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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

ذِينَ يَعْلَمُونَ  قُلْ " 
وِي الَّ

هَلْ يَسْتَ
ذِينَ 

إِنَّمَا    ۗ  ََل يَعْلَمُونَ   وَالَّ
 "اْْلَلْبَابِ   أُولُو     يَتَذَكَّرُ 

 (9 )الزمرـ                                                                    
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 اَلهداء 
 

 

 .............إلى األمة االسالمية خير أمة أخرجت للناس 

 إلى أسرة التربية والتعليم والعاملين فيها...................

 ....... .إلى مديرة المدرسة ومعلماتها.....................

 ......إلى كل طالب يبتغي مرضاة هللا .....................
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 تقدير وشكر 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 

 إلى يوم الدين وبعد : بإحسانتبعهم 

 ي هريرة د الفضل ألهله وشكر أصحابه عن أبعلمني ديني الحنيف وجوب ر 
لك يسعدنا أن "  لذ َمن ال َيشُكر الناس، ال َيشُكر هللا: " قال: قال رسول هللا 

 غرب غزة –لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم  بالشكر الجزيلنتقدم 
لنا للتدريب وتطوير ذه الفرصة ه إلتاحةولجنة البحث العلمي في الوزارة والمديرية 

  .في البحث العلميالذات 

 ل حماد خلي ود.، أيمن اليازوري  ود.، د ثابت لدكتور زيابالشكر ا  نخص     

ثراء للبحث وتقديم النصيحة والتوجيه لنا النويري لما قدموه لنا من اود. خالد ،

 والمعلومات القيمة التي زودونا بها.

 لمديرة المدرسة األستاذة إيمان أبو سمرة لدعمها المتواصل لنا. كما نتقدم بالشكر

 يه وشرافها على هذا البحث وتقديم التوجإل ونشكر األستاذة نهى أبو العال كما 

 .هذا البحث في أبهى صورة  إلخراجالنصائح 

 وقي لتقديمهم الدعم المتواصل لنا.شكر معلمات مدرسة أحمد شنكما 



 د 

 الفهرس 

 الصفحة  الموضوع 
 ب االهداء

 ج الشكر والتقدير
 د الفهرس
 و الملخص

 الفصل األول : اإلطار العام للبحث
 2 المقدمة
 3 البحث مشكلة
 3 البحث أهداف
 3 البحث أهمية

 3 بحثحدود ال
 4 لبحث مصطلحات ا

 اإلطار النظري الفصل الثاني : 
 المطلب األول : مكونات ملف اإلنجاز

 المبحث األول : ملف اإلنجاز 
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 6 المطلب األول : تعريف ملف اإلنجاز
 6 المطلب الثاني : أهداف ملف اإلنجاز
 7 المطلب الثالث : أهمية ملف اإلنجاز

   الثانيالمبحث 
 : التفكير اإلبداعي المطلب األول 
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 9 :   التفكير اإلبداعيالمطلب األول  
 10 : مهارات التفكير اإلبداعيالمطلب الثاني  

  : الدراسات السابقة  الفصل الثالث   
 13 الدراسات السابقة

 إجراءات البحث :  الفصل الرابع 



 ه 

 19 البحث  جراءاتإ 
 20 منهج الدراسة

 20 مجتمع الدراسة
 20 عينة الدراسة
 20 أدوات الدراسة

 نتائج الدراسة وتفسيرها الفصل الخامس :
 27 نتائج الدراسة 

 27 توصيات الدراسة
 28 مقترحات الدراسة 

 29 المراجع 
 31 المالحق 

 39 صور فعاليات وأنشطة فريق البحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 

 

 

 الملخص 
في تنمية مهارات التفكير  اإلنجازهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير استخدام ملف 

) الطالقة و المرونة و األصالة  واالستفاضة( على طالبات الصف الحادي  اإلبداعي

خدام المنهج الوصفي وتكونت ت، وتم اس عشر في مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات

الصف الحادي عشر في مدرسة أحمد شوقي الثانوية من طالبة  62عينة الدراسة من 

كما  اإلنجازأهداف وأهمية ملف  لبيانوقد استخدمت الباحثات المقابلة  للبنات

وتم اختيار على الطالبات  اإلنجازلتعرف على مدى تأثير ملف لاستخدمت االستبانة 

من عليها  ازاإلنجلمعرفة تأثير ملف  اإلبداعيأربع مهارات فقط من مهارات التفكير 

 وتبين، وتم التأكد من صدق وثبات االستبانةاالستبيان الذي وزع على الطالبات  خالل

عالقة ذات داللة وجود  (spss) حصائي الذي استخدم برنامج خالل التحليل اال  من

و مهارات التفكير  اإلنجاز( بين ملف 0.05قل من )أاحصائية عند مستوى داللة 

توصيات وقد انتهى البحث بتقديم  )الطالقة والمرونة واألصالة واالستفاضة ( اإلبداعي

 .لدى الطالبات اإلبداعيفي تنمية مهارات التفكير  اإلنجازملف  لالستفادة من مقترحة 

 ، الصف الحادي عشر  اإلبداعي، التفكير  اإلنجازملف  كلمات مفتاحية :
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 الفصل األول
   العام للبحثاإلطار 
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 المقدمة

 

ما أ جمعينله وصحبه أآالخلق محمد وعلى شرف لى أالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم ع

 بعد:

المعلم  فمن خالله يستطيع تقويمالتي يعتمد عليها في الأحد األدوات الحديثة  اإلنجازيعتبر ملف 

للنظر في خبراته  له ا  ويعد مرجع،الطالب  يوثق أعمالكما أنه  الطالب،أداء لتقييم الرجوع له 

حقق له ي مامع مالحظة مدى تقدمه ب المختلفة نجازاتهتوثيق إو  ، مداده بالتغذية الراجعةوإالسابقة 

وتناول هذا  ،ويؤثر على الطالب وتحصيلهم الدراسي وتطوير مهاراتهم المختلفة  ،روالسرو الرضا 

وتأثيره على طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة أحمد وأهدافه ، ملف اإلنجاز أهميةالبحث 

 تعود بالفائدة ، سائلين المولى التوفيق والسداد.والخروج بنتائج وتوصيات ، شوقي الثانوية للبنات
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 البحثمشكلة :  أوالا 

 :  السؤال الرئيس التاليتمثلت مشكلة الدراسة في 

 لدى طالبات الصف الحادي عشر؟ اإلبداعيعلى التفكير  اإلنجازتأثير ملف  ما مدي

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية:

 ؟  اإلنجازملف  مكونات ما -1
 ؟ اإلبداعيالتفكير   هو ما -2
  ؟ الصف الحادي عشر  طالبات لدى اإلبداعيالتفكير  نجاز علىتأثير ملف اإلما  -3
اإلنجاز ومهارات التفكير اإلبداعي هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ملف  -4

 لدى طالبات الصف الحادي عشر ؟
 

 البحثأهداف : ثانياا 

 تهدف الدراسة  إلى ما يلي :
 .اإلنجازملف  ماهية على تعرفال -1
 . اإلبداعيالتعرف على ماهية  التفكير  -2
 .لدى طالبات الصف الحادي عشر  اإلبداعينجاز على التفكير بيان تأثير ملف اإل -3

 البحث  أهميةثالثاا :  

 :كمن أهمية هذه الدراسة فيما يليت
 . للطالبات في المرحلة الثانوية  اإلنجازبيان أهمية ملف  -1
 ته.ومهارا اإلبداعيالتعرف على التفكير  -2
 .الصف الحادي عشر طالباتعلى  اإلنجازتأثير ملف  الوقوف على مدى -3

 حدود الدراسة:  رابعاا 

 .أحمد شوقي الثانوية للبناتالبات الصف الحادي عشر في مدرسة ط:    الحد البشري 



 
4 

 فلسطين   – محافظة غزة   :     الحد المكاني 

  م 2018 -2017للعام الدراسي الفصل الثاني  :     الحد الزماني  

 مدرسة  أحمد شوقي الثانوية للبنات الحد المؤسساتي : 

