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تضمني مهارات التفكري االبتكاري يف األنشطة التقىميية يف
مقرر العلىم للصف األول املتىسط

الممخص_ ىدف البحث إلى التعرف عمى مدى تضمين ميارات

وتحسينيا ،وتبنى المؤسسات التربوية تنمية ميارات التفكير

التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية في مقرر العموم لمصف األول

وتحفيزىا لدى جميع فئات الطمبة .ولكون العناية بتنمية التفكير

متوسط ،والتي تحددت بتضمين ميارة الطالقة ،وميارة المرونة،

االبتكاري مطمبا تنادي بو الكثير من البحوث والدراسات

وميارة األصالة ،وميارة الحساسية لممشكالت ،وقام الباحث بإعداد

التربوية ،وذلك لما لو من أىمية كبيرة في دفع عجمة التنمية

أداة مكونة من ( )19فقرة تم التحقق من صدقيا وثباتيا ،واستخدمت

المرتبطة باالبتكار واإلنتاج ويؤكد ذلك ما ذكره ماتشادو [ ]2من

لتحميل محتوى األنشطة التقويمية الواردة بنياية كل درس والبالغ

أن الذكاء حق طبيعي لكل فرد ،وما أشار إليو ىبارد ] [3حول

عددىا ( )89نشاطاً تقويمياً .وأظيرت النتائج أن ميارة الحساسية
لممشكالت كانت عالية التضمين حيث أحتمت المرتبة األولى ،وتوافرت

إمكانية تعميم جميع األفراد ورفع قدراتيم ،ودرجة ذكائيم إلى
أعمى مستوى .كذلك ما تؤكده العديد من التقارير عمى أىمية

بتك اررات عددىا ( )84بنسبة مئوية بمغت ( )٪94.42من إجمالي

العناية باإلبداع واالبتكار وتييئة البيئة المناسبة وذلك لموصول

عدد األنشطة التقويمية .وجاءت ميارة المرونة في المرتبة الثانية،

إلى اإلبداع العممي وزيادة اإلنتاج [ .]4كما يعد االبتكار أحد

حيث كانت عالية التضمين وتوافرت بتك اررات عددىا ( )78بنسبة

األشكال الراقية لمنشاط اإلنساني ،حيث أن التقدم العممي ال

مئوية بمغت ( )٪87.64من إجمالي عدد األنشطة التقويمية .أما
ميارة األصالة فكانت متوسطة التضمين حيث أتت في المرتبة الثالثة،

يمكن تحقيقو بدون تطوير لمقدرات االبتكارية عند اإلنسان ،كما

وتوافرت بتك اررات عددىا ( )48بنسبة مئوية بمغت ( )٪53.93من

أن تطور اإلنسانية وتقدميا مرىون بما يمكن أن يتوفر ليا من

الرابعة ،حيث كانت ضعيفة التضمين ،وتوافرت بتك اررات عددىا ()16

واإلسيامات التي تستطيع من خالليا مواجية ما يعترضيا من

إجمالي عدد األنشطة التقويمية .وجاءت ميارة الطالقة في المرتبة

قدرات ابتكارية ،تمكنيا دوماً من تقديم مزيداً من االبتكارات

بنسبة مئوية بمغت ( )٪17.96من إجمالي عدد األنشطة التقويمية.

مشكالت ممحة ومتفاقمة يوماً بعد يوم [.[5

وكان إجمالي عدد التك اررات لمؤشرات ميارات التفكير االبتكاري

ويوصف عصرنا الحاضر بأنو عصر الثورات العممية

( )226تك ار ارً ،وتشكل ما نسبتو ( )٪63.48من إجمالي عدد
األنشطة التقويمية لكل ميارة من ميارات التفكير االبتكاري ،وخمص

والتكنولوجية ،والفضاء ،واإللكترونيات ،والحاسبات ،واألقمار
الصناعية واالنفجار المعرفي وتبرز ىذه الظروف الحاجة إلى

البحث إلى أن درجة تضمين ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة

مبتكرين يضيفون إلى المعرفة اإلنسانية ويدفعون عممية التطور

التقويمية لمقرر العموم لمصف األول متوسط كانت متوسطة التضمين.

الكممات المفتاحية :ميارات التفكير االبتكاري ،األنشطة التقويمية،

قدماً إلى األمام لتكون العممية االبتكارية األمل لممجتمعات التي

 .1المقدمة

[ .]6ويعزز من ىذه األىمية ارتباط عجمة التقدم التقني والعممي

العموم.

