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ABSTRACT_ The objective of this research is to identify the availability of creative thinking skills in 

evaluative activities in school science textbooks (student & activity) for fourth elementary grade, the 

researcher used descriptive method based on content analysis which perform description of creative 

thinking skills in evaluative activities in school text books for fourth elementary grade, the researcher has 

prepared a list of creative thinking skills (fluency, flexibility, originality) that should be available in the 

evaluative activities in developed textbooks for fourth elementary grade and were confirmed their sincerity 

and was identified the reality of creative thinking skills (fluency, flexibility, originality), the results showed 

availability of creative thinking skills in (student book /Science) are as following: fluency is available with 

repeating of (213) and with percentage of (91.02%), originality is available with repeating of (142) and 

with percentage of (60.68%), and skill flexibility is available with repeating of (84) and with percentage of 

(35.90%) out of the total number of evaluation activities (234) which are available in (student book/ 

Science). On the other hand, availability of creative thinking skills in (activity book/ Science) are as 

following: fluency is available with repeating of (90) and with percentage of (52.63%), originality is 

available with repeating of (57) and with percentage of (33.33%) and flexibility is available with repeating 

of (34) and with percentage of (19.88%) of out of total number of evaluation activities (171) which are 

available in (activity book/ Science). The researcher recommended the development of the evaluative 

activities in (activity book/ Science) in terms of presenting new hypotheses about proposed solutions to the 

problems presented, and the interest in providing excitement and suspense in (activity book/ Science) and 

placing independent evaluative activities other than those presented in student's book. 
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درجة توفر مهارات التفكري اإلبداعي يف األنشطة 
للصف  (الطالب والنشاط)التقوميية يف كتب العلوم 

 الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية
 

 *رباب خلف الغامدي

 

الطالب )هدف هذا البحث إلى التعرف على درجة توفر مهارات التفكير إلابداعي في ألانشطة التقويمية في كتب العلوم _ امللخص

تحليل املضمون الذي يقوم على وصف مهارات للصف الرابع الابتدائي واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي القائم على ( والنشاط

التفكير إلابداعي في ألانشطة التقويمية في الكتب املدرسية للصف الرابع الابتدائي، وتكونت عينة البحث من ألانشطة التقويمية 

الواجب ( وألاصالة، املرونة، ةالطالق)الطالب والنشاط وقامت الباحثة بإعداد قائمة بمهارات التفكير إلابداعي (العلوم )املدرجة في كتاب 

وتم التعرف على واقع مهارات ، وتم التأكد من صدقها. توافرها في ألانشطة التقويمية في الكتب املدرسية املطورة للصف الرابع الابتدائي

، مهارة الطالقة (العلوم/ طالبةكتاب ال)وأظهرت النتائج توفر مهارات التفكير إلابداعي في ( وألاصالة، املرونة، الطالقة)التفكير إلابداعي 

( 64)، ومهارة املرونة توفرت بتكرار %(01,06)وبنسبة ( 143)،ومهارة ألاصالة توفرت بتكرار %(21,13)وبنسبة ( 312)توفرت بتكرار 

 ، توفرت(العلوم/ كتاب النشاط)وفي (. العلوم )املتوافرة في كتاب الطالبة ( 324)من إجمالي عدد ألانشطة التقويمية %( 29,21)وبنسبة 

( 24)بتكرار  ، ومهارة املرونة توفرت%(22,22)وبنسبة ( 95)بتكرار  ، ومهارة ألاصالة توفرت%(93,02)وبنسبة ( 21)مهارة الطالقة بتكرار 

وقد أوصت الباحثة بضرورة تطوير  (.العلوم)املتوافرة في كتاب النشاط ( 151)من إجمالي عدد ألانشطة التقويمية %( 12,66)وبنسبة 

، من حيث تقديم فرضيات جديدة حول الحلول املقترحة للمشكالت املطروحة( النشاط)النشاطات التقويمية في كتاب العلوم 

فرة العلوم ووضع أنشطة تقويمية مستقلة عن ألانشطة التقويمية املتوا( النشاط )والاهتمام بتوفير عنصر إلاثارة والتشويق في كتاب 

 .في كتاب الطالبة

 

 .التفكير إلابداعي، ألانشطة التقويمية، مهارات التفكير، الكتب املدرسية :الكلمات املفتاحية
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 العلوم كتب في التقويمية ألانشطة في إلابداعي التفكير مهارات توفر درجة

 السعودية العربية باململكة الابتدائي الرابع للصف( والنشاط الطالب)
 املقدمة. 1

بتحول العالم إلى قرية صغيرة دائمة التغير، فإن على التربية أن       

تكون متجددة إلى أقص ى درجة ممكنة في أهدافها، ومناهجها، ومعلميها، 

تعيش املجتمعات اليوم عصر . مجريات ألاحداث حتى ال تنعزل عن

التقدم العلمي والتكنولوجي، وينبغي ملواكبة تحديات هذا العصر 

 
ً
الاهتمام بتنمية شخصيات أفرادها تنمية شاملة وإعدادهم إعدادا

يمكنهم من التفاعل الجاد الفعال مع متغيرات هذا العصر؛ ويتطلب 

اعي لدى التلميذات بمدارس التعليم هذا إلاعداد الاهتمام بالتفكير إلابد

العام ملا يمثله من أهمية بالغة، فليس هناك إبداع بغير مبدعين؛ أي 

بغير بشر يقومون بعملية الناتج إلابداعي من خالل تحول عناصرها إلى 

بناء الشخصية املبدعة التي ال تتابع الجديد فحسب، بل تؤثر فيه 

 في عالم إلابداع 
ً
وأنه يمكن تنمية ما [. 1] حجاجوتجد لنفسها مكانا

لدى التلميذات من قدرات إبداعية عن طريق ما تقدمه لهن املدارس 

من تربية فهناك العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات إلابداع 

لدى الطلبة كما أن اللغة العربية هي لغة إبداعية تحفز على إلابداع 

كما يمكن إكساب  [3]وعاشور  ،أبو مصطفى وتثير التفكير إلابداعي

التلميذة مهارة إبداعية عن طريق التدريب، فتتميز التلميذة بمستوى 

مرتفع من القدرة على إنتاج أكبر عدد من ألافكار التي ترتبط بموقف أو 

بمثير معين في فترة زمنية محددة مع تميز هذه التلميذة بالقدرة على 

خر منها مما يعطي الفرصة في ظهور الانتقال من نوع من ألافكار إلى نوع آ

[ 2] عبدالسالم فكرة أصيلة سواء أكانت ألاصالة في صورة قدرة أو مهارة

إلى أهمية تقديم أنشطة تربوية [ 4]وقد خلصت نتائج دراسة كوبر ، 

التعليم . ثرية ومتنوعة تقابل احتياجات التلميذات املبدعات في مراحل

 لالهتمام الذي تحظى. العام
ً
به الكتب املدرسية من الباحثين  ونظرا

واملربيين باعتبارها أداة أساسية يعتمد عليها كل من املعلم واملتعلم في 

غرفة الصف، فإن طريقة عرض املعلومات ونوعيتها في الكتاب املدرس ي 

يجب أن تكون وسيلة لتنمية مهارات التفكير إلابداعي، وأن تحتوي 

. البيئة آلامنة لتنمية هذه املهاراتأسئلة وتدريبات ونشاطات مثيرة توفر 

مما يؤكد وظيفة الكتاب في تنمية مهارات التفكير إلابداعي لدى 

وقد أصبح تنمية التفكير في وقتنا الحاضر [. "9]املتعلمين سعادة 

 تعمل النظم التعليمية 
ً
ا استراتيجيا

ً
وخاصة التفكير إلابداعي هدف

راسية وتصميمها بأسلوب املتقدمة على تحقيقه من خالل املناهج الد

وإثارة ، وتحدي قدراتهم إلابداعية، يدعو إلى انطالق أفكار الطالب

وتنّفذ بأساليب قائمة على أسس ، دوافعهم نحو التجديد والابتكار

 ].0" ]وتتيح الفرصة أمام ابتكاراتهم، تحترم أفكار الطالب، علمية

 دراسةمشكلة ال. 2

 التربية والتعليم في مدارس التعليم  تشير الدراسات إلى أن وظيفة       

 Krulik [7] العام تكمن في تطوير إلانسان املبدع، فقد أوضحت دراسة

أن من أهم أهداف التربية هي مساعدة التلميذات على اكتشاف 

قدراتهم إلابداعية والعمل على توظيفها ودعم اتجاهاتهن إلايجابية نحو 

أنه البد من دمج مهارات التفكير  [6]ويرى خليل . التفكير إلابداعي

وتكمن أهمية توفر مهارات "، إلابداعي في أنشطة الكتب املدرسية

التفكير في الكتاب املدرس ي بأنها تزيد من فهم املتعلم للمحتوى بشكل 

 ، كما يرى أبوندا[2] سرور" أعمق وترفع من دافعية املتعلم نحو التعلم

بحيث تراعي املستويات املعرفية ضرورة تطوير أسئلة كتب العلوم [ 11]

بشكل متوازن وتعد النشاطات التقويمية والتدريبات التي تلي كل 

 في العملية التربوية حيث أنها 
ً
 مؤثرا

ً
موضوع في الكتاب املدرس ي عنصرا

تحفز الطلبة على املمارسة والتعلم عن طريق العمل والابتكار واملشاركة 

ة وكذلك زيادة اهتمام الطلبة في صياغة التصورات املعرفية اللغوي

والتدريبات في ، وتعتبر ألانشطة[ 11] باملوضوعات التي يدرسونها الكردي

الكتاب املدرس ي من الجوانب املساندة واملساعدة في اكتساب املتعلم 

للمعرفة وفي تكامل وتناسق مع الجانب املعرفي بشكل يصعب فيه 

وإذا خلت الكتب . رس يوالكتاب املد، الفصل بين ألانشطة التقويمية

وبالتالي تكون ، املدرسية من املواد املساندة أو املساعدة يسوء إنتاجها

 ].13] غير مجدية بالقدر املطلوب

، وهنا يفترض أن تحتوي أنشطة الكتاب املدرس ي على فقرات     

وأنشطة تنمي التفكير إلابداعي حيث أن تنمية مهارات التفكير  ،وأسئلة

، إلابداعي أحد ألاهداف الرئيسية في تعلم العلوم الطبيعية وتعليمها

فإن هناك حاجة إلجراء دراسة بغرض التعرف على درجة توفر مهارات 

التفكير إلابداعي في أنشطة الكتب املدرسية في العلوم الطبيعية املطورة 

لرابع الابتدائي حيث أن تنمية مهارات التفكير إلابداعي من للصف ا

، ألاهداف لتدريس العلوم ملا لهذه املهارة من أثر على شخصية املتعلم

 ، فهي تعمل على إعداد عالم في مجال العلوم الطبيعية
ً
وليس إنسانا

 من املعلومات ينساها بعد فترة وجيزة 
ً
 ].12]يحفظ كما

لصف الرابع الابتدائي لكونه أول صف من ولقد تم اختيار ا      

الصفوف العليا باملرحلة الابتدائية تم تطبيق تدريس املناهج املطورة 

ولكون التلميذة في هذه املرحلة تمتلك قدرة . هـ1432عليه وذلك في عام 

فالتفكير ، عالية على التخيل ويوجد صلة وثيقة بين التخيل وإلابداع

إلى حد كبير حيث أن ألاساس فيه إلاتيان  إلابداعي يعتمد على التخيل

بأفكار جديدة وعليه فإن بوادر التفكير إلابداعي تظهر في هذه املرحلة 

 كما توصلت دراسة خليل[ 14]عند الطفل ممثلة في التفكير التخيلي 

. إلى إمكانية تنمية السمات إلابداعية لتلميذ املرحلة الابتدائية[ 19]

