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   :مقدمة

 عن طريق التدريب، قامت الدراسات يف جمال تنمية اإلبداع على افرتاض أن القدرات اإلبداعية قابلة للنمو والتحسني
واستخدمت العديد من الربامج اليت تزيد من فرص الكشف عن الطاقات املبدعة وتيسري سبل توظيفها وحسن االستفادة 

؛ حممود ١٩٩٦؛ أمين حبيب، ١٩٩٣؛ أمحد مجيز، ١٩٩٢يوسف عبد ايد، (وتناولت بعض هذه الدراسات . منها
اإلبداع كمجموعة من القدرات ميكن تنميتها من ) ٢٠٠٠محامة، ؛ نورا ١٩٩٧؛ هناء عيسى، ١٩٩٦حممود علي، 

خالل استخدام بعض اإلسرتاتيجيات واألساليب اليت تساعد األفراد على توليد العديد من األفكار املتنوعة واألصيلة، 
؛ Shaw et al., 1990؛ شو وآخرون Parnes, 1987؛ بارنز ١٩٨٣تورانس، (وركزت دراسات أخرى 

؛ Grimes, 2001؛ جرميس ١٩٩٩؛ نوره املنصور، ١٩٩٩؛ ماجي وليم، Alexander, 1994ألكسندر 
على اإلبداع كعملية؛ فاهتمت ...) Isaksen et al., 2005، إيزاكسن وآخرون Welton, 2004ويلتون 

ة وما مييز اإلبداع فيها باملراحل اليت متر ا العملية اإلبداعية واليت يراها العديد من الباحثني أا صورة لنموذج حل املشكل
  .هو نوع املشكلة اليت نسعى حللها

وأوضـــحت هـــذه الدراســـات ضـــرورة توظيـــف القـــدرات اإلبداعيـــة يف حـــل العديـــد مـــن املشـــكالت الـــيت تتطلـــب حلـــوالً 
، متعددة وغري تقليدية واليت يفرض وجودها الواقع الذي نعيشه وما يتسم به من تغري وجتدد وهي مشـكالت تواجهنـا يوميًـا

لــذلك فهــي . ولــيس لــدينا هلــا حلــوالً جــاهزة ميكــن اســتخدامها بــل علينــا البحــث عــن حلــول جديــدة ومتنوعــة وقابلــة للتنفيــذ
  .تتطلب مهارات إبداعية وقدرة على التحليل والتقييم والتطوير لكي نصل باحلل إىل التنفيذ

وا أن حـل املشـكالت والتفكـري اإلبـداعي بينهمـا واجته الباحثون إىل الربط بني اإلبداع والقدرة على حل املشكلة واعتـرب 
ارتباط وثيق حيث إن حل املشكالت فيه عناصر إبداعية تتفاوت بتفاوت جدة املشكلة وجدة احلـل ومـا حيدثـه مـن تغيـري، 

على أن ناتج حـل املشـكلة يكـون إبـداعًيا إذا كـان جديـًدا ولـه قيمـة سـواء  (Torrance, 1972 : 240)حيث أكد 
شــخص املفكــر نفســه أو بالنســبة للثقافــة الــيت يعــيش فيهــا، وأن يكــون مــن النــوع غــري التقليــدي مبعــىن أن يتطلــب بالنســبة لل

  .تعديالً أو رفًضا لألفكار اليت كانت مقبولة من قبل

العالقــة بــني اإلبــداع وحــل املشــكلة إىل أن عمليــة اإلبــداع تبــدأ دائًمــا  (Mackinon, 1979)ويرجــع مــاكينون 
شــكلة، وتتضــح جــذور اإلبــداع يف الــوعي بــأن هنــاك قصــورًا أو غموًضــا مــا، فأحــد مســات الشــخص املبــدع باإلحســاس بامل

  )١٢٠:  ١٩٩٩نوره املنصور، . (رؤيته للمشكالت اليت ال يستطيع أن يراها اآلخرون وهذا ما جيعله غري عادي

للمشكالت متييزًا هلا عن النمـاذج الـيت وقد وضع الباحثون على هذا األساس مناذج أطلقوا عليها مناذج احلل اإلبداعي 
تصف مراحل حل املشكلة، واستندت إىل تعريفات للعملية اإلبداعية تؤكد على التشابه بني مراحـل حـل املشـكلة ومراحـل 
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والفـــرق بـــني احلـــالتني هـــو فـــرق يف طبيعـــة اإلنتـــاج النهـــائي لتنميـــة القـــدرات اإلبداعيـــة لـــدى . الوصـــول إىل اإلنتـــاج اإلبـــداعي
راد؛ ألـــا جتمـــع بـــني عـــدد مـــن اإلســـرتاتيجيات والطـــرق املختلفـــة لتنميـــة اإلبـــداع وميكـــن توظيفهـــا يف حـــل املشـــكالت األفـــ

  .املختلفة

كما أن احلل اإلبداعي للمشكالت يعتـرب منوذًجـا لعمليـة منظمـة مـن خالهلـا ميكـن اسـتخدام أدوات التفكـري اإلنتـاجي 
العاديـة وتقيـيم احللـول املمكنـة وتنفيـذها، وبالتـايل فـإن اسـتخدامه يتطلـب  لفهم املشكالت وتوليد العديـد مـن األفكـار غـري

ومــــن الدراســــات الــــيت اســــتهدفت اســــتخدام احلــــل . إملـــام الفــــرد مبهــــارات حــــل املشــــكلة ومهــــارات التفكــــري اإلبــــداعي أيًضــــا
شـــو ؛ Parnes, 1987؛ بـــارنز Torrance, 1983تـــورانس (دراســـة : اإلبـــداعي للمشـــكالت لتنميـــة اإلبـــداع 

 ,Grimes؛ جـرميس ١٩٩٩؛ مـاجي ولـيم، lexander, 1994؛ ألكسـندر Shaw et al., 1990وآخـرون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 2001   ؛ ويلت
Welton, 2004 ؛ إيزاكسن وآخرونIsaksen et al., 2005 .(...  

  :وجند أن هذه الدراسات أوضحت 

لة وتسـعى ألفكـار جديـدة ولـيس أن احلاجة إىل احلل اإلبداعي للمشكالت تكون الزمـة عنـدما نواجـه حتـديًا أو مشـك -١
  .لدينا حل مسبق نعرفه ونستخدمه

كما أننا لكي حنل املشكالت بكفاءة يتطلـب ذلـك منـا اسـتخدام كـل مـن التفكـري التباعـدي والتفكـري التقـاريب حيـث  -٢
إىل أن التفكــري التباعــدي يصــل بنــا إىل حلــول عديــدة ومتنوعــة وغــري تقليديــة ) ٣١:  ٢٠٠٠صــفاء األعســر، (تشــري 

ينمـــا التفكـــري التقـــاريب جيعلنـــا حنلـــل ونقـــيم ونطـــور هـــذه احللـــول والبـــدائل مـــن أجـــل التوصـــل حلكـــم صـــائب وقـــرار ذي ب
فعالية، فتوليد العديد من األفكار ال يساعد وحده على حل املشكلة، وكذلك حتليل وتقييم عـدد حمـدود مـن اآلراء ال 

امـــل بـــني نـــوعي التفكـــري التباعـــدي والتقـــاريب هـــو يتـــيح أفضـــل الفـــرص يف الوصـــول حلـــل مناســـب، ولـــذلك يكـــون التك
 .األسلوب األمثل، وهذا ما حيققه لنا احلل اإلبداعي للمشكالت

ـــن األفـــراد واجلماعـــات مـــن التعـــرف علـــى الفـــرص املتاحـــة واالســـتفادة منهـــا ومواجهـــة  -٣ إن حـــل املشـــكالت إبـــداعًيا ميك
 .التحديات والتغلب على الصعوبات

للمشكالت ملواجهة التحديات هو العامل األساسي لتحقيق نتائج عملية فعليـة، كمـا ميكـن إن تطبيق احلل اإلبداعي  -٤
اســتخدامه للتنميــة املهنيــة وذلــك إذا ارتــبط مبحتــوى تعليمــي يكــون اهلــدف منــه إعــداد كــوادر الســتخدامه بكفــاءة يف 

 .مؤسسام

...) األصـالة  –املرونـة  –الطالقـة (ات وهكذا انتقلت البحوث من االهتمام بوجه عام باإلبداع كمجموعة من القـدر 
ميكــن تنميتهــا باســـتخدام جمموعــة مـــن األســاليب واإلســرتاتيجيات ســـواء مــن خـــالل بــرامج عامــة أو بـــرامج دراســية مرتبطـــة 
مبحتوى دراسي معني إىل االهتمام بتوظيف هذه القدرات يف حل العديد من املشكالت املتجددة والـيت تتطلـب منـا حلـوالً 

  . تقليدية، وهذا ما حنتاجه يف ظل التغريات السريعة واملتنوعهجديدة وغري
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وقـــد أشـــارت البحـــوث الســـابقة إىل أمهيـــة مســـاعدة املعلمـــني علـــى أن يكونـــوا أكثـــر فعاليـــة وكفـــاءة يف حـــل املشـــكالت 
 اإلبـداعي حلـل بصورة إبداعية واستخدام إمكانام اإلبداعية وتوظيفها عن طريق برامج التدريب اليت تسـعى لتنميـة التفكـري

حيث إننا نعترب املعلم هو أساس العملية التعليمية اليت جيب أن تشجع تنمية مهـارات التفكـري خاصـة مهـارات . املشكالت
التفكري اإلبداعي ومهارات حل املشكلة لكي نسـتطيع أن خنلـق أفـراًدا قـادرين علـى صـنع القـرار ولـديهم القـدرة علـى حتمـل 

  .يد والتغيريمشاكل اتمع وتقبل التجد

  :مشكلة البحث 

نتيجــة ألمهيــة توظيــف احلــل اإلبــداعي للمشــكالت باســتخدام مهــارات التفكــري اإلبــداعي ومهــارات حــل املشــكلة 
الـيت تـدرس للتالميـذ ممـن " التكنولوجيـا وتنميـة التفكـري"داخل املناهج الدراسية اجتهت مراكز تطوير املناهج إىل إعداد مـادة 

املرحلة اإلعدادية، وتعتمد هـذه املـادة علـى الـتعلم النشـط وإجيابيـة التلميـذ، وذلـك مـن خـالل تقـدمي  يف الصفوف الثالثة يف
جمموعة من املواقف أو املشكالت اليت ميكن أن تواجه الفرد أو اجلماعة ومنها مشـكالت اقتصـادية أو اجتماعيـة أو ثقافيـة 

طــالب علــى مهــارات حــل املشــكلة بصــورة إبداعيــة أي ويتطلــب حــل هــذه املشــكالت تــدريب ال. إخل... أو مواقــف عامــة 
التدريب على مهارات التفكري اإلبـداعي ومهـارات التفكـري الناقـد والقـدرة علـى التحليـل والتقيـيم ويقـوم بتـدريس هـذه املـادة 

  .يف املدارس حالًيا معلمو العلوم

يف مـدى اسـتفادم منهـا ويف كيفيـة ومن خالل رؤية املشكالت املطروحـة يف هـذه املـادة واسـتطالع آراء الطـالب   
وأيًضـــا اســـتطالع آراء . التعامـــل مـــع هـــذه املشـــكالت ونوعيـــة اإلســـرتاتيجيات الـــيت يســـتخدمها معلمـــوهم يف التـــدريس هلـــم

املعلمــني يف كيفيــة تــدريب الطــالب علــى حــل هــذه املشــكالت باســتخدام اإلســرتاتيجيات املناســبة توصــلت الباحثــة إىل أن 
اهلــدف مــن تــدريس هــذه املشــكالت وهــو تنميــة مهــارات التفكــري اإلبــداعي بوجــه عــام وحــل املشــكالت هنــاك تناقًضــا بــني 

  .بوجه خاص وبني النتاجات املتوقعة بالنسبة للتالميذ واملعلم

ويف ضــوء احلاجــة لتــدريب املعلــم علــى مهــارات حــل املشــكلة إبــداعًيا باســتخدام إســرتاتيجيات تســاعد علــى توليــد   
فــاملعلم الــذي لديــه إمكانــات إبداعيــة غــري قــادر علــى توظيفهــا هــو (وتطويرهــا لتتصــف باجلــدة واملنفعــة،  األفكــار وتعــديلها

اجتهــت الباحثــة إىل تنميــة مهــارات احلــل اإلبـــداعي ). معلــم غــري قــادر علــى مواجهــة التحــديات والتغلــب علـــى الصــعوبات
  :للمشكالت لدى املعلم من عدة منطلقات أمهها 

ه مهــــارات التفكــــري اإلبــــداعي وقــــادر علــــى تفعيــــل إســــرتاتيجياته يف حــــل املشــــكالت ومواجهــــة احلاجــــة إىل معلــــم لديــــ -١
التحديات اليومية اليت تتطلب حلـوًال غـري تقليديـة لـذلك كـان علينـا السـعي لتحسـني مهـارات املعلمـني يف التعامـل مـع 

  .هذه املشكالت والوصول إىل حلول إبداعية هلا
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الت العديد من اإلسرتاتيجيات اليت تساعد على تنمية كال النـوعني مـن التفكـري تضمن مفهوم احلل اإلبداعي للمشك -٢
التباعدي والتقاريب، مما يساعد املعلم لكي يكون مبدًعا على درجة عالية من استشفاف املشـكالت احمليطـة بـه، قـادرًا 

 .سةعلى مواجهة التحديات وإجياد حلول إبداعية هلا سواء داخل الصف أو خارج نطاق املدر 

احلاجة إىل التحقق من انتقال أثر تدريب املعلمني علـى مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت إىل تالميـذهم حيـث إن  -٣
بـــرامج التـــدريب الـــيت تقـــدم للمعلمـــني تعتمـــد علـــى االفـــرتاض القائـــل بـــأن مـــا يـــتم تـــدريب املعلمـــني عليـــه مـــن أســـاليب 

. جمـرد خــربة نظريـة إىل ممارســة عمليـة علــى مسـتوى الصــف وإسـرتاتيجيات ومهـارات تدريســية تنتقـل بصــورة تلقائيـة مــن
وهذا افرتاض جيب اختباره والتحقق من أن برامج التـدريب الـيت تقـدم للمعلمـني ترقـى إىل مسـتوى املمارسـة العمليـة أو 

 .اخلربة امليدانية يف الصف أو املدرسة

دادية علـى إسـرتاتيجيات تنميـة مهـارات احلـل وتتضح أمهية البحث يف إعداد برنامج لتدريب املعلمني باملرحلة اإلع
اإلبداعي للمشكالت من خالل مواقـف حياتيـة عامـة، والتحقـق عمليًـا مـن إمكانيـة حـدوث تعلـم انتقـايل يـؤدي بـدوره إىل 

  .حتسني قدرة تالميذهم على التفكري اإلبداعي حلل املشكالت

  :اليين وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث في السؤالين الرئيسين الت

