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Abstract 

       The effectiveness of the Science Club in the development of creative skills among the students of the primary 

grades. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the Science Club in the development of creative 

skills among the students of the primary grades (fifth and sixth grade.  By training students to develop creative problem-

solving skills in creative ways, and measured the impact of the change in the training program creative skills to the test 

and William creative skills. The study sample consisted of (61) students, (32) student group experimental school safe, 

and (29) student as control in the same school, and underwent the experimental group of the club and scientific programs 

and activities, which has been implemented in the (20) training session. To answer the questions of the study was 

calculated arithmetic means, for the performance of members of the experimental and control groups, pre and post 

measurement, t test was used for statistical analysis. The results showed: 
- The results indicated that there were statistically significant differences between the experimental group and the control 

group for the experimental group, and results also showed that there were no statistically significant differences between 

the control group and the experimental axes testing of adventure, fantasy, and curiosity, while the results show significant 

differences between the group score experimental and control on the axis of the test in a complex skill. 
 -There is no statistically significant differences between students in grades fifth and sixth grades post test whether this 

total score or in the whole test axes. 
- This result shows the positive impact of the training program, and recommended the study to carry out further research 

and studies, in aspects of the development of creative thinking in urging foreseeing the future, and training to solve 

problems in creative ways, and to study the effectiveness of the training program, with other variables such as: levels 

descriptive, sex, type education. 
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 : الممخص
  .(الصؼ الخامس كالسادس)      ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية النادم العممي في تنمية الميارات اإلبداعية لدل طمبة صفكؼ المرحمة االبتدائية 

طالب كمجمكعة ضابطة ، كخضعت المجمكعة التجريبية لمنادم العممي  (29)طالبان كمجمكعة تجريبية  ، ك (32)طالبان ،(61)    كتككنت عينة الدراسة مف
تنمية مياراتيـ اإلبداعية كحؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية ،  ثـ قياس أثر البرنامج التدريبي بالتغير في الميارات اإلبداعية الختبار  بيدؼ كبرامجو كنشاطاتو

كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ حساب المتكسطات الحسابية ؛ألداء أفراد . جمسة تدريبية (20)لمميارات اإلبداعية ، كتـ تنفيذ البرنامج في  (كيمياـ  )
.لمتحميؿ اإلحصائي (ت  )المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس القبمي كالبعدم، كتـ استخداـ اختبار   

: كتشير نتائج الدراسة لآلتي   
.أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية -   
.كالفضكؿ ، كالخياؿ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية عمى محاكر االختبار في المغامرة-   
.كجكد فركؽ بيف درجات المجمكعة الضابطة كالتجريبية عمى محكر االختبار في ميارة التعقيد-   
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة الصفيف الخامس كالسادس عمى درجات االختبار البعدم سكاء أكاف ىذا في مجمكع الدرجات أك في محاكر - 

    كفي ضكء النتائج أكصى الباحث بإجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات في جكانب تنمية التفكير اإلبداعي في مجاؿ استشراؼ المستقبؿ ، . االختبار ككؿ
.المراحؿ الدراسية ، الجنس ، نكع التعميـ : كمجاؿ التدريب عمى حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية ، كدراسات في ضكء متغيرات أخرل مثؿ  

.تنمية اإلبداع، الميارات اإلبداعية ، التفكير اإلبداعي: الكممات الدالة   
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    :المقدمة
 في ظؿ ثكرة المعمكمات كالتقنية  كانعكاساتيا بنشكء تحكالت كتغيرات سريعة كعاصفة  بكتيرة يعيش العالـ مع بداية األلفية الثالثة    

متسارعة ، لدرجة أف العالـ أصبح قرية ككنية أك قرية عالمية يتأثر بأم حدث يحدث بأم مكاف في عالمنا ، فأصبح الحدكد ال قيمة ليا 
ألف المعرفة تتدفؽ عبر قنكات اتصاؿ ال تحتاج إلذف لمدخكؿ كالتفاعؿ ، فسمة العصر التغير ، كىذا التغير انعكس عمى جميع مجاالت 
الحياة ببل استثناء ، كاصبح العيش في ظؿ ىذه العكاصؼ المعمكماتية كالفكرية ليحتاج إلى إعداد النشء كتربيتيـ بطرائؽ إبداعية نتيجة 

. االنفجار المعرفي الذم نعيش فيو 
     كعميو فإف استخداـ ميارات اإلبداع  في حياتنا أصبح ضركريان، نتيجةن لمتكسع في المعرفة كالمعمكمات، كفي ظؿ كجكد حاجة الفرد 

لمقدرة عمى التعامؿ مع الحاالت الجديدة التي تطرأ عمى الساحة االجتماعية كاالقتصادية مف حكلو، كىذا بدكره أدل إلى البحث عف طرؽ 
جديدة لمتعامؿ مع ىذه الحاالت التي لـ تكاجيو مف قبؿ، كالتي لـ يتدرب األفراد عمى مكاجيتيا ، فالتحدم غير المتكقع كغير المسبكؽ 

كغير القابؿ لمتنبؤ يدفعنا إلى استخداـ ميارات اإلبداع ،  كىذا يتطمب تدريب األفراد عمى استخداـ قدراتيـ بإيجابية ، كبشكؿ بّناء ، 
  (2010، سعادة ، 2006 ،الخكالدة ، Torrance and Myers, 2003)كالنظر إلييا بطريقة أكثر فعالية لتحقيؽ اإلنتاجية اإلبداعية

     كيعتبر اإلبداع ميما ؛ ألنو يساىـ كيحسف نكعية الحمكؿ لمشكبلت الحياة، فالتغيير اإلبداعي يؤدم إلى حمكؿ أصيمة لممشكبلت 
 ،ALAmro ،2012). التي تظير باستمرار في المجاالت الشخصية كالمينية ، ككذلؾ يساىـ اإلبداع في تحسيف الحياة اليكمية

Runco,1993) 
  :مشكمة الدراسة

في المدارس  (السادس/الخامس)   تتمثؿ مشكمة الدراسة في الحاجة إلى تنمية الميارات اإلبداعية ، لدل طمبة صفكؼ المرحمة األساسية 
.  مف خبلؿ تدريب الطمبة عمى الميارات اإلبداعية

     كذلؾ بالتكجو نحك تدريب الطبلب عمى برنامج يعمؿ عمى تنمية اإلبداع لدل الطمبة ،إذ الحظ الباحث مف خبلؿ عممو في قطاع 
التدريس الجامعي ، كمف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات المطبقة في بمداف مختمفة  ،أف ىناؾ نقصان في برامج التدريب عمى برامج تنمية 
اإلبداع لمميارات ، كالتفكير في القضايا المستقبمية، إذ تعد مسألة تنمية اإلبداع عند الطبلب مف األىداؼ األساسية التي تسعى لتحقيقيا 

كذلؾ عمى اعتبار أف التفكير اإلبداعي شكؿ مف أشكاؿ اإلبداعات .كالتركيز عمييا في جميع الدكؿ التي تنشد تطكير التعميـ
كتمشيان مع التكجو العاـ في المممكة العربية السعكدية، نحك العناية كاالىتماـ بالطبلب المبدعيف .المتعددة،التي تحتاج لمتنمية كالتدريب

. كالمتميزيف تأتي ىذه الدراسة
  :أسئمة الدراسة 

في تنمية الميارات اإلبداعية  (α≥0,05) عند مستكل الداللة ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية:السؤاؿ األكؿ
 ؟بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية تعزل لصالح النادم العممي  (الفضكؿ،الخياؿ،التعقيد،المغامرة)

في تنمية الميارات اإلبداعية  (α≥0,05) عند مستكل الداللةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية:السؤاؿ الثاني 
بيف درجات طمبة الصؼ الخامس كالصؼ السادس  في المجمكعة التجريبية تعزل لمتغير الصؼ (الفضكؿ،الخياؿ،التعقيد،المغامرة)

 ؟الدراسي
  :أهمية الدراسة 

: تكمف أىمية الدراسة الحالية في األمكر اآلتية 
ليككف قادرا عمى التعايش مع التحديات المتزايدة، كمستجدات أىمية المرحمة التي تتناكليا، باعتبارىا مرحمة أساسية، تييئ الطالب - 

. الحياة في األياـ القادمة 
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 العديد مف الدراسات العممية،كالبحكث التجريبية في مجاؿ تقكيـ برامج كمناىج المتميزيف كالمكىكبيف في العديد مف الدكؿ أكصت- 
 .العربية ، بأىمية تعميـ كتدريب التفكير اإلبداعي 

 (ALAmro، 2007،2012،خمؼ 2006،المكمني،2003 ،الجاسـ،2002السركر،)
 ػ تأتي استجابة لممبلحظات المتكافرة في الدراسات كالبحكث كالعمؿ الميداني في ىذا المجاؿ، فإننا نجد أف ىناؾ قصكران في البرامج التي 

 ، محمد ، 2012العنزم ،  )تتعامؿ مع األطفاؿ، كالتي تيدؼ إلى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة صفكؼ المرحمة األساسية 
2013 ) .

ػ ستقدـ ىذه الدراسة برنامجان تدريبيان، مكجيان لطبلب المرحمة األساسية، كمناسبان لمبيئة السعكدية، حيث سيشكؿ ىذا البرنامج، مادة تدريبية 
.  مناسبة، كسيمة التطبيؽ، إلتاحة الفرصة أماـ الطبلب لمتعامؿ مع مستجدات الحياة القادمة كتعقيداتيا

:  أهداف الدراسة 
: تيدؼ الدراسة لتحقيؽ األىداؼ اآلتية 

. تنمية الميارات اإلبداعية -
 .تكسيع مدارؾ الطبلب ،مف خبلؿ االندماج بدراسة مشكبلت مستقبمية كالعمؿ عمى حميا بطرؽ إبداعية -
. لمميارات اإلبداعية  (كيمياـ  )قياس أثر البرنامج التدريبي بالتغير في الميارات اإلبداعية الختبار  -

: التعريفات اإلجرائية لممفاىيـ كالمصطمحات في الدراسة 
، كالتي تقاس مف خبلؿ (الفضكؿ كالخياؿ كالتعقيد كالمغامرة): كيقصد بيا في ىذه الدراسة الميارات اإلبداعية اآلتية : الميارات اإلبداعية

. لممشاعر المتشعبة (كيمياـ  )اختبار 
ىك نادم يقدـ لمطبلب المتفكقيف كالمكىكبيف ،حسب معايير كشؼ متبعة ،تأخذ بعيف االعتبار المعدؿ في : النادم العممي- 

المدرسة،كترشيح المدرسيف ،ككجكد مكىبة عند الطالب تدعـ ىذا الترشح،كالنادم العممي يشرؼ عميو مدرسكف حاصمكف عمى شيادات 
أياـ مف كؿ أسبكع ، بعد الدكاـ الرسمي لممدرسة،  ( 3)في المكىبة كالتفكؽ كتنمية المبدعيف مف جامعات معركفة، كيككف الدكاـ فيو 

كيتضمف النادم العممي نشاطات كميارات مختمفة، تيدؼ لتنمية التفكير اإلبداعي كحؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية،كنشاطات ترفييية 
.  تحقؽ ىذه األىداؼ
التي  (الفضكؿ،الخياؿ، التعقيد،المغامرة)كتعرؼ إجرائيان بدرجة تحقيؽ الطالب لمتطكر في مجاالت الميارات اإلبداعية : القدرات اإلبداعية 

. يتدرب عمييا الطالب في النادم العممي
كتعرؼ إجرائيا بدرجة الداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، لدل طمبة صفكؼ المرحمة األساسية : الفاعمية

.  مف أفراد الدراسة  (الخامس، السادس)
 - :محددات الدراسة 

  (1436/ 1435)تتحدد نتائج الدراسة بمدارس مديرية التعميـ العاـ في محافظة عنيزة في العاـ الدراسي - 
.  لئلبداع ، بدالالت صدقيا كثباتيا (كيمياـ  )النادم العممي كاختبار : المحدد اإلجرائي- 
. 1436-1435في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي : المحدد الزماني- 
محافظة عنيزة : المحدد المكاني- 

 مقدمة الدراسة وخمفيتها النظرية
      في ظؿ التقدـ العممي الراىف، كثكرة المعمكمات، كالتنافس التكنكلكجي، كالصراعات الفكرية كالعقدية كالعسكرية كاالقتصادية بيف 
األمـ كالشعكب، كما صاحب ذلؾ كمو مف تغيرات، كتعقيدات في العبلقات بيف األفراد كالمجتمعات ككافة مظاىر الحياة المدنية، يأتي 
اإلبداع كإحدل السبؿ الميمة التي ُتعقد عمييا اآلماؿ اآلف لمكاجية المشكبلت المعاصرة التي تيدد تكافؽ اإلنساف كقدرتو عمى التكيؼ 
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 ؛ 2012مصطفى ،  )مع بيئتو الداخمية كالخارجية عمى حٍد سكاء، فاإلبداع قدرة ك ميارة أساسية ضركرية لتمبية متطمبات المستقبؿ 
2012، AI-khatib   ) .