 اإلنجازملف لقياس أثر  اإلبداعياختارت الباحثات أربع مهارات للتفكير  : وضوعي الحد الم
 .والفئة العمرية المستهدفة عليها بما يتناسب مع مستوى الطالبات

 مصطلحات الدراسة: خامساا : 

هو تجميع الطالب لألعمال التي قام بها ، والتي تظهر الجهد والتقدم في مسيرته  :اإلنجازملف 
 .التعليمية

هو عملية عقلية تعتمد على مجموعة من القدرات العقلية )الطالقة ، : " اإلبداعيالتفكير 
 (12: 2010المرونة، األصالة(")الحريري ، رافدة 
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 الفصل الثاني

 بحثلل طار النظري اإل
 

 المبحث األول

 اإلنجازالمطلب األول : تعريف ملف 

 اإلنجازالمطلب الثاني : أهداف ملف 

 اإلنجازالمطلب الثالث : أهمية ملف 

 المبحث الثاني

 المطلب األول    :   التفكير اإلبداعي                  

 : مهارات التفكير اإلبداعي  المطلب الثاني        

 

  

 

 التمهيد 
  المقدمة

  المشكلة

  األهداف

  األهمية

  حدود الدراسة

 مصطلحات الدراسة
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 : ملف اإلنجاز المبحث األول

  اإلنجازتعريف ملف  المطلب األول:

 "" portfolio :اإلنجازتعريف ملف 
ولـــه  ، ( بمعنــي ورق folio،و) ( وتعنــي يحمـــلprotمـــن مقطعــين همـــا: ) protfolioتتكــون كلمــة 

فـي مسـيرته ، والتـي تظهـر الجهـد والتقـدم الطالب لألعمال التـي قـام بهـا فهو تجميع تعريفات عدة 
فهـــو تجميـــع مـــنظم هـــادف ،، مـــع تفكـــر ذاتـــي للطالـــب مـــع تلـــك األعمـــال التـــي جمعهـــا التعليميـــة 
حدي أدوات التقويم الحقيقي التي يسـتخدم إ اإلنجاز. ويعد ملف (181: 2008)أبو دقة:لألعمال 

 ونســـتطيع القـــول بأنـــه ،فـــي تقـــويم مـــا أنجـــزه الطالـــب حيـــث يقـــوم الطالـــب بوضـــع أفضـــل مـــا أنجـــزه 
الجمع الهادف الموثق ألعمال الطالـب والـذي يظهـر مـدى جهـده، وتقدمـه وتحصـيله وإنجازاتـه فـي 

فيشـــــتمل علـــــى نمـــــاذج مـــــن الواجبـــــات واالختبـــــارات ، (157: 2010)عـــــالم الدراســـــية المقـــــررات 
والكتابـــات واالنطباعـــات واآلراء والنقـــد الـــذاتي والقـــراءات والملخصـــات والقصاصـــات والمشـــروعات 

 .لتي قام بها الطالب بشكل تراكمي وعلى فترة زمنية محددةواألبحاث ا

 أهداف ملف اإلنجاز  :المطلب الثاني 

: ملحقوتطويره ) اإلنجازمن خالل لقاء مع مسؤولين عن ملف كثيرة  أهداف اإلنجازلملف      
 (205 :2008) أبو دقة ،  ( 4

 بما يلي :  اإلنجازويمكن إجمال أهداف ملف  

 أساسا  عمليا  للتغذية الراجعة. اإلنجازتعد ملفات  -
 تفيد في مقارنة الطالب بنفسه وليس بأقرانه. -
 تفيد في تطوير مهارات التقويم الذاتي . -
 ترتبط مباشرة باألهداف المراد تحقيقها. -
 تعد معيارا  إلصدار األحكام على مستويات الطلبة. -
 المختلفة. تعطي الدليل علي نمو وتقدم الطالب في المواد التعليمية -
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تعمل علـى تشـخيص حاجـات الطلبـة واهتمامـاتهم، والتعـرف علـي نـواحي القـوة والضـعف   -
 لديهم.

 تتيح الفرصة للمعلمين والمشرفين تقييم نمو الطلبة وتقدمهم . -
 تتيح الفرصة للمعلمين والمشرفين للتواصل بفاعلية أكبر عن عمل الطلبة. -
 .تقويم الطالب  من  لمعلمينتمكن ا -
 تعاون وتبادل الخبرات بين الطلبة.تشجع ال -
 تعزز التقويم الذاتي والتفكير التأملي. -
 توفر أدوات امتالك القوة والتمكن المهني. -
 تحقق الرضا الشخصي وتعكس التجديد. -

 

 اإلنجازأهمية ملفات :  المطلب الثالث
 

فــي وزارة ، ومــن خــالل لقــاء مــع مســؤولين مــن أدوات التقــويم الحديثــة اإلنجــازيعــد ملــف 
يطــور  ،وأنــهمــن الوســائل الحديثــة للتقيــيم  اإلنجــازفقــد أكــد د. ثابــت بــأن ملــف التربيــة والتعلــيم 

 ،وهـذا مـا يسـمى متـأمال  فيهـا بنفسـه هـاتقييموجهـوده و قدرات الطالب من خالل تجميـع أعمالـه 
بـل ويتبـادل هــذه ،  جمعـه نفسـه وهـو يفخـر بمــا برهـا  يطو ، يقـوم الطالــب بتمهـارة تفكيـر عليـا 

كـــي  مهــارة لطالــب وميولـــه وهواياتــه اإلنجـــازويتضــح مــن خـــالل ملــف ،الخبــرات مــع زمـــالءه 
ويقــدموا  فيعززوهــا  عــرف المعلــم وولــي األمــر باهتمــام الطالــبت  و  يــتمكن مــن تطويرهــا وتنميتهــا

 واختيـارعلـى تنظـيم أوراقهـم  يعـين الطلبـة اإلنجـازملـف بـين د. اليـازوري أن  ، وقـد الدعم لها
ملـــف بشـــكل ذاتـــي الم يتقيـــ تعلـــم كمـــا ، الذاتيـــة م علـــى تكـــوين ســـيرتهموتعويـــده، منهـــا الممتـــاز

د. حمـــاد أن ملـــف   كمـــا وضـــح،  ويعينـــه المعلـــم علـــى ذلـــكالضـــعف نقـــال القـــوة و  همفعـــر وت  
يثير التنافس و  تنظيم المعلومات وترتيبهاو  ينمي مهارات البحث العلمي لدى الطالبات اإلنجاز

تجاهــــات وانتقــــاء المعرفــــي و المهــــاري وجانــــب القــــيم واالمــــن حيــــث الجانــــب   الطالبــــاتبــــين 
ايجابيــة للطالبــة حيــث يعودهــا  آثــار للملــف، ولمــا لــه مــنالمعلومــات وتصــنيفها والشــكل العــام 

ــــار الكلمــــة المناســــبة فــــي المكــــان المناســــب ،واستشــــارة ذوي الخبــــرة ، االطــــالع والبحــــث واختي
مواهــب  ينمــي اإلنجــازأن ملــف  وقــد بــين  د. النــويري ،وتوثيــق للمعلومــات التــي تــم جمعهــا ،
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فــي المرحلــة  ةســلكه الطالبــديــد المســار الصــحيح الــذي توتح، لــديها اإلبــداعيالطالبــة والتفكيــر 
واكتشـــافها مـــن أجـــل  ة واالبتكـــاراتاإلبداعيـــوتنميـــة المواهـــب ،وكـــذلك ســـوق العمـــل ،الجامعيـــة 

 واكتشـاف ميولـه واتجاهاتـه مـن أجـلنها تساعد المعلم في تقييم الطالب تعزيزها وتنميتها كما أ
 و(4)ملحـــق عطـــاء الطالـــب مـــا يســـتحقه فـــي التقيـــيم ،وإ توجيهـــه نحـــو األفضـــل والمناســـب لـــه 