معلمة ( 36)دراسة استطالعية قوامها ومن خالل إجراء الباحثة 

معلمة بالصف ( 12)ومشرفة تربوية في املدارس الابتدائية شملت عدد 

من ( 11) أشار عدد، مشرفة تربوية( 19)الرابع الابتدائي وعدد 

من املشرفات؛ أي ما نسبته ( 13)وعدد %( 64)املعلمات؛ أي ما نسبته 

في أنشطة الكتب املدرسية إلى توفر مهارات التفكير إلابداعي %( 61)

 ولكن هناك تشكيك في قدرة أنشطة الكتب 
ً
املطورة وبدرجة كبيرة جدا

املطورة في تنمية مهارات التفكير إلابداعي لدى تلميذات الصف الرابع 

 للتباين في وجهات نظر املعلمات واملشرفات فيما يتعلق ، الابتدائي
ً
ونظرا
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ي بواسطتها مهارات التفكير بمستوى توفر ألانشطة التي يمكن أن تنم

 من الدراسات توصلت إلى وجود مشكلة في تنمية ، إلابداعي
ً
وألن عددا

 والجورانة[ 10] كدراسة مصطفى، هذه املهارات من خالل ألانشطة

وألن هذه الدراسات أجريت [ 12] وديمتري وحبش ي[ 16] وجوارنة[ 15]

ولعدم . عددةخارج نطاق اململكة العربية السعودية وفي تخصصات مت

وجود دراسات تقويمية ألنشطة كتب العلوم املدرسية املطورة للصف 

سوف ، الرابع الابتدائي باململكة العربية السعودية حسب اطالع الباحثة

يأخذ هذا البحث على عاتقه دراسة درجة توفر مهارات التفكير إلابداعي 

 .الابتدائيللصف الرابع ( العلوم)في أنشطة الكتب املدرسية املطورة 

 دراسةأسئلة ال. أ

ما مهارات التفكير إلابداعي التي ينبغي توفرها في ألانشطة التقويمية  -1

  املطورة للصف الرابع الابتدائي؟( الطالبة والنشاط)في كتب العلوم 

ما درجة توفر مهارات التفكير إلابداعي في ألانشطة التقويمية في كتب  -3

  املدرسية املطورة للصف الرابع الابتدائي؟ (الطالبة والنشاط)العلوم 

 دراسةأهداف ال. ب

 :يهدف هذا البحث إلى 

تحديد مهارات التفكير إلابداعي التي ينبغي توفرها في ألانشطة  -1

 .التقويمية في الكتب املدرسية املطورة للصف الرابع الابتدائي

تقويمية في بيان درجة توفر مهارات التفكير إلابداعي في ألانشطة ال -3

 .كتب العلوم املدرسية املطورة للصف الرابع الابتدائي

 لدراسةأهمية ا. ج

 :تتضح أهمية البحث الحالي فيما يأتي 

إعداد قائمة بمهارات التفكير إلابداعي التي تنمي مهارات التفكير  -1

يمكن أن يستفاد منها في ، إلابداعي لدى تلميذات الصف الرابع الابتدائي

 .نشطة التقويمية في الكتب املدرسية املطورةتحليل ألا

قد يفيد معلمات ومشرفات الصف الرابع الابتدائي في معرفة درجة  -3

، توفر مهارات التفكير إلابداعي في أنشطة كتب العلوم املدرسية املطورة

 .ملعالجة ما يوجد من نواقص فيها

في  قد تزود واضعي املناهج ومؤلفي الكتب بمعلومات تساعدهم -2

إعداد املناهج والكتب املدرسية ووضع برامج خاصة تراعي تنمية مهارة 

 .التفكير إلابداعي

قد يؤسس ألبحاث ودراسات أخرى في مجال تطوير مهارات التفكير  -4

 .إلابداعي في الكتب املدرسية

 دراسةحدود ال. د

تتمثل في معرفة درجة توفر مهارات التفكير  :الحدود املوضوعية/ أ

كتاب )إلابداعي في ألانشطة التقويمية في كتب العلوم املدرسية املطورة 

 .للصف الرابع الابتدائي( النشاط وكتاب الطالبة

للصف الرابع ( الطالبة والنشاط)كتب العلوم : الحدود املكانية/ ب

 .ديةالابتدائي املطورة في اململكة العربية السعو 

جري البحث في العام الدراس ي : الحدود الزمانية/ ج
ُ
  .هـ1424 -1422أ

 دراسةمصطلحات ال. ه

عملية وبقدر ما تتميز "يعرف التفكير إلابداعي بأنه : التفكير إلابداعي

 [ 31] العملية بالبراعة يكون للمنتج تميزه وأثره املشرفي
ً
ويعرف إجرائيا

 قدرة التلميذة على إلانتاج بأكبر قدر ممكن من "ي بأنه ــث الحالــــي البحــــف

 ."وذلك استجابة ملشكلة أو ملوقف مثير، الطالقة واملرونة وألاصالة

عبارة عن "تعرف ألانشطة التقويمية بأنها : ألانشطة التقويمية 

والتي تتضمن خطوات ، مجموعة ألاسئلة العملية التي يحتويها الكتاب

ويمكن حلها داخل غرفة الصف ، ميذ خبرات واقعيةإجرائية وتتيح للتال 

 ].31] (أو خارجها

 في هذا البحث بأنها 
ً
( التدريبات)النشاطات التعليمية "وتعرف إجرائيا

في ، والتي تتخلل محتواه والتي تأتي عقب كل درس، التي ترد قبل الدرس

املدرسية املطورة للصف الرابع ( الطالبة والنشاط)كتاب العلوم 

دائي والتي طورت في اململكة العربية السعودية واملقررة خالل العام الابت

التي صممت بأسلوب يدعو إلى انطالق [. 33] (1421-1432 الدراس ي

وإثارة دوافعهن نحو ، وتحدي قدراتهن إلابداعية، أفكار التلميذات

تحترم ، وتنّفذ بأساليب قائمة على أسس علمية، التجديد والابتكار

 .وإنتاجيتهن، وتتيح الفرصة أمام ابتكاراتهن، ذاتأفكار التلمي

 إلاطار النظري . 3

 
ً
  التفكير إلابداعي واملناهج الدراسية: أوال

زاد الاهتمام بتنمية قدرات التفكير إلابداعي لدى الطالب واتسع       

ونظر إلى املدرسة على أنها  نطاقه في الستينيات من القرن املاض ي،

 لنمو قدرات التفكير إلابداعي، 
ً
 خصبا

ً
املكان املناسب الذي يوفر مناخا

وذلك من خالل ممارسة النشاطات التي تسهم في تنميتها لدى الطالب، 

 من خالل املعرفة والخبرات واملهارات التي يتعرض لها الطالب في 
ً
وأيضا

كون لها أثر إيجابي أو سلبي على املدرسة بصورة منظمة ومنتظمة مما ي

حيث إن إلابداع أصبح مفتاح . نمو قدرات التفكير إلابداعي لدى الطالب

 لحل معظم املشكالت 
ً
التربية في أكمل معانيها، وأصبح مفتاحا

  [22]."املستعصية

ولكي تسهم املناهج الدراسية في تنمية قدرات التالميذ إلابداعية فإن  

 :ذلك يتطلب ما يأتي

 .تبني املنهج التكاملي عند بناء املناهج الدراسية -1

أن يتحدى محتوى املنهج قدرات الطالب العقلية ألن التحدي  -2

 .يدفعهم إلى التفكير

لغوية، علمية، اجتماعية، : أن يتضمن املحتوى خبرات متنوعة -3

 .واقتصادية

 .أن يشجع املنهج الطالب على التعلم من مصادر مختلفة -4

 من عناصر البيئة املحلية للطالبأن ي -5
ً
 .كون مضمون املقرر مستمدا

6-  
ً
 ومتباينا

ً
 .أن يكون مضمونه متنوعا

 ].32]أن تشجع املناهج الدراسية حب الاستطالع عند الطالب  -7

ضرورة الاستفادة من تقنيات التعليم وتوظيفها الستثارة القدرات  -8

 ].34] إلابداعية لدى الطالب

على أثر الوسائل التكنولوجية [ 39] نتائج دراسة منصور كما دلت  -9

 .للتعليم في تنمية قدرة الطالب إلابداعية

يتطلب من املعلم والطالب الاهتمام (: ألاسئلة)ألانشطة التقويمية  

باألنشطة، وألاسئلة الواردة في نهاية املوضوع، أو الوحدة ملا لها من 

فهم الطالب، ال أن يهمل  أهمية في ترسيخ املعلومة، وقياس معرفة

بعض املعلمين ألانشطة وألاسئلة الواردة في نهاية املوضوع، أو الوحدة 

كأنها غير مفيدة، أو زائدة، بل يجب على املعلم أن يوضح للتالميذ 
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وتعد النشاطات [ 30] كيفية استخدام هذه ألاسئلة وكيفية حلها

 في والتدريبات التي تلي كل موضوع في الكتاب املدرس ي 
ً
 مؤثرا

ً
عنصرا

العملية التربوية حيث أنها تحفز الطلبة على املمارسة والتعلم عن طريق 

العمل واملشاركة في صياغة التصورات املعرفية اللغوية، وكذلك زيادة 

كما تعتبر  [.11] الكردي. اهتمام الطلبة باملوضوعات التي يدرسونها

رس ي من الجوانب ألانشطة والتدريبات والتمرينات، في الكتاب املد

املساعدة في اكتساب املتعلم للمعرفة، وفي تكامل، وتناسق مع الجانب 

املعرفي بشكل يصعب فيه الفصل بين ألانشطة التقويمية والكتاب 

وإذا خلت الكتب املدرسية من املواد املساندة، أو املساعدة . املدرس ي

ويتضح [. 35] يسوء إنتاجها، وبالتالي تكون غير مجدية بالقدر املطلوب

مما سبق أن ألاسئلة أو النشاطات التقويمية هي التي تلي كل موضوع 

من الكتاب املدرس ي تهدف إلى التعرف على املعلومات التي يمتلكها 

الطالب؛ أي الخبرات السابقة التي مر بها الطالب، ودرجة فهم الطالب 

تاب فالك. للمادة العلمية، وترسيخ ما تم تعلمه من املادة العلمية

املدرس ي يشتمل على ألاهداف، واملحتوى وألانشطة، والتقويم 

فالنشاطات التقويمية، أو ألاسئلة هي من محتوى هذا الكتاب، وتصنف 

أسئلة مغلقة النهاية وأسئلة مفتوحة : هذه ألانشطة إلى نوعين وهي

النهاية تساعد على اتساع التفكير للوصول إلى عدة إجابات تدور حول 

وهنا يفترض أن يحتوي الكتاب . تخص هذا املوضوعاملوضوع أو 

املدرس ي على فقرات، وأسئلة وأنشطة تنمي التفكير بكل أنواعه 

 (.إلابداعي، والتأملي، والناقد)

