تعبر عنه  كل طالبةطلب من 
كل ما  )أكتبيبعيدة المدى أيضًا النتائج المباشرة والنتائج  أن تذكر هايمكنو  ،السابقة الصورة
 التخمين واسع(.فمجال  ينتستطيع

 .نتاجختبار الرابع: تحسين اإل اإل
 وهي من النوع الذي يمكن ،شكل دمية الفيل المحشوة بالقطن أدناه كل طالبةعرض على 

في جميع الطرق  يفكر (، g 250) ووزنها حوالي (cm 15)طولها  ،شراءه من السوق بمبلغ بسيط
ال  ،ل األطفال أكثر متعة وسرورًا وهم يلعبون بهاحتى تجع ،الذكية وغير العادية المثيرة لتغيير اللعبة

قائمة التغييرات المقترحة في الصفحة الموجودة  يكتبأو  ،فيها يبتكلفة التغييرات التي تفكر  يتهتم
 تحت الشكل.

 .ستعماالت غير الشائعةختبار الخامس: اإلاإل
رغة )من المعروف ستعماالت غير الشائعة للعلب الفاكتابة قائمة من اإل كل طالبةطلب من 

ستعماالت أنها تستعمل في كثير من اإل من رغمعلى ال ،أن الناس يلقون بعلب الصفيح الفارغة
 ،ستعماالت غير الشائعةفيه من هذه اإل يأن تفكر  يفي هذه الصفحة كل ما تستطيع يكتبأ ،المفيدة

ن العلب كما أي عدد مي يمكنك أن تستخدم ،تفكيرك في عدد معين من هذه العلب يوال تحدد
كل تفكيرك  يركز  ،يتها أو سمعت عنها من قبلأستعماالت التي ر تفكيرك في اإل يوال توقف ئين،تشا

 تعماالت الجديدة وغير الشائعة لهذه العلب(.سفي اإل
 .نأفترض إختبار السادس: اإل

تخيل موقف مستحيل الحدوث )أمامك اآلن موقف من غير الممكن  كل طالبةطلب من 
فتراض سيعطيك الفرصة وهذا اإل ،حدوث مثل هكذا موقف يكن عليك أن تفترضول ،حدوثه
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في كل األمور المثيرة التي يمكن أن تحدث إذا تحقق هذا الموقف الذي من  يستخدام خيالك لتفكر إل
 المستحيل حدوثه(.

فما الذي يمكن أن  ،أن السحب مربوطة بحبال تتدلى منها إلى األرض يتخيل الموقف:
ها وذلك في يب على هذا الوضع كما تتخيلتجميع األفكار والتخمينات التي تتر  يبكتأيحدث؟ 

 الصفحة أسفلها.
 تم قياسها كما ياتي: فقدصاله ما مهارات التفكير اإلبتكاري فهي: الطالقة والمرونة واألأ

 دقائق. (7) في زمن مقداره ةستجيب لها الطالبتستجابات الصحيحة التي بعدد اإل الطالقة:
عطيها الطالبات خالل وقت مقداره تستجابات التي تقاس بعدد الفئات المختلفة لإل مرونة:ال

 دقائق مع مالحظة ما ياتي: (7)
هتمام اليتغير في جميع و اإلأن المرونة ولى التعطى درجة مرونة ألجابة األاإل -

 تجاهات.اإل
 هتمام.و اإلأتجاه ذا تغير اإلإ تكون درجة المرونة صفراً  -
 جابات تدور حول فكرة واحدة.ذا كانت اإلإدرجة واحدة  ةالبخذ الطتأ -
خالل وقت مقداره  ةعطيها الطالبتجابات الجديدة وغير المالوفة التي تقاس بعدد اإل صالة:ال