 :(159: 2010)عالم  اإلنجازنستطيع تلخيص بعض من أهمية ملف 

  للطالب . التي قام بها واالبحاث ات اإلنجاز األعمال و توثيق 
  للطالب  والتطوير والتقدم تعزيز النمو. 
 .تسهيل التفكير التأملي 
 فاعلية الطالب . تنمي وتطور  
 رك أثر ايجابي على المدى البعيد.تعزيز ثقة الطالب بنفسه وت 
 .االعتياد على تكوين السيرة الذاتية من الصغر 
  الخبراتتشجيع التعاون وتبادل 
 .االستفادة من المعلومات التي يتم جمعها في مراحل متقدمة 
 .يظهر مدى فهم الطالب للمباحث 
 .يحدث تكامل بين عمليتي التقويم والتعلم 
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 ني : التفكير اإلبداعي الثاالمبحث 

  اإلبداعيالتفكير مفهوم المطلب األول : 

أهم مراحل عملية  منمهارات مختلفة  من الطالب متلكهيوما  اإلبداعيالتفكير  يمثل     
ستطيع من يف مختلفة خالل دراسته من معلومات  عتمد على ما يكتسبه الطالبوي،التعلم 

لالستفادة  واالحتفاظ بها في مخيلتهتعليمية من مادة  عليه برمج ما حصلي خاللها أن
يوجد اختالف بين األفراد في عملية الخيال ،لذا غيره  أو في االمتحان الحقا سواء  منها 

في عملية دافعية التعلم ، فعمليات التفكير  وهذا سيؤثر،واإلبداع لوجود فروق فردية بينهم 
على  ويعتمد أيضا ديد طبيعة المستوى العلمي للطالبلها دور كبير في تح اإلبداعي

لد أيضا اختالف في وجوانب كثيرة مهمة لذا فهذا االختالف سيو  طبيعة حرص الطالب
  . للطالب المستوى الدراسي

ج إلى على عكس ما هو شائع ـ ال يحتاج إلى ذكاء خارق، بل يحتا اإلبداعيالتفكير ف     
بداع في عمليات العقلية التي توصل إلى اإللا وممارسة اإللمام بطريقة التفكير االبداعي

يمتلك مهارات التفكير  يستطيع أنية وهمة عالية وروح قوية فكل صاحب نفس قو ، التفكير 
 .اإلبداعي

" هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير  التفكير : - أ
 (18( :2006عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة ")السليتي )

بدعه في اللغة مشتق من الفعل أبدع، أي أتي بالبديع وأبدع الشيء: أي  بداع :اإل - ب
 (10:  2010) الحريري . وهو القدرة على االيجاد  واستخرجه وأنشأه.

من وجه نظر أصحابها نذكر بعضها)عبد العزيز  اصطالحا    بداعهناك عدة تعاريف لإلو  
2006 :21)  : 

 :عملية ربط األفكار أو األشياء بعالقات لم تكن موجودة من قبل ". عرفه آنون " 
 هو مفهوم يشير إلى العمليات التي تؤدي إلى حلول أو أفكار أو أشكال   عرفه ريبر " :

 . " فنية أو نظريات أو نتاجات فردية أو جديدة
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 . "عرفه ايبسن : "هو القدرة على حل المشكالت 
  عرفه أندروز: "هو العملية التي يجريها الفرد أثناء خبراته والتي تؤدي إلى تحسين وتنمية

 رديته كذلك".ذاته وتعبر عن ف
  عرفه عبد العزيز : "هو قدرات واستعدادات لدى الفرد يمتلكها بالقوة وإذا ما أتيح لها أن

: 2006)عبد العزيز إلى الفعل"تتفاعل مع المشاهدات والخبرات فإنها تخرج من القوة 
23) . 

 : Creative Thinking اإلبداعيالتفكير   -ج

 له عدة تعريفات نذكر منها :
محاولة البحث عن طرق غير مألوفة لحل مشكلة جديدة أو قديمة ويتطلب ذلك " تيرنر : عرفه 

 " طالقة الفكر ومرونته

قسيم األفكار السابقة وعمل روابط تهوينج : " بأنه التفكير المتشعب الذي يتضمن تحطيم و عرفه 
  (30: 2012" )فرمان جديدة

بأكبر  متعددة ينتج عنها فكر أو عمل جديد يتميزحل كنج :"قدرة عقلية فردية ، ذات مراعرفه و 
حسية للمشكالت ، فهل يتضمن القدرة على تكوين الطالقة والمرونة واألصالة وال قدر من

 (139:  2011)العتوم وآخرون تنظيمات وأبنية جديدة لألفكار والمواقف. 

جديد لم يكن موجودا من قبل وذلك باستخدام  هو قدرة الشخص على خلق شئعرفته الحريري : 
 (14: 2010.)الحريري ، رافدة الشيءالعقل والخبرة وتبعا  للحاجة إلى ذلك 

 . اإلبداعيوتتبنى الباحثات رأي الحريري في تعريف التفكير 

  اإلبداعيالمطلب الثاني : مهارات التفكير 

-164: 2006مهارات متعددة تحدث عنها كثير من العلماء )عبد العزيز اإلبداعيللتفكير     
 وتتحدث الباحثات عن بعض المهارات الخاصة ( 145-141: 2011)العتوم وآخرين  (166
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 :ما يلي اإلبداعيبهذه الدراسة من مهارات التفكير 
 :Fluency الطالقة  -1

يقصد بالطالقة تعدد األفكار التي يمكن أن يأتي بھا المتعلم المبدع     نتاج هي القدرة على إو  ، و 
التي يتم فيها لة ما ، وهي السرعة أو السهولة أأفكار عديدة لفظية أو غير لفظية  لمشكلة أو مس

، وت قاس الطالقة الواقعية   البيئة لمقتضيات بمالءمتهااألفكار المبدعة  وتتميز،فكار استدعاء األ
بإعطاء كلمات في نسق محدد أو  التفكيرسرعة  :المثال سبيلمختلفة منھا على  بأساليب

القدرة على وضع الكلمات في أكبر قدر ممكن من الجمل والعبارات  و السريع للكلمات التصنيف
    .ذات المعنى

  : وتتلخص الطالقة في االنواع التالية
 .لفاظ الصحيحةالقدرة على إنتاج عدد كبير من األ هي : أ ـ الطالقة اللفظية 
 لفاظ المنتظمة ذات المعني الواحدالقدرة على إنتاج عدد كبير من األ هي :  ب ـ طالقة التداعي

 .للموضوع
  .  على ذكر واستدعاء عدد كبير من األفكار في زمن محددالقدرة  هي: فكار ج ـ طالقة األ

فكار في عبارات مفيدة والقدر على التفكير السريع لى صياغة األع هي القدرة: دـ طالقة التعبير
 .والمالئمة للموقف في موضوع معين في الكلمات المتسلسلة
 ضافات إلى أشكال معينة لتكون رسومالقدرة على تقديم بعض اإل هيهـ ـ طالقة االشكال : 

 .حقيقية
 :Flexibility المرونة -2

الذهنية لدى الفرد بتغير الموقف والتفكير بطرق مختلفة والنظر  هي القدرة على تغيير الحالة    
 وزاويا مختلفة وهي درجة السيولة التي يغير الشخص بها الشخص موقفا   إلى المشكلة من أبعاد

 .بحد ذاتها ألفكار ما ، وهدم التعصب
 : شكلين هما وتتخذ المرونة مظهرين أو

الوجهة الذهنية التي ينظر من خاللها إلى حل المشكلة القدرة على تغير  هي : أـ المرونة التكيفية
التوصل إلى حل مشكلة ما في ضوء التغذية الراجعة التي تأتي من ذلك الموقف  المحددة أو

 .الخصائص الكيفية لالستجابات وتقاس بتنوع االستجابات وتعتمد على
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نوعة والمختلفة التي ترتبط فكار المتإعطاء أكبر قدر ممكن من األ أي  :ب ـ المرونة التلقائية 
 .محدد بموقف

 : Originality األصالة -3

باألفكار، كأن  اإلنفرادالتجديد أو  ويقصد بها  اإلبداعيالتفكير  تعتبر عنصرا  أساسيا  في     
هي القدرة على االتيان وإنتاج ، و  دة متجددة بالنسبة ألفكار زمالئهيأتي المتعلم بأفكار جدي

