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  ::المقدمةالمقدمة
مستندة إلى البحوث  تھتم التربیة الحدیثة اھتماما كبیرا بالتعلیم وبیان أصولھ وأسالیبھ،

وال یعد التعلم فاعال إال إذا بني . النفسیة والتجارب التربویة المتتابعة في میادین التدریس والتعلم
. ب في االتجاه المرغوب فیھیھدف إلى تغییر في سلوك الطال على تفاعل بین المعلم والطالب،

والنظام التعلیمي ال یتم إال في ضوء سلسلة من اإلجراءات والفعالیات والنشاطات الھادفة 
  .لتحقیق نتاجات محددة في شخصیة الطالب والمنظمة،

یحمل   في عمان،١٩٨٧وقد جاء مؤتمر التطویر التربوي للدول العربیة الذي انعقد في عام 
وتوجیھ العملیة التربویة  سیاسة التربویة التي تحقق األھداف العامة للتربیة،رسم ال: "مبادئ منھا

وعلى صقل أدوات الفكر  لتربیة المواطن بشخصیتھ وقیم متجددة تعتمد على األصالة والمعاصرة،
وزارة التربیة " (وتطویر قدرتھ على التحلیل والنقد والمبادرة والحوار الھادف عند الطالب،

  ).١٩٨٨( طویر التربوي،الت والتعلیم،
والتربیة الفنیة  وقد اعتبرت خطة التطویر التربوي المناھج وتحدیثھا من أولویات التطویر،

وذلك من خالل تحسین  التي نالت اھتماما وتركیزا كبیرین، ھي أحد المباحث الدراسیة األساسیة،
وتحقیق نواتج  ة،طرائق تدریسھا في جمیع المراحل لتعمل على تحسین مستوى تحصیل الطلب

  .من شأنھا أن تساھم في تقدم المجتمع وتطوره تربویة،
من األھمیة استخدام الطرق التعلیمیة التي تسھم  ولكي یتم تعلم التربیة الفنیة بشكل فاعل،

والتعمیم والتوظیف في مواقف  وتكسب الطالب تعلما مستمرا قابال للتطبیق، في التحسین والتطویر،
  . یستطیع تعمیمھا واستخدامھا في حل مشكالت الحیاة ھ طریقة علمیة سلیمة،تعلما یكسب أخرى،

نحو تحقیق القدرات المختلفة عند الطالب بحیث  ویقصد بتعلم التربیة الفنیة توجیھھا وظیفیا،
وال یمكن أن یتجھ تعلیم التربیة الفنیة  یتمكن من ممارستھا في وظائفھا العملیة ممارسة صحیحة،

وتدریسھا ال یكون وظیفیا إال  إال إذا كانت ھذه الوظائف للفن واضحة في ذھن المعلم، ھذا االتجاه،
  .إذا وجھت نشاطات الطالب نحو تحقیق المھارات التي یھدف إلى تحقیقھا مناھج التربیة الفنیة
وأن . فطرائق التعلیم توجھ أساسا نحو بلوغ األھداف التعلیمیة باعتبارھا موجھة للتعلم

وحاجات الطالب وإمكاناتھم وقدراتھم بما في ذلك الفروق  لمواقف التعلیمیة التعلمیة،تتالءم وا
ویشیع فیھا التفاعل اإلیجابي بین المعلم  وخیرھا ھي التي تقوم على نشاط الطالب، الفردیة،

  ).١٩٨٤ نشوان،(والطالب وبیئة التعلم المحیطة 
نجاز التي تعد من التطورات التربویة ومن األسالیب التي تحقق األھداف التربویة ملفات اإل

الھائلة التي أفرزتھا التوجھات التربویة المعاصرة خالل القرن الحالي فھي تعكس عناصر 
وتعزز التعلم الصفي الحقیقي في الغرفة الصفیة والذي یؤدي بدوره إلى  ومفردات المنھج الدراسي،

. التفكیر العلیا والقدرة على حل المشكالتویسھم في تنمیة مھارات  تقویم حقیقي ألداء الطالبات،
  ).٢٠٠٧ عثمان والدغیدي،"(

لطالبات المرحلة المتوسطة في تطویر مھاراتھن وتنمیة  وتتضح أھمیة ملفات اإلنجاز،
كما تبرز أھمیة استخدام ملفات اإلنجاز نظرًا لقیام  تحصیلھن وتشجیعھن على تحسین أدائھن،

كما تؤدي  ،"التقویم التربوي الشامل"یة السعودیة بتطبیق نظام وزارة التربیة في المملكة العرب
 ملفات اإلنجاز دورًا أساسیًا في تنمیة التفاعل اإلیجابي في الموقف التعلیمي وتنمیة روح الفریق،

كما تشجع  وتحقق الرضا الشخصي وتعكس التجدید، كما تعزز التقویم الذاتي والتفكیر التأملي،
كما تتضح أھمیة ملف اإلنجاز في توثیق األداء التعلیمي للطالبات . ات بینھنالتعاون وتبادل الخبر

  .وتعزیز النمو التحصیلي وتسھیل التفكیر التأملي لدیھن



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٦٠٥ 

كما یعد ملف اإلنجاز مناسبًا لكل أغراض التقویم البدیل؛ من حیث تركیزھا على عملیات 
  المعرفي والمھاري والسلوكي للطالبة،ومتابعة النمو تعلم یمكن تنمیتھا داخل المدرسة وخارجھا،

حیث تقوم الطالبة بمتابعة ومراقبة  وتحدید احتیاجات تعلیمھا وتحصیلھا في المعارف والمھارات،
وتعطي الفرصة لتوظیف معرفتھا ومھاراتھا أثناء القیام بالمشروعات الفردیة  أدائھا بنفسھا،

  .والجماعیة
وسائل توثیق األداء التعلیمي المتمیز سواء للمتعلم كذلك یعد ملف اإلنجاز من أھم أسالیب و

. وتطورًا لحركة اإلبداع والنشاط في التعلم حیث یمثل نقلة نوعیة في العملیة التعلیمیة، أو المعلم،
ویعد  ویعد أداة تقویمیة موضوعیة فاعلة یمكن االعتماد علیھا في عملیات التقویم والمراجعة،

ة تتبعیة تطوریة مستمرة لنموه في كافة المجاالت التي تحرص المؤسسة بالنسبة للمتعلم بمثابة عملی
  .التربویة على تنمیتھا لدى الطالب

ولقد ظھر في نھایة العقد األخیر من القرن العشرین اتجاه جدید في الفكر التربوي الحدیث 
یة وتنمیة مھارات یدعو إلى التركیز إلى تحقیق عدد من النواتج التعلیمیة منھا مراعاة الفروق الفرد

 التفكیر وال سیما التفكیر اإلبداعي فضًال عن تعلیم المھارات التعلیمیة للوصول إلى درجة اإلتقان،
وقد ركز أصحاب ھذا االتجاه على ضرورة تنمیة عدد من االستراتیجیات التفكیریة التي أصبحت 

ستخدام الطرائق أو األسالیب تعرف فیما بعد بالعادات العقلیة، وأصبح من الضروري التأكید على ا
  )٢٨٨، ٢٠١٢طراد، . (التي تأخذ الفروق الفردیة بعین االعتبار بین المتعلمین

ویرى حسن حسین زیتون أن التعلیم من أجل التفكیر یتم من خاللھ تعلیم مھارات التفكیر 
كل مباشر بشكل ضمني في سیاق تدریس محتوى المواد الدراسیة كما یتم تعلیم مھارات التفكیر بش

وصریح في إطار محتوى المواد الدراسیة وذلك خالل الدمج في تعلیم التفكیر أما التعلیم المباشر 
زیتون، ( .للتفكیر وفیھ یتم تعلیم التفكیر بشكل مباشر وصریح بعیدا عن محتوى المواد الدراسیة

١٠٣ ،٢٠٠٨.(  
تمامًا كبیرًا باإلبداع وتشجیع كما تھتم العدید من المؤسسات التعلیمیة في الدول المتقدمة اھ

وتحتضن االبتكار والتطویر في نشاطاتھا ومجاالتھا المختلفة لتحقیق  األفكار الجدیدة وتدعیمھا،
) المعلمین والطالب(مستویات أفضل من التمیز والجودة في الخدمات للمستفیدین الداخلیین 

، فاإلبداع ال یقتصر فقط على شيء أو )المجتمع بشكل عام أولیاء األمور،(والمستفیدین الخارجیین 
بل یمكن استعمالھ للتعبیر عن العملیة التي تؤدي إلى ھذا الشيء أو ھذا التطبیق  فكرة أو تطبیق،

  ).٦ ،٢٠٠٥  وآخرون،كما،(
إن مھمة تطویر قدرات الطالب اإلبداعیة ھي مھمة المدرسین والتربویین وھي ھدف 

 أن ذلك غالبا ما یصطدم بالواقع عند التطبیق الن النظام تربوي یحاول الجمیع الوصول إلیھ إال
والواقع أن مدارسنا ال تھیئ الفرص  التربوي القائم ال یوفر خبرات كافیة في التفكیر واإلبداع،

المناسبة للطالب لكي یقوموا بمھمات تعلیمیة نابعة من رغبتھم أو مبنیة على تساؤالت یثیرونھا 
اعة العاملین بالحقل التعلیمي والتربوي بأھمیة تنمیة مھارات التفكیر وعلى الرغم من قن بأنفسھم،

اإلبداعي لدى الطالب إال أنھم یتعایشون مع الممارسات السائدة في مدارسنا دون الخروج عن 
لذا جاء ھذا البحث في محاولة للوقوف على أھم معوقات األداء اإلبداعي  المألوف والروتین،

وذلك لكون الباحث یعمل  لة األساسیة في منطقة الكرك التعلیمیة،لمعلمي العلوم في المرح
باإلشراف التربوي فإن ذلك یعتبر مھما في التعرف على المعوقات ومحاولة المساعدة في تذلیلھا 

في عالم سریع التغیر أصبحت قضیة ) ٢٠٠٢(ویضیف جروان  لما یعود ذلك على الطالب بالنفع،
وأثبتت الكثیر من  ضیة حیاة أو موت وخاصة للدول العربیة،رعایة المبدعین والموھوبین ق
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الدراسات أن كل فرد قادر على اإلبداع واالبتكار ولكن ھناك معوقات متنوعة تعیق ھذا اإلبداع 
  ). ٢٠١٧ الحجازین،(منھا معوقات اقتصادیة وثقافیة وحضاریة واجتماعیة وتربویة 

وأحد  ة في إدارة المدرسة العصریة،ویمثل اإلبداع أحد الضرورات والعناصر المھم
نتیجة لتزاید الطموحات وتعدد الحاجات  السمات التي یجب توفرھا في مدیر المدرسة العصري،

وتشكل ظاھرة العولمة وما تفرضھ من تحدیات في جمیع نواحي ومجاالت الحیاة نقطة  وتنوعھا،
والتي   التعلیمیة وقیادة مدرسة الیوم،جوھریة في ضرورة األخذ باإلبداع واالبتكار في إدارة العملیة

بال شك أحوج ما تكون إلدارتھا إلى أسلوب یحمل بین طیاتھ اإلبداع واالبتكار والتجدید والدینامیكیة 
فاألسلوب التي تدار بھ المدارس في السابق قد ال تكون لھ أھمیة في  في كل مناحي العمل اإلداري،

ألن   في میادین المعرفة المختلفة وثورة المعلومات،مقابل ھذه التحدیات والتطور المتسارع
وھو بالتالي تراجع عن  االستمرار بھذا األسلوب اإلداري الروتیني التقلیدي یؤدي إلى التوقف،

  ).١٨٩ ،١٨٨ ،٢٠٠٨  الخباز،(مسایرة الركب الحضاري المعاصر 
ي لدى الطالب أمرًا ومن ھنا فإن اھتمام التربیة باإلبداع وتنمیة قدرات التفكیر اإلبداع

مما یستوجب الحاجة إلى توفیر مناخ تعلیمي  باعتباره ھدفًا أساسیًا من أھداف التربیة، ضروریًا،
لذلك جاءت ھذه الدراسة  وبیئة تربویة سلیمة تساعد الطالبین على تفجیر طاقاتھم اإلبداعیة وتنمیتھا،

عن طریق . في حصص التربیة الفنیة لتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف الثاني متوسط
بناء برنامج تدریبي یدخل في إطار االھتمام باإلبداع الفني من خالل استخدام ملف اإلنجاز وأثره 
على جوانب التفكیر اإلبداعي المختلفة للطالبات مما ینعكس إیجابا على تحصیل الطالبات، حیث 

والتدریب على قوة المالحظة وذلك  لبات،سیلقى الضوء على التعبیر الفني الخالق في رسوم الطا
تحدثھا الطالبة  برسم أشكال ورموز جدیدة باستخدام الخطوط المختلفة واألشكال الموجودة من قبل،

  .وتعدلھا بأسالیب مختلفة للتوصل إلى أفكار فریدة ومبدعة
  :مشكلة الدراسة

 من جھة وبالتفكیر من وبالرغم من االھتمام التربوي بالدراسات المرتبطة بملفات اإلنجاز
إال أن ھناك نقصًا واضحًا في مجال توظیف ملفات اإلنجاز من خالل برامج تدریبیة  جھة أخرى

لذلك جاءت ھذه الدراسة الستقصاء أثر ملف اإلنجاز من خالل وضع برنامج  تخضع لھا الطالبة،
 على تنمیة التفكیر لمقرر التربیة الفنیة للصف الثاني متوسط وأثره تدریبي في مھارات الرسم

مشكلة الدراسة تكمن في التوصل إلى أثر تطبیق اإلبداعي لدى عینة من الطالبات، وبالتحدید فإن 
 على تنمیة التفكیر اإلبداعي لطالبات التربیة الفنیة في المرحلة)Portfolio(ملفات اإلنجاز 

  .المتوسطة في مدارس منطقة الریاض
إال أن تنمیتھ داخل المدرسة ال تزال تواجھ  إلبداع،وعلى الرغم من كثرة البحوث حول ا

أسالیب التقویم المعتمدة على  طرائق التدریس التقلیدیة،: العدید من المعوقات والتي من أبرزھا
 .والمناھج المدرسي بمفھوم ضیق المناخ التسلطي داخل المدرسة، شح اإلمكانات التربویة، الحفظ،

سات التعلیم العام في الدول العربیة حسب المعلومات المتوفرة في حین تشیر الصورة العامة لمؤس
لیست إیجابیة كما تعبر عنھا مستویات إتقان التالمیذ للكفایات المحددة وطنیًا في الریاضیات 

وفي عالم سریع التغیر  كما یشیر التقریر اإلقلیمي حول التعلیم للجمیع في الدول العربیة، والفیزیاء،
 المبدعین والموھوبین قضیة حیاة أو موت بالنسبة للدول العربیة التي تعاني یصبح برامج رعایة

مؤسساتھا التعلیمیة من أزمة حقیقیة قد تؤدي إلى كارثة محققة إذا استمرت في ھدر طاقات أبنائھا 
ولم تبادر إلى إزالة المعوقات التي تحول دون استثمار ھذه الطاقات  المبدعین والموھوبین،

  ). ٢٠٠٢ جروان،(
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ولقد أكدت العدید من الدراسات والبحوث أھمیة تنمیة التفكیر اإلبداعي منھا دراسة 
كامل وعیسى، (ودراسة ) ٢٠٠٨الطاھر، (ودراسة ) ٢٠٠٨السید، (ودراسة ) ٢٠٠٦ إبراھیم،(

  )٢٠١٠القاضي ، (ودراسة ) ٢٠١٠
واألجنبیة على كما كشفت العدید من الدراسات التي أجریت في كثیر من البلدان العربیة 

) ١٤٣٢(ودراسة السلمي ) ٢٠١٠(ودراسة عباس وواصف ) ٢٠٠٧(ملفات اإلنجاز كدراسة السید
أو ما تم  أو تنمیة المھارات، التي أوصت باستخدام ملف اإلنجاز كأداة للتقویم لما لھ من أثر فعال،

تي ظھرت على استخدامھ في مجال صعوبات التعلم والقى نجاًحا ملحوًظا من خالل النتائج ال
  .العینات المختارة والممثلة للمجتمع

 في ضوء قلة الدراسات المحلیة والعربیة التي اھتمت بملفات اإلنجاز وأثره على التحصیل،
و بالرغم من أھمیة ھذا النمط  وأثره على تنمیة عملیات التفكیر اإلبداعي وعالقتھ بالتربیة الفنیة،

لذلك یتوقع أن تعمل الدراسة الحالیة على سد النقص  الناجح،من التفكیر كونھ من متطلبات التعلم 
  .في الدراسات في ھذا المجال

وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في محاولة تنمیة مستوى التحصیل 
  .والتفكیر اإلبداعي في التربیة الفنیة من خالل برنامج تدریبي قائم على ملفات اإلنجاز

  : الدراسةسؤاال
فاعلیة برنامج تدریبي قائم على التعلم التعاوني باستخدام ملف اإلنجاز في مستوى ما  -

  التحصیل المعرفي في التربیة الفنیة لدى طالبات المرحلة المتوسطة ؟
ما فاعلیة برنامج تدریبي قائم على التعلم التعاوني باستخدام ملف اإلنجاز في مستوى  -

  ى طالبات المرحلة المتوسطة ؟التفكیر اإلبداعي في التربیة الفنیة لد
  :ھدف الدراسة

ھدفت الدراسة تنمیة مستوى التحصیل الدراسي ومھارات التفكیر اإلبداعي لدى الطالبات 
 .من خالل برنامج تدریبي قائم على ملفات اإلنجاز وبیان مدى فاعلیتھ في ذلك

  :یة على النحو اآلتيتنطلق أھمیة الدراسة من عدة اعتبارات نظریة وتطبیق: أھمیة الدراسة
         ف   دراسة  تناولت ندرة الدراسات في البیئة السعودیة والعربیة في حدود علم الباحثة التي مل

ة      ي تنمی سھم ف ع أن ی ة یتوق م مختلف ارات رس ضم مھ دریبي ی امج ت الل برن ن خ از م اإلنج
  .التفكیر اإلبداعي

 أن تحسین تفكیر الطلبة ھدف أساسي في مراحل التعلیم المختلفة.  