 :النشاطات التقويمية وتنمية مهارات التفكير إلابداعي

إن إثراء املناهج الدراسية بأنشطة متنوعة تتيح للطالب املجال للتدريب 

ارسة وحل املشكالت بطرق إبداعية، وذلك عن طريق عرض على مم

 إبداعية
ً
ومن أبرز خصائص ألانشطة . مواقف ومشكالت تتطلب حلوال

 -:الصفية التي تسهم في تنمية قدرات تفكير الطالب إلابداعية ما يأتي

ن يراعى في هذه ألانشطة الفروق الفردية وأن تسمح لكل متعلم أن أ -

 .يتقدم حسب قابليته

أن ، أن تتحدى هذه ألانشطة قدرات ألاطفال دون التسبب في إلاحباط -

أن تساعد على تنمية ، تساعد على حب الاستطالع وأن تكون مثيرة

أن تتسم بقدراتها ، الخيال وتشجع التحرك الحر من الخيال للحقيقة

 ، على إثارة الشك والحيرة وإثارة الدافعية
ً
، أن تتصف بالغموض أحيانا

أن تتنوع ألانشطة حسب املجاالت ، مواقف غير مألوفةأن ترتبط ب

املختلفة في الحياة وأن تتضمن املفاهيم النظرية وإلادراكية واملعرفية 

والحسية والرمزية والسلوكية والتطبيقية في مجاالت الفن وألادب 

في املراحل ألاولى من ( لعبية)أن تكون ذات صبغة ، والعلوم التطبيقية

وبالتدريج على أن تؤدي إلى ( عملية تفكيرية)إلى صبغة العمر، ثم تنتقل 

 .استخالص نتائج إبداعية بدرجة ما وحسب املرحلة التي تستخدم فيها

أال تتقيد هذه ألانشطة بما ورد في املناهج، بل تكون مفتوحة إلى حد  -

في وضعها لغايات البحث ( املشاركة)تتيح فيه فرصة للتخطيط 

نشاطات التي يقترح تنفيذها لتنمية القدرات ومن ال[ 33] والاستقصاء

 :إلابداعية لدى الطالب النشاطات آلاتية

 من مصادر تحريك تفكير : نشاط القصص -
ً
       يعد هذا مصدرا

ــــالطالب، إذ يدفع الطالب إلى تصور ألاحداث، كما يثير لديه العديد م  ن ــ

 . التساؤالت

 :ويمكن تنفيذ هذا النشاط بعدة صور 

أن يقدم املعلم للطالب قصة ثم يطلب منهم وضع أكبر عدد ممكن  /أ 

 .من العناوين

يقوم املعلم بذكر قصة معينة للطالب، ثم يتوقف عند مشكلة / ب

 .معينة ويطلب منهم التفكير في حل هذه املشكلة

أن يقدم املعلم للطالب قصة ثم يطلب منهم كتابتها بشكل آخر، / ج

 .نفسها املكتوبة في القصةعلى أن تؤدي إلى النهاية 

في هذا النشاط يقوم الطالب وبمشاركة املعلم بذكر : نشاط ألالغاز -

بعض ألالغاز التي تستثير تفكير الطالب للتعرف على حل اللغز ويهدف 

هذا النشاط إلى تنمية التفكير إلابداعي لدى الطالب من خالل معاينة 

 .مع أحداث اللغز وممارسته ألسلوب حل اللغز

يعد نشاط التخيل إحدى العمليات ألاساسية التي : نشاط التخيل -

يلجأ إليها إلانسان في سعيه نحو ألافكار والتصورات والخبرات الجديدة 

 ].32] وغير املألوفة

وتشير البحوث الحديثة، وبشكل عام إلى أهمية إدخال املفاهيم  -

ملمارسات الخاصة بالخيال وإلابداع وحب الاستطالع في العديد من ا

التعليمية والتربوية، وإلى أهمية اشتمال مناهج تعليم اللغة على مداخل 

ومناهج إبداعية وخيالية وخاصة عند تعليم ألاطفال اللغة الثانية غير 

كما توجد دراسات أخرى حول أهمية تضمين الخيال . لغتهم ألاصلية

داب وإلابداع وحب الاستطالع في عمليات تدريس العلوم والفنون وآلا 

 ].32]واللغات وغير ذلك من املجاالت 

يوجه هذا النشاط تفكير الطالب نحو ألامور : نشاط النتائج املرتبة -

املترتبة على حدوث أمر ما، ويطلب منهم ذكر أكبر عدد من ألامور املترتبة 

 .على حدوث هذا ألامر

يعرض في هذا النشاط على الطالب عدد من : نشاط حل املشكالت -

 .الت الواقعية ويطلب منهم ذكر أكبر عدد ممكن من الحلول لهااملشك

للصور أهمية بالغة في إثارة تفكير الطالب، لذا فإن : نشاط الصور  -

 ما يؤكدون على ضرورة كفاية 
ً
املختصين في املناهج الدراسية كثيرا

  الصور والرسومات وألاشكال في الكتب الدراسية،
ً
ويعدون ذلك معيارا

ويمكن للمعلم أن يستفيد من نشاط الصور بعرض . من معايير جودتها

 : عدد منها على الطالب ثم يطلب منهم ما يأتي

 أو كتابة -
ً
 .وصف محتوى الصورة لفظا

 .ذكر ألاشياء التي لم تظهر في الصورة -

علم وفي هذا النشاط يطلب امل: نشاط الاستعماالت املختلفة لألشياء -

من الطالب ذكر أكبر عدد ممكن الاستعماالت الغريبة وغير املألوفة 

 .لألشياء

يعد نشاط الرسم فرصة للطالب إلظهار بعض ما : نشاط الرسم -

وتزداد احتماالت التفكير وإلابداع فيهم، وال . يفكرون فيه بحرية،

ينفكون مبدعين، مضيفين، ملونين ما يفعلونه حتى تكتمل أفكارهم 

 وحكايات ويعبر
ً
ون عنها، وشرح أبعادها لغيرهم، مكونين منها قصصا

 ].36] يعتزون بإبداعهم إياها

 من ألاشكال الناقصة  -
ً
       وفي هذا النشاط يعطي املعلم للطالب عددا

 الها بحيث تؤدي إلى أشكال غريبة غير ــم إكمـــــب منهـــــم يطلــــوط ثــــأو الخط
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 .مألوفة

وفي هذا النشاط يطلب من الطالب إدخال أو اقتراح : تنشاط التعديال  -

عدد من التعديالت والتحسينات على أشياء معينة لكي تعمل بصورة 

 .أفضل

وفي هذا النشاط يقوم الطالب بتجميع بعض : نشاط التصنيف -

 لعوامل مشتركة بينها
ً
 .ألاشياء في مجموعات وفئات وفقا

يطلب في هذا النشاط من الطالب  :نشاط أوجه الشبه والاختالف -

التعرف على أوجه الشبه أو الاختالف بين أشكال عدة أو رسومات 

 .تعرض عليهم

ومن املعروف بأن اختبارات إلابداع تبنى على التفكير التباعدي الذي له 

إجابات متعددة تتفاوت درجة دقتها في إلاجابة عن السؤال أو حل 

ت التقليدية التي تعتمد على إجابة املشكلة، وهي على عكس الاختبارا

صحيحة واحدة، لذا فإن الاختبارات التقليدية تجعل تفكير الطالب 

يسير في اتجاه واحد يركز فيه على البحث عن إلاجابة الصحيحة 

، في حين أن اختبارات إلابداع تفتح املجال أمام كل طالب 
ً
املحددة سلفا

ة دقتها لإلجابة عن للبحث عن إجابات وحلول متعددة تتفاوت درج

وينبغي التأكيد على أن تقويم إلابداع يتطلب ، السؤال أو حل املشكلة

بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في ألاسئلة أو املواقف أو املشكالت 