نتاج غير مألوف رتبطة بتكرار أفكار سابقة ، وهي إوالمفيدة وغير الم والنادرة فكار الجديدةاأل
وراء المباشر والمألوف  وهي التميز في التفكير والندرة والقدرة على النفاذ إلى ما وبعيد المدى ،

وفة ،والتي لستجابات غير الشائعة أو غير المأفكار ، وتقاس عن طريق احتساب كمية االاأل من
 فكار.ى اختيار تداعي األسئلة علاستجابة مقبولة ألتعد 

 :Elaboration اإلفاضة -4

تعني القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة أو لوحة، من شأنها أن 
 .تساعد على تطويرها وإغنائها وتنفيذها
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الفصل الثالث 
 دراسات السابقةال
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 الدراسات السابقة :

.( فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع  لدى أطفال محافظة غزة2009أماني )أهل ،   

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة، ومعرفة أثر هذا 
 البرنامج علي تنمية اإلبداع بأبعاده األربعة )الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيل(

( مجموعة إناث(أطفال )10( أطفال )إناث(مجموعة ضابطة و)10راسة من )وقد تكونت عينة الد

،وقد تم تطبيق اختبار  ،تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية تجريبية تم تطبيق البرنامج عليها

على (سيد خير هللا )من إعداد توارنس تم ترجمته للعربية بواسطة  اإلبداعيقبلي لمقياس التفكير 

الضابطة والتجريبية ،وتم إعادته على المجموعة التجريبية والضابطة بعد انتهاء المجموعتين 

 ،وقد تم التوصل للنتائج التالية: ،وكذلك تم إعادته بعد مرور أسبوعين البرنامج

بين أفراد المجموعتين التجريبية  اإلبداعيوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير -

 برنامج لصالح المجموعة التجريبية .والضابطة بعد تطبيق ال

لدى أفراد المجموعة التجريبية  اإلبداعيوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير -

 قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي.

لمقرر لغتي  اإلنجازفاعلية استخدام ملف  (2017)العتيبي ،نبيلة، و  العليان،  فهد ، 
الخالدة في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدي طالبات الصف الثالث المتوسط  في 

 مدينة الرياض .

لي تحديد مهارات التفكير فوق المعرفي الواجب توافرها لطالبات هدفت الدراسة الحالية إ     
مهارات التفكير فوق في تنمية  اإلنجازالصف الثالث المتوسط و معرفة فاعلية استخدام ملف 

التقييم( والتفكير فوق المعرفي ككل في الفهم القرائي  –التنظيم  –المراقبة  –المعرفي )التخطيط 
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لدي طالبات الصف الثالث المتوسط وتم استخدام المنهج شبه التجريبي وتكونت عينة البحث من 
لكريم .تم تقسيمهن ( طالبة من طالبات الصف الثالث المتوسط بمدرسة تحفيظ القران ا54)

دوات درسن بالطريقة التقليدية وطبقت أ ( طالبة27عشوائيا الى مجموعتين تجريبية و عددها )
البحث )مقياس مهارات التفكير فوق المعرفي في الفهم القرائي(علي المجموعتين قبليا و تولت 

معرفي في الفهم الباحثة الرئيسية تدريس المجموعتين ثم طبقت مقياس مهارات التفكير فوق ال
في تنمية مهارات  اإلنجازالقرائي بعديا على المجموعتين و بطاقة تقدير الطالبة الخاص بملف 

التفكير فوق المعرفي في الفهم القرائي على المجموعة التجريبية بعديا و انتهت الدراسة الي 
في الفهم القرائي مجموعة من النتائج أهمها : تم اعداد قائمة بمهارات التفكير فوق المعرفي 

المناسبة  لطالبات الصف الثالث المتوسط كما  اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة 
لدراسية التجريبية الدارسة بملف ( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة ا0,05احصائية )

التفكير مقياس مهارات نجاز و درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في إ
على حدة وفي  التقييم( –التنظيم  –المراقبة  –فوق المعرفي في كل مهارات من )التخطيط 

 .في التدريس و التقويم  اإلنجازالمقياس ككل في الفهم القرائي يعزي الستخدام ملف 

على تحصيل  و اتجاهات طلبة  اإلنجاز( اثر استخدام ملفات  2016شنار ، أالء )
 سي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس الصف الخامس األسا

على تحصيل  و اتجاهات طلبة  اإلنجازثر استخدام ملفات هدفت هذه الدراسة الى معرفة أ    
قد استخدمت الباحثة و  ، في مدينة نابلسالصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية 

الدراسة على عينة قصدية من الصف الخامس األساسي في المنهج شبه التجريبي و تم تطبيق 
مدينة نابلس وتم اختيار مدرسة ابن قتيبة االساسية  للبنين و مدرسة بيسان االساسية للبنات وتم 

( طالب وطالبة مقسمين 72تحديد شعبتي )أ( مجموعة ضابطة لكال المدرستين والبالغ عددها )
يار شعبتي )ب( لتمثل المجموعة التجريبية لكال ( طالبة و تم اخت22( طالب و )44على )

( طالبة و 29( طالب و)47( طالب و طالبة مقسمين على)76المدرستين و البالغ عددها )
جاهات و ملف انجاز ودليل تمثلت ادوات الدراسة في اختبار قبلي و اختبار بعدي و مقياس ات

االدوات حيث بلغت نسبة  ثباتعدت خصيصا لهذه الدراسة و تم التأكد من صدق و المعلم أ 
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( و هذه قيمة مناسبة ألغراض 0,88( بينما بلغت نسبة ثبات االستبانة )0,87ختبار )ثبات  اإل
 .الدراسة 

 وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية :

حصائية بين متوسطي هذا يدل على وجود فرق ذو داللة إ رفضت الفرضية الصفرية و
الضابطة في اختبار التحصيل البعدي في مادة اللغة العربية و هذا المجموعتين التجريبية و 

 .نجازالفرق يعود لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام ملف اإل
االناث و حصائية بين الذكور و على وجود فرق ذو داللة إرفضت الفرضية الصفرية و هذا يدل 

 .ناث هذا الفرق يعود لصالح اإل
والتعلم التعاوني في تنمية مهارات  اإلنجازأثر استخدام ملفات  ( 2004اة )األغا ،حي

 .لدى طالبات الصف العاشر بفلسطين اإلبداعيالتعبير الكتابي 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام ملفات اإلنجاز والتعلم التعاوني في تنمية مهارات      
كان منهج الدراسة شبه و ، بفلسطين التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر

تجريبي، قسمت الطالبات إلى ثالث مجموعات ، وقد أظهرت النتائج تفوق مجموعة ملف 
)التجريبية األولى( ومجموعة التعلم التعاوني )التجريبية الثانية( على طالبات مجموعة  اإلنجاز

بين طالبات مجموعة ملف  الطريقة االعتيادية، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  
وبين طالبات مجموعة التعلم التعاوني وذلك لصالح مجموعة الطالبات الالتي قمن  اإلنجاز

 . اإلنجازباستخدام ملف 

أثر استخدام قبعات التفكير الست في تنمية مهارات التفكير  (2012المدهون ، حنان )
 في مبحث حقوق اإلنسان لدى تالميذ الصف السادس بغزة اإلبداعي

هدفت الدراسة إلى التعرف على آثار استخدام برنامج قبعات التفكير الست في تنمية مهارات 
الطالقة و المرونة و األصالة ( في مبحث حقوق اإلنسان لدى تالميذ ) ذكور ) اإلبداعيالتفكير 

وتكون مجتمع الدراسة من ،ارس وكالة الغوث الدولية و إناث ( الصف السادس االبتدائي في مد
تالميذ " ذكور و إناث "الصف السادس االبتدائي بمنطقة غرب غزة ، المسجلين بمدارس وكالة 

م، وتم اختيار مدارس التجريب عشوائيا  من 2012-2011الغوث الدولية في العام الدراسي 
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ذكور غزة الجديدة اإلعدادية "أ"  ومدرسة مدرستين من مدارس غزة )ذكور وإناث ( وهي مدرسة 
وتم اختيار عينة الدراسة عشوائيا  من تلك المدرستين ،واشتملت  بنات الشاطئ اإلعدادية "ب"،

