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م الفنى بطريقتين  على تأثير تدريس وحدة مقترحة فى رياضيات الرس

 االبتكار  والتحصيل لطالب قسم الزخرفة بمرحلة 

 التعليم الصناعى .       
 
 

 مقدمة:
تعتبررر الرياارريا  مررا المررواد الدرامررية المهمررة لتميرره الت ططررا  و فه رر     ريقررة لوطرر  

ما هرذ  الظواهر واألحداث و لذا يندر أا نتد علما ما العلوم ينشؤ  بمعزل عا الرياايا  و و
المواد الرمم الفن  و فالفن       اا  الفرعون  امت دم نوعرا مرا الريااريا  فر  تنفيرذ رمروم  و 
وكذلك فع    ل  الفناا القب   و أما الفناا االمالم  فقد تميز فن  بما يعرر  بالز رفرة  أو الفرا 

 االمالم  بكافة أنواع  ووالذى اعتمد بدرتة كبيرة عل  الهندمة
 

لت روير منراها الريااريا  بطرفة ممرتمرة حتر  تنامرص الت ططرا   الدرامرية  وهناك حاتة
الم تلفرررة و ومرررا هرررذ  الت ططرررا  ت طرررى الز رفرررة و الرررذى يعتمررر د  فررر  تررروهر  علررر  
الريااريا   و وهنراك حاترة مامرة للبحرث عرا برداسل تدريمرية  منامربة  اطرة مره الت ررورا  

مبيروتر و والرذى هيرؤ بيسرا  عديردة للرتعلم و ومرا هرذ  التكنولوتية الهاسلة التر  أتاحه        ر ا  الك
البيسا  بيس ة  اللوتو الت  تعتبر بحق لغة لتردريس الهندمرة التر  تعتمرد عليه     ر ا  التطرميما  

 الفنية الز رفية .
 

ويعر  الفا بؤن  عملية ابتكار وابداع وأطالة قاعدتها حواس االنمر اا  و يتكروا العمرل الفنر  
 ييا هما :ما ركنيا أمام

 العملية االبتكارية للتطميم و أو الفكرةو والتزام  بالماموا العام
( ولعررل الرياارريا  14-11:15العمليررة البناسيررة والترر  تتماررل فرر  البنررال التكرروين  للتطررميم   

تظهر ف  التعري  المابق للفا بشكل امن   ف  الركا األول وبشكل وااح ف  الركا الاان  
. 
 

دريس الرياايا  اكماص ال الص  رق التفكير المليمةو  وما  رق التفكيرر ويعد ما أهدا  ت
تنمية التفكير االبتكارى و وبمعن  أ ر اكتش  ا  ذوى  القدرا  االبتكاريرة والعمرل علر  تنميرة 

 (1::1هذ  القدرا  فيهم  
د وقرر -مررا  ررالل الرم     رر وم  العربيررة  -نوعررا مررا التمااررل  11ويعررر  أا العرررص قررد عرفرروا 

م و والتدير بالذك  ر أا  أول محاولة الع ال أمراس رياار  1:24برها عل  ذلك بوليا عام 
 (.101: 51م  1:33عام  Birkhoffلنظرية التمال توتد ف  أعمال بيرك و   

 
ن لى ما ذلك ال  وتود عالقة وايقة بنيا كرل مرا الفرا والريااريا  ممرا يبررر الحاترة الر  

عررا الت طررى  الررذى يت طررى فيرر  ال الررص والحاتررة الرر   تقررديم رياارريا  ت ططررية تعبررر
 درامة أار الرياايا  عل  تنمية  التفكير االبتكارى .

 

 االحساس بالمشكلة :
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يدرس  الص شعبة الز رفة العديد ما المواد التر  تطرن  الر  م     ر واد  ت ططرية و تشرمل 
تكنولوتيررررا و ادارة :التررررذوق الفنرررر  و والز ررررار  و ولرمررررم الهندمرررر  و وتاريرررر    فنرررروا و 

 مشروعا  و مقايما  و أما المواد الاقافية  مال االنتليزى و الرياايا  ..... ال  .
 

وتعتبر مادة الرمم الفن  ما أهم المواد الت ططية ف  شعبة الز رف  ة  فما  اللها يتم ت بيق 
ا محتواها علر  كل ما تعلمو  ف  المواد األ رى النتاج الز   ار   وما ام يمكا االمتدالل م

 المحتوى الرياا  الت طط        المنامص للدرامة ف  شعبة الز رفة.
 

مررا  ررالل مالحظررة الباحررث فرر  بعررل الزيررارا  الميدانيررة لمدرمررت  الاانويرر ة الطررناعية بنررا  
 والطناعة بنيا بالقنا ر ال يرية لوحظ ما يل  :

بالتال      التحظ  بنفس االهتمام الذى ينظر ال  الرياايا  عل  أنها ما المواد الاقافية و و -*
 تحظ  ب  المواد الت ططية.

بالمناقشة مه موته  ومدرم  مادة الز رفة و لوحظ أا الريااي   ا  التحظ  بؤهميرة فر   -*
 أعمالهم .

بمناقشة ال الص وال البا  بالمقابلة الش طية ذكروا أا الريااي ا   التقردم لهرم مروقالقليل  -*
 قامت دام األدوا  الهندميةفقالرمم وذلك يقتطر عل

وبفحى محتوى مقررا  الرياايا  تبيا أا المقرر عام لتميه شع   ص  التعليم الطرناع   -*
 رغم تبايا الت ططا  .

 البة(  حول الريااريا   30 الص و  20وتم عمل امت الع رآى مفتوح لل الص وال البا   
 كما يل  :الت  يدرموها و وكان  نتاسا إمت الع الرآى 

 % ما ال الص وال البا  أا ت ططهم ليس بحاتةال  درامة  الرياايا   60ذكر   -*
 % ما ال الص وال البا  أا الرياايا  طعبة و البوا بالغاسها. 40ذكر   -*
 % ما ال الص وال البا  أا الرياايا  مفيدة للعقل الذى يفهمها . 30ذكر  -*
 يا ملبية ال الص وال البا  ف  حطى  الرياايا  .أكد مدرموا الرياايا  بالمدرمت -*

مما حد بالباحث ال  بنال وحدة ف  رياايا  الرمم الفن  تتاما بع  ل  الت بيقا  الريااية 
 الز رفية .

 
م ال  أن  علقالرغم ما وتود العديد  ما األبحراث التر  :Lee 1:1وما ناحية أ رى أشار ل  

التزال هناك ندرة ف   االبتكار فر  المردارس ويعردد أمرباص  أتري  ف  متال االبتكار و اال أن 
 ذلك كما يل  :

 عدم وتود معن  مقبول لالبتكار . -*
 عدم وتود اهتمام عام بمفهوم االبتكار .   -*
 نقى االبتكارية ف  المدارس الاانوية  اطة ف  متال الريااي   ا   -*

 وقد اقترح نموذج يتكوا ما االاة مكونا  هم : 
محتررررررروى ابتكرررررررارى  : يعكرررررررس قررررررردر كبيرررررررر مرررررررا المعلومرررررررا  تعكرررررررس  بيع    ررررررر ة                       -*

 الرياايا  .        
 
وامررتراتيتيا  ابتكاريررة : وتتررؤار بالمررلوك االبتكررارى للمرردرسو ومرر ا  هررذ  االمررتراتيتيا   -*

 مد ل االكتشا  و والحاتة للتركيص و وتشتيه المدا ل  الم تلفة للمشكال  
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تنظيم مرا للفطل الدرام  : مال امت دام المتموعا  الطغي      رة  واال تبارا  مفتوحة  -*
 (.1204: 41النهاية  

أشررار  بعررل الدرامررا  األولرر  الرر  أا اللوتررو يمكررا أا تزيررد تحطي  رر ل  ال ررالص فرر   -*
     (   Soloman  30 :32م وموليم      ررررر اا  1:12الهندمرررررة واللوترررررو منهرررررا درامرررررة برررررابر  

 م .1:10ودرامة بابر  
بينما فشل  دراما  ا رى فر  ايتراد عالقرة قويرة بريا التحطريل ف    ر    الريااريا  ولغرة  -*

الت  توطل  ال   ان  لريس للوترو أارر علر  حرل  Horanم و مال درامة هوراا 1:12اللوتو 
   Horner( و وبعررد مراتعررة م    رر    درامررا  أشررار كررل مررا  هررورنر 512: 34المشرركال   
م الرر  أا اللوتررو لررم  تحمرررا كررل مررا المهررارا  ومهررارا  حرررل Maddux 1:15ومررادوكس 
 (.255: 43المشكال   

ال  أا انتقال أار التعليم الناتا عا اللوتو  اليزال يحتاج ال  البحث و  locardأشار لوكارد  -*
و وحترر   وأا تحطرريل فرر  أتررزال معينررة تررؤار  برراللوتو و  ونترراسا األبحرراث تبرردو متعاراررة

: 43األبحرراث الترر  أشررار  الرر  وتررود ااررر  للغررة اللوتررو ذكررر   بوتررود متغيرررا  لررم تتررؤار  
 (. 234: 26(و  255-256

ومررا اررم يمكررا القررول بوتررود تاررارص فرر  نترراسا األبحرراث اعلرر  الممررتوى العررالم  و ممايإكررد   
 الحاتة ال  اترال المزيد ما الدراما  حول لغة اللوتو . 

 
الر   وترود حاترة لتقرديم ريااريا  منامربة لدرامرة مرادة الرمرم الفنر  وقيراس ن لى ما ذلك 

 أارها عل  االبتكار والتحطيل و ودرامة أار لغة اللوتو عل  التحطيل واالبتكار
 

 مشكلة البحث :
 تدور مشكلة البحث حول االتابة عا المإال الرسيم  التال  :

رمررم الفنرر  ب ريقتيرر ا  علرر  التحطرريل مررا تررؤاير  ترردريس وحرردة مقترحررة فرر  رياارريا  ال -*
 واالبتكار ل الص الاانوى الطناع  شعبة الز رفة ؟

 
 ويتفرع ما هذا المإال األمسلة الفرعية التالية :

 ما المت لبا  الريااية الالزمة لدرامة مادة الرمم الفن  ؟-1
ترو علر  التحطريل ما تؤاير تدريس الوحدة المقترحة بامت دام  ريقرة المناقشرة ولغ  ر ة  اللو-2

 واالبتكار؟
 ما تؤاير تدريس الوحدة المقترحة بامت دام ب ريقة المناقشة عل      التحطيل واالبتكار؟-3
مررا الفرررق برريا تحطرريل ال ررالص الررذيا درمرروا ب ريقررة المناقشررة وتحطي رر ل  ال ررالص الررذيا -4

 درموا ب ريقة المناقشة  واللوتو؟
 

 :يقدم البحث الحال    : أهمية البحث

وحدة ف  رياايا  الز رفرة قرد تفيرد وااع    ر وا  المنراها عنرد ت روير محتروى ريااريا  -1
 التعليم الطناع  .

 طورة المتتابة ال الص عند درامة الوحدة الحالية تفيد الباحايا . -2
يقدم البحث الحال  ململة ما أشبا  األوليرا  قرد تفيرد ال       ر الص  والمدرمريا و واارعوا  -3

 ها عند االمتفادة بالوحدة الحالية.المنا
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 يهد  البحث الحال  ال  : هدف البحث :

درامررة تررؤاير ترردريس وحرردة مقترحررة فرر  رياارريا  الرمررم الفنرر  ب ررريقتيا علرر  تحطرريل  -1
  الص الط     األول الاانوى الطناع  شعبة الز رفة .

ال رريقتيا علر  القردرة  درامة تؤاير تدريس وحدة مقترحة ف  رياايا  الرمم الفن  بنفس -2
 االبتكارية  ل الص الط  األول الاانوى الطناع  شعبة الز رفة .

 

 االطار النظرى :
 االبتكار :

 معنى االبتكار :
م االبتكررار علرر  أنرر  القرردرة علرر  تكررويا أفكرر ار  تديرردة تشرربه Halpern 1:14يعررر  هررالبرا 

 ( .23: 51الحاتة  
تفكير االبتكارى هو نمذتة التفكير  ب ررق ترإدى الر  نتراسا فقد ذكر بؤا ال Perkinsأما بيركنز 

م أا النتاسا يتص أا تكوا تديدة ومنامب ر ة 1:11( وأواح بيركنز ف  عام 24: 51(مبتكرة 
. 
 

بؤنر  القردرة علر  رإيرة عالقرا  تديردة و وانت  ر اج  أفكرار غيرر معترادة  Eysenkويعرف  ايزنرك 
 (.223: 31   ر  والبعد عا الشكل التقليدى ف  التفكي

( بؤن  عملية يطبح الفررد فيهرا حمامر ا  للمشركال  وأوتر  :: Torrance  13ويعرف  تورانس 
الرررنقى وفتررروا  المعرفرررة والمبرررادىل الناقطرررة وع     ررر دم  االنمرررتام وغيرررر ذلرررك و فيحررردد 
الطعوبا  ويبحث عا الحلرول ويقروم بت مينرا   ويطروو فروارا مرا النقراسى وي تبرر هرذ  

 ويعيد ا تباره       ا  ويعدلها ويعيد ا تبارها ام يقدم نتاست  آ ر األمر.الفرول 
م أا التفكير االبتكارى أربه عمليا  شبي  بتعري       بوليا لحل المشكلة 1:11ويرى تورنس 

: 
 الشعور بالمشكلة أو الطعوبة.  -أ
 فرل الفرول أو ت ميا الحل . -ص
 .تقويم الفرول والت مينا  وتنقيحها -ج
 (.25: 51اتطال النتاسا   -ل

 (.6-5: 10ويتاما تعري  تورانس للتفكير االبتكارى المكونا  التالية  
ال القة :وه  القدرة عل  امتدعال أكبر عدد ما األفكار ف  فت     رة  زمنيرة محرددة لمشركلة -1

 أو ماير .
مايرر بحيرث تتميرز  المرونة : وهر  القردرة علر  انتراج امرتتابا  منامربة لمشركلة أو موقر  -2

 االمتتابا  بالتنوع والالنم ية.
 األطالة :-3

 وه  القدرة عل  انتاج امتتابا  أطيلة أى قليلة التكرار بالمعن       االحطاس  .
التفاطرريل :وهرر  قرردرة الفرررد علرر  اع ررال تفطرريال  لفكرررة معينررة أو اع ررال مزيررد مرر ا   -4

 ينة.التفطيال  أو ياي  أاافا  متتالية ألفكار مع
 

 ومو  يمتند الباحث ف  البحث الحال  عل  تعري  تورنس لالبتكار.
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 االبتكار والذكال :
أا  Mackinnionم االبتكررار كتررزل مررا الررذكال و ووتررد ماكنني     رر وا  1:16عررر  تلفررورد 

 فوتد العالقة بريا االبتكرار Barronالعالقة بيا الذكال واالبتكار الرياا  قليلة و أم    ا  باروا 
 (.63: 51أا العالقة بيا االبتكار والذكال قوية    Rowوالذكال متوم ةو ووتد رو 

وما ام فالعالقة بيا الذكال غير وااحة وهو شر  ارورى لالبتكرار مم  ر ا  يمرتلزم ارب   
 عند اترال الدرامة التتريبية .

 
 االبتكار والتحطيل :

لتحطرريل فبينمررا وت رر د  محمررود منمرر  تباينرر  نترراسا األبحرراث حررول العالقررة برريا االبتكررار وا
ونيوفيلد وياموتا وبتل  وتود عالقة موتبة قوية بي      ا  االبتكار والتحطيل و أكد  درامرا  

( و ومررا اررم 31: 6تونمررا وأوروم علرر  عرردم وتررود عالقررة برريا  التحطرريل واالبتكررار  عررا 
البحرث الحرال  العالقرة فالعالقة غير وااحة بي  ر ا  االبتكرار والتحطريل و لرذلك مرو  يردرس 

 بيا التحطيل والتفكي       ر  االبتكارى .
 

 الذكال االط ناع  واالبتكار :
م الرر  أا االبتكررار ملمررلة مررا المراحررل موازي   رر ة لمراحررل الترر  Gowan 1:12أشررار تررواا 

 . Eriksonاقترحها بياتي  و أريكموا 
 

تررالا  الت   ر    تحراك  االبتكرار وقد دأص البراحاوا فر  مترال الكمبيروتر علر  البحرث فر  اال
م الر  االبتكرار علر  أنر  Shank  1:11االنمان  ف  متال الذكال االط ناع  و ونظر شانر ك 

 يتكوا ما نوعيا ما العمليا  :
 األول  : هو عملية البحث و وفحى نماذج ال برا  المابقة .