تطمح إلى الوصول إلى مراكز مرموقة عمى الصعيد الدولي
بالعموم كونيا المحرك االكبر في ذلك .كما تعد من أىم المناىج

تيتم المجتمعات اإلنسانية برعاية وتنمية التفكير لدوره

التطبيقية التي يمكن من خالليا تنمية التفكير االبتكاري .وتؤكد

البارز في رقييا وتطورىا ،ويشير الخميمي وآخرون [ ]1إلى أن

عمى ذلك عبدالوىاب [ ]7من أن مادة العموم ىي إحدى المواد

استثمار قدرات اإلنسان أصبح من أولويات اىتمام الدول،

الميمة التي زاد االىتمام بيا في الفترة االخيرة إلسياميا الكبير

وأصبحت تنمية التفكير من أبرز األىداف الرئيسة في التعميم

في تنمية ميارات متعددة لدى التالميذ ومنيا ميارات التفكير

نظ ار لألىمية البالغة لمتفكير في حياة اإلنسان.

االبتكاري.

ولعل المتأمل لمثورات العممية والتقنية في عصرنا الحالي،

وتعد القدرات االبتكارية لدى الطالب ضرورة البد من

وما يوكبيا من مواصمة لمبحث العممي يحتّم عمينا أن نف ّكر جدياً
في تطوير القدرات االبتكارية لمطالب منذ المراحل المبكرة في

تنميتيا وذلك من خالل المناىج الدراسية ،حيث تظير أىمية
تضمينيا في المقررات الدراسية المقدمة ضمن المناىج الد ارسية.

حياتيم .وىذا األمر يتطمب استم اررية تطوير المناىج التعميمية
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وأشار كل من قطامي]8[ ،؛ الدريني []9؛ منصور]10[ ،؛ عبد

عدة مجاالت تحقق اىداف تدريس العموم والتربية العممية،

الغفار [ ]11إلى أىم ميارات التفكير االبتكاري وىي كالتالي:

وأكدت عمى اجراء المزيد من الدراسات التحميمية التقويمية لكتب

أوالً :ميارة الطالقة  Fluencyويقصد بيا تعدد األفكار التي

العموم في المراحل المختمفة ،لمعرفة مدى اسياميا في تنمية
ميارات البحث والتفكير العممي وطرق العمم ومياراتو.

يمكن أن يستوعبيا الفرد ،أو السرعة أو السيولة التي يتم بيا

ودراسة البموشي والعزي [ ]14التي ىدفت إلى الكشف عن

استدعاء استعماالت ومرادفات وفوائد األشياء محددة.

مستوى تنمية معممي العموم لمتفكير االبتكاري وانعكاس ذلك عمى

ثانياً :ميارة المرونة  Flexibilityوىي القدرة عمى إنتاج

ابتكارية الممفات الحقائبية لممتعممين وتوصمت إلى أن ممارسة

استجابات مناسبة لمشكمة أو مواقف مثيرة وىذه االستجابات

تتسم بالتنوع الكافي والالنمطية ،وبمقدار زيادة االستجابات

المعممين لميارات تنمية التفكير االبتكاري كأنت متوسطة ،وأنيا

الفريدة الجديدة تكون زيادة المرونة التمقائية والمرونة تشير إلى

تزيد بدرجة عالية عند المعممين ذوي الممارسة العالية في تنمية

عقمية أو نظرية.

مناىج العموم المختمفة.

التفكير االبتكاري ،وأوصت بضرورة دمج ميارات التفكير في

درجة من السيولة التي يغير بيا الشخص حالة نفسية أو وجية

ودراسة عبداليادي [ ]7التي ىدفت إلى تقويم محتوى كراسة

ثالثاً :ميارة األصالة  Originalityوىي القدرة عمى إنتاج أكبر

التدريبات واألنشطة المصاحبة لكتب العموم في المرحمة

عدد من األفكار غير الشائعة أو الظاىرة ذات االرتباطات

البعيدة بموقف مثير .وتعتبر الفكرة أصيمة إذا كانت ال تكرر

االبتدائية ،وأكدت عمى اجراء المزيد من دراسات تقييم األنشطة

أفكار الناس المحيطين بيا ،وتكون جديدة إذا ما تم الحكم عمييا

والتدريبات في كتب العموم في مراحل مختمفة.
ولألىمية التي تؤكدىا الدراسات السابقة حول تقويم مدى

في ضوء األفكار التي تبرز عند األشخاص اآلخرين ،وىي
األفكار التي ال تخضع لألفكار الشائعة ،وتتصف بالتميز.