ما فعالية برنـامج لتنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى عينـة مـن معلمـي العلـوم باملرحلـة اإلعداديـة يف  -١
 تنمية اجلانب املعريف ملكونات ومراحل احلل اإلبداعي للمشكالت وكذا يف تنمية اجتاهام حنوه ؟

  :ويتفرع منه التساؤالت التالية 

  ل اإلبداعي للمشكالت لدى عينة البحث من املعلمني قبل تطبيق الربنامج وبعده ؟هل هناك فروق يف مهارات احل -
هل هناك فروق يف اجلانب املعـريف ملراحـل ومكونـات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى عينـة البحـث مـن املعلمـني  -

 قبل تطبيق الربنامج وبعده ؟

البحــث مــن املعلمــني قبــل تطبيــق الربنــامج  هــل هنــاك فــروق يف االجتــاه حنــو احلــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدى عينــة -
 وبعده ؟

هـل ينتقـل أثـر تـدريب املعلمـني علـى مهـارات احلــل اإلبـداعي للمشـكالت إىل منـو قـدرات التفكـري اإلبـداعي حلــل  -٢
  املشكالت لدى تالميذهم ؟

  :أهداف البحث 

  :يهدف البحث إىل 

 .ت لدى عينة من معلمي العلوم باملرحلة اإلعداديةتقومي فعالية الربنامج يف تنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكال -١

تقــومي فعاليــة الربنــامج يف تنميــة اجلانــب املعــريف مبراحــل ومكونــات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدي عينــة مــن معلمــي  -٢
 .العلوم باملرحلة اإلعدادية
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علمــــي العلــــوم باملرحلــــة تقــــومي فعاليــــة الربنــــامج يف تنميــــة االجتــــاه حنــــو احلــــل اإلبــــداعي للمشــــكالت لــــدى عينــــة مــــن م -٣
 .اإلعدادية

التحقــق مــن أن حتســني مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدى عينــة البحــث يــؤدي بــدوره إىل منــو قــدرات التفكــري  -٤
  .اإلبداعي لدى تالميذهم

  :أهمية البحث 

  :تنطلق أمهية إجراء البحث من خالل ما يلي 

التفكـري اإلبـداعي ومهـارات حـل املشـكلة ويعتـرب هـذا هـدف  يستمد هذا البحث أمهيته من احلاجـة إىل تنميـة مهـارات -١
  .للرتبية ملا لقدرات التفكري اإلبداعي من دور مهم يف تنمية اتمع وحل مشكالته

يسهم البحث يف بناء برنامج قد ينهض مبستوى معلمي العلوم بالتعليم اإلعدادي وتزويدهم مبعلومـات حـول العمليـة   -٢
فكـــري اإلبـــداعي حلـــل املشـــكالت مـــن مهـــارات وإســـرتاتيجيات حتقـــق التكامـــل بـــني التفكـــري اإلبداعيـــة ومـــا يتضـــمنه الت

التباعــدي الــذي يظهــر إجيــاد حلــول متعــددة ومتنوعــة وأصــيلة والتفكــري التقــاريب الــذي يتضــح مــن القــدرة علــى التقيــيم 
 .والتحليل للوصول إىل أفضل احللول املمكنة

دى املعلمــني حنــو احلــل اإلبــداعي للمشــكالت ممــا جيعلهــم يشــعرون مبســئولية يســاعد الربنــامج يف تكــوين اجتــاه إجيــايب لــ -٣
 .جتاه ما يواجههم من مشكالت مع تالميذهم وااللتزام مبساعدة تالميذهم يف مواجهة التحديات اليومية املختلفة

ـــار الفـــرض القائـــل أن تـــدريب املعلمـــني علـــى كـــل مـــن مهـــارات وإســـرتاتيجيات احلـــل اإل -٤ بـــداعي يســـعي البحـــث الختب
للمشكالت ينتقل أثره إىل تالميذهم من خالل تدريسهم حيـث تقـوم معظـم الـربامج الـيت تقـدم للمعلمـني يف الرتبيـة و 
التعليم علي افرتاض أن كل ما يتم تدريب املعلمني عليه من مهارات و إسرتاتيجيات ينتقل بـدوره إيل تالميـذهم وهـذا 

 .ما يتدرب عليه املعلم من برامج ينتقل بدوره ايل تالميذهيساهم يف إعادة النظر بشأن التسليم بأن كل 

  : مصطلحات البحث

  : Creative Thinkingالتفكير اإلبداعي ) ١

عمليـة إدراك الثغـرات واالخـتالل يف املعلومـات والعناصـر "بأنـه  (Torrance, 1972 : 245)يعرفه تـورانس   
البحــث عــن دالئــل ومؤشــرات يف املوقــف وفيمــا لــدى الفــرد مــن  املفقــودة وعــدم االتســاق الــذي ال يوجــد لــه حــل مــتعلم، مث

معلومــات، ووضــع الفــروض ملــلء هــذه الثغــرات، واختبــار الفــروض، والــربط بــني النتــائج، وإحــراز التعــديالت وإعــادة اختبــار 
  ".الفروض

  : Creative Problem Solvingمهارات الحل اإلبداعي للمشكالت ) ٢(
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منــوذج لعمليــة منظمــة ميكــن مــن خالهلــا اســتخدام "لمشــكالت كوــا عبــارة عــن تعــرف مهــارات احلــل اإلبــداعي ل
أدوات وإســرتاتيجيات التفكــري اإلنتــاجي لفهــم املشــكالت وتوليــد العديــد مــن األفكــار غــري العاديــة، وتقيــيم احللــول املمكنــة 

ف املشـكالت، والطالقـة، واملرونـة، استشـفا(وتنفيذها، مبا يعكس توظيًفا جيًدا مـن قبـل األفـراد ملهـارات التفكـري التباعـدي 
أثنــاء ) حتديــد املشــكلة، وتقيــيم احللــول وتطويرهــا، ووضــع خطــة لتنفيــذ أفضــل احللــول(ومهــارات التفكــري التقــاريب ) واألصــالة

التوصـــل للمشـــكلة، ومجـــع البيانـــات، وحتديـــد املشـــكلة، وتوليـــد (املــرور مبختلـــف مراحـــل احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت وهـــي 
. مما يساعد األفراد علـى التميـز يف االسـتجابة للتحـديات والتغلـب علـى املشـكالت) توصل للحل، وتقبل احللاألفكار، وال

  .وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الفرد يف مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت

  :أداء الطالب ) ٣(

ـــا علـــى أنـــه الدرجـــة الكليـــة الـــيت حيصـــل عليهـــا الطالـــب يف مق   يـــاس التفكـــري اإلبـــداعي للمشـــكالت ويعـــرف إجرائًي
  ).واألصالة –واملرونة  –الطالقة (بأبعاده الثالثة 

  :اإلطار النظري 

 ,Treffinger & Selby & Isaksen أمههـايتسـم أسـلوب احلـل االبـداعي للمشــكالت بعـدة خصـائص 

2008 : 396):-  

 .كفائة العمليات املعرفية  يتواءم مع النشاط التلقائي للمخ يف حل املشكالت وبالتايل يسهم يف رفع -١

 .يقوم على توظيف التوازن والتكامل بني التفكري التباعدي والتفكري التقاريب ويستثمر ذلك يف كل وحدة من وحداته -٢

ــا وبالتــايل فــإن الفــرد ميكــن أن يبــدأ عملياتــه مــن أيــة نقطــة يف كــل مرحلــة مــن  -٣ يقــوم علــى أســاس منظــومي ولــيس خطًي
 .مراحله

ماعــات علـــى التعــرف علــى الفـــرص املتاحــة واالســتفادة منهــا ومواجهـــة التحــديات والتغلــب علـــى يســاعد األفــراد واجل -٤
 .الصعاب

يضم جمموعة كبرية من األدوات والطرق املتنوعة اليت تصلنا إىل حل املشكلة حسب طبيعة املهمة واملوقـف الشخصـي  -٥
 .الذي يقوم حبل املشكلة

إلبـــداعي للمشـــكالت بفعاليـــة هـــو القـــادر علـــى اســـتخدام أســـلوبه يؤكـــد علـــى أن الفـــرد القـــادر علـــى اســـتخدام احلـــل ا -٦
  .الشخصي يف الوصول إىل حلول إبداعية للمشكالت والتحديات

  : مفهوم الحل االبداعي للمشكالت

إىل أن املشـكلة ضـمن منـوذج احلـل  (Isaksen & Parnes, 1985 : 10)يشري كل من إيزاكسن وبارنز 
لكنهـا متثـل فـرص أو حتـديات لتغـريات ناجحـة وأداءات بنـاءة، فالتحـديات اليوميـة اإلبداعي للمشكالت ليست معضـلة، و 
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اليت يواجهها األفراد متثل فرًصا للنمـو املهـين والشخصـي، هلـذا فـإن املشـكلة قـد تكـون أي موقـف غـامض ومهـم وحتتـاج إىل 
  .بدائل جديدة ملواجهته وخطة للتنفيذ بنجاح

أن  (Isaksen, Puccio&Treffinger, 1993:151)ركمـا يـرى كـل مـن إيزاكسـن وبيكـو وتريفنجـ
احلل اإلبداعي للمشكالت ينظر له كنموذج حلل املشكالت وتوليد العديد من األفكار غري العادية وتقيـيم احللـول املمكنـة 
وتنفيــذها، وتقــوم وظـــائف احلــل اإلبــداعي للمشـــكالت بتحويــل املهــارات واحلاجـــات واملــدخالت إىل خمرجــات ذات قيمـــة 

  .ىن، مما يساعد األفراد واجلماعات على التميز يف االستجابة للتحديات والتغلب على املشكالتومع

أن أسـلوب احلـل اإلبـداعي للمشـكالت يقـوم  (Isaksen, et al., 1994 : 224)ويوضح إيزاكسـن وآخـرون 
  :على عدة أسس 

  .اإلمكانات اإلبداعية موجودة لدى كل األفراد -
 .الهتمامات وتفضيالت وأساليب األفراديظهر اإلبداع عادة وفًقا  -

ميكـــن أن يكــــون األفـــراد أفضــــل يف اســـتخدام أســــاليبهم اإلبداعيـــة مــــن خـــالل التقيــــيم الشخصـــي والتــــدخل يف شــــكل  -
 .التدريب والتعليم

) منظومـة(إطـار مـن العمليـات يعمـل كنظـام "احلل اإلبداعي للمشكالت بأنـه ) ٣٠:  ٢٠٠٠(وتعرف صفاء األعسر 
يات للتفكري املنتج، ميكن استخدامها لفهـم املشـكالت وتوليـد أفكـار متنوعـة ومتعـددة وغـري تقليديـة وتقيـيم تضم إسرتاتيج

  .وتطوير األفكار
مت تنــاول مفهـــوم احلــل اإلبـــداعي للمشــكالت باعتبـــاره عمليـــة تنطــوي علـــى جمموعــة مـــن العمليــات الصـــغرى تبـــدأ 

ويف أثنـاء قيـام الفـرد ـذه العمليـات . تقيـيم هـذه احللـول واختيـار أفضـلهابتحديد املشـكلة، مث توليـد احللـول املتنوعـة هلـا، مث 
حتديـــد (وقـــدرات التفكـــري التقـــاريب ) واألصـــالة -واملرونـــة  –الطالقـــة (فإنـــه يوظـــف العديـــد مـــن قـــدرات التفكـــري التباعـــدي 

  ).واختيار أفضل احللول وتنفيذها –وتقييم احللول  –املشكلة 

  :كالت مكونات الحل االبداعي للمش

  Understanding the problem: فهم المشكلة : المكون األول 

حنن حنتاج لفهم املشكلة عندما نواجه موقًفـا غامًضـا حيتـاج إىل توضـيح أو أن نصـل إىل نقطـة نركـز عنـدها جهـدنا 
سـار الـذي يتجـه مـن حلل املشكلة، ويرتكز االهتمام يف هذا املكون على حتسني فهم املشكلة أو املوقف الراهن أو حتديد امل

  . ع الراهن إىل املستقبل املنشودالواق

  :ويشتمل هذا املكون على ثالث مراحل أساسية هي 

 .Mess-findingاملنطقة الضبابية  -١
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ما يصل إليه الفرد يف هذه املرحلة وهي البحث عن مشكلة ضبابية هو مشـكالت أو مواقـف أو حتـديات تتطلـب مـن 
إىل النقطة األساسية اليت يوجه حنوهـا نشـاطه، ويركـز عليهـا اهتمامـه، ويقـرتح الفـرد صـياغات  الفرد انتباًها خاًصا حىت يصل

مـا التحـدي أو العقبـة الـيت سـوف أركـز : عامة متعددة للمشكلة ولكنها غري حمددة إمنا متكن الفرد من اإلجابة عن السؤال 
  :عليها ؟ لالنتقال إىل مرحلة التالية 

 .Data-findingالبحث عن البيانات  -٢

يف هــذه املرحلــة تتضــح رؤيــة الفــرد للمجــال احملــيط بــالفرد ،و األفــراد ذوو العالقــة باملشــكلة ،والنتــائج الــيت يريــد حتقيقهــا 
   .حيت نستطيع حتديد املشكلةmessواهلدف هنا هو احلصول علي اكرب قدر من املعلومات والبيانات لتوضيح الفوضي 

  .Problem-findingحتديد املشكلة  -٣

خــالل املراحــل الســابقة، ميكــن حتديــد املشــكلة وصــياغتها عــن طريــق الرتكيــز علــى أســئلة حمــددة، فاملشــكلة احملــددة مــن 
  .حتديًدا واضًحا تتيح الفرصة لتكوين العديد من البدائل املتنوعة اجليدة

كمـا جيـب أن  إلجابـات واحتمـاالت متعـددةولذلك جيب أن تكون صياغة املشـكلة اجيابيـة أي أن تبـدأ بكلمـة تـدعو 
  .تتضمن الصياغة املسئول عن حل املشكلة واهلدف الذي يتجه حنوه نشاط حل املشكلة 

  Generating Ideas: توليد األفكار : المكون الثاني 

وخيـــتص هـــذا املكـــون بـــالرتكيز علـــى التفكـــري التباعـــدي للتوصـــل إىل أفكـــار متعـــددة ومتنوعـــة وغـــري تقليديـــة وتســـتخدم 
ولــيس بالضــرورة تناوهلــا كلهــا؛ فأحيانًــا ) التفاصــيل –األصــالة  –املرونــة  –الطالقــة (اجلانــب وهــي  قــدرات اإلبــداع يف هــذا

   .علي بعضها دون اَالخريتطلب املوقف أو املشكلة موضع االهتمام الرتكيز 

  Planning for action: التخطيط للتنفيذ : المكون الثالث 

قـرارًا يكـون الفـرد يف حاجـة إىل أن يتخـذ  وفر لديـه بـدائل متعـددة، وهنـايبدأ الفرد يف مرحلة التخطيط للتنفيذ عندما تتـ
  .وأن يضع خطة للحصول على تأييد هلذا القرار عند التنفيذ