        ي دفق المعرف ي عصر الت أھمیة التفكیر اإلبداعي وما یترتب علیھ من آثار إیجابیة خاصة ف
  .والتطور التكنولوجي

           ا ائج یجب مراعاتھ ن نت یمكن أن تفید مخططي ومطوري المناھج من خالل ما تسفر عنھ م
 .عند تخطیط وتطویر المناھج

          ذي   یمكن أن تفید المعلمین من خالل متا ستسفر عنھ من نتائج دم ال ومن خالل البرنامج المق
  .یمكن االستفادة منھ في تطویر طرائق التعلیم واستراتیجیاتھ المستخدمة من قبل المعلمین

            ا ي تناولھ ة ف الیب المختلف ار األس ا وابتك ا واھتماماتھ یم أفكارھ ى تنظ ة عل ساعد الطالب ت
  .  عامةبصورة والموضوعات الدراسیة األخرى، للموضوعات الفنیة بصورة خاصة،
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 یمكن أن تفتح المجال أمام الباحثین لدراسات مماثلة ذات صلة بمتغیرات الدراسة الحالیة.  
  : : مفاھیم الدراسةمفاھیم الدراسة

ملف یحتوي على توثیق وتجمیع ھادف ألعمال ومھارات أو أفكار الطالبة لمقرر : ملف اإلنجاز -
ھارات التي تدربت أو بعض الم،ویحتوي على توثیق ألفضل أعمال الطالبة ، التربیة الفنیة 
 .علیھا الطالبة

وھو عبارة عن برنامج لتعلیم التفكیر في ضوء أنشطة تدریبیة مختارة في : البرنامج التدریبي -
الطالقة والتفاصیل  األصالة، المرونة،: مھارات الرسم المختلفة تضم خمسة مھارات وھي

  .والمنظورات غیر العادیة
 بطریقة مألوفة للتفكیر یستخدم فیھ قدرات غیر  العقلیةالعملیات من مجموعة: اإلبداعي التفكیر -

مما  البصري واإلدراك الرؤیة من خالل عمق جدیدة رؤیا أمامھ تفتح مما إبداعیة
 )٤ ،٢٠١٥جان، (وقدراتھ العقلیة  ذكاءه تنمي بطریقة یفكر تجعلھ

ي تتضمن بأنھ مجموعة من المھارات أو القدرات الت: وتعرفھ الباحثة التفكیر اإلبداعي
ویقاس في ھذه الدراسة بدرجات .  غیر العادیةوالمنظوراتوالطالقة واألصالة والتفاصیل  المرونة

 . المعد لھذا الغرض) أ(الطالبات على اختبار تورنس الشكلي 
  :محددات الدراسة

تم التوصل               ي ی ائج الت یم النت ي تعم ا ف تلتزم الدراسة ببعض المحددات التي یتعین االلتزام بھ
  :یھا وھيإل
ي الدراسة،        .١ ة ف ات       تتحدد نتائج الدراسة بطبیعة العین ى طالب أفراد الدراسة محصورین عل ف

  .١٤٣٦/١٤٣٧الصف الثاني متوسط في مدارس الریاض للعام الدراسي 
  .المشمولة باألدوات التي قامت الباحثة بتطبیقھا) األجزاء(إن النتائج محصورة في األبعاد   .٢

  ::والدراسات السابقةوالدراسات السابقةاإلطار النظري اإلطار النظري 
  : مفھوم ملف اإلنجاز

ھ          دى المربین؛ نظرًا ألن اك ل ن اإلرب رًا م یعد مفھوم ملف اإلنجاز من المفاھیم التي تثیر كثی
ة      ة وثائقی بعض حقیب سمیھ ال ا ی ات، كم الب، أو المطوی وافظ أوراق الط وم ح تلط بمفھ ف  یخ أو مل

بعض ب          ف أداء، ویحتفظ ال شائع   أعمال، أو ملف تقویم، أو مل و "المسمى ال رغم   "بورتفولی ى ال ، وعل
ي            ًا ف شترك جمیع ا ت ف اإلنجاز إال أنھ من تعدد المسمیات وظھور مجموعة كبیرة من التعریفات لمل

  . عناصر معینة
ال    : فمن تعریفات ملف اإلنجاز أنھ     ع ھادف ألعم عبارة عن ملف یحتوي على توثیق وتجمی

ا        ب        و، ومھارات أو أفكار الطالب حول موضوع م ال الطال ق ألفضل أعم ى توثی وي عل د یحت أو ،ق
  )٢٠٠٣جابر .(بعض المھارات التي ما زال في مرحلة التدریب علیھا

ا        : كما ُعرف بأنھ   ام بھ حصیلة ذات أھداف وأغراض عن أعمال الطالب تمثل جھوده التي ق
ھ م         ن إنجازات  ونشاطاتھ التي أنجزھا، كما توضح مدى ما أحرزه من تقدم أو نمو دراسي، وما حقق

ن المجاالت الدراسیة،      ن موضوعات الدراسة     في ھذا االتجاه، وذلك في مجال ما م . أو موضوع م
  )٢٠٠٥عید (
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اییر             : كما ُعرف أیضًا بأنھ    ن خالل مع ن قیاسھا م ب یمك ال الطال ن أعم ة م مجموعة منظم
دیر،        ة تق شمل أدل اییر ت ذه المع دمًا، وھ ات مالحظة،   تقدیر معروفة مق و  أو بطاق ة، أو  أو ق ائم مراجع

ى األداء،     ة عل ات مبنی ى تقییم شمل عل ن أن ت دیر، ویمك اییس التق ة،  مق اریر معملی اریر  أو تق أو تق
  ).٢٠٠٨ البركاتي،. . (بحثیة

ال الطالب،           نظم وھادف ألعم ع م من خالل التعریفات السابقة، یتضح أن ملف اإلنجاز جم
ة،        ارات معین ة،    في ملف یصنف تحت مھ و مجموعة نامی ى      و فھ شیر إل ب، و ی اثرة لعمل الطال متك

ال       ب، أو أعم ال الطال ع أعم ى جمی وي عل اء یحت ة، أو وع یس حافظ ي، ول ھ الدراس ھ وتقدم إنجازات
ى     یًال عل دم دل ة ؛ لتق ا بعنای تم انتقاؤھ ف ی ات المل ى أن محتوی د عل ات تؤك شوائیًا، فالتعریف اة ع منتق

دراسي معین، وفي مواقف حقیقیة، ولیس في حدوث التعلم، وما یستطیع أن یؤدیھ الطالب في مجال      
ف، سیجد     .المواقف االختباریة  فبوجود خطوط أساسیة، وأمثلة واضحة لما یجب أن یعرض في المل

ة    الطالب بوضوح معاییر للعمل الجید، وھنا یصبح الطالب متعلم ونشط؛ مما یجعلھ ھو محور العملی
  )٢٠٠١بكار والبسام، . (التعلیمیة بدًال من المعلم

  :أھداف ملف اإلنجاز
ا ، وتطور الحصیلة              ب، وتعزیزھ دى الطال وة ل اط الق راز نق و إب ف اإلنجاز ھ یھدف من مل

التي اكتسبھا، والتعرف إلى میولھ واتجاھاتھ نحو المادة الدراسیة من خالل    العلمیة لدیھ، والمھارات    
سة،       اھیم الرئی ة المتضمنة ف   اختیاره للموضوع، واستخراجھ للمف ھ، وإنجازه للعمل خالل     والفرعی ی

رین              ع اآلخ ل م ا التعام ن طریقھ ھ ع ي یمكن صال الت ارات االت سابھ مھ ة، واكت ة معین رة زمنی فت
اءة، شة الّبن تماع، والمناق ى االس ھ عل اعھم، ومقدرت ة  وإقن داف الخاص و األھ ھ نح دى تقدم ذلك م وك

  )٢٠٠٦ھاشم .. (بالمادة التعلیمیة وذلك عن طریق االختبارات التي یتضمنھا الملف
  :ومن أھداف ملف اإلنجاز ما یلي

  .یتیح للمعلم تقویم نمو الطالب وتقدمھ. ١
  .یحقق للمعلمین درایة أكثر بمستوى الطالب خالل السنوات المختلفة. ٢
  .یساعد المعلمین والمشرفین على تقویم البرامج التعلیمیة. ٣
  .یجعل الطالب شركاء مع المعلمین في عملیة التقویم. ٤
أبو جاللة .(ویتفاھموا بفعالیة أكبر عن عمل الطالب والمعلمین أن یتواصلوا،  یتیح لآلباء،.٥

١٤٢٨(  
  : أنواع ملف اإلنجاز

  : ملف إنجاز الطالب إلى قسمین كما یليتقسیمتم 
  : ملف اإلنجاز العام أو الشامل: أوًال

ي،  (وھو الذي یقوم الطالب في جمیع جوانب السلوك اإلنساني       اري  المعرف داني،  ،المھ الوج
  :وینقسم ھذا النوع إلى قسمین) االجتماعي

  یتناول تقویم شخصیة الطالب من جمیع الجوانب في فترة: ملف إنجاز عرضي )أ
ددة      عام دراسي    فصل دراسي  (زمنیة محددة    ة مح ة تعلیمی ة     ) مرحل ث تكون كل مرحل بحی

  .وما بعدھا في عملیة التقویم مستقلة عما قبلھا،
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ھ       : جاز طولي ملف إن )  ب ي كون ھ ف ف عن یتفق مع النوع األول من حیث شمولیة التقویم، ولكن یختل
  .یتناول الطالب في جمیع الصفوف والمراحل التعلیمیة

  :ملف اإلنجاز الخاص: ثانیًا
األنواع  وھو الذي یعنى بجانب واحد أو أكثر من جوانب السلوك، ویندرج تحت ھذا النوع

  :التالیة
معرفة الطالب  ھذا النوع ال یعنى بقیاس أداء الطالب بقدر اھتمامھ بمدى: ت الذاتیةملفات التأمال) أ

  .بنفسھ، فھي تظھر تطور الطالب وتأمالتھ الشخصیة حول أعمالھ
من أعمالھم مع  وتتضمن عینات من أجود األعمال التي اختارھا الطالب: ملفات تقویم للعرض) ب

  .والمسئولین واآلباء، ثم ُتعرض على المعلمین، إشراف المعلم،
صف أعلى، أو  ملفات یأخذھا الطالب معھ عند انتقالھ من صف دراسي إلى: الملفات الخارجیة) ج

  .من مرحلة إلى مرحلة للتعرف على مستواه العلمي بصورة واقعیة
من خالل  ما، ملفات تستخدم لتحدید مدى جدارة صاحبھا في دخول كلیة: ملفات دخول الكلیة. د

  .ومھاراتھ  على محتویات الملف المختلفة التي توضح قدرات الطالب،االطالع
وھنا تعبر العینات التي یتضمنھا الملف عن الغایة البعیدة : ملفات تقویم التلمیذ كممارس للمھنة)ھـ

  .للتعلم كالعمل في مھنة ما
 وتكون "فیدیو صوت، صورة،"یسجل محتوى الملف في أشكال مختلفة : الملفات اإللكترونیة) و

  )١٤٢٥عرفان .(ومدارة الیكترونیًا ومجمعة، المعلومات مخزنة،
و أیًا كانت صیغة ملف اإلنجاز، ینبغي أن تكون أكثر من مجرد مجموعة من المواد، ولكي 
یكون ملف اإلنجاز جید التصمیم البد أن یحتوي على مجموعة من األعمال المنظمة بطریقة علمیة 

  .مترابطة، تشكل كًال متكامًال
  : تقویم ملف اإلنجاز

 من الصعب تقویم ملف إنجاز الطالب بدرجة عالیة من الثبات بدون وجود معاییر،
ومحكات واضحة، ومحددة یمكن على أساسھا إجراء التقویم، كذلك عدم اتفاق المسئولین حول ما 

  )٢٠٠٨البركاتي.(یجب تضمینھ في الملف جعل من الصعوبة تقویمھ
تشجیع تقویم الطالب : لف اإلنجاز على الھدف منھ، فإذا كان الھدفوتعتمد طریقة تقویم م

: وإذا كان الھدف .لذاتھ، فإن المعلم یطلب من الطالب أن یحدد محكات تقویمھ، وأن تصاغ بلغتھ
قیاس نمو الطالب، وتتبعھ، فإن ذلك یتطلب وجود معاییر، أو مستویات تقو م على أساسھا ملفات 

تقویم البرامج التعلیمیة، فإن ذلك یتطلب وجو د معاییر أو مستویات، : فوإذا كان الھد .اإلنجاز
  )٢٠٠٧جابر.(وأیضًا اختیار مجموعة فرعیة من ملفات اإلنجاز تمثل مجتمع الطالب كلھ

وھذا یتطلب خطوات . وھناك طرق متعددة لتقویم إنتاج الطالب من خالل ملف البورتفولیو
تلك الطریقة التي یلتقي من خاللھا المعلم . السنة الدراسیةمركبة ومتواصلة على مدار الفصل أو 

وكیف  ومنذ البدایة ما ھو متوقع منھم، إذ على المعلم أن یوضح لطالبھ،. بطرق شتى والطالب،
  )٢٠٠٧أبا حسین . (ستتم عملیة متابعتھم وتقییمھم

   :وفیما یلي بعض المحكات التي یمكن االسترشاد بھا في تقییم ملفات األعمال
 اكتمال وثراء المعلومات المتضمنة في الملف.  
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 عمق التفكیر واألعمال.  
 تنوع المحتویات.  
 اإلبداع في تكوین المحتویات.  
 أدلة على نمو معارف الطالب ومھاراتھ عبر الزمن.  
 ،واتجاھاتھ عبر الزمن وتحسن مداخلھ، أدلة على زیادة فھم الطالب.  
 ٢٠٠٨عالم .(تقییم الطالب ألعمالھ ( 
  : تقدیر درجات ملف اإلنجازطرق 

 توجد طرًق متعددة لتقویم ملف اإلنجاز، وتقدیر درجاتھ وفقًا للغرض من الملف، فیمكن أن
تقدر درجة لكل محتوى من محتویات الملف، ویوجد متوسط الدرجات للتوصل إلى تقدیر عام، 

 التعلیم، أو متابعة ویمكن وضع تقدیر عام لملف اإلنجاز ككل إذا كان الھدف تعرف فاعلیة عملیة
  . أو رقمي لتقویم ملف اإلنجاز ككل ویمكن أن یكون میزان تقدیر الدرجات وصفي، تقدم الطالب،

  : ویمكن تقدیر درجات كل من محتویات ملف اإلنجاز على حده، مثل
التقاریر، والتسجیالت الصوتیة، والمرئیة، والقصص، وعینات كتابات الطالب باستخدام 

ة، أو موازین التقدیر الرقمیة، أو البیانیة، أو الوصفیة التي تنظم محكات األداء وفق قوائم المراجع
و من الضروري أن تبنى ھذه المحكات وفقًا ألھداف الملف، وأن تكون واصفة . مستویات معینة

  .لألداء المراد في مستویات متتابعة بحیث ُتظھر لآلباء، وغیرھم ما الذي تعلمھ الطالب
  ):):CCrreeaattiivvee  TThhiinnkkiinngg((بداعي بداعي التفكیر اإلالتفكیر اإل