قرر  أ ررر  و و هررذا يعنرر  أا الارران  : العمليررا  المتتاليررة لتحرروير الفكرررة لكرر  تمررت دم فرر  مو
االبتكار ما وتهرة نظرر  هرو امرت دم القاعردة أو الفكررة  فر  موقر  غيرر متوقره و والكمبيروتر 

 (.46: 51يمكا أا يزود بنماذج هاسل  يمك   ا  امت دامها ف  حل المشكال   
 

 م نمروذج  كمبيروتر نفمر  بر  شربكا  ميمانتي ر ة  وأنظمرة للرذكالBoden 1::1وقد قردم برودا 
و و الشربكا  المريمانتية  Human Thought االط ناع  يمكا أا تمت دم الفكررة االنماني    ر ة 

 (.133: 51ه  أنظمة كمبيوتر مطممة لتقاب  ل  االفترااا  المعرفية دا ل العقل  
 

م وطررر  كيررر  أا نمررراذج الكمبيررروتر تحاك  ررر    االبتكرررار Weisberg 1::3كمرررا أا ويزبررررج 
أو ات   ر رالا   محرددة لتوتير  البراحايا للتعامرل  Heuristicsليص التنقيرص العلم  بامرت دام أمرا

مه مشكال  الفاال و حيث تمارل المشراكل  بشربكة مرا المعلومرا  و وهنرا ينظرر الر  النمروذج 
الكمبيوترى عل  أن      توميه من ق  لنظريا  االبتكار وعل  أن  دالة ف  العمليا  المعرفي ةو  

: 51كال االط ناع  عل  أن  تقليد للعديد مرا توان    ر ص  التفكيرر االنمران  كما ينظر ال   الذ
46-41  .) 
 

ويمكا ايتاز ذلك بالقول بؤا أبحاث الذكال االطر ناع  عبرارة عرا تقلير د  للعديرد مرا توانرص 
 التفكير االنمان  .
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تو وفيما يل  وقد تولد عا أبحاث الذكال االط ناع  بعل لغا  البرمتة مال الليمي ص  واللو

 تناول للغة اللوتو و لفياتها.
 

 لغة اللوتو :
م علرر  يررد مرريمور بررابر  وزمالسرر  بعه    رر د  ماموشرريتس 1:10ظهررر  لغررة اللوتررو فرر  عررام 

 التكنولوت  عل  أراية ما االاة علوم رسيمية :
 الرياايا  . -*
 الذكال االط ناع  . -*
 نظرية بياتية . -*
 

مترد تعليم األفراد لغرة برمترةوبل أيا  ر ا  امرت دام الكمبيروتر  ولم يكا الغرل ما تطميمها
كوميلة لتنمية عمليا  التفكيرر و فهر  تركرز عل  ر    اعرادة تركيرص المعرفرة القديمرة لكر  نرتعلم 
المعرفرة التديردة و فارال ع ر ا  عررا أنهرا تردعو للتفكيرر حررول التفكيرر و وهرذا يعكرس توتهررا  

 الذى يبدو منها تانبيا ف  اللوتو :التؤا     ر  بؤبحاث بياتي  و 
تعتبرر هامرة لتنميرة طرورة ال ف      ر ل الذهنيرة بحيرث تمرت دم  spatialاألول : توتها  مكانيرة 

 اللوتو لرممها .
 

الاان :أا األ فال يتعلموا مرا  رالل نشرا هم الرذات  مرا  رالل التعل    ر م  بالعمرل حيرث يفكرر 
ا   رق م تلف ر ة  لرمرم الطرور و يمراعدهم فر  ذلرك األ فال ف  كيفية رمم الطورة و اكتش

الت  تنف    ذ  عمليا  متعاكمة مارل الحركرة لامرام والحركرة لل لر   Primativesبعل أوليا  
 والدوراا لليمي   ا  والدوراا لليمار 

 
واللوترو طررمم  كلغرة لالمتكشررا  لكرل األفررراد ولريس لا فررال فحمصوبقط   ر د  التتريررص و 

فرل الفررول حرول االمتقطرال مراال : عنردما نرم ر م  مالرث فثننرا نمارل حركرة االمتقطال و
الملحفاة عل  الشاشة وعندما نعالا رموم الملحف   اة  لنكوا الطورة المشابهة للطورة الذهنية 
و فاننا نعكرس الط      ر ورة  الذهنيرة حتر  تطربح متوقعرة و وهرذ  التوقره يحردث عنردما نتررص 

 (.25-24: 41ما  الل االمتكشا  و االمتقطال  تت     ارص  متعددة 
 

وقررد أكررد بررابر  علرر   أنرر  قررد يكرروا للمتتمرره توتهررا  طررحيحة أو توته  رر ا    ا سررة وهررذ  
التوتهررا   قررد تعيررق أو تحمررا مررا الررتعلم و وهنررا يشررير بررابر   الرر  أا فعررل أى شرر ل بشرركل 

ا البرناما طرحيح ولكرا أا طحيح ما أول مرة يتعل مردود  تاف وفلي   س  ما المهم أا يكو
أى مر بعمليرا  الزالرة األ  رال منر  و ومرا هنرا  debuggingيكوا ااب  أى برناما مطح ح  

 نلمس فلمف  ة   اطة لبابر  ترتكز ف  معظمها عل  تنظيرا  بياتي  .
فبياتي  ما وتهة نظر بابر  ليس مترد باحث عا ت ورالمراحل المعرفية  فحمرصوبل أيارا 

ر  ومررا أيررا تررؤت  المعرفررة و كيرر  يتفاع   رر ل  العررار  و المعرررو  النترراج تقطرر  كيرر  نعرر
المعرفة التديدة و وهذا يعن  أا باب     ر   اهتم بتركيص المادة الدرامية بحيرث يتفاعرل المرتعلم 
 معهررا ب رررق  اط رر ة  و كمررا ركررز بررابر  علرر  مررا يعررر  بمطرر لح مررد ل تعلررم بياتي  رر   

Piagetian learning تعلم عال الممتوى يحردث  رارج المدرمرة و ومرا ارم بحر ث  فر   وهو أا
 ريقة تعديل البيسة بحيث يحدث ذلك التعلم و ف ريقة التعامل م ر ه الكمبيروتر تغيرر مرا  ريقرة 
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تفكير األ فال و وهذا التغيرر يمرتمر بعي ر دا  عرا الكمبيروتر و   فبيسرة اللوترو مطرممة لتشرتيه 
 ا ب ريقة النمذتة .حل المشكال  وكتاب    ة  البرام

 
كمررا اعتقررد بررابر  أا الكمبيرروتر ينمرر  مهررارا  حررل المشرركلة لرردى األ فررال و ويمرراعدهم علرر  
اكتش   ا   تفكيرهم ف  بيسة تعلم بياتي  ووبالترال   يغيرر مرا  ريقرة تفكيررهم  و  وأمراس ذلرك 

اشة و تلرك األفكرار أا يتيح لا فال    أا يفعلو الملموس ما  الل تماي     ل  أفكارهم عل  الش
الترر  نتترر  مررا  ررالل التفكيررر المترر رد   العمليررا  الشرركلية( و وكماررال لررذلك أا األ فررال  فرر  
مرحلة العملي   ا   الملمومة يواتهوا طعوبة ف  التفكير حول كيفية األشيال و  حيث يفشرلوا  

ا   الملمومة ف  الوط  وكيفية تكويا الطور و وهذا يمبص مشكلة لا فال ف  مرحلة العملي
 26 :220-223 .) 
 

وقد ذكر بابر  أا المواد الت  تتيحها البيسة تغير  رق الط       ور  العقلية الممرماة باألمركيما 
sckemas  عند األ فال حيث تحردد ال ب    ر رة  والمرواد المتاحرة فر  البيسرة كيفيرة بنرال التراكيرص

و فراللوتو تهرد    accommodationو التعرديل  assimilationالعقلية و وكي       يحدث التمايرل 
ال  اعادة تركيص المعار  الهندمية ف  شكل يمم  بهندمة الملحف    اة  كشكل حماب  للهندمة 

 بعراها ف  بيسة تمم  رموم الملحفاة يتحكم فيه ا  المتعلم بامت دام األوامر .
 

بياتي ر ة  المعرفيرة األربره  أا المعرفرة تت رور  رالل مراحرل -كما رآى بياتيرة-و رأى بابر  
المعروفة ما  الل عمليتر  التمايرل والتعرديل وفاالفر راد  يتفراعلوا مره البيسرة ويحطرلوا علر  
ال برة مرا  رالل النشرا ووما ارم تتكروا  أبنيرة االمركيما المعرفيرة و فاالمركيما ومريلة أمامرية 

عرفررة مررابقة و وتح    رر اول  للحطررول عل      رر    المعررار  التديرردة و فكررل مررانتعلم يعتمررد علرر  م
اللوتررو تنميررة امرركيما ترتكررز علرر  الرياارريا  مررا  ررالل امتكشررا  المتعل رر م  لعررالم المررلحفاة 

 والتعلم ما  الل األمالة الت  يكونها المتعلم وما  الل  أ  اس .
 

علر  محاكر اة  بيسرة الرتعلم  التر    microworldم اط الح عالم مطغر1:10وقد أ لق بابر  
فيها ال الص ما  الل معالتة البارامت    را   بهد  امتكشا  العالقا  بينهرا و والعرالم  يتحكم

المطغر يمكا لل الص توميع      بامت دام ابتكاريتهم الش طية و وقدم بابر  مارال لرذلك هرو 
 .( 11-14: 40 الملحفاة الديناميكية( كبيسة مطغرة لقوانيا نيوت    ا   dynatutrtleمفه     وم  

 
م العررالم المطررغر علرر  أنرر  بيسررة مااليرر ة  تتكرروا مررا Thompson 1:15وقررد عررر   وممرروا 

أشرريال وعمليررا  تعررالا األشرريال والعالقررا  و وذكررر أا العال  رر م  المطررغر لرريس قاطررر علرر  
ومقرا ه الحم ر اص  المتعردد األمراس وقارباا القمرمة .... الر   Cuisenairoالكمبيوتر فقاباا 
لمعالت  ر ة  وهر  أمالرة علر  بيسرا  تقره  رارج عرالم الكمبيروتر و ولكرا عرالم لهم قواعدهم ف  ا

مطغر ملحف  اة  الكمبيوتر أراية لللعص بيا النماذج الملمومة والنماذج الشكلي      ة  المترردة 
 (.411-465: :5لتنمية االمتدالل والحدس للمفاهيم المتردة  

 
 العالم المطغر بما يل :( 160-131: 32م  Lawler 1:12وقد وط  الولر 

البمررا ة : فبررالرغم مررا احتوسهررا علرر  افكررار  فيررة عميقررة و فهرر  مهل   رر ة الفهررم وينمررو الحرردس 
 وتع   النم       اذج  المرسية أماس للتعلم  والفهم.   Intitionsواالدراك الذهن  

 الفاسدة : فه  مفيدة للتعلم والفهم .
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 لقوانيا والمفاهيم.العمومية: فه  شاملة تتاما متغيرا  ا
 التركيص : فه  تتميز بوتود الوحدة والكلية .

 
مما مبق يتاح أهمية لغة اللوتو الرتكازها عل  نظرية بياتية و فاال عرا  أنهرا اشرتق  مرا 

و  وأا بررابر  رأى أنهررا أرل   Lispاحرردى لغررا  الررذكال االطرر ناع  و هرر  لغررة الليمرريص 
فك  رر ار  القديمررة لررتعلم األفكررار التديرردة و وأنهررا ترردعو  الرياارريا  مررا  اللهررا يعرراد معالتررة اال

المتعلميا للتفكير حول  أفكارهم و وذكر بابر  أن  ما  الل اللوتو يمكا انشرال عرالم مطرغر 
 يمكا  تدريس المواد الدرامية الم تلفة .

 
ومرا ارم  وأا لغة اللوتو تعتبر وليدة الذكال االط ناع  و فه  تهد  للتفكي  ر  حول التفكير .

يتاررح وتررود عالقررة برريا اللوتررو حررل المشرركال  وبرريا اللوت رر و  التحطرريل و ويحرراول البحررث 
 الحال  درامة  بيعة هذ  العالقة .

 

 الدراسات السابقة :  
 أوال : دراسات عن رياضيات الرسم الفنى:

 م:1:16درامة نايماا ونورماا -1
امرت دم  اإلمرالم أا الف     ا   إل م Norman 1:16ونورماا   Nimanأشار  درامة نايماا 

رموم الفميفمرال  والتماارل والتبرووتوطرل مرا  رالل  كما امت دمبعدياو ف الهندمة االقليدية 
للمارلعا  المنتظمرةووال  معرفترة  العرب امت   دام  الفناا  إل  اإلمالم ممح لمتح  دمشق 

 المتمرراو المالررث  هرر   تغ رر  الممررتوى برردوا فترروا الترر بحقيقررة أا الماررلعا  المنتظمرر ة  
 (.4:0-:41: :4المنتظم   والمدام األا   الع والمربه  

 

 :مWinter 1::1درامة ونتر -2
امرتهدف  التالمير ذ  مرا الطر  ال رامس  التر ف  درامة تحليلية للدراما   Winterأشار ونتر 

رة تردريس كرل مرا ارو إل ا  الرياايا  والفا وعاتها ترتب  بالعالقة بيال  المادس وموا
 (.131: 62النمبة والتنامص والتماا ل  كرياايا  التربية الفنية  

 
 الرذهب م الر  أهميرة درامرة التماارل والنمربة الذهبي ر ة  والممرت يل May 1:61وقد أشار ماى 

 (.Morse   41 :113( و وكذلك أشار مورس 561-512: 46 
 

لتحرويال  والتماا  ر ل  ونظريرة الزمررة ( أهمية هندمرة اPedoe  51:102-103كما ذكر بيدو 
 لدرامة وتنفيذ الفا  .

 ثانيا :دراسات حول أثر لغة اللوجو على التحصيل

 م :Assaf 1:11درامة عما   -1
م درامة هدف  ال  تقط  آارار امرت دام رم   ر وم  المرلحفاة علر  Assaf 1:16أترى عما  

امرة الم تلفةووتوطرل  الدر Van Hieleل  ل لامرسلة عنرد ممرتويا  فراا هايرامرتتابا  اال فرا
   الترردريسو و ريقررة لغررة اللوتررو لهمررا آاررار متمرراوية علرر  معرفررة الرر  أا ال ريقررة العاديررة فرر

 (.2:52: 21ال    الص  للحقاسق الهندمية  
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 م :Dalton 1:16درامة دالتوا -2
م    ررر ا  اللوترررو            م درامرررة هررردف  الررر  مقارنرررة أارررر كرررل Dalton  1:16وأتررررى دالتررروا 

وامرررتراتيتية حرررل المشررركال  بامرررت دام برنررراما كمبيررروترى لح    ررر ل  المشررركال  ووتوطرررل  
الدرامررة الرر  أا المتموعررة الترر  امررت دم  البرنام  رر ا  الكمبيرروترى حققرر  نترراسا أفاررل مررا 

بيسرة اللوترو  المتموعة الت  درم  باللوتو و مم  ا  يواح أا فواسد اللوتو ال تنتقرل أبعرد مرا
 30 :511.) 
 