  :ويضم مرحلتني مها 

 .Solution-findingالتوصل للحلول  -١

يمهــا وتــدعيمها أي إىل أنــه يف هــذه املرحلــة يرتكــز اجلهــد علــى حتليــل البــدائل وتقي) ٥٢:  ١٩٩٩مــاجي ولــيم، (تشــري 
االنتقـــال بـــني عـــدد كبـــري مـــن األفكـــار لعـــدد أقـــل باالختيـــار، ويتطلـــب هـــذا وضـــع حمكـــات أي معـــايري أو مؤشـــرات لتقيـــيم 

  .وحتسني احللول اليت توصلت إليها كي تصبح أعلى قيمة وأكثر نفًعا
  Acceptance-findingقبول هذه احللول  -٢
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إىل أن هـذه املرحلـة تركـز علـى األفعـال  (Isaksen & Treffinger, 1992 : 46)يذكر إيزاكسـن وتريفنجـر 
واإلجــراءات أي االنتقــال مــن املوقــف احلــايل إىل املســتقبل املرغــوب، ويعــين ذلــك تقبــل احللــول الــيت توصــلت إليهــا، ودراســة 

املقاومــة، لــذلك  إمكانيــة جناحهــا يف الواقــع، وأهــم مــا يف هــذه املرحلــة هــو االلتــزام واحلصــول علــى التأييــد واملســاندة وجتنــب
  .جيب حتديد املصادر ذات التأثري على تنفيذ احللول، وذلك لتحقيق أفضل تأييد وجتنب ملصادر الرفض واملقاومة

  :دراسات سابقة 

: نــال احلــل اإلبــداعي للمشــكالت اهتمــام العديــد مــن البــاحثني يف دراســام حيــث ظهــر اجتاهــان يف الدراســات 
يف تنميــة اإلبــداع بصــفة عامــة وحــل املشــكالت  CPSتخدام احلــل اإلبــداعي للمشــكالت االجتــاه األول وهــو مــا اهــتم باســ

  :بصفة خاصة لدى العديد من األفراد واجلماعات واملؤسسات ومن هذه الدراسات 

والـيت هـدفت إىل تنميـة التفكـري اإلبـداعي لـدى األطفـال والراشـدين  (Torrance, 1983)دراسـات تـورانس   
وتوصلت إىل أن برنـامج احلـل اإلبـداعي للمشـكالت ألوسـبورن . ن برامج تنمية التفكري اإلبداعيوغريه م CPSباستخدام 

  . بارنز قد حقق جناًحا يفوق باقي األمناط التجريبية األخرى يف تنمية اإلبداع –

وهـــدفت  (Parnes, 1987)، ودراســـة بـــارنز (Graces, B.M, 1984)وهنـــاك دراســـة جـــريس   
ر احلل اإلبداعي للمشكالت على تنمية اإلبداع لـدى عينـة مـن طـالب اجلامعـة وتوصـلت إىل فعاليـة الدراستان إىل معرفة أث

  .يف تنمية اإلبداع خاصة أسلوب العصف الذهين CPSيف ذلك مع توضيح أمهية أدوات  CPSاستخدام 

ميــة يف تن CPSالــيت توصـلت أيًضــا إىل فعاليــة اســتخدام  (John, M, 1988)واتفقـت معهــم دراســة جــون   
اإلبداع لدى عينة من تالميذ املرحلة اإلعدادية وأضافت أن مهارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت اسـتمرت حـىت بعـد مـرور 

  .ستة أشهر من التدريب

نتقـال أثـر التـدريب علـى أن هنـاك إمكانيـة إل (Shaw & et al., 1990)وأوضـحت دراسـة شـو وآخـرين   
 CPSاحلياة األخرى اليت ختتلف عـن سـياق التـدريب وتوصـلت إىل فعاليـة مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت إىل مواقف 

  .يف إجياد حلول ملواقف ومشكالت حياتية خمتلفة لدي عينة من طالب التعليم االساسي

حيـث توصـلت إىل فعاليـة  (Alexander & et al., 1994)وأكـد علـى ذلـك دراسـة ألكسـندر وآخـرين   
اإلبــداع مــن خــالل تقــدمي حلــول ملشــكالت واقعيــة لــدى عينــة مــن األطفــال وكانــت  احلــل اإلبــداعي للمشــكالت يف تنميــة

  .املشكالت عبارة عن تقدمي حلول لقصص ذات ايات مفتوحة

 Wheeler، ويلــر )١٩٩٩(، نــورا املنصـور )١٩٩٩(مــاجي ولـيم [واتفقـت مـع ذلــك العديـد مــن الدراسـات   

  ].Johnson (2002)، جونسون Grimes (2001)، جرميس (2001)
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ـــتعلم باســـتخدام احلـــل اإلبـــداعي  أمـــا االجتـــاه الثـــاين مـــن الدراســـات فهـــو الـــذي توصـــل إىل أن نتـــائج التـــدريب وال
للمشكالت تتـأثر بـبعض العوامـل املتصـلة بنمـوذج تقيـيم املهمـة مثـل األسـاليب املعرفيـة واإلبداعيـة للفـرد املبـدع، وخصـائص 

  : ة الناتج اإلبداعي ومن هذه الدراسات البيئة املعيقة وامليسرة لإلبداع وأيًضا طبيع

والــــيت هـــدفت إىل حبــــث مــــدى تفضــــيل اســــتخدام احلــــل اإلبــــداعي  (Frances, 1997)دراســـة فرانســــيس 
للمشــــكالت لــــدى اــــددين واــــودين، وتوصــــلت الدراســــة إىل أن اــــودين أكثــــر حــــذرًا بالنســــبة لــــتعلمهم واســــتخدامهم 

خاطرة يف حني أن اددين يفضـلون اختـاذ سـلوك املخـاطرة ويسـتخدمون أدوات وال يفضلون اختاذ سلوك امل CPSألدوات 
CPS م الشخصية واملهنيةبفعالية يف حيا.  

مــع الدراســة الســابقة يف أن اــددين هــم مــن يفضــلون التجديــد  (Wheeler, 2001)واتفقــت دراســة ويلــر 
  .اودين يف حل مشكالم على عكس CPSوالتغيري ويستمتعون بتطبيق أدوات 

أن إبداع الفـرد يتوقـف علـى فهـم الفـرد  (Isaksen & David, 2007)وأوضحت دراسة إيزاكسن ودافيد   
ألسلوبه املعريف وحدود إنتاجيته وذلك يسـاعده يف اختيـار طريقـة حـل املشـكلة ويزيـد مـن قدرتـه علـى اختيـار احلـل األفضـل 

  .واإلسرتاتيجية املناسبة للوصول إىل احلل

عديــد مــن الدراســات األخــرى الــيت توصــلت إىل نفــس النتــائج بــاختالف عينــة الدراســة منهــا دراســة بنجــام وهنــاك ال  
Bingham (1997) ودراســة بيكــو وآخــرين ،(Puccio & et al., 2004) ويلتــون ،Welton 

 & Ray، ودراسـة راي وكاجـال Oral (2005)ودراسة أورال  Mclean, (2004)، ودراسة مكالن (2004)

Kagal (2008)وغريها ،.  

إىل أن الفـرد مـن خـالل  (Treffinger, Selby & Isaksen & et al., 2008 : 394)ويشـري   
احلــل اإلبــداعي للمشــكالت يصــل إىل أســلوبه التلقــائي يف حــل املشــكالت ويعمــل علــى تقويتــه ومنــه يصــل الفــرد إىل معرفــة 

للمشـــكالت يســـتثمر ذلـــك يف بنـــاء وحداتـــه حبيـــث أســـلوبه اإلبـــداعي وكيـــف ميكـــن اســـتخدامه وذلـــك ألن احلـــل اإلبـــداعي 
  .تتواءم مع متطلبات األساليب املعرفية املتنوعة وخصائصها

أن احلــل اإلبــداعي  (Isaksen & Treffinger, 2005 : 359)كمــا أوضــح إيزاكســن وتريفنجــر   
فهــو يــتم خبصــائص الفــرد ) نــتجاملبــدع، واملنــاخ، واملســار، وامل(للمشــكالت حيقــق التفاعــل بــني عناصــر اإلبــداع األربعــة وهــي 

  .املبدع

يتضــح مــن هــذه الدراســات اــا مجيعــا تتفــق علــي ان احلــل االبــداعي للمشــكالت ميكــن اســتخدامه كمــدخل لبنــاء 
رؤية عامة تتسم باملرونة والثراء من خالل معايشه خربات حقيقيـة يشـارك فيهـا الفـرد فـَُتتـاح لـه الفرصـة لتنميـة وعيـه مبـا لديـه 

  بداعية وتنمية ما لديه من مهارات لتوظيفها واكتسابه ملهارات جديدة من إمكانات إ
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  :أوال فروض البحث 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات عينــة البحــث مــن املعلمــني يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي  - ١
) يد البـدائل، والتخطـيط للتنفيـذحتديد املشكلة، وتول(على مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت بأبعاده الثالثة 

 .لصاحل التطبيق البعدي

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات عينــة البحــث مــن املعلمــني يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي  - ٢
 .على مقياس مراحل احلل اإلبداعي للمشكالت لصاحل التطبيق البعدي

عينــة البحــث مــن املعلمــني يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات  - ٣
 .على مقياس االجتاه حنو احلل اإلبداعي للمشكالت لصاحل التطبيق البعدي

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات عينــة التالميــذ يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس  -٤
 .بيق البعديالتفكري اإلبداعي حلل املشكالت لصاحل التط

  :ثانيا عينة البحث 

  :عينة املعلمني ] أ[

وبلــغ عــددهم  ٢٠٠٧/٢٠٠٨حتديــد عــدد املعلمــني املقيــدين بالــدبلوم العــام نظــام الســنة شــعبة علــوم للعــام اجلــامعي  -١
 .معلم ومعلمة) ٩٦(حوايل 

ومقيــدين بشــعبة العلــوم يف  اســتبعاد املعلمــني الــذين يقومــون بتــدريس مــواد غــري العلــوم مثــل االقتصــاد املنــزيل والزراعــة -٢
 .الدبلوم العام

 .استبعاد املعلمني الذين يقومون بالتدريس للمرحلة االبتدائية والثانوية -٣

اختيــار اموعــة عينــة البحــث مــن خرجيــي كليــات العلــوم ومقيــدين بالــدبلوم العــام نظــام الســنة، ويقومــون بتــدريس مــادة 
  ني يف مدارس خمتلفة تابعة إلدارات خمتلفةالعلوم والتكنولوجيا باملرحلة اإلعدادية موزع

  :عينة التالميذ ] ب[

تلميــذ وتلميــذه موزعــة حبيــث يكــون لكــل ) ١٠٠(مت اختيــار عينــة مــن تالميــذ الصــف األول اإلعــدادي بلــغ عــددها  -١
ومت اختيـــارهم حســـب ) عينـــة البحــث(معلــم أربـــع تالميــذ مشـــرتكون يف القيـــاس وهــؤالء التالميـــذ مـــن فصــول املعلمـــني 

ام التحصـــيلية يف مـــادة العلـــوم والتكنولوجيـــا حيـــث قـــام كـــل معلـــم باختيـــار مخـــس تالميـــذ مـــن احلاصـــلني علـــى درجـــ
 .درجات مرتفعة يف االختبارات الشهرية

ومت اختيار عينة التالميذ الختبار انتقـال أثـر تـدريب املعلمـني علـى مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت إىل تالميـذهم 
القائل بأن ما يتم تدريب املعلم عليه من إسرتاتيجيات ومهارات يف الربامج املتنوعـة ينتقـل بـدوره إىل والتحقق من االفرتاض 

  .تالميذه ويوضح اجلدول التايل عينة البحث من املعلمني والتالميذ
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  وصف عينة البحث ) ١(جدول 

  العمر الزمين  املستوى التعليمي  العدد  العينة

  

  املتوسط

  ٢٥  معلمو العلوم
علـــــوم خرجيـــــو كليـــــات علـــــوم ومقيـــــدون  معلمـــــو

بالــدبلوم العــام يف الرتبيــة نظــام الســنة ويدرســون 
  باملرحلة اإلعدادية

  ٣٥  عام) ٤٥ – ٣٠(من 

  ١١.٥  عام) ١٢ – ١١(من   الصف األول اإلعدادي  ١٠٠  تالميذ املعلمني

  :أدوات البحث :ثالثا 

  :األدوات السيكومترية  -أ

      .لمشكالتمقياس مهارات احلل اإلبداعي ل -١

    .مقياس مراحل ومكونات احلل اإلبداعي للمشكالت -٢

    .مقياس االجتاه حنو احلل اإلبداعي للمشكالت -٣

      .مقياس التفكري اإلبداعي حلل املشكالت -٤

  : مقياس مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت_١

  :وصف المقياس 

وقامـت برتمجتـه نـوره املنصـور  (Johnson & Treffinger, 1978)وضـع هـذا املقيـاس جونسـون وتريفينجـر 
وبىن على أساس مراحل احلل اإلبداعي للمشكالت فهو يقيس حتديد املشكلة احلقيقيـة، وتوليـد احللـول املمكنـة ) ١٩٩٩(

  .والتوصل للحلول وكيفية تقييمها وإعداد خطة لتنفيذها

  :يضم املقياس عشر مشكالت واقعية هي 

  .لتهابات الرئويةمشكلة اكتشاف عقار جديد لعالج اال -١
 .مشكلة تقسيم أيام وشهور السنة -٢

 .مشكلة تفضيل املرأة إلجناب الذكور -٣

 .مشكلة املواد احلافظة املضافة للطعام -٤

 .مشكلة التخلص من النفايات -٥

 ).يف أتوبيسات مدارس األطفال(مشكلة اإلزعاج  -٦
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 ).التعليم بالكمبيوتر(مشكلة بطالة املدرسني  -٧

 .لبيئةمشكلة إعادة تصنيع موارد ا -٨

  للقيام باألعمال املنزلية) الرجل اآليل(مشكلة استخدام الروبوت  -٩

  .مشكلة أكل الذرة يف السينما واملسرح  -١٠

  : اختريت ست مشكالت من املقياس املرتجم تتناسب مع البيئة املصرية وهي 

  مشكلة تفضيل املراة إلجناب الذكور -

  مشكلة املواد احلافظة املضافة للطعام  -

  شكلة التخلص من النفايات م-

  مشكلة التعليم بالكمبيوتر وبطالة املدرسني -

  )يف أتوبيسات مدارس األطفال (مشكلة اإلزعاج  -

  للقيام باألعمال املنزلية ) الرجل اَاليل(مشكلة استخدام الروبوت  -

  :تصحيح المقياس 

  :شكالت ومعايري تصحيحهايوضح اجلدول التايل توزيع املشكالت على مكونات احلل اإلبداعي للم