تھدف أسالیب التربیة الحدیثة إلى تنمیة الطاقات اإلبداعیة الكامنة وإلى تربیة أفراد مفكرین 
لذلك یعد التفكیر اإلبداعي المحور األساسي الذي یتمركز حولھ جمیع أنشطة تعلم التفكیر  مبدعین،

 ولید نتاج جدید یتصف بالمرونة واألصالة،التفكیر اإلبداعي عملیة معرفیة تؤدي إلى ت في العالم،
فإبداعات العلماء والفالسفة لیست مصادقة بل ھي جھود إبداعیة تمیز  وھو صفة بشریة منذ القدم،

  مجموعة من األفراد عن غیرھم
وانطالقًا من النظریات التي فسرت اإلبداع والتفكیر اإلبداعي فقد تجمع في التراث النظري 

تفكیر في نسق مفتوح "بأنھ ) Guilford(ة من التعریفات منھا تعریف لھذا الموضوع مجموع
" ھي تنّوع اإلجابات المنتجة والتي ال تحددھا المعلومات المعطاة یتمیز اإلنتاج فیھ بخاصیة فریدة،

  ).Guilford, 1995؛ ٢٠٠١ ؛ قطامي،٢٠٠٢ جروان،(
ن   بأنھ القدرة على تطویر حلول للمشكالت) Turner, 1994(ویعرفھ   وتفصیلھا بالبحث ع

ا،      ة لحلھ ة             طرق غیر مألوف ة والمرون ن الطالق ن م در ممك أكبر ق ز ب ار تتمی اج أفك ى إنت درة عل والق
دة،    ) Albert Einestiin(ویعتقد  واألصالة، ار الجدی الج   أن حب االستطالع ھو مصدر لألفك إذ یع

داعي    ) De Bono(ویركز   األفكار بطرق مختلفة، ر اإلب ھ للتفكی ي تعریف ع      ،ف ار م د األفك ى تولی عل
ة،         ار والفكاھ صار واالبتك ى االستب درة عل داعي والق ر اإلب ى التفكی درة عل ین الق ربط ب دث  ال فتح

ة، ار بعفوی صار وابتك ات استب ددة،  عملی ة مح أٍن وبطریق ة بت ة مدروس داعي عملی التفكیر اإلب  ف
ي   ،)١٩٩٥ دي بونو،(كاستخدام العقل في التفكیر المنطقي  رى  ف ین ی ر  ،)Levin(ح أن التفكی

  ).٢٠٠١ قطامي،(اإلبداعي ھو القدرة على حل المشكلة دون تصنع 
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ھ جروان    ن          ) ٢٠٠٢(وعّرف ي البحث ع ة ف ة قوی ھ رغب ادف توجھ ي ھ شاط عقل ھ ن ى أن عل
ابقًا،     ة س ن معروف م تك ول ل د،    حل شمولیة والتعقی از بال ة     تمت ة وأخالقی ى عناصر انفعالی ھ عل واحتوائ

  .یزةتشكل حالة ذھنیة مم
ة           ) ٢٠٠٤(وذكر العتوم    ة معرفی داعي عملی ر اإلب ى أن التفكی وا عل د اتفق نفس ق اء ال أن علم

وأنھ ناتج عن ثمرة جھود خالقة ولیس عشوائیًا أو   تؤدي إلى نتاج جدید یتصف بالمرونة واألصالة،  
  .تلقائیًا

ھ     وم         ) Honig(كما عرف ي العت ھ ف شار إلی ذي     ) ٢٠٠٤(الم شعب ال ر المت ھ التفكی یتضمن  أن
ق التفاعل      تحطیم األفكار القدیمة وإدخال األفكار العجیبة المدھشة،      ن طری دة ع وتولید األفكار الجدی

  .الذھني وزیادة المسافة المفاھیمیة بین الفرد وخبراتھ
یعكس أوجھ   یجد أنھا متشابھة ومتقاربة إلى حد كبیر،  إن المالحظ لھذه التعریفات وغیرھا،    

وم اإلب ول مفھ اق ح داع،  داع،االتف ال اإلب ي مج شورة ف ة المن ات التربوی رت األدبی ك  وأظھ أن ھنال
داع،         وم اإلب ام لمفھ ف الع ول التعری ین ح احثین والدارس ین الب حة ب ات واض ك   اختالف زى ذل ویع

ة،      ن جھ ددة م ن          لتوجھاتھم ومدارسھم الفكریة المتع وم م ذا المفھ ا ھ ي شاع فیھ رة المجاالت الت وكث
  .جھة أخرى

ھ،      ھذه االختال   فات في تعریف مفھوم اإلبداع تلك التي أدت إلى إیجاد أكثر من منحى لتعریف
احثین    بقدر ما ھي تعقد عملیة اإلبداع، لیست تناقضات أو اختالفات بحد ذاتھا،   دارس الب واختالف م

بوضع عناصر    وھذا التعدد أدى إلى محاولة الباحثین للتوفیق بین التعریفات المختلفة،       الفكریة فیھا، 
  . والتي تتفاعل معًا لتغطي المعنى الوظیفي لھ شتركة لإلبداع،م

  :اإلبداع والرسم
ر خاضع للبحث العلمي،          یئًا غامضًا أو غی یس ش م ل ا    إن العملیة اإلبداعیة في الرس ا أنھ كم

س            لیست عملیة واحدة معتزلة،    ي نف ة ف ة والمتفاعل سیكولوجیة المختلف ات ال ن العملی بل ھي مزیج م
ة،      وتوجد الوقت، درجات متفاوت راد ب م          لدى األف ي الرس ة ف ة اإلبداعی ق اإلمكانی ى تحقی فالوصول إل

ستمر         یحتاج إلى فترة طویلة من اإلعداد التمھیدي المكثف،   ى مران م م بحاجة إل ي الرس داع ف واإلب
ة           ار بطریق شكیل األفك ارات المناسبة لت ساب المھ وجھد كبیر في تدریب كل من العینین والیدین الكت

د  ل،  ة،جی ث المتواص سعي الحثی ى     أي ال ة إل درة اإلبداعی زو الق ة أن تع ل المغالط ن قبی د یكون م وق
ط،          موھبة فطریة،  ائن موھوب فق دع األصیل ال یكون مجرد ك ن المب م والف سان    ففي الرس ھ إن ولكن

ذه        ن محصلة لھ نجح في تنظیم مجموعة من النشاطات من أجل الوصول إلى غایة محددة ویكون الف
  ).١٩٨٧ سلیمان،(طات النشا

اللون والخط                شكل ب ل ال ن تمثی ھ ف بعض فیعرف بأن والرسم لیس بالبساطة التي یتصورھا ال
شكل            ل عناصر ال دف األول للرسام ھو تحوی على سطح ذي بعدین من خالل الصور البصریة والھ

ن خالل   والمكان واإلیقاع واللون وغیرھا من المكونات إلى تعبیر متماسك ومتناسق یضمن الفنا    ن م
ھ،   ھ،     رسالة توضحھا مادت ز إلی ھ أو ترم وحي ب یئًا أو ت ل ش د تمث شیر   وق ا ی م كم  H.READفالرس

ي  سة ھ ر رئی سة عناص ضمن خم وط،: یت اع الخط كال، إیق ف األش راغ، وتكثی واء، والف  واألض
وان،  ن   والظالل واألل ر م در كبی ى ق اج إل م یحت إن الرس سابقة ف رات ال ادات والخب ة الع م أھمی ورغ

ل       ا داعیات والتحلی ام بالت زي والقی ر الرم دة والتفكی ة والج ة والبدنی ة العقلی ال والحری ة والخی لمرون
ب البصري   ھ،        . والتركی ع ومكونات رات الواق ساس بمثی ي اإلح ة ف درة متفوق ك ق ل كل ذل م  وقب فالرس

ات اللوحة،        ن ف    تتویج لعملیات كثیرة تحدث خالل محاولة الفنان تنظیم كل مكون دأ عادة م ا،  ب  كرة م
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شكیلھا             ا وت ن تطویرھ ى یمك ستمرة حت ة وم رة ومتنوع ات كثی ى عملی اج إل رة تحت ذه الفك ن ھ لك
  ).Toomela, 2000؛ ١٩٨٧ سلیمان،(

  ::تعلیم التفكیر اإلبداعي من خالل الرسمتعلیم التفكیر اإلبداعي من خالل الرسم
شعر             ع المدرسة دون أن ی أثیر مجتم عندما ینضم الطفل إلى عالم المدرسة یبدأ اإلحساس بت

وده، ضغطھ وقی ة المفالمو ب ة، ھب ل االجتماعی أثیر العوام دفع بت ة تن ب الفردی ة الطال ي نزع لة ف  تأص
رین،     ع اآلخ صال م یلة االت ره وس صبح تعبی م        وی ي یفھ ا لك وه منھ ستمد ق ة وی ع الجماع ألف م یت

ال،         ن األطف ره م اج غی ب،      االحتكاك بینھ وبین إنت ة الطال ار    إن أول نجاح ھي كسب ثق ین االعتب بع
ة      واإلبداع، من مساعدة الطالب على االبتكار،كان ھذا بالغ األثر  ات التربوی شیر األدبی وت

ؤدي           ي ت ـة الت رامج المختلفــ ق الب ن طری داعي ع ر اإلب ة التفكی یم الطلب ة تعل ى إمكانی سیة إل والنف
ـة        ر تقلیدیـ دة وغی ر جدی اط تفكی ى أنم  ,Michako, 2002; Laur, 1995; Saracho(بالطالب إل

ل      ،)2002 ّد ك د أك ن  فق ة     )Bradley & Bradley, 1997( م شطة المتعلق ة األن ى أھمی  عل
  .بالخیال والرسم في تنمیة التفكیر اإلبداعي

سب،       ة فح واه الفنی ھ ق ب فی ي الطال ع لینم ال واس رك مج ى ت صر عل ر ال یقت ل  إن التعبی ب
ك،      سھ،             سیتعداه إلى أكثر من ذل ف تكون صادقًا تجاه نف ابر وكی ف یث ب كی تعلم الطال ذه  فی ور  وھ  أم

ة،        دى الطلب ار ل ارة روح االبتك م وإث ل المعل ن قب ادًا م ًا وإرش ب توجیھ ئلة    تتطل ق األس ن طری فع
ر     واألجوبة یمكن توضیح فكرة معینة،     ف  (أو عن طریق وضع الطالب في مواقف مثیرة للتفكی مواق

اتھم    ویأخذ تدریجیًا مأل الصفحة باألشیاء التي یعر     وبھذه الطریقة یثار خیالھ،   ) استقصائیة ي حی ا ف فھ
لیمان شاكر،  (ومن ھنا تقوى بصیرتھ ومقدرتھ على التخیل واإلبداع        الیومیة، د شاكر،    س د الحمی  عب
  ).٢٠٠١ ؛ الحیلة،١٩٨٩

الم           ى الع ًا لرسوماتھ فیتحول إل ع أساس وفي ھذه المرحلة نرى الطالب بحاجة إلى جعل الواق
وھذا التحّول التدریجي  ھ ھذا بكل انطالق،فیقوم بعمل الخارجي لیستمد منھ معلومات أصیلة مباشرة،   

  .نحو الواقع یأخذ بالوضوح یومًا بعد یوم
الق،   ل انط م بك د،    یرس ة النق ده حاس د عن یم،     ویتول ل التعم ل مح ي تح ل الت  وروح التحلی

  .والمھارة الیدویة والبصریة التي اكتسبھا تدفعھ إلى االھتمام
ن    إبداعیة جدیدة،یرسم صورة وحوادث واقعیة ومواضیع تبعث قوة      ساعدتھ ع لذلك یجب م

  .طریق مناقشتھ حول ما سیرسمھ بطریقة منطقیة
ھ       واالستفسار عن الصعوبات والعوائق التي یحس بھا،       سھ دون أن نفرض علی ًال بنف وتتركھ لیجد ح

داني،        آراءنا، ار للعامل الوج م دون اعتب ى      والمعلم الذي یدفع الطفل دفعًا إلى الرس ھ إل د دفع یكون ق
  ).Merickel, 1992؛ ١٩٩٩ ؛ جودي،٢٠٠١ الشیخلي،(إضاعة خاصیة اإلبداع 

ا،   تفادة منھ دى االس ب بم دى الطال اس ل ة تق ة الفعال ي   إن المعرف ات الت ة المعلوم دار كمی یس بمق ول
ب، سبھا الطال الرد  یكت دتھا ب ھ، ) Caballero, 1990(فأك ذ مقاالت ي أخ ة   ف ال الفنی ة األعم إن قیم
ب ت سبة للطال م، بالن ة الرس الل عملی دث خ ذي یح داع ال ة واإلب ي المتع ن ف ل  كم ة بالعم یس المتع ول

ة    ومروره بالعملیات اإلبداعیة، فیحس الطالب بالرضا عما قام بھ،     الناتج، وة اإلرادة والرغب تكسبھ ق
ن شأنھا أن    والمقدرة على اتخاذ الخطوة األولى لإلقدام على عمل،     في االكتفاء الذاتي،   وھي أمور م

  .مر وتأتي أكلھا فیما یعد لتنمیة التفكیر اإلبداعيتث
اد،   روتین المعت ایرة لل ب مغ رة الطال صبح نظ یم    فی ن ق ث ع شف والبح ھ للك رس طاقات فیك

ة   جدیدة تساعد على دفع عجلة التقّدم إلى األمام،   إن الفن والرسم بالنسبة للطالب في ھذه المرحلة لعب



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٦١٤ 

اراة،  ات    أو مب ن عملی ا م سبون مھاراتھ ھا،  یكت ي یخوض داع الت كال      اإلب ھ لألش ي تحریف ي ف وھ
ق ویوجھ      وتثبت وجوده،  بالخطوط المستقیمة تمتلئ بأفكاره الممیزة،     ة أن تتحق فیتیح للقدرات الخالق

  .سلوكھ نحو األفضل في مجال اإلبداع
ات،            ى إدراك العالق درة عل ب الق س الطال دة      والرسم یبني في نف شكیل إلیجاد صیغ جدی والت

ا         ستجیب لھا النفس البشریة بإعجاب واستمتاع، مبتكرة ت  ث أنھ رة حی ي أشیاء كثی داع تعن ة اإلب وكلم
ي،   صفة من صفات العقل اإلنساني،    شأ ویبن ل        حینما ین ددة تحم یم متج رع ویصّوغ األشكال بق ویخت

 ;Eduard, 1986 ٢٠٠٢ إبراھیم،(فردیة المبدع وقدرتھ اإلبداعیة التي تتصل بطبیعة ھذا الطالب 
Clement Page, 1992;.(  

  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة
دراسة ھدفت تعرف أثر استخدام محافظ الكترونیة  )٢٠٠٣(أجرى كل من راشد ومحمود 

السنة الرابعة ) فیزیاء/ كیمیاء(تستخدم في تقییم أداء واتجاھات الطالب المعلمین في شعبة المعلمین 
الطالب المعلم في برنامج التربیة العملیة وقد استخدم الباحثان مقیاس أداء  بكلیة التربیة بصور،

وتم إنشاء محافظ الكترونیة لكل طالب معلم من عینة البحث التي  ومقیاس اتجاھاتھم نحو البرنامج،
طالبا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى ) ٢٠(بلغ عددھا 

لمحافظ اإللكترونیة في تقییم ھؤالء الطالب مما یؤكد أداء الطالب المعلمین في نتیجة الستخدام ا
كما توصلت الدراسة إلى أن استخدام المحافظ االلكترونیة في  صحة الفرض الخاص بالدراسة،

  . في برنامج التربیة العملیة داخل مدرسة التدریبأدائھمیجابي على إتقییم الطالب المعلمین لھ تأثیر 
 ھدفت إلى التحقق من فاعلیة برنامج تدریبي الستخدام )٢٠٠٤(وفي دراسة قام بھا حسین 

من المعلمین والعاملین في  )٦٠(حیث اجریت الدراسة على عینة قوامھا  ملف اإلنجاز للطالب،
حیث صمم الباحث البرنامج لتعریف المشاركین وإكسابھم بعض  اإلدارة المدرسیة وأولیاء األمور،

وكذلك صمم اختبار  ز للطالب كوسیلة للتقویم الحقیقي،المھارات الخاصة باستخدام ملف اإلنجا
معرفي تحصیلي واختبار تطبیقي لقیاس الجانب التطبیقي لموضوعات البرنامج في استخدام ملف 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى فاعلیة  اإلنجاز وكذلك مقیاس اتجاه نحو تطویر نظم التقویم،
 اركین في المجموعات الثالث عن ملف إنجاز الطالب،البرنامج التدریبي في تنمیة معلومات المش