     كال يمر عمينا يـك دكف أف نسمع كممة اإلبداع أك المبدعيف، كأحيانان تستخدـ ىذه الكممات لكصؼ منتج ما أك مشركع ما أنجز 
بإبداع كتميز، كقد نتذكر كممة اإلبداع لدل قياـ أم شخص بأداء أم عمؿ مف األعماؿ اليكمية المتميزة،أك حتى عندما نتحدث عف 

. الثقافة أك التعميـ ، أك التجارة ، أك األعماؿ المالية
       كيتسـ اإلبداع بالخركج عف ما ىك مألكؼ كتقميدم، كيصعب كضع تعريؼ محدد لئلبداع،حيث يتـ مقاكمتو في معظـ المكاقع، 

 (Sternberg and Lubart,1993 .السيما في البيئات المدرسية التي تعتبره مضيعة لمكقت كىدر لمماؿ
تعبير بدع الشيء يبدعو بدعان بمعنى أنشأه كبدأه، كأبدع الشيء بمعنى اخترعو عمى  ( 1986ابف منظكر، )     كرد في لساف العرب 

أف اإلبداع عند الفبلسفة بمعنى إيجاد الشيء مف عدـ ، كىك بمعنى  ( 1972أنيس كآخركف،)غير مثاؿ، كجاء أيضان في المعجـ الكسيط
 أكسفكرد الحديث  سالخركج عمى أساليب القدماء، باستحداث أساليب جديدة،كأف الشيء البديع ىك ما بمغ الغاية في بابو، كفي قامك

(Worn,2006) كردت كممة اإلبداع بمعنى القدرة عمى خمؽ أشياء جديدة  .
: مفيـك اإلبداع
الذكاء، كالمعرفة،كالتفكير،كالشخصية، : اإلبداع أنو عكس التمقيف، فاإلبداع قدرة مشتقة مف مصادر ستة ىي(( Deck   كيعّرؼ ديؾ

 .كيعتبر اإلبداع مف الجكانب اليامة لممكىبة كالتميز كالتي يصعب تحديدىا كقياسيا.كالدافعية،كالظركؼ المحيطة
Caropreso and Couch 1996; Khatena,1995))  

البيئة األسرية كأساليب التنشئة الكالدية، كالبيئة المدرسية كالصفية كاألفكار السائدة في :    كيتأثر اإلبداع بالعديد مف العكامؿ مف أىميا
 (Runco,1993)      .التعميـ كطرؽ التدريس المتبعة

الذيف تناكلكا اإلبداع كعممية، (Sternberg)كستيرنبرغ  (Simonton)،سيمكنتكف (Stein)كىناؾ العديد مف الباحثيف مثؿ ستف      
نساف ، كمكقع، كيرل ىؤالء الباحثكف أف اإلبداع يتمثؿ في األمكر اآلتية  نتاج، كا  :  كا 

التجديد مع الفائدة  - 
.  المخاطرة ،كتحقيؽ التكقعات بشكؿ كاقعي كاعتبارىا استجابات جديدة كمناسبة كمفيدة- 
. الحرية لمتبلعب باألفكار أك تجسيد التجربة- 

     فاإلبداع ىك نمط حياة، كسمة شخصية ، كطريقة إلدراؾ العالـ ، كالحياة اإلبداعية ىي تطكير لمكاىب الفرد،كاستخداـ قدراتو،كأف 
 ;Caropreso and Couch ,1996 .يككف الفرد مبدعان ، فيذا يعني استنباط أفكار جديدة،كتطكير حساسية لمشاكؿ اآلخريف

Davis,1983) ، 2011 ؛ الزىراني ، 2009 ؛ القطيش كالسعكد) 
  مككنات اإلبداع

: يتككف مف عدة أمكر نجمميا باآلتي 
: اإلنساف المبدع-1

:  يكجد عديد مف الصفات الشخصية كالخصائص التي يمتاز بيا األفراد المبدعكف كىي
 مناسبة ليـألفراد المبدعكف ينتجكف أفكاران تتميز باألصالة في حاؿ تقديـ إستراتيجية تعميميةاؼ:األصالة   .

 الطبلقة،كاالستعداد الكبلمي . 
  االستقبللية ، كالثقة بالنفس ، كالتحكـ بالذات. 
 المغامرة ، كاإلرادة لتجريب شيء جديد إرادة عالية عند الفشؿ .
 القيادة، كالقكة ،كالحماس ، كالذىاب ألبعد مف المستكيات المتكقعة مف األداء. 
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  الفضكؿ ، كالتساؤؿ ، كاالنفتاح عمى الخبرة. 
  الحاجة إلى الكحدة في بعض األحياف. 
  االنجذاب نحك التعقيد. 

(Davis,1983;Caroproso and Couch,1996; Jonse,and Murray,2003) 
 :الميارات كالقدرات اإلبداعية-2

: ىناؾ عدد مف القدرات كالميارات اإلبداعية التي تككف عند الشخص المبدع كىي
. القدرة عمى تنكيع األفكار ،كاالستحكاذ عمى كثير مف أطر األفكار:المركنة- 
. القدرة عمى إضافة تفاصيؿ لمفكرة األصمية:التفاصيؿ- 
 .التجديد كالخركج عف المألكؼ: األصالة - 
 .إضافة التفاصيؿ أك تطكير األفكار: اإلتقاف- 
 Caroproso and Couch,1996) ).التقييـ كصنع القرار- 

اإلقرار :      كيستطيع األفراد كالطبلب تطكير كتحسيف ىذه القدرات كالميارات بذكاتيـ ، كالخطكة األكلى في تطكير ىذه الميارات ىي
ىي ببساطة البدء بالعمؿ عمى تطكير الجيد اإلبداعي لمفرد، مف خبلؿ العمؿ عمى :بأف الحاجة ضركرية ليذه الميارات،كالخطكة الثانية

كاحدة أك أكثر مف ىذه الميارات،كغالبان ما تتفاعؿ ىذه الميارات تمامان، كيمكف ممارستيا معان، مف حيث أنيا تككف أسيؿ لتعمـ كاحدة أك 
كيجب تفادم معكقات اإلبداع التي تيدد كتدّمر، تنمية كتطكير جيد الفرد .بعض مف ىذه الميارات في نفس الكقت قبؿ االنتقاؿ ألخرل

 ((;Torrance and Safter,1986.اإلبداعي
  :اإلنتاج اإلبداعي-3

تؤكد تعريفات اإلنتاج اإلبداعي عمى األصالة، كليذا يمكف تعريؼ اإلبداع عمى أنو القدرة عمى اإلتياف بشيء جديد إلى الكجكد،فاإلبداع 
يعني اإلنتاج ،كيتميز ىذا اإلنتاج بخصائص خاصة تميزه عف غيره مف اإلنتاجات األخرل، كحّددت ىذه الخصائص بالكاقعية، كعدـ 

 ((Davis,1983 .التقميد،كاالستمرارية،كالرضا االجتماعي،كاألصالة
فاإلنتاج اإلبداعي ىك مف صنع أفكار اإلنساف، فإف تحميؿ اإلنتاج يساعد عمى إعادة بناء العممية العقمية لبلختراع،كىكذا فإف البحث في 

فاإلبداع ينعكس في إنتاج أفكار .طبيعة العممية اإلبداعية تبدأ مف اإلنتاج إلى الفرد،ثـ إلى العممية كثـ إلى العبلقة بيف الناس كالبيئة
.  كليذا يكصؼ المبدعكف في األغمب عمى انتاجاتيـ التي يقكمكف بيا.مفيدة كجديدة

 (Feldhusen,J. 2002; Mumford Baughman,Costanza &Supinski1997) 
 :العممية اإلبداعية -4

      تعد العممية اإلبداعية جزءان ميمان كرئيسيان لعناصر اإلبداع الذم يتألؼ مف العممية اإلبداعية،كالشخص المبدع،كاإلنتاج 
كينظر إلى العممية اإلبداعية عمى أنيا اتحاد أفكار لـ تكف مرتبطة ببعضيا البعض مف قبؿ،باإلضافة إلى . اإلبداعي،كالمكقؼ اإلبداعي

كيعد نمكذج كالس . فبدكف العممية اإلبداعية ال يمكف أف يكجد إنتاج إبداعي. اإلستراتيجية  الفردية التي يستخدميا الشخص المبدع
(Wallas) التحضير ،الحضانة،اإلشراؽ،التحقيؽ:أفضؿ مف بّيف مراحؿ العممية اإلبداعية،كىي مراحؿ( .،2002السركرDavis,1983;) 
 :معكقات اإلبداع*

    ىناؾ العديد مف العكامؿ التي قد تعمؿ عمى تعكيؽ اإلبداع، منيا ما ىك مرتبط باألفراد أك مكاقع العمؿ ، كمف المعكقات التي تؤثر 
:  عمى تنمية اإلبداع 

إف مف أكثر األسباب شيكعان لعدـ استخداـ األفراد لقدراتيـ اإلبداعية تدخبلت اآلخريف،حيث تؤثر عمى :العادات كالتقاليد كاألنظمة - 
.   سمكؾ األفراد الشخصي كاالجتماعي
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 إذ ينبغي أف يعمؿ الفرد عمى مشاريع بدكافع ذاتية كليس ألجؿ الحصكؿ عمى المكافأة الخارجية : التقييـ كالمكافأة - 
 . إذ يكجو الخكؼ تركيز الفرد نحك المصاعب عكضا عف المكضكع المطركح: الخكؼ -
 Davis,1983 ; Caropreso .اإلحباط كخيبة األمؿ التي قد يتعرض ليا المبدع؛ نتيجة لعدـ استيعاب اإلبداع المكجكد في أعمالو-

and Couch,1996) ) 
 :أىمية تنمية اإلبداع عند األطفاؿ

     يمتمؾ األطفاؿ العديد مف القدرات التي ال يتـ الكشؼ عنيا خبلؿ نظامنا التعميمي ، كلعؿ ذلؾ يعكد لمنطاؽ الضيؽ الذم يعمؿ بو 
المربكف، كمع تغير الكتب المدرسية، كاألساليب التعميمية أصبح لدل الطبلب معمكمات أكبر ، كأصبح ىناؾ اىتماـ أكثر بتنمية مياراتيـ  