تضمين ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية لكتب

رابعاً :ميارة الحساسية لممشكالتSensitivity for problems

العموم يأتي ىذا البحث معز از لذلك بغرض التعرف عمى مدى

والشخص المبتكر ىو الذي يستطيع رؤية الكثير من المشكالت

تضمين ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية لمقرر

في المواقف التي يواجييا ويستطيع إدراك األخطاء ،ونواحي

العموم في الصف األول المتوسط.

القصور والنقص في الموقف الذي يوجد فيو.

 .2مشكمة الدراسة

وقد تناولت العديد من الدراسات موضوع ميارات التفكير

انطالقاً من أىمية تنمية القدرات االبتكارية لدى الطالب

في الكتب الدراسية منيا دراسة الغامدي []12ـ وكان ىدفيا

ىذه الميارات ضمن المقررات الدراسية لمادة العموم ،حيث أن

االبتكاري في كتب العموم ،ودراسات تناولت األنشطة التقويمية

التي أكدت عمييا الكثير من البحوث والدراسات ،ولضرورة إدماج

التعرف عمى مدى تظمين ميارات التفكير اإلبداعي في الكتب

تنمية ميارات التفكير االبتكاري وتنمية اتجاىات الطالب

المطورة لمصف الرابع ،وقد أعدت قائمة بميارات التفكير

االبتكارية والقدرة عمى حل المشكالت تعد من ضمن أىداف

اإلبداعي التي ترى ضرورة تضمينيا في ىذه المقررات وتوصمت

تدريس العموم [.]15

إلى توافر ىذه الميارات في األنشطة التقويمية في كتاب العموم

ونظ اًر لوجود حركة إصالحية لمناىج العموم في المممكة

لمصف الرابع ،وأوصت بضرورة االستفادة من قائمة ميارات
التفكير من قبل مؤلفي وواضعي المناىج في و ازرة التربية

العربية السعودية تتضمن االىتمام بجوانب تنمية وتعميم التفكير،

ودمجيا ضمن المواقف الحياتية لمطالب من خالل المناىج

والتعميم ،واجراء المزيد من التجارب لقياس اثر الكتب المدرسية

التعميمية ،وإلمكانية تضمين ميارات التفكير االبتكاري في

عمى تطوير ىذه الميارات.

محتوى الكتاب المدرسي ،حيث أكدت دراسات كل من عطية

ودراسة النجار [ ]13التي استيدفت التعرف عمى نوعية
االسئمة واألنشطة الواردة في كتب العموم المدرسية في المممكة

[ ،]16ومحمود [ ،]17وعبداليادي [ ]7عمى أىمية الكتاب
المدرسي وأىمية االسئمة الواردة فيو ،؛ من ىذه المنطمقات يرى

العربية السعودية ،وتحميميا وتصنيفيا وفق معايير محددة،

الباحث ضرورة التحقق من تضمين ميارات التفكير االبتكاري

وأوصت بضرورة تضمين كتب العموم اسئمة تقويمية تستيدف

في األنشطة التقويمية في مقرر العموم لمصف األول متوسط.
185

5

2016

10

األنشطة التقويمية Assessment Activities

أ .أسئمة الدراسة

وىي مجموعة األسئمة العممية التي يحتوييا الكتاب ،والتي

سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عمى السؤال التالي" :ما

تتضمن خطوات إجرائية تتيح لمتالميذ خبرات واقعية ،ويمكن

مدى تضمين ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية

حميا داخل غرفة الصف أو خارجيا [.[20

في مقرر العموم لمصف األول متوسط؟"

وتعرف إجرائياً عمى أنيا مجموعة االسئمة الواردة في نياية

ب .أهداف الدراسة

كل درس من دروس كتاب العموم ،والتي تيدف إلى التحقق من

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مدى تضمين

مدى تحقيق أىداف المحتوى والميارات الواردة في المقرر.

ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية في مقرر العموم

 .4الطريقة واإلجراءات

لمصف األول متوسط.