وفاعلیة البرنامج في استخدام وتطبیق المعلومات النظریة التي حصلھا المشاركین في تقویم ملف 
  .اإلنجاز

بدراسة ھدفت إلى وضع إطار عام لبناء ملف الطفل االلكتروني ) ٢٠٠٤(وقامت السمیري 
كتروني واستخدامھ كأداة لتقویم أداء طفل ریاض األطفال في واستخدامھ كأداة لتقویم أداء طفل االل

حیث قامت الباحثة  طفال،) ٦٠(الوحدة الدراسیة بمدینة الریاض وقد بلغ عدد أفراد العینة من 
وقد توصلت الدراسة إلى محتویات ملف األعمال  بتحلیل الملفات االلكترونیة ألفراد عینة الدراسة،

ف الطفل االلكتروني وخبراتھ وانجازاتھ بدرجة كبیرة وتمكن كل الخاصة بالطفل حیث تضمن مل
 طفل ومعلمة الفصل من اختیار أفضل األعمال وتضمینھا الملف وتقدیم تبریر ذلك االختیار،

عرض الملف تطور نم الطفل وتقدم تعلمھ حیث توصلت الدراسة إلى أن ملف الطفل االلكتروني 
واختیار  للملف الوثائقي وھي تجمیع خبرات الطالب وانجازاتھ،أداة فعالة لتحقیق األغراض الثالثة 

  .أفضل األعمال وتبریر ذلك االختیار وكذا الكشف عن مدى تطور نمو الطالب وتقدم تعلمھ
دراسة ھدفت إلى تقویم أداء الطالب المعلمین ) ٢٠٠٥(كما أجرى كل من الخزندار وسكر 

ایات أداء مقترحة لمعلم المستقبل وتكونت عینة في كلیة التربیة في جامعة األقصى في ضوء كف
وقدم استخدم الباحثان بطاقة مالحظة على شكل استبیان لقیاس  طالبا وطالبة،) ٦٠٩(الدراسة من 



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٦١٥ 

وقد توصلت نتائج الدراسة الحالیة إلى  اداء الطلبة المعلمین في كلیة التربیة بجامعة األقصى،
كما توصلت الدراسة  دى الطلبة المعلمین في كلیة التربیة،انخفاض مستوى كفایات المعرفة العلمیة ل

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین درجتي استخدام وتوظیف مصادر المعرفة المتعددة 
  .لصالح طلبة التخصصات األدبیة في مقابل التخصصات العلمیة

لكترونیة على فعالیة استخدام ملفات التقییم اال" بعنوان) ٢٠٠٦(وفي دراسة أجراھا صقر 
ھدفت إلى " تنمیة المھارات التدریسیة للطالب المتدربین بكلیة المعلمین بالجوف واتجاھاتھم نحوھا 

معرفة فعالیة استخدام ملفات التقییم االلكترونیة على تنمیة المھارات التدریسیة للطالب المتدربین 
قة مالحظة تقییم المعلم المتعاون بكلیة المعلمین بالجوف واتجاھاتھم نحوھا وقد اعد الباحث بطا

للطالب المتدرب واستمارة تقییم مدیر المدرسة واألنشطة واإلشراف اإلداري واإلنجازات للطالب 
المتدرب واستمارة التقییم الذاتي للطالب المتدرب واستمارة تقییم الطالب للطالب المتدرب ومقیاس 

طالبا متدربا من جمیع  )٥٨(نت عینة الدراسة من االتجاھات نحو برنامج التربیة المیدانیة وقد تكو
وجود : التخصصات واستخدام الباحث ملفات تقییم الكترونیة وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

فرق ذا داللة إحصائیة بین األداء التدریسي للمھارات التدریسیة لألداء القبلي والبعدي لصالح 
تقییم اإللكترونیة یحقق التقییم الذاتي للطالب المتدرب، استخدام التطبیق البعدي، استخدام ملفات ال

 . ملفا التقییم اإللكترونیة یحقق تأمل الطالب المتدرب في أعمالھ وإنجازاتھ
بدراسة ھدفت إعداد حقیبة وثائقیة لعضو ھیئة التدریس في )  م٢٠٠٦(وقامت السمیري 

لھدف، ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخلصت جامعات المملكة العربیة السعودیة، ولتحقیق ھذا ا
الباحثة من أدب المجال، ومن طلب الحصول إلى التفرغ العلمي، وترقیة عضو ھیئة التدریس، 
وتقریر كفایة عضو ھیئة التدریس، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات، فحثت 

وأوصت الدراسة في إجراء  .الوثائقیةالمسئولین على مساندة استخدام عضو ھیئة التدریس للحقیبة 
  . البحوث على استخدام ھذه األداة األصیلة

بدراسة ھدفت بحث استخدام التقویم األصیل )  م٢٠٠٦(من بخیت ومؤنس  وقام كل
البورتیفلیو على تنمیة مھارات التواصل الریاضي واالتجاه نحو الریاضیات، لدى تالمیذ المرحلة 

لمھم، وقد استخدم الباحثان المنھج شبع التجریبي، على عینة من طالب االبتدائیة، وبقاء أثر تع
الصف الخامس االبتدائي حیث قسم الباحثان عینة الدراسة إلى مجموعتین تجریبیة، وقد بلغ عددھا 

وقد استخدم الباحثان اختبار للتواصل الریاضي ) ٥٣(تلمیذا و ضابطة بلغ عدد أفرادھا ) ٥٥(
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في  . نحو الریاضیاتوكذلك مقیاسا لالتجاه

 المجموعتین حیث ان البورتیفلیو لم یكن لھ اثر واضح في رفع مستوى تحصیل أفرادالتحصیل بین 
تالمیذ المجموعة التجریبیة، ولكن باختبار الفروق بالنسبة لالختبار البعدي المؤجل وجد بقاء اثر 

ة التجریبیة تعزى الستخدام البورتیفلیو في عملیة تعلیم وتعلم الطالب، كما دلت التعلم لدى المجموع
نتائج الدراسة على تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة في اختبار التواصل، بما یمثل مؤشرا لوجود 
اثر الستخدام البورتیفلیو في تنمیة مھارات التواصل الریاضي، المناسبة لتالمیذ الصف الخامس 

  . دائياالبت
استخدام التقییم باستخدام البورتیفلیو على " بدراسة بعنوان ) ٢٠٠٦(وقامت نجاة توفیق 

ھدفت الى التعرف على اثر استخدام " التحصیل في مقرر الفروق الفردیة واتجاھاتھم نحو المادة 
وقد طبقت التقییم باستخدام البورتیفلیو على التحصیل في مقرر الفروق الفردیة واتجاھاتھم نحوھا 

 طالبا وطالبو من طالب الفرقة الرابعة وقد تم تقسیمھم إلى ١٤٠الدراسة على عینة بلغ قوامھا 
طالب وطالبة من شعبة اللغة ) ٧٠(طالب وطالبة من شعبة التاریخ مجموعة ضابطة و ) ٧٠(

یة االنجلیزیة مجموعة تجریبیة، وقد استخدمت الباحثة اختبار تحصیلي في مقرر الفروق الفرد
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 تم من خاللھا تقییم مھام البورتیفلیو، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أداءومقیاس اتجاه وكذا قواعد 
 في تحصیل الطالب بین المجموعة التجریبیة والضابطة بعد التقییم إحصائیاوجود فروق دالة 

تجاه طالب  في اإحصائیاباستخدام البورتیفلیو لصالح المجموعة الضابطة، كذا وجدت فروق دالة 
  . مجموعة الدراسة نحو مقرر الفروق الفردیة لصالح المجموعة التجریبیة

ھدفت اختبار فكرة وجود ارتباط ) ٢٠٠٧(وفي دراسة أجراھا كل من عثمان والدغیدي 
والقدرة على الحوار والتفاوض الفكري   البوتفولیو باستخدام ادوات تقویمیة،أغراضبین تحقیق 

لدراسات العلیا المسجلین بالدبلوم الخاص بقسم المناھج وطرق التدریس لدى مجموعة من طالب ا
 ضمن احد المقررات االختیاریة بذات القسم وقد أشارت نتائج ٢٠٠٥/٢٠٠٦للعام الجامعي 

) البوتفولیو(الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط موجبة عالیة بین جمیع أدوات تقویم الحقیبة الوثائقیة 
كما وجد ان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین  الحوار والتفاوض الفكري،ومقیاس القدرة على 

لصالح المجموعة التجریبیة مما یؤكد على ) ٠٫٠١(المجموعة الضابطة والتجریبیة عند مستوى 
العالقة الموجبة الصادقة بین قدرة طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة على تحقیق أغراض الحقیبة 

  .وقدرتھ على الحوار والتفاوض الفكري)وتفولیو الب(الوثائقیة 
بدراسة ھدفت تعرف فعالیة التقویم بملفات التعلم في تنمیة ) ٢٠٠٧(كما قامت السید 

تحصیل والتفكیر االبتكاري وخفض قلق االمتحانات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة لمادة العلوم في 
 تلمیذا وتلمیذة بالصف الخامس االبتدائي،) ٨٠(وقد تكونت عینة الدراسة من  وحدة المغناطیسیة،

 الباحثة اختبار تحصیلي واختبار للنفكیر أعدتقد  تلمیذا لتمثیل المجموعة التجریبیة،) ٤٠(
االبتكاري واختبار قلق االمتحان المعدل كأدوات للدراسة وقد شارت نتائج الدراسة إلى تفوق 

 من التحصیل والتفكیر االبتكاري كما أسھم مجموعة الدراسة التجریبیة على الضابطة في كل
استخدام ملفات األعمال إلى خفض قلق االمتحانات لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة عنھ لدى 

  .الضابطة
 لتنمیة الفنیة التربیة في برنامج تدریسي بناء دراسة ھدفت) ٢٠١٦(وأجرى الزعبي 

 اثر والكشف عن األردن، في العلیا األساسیة المرحلة طلبة لدى الجمالیة والقیم اإلبداعي التفكیر
 األردن، في األساسي العاشر الصف طلبة لدى الجمالیة والقیم اإلبداعي التفكیر تنمیة في البرنامج
 تمثلت عشوائیة بصورة والتجریبیة الضابطة المجموعتین تحدید تم فقد التدریسي البرنامج ولتطبیق
 حیث الجبیھة، منطقة في اإلسالمیة العلمیة الكلیة رسمدا في األساسي الصف العاشر بطالبات
 الذي الكبیر التعاون أھمھا التطبیق، لعملیة المناسبة الظروف المعنویة لتوفر المدرسة ھذه اختیرت

 ارتباطا المرتبط لتخصصھا للتعاون إضافة الفنیة التربیة معلمة واستعداد المدرسة، إدارة أبدتھ
  .المدرسة في العاشر للصف شعبتین وجودو البرنامج، بموضوع مباشرا

تعرف أثر ملف اإلنجاز اإللكتروني في تنمیة بعض ): ٢٠١٧(وھدفت دراسة منیرة بن زید 
معلمات الصفوف (عادات العقل ومفھوم الذات األكادیمیة لدى طالبات قسم المناھج وطرق التدریس 

وقد اعتمدت الباحثة   ھـ،١٤٣٦/١٤٣٧ بكلیة التربیة جامعة األمیرة نوره للعام الدراسي) األولیة
 ٨٤وقد طبقت الدراسة على عینة قوامھا  على المنھج التجریبي القائم على التصمیم شبھ التجریبي،

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین : وقد خلصت النتائج إلى طالبة من طالبات المستوى السادس،
لعقل لصالح المجموعة التجریبیة و حجم المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في عادات ا

توجد فروق ذات  ،%٨٥٫٣تأثیر ملف اإلنجاز اإللكتروني على مستوى عادات العقل لدى الطالبات 
داللة إحصائیة بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في مستوى فھم الذات األكادیمي 

لكتروني على مستوى فھم الذات األكادیمي لصالح المجموعة التجریبیة وحجم تأثیر ملف اإلنجاز اإل
  %. ٩٤٫٣لدى الطالبات 
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 یجب اإلبداعي التفكیر معاییر تضمنت استمارة وھي األدوات من مجموعة بناء تم وقد
 تم الجمالیة للقیم معاییر تضمنت أخرى استمارة بناء وتم للبرنامج التدریسي، وتضمینھا مراعاتھا
 المحكمین من مجموعة على األداتین تم عرض حیث لفنيا العمل وعناصر أسس على اعتمادھا

 فھي الثالثة أما األداة. الحقا الطالبات أعمال وتحكیم البرنامج بناء في اعتمدت وقد العتمادھا،
 عشرة على احتوت التي النظریة المادة في األول تمثل جزأین في جاء الذي التدریسي البرنامج

 للصف المقرر الفنیة التربیة بمنھاج ارتباطھا مراعاة متت علمیة نظریة ألسس تمارین مستندة
 العودة بعد اعتمادھا تم التي الجمالیة والقیم اإلبداعي معاییر التفكیر متضمنا األساسي، العاشر
 نجاح ولضمان. الحالیة بالدراسة العالقة ذات السابقة والدراسات المتخصص النظري لألدب

 وقد السابقة، والخبرات العمریة والمرحلة كالبیئة اإلجراءات من جملة ومراعاة ضبط تم البرنامج
 والقیم اإلبداعي التفكیر مھارات تنمیة حیث من مجدیا كان البرنامج تطبیق أن إلى الدراسة خلصت

 الضابطة المجموعة بنتائج مقارنة البرنامج، طبقت التي التجریبیة المجموعة أفراد الجمالیة لدى
 فروق ظھور إلى الدراسة كما توصلت البرنامج، تمارین كیفیة تنفیذ حول واف بشرح تحظ لم التي
 للبرنامج تعزى التجریبیة المجموعة أفراد لدى اإلبداعي التفكیر مستوى في إحصائیة داللة ذات

 القیم مستوى في التجریبیة المجموعة أفراد لدى إحصائیة داللة ذات فروق وظھور التدریسي،
 .التدریسي مجللبرنا یعزى الجمالیة

 على أجریت بعض الدراسات أننجد  من خالل ما سبق من عرض الدراسات السابقة
 ونالحظ أن الدراسات قد اختلفت في اختیار عینتھا وان دراسة  عینات تختلف عن عینة الباحثة،

الباحثة تختلف عن غیرھا من الدراسات إذ أنھا اختارت عینة من طالبات الصف الثاني متوسط من 
 طبقت برنامج قائم على التفكیر اإلبداعي وھذا ما یمیز ھذه الدراسة أنھاإلى ارس الریاض إضافة مد

  .عن غیرھا
 كما استفادت الباحثة من الدراسات السابقة اختیار منھج الدراسة واألسالیب اإلحصائیة 

 الدراسة والمنھج وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة بكیفیة احتیار عینة لمعالجة البیانات،
المستخدم إلجراء الدراسة باإلضافة للتعرف على ملف اإلنجاز كما استفادت الباحثة في االستفادة 

وتمیزت ھذه الدراسة عن  في إتباع األسالیب اإلحصائیة التي تتالءم مع طبیعة منھج الدراسة،
إلنجاز على تحصیل غیرھا من الدراسات السابقة أنھا تخصصت في التربیة الفنیة وأثر ملف ا

  .الطالبات من خالل وضع برنامج تدریبي یقیس تنمیة التفكیر اإلبداعي في الرسم
  ::منھجیة وإجراءات الدراسةمنھجیة وإجراءات الدراسة

  :منھج الدراسة
لطالبات التربیة ) Portfolio(استخدمت الباحثة المنھج التجریبي لتعرف أثر ملف اإلنجاز 

  . على تنمیة التفكیر اإلبداعي ومستوى التحصیلالفنیة بالمرحلة المتوسطة بمدارس منطقة الریاض 
  :التصمیم الشبھ تجریبي للدراسة

) والضابطة التجریبیة،(لمجموعتین ااستخدمت الدراسة التصمیم شبھ التجریبي القائم على 
  :التالي) ١ ( جدولالقیاس القبلي والبعدي ویوضحھمع 
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  التصمیم شبھ التجریبي للدراسة) ١ (جدول
  التطبیق البعدي  المعالجة التجریبیة  طبیق القبليالت  المجموعة
  التعلیم التعاوني  التجریبیة
  الضابطة

اس   ار (أدوات القی االختب
  التعلیم االعتیادي  )اختبار تورنس المعرفي،

اس  ار (أدوات القی االختب
  )اختبار تورنس المعرفي،

  :متغیرات الدراسة    
  :اشتملت متغیرات الدراسة على ما یلي

  :أسلوب التدریب ولھ نمطان: المستقل یتمثل فيالمتغیر  -
  .الذي تم استخدامھ لتدریب المجموعة التجریبیة البرنامج التدریبي التعاوني،.أ