 : أو املهام التي تطرح على الطالب ويمكن تلخيصها على النحو التالي

تقويم إلابداعي عن جدة أو اختالف املهمة التي يؤديها في مواقف ال -

تلك التي تستخدم أثناء التدريس، بل يمكن للطالب أن يعد بنفسه 

 .املهمة أو املشكلة

تنوع املراجع واملصادر وألادوات التي يمكن أن يستخدمها الطالب في  -

ومن الجهة املثالية يجب أن تتحرر  تناول مشكلة أو سؤال التقويم،

 من قيود الامتحانات التقليدية
ً
 .مهام تقويم إلابداع نسبيا

تحديد طبيعة الناتج إلابداعي ملهمة التقويم في ضوء الهدف التعليمي  -

 ].32] (إبداع ش يء جديد)الذي يسعى املعلم إلى تقويمه 

 الدراسات السابقة. 4

إلى معرفة درجة تضمين أسئلة مقررات  [21] هدفت دراسة عطية     

وتوصلت إلى عدم . العلوم العامة باملرحلة ألاساسية الدنيا بفلسطين

وجود توازن في نسبتي ألاسئلة التعليمية وألاسئلة التقويمية من 

 .مجموعة ألاسئلة في الكتب

إلى تقويم ألاسئلة املتضمنة في كتب [ 21] حمود كما هدفت دراسة     

( م1222/1224) قررة على املرحلة إلاعدادية للعام الدراس يالعلوم امل

، بجمهورية مصر العربية للوقوف على مواطن القوة والضعف فيها

لم . وتوصلت إلى أن ألاسئلة ركزت على ألاسئلة املقالية بشكل واضح

تهتم ألاسئلة بعمليات العلم ككل باعتبار كل منها مهارة ذهنية، وركزت 

 .لم تهتم ألاسئلة باملهارات العليا للتفكير. ة التذكرألاسئلة على مهار 

إلى تقييم أسئلة كتب العلوم في املرحلة  [23]وهدفت دراسة السعيد      

املتوسطة باململكة العربية السعودية، وكذلك تقييم أسئلة الاختبارات 

وتوصلت إلى تركيز ألاسئلة على . الشهرية لبعض معلمي العلوم بها

حسب ( التذكر، والفهم، والتطبيق)عرفية الثالث الدنيا املستويات امل

كما هدفت دراسة  .وأهملت املستويات املعرفية العليا. تصنيف بلوم

إلى تحليل املهارات العلمية التي يتضمنها كتاب العلوم املوحد [ 22] مطر

للصف الثالث الابتدائي، ومقارنة هذه املهارات بتلك املطلوب تنميتها 

وتوصلت إلى افتقار املناهج إلى مهارات التجريب، وأوصت  لدى الطالب

 .إدراج هذه املهارات وتنميتها عن طريق قيام التالميذ باملشاريع العلمية

التي هدفت إلى تحليل محتوى وأسئلة كتاب [ 12]ودراسة ديمتري       

بجمهورية مصر العربية وتم ( الثامن)العلوم للصف الثاني إلاعدادي 

ى أن كتب العلوم ركزت على مستويات التفكير الدنيا التوصل إل

 .كالحفظ والاسترجاع أكثر من مستويات التفكير العليا

إلى تحديد املستويات املعرفية الدنيا والعليا التي  Risner [34] دراسة     

. تقيسها ألاسئلة املتضمنة في كتاب العلوم للصف الخامس الابتدائي

لتحليل قد أعطت معظم اهتمامها لقياس وتوصلت أن ألاسئلة موضع ا

في . املستويات الدنيا من التفكير عامة، ومستويات التذكر والفهم خاصة

  حين لم تتعرض ألاسئلة لقياس املستويات العليا من التفكير

من خالل مراجعة الدراسات الواردة في املحور السابق يالحظ أنها      

تب متنوعة بفروعها املختلفة، ركزت على تحليل وتقويم ألاسئلة في ك

وكذلك تحليل أسئلة الاختبارات، ومقارنة أسئلة كتاب بأسئلة كتاب 

وسيتم هنا توضيح عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية . آخر

من حيث : من حيث ألاهداف وألادوات، والعينات، واملنهج وأهم النتائج

ويم أسئلة كتب العلوم اهتمت الدراسات السابقة بتحليل وتق: ألاهداف

، وديمتري وحبش ي [21]، ومحمود [21]بفروعها مثل دراسة عطية 

[12[ ،[34] Risner والدراسة الحالية هدفت إلى تحليل النشاطات ،

التقويمية في الكتب املدرسية املطورة العلوم ملعرفة درجة توفر مهارات 

ه الكتب من أهمية التفكير إلابداعي فيها للصف الرابع الابتدائي، ملا لهذ

  .كبيرة بالنسبة للطلبة واملعلمين

تناولت الدراسات السابقة عينات مختلفة عن عينة : عينة الدراسة

ألانشطة )الدراسة الحالية فاختارت الباحثة عينة الدراسة الحالية 

ودرجة توفر ( العلوم، التقويمية في كتب الصف الرابع الابتدائي املطورة

 .بداعي فيهامهارات التفكير إلا 

 الختالف : منهج الدراسة
ً
تعددت املناهج في الدراسات السابقة تبعا

موضوع الدراسة والدراسة الحالية اتفقت مع معظم الدراسات التي 

 .تناولت تحليل ألاسئلة في الكتب املدرسية للمنهج الوصفي التحليلي

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات في أدوات الدراسة  :ألادوات

 .وهي تحليل املحتوى 

أظهرت الدراسات السابقة أهمية الكتاب ولكن من املالحظ في : النتائج

( الطالبة)هذه الدراسة أنها تناولت تحليل ألانشطة التقويمية في كتاب 

رات التفكير العلوم للصف الرابع الابتدائي، في ضوء مها( النشاط)و

 .إلابداعي ألول مرة في حدود علم الباحثة

 جراااتالطريقة وإلا . 5

 دراسةالمنهج . أ 

يستخدم البحث الحالي املنهج الوصفي القائم على تحليل املضمون،       

الذي يقوم على وصف مهارات التفكير إلابداعي في الكتب املدرسية 

إلى أن هذا [ 29]بيرلسون وقد أشار . املطورة للصف الرابع الابتدائي

املنهج هو أسلوب في البحث يهدف إلى الوصف املوضوعي واملنظم 

    وأسلوب التحليل الكمي . والكمي للمضمون الظاهر ملادة من املواد

ــــــال  ذي ينتهجه هذا البحث يمثل وسيلة منهجيه للوصول إلى استنتاجات ـ
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 .تساعد في تطوير الواقع الذي يتم دراسته

 دراسةالمجتمع . ب

يتألف من ألانشطة التقويمية املتضمنة في الكتب املدرسية املطورة      

كتاب الطالبة )للصف الرابع الابتدائي في اململكة العربية السعودية 

التربية )و عددها ستة عشر كتاب للمقررات التالية ( وكتاب النشاط

، التربية ألاسرية ،التربية الفنية، الاجتماعية، العلوم، ولغتي الجميلة

-1421)للفصل الدراس ي ألاول لعام ( الفقه، التوحيد، الرياضيات

 (.هـ1421

 دراسةالعينة . ج

تتكون من ألانشطة التقويمية املتضمنة في الكتب املدرسية املطورة       

كتاب كتاب الطالبة و ) للصف الرابع الابتدائي ويبلغ عددها كتابين

 .ملقرر العلوم( النشاط

 دراسةالأداة . د

 :استخدمت الباحثة أداة البحث التالية 

إعداد قائمة مهارات تنمية التفكير إلابداعي لدى تلميذات الصف  -1

 :الرابع الابتدائي والتي قامت بإعدادها وفق الخطوات التالية

يتمثل الهدف من هذه القائمة في  :تحديد الهدف من قائمة املهارات

تحديد املهارات التي تنمي التفكير إلابداعي لدى تلميذات الصف الرابع 

والتي ينبغي مراعاتها عند تحليل أنشطة الكتب املدرسية ، الابتدائي

 .املطورة

تم بناء قائمة املهارات من خالل : تحديد مصادر بناء قائمة املهارات

البحوث والدراسات السابقة في مجال : مجموعة من املصادر وهي

وكتب ، وأهداف التعليم الخاصة باملرحلة الابتدائية، التفكير إلابداعي

وآراء بعض ، العلوم والتربية الاجتماعية ولغتي الجميلة املطورة

 .املتخصصين

شملت ألاداة في صورتها ألاولية على : بناء ألاداة في صورتها ألاولية

 :عي التاليةمهارات التفكير إلابدا

 (.مهارات فرعية 0)ويتفرع عنها : مهارات الطالقة - أ

 (.مهارات فرعية 0)ويتفرع عنها : مهارات املرونة -ب

 (.مهارات فرعية 0)ويتفرع عنها : مهارات ألاصالة -ج

ترى الباحثة أن صدق ألاداة تحقق من خالل عرض تلك : صدق ألاداة

واملهتمين بمجال التفكير  ألاداة على لجنة من املحكمين املتخصصين

ومناهج وطرق تدريس ، إلابداعي، ومناهج وطرق تدريس اللغة العربية

العلوم ومناهج وطرق تدريس التربية الاجتماعية والقياس والتقويم 

 من مختلف التخصصات واملؤهالت ( 19)والذي بلغ عددهم 
ً
محكما

هو حاصل العلمية ومنهم من هو حاصل على درجة الدكتوراه ومنهم من 

على درجة البكالوريوس وقد أبدى املحكمون آرائهم حول هذه ألاداة من 

 . انتماء كل مهارة للمجال الذي أدرجت فيه: حيث
ً
والصياغة لغويا

ثم قامت الباحثة . ووضوح العبارة وتعديالت أخرى تخدم البحث

بتعديل هذه القائمة في ضوء آراء املحكمين، بحيث تم دمج بعضها أو 

 .ن مجال آلخر يناسبهنقله م

تمت عملية تحليل ألانشطة : إجراءات تحليل ألانشطة التقويمية -

 للصف الرابع ( الطالبة والنشاط)التقويمية في كتاب 
ً
العلوم وفقا

 لإلجراءات التالية
ً
 :الابتدائي وفقا

هناك خمس وحدات أساسية يمكن : تحديد وحدات التحليل . أ

، والشخصية،واملوضوع أو الفكرة ، اعتمادها في التحليل هي الكلمة

وفي هذا البحث استخدمت الفكرة . ومقاييس املساحة والزمن، واملفردة

(. العلوم)كوحدة لتحليل ألانشطة التقويمية في كتاب الطالبة والنشاط 

والتي ، املقرر على طالبات الصف الرابع الابتدائي التي ترد قبل الدرس

ل درس في كتاب الطالبة وكتاب والتي تأتي عقب ك، تتخلل محتواه

وذلك ألنها ألانسب . النشاط املدرسية املطورة للصف الرابع الابتدائي

والفكرة من أكبر وحدات التحليل وأهمها وتتضمن . لهدف البحث الحالي

وقد توجد الفكرة بشكل مستقل ، الفكرة جملة أو أكثر تعبر عن ش يء ما

 .أو توجد مع غيرها من ألافكار ألاخرى 

تم اعتبار كل مهارة فرعية من قائمة املهارات : تحديد فئات التحليل . ب

 .مهارة فئات التحليل( 16)الواردة بأداة التحليل وعددها 

لقد قامت الباحثة بالتحليل وفق ضوابط ال بد : ضوابط التحليل. ت

من مراعاتها عند التحليل؛ وذلك لكي يتم التحليل على أساس سليم، 

لعملية وفق نسق علمي يساعد التأكد من صدق وحتى تسير هذه ا

إلى أبرز هذه الضوابط على [ 20] التحليل وثباته، وقد أشار جابر وكاظم

 :النحو التالي

1 . 
ً
 واضحا

ً
أن تكون الفئات املستخدمة لتصنيف املحتوى معّرفة تعريفا

، بحيث يستطيع ألافراد آلاخرون تطبيقها على املحتوى نفسه 
ً
ومحددا

 .نتائجلتحقيق ال

تصنيف املواد املتصلة باملوضوع، بحيث يتم التحليل على أساس . 2

 .سليم يبعد عن العشوائية

  .استخدام ألاساليب الكمية في التحليل. 3

مما سبق وفي ضوء أهداف البحث، وكذلك الهدف من التحليل، يمكن 

 :للباحثة أن توضح الضوابط التي التزمت بها في عملية التحليل كما يلي

اعتمدت الباحثة في عملية التحليل على التعريف إلاجرائي ملهارات . 1

 .التفكير إلابداعي الذي وضعته في الفصل ألاول من هذه الدراسة

شمل التحليل كل ألانشطة التقويمية التي اشتملت عليها كتاب . 2

 .ملقرر العلوم للصف الرابع الابتدائي( الطالبة والنشاط)

، وقد (مهارة)لتسجيل رقم النشاط أمام كل تخصيص بطاقة تحليل . 3

بنيت هذه البطاقة في ضوء مهارات التفكير إلابداعي املقرر على طالبات 

بحيث تستخدم مع ( ألاصالة، املرونة، الطالقة) الصف الرابع الابتدائي

، كل درس ويتم فيها رصد أرقام ألانشطة أمام كل مهارة رئيسية وفرعية

طة وتصنيفها وفق مهارات التفكير إلابداعي، ومن ثم رصد مجموع ألانش

رئيسية وفرعية، واستخراج التكرارات والنسب املئوية، لكل مهارة 

 .وذلك ملراعاة الدقة وسالمة رصد نتائج التحليل. تحققت في ألانشطة

قامت الباحثة بعملية تحليل ألانشطة التقويمية في  :قواعد التحليل. ث

ملقرر العلوم للصف الرابع الابتدائي بناًء على (الطالبة والنشاط)كتاب 

 :القواعد التالية

قراءة كل نشاط قراءة جيدة، وتقسيم البطاقات إلى بطاقات خاصة . 1

لكتاب الطالبة وبطاقات خاصة لكتاب النشاط وترقيم النشاط بشكل 

لي، لتسهيل مهمة تحديد مهارات التفكير إلابداعي التي اشتمل تسلس

 .عليها النشاط في كل كتاب

 استخراج ما يحتويه كل نشاط من مهارات تفكير إبداعي وفق مهارات . 2
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 .التفكير إلابداعي التي سبق إعدادها

