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 اإلهداء 

 ..............األمة االسالمٌة خٌر أمة أخرجت للناس إلى  

 ....................إلى ِشهدائنا األبرار إلى أسرنا البواسل 
 .........................إلى شهداء وجرحى مسٌرة العودة 

 ...................إلى أسرة التربٌة والتعلٌم والعاملٌن فٌها
 ...............................  إلى مدٌرة المدرسة ومعلماتها

 .............................إلى كل طالب ٌبتغً مرضاة هللا 
 ............................................إلى آبائنا وأمهاتنا

 
 
 
 
 
 



 
 

 :هشكلة البحث  وأسئلته

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :تمثلت مشكلة الدراسة فً السؤال الرئٌس التالً  
 ما مدي تأثٌر ملف اإلنجاز على التفكٌر اإلبداعً لدى طالبات الصف الحادي

 عشر؟
 :وٌتفرع عنه األسئلة الفرعٌة اآلتٌة

ما مكونات ملف اإلنجاز  ؟ 
ما هو  التفكٌر اإلبداعً ؟ 
 عشر؟ ما تأثٌر ملف اإلنجاز على التفكٌر اإلبداعً لدى طالبات الصف الحادي 
 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن ملف اإلنجاز ومهارات التفكٌر

 اإلبداعً لدى طالبات الصف الحادي عشر ؟



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

 :تهدف الدراسة  إلى ما ٌلً 

 .التعرف على ماهٌة ملف اإلنجاز -1

 .التعرف على ماهٌة  التفكٌر اإلبداعً  -2

. الصفبٌان تأثٌر ملف اإلنجاز على التفكٌر اإلبداعً لدى طالبات  -3

 .عشر الحادي 



 
 

 أهوية البحث
 

بٌان أهمٌة ملف اإلنجاز للطالبات فً المرحلة  -1
 .الثانوٌة  

 .التعرف على التفكٌر اإلبداعً ومهاراته -2
على مدى تأثٌر ملف اإلنجاز على الوقوف  -3

 .طالبات الصف الحادي عشر



 
 

 :هصطلحبت البحث

هو تجمٌع الطالب لألعمال التً قام بها ،  :ملف اإلنجاز

 .والتً تظهر الجهد والتقدم فً مسٌرته التعلٌمٌة
هو عملٌة عقلٌة تعتمد على مجموعة : "التفكٌر اإلبداعً 

، الطالقة ، المرونة، األصالة)من القدرات العقلٌة 

 ("اإلستفاضة



 
 

 :الدراسبت السببقة
.فعالٌة برنامج مقترح لتنمٌة اإلبداع  لدى أطفال محافظة غزة( 2009)أهل ، أمانً   -1  
فاعلٌة استخدام ملف اإلنجاز لمقرر لغتً ( 2017)العتٌبً ،نبٌلة، و  العلٌان،  فهد ، -2

الخالدة فً تنمٌة مهارات التفكٌر فوق المعرفً لدي طالبات الصف الثالث المتوسط  فً 

(  2)العدد( 6)مدٌنة الرٌاض ، بحث علمً منشور فً المجلة الدولٌة التربوٌة ، المجلد 

 .،الرٌاض  

اثر استخدام ملفات اإلنجاز على تحصٌل  و اتجاهات طلبة الصف (  2016)شنار ، أالء  -3

الخامس األساسً لمادة اللغة العربٌة فً المدارس الحكومٌة فً مدٌنة نابلس ، رسالة 

 .ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة الدراسات العلٌا ،جامعة النجاح الوطنٌة ، فلسطٌن 
 



 
 

 :هنهجية البحث
 

 التحلٌلً الوصفً المنهج على الدراسة هذه فً الباحثات اعتمدت

 اإلبداعً التفكٌر مهارات على اإلنجاز ملف تأثٌر مدى إلى للوصول

 الثانوٌة شوقً أحمد مدرسة فً عشر الحادي الصف طالبات لدى

 ، الطالقة ) اإلبداعً للتفكٌر مهارات أربع الباحثات واختارت للبنات

 . ( االستفاضة ، األصالة  ، المرونة



 
 