أ .منهج الدراسة

ج .أهمية الدراسة

من منطمق أىمية تعميم ميارات التفكير االبتكاري التي

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي القائم عمى

أكدت عمييا العديد من الدراسات ،يأتي ىذا البحث معز اًز ألىمية

أسموب تحميل المحتوى لمتعرف عمى مدى توافر ميارات التفكير

االبتكاري في األنشطة التقويمية في مقرر العموم لمصف األول

تنمية ميارات التفكير االبتكاري وارتباطيا بتعميم العموم ،وتقويم

متوسط .وتم ذلك من خالل جمع المعمومات من عينة الدراسة

مدى تضمينيا في األنشطة التقويمية في مقرر العموم لمصف

باستخدام بطاقة تحميل المحتوى.

األول ومتوسط.

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

د .حدود الدراسة

الحدود الموضوعية :تحدد بمدى تضمين ميارات التفكير

تكون مجتمع الدراسة من جميع األنشطة التقويمية في

االبتكاري في األنشطة التقويمية لمقرر العموم لمصف األول

كتاب العموم لمصف األول المتوسط الجزء األول بالمممكة العربية

السعودية وعددىا ( )89نشاطاً تقويمياً ،والذي درس في العام

متوسط الجزء األول في المممكة العربية السعودية ،وىذه

الدراسي 1436/1435ىـ.

الميارات ىي ميارة الطالقة ،وميارة المرونة ،وميارة األصالة،

وتكونت عينة الدراسة من كافة المجتمع ،حيث طبقت

وميارة الحساسية لممشكالت.

الحدود الزمانية :طبق البحث في الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسة عمى كامل األنشطة التقويمية الواردة في الكتاب ،لتكون

الدراسي  1436-1435ه

بذلك العينة ىي كامل المجتمع.

ه .مصطمحات الدراسة

ج .أداة الدراسة

تمثمت أداة الدراسة في إعداد بطاقة تحميل محتوى تشتمل

التفكير االبتكاري Creative Thinking

عمى ميارات التفكير االبتكاري التي ينبغي توافرىا في األنشطة

عرف التفكير االبتكاري بأنو االستعداد والقدرة عمى أنتاج
ُي ّ
عممية يتحقق النتاج من خالليا .أو أنو ح ّل
شيء جديد .أو أنو
ّ

التقويمية في كتاب العموم ،وقد استعان الباحث باإلطار النظري
والدراسات السابقة ،وذلك لتطوير أداة البحث ،وتم التحقق من

جديد لمشكمة ما ،أو أنو تحقيق أنتاج جديد وذي قيمة من أجل

المجتمع [.[18

صدقيا من خالل عرضيا عمى عدد من المحكمين ،واشتممت

ويعرف كذلك بأنو التفكير الذي يؤدي إلى التغيير نحو
ّ
يتضمن
الوضعية المقبولة مسبقاً .وبأنو
األفضل ،وينفي األفكار
ّ
ّ

واألصالة والمرونة والحساسية لممشكالت ،وتتفرع كل ميارة إلى

األداة عمى أربع ميارات أساسية لمتفكير االبتكاري ىي الطالقة
عدد من المؤشرات الفرعية التي تعطي داللة عمى تضمينيا.

الدافعية والمثابرة واالستم اررية في العمل ،والقدرة العالية عمى

ولتحميل محتوى األنشطة التقويمية لكتاب العموم لمصف

تحقيق أمر ما .وىو الذي يعمل عمى تكوين مشكمة ما تكويناً

األول متوسط تم اختيار وحدة الفكرة ،أشار طعيمو [ ]22إلى

جديداً [.[19

وجود خمس وحدات أساسية لعممية التحميل ىي الكممة ،والفكرة

ويعرف إجرائياً في ىذا البحث عمى أنو قدرة الطالب عمى

أو الموضوع ،والشخصية ،والمفردة ،ومقياس المساحة والزمن.

ممارسة ميارات الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية

ولمتأكـ ـد م ـن ثبـات األداة تم تطبيقيا عمى عينة من األنشطة

لممشكالت.
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التقويمية حيث أجرى الباحث التحميل باستخدام األداة مرتين

التقويمية لمقرر العموم المطور لمصف األول متوسط قام الباحث

عمى فترتين متفاوتتين ثم تطبيق معادلة ىولستي لتحديد معامل

بوضع مقياس مكون من ثالثة مستويات لتحديد درجة تضمين

االتفاق (الثبات) والذي بمغ .٪76

ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية لمقرر العموم

تصحيح أداة الدراسة:

لمصف األول المتوسط ويوضحو الجدول رقم (:)1

لمحكم عمى مدى تضمين ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة

جدول 1

مقياس الحكم عمى مدى تضمين مهارات التفكير االبتكاري
النسبة المئوية

الوصف

أقل من  0.01إلى 33.33

ضعيفة التضمين

من  33.34إلى 66.66

متوسطة التضمين

من  66.67إلى 100

عالية التضمين

والنسب المئوية ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية

 .5النتائج

لكتاب العموم لمصف األول متوسط كما ىو موضح في الجدول

لإلجابة عمى سؤال الدراسة الرئيس الذي ينص عمى " ما

التالي:

مدى تضمين ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية
في مقرر العموم لمصف األول متوسط؟" تم استخراج التك اررات

جدول 2

التك اررات والنسب المئوية والترتيب لنتائج تحميل تضمين مهارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية لكتاب العموم لمصف األول متوسط
م

المهارة

التك اررات

النسب المئوية

الترتيب

درجة التضمين

1

الطالقة

16

17.96

4

ضعيفة

2

المرونة

78

87.64

2

عالية

3

األصالة

48

53.93

3

متوسطة

4

الحساسية لممشكالت

84

94.42

1

عالية

226

متوسط النسب المئوية

٪63.48

متوسطة

إجمالي التك اررات

يوضح الجدول رقم ( )2التك اررات والنسب المئوية لمدى

الطالقة في المرتبة الرابعة حيث كانت ضعيفة التضمين

توافر ميارات التفكير االبتكاري الطالقة والمرونة واألصالة

وتوافرت بتك اررات عددىا ( )16بنسبة مئوية بمغة ()٪17.96

والحساسية لممشكالت في األنشطة التقويمية لمقرر العموم

من إجمالي عدد األنشطة التقويمية.

نياية كل درس من دروس الكتاب ( )89نشاطاً تقويمياً .ومن

ما مدى تضمين ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية

ومن خالل قراءة الجدول ( )2يمكننا اإلجابة عمى سؤال البحث "

لمصف األول المتوسط ،وكان عدد األنشطة التقويمية الواردة في

في مقرر العموم المطور لمصف األول المتوسط؟" حيث نالحظ

خالل قراءة الجدول رقم ( )2نجد أن ميارة الحساسية لممشكالت

كانت عالية التضمين حيث أحتمت المرتبة األولى وتوافرت

أن إجمالي عدد التك اررات ( )226تك ار اًر ويشكل ما نسبتو

إجمالي عدد األنشطة التقويمية البالغ عددىا ( )89نشاطاً

ميارات التفكير االبتكاري فإنو يمكن القول بأن درجة تضمين

( )٪63.48من إجمالي عدد األنشطة التقويمية لكل ميارة من

بتك اررات عددىا ( )84بنسبة مئوية بمغة ( )٪94.42من

ميارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية لمقرر العموم

تقويمياً .وجاءت ميارة المرونة في المرتبة الثانية حيث كانت

لمصف األول متوسط متوسطة وبنسبة قدرىا (.)٪63.48

عالية التضمين وتوافرت بتك اررات عددىا ( )78بنسبة مئوية

بمغة ( )٪87.64من إجمالي عدد األنشطة التقويمية .أما ميارة

وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة النجار [ ]13من

الثالثة وتوافرت بتك اررات عددىا ( )48بنسبة مئوية بمغة

وال تتفق مع نتيجة دراسة الغامدي [ ]12التي توصمت إلى توافر

( )٪53.93من إجمالي عدد األنشطة التقويمية .وجاءت ميارة

ىذه الميارات في األنشطة التقويمية في كتب العموم لمصف

ضرورة تضمين كتب العموم اسئمة تقويمية تغطي ىذه الميارات،

األصالة فكانت متوسطة التضمين حيث جاءت في المرتبة
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الرابع االبتدائي ،كما تعزز ما توصل إليو كل من البموشي

متوسطة في األنشطة التقويمية لكتب العموم .وفيما يمي تفصيل

والعزي [ ]14من ان ممارسة المعممين لميارات تنمية التفكير

لكل ميارة عمى حدى:

أوالً :ميارة الطالقة:

االبتكاري كانت متوسطة وقد يعزز ذلك ايضا تضمينيا بدرجة

جدول 3

التك اررات والنسب المئوية والترتيب لنتائج تحميل تضمين مهارة الطالقة في األنشطة التقويمية لكتاب العموم لمصف األول متوسط
التك اررات

النسب المئوية

الترتيب

م

مؤشرات المهارة

1

يتضمن النشاط مفاىيم غير المفاىيم المطروحة في الدرس.

5

5.61

2

2

يتضمن النشاط مفاىيم مرادفة لممفاىيم المطروحة في الدرس.