 م ::Salem 1:1درامة مالم  -3
هدف  الدرامة ال  تحديد أار تعلم البرمتة بلغتر  اللوترو والبيم   ر ك  لتالميرذ الطر  ال رامس 

 والمادس عل  تعلم مواوعا  ريااية مال الهندمة  والقياس والعالقا  والدوال .
مرا تالمي ر ذ  الطر  المرادس 1:ميرذا  تل 152 بق  الدرامرة علر  متموعرة تتريبيرة عرددها 

مررا تالميررذ  21تلميررذا     12مررا تالميررذ الطرر  ال ررامس( و متموعررة ارراب ة عددهرر ا  55و
 ما تالميذ الط  ال ام  س( 44الط  المادس و

وقررد درمرر  المتموعررة التتريبيررة بامررت دام لغترر  اللوتررو والبيمررك بينم رر ا  درمرر  المتموعررة 
 .الااب ة بال ريقة التقليدية 

لطالح لمتموعة  التتريبية  0.001ودل  النتاسا عل  وتود فروق دالة احطاسيا عند ممتوى 
ف  اال تبار البعدى ف  الهندمة و القياس والتوتد دالل    ة  احطراسية فر  اال تبرار البعردى فر  

 (.1242: 55الدوال والعالقا   
 

 م:2::1درامة حما مالمة -4
لتردريس لغرة اللوترو لمدرمر  الحامرص  اطلر  و البهرم فر  هدف  الدرامة الر  اعرداد برنراما 

الطرر  األول الاررانوى ودرامررة العالقررة برريا مفرراهيم  ومهررارا  المدرمرريا و البهررم فرر  نفررس 
 الرص  160مدرس ما مدرم  الحامص اطلر  بمروهاج و16البرناما و و بق  الدرامة عل   

مكاررر  للمدرمررريا ارررم قرررام  رررالص لك   ررر ل  مررردرس وترررم تررردريس البرنررراما بشررركل  10بواقررره 
 المدرم    وا  بتدريس المقرر لل الص و دل  النتاسا عل  :

فعالية البرناما المقتررح علر  التحطريل لكرل مرا المدرمريا و ال  ر الص  حيرث بلغر  نمربة  -*
 عل  الترتيص. 1.66و 1.45الكمص المعدل 

  ة  للمدرميا .وتود تحما دال احطاسيا ف  تانب  المفاهيم والمهارا  بالنمب    -*
وتود فروق دالة احطاسيا بيا ممتويا  فهرم ال رالص وممرتويا  فه   ر م المدرمريا لطرالح  -*

 (.254-223:  5ال الص  

 م :3::1درامة شعباا أبوحمادى  -5
هدف  الدرامة ال  واه مقرر مقترح ف  لغة اللوتو ل الص الط  الراب  ه  االبتداس  وقياس 

  التفكيرر الهندمر  لف  ر اا  هايرل واالتترا  نحرو الكمبيروتر و و بقر  أار البرناما عل  ممتويا
تلميرذ  32تلميرذة( و  الاراب ة : 32تلميرذ و  32تلميذ  التتريبية : 121الدرامة عل  عينة ما 

 تلميذة( . 32
 و دل  نتاسا البحث عل  :

 فعالية البرناما المقترح ما حيث تحقيق  لاهدا  المحددة ل . -*
 دام لغة اللوتو أار ايتاب  عل  ممتويا  فاا هايل للتفكير الهندم  واالتترا  نحرو أا المت -*

 الكمبيوتر وهو أار يفوق اار ال ريق ةالعادية ف  التدريس .
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التوتررد فررروق ذا  داللررة احطرراسية برريا التنمرريا فرر  المتموعررة التتريبيررة  فرر  كررل مررا  -*
 (.11 ممتويا  التفكير الهندم  واالتتا  نحو الكمبيوتر

 

 ثانيااااا : دراسااااات حااااول أثاااار كاااال ماااان الرياضاااايات والكمبيااااوتر ولغااااة اللوج  اااا و 

 علىاالبتكار:
 م:1:11درامة مامقؤبو بي   -1

هرردف  الدرامررة الرر  تقطرر  أاررر الرياارريا  علرر  التفكيررر االبتكررارى لتالميرر ذ  الطرر  األول 
ة التفكيررر االبتكررارى االعرردادى ومقارنررة أاررر كررل مررا الرياارريا  الم ررورة والتقليديررةعل  تنميرر

ودلرر  النترراسا علرر  أا كررال مررا الرياارريا  الم ررورة والتقليديررة تنمرر  القرردرة علرر  التفكيررر 
 (1االبتكارى ووتود عالق  ةايتابية بيا التحطيل ف  الرياايا  والقدرةالعامة عل  االبتكار  

 

 م:1:11درامة محمود منم  -2
ريااريا  الحديا      ر ة  والريااريا  التقليديرة هدف  الدرامرة الر  المقارنرة بريا أارر كرل مرا ال

علررر  تنميرررة التفكيرررر الريااررر  و وتوطرررل  الدرامررر ة  الررر  أا كرررال مرررا الريااررريا  الحديارررة 
والتقليدية تنم  التفكير الرياا     وأا الرياايا  الحدياة أفال ما الرياايا  التقليديرة فر  

رتبا يررة موتبررة ذا  داللررة احطاسي  رر ة  برريا تنمي     رر ة  التفكيررر االبتكررارى و ووتررود عالقررة ا
 (.44التحطيل ف  الرياايا  والتفكير االبتكارى  

 

 مTuli 1:11درامة تول   -3
هدف  الدرامة ال  تقط  العالقة بيا االبتكرار الرياار  وعالقت        ر    باالمرتعداد الرياار  

 ررالص الطرر  التامرره و  و االتتررا  نحررو الرياارريا  و و بقرر  الدرامررة عل   رر    عينررة مررا
 وامت دم  الدرامة أملوص التحليل العامل   لتحليل النتاسا الت  أشار  ال  :

أا االمرررتعداد الريااررر  والتحطررريل فررر  الريااررريا  يمكرررا أا يررردل عل      ررر    االبتكرررار فررر  
و بينما لم يدل االتتا  نح   و  الرياايا  والتحطيل العام علر   0.01الرياايا  عند ممتوى 

 (.123-122: 61االبتكار  

 
 
 
 م :Reimer 1:14درامة رايمر  -4

هدف  الدرامة ال  تقطر  أارر لغرة اللوترو علر  االمرتعداد للق      ر رالة  و االبتكرار و المفهروم 
 فل ما أ فرال  الحارانة و ودلر  النتراسا علر  حردوث  16عا الذا  و و بق  الدرامة عل  
 (.363-360: 54ر  والمفهوم عا الذا   نمو ف  االمتعداد للقرالة واالبتكا

 

 م:Clement 1:15درامة كليمن   -5
علررر   CAIهرردف  الدرامررة الرر  درامررة أاررر تعلرررم لغررة اللوتررو والررتعلم بامت     رر دام  بررراما 

المهرررارا  المعرفيرررة  التطرررني  و عمليرررا  البح       ررر ث(  واالبتكرررار والتحطررريل  القررررالة و 
 فرل تترراوح  12االتت ا (  و بقر  الدرامرة علر  عينرة مرا  الرياايا  و القدرة عل  وط 

من وا   قمموا عشواسيا ال  االث متموعا  األول  ااب ة وومتموعرة  1و  6أعمارهم بيا 
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 22و وقد امرتغرق التردريس  CAIدرم  لغة اللوت       و  ومتموعة درم  بامت دام  براما 
 امبوع و ودل  النتاسا عل  ما  يؤت  :

 تموعة اللوتو درتا  أعل  ما المتموعتيا األ رييا فقالتطني .حقق  م -
 أا لغة اللوتو حمن  المهارا  المعرفية و االبتكار لدى األ ف     ال  -
 (311-:30: 21اليوتد أار للمعالتتيا عل  القرالة وتحطيل الرياايا    -
 
 م:Murphy 1:16درامة ميرف  -6

الميكروكمبيروتر علر  عملي    ر ا   االبتكرار و و بقر  هدف  الدرامة ال  تقطر  أارر امرت دام 
تلميررذ و تلميررذ  مررا تالميرر ذ  الطرر  المررادس تررم تقمرريمهم الرر   214الدرامررة علرر  عينررة مررا 

 114تلميرذ وتلميرذ  و الاانيرة  التتريبيرة وعرددها 100متموعتيا األولر  الاراب ة و عدده ر ا 
لميكروكمبيروتر بمع    ر دل  يترراوح بريا مراعة تلميذ وتلميذ  و و ممح للتالميذ بامت دام تهاز ا

 م1:15م و 1:14ال  ماعتيا امبوعيا  الل عام         
و وتوطررل  الدرامررة الرر  حرردوث نمررو دال فرر  اال تبررارا  اللفظيررة الفرعي رر ة  عنررد ممررتوى 

ف  األطال  ة  و  ولم يحدث نمو دال ف   0.002ف  المرونة و  0.001ف  ال القة و  0.001
ا  الطررررور و كمررررا لررررم تتررررد الدرامررررة داللرررر ة  احطرررراسية برررريا مرتفعرررر  االبتكررررار           ا تبررررار

ومتومرررررر   االبتكررررررار ومن فارررررر  االبتكررررررار ف رررررر    كررررررل مررررررا المتمرررررروعتيا الارررررراب ة 
 (.41:111والتتريبية 

 

 م:Tison 1:16درامة تايموا  -1
 هدف  الدرامة ال  االتابة عا المإال التال  :

ة   القررة و أطررالة و تل رريى الموارروعا  والعرررل (  لرردى  ررالص هررل القرردرة االبتكاريرر -
المدارس المتوم ة يمكا تحمينها ما  الل تكنولوتياالكمبيوتر    محاكاة و فيديوديمك و رزم 

م 1:15ابريرل  24ت بيقا ( و و بق   الدرامة عل  تالميرذ  الطر  المرابه و فر  الفتررة مرا 
رامرة ا تبرار ترورانس لقيراس التفكيرر االبتكرارى و  م و  وقرد امرت دم  الد1:15مايو  15ال   

وتوطررل  الدرامررة الرر  عرردم وتررود داللررة ل ريقررة المعالتررة علرر  زيررادة  القرردرا  االبتكاريررة و 
والرر  أا عمررر التلميررذ ومررد ل امررت دام الكمبيرروتر  لهمررا أاررر دال موتررص فرر  اكتمرراص تانررص 

 (.36:1-36:6: 60  0.05ال القة ما القدرة االبتكارية عند  ممتوى 
 
 

 م:1:16درامة أمامة عبد العظيم  -1
هرردف  الدرامررة الرر  وارره امررتراتيتية مقترحررة لترردريس الرياارريا  بغ رر رل  تنميررة التفكيررر 
االبتكارى و و بق  الدرامة عل  عينة ما تالميذ الط      المادس االبترداس  و ودلر  النتراسا 

ر القررردرة علررر  التفكيرررر االبتكرررارى علررر  وترررود فرررروق دالرررة احطررراسيا ف  ررر    درترررا  ا تبرررا
 ( لطالح المتموعة التتريبية . 3لتورانس 

 
 تعقيص عل  الدراما  المابقة :

أشار  درامة كل ما ونتر ونايماا ال  أهمية بعرل المواوع     ر ا   الرياارية لدرامرة  -*
الرمرررم الفنررر  مارررل التماارررل و وهندمرررة التحرررويال  وم ررر و   يارررما البحرررث الحرررال  تلرررك 

 مواوعا  .ال
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تاارب  نتاسا األبحاث حرول أارر لغرة اللوتروعل  التحطريل فينمرا ل  ر م  يظهرر أارر للوترو  -*
عل  معرفة الحقاسق الهندمية ولم تحقق متموع       ة  اللوترو فر  درامرة دالتروا نتراسا أفارل 
مررا نترراسا المتموعررة الترر  درم  رر    بامررت دام برنرراما كمبيرروترى لحررل المشرركال  و أظهررر  

رامررة حمررا مررالمة وتررود  تحمررا دال فرر  تررانب  المفرراهيم والمهررارا  بالنمرربة للمدرمرريا و د
كم     ا  أظهر  درامة شعباا أبرو حمرادى وترود أارر للغرة اللوترو علر  ممرتويا  فراا  هايرل 

 للتفكير الهندم  .
حرة وهذا يدعم الحاتة ال  درامة عالقة لغرة اللوترو بالتحطريل فر  ريااي ر ا   الوحردة المقتر

 ف  البحث الحال  .
أظهررر  درامررة تررول  عالقررة االمررتعداد الرياارر  والتحطرريل فرر  الرياايرر ا  واالبتكررار  -*

وينعكس ذلك عل  التطرميم التتريبر  للبحرث الحال وحيرث ي ترار الباح ر ث  متموعرة اراب ة 
للبنرررا  وأ ررررى للبنررريا نظررررا ال رررتال  حمامرررهم للدرام     ررر ة  وللتؤكرررد مرررا األارررر الحقيقررر  
للمتغيرا  الدرامة ما  الل مقارنة أا     ر  متغيرا  البحث الحرال  بريا المتموعرة الاراب ة 

 والتتريبية.
وقرد أظهررر  درامررة كليمنر  ع   رر دم  وتررود أارر لللوتررو علرر  التحطريل فرر  الرياارريا ولذلك 

 مو  يدرس البح    ث  الحال  العالقة بيا اللوتو والتحطيل ف  الرياايا  .
 ا درامة رايمر وكليمن  عل  حدوث نمو ف  االبتكار بعد  درامة اللوتو .دل  نتاس -*
أشررار  درامررة تايمرروا الرر  أا عمررر التلميررذ ومررد ل المعالتررة لهمررا أاررر دال موتررص علرر   -*

 القدرا  االبتكارية و مما يت لص اب  العمر الزمن  ف     البحث الحال  .
قردم  وح ر دا   مقترحرة فر  ريااريا    -ث ف  حدود علم الباح -التوتد دراما  عربية  -*

التربيررة الفنيررة و كمررا التوتررد أياررا درامررا  عربيررة تقط رر    أاررر لغررة اللوتررو علرر  التحطرريل 
 واالبتكار . 

 

 فروض البحث :
 الوحدة المدرمة باملوص المناقشة لها درتة فاعلية مقبولة عل       التحطيل .-1
 لوتو لها درتة فاعلي      ة  مقبولة عل  التحطيل .الوحدة المدرمة باملوص المناقشة وال-2
توتد فروق دالة احطاسيا بيا متوم   درتا  المتموعتيا التتريبي ة  األول  والمتموعة -3

التتريبيررة الاانيررة فرر  اال تبررار التحطرريل  فرر  رياارريا   الوحرردة المقترحررة لطررالح المتموعررة 
 التتريبية األول  .

برريا متومرر   درترا  كررل مررا المتموعرة  التتريبي رر ة  األولرر   توترد فررروق دالررة احطراسيا-4
والمتموعة الااب ة األول  ف  ا تبرار القردرة علر  التفكي     ر ر االبتكرارى لطرالح المتموعرة 

 التتريبية األول  .
توتررد فررروق دالررة احطرراسيا برريا متومرر   درتررا  كررل مررا المتموعررة التتريبي  رر ة  الاانيررة -5

لاانيررة فرر  ا تبررار القرردرة علرر  التفكي رر ر االبتكررارى لطررالح المتموعررة والمتموعررة الارراب ة ا
 التتريبية الاانية.

توتررد فررروق دالررة احطرراسيا برريا متومرر   درتررا  كررل مررا المتموعررة التتريبي  رر ة  األولرر  -6
والمتموعررة التتريبيررة الاانيررة فرر  ا تبررار القرردرة علرر  التفكي رر ر  االبتكررارى لطررالح المتموعررة 

 ألول  .التتريبية ا
توتد عالقة ارتبا ية موتبة دالة احطاسيا بيا درتا  المتموع     ة  التتريبيرة األولر  فر  -1

 التحطيل و درتاتهم ف  االبتكار .
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توتد عالقة ارتبا ية موتبة دالة احطاسيا بيا درتا  المتموع    ر ة  التتريبيرة الاانيرة فر  -1
 التحطيل و درتاتهم ف  االبتكار .

ة ارتبا ية موتبة دالة احطاسيا بيا درتا  المتموع     ة  التتريبيرة األولر  فر  توتد عالق-:
 ا تبار اللوتو التحطيل  ودرتاتهم ف  االبتك   ار.

توتد عالقة ارتبا ية موتبة دالرة احطراسيا بريا درترا  المتموع   ر ة  التتريبيرة األولر   -10
 رياايا  الوحدة المقترحة .  ف  ا تبار اللوتو التحطيل  واال تبار التحطيل  ف   

 

 مصطلحات البحث :
وتعنر    عناطرر العقرل و  LOGOSمشتقة مرا الكلمرة اليونانيرة  LOGOكلمة لوتو  اللوجو :-أ

وهرر  احرردى لغررا  الكمبيرروتر الترر  انباقرر  عررا لغررة الررذكال  االطرر ناع  الممررماة بالليميرر ص و 
وليا ( ال  قامومها و واالتراسية بمعنر  وتتميز بالمرونة بمعن  امكانية  ااافة أوامر تديد  أ

امكانية  تقميم تطميم برناما لحل المشكلة بحيث يقمم ال  مشكال  تزسية تمم   نماذج تقوم 
 (.354-352: 35بحل تلك التزسيا  عل  حد   

 

هررو عبررارة عررا بيسررة كمبيوتريررة تتكرروا مررا متموعررة مررا األوليررا  الترر   العااالم المصااغر : -ب
تة مواوعا  محددة و وف  البحرث الحال ر    تهرد  الر  معالترة االنعكراس تطمم بهد  معال

 والدوراا واالنتقال والتطميما  الز رفي  ة
 

: يلتررزم البحرث الحررال  تعرير  تررورانس لالبتكرار وهررو : عمليرة  يطرربح الفررد فيهررا  االبتكاار-ج
مينا  ويعردلها حماما للمشكال  وغير ذلك و فيحدد الطعوبا  ويبحث عا  الحلول ويقوم بت 

ويطوو فرواا ما النقاسى وي تبر تلك  الفرول ويعيد ا تبارها ام يقدم نتاستر  آ رر األمرر 
 13 ::.) 