  معايري تصحيح مكونات مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت)٢(جدول 

  الدرجة  معايري التصحيح  اسم املكون  

  حتديد املشكلة  املكون األول

  املشكلة األوىل(

+  

  )املشكلة الرابعة

  صياغة املشكلة احلقيقية -

  صياغة املشكلة بشكل إجيايب -

  ت الفرعيةحتديد بعض املشكال -

١  

١  

٤  

  

  درجات لكل مشكلة ٦  الدرجة الكلية للمكون األول

١٢=  ٢×  ٦  

  درجة لكل فكرة  الطالقة -  توليد األفكار  املكون الثاين
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  املشكلة الثانية(

+  

  )املشكلة اخلامسة

  املرونة -

  األصالة -

  درجة لكل تنوع

  حسب تكرار الفكرة

  املكون الثالث

  التخطيط للتنفيذ

  التوصل للحل

  )املشكلة الثالثة(

  معوقات التنفيذ -

  التغلب على املعوقات -

٣  

٣  

  تقييم احلل

  )املشكلة السادسة(

  )عوامل اختاذ القرار(استخدام احملكات  -

  استخدام مصفوفة التقييم -

٣  

  

٣  

  درجة ١٢  الدرجة الكلية للمكون الثالث

كالت حباصــل مجــع درجــات الــثالث مكونــات وتقــاس الدرجــة الكليــة علــى مقيــاس مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــ  
  ).التخطيط للتنفيذ –توليد األفكار  –حتديد املشكلة (

  :الخصائص السيكومترية للمقياس 

  :الثبات 

حيــث  Alpha- coefficientللتحقــق مــن الثبــات علــى عينــة البحــث احلــايل مت اســتخدام طريقــة ألفاكرونبــاخ 
معلًمــا ومعلمــة، ومت معاجلــة الــدرجات ) ٢٥(بلــغ عــددها ) عينــة التقنــني(مــني طبقــت الباحثــة املقيــاس علــى جمموعــة مــن املعل

  :وحساب قيمة معامل ألفاكرونباخ كما هو موضح باجلدول التايل SPSSإحصائًيا باستخدام برنامج 

  معامالت الثبات ألبعاد مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت )٣(جدول 

  معامل ثبات املقياس ككل  التخطيط للتنفيذ  دائلتوليد الب  حتديد املشكلة  اسم املكون

  ٠.٧٣٥  ٠.٥٩٥  ٠.٦٧٠  ٠.٦٧٢  )α(معامل الثبات 

  : الصدق 

  :صدق احملكمني  -١

  :وطلب إبداء الرأي فيما يلي . مت عرض مفردات املقياس على جمموعة من املتخصصني يف االختبارات واملقاييس

 .مدى دقة الصياغة اللغوية للمشكالت -
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 .ة املشكالت ملكونات ومراحل احلل اإلبداعي للمشكالتمدى مناسب -

بصـالحية االختبـار بعـد إبـداء بعـض املالحظـات يف الصـياغة اللغويـة الـيت قامـت الباحثـة % ٩٠وقد أقروا مجيًعا بنسـبة 
  .بتعديلها

  :االتساق الداخلي للمفردات 

عـامالت االرتبـاط بـني درجـة كـل مكـون مت حساب االتسـاق الـداخلي ملكونـات املقيـاس، ويوضـح اجلـدول التـايل م
  والدرجة الكلية للمقياس

  والدرجة الكلية للمقياسس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت معامالت االرتباط بني مكونات مقيا)٤(جدول 

  معامل االرتباط  البعد

  **٠.٧٨٤  حتديد املشكلة

  **٠.٧٨٧  توليد األفكار

  **٠.٨٥٤  التخطيط للتنفيذ

  ).٠.٠١(مستوى داللة دالة عند ** 

 : مقياس مراحل الحل االبداعي للمشكالت  -١

حيـــث بـــىن يف ضـــوء املكونـــات الثالثـــة للحـــل اإلبـــداعي  (Treffinger, 2000)وضـــع هـــذا املقيـــاس تريفينجـــر 
ـــدائل  –فهـــم املشـــكلة (للمشـــكالت وهـــي  ـــد الب إجيـــاد (واملراحـــل الســـت هلـــذه املكونـــات وهـــي ) التخطـــيط للتنفيـــذ –تولي

  .) تقبل احلل –التوصل للحلول  –توليد البدائل  –حتديد املشكلة  –مجع البيانات  –الضبابية املشكلة 

  :وصف المقياس 

ــــاس مــــن ســــبعة مواقــــف وقــــد صــــيغ كــــل موقــــف يف ضــــوء أحــــد مكونــــات ومراحــــل احلــــل اإلبــــداعي  يتكــــون املقي
ئلة الـيت تتطلـب منـه معرفـة مكونـات للمشكالت، وعلى املعلم أن يقرأ كل موقف قراءة جيدة، مث جييب عن عدد مـن األسـ

ومراحــل احلــل اإلبــداعي للمشــكالت املناســبة واملســتخدمة يف املوقــف ونــوع اإلســرتاتيجيات الــيت ميكــن اســتخدامها يف كــل 
  .مرحلة حسب املوقف

  : تصحيح المقياس

  :واقف كما يبينها اجلدول التايل تتضح طريقة توزيع الدرجات على امل

  مفردات مقياس مراحل احلل اإلبداعي للمشكالتمعايري تصحيح )٥(جدول 
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  الدرجة  معايري التصحيح    املوقف أو املفردة

  املوقف

  األول

+  

  الثاين

+  

  الثالث

Part 1 

  اجلزء األول من السؤال

  كتابة اسم املكون بصورة صحيحة  -

  كتابة اسم املرحلة  -

١  

١  

  درجتان  الدرجة الكلية

Part 2 

  اجلزء الثاين من السؤال

كتابــة اســم املرحلــة التاليــة وتقــدمي شــرح مبســط ووصــف هلــا  -
  .مع أمهية احلاجة إليها يف املوقف

  .كتابة اسم املرحلة مع وصف بسيط  -

  .كتابة وصف املرحلة دون ذكر امسها  -

  .عدم كتابة اسم املرحلة أو أي وصف هلا -

٤  

  

  

٣  

١  

  

  صفر

=  ٣× درجــــــــــــــــــــــات  ٦  الدرجة الكلية
  درجة ١٨

=  ١× مفـــــــــــــــــــــردات  ٩  .ى درجة لكل إجابة صحيحةتعط -   الرابع
  درجات] ٩[

  ١× مفردات  ٦  .تعطى درجة لكل إجابة صحيحة -   اخلامس

  درجات] ٦= [

  ١× مفردات  ٦  .تعطى درجة لكل اسم مرحلة صحيح -   السادس

  درجات] ٦= [

  ١× مفردات  ٦  .تعطى درجة لكل اختيار مقابلة صحيح -   السابع

  درجات] ٦= [

  درجة ٤٥  الكليةالدرجة 

  : الخصائص السيكومترية للمقياس 

  :الثبات 
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مت حساب ثبات املقياس يف صورته األصـلية باسـتخدام طـريقيت إعـادة االختبـار والتجزئـة النصـفية فقـد كـان معامـل 
درجـة ثبـات وهي قيمـة دالـة وتـدل علـى ) ٠.٨٧(طالًبا باملرحلة الثانوية ) ٣٠(الثبات بإعادة التطبيق على عينة مكونة من 

  (Trefffinger, 2000) .مقبولة للمقياس

مت حساب معامل الثبـات للمقيـاس باسـتخدام طريقـة ) عينة التقنني(وللتحقق من الثبات على عينة البحث احلايل   
  ٠.٨١٥لالختبار كله تساوي  ααααألفاكرونباخ فكانت قيمة معامل 

  :الصدق 

ـــاس باســـتخدام  صـــدق احملتـــوى حيـــث إن املقيـــاس ميثـــل مجيـــع مراحـــل مت حســـاب الصـــدق للصـــورة األصـــلية للمقي
  .ومكونات احلل اإلبداعي للمشكالت واإلسرتاتيجيات املستخدمة يف كل مرحلة

(Treffinger, 2000) 

  :وللتحقق من صدق املقياس على عينة البحث احلايل قامت الباحثة باستخدام

  :صدق المحكمين  -

  :ني يف االختبارات واملقاييس للتحقق منعرض املقياس على عدد من احملكمني املتخصص 

  .مدى صحة الرتمجة للمقياس -
 .مدى دقة الصياغة اللغوية للمفردات -

 .مدى متثيل مفردات املقياس ملراحل ومكونات احلل اإلبداعي للمشكالت -

  .، حىت أخذ املقياس شكله النهائيومت إجراء التعديالت اليت أبداها السادة احملكمون

  :للمفردات لداخلي االتساق ا

  يبين الجدول التالي قيمة معامالت االرتباط بين مفردات المقياس والدرجة الكلية للمقياس 

  معامالت االرتباط بني مفردات مقياس مراحل احلل اإلبداعي للمشكالت والدرجة الكلية للمقياس)٦(جدول 

  االتساق الداخلي  املفردات

١  

٢  

٣  

٠.٦٩٢**  

٠.٥٥٠**  

٠.٥٤٧**  
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٤  

٥  

٦  

٧  

٠.٨٨٠**  

٠.٧٦٥**  

٠.٦١٢**  

٠.٨٢٨**  

  : مقياس االتجاه نحو الحل اإلبداعي للمشكالت ) ٣(

ويهـدف إىل التعـرف علـى اجتـاه املعلمـني حنـو احلـل اإلبـداعي  (Treffinger, 2000)وضع هذا املقيـاس تريفنجـر 
مفـردة ذات صـياغة ) ١٩(مفردة سـت مفـردات منهـا ذات صـياغة سـلبية والبـاقي ) ٢٥(للمشكالت، ويتكون املقياس من 

صـيغت بـدائل اإلجابـة علـى طريقـة ليكـرت يف مخسـة أبعـاد . إجيابية تعرب عن اجتاه املعلمني حنو احلل اإلبداعي للمشـكالت
والدرجــة األعلــى تشــري إىل االجتــاه  100 � 0تــرتاوح بــني موافــق بشــدة وغــري موافــق بشــدة وتــرتاوح درجــة املقيــاس مــن 

  .داعي للمشكالتاألكثر إجيابية حنو احلل اإلب

  وقد استخدم هذا املقياس دف معرفة أثر الربنامج التدرييب على اجتاه املعلمني حنو احلل اإلبداعي للمشكالت

  :الخصائص السيكومترية للمقياس 

  :الثبات 

مت حســـاب ثبـــات املقيـــاس يف صـــورته األصـــلية باســـتخدام طريقـــة إعـــادة االختبـــار حيـــث كـــان معامـــل الثبـــات عنـــد   
  .وهذا معامل ثبات مقبول) ٠.٨٤(طالًبا باملرحلة الثانوية ) ٣٠(التطبيق على عينة بلغ عددها إعادة 

أمــا يف البحــث احلــايل مت باســتخدام طريقــة ألفاكرونبــاخ حلســاب معــامالت الثبــات ملفــردات املقيــاس وكانــت قيمــة   
  ٠.٨٥٨معامل ثبات املقياس ككل تساوي 

  :الصدق 

  :صلية باستخدام صدق احملتوى، أما يف البحث احلايل فقد مت حسابمت حساب الصدق يف الصورة األ

  :حيث عرض املقياس على عدد من احملكمني املتخصصني يف القياس واالختبارات للتحقق من :  صدق المحكمين -
 .مدى صحة الرتمجة ملفردات املقياس -

 .مدى دقة الصياغة اللغوية ملفردات املقياس -

 .فهمأن التعليمات واضحة وسهلة ال -



 ٢٠١١٢٠١١٢٠١١٢٠١١- - - - ))))    ٢٢٢٢((((العددالعددالعددالعدد                                                                        مدبولىالرشا . أ،سعيد سرور.د ،عكاشة  محمود.د.أ          وقوقوقوقالتفالتفالتفالتفلتطوير  لتطوير  لتطوير  لتطوير  المجلة العربية  المجلة العربية  المجلة العربية  المجلة العربية  

                        36                                                                                                                                                        لثاني    لثاني    لثاني    لثاني    المجلداالمجلداالمجلداالمجلدا

ــــبعض العبــــارات وأيًضــــا يف تعليمــــات املقيــــاس الــــيت أبــــداها الســــادة  مت إجــــراء بعــــض التعــــديالت يف الصــــياغة اللغويــــة ل
  احملكمون حىت أخذ املقياس شكله النهائي

  : االتساق الداخلي للمفردات

  :مت حساب معامالت االرتباط بني كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس كما يتضح من اجلدول التايل

  معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس)٧(جدول 

  معامل االتساق الداخلي  املفردة  معامل االتساق الداخلي  املفردة

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

 ٠.٦٦٩**  

٠.٤٧*  

٠.٤٥٢*  

٠.٤٧٨*  

٠.٤٠٧*  

٠.٥١٩**  

٠.٥٢٢**  

٠.٤٦*  

٠.٤٤٥*  

٠.٥٢٥**  

٠.٥٠٧**  

٠.٦١٦**  

٠.٤٤١*  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  

٢٣  

٢٤  

٢٥  

٠.٤١٩*  

٠.٥٤٨**  

٠.٤٦٨*  

٠.٤٥١*  

٠.٤٩١*  

٠.٤٩١*  

٠.٤٧٢*  

 ٠.٣٥٣*  

٠.٦٣**  

٠.٤٦٨*  

٠.٤٧٢*  

٠.٥٨٣**  

  ٠.٠١دالة عند مستوى **        ٠.٠٥دالة عند مستوى * 

  : مقياس التفكير اإلبداعي لحل المشكالت ) ٤(

  :ية لبناء املقياس اتبعت الباحثة اخلطوات التال

 :تحديد الهدف من المقياس-أ 
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يهــدف هــذا املقيــاس إىل قيــاس األثــر النــاتج مــن تــدريب املعلمــني علــى برنــامج احلــل اإلبــداعي علــى قــدرة التفكــري 
  .لدى تالميذهم بالصف األول والثاين اإلعدادي) الدرجة الكلية –األصالة  –املرونة  –الطالقة (اإلبداعي مبكوناا 

 :مقاييس التي صممت لقياس التفكير اإلبداعياإلطالع على ال-ب 

قامــت الباحثــة بــاالطالع علــى عــدد مــن االختبــارات الــيت تقــيس التفكــري اإلبــداعي بغــرض االســتفادة منهــا يف إعــداد 
  :املقياس احلايل وهي

ة ، اختبـار القـدر )١٩٨٨عبد اهللا سليمان، وفؤاد أبـو حطـب، (ترمجة وإعداد  (Torrans, 1966)اختبار تورانس 
عبـد السـالم (،اختبـار القـدرة علـى التفكـري اإلبـداعي ترمجـة وإعـداد ) ١٩٧٤سـيد خـري اهللا، (على التفكري اإلبداعي إعداد 

أميـــن حبيـــب (،اختبـــار القـــدرة علـــى التفكـــري اإلبـــداعي إعـــداد Guilfordعـــن اختبـــارات جيلفـــورد ) ١٩٦٥عبـــد الغفـــار، 
 ).١٩٩٧ى، هناء عيس(، )١٩٩٦حممد حممود علي، (، )١٩٩٦سعيد، 

 :صياغة مفردات المقياس-ج 

مشكلة جياب عن كل منها بعشر بدائل، وبعد إبداء احملكمـني آلرائهـم قامـت الباحثـة  ٢٥احتوى املقياس على حوايل 
  :باآليت 

 .إعادة صياغة بعض املشكالت  -

 ١٠ت املقدمـة يف املقيـاس حذف املشكالت غري الواضحة وغري املناسبة للمرحلة العمرية للتالميذ ليصبح عـدد املشـكال -
 مشكالت فقط

 :إعداد طريقة تصحيح المقياس  -أ 

  :كانت طريقة التصحيح على النحو التايل 

. وتقــــــاس بالقــــــدرة علــــــى ذكــــــر أكــــــرب عــــــدد ممكــــــن مــــــن اإلجابــــــات املناســــــبة يف زمــــــن معــــــني: Fluencyالطالقــــــة ) ١(
(Torrance, 1974)  تـوي علـى عشـرة أمـاكن خاليـة درجـات يف كـل سـؤال وكـل مفـردة حت) ١٠(ويقـدر لكـل طالـب

 ).١٠ – ١(لإلجابة من 

وتقدر درجـة لكـل إجابـة صـحيحة وجممـوع الـدرجات هـي درجـة الطالـب ) غري العلمية(يتم شطب اإلجابة اخلطأ  -
 .يف الطالقة هلذا السؤال

. واحــــدةوتقــــاس بالقــــدرة علــــى إعطــــاء عــــدد متنــــوع مــــن االســــتجابات الــــيت تنتمــــي إىل فئــــة : Flexibilityاملرونــــة ) ٢(
(Torrance, 1974) وتقدر درجة واحدة لكل تنوع وجمموع الدرجات هي درجة الطالب يف املرونة هلذا السؤال. 