تفريغ نتائج التحليل في جداول معّدة لهذا الغرض، وقد تم ذلك . 3

كل مهارة من مهارات التفكير إلابداعي عند ظهورها في بإعطاء تكرار ل

 .ألانشطة املحللة

في ألانشطة التقويمية ( الفكرة)اتخذت الباحثة : خطوات التحليل. ج

 .ملقرر العلوم وحدة تحليل( الطالبة والنشاط)الواردة في كتاب 

قراءة كل نشاط بتأن ودقة، وتحديد مهارة التفكير إلابداعي التي . 1

 .هاتتضمن

تسجيل رقم املهارة أمام رقم النشاط وصفته، في بطاقة تحليل . 2

املحتوى الخاصة بكل درس ورصد عدد ألانشطة املخصصة لكل مهارة 

تفكير إبداعي فرعية، ثم مجموع ألانشطة التي تتضمنها مهارات التفكير 

إلابداعي الرئيسة وتسجيلها في بطاقة تحليل املحتوى الخاصة بكل 

 .درس

تفريغ بطاقات تحليل محتوى كل درس في استمارة مستقلة، ثم . 3

استخراج التكرارات والنسب املئوية، وفق مهارات التفكير إلابداعي 

 .الرئيسة والفرعية

قامت الباحثة بتصميم جداول لتسجيل نتائج تحليل : جداول التحليل

العلوم الذي شمله ( الطالبة والنشاط)ألانشطة التقويمية في كتاب 

 الحتوائه على املحاور الرئيسية التاليةا
ً
مهارة الطالقة، : )لتحليل، وفقا

 (.مهارة املرونة، ألاصالة

 
ً
يعد ثبات التحليل من أهم ما يحرص عليه : ثبات التحليل: خامسا

الباحثون في دراساتهم حتى ال تتهم تحليالتهم بالقصور أو تغليب الذاتية 

ث، وقد أكد الباحثون على أو غير ذلك من سلبيات تنقص قيمة البح

أهمية الثبات باعتباره وثيقة القبول العلمية والاجتماعية لتحليل 

واملقصود بالثبات [. 25]املضمون كأسلوب من أساليب البحث العلمي 

أن يعطي التحليل نتائج متقاربة أو النتائج نفسها إذا طبق أكثر من مرة 

ائي يعني قياس درجة والثبات باملفهوم إلاحص[ 26]في ظروف مماثلة 

استقاللية املعلومات عن أدوات القياس ذاتها، بمعنى أنه مع توفر 

الظروف نفسها والفئات والوحدات التحليلية والعينة الزمنية، فمن 

الضروري الحصول على املعلومات نفسها في حالة إعادة البحث 

تم فيه التحليلي مهما اختلف القائمون بالتحليل أو تغير التوقيت الذي ت

 ].22]عملية إعادة البحث 

تعد طريقة إعادة التحليل من أكثر : الطريقة إلاحصائية لقياس الثبات

 ].25]الطرق مناسبة لتقدير الثبات في دراسات تحليل املحتوى 

أن يقوم بتحليل املادة : "وتأخذ إعادة تحليل املحتوى أحد شكلين

ة نفسها مرتين، وعلى نفسها باحثان، أو أن يقوم الباحث بتحليل املاد

وللتحقق من ثبات التحليل اعتمدت الباحثة [. 25" ]فترتين متباعدتين

(: الثبات الداخلي)الطريقة ألاولى : الطريقتين وذلك على النحو التالي

حيث قامت الباحثة بإجراء التحليل على عينة من ألانشطة التقويمية 

زمني ولتحديد  في الكتب املدرسية املطورة بنفسها مرتين وبفاصل

معامل ثبات التحليل الذي يساوي معامل الاتفاق بين التحليلين ألاول 

+ س/ سص3= ت. م: والثاني طبقت لهذا الغرض معادلة هولستي التالية

البنود = س ص . معامل الاتفاق بين التحليلين ألاول والثاني=ت . م-ص 

د في التحليل عدد البنو = س -. املشتركة بين التحليلين ألاول والثاني

 .عدد البنود في التحليل الثاني= ص. ألاول 

 1جدول 

للصف الرابع الابتدائي في ضوا ( الطالبة والنشاط)التكرارات ومعامالت الاتفاق بين التحليل ألاول للباحثة وتحليلها الثاني لألنشطة التقويمية في كتاب العلوم 

 ر إلابداعيمهارات التفكي

 معامل الاتفاق بين التحليلين التكرار في التحليل الثاني التكرار في التحليل ألاول  الوحدة الثالثة

   
 (الثبات)

 1.26 132 112 كتاب الطالبة

 1 25 25 كتاب النشاط

والثاني في ويضح مما سبق أن معامل الاتفاق بين التحليلين ألاول       

في ضوء قائمة مهارات التفكير ( العلوم)  أنشطة الكتب املدرسية املطورة

سواء بالنسبة لكتب الطالبة والنشاط معامالت ( أداة البحث)إلابداعي 

، إنَّ معامالت الثبات لتحليل هذه الكتب :وبالتالي يمكن القول ، مرتفعة

 .معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة ،باستخدام أداة البحث

الثبات عن طريق تحليل املادة نفسها (: الثبات الخارجي)الطريقة الثانية 

باالستعانة بمحللة متعاونة وتتبع هذه الطريقة عادة للتحقق من ثبات 

أداة تحليل املحتوى، وتطبق على عينة صغيرة من املادة موضوع 

الطالبة )جميع أنشطة كتاب  وقد قامت الباحثة بتفريغ [.25] الدراسة

للعلوم املقررة على طالبات الصف الرابع في بطاقات لتسهيل ( والنشاط

( وحدة من كل كتاب من الكتب املدرسية)عملية التحليل، ثم سحبت 

الطالبة )من كل مقرر دراس ي ( وحدتين)وذلك بطريقة عشوائية، بمعدل 

م بتحليل العينة وتمت الاستعانة بمحللة متعاونة للقيا(. والنشاط

العشوائية بعد توضيح الخطوات وإلاجراءات الالزمة، وتم شرح 

ألاسلوب الذي يستخدم في عملية التحليل مع مراعاة القواعد سالفة 

وبعد الانتهاء من عملية التحليل تم حساب معامل الاتفاق بين . الذكر

عدد  الباحثة واملحللة املتعاونة، وذلك بقسمة عدد فئات الاتفاق على

 :فئات التحليل، وطبقت املعادلة التالية

  ص+ س/ س ص 3= ت. م

 .معامل الاتفاق بين التحليلين ألاول والثاني= ت . م

 .البنود املشتركة بين التحليلين ألاول والثاني= س ص 

 .عدد البنود في التحليل ألاول = س

 .عدد البنود في التحليل الثاني= ص

 :العينة العشوائية على النحو التاليويتم توضيح نتائج تحليل 
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 2جدول 

 الطالبة والنشاط)التكرارات ومعامالت الاتفاق بين تحليل الباحثة واملحللة ألاخرى لألنشطة التقويمية في كتاب العلوم 

تكرارات  عدد تكرارات املهارات املتفق عليها الوحدة الثالثة

 الباحثة

 معامل الاتفاق تكرارات املحللة الاخرى 

 1,22 116 112 116 كتاب الطالبة

 1.29 24 25 24 كتاب النشاط

ويتضح مما سبق أن نسبة الاتفاق بين تحليل الباحثة وتحليل       

املحللة ألاخرى في أنشطة الكتب املدرسية املطورة عالية حيث تراوحت 

مما يدل على توفر (. 1.22)إلى ( 1.29)الاتفاق بين الاتفاق بين نسبة 

مما يؤكد اتساق النتائج، ويطمئن إلى . قدر عال من الثبات للتحليل

ثبات التحليل باعتبار أن هذا املعامل مقبول في مثل هذا النوع من 

 ].25,41] الدراسات

 
ً
سة واستخراج لتحليل وتفسير بيانات الدرا: ألاساليب إلاحصائية: سادسا

التكرارات؛ : نتائجها استخدمت الباحثة ألاساليب إلاحصائية التالية

لحساب تكرار كل مهارة من مهارات التفكير إلابداعي في ألانشطة 

النسب . التقويمية في الكتب املدرسية املطورة للصف الرابع الابتدائي

شطة املئوية، ملعرفة درجة توفر مهارات التفكير إلابداعي في ألان

معادلة . التقويمية في الكتب املدرسية املطورة للصف الرابع الابتدائي

 .هولستي؛ لقياس ثبات أداة التحليل

: ينص السؤال ألاول من أسئلة البحث على: نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مهارات التفكير إلابداعي التي ينبغي أن تتوفر في ألانشطة التقويمية "

تدائي باململكة للصف الرابع الاب( ة والنشاطالطالب)في كتاب العلوم 

 ."؟العربية السعودية

ويوضح الجدول التالي مهارات التفكير إلابداعي التي يفترض أن تتضمنها 

للصف الرابع ( الطالبة والنشاط)في كتاب العلوم ألانشطة التقويمية 

 الابتدائي باململكة العربية السعودية

 3جدول 

 (الطالبة والنشاط)مهارات التفكير إلابداعي التي توصلت إليها الباحث التقويمية في كتاب العلوم 

ما درجة توفر مهارات : "نص السؤال الثاني من أسئلة البحث على

الطالبة )العلوم  عي في ألانشطة التقويمية في كتابالتفكير إلابدا

 "للصف الرابع الابتدائي؟( والنشاط

يوضح الجدول التالي درجة توفر مهارات التفكير إلابداعي في ألانشطة  

 :للصف الرابع الابتدائي( الطالبة)تقويمية في كتاب العلوم ال

 4جدول 

 العلوم/ التكرارات والنسب املئوية ملهارات التفكير إلابداعي بكتاب الطالبة

 إجمالي عدد ألانشطة التقويمية النسبة املئوية التكرارات املهارات

 324 %21,13 312 الطالقة

 %29,21 64 املرونة

 %01,06 143 ألاصالة

 التكرارات والنسب املئوية لدرجة توفر  (4)يوضح الجدول رقم       

 العلوم، حيث حصرت الباحثة / مهارات التفكير إلابداعي بكتاب الطالبة

( 324)العلوم وكان إلاجمالي / عدد ألانشطة التقويمية بكتاب الطالبة

 وقد تشكلت منها
ً
مهارة الطالقة جاءت باملرتبة ألاولى من حيث : نشاطا

عدد ألانشطة  من إجمالي%( 21,13)بة وبنس( 312)توفرها بتكرار 

، وجاءت مهارة ألاصالة باملرتبة الثانية بإجمالي تكرارات (324)التقويمية 

، (324)من إجمالي عدد ألانشطة التقويمية %( 01.06)وبنسبة ( 143)