هررو المررادة العمليررة الترر  ترردرس ل ررالص قمررم الز رف رر ة  بمرردارس التعلرريم  الرساام الفنااى : -ء
 الطناع .

ارر  مرا مواقر  متعرددة المفهوم هو تكويا عقل   ينشرؤ عرا تتريرد  اطرية أو أك ه  المفهوم :
يتوفر ف  كل منها هذ  ال اطية حيث تعزل هذ   ال اطية مما يحي  بهرا فر  أى مرا المواقر  

 (.123: 20المعينة وتع   امما يعبر  عن  بلفظ أو برمز  
المهارة : ه  القدرة علر  امرت دام ال ررق الرياارية االتراسيرة مارل  التعامرل مره األشركال  -و

 (.131-136: 20ألشكال الهندمية  الهندمية ف  ورمم ا
 

 حدود البحث :
يقتطر البحث الحال  عل   تقديم ت بيقا  عملية بلغة اللوت      و  بامرت دام أشربا  األوليرا   -*

 الت  يطممها الباحث. 
يقتطر قياس التفكير االبتكارى عل  ا تبرار األشركال الطرورة أ نظر را  لت طرى ال رالص  -*

 الرمم .الذى يت لص التعبير ب
يقتطر ت بيق البحث الحال  عل  عينة ما  الص و البا  مدرمت     ر    القنرا ر ال يريرة  -*

 بنيا وبنا  .
 

 اجراءات البحث :
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 : إمت دم الباحث المنها التتريب  لمنامبت  ل بيعة هذ  الدرامة المنهج 

لاانويرة  الرص و البرة مرا مدرمرت  القنرا ر ال يريرة ا 16العينرة مرا  تكون  :العينة 
 الطناعية بنيا وبنا  و وقد تم إحتيارها بال ريقة العمدية وتم توزيعها كما يل :

ترردرس  الوحرردة المقترحررة 11بنرريا وعررددها -المتموعررة األول :المتموعررة التتريبيررة األولرر  
 ب ريقة المناقشة مه تدريبا  اللوتو .

ترردرس  الوحرردة المقترحرر ة 22 بنررا  وعررددها-المتموعررة االاانية:المتموعررة التتريبيررة الاانيررة 
 ب ريقة المناقشة .

الترردرس  الوحرردة بررؤى مررا  22بنرريا وعررددها  -المتموعررة الاالاة:المتموعررة الارراب ة األولرر  
 ال ريقتيا .

التردرس  الوحردة المقترحرة  -24بنرا  وعرددها -المتموعة الرابعة:المتموعرة الاراب ة الاانيرة
 بآى ما ال ريقتيا .

 

 البحث : بناء الوحدة وأدوات
 بناء الوحدة :

 تحديد متطلبات دراسة مادة الرسم الفنى : -*
لتحديد المت لبا  الريااية الالزمرة لدرامرة مرادة الرمرم الفنر  ق   ر ام  الباحرث بتحليرل محتروى 
 مقررا  الرمم الفن  ل الص قمم الز رفة بالتعليم  الاانوى الطناعقوفق االترالا  التالية :

يهد  التحليل ال  تحديد المط لحا  والحقاس ق  والتعميما  والمفراهيم  ل :الهد  ما التحلي -1
 والمهارا  الريااية الت  تتامنها مقررا  مادة  الرمم الفن  بالطفو  الاالث. 

تمال  عينة التحليل ف  محتروى مقرررا  مر ادة  الرمرم الفنر  ل رالص  تحديد عينة التحليل : -2
( 1( و  3م  4: -م3:الطرناع  المق ر ررة  فر  العرام الدرامر   شعبة الز رفة بالتعليم الاانوى

 ( .1و 
 

وقد التزم الباحث بالتعري  االتراس  ألملوص تحليل المحتروى والتعارير    االتراسيرة للمفهروم 
والعمليا  والمهارا  الواردة بمط لحا  البحث.ووقد  امت دم الباحث كشو   اطرة لتحليرل 

عملي ر ة  أو أو المهرارة وعرردد مررا  تكرارهرا حتر  يتمرن  تقرردير المحتروى تظهرر المفهروم أو ال
 الوزا النمب       ألهمية كل منهم.

يقطد بطردق التحليرل مردى االتفراق بريا نتراسا التحلي ر ل  التر  توطرل اليهرا  طدق التحليل :-3
زمالل الباحثوونتاسا التحليل الت  توطل اليها باحاوا ف    المتال و وقد ا تار الباحث أحرد الر

و لص من  اترال تحليل لمحتوى  الكتص الاالث وتم تزويد  بؤمالة  لت بيقا  هندمة التحويال  
والنمرر اذج  والزمرررة والحمرراص ذوالمقيرراس فرر  الرمررم .وقررارا الباحررث برريا نتاس    رر ا  تحليلرر  

فاق (  وقد وتد أا نمبة االت21: :2وتحليل الزميل وتم حماص نمبة االتفاق ما معادلة كوبر  
 =11.1 % 

 وه  نمبة اتفاق عالية مما يدل عل  طدق االتفاق .
ويقطد ب  مدى االتفاق بيا نتاسا التحليل الت  تمفر  عنهرا عمليرة التحليرل اذا ابا  التحليل : -4

 اتري  مرا  متتالية .
 يوم ا  وامفر  المقارنرة بريا 60وقد قام الباحث باترال تحليل للمحتوى مرتيا الفاطل بينهما 

 نتاسا التحليل ف  المرتيا عا ت ابقهما و بذل ك  يكوا التحليل اابتا .
 ((1وبذلك يمكا التؤكد ما مالمة التحليل  ملحق رقم  



- 16- 

 
 نتاسا تحليل المحتوى :

وما  رالل تحليرل المحتروى توطرل الباحرث الر  اررورة درامرة المواوع    ر ا   الرياارية 
   :التالية كمت لبا  لدرامة مادة الرمم الفن

 قياس و رمم الزوايا. -1
 امت دام األدوا  الهندمية . -2
 عمليا  التمه و ال رح والارص و القممة . -3
  واى األشكال الهندمية المنتظمة . -4
رمررم األشرركال الهندمررية المنتظمررة ماررل المالررث و المربرره و ال مام  رر    و    المدامرر  و   -5

 بامت دام الفرتار . .........  الداسرة و و رمم بعل الز ار 
 النماذج  : هندمة التحويال  و زمر التحويال   -6
: ويعتمررد علرر  درامررة مفرراهيم قيامررا   الزوايررا و و ررواى   Tessellataionsالترطرريه التررام  -7

المارررلعا  المنظمرررة  مالرررث و مربررره  مامررر  و  .......(  و االنعكررراس واالنتقرررال والررردوراا 
 والعالقة

اس: عمليرا  التمره و الاررص وال ررح والقمم     ر ة  وتقمريم داسررة الر   الحماص ذو المقير -1
أتررزال ممرراوية لعرردد عناطررر متموعررة الحم     رر اص ذوالمقيرراس و و رمررم توطرريال  عناطررر 

 الحماص ذو المقياس و و المهارة ف قرمم الزوايا وامت دام المم رة و المنقلة و الفرتار  .
الررردما والعنطرررر المحايرررد والمعك ررر وس  و االبررردال و  الزمررررة : فهرررم  رررواى االنغرررالق و-:

 والعمليا  الريااية الم تلفةومال التمه والارص والقمم ة  وتحطيل التمااال  و ..... ال .
 

مربق لل رالص درامرتها فر  مرحلرة التعلريم األمامر و كمرا يتارما  5الر   1والمواوعا  ما 
يا ع   ر ا  ممراحة األشركال الهندمرية مقرر الرياايا  بالطر  األول الارانوى الطرناع  درمر

المنتظمة والق ه الناقى وفر  الطر  الاان  ر    الارانوى درمرا عرا تقمريم الق عرة الممرتقيمة و 
 فاال عا تناولها ف  م ادة  الرمم الهندم   ما المواد الت ططية بشعبة الز رفة(.

ل المرام ال رالص بهرا واذ يفترر5الر   1لذلك لا تتاما الوحدة المقترحة تلرك المواروعا   -*
 قبل التحاقهم بالتعليم الاانوى .

 
( وترررررررد أا أه ررررررر م  63و51و56و53و52و:3و36و33و21و23و22وبمراتعرررررررة المراتررررررره  

 المواوعا  الريااية المهمة لدرامة الرمم الفن  والت  لم ترد ف       التحليل :
    والنمررربة والتنامرررص  المالثووالممت يلووال مامررر  الرررذهب  : مفررراهيم الترررذر التربيع     ررر-1

 وارص وقممة وتمه و رح التذور التربيعي         ة 
 متململة فيبوناتش  : مفاهيم التمه و القممة وال رح .-2
: و يعتمررد علرر  درامررة مفرراهيم المحيرر    والممرراحة و الحتررم  Fractalsالتتزيرر ل المتشرراب  -3

 و واى التشاب  وتقارص المتتابعا  والمتملمال .
 

 عات موجهى ومدرسى مادة الرسم الفنى عن الوحدة المقترحة :انطبا
بمناقشة مدرم  وموته  الز رفة ف  أهمية المواوعا  المابقة لدرام ة  مرادة الرمرم الفنر  

 توطل الباحث ال  :
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أا العرررامليا بمترررال الز رفرررة ال يعلمررروا آى شررر ل عرررا ت بيق        ررر ا  الريااررريا  فررر   -*
 ت ططهم .

ص الت  يمرت دمها العرامليا فر  المترال أمراليص تعتمرد علر    تقليرد رمرم األشركال أا األمالي -*
 والطور وتكبيرها .

 
وتم تطميم ماال عا  كل مواوع ما المواوعا  المابقة وعراها عل        المت ططريا 
ف  كلية التربيرة الفنيةوومدرمر  ومروته  الز رفرة بمدرم  ر ة  الطرناعة ووافقروا علر  أهميرة 

 واوعا  لدرامة مادة الز رفة ب  ل  وأبدوا الرغبة ف  درامتها .تلك الم
 

 و بتحديد المت لبا  الرياايا  الالزمة لدرامة مادة الرمم الفن  .
 يكوا الباحث قد أتاص عل  المإال األول للبحث .

 

 اعداد التطبيقات الزخرفية الرياضية : -*
مرابقة والمقر اال   المتعلقرة بريااريا  وتم اعدادها مرا  رالل مراتعرة الدرامرا  وال بررا  ال

الرمم الفن  وتم عراها علر  متموعرة مرا المت ططير ا  فر  كليرة التربيرة الفنيرة ومروته  
 الز رفة للتؤكد ما دقتها ومالم     ة  محتواها و تامن  المواوعا  التالية :

 متململة فيبوناتش  .-1
 رمم المالث والممت يل الذهبييا-2
 ندمية .التحويال  اله-3
 النماذج .-5
 التتازي ل المتشابهة .-6
 الحماص ذو المقياس-1
 تقميم الداسرة ال  أتزال مماوية لعدد عناطر الحماص ذو المقي اس-1
 الزمرة .-:
 

 تحديد األهداف السلوكية: -*
بعد تحديد المواوعا  الريااية الالزمة لدرامة مادة الرمم الفن  ت  م  تحديد قاسمة باألهردا  

 (2ملوكية ملحق رقم  ال

 تحديد المحتوى العلمى : -*
 تم بنال المحتوى العلم  بحيث يبرز الت بيقا  الز رفية للريااي ا  و

 وروع  تاميا الوحدة ألنش ة ز رفية عديدة .

 تحديد طرق التدريس واألنشطة : -*
  ريقة المناقشة :

المتعانرر ة  برربعل اللوحررا  تررم تحديررد  ريقررة المناقشةووتاررما كررل درس أنشرر ة منزليررةووتم ا
 الورقية و الشراسح الشفافة لتهاز العرل فوق الرأس.

نظرررا ألا الوحرردة الحاليررة ترردرس أاررر لغررة اللوتررو فقررد تررم االمتعان رر ة  بررؤتهزة الكمبيرروتر فرر  
المدرمررة وتطررميم ملمررلة مررا األوليررا  تماررل عال  رر م  مطررغر للمررلحفاة باالمررتعانة بررالمراته 

 درم  لل   الص  بمدرمة البنيا مه  ريقة المناقشة  (24(و :5المت ططة  
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 : اعداد أدوات تقويم الدروس -*
تارما كرل درس بعرل األمرسلة الت بيقيرة علر  مواروع الردرس باالااف    ر ة  للت طيطرا  

 المنزلية الت  شمل  بعل الت بيقا  الز رفية عل  كل درس
 

 الصورة النهائية للوحدة :-*
عراها عل  متموعة ما المحكميا المت ططيا ف      المنراها       و بعد اعداد الوحدة تم 

  رق تدريس الرياايا  و موته  الز رفة للتؤكد ما :
 مالمة المحتوى العلم  . -*
 منامبة التنظيم المن ق  لمواوعا  المحتوى . -*

 وتم اترال التعديال  وفق ما أشار الي  المحكموا .
 

 وتوزيعها الزمن  كما يل  : وبذلك أطبح  مواوعا  الوحدة
 
 عدد الحطى الموا                                   وع م
  1     متململة فيبوناتش  1
 1 رمم المالث والممت يل الذهبييا 2
 2 التحويال  الهندمية 3
 2 النماذج 4
 1 التتازي ل المتشابهة 5
 4 الحماص ذو المقياس 6
 2 الزمرة  1
 
 
 
 

 ت التقويم :أدوا -*
امت دم الباحث التقويم البناس  أانال تدريس كرل مواروع وقرام باعر داد  ا تبرار تحطريل   برق 

 قبل وبعد تدريس الوحدة بهد  قياس فاعليتها.
 اعداد اال تبار التحطيل  ف  رياايا  الوحدة : -أ
يررة شررعبة الهررد  مررا اال تبررار : يهررد  الرر  قيرراس ممررتوى تحطرريل  ررالص الفرق    رر ة  الاان -*

 الز رفة للمفاهيم والت بيقا  المتامنة بالوحدة.
مفرردة ب ريقرة اال تيرار مرا  متعردد و أمرا المفرردة  31اعداد مفردا  اال تبار : تم طياغة  -*

األ يرة فقد واع  باالشتراك مه مدرم  الز رفة  ف  المدرمة و وقد طحح  بمعرفرة أحرد 
   المعايير التالية للتطحيح .مدرم  الز رفة بعد االتفاق مه  الباحث عل

 4دقة الرمم        
 3دقة التلويا       
 3تنوع األلواا     

 مفردة.  31وبذلك أطبح عدد مفردا  اال تبار 
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الطورة األولية لال تبار : بعرد طرياغة مفرردا  اال تبرار ترم عرارها علر   متموعرة مرا  -*
     ار  لقياس ممتوى ال الص و وترم المحكميا المت ططيا بغرل التؤكد ما طالحية اال تب 

 تعديل مفردا  اال تبار وفق مقترحاتهم.
 
 إعداد اال تبار التحطيل  ف  اللوتو : -ص
الهد  ما اال تبار : يهرد  اال تبرار الر  قيراس تحطريل ال رالص لمفراهيم  اللوترو الرواردة  -*

 بالوحدة .
  ريقة اال تي ار  ما متعدد .مفردة مطاغة ب 11وط  اال تبار : يتكوا اال تبار ما  -*
الطورة األولية لال تبار : تم عرل اال تبار عل  متموعة م        ا  المحكميا للتؤكد ما  -*

مالمة بنال المفردا  وطالحيت  لقيراس تحطريل ال رالص  فر  اللوترو و وترم اتررال التعرديال  
 ف  اول آرال المحكميا .

 

 مقياسااالبتكار والذكاء : -ج

 التفكير االبتكارى :  مقياس -*
يوتد عدد ما اال تبارا  الت  تقيس التفكير االبتكارى ف  المراح   ر ل  التعلريم الم تلفرة و وقرد 
ا تار الباحث ا تبار تورانس للتفكي      ر  االبتكارى نظرا لطالحيت  لتميره المراحرل العمريرة 

 ما الحاانة وحت        الدراما  العليا .
تررورانس مررا أربعررة ا تبررارا  هرر  ا تبررار لفظرر  وط رر ورة  مكافسررة لرر  و وتتكرروا ا تبررارا  

يممياا با تبار التفكير االبتكارى بامت دام الكلم    ا   وا تبار األشكال ووطورة مكافسة ل  و 
 يممياا ا تبار التفكير االبتكارى  بامت دام الطور .