وذلك  (3,2,1,0) درجة وفقخرين ستجابة المفحوصين اآلإدقائق وذلك في ضوء تكرارها على  (7)
 كما ياتي:
 .(0) عالمة تاخذ (%9) كل فكرة تكررت بنسبة -
 (.1تاخذ عالمة ) (%6- %8) كل فكرة تكررت بنسبة -
 (.2تاخذ عالمة ) (%2- %5) كل فكرة تكررت بنسبة -
 .(3تاخذ عالمة )( %5) قل منأكل فكرة تكررت بنسبة  -
 الدراسة:إجراءات 

 اآلتية: القيام باإلجراءاتتم 
الفصل الثالث من  لة في موضوع "المجال المغناطيسي"تحليل محتوى المادة التعليمية المتمث .0

وحدة الكهرمغناطيسية من الكتاب المدرسي المقرر للصف العاشر لمادة الفيزياء في المدارس 
 (.2015 / 2016) الحكومية في األردن للفصل الدراسي الثاني

 .ختبار تحصيليإإعداد  .5
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 .يةختبار تورانس للتفكير اإلبتكاري بصورته اللفظإتبني  .2
 إجراءات الصدق والثبات لألداتين.ب القيام .4
 اداتيلتطبيق  ،ذن رسمي من مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبيةإالحصول على  .2

 .(7ملحق ) الدراسة
 تطبيق األداتين قبل البدء بالتجربة على مجموعتي الدراسة. .2
 نتهاء من التجريبة.تطبيق األداتين بعد اإل .1
 حليلها للوصول إلى النتائج.جمع البيانات وت .2

 متغيرات الدراسة 
 عتيادية(.، الطريقة اإلاألنشطة العمليةطريقة التدريس ولها مستويان ) المتغير المستقل: .0
 التفكير اإلبتكاري.تنمية و  ،المفاهيم العلمية إكتساب التابعة:المغيرات  .5

 :المعالجة اإلحصائية
 سئلة الدراسة.ألإلجابة عن  اآلتيةئية ستخدمت في هذه الدراسة المعالجات اإلحصاأ  
 نحرافات المعيارية.المتوسطات الحسابية واإل .0
 (.ANCOVAتحليل التباين األحادي المصاحب ) .5

 ومناقشتها: نتائج الدراسة
الدراسة وجمع  يداتالت إليها الدراسة بعد تطبيق للنتائج التي توص في هذا الفصل عرض تم

ستخدام األنشطة العملية في تدريس الفيزياء إراسة إلى تقصي أثر البيانات وتحليلها، إذ هدفت الد
كتسابو  )إختبار تورانس( على تنمية التفكير اإلبتكاري الصف العاشر  الباتالمفاهيم العلمية لدى ط ا 

 .ساسي في االردناأل
هل يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص ) وال :أ

(0.05=α) أداء المجموعتين التجريبية التي تدرس بإستخدام طريقة األنشطة العملية  بين متوسط
التفكير  مقدراتالقبلي والبعدي ل والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة في اإلختبار

  ؟“ةاإلبتكارية الكلي مقدرةصالة وال"الطالقة والمرونة واأل)إختبار تورانس( بحسب  اإلبتكاري
توجد فروق دالة إحصائيًا  ال نصت فرضية الدراسة على أنه" :إختبار الفرضية األولى :ثانيا  

أداء المجموعة التجريبية التي تدرس بإستخدام طريقة  بين متوسطات (α=0.05)عند مستوى 
عدي األنشطة العلمية، والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة في اإلختبار القبلي والب



 رضى علي الصوص                                                      .....     نشطة العمليةأثر استخدام األ

622 

اإلبتكارية  مقدرة"الطالقة والمرونة واألصالة وال )إختبار تورانس(التفكير اإلبتكاري حسب  مقدراتل
 الكلية".