عما كاف عميو الكضع في الماضي، فنكع الميارات التفكيرية التي يحتاجيا أطفالنا اليـك كفي المستقبؿ ىي تمؾ التي مف شأنيا أف 
، فأطفالنا بحاجة ألف يتعممكا كيؼ يفكركا بدؿ  (عصر الفضاء كالمعمكمات كالحاسكب  )تساعدىـ عمى التكيؼ مع عالـ سريع كمتغير 

.  (2012 ؛ مصطفى ، 2011الزىراني ، )أف يتعممكا نتاجات تفكير اآلخريف 
      إف األطفاؿ لدييـ قدرة عمى التفكير المتشعب ، فيـ يعطكف أفكارا تعكس طبلقة كأصالة كمركنة،فالتفكير المتشعب يقيس إمكانية 

كاحتمالية كجكد أفكار إبداعية لدل األفراد، كىذا يدعـ كيزكد األطفاؿ بقدرة أكبر عمى تنمية إبداعيـ كتميزىـ،كليذا فقد كجد 
(Runco) مف خبلؿ دراساتو مع األطفاؿ،أف بعض األطفاؿ يصدركف أفكاران إبداعية عندما يشاىدكف شخصان كيعمقكف عميو،في حيف أف

 Torrance and). إعطاء الشخص قيمة ترتبط بقدرتو عمى إبداع األفكار كتكليدىاذلؾ ال يصدر مف أطفاؿ آخريف،لذلؾ كجد أف ميارة 
Safter,1986; Runco,1993) 

عمى أف تدريب كتعميـ التفكير اإلبداعي في المدرسة يستطيع تطكير أداء الطبلب المدرسي، فيك ( (Sternberg,2003كيؤكد استينبرغ 
. يساعد الطبلب األكثر إبداعان عمى معرفة نقاط قكتيـ، كفي نفس الكقت يساعد الطبلب األقؿ إبداعان عمى تعكيض أك تصحيح ضعفيـ

: اتجاىات في تعميـ التفكير كتنمية اإلبداع في النظاـ التعميمي
:  تعميـ التفكير كتنمية اإلبداع في المنياج المدرسي-1

        إف تعميـ الطبلب كتدريبيـ عمى اإلبداع داخؿ المنياج المدرسي يتطمب تطكير نماذج جديدة إلنتاج مدارس كصفكؼ قادرة عمى 
فيـ الظركؼ االجتماعية المختمفة ،كالظركؼ االقتصادية كالسياسية التي تنتج شباب مختمفيف مبدعيف قادريف عمى التعايش مع 

.  ( 2015قطامي ،  )المتغيرات المتسارعة في العالـ 
    إف ربط المنياج بالتطكر اإلبداعي كالتدريب عمى اإلبداع يحتاج لتصميـ مناىج تعمؿ عمى 

 تحقيؽ النمك المنظـ لؤلطفاؿ كالشباب، كالراشديف كخاصة المبدعيف منيـ، كيجب أف يتضمف المنياج النكاحي الجسمية، كالعاطفية 
كالعقمية كالمعرفية، كالتكاممية بإطار منظـ، ففي فترة المرحمة األساسية ال بد أف يراعي المنياج الناحية الجسمية ،كالكعي الحسي، 

كاإلحساس الجمالي ، كاستخداـ الصكر الحسية كتقييـ الطبيعة ، كيراعي الناحية العاطفية ، كيتضمف المنياج مفاىيـ االستقبلؿ، كالميؿ 
لمحـز ، كاإلحساس بالمصير اإلبداعي ، كيراعي الناحية العقمية ، فيركز المنياج عمى الطبلقة، ،كاألصالة، كاإلسياب، كالمغامرة، 

أما الناحية التكاممية، فينبغي أف يحتكم المنياج عمى حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية، كأساليب التخيؿ كاإلبداع . كالمقدرة كاالنفتاح المعرفي
فيذه الجكانب إذا تـ تغطيتيا ستعمؿ عمى تعزيز القدرات اإلبداعية لؤلشخاص مف أجؿ الكصكؿ إلى آفاؽ .في حؿ المشكبلت المعرفية

 (Bruch,1986;Cohen ,1996 ). أكسع في اإلبداع كفي تحقيؽ الذات لئلبداع 
: (خارج المنياج المدرسي)تعميـ التفكير كتنمية اإلبداع بشكؿ مستقؿ -2 

      إف تعميـ التفكير كتنمية اإلبداع بشكؿ مستقؿ لتنمية الميارات اإلبداعية يعتمد عمى إمكانية تعمـ اإلبداع كتعميمو، كنقمو عمى شكؿ 
. خبرات منظمة مف خبلؿ برامج خاصة لمتدريب عمى التفكير كتنمية اإلبداع

   :االىتماـ بتعميـ التفكير كاإلبداع بشكؿ مستقؿ في المنطقة العربية
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     لقد اىتـ الباحثكف في المنطقة العربية بإجراء العديد مف الدراسات كالبحكث التجريبية التي تيدؼ إلى معرفة أثر البرامج التدريبية 
،كبرنامج رسؾ (المكاىب غير المحدكدة)المنفذة بشكؿ مستقؿ عمى تنمية اإلبداع كتعميـ التفكير اإلبداعي،مثؿ برنامج الككرت،كبرنامج

. لتعميـ التفكير الناقد،كبرنامج الماستر ثنكر، كقد أثبتت ىذه البرامج فاعميتيا في تنمية اإلبداع كالتفكير اإلبداعي لدل الطبلب
. (2014؛ قطامي ، 2006؛جدكع،2000 ؛مطر،1996؛ السركر، 1995؛حسيف،1995الخطيب،)

:  كىناؾ عدة برامج تعمؿ عمى التدريب عمى اإلبداع كالتفكير خارج المنيج المدرسي كمنيا
:(Creative Problem Solving/CPS)نمكذج حؿ المشكبلت اإلبداعي:    

بصياغة ىذا النمكذج ،كقاـ بتطكيره مجمكعة مف الباحثيف مثؿ ترفينجر كاساكسف عاـ  (Osborn,1963)1963قاـ أسبكرف عاـ 
1982 (Isaksen,Triffinger,1982) حيث ييدؼ ىذا البرنامج إلى تعريؼ المدربيف التربكييف،ببعض الكسائؿ كاألفكار المفيدة التي ،

. تسيؿ عممية حؿ المشكبلت اإلبداعي،بحيث تصبح ىذه العممية أكثر فعالية كسيكلة كمتعة
بأنو القدرة عمى استكشاؼ المشكبلت التي ينطكم عمييا المكقؼ الُمشكؿ،مع القدرة عمى الكصكؿ إلى :  كنقصد بحؿ المشكبلت اإلبداعي

عدد مف األفكار، أك الحمكؿ التي تتسـ بالمبلءمة كالجدة،كالتنكع لئلجابة عف األسئمة التي تثيرىا المشكمة محؿ االىتماـ،بما يعكس 
. (اإلحساس بالمشكمة،كالطبلقة، كالمركنة،كاألصالة)تكظيفان جيدان مف قبؿ األفراد لقدرات التفكير التشعيبي مثؿ 

 ( ;2002Treffinger ,1992;Davis,1983السركر،)
 : خطكات حؿ المشكبلت اإلبداعية * 

:  ست خطكات لحؿ المشكمة اإلبداعية كىي  (Treffinger)كضع ترفنجر 
كىي تحديد المشكمة التي نرغب بحميا، أك تحسينيا عند كجكد مجمكعة مف المشكبلت : (اكتشاؼ المأزؽ )المعطيات غير المنظمة - 

 .  (الفكضكية  )غير المنظمة
تعني جمع المعمكمات حكؿ مكقؼ المشكمة، كلمساعدة الفرد عمى اكتشاؼ كؿ المعمكمات يمكف : (اكتشاؼ المعمكمة)البيانات المعطاة - 

لو أف يستخدـ االنطباعات كالمبلحظات،كالمشاعر كاألسئمة التي تدكر في ذىنو حكؿ الشيء الذم يقرر العمؿ عميو،كيمكف استخداـ 
.   ماذا،لماذا،متى،أيف،ككيؼ: أسئمة مف مثؿ

كتعني التفكير بالمشكبلت المتعددة، كالمشكبلت الفرعية المرتبطة بيا، كتشمؿ ىذه الخطكة إدراج :(اكتشاؼ المشكمة )معطيات المشكمة- 
. بدائؿ لتحديد المشكمة،كيمكف في ىذه المرحمة أف تسأؿ عف ما ىي المشكمة الحقيقية،كما ىك اليدؼ األساسي؟

 . كىك التفكير بمجمكعة مف الحمكؿ لممشاكؿ التي تخطر عمى ذىف صاحب المشكمة:(اكتشاؼ الفكرة )تكليد األفكار- 
كىك تطكير كاستخداـ محؾ، الختصار مجمكعة الحؿ الممكنة لحؿ كاحد يمكف تطبيقو، كفي ىذه :(اكتشاؼ الحؿ)التكصؿ إلى الحؿ - 

ىؿ اإلستراتيجية ستقكم القدرات اإلبداعية الميمة، ىؿ المكارد متكفرة؟ ىؿ ستكمؼ كثيران؟ ىؿ : المرحمة نرتب المعايير لتقييـ األفكار مثؿ
 .سيتقبؿ اآلخركف الفكرة؟

كليس مف . كىك تطكير خطة إلنجاز كتحقيؽ الحؿ، الذم تـ التكصؿ إليو عمى أنو الحؿ األمثؿ:(اكتشاؼ القبكؿ)قبكؿ النتائج - 
نما يمكف االنتقاؿ مف مرحمة ألخرل بمركنة  Firestien and) ؛ 2014 ، طو ،2013حامد ، ).الضركرم اتباع الخطكات بالترتيب،كا 

Treffinger,1989;Davis,1983 
: الدراسات السابقة

      حظي مكضكع تنمية التفكير اإلبداعي كتنمية اإلبداع باىتماـ بالغ في الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت كثيران مف القضايا 
كلذلؾ سيتـ عرض الدراسات السابقة التي تـ .التي ليا تأثير فعاؿ عمى تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية، مع النظر إلييا مف زكايا مختمفة

حيث لـ يجد الباحث أم دراسة حكؿ البرنامج التدريبي الذم تـ استخدامو في ىذه الدراسة، . التكصؿ إلييا كالمتعمقة بالدراسة الحالية
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 التي تناكلت استشراؼ المستقبؿ كالدراسات كالدراسات  اإلبداعي،كليذا فسيذكر الباحث الدراسات التي تناكلت أثر تنمية اإلبداع كالتفكير
.  إما مف خبلؿ برامج مستقمة،أك مف خبلؿ دمجيا بالمنياج الدراسيالمستقبمية،كدراسات حكؿ نمكذج حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية، 

 بإجراء دراسة عممية لبحث أثر برنامج تدريبي لتحسيف حؿ المشكبلت اإلبداعية لطمبة المرحمة Proctor,R,2001))     كقاـ برككتر
صؼ، كتـ تقسيميـ بشكؿ عشكائي عمى  (24)طالبان كطالبة مف سبعة مدارس، ك (520)االبتدائية في أستراليا عمي عينة مككنة مف

المجمكعة األكلى كىي المجمكعة الضابطة تككنت مف عشرة صفكؼ ، كتككنت المجمكعة الثانية مف سبعة صفكؼ : ثبلث مجمكعات 
كتعرضت لمبرنامج التدريبي لمدة عاـ، بينما المجمكعة الثالثة تككنت مف سبعة صفكؼ كتمقت المعالجة كلكف مع دمج معمكمات إضافية 