واتبعت الباحثة المنهج ، ميذ الصف السادس االبتدائي بغزة( تلميذا  وتلميذة من تال140على )
اس قبلي وبعدي ، وتم تطبيق أداة الدراسة : التجريبي بتصميم حقيقي لمجموعتين متكافئتين وقي

قبعات التفكير الست في تدريس ، بهدف التعرف على أثر برنامج  اإلبداعياختبار التفكير 
بغزة ، وتكون  السادس لدى تالميذ الصف اإلبداعيمبحث حقوق اإلنسان في تنمية التفكير 

طريق  يث بلغ ثبات االختبار عن( أسئلة ، وجرى التحقق من صدقه وثباته ، ح8االختبار من )
، وأظهرت النتائج  ( عن طريق معامل ألفا كرونباخ0.863وبلغ )( ،0.927التجزئة النصفية )

من التلميذ أن يكون مشاركا  فاعال  في العملية التعلمية و يتطلب  ببرنامج القبعات الستةيتطلبأن 
من التلميذ ان يكون على معرفة جيدة حول المعلومات عن الدرس وأن البرنامج قائم على حرية 

  فاعلية برنامج القبعات الست للتدريب على مهارات التفكير اإلبداعي .التفكير و 

 تعقيب على الدراسات السابقة :

 االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة أوجه 

 اإلبداعياتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تنمية مهارات التفكير  -1
 لدى الطالبات.

وفي بناء أدوات الدراسة وبعض اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في المنهج  -2
 .(spssطار النظري وتحليل النتائج عبر )جوانب اإل

كأسلوب  اإلنجازاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدامها لملف  -3
 في التقويم .

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

على  اإلنجازاختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تناولت تأثير ملف  -1
 لطالبات ل اإلبداعيالتفكير 

زة حيث ال توجد دراسة طبقت الدراسة الحالية في مدرسة أحمد شوقي الثانوية في غ -2
 الموضوع في حدود علم الباحثات.اهتمت بهذا 
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 سات السابقة الباحثات على اساعدت الدر  : وجه االستفادة من الدراسات السابقة
 . اإلبداعيومهارات التفكير  اإلنجازتكوين تصور عن ملف 
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  البحث  جراءاتإالمطلب األول : 
 

 :للوصول لنتائج هذه الدراسة جراءات ميدانية طوات وإقامت الباحثات بعدة خ
 أوالا : منهج البحث 

وهو طريقة من طرق التحليل  على المنهج الوصفي التحليليفي هذه الدراسة اعتمدت الباحثات 
المدروسة عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتحليلها ووصف للظاهرة  والتفسير

وقد  (128: 1989الذنيبات بوحوش و أغراض محددة )للوصول إلى  إخضاعها للدراسةو 
فكير التمهارات على  اإلنجازمدى تأثير ملف ل إلى للوصو   استخدمت الباحثات هذا المنهج

اختارت و لدى طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات  اإلبداعي
 . (األصالة ، االستفاضة  ) الطالقة ، المرونة ،  اإلبداعيالباحثات أربع مهارات للتفكير 

 ثانياا : مجتمع الدراسة 

 طالبات الصف الحادي عشر من مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات.اختارت الباحثات 

 عينة الدراسة: ثالثاا 

اختارت الباحثات عينة عشوائية من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة أحمد شوقي 
 وزعت اثنين وستين استبانة على الطالبات .و طالبة  (62 )الثانوية للبنات حيث كان عددهم

 أدوات الدراسة رابعاا  : 
 المقابالت 

حيث التقت الطالبات بمجموعة من األساتذة و المتخصصين في مجال البحث العلمي وملف 
وتم طرح عدة أسئلة عليهم لالستفادة من خبرتهم وتجاربهم في هذا  (3 انظر ملحق ) اإلنجاز

 والثاني السؤال األولجابة عن وقد استخدمت الباحثات هذه األداة لإل (5 انظر ملحق ) الموضوع
 .  من فرضيات الدراسة واإلجابة عن السؤال الثالث مع االستبانة
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 االستبانة 

حيث تم االطالع على دراسات  بحثال اللوصل للنتائج في هذاعتمدت الباحثات على االستبانة 
وأجابت االستبانة على  عداد االستبانةإللهذه الدراسة  طار النظري واإل وبحوث مشابهة سابقة

 .السؤال الثاني والثالث من أسئلة البحث 

 صدق وثبات أداة القياس 

:  2004األستاذ  ) األغا ويقصد بصدق االستبانة قدرتها على قياس ما وضعت من أجل قياسه
104)  

حت ويقصد بثبات االستبانة أن تعطي االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر من مرة ت
 (19: 2003)عبيد  نفس الظروف والشرول.

( حيث قاموا بتحكيم  3تم عرض أداة الدراسة )االستبانة( على أساتذة متخصصين انظر ملحق )
 أداة الدراسة 

 .بما يتناسب مع طبيعة الدراسة وامكانيات الباحثات  

  األساليب اإلحصائية المستخدمة 

قامت الباحثات بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل االحصائي 
statistical package for the social sciences(spss)  وقد استعانت

 الطالبات بمتخصصين في تحليل النتائج .

 

 
 

 

 



 
22 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
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 مقترحات الدراسة  
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 تائج الدراسة وتفسيرها 

بالحروف الهجائية حيث  من مهارات التفكير اإلبداعي لقد تم ترميز كل مهارة       
حصلت المهارة الطالقة على الحرف )أ( ومهارة المرونة على الحرف )ب( ومهارة 
األصالة على الحرف )ج( ومهارة اإلفاضة على الحرف )د( وتم ترميز كل فقرة داخل كل 

 مهارة بالتسلسل الرقمي بعد رمز المهارة التي تندرج تحتها الفقرة.

توسط الحسابي لكل فقرة في االستبانة مع القيمة المعيارية حيث تم مقارنة الم      
( و قد تقرر أن يكون المتوسط 3للمتوسط في التدرج الخماسي )تدرج ليكرت( وهي )

الحسابي إلجابات المشاركين عن كل فقرة داال على درجة هذا التأثير إن وجد واستخدم 
أقل من  - 1ى كل فقرة وهو من )عل اإلنجازالتدرج التالي للتعبير عن درجة تأثير ملف 

( داال على مستوى 3.5أقل من - 2.5( داال على مستوى "منخفض" التأثير، ومن )2.5
 "( داال على مستوى "مرتفع3.5-5"متوسط"، ومن )

 إجابة السؤال الثالث :

 ما تأثير ملف اإلنجاز على التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الحادي عشر  ؟  

 اإلبداعيعلى التفكير  اإلنجاز(: البيانات اإلحصائية لجميع فقرات أثر ملف 1الجدول )
 للطالبات

 قيمة )ت( الرتبة الدرجة
الداللة 
 اإلحصائية

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

من استرجاع األفكار  اإلنجازيمكنني ملف  4.10 0.80 0.00 10.70 1 مرتفع
 والمعلومات السابقة.

 2أ.

في الحصول على طرق  اإلنجازأفادني ملف  3.98 0.93 0.00 8.19 2 مرتفع
 جديدة ومميزة ألداء المهام

 4ج.

طرح أكبر عدد من األفكار  اإلنجازيمكنني ملف  3.93 0.76 0.00 9.56 3 مرتفع
 والحلول للمشاكل

 1أ.



 
24 

االعتماد على نفسي في  اإلنجازأكسبني ملف  3.90 0.84 0.00 8.32 4 مرتفع
 توثيق المعلومات.

 1ج.

من عرض أكثر من فكرة  اإلنجازيمكنني ملف  3.85 0.94 0.00 7.04 5 مرتفع
 خالل فترة زمنية قصيرة

 3أ.

من تفسير الظواهر من عدة  اإلنجازيمكنني ملف  3.83 0.91 0.00 7.13 6 مرتفع
 زوايا.

 2ب.

على الحصول على البيانات  اإلنجازعودني ملف  3.78 0.90 0.00 6.71 7 مرتفع
 من مصادر متنوعة.

 2ج.

في طرح أفكار جديدة غير  اإلنجازأفادني ملف  3.68 0.89 0.00 5.93 8 مرتفع
 تقليدية.