1

1.12

4

3

يقدم النشاط حموال بديمة لممشكالت المطروحة.

3

3.37

3

4

يقدم النشاط أكبر عدد ممكن من التجارب االستقصائية ذات العالقة بالدرس.

7

7.86

1

يوضح الجدول رقم ( )3التك اررات والنسب المئوية لمدى

لممشكالت المطروحة في المرتبة الثالثة وتوافر بتك اررات عددىا

توافر ميارة الطالقة في األنشطة التقويمية لمقرر العموم لمصف

( )3ونسبة مئوية بمغت ( )٪3.37من إجمالي عدد األنشطة
التقويمية .أما مؤشر تضمن النشاط مفاىيم مرادفة لممفاىيم

األول المتوسط ،والبالغ عددىا ( )89نشاطاً تقويمياً ،حيث

المطروحة فجاء في المرتبة الرابعة وتوافر بتك اررات عددىا ()1

كانت ضعيفة التضمين بنسبة تضمين بمغت ( ،)٪17.96واحتل

ونسبة مئوية بمغت ( )٪1.12من إجمالي عدد األنشطة

مؤشر تقديم النشاط أكبر عدد ممكن من التجارب االستقصائية
ذات العالقة بالدرس المرتبة األولى وتوافر بتك اررات عددىا ()7

التقويمية.

بنسبة مئوية بمغة ( )٪7.86من إجمالي عدد األنشطة التقويمية

ونخمص من ىذه النتيجة إلى ضرورة العناية بتضمين ىذه

البالغ عددىا ( )89نشاطاً .واتى مؤشر تضمين النشاط لمفاىيم

الميارة في األنشطة التقويمية لمقرر العموم لمصف األول

بتك اررات عددىا ( )5وبنسبة مئوية بمغت ( )٪5.61من إجمالي

ثانياً :ميارة المرونة:

المتوسط لينعكس ذلك عمى اداء الطالب في ىذه الميارة.

غير المفاىيم المطروحة في الدرس في المرتبة الثانية وتوافر
عدد األنشطة التقويمية .وجاء مؤشر تقديم النشاط حموالً بديمة

جدول 4

التك اررات والنسب المئوية والترتيب لنتائج تحميل تضمين مهارة المرونة في األنشطة التقويمية لكتاب العموم لمصف األول متوسط
م

مؤشرات المهارة

التك اررات

النسب المئوية

الترتيب

12

13.5

4

15

16.85

2

11.23

5
3
1

1
2

يتضمن النشاط أفكا اًر عمميةً متنوعة تتفق مع موضوع الدرس.
يقدم النشاط أنواعا من الخبرات االستكشافية.

3

يقدم النشاط فرضيات جديدة لحل المشكالت المطروحة.

10

4

يقدم النشاط أنواعا من التخمينات المحتممة لحل المشكالت المطروحة.

13

14.60

5

يساعد النشاط عمى تغيير الحالة الذىنية لمطالب بتغيير المواقف في نفس الفترة الزمنية.

28

31.46

يوضح الجدول رقم ( )4التك اررات والنسب المئوية لمدى

بتك اررات عددىا ( )15وبنسبة مئوية بمغت ( )٪16.85من

توافر ميارة المرونة في األنشطة التقويمية لمقرر العموم لمصف

إجمالي عدد األنشطة التقويمية .وجاء مؤشر تقديم النشاط أنواعاً

عالية التضمين بنسبة تضمين بمغت ( ،)٪87.64واحتل مؤشر

الثالثة وتوافر بتك اررات عددىا ( )13ونسبة مئوية بمغت

األول المتوسط ،والبالغ عددىا ( )89نشاطاً تقويمياً ،حيث كانت

من التخمينات المحتممة لحل المشكالت المطروحة في المرتبة

مساعدة النشاط عمى تغيير الحالة الذىنية لمطالب بتغيير

( )٪14.60من إجمالي عدد األنشطة التقويمية .أما مؤشر

المواقف في نفس الفترة الزمنية المرتبة األولى وتوافر بتك اررات

تضمن النشاط أفكا اًر عمميةً متنوعة تتفق مع موضوع الدرس

األنشطة التقويمية البالغ عددىا ( )89نشاطا .واتى مؤشر تقديم

مئوية بمغت ( )٪13.5من إجمالي عدد األنشطة التقويمية.