كتكنكلكجيا االتصاالت، كاشتمؿ برنامج التدخؿ عمى كحدات المنياج المعتمد عمى التكنكلكجيا كالتعميـ التعاكني، كاعتمد بناء البرنامج 
عمى االتجاه الذم يؤكد أف ميؿ الفرد لئلبداع يعتمد بشكؿ أساسي عمى تكظيؼ التكنكلكجيا في عممية التعميـ ،كعمى خبرة المعمـ، كتـ 

 كأظيرت ANCOVA) )استخداـ قائمة التقدير اإلبداعية كىي أداة تـ تطكيرىا أثناء الدراسة ، كتـ استخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ 
بشكؿ مدمج مع (المعالجة)التي تمقت برنامج التدخؿ : النتائج أنو كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لدل المجمكعة الثالثة 

. التكنكلكجيا مقارنةن بالمجمكعة الضابطة كالمجمكعة الثانية التي تمقت المعالجة لمدة عاـ عمى ميارات حؿ المشكبلت اإلبداعية 
رؤية مستقبمية لتفعيؿ اكتشاؼ كرعاية المكىكبيف بالمراحؿ التعميمية في مصر، كىدفت : دراسة بعنكاف  (2002)    فيما أجرل نصير

الدراسة إلى معرفة مبررات االىتماـ باكتشاؼ كرعاية المكىكبيف كالمبدعيف بالمراحؿ التعميمية،كالعكامؿ التي تؤثر في ظيكر المكىبة 
فردان مف التربكييف الميتميف بمجاؿ رعاية  (488 )كمنيا الفرد ذاتو،كاألسرة،كالمدرسة،كالجامعة،كالبيئة،كالمجتمع،كتككنت عينة الدراسة مف

عدـ كجكد منيجية محددة لتطكير المناىج التعميمية المقررة عمى المكىكبيف :المكىكبيف كالمبدعيف في مصر، ككانت أىـ نتائج الدراسة
.  كالمبدعيف،كعدـ االىتماـ بتكفير المعمميف المؤىميف المدربيف لتدريس المكىكبيف كالمبدعيف

لتطكير اإلبداع الفني لدل طبلب المدرسة االبتدائية في أمريكا، كتـ  قياس قدرات اإلبداع  (Kiehn,2003)      كىدفت دراسة  كيياف 
طالب كطالبة مف طبلب المرحمة  (89)الفني لدل الطبلب في الصفكؼ الثاني كالرابع كالسادس االبتدائي، كتككنت عينة الدراسة مف 
مدارس مف المدارس الحككمية ،كتـ (3)األساسية مف الصفكؼ الثاني ،كالرابع كالسادس االبتدائي تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف

لئلبداع الفني ، كمقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي الصكرة الشكمية، حيث تـ استخداـ  (فكغاف  )مقياس : استخداـ مقياسيف لئلبداع ىما
مقاييس اإلبداع بشكؿ مشترؾ خبلؿ حصة التربية الفنية  ،كتـ اختيار الطمبة المشاركيف كبلن عمى حدة في غرفة صغيرة كىادئة ،كذلؾ 

أسبكعان ، كتـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف ، كتحميؿ التبايف الثنائي لمعرفة أثر الجنس كمستكل الصؼ عمى نتائج  (12)لمدة 
 (81)كسجؿ الطبلب.نقطة في قدرة الطبلقة في اختبار فكغاف (17)سجؿ الطبلب : كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية. اختبار فكغاف

نقطة في قدرة األصالة كما أشارت نتائج التحميؿ لمتبايف األحادم إلى كجكد فركؽ تعزل إلى متغير الجنس كمستكل الصؼ، كتـ إجراء 
كما أشارت النتائج إلى أنو ال يكجد عبلقة بيف . اختبار تككي لمعرفة إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان، حيث تبيف أنيا كانت غير دالة

.  قدرات اإلبداع الفني كالتحصيؿ األكاديمي لدل الطمبة
بإجراء دراسة بيدؼ تكظيؼ برنامج القبعات الست لتشجيع التفكير اإلبداعي كالتأمؿ لدل عينة مف  (Kenny,2003)      كقاـ كيني 

طمبة التمريض في غرفة الصؼ ، حيث طمب منيـ دراسة حالة، ثـ طمب منيـ أف يفكركا حكؿ القضايا التي تثير اىتماميـ في أحداث 
الحالة التي عرضت عمييـ ، ثـ قدـ ليـ برنامج القبعات الست ، حيث قدـ الباحث لمطمبة المعنى الذم يرمز لو كؿ لكف مف ألكاف 

القبعة األكلى : القبعات الست ، ثـ طمب مف الطمبة النظر إلى الحالة مرة أخرل ، لكف ىذه المرة مف كجية نظر قبعة كاحدة فقط ىي 
كالتي تمثؿ المعمكمات ، حيث طمب منيـ التفكير في القضايا التي تثير اىتماميـ عندما يأخذكف ىذا اليدؼ، ثـ تحكؿ الطبلب إلى كؿ 
قبعة بالطريقة نفسيا، ثـ اشتركت المجمكعتاف لمناقشة القضايا التي أثيرت في جميع القبعات ، ككيؼ تكصمت كؿ مجمكعة إلى حمكؿ 
لمحالة التي قدمت إلييا ، كأشارت النتائج إلى إمكانية استخداـ برنامج القبعات الست لتنمية التفكير اإلبداعي ، باإلضافة إلى المساعدة 

.    في تقميؿ التكتر كاالحتراؽ النفسي
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دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في تنمية اإلبداع العممي ،  (Hung,2003)     كأجرل ىنج 
طالبان مف طمبة الصؼ الخامس األساسي ، كتـ  (32)كالقدرة عمى حؿ المشكبلت في مبحث الكيمياء كتـ تطبيقو عمى عينة مككنة مف 

استخداـ مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت كمقياس اإلبداع العممي قبؿ كبعد إجراء التجربة ، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كتـ 
، كأظيرت نتائج الدراسة إلى أف نمكذج الحؿ اإلبداعي لممشكبلت ، قد حّسف مف قدرة ANCOVA))استخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ 

.  الطمبة عمى اإلبداع العممي كالقدرة عمى حؿ المشكبلت
دراسة حككؿ فعالية أساليب التعبير اإلبداعية في حؿ   (Vidal, Mulet, and Senent,2004)      كقد أجرل فيداؿ كآخركف 

المشكبلت في نظاـ تصميـ المجمكعات  ، كتـ تطبيقو عمى عينة مككنة مف أربع مجمكعات ، ككؿ مجمكعة تحكم خمسة أفراد ذككر، 
في حؿ المشكبلت التي يكاجييا  (التعبير بالجمؿ ، التعبير البصرم ، التعبير المادم)بيدؼ  معرفة أفضؿ أساليب التعبير اإلبداعية 

المصممكف في أعماليـ  ، كاستندت ىذه الدراسة عمى أسمكب حؿ المشكبلت اإلبداعي مف خبلؿ منيجية التعبير بالجمؿ سكاءن المكتكبة 
أك المحكية أك كسائؿ التعبير األخرل ، كقد تـ تحميؿ فعالية ىذه الدراسة كفقان لطرؽ التعبير باستخداـ أسمكب التدكيف ، كتـ التحقؽ مف 
ثبات النتائج لكؿ المجمكعات  إحصائيان عف طريؽ إعادة التصميـ تحت ظركؼ مضبكطة ، كأظيرت النتائج أف ىناؾ سيبلن مف األفكار 
قد تـ التعبير عنيا باستخداـ أسمكب التعبير بالجممة مف خبلؿ العصؼ الذىني ، كفي مجاؿ التعبير المادم فقد تـ الحصكؿ عمى بضع 

. أفكار إال أنيا اتسمت بمستكل عاٍؿ مف الثبات ،أما بالنسبة لمتعبير البصرم فقد كاف يقع في ما بيف التعبير بالجمؿ كالتعبير المادم 
ىدفت إلى الكشؼ عف أثر برنامج قائـ عمى نمكذج أزبكرف لمحؿ اإلبداعي لممشكبلت  في  (2004)  كىناؾ دراسة أخرل لمفريحات 

طالبان كطالبة مف  (60)تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة المركز الريادم في محافظة عجمكف، كتككنت عينة الدراسة مف 
 (15) طالب ، كزعكا عمى مجمكعة تجريبية مف200الصفيف الثامف كالتاسع في المركز الريادم في محافظة عجمكف، كالبالغ عددىـ 

طالبة، كتـ إخضاع المجمكعة التجريبية كالضابطة الختبار تكرانس  (15)طالبان ك (15)طالبة، كأخرل ضابطة تككنت مف (15)طالبان ك
 يكمان ،كأظيرت النتائج كجكد فركؽ في أداء طمبة المركز الريادم عمى مقياس تكرانس لمتفكير 60لمتفكير اإلبداعي ،كاستمر التدريب 

لى كجكد فركؽ تعزل لمتفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس،  اإلبداعي كأبعاده الفرعية يعزل لمبرنامج التدريبي لصالح المجمكعة التجريبية، كا 
لى كجكد فركؽ تعزل لصالح اإلناث عمى بعد األصالة ، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث عمى بعدم الطبلقة  كا 

. كالمركنة
، في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي، (رسؾ) فيدفت إلى استقصاء أثر برنامج النظاـ الذكي لمعالجة المعرفة (2006) أما دراسة جدكع

، في مدارس النظـ الحديثة في محافظة عماف  (الذككر  )كميارات التفكير الناقد لدل عينة مككنة مف جميع طمبة الصؼ العاشر 
طالبان ،كاعتمدت  (27)طالبان ،كضابطة مككنة مف  ( 26)تجريبية مككنة مف : طالبان ، مكزعيف عشكائيان إلى مجمكعتيف ( 53)كعددىـ 

 ) اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي الصكرة المفظية، كمقياس ككرنيؿ لمتفكير الناقد الدراسة المنيج شبو التجريبي، كشممت أدكات الدراسة 
الستخراج النتائج ، كقد أشارت نتائج ( (ANCOVAكتـ استخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ .كأدكات قياس قبمية كبعدية ( xالمستكل 

الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف أداء أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، عمى أبعاد الطبلقة كالمركنة كالدرجة الكمية، عمى 
اختبار تكر انس لمتفكير اإلبداعي، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، عمى 
بعدم التفاصيؿ كاألصالة ،كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف أداء أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، عمى 

في تنمية ميارات التفكير  (رسؾ)مقياس ككرنيؿ لمتفكير الناقد، كىذه النتيجة تبيف األثر اإليجابي لبرنامج النظاـ الذكي لمعالجة المعرفة 
. اإلبداعي كميارات التفكير الناقد

البنائي لمتعمـ كحؿ المشكبلت اإلبداعي في الكعي ما كراء : دراسة ىدفت إلى تحديد أثر استخداـ نمكذجي  (2006)     كأجرل عميكة  
المعرفي في قراءة النصكص العممية ، كالقدرة عمى حؿ المشكبلت لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكء أسمكبيـ المعرفي ، كبمغ 

طالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في محافظة عجمكف  تـ اختيارىف بطريقة قصدية ، مقسمات إلى  (135 )عدد عينة الدراسة 



               

 

82 | P a g e                                             s c i e n c e r e f l e c t i o n . c o m  