وعلـى . الطالب ذو التفكري األصيل هو صاحب التفكري الذي ال يكرر أفكار احمليطـني بـه: Originalityاألصالة ) ٣(
 .أما إذا زاد تكرارها فتقل درجة أصالتها. اإلحصائي قليالً  هذا تكون درجة أصالة الفكرة مرتفعة إذا كان تكرارها
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 :أن تقدر درجة األصالة كاآليت  (Torrance, 1974)يري تورانس  -

  معيار تقدير األصالة يف مقياس التفكري اإلبداعي حلل املشكالت)٨(جدول 

  تكرار الفكرة

  )نسبة مئوية(

  أقل من 

٢٠%  

  من

٤٠ – ٢١%  

  من

٦٠ – ٤١%  

  من

٨٠ – ٦١%  

٨١%  

  فأكثر

  صفر  ١  ٢  ٣  ٤  درجة األصالة

  

تقـاس حباصـل مجـع درجـات الطالقـة واملرونـة واألصـالة يف مجيـع أسـئلة املقيـاس أو جتمـع الدرجـة الكليـة :الدرجة الكلية ) ٤(
  .داعيوذلك لتحديد الدرجة الكلية للقدرة على التفكري اإلب. للطالقة، والدرجة الكلية للمرونة، والدرجة الكلية لألصالة

  :الخصائص السيكومترية للمقياس  -ه

  :الثبات 

، حيــث طبقــت الباحثــة املقيــاس Alpha Coefficientمت حســاب ثبــات املقيــاس باســتخدام طريقــة ألفاكرونبــاخ 
ـــة التقنـــني(علـــى جمموعـــة مـــن طـــالب الصـــف األول والثـــاين اإلعـــدادي مبـــدارس املعلمـــني  ـــا ) ٣٠(وكـــان عـــددهم ) عين طالًب

  :ألبعاد  مقياس التفكري اإلبداعي حلل املشكالت كما يبينها اجلدول التايل  αمعامالت ألفا  وطالبةوتتضح قيم

  معامالت ثبات أبعاد مقياس التفكري اإلبداعي حلل املشكالت)٩(جدول 

  معامل الثبات  البعد

  ٠.٦٨٠  طالقة

  ٠.٦٧١  مرونة

  ٠.٦٦٦  أصالة

  ٠.٦٨٣  معامل ثبات املقياس

  :الصدق 

-
  :صدق المحكمين  

  :مت عرض املقياس على عدد من احملكمني املتخصصني يف االختبارات واملقاييس وذلك إلبداء الرأي يف  

  .مدى دقة الصياغة اللغوية ووضوح مفردات املقياس -١
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 .مدى مناسبة مفردات املقياس للطالب -٢

 ).الطالقة واملرونة واألصالة(مدى صدق املفردات يف قياس قدرات اإلبداع  -٣

  .بإجراء التعديالت وفًقا ملا أبداه احملكمون من آراء إىل أن وصل املقياس إىل شكله النهائي وقامت الباحثة

 :االتساق الداخلي للمفردات  -

حلســاب االتســاق الــداخلي ملفــردات أبعــاد مقيــاس التفكــري اإلبــداعي حلــل املشــكالت قامــت الباحثــة حبســاب معامــل 
  .بعد الذي تنتمي إليهاالرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية لل

  معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه)١٠(جدول 

  لألصالة  للمرونة  للطالقة  املفردة

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

٠.٦٠٠ **  

٠.٥١٢ **  

٠.٥٤١ **  

٠.٦١١ **  

 ٠.٣٦٨ *  

٠.٤٠٠ *  

٠.٥٠٠ **  

٠.٣٦٩ *  

٠.٦٦٤ **  

٠.٧٠٧ ** 

٠.٤٧٤ **  

٠.٥٨٩ **  

٠.٥٠٨ **  

٠.٤٨٥ **  

٠.٥٤٤ **  

٠.٤٠٨ *  

٠.٣٥٨ *  

٠.٤٨٩ **  

٠.٤٧٢ **  

٠.٦٦٧ ** 

٠.٤٧٤**  

٠.٥٨٩**  

٠.٥٠٨**  

٠.٤٨٥**  

٠.٥٤٤**  

٠.٤٠٨ *  

٠.٣٨١ *  

٠.٤٨٩ **  

٠.٤٧٢**  

٠.٦٦٧** 

    :البرنامج التدريبي ) ب(

  :يتضمن الربنامج التدرييب اخلطوات اآلتية 

  :أهداف البرنامج  

مهـــارات احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت لـــدى معلمـــي العلـــوم باملرحلـــة اإلعداديـــة وذلـــك مـــن  يهـــدف الربنـــامج إىل تنميـــة
  :خالل أن يكون املعلم قادرًا على أن 

  .يف مواجهة بعض املواقف اليومية) إدراك التفاصيل –األصالة  –املرونة  –الطالقة (يوظف قدرات اإلبداع  -١
 .ليهايتعرف على ميسرات ومعوقات اإلبداع وكيفية التغلب ع -٢
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 .يفرق بني املشكالت اليت ينجح استخدام احلل اإلبداعي للمشكالت يف حلها وغريها من املشكالت -٣

 .يستخدم مهارات املناقشة والتساؤل يف مجع بيانات حول املشكلة -٤

 .حيول املشكلة ذات الصياغة الضبابية إىل حتٍد بناء -٥

 .يضع صياغات حمددة جيدة للمشكلة -٦

 .استخدام إسرتاتيجية التساؤلجيمع بيانات عن املشكلة ب -٧

 .يولد العديد من البدائل املتنوعة باستخدام إسرتاتيجيات التفكري التباعدي -٨

 .حيدد األساليب املناسبة لتحليل البدائل واختيار األفضل منها -٩

 .يقيم العديد من البدائل باستخدام إسرتاتيجيات التفكري التقاريب - ١٠

 .لمشكالت ما يتناسب مع املشكلة أو املوقفخيتار من إسرتاتيجيات احلل اإلبداعي ل - ١١

 .حيول احللول اليت مت التوصل إليها إىل خطة تنفيذية هلا إجراءات حمددة - ١٢

 .خيترب فعالية اخلطة التنفيذية باستخدام قائمة التنفيذ - ١٣

 .يطبق مهارات وإسرتاتيجيات احلل اإلبداعي للمشكالت يف مواجهة مشكلة حقيقية - ١٤

حتسني قدرات املعلمـني يف التعامـل بنجـاح وكفـاءة مـع املشـكالت احلقيقيـة، والتحـديات  يهدف الربنامج أيًضا إىل
 .اجلديدة واكتشاف حلول متعددة وجديدة أكثر منها منطقية وحمددة

 .تحديد األساليب والفنيات المستخدمة -

رائـــي يف التفكـــري اســـتخدم لتحقيـــق األهـــداف الســـابقة جمموعـــة مـــن الفنيـــات واإلســـرتاتيجيات وهـــي متثـــل اجلانـــب اإلج
التباعدي والتفكري التقاريب وهـي اسـرتتيجية العصـف الـذهين وقـوائم األفكـار واملصـفوفة املورفولوجيـة كاسـرتاتيجيات للتفكـري 

كاســــرتاتيجيات ) التفــــرد  –القصــــور  –املزايــــا (التباعــــدي لتوليــــد األفكــــار، واســــرتاتيجية تركيــــز الضــــوء ومصــــفوفة التقيــــيم و
   .ختيار أفضل البدائل وتنقيحها وتطويرهاللتفكري التقاريب ال

 .إعداد محتوى البرنامج -

يتكـون الـذي  CPSاحملتوى املتضمن يف الربنـامج قُـدم ألفـراد العينـة يف إطـار منـوذج حمـدد للحـل اإلبـداعي للمشـكالت 
الضـبابية، ومجـع  الصـياغة(وسـت مراحـل هـي ) فهـم املشـكلة، وتوليـد األفكـار، والتخطـيط للتنفيـذ(من ثالثة مكونات هـي 

وكــل مرحلــة تتطلــب تــدريب املعلمــني علــى ). البيانــات، وحتديــد املشــكلة، وتوليــد األفكــار،  والتوصــل للحــل، وتقبــل احلــل
  .إسرتاتيجياا مبا يتناسب مع املشكلة أو املوقف املقدم

اإلبــداع يف حياتنــا اليوميــة مث  يبــدأ الربنــامج جبلســة متهيديــة لتوضــيح طبيعــة اإلبــداع وأمثلــة لنمــاذج إبداعيــة وتوضــيح دور
  :تقدم وحدات الربنامج وجلساته مبا تتضمنه من موضوعات كالتايل

  قدرات االبداع : الوحدة االويل  -١
 املناخ –املسار  –املنتج  –املبدع : اإلطار الدينامي لإلبداع (: الوحدة الثانية  -٢
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 )فهم املشكلة واملكون االول CPSاحلل اإلبداعي للمشكالت ( :الوحدة الثالثة  -٣

 )توليد البدائل(املكون الثاين  :الوحدة الرابعة  -٤

 )التوصل للحل(املرحلة األوىل ) التخطيط للتنفيذ(املكون الثالث  :الوحدة اخلامسة  -٥

  ) تقبل احلل(املرحلة الثانية ) التخطيط للتنفيذ(  :الوحدة السادسة -٦

    :إجراءات تنفيذ البرنامج 

دقيقـة بواقـع جلسـتني يف األسـبوع، خصصـت  ٦٠جلسة، زمن اجللسـة ) ١٦(بواقع ) شهرين(استغرق تطبيق الربنامج  -١
يف ) ١٥ – ٢(اجللســة األوىل للتعــارف وتوضــيح اهلــدف مــن الربنــامج والتمهيــد ملوضــوع الربنــامج، مث تقــدم اجللســات 

، مث اجللســة اخلتاميــة والــيت خصصــت وحــدات يــرتاوح عــدد جلســات كــل وحــدة مــا بــني جلســتني أو ثــالث جلســات
  .لتطبيق املهارات اليت مت تعلمها يف الربنامج على مشكلة حقيقية مث تقييم املشاركات للربنامج

مت تطبيــق الربنــامج علــى عينــة البحــث مــن املعلمــني وتقــدمي اجلانــب النظــري للربنــامج واملواقــف واملشــكالت باســتخدام  -٢
ملعلمني على إسرتاتيجيات ومهارات احلل اإلبداعي للمشـكالت يف حـل العديـد جهاز عرض الباوربوينت، مث تدريب ا

من املواقف واملشـكالت العامـة بصـورة تعاونيـة ومجاعيـة واملقدمـة يف أوراق عمـل خاصـة بكـل جمموعـة مـن املعلمـني، مث 
 .جه املميزات والقصورتقييم الربنامج من وجهة نظر املعلمني بتقدمي استمارة تقييم للربنامج لكل معلم لتحديد أو 

  :نتائج البحث وتفسيرها 

  :فيما يتعلق بنتائج الفرض االول الذي ينص علي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات عينـة البحـث مـن املعلمـني يف التطبيقـني القبلـي والبعـدي علـى 
لصــاحل ) ، وتوليــد البــدائل، والتخطــيط للتنفيــذحتديــد املشــكلة(مقيــاس مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت بأبعــاده الثالثــة 

 .التطبيق البعدي

  :وللتحقق من صحة هذا الفرض مت 

ملتوســطني ) ت( )∗(حسـاب داللـة الفـروق بـني متوسـطات درجـات املعلمــني يف التطبيـق القبلـي والبعـدي باسـتخدام اختبـار 
 :مرتبطني كما يبينها اجلدول التايل 

  سطات درجات املعلمني يف التطبيقني القبلي والبعدي داللة الفروق بني متو )١١(جدول 

  )٢٥= ن (على مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت 

                                                           

  .في تحليل النتائج بعد تصحيح المقاييس في التطبيق القبلي والبعدي SPSSالبرنامج اإلحصائي  استخدم )∗(
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  املتغريات
  قياس بعدي  قياس قبلي

  )ت(قيمة 
مســــــــتوى 

  الداللة
η

٢  
حجـــــــــــــــــــــــــم 

  ع  م  ع  م dالتأثري 

  ٤.٠٠  ٠.٨١  ٠.٠١  ١٠.١٣  ١.٥٧  ٩.١٦  ٢.٣٤  ٣.٩٢  حتديد املشكلة

كار
األف

يد 
تول

  