 وقد امت دم الباحث ا تبار األشكال الطورة أ
 

 ار :صدق االختب-*
أشار  معظم الدراما  عل  أا ا تبارا  تورانس لها طدق عل  المتتمر ه  األمريكر  و وقرد 

( بحماص الط   دق  التالزم  لال تبار و ووتد الباحااا 16قام فإاد أبوح ص وعبدهلل مليماا  
عند فحى الفروق بيا المتموع   ا   األقرل ابتكاريرة و األكارر ابتكاريرة أا قيمرة   دالرة عنرد 

لبعررد ال القررة و بعررد األطررالة  0.01فرر    ممررتوى المرونررة ودالررة عنررد ممررتوى  0.01ممررتوى 
ف  بعد التفاطيل و وعنرد حمراص معرامال  االرتبرا  بي   ر ا  األبعراد 0.61ودال ة  عند ممتوى 

 0.16لاطررالة و  0.14للمرونررة و  0.51لل القررة و  0.12األربرره و الدرتررة الكليررة وتررد أنهررا
 للتفاطيل  .

 

 ثبات اختبار تورانس للتفكير االبتكارى :-*
أابت  األبحاث الت  أتراهرا ترورانس علر  المتتمره األمريكر  اب      ر ا   ا تبرار  و فر  البيسرة 

( 11: 16المطرية توطل فإاد أبوح ص وعبدهللا مليم    اا  بامت دام  ريقة اعادة اال تبار  
للدرترة الكليرة و  0.5لاطرالة و  0.53 القرة لل 0.54ووتدا أا معامال  االرتب    ا   كان  

للمرون ر ة    0.36كما وتد أا قيم معرامال  االرتبرا  كانر  0.01هم ذوى دالل  ة  عند ممتوى 
 للتفاطيل  و كان  معامال  االرتبا  ذا  داللة احطاسية . 0.4
 

 ثبات تصحيح اختبار تورانس للتفكير االبتكارى :-*
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مرليماا الر  اا معرامال  االرتبرا  بي     ر ا  المطرحح المردرص  توطل فإاد أبوح ص وعبردهللا
لبعد  1:.0لبعد األطالة  ::.0لبعد المرون ة  و   ::.0لل القة و  6:.0وغير المدرص كان  

للدرتررة الكليررة وه رر    معررامال  ارتبررا  عاليررة وذا  داللررة احطرراسية عنررد  ::.0التفاطرريل و 
 (15: 16  0.01ممتوى 

 
ت دام ا تبار تورانس الذى أعد  عبدهللا مليم     اا  وفإاد أبوح ص ف  البحرث و بذلك يمكا ام

 الحال .
 

 :(2(اختبار الذكاء المصور ألحمد ذكى صالح 
يعتبر ا تبار الذكال المطور ما اال تبارا  الذكال الت  تطلح لموا وع  البحث الحال  حيث 

ما المابعة عشرة و كما أن  امت دم فر  أن  يمت دم ف  مرحلة عمرية تمتد ما الاامنة وحت    
 دراما  عديدة لنفس المرحل  ة  العمرية .

 : يهد  اال تبار ال  تقدير القدرة العقلي ة  العامة لدى المفحوطيا .الهدف من االختبار -*

 4طرور  يشرترك  5مإالووكل مإال يتكروا مرا  60: يتكوا اال تبار ما  وصف االختبار-*
  تل  ال امس المواوع بترتيص عشواس    منها ف  الماموا و ي

 دا ل ال مس طور ووالم لوص تحديد الشكل الم ال  بواه أى عالمة علي .

يعتبر اال تبار ما ا تبار  المررعة والقروة و فه   ر و  يت لرص المررعة    و  زمن االختبار :-*
 دقاسق . 10يتص أا يتيص المفحوى ف  زما ال يتتاوز 

 

 صدق االختبار : -*
م باعادة تقنيا هذا اال تبار عل  عينة م ا  تالميذ الطر  الاالرث 1:13ام احمد الرفاع  عام ق

االعدادى عا  ريق حماص معامرل ارتبرا  درت      ر ا   التالميرذ فر  هرذا اال تبرار بردرتاتهم 
ميد ف  كل ما ا تبار الذكال غي      ر  اللفظ   اعداد ع ي  هنا( وا تبار الذكال العال  اعداد ال

علر  الترتي  ر ص  و هرو دال  0.15و 0.11محم  د  الميد و كراا معامرل االرتبرا  فر  الحرالتيا 
 (.   401-::3: 1. 0عند ممتوى 

 والمرحلة العمرية للبحث الحال  قريبة ما المرحلة العمرية للط        الاالث االعدادى .

 ثبات االختبار : -*
التتزسرر  النطررفية وتحلي     رر ل  التبررايا وبلغرر   تررم حمرراص معررامال  ابررا  اال تبررار ب ريقترر 

 (3:: 1وه  معامال  ابا  يمك    ا  الواوق بها.  0.15و  0.15معامال  الابا  
 

 وبذلك يكوا ا تبار الذكال المطور طالحا للت بيق عل  عينة البح    ث  الحال .
 

 لتجربة االستطالعية :ا-*
 البررة مررا   20تتربررة امررت العية عل    رر    م تررم اترررال4::1م /3::1فرر  العررام الدرامرر  

  البا  مدرمة الطناعة قمم الز رفة الفرقة الاانية بهد :
 تحليل مفردا  اال تبار التحطيل  .

 تحليل مفردا  ا تبار اللوتو التحطيل .
 بحث امكانية تدريس الوحدة .
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 تحليل مفردات االختبار التحصيلى :

 االتساق الداخلى : -*
ال تبار التحطيل  وتد أا معرامال  ارتبرا  اال تبرار كان   ر   دالرة احطراسيا عنرد بعد ت بيق ا
  0.05ممتوى 

 معامالت تمييز المفردات : -*
وهر  معرامال   تمييرز مقبولرة  0.4و 0.2وقد وترد أا معرامال  تمييرز المفرردا  تترراوح بريا

 (3 ملحق رقم 

 معامالت سهولة المفردات : -*
و أم    رر ا  المفررردة رقررم  0.61و  0.4لة المفررردا  تتررراوح برريا كمررا وتررد أا معررامال  مررهو

و هر    0.15فه  عبارة عا مإال حر ممتقل وتم حمرص النمربة المسويرة  للمتومر  فوترد 31
 معامال  مهولة مقبولة . 

 ثبات االختبار : -*
برا  كراا تم اعادة ت بيق اال تبار بعد امبوعيا ما ت بيق اال تبار األول ووتد أا  معامل الا

 دالة احطراسيا (  :0.1بالمتموع الكل   31و كما وتد أا معامل ارتبا  المفردة رق   م  1:.0
 وهو معامل ابا  مرتفه .

 : صدق االختبار التحصيلى -*
امت دم الباحث  ريقة الطدق الظاهرى لال تبار بعرا  عل  متموعة م   ا  المحكمريا وقرد 

دا  علر  ط     ر دق  اال تبرار كمرا قرام الباحرث بحمراص اتفق المحكميا بعد تعديل بعل المفرر
 وهو أياا معامل طدق مرتفه . ::.0معامل الطدق الذات  لال تبار وقد وت د  

 زما اال تبار : -*
 تم تحديد زما اال تبار  كما يل  :

  31-1زما المفرا  ما 
األزمنرة شريوعا هرو   تم حماص الزما الذى امتغرقت  كل  البة فر  االتابرة ووترد أا أكا    ر ر

 دقيقة . 25هو  31دقيقة و كما وتد أا أكار األزمنة شيوع  ا  للمفردة رقم  100الزما 
 بالتال  يطبح الزما الكل  لال تبار ماعتيا و مس دقاسق.

 تحليل مفردا  ا تبار اللوتو التحطيل  :
 وقد تم ذلك وفق االترالا  التالية :

 بار :االتماق الدا ل  لمفردا  اال ت-*
وه       معامال  تمييز  0.44و  0.22تراوح  معامال  تمييز ا تبار اللوتو التحطيل  بيا

  0.14و  0.31مقبولة و كما تراوح  معامال  المهولة بيا 
 وه  أياا معامال  مهولة مقبولة.

 ابا  اال تبار :-*
ت بيق اال تبار بعرد  ولحماص معامل ابا  اال تبار التحطيل  ف  مفاهيم اللوتو اعاد الباح ث 

 وهو معامل ابا  مرتفه .     0.1:1اان  عشرة يوما ووتد أا معامل ابا  اال تبار 
تم عرل اال تبار عل  متموعة ما المحكميا وقد اتف ق  المحكموا عل   طدق اال تبار :-*

 طدق اال تبار التحطيل  بعد اترال التعديال  الت  أشاروا  اليها.
 45عررد حمرراص الررزما المنرروال   األكاررر شرريوعا( وتررد أا زمررا  اال تبررار ب زمررا اال تبررار :-*

 دقيقة .
 وبذلك يكوا اال تبار تاهزا للت بيق .
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 بحث امكانية تدريس الوحدة :

  ريقة المناقشة :
 البررة مررا مدرمررة الفنيررة بنررا  بالقنررا ر  ال يريررة ومناقشررة  20تررم ترردريس الوحرردة لعينررة مررا 
ل التعرر  علر  نق     ر ا   الطرعوبة وترم تعرديل بعرل المفراهيم ال البا  ف  كرل مفهروم بغرر

وتد  طعوبة ف  امت دام مفه     وم  توطيل العنطر بامت دام الدوال مارل توطريل العنطرر 
ا فت   رر م  عرررل ذلررك فرر  ترردول برر  بعررل العناطررر والم لرروص العناطررر األ رررى و  2ا 

ة و وقرد الحرظ الباحرث انفعرال  ال البرا  وت   م  التركيز علر  الررب  بريا الريااريا  والز رفر
 اطر ة  رمرم التوطريال  الداسريرة  -علر  الررغم مرا مرلبيتهم فر  الردروس األولر   -بالوحدة 

 للعناطر وامت دامها ف  انتاج الز ار  .
 

 طريقة المناقشة مع اللوجو :
رفررة نظرررا ألا مدرمررة الطررناعة بنررا  لرريس بهررا قمررم لاللكترونررا  ونظ رر را ألا  قمررم الز 

 الص ما مدرمة الطرناعة  11اليدرس مادة الحامص األل  فقد ا تار الباحث عينة تتك وا ما 
بنيا نظرا لتوفر معمل للكمبيوتر بالمدرمة و وقد الحظ الباحث ان فال حماس البنيا للدرامة 
بدرتة ملحوظة ووترم تردريس بعرل المفراهيم األمامي ر ة عرا لغرة اللوترو  الوحردة األولر  مرا 

( باالاررافة الرر  ترردريبا  عررا امررت دام لغررة اللوتررو فرر  الز رفررة 11اللوتررو للتميرره ( كترراص 
 (4بامت دام أشبا  األوليا   ملحق رقم 

 %  12.5وبلغ  النمبة المسوية لتحطيلهم ف  اللوتو 
 وقد كان  امتتابة ال الص مقبولة نظرا لتدت  بالنمبة لهم كما أب  دوا  اعتابهم بدقة الرموم .

 

 اه األوليات :وصف أشب
 تتكوا أشبا  األوليا  ف  متموعتيا :

 األول  وتعالا هندمة التحويال  ما انعكاس وانتقال ودوراا. -*
وقد طممها الباحث بحيث توتد أولية تمؤل ال الرص تمكرا المرتعلم م   ر ا  اد رال عردد أارالع 

ا  للشركل ليكروا شركل الشكل واحداايا  رإوم  ام يقوم المتعلم برم       م  انعكاما  ودورانر
 ز رف  .

 الاانية وتعالا انشال بعل الز ار  المقررة عل  ال الص. -*
 وتشمل رمم األشكال الهندمية المنتظمة وعمل تطميما  ز رفية.

 متغيرات البحث :-*
 المتغيرا  الممتقلة : 

  ريقة التدريس بامت دام المناقشة مه اللوتو
  ريقة التدريس بامت دام المناقشة .

 المتغيرا  التابعة :
 التحطيل .
 االبتكار

ونظرا لما اشار  الي  الدراما  المابقة ما تؤار االبتكار بالعم    ر  الزمن  والذكال فان  يترص 
 اب         العوامل التالية : -لاماا التكافإ بيا المتموعا  -
 الواه االتتماع  واالقتطادى-أ
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 العمر الزمن  -ص
 االبتكار .-ج
 ل الذكا -ل

 الوضع االجتماعى واالقتصادى:-أ
نظرا ال تيار المتموعا  األربره مرا نفرس المدينرة فانر  يمكرا اعتب   ر ار  المتموعرا  األربره 

 متقاربة ف  الممتوى االتتماع  واالقتطادى.

 العمر الزمنى :-ب
فرة و قام الباحث برطد العمر الزمن  لل رالص وال البرا  بالشرهر وامتبع    ر د  األعمرار المت ر

 وبلغ  متوم ا  أعمار ال الص ما يل  :
 

 (1تدول  
 المتوم  الحماب  ألعمار ال الص وال البا  ف  المتموعا  األربه بالشهر .

 
 الرابعة الاالاة الاانية األول   المتموع ة

 22 11 24 22 العدد

 :111.0 4:.116 116.04 116.12 المتوم 

 
  امررت دم الباحررث تحليررل التبايرر ا  باتتررا  واحررد  وللكشرر  عررا داللررة الفررروق برريا المتومرر ا

 للمتموعا  الغير متماوية وفيما يل  توايح ذلك:
 
 
 
 
 

 ( 2تدول  
 نتاسا تحليل التبايا بيا المتموعا  األربه ف  العم  ر  الزمن  . 

متموع  المطدر
 المربعا 

ممتوى    -قيمة  التبايا درتة الحرية
 الداللة

 غير دالة 0.625 14.65 3 4:.43 بيا المتموعا 

   :230.41 12 1:20.315 دا ل المتموعا 

    15 1:64.313 اإلتمال 

وما التدول يتاح عدم وتود داللة لقيمة   مما يعن  تكافإ المتموع  ا   األربه فر  العمرر 
 الزمن  .
 : الذكال

ا  ال رالص وقام الباحث بت بيق ا تبار الذكال المطور عل  المتموعا  األربه ورطرد  درتر
 وال البا  ف  هذا اال تبار و ووتد أا أا متوم ا  ال  الص  وال البا  كان  :

 (3تدول  
 المتوم  الحماب  للذكال ف  المتموعا  األربه 

 
 الرابعة الاالاة الاانية األول   المتموع ة
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 22 11 24 22 العدد

 36.:10 110.13 51.:10 5:.110 المتوم 

 

روق بريا متومر ا  ال رالص امرت دم الباحرث تحلي     ر ل  التبرايا باتترا  وللكش  عا داللة الفر
 واحد للمتموعا  الغير متماوية وتد ما يل  :

 
 ( 4تدول  

 نتاسح تحليل التبايا ف  الذكال للمتموعا  األرب     ه
 

متموع  المطدر
 المربعا 

ممتوى    -قيمة  التبايا درتة الحرية
 الداللة

 غير دالة 0.411 16.25 3 41.15 بيا المتموعا 

   34.012 12 :211 دا ل المتموعا 

    15 2131.15 اإلتمال 

 

( يتارح عردم وترود داللرة لقيمرة   ممرا يعنر  تكرافإ المتموع ر ا   األربره فر  4وما تدول 
 الذكال  .

 
 االبتكار : -ل

فكيرر االبتكرارى قام الباحث برطد درتا  المتموعا  األربره فر  ا تبرار القردرة عل     ر    الت
 الطورة أ وكان  متوم ا  درتاتهم كما يل  :

 
 
 

 (5تدول  
 

 المتوم  الحماب  لدرتا  المتموعا  األربه ف  ا تب  ار  القدرة عل  التفكير االبتكارى
  

 الرابعة الاالاة الاانية األول   المتموع ة

 22 11 24 22 العدد

 134.13 134.12 :134.2 135.05 المتوم 

  عا داللة الفروق بيا متوم ا  ال الص امت دم الباحث تحلي     ل  التبايا باتتا  واحد للكش
 للمتموعا  الغير متماوية وتد ما يل  :

 
 ( 6تدول  

 نتاسا تحليل التبايا ف  االبتكار للمتموعا  األرب    ه
متموع  المطدر

 المربعا 
ممتوى    -قيمة  التبايا درتة الحرية

 الداللة

 غير دالة 0.002 2.161 3 6.5 متموعا بيا ال

   1342.024 12 110046 دا ل المتموعا 

    15 110052.5 اإلتمال 
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( يتاح أا قيمة   غير دالة مما يعن  تكافإ المتموع     ا   األربه ف  متغير 6وما تدول  

 االبتكار.
 