التدریب االعتیادي وفیھ تم عرض المادة التدریبیة على المجموعة الضابطة في بیئة التدریب . ب
  .المعتادة

  )مھارات التفكیر اإلبداعي. ب تحصیل،مستوى ال. أ: (المتغیر التابع ویتضمن ما یلي -
  :مجتمع الدراسة وعینتھا     

وتكونت عینة  تكون مجتمع الدراسة من جمیع طالبات الثاني متوسط في منطقة الریاض،
الضابطة : طالبة من طالبات الصف الثاني متوسط موزعات في مجموعتین) ٦٠(الدراسة من
وقد تم اختیار المجموعة التجریبیة بالطریقة  ،طالبة) ٣٠(والتجریبیة من  طالبة،) ٣٠(مكونة من 

  .العشوائیة
  :أدوات الدراسة

بول تورنس . إ: اختبار التفكیر اإلبداعي الذي أعده تم استخدام :اختبار التفكیر اإلبداعي -١
وھو مجموعة من المھارات أو القدرات التي تتضمن : وترجمة كل من سلیمان وأبو حطب

ویقاس في ھذه الدراسة . التفاصیل والمنظورات غیر العادیةالمرونة والطالقة واألصالة و
 .درجة) ٣٠(والمكون من . بدرجات الطالبات على اختبار تورنس

  ::صدق اختبار التفكیر اإلبداعيصدق اختبار التفكیر اإلبداعي
تم   ومدى مالءمتھ لتحقیق أھداف الدراسة،اختبار التفكیر اإلبداعيللتحقق من صدق   

ص واالھتمام في مجال التربیة الفنیة ومجال عرضھ على لجنة من المحكمین من ذوي االختصا
وذلك بھدف التحقق من مدى مناسبة نشاطات وتدریبات البرنامج لتحقیق أھداف  التفكیر اإلبداعي،

حیث تم األخذ بمالحظات وآراء المحكمین بما یخدم البرنامج ویعطیھ الفاعلیة في تحقیق  الدراسة،
  .أھداف الدراسة

  ::داعيداعيثبات اختبار التفكیر اإلبثبات اختبار التفكیر اإلب
 تم تطبیقھ على عینة استطالعیة من خارج عینة اختبار التفكیر اإلبداعيللتأكد من ثبات 

حیث بلغ  وقد تم حساب معامالت االرتباط بین نتائج االختبار القبلي والبعدي لھذه العینة، الدراسة،
كما  نامج ككل،وھي قیمة تعدل على ثبات مقبول للبر) ٠٫٨٦(معامل االرتباط بین نتائج االختبارین 

، )٠٫٨٩-٠٫٨١(تم حساب معامالت االرتباط بین نتائج أجواء البرنامج الخمسة حیث تراوحت بین 
  .یبین ذلك) ٢(والجدول رقم 
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  )٢(جدول رقم 
  ألبعاد اختبار التفكیر اإلبداعيقیم معامالت الثبات 

 قیم معامالت االرتباط البعد الرقم

 ٠٫٨٤ الطالقة .١
 ٠٫٨١ األصالة .٢
 ٠٫٨٧ المرونة .٣
 ٠٫٨٩ التفاصیل .٤
 ٠٫٨٥ المنظور .٥

 ٠٫٨٦ البرنامج ككل  

 بالتربیة المرتبطة المعرفیة الجوانب لقیاس معرفي اختبار تم استخدام :اختبار التحصیل المعرفي -٢
 الفنیة

  :صدق اختبار التحصیل المعرفي
تم تعدیلھ في ضوء  للتأكد من صدق االختبار تم عرضھ على مجموعة من المحكمین و 

  . إرشاداتھم من حیث وضوح األھداف واألسئلة لغویا
  :اختبار التحصیل المعرفيصدق 

) ٣٠(تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة من غیر طالبات عینة الدراسة بلغ عددھن 
قدرة طالبة وتم إیجاد معامل الصعوبة والقدرة التمییزیة لكل فقرة من فقرات االختبار فتراوحت ال

وبذلك ) ٠٫٨٠- ٠٫٢٧(وتراوحت قیم معامل الصعوبة ما بین ) ٠٫٧٣-٠٫٣٣(التمییزیة ما بین 
) ٣(اعتبرت جمیع فقرات االختبار مناسبة من حیث القدرة التمییزیة والصعوبة ویبین الجدول 

  .معامالت الصعوبة والتمیز ألسئلة االختبار
  بار المعرفيمعامالت الصعوبة والتمییز ألسئلة االخت) ٣(جدول 

رقم 
  السؤال

معامل 
معامل   رقم السؤال  معامل التمییز  الصعوبة

  معامل التمییز  الصعوبة

٠٫٤٠  ٠٫٧٣  ١٦  ٠٫٦٠  ٠٫٢٧  ١  
٠٫٥٣  ٠٫٧٦  ١٧  ٠٫٤٠  ٠٫٥٠  ٢  
٠٫٣٣  ٠٫٣٧  ١٨  ٠٫٤٧  ٠٫٥٢  ٣  
٠٫٥٣  ٠٫٣٧  ١٩  ٠٫٤٠  ٠٫٧٧  ٤  
٠٫٤٧  ٠٫٤٣  ٢٠  ٠٫٤٧  ٠٫٨٠  ٥  
٠٫٤٠  ٠٫٣٣  ٢١  ٠٫٥٣  ٠٫٤٣  ٦  
٠٫٤٧  ٠٫٧٠  ٢٢  ٠٫٤٧  ٠٫٦٧  ٧  
٠٫٤٠  ٠٫٢٧  ٢٣  ٠٫٤٧  ٠٫٥٠  ٨  
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رقم 
  السؤال

معامل 
معامل   رقم السؤال  معامل التمییز  الصعوبة

  معامل التمییز  الصعوبة

٠٫٤٢  ٠٫٧١  ٢٤  ٠٫٦٠  ٠٫٣٧  ٩  
٠٫٤٩  ٠٫٧٤  ٢٥  ٠٫٤٠  ٠٫٦٠  ١٠  
٠٫٣١  ٠٫٥٧  ٢٦  ٠٫٤٧  ٠٫٥٠  ١١  
٠٫٤٣  ٠٫٣٢  ٢٧  ٠٫٤٠  ٠٫٦٧  ١٢  
٠٫٤٥  ٠٫٤١  ٢٨  ٠٫٤٠  ٠٫٤٠  ١٣  
٠٫٤٠  ٠٫٣١  ٢٩  ٠٫٤٧  ٠٫٣٠  ١٤  
٠٫٤٠  ٠٫٦٠  ٣٠  ٠٫٤٠  ٠٫٢٧  ١٥  

  ::فيفيثبات اختبار التحصیل المعرثبات اختبار التحصیل المعر
 بفارق زمني أسبوعین على عینة Test – retest)( تم تطبیق االختبار وإعادة تطبیقھ 

تم استخرج معامل الثبات لالختبار المعرفي بین  طالبة من خارج عینة الدراسة،) ٣٠(مكونة من 
ة ودرجاتھن على االختبار نفسھ في المرة الثانی الدرجات للطالبات على االختبار في المرة األولى،

  .مما یدل على ثبات واستقرار اختبار التحصیل المعرفي ،)٠٫٨٥(حیث بلغت قیمة معامل االرتباط 
  :تجربة الدراسة المیدانیة

والتأكد من  بعد عرض أدوات الدراسة على الخبراء من المختصین للحكم على صالحیتھا،
ورتھ النھائیة بعد أن مر قامت الباحثة بتطبیق البرنامج التدریبي وإخراجھ بص صدقھما وثباتھما،

وتم إجراء تجربة الدراسة المیدانیة  بعدة مراحل حیث تم عرضھ على مختصین في التربیة الفنیة،
  :وفًقا للخطوات التالیة

 .والخطوات العملیة لھا توضیح الھدف من الدراسة، -
إلى حیث تم توزیع العینة   تحدید مجتمع الدراسة واختیار عینة إلجراء الدراسة علیھا، -

 مجموعتین ضابطة وتجریبیة تم التأكد من تكافؤھما
 .إجراء قیاس قبلي للمجموعتین الضابطة والتجریبیة على أدوات الدراسة -
إلیجاد التكافؤ بین مجموعتي الدراسة من خالل القیام بقیاس قبلي للمجموعتین الضابطة  -

 والتجریبیة
نتھاء من التدریب باستخدام ملف وبعد اال خضعت المجموعة التجریبیة للبرنامج التدریبي، -

بعدھا تم إدخال البیانات إلى البرنامج  اإلنجاز قامت الباحثة بإجراء القیاس البعدي،
  .لیصار بعدھا استخراج النتائج وفق أسئلة وفرضیات الدراسة )SPSSٍ)االحصائي 

  :تكافؤ مجموعتي الدراسة
ء قیاس قبلي لكل من التحصیل للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة قامت الباحثة بإجرا

وقد تم  واختبار تورنس، وذلك باستخدام اختبار التحصیل المعرفي، ومھارات التفكیر اإلبداعي،
 – t) "ت" وتم استخدام االختبار حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألداء الطالبات،

test) تلك النتائج) ٤( للعینات المستقلة ویبین الجدول.  
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  )٤ (جدول
لداللة الفرق بین متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبیق القبلي " ت"نتائج اختبار 

  الختبار التحصیل المعرفي 

المتوسط   العدد   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
الداللة   "ت"قیمة   المعیاري

  اإلحصائیة

 3.10 6.8 30  الضابطة
 2.7 7.00 30  التجریبیة

0.22  .82  

أنھ ال یوجد فرق دال إحصائیًا في التحصیل المعرفي بین طالبات ) ٤(ول یتضح من الجد
وھذا مؤشر دال على ) 0.22(المحسوبة" ت"المجموعتین التجریبیة والضابطة حیث بلغت قیمة 

تكافؤ مجموعتي الدراسة في الجوانب المعرفیة المرتبطة بالتربیة الفنیة قبل البدء باستخدام ملف 
إلى التكافؤ بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار تورنس ) ٥(ول ویشیر الجد اإلنجاز،

  ):٥(للتفكیر اإلبداعي حیث جاءت النتائج كما مبینة في الجدول 
  )٥(جدول 

لداللة الفرق بین متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبیق القبلي " ت"نتائج اختبار 
  للتفكیر اإلبداعي

قیمة   االنحراف المعیاري  ط الحسابيالمتوس  العدد  المجموعة
  "ت"

الداللة 
  اإلحصائیة

 04. 5.30 30 الضابطة

 04. 5.36 30 التجریبیة
.56 .58  

وجود تكافؤ في التفكیر اإلبداعي بین المجموعتین التجریبیة ) ٥(یتضح من الجدول 
ذا یشیر إلى وھي قیمة غیر دالة إحصائیا وھ) (56. المحسوبة" ت"حیث بلغت قیمة  والضابطة،

  .بین متوسطي درجات المجموعتین)  ≥٠٫٠٥(عدم وجود فرق دال إحصائیٍا عند مستوى الداللة 
  :مادة المعالجة التجریبیة

ویتكون من مجموعة من التدریبات  وھو برنامج لتعلیم التفكیر اإلبداعي،: البرنامج التدریبي
ضمن مھارات رسم مختلفة من خالل والنشاطات التي صممتھا الباحثة في ضوء أنشطة فنیة تت

بھدف تعلیم الطالبات مجموعة  المراجع المتعلقة منھاج التربیة الفنیة باالضافة الى خبرة الباحثة،
  .من مھارات التفكیر اإلبداعي التي تتیح لھن الخروج من أنماط التفكیر التقلیدیة

  :لیةوإلعداد ھذا البرنامج قامت الباحثة بالخطوات واإلجراءات التا

  إجراء دراسة مسحیة لألبحاث والدراسات الجدیدة التي تناولت المھارات واالستراتیجیات
كما استعانت  ،)Green, 1995, Merickel, 1992(الخاصة بھذا المخطط من التفكیر 

ماسلو  میدنیك، ومنھا نظریة تایلور وجتیزلس، الباحثة باالتجاھات النظریة للتفكیر اإلبداعي،
  ).Eggen Chack, 1992؛ ٢٠٠٢السرور . (یك وغیرھاروجرز وباتر

  االطالع على البرامج التدریبیة والتعلیمیة التي اھتمت بموضوع التفكیر ومھاراتھ ومنھا
. لتعلیم مھارات التفكیر وبرنامج ھیدستارت للموھوبیة) Cort Program(برنامج كورت 
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)Bringing out Head Start Talents (BOHST). Talent Programing وبرنامج 
 & Coor(وبرنامج كور ورابورت ) Erickson & Gillian, 1984(أریكسون وجیلیان 
Rapoprt, 1977 ( للمساعدة في بناء البرنامج التدریبي وضمھم العناصر المكونة لھ

وتم بناء . والفترات الزمنیة المخصصة لألنشطة التدریبیة كاألھداف وإجراءات التدریب،
اد الباحثة على الخبرات المعرضیة لدى طالبات الصف الثاني متوسط باإلضافة البرنامج باعتم

 .إلى الخبرات الحیاتیة الیومیة التي یعایشونھا في ھذه الفترة العمریة

  االستعانة بمثال توضیحي للتمھید لكل مھارة فرعیة لیبین للطالبات الطریقة التي یمكن أن تبدأ
  .ت التدریبیةفیھا رسمھا خالل الفقرات والمھما

 :محتوى البرنامج
 المرونة، األصالة، الطالقة،: وھي) مھارات( ویشتمل البرنامج على خمسة أجزاء 

حیث أن مھارة  دروس من التفكیر،) ٥(والمنظورات غیر العادیة وكل منھا یتكون من  التفاصیل،
وس المنظور أما در. درس) ١٥(فأصبح لھا  التفاصیل تتخلل ھذه الدروس ضمنًا في كل درس،

  .وطبقت في نفس الوقت التي طبقت فیھ دروس الطالقة فكانت ضمن دروس مھارة الطالقة،
  : البرنامجفھد

تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي ومستوى التحصیل في التربیة الفنیة لدى طالبات المرحلة 
 .المتوسطة

  :ویتكون البرنامج من

  ::قة وھيقة وھيویحتوي على خمسة دروس في الطالویحتوي على خمسة دروس في الطال: : الجزء األولالجزء األول
 .المنظور الخطي في البیئة المحیطة .١
 .رسم واجھات داخلیة لغرف منزلیة باستخدام المنظور .٢
 .رسم أعمد الھاتف في الشارع .٣
 .رسم مدینة من األعلى .٤
 . رسم أعمدة منازل مناطق مختلفھ .٥

  ::الجزء الثاني ویحتوي على خمسة دروس في المرونة وھيالجزء الثاني ویحتوي على خمسة دروس في المرونة وھي
 . نیةرسم أشكال نباتیة باستخدام الخطوط المنح .١
 .رسم سنابل القمح باتجاه الریح .٢
 .رسم مستوحى من خلیة نباتیة .٣
 .رسم جسم اإلنسان في أوضاع حركیة مختلفة .٤
 .سم رأس اإلنسان في اتجاھات مختلفة .٥

  ::ویحتوي على خمسة دروس في األصالة وھيویحتوي على خمسة دروس في األصالة وھي: : الجزء الثالثالجزء الثالث
 .رسم الحیوانات .١
 .رسم أطراف جسم اإلنسان .٢
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 .طبیعة صامتة .٣
 .واألشكال الھندسیة المسطحة واألرقام، خدام الحروف،رسم كاریكاتور باست .٤
  . تصمیمات زخرفیة حرة بمالمس مختلفة .٥

  ::الجزء األولالجزء األول
  .والمنظور التفاصیل، الطالقة،: اسم المھارة

  .ثماني حصص: عدد الحصص
  .خمسة دروس: عدد الدروس

لوح زجاج   ة،جھاز عرض الصور المعتم كرتون مقوى سبع بطاقات من الكرتون،     : المواد الالزمة 
  .مجسمات ثالثیة األبعاد قلم لباد أسود، ،)سم٤٠×٣٠(

  تدریب الطالبات على استخدام مھارة الطالقة كإحدى مھارات التفكیر اإلبداعي: الھدف العام
  ::األھداف الخاصةاألھداف الخاصة

  .أن تعّرف الطالبة قواعد المنظور .١
ًا،   .٢ ور عملی د المنظ ة قواع ق الطالب شاھد م   أن تطبی م م الل رس ن خ ك م ة  وذل ن البنی ستوحاة م

  .دقائق) ٥-١٥(المحیطة خالل زمن یتناقض تدریجیًا من 
  :اإلجراءات

. وشرحھ بطریقة بسیطة) المھارة(في بدایة كل جزء قامت الباحثة بعرض موضوع الجزء 
فمثًال من خالل الجزء األول تم توضیح أھمیة رسم األشكال باستمرار ومراعاة قواعد المنظور في 