عددىا ( )28بنسبة مئوية بمغة ( )٪31.46من إجمالي عدد

فجاء في المرتبة الرابعة وتوافر بتك اررات عددىا ( )12ونسبة

النشاط انواعاً من الخبرات االستكشافية في المرتبة الثانية وتوافر

واحت ـ ـل م ـؤشـ ـر تقـ ـدي ـم النشـ ـاط ف ـرضي ـات جدي ـدة لحـ ـل المشكالت
188

المطروحة المرتبة الخامسة وتوافر بتك اررات عددى ـا ( )10ونسب ـة

العموم لمصف األول متوسط بدرجة عالية مؤش ار جيدا حيث

مئوية بمغت ( )٪11.23من إجمالي عدد األنشطة التقويمية.

يؤمل ان يسيم ذلك ويعزز من توافر ىذه الميارة لدى الطالب.
ثالثاً :ميارة األصالة:

ويعـ ـد تضميـ ـن مي ـارة المرون ـة ف ـي األنشطـة التقويمية لمقرر

جدول 5

التك اررات والنسب المئوية والترتيب لنتائج تحميل تضمين مهارة األصالة في األنشطة التقويمية لكتاب العموم لمصف األول متوسط
التك اررات

النسب المئوية

الترتيب

مؤشرات المهارة

م
1

يتضمن النشاط ربط المفاىيم العممية بصور طبيعية مميزة.

18

20.22

2

2

يقدم النشاط حموال مبتكرة ومميزة لممشكالت المطروحة.

2

2.25

4

3

يربط النشاط بين التجارب العممية والمعمومات النظرية بطرق مبتكرة.

9

10.11

3

4

يقدم النشاط توقعات عممية تدفع الطالب لمتقصي حوليا.

19

21.35

1

يوضح الجدول رقم ( )5التك اررات والنسب المئوية لمدى

النظرية بطرق مبتكرة في المرتبة الثالثة وتوافر بتك اررات عددىا

توافر ميارة األصالة في األنشطة التقويمية لمقرر العموم لمصف

( )9ونسبة مئوية بمغت ( )٪10.11من إجمالي عدد األنشطة

متوسطة التضمين بنسبة تضمين بمغت ( ،)٪53.93واحتل

المطروحة فجاء في المرتبة الرابعة وتوافر بتك اررات عددىا ()2

التقويمية .أما مؤشر تقديم النشاط حموالً مبتكرة ومميزة لممشكالت

األول المتوسط ،والبالغ عددىا ( )89نشاطاً تقويمياً ،حيث كانت

مؤشر تقديم النشاط توقعات عممية تدفع الطالب لمتقصي حوليا

ونسبة مئوية بمغت ( )٪2.25من إجمالي عدد األنشطة

المرتبة األولى وتوافر بتك اررات عددىا ( )19بنسبة مئوية بمغة

التقويمية.

( )89نشاطاً .وجاء مؤشر ربط المفاىيم العممية بصورة طبيعية

أكثر بتضمين ىذه الميارة في األنشطة التقويمية لمقرر العموم

ولعل توافر ميارة األصالة بدرجة متوسطة يوحي بضرورة العناية

( )٪21.35من إجمالي عدد األنشطة التقويمية البالغ عددىا

مميزة في المرتبة الثانية وتوافر بتك اررات عددىا ( )18وبنسبة

لمصف األول المتوسط ليسيم ذلك في اداء الطالب ليذه

مئوية بمغت ( )٪20.22من إجمالي عدد األنشطة التقويمية.

الميارة.

وجاء مؤشر ربط النشاط بين التجارب العممية والمعمومات

رابعاً :ميارة الحساسية لممشكالت

جدول 6

التك اررات والنسب المئوية والترتيب لنتائج تحميل تضمين مهارة الحساسية لممشكالت في األنشطة التقويمية لكتاب العموم لمصف األول متوسط
م

مؤشرات المهارة

التك اررات

النسب المئوية

الترتيب

12

13.5

4

12

13.5

4

23.6

1
2

1
2

يثير النشاط عدداً من المشكالت األخرى المرتبطة بالمشكمة الحالية.
يشجع النشاط إمكانية استخدام الحمول في مشكالت مشابية.

3

يشجع النشاط عمى طرح المزيد من األسئمة االستقصائية التي تقود لمشكالت جديدة.

21

4

يثير النشاط توقعات عممية تدفع الطالب لمتنبؤ بنتائجيا.

18

20.22

5

يثير النشاط تحسس النقائص التي يمكن أن تثيرىا المشكمة المطروحة.