 نتائج الدراسة التجريبية :
 : التحصيل

 مه اللوتو : بامت دام  ريقة المناقشة -*
 (  ووتد أا :111: 15امت دم الباحث معادلة بليك للكمص المعدل 

  1.5561نمبة الكمص المعدل = 
ممر ا  يإكرد فاعليرة الوحردة  2الر   1.2وه  نمبة مرتفعة حيث أا النمبة المقبولة تتراوح بريا 

ا األنشر ة التر  المقترحة المدرمة بامت دام  ريقة المناقشة م  ه  اللوتو . وذلرك يرتره الر  أ
درمها ال الص مرتب ة بت ططهم  لذلك تفاعل ال الص معها و كما يرته الر  أنشر ة اللوترو 

 الت  درمها  ال الص ما  الل عالم مطغر الملحفاة.  
 

 وبذلك يتحقق الفرض األول من فروض البحث.
 

 باستخدام طريقة المناقشة : -*
 : وبامت دام  معادلة بليك للكمص المعدل وتد أا

            1.5351نمبة الكمص المعدل = 
وه  نمبة مرتفعة أياا وتإكد فاعليرة تردريس الوحردة المقترحرة باملر وص  المناقشرة و ويرتره 

 ذلك أياا ال  ارتبا  األنش ة الريااية باألنش     ة  الز رفية الت  يدرمونها . 
 وبذلك يتحقق الفرل الاان  للبحث .

ا تحطيل كل ما متموعة البنيا ومتموعة البن ا   ف  التحطيل قرام وال تبار داللة الفرق بي
الباحث برطد درتا  ال رالص فر  اال تبرار التحطريل  وكر اا  متومر  درترا  المتمروعتيا 

 التتريبيتيا كما يل  :
 

 ( 1تدول  
 المتوم  الحماب  للتحطيل ف  المتموعتيا التتريبيتيا  األول  والاانية 

 
 الاانية  التقدرم  بامت دام المناقشة( لت  درم  بامت دام المناقشة واللوتو(األول   ا المتموعة

 :0:.31 611.:3 المتوم 

 

وهو ف رق  غيردال و كمرا  0.315  =  -وللكش  عا داللة الفرق بيا المتوم يا وتد قيمة 
 أا حتم التؤاير طغير .

 
م       ا  للدرامة ما البنرا  رغرم و يرتح الباحث أا المبص يرته ال  أا البنيا كانوا أقل حما

 ارتفاع متوم  درتاتهم .
 

 وبذلك يرفض الفرض الثالث للبحث .
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 االبتكار :

 بعد رطد النتاسا وتد أا متوم ا  المتموعا  األربه كان  كما يواحها  التدول التال  :
 

 ( 1تدول  
 بتكارى .متوم ا  درتا  المتموعا  األربه ف  ا تبار القدرة عل   التفكير اال

 
 الرابعة الاالاة الاانية األول   المتموع ة

 22 11 24 22 العدد

 141.55 142.13 :113.0 210.11 المتوم 

 
 -وللكش  عا داللة الفروق بيا متوم ا  ف  المتموعرا  األربره امت     ر دم  الباحرث أنوفرا 

 باتتا  للمقا ه الغير متماوية والتدول التال  يوا ح  النتاسا :
 

 ( :تدول رقم  
 نتاسح تحليل التبايا بيا المتموعا  األربه ف       درتا  القدرة عل  التفكير االبتكارى.

 
متموع  المطدر

 المربعا 
ممتوى    -قيمة  التبايا درتة الحرية

 الداللة

 0.001 11.266 22502.340 3 61501.00 بيا المتموعا 

   1303.256 12 106161.00 دا ل المتموعا 

    15 114314.00 إلتمال ا

 

  بعدالتؤكررد  مررا طررالحية  -وللبحررث عررا مكرراا وتررود هررذ  الفررروق امررت دم الباحررث ا تبررار
  وفيمرا  يلر  تردول يوارح قيمرة   -درتا  المتموعا  األربه  للمعالترة بامرت دام ا تبرار

 (.523-4:1: 31وممتوى داللتها وحتم التؤاير  
 

 ( 10تدول رقم  
داللتها وحتم التؤاير بي    ا المتموعا  األربه ف  ا تبار القدرة عل    وممتوى  -قيمة 

 التفكير االبتكارى
 الااب ة الاانية الااب ة األول  التتريبية الاانية التتريبية األول   المتموعة 

 3.605 3.452 1.124 ---------- التتريبية األول 

 0.001 0.002 0.01 ---------- ممتوى الداللة

 كبير كبير متوم  ---------- التؤاير حتم

 6.111 6.402 ---------- ---------- التتريبية الاانية

 0.001 0.0001 ---------- ---------- ممتوى الداللة

 كبير كبير ---------- ---------- حتم التؤاير

 

موعررة ( يتارح وترود فرروق دالرة احطراسيا بريا متومر   درت ر ا   المت10مرا التردول   -*
التتريبية األول  والمتموعة الاراب ة األولر  فر  ا تب     ر ار  القردرة علر  التفكيرر االبتكرارى 

 0.001لتورنس  الطورة أ( عند ممتوى 
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 وبذلك يتم قبول الفرل الرابه للبحث.

وهذا يرته ال  أار الوحدة بعد تدريمها ب ريقة المناقشة مه اللوت  و  قد ماعد  علر  حردوث 
 قدرة االبتكارية وتفطيال  هذا النمو تتاح  ما التدول التال  :نمو ف  ال

 
 ( 11تدول رقم  

متوم ا  كل ما المتموعة التتريبية األول         والااب ة األول  ف  أبعاد التفكير 
 االبتكارى .

 المتموعة
 المتوم 

 الرابعة الاالاة الاانية األول  

 444.:1 12.133 23.556 34.333 التتريبية األول 

 60.16 55:.:3 13.121 25.16 الااب ة األول 

 
  -وللكش  عا داللة الفروق بيا المتوم ا  ف  أبعاد التفكير االبتك   ارى  بامت دام ا تبرار 

  وممرتوى تؤايرهر ا  وحترم الترؤاير بريا المتموعرة التتريبيرة  -و التدول التال  يواح قيمة 
 األول  والااب ة األول         :

 
 
 
 
 
 

 ( 12تدول رقم  
  وممتوى داللتها بيا مكونا  التفكي     ر  االبتكارى بيا المتموعة التتريبية األول  -قيمة 

 والمتموعة الااب ة األول     
  األول              التتريبي           ة المتموع        ة  

 التفاطيل األطالة المرونة ال القة  

 ال القة المتموعة
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

 
4.221 
0.0001 
 كبير

   

 المرونة الااب ة
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

  
5.111 
0.001 
 كبير

  

 األطالة األول 
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

   
6.215 
0.001 
 كبير

 

 التفاطيل 
   -قيمة 

 ممتوى الداللة

    
3.32: 
0.002 
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 كبير حتم التؤاير

 

( يظهررر وتررود داللررة فرر  بعررد ال القررة والمرونررة واألطررالة هررذا  يرترره الرر   12والترردول   
األنش ة الت  درموها ف  الوحدة ويظهر أار كبير ل ريق     ة  المناقشة مه اللوتو وهذا يرتره 
الرر  أا  ريقررة المناقشررة المدعوم    رر ة  برراللوتو قررد مرراعد  علرر  نموالقرردرة االبتكاريررة لرردى 
ال الص و كم     ا أا  أوليا  اللوتو بما تت لب  مرا التركيرز والتطرحيح والتفكيرر قرد ماع ر د   

 أياا ف  حدوث ذلك النمو . 
( يتارح وترود فرروق دالرة احطراسيا بريا متومر   درترا   المتموعرة  10ما التدول    -*

التفكيررر االبتكررارى  التتريبيررة الاانيررة و المتموعررة الارراب ة الاانيررة فرر  ا تبرر ار  القرردرة علرر 
  0.001لتورنس  الطورة أ( عند ممتوى 

 
 وبذلك يتم قبول الفرل ال امس للبحث .

وهذا يرته ال  أارر الوحردة بعرد تدريمرها ب ريقرة المناقشرة حي    ر ث أا  ريااريا  الوحردة قرد 
 ماعد  عل  حدوث نمو ف  القدرة االبتكاريةوالت دول  التال  يواح تفطيال  ذلك النمو :

 
 (13تدول رقم  

متوم ا  كل ما المتموعة التتريبية الااني     ة  والمتموعة الااب ة الاانية ف  أبعاد  
 التفكير االبتكارى .

 المتموعة
 المتوم 

 التفاطيل األطالة المرونة ال القة

 :64.40 61.164 22.500 34.311 التتريبية الاانية

 60.133 41.2:2 15.161 25.250 الااب ة الاانية

  -وللكش  عا داللة الفروق بيا المتوم ا  ف  أبعاد التفكير االبتك   ارى  بامت دام ا تبرار 
  وممرتوى تؤايرهر ا  وحترم الترؤاير بريا المتموعرة التتريبيرة  -و التدول التال  يواح قيمة 

 األول  والاانية : 
 

 ( 14تدول رقم  
التفكير االبتكارى بيا كل ما المتموعة   وممتوى داللتها وحتم التؤاير بيا مكونا  -قيمة  

 التتريبية الاانية والمتموع ة  الااب ة الاانية .
 

  الااني              ة التتريبي           ة المتموع        ة  

 التفاطيل األطالة المرونة ال القة  

 ال القة المتموعة
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

 
4.511 
0.0002 

 يركب

   

 المرونة الااب ة
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

  
3.:12 
0.001 
 كبير

  

 األطالة الااني    ة
   -قيمة 

   
4.051 
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 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

0.001 
 كبير

 التفاطيل 
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

    
0.661 
 غير دالة
 طغير

 
ة فرر  بعررد ال القررة والمرونررة واألطررالة هررذا  يرترره الرر  ( يظهررر وتررود داللرر14والترردول   

األنش ة الت  درموها ف  الوحدة أما عدم داللرة بعرد التفاطير ل  فقرد يعرود الر  أا ال رالص فر  
 المتموعتيا يدرموا مواد مال الرم       م  الهندم  تركز عل  دقة تفاطيل الرمم .

 
للفرق بيا متومر   ك ر ل  مرا المتموعرة ( يتاح عدم وتود داللة  10وما التدول رقم   -*

لرذلك ترال  0.05فهو يقترص ما  0.01التتريبية األول  والمتموعة التتريبية الاانية و ولكن   
 حتم التؤاير متوم  . وهو يواح أا ر  أشبا  أوليا  اللوتو واللوتو المتوم  عل  االبتكار.

 

 وبذلك يتم رفض الفرض السادس للبحث 
 

ال الص البنيا كانوا أقل حماما للدرامة ما البن ا  و  وللبحث عا األارر فر   ويرى الباحث أا
أبعاد ا تبار القدرة عل  التفكير االبتك    ارى و  وحت  يتاح تفطيال  ذلك األار المتوم  قام 
الباحث برطد متوم ا  درت ا   المتموعرة التتريبيرة األولر  والمتموعرة التتريبيرة الاانيرة 

 كما يل  :
 

 (15ول رقم  تد
متوم ا  كل ما المتموعة التتريبيةاألول   والمتموعةالتتريبية الاانية ف  مكونا  التفكير  

 االبتكارى .
 المتموعة

 المتوم 
 التفاطيل األطالة المرونة ال القة

 444.:1 12.133 23.556 34.333 التتريبيةاألول 

 :64.40 61.164 22.500 34.311 التتريبية الاانية

 
  -لكش  عا داللة الفروق بيا المتوم ا  ف  أبعاد التفكير االبتك   ارى  بامت دام ا تبرار ول

  وممرتوى تؤايرهر ا  وحترم الترؤاير بريا المتموعرة التتريبيرة  -و التدول التال  يواح قيمة 
 األول  والاانية : 

 ( 16تدول رقم  
 كونا  التفكير االبتكارى   وممتوى داللتها بيا المتموعتيا  التتريبيتيا ف  م-قيمة

 
  األول               التتريبي           ة المتموع        ة  

 التفاطيل األطالة المرونة ال القة  

 ال القة المتموعة
   -قيمة 

 ممتوى الداللة

 
0.001 
 غيردالة
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 طغير حتم التؤاير

 المرونة التتريبية
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

  
0.441 
 غير دالة
 طغير

  

 األطالة الااني    ة
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

   
1.644 
 غيردالة
 متوم 

 

 التفاطيل 
   -قيمة 

 ممتوى الداللة
 حتم التؤاير

    
2.202 
0.02 
 متوم 

 
( يتاح أا تؤاير  ريقة اللوترو مره المناقش     ر ة  بالمقارنرة مره  ريقرة 16وما التدول رقم  

لمناقشة ل  تؤاير متوم  عل  األطالة علر  الرغر م  مرا عردم داللرة الفررق و ولكرا الفررق دال ا
و  وهذا يرته ال  أا  بيعة أوليرا  0.02ف  بعد التفاطيل وه    و دال  احطاسيا عند ممتوى 

اللوتو تعل  ما ال الص يركزوا عل      تفاطيل مايرمموا وذلرك يتفرق مره  بيعرة تطرميم 
 األوليا  .وتطحيح تلك 

 

 العالقة بين التحصيل واالبتكار :-*
 واالبتكار : ة  العالقة بين التحصيل فى الوحدة المدرسة بطريقة اللوجو والمناقش

قام الباحث بحماص معامل االرتبا  بيا درتا  ال رالص فر  المتموع     ر ة  التتريبيرة األولر  
بامررت دام معادلررة بيرمرروا وتبرريا أا   ودرترراتهم فرر  ا تبررار القرردرة علرر  التفكيررر االبتك رر ارى

  0.025وهو معام  ل  ارتبا  دال عند ممتوى  0.466معامل ارتبا  = 
وهررذا يعنرر  وتررود ارتبررا  دال موتررص برريا درتررا  ال ررالص فرر  ا تبررار القرر درة  االبتكاريررة 

 وا تبار الرياايا  التحطيل  .
 

 وبذلك يتحقق الفرض السابع  للبحث .
 

 يل فى الوحدة المدرسة بطريقة والمناقش ة واالبتكار :العالقة بين التحص
قام الباحث بحماص معامل االرتبا  بيا درترا  ال رالص فر  المتموع     ر ة  التتريبيرة الاانيرة 
ودرتاتهم ف  ا تبار القدرة عل  التفكير االبتكارى  بامت دام معادلة بيرموا وتبيا أا معامرل 

    0.05با  دال عند ممتوىوهو معام ل  ارت 0.316االرتبا  = 

 وبذلك يتحقق الفرض الثامن للبحث .
 

 العالقة بين التحصيل فى اللوجو واالبتكار :
وقام الباحث بحماص معامل االرتبرا  بريا درترا  ال رالص فر  ا تب      ر ار اللوترو التحطريل  

نرد ممرتوى ووت ر د أا  معامرل االرتبرا  دال ع 0.434واالبتكار ووتد أا معامل االرتبرا  = 
و وهرررذا يعنررر  وترررود ارتبرررا  دال موترررص بررريا درترررا  ال رررالص فررر  ا تبرررار القررر درة   0.05

 االبتكارية وا تبار اللوتو التحطيل  .
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 وبذلك يتحقق الفرض التاسع للبحث .

 

 العالقة بين التحصيل فى اللوجو والتحصيل فى رياضيات الوحدة :
يا تحطيل ال رالص ف     ر    اللوترو وتحطريلهم كما قام الباحث بحماص قيمة معلمل االرتبا  ب
وهررذا يعنرر  0.001وه رر و دال  عنررد ممررتوى 0.1فرر  الرياارريا  ووتررد أا معامررل االرتبررا  

وتود عالقة ارتبا ية موتبة بيا التحطيل ف   اللوتو وبريا التحطريل فر  ريااريا  الوحردة 
 المقترحة.

 

 وبذلك يتحقق الفرض العاشر للبحث.

 
 عا رياايا  الوحدة: ان باعا  ال الص

 لص الباحث ما ال الص ف  المتموعتيا التترريبيتيا بابردال رأيهرم فيمرا  درمرو  بعرد االنتهرال 
 ما التدريس و وبتحليل ماموا كتابا  ال الص تبيا  ما يل  :

% ما  الص المتموعتيا التتريبيتيا أا رياايا  الوحدة تماعدهم علر  ت روير 15ذكر  -*
 تازها بدقة وه  مفيدة تدا لقمم الز رفة.    الرموم الفنية وان

% ما  الص المتموعتيا التتريبيتيا أا رياايا  الوحدة المقترحة تماعد عل   40ذكر  -*
 االبتكار ف  الرموم.

% ما  الص المتموعتيا التتريبيتيا أا رياايا  الوحدة تمدهم باألمس العلميرة 15ذكر  -*
 لتفيذ التطميما  الفنية.

 % ما  الص المتموعتيا التتريبيتا أا الرياايا  تماعد تفتح الذها . 20أبدى -*
% مرررا  رررالص المتمررروعتيا التترررريبيتيا أنررر  يمكرررا امرررت دام الريااررريا  فررر   10ذكرررر  -*

 الت ططا  األ رى .
 