 3ج.

من القدرة على المشاركة  اإلنجازيمكنني ملف  3.67 0.90 0.00 5.77 9 مرتفع
 وإبداء الرأي.

 1ب.

في القدرة على التكيف  اإلنجازأفادني ملف  3.42 0.96 0.00 3.36 10 متوسط
 واالستجابة ألي متغيرات في الدراسة.

 3ب.

 3د. في تحليل الكل إلى أجزاء اإلنجازيساعدني ملف  3.38 0.61 0.00 4.84 11 متوسط

في ذكر التفصيالت  اإلنجازيساعدني ملف  3.35 0.66 0.00 4.11 12 متوسط
 واالبتعاد عن العموميات

 .1د

من معرفة الجزئيات بدقة  اإلنجازيمكنني ملف  3.20 0.58 0.01 2.69 13 متوسط
 متناهية

 2د.

 
 

لدى  اإلبداعيعلى التفكير  اإلنجازأثر ملف  3.69 0.20 0.00 26.72
 طالبات الصف الحادي عشر

 اإلجمالي

 

 

من  اإلنجاز( والتي محتواها " يمكنني ملف 2( أن الفقرة رقم )أ.1يظهر الجدول )
استرجاع األفكار والمعلومات السابقة " بالمرتبة األولى وبدرجة مرتفعة وذلك بمتوسط حسابي بلغ 
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( وبداللة إحصائية بلغت 10.70( وقيمة )ت( بلغت )0.80( وانحراف معياري )4.10)
( وتؤكد هذه النتيجة على األثر α<= 0.05ئيا عند مستوى الداللة )( وهي دالة إحصا0.00)

في زيادة قدرة الطالب على الرجوع ألي معلومات يحتاجها خالل دراسته  اإلنجازالكبير لملف 
لحل المشكالت التي يواجهها وتعتبر هذه الفقرة جزءا من مهارة الطالقة والتي تعتبر أحد أبعاد 

 للطالبات. اإلبداعيالتفكير 

من معرفة  اإلنجاز( والتي محتواها " يمكنني ملف 2( أن الفقرة رقم )د.1يظهر الجدول )  
( 3.20الجزئيات بدقة متناهية" بالمرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة وذلك بمتوسط حسابي بلغ )

 ( وهي دالة2.69( وقيمة )ت( بلغت )0.01( وبداللة إحصائية بلغت )0.58وانحراف معياري )
( وتؤكد هذه النتيجة على أن التأثير المتوسط لملف α<= 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة )

،  بدقة عاليةعلى قدرات الطالبات في معرفة الجزئيات ألي موضوع أو مشكلة تواجهها  اإلنجاز
ير على التفك اإلنجازمع العلم أنه رغم أن هذه الفقرة احتلت المرتبة األخيرة من تأثيرات الملف 

على قدرات الطالبة معرفة الجزئيات  اإلنجازأنها تظهر وجود تأثير لملف  إال اإلبداعي
 مشكالت والمواضيع بدقة متناهية. لل

للطالب بدرجة  اإلبداعييؤثر على التفكير  اإلنجاز( أن ملف 1يظهر من الجدول )
مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي العام الكلي إلجمالي الفقرات في السطر األخير من الجدول 

( وبداللة 26.72( وألن إجمالي الفقرات له قيمة )ت( بلغت )0.20( وانحراف معياري )3.69)
على ( وهذا يدل α<= 0.05( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.00إحصائية بلغت )
لطالبات الصف الحادي عشر في مدرسة أحمد  اإلبداعيعلى التفكير  اإلنجازوجود أثر لملف 

 .شوقي الثانوية للبنات

ثير على فقد بينوا أن لملف االنجاز تأ (4ومن خالل مقابلة مع مختصين انظر ملحق )
واذا تم ،التفكير التأملي والتفكير الناقد بكل مهاراته كما ينمي بداعي تنمية مهارات التفكير اإل

ا  في تنمية هذه الحديث عن المهارات األربعة موضوع البحث فإن ملف اإلنجاز يؤثر ايجاب
المقدرة على التحليل و وكثرتها في مجاالت متعددة ، ويكسبهم التنوع في اإلجاباتالمهارات ،

االقبال على  كما يكسب الطالبعها ،جابات مميزة وفريدة من نو واستنبال إ واختيار الجيد ،
واختيار المميز من أعماله وعرضها بطريقة  والدراسة واستحضار العديد من المعلومات ،البحث 
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عندما نعطيه مساحة من الحرية لعمل ملف يكتسبه الطالب  مهموهذا جانب ابداعي  جذابة
 (.5انظر ملحق ) ، وتوجيهه نحو األفضل ك مجال للتخيل واختيار األفضل لهوتر  اإلنجاز

 :  الرابعإجابة السؤال 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ملف اإلنجاز ومهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات 
 الصف الحادي عشر ؟

 بملفتأثر للطالبات التي تظهر  اإلبداعي(: البيانات اإلحصائية لمهارات التفكير 2)الجدول
  اإلنجاز

 الرتبة الدرجة
قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

 3.96 0.47 0.00 15.78 1 مرتفع
على مهارة الطالقة لدى  اإلنجازأثر ملف 

 طالبات الصف الحادي عشر
 مهارة أ

 3.84 0.41 0.00 15.68 2 مرتفع
على مهارة األصالة لدى  اإلنجازأثر ملف 

 طالبات الصف الحادي عشر
 مهارة ج

 3.64 0.50 0.00 9.83 3 مرتفع
على مهارة المرونة لدى طالبات  اإلنجازأثر ملف 

 الصف الحادي عشر
 مهارة ب

 3.31 0.35 0.00 6.85 4 متوسط
لدى  على مهارة اإلفاضة اإلنجازأثر ملف 

 طالبات الصف الحادي عشر
 مهارة د

 
 

26.72 0.00 0.20 3.69 
لدى  اإلبداعيعلى التفكير  اإلنجازر ملف ثأ

 طالبات الصف الحادي عشر
 اإلجمالي

تأثرا  اإلبداعي( أن المهارة )أ( وهي مهارة الطالقة أكثر مهارات التفكير 2يظهر الجدول )      

( وانحراف معياري 3.96بملف إنجاز الطالب وبدرجة مرتفعة وذلك بمتوسط حسابي بلغ )

( وهي دالة إحصائيا عند 15.78( وقيمة )ت( بلغت )0.00( وبداللة إحصائية بلغت )0.47)

على قدرات  اإلنجاز( وتؤكد هذه النتيجة على أن تأثير ملف α<= 0.05مستوى الداللة )
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يقع في الدرجة األخيرة من تأثيرات ملف  ر غير تقليدية لحل المشكالتأفكاالطالبات في عرض 

مع العلم أنه رغم أن هذه الفقرة احتلت المرتبة األخيرة من تأثيرات ، اإلبداعيعلى التفكير  اإلنجاز

على قدرات  اإلنجازإلى أنها تظهر وجود تأثير لملف  اإلبداعيعلى التفكير  اإلنجازالملف 

أن وجود  ويبدو أن هذه النتيجة منطقية جدا خصوصا   ، ليديةعرض أفكار غير تقالطالبة في 

ملف إنجاز لدى الطالب في كل مادة يمكنه بشكل كبير على استدعاء لمعلومات ومفاهيم 

 ضمن هذا الملف. زينها لديه سابقا  وخبرات تم تعلمها وتخ

حيث يتبين أن  اإلنجازتتأثر بملف  اإلبداعي( أن جميع مهارات التفكير 2يظهر الجدول )      

(، 3المتوسط الحسابي لكل مهارة في الجدول أكبر من القيمة المعيارية للتدرج الخماسي وهو )

( ألن قيم الداللة اإلحصائية لكل منها بلغت α<= 0.05وأن هذه القيم هي دالة إحصائيا )

الخاص بإجمالي الفقرات المتعلقة ( 1(، بناء على النتائج اإلحصائية السابقة في الجدول )0.00)

على كل مهارة من مهارات التفكير  اإلنجازوباالستناد إلى نتائج تأثير ملف  اإلنجازبتأثير ملف 

يؤثر على التفكير  اإلنجاز( فإنه نتأكد بما ال يدعو للشك أن ملف 2في الجدول) اإلبداعي

 الثانوية.  لدى طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة أحمد شوقي اإلبداعي

( لجميع الفقرات في االستبانة مما يؤكد اتفاق 1وحيث أن قيم االنحراف المعياري أقل من )

 المجيبين على ما ورد في االستبانة وعلى النتائج التي تم الحصول عليها.