 (45)طالبة درست كفؽ النمكذج البنائي لمتعمـ ، كالثانية تككنت مف  (46)مجمكعتيف تجريبيتيف ،األكلى تككنت مف :ثبلث مجمكعات 
طالبة درست كفؽ الطريقة االعتيادية ، كطبؽ اختبار  ( 44 )طالبة درست كفؽ نمكذج حؿ المشكبلت اإلبداعي  ، كالثالثة تككنت مف 

.  قبؿ بدء الدراسة(متسارع– متأمؿ  )تزاكج األشكاؿ المألكفة لتصنيؼ الطالبات تبعان ألسمكبيف المعرفي
      كقد أظيرت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الطمبة في مجمكعات الدراسة الثبلث عمى اختبار الكعي 
ما كراء المعرفي في قراءة النصكص العممية تعزل إلى طريقة التدريس ، كأظيرت نتائج الدراسة أف متكسط أداء الطالبات في اختبار 
الكعي ما كراء المعرفي في قراءة النصكص العممية المكاتي درسف كفؽ نمكذج حؿ المشكبلت اإلبداعي كاف أعمى مف متكسط أداء 
الطالبات في االختبار نفسو المكاتي درسف كفؽ النمكذج البنائي لمتعمـ كالطريقة االعتيادية ، ككاف متكسط أداء الطالبات في اختبار 
الكعي ما كراء المعرفي في قراءة النصكص العممية المكاتي درسف كفؽ النمكذج البنائي لمتعمـ أعمى مف متكسط أداء الطالبات في 
االختبار نفسو المكاتي درسف كفؽ الطريقة االعتيادية ، كبينت نتائج الدراسة أف متكسط أداء الطالبات في اختبار القدرة عمى حؿ 

.   المشكبلت تعزل إلى طريقة التدريس 
الحؿ اإلبداعي لممشكبلت : دراسة ىدفت إلى تحديد أثر برنامج تدريبي قائـ عمى نمكذج أكزبكرف (2007)     كفيما أجرل الصمادم 

في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي، كالميارات فكؽ المعرفية في الرياضيات لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في األردف كبمغ عدد 
 ( طالبان 43)طالبة مف الصؼ التاسع في محافظة عجمكف، كخصصت أحدل الشعب عشكائيان كمجمكعة تجريبية  (86)أفراد الدراسة 

تعرضت لمبرنامج التدريبي كالثانية ضابطة ، كأعد الباحث برنامج تدريبي قائما عمى نمكذج الحؿ اإلبداعي لممشكبلت ، كتـ تطكير أداة 
لقياس الميارات فكؽ المعرفية في الرياضيات كاستخداـ اختبار القدرة اإلبداعية في الرياضيات، كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 

إحصائية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، عمى اختبار القدرة اإلبداعية في الرياضيات لصالح المجمكعة التجريبية، كأظيرت نتائج 
الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، عمى اختبار القدرة اإلبداعية في الرياضيات يعزل 
لمتفاعؿ بيف استخداـ البرنامج التدريبي كالمستكل التحصيمي، كأكصت الدراسة بتبني استخداـ البرنامج التدريبي في تدريس الرياضيات 

. لقدرتو عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كالميارات فكؽ المعرفية
: بارنس – بإجراء  دراسة ىدفت الستقصاء أثر برنامج تدريبي قائـ عمى نمكذج أكزبكرف  ( 2009 )       كقاـ الصمادم كالصمادم 

الحؿ اإلبداعي لممشكبلت  في تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي في الرياضيات لدل طالبة المرحمة األساسية العميا ، كتككنت  عينة 
طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي ، كتـ اختيار شعبتيف مف بيف خمس شعب مف المدرسة ، ككزعت الشعبتاف  (86)الدراسة 

طالبة ، كتدربت الشعبة التجريبية عمى البرنامج التدريبي ، أما الشعبة  (43)طالبة ، ككاحدة تجريبية  (43)عشكائيان كاحدة ضابطة 
الضابطة فقد درست بالطريقة التقميدية ، كأظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في  الميارات فكؽ 

. المعرفية  يعزل الستخداـ البرنامج التدريبي 
دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فعالية برنامج لتنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت  (2011 )      كأجرل عكاشة كسركر كلمدبكلي 

 طالب ، كقد أظيرت 100 معمما كمعممة ك25لدل معممي العمـك كأثره عمى المعمميف كأداء تبلميذىـ ، كتككنت  عينة الدراسة مف 
الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية بالنسبة إلى الطمبة ، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

. متكسطات درجات المعمميف في التطبيقيف القبمي كالبعدم بالنسبة إلى استخداميـ لحؿ المشكبلت اإلبداعي في التدريس يعزل لمتدريب 
دراسة حكؿ أثر استخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني في تحسيف ميارات حؿ  ( AI-khatib’2012 )       كقد أجرل الخطيب 

طالبة ، كقسمت العينة إلى   ( 98 )المشكبلت اإلبداعية عند طالبات كمية األميرة عالية في األردف ، كتككنت عينة الدراسة مف 
طالبة ، كأظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة  ( 51) ، كمجمكعة ضابطة كعدد طالباتيا  ( 47 )مجمكعة تجريبية كعدد طالباتيا 

. التجريبية كيعزل ذلؾ إلستراتيجية التدريس 
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دراسة ىدفت إلى بياف فاعمية نماذج تدريسية في تنمية التحصيؿ كميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت كاالتجاه  (2014)      كأجرل طو 
نحك مادة الفيزياء لدل طبلب المرحمة الثانكية، كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف مف طمبة المرحمة الثانكية، إحداىما ضابطة 

كاألخرل تجريبية، كقد أظيرت الدراسة فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ كميارات حؿ المشكبلت اإلبداعي كاالتجاىات لصالح 
. المجمكعة التجريبية يعزل لطريقة التدريس

دراسة ىدفت إلى بياف فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استخداـ أسمكب  حؿ المشكبلت اإلبداعي في مقرر  ( 2015 )     كأجرل قرقز 
طالبا مف الطمبة الدارسيف لمقرر  (80)كتككنت عينة الدراسة مف ، النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ عمى تحصيؿ طبلب جامعة القصيـ 

مكزعيف عمى شعبتيف تـ اختيارىما ،  ق 1434/1435النظاـ االقتصادم  في اإلسبلـ  خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي 
، طالبا(40)شعبة مثمت المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ أسمكب حؿ المشكبلت اإلبداعي ، كعدد طبلبيا بمغ ، بطريقة قصدية 

قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي ، طالبا  ( 40 )كشعبة مثمت المجمكعة الضابطة التي تعممت بالطريقة التقميدية ، كعدد طبلبيا بمغ
كأظيرت النتائج كجكد فرؽ ،  فقرة مف نكع االختيار مف متعدد تـ التحقؽ مف صدقو كثباتو  (40)مف نكع اختيار مف متعدد تككف مف 

ذك داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ الطبلب يعزل ألسمكب التدريس لصالح المجمكعة التجريبية التي درست مقرر النظاـ االقتصادم 
في اإلسبلـ  باستخداـ أسمكب حؿ المشكبلت اإلبداعي ، كفي ضكء نتائج الدراسة أكصى الباحث باستخداـ أسمكب حؿ المشكبلت 

. اإلبداعي في تدريس مقرر النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ كبقية مقررات الثقافة اإلسبلمية   
 
 

 : التعقيب عمى الدراسات السابقة 
أظيرت الدراسات السابقة أف تعميـ الطمبة مف مختمؼ المراحؿ الميارات اإلبداعية،تركت أثران إيجابيَا عمى الطمبة، كىذا بدكره يدعـ     - 

مثؿ دراسة برككتر .تكجو الدراسة الحالية،نحك دراسة أثر أسمكب حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية، لطبلب صفكؼ المرحمة األساسية
((Proctor,R,2001 التي درست أثر فاعمية برنامج حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية في المرحمة االبتدائية، كدراسة (Hung,2003) 

. التي كانت عينة الدراسة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي
فيدفت إلى بياف فاعمية نماذج تدريسية في تنمية التحصيؿ كميارات الحؿ اإلبداعي  ( 2014 )اىتمت بعض الدراسات كدراسة طو - 

فكاف ىدفيا بياف فاعمية برنامج تدريبي  ( 2015 )لممشكبلت كاالتجاه نحك مادة الفيزياء لدل طبلب المرحمة الثانكية ، أما دراسة قرقز 
. قائـ عمى استخداـ أسمكب  حؿ المشكبلت اإلبداعي عمى تحصيؿ الطبلب في المرحمة الجامعية 

بأنيا أكؿ دراسة ( الفريحات)،(2007الصمادم،)،(2006الجدكع،)تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة التي قاـ بيا كؿ مف - 
. تيتـ بتنمية اإلبداع مف خبلؿ برنامج تدريبي يتـ تطبيقو مف خبلؿ نادم عممي خارج المنياج المدرسي

حكؿ أىمية تنمية اإلبداع لدل الطبلب في المرحمة االبتدائية لمتدريس، كبينت دراسة  (2003ككىيف،)أظيرت كؿ مف دراسة - 
أىمية البرامج اإلبداعية خارج المنياج في تنمية اإلبداع،كىك مثمما قامت عميو الدراسة بتطبيقيا برنامج مستقؿ عف  (2003كيني،)

يجاد الحمكؿ المناسبة ليا،كتدريب الطمبة (2006ستيف ىكؼ،)المنياج المدرسي،كبينت دراسة  عمى أىمية االىتماـ بالمشاكؿ المستقبمية كا 
عمى حؿ المشاكؿ المستقبمية التي ستكاجييـ ،مف خبلؿ استخداـ طرؽ إبداعية تقمؿ مف المخاطر كتخفؼ منيا،كىذا ما كانت الدراسة 

. تقـك بو بصفتيا تدرب عمى القضايا كالمشاكؿ المستقبمية التي ستكاجو الطبلب،كآلية مكاجيتيا
الطريقة كاإلجراءات 

  :مجتمع الدراسة 
. 1435/1436يتككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الخامس كالسادس الممتحقيف بالمدارس في محافظة عنيزة لمعاـ الدراسي 

: عينة الدراسة
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بشكؿ قصدم ،حيث تـ تحديد أفراد الدراسة          تـ اختيار عينة الدراسة مف الطبلب الممتحقيف بمدرسة المأمكف في محافظة عنيزة
. كعينتيا مف الطبلب الذككر في الصؼ الخامس كالسادس في مدرسة المتنبي التابعة لمحافظة عنيزة

مكىبة )كتـ اختيار المدرسة ؛ ألف المدرب الذم قاـ بتطبيؽ الدراسة ىك مف الطبلب المتميزيف،كحاصؿ عمى شيادة دبمـك تربية خاصة
.  ككاف أبدل استعداده لتطبيؽ الدراسة ،مما يسر عممية قياـ المدرب كالمطبؽ بتنفيذ البرنامج التدريبي عمى المجمكعة التجريبية(كتفكؽ

كتـ . ( طالبان في الصؼ السادس20 طالبان في الصؼ الخامس ك 12)طالبا  منيـ  ( 32 )ىذا كشكمت العينة التجريبية ما مجمكعو 
اختيار المجمكعة التجريبية مف مدرسة المأمكف  بمنطقة عنيزة، حيث يتكفر في المدرسة خمس شعب خامس ، كخمس شعب سادس ، 

حدل شعب الصؼ السادس بشكؿ عشكائي كعينة ضابطة ىذا كشكمت العينة الضابطة ما . كتـ اختيار إحدل شعب الصؼ الخامس ، كا 
.  ( طالبان في الصؼ السادس21 طالبان في الصؼ الخامس ك8)طالبان   (29 )مجمكعو 