وبنسبة ( 64)وفي ألاخيرة جاءت مهارة املرونة بإجمالي تكرارات 

 ألاصالة املرونة الطالقة

يتضمن النشاط ذكر املفاهيم واملصطلحات املضادة  -1

 .للمفاهيم واملصطلحات املطروحة

يتضمن النشاط التهيئة للدرس بالحث على طرح  -1

 .أفكار علمية متنوعة تتفق مع املوقف التعليمي

يتضمن النشاط ربط املفاهيم العلمية  -1

 .بصور طبيعية مميزة

يتضمن النشاط ذكر املفاهيم واملصطلحات املرادفة  -3

 .للمفاهيم واملصطلحات املطروحة

، املوجه)التنوع في عرض ألانشطة الاستقصائية  -3

 .لألحداث املطروحة( املفتوح

يقدم النشاط حل مميز للمشكالت  -3

 .املطروحة

يقدم النشاط أكبر قدر ممكن من الحلول البديلة  -2

 .للمشكالت املطروحة
 من الخبرات الاستكشافية -2

ً
 .ينمي النشاط أنواعا

العملية يربط النشاط بين التجارب  -2

 .واملعلومات النظرية بطرق مبتكرة

يقدم النشاط أكبر عدد ممكن من التجارب  -4

 .الاستقصائية لألفكار املطروحة

يقدم النشاط فرضيات جديدة حول الحلول  -4

 .املقترحة للمشكالت املطروحة

يقدم النشاط توقعات علمية تدفع الطلبة  -4

 .للتقص ي حولها

ممكن من التجارب العملية  يقدم النشاط أكبر عدد -9

 .لحل املشكالت املطروحة

يقدم النشاط الحلول العلمية املتنوعة للمشكالت  -9

 .املطروحة

يقدم النشاط توقعات علمية تدفع الطلبة  -9

 .للتنبؤ بنتائج مميزة لها

يوجه النشاط إلى تقديم أكبر قدر ممكن من  -0

 .إلاجراءات الاستكشافية

يشير النشاط إلى التنوع في التخمينات لحل  -0

 .املشكالت العلمية املطروحة
 يقدم النشاط الحلول العلمية -0

 للمشكالت بمنظور جديد  
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املتوافرة في كتاب ( 324)لتقويمية من إجمالي عدد ألانشطة ا%( 29.21)

 (.العلوم) الطالبة

 
ً
 (النشاط)مهارات التفكير إلابداعي في كتاب العلوم : ثانيا

 العلوم/ التكرارات والنسب املئوية ملهارات التفكير إلابداعي بكتاب النشاط 5جدول 

 النسبة املئوية التكرارات املهارات

 %93,02 21 الطالقة

 %12,66 24 املرونة

 %22,22 95 ألاصالة

التكرارات والنسب املئوية لدرجة توفر ( 9)يوضح الجدول رقم      

العلوم، حيث حصرت الباحثة / مهارات التفكير إلابداعي بكتاب النشاط

( 151)العلوم وكان إلاجمالي  /عدد ألانشطة التقويمية بكتاب النشاط

 وقد تشكلت منها
ً
مهارة الطالقة وجاءت باملرتبة ألاولى بتكرار : نشاطا

، (151)من إجمالي عدد ألانشطة التقويمية %( 93,02)وبنسبة ( 21)

من إجمالي عدد %( 22,22)وبنسبة ( 95)تليها مهارة ألاصالة بتكرار 

( 24)مهارة املرونة بتكرار  ، وفي ألاخير تأتي(151)ألانشطة التقويمية 

املتوافرة ( 151)من إجمالي عدد ألانشطة التقويمية %( 12.66)وبنسبة 

 (.العلوم)في كتاب النشاط 

 مناقشتهاالنتائج و . 6

التعليق العام على توفر مهارة الطالقة في ألانشطة التقويمية في كتب 

بناء على ما أسفرت علية  :للصف الرابع الابتدائي( الطالبة والنشاط)

نتائج البحث يتضح الاختالف في عدد املهارات الفرعية ملهارة الطالقة 

 .املتوفرة في ألانشطة التقويمية في الكتب للصف الرابع الابتدائي

كشفت النتائج توفر مهارة الطالقة وبنسبة ( الطالبة)كتاب العلوم      

مية املتوفرة بكتاب الطالبة من إجمالي ألانشطة التقوي %(21,13)مئوية 

كما أن لتكرار نوعية ألانشطة التقويمية في جميع الوحدات (. العلوم)

في كتاب الطالبة واتخاذها نفس النمط دور في ذلك حيث أنَّ كل درس 

اختبر ، أقرأ وأتعلم، نشاط استقصائي، التهيئة والاستعداد)يتكون من 

وكان من أقل (. الدرس وأنشطة مراجعة، أنشطة نظرية وعملية، نفس ي

 مهارة رقم 
ً
يوجه النشاط طرح أكبر قدر ممكن من ()2)املهارات تكرارا

وبنسبة ( 4)حيث كان التكرار ( الحلول البديلة للمشكالت املطروحة

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تحتوي على مهارة %( 1,65)مئوية 

دها في الفصل فقد اقتصر تواج( الطالبة)الطالقة في كتاب العلوم 

حيث تم طرح سؤال على هيئة مشكلة بشكل نظري وترك ( املاء)ألاخير

بالرغم من أهمية طرح . الحرية للتلميذة للتوصل لحلول تلك املشكالت

حيث أشار . مشكالت تحفز ذهن التلميذات للتوصل لحلول لها

إلى ضرورة تضمين املناهج الدراسية قضايا ومشكالت [ 32] عبدالحميد

ألامر الذي ، مما يدفعهم إلى البحث عن حلول متعددة لها، لتالميذتهم ا

يسهم في تنمية قدرة توليد ألافكار لدى الطالب وهي من القدرات 

يتضمن النشاط ذكر ( )1)ومهارة رقم . ألاساسية للتفكير إلابداعي

حيث ( املفاهيم واملصطلحات املضادة للمفاهيم واملصطلحات املطروحة

من إجمالي ألانشطة التقويمية %( 9,1)وبنسبة مئوية ( 11)كان التكرار 

بالرغم من ( الطالبة)التي تحتوي على مهارة الطالقة في كتاب العلوم 

. أهمية ذكر املفاهيم املضادة لتنمية مهارة الطالقة لدى التلميذات

يقدم النشاط أكبر عدد ممكن من التجارب العملية ()9)ومهارة رقم 

وبنسبة مئوية ( 12)حيث كان التكرار ( وحةلحل املشكالت املطر 

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تحتوي على مهارة الطالقة %( 0,11)

حيث تم طرح هدف في بعض ألانشطة ( الطالبة)في كتاب العلوم 

الاستقصائية بغرض التوصل لحل املشكالت املطروحة بإجراء تجارب 

ط أكبر عدد ممكن من التجارب يقدم النشا()4)ويليها مهارة رقم . عملية

وبنسبة مئوية ( 15)حيث كان التكرار ( الاستقصائية لألفكار املطروحة

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تحتوي على مهارة الطالقة %( 5,26)

في كتاب العلوم الطالب في بداية كل درس يوجد نشاط استقصائي 

ائج للتوصل إلى يوجه التلميذات إلجراء التجارب واستخالص النت

استكشف )الفكرة الرئيسية للدرس وبعد إجراء التجارب يطرح سؤال 

الذي يوجه التلميذات إلى تقديم أكبر قدر ممكن من إلاجراءات ( أكثر

الاستكشافية التي تدور حول الفكرة الرئيسية للدرس وكان ذلك متكرر 

يم أكبر قدر يوجه النشاط إلى تقد( )0)ويليها مهارة رقم . ببداية كل درس

وبنسبة ( 12)حيث كان التكرار ( ممكن من إلاجراءات الاستكشافية

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تحتوي على مهارة %( 2,9)مئوية 

ومن أكثر املهارات الفرعية تكرار ( الطالبة)الطالقة في كتاب العلوم 

فة يتضمن النشاط ذكر املفاهيم واملصطلحات املراد( )3)مهارة رقم 

وبنسبة ( 142)حيث كان التكرار (.للمفاهيم واملصطلحات املطروحة

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تحتوي على مهارة %( 02,2)مئوية 

وذلك من خالل طرح أنشطة ( الطالبة)الطالقة في كتاب العلوم 

موضوعية ومقالية تتضمن إجاباتها ذكر املفاهيم واملصطلحات املرادفة 

ملصطلحات املطروحة في كل درس كما أنه تم الربط للمفاهيم وا

باملقررات ألاخرى بطرح أنشطة في الرياضيات والفن والكتابة وتتضمن 

إجاباتها ذكر املفاهيم واملصطلحات املرادفة للمفاهيم واملصطلحات 

املطروحة في كل درس وكان ذلك متكرر في ألانشطة التقويمية النهائية 

 .تفي كل درس بجميع الوحدا

كشفت النتائج توفر مهارة الطالقة في كتاب (: النشاط)كتاب العلوم       

من إجمالي %( 93,02) وبنسبة مئوية( 21)بتكرار ( العلوم)النشاط 

ألانشطة التقويمية في كتاب النشاط وكان أقل مهارات الطالقة توفر 

يتضمن النشاط ذكر املفاهيم واملصطلحات املضادة ) (1)مهارة رقم 

%( 3,33)وبنسبة مئوية ( 3) بتكرار( فاهيم واملصطلحات املطروحةللم

بالرغم . من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تتوفر فيها مهارة الطالقة

من أهمية ذكر املفاهيم املخالفة واملضادة لتنمية مهارة الطالقة لدى 

يقدم النشاط أكبر قدر ممكن من ( )2)ويليها مهارة رقم . التلميذات

وبنسبة ( 11)حيث كان التكرار ( ول البديلة للمشكالت املطروحةالحل

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تتوفر فيها مهارة %( 11,11)مئوية 

الطالقة وذلك بطرح نشاط استقصائي مفتوح يتضمن توجيها للتلميذة 

ويليها . لوضع أكبر قدر ممكن من الحلول البديلة للمشكالت املطروحة
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يتضمن النشاط ذكر املفاهيم واملصطلحات املرادفة ()3)مهارة رقم

وبنسبة مئوية ( 19)حيث كان التكرار ( للمفاهيم واملصطلحات املطروحة

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تتوفر فيها مهارة %( 10,00)

يقدم النشاط أكبر عدد ممكن من ) (4)ويليها مهارة رقم . الطالقة

وبنسبة ( 15) حيث كان التكرار( لألفكار املطروحةالتجارب الاستقصائية 

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تتوفر فيها مهارة %( 16,66)مئوية 

يوجه النشاط إلى تقديم أكبر قدر ممكن ) (0)ويليها مهارة رقم . الطالقة

وبنسبة مئوية ( 31) حيث كان التكرار (من إلاجراءات الاستكشافية

ألانشطة التقويمية التي تتوفر فيها مهارة الطالقة  من إجمالي%( 32,22)