نحرافات تم  إيجاد المتوسطات الحسابية واإل وللتحقق من صحة أو رفض هذه الفرضية
( يبي ن 1والجدول )ختبار التحصيلي، المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في اإل

 ذلك.
اإلبتكاري  للتفكير نساتور  ختبارإالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الداء افراد الدراسة على  (1جدول )ال

 تبعا لطريقة التدريس
مهارات التفكير 

 العدد طريقة التدريس اإلبتكاري
 بعدي قبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

 5.25 21.21 2.52 02.20 55 األنشطة العملية الطالقة
 02.01 54.21 51.54 01.52 55 التقليدية

 02.45 22.24 02.22 22.22 55 األنشطة العملية المرونة
 1.20 02.22 00.52 04.52 55 التقليدية

 2.25 2.52 00.55 4.55 55 األنشطة العملية االصالة
 1.55 52.52 1.21 55.01 55 التقليدية

 55.41 12.2 24.22 22.22 55 األنشطة العملية المجموع الكلي
 51.22 22.45 25.05 22.2 55 التقليدية

طالبات المجموعة التجريبية ( أن هناك فروقًا ظاهرية بين متوسط درجات 0الجدول ) يبي ن
ي تدريس الفيزياء في تنمية التفكير ستخدام األنشطة العملية فإالتي درست بالطريقة )القائمة على 

هذه الفروق  توكان اإلعتيادية(وطالبات المجموعة الضابطة التي درست )بالطريقة  ،اإلبتكاري(
ستخدام إالمجموعة التجريبية، ولمعرفة إن كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية، تم  طالباتلصالح 

 .ختبار( نتائج اإل5الجدول )، ويبي ن (MANOVA)تعددختبـار تحليل التباين المإ
طالبات المجموعة التجريبية التي  للفروق في درجات (Manova)تعدد تحليل التباين الم (2الجدول)

 بالطريقة )القائمة على استخدام النشطة العملية في تدريس الفيزياء في تنمية التفكير اإلبتكاري درست
 التي درست )بالطريقة االعتيادية(( وطالبات المجموعة الضابطة بحسب إختبار تورانس

مهارة التفكير 
 اإلبتكاري

مصدر 
 التباين

مجموع 
متوسط  درجة الحرية المربعات

 المربعات
قييمة ف 
 مستوى الداللة المحسوبة

 الطالقة
 1.111 5.20 245.02 0 0100.11 المجموعة
   90.11 51 4222.211 الخطا
    56 9971.159 الكلي

 المرونة
 0.001 8.558 338.4751 1 697.672 المجموعة
   41.26 51 2089.106 الخطا
    56 3860.735 الكلي
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مهارة التفكير 
 اإلبتكاري

مصدر 
 التباين

مجموع 
متوسط  درجة الحرية المربعات

 المربعات
قييمة ف 
 مستوى الداللة المحسوبة

 االصالة
 0.005 5.842 190.233 1 381.654 المجموعة
   30.104 51 1670.500 الخطا
    56 2879.883 الكلي

    1 42122.22 الكلي االختبار الكلي
لمهارة الطالقة على إختبار التفكير اإلبتكاري تبعًا  ( أن قيمة )ف( بالنسبة5يبي ن الجدول )

( مما يؤكد على وجود فروق 0,000)( وبمستوى داللة =9,31لمتغير األنشطة العملية قد بلغت )
ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة األنشطة العملية في الفيزياء للصف العاشر االساسي، أما بالنسبة 

بتكاري )لتورانس( تبعًا لمتغير األنشطة العملية فإن قيمة ف بلغت للمرونة على إختبار التفكير اإل
( مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0,001)= ( وبمستوى داللة8,558)

كما أن قيمة )ف( بالنسبة  متوسطات األداء تعزى لألنشطة العملية لمادة الفيزياء للصف العاشر،
( مما يدل 0,005)( وبمستوى داللة =5,842ير اإلبتكاري بلغت )لمهارة األصاله على إختبار التفك

على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لألنشطة العملية لمادة الفيزياء للصف العاشر، وبهذه 
النتائج تم رفض الفرضية الصفرية والتي نصت على أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

ة التفكير اإلبتكاري لطالبات الصف العاشر في مادة الفيزياء تعزى ( في تنميα≤0,05)مستوى الداللة
 لألنشطة العملية.