بدرجات مختلفة الى الفروق  اإلبداعيوتعزو الباحثات اختالف تأثر الطالبات بمهارات التفكير 

 .اإلنجازومدى اهتمام الطالبات بملف الفردية بينهم 
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 نتائج الدراسة

لدى  اإلبداعيأهمية كبيرة في تنمية التفكير التأملي والتفكير الناقد و  اإلنجازلملف  .1
 الطالبات.

  . الطالباتلدى التنظيمية كفايات التطوير  في اإلنجازيساهم ملف  .2
( بين ملف اإلنجاز 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة اقل من ) توجد عالقة ذات .3

 و مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة والمرونة واألصالة واالستفاضة (.
تبين وجود تأثير لملف اإلنجاز على المهارات األربعة للتفكير اإلبداعي لدى الطالبات  .4

 بدرجات متفاوتة .
ة الطالقة بشكل كبير حيث احتلت المركز األول من يؤثر ملف اإلنجاز على تنمية مهار  .5

 بين المهارات األربعة.
 

 التوصيات

ة و التي تنمي تفكير وقدرات اإلبداعيضرورة توفير البيئة المدرسية التي تشجع األنشطة  .1
  اإلبداعيالطالبات 

 لدى الطالبات. اإلبداعيمشابهة لتطوير التفكير  خرى جراء دراسات أإ .2
 على باقي المهارات. اإلنجازجراء دراسة على تأثير ملف إ .3
 .شكال مختلفة لدى الطالبات بأ اإلبداعيالتفكير هارات المعلمين بتنمية منوصي  .4
 ضمن مقرر الدراسة .وأهميته  اإلنجازدراج تدريس ملف إ .5
 وأهميته للطالبات. اإلبداعيوالتفكير  اإلنجازبحاث عن ملف توجيه الطالبات لعمل أ .6

 

 المقترحات

 .اسة الحالية على مراحل دراسية أخرى للدر إجراء دراسات أخرى مماثلة  -1
 بداعية أخرى .على مهارات إ اإلنجازدراسة أثر ملف  -2
 من زوايا أخرى ودراستها دراسة متعمقة . اإلنجازتناول ملف  -3
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 المراجع

،  2(القياس والتقويم الصفي المفاهيم واالجراءات لتعلم فعال، ل 2008دقة ،سناء) بوأ -1

 كلية التربية ، الجامعة االسالمية، فلسطين.

(: التفكير اإلبداعي وعالقته بكل من العزو السببي ومستوى 2004أبو ندى ، خالد) -2

تير غير منشورة الطموح لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائيين ، رسالة ماجس

 ، كلية التربية، الجامعة االسالمية، فلسطين .

(  أثر استخدام ملفات اإلنجاز والتعلم التعاوني في تنمية مهارات 2004األغا ،حياة ) -3
 التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر بفلسطين.

 . 3التربوي ،ل(: مقدمة في تصميم البحث 2004األغا، احسان واألستاذ، محمود) -4

( : فعالية برنامج مقترح لتنمية االبداع لدى أطفال محافظة غزة ، 2009أهل ، أماني ) -5

 رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ، الجامعة االسالمية ، فلسطين . 

،  1،عمار و الذنيبات ، محمد ،مناهج البحث العلمي أسس وأساليب، ل  بوحوش -6

  االردن، مكتبة المنار

(: أسس ومهارات االبداع واالبتكار ،المنصورة ،مؤسسة أم القرى 2005رب ،ابراهيم )ح -7

 للترجمة والتوزيع

 ،االردن،  دار الفكر.1( تربية االبداع، ل2010الحريري ، رافدة ) -8

، جامعة  1(:إطار للتدريس ، ) ترجمة عبد هللا أبو لبدة( ، ل2003شارلوت )، دانيلسول -9

 االمارات.

، االردن، جدار   1(التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ، ل2007فراس )، السليتي -10

 للكتاب العالمي.  
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( اثر استخدام ملفات اإلنجاز على تحصيل  و اتجاهات طلبة  2016شنار ، أالء ) -11
،  الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

 . ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين رسالة ماجستير غير منشورة
 .، األردن، مكتبة دار الثقافة 1ل ( المدخل إلى االبداع ، 2006عبد العزيز ، سعيد ) -12

( : مهارات البحث العلمي، أكاديمية الدراسات العالمية، 2003عبيد، مصطفى ) -13

 فلسطين.  

(تنمية مهارات التفكير 2011ة ، موفق )العتوم، عدنان والجراح ، عبد الناصر و بشار  -14

 ، األردن ،دار المسيرة.  3اإلبداعي ،ل 

فاعلية استخدام ملف اإلنجاز لمقرر ( 2017)العتيبي ،نبيلة، و  العليان،  فهد ،  -15
لغتي الخالدة في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدي طالبات الصف الثالث 

منشور في المجلة الدولية التربوية ، المجلد  ، بحث علمي المتوسط  في مدينة الرياض
 . ( ،الرياض 2( العدد)6)

، عمان  ،  3عالم، صالح الدين ،القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية ، ل  -16

 دار المسيرة.

 ، عمان .دار الصفا.1( التفكير الناقد واإلبداعي ، ، ل2012فرمان، جالل ) -17

استخدام قبعات التفكير الست في تنمية مهارات أثر  (2012المدهون ، حنان ) -18
، رسالة ماجستير التفكير اإلبداعي في مبحث حقوق اإلنسان لدى تالميذ الصف السادس

 ،فلسطين. غير منشورة، كلية التربية ،جامعة األزهر
فكرة إلدارة سلوك الطالب والطالبات، )ترجمة سالم   100(: 2007ينغ ، جوني ) -19

 اض ،مكتبة العبيكان.، الري 1الخطيب( ل 
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 المالحق

  (  1ملحق رقم ) 
 االستبانةتحكيم 

 دولة فلسطين    
 وزارة التربية و التعليم العالي   
غرب غزة  –مديرية التربية و التعليم      
مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات      

 

 الموضوع / تحكيم استبانة

 حفظه هللا             ..…………………………………د.    السيد الدكتور /

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
في تنمية مهارات  اإلنجازتقوم الباحثات بإجراء دراسة ميدانية لبحث علمي   بعنوان " أثر ملف 

" بهدف التعرف على أثر استخدام ملف    لدى طالبات المرحلة الثانوية اإلبداعيالتفكير 
لدى طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة أحمد  اإلبداعي في تنمية مهارات التفكير اإلنجاز

عليها  اإلنجازلقياس ملف  اإلبداعيشوقي الثانوية وقد اختارت الباحثات أربع مهارات للتفكير 
 ولهذا الغرض أعدت الباحثات  هذا االستبيان.

 

م األداة وإبداء ونظراا لما تتمتعون به من مكانه تربوية وخبرة في هذا المجال يرجى التكرم بتحكي
 رأيكم

 فيها من خالل:
 مدي انتماء الفقرات للمجاالت المذكورة -
 وضوح الفقرات للمجاالت وسالمة صياغتها. -
 اضافة أو حذف ما ترونه مناسبا .  -

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
                            . نورهان مرتجى، رهف القهوجي ، باكزة ضيازادةالباحثات :                                  

  
 إشراف /  أ. نهى أحمد أبو العال
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لدى على مهارة الطالقة  اإلنجازالمهارة األولى / أثر ملف 
  طالبات الصف الحادي عشر

 مدى مناسبة الفقرة صحة انتماء الفقرة

 التعديل المقترح
غير  منتمية الفقــــــــــــرة م

 منتمية
 غير مناسبة مناسبة

طرح أكبر عدد من األفكار والحلول  اإلنجازيمكنني ملف   .1
 للمشاكل

     

من استرجاع األفكار والمعلومات  اإلنجازيمكنني ملف   .2
 السابقة.