8

9

5

6

يساعد النشاط عمى رؤية عدد من المشكالت في وقت واحد.

13

14.60

3

يوضح الجدول رقم ( )6التك اررات والنسب المئوية لمدى توافر

عممية تدفع الطالب لمتنبؤ بنتائجيا في المرتبة الثانية وتوافر

ميارة الحساسية لممشكالت في األنشطة التقويمية لمقرر العموم

بتك اررات عددىا ( )18وبنسبة مئوية بمغت ( )٪20.22من

حيث كانت عالية التضمين بنسبة تضمين بمغت (،)٪94.42

عمى رؤية عدد من المشكالت في وقت واحد في المرتبة الثالثة

إجمالي عدد األنشطة التقويمية .وجاء مؤشر مساعدة النشاط

لمصف األول المتوسط ،والبالغ عددىا ( )89نشاطاً تقويمياً،

واحتل مؤشر تشجيع النشاط إمكانية استخدام الحمول في

وتوافر بتك اررات عددىا ( )13ونسبة مئوية بمغت ()٪15.47

مشكالت مشابية المرتبة األولى وتوافر بتك اررات عددىا ()21

من إجمالي عدد األنشطة التقويمية .أما مؤشر إثارة النشاط لعدد

البالغ عددىا ( )89نشاطا .واتى مؤشر إثارة النشاط لتوقعات

النشاط إمكانية استخدام الحمول في مشكالت مشابية فجاءا في

من المشكالت األخرى المرتبطة بالمشكمة الحالية ومؤشر تشجيع

بنسبة مئوية بمغة ( )٪23.6من إجمالي عدد األنشطة التقويمية
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المرتبة الرابعة وتواف ار بتك اررات عددىا ( )12ونسبة مئوية بمغت

] [6فييم ،مصطفى2001( ،م) .الطفل وميارات التفكير في

( )٪13.5لكل منيما من إجمالي عدد األنشطة التقويمية .أما

رياض األطفال والمدرسة االبتدائية رؤية مستقبمية لمتعميم

مؤشر إثارة النشاط لتحسس النقائص التي يمكن أن تثيرىا

في الوطن العربي ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

المشكمة المطروحة فجاء في المرتبة الخامسة وتوافر بتك اررات

] [7عبداليادي ،جمال الدين (2003م) .تقويم كراسة التدريبات

عددىا ( )8ونسبة مئوية بمغت ( )٪9من إجمالي عدد األنشطة

واألنشطة لمناىج العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء

التقويمية.

أساليب االتصال البصرية وعمميات العمم األساسية ،مجمة

ويالحظ ان ميارة الحساسية لممشكالت كانت عالية

التربية العممية ،مصر ،مج  ،6ع ،2ص .37-1

التضمين في مقرر العموم لمصف األول المتوسط ويعول عمى
ىذه النتيجة ان يسيم ذلك ويعزز من توافر ميارة الحساسية
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المتوسطة.
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التفكير االبتكاري.
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EMBED INNOVATIVE THINKING SKILLS
IN THE ASSESSMENT ACTIVITIES IN THE
SCIENCES CONTENT FOR FIRST
INTERMEDIATE GRADE
ABDULLAH A. ALATIAH
King Saud University
ABSTRACT_ The research aims to identify the extent to embed innovative thinking skills in the
Assessment activities in the science content for first intermediate grade, which is defined to include
skill fluency and skilled flexibility and skill originality and skilled sensitivity to the problems, and
the researcher prepared consisting tool (19) paragraph has been verified validity and reliability,
and used to analyze the content of the Assessment of activities included at the end of each lesson of
(89) Assessment activity. The results showed the Sensitivity for problems of high-skill was
modulated as ranked first and available Duplicates number (84) percentage terms (94.42%) of the
total number of Assessment activities. The flexibility skill came in second place where the highmodulated and available Duplicates number (78) percentage terms (87.64%) of the total number
of Assessment activities. The skill of originality was modulated medium where it came in third
place and available Duplicates number (48) percentage terms (53.93%) of the total number of
Assessment activities. Fluency skill came in fourth place, where the weak modulated and available
Duplicates number (16) percentage terms (17.96%) of the total number of Assessment activities.
The total number of Duplicates indicators skills of creative thinking (226) comprising (63.48%) of
the total number of Assessment activities for each skill of innovative thinking skills, the final result
to embed innovative thinking skills in the Assessment activities in science content is in mediummodulated skills.
KEY WORD: Thinking Skills, Assessment Activities, Science.
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