داء مجموعات ستخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ألإجل معرفة عائدية الفروق تم أومن 
 .( يوضح ذلك2لالنشطة العملية والجدول ) ختبار التفكير اإلبتكاري تبعاً إالدراسة على 

سطات الحسسابية المعدلة لداء مجموعات الدراسة على إختبار التفكير اإلبتكاري ( المتو 3جدول )ال
 )لتورانس( تبعا  لألنشطة العملية.

 الخطا المعياري المتوسط الحسابي المجموعة المهارة
 5.25 55.2 الضابطة الطالقة

 5.55 21.14 التجريبية
 0.25 04.22 الضابطة المرونة

 0.45 24.2 التجريبية
 0.21 4.50 الضابطة االصالة

 0.22 2.02 التجريبية
 2.50 40.21 الضابطة الدرجة الكلية

 2.00 10 التجريبية
فراد المجموعة التجريبية الذين تعلموا ن المتوسط الحسابي المعدل ألأإلى  (2)الجدول  أشار
غ المتوسط الحسابي بل ( في حين71ستخدام األنشطة العملية على الدرجة الكلية بلغ )إمن خالل 
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 .(41,37) فراد المجموعة الضابطةالمعدل أل
هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى والذي نصه ) النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ثانيا :

(0,05=α)  بين متوسطات تحصيل المجموعة التجريبية، التي تدرس بإستخدام طريقة األنشطة
ي تدرس بالطريقة المعتادة في اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي العمليه، والمجموعة الضابطة الت

 الطالبات للمفاهيم العلمية؟ إكتساببالنسبة لمستوى 
يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  الإختبار صحة الفرضية الثانية التي نصها " ثالثا :

(0,05=α) م طريقة األنشطة بين متوسطات تحصيل المجموعتين التجريبية التي تدرس بإستخدا
العملية، والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة في اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي 

تم  وللتحقق من صحة أو رفض هذه الفرضية .الطالبات للمفاهيم العلمية" إكتساببالنسبة لمستوى 
مجموعتين التجريبية والضابطة في إيجاد المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات أفراد ال

 ( يبي ن ذلك.4اإلختبار التحصيلي، والجدول )
 ي درستطالبات المجموعة التجريبية الت نحرافات المعيارية لدرجاتالمتوسطات الحسابية واإل  (4)الجدول

ات المفاهيم العلمية( وطالب إكتسابالقائمة على النشطة العملية في تدريس الفيزياء في بالطريقة )
 عتيادية(.المجموعة الضابطة التي درست )بالطريقة اإل

 المعياري االنحراف حجم العينة الحسابي المتوسط االختبار مجموعة

 تجريبية
 3.22 55 02.55 قبلي
 2.10 55 25.21 بعدي
 2.22 44 51.502 المجموع

 ضابطة
 2.11 55 16.05 قبلي
 2.01 55 02.05 بعدي
 2.15 44 02.122 المجموع

 2.05 44 02.24 قبلي المجموع
 2.51 44 51.21 بعدي

طالبات المجموعة التجريبية ( أن هناك فروقًا ظاهرية بين متوسط درجات 4الجدول ) يبي ن
درست بالطريقة )القائمة على األنشطة العملية( وطالبات المجموعة الضابطة التي  التي درست

المجموعة التجريبية، ولمعرفة إن كانت هذه  طالباتق لصالح هذه الفرو  توكان اإلعتيادية(بالطريقة )
ويبي ن  (ANCOVA)صاحبختبـار تحليل التباين المإستخدام إالفروق ذات داللة إحصائية، تم 

 ختبار.( نتائج اإل5الجدول )
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طالبات المجموعة التجريبية التي ال للفروق في درجات (ANCOVA)صاحب تحليل التباين الم (5الجدول)
المفاهيم العلمية( وطالبات  إكتساببالطريقة )القائمة على النشطة العملية في تدريس الفيزياء في  ستدر 