 :أدوات الدراسة
: اختبار كيمياـ لقياس اإلبداع: أكالن 

اختبار التفكير المتشعب، كاختبار المشاعر المتشعبة، كاستخدـ الباحث اختبار المشاعر المتشعبة : يتككف ىذا االختبار مف قسميف
.  لمبلءمتو ألىداؼ الدراسة

 Test of Divergent Feeling (DF )). اختبار المشاعر المتشعبة*
 ( 50 )، كيتككف االختبار مف  (الفضكؿ ، الخياؿ ، التعقيد ، المغامرة ): يقيس اختبار المشاعر المتشعبة أربعة ميارات إبداعية ىي 

،،كثبلثة عشر فقرة (لمتعقيد)،كثبلثة عشر فقرة تابعة (لمخياؿ)،كاثنا عشرة فقرة تابعة (لمفضكؿ)اثنا عشرة فقرة تابعة: فقرة مكزعة كاآلتي 
 .(نعـ ، محتمؿ ، ال ، ال أدرم)كيكجد سّمـ متدرج لئلجابة عمى االختبار مككف مف . ،(لممغامرة)تابعة
.  ،كيتـ تطبيقو بشكؿ جمعي( دقيقة حسب مستكل الصؼ30إلى 20مف ) :مدة تطبيؽ االختبار* 
سنة  ، كىذه الفئة العمرية  ( 18) سنكات إلى  ( 6 )يستيدؼ االختبار الطبلب الذككر كاإلناث مف عمر : الفئة المستيدفة لبلختبار*

. (تككف في الصفكؼ الدراسية مف الصؼ األكؿ االبتدائي إلى الصؼ الثاني عشر
 :في   صكرتو األصمية ( Divergent Feeling)اجراءات تطبيؽ كتصحيح اختبار المشاعر المتشعبة  *

   يطبؽ اختبار المشاعر المتشعبة  تطبيقان جماعيان مف الصؼ األكؿ االبتدائي إلى الصؼ الثاني عشر، كيستغرؽ زمف التطبيؽ 
 دقيقة حسب مستكل الصؼ،كيجيب الطفؿ عمى فقرات االختبار بمفرده ،كما كيمكف لممعمـ قراءة فقرات االختبار 30إلى 20لبلختبار مف 

. بصكت عاٍؿ لممرحمة االبتدائية الدنيا، كما كرد في التعميمات األصمية لبلختبار
:  إجراءات تصحيح االختبار  - 
يتـ تصحيح االختبار باستخداـ مفاتيح خاصة تشير إلى االستجابة لكؿ فقرة مف فقرات العامؿ التي إذا اختيرت مف قبؿ المفحكص، - 

ككانت صحيحة ضمف مفتاح التصحيح يعطى عمييا الطالب (نعـ،ال)ففي حاؿ أف اإلجابات عمى الفقرات المرتبطة بالعكامؿ كانت
. درجتيف

يعطى الطالب درجة  (تنطبؽ عمي بعض األحياف/محتمؿ)كفي حاؿ أف اإلجابات عمى الفقرات المرتبطة بالعكامؿ كانت ضمف خانة
ال أعرؼ ال أستطيع أف )كيتـ حسـ درجة كاحدة مف الدرجة الكمية المتحققة لمفرد،عمى كؿ فقرة تكضع االستجابة ليا عمى خانة -كاحدة،
تنطبؽ عمي بدرجة / نعـ )،ك في حاؿ أف اإلجابات عمى الفقرات المرتبطة بالعكامؿ كانت ضمف مفتاح التصحيح خطأ،لكؿ مف (أقرر
.  ، يعطى الطالب درجة كاحدة( ال تنطبؽ عمي نيائيان / ال )أك  (كبيرة

 : (األصمية)صدؽ كثبات االختبار في صكرتو األجنبية 
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طالبان  (1459)تـ استخراج دالالت ثبات االختبار في صكرتو األصمية عمى عينة مف ألؼ كمائتيف كتسعة كخمسيف : ثبات االختبار
كطالبة مف الصفكؼ األكؿ إلى الثاني عشر، بطريقة اإلعادة،ككانت في الستينيات،كىي معامبلت ثبات متكسطة كمقبكلة لغايات البحث 

. في مجاؿ اإلبداع
الختبارم التفكير المتشعب أ  (ىك اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي)كما جاءت معامبلت الصدؽ التبلزمي بداللة محؾ :صدؽ االختبار

بالترتيب ، كمعامبلت االرتباط بيف أداء الطمبة اإلبداعي كتقدير الكالديف كالمعمميف  (0،76)ك  (0،71)ك ب في صكرتيما األصمية 
كىك مقارب لقيمة معامؿ  (0،74)،كما جاء معامؿ ارتباط اختبارم التفكير المتشعب كالمشاعر المتشعبة في صكرتيما األصمية(0،74)

.                        ثبات كؿ منيما 
: دالالت صدؽ كثبات االختبار بصكرتو المعربة

بتطكير االختبار عمى البيئة األردنية، كاتبع عددان مف اإلجراءات لمتكصؿ لدالالت الصدؽ كالثبات ليذا  ( 2004 )قاـ البطش    
التبلزمي كالتنبؤم ، / كالصدؽ بداللة المحؾ االختبار عمى البيئة األردنية ،كتكصؿ إلى صدؽ االختبار مف حيث الصدؽ المنطقي ، 

عادة االختبار ، كاثبتو كصدؽ  بطريقة االتساؽ البناء أك المفيـك ، كتكصؿ البطش لثبات االختبار مف خبلؿ الثبات بطريقة االختبار كا 
الداخمي ، كالثبات بطريقة فاعمية الفقرات ، ككانت النتائج تشير إلى أف ىناؾ ثبات صدؽ ليذا االختبار عمى البيئة األردنية ، كبما أف 

. االختبار طبؽ في البيئة العربية ، فيمكف تطبيقو في المممكة العربية السعكدية لمتشابو بينيما 
: كيتضمف: النادم العممي: ثانيان 
: محتكل النادم العممي*

برنامج :       يتككف البرنامج مف عدة كحدات تعميمية تتناكؿ مكضكعات مختمفة، كتعطى فيو برامج متنكعة تعنى بمكاضيع مختمفة مثؿ
. حؿ المشكبلت اإلبداعي، برنامج الككرت لتعميـ التفكير، برنامج الخياؿ الحر، كبرامج تعنى باالختراعات المختمفة لمطبلب

:خطكات تطبيؽ جمسات التدريب*   
عطاء أمثمة عمى الميارة مع تكضيح مكاف استخداـ الميارة في المثاؿ كتكضيح األىداؼ، كشرحيا، إعبلف اسـ الميارة، -  .كا 
عطاء األمثمة كاالستماع ليـ - . الطمب مف الطبلب المشاركة في الشرح كا 
 .شرح األسئمة أك التماريف أك التدريبات الكاردة في كرقة عمؿ كؿ كحدة بشكؿ كاضح -
 .إعطاء الطالب الكقت الكافي لحؿ التماريف كالكتابة في كرقة العمؿ  -

كبعد الحصكؿ عمى ردكد المحكميف، ثـ تحميؿ إجاباتيـ حكؿ تقييـ البرنامج، كاألخذ بتكصياتيـ فيما يتعمؽ بتنفيذ الكحدة عمى عدة 
. كحدة بعد األخذ بمبلحظات المحكميف (20)جمسات تدريبية، كالحذؼ لعدد مف الكحدات التعميمية ، تـ اعتماد 

      كمف أىـ ما يميز النادم العممي بأنو أجرل مسابقات عمى مستكل إدارات التعميـ ثـ عمى مستكل الكزارة، كقد أثمرت تمؾ 
المسابقات التنافس، كنقؿ الخبرات بيف المناطؽ، التنسيؽ مع قسـ المكىكبيف كربطيـ باألندية العممية؛ ليستفيد أعضاؤىـ مف ذكم الميكؿ 

.    العممية مف البرامج ككرش العمؿ المختمفة لتطبيؽ أفكارىـ كابتكاراتيـ اإلبداعية
 إجراءات الدراسة: 

مقياس كيمياـ لقياس اإلبداع لكبل المجمكعتيف التجريبية كالضابطة : في ىذه المرحمة تـ تطبيؽ أداة الدراسة كىي: مرحمة القياس القبمي- 
دقيقة لكؿ صؼ دراسي مف عينة الدراسة،حيث تـ تكزيع نماذج االختبار عمى الطبلب كقراءة تعميماتو كاإلجابة عمى  ( 42 )بكاقع 

دقائؽ ،كفي نياية التطبيؽ تـ جمع  ( 7 )استفسارات الطبلب،مع مراعاة التقيد التاـ بتعميمات االختبار حيث أعطى كؿ سؤاؿ فرعي مدة 
 1436-4-27نماذج االختبار كاالحتفاظ بيا ، كتـ تطبيقو في تاريخ 

تـ تطبيؽ برنامج النادم العممي  في مدرسة المأمكف ، كقد امتدت فترة تطبيؽ البرنامج الفصؿ : مرحمة تطبيؽ النادم العممي  - 
الخامس )، حيث تـ تطبيؽ برنامج النادم العممي عمى أفراد المجمكعة التجريبية1436- 1435الدراسي الثاني  مف العاـ الدراسي 
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دقيقة ، كقد بمغ مجمكع  ( 30)بكاقع ثبلث جمسات أسبكعيان لمدة عشر أسابيع ،كقد كانت مدة الجمسة الكاحدة لمتدريب  (،كالسادس
. جمسة تدريبية لكؿ صؼ دراسي مف العينة التجريبية،ماعدا جمسات القياس القبمي كالبعدم ( 40 )جمسات التدريب 

، عمى كمتا 24/7/1436في ىذه المرحمة تـ تطبيؽ القياس البعدم باستخداـ مقياس كيمياـ لئلبداع بتاريخ : مرحمة القياس البعدم- 
. المجمكعتيف بنفس الطريقة التي اتبعت في القياس القبمي

: متغيرات الدراسة  * 
،عف طريؽ تعريض الطالب لمميارات كالتدريبات الكاردة في النادم (النادم العممي)يتمثؿ المتغير المستقؿ ببرنامج : المتغير المستقؿ

. العممي مف خبلؿ جمسات تدريبية خاصة
كالدرجة الكمية  (الفضكؿ، الخياؿ، التعقيد، المغامرة)األداء عمى مقياس كيمياـ لئلبداع، لقياس الميارات اإلبداعية : المتغير التابع

 .لممقياس
:  تصميـ الدراسة كالمعالجة اإلحصائية    *

    اعتمدت ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي، حيث تـ إجراء قياس قبمي كبعدم لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ثـ خضعت 
ألدكات  (الضابطة كالتجريبية)، بينما خضعت كمتا المجمكعتيف (التدريب عمى برنامج النادم العممي)المجمكعة التجريبية لممعالجة 

عمى االختباريف  (الضابطة كالتجريبية)القياس القبمي كالبعدم المتمثمة في اختبار كيمياـ لئلبداع، كتـ حساب الفركؽ في أداء المجمكعتيف 
. القبمي كالبعدم، كذلؾ لمتحقؽ مف كجكد أثر لمبرنامج لمنادم العممي عمى أداء المجمكعة التجريبية

.       كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لكؿ ميارة مف ميارات االختبار الرئيسية
.  (ت)أما فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة، كالكشؼ عف دالالتيا فتـ استخداـ اختبار 

نتائج الدراسة كمناقشتيا 
:         كقبؿ عرض نتائج الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا نعرض لمتكافؤ بيف مجمكعتي الدراسة