عقب استخالص النتائج ( اكتشف أكثر)حيث تم طرح أنشطة بعنوان 

 مهارة . لألنشطة الاستقصائية السابقة
ً
وكان أكثر مهارات الطالقة توافرا

يقدم النشاط أكبر عدد ممكن من التجارب العملية لحل ) (9)رقم 

%( 35,55)وبنسبة مئوية ( 39) ان التكرارحيث ك( املشكالت املطروحة

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي تتوف فيها مهارة الطالقة فجميع 

الدروس تم عرض أنشطة استقصائية تتطلب إجراء تجارب عملية 

 .لحل املشكالت واستخالص النتائج

شطة التقويمية في كتب التعليق العام على توفر مهارة املرونة في ألان     

كتاب : املدرسية املطورة للصف الرابع الابتدائي( النشاطالطالبة و )

كشفت النتائج توفر مهارة املرونة وبنسبة مئوية ( الطالبة)العلوم 

من إجمالي ألانشطة التقويمية املتوافرة بكتاب الطالبة % 29,21

يقدم النشاط ( )4)وكان من أقل املهارات توفر مهارة رقم ( العلوم)

حيث ( دة حول الحلول املقترحة للمشكالت املطروحةفرضيات جدي

فقط من إجمالي ألانشطة %( 2,95)وبنسبة مئوية ( 2)توفرت بتكرار 

التقويمية التي توفرت فيها مهارة املرونة حيث توفرت في الفصل ألاول 

في نشاط إلاثراء والتوسع وفي الفصل الثاني ( تصنيف املخلوقات الحية)

وفي ، في النشاط الاستقصائي ببداية الدرس( اتأجهزة أجسام الحيوان)

يليها مهارة . في النشاط الاستقصائي ببداية الدرس( املاء)الفصل الرابع 

( يقدم النشاط الحلول العلمية املتنوعة للمشكالت املطروحة) (9)رقم 

من إجمالي ألانشطة %( 2,93)وبنسبة مئوية ( 6)حيث توفرت بتكرار 

واتضح أّن ألانشطة اتخذت ، فيها مهارة املرونةالتقويمية التي توفرت 

في ، نفس النمط في طرح الحلول العلمية املتنوعة للمشكالت املطروحة

جميع الوحدات وذلك بوضع الهدف ويليه الخطوات واستخالص 

يتضمن ( )1)ويليها مهارة رقم (. اكتشف أكثر)النتائج وطرح نشاط 

كار علمية متنوعة تتفق مع النشاط التهيئة للدرس بالحث على طرح أف

%( 11,21)وبنسبة مئوية ( 11)حيث توفرت بتكرار ( املوقف التعليمي

واتضح ، من إجمالي ألانشطة التقويمية التي توفرت فيها مهارة املرونة

للباحثة وجود سؤال مدعوم بصورة في بداية كل درس لحفز ذهن 

[ 6]شار ميكالكو حيث أ، التلميذات وتجاذب ألافكار واستمرارية توليدها

أن التفكير إلابداعي يعتمد على استمرارية تدفق ألافكار لفترة طويلة بما 

ويليها مهارة . يكفي إلزاحة ألافكار املألوفة وإنتاج أفكار غير عادية وتخيلية

التنوع في عرض ألانشطة الاستقصائية لألحداث ( )3)رقم 

من إجمالي %( 14,36)وبنسبة مئوية ( 13)حيث توفرت بتكرار )املطروحة

حيث توفر أنشطة ، ألانشطة التقويمية التي توفرت فيها مهارة املرونة

توجه التلميذة لتقص ي واستخالص النتائج بتوجيه املعلمة بإتباع 

الذي يدعو ( اكتشف أكثر)ويليها نشاط ، خطوات محددة في النشاط

التلميذة للتقص ي واستخالص النتائج بدون طرح خطوات الستخالص 

 .لنتائج ويترك الحرية للتلميذة للتوصل للنتائجا

 مهارة رقم     
ً
ينمي النشاط ) (2)وكان من أكثر املهارات الفرعية توافرا

 من الخبرات الاستكشافية
ً
وبنسبة ( 41)حيث توفرت بتكرار ( أنواعا

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي توفرت فيها مهارة %( 46,61)مئوية 

عقب كل نشاط استقصائي ( اكتشف أكثر)رح نشاط وذلك بط، املرونة

 .في بداية كل درس

( 24 كشفت النتائج توفر مهارة املرونة بتكرار(: العلوم) كتاب النشاط    

من إجمالي ألانشطة التقويمية املتوافرة في % 12,66وبنسبة مئوية 

ويتضح من الجدول السابق لم يتوفر في ( 151( )العلوم)كتاب النشاط 

يتضمن النشاط التهيئة للدرس ( )1)مهارة رقم ( العلوم)النشاط كتاب 

بالحث على طرح أفكار علمية متنوعة تتفق مع املوقف التعليمي حيث 

طرحت ألانشطة مباشرة بدون التهيئة للدرس بخالف كتاب الطالب 

وبالتالي . الذي تميز بوجود نشاط التهيئة املدعوم بالصور الطبيعية

إلى وجود ألالوان والصور الطبيعية التي ترى ( طالنشا)يفتقر كتاب 

الباحثة ضرورة وجودها في فيه لتسهم في تنمية مهارات التفكير إلابداعي 

إلى [ 41] لتلميذات الصف الرابع الابتدائي وفي هذا الصدد أشار البكر

أن ألالوان تعد إحدى ألادوات الفاعلة في حفز الذاكرة وإلابداع حيث 

. صوص املعلومة وتزيد عدد نطاق ألافكار إلابداعيةتحسن الذاكرة بخ

يقدم النشاط ) (9)مهارة رقم  (العلوم) ولم يتوفر في كتاب النشاط

حيث إّن جميع ( الحلول العلمية املتنوعة للمشكالت املطروحة

ألانشطة الاستقصائية طرحت ألاسئلة، والتلميذة هي من تتوصل إلى 

كما جاءت . ة على هيئة مشكالتالحل العلمي، ولم تطرح تلك ألانشط

يشير النشاط إلى التنوع في التخمينات لحل املشكالت ( )0)مهارة رقم 

فقط  (3)بنفس التكرار للمهارة السابقة حيث توفرت بتكرار (العلمية

من إجمالي ألانشطة التقويمية املتوفر فيها %( 9,66)وبنسبة مئوية 

وفي الفصل ( ت الالفقاريةالحيوانا)في الفصل الثاني ، مهارة املرونة

يقدم النشاط ( )4)ويليها مهارة رقم (. مقدمة في ألانظمة البيئية)الثالث 

حيث  (.فرضيات جديدة حول الحلول املقترحة للمشكالت املطروحة

أجهزة أجسام )فقط في الفصل الثاني ( 3)توفرت بتكرار 

من إجمالي  %(9,66)بنسبة مئوية  (املاء)وفي الفصل الرابع ،(الحيوانات

التنوع ( )3)يليها مهارة رقم . ألانشطة التقويمية املتوفر فيها مهارة املرونة

( لألحداث املطروحة( املفتوح، املوجه)في عرض ألانشطة الاستقصائية 

من إجمالي ألانشطة %( 23,2)وبنسبة مئوية  (11)حيث توفرت بتكرار 

 ، التقويمية املتوفر فيها مهارة املرونة
ً
تكرار لنفس ألانشطة  وهي أيضا

، فيما يتعلق بالنشاط الاستقصائي املوجه( الطالبة)املطروحة في كتاب 

وتم طرح نشاط استقصائي مفتوح بطرح النشاط وترك الحرية 

للتلميذة بصياغة السؤال وذكر خطوات التوصل لإلجابة واستخالص 

 في جميع الوحدات في كتاب 
ً
ر وأكث(.النشاط)النتائج وكان ذلك مكررا

 هي مهارة رقم
ً
 من ( )2)مهارات املرونة توافرا

ً
ينمي النشاط أنواعا

وبنسبة مئوية ( 12)حيث توفرت بتكرار ( الخبرات الاستكشافية

، من إجمالي ألانشطة التقويمية املتوفر فيها مهارة املرونة%( 99,6)

: مثل( الطالبة)وجميعها تكرار لنفس ألانشطة املطروحة في كتاب 
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إضافة إلى ألانشطة املطروحة ( واكتشف أكثر، تقصائيالنشاط الاس)

 .في املحتوى 

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي توفرت فيها  %12،26وبنسبة        

يربط النشاط بين التجارب العملية ) (2)يليها مهارة رقم . مهارة ألاصالة

وبنسبة ( 31)حيث توفرت بتكرار ( واملعلومات النظرية بطرق مبتكرة

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي توفرت فيها مهارة  %(14,16)وية مئ

وذلك من خالل طرح أنشطة استقصائية في بداية كل درس ، ألاصالة

تتطلب من التلميذة إجراء تجارب عملية حتى تتوصل إلى املعلومات 

يقدم النشاط ( )9)ومهارة رقم . النظرية املوجودة بمحتوى الدرس

حيث توفرت بتكرار ( ع الطلبة للتنبؤ بنتائج مميزة لهاتوقعات علمية تدف

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي %( 31,62)وبنسبة مئوية ( 21)

( 1) وكان من أكثر املهارات توفر مهارة رقم. توفرت فيها مهارة ألاصالة

حيث ( يتضمن النشاط ربط املفاهيم العلمية بصور طبيعية مميزة)

من إجمالي ألانشطة %( 26,52)نسبة مئوية وب( 99)توفرت بتكرار 

حيث تميز كتاب الطالب ، التقويمية التي توفرت فيها مهارة ألاصالة

فالصور لها أهمية في تنمية التفكير ، بالتمييز في وجود الصور الطبيعية

 على [ 43] إلابداعي كما أشار بوزان
ً
إلى أنه من أكثر ألاشياء سهولة

وقد بحث العلماء في سبب ، اعها الصورةواسترج، إلانسان في تذكرها

 من مهارات الدماغ مثل 
ً
 واسعا

ً
ذلك فوجدوا أن الصورة توظف نطاقا

 أكثر إيحاًء 
ً
اللون والشكل والبعد والخيال ولذلك الصورة تكون عادة

 للتفكير إلابداعي، من الكلمات
ً
 .وأكثر دعما

 ألاصالة بتكرار كشفت النتائج توفر مهارة (:النشاط)كتاب العلوم         

من إجمالي ألانشطة التقويمية املتوفرة في % 22,22وبنسبة مئوية ( 95)

 مهارة رقم 
ً
 ()3)الكتاب وكان ومن أقل املهارات توافرا

ً
يقدم النشاط حال

 للمشكالت املطروحة
ً
وبنسبة مئوية ( 3) حيث توفرت بتكرار( مميزا

، فيها مهارة ألاصالةمن إجمالي ألانشطة التقويمية التي توفرت %( 2,91)

يقدم النشاط الحلول العلمية للمشكالت ) (0) وكذلك املهارة رقم

من %( 2,91)وبنسبة مئوية ( 3)حيث توفرت بتكرار (. بمنظور جديد

 لقلة ، إجمالي ألانشطة التقويمية التي توفرت فيها مهارة ألاصالة
ً
نظرا

ي نشاطين املشكالت املطروحة في كتاب النشاط حيث لم تتوفر سوى ف

( 1)يليها مهارة رقم  .(التغيرات في ألانظمة البيئية)لث في الفصل الثا

حيث ( يتضمن النشاط ربط املفاهيم العلمية بصور طبيعية مميزة)