  ٠.٠١  ٥.٨٧  ١.٨٤  ٨.٩٦  ١.٨٠٣  ٦.٢٠  قةطال

٢.٤٤٩  ٠.٦٧  

  ٠.٠١  ٧.١٦  ١.١٧  ٥.٩٦  ١.٧٣  ٣.٤٤  مرونة

  ٠.٠١  ٦.٠٣  ٤.٥٣  ١٧.٧٦  ٤.٢٢  ١١.٢  أصالة

الدرجـــــــــــــــــــــــــــــة 
  الكلية

٠.٠١  ٦.٩١  ٦.٦٤  ٣٢.٦٨  ٧.٤  ٢٠.٨٤  

  ٣.٠٥٥  ٠.٧٣  ٠.٠١  ٨.١٧  ١.١٢  ٦.٩٢  ١.٧٧  ٣.٧٢  التخطيط للتنفيذ

  ٤.٠٠  ٠.٧٦  ٠.٠١  ٨.٦١  ٧.١٤  ٤٦.٧٦  ٨.٤٩  ٢٨.٤٨  الدرجة الكلية للمقياس

يتضح من اجلدول  السابق توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسـط  درجـات أفـراد اموعـة التجريبيـة يف القيـاس 
البعـــدي مقارنـــة مبتوســـط درجـــام يف القيـــاس القبلـــي، وذلـــك علـــى مجيـــع أبعـــاد املقيـــاس والدرجـــة الكليـــة وذلـــك بفـــرق دال 

  .لصاحل التطبيق البعدي ٠.٠١ا عند مستوى أقل من إحصائيً 

ولعــل مـــا قدمـــه الربنـــامج مــن مهـــام وإســـرتاتيجيات وتـــدريبات وأنشــطة يكـــون قـــد ســـاعد املعلمــني علـــى االســـتفادة مـــن 
إمكانام اإلبداعية وتفعيلها يف حل مشكالت حياتية تواجههم بالفعل يف واقع حيـام حيـث كـان يضـع كـل معلـم نفسـه 

، ويســــتخدم مفــــاهيم التــــدريب ومكونــــات احلــــل اإلبــــداعي للمشــــكالت يف التوصــــل للحــــل، ممــــا يتــــيح لــــه خــــربة يف موقــــف
استخدام مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت يف التوصل للحل، وذلك يؤدي بدوره إىل استخدام مهـارات احلـل اإلبـداعي 

علــم موقًفــا أو مشــكلة يواجههــا يف الواقــع ففــي بدايــة اجللســات يقــدم كــل م. للمشــكالت يف حــل املشــكالت الــيت تواجهــه
ويصـــــلح اســـــتخدام احلـــــل اإلبـــــداعي للمشـــــكالت يف حلهـــــا، ويبـــــدأ يف تطبيـــــق إســـــرتاتيجيات ومكونـــــات احلـــــل اإلبـــــداعي 

 :للمشكالت يف إجياد حلول هلا ومن هذه املشكالت اليت اقرتحها املعلمون بأنفسهم

  ".لكل طالب بإجراء التجارب املعملية واالستفادة منها ضيق مساحة معامل العلوم وعدم كفاءا مبا ال يسمح" -
يوجــد لــدى جمموعــة مــن الطــالب يف الفصــل اجتــاه ســليب حنــو مــادة العلــوم وال جييــدون مــذاكرا ويــأتون بنتــائج ســلبية " -

  ".فماذا أفعل معهم ؟
ـــيت يقومـــون حبلهـــا ... وهكـــذا  ـــزام جتـــاه املشـــكالت ال ـــدأ املعلمـــون الشـــعور مبســـئولية والت يف جلســـات التـــدريب ألـــا ب

  مشكالت متر م يف الواقع ويريدون الوصول حللول هلا 
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كمـــا اســـتخدم املعلمـــون إســـرتاتيجيات تســـاعدهم علـــى توليـــد العديـــد مـــن البـــدائل حلـــل املشـــكلة منهـــا إســــرتاتيجية - -
وأصــبحوا أكثــر طالقــة  العصــف الــذهين، وقــوائم األفكــار، واملصــفوفة املورفولوجيــة، والــيت جعلــت إنتــاجهم أكثــر إبــداًعا

حيــــث تعــــددت اســــتجابام وأفكــــارهم مــــن خــــالل التــــدريب علــــى مهــــارة الطالقــــة بتقــــدمي عــــدد مــــن احللــــول لــــبعض 
 :املشكالت منها مثالً 

نفرض أن املدرسة اليت تعمل ا تقيم حفل تكرمي ألوائل الطالب، فما هي االستعدادات اليت ميكـن أن تفكـر فيهـا "- -
  ".ملشرفني على احلفل ؟بصفتك أحد املعلمني ا

 .ومت تطبيق أكثر من إسرتاتيجية لتوليد األفكار للوصول إىل عدد كبري من البدائل حلل املشكلة- -

وأيًضا استفاد املعلمون من العمل يف جمموعات، فقد أتاح هلم ذلك فرصة املناقشة وتقبل االخـتالف مـع اآلخـرين وقـد 
هارات التعاونيـة ميكـن أن تسـاهم يف تنميـة أصـالة األفكـار املقدمـة مـن إىل أن امل (Saner, 1990)أشارت دراسة سانر 

  .أفراد اموعة إذا قدمت يف بيئة آمنة يتوفر ا االعتماد اإلجيايب املتبادل واحلماس

كمـا أنــه قـد ســاعدت األنشـطة املنزليــة علـى ربــط مفـاهيم التــدريب بـأكرب قــدر ممكـن مــن اخلـربات اليوميــة وأيًضـا تقــدمي 
  يف اية كل جلسة ملا دار فيها ساعد على تقييم التقدم حنو األهداف وحتقيقها على وجه أفضل ملخص

الــيت كانــت تقــدم للمعلمــني يف كــل جلســة علــى تــدعيم  Worksheetsوســاعد التــدريب باســتخدام أوراق العمــل 
اتيجيات الربنــامج وحمتــواه كمــا أــا املشــاركة الفعالــة مــن قبــل املعلمــني فقــد كانــت تفــتح جمــاالً واســًعا مــن النقــاش حــول إســرت 

ســـاعدت علـــى زيـــادة احلمـــاس والدافعيـــة لـــتعلم املزيـــد مـــن املفـــاهيم والرغبـــة يف الوصـــول إىل مســـتوى أفضـــل يف التعامـــل مـــع 
  .مشكالم احلياتية

علـى خلـق جـو مـن األلفـة والتواصـل واسـتثارة  Data showكما ساعد تقدمي الربنامج بصورة إلكرتونية من خـالل  -
االنتباه بصفة دائمة للمعلمني وتنمية حب االستطالع ومعرفة املزيد لديهم عن الربنـامج وحمتـواه وأصـبحوا أكثـر تشـوقًا 

 .ملعرفة معلومات أكثر

هـــذه البيئـــة التدريبيــــة الـــيت وفرــــا خـــربات الربنــــامج ســـاعدت علـــى توظيــــف الطاقـــات واإلمكانــــات اإلبداعيـــة اخلاصــــة 
من حيام، كما أا أكسـبتهم العديـد مـن املهـارات االجتماعيـة واملعرفيـة خاصـة مهـارات حـل باملعلمني يف نواحي متعددة 

مما يفسر لنا ارتفاع درجات أفـراد اموعـة . املشكلة ومهارات االتصال ومهارات التفكري الناقد ومهارات التفكري اإلبداعي
  .ق البعدي باملقارنة بدرجام يف التطبيق القبليالتجريبية على مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت يف التطبي

، (Shaw & et al., 1990)، (Saner, 1990)وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت لـه  دراسـة كـل مـن 
(Alexander, 1994) ،(Frances, 1997) ،) ،ـــيم ـــاء (، )١٩٩٩نـــورا املنصـــور، (، )١٩٩٩مـــاجي ول هن

 ,Osborn & Mumford)، (Welton, 2004)، (Swell & et al., 2002)، )١٩٩٧عيسـى، 

2006) ،(Isaksen & Jets, 2007.  
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  :فيما يتعلق بالفرض الثاني الذي ينص علي 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات املعلمــني يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس "
  ".مراحل احلل اإلبداعي للمشكالت

ب داللــة الفــروق بــني متوســطات درجــات املعلمــني يف التطبيقــني القبلــي مت حســا:وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض
  ) :١٢(الفروق بني متوسطني مرتبطني كما يبينها اجلدول ) ت(والبعدي باستخدام معادلة 

  داللة الفروق بني متوسطات درجات املعلمني يف التطبيقني القبلي والبعدي )١٢(جدول 

  )٢٥= ن (ت على مقياس مراحل احلل اإلبداعي للمشكال

  املتغريات
  قياس بعدي  قياس قبلي

  )ت(قيمة 
مســـــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

  الداللة
η

٢
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  ع  م  ع  م  dالتأثري 

مراحل احلل اإلبداعي 
  للمشكالت

٣.٦٦  ٠.٧٧  ٠.٠١  ٨.٨٦  ٣.٥١  ٢٢.٨٤  ٣.٠٤١  ١٦.٠٠ 

مقارنة بـالتطبيق القبلـي تشري النتائج إىل وجود فروق بني متوسط درجات أفراد اموعات التجريبية يف القياس البعدي  -
وذلــك بالنســبة إىل معــرفتهم مبراحــل ومكونــات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت وذلــك بفــرق دال إحصــائًيا عنــد مســتوى 

لصــاحل التطبيــق البعــدي حيــث بلغــت متوســطات أداء املعلمــني علــى املقيــاس قبــل تطبيــق الربنــامج وبعــده  ٠.٠١داللــة 
رجــع هــذه الفــروق إىل الربنــامج التــدرييب، حيــث قُــدم اجلانــب النظــري وميكــن أن ن). بعــدي ٢٢.٨٤) (قبلــي ١٦.٠٠(

لربنــامج احلــل اإلبــداعي للمشــكالت مــدًجما مــع اجلانــب التــدرييب للربنــامج فقــد مت تقــدمي اســم املرحلــة أو املكــون للحــل 
بعهـا، كمـا يـتم اإلبداعي للمشكالت للمعلـم مـع تعلـم مـىت يـتم اتبـاع هـذه املرحلـة ومـع أي مـن املشـكالت جيـب أن نت

التدريب مباشرة على اإلسرتاتيجيات املتنوعة فيها حلل إحدى املشكالت وذلك بتقدمي العديـد مـن املشـكالت اليوميـة 
مث كــان علــى املعلــم أن خيتــار أي مــن مراحــل احلــل اإلبــداعي للمشــكالت ســوف يســتخدم كــي يقــوم حبــل املشــكلة، مث 

 نفــس الوقــت تتفــق اإلســرتاتيجية مــع املرحلــة الــيت يتبعهــا ممــا أفــاد عليــه أن حيــدد أي اإلســرتاتيجيات ســوف يطبــق ويف
  .املعلمني بتفعيل اجلانب النظري عن طريق التطبيق الفعلي

كما أن اإلسرتاتيجيات اليت كان هلا أثر كبري يف الربنامج مثل العصف الـذهين واملناقشـة مسحـت للمعلمـني بـالتعبري عـن  -
ـــاخلوف أو فـــرض املعلومـــات علـــيهم ـــرد حفظهـــا وإمنـــا إعطـــاؤهم وجهـــات نظـــرهم يف جـــو مـــن احلريـــة دون  الشـــعور ب

 .الفرصة لالشرتاك يف مناقشات متبادلة مما أعطاهم الثقة يف أنفسهم

وأوراق العمــل علــى جعــل املعلمــني أكثــر تشــوقًا  Data showوســاعد تقــدمي اجلانــب املعــريف للربنــامج مــن خــالل  -
ة كمــا خفــف مــن حــدة اللفظيــة يف تقــدمي املعلومــات والــيت قــد تصــيب املعلمــني لــتعلم املفــاهيم وحفظهــا وفهمهــا بســهول

 .بامللل وعدم الرغبة يف املعرفة
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الـيت اسـتخدمت التكنولوجيـا يف تقـدمي ) Sam & et al., 2004سـام وآخـرين، (واتفقت مع هذه النتيجة دراسة  -
ودراسـة . ا علـى تعلـم املفـاهيم واالسـتفادة منهـااجلانب املعريف للحل اإلبـداعي للمشـكالت ووجـدت أن هلـا تـأثريًا جيـدً 

والــيت أوضـحت أيًضــا فعاليـة اســتخدام الـتعلم بــالكمبيوتر يف ) Mackay& et al., 2001ماكـاى وآخـرين، (
 .تعلم مفاهيم وإسرتاتيجيات احلل اإلبداعي للمشكالت

  :وفيما يتعلق بالفرض الثالث الذي ينص علي 

 متوســطات درجــات عينــة البحــث مــن املعلمــني يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني"
  "على مقياس االجتاه حنو احلل اإلبداعي للمشكالت

ـــة الفـــروق بـــني متوســـطات درجـــات املعلمـــني يف التطبيقـــني القبلـــي :وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض مت حســـاب دالل
 ) :١٣(بطني كما بينها اجلدول للفروق بني متوسطني مرت) ت(والبعدي باستخدام معادلة 

  داللة الفروق بني متوسطات درجات املعلمني يف التطبيقني القبلي والبعدي )١٣(جدول رقم 

  )٢٥= ن (على مقياس االجتاه حنو احلل اإلبداعي للمشكالت 

  املتغريات
  قياس بعدي  قياس قبلي

  )ت(قيمة 
مســـــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

  الداللة
η

٢
 

حجـــــــــــــــــــــــــــم 
  ع  م  ع  م dالتأثري 

ه حنــــــــو احلـــــــــل االجتــــــــا
اإلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعي 

  للمشكالت
٣.٠٥٥  ٠.٦٩  ٠.٠١  ٧.٣٢٥  ٦.٦١٢  ٨١.١٦  ٦.٤٧٨  ٧٥.٢٨ 

تشـــري النتـــائج إىل وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات املعلمـــني يف التطبيقـــني القبلـــي والبعـــدي 
لصـــاحل التطبيـــق  ٠.٠١ة بالنســـبة لالجتـــاه حنـــو احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت وذلـــك بفـــرق دال إحصـــائًيا عنـــد مســـتوى داللـــ

، )بعـــدي ٨١.١٦) (قبلـــي ٧٥.٢٨(البعـــدي حيـــث بلـــغ متوســـط أداء املعلمـــني علـــى املقيـــاس قبـــل تطبيـــق الربنـــامج وبعـــده 
حيـــث إن الدرجـــة املرتفعـــة علـــى هـــذا املقيـــاس تشـــري إىل أن املعلـــم لديـــه توقـــع مرتفـــع للنجـــاح يف حـــل املشـــكالت اإلبداعيـــة 

الــة للقــدرة والفهــم اجليــد لآلخــرين كمــا أــم يســتطيعون جتــاوز أحــداث احليــاة الصــعبة ويعتقــد بشــدة أن حــل املشــكلة هــو د
وهــذا مــا يفســر لنــا حصــول  (Treffinger, 2000)بقــدرم علــى توليــد األفكــار والبــدائل عنــد مواجهــة املشــكالت 

  اموعة التجريبية على درجات مرتفعة بعد تطبيق الربنامج

قــد أتــاح الفرصــة إلثــارة دافعيــة املعلمــني مــن خــالل األنشــطة والتــدريبات الــيت تشــجع وقــد يرجــع ذلــك إىل أن الربنــامج  -
علــــى إنتــــاج األفكــــار اجلديــــدة واملفيــــدة، واســــتخدام بعــــض اإلســــرتاتيجيات الــــيت تثــــري التفكــــري وتشــــجع األفكــــار غــــري 

 .التقليدية
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مــا مت التــدريب عليــه يف اجللســة علــى كمــا أن األنشــطة املنزليــة الــيت كــان يطلــب مــن املعلمــني يف الغالــب فيهــا تطبيــق  -
مشــكالت واقعيــة حياتيــة تــواجههم بالفعــل أتاحــت اإلميــان بــأن احلــل اإلبــداعي للمشــكالت ميكــن تفعيلــه يف حياتنــا 
ملساعدتنا على مواجهة العديد من التحديات والوصول إىل حلول أفضـل ملشـكالتنا ممـا أدى إىل زيـادة االجتـاه اإلجيـايب 

 .للمشكالت إلمكانية تطبيقه يف الواقع واالستفادة منه حنو احلل اإلبداعي

الــيت أشــارت إىل الــدور الــذي تلعبــه  (Renee, 1998)ومــن الدراســات الــيت اتفقــت مــع هــذه النتيجــة دراســة ريــين  -
مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت يف حتقيــق الفــرد لذاتــه وشــعوره باإلجيابيــة يف التعامــل مــع املشــكالت الــيت تواجهــه 

ريـــق الشـــعور باإلجنـــاز والرضـــا عـــن احللـــول الـــيت يتوصـــلون إليهـــا وهـــذا يزيـــد مـــن إجيـــابيتهم جتـــاه احلـــل اإلبـــداعي عـــن ط
  .للمشكالت

اليت أكدت على أن التـدريب علـى مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت يسـاعد علـى ) ١٩٩٩نورا املنصور، (ودراسة  -
 ,Weller)، )١٩٩٩مــاجي ولــيم، (ًضــا دراســة كــل مــن واتفقــت أي. إثــارة احلمــاس والتفكــري بصــورة أكثــر إجيابيــة

2001) ،(Welton, 2004) ،(Outh, 2005) مع هذه النتائج. 