     

من عرض أكثر من فكرة خالل فترة  اإلنجازيمكنني ملف   .3
 زمنية قصيرة

     

 

على مهارة المرونة لدى  اإلنجازالمهارة الثانية / أثر ملف 
 مدى مناسبة الفقرة صحة انتماء الفقرة طالبات الصف الحادي عشر 

 التعديل المقترح
 منتمية الفقــــــــــــرة م

غير 
 غير مناسبة مناسبة منتمية

 
من القدرة على المشاركة وإبداء  اإلنجازيمكنني ملف   .4

 الرأي.
     

      من تفسير الظواهر من عدة زوايا. اإلنجازيمكنني ملف   .5

في القدرة على التكيف واالستجابة  اإلنجازأفادني ملف   .6
 ألي متغيرات في الدراسة.

     

 

لدى على مهارة األصالة   اإلنجازأثر ملف المهارة الثالثة  / 
 طالبات الصف الحادي عشر

 مدى مناسبة الفقرة صحة انتماء الفقرة

 التعديل المقترح
غير  منتمية الفقــــــــــــرة م

 غير مناسبة مناسبة منتمية
 
االعتماد على نفسي في توثيق  اإلنجازأكسبني ملف   .7

 المعلومات.
     

على الحصول على البيانات  اإلنجازعودني ملف   .8
 من مصادر متنوعة.

     

      في طرح أفكار جديدة غير تقليدية. اإلنجازأفادني ملف   .9

في الحصول على طرق جديدة  اإلنجازأفادني ملف   .10
 ومميزة ألداء المهام

     

 

لدى على مهارة االفاضة   اإلنجازأثر ملف المهارة الرابعة / 
 طالبات الصف الحادي عشر

 مدى مناسبة الفقرة صحة انتماء الفقرة

 التعديل المقترح
غير  منتمية الفقــــــــــــرة م

 مناسبةغير  مناسبة منتمية
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مهارة ذكر التفصيالت  اإلنجازأكسبني ملف  11
 واالبتعاد عن العموميات

     

مهارة معرفة الجزئيات بدقة  اإلنجازعودني ملف  12
 متناهية

     

      في مهارة تحليل الكل إلى أجزاء  اإلنجازأفادني ملف  13

 

 2ملحق رقم 
 دولة فلسطين    
 وزارة التربية و التعليم العالي   
غرب غزة  –مديرية التربية و التعليم      
مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات      

 

 استبانة تعبئة 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 
في تنمية مهارات  اإلنجازتقوم الباحثات بإجراء دراسة ميدانية لبحث علمي   بعنوان " أثر ملف 

 اإلنجازلدى طالبات المرحلة الثانوية " بهدف التعرف على أثر استخدام ملف  اإلبداعيالتفكير 

لدى طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة أحمد شوقي  اإلبداعيفي تنمية مهارات التفكير 

عليها ولهذا  اإلنجازلقياس ملف  اإلبداعيالثانوية وقد اختارت الباحثات أربع مهارات للتفكير 

 الباحثات  هذا االستبيان. الغرض أعدت

 برجاء االجابة بكل صدق وموضوعية 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

                            نورهان مرتجى، رهف القهوجي باكزة ضيازادة ،الباحثات :                

 إشراف /  أ. نهى أحمد أبو العال
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على مهارة الطالقة لدى  اإلنجازالمهارة األولى / أثر ملف 
 أرفض بشدة أرفض محايد  أوافق  أوافق بشدة  طالبات الصف الحادي عشر

 الفقــــــــــــرة م

 1أ.
طرح أكبر عدد من األفكار والحلول  اإلنجازيمكنني ملف 

 للمشاكل
     

 2أ.
من استرجاع األفكار والمعلومات  اإلنجازيمكنني ملف 

 السابقة.
     

 3أ.
من عرض أكثر من فكرة خالل فترة  اإلنجازيمكنني ملف 
 زمنية قصيرة

     

 

على مهارة المرونة لدى  اإلنجازالمهارة الثانية / أثر ملف 
 أرفض بشدة أرفض محايد  أوافق  اوافق بشدة  طالبات الصف الحادي عشر 

 الفقــــــــــــرة م
 

ب.
1 

من القدرة على المشاركة وإبداء  اإلنجازيمكنني ملف 
 الرأي.

     

ب.
2 

      من تفسير الظواهر من عدة زوايا. اإلنجازيمكنني ملف 

ب.
3 

في القدرة على التكيف واالستجابة  اإلنجازأفادني ملف 
 ألي متغيرات في الدراسة.

     

 

على مهارة األصالة لدى  اإلنجازالمهارة الثالثة / أثر ملف 
 طالبات الصف الحادي عشر

 أرفض بشدة أرفض محايد  أوافق  اوافق بشدة 

 الفقــــــــــــرة م

 

 1ج.
االعتماد على نفسي في توثيق  اإلنجازأكسبني ملف 

 المعلومات.
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 2ج.
على الحصول على البيانات من  اإلنجازعودني ملف 

 مصادر متنوعة.
     

      في طرح أفكار جديدة غير تقليدية.  اإلنجازأفادني ملف  3ج.

 4ج.
في الحصول على طرق جديدة  اإلنجازأفادني ملف 

 ومميزة ألداء المهام
     

 

على مهارة اإلفاضة لدى  اإلنجازالمهارة الرابعة / أثر ملف 
 طالبات الصف الحادي عشر

 أرفض بشدة أرفض محايد  أوافق  اوافق بشدة 

 الفقــــــــــــرة م

 

 1د.
في ذكر التفصيالت واالبتعاد عن  اإلنجازيساعدني ملف 

 العموميات
     

      من معرفة الجزئيات بدقة متناهية اإلنجازيمكنني ملف  2د.

      في تحليل الكل إلى أجزاء  اإلنجازيساعدني ملف  3د.
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 (3ملحق رقم )
 
 المحكمينقائمة بأسماء 

 

 الوظيفة رتبةال أسماء المحكمين م
 مدير عام التعليم الجامعي  أستاذ مساعد د. خليل عبد الفتاح حماد 1

 وزارة التربية والتعليمفي 
أستاذ أصول التربية المشارك  أستاذ مشارك د. فايز على األسود 2

 في جامعة األزهر
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 ( 4ملحق رقم ) 
 
 

 قائمة بأسماء المختصين الذين تم مقابلتهم 

 

 تاريخ المقابلة الوظيفة االسم م
وكيل وزارة التربية والتعليم  د زياد ثابت  1

 العالي 
 م12/2/2018

وكيل مساعد وزارة التربية  د. أيمن اليازوري  2
 العالي والتعليم 

 م14/2/2018

 مدير عام التعليم الجامعى ليل حماد خد.  3
 في وزارة التربية والتعليم 

 م14/2/2018

رئيس قسم اإلجراءات الفنية  د. خالد النويري  4
هيئة االعتماد و الجودة في 

 لمؤسسات التعليم العالي 

 م14/2/2018
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 (5ملحق )
 

 المقابلة بطاقة

 
 

 ؟ اإلنجازما أهمية ملف  -1

 لصف الحادي عشر ؟ اإلنجازما الهدف من اقرار ملف  -2

صالة ) المرونة والطالقة واألاإلبداعي ما مدى تأثير ملف النجاز على التفكير -3

 الصف الحادي عشر من وجهة نظركم؟  واالستفاضة (  لطالبات
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 فعاليات وأنشطة الطالبات في هذا البحث

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعات

فريق

 البحث

مقابلة

 المسؤولين

توزيع

االستبانة

على

الطالبات
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توجيهات

لجنةالبحث

فيالمديرية

 لفريقالبحث

زيارة

المكتبات

واستعارة

 الكتب

توجيهات

لجنةالبحث

لوزارةفيا

 لفريقالبحث
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استشارةذوي

خبرةالخبرة

منالمجتمع

 المحلي

عرضالبحثأماملجنة

الوزارةوالمديرية

واالستفادةمن

 توجيهاتهم

معتحيات

 فريقالبحثالعلمي