  .لذي یؤدي بالتالي إلى الطالقة وسرعة اإلنجاز في فترة محددةالتغیر الفني ا
كما قامت الباحثة من خالل الجزء الثاني بتوضیح أھمیة ممارسة رسم الخطوط المنحنیة 

ویمكن لمس أھمیتھا عند رسم  باستخدام قلم الرصاص إلكساب الطالبة مرونة في األداء والتفاصیل،
تمام في تفاصیلھا دون استخدام الممحاة بشكل متكرر مما یؤدي مثًال بعض األشكال النباتیة واالھ

  .بالنھایة إلى التوصل إلى أفكار إبداعیة تتصف بالمرونة
أما في الجزء الثالث فتم توضیح أھمیة التخطیط بحریة وبصورة مستمرة ومعالجة األشكال 

 األصالة في التفكیر لدى بطریقة جدیدة غیر خاضعة لألفكار الشائعة واالبتعاد عن التكرار لتحقیق
  .الطالبات

ثم  طالبات،) ٥(بعدھا قامت الباحثة بتقسیم الصف إلى مجموعات مكونة كل مجموعة من 
وھو نشاط تمھیدي للتدریب على المھمات  ،)الجزء(قامت بعرض مثال یوضح المھارة المطلوبة 

حیث تم توزیع نسخة من ھذه  ة،ثم اختارت الباحثة ثالث مھمات تدریبی التدریبیة الالحقة في الجزء،
 المھمات الموجودة في البرنامج على كل مجموعة من المجموعات في الحصص المخصصة لذلك،

والخاصة بالتدریب على كل  وھذه المھمات واإلجراءات التدریبیة تم التركیز علیھا في البرنامج
  .مھمة مطلوبة في كل مھارة

قامت الباحثة  كیر اإلبداعي والبرامج التدریبیة،وفي ضوء المعطیات النظریة في مجال التف
  :في التفكیر وھي) المھارات(الذي یحتوي على خمسة أجزاء  ببناء البرنامج الحالي،
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قدرة الطالبة على إنتاج محدد وخیر من األفكار الجیدة ذات القیمة في وحدة زمنیة   : : الطالقةالطالقة. . ١١
  . ھذه األفكار عن الشخص العاديأو قدرة الشخص المبدع أكثر إنتاجًا لمثل معینة،

أو وجھة نظر عقلیة  قدرة الطالبة على درجة السھولة التي یغیر بھا الفرد موقفًا ما،  : : المرونةالمرونة. . ٢٢
معینة وتتخذ مظھرین أولھما قدرة الشخص على أن یعطي تلقائیًا عدد متنوعًا من االستجابات ال 

ق بالسلوك الناجح لمواجھة موقف أو مسألة یتعل: تنتمي إلى فئة أو مظھر واحد والمظھر الثاني
  .معینة

والخروج بأفكار جدیدة  ھي القدرة العقلیة عند الطالبة على تأجیل األفكار السائدة،  : : األصالةاألصالة. . ٣٣
  .فاألصالة تعني قدرة الطالبة على تقدیر استجابات ماھرة أو غیر شائعة كل الجدة،

 جدیدة تقود إلى المزید من المعلومات للمواقف قدرة الطالبة على تقدیم إضافات  : : التفاصیلالتفاصیل. . ٤٤
  .المتوافرة أمامھ

على التعبیر عن األشكال والمواضیع التي تشاھدھا ) الطالبة(قدرة الطالبة : : المنظور الفنيالمنظور الفني. . ٥٥
وعالقة تلك األشكال بعضھا ببعض باالعتماد على قواعد وحلول  حسب موقعھا وبعدھا عنھا،

  .د الثالث أو العمق الذي تشاھدهبواسطتھا تتمكن من تخفیف البع
  ::آلیة دروس التدریب على التفكیر اإلبداعيآلیة دروس التدریب على التفكیر اإلبداعي

  ::البحث الجماعيالبحث الجماعي
ھي إحدى استراتیجیات التعلم التعاوني التي تقوم فیھا الطالبة في شكل مجموعات تعاونیة 
بأنشطة مختلفة إلعداد مشروعات ذات عالقة بالموضوع المطروح بحیث تتناولھا كل مجموعة من 

 أو ناحیة معینة وتعرض كل مجموعة ما توصلت إلیھ من نتائج أو إنجازات على بقیة زاویة
  .المجموعات في الصف

لذلك تعتد دینامیة العمل الجماعي لتعلیم مھارات التفكیر اإلبداعي جزءًا أساسیًا من 
  :وذلك لألسباب التالیة البرنامج التدریبي المصمم،

  .ق لمحتوى الدرس وتنمي اتجاھین نحوهتحقق أغراضًا أساسیة في الفھم العمی .١
 .فتوفر الجھد الذي ُیبذل في إعطاء المعلومات سھلة التطبیق من قبل المعلم، .٢
فكل  تعمل على دمج الطالبات مع أقرانھن وتشجیعھن على المشاركة في األنشطة المختلفة، .٣

لذلك یتوقع  ھا،فھو یعالج الفكرة ویحلل جزء یشارك في أفكاره وخبراتھ عند مواجھة موقف ما،
 .تنوع األفكار التي تظھر ضمن المجموعة الواحدة

 .تجعل تعلم المحتوى ممتعًا ومقبوًال .٤
 .بحیث تعمل الطالبة بثقة عالیة إن العمل الجماعي یقلل الوحدة والعزلة، .٥

  ::انتفاء المجموعاتانتفاء المجموعات
اختارت الباحثة المجموعات بطریقة مزجت الطالبات المتفوقات مع أخریات ذوات 

صیل الدراسي المتوسط والمنخفض من خالل الرجوع إلى مستوى الطالبات في االختبارات التح
   .الشھریة السابقة

وكانت دروس البرنامج تعتمد على أساس . طالبات) ٥(وتكونت المجموعة الواحد من 
ولكن ھناك بعض المواقف التي تستدعي إظھار االستجابات الفردیة وخصوصًا  العمل الجماعي،

  .مة الدرس التي تتطلب الحوار والنقاش إلظھار تفاصیل المھارة المطلوبةفي مقد
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  ::فقرات التدریبفقرات التدریب
حیث تم اختبار  تكون كل درس من أربعة فقرات تدریبیة باإلضافة إلى الواجب البیتي،

ومراعاة التنوع في المواضیع  فقرات التدریب التي تتناسب المستوى المعرفي لدى الطالبات،
  .قرات التدریبالمقترحة ضمن ف

  ::تنفیذ المھمات ورسوم الطالباتتنفیذ المھمات ورسوم الطالبات
كانت بعض المھمات في العادة شفویة حیث قامت المجموعات أو الطالبات كٌل على حدى 

وفي بعض األحیان تم  بتقدیم أفكارھن وشجعتھن الباحثة على طرح المزید من اإلجابات واألفكار،
وقامت المجموعات  لكلیة من األفكار،تسجیل األفكار على السبورة أعطت كل مجموعة حصلتھا ا

األخرى بإضافة نقاط جدید لم تذكر سواء إجابات األسئلة الشفویة أو في التطبیق العملي للمھارة من 
وفي بعض األحیان أسھمت كل مجموعة بفكرة موضوع رسم واحد كل مرة على  خالل الرسم،

الرسوم وإجابات الطالبات في التغذیة ولجأت الباحثة إلى تشجیع اإلصغاء والتركیز على  ،التناوب
وإظھار نوع  وتلخیص بعض اإلجابات وعرض الرسومات قبل االنتقال إلى الفكرة التالیة، الراجعة،

  .من المودة والفكاھة أثناء التدریب للمساعدة في تنفیذ وتطبیق المھارة المطلوبة
البة بإحضارھا في حیث قامت الط وقامت الباحثة بإعطاء واجب بیتي في بعض الدروس،

  . لمزید من التدرب على المھارة التفكیریة المطلوبة، . الدرس التالي
  ::إجراءات تطبیق األجزاء الخمسة من البرنامج التدریبي على المجموعة التجریبیةإجراءات تطبیق األجزاء الخمسة من البرنامج التدریبي على المجموعة التجریبیة

إلى تدریب الطالبات على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار ) الطالقة(ھدف الجزء األول 
یة األفكار التي تقترح في موضوع معین في فترة زمنیة ثابتة بالمقارنة بین من حیث كم اإلبداعیة،

  .والوصول إلى درجة عالیة من سیولة األفكار وسھولة تولیدھا األفراد بعضھم البعض،
فتقدم الطالبة عدة تخطیطات أو استكشافات مختلفة ومن العدید من ھذه المخططات یمكن 

مما یساعد على سھولة التعبیر ومیل الطالبة إلى عدم  وین،أن تنتقي الطالبة وتختار أكمل تك
 وبالتالي خلق وابتكار وسائل تعبیریة مختلفة، والسرعة في تداعي األفكار والصور، التكرار،

  .فالطالقة ھنا القدرة على إبداع تكوینات منوعة في فترة محدودة
فاألفكار التي تولدھا  ،ھدف الجزء الثالث إلى تدریب الطالبات على مھارة األصالةكما 

الطالبة جدیدة إذا ما حكمنا علیھا في ضوء األفكار التي تبرز عند األشخاص اآلخرین وعدم 
والتعبیر بطریقة تخالف ما یعبر بھ  خضوع ھذه األفكار لألفكار الشائعة وخروجھا من التقلیدي،

حیث أن  مرونة والطالقة،اآلخرین ویھدف البرنامج إلى مساعدة الطالبة للربط بین األصالة وال
لتكّون  یفتح أمامھا االختیار أو االنتقال اإلبداعي، غزارة األفكار وسھولة انسیابھا أو طالقة التعبیر،

وبالتالي تستطیع أن  تشكیًال جدیدًا في إطار وحدة معینة والتألیف بینھا إلنشاء تكوین وتركیب فني،
  .لة منطلقة بال معوقات أو قیودتعبر عن أفكارھا بطریقة فریدة ومتمیزة وبسھو

كما یتصل بعامل الطالقة عامل آخر من األھمیة بمكان أال وھو عامل القدرة على التصور 
فالبرنامج التدریبي یھدف إلى تدریب الطالبات على القیام بعملیات " Visualization"البصري 

م المتطورات الذي یساعد التحلیل والتركیب واإلسقاط والتألیف من عناصر معینة من خالل عال
  .الطالبة على التوصل إلى أفكار إبداعیة وممیزة

  :مدة تطبیق البرانامج
تم تطبیق البرنامج في مدة زمنیة بلغت شھرین ونصف بواقع جلسة واحدة أسبوعیًا 

  .بإجمالي عشر جلسات تدریبیة وتراوحت مدة الجلسة ما بین ساعة إلى ساعتین
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  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة
 والستخراج نتائج الدراسة، لمعالجة البیانات،) SPSS(تم استخدام البرنامج اإلحصائي  

  :وتم استخدام األسالیب واالختبارات اإلحصائیة التالیة
   النسب المئویة-
  . المتوسطات الحسابیة-
  . االنحرافات المعیاریة-
  . معامل االرتباط-
  .t- test" ت" اختبار -
  (Blake)  معادلة الكسب لبلیك-

  ::نتائج الدراسةنتائج الدراسة
  :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

ما فاعلیة برنامج تدریبي قائم على التعلم التعاوني باستخدام ملف : نص السؤال األول على
 اإلنجاز في مستوى التحصیل المعرفي في التربیة الفنیة لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟

ساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعتي لإلجابة عن ھذا السؤال تم ح
للعینات المستقلة " ت"كما تم استخدام اختبار  الدراسة في اختبار التحصیل المعرفي البعدي،

تلك ) ٦(ویوضح الجدول  للتعرف على داللة الفروق بین متوسطي الدرجات في القیاس البعدي،
  :النتائج

  )٦(جدول 
لداللة الفرق بین متوسطي درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق " ت"نتائج اختبار 

  البعدي الختبار التحصیل المعرفي

مجموعة 
المتوسط   العدد  الدراسة

  الحسابي
االنحراف 
الداللة   "ت"قیمة   المعیاري

  اإلحصائیة

 3.10 7.90 30 الضابطة
  9 .4 23.8 30 التجریبیة

15.00 .000 

 ٠٫٠٥(أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٦(دول یالحظ من الج
≤ ( بین متوسطي درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في القیاس البعدي للجوانب المعرفیة

المحسوبة لالختبار " ت"المرتبطة بالتربیة الفنیة ولصالح المجموعة التجریبیة حیث بلغت قیمة 
الجدولیة وھذا یعني أن طالبات المجموعة " ت" قیم أكبر من قیمة وھي) 15.00(المعرفي 

  .المرتبطة بالتربیة الفنیة أكثر من طالبات المجموعة الضابطة التجریبیة اكتسبن الجوانب المعرفیة
ولحساب قیاس فاعلیة ملف اإلنجاز في إكساب بعض الجوانب المعرفیة المرتبطة بالتربیة 

وذلك للمقارنة بین ، (Blake)تم استخدام معادلة الكسب لبلیك ، )ةالمجموعة التجریبی(الفنیة 
  .یوضح ھذه النتائج) ٧(المتوسط القبلي والبعدي لالختبار المعرفي، والجدول 
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  ) ٧(جدول 
  حساب فاعلیة البرنامج التدریبي المقترح بمعادلة الكسب المعدل لبلیك لمعلمات المجموعة التجریبیة

المجموع  الجانب
  ة

درجات متوسط 
  التطبیق القبلي

متوسط درجات 
نسبة الكسب   الفاعلیة  التطبیق البعدي

  المعدل
المستوى 
  اإلحصائي

  مقبول  ١٫٥٩  ١٥٫٩ 23.8 7.00  التجریبیة  المعرفي
حیث أن  أن تأثیر ملف اإلنجاز كان مقبوًال بالنسبة للمجموعة التجریبیة،) ٧(یبین الجدول 

وھي قیمة أعلى ما حددھا بلیك ، )١٫٥٩(الختبار المعرفي نسبة الكسب المعدل لبلیك تساوي في ا
 المرتبطة المعرفیةوھذا یؤكد فاعلیة ملف اإلنجاز في إكساب بعض الجوانب  ،)١٫٢(للفاعلیة وھي 

  بالتربیة الفنیة لطالبات الصف الثاني المتوسط
م على التعلم التعاوني ما فاعلیة برنامج تدریبي قائ :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیًا

باستخدام ملف اإلنجاز في مستوى التفكیر اإلبداعي في التربیة الفنیة لدى طالبات المرحلة 
  المتوسطة؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على اختبار 
إلیجاد الفروق " ت"یاریة وقیمة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المع) ٨(تورنس ویبین الجدول 

  .بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة على القیاس البعدي في التفكیر اإلبداعي
  )٨(جدول

لداللة الفرق بین متوسطي درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق " ت"نتائج اختبار 
  البعدي الختبار التفكیر اإلبداعي

مجموعة 
وسط المت  العدد  الدراسة

  الحسابي
االنحراف 
الداللة   "ت"قیمة   المعیاري

  اإلحصائیة

 53. 6.59 30 الضابطة
 16. 22.32 30 التجریبیة

35.4 .000 

  ٣٠الدرجة النھائیة من *  
بین متوسطي )  ≥٠٫٠٥(أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة ) ٨(یالحظ من الجدول 

الختبار التفكیر اإلبداعي ولصالح   البعديبین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في القیاس
وھي قیم ) 35.4(المحسوبة الختبار التفكیر اإلبداعي " ت"المجموعة التجریبیة حیث بلغت قیمة 

الجدولیة وھذا یعني أن طالبات المجموعة التجریبیة اكتسبن الجوانب اإلبداعیة " ت"أكبر من قیمة 
  .طةفي التفكیر أكثر من طالبات المجموعة الضاب

ولحساب قیاس فاعلیة البرنامج التدریبي المقترح في اكتساب التفكیر اإلبداعي لطالبات 
وذلك ، (Blake)تم استخدام معادلة الكسب لبلیك ، )المجموعة التجریبیة(الصف الثاني المتوسط 

  .یوضح ھذه النتائج) ٩(والجدول  للمقارنة بین المتوسط القبلي والبعدي للتفكیر اإلبداعي،
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  ) ٩(جدول 
  حساب فاعلیة الموقع التدریبي المقترح بمعادلة الكسب المعدل لبلیك لطالبات المجموعة التجریبیة

متوسط درجات   المجموعة  الجانب
  التطبیق القبلي

متوسط درجات 
نسبة الكسب   الفاعلیة  التطبیق البعدي

  المعدل
المستوى 
  اإلحصائي

  مقبول  ١٫٧٢  ١٣٫٠٢ 22.32 5.36  التجریبیة  اإلبداعي
أن تأثیر ملف اإلنجاز كان مقبوًال بالنسبة للمجموعة التجریبیة حیث أن ) ٩(یبین الجدول 