مــن هنــا جنــد أن التــدريب علــى برنــامج احلــل اإلبــداعي للمشــكالت مبــا يتضــمنه مــن اســتخدام إســرتاتيجيات التفكــري  -
طالقــة ومرونــة وأصــالة كمــا أصــبحوا أكثــر  اإلبــداعي حلــل مشــكالت واقعيــة قــد ســاعد املعلمــني علــى أن يصــبحوا أكثــر

تقـــبالً لتحـــديات الواقـــع وذلـــك لتحســـن مهـــارات التفكـــري اإلبـــداعي والتفكـــري الناقـــد الـــيت تســـاعد الفـــرد علـــى مواجهـــة 
املشكالت وعدم اهلروب منها وزيادة دافعيتهم واجتاههم اإلجيايب حنو احلل اإلبداعي للمشكالت ومثابرم حنـو حتقيـق 

 .أهدافهم

كننــــا يف حاجــــة إىل أن خنتـــــرب إمكانيــــة اعتبـــــار املعلــــم قـــــادرًا علــــى تطبيـــــق مــــا تعلمـــــه مــــن مهـــــارات احلــــل اإلبـــــداعي ول -
للمشكالت يف البيئـة الصـفية مـع طالبـه سـواء يف مواقـف عامـة أو مـن خـالل املـنهج الدراسـي املقـدم للطالـب وهـل مـا 

ن أسلوبه التدريسي أو طريقته يف تناول املـنهج الدراسـي يتم تدريب املعلم عليه من مهارات وإسرتاتيجيات يغري فعالً م
 .وتقدميه بصورة تتفق مع ما يتم التدريب عليه

وللتحقق من ذلك مت اختبار قدرة التالميذ على التفكري اإلبداعي بعد افرتاض أنـه حـدث انتقـال أثـر اخلـربة الـيت تلقاهـا 
ل املشـكالت علـى طـالب املعلمـني عينـة البحـث، وكانـت نتـائج املعلمني إليهم وذلـك بتطبيـق مقيـاس التفكـري اإلبـداعي حلـ

  :التطبيقني القبلي والبعدي كما يلي 

  :فيما يتعلق بنتائج الفرض الرابع الذي ينص علي 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات عينـــة التالميـــذ يف التطبيقـــني القبلـــي والبعـــدي علـــى "
  )".األصالة –املرونة  –الطالقة (شكالت بأبعاده الثالث مقياس التفكري اإلبداعي حلل امل

  :وللتحقق من صحة هذا الفرض مت 
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حســاب داللــة الفــروق بــني متوســطات درجــات التالميــذ عينــة البحــث يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس 
جـدول ) ١٤(ما يبينهـا اجلـدول مرتبطني كللفروق بني متوسطني ) ت(التفكري اإلبداعي حلل املشكالت باستخدام معادلة 

)١٤(.  

داللــــة الفــــروق بــــني متوســــطات درجــــات طــــالب املعلمــــني يف التطبيقــــني القبلــــي والبعــــدي علــــى مقيــــاس التفكــــري 
  )١٠٠= ن (اإلبداعي حلل املشكالت 

  املتغريات
  قياس بعدي  قياس قبلي

  )ت(قيمة 
مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

  ع  م  ع  م  الداللة

الت
شك

ل امل
 حل

عي
بدا

 اإل
كري

التف
  

  ٠.٠١  ٥.٢٤  ٧.١٧  ٢٧.٤٩  ٧.٢٣  ٢٥.١٢  ةطالق

  غري دالة  ٠.٨١  ٢.٨٩  ٦.٧٠  ٢.٤٦  ٦.٩٠  مرونة

  غري دالة  ١.٩٢  ٧.٥٥  ٢٦.٥٤  ٩.٣١  ٢٥.٥٢  أصالة

الدرجــــــــــــــــــــة 
  الكلية

٠.٠١  ٣.٦١  ١٣.٩٥  ٦٠.٧٣  ١٧.٤٧  ٥٧.٥٤  

ـــذ املعلمـــني   ـــاس التفكـــري ) األدىن يف األداء(واملعلمـــني ) األعلـــى يف األداء(ملقارنـــة متوســـطات درجـــات تالمي علـــى مقي
 :اإلبداعي حلل املشكالت والختبار ذلك قامت الباحثة مبا يلي 

معلًمــا ومعلمــة مت تقســيمهم إىل ثــالث  ٢٥اختيــار مســتوى أداء املعلمــني كمتغــري تصــنيفي حيــث كــان عــدد املعلمــني 
  :جمموعات 

  %.٢٧بنسبة ) ٧(الت وعددهم جمموعة املعلمني األعلى يف األداء على مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشك  - أ 
) ١١(جمموعة املعلمني املتوسـطني يف األداء علـى مقيـاس مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت وعـددهم   - ب 

 %.٤٦بنسبة 

 %.٢٧بنسبة ) ٧(جمموعة املعلمني األدىن يف األداء على مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت وعددهم   - ج 

  .درجة ٢٥معلًما هلم  ٢٥ألدىن حيث كان عدد درجات املعلمني ترتيب درجات املعلمني من األعلى إىل ا -
 %.٤٦بنسبة ) ١١(استبعاد درجات اموعة املتوسطة يف األداء وعددهم  -

تلميـــًذا وعـــدد تالميـــذ املعلمـــني يف اموعـــة األدىن يف ) ٢٨(بلـــغ عـــدد تالميـــذ املعلمـــني يف اموعـــة األعلـــى يف األداء  -
 .تلميًذا أيًضا) ٢٨(األداء 

باسـتخدام اختبـار ) األدىن يف األداء(وتالميـذ املعلمـني ) األعلـى يف األداء(مبقارنة متوسـطات درجـات تالميـذ املعلمـني  -
 ).١٥(للفرق بني متوسطي عينتني مستقلتني كما يتضح من جدول ) ت(
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وعـــة تالميـــذ وجمم) األعلـــى يف األداء(داللـــة الفـــروق بـــني متوســـطات درجـــات جمموعـــة تالميـــذ املعلمـــني )١٥(جـــدول 
  )٢٧= ن (على مقياس التفكري اإلبداعي حلل املشكالت ) األدىن يف األداء(املعلمني 

  املتغريات

األعلـــــــى يف (تالميـــــــذ املعلمـــــــني 
  )األداء

  )األدىن يف األداء(تالميذ املعلمني 
  مستوى الداللة  )ت(قيمة 

  ع  م  ع  م

كري
التف

س 
مقيا

  

الت
شك

ل امل
 حل

عي
بدا

اإل
  

  ٠.٠١  ٥.٦٢٧  ٣.١٣٩  ٢٦.٣٢١  ٤.١١  ٣١.٨٢  طالقة

  ٠.٠١  ٨.٤٦٠  ١.٣٧  ٦.٠٣٥  ٦.٣٤  ٩.١٠٦  مرونة

  ٠.٠١  ٨.٥٩٠  ٣.٠٥٥  ٢٥.٣٢١  ٣.٦١٠  ٣٣.٠٠  أصالة

الدرجـــــــــــــــــــــــــــة 
  الكلية

٠.٠١  ١٠.٦٤٤  ٤.٧٩٢  ٥٧.٦٨  ٦.٥٠٣  ٧٣.٩٣  

 

املعلمـني األدىن يف  تالميـذ) (تالميذ املعلمني األعلى يف األداء(املقارنة بني معدل التحسن يف أداء تالميذ كل جمموعة  -١
علــى مقيــاس التفكــري اإلبــداعي حلــل املشــكالت أي مقارنــة متوســطات أداء التالميــذ قبــل وبعــد الربنــامج لكــل ) األداء

  ) :١٦(للفروق بني متوسطني مرتبطني كما يتضح من جدول ) ت(جمموعة من تالميذ املعلمني باستخدام معادلة 
  )١٦(جدول 

  جات كل جمموعة من جمموعات تالميذ املعلمني داللة الفروق بني متوسطات در 

  قبل وبعد تطبيق الربنامج على ) األعلى يف األداء واألدىن يف األداء(

  مقياس التفكري اإلبداعي حلل املشكالت

  املتغريات
  بعدي قبلي

  مستوى الداللة  )ت(قيمة 
  ع  م  ع  م

داء
 األ

 يف
على

األ
  

  ٠.٠١  ٧.٢٢٧  ٤.١١٠  ٣١.٨٢١  ٤.١٠٩  ٢٥.٩٢٨٦  طالقة

  ٠.٠١  ١٢.٩٩٨  ١.٣٤٢  ٩.١٠٧  ١.٥٤٩  ٦.٤٢٨  مرونة

  ٠.٠١  ١١.٦٧٥  ٣.٦١٠  ٣٣.٠٠٠  ٣.٧٨٥  ٢٥.٤٦٤  أصالة

  ٠.٠١  ١٣.٨٩٠  ٦.٥٠٣  ٧٣.٩٢٨  ٣.٧٩٣٠  ٥٧.٨٢١  الدرجة الكلية

ألد
ا ىن    ٠.٠١  ٣.٠٣٣  ٣.١٣٩  ٢٦.٣٢١  ٤.٤٥٩  ٢٤.٤٦٤  طالقة يف 
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  لةغري دا  ١.٤٩٢  ١.٣٧٣  ٦.٠٣٥  ١.٣٧٧  ٥.٧٥٠  مرونة

  غري دالة  ١.٨٢٧  ٣.٠٥٥  ٢٥.٣٢١  ٣.٨١٨  ٢٤.٢٨٥  أصالة

  ٠.٠١  ٣.٠٦٣  ٤.٧٩٢  ٥٧.٦٧٨  ٦.٨٢٨  ٥٤.٥٠  الدرجة الكلية

تشري النتائج إىل وجود فروق يف أداء التالميذ يف القيـاس البعـدي مقارنـة بـأدائهم علـى نفـس املقيـاس يف القيـاس القبلـي  -
لصــاحل التطبيــق البعــدي  ٠.٠١ك بفــرق دال إحصــائًيا عنــد مســتوى يف عامــل الطالقــة والدرجــة الكليــة للمقيــاس وذلــ

وكـان علـى ) بعـدي ٢٧.٤٢) (قبلـي ٢٥.١٢(حيث كان متوسط أداء التالميذ قبل وبعد التطبيق على عامل الطالقة 
 ).بعدي ٦٠.٧٣) (قبلي ٥٧.٥٤(الدرجة الكلية للمقياس 

حيـــث كـــان متوســـط أداء . املي املرونـــة واألصـــالةكمـــا أوضـــحت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق بـــني درجـــام بالنســـبة لعـــ -
) قبلــي ٢٥.٥٢(وعلــى عامــل األصــالة ) بعــدي ٦.٧٠) (قبلــي ٦.٩٠(التالميــذ قبــل وبعــد التطبيــق علــى عامــل املرونــة 

وهـــذا يوضـــح أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن نتـــائج اختبـــار الفـــرض األول قـــد أشـــارت إىل حتســـن التفكـــري ) بعـــدي ٢٦.٥٤(
لدى املعلمني وزيادة قدرام اإلبداعيـة إال أن هـذا التحسـن مل ينتقـل إىل تالميـذهم يف مجيـع اإلبداعي حلل املشكالت 

قـــدرات اإلبـــداع، بـــل ظهـــر فقـــط يف حتســـن أداء التالميـــذ علـــى عامـــل الطالقـــة ومل يتضـــح يف كـــل مـــن عـــاملي املرونـــة 
 .واألصالة

  :وفسرت نتائج اختبار الفرض السابق على النحو التايل 

ئج إىل أســـلوب التعلـــيم املتبـــع مـــع التالميـــذ الـــذي كـــان يشـــجع علـــى إصـــدار االســـتجابات أكثـــر، ال ينمـــي ترجـــع النتـــا -
إىل أن ) ١٩٩٩(احللـول األصــيلة وال يسـاعد علــى التعامـل مــع األمــور بوجهـات نظــر خمتلفـة حيــث تشـري نــوره املنصــور 

ملدرســي ال تلقــى جناًحــا بســبب أـــا ال حمــاوالت تفعيــل وتطبيــق إســرتاتيجيات تنميــة مهــارات اإلبــداع داخــل الفصــل ا
تتناســب مــع مــنهج دراســي طويــل يف فــرتة زمنيــة حمــددة وهــذا مــا جيعــل املعلــم يقابــل بيئــة مدرســية تفقــده الثقــة بنفســه 

  .وباخلربة اليت يتلقاها وبقدرته على تفعيلها ودجمها من خالل تدريسه
احليــاة بـــالواقع، فانتقــال أثـــر الــتعلم والتـــدريب مــن املعلـــم  وقــد يفســر ذلـــك أيًضــا بطـــرق التعلــيم التقليديـــة الــيت ال تـــربط -