من إجمالي ألانشطة %( 13,36)وبنسبة مئوية ( 5)توفرت بتكرار 

رة ويتضح أّن توفر تلك املها، التقويمية التي توفرت فيها مهارة ألاصالة

 من توافرها في كتاب الطالبة
ً
حيث اتضح للباحثة أّن كتاب ، أقل تكرارا

ملقرر العلوم يفتقر إلى وجود ألالوان والصور الطبيعية التي ( النشاط)

لتسهم في تنمية مهارات ( النشاط)ترى الباحثة ضرورة وجودها في كتاب 

 البكرالتفكير إلابداعي لتلميذات الصف الرابع الابتدائي حيث أشار 

إلى أن ألالوان تعد إحدى ألادوات الفاعلة في حفز الذاكرة [ 41]

وإلابداع حيث تحسن الذاكرة بخصوص املعلومة وتزيد عدد نطاق 

يقدم النشاط توقعات علمية ()4)ويليها مهارة رقم . ألافكار إلابداعية

وبنسبة مئوية ( 12)حيث توفرت بتكرار (تدفع الطلبة للتقص ي حولها

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي توفرت فيها مهارة %( 33,61)

يقدم ) (9)يليها مهارة رقم . حيث تكررت في جميع الفصول ، ألاصالة

حيث ( النشاط توقعات علمية تدفع الطلبة للتنبؤ بنتائج مميزة لها

من إجمالي ألانشطة %( 34,90)وبنسبة مئوية ( 14)توفرت بتكرار 

حيث توفرت في الفصل الثاني ، مهارة ألاصالةالتقويمية التي توفرت فيها 

مقدمة في ألانظمة )والفصل الثالث ،(الحيوانات الالفقارية)

املعادن )والفصل الرابع ،(التغيرات في ألانظمة البيئية)،(البيئية

 مهارة رقم (.والصخور 
ً
يربط النشاط بين ) (2) ومن أكثر املهارات توافرا

حيث توفرت بتكرار ( رية بطرق مبتكرةالتجارب العملية واملعلومات النظ

من إجمالي ألانشطة التقويمية التي %( 22,22)وبنسبة مئوية ( 12)

 .توفرت فيها مهارة ألاصالة

 التوصيات. 7

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث تتقدم الباحثة بالتوصيات 

 :التالية

من حيث  (النشاط)تطوير النشاطات التقويمية في كتاب العلوم  -1

، تقديم فرضيات جديدة حول الحلول املقترحة للمشكالت املطروحة

 .العلوم( النشاط )والاهتمام بتوفير عنصر إلاثارة والتشويق في كتاب 

وضع أنشطة تقويمية مستقلة عن ألانشطة التقويمية املتوافرة في  -2

 .كتاب الطالبة في كتاب النشاط

 املراجع

 املراجع العربية. أ

رؤى مستقبلية إلعداد املعلم " (.م1229)عبدالفتاح أحمد ، حجاج [1]

مؤتمر تربية  -" العربي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين

جامعة إلامارات العربية املتحدة كلية  –الغد في العالم العربي

 .316 -151: التربية

اتجاهات طالب شعب  (.م3113) عاشور سالم، مصطفى نظمي أبو [2]

العربية نحو تخصصات اللغة العربية في جامعتي ألاقص ى  اللغة

العدد ، املجلد العاشر-فلسطين -جامعة ألاقص ى غزة –إلاسالمية

 .الثاني

تنمية إلابداع في مطلع القرن (."م1225) ،عبدالغفار، عبدالسالم [3]

اتجاهات التربية )املؤتمر التربوي ألاول  "الحادي والعشرين

كلية : جامعة إلامارات العربية املتحدة(.وتحديات املستقبل

 .11-1(: ديسمبر 35 -34)، التربية

قدرة التفكير إلابداعي لدى طلبة جامعة (. م1220)سعادة جودت  [5]

عمان،  –سلسلة الدراسات النفسية والتربوية. السلطان قابوس

 .92-13ـ: العدد ألاول  ،املجلد ألاول 

،درجة امتالك معلمي املرحلة (هـ1432)عوض صالح ، املالكي [6]

رسالة ماجستير ، الابتدائية لبعض مهارات تنمية التفكير إلابداعي

 .مكة املكرمة: جامعة أم القرى ، كلية التربية، غير منشورة

لة التفكير إلابداعي لدى تلميذ املرح، (م3111)خليل، محمد أحمد [8] 

جامعة أم ، الابتدائية وأساليب املعلم في تنميته، رسالة ماجستير

 .مكة املكرمة( كلية التربية)القرى 

دار ، تعليم التفكير من خالل املنهج املدرس ي( 3119)سرور ناديا هايل [9] 

 .الطبعة ألاولى، عمان، وائل للنشر والتوزيع

تحليل أسئلة كتب العلوم باملرحلة  (3111)أبو ندا، أحمد محمد  [10]

ألاساسية العليا، بمدارس محافظات غزة، فلسطين، رسالة 
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ماجستير غير منشورة، جامعة ألاقص ى، كلية التربية بغزة، 

 .البرنامج املشترك مع جامعة عين شمس، غزة

مراجعة نقدية لكتب اللغة العربية من ( 1220)الكردي، وسيم  [11]

اني عشر في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصف السابع إلى الث

مركز تطوير املناهج الفلسطينية املنهاج الفلسطيني ألاول لتعليم 

 .222 -291: العام، رام هللا، فلسطين، الجزء الثاني

: املنهاج التربوي، عمان، ألاردن( 1223)جامعة القدس املفتوحة  [12]

429 

: القاهرة، مكتبة ألانجلو، 2طـ، معلم العلوم( 1269)رشدي ، لبيب [13] 

111 

خصائص النمو لتالميذ املرحلة ( 1263)عبدهللا ، الخميس [14]

: كلية التربية باإلمارات، 32العدد ، الابتدائية، مجلة كلية التربية

35- 21. 

التفكير إلابداعي لدى تلميذ املرحلة ( 3111)خليل، محمد أحمد  [15]

جامعة أم ، رسالة ماجستير الابتدائية وأساليب املعلم في تنميته،

 .كلية التربية، مكة املكرمة القرى،

تعليم التفكير إلابداعي من الطفولة إلى ( 3115)فهيم ، مصطفى [16]

منهج تطبيقي شامل لتنمية التفكير في مراحل التعليم : املراهقة

 .،القاهرة، دار الفكر العربي1العام،ط

منهاج مقترح في التاريخ ( 3110)الجورانة، هيثم عبدهللا خليل  [17]

لطلبة الصف الثامن ألاساس ي في مدارس امللك عبد هللا الثاني 

للتميز وأثره في تنمية التفكير إلابداعي لديهم، أطروحة دكتوراه 

 .غير منشورة، جامعة اليرموك، أربدـ ألاردن

تطوير كتب التربية الوطنية ( 3116)علي أحمد إبراهيم ، جوارنة[18] 

ى أساس مهارتي التفكير الناقد وإلابداعي وقياس أثر واملدنية عل

الكتب املطورة في تنمية تلك املهارات لدى طلبة مرحلة التعليم 

جامعة عمان العربية ، رسالة دكتوراه، ألاساس ي في ألاردن

 .ألاردن. للدراسات العليا

، محتوى أسئلة كتاب (م1221)ماجدة ، فاطمة، وحبش ي، ديمتري [19] 

املؤتمر العلمي ، حلة إلاعدادية بجمهورية مصر العربيةالعلوم للمر 

 .املجلد الرابع، الثالث، الجمعية املصرية للمناهج وطر ق التدريس

ـ تعليم الفكر إلابداعي لطفل الروضة، (1439)املشرفي، انشراح  [20]

 .الدار املصرية اللبنانية، القاهرة

ي مادة العلوم تقويم ألانشطة العملية ف( 3112)شبير، حفصة  [21]

للصف السادس ألاساس ي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 6:إلاسالمية بغزة، كلية التربية

طرق تعليم ( 1225)الخاليلة، عبد الكريم، واللبابيدي، عفاف  [22]

 :3التفكير لألطفال، عمان، دار الفكر، ط

حب دراسات في ( 3111) عبدالحميد، شاكر، وخليفة، عبداللطيف [23]

 135: دار غريب: القاهرة. الاستطالع وإلابداع والخيال

إلابداع من منظور تكاملي، ( 1222) حنورة، مصري عبد الحميد [24]

 220: 3ط

تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة ( 1260)منصور، أحمد حامد  [25]

 .1على التفكير الابتكاري، الكويت، ذات السالسل، ط

إلادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة (. 3111)وزارة التعليم  [26]

 .شعبة نظم املعلومات: الرياض 

طرق التدريس العامة، ( م3119)مرعي، توفيق، والحيلة، محمد  [27]

 351: ، عمان، ألاردن، دار املسيرة3ط

مداخل تعليم التفكير وأثره في (. م1222)عصر، حسن عبدالباري  [28]

 .املكتب العربي الحديث: املنهج املدرس ي، إلاسكندرية

رعاية املتفوقين واملوهوبين (. م3111)شقير، زينب محمود  [29]

 .3ط. مكتبة النهضة املصرية: القاهرة. واملبدعين

ملهارات العقلية املتضمنة في أسئلة ( " م3115)عطية، بسام  [30]

مقررات العلوم العامة للمرحلة ألاساسية الدنيا بفلسطين في 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، " انوضوء نموذج مارز 

 .الجامعة إلاسالمية، غزة

دراسة تقويمية تحليلية لألسئلة ( 1224)محمود، محمد خيري [31] 

املتضمنة في كتب العلوم للمرحلة إلاعدادية، املجلة املصرية 

 .للتقويم التربوي، القاهرة، املجلد الثاني، العدد ألاول 

تقويم أسئلة كتب العلوم باملرحلة ( 1222) السعيد، سعيد[32] 

املتوسطة في اململكة العربية السعودية، التربية املعاصرة، 

 .القاهرة

املهارات العلمية في كتاب العلوم املوحد في ( 1223)فاطمة ، مطر[33] 

. رسالة الخليج العربي. دول الخليج العربي للصف الثالث الابتدائي

 .العدد الثالث وألاربعون 

مناهج البحث في التربية وعلم ( 3112) أحمد ،وكاظم، جابر ،جابر[36] 

 .النفس، القاهرة، دار النهضة العربية

 339: مرجع سابق( 3114)طعيمة، رشدي  [37]

( م3119)عدس، عبدالرحمن، عبيدات، وذوقان، عبدالحق، كايد  [38]

دار  ، عمان،3البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ط

 312::امليسرة

تعريفاته ومفاهيمه ، تحليل املضمون ( 1262)سمير  ،حسين [39]

 130: ومحدداته واستخداماته ألاساسية، القاهرة، عالم الكتب

منهجية أسلوب تحليل ( م1265)والحمادي عبدهللا ، شكري ، أحمد [40]

جامعة ، املضمون وتطبيقاته في التربية، مركز البحوث التربوية
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