 .عتيادية(المجموعة الضابطة التي درست )بالطريقة اإل
 مجموع مصدر التباين

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 مستوى الداللة ف المربعات

 *1.111 67.371 521.1 1 521.1 صاحبالمتغير القبلي الم
 *1.111 252.024 5455.01 1 5455.01 الطريقة
 44 00040250. المجموع 2.22 12 552.01 الخطأ

( وهي أقل من 0.000( بقيمة إحتمالية )625,154( أن قيمة )ف( بلغت )6ي ن الجدول )بي
هناك فروقًا ذات مما يشير إلى أن هذه الفروق دالة إحصائيًا، وبالتالي فإن  (0.05القيمة المحددة )

طالبات المجموعة التجريبية التي في التحصيل بين  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة
القائمة على األنشطة العملية في تدريس الفيزياء( وطالبات المجموعة الضابطة ) بالطريقة درست

ترفض الفرضية التي تنص  ولصالح المجموعة التجريبية، وبالتالي التي درست )بالطريقة اإلعتيادية(
بين متوسطات تحصيل المجموعة  (α=0.05)توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  العلى "

التجريبية التي تدرس بإستخدام طريقة األنشطة العمليه والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة 
 الطالبات للمفاهيم العلمية". إكتسابالمعتادة في اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي بالنسبة لمستوى 

 الفصل الخامس
إذ هدفت  مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ووضع التوصيات تمت في هذا الفصلو 

أثر استخدام األنشطة العملية في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير  هذه الدراسة إلى تقصي
كتساباإلبتكاري و   .ساسي في االردنف العاشر األالص الباتالمفاهيم العلمية لدى ط ا 

 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الول
بين متوسطات  (α≤0.05)هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى والذي ينص على:

تحصيل المجموعة التجريبية التي تدرس بإستخدام طريقة األنشطة العمليه والمجموعة الضابطة التي 
التفكير اإلبتكاري "الطالقة والمرونة  مقدراتوالبعدي لالقبلي  ختبارتدرس بالطريقة المعتادة في اإل

 ؟“اإلبتكارية الكلية  مقدرةواألصالة وال
 :ولالنتائج المتعلقة بالسؤال ال 

بين مجموعتي الدراسة  (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى) يالنتائج وجود فرق ذ أظهرت
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من خالل إستخدام األنشطة العملية في الدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية التي تم تدريسها 
 .إلختبار التفكير اإلبتكاري

ستخدام األنشطة العملية تؤثر إيجابيًا في تنمية إوهذه النتيجة تعني أن طريقة تدريس الفيزياء ب
ن تدريس أ تفسير هذه النتائج إلى ما يلي: ويعزى التفكير اإلبتكاري لدى طالبات الصف العاشر

سهم في تكوين بيئة مثيرة للتفكير وتبادل الخبرات أموعه التجريبية من خالل األنشطة العملية قد المج
 ،لوفةأجابات بصورة غير ممن الحرية في البحث عن اإل نها تعطي قدراً أفكار الجديدة كما وطرح األ
اإلبداعي ة  قدراتمالكتشاف إعلى مواجهة مشكالت الحياة اليومي ة وتسهم في  الطالبة مقدرةوتزيد من 

يساعد على مواجهة  وتنميتها ةكتشاف مهارات التفكير العليا لدى الطالبإ ضافهأ وتنميتها يهالد
 اوميوله اهمقدراتختيار النشاط الذي يناسب إب ةقوم كل طالبتحيث  ،الباتالطالفروق الفردي ة بين 

، وهو ما تشابه مع بالنفع والفائدة نبما يعود عليه الباتستثمار طاقات الطإيؤدي إلى  ا،هتماماتها  و 
معرفة أثر اإلشتراك في  إلىهدفت إلى التعرف التي  ((Powell & Peet, 2002 دراسة بول وبيت

توصل البحث إلى وجود عالقة بين تكرار  فقد، األنشطة خارج المدرسة والتحصيل الدراسي للطلبة
وصل إلى أن األنشطة اللغوية من أكثر تم التفقد ذلك  فضاًل عن ،صفيةالمشاركة في األنشطة الآل