لمعينات المستقمة عمى االختبار القبمي لمعرفة  (ت)  كلمعرفة النتائج المتعمقة بالتكافؤ بيف مجمكعات الدراسة تـ في البداية إجراء اختبار 
ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف أـ ال، كتبيف مف نتائج تحميؿ بيانات االختبار القبمي باستخداـ اختبار 

لمعينات المستقمة عمى متكسطي درجات الطمبة في كبل المجمكعتيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بينيما، كالجدكؿ رقـ  (ت)
. يظير البيانات المتعمقة بيذا االختبار (1)
 

(1)الجدول رقم   
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل القبلي

   
عدد  نوع المجموعة 

 األفراد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 جمموع الدرجات القبلي
 

 0.101 59 10668 11.10308 63.7241 29 ضابطة

    11.08031 68.4688 32 جتريبية
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 كىذا يعني أنو ال تكجد ،(α≥0,05) غير دالة إحصائيا عند مستكل الداللة اإلحصائية (ت) أف قيمة (1) يظير مف الجدكؿ رقـ       
 كىذا القبمي،عمى درجات االختبار  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطبلب في كبل المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية

. المجمكعتيفيؤكد تكافؤ 
 
 

(2)الجدول رقم   
    t. test اختبارات  للعينة العشوائية 

   
نوع  المحور

 المجموعة 
عدد 
 االفراد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت  المعياري

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

مجموع 
الدرجات على 
االختبار 
 البعدي

di
m
e
n
si
o
n
1 

    7.54739 71.9655 29 ضابطة
2.134* 8.07625 76.2500 32 تجريبية  59 0.037 

di فضول 
m
e
n
si
o
n
1 

    2.80964 18.4138 29 ضابطة
 0.184 59 1.345 2.76790 19.3750 32 تجريبية

    2.04626 17.5172 29 ضابطةdi خيال 
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 0.05دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  (*)  
 

أف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي الدرجات عمى االختبار البعدم، كذلؾ لصالح  (2)  يظير مف الجدكؿ رقـ     
 عمى أف النتائج دالة إحصائيا عند 2.134البالغة ( ت ) ، كتؤكد  قيمة   ( 59 )المجمكعة التجريبية ، كفيما بمغت درجات الحرية 

كيظير الجدكؿ أيضا أنو ال تكجد فركؽ ذات ، كىذا يعزل لؤلثر االيجابي لبرنامج النادم العممي (α≥0,05)مستكل الداللة اإلحصائية 

m
e
n
si
o
n
1 

 0.183 59 1.348 2.18499 18.2500 32 تجريبية

di مغامرة 
m
e
n
si
o
n
1 

    2.19325 18.1034 29 ضابطة
 0.123 59 1.565 2.27185 19.0000 32 تجريبية

di تعقيد 
m
e
n
si
o
n
1 

    2.50615 17.9310 29 ضابطة
2.521* 2.72089 19.6250 32 تجريبية  59 0.014 
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 كىذه القيمة غير دالة 1.565 (ت  )داللة إحصائية بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية عمى محاكر االختبار المغامرة حيث بمغت قيمة 
في حيف يتبيف مف الجدكؿ كجكد فركؽ بيف درجات الضابطة كالتجريبية عمى محكر االختبار في التعقيد ، كالفضكؿ، كالخياؿ، إحصائيان 

.  كىذه القيمة دالة إحصائيان 2.134 (ت  )حيث بمغت قيمة 
: كيمكف أف تعزل ىذه النتيجة اإليجابية لؤلسباب اآلتية 

احتكاء البرنامج التدريبي عمى مكضكعات شيقة كجاذبة ؛ لككف محتكيات البرنامج التدريبي كتدريباتو ترتبط بمكاضيع ستيـ الطبلب - 
، كارتباطيا  (تعرض بعض أنكاع الجنس البشرم لمخطر ، كتعرض النباتات كالحيكانات لبلنقراض)في المستقبؿ الذم سيعيشكف فيو مثؿ 

. بمكاقؼ حياتية ستحدث معيـ ككيفية التصرؼ فييا ، كاف لو دكر كبير في الحصكؿ عمى ىذه النتيجة اإليجابية
احتكاء البرنامج التدريبي عمى ميارات تثير التفكير فمككنات البرنامج التدريبي تضمنت العديد مف ميارات التفكير الغنية بمحتكاىا ،  - 

األصالة ، إعادة تجميع العناصر بطرؽ غير مألكفة ،النظر إلى األمكر مف  ): كالمرتبطة بمكاقؼ ليا ارتباط كثيؽ بحياة الطالب مثؿ 
مما سّيؿ في استثارة الدافعية لئلبداع المفظي عند الطبلب  (عدة أكجو ، دمج العناصر كاألفكار ، إيجاد العبلقات بيف األشياء

فتـ مراعاة تطبيؽ البرنامج التدريبي في الحصص التي يككف : االختيار المناسب لتكزيع الحصص كمكاعيدىا في فترة تنفيذ البرنامج- 
الطبلب فييا أكثر نشاطان مثؿ بداية الدكاـ أك بعد االستراحة المدرسية ، مع مراعاة أخذ الكقت الكافي لمشرح كالتدريب عمى الميارة ،كليذا 

.  تـ تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى أربعيف جمسة تدريبية ، بمعدؿ جمستيف تدريبيتيف لكؿ كحدة مف كحدات البرنامج التدريبي
 أحد العكامؿ في ظيكر ىذه النتيجة التدريب،كقد يككف لممناخ الصفي الذم ساد جمسات : المناخ الصفي اإليجابي ككسائؿ التعزيز- 

 كتقديـ التعزيز المفظي كالتعزيز المادم مف خبلؿ عنيا، كذكر الطالب لؤلمثمة لمميمة الكتابية المطمكب الكتابة لمميارة،كالتقديـ كالتكضيح 
.  ألكثر الطبلب مشاركةن، كتميزان في الميمة الكتابية المطمكبة مف الطالب في نياية كؿ كحدةالجكائز،تقديـ بعض 

 :مثؿ     أما النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فيما يتعمؽ بتأثير البرنامج التدريبي فيي تتفؽ مع ما ذىبت إليو العديد مف الدراسات 
حيث أكدت أىمية التدريب عمى  (2000،مطر)كدراسة  (2006جدكع )كدراسة  (2003 العبداالت) كدراسة (2003أبك جادك،)دراسة 
إال أنيا تفّردت في أنيا فحصت أىمية برنامج أجنبي كعالمي اإلبداعية،  كتنمية اإلبداع في التعميـ، كأىمية التدريب عمى الكتابة التفكير،

. . كمعرفة مدل جدكاه في البيئة العربية
كالدرجة الكمية الختبار قياس اإلبداع لصالح المجمكعة التجريبية إلى عدد  (التعقيد)   كيمكف أف يعزل كجكد فركؽ دالة إحصائيان لميارة 

 :كىيمف النقاط 
يككنكا في مرحمة العمميات المادية لتصنيؼ بياجيو لمراحؿ النمك  (سنة11-7)أف الطبلب في الصؼ الخامس كالسادس كمف في عمر- 

 التصنيؼ، كيمتمككف القدرة عمى منطقي،كبأسمكب المحسكسة،  كالذيف يككنكا بيذا العمر الزمني قادريف عمى حؿ المسائؿ المعرفي،
كالتعامؿ مع المكاضيع كالمسائؿ المعقدة التي يسيؿ فيميا كشرحيا باستخداـ الرسـك التكضيحية لشرح أفكار المكضكعات التي تقـك 

. (2015 البلال، ،2010البلال،) بتدريبيا
ظيار قدراتيـ عمى الحؿ بيف زمبلئيـالمعقدة،كقد يعكد سبب ذلؾن إلى ميؿ طبلب الصؼ الخامس كالسادس نحك حؿ المسائؿ -  .  كا 

 مف (248)بفحص عينة مككنة مف  (Khatena,1975) مع نتائج دراسة خاتينا (التعقيد)   كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة فيما يتعمؽ بميارة 
سنة،  18-8 كقد تراكحت أعمار العينة مف المنتجة،بساطة الصكر العقمية –  كمدل تعقد الزمف، كالجنس،الذككر كاإلناث في متغيرات 

   (2010البلال،). ككجد أف الذككر الصؼ الخامس كالسادس أنتجكا صكران عقمية أكثر تعقيدان مف اإلناث مف نفس المستكل العمرم
في تنمية  (α≥0,05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة " :نصوالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كالذم :  ثانيا

 المجمكعة التجريبية السادس فيبيف درجات طمبة الصؼ الخامس كالصؼ  ( المغامرةالتعقيد، الخياؿ، الفضكؿ،)الميارات اإلبداعية 
"  تعزل لمتغير الصؼ الدراسي؟ 
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لمعينات المستقمة لمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة  (t. test)     لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ اختبار 
 كذلؾ كما الدرجات،إحصائية أـ ال عمى درجات االختبار البعدم بيف أفراد المجمكعة التجريبية كعمى مختمؼ محاكر االختبار كمجمكع 

. (3)في الجدكؿ 
(3)الجدول   

t-test    للعينات المستقلة لالختبار البعدي بين أفراد المجموعة التجريبيةاختبارات    
المحور           

  
عدد  الصف 

 األفراد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت  المعياري

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

مجموع 
الدرجات على 
االختبار 
 البعدي

73.900 20 الصف الخامس
0 

7.53169 0.21 59 0.83 

74.365 41 الصف السادس
9 

8.38974    

18.700 20 الصف الخامس 2فضول 
0 

2.40832 0.42 59 0.67 

19.024 41 الصف السادس
4 

3.00406    

17.450 20 الصف الخامس 2خيال 
0 

2.08945 1.15 59 0.25 

18.122 41 الصف السادس
0 

2.14703    

18.850 20 الصف الخامس 2مغامرة 
0 

2.25424 0.66 59 0.51 

18.439 41 الصف السادس
0 

2.28089    

18.900 20 الصف الخامس 2تعقيد 
0 

2.55260 0.16 59 0.87 

18.780 41 الصف السادس
5 

2.85055    
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،كىذا يعني  ((α≥ 0,05كارتفاع قيـ الداللة بشكؿ أعمى مف  ، انخفاض قيـ ت لبلختبار اإلحصائي ( 3 )يظير مف الجدكؿ        

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب الصفيف الخامس كالسادس عمى درجات االختبار البعدم سكاء أكاف ىذا في مجمكع 
. الدرجات أك في محاكر االختبار ككؿ 

 :اآلتية نعزك ذلؾ لؤلسباب كيمكننا أف
 فعادةن ما يككف مكضكع تنمية اإلبداع ليس مف كبيران، كتركيزان اإلبداعي اىتمامان أف المناىج الدراسية ال تعطي مكضكع تنمية التفكير -

 .الجانب ككما أف طريقة بناء الكتب المدرسية ال تراعي ىذا المعمـ،األشياء الميمة عند 
. عدـ ألفة الطبلب لمتعامؿ مع البرامج التدريبية لمتفكير اإلبداعي في الصفكؼ السابقة- 
 باعتبار تدريس التعبير يقـك عمى أنو عمؿ فردم ال االعتيادية،تدريس التعبير في الصفكؼ الدراسية في المدارس يسير كفؽ الطريقة - 

ثارة التفكير اإلبداعي لديو، كيحرمو مف بو،عبلقة لمجماعة   مما يحكؿ دكف اطبلع الطالب عمى أفكار جديدة قد تساعده في الكتابة كا 
.  يدفعو إلى التعبير عف مشاعره كأحاسيسو بحريةمريحان،فرصة التفاعؿ االجتماعي الذم يمنح الطالب جكان نفسيان 