 ،)١٫٢(وھي قیمة أعلى ما حددھا بلیك للفاعلیة وھي ) ١٫٧٢(نسبة الكسب المعدل لبلیك تساوي 
  .یة لطالبات المجموعة التجریبالتفكیر اإلبداعيوھذا یؤكد فاعلیة ملف اإلنجاز في إكساب 

  :تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة
في إكساب طالبات  أظھرت نتائج الدراسة وجود أثر إیجابي في استخدام ملفات اإلنجاز

والجوانب المرتبطة بالتفكیر  المجموعة التجریبیة الجوانب المعرفیة المرتبطة بالتربیة الفنیة،
ئیة بین متوسطي المجموعتین اإلبداعي، حیث أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصا

واختبار التفكیر ) المعرفي(الضابطة والتجریبیة في التطبیق البعدي لكل من االختبار التحصیلي 
وتؤكد الباحثة أن ملف اإلنجاز یتصف بالفاعلیة لدى  اإلبداعي ولصالح المجموعة التجریبیة،

سالیب التدریبیة للمجموعة التي مما یدل على أن ھناك أثر واضح لأل طالبات المجموعة التجریبیة،
استخدمت ملف اإلنجاز في تنمیة الجوانب المعرفیة واإلبداعیة في التفكیر لدى طالبات المجموعة 

وتعزو الباحثة السبب أن الخروج عن الطریقة التقلیدیة في التدریب واإلعداد والتأھیل  التجریبیة،
والتدریب من خالل  ي آلیة التدریب التعاوني،وھ بالنسبة للطالبات وإتباع آلیة جدیدة للتدریب،

تتیح للطالبة فرصة التدریب وفق قدراتھا ووفق ظروفھا الخاصة بإمكانیة  الواجبات المكلفة بھا
في  التدرب وفق الزمان والمكان المناسب والتخلص من عقبة المكان والزمان التي تقید الطالبة

التي توصلت نتائجھا إلى فاعلیة ) ٢٠٠٤(اسة حسین وتتفق ھذه النتیجة مع در التدریب التقلیدي،
 البرنامج التدریبي في تنمیة معلومات المشاركین في المجموعات الثالث عن ملف انجاز الطالب،

  .وفاعلیتھ في استخدام وتطبیق المعلومات النظریة التي حصلھا المشاركین في تقویم ملف اإلنجاز
التي توصلت نتائجھا إلى وجود فرق ذا ) ٢٠٠٦(كما تتفق ھذه النتیجة مع دراسة صقر 

داللة إحصائیة بین األداء التدریسي للمھارات التدریسیة لألداء القبلي والبعدي لصالح التطبیق 
وإن استخدام ملفات التقییم اإللكترونیة یحقق التقییم الذاتي للطالب المتدرب ویحقق تأمل  البعدي،

  .الطالب المتدرب في أعمالھ وإنجازاتھ
التي توصلت نتائجھا إلى وجود ) ٢٠٠٦( مع دراسة نجاة توفیق أیضاوتتفق ھذه النتیجة 

 في تحصیل الطالب بین المجموعة التجریبیة والضابطة بعد التقییم باستخدام إحصائیافروق دالة 
البورتیفلیو لصالح المجموعة الضابطة، كذا وجدت فروق دالة احصائیا في اتجاه طالب مجموعة 

  . ة نحو مقرر الفروق الفردیة لصالح المجموعة التجریبیةالدراس
 البرنامج تطبیق أن إلى التي خلصت) ٢٠١٦(مع دراسة الزعبي كذلك وتتفق ھذه النتیجة 

 التجریبیة المجموعة أفراد الجمالیة لدى والقیم اإلبداعي التفكیر مھارات تنمیة حیث من مجدیا كان
 كیفیة تنفیذ حول واف بشرح تحظ لم التي الضابطة المجموعة بنتائج مقارنة البرنامج، طبقت التي

 التفكیر مستوى في إحصائیة داللة ذات فروق ظھور إلى الدراسة كما توصلت البرنامج، تمارین
 داللة ذات فروق وظھور التدریسي، للبرنامج تعزى التجریبیة المجموعة أفراد لدى اإلبداعي
  .التدریسي للبرنامج یعزى الجمالیة القیم مستوى في یةالتجریب المجموعة أفراد لدى إحصائیة
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التي توصلت نتائجھا إلى )  م٢٠٠٦(تتفق ھذه النتیجة مع دراسة نادیة لطف اهللا، أیضًا 
استخدام ملفات األعمال أثناء تدریس مقرر طرق تدریس العلوم كانت لھ نتائج ایجابیة في تحسین 

ة التجریبیة، كما إن استخدام ملفات األعمال في دراسة تركیب البنیة المعرفیة لدى طالب المجموع
مقرر طرق تدریس العلوم ادى إلى ترابط وتمایز وتنظیم البنیة المعرفیة لدى طالب المجموعة 

  . التجریبیة
التي أشارت نتائجھا إلى ) ٢٠٠٧(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كل من عثمان والدغیدي 

ومقیاس ) البوتفولیو(ین جمیع أدوات تقویم الحقیبة الوثائقیة وجود عالقة ارتباط موجبة عالیة ب
كما وجد ان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة  القدرة على الحوار والتفاوض الفكري،

لصالح المجموعة التجریبیة مما یؤكد على العالقة ) ٠٫٠١(الضابطة والتجریبیة عند مستوى 
 الدراسات العلیا بكلیة التربیة على تحقیق أغراض الحقیبة الوثائقیة الموجبة الصادقة بین قدرة طالب

  .وقدرتھ على الحوار والتفاوض الفكري)البوتفولیو (
التي توصلت إلى تفوق مجموعة الدراسة ) ٢٠٠٧(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة السید 

ستخدام ملفات األعمال التجریبیة على الضابطة في كل من التحصیل والتفكیر االبتكاري كما أسھم ا
  .إلى خفض قلق االمتحانات لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة عنھ لدى الضابطة

التي توصلت نتائجھا إلى )  م٢٠٠٦(من بخیت ومؤنس  واختلفت ھذه النتیجة مع دراسة كل
 المجموعتین حیث ان البورتیفلیو لم یكن لھ اثر واضح في أفرادعدم وجود فروق في التحصیل بین 

رفع مستوى تحصیل تالمیذ المجموعة التجریبیة، ولكن باختبار الفروق بالنسبة لالختبار البعدي 
المؤجل وجد بقاء اثر التعلم لدى المجموعة التجریبیة تعزى الستخدام البورتیفلیو في عملیة تعلیم 

ار التواصل، وتعلم الطالب، كما دلت نتائج الدراسة على تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة في اختب
بما یمثل مؤشرا لوجود اثر الستخدام البورتیفلیو في تنمیة مھارات التواصل الریاضي، المناسبة 

  . لتالمیذ الصف الخامس االبتدائي
كما تعزو الباحثة السبب إلى احتواء ملف اإلنجاز على العدید من المصادر التي تمكن 

وتوفیر مادة  ة الجوانب المعرفیة المقترحة،الطالبة من الحصول على المعلومات المطلوبة لتنمی
التي توصلت إلى أن محتویات ملف ) ٢٠٠٤(وھذه النتیجة تتفق مع دراسة السمیري  إثرائیة لھا،

 نجازاتھ،إاألعمال الخاصة بالطفل تعد أداة فعالة لتحقیق األغراض في تجمیع خبرات الطالب و
  . الكشف عن مدى تطور نمو الطالب وتقدم تعلمھواختیار أفضل األعمال وتبریر ذلك االختیار وكذا

 كما ترى الباحثة أیضا أن الممارسة الفعلیة والعملیة من خالل استخدام ملف اإلنجاز،
وخارجھ من خالل عمل الواجبات المكلفة بھا الطالبات وكذلك تحدید مجموعة من المواقع التي 

لمساعدة التي تسھم باالرتقاء بفكر الطالبة یمكن أن تستعین الطالبة فیھا خاللھا تحمیل البرامج ا
وھذا یتفق مع ما أشارت إلیھ األدبیات التربویة والنفسیة إلى إمكانیة  وتنمیة الجوانب اإلبداعیة،

تعلیم الطلبة التفكیر اإلبداعي عن طریق البرامج المختلفـــة التي تؤدي بالطالب إلى أنماط تفكیر 
وھذا أیضا ما أكد  ،)Michako, 2002; Laur, 1995; Saracho, 2002(جدیدة وغیر تقلیدیــة 

على أھمیة األنشطة المتعلقة ) Bradley & Bradley, 1997(كل من برادلي وبرادلي  علیھ
  .بالخیال والرسم في تنمیة التفكیر اإلبداعي

 طاــــتبوترى الباحثة من خالل النتائج التي تم التوصل إلیھا أن ھذه الدراسة أكدت إلى ار
حیث أن ارتفاع درجات التحصیل المعرفي لدى طالبات  الجانب المعرفي بالجانب اإلبداعي،

وھذا  داء على اختبار التفكیر اإلبداعي،ألت ااــجدري ــفع اــتفاراحبھ ــصالمجموعة التجریبیة 
استخدام وترى الباحثة أن  تھ الطالبة تم توظیفھ في جانب اختبار التفكیر اإلبداعي،كتسباما أن یعني 
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ملف اإلنجاز المقترح أتاح الفرصة أمام الطالبات للتعرف على الجوانب المعرفیة المرتبطة بالتربیة 
توفر الخطوات العلمیة التي یتم التغلب علیھا في مواجھة ى ــلإافة ــضإ الفنیة وكیفیة تطبیقھا عملیًا،

  .ات واألشكالالمعوقات التطبیقیة التي تعترض تطبیقھا العملي من خالل الرسوم
بالجوانب المعرفیة ) أفراد المجموعة التجریبیة(اھتمام طالبات ى ـلع ذلك إجایمكن إركما 

التكامل بین الجانب ى ــلالمتعلقة بالتربیة الفنیة التي تم تضمینھا في ملف اإلنجاز، مما أدى إ
 اإلنجاز على نماذج مما تعزو الباحثة السبب إلى شمول ملف المعرفي والجانب التطبیقي في الرسم،

متنوعة لمجموعة من الصور والرسومات واألعمال الفنیة اتاحت الفرصة للطالبة لالطالع علیھا 
  .واالستفادة من آلیة إعدادھا وتصمیمھا

وتجھیزه بصورة خاصة لطالبات الصف  وتشیر الباحثة أن تصمیم استخدام ملف اإلنجاز،
للتدرب على الرسم وبما ) راد المجموعة التجریبیةأف(األول متوسط وإعطاء الفرصة للطالبات 

یناسب قدراتھن وبما یتالءم مع ظروفھن وأوقاتھن والتحكم في آلیة عرض أعمالھن المنجزة على 
إضافة إلى االستعانة بمجموعة من  أفراد المجموعة التجریبیة وفتح باب الحوار والمناقشة،

  . ربوینت وفیدیوھات وفالشات خاصةالمصادر للحصول على تلك الرسومات من عروض بو
كما ترى الباحثة أن استخدام ملف اإلنجاز أتاح فرصة التفاعل بین طالبات المجموعة 
أنفسھن أو طالبات المجموعة مع المدربة مما أتاح فرصھ كبیرة في طرح التساؤالت واالستفسارات 

  .عن المشاكل التي قد تواجھھن وكیفیة التغلب علیھا
 نتائج الدراسة یتضح أن امتالك طالبات أفراد المجموعة التجریبیة ومن خالل عرض

جاءت بدرجة مرتفعة مما یدل أن ملف  للجوانب المعرفیة واإلبداعیة المرتبطة بالتربیة الفنیة،
اإلنجاز عمل على تنمیة تلك الجوانب للطالبات وھذا یعود إلى توفیر الراحة النفسیة للطالبة في 

كما یمكن أن تتدرب الطالبة دون قید أو  ات وإعداد ملف اإلنجاز الخاص بھا،التدریب إلى الرسوم
شرط ودون الشعور بالخجل واإلحراج عند الفشل في رسم الصور واألشكال حیث تتیح إمكانیة 

 .إعادة الرسم ألكثر من مرة
ومن خالل النتائج تخلص الباحثة أن ھناك اختالفا وبفارق ذي داللة إحصائیة في تحصیل 

 بین متوسط عالمات المجموعة التجریبیة، طالبات الصف الثاني المتوسط في مقرر التربیة الفنیة،
لصالح المجموعة  ویبین متوسط عالمات المجموعة الضابطة على اختبار التحصیل البعدي،

التجریبیة التي استخدمت ملف اإلنجاز وبھذا یتبین أن طریقة استخدام ملف اإلنجاز كانت ذات أثر 
وقد یعزى  اعل في زیادة تحصیل الطالبات في مقرر التربیة الفنیة مقارنا بأثر الطریقة التقلیدیة،ف

  :ذلك لألسباب اآلتیة
وتفاعلھا مع  فاعلیة ھذه الطریقة في إتاحة الفرصة لمشاركة كل عضو في المجموعة، -

 وإثارة مما زاد في حماسة الطالبات. من خالل التعبیر عن أفكارھا وآرائھا اآلخرین،
فعمل . دافعیتھن نحو المشاركة التي عملت على تولید الشعور بالمسؤولیة تجاه عملیة التعلم

  .ذلك على تسھیل ھذه العملیة
تساعد عملیة التعلم التعاوني على زیادة استخدام عملیات التفكیر لدى الطالبات من خالل  -

ق العنان للدوافع الالزمة مما یساعد على إطال وتفاعلھن مع الذات، تفاعلھن مع بعضھن،
  .وإبداعیة للتفكیر بطریقة نقدیة،

اإلجراءات التي نفذت أثناء استخدام طریقة التعلم التعاوني من تسلسل في توجیھ األسئلة  -
عملت على تنمیة قدراتھم العقلیة واستخدامھم لمھارات  ذات المستویات العلیا من التفكیر،

وممارساتھم لألنشطة . والتنبؤ والبحث والتصنیف، والتحلیل، كالمالحظة، عقلیة مختلفة،
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الفنیة التي تناسبت مع خبراتھن وقدراتھن أثارت اھتماماتھن وجعلتھن یقبلن على التعلم عن 
. من خالل استجاباتھن للمثیرات التي تطرحھا علیھن ھذه األنشطة التعلیمیة رغبة ومحبة،

وتركیزھا على   على الكتاب المدرسي فقط،وھذا ما تفتقر إلیھ الطریقة التقلیدیة المعتمدة
وقد الحظت الباحثة الفارق . والحقائق البعیدة عن التطبیق العملي تزوید الطالبات بالمعرفة،

  . بین الطریقتین من خالل متابعتھا تنفیذ التجربة
فتصبح لدیھن  یولد العمل الجماعي لدى الطالبات شعورا بالمتعة من خالل التعلم التشاركي، -

  .مما ینعكس إیجابا على تحصیلھن الدراسي جاھات إیجابیة نحو المعلمة والمادة،ات
یجعل الطالبة االستمرار في العمل  وضع نظام للتعزیز والمكافآت في العمل التشاركي، -

مما یؤدي إلى إثارة  فیتحسن األداء التعلیمي،. المنوط بھا نحو الھدف المراد تحقیقھ
  . إلبداعي في الوقت الذي تفتقر إلیھ الطریقة التقلیدیةوزیادة التفكیر ا الدافعیة،

من األبعاد المھمة للتعلم الفعال الذي ال تشاركھ فیھ معظم  تقسیم العمل داخل المجموعات، -
فالتخصص بالعمل یشجع على . كطریقة التعلم التقلیدي طرق النقاش الجماعي وأسالیبھ،

ھو الذي یمیز النشاط الفعال للتعلم   وتبادلھا،ومشاركة األفكار الزیادة في تحمل المسؤولیة،
  .. التشاركي

جاءت أعلى لدى   أن المتوسطات الحسابیة لمستویات التفكیر،أیضاوكشفت النتائج 
أما من حیث الفروق . من األوساط الحسابیة لدى المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة،

ى وجود فروق ذات داللة إحصائیة وقد یكون إل فقد تبین من خالل نتائج اختبار ت، اإلحصائیة،
استجابة الطالبات من خالل بیئة التعلم التفاعلي والتعاوني والتفاعل الذي حصل أثناء  مرد ذلك،

تساعد  وطریقة التدریس التعاونیة التي عرضت أسئلة من مستویات تفكیر،. العمل في المجموعات
 ا الدور البارز في تنمیة ھذه القدرات لدى الطالبات،كما لھ. وأنشطة مرافقة في تنمیة قدرات عقلیة،