 مناقشة نتائج البحث :
 مررا واقرره البيانررا  وفرر  اررول المعالتررا  االحطرراسية وفرر  حرردود عينررة البحررث ينرراق  الباحررث

 النتاسا كما يل  :
فقرد ظهررر  فاعليررة ترردريس الوحرردة المقترحررة فرر  رياارريا  الرمررم الفنرر  ب ريقترر  : المناقشررة 
والمناقشة مه اللوتو وعالم مطغر الملحفاة وذلك يرتره الر  إرتبرا  المحتروى العلمر  للوحردة 

نش ة الت  بما يدرم  ال الص وال البا  بت ططهم ف  شعبة الز رفة وال بيعة اإلكتشافية لا
ينفذوها و واإلاارة الت  المطاحبة لتنفيذ تلك األنشظة نظرا ألنهم ينفذوا قواعد رياارية معينرة 

 ويكتشفوا ف  النهاية أنها رموم ز رفية.
وقد أشار  النتاسا ال  اع  تؤاير اللوتو وعالم مطرغر المرلحفاة علقوالتحطريل و فقرد يكروا 

بنرا  و وارع   لفيرتهم برالكمبيوتر و وهرذ  النتيترة المبص أا ال الص كانوا أقرل حمامرا مرا ال
م وت تلرر  مرره درامررة مررالم 1:16( وعمررا  30م  1:16تتفررق مرره نتيتررة درامررت  دالترروا 

( و وقررد يرترره ذلررك الرر  أا درامررة مررالم درمرر  أاررر كررل مررا لغررة البيمررك ولغررة 55م  1:16
لوتو وعالم مطغر المرلحفاة اللوتو لفترة زمنية أكبر ما الفترة الزمنية الت  درم  فيها لغة ال

ف  البحث الحال  ورغم أا درامة مالم أظهر  نتاسا إيتابية فر  القيراس والهندمرة ولرم تظهرر 
نتاسا إيتابية ف  العالقا  والعالقا  و كما ت تلر  الدرامرة الحاليرة مره درامرة شرعباا حمرادى 
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عرررام حيرررث تتمتررره (  و كمرررا أا كرررال الدرامرررتيا  بقترررا علررر  عينرررة مرررا التعلررريم ال11م  3::1
 الرياايا  بنفس أهمية باق  المواد .

وتررود تررؤاير لترردريس الوحرردة بررال ريقتيا علرر  االبتكررار و وهررذا قررد يعررود الرر  التررو التتريبرر  
والحرية ف  التنفيذ وارتبا  محتوى الوحدة بت طى العينة ومنامبتها لهم و وهذ  النتيتة تتفق 

( و وامامة عبد 44م  1:11( و ومحمود منم  :م   1:11مه  ما توطل إلي  مام  أبو بي  
 ( .3م  :1:1العظيم 

 
كمرا أظهرر  النترراسا وترود عالقررة ارتبا يرة موتبررة بريا التحطرريل فر  اللوتررو والتحطريل فرر  

( وشرعباا حمرادى 55م  1:16رياايا  الوحدة و وهذ  النتيتة تتفرق مره نتيترة درامرة مرالم 
ا و اذ أا درامة دالتروا قارنر  بريا امرتراتيتية ( وت تل  مه نتيتة درامة دالتو11م  3::1

حل المشكال  بامت دام برناما كمبيوترى موت  لحل المشكال  و بينما اللوتو تركز تطرحيح 
 البرناما والتفكير ف    وا  بنال البرناما .

 
كما تدل النتاسا عل  وتود عالقرة ارتبا يرة موتبرة بريا التحطريل فر  اللوترو واالبتكرار وهرذ  

( و 45م   1:14تررة قررد ترترره الرر  أاررر اللوتررو علرر  االبتكررار كمررا أشررار  درامررة رايمررر التي
 ( . 21م  1:15كليمن 

 ملخص نتائج البحث :-*
 ريقرة المناقشررة مرره اللوتررو فعالررة فرر  ترردريس الوحرردة المقترحررة ف رر    رياارريا  الز رفررة  -*

 وه  نمبة مقبولة. 1.5561حيث بلغ  نمبة الفاعلية حمص معادلة بليك للكم    ص  المعدل 
 ريقة المناقشة فعالة ف  تدريس الوحدة المقترحة فر  ريااي   ر ا   الز رفرة  حيرث بلغر   -*

 وه     نمبة أياا مقبولة . 1.5352نمبة الكمص المعدل حمص معادلة بليك 
توتررد فررروق برريا متومرر   درتررا  المتموعررة التتريبيررة األولرر  والمتموعررة  التتريبيررة  -*

فرر  ا تبررار القرردرة علرر  التفكيررر االبتكررارى غيررر دال  احطرراسيا ولكنرر  دال عنررد ممررتوى  الاانيررة
 ف  بعد التفاطيل . 0.02

الفرق بيا متوم   درتا  ال الص ف  المتموعة التتريبية األول   والمتموعة الاراب ة  -*
 ف  ا تب  ار تورنس للتفكير االبتكارى . 0.0001األول  دال احطاسيا عند ممتوى 

الفرق بيا متوم   درتا  المتموعة التتريبية الاانية والمتموع  ة  الاراب ة الاانيرة دال  -*
 0.002احطاسيا عند ممتوى 

ودتود عالقة ارتبا ية موتبة بيا التحطيل ف  الرياايا  والقدرة عل   التفكير االبتكارى -*
. 
 عل   التفكير االبتكارى.توتد عالقة ارتبا ية موتبة بيا تحطيل ال الص للوتو والقدرة  -*

 *توصيات البحث :
ارورة االهتمام بتقديم الرياايا  الت  ت دم الت طى لما لذلك مر ا  أارر علر  التحطريل -1

 و االبتكار .
 تدريص معلم  الرياايا  والز رفة عل  وماسل تنمية القدرة عل    التفكير االبتكارى .-2
 بتكارى لدى ال الص .ارورة االهتمام بتقويم أملوص التفكير اال-3
 ارورة تدريس مقرر للرياايا  الت ططية لمدرم  الز رفة.-4
 ارورة تدريس الكمبيوتر بطفة عامة واللوتو بطفة  اطة ل الص شعب ة  الز رفة .-5
 ارورة أا يكوا اعداد معلم الز رفة دا ل كليا  التربية نظرالتبايا مإهالتهم العلمية .-6
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 إدى ال  عدم تحمس  الص التعليم الطناع        للدرامة .درامة األمباص الت  ت-1
 

 دراسات مقترحة :-*
 اعداد مقرر ف  رياايا  الت طى لمدرم  الز رفة أانال ال دمة.-1
 درامة اتتاها  ال الص وال البا  نحو الوحدة الحالية.-2
 يم الطناع  .درامة الفروق بيا التنميا وعالقت  بالتحطيل واالبتكار لدى   الص  التعل-3
 اعداد مقرر ف  رياايا  الت طى ل الص شعبة النميا .-4
اعادة درامة تؤاير تدريس الوحدة المقترحة ف  البحث الحال  بامت دام  ريقة المناقشرة مره  -5

 اللوتو وعالم مطغر الملحفاة عل  التحطيل واالبتكار مه توفير فترة تدريص أ ول .
 

 

 

 

 

 المراجع :
 :المراجع العربية

احمررررررررد الرفرررررررراع  غنرررررررريم ووأاررررررررر التغذيررررررررة الرتعيررررررررة الفوريررررررررة علرررررررر  طرررررررردق                                               -1
وابررا  اال تبررارا  العقليررة ذا  اال تيررار مررا متعررددوو رمررالة ماتمررتير غيررر منشررورة و كليررة                                             

 م.1:13و التربية و تامعة الزقازيق 
أحمررد ذكرر  طررالح و كرامررة تعليمررا  ا تبررار الررذكال المطررور و القرراهرة  و مكتبررة النهاررة -2

 م.1:11المطرية و 
امرررررررررررامة عبرررررررررررد العظررررررررررريم محمرررررررررررد ووامرررررررررررتراتيتية مقترحرررررررررررة فررررررررررر  تررررررررررردريس                                           -3

مرا التعلريم األمامر وو رمرالة                                          الرياايا  لتنمية التفكير االبتكارى لدى  الص الط  المرادس 
 م:1:1ماتمتيرغير منشورة و كلية التربية و تامعةالزقازيق فرع بنها و 

                      لطرررررناعة الز رفرررررة واالعرررررالا الرمرررررم الفنررررر حامرررررد تررررراد محمرررررد تررررراد وأ رررررراا و  -4
 م.3::1زارةالتربية والتعليم و القاهرة و و و والتنميق  الديكور(  للط  الاان 

حمررررررا مررررررالمة علرررررر  حمررررررا وواعررررررداد برنرررررراما لترررررردريس لغررررررة اللوتررررررو لمدرمرررررر                                          -5
الحامررص اطلرر  و البهررم فرر  الطرر  األول الاان  رر وى ودرامررة العالقررة برريا مفرراهيم ومهررارا  

و كلية  المتلة التربوية البهم ف  نف    س البرناما و و  ه     إالل  المدرميا ومفاهيم ومهارا 
 254-223م و ى ى. 2::1التربية  بموهاج و العدد المابه و التزل األول و يناير 

معالترا  عنرد تالميرذ المرحلرة  -حميا حما  احوا و ودرامة تتريبيرة ألارر االمرتعدادا  -6
تمررررتير غيررررر منشررررورة و كليررررة                                         الاانويررررة فرررر  تحطرررريلهم لمررررادة  الرياارررريا وو رمررررالة ما

 م1:13التربية تامعة عيا شمسو 
                      الز رفرررررة الرمرررررم الفنررررر  للطررررر  الاالرررررث طرررررناعةمرررررام  رزق بشررررراى وأ رررررروا و  -1

 م .3::1و وزارة التربية والتعليم و القاهرة و واالعالا والتنميق  الديكور( 
                      الرمرررررررم الفنررررررر  لطرررررررناعة الز رفرررررررة والتنمررررررريق  الرررررررديكور(  رزق بشررررررراى و مرررررررام-1

 م.3::1و القاهرة و وزارة التربيةوالتعليم و  للط  األول
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مام  محمود أبو بي  و ودرامة مقارنة ألار منهت  الرياايا                      الم ورة  -:
رى  للط  األول الاانوى و و رمالة ماتمتير غير  منشورة والتقليدية ف  تنمية التفكير االبتكا

 م1:11و كلية التربية و تامعة المنطورة و 
 م.1:15و عالم الكتصو بحوث نفمية وتربويةوالقاهرة ميد  يرهللا وآ روا و -10
         حمررررررا مررررررالمة علرررررر  حمررررررا وواعررررررداد برنرررررراما لترررررردريس لغررررررة اللوتررررررو لمدرمرررررر                                 -5

الحامررص اطلرر  و البهررم فرر  الطرر  األول الاان  رر وى ودرامررة العالقررة برريا مفرراهيم ومهررارا  
و كلية  المتلة التربويةه     إالل  المدرميا ومفاهيم ومهارا   البهم ف  نف    س البرناما و و 

 254-223م و ى ى. 2::1التربية  بموهاج و العدد المابه و التزل األول و يناير 
 
شرررررررعباا أبوحمرررررررادى محمدووتررررررردريس برنررررررراما بلغرررررررة لوترررررررو لتالميرررررررذ الط   ررررررر                                            -11

الرابه االبتداس  ودرامة أار  عل  ممتويا  فاا هايل للتفكير الهندم  واالتتا  نحو الكمبيروتر 
 م.3::1ة أميو  و لديهم و رمالة دكتورا  و غير منشورة و كلي ة التربية بموهاج وتامع

                        األمررررررراليص االحطررررررراسية االمرررررررتداللية البارامتريرررررررةطرررررررالح الرررررررديا محمرررررررودعالم و  -12
و ال بعرررة األولررر  والقررراهرة                       والالبارامتريرررة فررر  تحليرررل بيانرررا  البحررروث النفمرررية والتربويرررة 

 م3::1و دار الفكر العرب  و 
                      ا تبررررررررررارا  تررررررررررورانس للتفكي     رررررررررر راا وفررررررررررإاد أبوح ررررررررررص و عبرررررررررردهللا مررررررررررليم -13

 م1:13و مكتبة األنتلو المطريةو القاهرة و االبتكارى مقدمة نظرية
                رر و ا تبررارا  تررورانس للتفكيررر االبتكررارى و كرامررة  تعليمررا  و القرراهرة و مكتبررة -14

 م.:1:1األنتلو المطرية و 
                                         تررررررارو التررررررذوق الفنقللطرررررر  األول الاررررررانوىح النترررررردى و أ ررررررروا و عمررررررر طررررررال-15

 م3::1و وزارة التربية والتعليم و القاهرة و  شعبة الز رفة
فررررررررإاد أبوح ررررررررص وعبرررررررردهللا مررررررررليماا و تقنرررررررريا ا تبررررررررارا  تررررررررورانس للتفكيررررررررر                       -16

و الترزل                       بحروث فر  تقنريا اال تبرارا  النفمرية ة المطررية  الطرورة أ( و االبتكارى علر  البيسر
 52-1م و طى 1:11األول و تحرير : فإاد أبوح ص و القاهرة مكتبة األنتلوالمطرية و

         فرررررروزى  رررررر  ابراهيمودرامررررررة تتريبيررررررة لمقرررررررر مقترررررررح فرررررر  متررررررال الكمبيرررررروتر                                -11
                                         الكتراص المرنوى فر  التربيرة وعلرمالتعليم  بتامعة أم القرى و تحرير : معيد  امماعيل عل  و 

 .146-16و ى  15و المتلد النفس 
 م5::1و 2000و بنها و مكتبة شباص  اللوتو للتميهمحمود ابراهيم بدر و  -11
                                               ال ررررررررررق ال اطرررررررررة لتررررررررردريس الريااررررررررريا  لررررررررردورولررررررررريم عبيرررررررررد وأ رررررررررروا و -:1

 م1:13والقاهرة و وزارة التربية والتعليم و المعلميا والمعلما  
و دار                        تربويررررررررا  الرياارررررررريا ولرررررررريم عبيررررررررد ومحمررررررررد المفترررررررر  ومررررررررمير ايليررررررررا و  -20

 م.1:11و القاهرةو أمامة لل به و ال بعة األول 
ميد محمد ال واص و ت روير قردرا  التفكيرر االبتكرارى مرا الطر  الاالرث  االبترداس  حتر  -42

الط  ال امس االبترداس  لردى عينرة مرا تالميرذ مدينرة  االمركندرية و الكتراص المرنوى فر  علرم 
األنتلررو   الررنفس و التمعيررة المطرررية  للدرامررا  النفمررية و المتلررد ال ررامس و القرراهرة و مكتبررة

 م1986المطرية و 
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 (1ملحق رقم  
 تحليل محتوى مقررا  الرمم الفن  للطفو  الاالث

 وتحديد مت لباتها الريااية
 متطلبه الرياضي  موضوع الرسم الفني 

الباص األول : التدريص عل  رمم وابتكار األشكال النتميرة 
 لز رفة الم وح  الممتدة.

 

  األ باق النتمية:

 حدت  األمامية المالث المتماو ال بق النتم  الذ  و-1
 األاالع                 

دوراا مالررث متمرراو  األاررالع حررول مركررز  بزاويررة  -1

 درتة 60

 توطيل الرإوس المتقابلة. -  

تشرركيل الشرركل المدامرر  دا ررل داسرررة بامررت دام مالارريا -2
 متدا ليا                

 6 التوطررريل الرررداسر  لعناطرررر الحمررراص ذو المقيررراس-2 
 وعملية التمه    

تشكيل ما المالاا  المتدا لة  نحو المركز دا رل داسررة -3
 تحتوى الشكل المدام 

   التطغير و وما ورد ف  ص3 

التشرررركيل بامررررت دام المالاررررا  المتدا لررررة ذوى الزوايررررا -4
 المتماوية للوطول للشكل  النتم       

  ررواى المالررث المتمرراو  األاررالع الرردوراا بزوايررة -4 

 تنطي  -حول مركز و المالث المتماو  األاالع 60

  واى المدام  المنتظم . -الق عة الممتقيمة  

   الداسرة التوطيل الداسر   لعناطر الحماص ذو المقياس 5 أشكال م تلفة لتشكيل  بق  نتم  . -5

ال بق النتم  امران  األارالع  الرذ  وحدتر  األمامرية -6
 مربه

 ربه بزاويةدوراا الم -المربه -6

 حول مركز  و توطيل األق ار  45 

وعمليرة  8التوطيل الداسر  لعناطر الحماص ذو المقيراس   
 التكبير -االنتقال  الترطيه(  -التمه

و  5التوطرريل الررداسر  لعناطررر الحمرراص ذو المقيرراس  -7 تشكيل  بق نتم  وحدت   األمامية  مام  منتظم           -1
 عملية التمه 

 ر ال مام  المتظم و الداسرةأق ا 

 10التوطرررريل الررررداسرى لعناطررررر الحمرررراص ذو المقيرررراس  
 وعملية التمه

 بامت دام  واى  -الترطيه  

 التوطيل الداسرى لعناطر الحماص-8 ( : تشكيل  بق نتم  ذا أتان  عشرة اله .7البند  -1

 وعملية التمه 12ذو المقياس  

 الدوراا  -االنتقال  

 التوطيل الداسر  لعناطر الحماص-9 ال بق النتم  ذا المتة عشرة العاتشكيل  -:

 الترطيه باالنتقال -و عملية التمه  16ذو المقياس  

 20التوطرريل الررداسر  لعناطررر الحمرراص ذا المقيرراس  -10 تشكيل  بق نتم  ذا  عشروا العا -10
 وعملية التمه

  ا الباص الاان  : دراما   بيعية لل يور و الحيوان

الباص الاالرث : تحروير الوحردا  المرابق درامرتها  تحرويرا 
 ز رفيا 
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 متطلبه الرياضي  موضوع الرسم الفني 
يقتطرررر هنرررا بعررررل المواررروعا  التررر  ت لرررص درامرررة 

 الرياايا  .
 