 .في التحصيل األنشطة تأثيراً 
تعلم الطالبات تحم ل المسؤولي ة، والعمل التعاوني  بين أفراد الجماعة؛ كما يتدر بن  باإلضافة إلى

نكار الذات، وما شابه ذلك من عادات سلوكي ة إيجابي ة تساعد  عملي ًا على التحل ي بروح اإليثار، وا 
يق ذات الطالبة واإلعتماد على نفسها ويسهم النشاط في تكوين ات جاهات إيجابي ة نحو على تحق

 Abdul)عبد الحميد  ، وتتفق هذه النتيجة مع الدراسة السابقة والتي قام بهاالعمل اليدوي

Hamid,2008). 
 ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:م

بين متوسطات  (α=0.05)عند مستوى  والذي ينص على: هل توجد فروق دالة إحصائياً 
تحصيل المجموعة التجريبية التي تدرس بإستخدام طريقة األنشطة العمليه والمجموعة الضابطة التي 

الطالبات  إكتسابتدرس بالطريقة المعتادة في اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي بالنسبة لمستوى 
بين  (α=0.05داللة إحصائية عند مستوى) يوجود فرق ذ أظهرت النتائجللمفاهيم العلمية؟ و 

مجموعتي الدراسة لصالح المجموعة التجريبية التي تم تدريسها من خالل إستخدام األنشطة العملية 
 ,Azzouz)عزوز  ، وهو ما يتشابه مع نتائج دراسةالمفاهيم العلمية كتسابفي الدرجة الكلية إل
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 نمية التفكير اإلبتكاري لدى عينة الدراسة.، والتي بينت فاعلية األنشطة العملية في ت(2008
ستخدام األنشطة العملية تؤثر إيجابيًا في إوهذه النتيجة تعني أن طريقة تدريس الفيزياء ب

ن األنشطة أتفسير هذه النتائج إلى  وي عزى المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر. إكتساب
تعرض تقد  ةسواء؛ فالطالب دفي العملية التعليمية على حوالطالبة  ممساعدًا للمعل تعد عامالً العملية 

لقاها خالل تعديد من المفاهيم النظرية التي توواقعية ل ةخالل النشاط العملي إلى تطبيقات عملي
ن أفي حين  ،فضلأبشكل واستيعابه على فهم العلم النظرِي  ةقادر  اة المدرسية، مما يجعلهصالح

لغاء الحوار إ فضاًل عنو مهارة التفكير أي أبداء الر إلتلقين والحشو دون على ا ةالطريقة التقليدية مبني
 .يجابي والفعالاإل

 :التوصيات والمقترحات
 :يالباحثة بما يأت وصيتنتائج الدراسة  إستنادًا إلى

في على األنشطة العملية قبل و والمعلمات العاملين في الميدان ضرورة تدريب المعلمين التركيز  .0
 في المدارس. ةثناء الخدمأ
على مهارات  لتدريبهم لمعلمينبل الجهات المختصة لقية من تدريب تخصيص ورش ضرورة .5

 ، وتفعيل دورها في العمل المدرسي.التفكير اإلبتكاري
وعدم  خرىأتطبيق دراسات مشابهة للدراسة الحالية في تدريس مواد علمية ضرورة التوجه ل .2

، بهدف حياءاألمادة الكيمياء و مادة  ا علىهطبيقالوقوف على مادة الفيزياء فقط، فيمكن ت
خرى غير تلك التي أوتناول متغيرات  مة التدريسية المقدمة لطالبنا األعزاء،النهوض بالخد
ثراء قوائم البحث العلمي بكل ما هو مفيد وجيد ويعود بالفائدة علىتناولتها الدراسة  .الجميع ، وا 

لطلبة من وجهة نظرهم، للوقوف بدرجة أكبر على أهم القيام بتكثيف الدراسات لتقصي مشكالت ا .4
 النقاط التي هم بحاجة إلى تطوريها وفق متغيرات متنوعة ومتعددة أخرى.
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