 :حدود البحث 
طالبات الصف الحادي عشر فً مدرسة أحمد شوقً : الحد البشري    

 .الثانوٌة للبنات
 فلسطٌن   –محافظة غزة    :الحد المكانً      

 م  2018 -2017الفصل الثانً للعام الدراسً :  الحد الزمانً      
 مدرسة  أحمد شوقً الثانوٌة للبنات :الحد المؤسساتً  

اختارت الباحثات أربع مهارات للتفكٌر اإلبداعً  :الحد الموضوعً  

لقٌاس أثر ملف اإلنجاز علٌها بما ٌتناسب مع مستوى الطالبات والفئة 
 .العمرٌة المستهدفة



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 
 مجتمع الدراسة 

 
 الثانوٌة شوقً أحمد مدرسة من عشر الحادي الصف طالبات الباحثات اختارت

 للبنات
 عٌنة الدراسة 

 مدرسة فً عشر الحادي الصف طالبات من عشوائٌة عٌنة الباحثات اختارت

 وستٌن اثنٌن ووزعت طالبة (62 )عددهم كان حٌث للبنات الثانوٌة شوقً أحمد
 . الطالبات على استبانة



 
 

 :أدوات البحث 
 االستبانة
 تم حٌث البحث هذا فً للنتائج للوصل االستبانة على الباحثات اعتمدت

 لهذه  النظري واإلطار مشابهة وبحوث سابقة دراسات على االطالع

 والثالث الثانً السؤال على االستبانة ،وأجابت االستبانة إلعداد الدراسة
 . البحث أسئلة من



 
 

 :أدوات البحث 
 المقابالت 

 مجال فً المتخصصٌن و األساتذة من بمجموعة الطالبات التقت حٌث

 من لالستفادة علٌهم أسئلة عدة طرح وتم اإلنجاز وملف العلمً البحث

 األداة هذه الباحثات استخدمت وقد الموضوع هذا فً وتجاربهم خبرتهم

 عن واإلجابة الدراسة فرضٌات من والثانً األول السؤال عن لإلجابة

 .  االستبانة مع الثالث السؤال



 
 

 :نتبئج البحث 
نمهف اإلنجبز أهميت كبيرة في حنميت انخفكير انخأمهي وانخفكير اننبقذ  -1

 .واإلبذاعي نذي انطبنببث

 .  يسبهم مهف اإلنجبز في حطىير انكفبيبث انخنظيميت نذي انطبنببث  -2

( 0.05)حىجذ عالقت راث دالنت احصبئيت عنذ مسخىي دالنت أقم من -3

انطالقت وانمرونت )بين مهف اإلنجبز و مهبراث انخفكير اإلبذاعي 

 (.واألصبنت واالسخفبضت 

 



 
 

 :تببع نتبئج البحث 

حبين وجىد حأرير نمهف اإلنجبز عهً انمهبراث األربعت  -4

 .نهخفكير اإلبذاعي نذي انطبنببث بذرجبث مخفبوحت 

يؤرر مهف اإلنجبز عهً حنميت مهبرة انطالقت بشكم كبير  -5

 .حيذ احخهج انمركس األول من بين انمهبراث األربعت



 
 

 :تىصيبت البحث 
ضرورة حىفير انبيئت انمذرسيت انخي حشجع األنشطت اإلبذاعيت -1

 و انخي حنمي حفكير وقذراث انطبنببث اإلبذاعي 

إجراء دراسبث أخري مشببهت نخطىير انخفكير اإلبذاعي نذي  -2

 .انطبنببث

 .إجراء دراست عهً حأرير مهف اإلنجبز عهً ببقي انمهبراث -3



 
 

 :تىصيبت البحث 
نىصي انمعهمين بخنميت مهبراث انخفكير اإلبذاعي نذي  -4

 .انطبنببث بأشكبل مخخهفت 

إدراج حذريس مهف اإلنجبز وأهميخه ضمن مقرر  -5

 .انذراست 

حىجيه انطبنببث نعمم أبحبد عن مهف اإلنجبز  -6

 .وانخفكير اإلبذاعي وأهميخه نهطبنببث



 كل الشكر والتقدير 
 فريق البحث 

 هدرسة أمحد شىقي الثبنىية للبنبت