شكل ما أشركال التحروير الز رفر  ل راسر واالمرتفادة -11
 ب  ف  حشوا 

 تقال .     التماال باالنعكاس و التماال باالن -11

تحوير شكل ز رف  ل راسر فر  واره ال يرراا علر  -12
 شكل تكرار  مركز  متشعص.

 التماال باالنعكاس و والدوراا  واالنتقال -21

تحوير ز رف  يعتمد عل  التحليل والتبمي  لش طية -13
العنطر فر  الحركرة والواره مره االمرتفادة مرا العناطرر 

 النباتية المتردة الحكام التطميم .

 (2ما ورد ف    -13

االمررتفادة مررا العنطررر المحررور فرر  وارره تكرررار  -14
 لز رفة األفاريز واألم ح الشري ية.

 التماال باالنتقال و التماال   باالنعكاس. -14

حشرروا  داسريررة مررا ال يررور المحررور  والمتررردة مرره -15
 عناطر ما بيستها ال بيعية.

 االنعكاس و الدوراا و الداسرة-51

ا داسررر  مررا االارررة  يررور فرر  وارره  يرررراا تكرروي-16
محررور  ويكمررل التطررميم متموعررة مررا الزهررور لز رفررة 

 الم وح الداسرية

 التماال بالدوراا   -61

تشررركيل مرررا ال يرررور مررره الزهرررور علررر  هيسرررة داسررررة -11
 ويمتفاد ب  ف  ز رفة األم ح الداسرية .  

 التماال بالدوراا -71

 يرررراا مررره  تكررويا داسرررر  مرررا  ررراسريا فررر  واررره-11
متموعرررة مرررا  الزهرررور لز رفرررة الحشررروا   والمررر وح 

 الداسرية متؤارة بالفا الطين  القديم .

 التماال بالدوراا -81

برفاا  شب  مرا ارالث دلر  مز رفرة بمتموعرة مرا -:1
 ال يور

مقيراس  -مقياس الرمم و التماال  باالنعكاس و التكبيرر -91

 10 - 1الرمم  

البشررارو  فرر  وارره  تطررميم ز رفرر  ألحررد  يررور-20
 متماال     

 مقياس الرمم التماال باالنعكاس و التكبير -20

تحرروير وتبمرري  الحيررواا  لز رفررة البال ررا  المربعررة -21
 والحشوا  الداسرية واإل ارا   والحشوا  التدرانية.     

 التماال باالنتقال و الدوراا  -21 

  تكررويا متمااررل مررا الحيررواا علرر  الرردل  والحشرروا-22
 الزتاتية

 التماال باالنعكاس -22

  الباص الرابه: التومه ف  درامة العناطر التاري ية. 

 التماال باالنتقال والدوراا و الترطيه و الحلزونا  -23 الز ار  الفرعونية  -23

شكل لت ويه وتحوير زهررة اللروتس لز رفرة المر وح 24
 الشري ية الممتدة.

 كاس التماال باالنتقال و االنع -24

النمر المتنح وزهور اللوتس  ما الز ار  الرمزية -25
 والنباتا  المطرية القديمة

 التماال باالنعكاس  -25 

تطررميم رمررز  دينرر  يماررل مركررص تنرراسز  تحمررل  -26
قرديا يتتهاا  ف  واه تعبد ال  التعرراا المقردس الرذ  

 يمتقبل الشمس . 

 التماال باالنعكاس -26 

الزهور والنباتا  الطحراوية الت  أشكال ز رفة ما -21
 تل العمارنة.   -تنب  ف  الرمال 

 التماال باالنعكاس  -21

بعرل األشرر ة واألفراريز التر  تمارل زهرور اللرروتس -21
وبرعمهررا  والروزيتررا وبعررل نباتررا  البررردى  والروزيتررا 

 وبعل نباتا  البرد     

 التماال بالدوراا و االنعكاس  واالنتقال -21
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 متطلبه الرياضي  الرسم الفني  موضوع
متموعة ما األ رر ز ارفهرا  مرا التحليرل والتحروير -:2

لزهرة اللوتس والبرد  متبادلتاا مره برعمهمرا علر  هيسرة 
 تكرارية.

 التماال باالنعكاس واالنتقال -:2

 التماال باالنعكاس واالنتقال -30 ز رفة عل  مق  المقابر أزهار البردى والنيلوفر  -30

 التماال باالنعكاس -31 حشوة  راز مطرى ممتحدث -31

 التماال باالنعكاس واالنتقال  -32 إ ار ما ز ار  التوريقا  العربية اإلمالمية   -32

إفريررز ز رفرر  بوحرردة نباتيررة مررا العطررر ال ولررون  -33
 بمطر   

 النماذج -33

 ماذج الن -34  أ ر ما ز ار  التوريقاتما أحد المماتد المملوكية -34

 النماذج  -35  ز ار  نباتية فارمية     -35

الغررال  ال ررارت  للقرررآا  الكررريم مز ررر  ب بررق  -36
نتمرر  مشررره ذو أتانررر  عشرررر اررلعا مررره ز رررار  نباتيرررة 

 وهندمية   

 . 12النماذج و الحماص ذو المقياس   -36 

 بقرراا نتميرريا ذو عشررريا اررلعا وذو اانرر  عشرررة -31
 العا.  

  12و  20لمقياس الحماص ذو ا -31

أشر ة و أفاريز إمالم  هند  و إمالم  مراكشر  و -31
 إمالم  ترك 

 6و  8و  4النماذج و الحماص ذو المقياس   -31 

أزواج مرا ال رواويس حرول شررترة الحيراة و مرا الفررا -:3
 اإلمالم  األندلم 

 التماال باالنعكاس و النماذج -:3

 ماال باالنعكاس .الت -40 لفظ التاللة بال   الكوف  -40

  الباص ال امس 

 التماال الدوران  و و االنعكام  و مقياس الرمم -41 اإلعالنا      -41

  الباص المادس 

 التماال  و مقياس الرمم -42 تنميق نوافذ العرل   -42

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4ملحق رقم  
 معامال  تمييز ومهولة مفردا  اال تبار التحطيل 

 
معامل  رقم المفردة

 التمييز  

معامل المهولة 
 المطحح

رقم 
 المفردة

معامل 
 التمييز  

معامل المهولة 
 المطحح

 ما أار الت ميا        ما  أار الت ميا        .1

2.     3  .          4        . 21   3   .       53          . 

3.     3  .         53        . 22   3   .       .53           
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4.     3 .          67        . 23   3   .       .53           

5.     3  .          8   *    . 24   1*  .       .67           

6.     2  .         73        . 25   3   .        .4           

1.     3  .         53        . 26   3   .       .67           

1.     4  .         35        . 27   3   .       .67           

:.     4  .         73        . 28   4   .       .73           

10.    2  .          6        . 29   3   .       .67           

11.    3  .         53        . 30   3   .       .53           

12.    3  .         67        . 31   3   .       .67           

13.    2  .          8   *    . 32   3   .       .73           

14.    3  .         67        . 33   3   .       .67           

15.    2  .         67        . 34   3   .       .53           

16.    3  .         53        . 35   3   .       .67           

11.    4  .          6        . 36   3   .        .4           

11.    2  .          6        . 37   3   .        .4           

           75.           حر  38 .        8          .  3    .:1

20.    3  .         67        .                                

21.    3  .         53        .                                

 مفردا  اعيد طياغتها -*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5ملحق رقم )

 معامالت تمييز وسهولة اختبار اللوجو

            
معامل المهولة المطحح  ز  معامل التميي

 ما أار الت ميا

  22  .         67        . 

  22  .         67        . 

  22  .         52        . 
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  33  .         74        . 

  33  .         59        . 

  33  .         74        . 

  33  .         59        . 

  22  .         52        . 

  33  .         74        . 

  44  .         67        . 

  33  .         59        . 

  33  .         44        . 

  44  .         52        . 

  11 *.         44        . 

  22  .         67        . 

  22  .         52        . 

  22  .         37  *     . 

  22  .         67        . 

 مفردا  اعيد طياغتها -*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (6ملحق رقم  

 درتا  ال الص ف  الت بيق القبل  ال تبار التفكير االبتكار  الطورة أ
 

 المتموعة المتموعة  المتموعة المتموعة رقم ال الص  

 الرابعة  الاالاة   الاانية  األول      
 1     157     127       93       86      
 2     185     122       110      90      
 3     116     127       167      109     
 4     106     130       201      153     
 5     76      153       170      165     
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 6     84      150       112      158     
 7     87      89        87       203     
 8     110     102       110      150     
 9     155     107       180      161     
 10    167     190       160      195     
 11    160     158       118      111     
 12    204     157       75       105     
 13    152     198       85       87      
 14    160     166       150      149     
 15    193     165       162      150     
 16    105     148       155      128     
 17    103     108       183      120     
 18    90      85        107      156     
 19    147     85                 187     

 20    154     76                 118     

 21    127     116                108     

 22    123     120                75      

 23            186                        
 24            158                        

 
 

 
 
 
 
 
 

 (7ملحق رقم  
 درتا  ال الص ف  الت بيق القبل  ال تبار الذكال المطور

              
 المتموعة المتموعة  المتموعة المتموعة رقم ال الص   

 الرابعة  الاالاة   الاانية  األول      
 1     110     108       105      105     
 2     108     107       105      112     
 3     115     122       116      110     
 4     112     122       116      116     
 5     107     110       105      112     
 6     116     105       110      110     
 7     114     104       116      109     
 8     112     108       112      108     
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 9     106     108       105      107     
 10    107     107       105      106     
 11    110     106       120      105     
 12    112     105       118      120     
 13    114     110       116      106     
 14    115     112       114      107     
 15    112     114       110      108     
 16    108     108       108      105     
 17    106     107       105      105     
 18    105     106       109      108     
 19    125     112                110     

 20    112     117                112     

 21    105     112                105     

 22    110     110                120     

 23            105                        
 24            105                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 (8ملحق رقم  
 العمر الزمن  لل الص بالشهر

               
ر قم 

 ال الص  

المتموعة 
 األول 

المتموعة 
 الاانية

المتموعة  
 الاالاة  

المتموعة  
 الاالاة

 1     187     174       192      192     
 2     187     180       192      186     
 3     190     192       188      190     
 4     192     192       177      191     
 5     183     180       188      181     
 6     187     180       182      185     
 7     174     192       191      177     
 8     192     192       190      192     
 9     192     192       187      193     
 10    188     180       194      185     
 11    192     191       190      193     
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 12    192     180       176      193     
 13    180     188       185      183     
 14    192     188       179      190     
 15    180     186       188      181     
 16    192     196       192      196     
 17    192     190       183      188     
 18    192     174       191      188     
 19    180     186                186     

 20    174     180                180     

 21    180     189                196     

 22    192     189                192     

 23            184                        
 24            190                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 (9ملحق رقم  
درتا  المتموعتيا التتريبيتيا ف  اال تبار التحطيل  ف   رياايا  

 الوحدة 
 المتموعة الاانية  المتموعة األول   

 االبتكار رياايا  رياايا    .1 االبتكار  لوتو  رياايا  رياايا   .1

         بعدى    قبل       .2                بعدى    قبل      .2

3.     3      49     17    199    3.    2       46      163   

4.     2      48     16     214    4.     1       45      256   

5.     2      48     16     248    5.     0       40      220   

6.     2      46     16     203    6.     1       25      158   

1.     0      44     15     186    1.     2       30      87    

1.     0      45     17     307    1.     0       35      150   

:.     3      40     16     227    :.     0       35      132   

10.    2      42     13     206    10.    2       46      224   

11.    1      39     11     198    11.    0       37      213   

12.    0      38     12     217    12.    0       36      138   

13.    0      30     10     229    13.    1       35      182   
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14.    0      30     11     160    14.    1       35      231   

15.    0      30     13     140    15.    1       35      152   

16.    2      39     12     195    16.    2       44      121   

11.    0      30     15     175    11.    0       40      209   

11.    1      42     17     286    11.    1       41      201   

1:.    1      37     14     162    1:.    1       42      125   

20.    2      36     13     231    20.    0       39      171   

                                21.    0       43      191   

                                22.    1       43      187   

                                23.    1       43      206   

                                24.    2       41      302   

 
 
 
 
 
 

 
 
 (10ملحق  

 درتا  ال الص ف  المتموعا  األربه ف  مكونا  التفكير االبتكار 
  

 المتموعة التتريبية الاانية المتموعة التتريبية األول   

 مجموع تفاصيل أصالة مرونة طالقه مجموع تفاصيل أصالة مرونة طالقه  

1.   40    18   55    86     199   37   12    50     53   152 
2.   35    20   82    77     214   35   18    61     68   182 
3.   37    12   79    120    248   38   23    73     86   220 
4.   39    23   76    65     203   40   39    105   118  302 
5.   21    15   72    78     186   15   12    28     32   87 
6.   37    25   135   110    307   40   29    63     77   209 
1.   25    34   90    78     227   24   16    56     36   132 
1.   39    10   71    86     206   40   34    72     78   224 
:.   40    27   40    55     162   40   27    76     70   213 
10.   22   75    85     217   27   12    53     46    138  249 
11.   29   76    93     229   39   29    97    100   265  491 
12.   22   55    53     160   38   27    100    66    231  424 
13.   27   64    65     195   31   22    56     54    163  295 
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14.   24   40    42     140   30   28    32     31    121  212 
15.   37   77    80     231   31   17    48     54    150  269 
16.   37   100   115    286   40   29    55     77    201  362 
11.   22   63    77     198   35   17    36     37    125  215 
11.   20   61    65     175   39   18    53     61    171  303 
1:.                           37   24    50     80    191  345 
20.                           31   20    71     65    187  343 
21.                           39   24    68     75    206  373 
22.                           29   18    58     53    158  287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المتموعة الااب ة   الاانية موعة الااب ة   األول المت 

 مجموع تفاصيل أصالة مرونة طالقة مجموع تفاصيل أصالة مرونة طالقة 

1.   27    15   28    62     132   32   17    59     85    193  

2.   24    13   31    80     148   29   13    28     62    132  

3.   20    15   41    58     134   27   15    31     59    132  

4.   13    17   25    50     105   41   16    33     53    143  

5.   27    11   46    58     142   29   18    47     55    149  

6.   39    10   38    68     155   25   11    66     63    165  

1.   31    12   58    79     180   42   14    65     68    189  

1.   26    14   38    50     126   23   9     25     65    122  

:.   41    22   54    53     160   27   13    54     58    179  

10. 23    13   31    40     107   22   17    31     68    138  

11. 27    15   42    65     149   23   12    64     81    180  

12. 25    12   60    75     172   35   15    42     67    159  

13. 23    13   48    74     158   20   13    38     54    125  

14. 32    14   51    23     120   15   14    31     54    114  

15. 25    15   43    45     128   18   15    41     62    136  

16. 27    17   42    69     155   21   15    42     40    118  

11. 22    14   47    73     156   21   14    48     25    108  

11. 29    13   25    60     127   21   16    43     74    154  
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1:. 13    12   43    75     143   28   10    47     48    133  

20. 19    14   30    73     136   14   15    39     45    113  

21. 35    16   25    58     161   18   14    11     61    104  

22. 21    15   33    51     120   24   17    25     54    120  

23.                               25   16    48     75    164  

24.                               26   15    33     84    158  

 
 
 