  .وتوظیف المعرفة في مواقف جدیدة فعلیة ومحسوسة كالمالحظة، وإكسابھن مھارات مختلفة،
ویمكن أن یعود ذلك إلى مدى شمولیة مستویات التفكیر للمادة التعلیمیة المعطاة خالل فترة 

 التحصیلي ومدى قیاسھا لألھداف التعلیمیة المشتقة باإلضافة إلى أسئلة االختبار تطبیق التجربة،
فقد كشفت أثر ھذه . ویمكن القول أن أھمیة الدراسة الحالیة برزت في نتائجھا مما أثر على النتائج،

 التي أدت إلى زیادة في مستوى تحصیل الطالبات، الطریقة ودورھا في تحسین العملیة التعلیمیة،
استراتیجیاتھا بفھم ودقة سیجعل  وأن تنفیذ. ریقة ذات فائدة تعلیمیةوأكدت نتائجھا أیضا أن ھذه الط

  .الطالبات یحققن نجاحا ملموسا على اختالف مستویاتھم التحصیلیة
  :توصیات الدراسة

لقلة الدراسات في البیئة السعودیة وفي البیئة العربیة حول استخدام ملف اإلنجاز المتضمن 
إلبداعي لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مدارس الریاض برنامج تدریبي في تنمیة التفكیر ا

  : فان ھذه الدراسة توصي المھتمین في مجال تدریس التربیة الفنیة بما یأتي
العملیة التعلیمیة لما لھ دورا كبیرا في تنمیة الجوانب   ملفات اإلنجاز فياستخدام .١

  .المعرفیة وجوانب التفكیر اإلبداعي
  .علمات إلكسابھم الكفایات الضروریة في استخدام ملف اإلنجازعقد دورات تدریبیة للم .٢
بمختلف جوانبھا وصورھا وتوظیفھا في العملیة لعالمیة الشبكة ت امن تقنیادة الستفاا .٣

  .التعلیمیة لدى الطالبات
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االعتماد على األسالیب التدریبیة الحدیثة في تحقیق النمو المعرفي المرتبط بالجوانب  .٤
 الفنیة

إلنجاز االلكتروني كمتطلب إجباري لجمیع الطالبات في المراحل إدراج ملف ا .٥
 .الدراسیة المختلفة

وفئات التحصیل  التنویع في أسالیب التدریس بما یتناسب والموقف التعلیمي التعلمي، .٦
 .التي القت تأییدا من كثیر من الدراسات مع التركیز على ملفات اإلنجاز، المختلفة،

لتحقیق الفائدة الالزمة  لتنمیة مھارة استخدامھا،  الطریقة،االستمراریة باستخدام ھذه .٧
  .فیما یتعلق بالتحصیل للتربیة الفنیة من خالل استخدامھا،

وإتباع طریقة التعلم التعاوني  استخدام طریقة إنشاء ملفات اإلنجاز في مراحل مبكرة، .٨
رسة األنشطة لمالءمتھا في إشراك الطالبات مما والجماعي في تدریس التربیة الفنیة،

  .التعلیمیة المتنوعة لتنمیة المھارات اإلبداعیة في الرسم
أو المتأخرات  كالمتفوقات في الرسم، ضرورة االھتمام بالفئات الخاصة من الطالبات، .٩

والوسائل  مع توفیر البیئة التعلیمیة التي تتوافر فیھا األنشطة التعاونیة المتنوعة، فیھا،
  . التقویم المناسبةوأسالیب التعلیمیة الالزمة،

لیتسنى للمعلمات التخطیط  تخفیض أنصبة المعلمات من الحصص التربیة الفنیة، .١٠
  وإعداد األنشطة الالزمة لتنمیة التفكیر اإلبداعي ومراجعة ملفات انجاز الطالبات

  ::مقترحات الدراسةمقترحات الدراسة
ي إجراء بعض الدراسات والبحوث حول أثر ملف اإلنجاز في زیادة التحصیل الدراس -

 عند الطالبات في محتف المقررات 
إجراء دراسات مماثلة حول فاعلیة ملف اإلنجاز المتضمن برنامج لتنمیة التفكیر  -

  .وخاصة مرحلة التعلیم األساسي في جمیع المراحل الدراسیة، اإلبداعي في الرسم،
وتضمینھا برامج  إجراء دراسات على متغیرات أخرى غیر الواردة في ھذه الدراسة، -

إجراء دراسات الختبار فاعلیة ملف اإلنجاز لمدة  لفة في الجوانب اإلبداعیة،مخت
قد یستغرق تدریسھا فصال  بحیث تشمل ھذه الدراسات عدة وحدات دراسیة، أطول،
 .حتى یتم التوصل إلى نتائج أكثر دقة كامال،
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  ::المراجع العربیةالمراجع العربیة
  .القاھرة مكتبة األنجلو المصریة، داع وقضایاه وتطبیقاتھ،اإلب). ٢٠٠٢(عبد الستار  إبراھیم،

فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة مھارات معلمي التاریخ  " .)٢٠٠٦ (.سعاد سید محمد إبراھیمإبراھیم، 
مجلة الجمعیة " على استخدم األسئلة ذات المستویات العلیا من التفكیر في المرحلة الثانویة 

عیة، الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة، كلیة التربیة، جامعة التربویة للدراسات االجتما
  .٤٥: ١٥، مایو، ص ص ٧عین شمس، ع

 تربیة الموھوبین والتطویر التربوي،). ١٩٩٢ (.روحیة نبیل والفرح، كمال ومحفوظ، أبو سماحة،
  .األردن عمان، دار الفرقان للنشر والتوزیع،

  .دار الفكر العربي: القاھرة عبقریة،اإلبداع وال). ٢٠٠٣ (.عادل األلوسي،
 الفن والتربیة واألسس السیكولوجیة لفھم الفن وأصول تدریسھ،). ١٩٨٤ (.محمود البسیوني،

  .دار المعارف: القاھرة
أثر برنامج تدریبي لمھارات التفكیر عالي الرتبة في تنمیة التفكیر الناقد ). ٢٠٠٣ (.موفق بشارة،

جامعة  رسالة دكتوراه غیر منشورة، عاشر األساسي،واإلبداعي لدى طالب الصف ال
  .األردن الیرموك،

 الموصل، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الظل والمنظور،). ١٩٨٨ (.محمد عماد البكري،
  .العراق

أثر ملف اإلنجاز اإللكتروني في تنمیة عادات ). ٢٠١٧. (منیرة بنت سعود بن عبد العزیز بن زید،
مجلة البحث  م الذات األكادیمي لدى طالبات كلیة التربیة بجامعة األمیرة نورة،العقل ومفھو

  .العدد الثامن عشر جامعة عین شمس، كلیة البنات، العلمي في التربیة،
 قانون ضوء في الفنیة التربیة في المتعددة للذكاءات اإلبداعي التفكیر تنمیة) ٢٠١٥(تاج  جان،

 مصر، – حلوان جامعة - الفنیة التربیة كلیة - والفنون لفنیةا التربیة في بحوث مجلة الجذب،
  1 - 19 .، 46 ع
  . دار الفكر عمان،  الكشف عن الموھوبین ورعایتھم،أسالیب) ٢٠٠٢ (.فتحي جروان،
 عمان، دار الفكر والنشر والتوزیع،. مفاھیم وتطبیقات: تعلیم التفكیر). ٢٠٠٢(فتحي  جروان،

  .األردن
  .دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان، المداخل الصحیحة لتعلیم الفن،). ١٩٩٩( .حسین محمد جودي،

معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي العلوم بالمرحلة األساسیة ). ٢٠١٧. (هللا اعبد اهللا عطا الحجازین،
 كلیة التربیة، مجلة التربیة، بمنطقة الكرك من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین،

  .أبریل الجزء األول، ،١٧٣العدد  ر،جامعة األزھ
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع عمان، التربیة الفنیة وأسالیب تدریسھا،). ١٩٩٨ (.محمد الحیلة،
وأثرھا في تنمیة  رسومات طالبات الحلقة األساسیة األولى،). ٢٠٠١ (.محمود محمد الحیلة،

  .١٩٢-١٦١ ،)٥(٨ قطر،جامعة  مجلة مركز البحوث التربویة، تفكیرھن االبتكاري،
 اإلبداع اإلداري لدى مدیري المدارس الحكومیة في مصر ).٢٠٠٨( .جمال محمود محمدالخباز، 

  .، الجزء األول، مارس١٣٥مجلة كلیة التربیة، جامعة األزھر، العدد  وسبل تفعیلھ،
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لسلة عالم س الكویت، غسان أبو فجر،: ترجمة اإلبداع العام والخاصة،). ١٩٨٩ (.الكسندر روشكا،
  .المعرفة

 و اإلبداعي التفكیر لتنمیة الفنیة التربیة في تدریسي برنامج بناء .)٢٠١٦ (.أحمد محمد الزعبي،
 , 53 مج األردن،– المعلم رسالة األردن، في العلیا األساسیة المرحلة لدى طلبة الجمالیة القیم

 ٦٤-٦٣ ،1 ع
سلسلة علم النفس  عقلي وتجھیز المعلومات،األسس المعرفیة للتكوین ال). ١٩٩٥ (.فتحي الزیات،

  .دار الوفاء المنصورة، المعرفي،
  .عالم الكتاب: ، القاھرة٣ تعلیم التفكیر، ط.)٢٠٠٨ (.حسن حسینزیتون، 
أثر برنامج تدریبي لمھارات اإلدراك والتنظیم واإلبداع ). ١٩٩٧ (.وحسین ثائر نادیا، السرور،

 ٢٤ دراسات العلوم التربویة،. نة من طلبة الصف الثامنعلى تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى عی
)١.(  

  .دار وائل للنشر عمان، مقدمة في اإلبداع،). ٢٠٠٢(نادیة  السرور،
أثر التقویم باستخدام ملفت اإلنجاز في تحصیل تلمیذات الصف  ".)١٤٣٢ (.شریفة زید السلمي،

   .السادس االبتدائي في مقرر الفقھ بمدینة اللیث التعلیمیة
 سلسلة عالم المعرفة، العملیة اإلبداعیة في فن التصویر،). ١٩٨٧ (.سلیمان عبد الحمید شاكر

  .المجلس الوطني للثقافة والفنون: الكویت
الجمعیة الكویتیة لتقدم الطفولة  الطفولة واإلبداع،). ١٩٨٩ (.شاكر وعبد الحمید شاعر سلیمان،

  .العربیة
دار : بیروت اختبار القدرة على التفكیر اإلبداعي،: ة ونفسیةبحوث تربوی). ١٩٨١ (.خیر اهللا سید،

  .النھضة العربیة للطباعة والنشر
فعالیة التقویم بملفات التعلم في تنمیة التحصیل والتفكیر االبتكاري  ".)٢٠٠٧( .علیاء السید،

 لعلمیة،مجلة التربیة ا ،"االمتحان في مادة العلوم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  وخفض قلق
 .١٣٧ - ٨٧ص ص  ،١٠مجلد  مصر، جامعة عین شمس،

فاعلیة استخدام نموذج مارزانو في تنمیة المفاھیم الجغرافیة  " .)٢٠٠٨ (.جمال حسن السیدالسید، 
ماجستیر، كلیة " وبعض مھارات التفكیر االبتكاري لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي 

  ..التربیة، جامعة أسیوط
صورة معّدلة  دالالت صدق وثبات اختبارات تورانس للتفكیر اإلبداعي،). ١٩٨٣ (.راشد الشنطي،

رسالة ماجستیر غیر ). ب(واالختبار الشكلي ) أ(االختبارات اللفظي . للبنیة األردنیة
  .األردن عمان، الجامعة األردنیة، منشورة،

  .شبابوزارة ال: عمان تنمیة التفكیر اإلبداعي،). ٢٠٠١ (.عبد القادر الشیخلي،
                  العدد الرابع عشر، الدوحة، جامعة قطر، حولیة كلیة التربیة،). ١٩٩٧ (.محمود صادق،

  .٨٥-٦٤ص 
أثر تطبیق نظام الجودة التعلیمیة في تنمیة مھارات التفكیر  " .)٢٠٠٨ ( .مھدي بن أحمدالطاھر، 

ة اإلبداعي وزیادة التحصیل الدراسي لدى طالب الصف المتوسط بمدینة سیھات بالمنطق
   .دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة أم القرى ،"الشرقیة 
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في تنمیة التفكیر اإلبداعي ) كوستا وكالیك(أثر برنامج ): ٢٠١٢ (.حیدر عبد الرضا طراد،
باستخدام عادات العقل لدى طلبة المرحلة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة بحث منشور، 

 . المجلد الخامس، جامعة بغداد ،مجلة علوم التربیة الراضیة ، العدد األول
  .من دون ناشر القاھرة، راجعھ ودققھ أحمد الدریس، في اإلبداع الفني،). ١٩٩٧ (.إسماعیل الّطھ،

دار المسیرة للنشر والتوزیع  تنمیة قدرات التفكیر اإلبداعي،). ٢٠٠١ (.محمد حمد الطیطي،
  .والطباعة

  .دار العلم للمالیین بیروت،. اإلبداع وتربیتھ). ١٩٨١ (.فاخر عاقل،
  .دار الحكمة البحرین، قدرات الفكر االبتكاري،). ١٩٩٣(أحمد  عبادة،
في تحسین األداء ) البورتفولیو(فعالیة استخدام ملفات ). ٢٠١٠( .سوزان ھناء وواصف، عباس،

 مجلة .المنصورة األكادیمي واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالب كلیة التربیة النوعیة جامعة
  .١٢٣ -  ٧٠ص ص  ،)١٣( مصر، - التربیة العلمیة

حركة غنیم : األردن عمان، تطویر التفكیر عند الطفل،). ١٩٩١(یوسف  شاھین، نبیل، عبد الھادي،
  .للتصمیم والطباعة

دار المسیرة للنشر : عمان النظریة والتطبیق، علم النفس المعرفي،). ٢٠٠٤(عدنان  العتوم،
  .والتوزیع

  .دار الشروق: القاھرة آفاق في اإلبداع الفني رؤیة نفسیة،). ٢٠٠١(أحمد  عكاشة،
فعالیة برنامج مقترح في إكساب الطالب المعلمین مھارات ). ١٩٩٨(محرز  والغنام، محمد، علي،

وأثر ذلك على تنمیة التفكیر  التدریس االبتكاري وتنمیة اتجاھاتھم نحوه في مجال العلوم،
  .٣٧ جامعة المنصورة، ة كلیة التربیة،مجل االبتكاري لدى تالمیذھم،

دور الخبرة البصریة المباشرة من خالل النماذج المرسومة في تطویر األداء ). ٢٠٠١(كاید  عمرو،
  ).١(٢٨ مجلة دراسات الجامعة األردنیة، الفني ألطفال السابعة،

  .لنشر والتوزیعمكتبة المجتمع العربي ل عمان، التفكیر اإلبداعي،) ٢٠٠٥(صالح الدین  العمریة،
 لدى طلبة اإلبداعيأثر الخرائط المفاھیمیة في تنمیة التفكیر  " .)٢٠١٠ (.ھیثم ممدوحالقاضي، 

  .٢٥ -١ ، ص ص ٤٦مجلة علوم انسانیة، ع"  في اللغة العربیةاألساسيالصف السابع 
  .الحدیثالمكتب الجامعي : القاھرة رعایة الموھوبین والمبدعین،). ٢٠٠٠(رمضان محمد  القذافي،
دار الفكر للطباعة والنشر : عمان. تعلیم التفكیر للمرحلة األساسیة). ٢٠٠١(نایفة  قطامي،

  .والتوزیع
أثر استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمیة  " .)٢٠١٠(.یسري سیدوعیسى،  ،الدین مجدي خیركامل، 

ئي ذوي صعوبات مھارة قراءة الخریطة والتفكیر الناقد لدي تالمیذ الصف الخامس االبتدا
  . جامعة أسیوط  ینایر،٢مجلة كلیة التربیة ، ع" التعلم بالمملكة العربیة السعودیة

المؤتمر  تسییر المعارف و اإلبداع في المؤسسة العربیة، ).٢٠٠٥. (آیت زیان وآخرونكما، 
  . مارس١٦ و ١٥ الجزائر، المركز الجامعي، الریادة واإلبداع،: العلمي الرابع

دار  تربیة الموھوبین والتطویر التربوي،). ١٩٩٢(محفوظ ووجیھ الفرح  نبیل، ماحة،كمال أبو س
  .الفرقان للنشر والتوزیع
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  .دار الكتاب الجامعي العین، اكتشافھ وتنمیتھ، اإلبداع ماھیتھ،). ٢٠٠٤(زید  الھویدي،
  ::المراجع األجنبیةالمراجع األجنبیة
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