: التوصيات    
: بناءن عمى نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا يكصي الباحث بما يأتي

كالعمؿ عمى حؿ مشكبلتو  في مجاؿ تنمية التفكير اإلبداعي كدكره في استشراؼ المستقبؿ،  المزيد مف األبحاث كالدراسات،إجراء-1
.  بطرؽ إبداعية

، (ذككر،إناث) الجنس: مع أخذ متغيرات أخرل مثؿالمناطؽ،  المزيد مف الدراسات حكؿ فاعمية النكادم العممية بمختمؼ إجراء-2
، (العاـ،الخاص)كمستكيات صفية مختمفة عف المستكيات المستخدمة في ىذه الدراسة،كعمى الطبلب المكىكبيف كالمبدعيف،كنكع التعميـ 

 . باإلضافة لتطبيؽ البرنامج التدريبي في مدة زمنية أطكؿ
.  فكرة النادم العممي عمى مناطؽ تعميمية مختمفة كمتنكعة داخؿ المممكة العربية السعكديةتعميـ-3
 كاالىتماـ بالتطبيقات العممية في قاعات التدريب ثـ متابعة التطبيؽ في المختمفة، المعمميف عمى ميارات التفكير اإلبداعي تدريب-4

 .العمميةالمدارس كمراكز المكىكبيف كاألندية 
 كبناء محتكل الكتب المدرسية بحيث تدمج مكضكعات يمكف تطبيؽ ميارات المعرفي، بناء الكتب المدرسية في ضكء االقتصاد إعادة-5

 .ليـ كتطكير القدرات اإلبداعية المختمفة،التفكير 
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 :المراجع والمصادر
  :العربيةالمراجع *
.   دار إحياء التراث العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت،(3ط)العرب،  فلسا. (1986) محمد بف مكـر منظكر،ابف - 

أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في تنمية التفكير اإلبداعي لدل عينة مف .(2003)ػ أبك جادك، صالح محمد عمى 
. رسالة دكتكراه غير منشكرة ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف ، األردف. طمبة الصؼ العاشر األساسي 

. (2)المعجـ الكسيط ، المؤسسة العربية لمنشر، القاىرة، الطبعة  (1972).أنيس ، إبراىيـ، منتصر ، عبد الحميـ، الصكالحي ، عطية ، أحمد- 
في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كميارات التفكير الناقد ، رسالة ( رسؾ )أثر برنامج النظاـ الذكي لمعالجة المعرفة  . (2006)جدكع ، عصاـ  - 

. دكتكراه غير منشكرة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف ، األردف
تقييـ التفكير الناقد عند طمبة المكىكبيف الممتحقيف بالبرامج الخاصة كالطمبة ذكم التحصيؿ المرتفع كالعادييف في . ( 2007 )خمؼ ، رامي أحمد - 

. دراسة مقارنة في المممكة األردنية الياشمية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف ، األردف:المدارس العادية
دار الراية لمنشر . عماف ،األردف. التعمـ القائـ عمى المشكمة مع تطبيقات في مجاؿ الدراسات االجتماعية .(2013)حمدم أحمد محمكد ، حامد- 

. كالتكزيع ، الطبعة األكلى 
أثر برنامج تدريبي ميارات اإلدراؾ كالتنظيـ كاإلبداع في تنمية الفكر اإلبداعي لدل عينة أردنية مف طمبة الصؼ . (1995 )حسيف، ثائر غازم - 

. الثامف ، رسالة ماجستير غير منشكرة،الجامعة األردنية ، عماف ، األردف
نحك نمكذج إجرائي لتنمية اإلبداع ، دراسة مقدمة إلى ندكة المدرسة كاألسرة كالمجتمع في تنمية االبتكار في . ( 1996 )دركيش ،زيف العابديف - 

.  جامعة قطر،الدكحة،قطر
. رؤية إسبلمية لبرامج التفكير العالمية ، مركز ديبكنك لتعميـ التفكير ، عماف ، األردف ، الطبعة األكلى  . ( 2011 )الزىراني ، يحيي الدكسي - 
أثر برنامج تدريبي لميارات اإلدراؾ كالتفاعؿ كالمعمكمات كالحس، عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ التاسع .( 1995)الخطيب ، رائد - 

. األساسي في عينة أردنية،رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة األردنية ،عماف ، األردف 
 رسالة .تقييـ منياج المكىكبيف في البرامج الخاصة في المممكة األردنية الياشمية مف كجية نظر المعمميف كالطمبة. (2006 )الخكالدة ، حمزة عمي -

. ماجستير غير منشكرة ، جامعة عماف العربية  لمدراسات العميا ، عماف ، األردف
.  ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف ،األردف(2ط) تعميـ التفكير في المنيج المدرسي ، . (2005)السركر، ناديا ىايؿ - 
. ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،عماف ،األردف (4ط) مدخؿ إلى تربية المتميزيف كالمكىكبيف ،.(2003)السركر، ناديا ىايؿ - 
. ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ، عماف ،األردف (1ط) مقدمة في اإلبداع ، . (2002)السركر، ناديا ىايؿ - 
، كزارة - دراسة ميدانية– تقييـ كاقع رعاية الطمبة المتميزيف كالمكىكبيف في المدارس الحككمية بمممكة البحريف . (2002)السركر، ناديا ىايؿ - 

. التربية كالتعميـ ،المنامة ، البحريف 
التقرير الختامي، مؤسسة الممؾ عبدالعزيز كرجالو لرعاية المكىبة (. إناث-غير التفرغية )تقكيـ البرامج االثرائية الصفية.)(2003)السركر، ناديا - 

. كاإلبداع
فاعمية برنامج الماستر ثنكر لتعميـ التفكير في تنمية الميارات اإلبداعية لدل عينة مف طمبة كمية العمـك التربكية . )(1996)السركر، ناديا ىايؿ - 

.  ، الدكحة ، قطر(10)السنة الخامسة ، العدد . مجمة مركز البحكث التربكية . (في الجامعة األردنية
أساليب تدريس المكىكبيف كالمتفكقيف ، مركز ديبكنك لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف ، الطبعة  . ( 2010 )سعادة ، جكدت أحمد - 

. األكلى 
في تنمية التفكير اإلبداعي كالميارات  (CPS)أثر برنامج تدريبي قائـ عمى نمكذج الحؿ اإلبداعي لممشكبلت . )(2007)الصمادم، محارب عمي - 

. ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، الجامعة األردنية ، عماف ، األردف(فكؽ المعرفية في الرياضيات لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في األردف
الحؿ اإلبداعي : بارنس – أثر برنامج تدريبي قائـ عمى نمكذج أكزبكرف  . ( 2009 )الصمادم ، محارب عمي ، الصمادم ، يحيي محمكد - 

مجمة العمـك اإلنسانية ، السنة السابعة . لممشكبلت في تنمية الميارات فكؽ المعرفية في الرياضيات لدل طالبات المرحمة األساسية العميا في األردف 
 . (42)، العدد 
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فاعمية نماذج تدريسية في تنمية التحصيؿ كميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت كاالتجاه نحك مادة  . ( 2014 )طو ، عبداهلل ميدم عبدالحميد - 
. الفيزياء لدل طبلب المرحمة الثانكية ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة القاىرة ، مصر 

أثر برنامج تدريبي مبني عمى التعمـ بالمشكبلت في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ .)(2003)ػ العبدالبلت ، سعاد إسماعيؿ 
. ،رسالة دكتكراه، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف، األردف(العاشر

تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت لدل معممي . (2011)عكاشة، محمكد فتحي ، سركر، سعيد عبدالغني ، المدبكلي ، رشا عبدالسبلـ - 
 . 60- 18، ص ص 2المجمة العربية لتطكير التفكؽ ، المجمد الثاني ، العدد . العمـك كأثره عمى أداء تبلميذىـ   

أثر برنامج تدريبي لؤلنشطة اإلبداعية عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ،  . ( 2012 )العنزم ، سبلمة عجاج - 
المجمة العربية لمعمـك االجتماعية ، العدد األكؿ ، الجزء األكؿ ، الصادرة عف المؤسسة العربية لبلستشارات العممية كتنمية المكارد البشرية ، مصر ، 

 .  80 – 47: ص ص 
أثر برنامج قائـ عمى نمكذج أزبكرف لحؿ المشكبلت اإلبداعي في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة المركز .) (2004)الفريحات ،عمار - 

. رسالة دكتكراه غير منشكرة ، جامعة اليرمكؾ، إربد ، األردف،(الريادم في محافظة عجمكف
. مناىج كاساليب تدريس المكىكبيف كالمتفكقيف ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف ، الطبعة الثانية  . ( 2015 )قطامي  ، نايفة - 
فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استخداـ أسمكب  حؿ المشكبلت اإلبداعي في مقرر النظاـ االقتصادم في  . ( 2015 )قرقز ، نائؿ محمد - 

 95: ، ص ص  (1) ، العدد  ( 9 )اإلسبلـ  عمى تحصيؿ الطبلب في جامعة القصيـ ، مجمة العمـك التربكية كالنفسية ، جامعة القصيـ ، المجمد 
 –141 . 
المكىبة كاإلبداع كالتفكؽ ، دار عماد الديف لمنشر كالتكزيع ، عماف األردف ،  . ( 2009 )القطيش ، يحيي عمي ، السعكد ، أميف عبدالمطيؼ - 

.  الطبعة األكلى 
. المرجع في تعميـ التفكير ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف   . ( 2015 )قطامي  ، يكسؼ محمكد - 
فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى أنشطة نادم العمماء في تنمية عادات العقؿ لدل عينة مف تبلميذ  . ( 2013 )محمد ، صبلح محمد محمكد - 

 ، 2013 / 7 / 2- 1الصؼ الثالث اإلعدادم ، المؤتمر العممي العربي السادس حكؿ التعميـ كآفاؽ ما بعد ثكرات الربيع العربي ، الذم عقد خبلؿ 
 . 295 – 241: في كمية التربية ، جامعة بنيا ، مصر ، ص ص 

تنمية الميارات اإلبداعية الختصاصي المعمكمات في العصر الرقمي ، مجمة مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،  . ( 2012 )مصطفى ، نيمة فكزم - - 
 . 236 – 195: ، السعكدية ، ص ص  ( 1) ، العدد  ( 18 )المجمد 
عمى تطكير القدرات اإلبداعية كمفيـك الذات لدل عينة ( المكاىب غير المحدكدة) أثر برنامج تعميـ التفكير .)(2000 )مطر، رنا عدناف  -

 .، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة األردنية ، عماف ، األردف(مف طمبة الصؼ الخامس األساسي
رسالة دكتكراه غير منشكرة ، الجامعة األردنية ، عماف ، . تقييـ برامج تربية الطمبة المكىكبيف في األردف. (2006)المكمني، سمر   -

 .األردف
في تنمية المشاعر االنفعالية المتشعبة       (حكارات مستقبمية لحؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية) فاعمية برنامج . (2010)البلال، زياد كامؿ -

،رسالة دكتكراة غير منشكرة ،الجامعة  (كالميارات اإلبداعية المفظية لدل طمبة صفكؼ المرحمة األساسية في المدارس الخاصة في األردف
 .األردنية ،عماف ،األردف

في تنمية المشاعر االنفعالية المتشعبة كالميارات (      حكارات مستقبمية لحؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية)فاعمية برنامج  (2015)البلال، زياد كامؿ-
  .69 – 33: ص ص .اإلبداعية المفظية في األردف ، مجمة المعيد الدكلي لمدراسة كالبحث ، المجمد الثاني ، العدد األكؿ ، بريطانيا 
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