للتلميــــذ حمــــدود، بســــبب أن اإلمكانــــات اإلبداعيــــة للمعلمــــني تقــــف أمامهــــا عوائــــق طبيعيــــة كــــاملنهج التقليــــدي واجلــــو 
لـذلك فإنـه لكـي حيـدث تعلـم انتقـايل فعـال جيـب أن . التعليمي الذي يتسم باخلوف مـن الفشـل وعـدم الثقـة يف الـذات

 Shaw)ون التدريب مصاحًبا بإسرتاتيجيات تساعد علـى حـدوث هـذا الـتعلم فقـد كشـفت دراسـة شـو وآخـرون يك

& et al., 1990)  والـيت هـدفت إىل الكشـف عـن مـدى حـدوث تعلـم انتقـايل مـن التـدريب علـى احلـل اإلبـداعي
ه إىل االنتقــال والــذي للمشــكالت إىل مواقــف أخــرى ختتلــف عــن ســياق التــدريب وتوصــلت إىل أمهيــة التــدريب املوجــ

تنظيم الذات، اقرتاح مواقف جديدة وحياتية خمتلفة، التفريق بـني أنـواع (يعتمد على إسرتاتيجيات التعلم االنتقايل منها 
 .وغريها....) التقييم الذايت  –املشكالت 
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اإلبـداعي  أن املعلـم يكـون قـادرًا علـى توظيـف مـا تعلمـه مـن مهـارات احلـل (Mclean, 2004)كما يـرى مكـالن  -
للمشكالت تبًعا لعوامل متعددة منهـا تفضـيالم الشخصـية وتشـجيع البيئـة للحلـول اإلبداعيـة، وكـل فـرد يفضـل جمـاالً 

 (Treffinger & Isaksen, 2008)ويتفــق معــه . يظهـر فيــه إبداعــه ولــيس بالضــرورة أن يكـون جمــاالً مهنيًــا
فــراد للتغيـري، والســلوك املفضـل لــدى الطالـب، ومعاجلــة حيـث يــرى أن أسـلوب الفــرد يف حـل املشــكالت، واجتاهـات األ

ــــداعي للمشــــكالت ــــم احلــــل اإلب ــــؤثر مباشــــرة علــــى تعل ــــد مــــن . املعلومــــات ي ــــداعي للعدي ــــاخ واملوقــــف اإلب كمــــا أن املن
 .املؤسسات واجلماعات سوف يؤثر باإلجياب أو السلب على كيفية قياس اإلبداع واحلل اإلبداعي للمشكالت

. دم برنــامج يف تنميــة اإلبـداع ال نضــمن توظيفــه بصـورة قطعيــة يف اــال املهـين أو األســري أو العلمــيأي أننـا عنــدما نقـ -
وهـذا رمبـا يسـاعدنا يف تفسـري عـدم انتقـال مـا مت تعليمـه . خاصة إذا كان الربنامج عاًما يف حمتواه وال يرتبط مبجال حمـدد
علمــون مل يــرتبط مبحتــوى مــادة العلــوم بــل كــان عبــارة عــن إىل تالميــذ املعلمــني حيــث إن الربنــامج الــذي تــدرب عليــه امل

مشــكالت عامــة ال تــرتبط مبجــال حمــدد وبالتــايل فإنــه مل يــتم تفعيلهــا أو تطبيقهــا داخــل حمتــوى مــادة العلــوم ممــا جيعــل 
وعـدم املعلمني يفضلون استخدام طرق التدريس التقليدية يف التدريس والـيت تيسـر علـيهم االنتهـاء مـن املـنهج الدراسـي 

 .توفر الوقت لتطبيق إسرتاتيجيات وأنشطة سيقومون بصياغتها أوالً مث تطبيقها ثانًيا

ورمبــا يرجــع عــدم وجــود فــروق بــني التالميــذ يف حــل املشــكالت بصــورة إبداعيــة إىل وجــود عــدد كبــري مــن التالميــذ  
لـك يتضـح يف افتقـادهم لقـدرات كانـت اسـتجابام علـى مقيـاس التفكـري اإلبـداعي حلـل املشـكالت تتسـم بعـدم اجلديـة وذ

  .واليت تتطلب من االهتمام والدافعية قدرًا كبريًا للوصول إىل أفكار متنوعة وجديدة. مهمة مثل املرونة واألصالة

وجنـــد أن اســـتجابات الطـــالب قـــد اختلـــف بـــاختالف املعلمـــني الـــذين طبـــق علـــيهم الربنـــامج التـــدرييب مـــن حيـــث 
. وظهـــــر ذلـــــك عنـــــد اختيـــــار مســـــتوى أداء املعلمـــــني كمتغـــــري تصـــــنيفي. لمشـــــكالتامـــــتالكهم ملهـــــارات احلـــــل اإلبـــــداعي ل

علــــى مقيــــاس مهــــارات احلــــل ) األدىن يف األداء(، وجمموعــــة املعلمــــني )األعلــــى يف األداء(وتقســــيمهم إىل جمموعــــة املعلمــــني 
ي حلـل املشــكالت اإلبـداعي للمشـكالت، مث حسـاب الفـروق بـني متوسـطات أداء تالميـذهم علـى مقيـاس التفكـري اإلبـداع

) األعلـــى يف األداء(أن هنـــاك فروقًـــا بـــني متوســـطات درجـــات تالميـــذ جمموعـــة املعلمـــني ) ٢٣(يتضـــح مـــن جـــدول   حيث 
  :وذلك على مجيع أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس حيث كانت ) األدىن يف األداء(ودرجات تالميذ املعلمني 

  ).األدىن ٢٦.٣٢(    ) األعلى ٣١.٨٢(الطالقة  -

  ).األدىن ٦.٠٤(    )األعلى ٩.١٧(املرونة  -

  ).األدىن ٢٥.٣٢(    )األعلى ٣٣.٠٠(األصالة  -

  ).األدىن ٥٧.٦٨(  ) األعلى ٧٣.٩٣(الدرجة الكلية  -

وهــذه النتيجــة تــدل علــى أن املعلمــني األعلــى يف درجــام علــى مقيــاس مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت قــد   
  .ات الربنامج واملهارات اليت علموها إىل تالميذهماستطاعوا بصورة أفضل نقل خرب 
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وجود متيز يف مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت لدى تالميذ املعلمني احلاصلني على  - كما جند أن ما يؤكد 
النتائج اخلاصة حبساب الفروق بني متوسطات  -درجات مرتفعة على مقياس مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت 

حيث يشري إىل أن هناك ) ٢٤(اموعتني قبل تطبيق الربنامج وبعده ويتضح ذلك يف جدول رقم  درجات تالميذ كال
ه يف كل أبعاد املقياس حيث  قبل تطبيق الربنامج وبعد) األعلى يف األداء(فروقًا يف متوسط درجات تالميذ املعلمني 

  :كانت

  ).بعدي ٣١.٨٢(  )قبلي ٢٥.٩٣(الطالقة  -

  ).بعدي ٩.١١(    )قبلي ٦.٤٣(املرونة  -

  ).بعدي ٣٣.٠٠(  )قبلي ٢٥.٤٦(األصالة  -

  ).بعدي ٣٣.٩٣(  )قبلي ٥٧.٨٢(الدرجة الكلية  -

بعد تطبيق الربنامج على ) األعلى يف األداء(وهذا يدل على وجود حتسن يف أداء تالميذ جمموعة املعلمني 
  .معلميهم

قبـــل وبعـــد تطبيـــق ) األدىن يف األداء(علمـــني كمـــا أنـــه وجـــد أنـــه ال توجـــد فـــروق يف متوســـطات درجـــات تالميـــذ امل  
  .يف بعد الطالقة ٠.٠٥الربنامج يف بعدي املرونة واألصالة ووجود فروق دالة عند مستوى معنوية أقل من 

  ).بعدي ٢٦.٣٢(  )قبلي ٢٤.٤٦(الطالقة  -

  ).بعدي ٦.٠٣٥(    )قبلي ٥.٧٥(املرونة  -

  ).بعدي ٢٥.٣٢(  )قبلي ٢٤.٢٩(األصالة  -

  ).بعدي ٥٧.٦٨(  )قبلي ٥٤.٥٠(لكلية الدرجة ا -

وهـــذا يشـــري إىل أن هنـــاك حتســـًنا بســـيطًا يف أداء تالميـــذ املعلمـــني األدىن يف األداء مـــن حيـــث قـــدرم علـــى توليـــد   
بينمـــا ال يوجـــد حتســـن يف قـــدرة التالميـــذ علـــى اإلتيـــان بأفكـــار متنوعـــة . العديـــد مـــن األفكـــار والبـــدائل حلـــل املشـــكلة فقـــط

  .وأصيلة

فسر النتائج الـيت تـك التوصـل هلـا مـن وجـود فـروق بـني متوسـط أداء التالميـذ يف التطبيقـني القبلـي والبعـدي وهذا ي  
على مقياس التفكري اإلبداعي حلل املشكالت يف عامل الطالقة فقط وعدم وجود فروق بني متوسطات أداء التالميذ علـى 

  .نفس املقياس يف كل من عاملي املرونة واألصالة



 ٢٠١١٢٠١١٢٠١١٢٠١١- - - - ))))    ٢٢٢٢((((العددالعددالعددالعدد                                                                        مدبولىالرشا . أ،سعيد سرور.د ،عكاشة  محمود.د.أ          وقوقوقوقالتفالتفالتفالتفلتطوير  لتطوير  لتطوير  لتطوير  المجلة العربية  المجلة العربية  المجلة العربية  المجلة العربية  

                        52                                                                                                                                                        لثاني    لثاني    لثاني    لثاني    المجلداالمجلداالمجلداالمجلدا

: إىل أنــه ميكــن أن حيــدث تعلــم انتقــايل مــن قبــل املعلــم للتلميــذ ولكننــا كمــا ذكرنــا ســابًقا حنتــاج أوالً  وذلــك يوضــح  
إىل أن نـــوفر الوقـــت الكـــايف ملثـــل هـــذه الـــربامج لتـــدريب املعلمـــني بصـــورة أفضـــل والتأكـــد مـــن أـــم مجيًعـــا يتخـــذون موضـــوع 

  .حلقيقية يف إيصال هذه اخلربات إىل طالمالتدريب بصورة جدية وحبماس وأن يكون مجيعهم لديهم الرغبة ا

أن يكون هناك ما يساعد املعلم على نقل مثل هـذه اخلـربات واملهـارات مـن خـالل حمتـوى دراسـي مصـمم : وثانًيا   
ملســاعدة الطالــب علــى التفكــري بطريقــة إبداعيـــة وناقــدة ويزيــد مــن قدرتــه علــى حـــل املشــكالت وأيًضــا تــوفر بيئــة تدريســـية 

دافعيــة  –مصــادر تعليميــة مناســبة  –وقــت كــايف للتــدريب  –علــم مثــل هــذه املهــارات مــن فصــول دراســية مشــجعة علــى ت
كـل ذلـك يتكامـل ليسـاعد علـى نقـل مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت للطالـب . إخل... ومحاس لدى املعلـم والطالـب 

  .بصورة أكثر كفاءة وفعالية

  :توصيات البحث 

مشكالت داخل مقررات كلية الرتبية اليت تقدم لطالا وذلك من أجل إعـداد الطالـب تفعيل برامج احلل اإلبداعي لل -١
املعلــم وتزويــده بإســرتاتيجيات ومهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت الــيت تســاعده علــى مواجهــة التحــديات اليوميــة 

 .والتعامل مع املشكالت اليت تواجه تالميذه

هلـا بوجهــات نظـر خمتلفــة ومســاعدم علـى اختــاذ القـرار وحتليــل وتقيــيم مشـاركة املعلــم لطالبـه يف حــل مشــكالم وتناو  -٢
 .احللول املمكنة

وضـع بـرامج تدريبيـة مباشــرة، ـدف إىل التـدريب علــى إمكانيـة اسـتخدام مـنهج احلــل اإلبـداعي للمشـكالت ملواجهــة  -٣
 .مشكالت الطالب واملعلمني

تفكــري اإلبــداعي بصــفة عامــة وحلــل املشــكالت بصــفة إعــادة صــياغة للمنــاهج الدراســية مبــا يســمح بتطبيــق مبــادئ ال -٤
 .خاصة ومبا يهيئ تسهيل الظروف اليت تسمح بالتداعي احلر وتيسري اخلطوات اليت تؤدي إىل اإلبداع

أمهيـــة : وذلـــك باألخـــذ يف االعتبـــار  CPSالتأكيـــد علـــى التفاعـــل بـــني املوقـــف والفـــرد والعمليـــة والنتـــائج يف اســـتخدام  -٥
بفعالية فيجب أن نسـأل مـا العمـل األفضـل  CPSطبيعة املوقف يف تطبيق  –املناخ  –ليبهم أسا –خصائص األفراد 

 .حتت أي ظروف –ملن يقدم  –

 .تقدمي بعض برامج احلل اإلبداعي للمشكالت يف بيئات تعلم خمتلفة مثل اإلنرتنت حىت يستفاد منها اجلميع -٦

 .ة تأثريه على حلوهلم اإلبداعية ملشكالمتطبيق برنامج احلل اإلبداعي للمشكالت على األطفال ومعرف -٧

األخذ يف االعتبار أن ما يتم تدريب املعلمني عليـه مـن بـرامج لـيس بالضـرورة أن ينتقـل ايل طالـم فهـذا يتوقـف علـي  -٨
العديد مـن العوامـل منهـا املعلـم نفسـه وبيئـة الـتعلم والطالـب واملنـاهج الدراسـية وغريهـا مـن العوامـل الـيت جتعـل التسـليم 

  بانتقال ما مت تعلمه ايل الطالب  أمر حيتاج ايل املزيد من البحث والدراسه 
 :بحوث مقترحة 
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 .التحقق من فعالية التدريب على احلل اإلبداعي للمشكالت بصورة مباشرة من خالل حمتوى تعليمي مثل العلوم -١

د علـــى إســـرتاتيجيات الـــتعلم التحقـــق مـــن حـــدوث تعلـــم انتقـــايل مـــن قبـــل املعلـــم إىل الطالـــب باســـتخدام بـــرامج تعتمـــ -٢
 .التعاوين

تقـــدمي بـــرامج تدريبيـــة علـــى احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت لـــدى عينـــة مـــن املعلمـــني مـــع إســـرتاتيجيات الـــتعلم االنتقـــايل  -٣
 .واختبار مدى انتقال التدريب للطالب

لمشــكالت عمــل حبــوث خاصــة بتــدريب طــالب كليــة الرتبيــة باعتبــارهم طــالب معلمــني علــى بــرامج احلــل اإلبــداعي ل -٤
 .ومعرفة تأثري هذا التدريب على حل مشكالم بصفة عامة وحلها بطريقة إبداعية بصفة خاصة

 .دراسة كيفية استخدام برنامج إثرائي قائم على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت على عينة من طالب املدارس -٥

ت لـــدى عينـــة مـــن املوهـــوبني أو ذوي دراســـة الختبـــار أثـــر فعاليـــة برنـــامج قـــائم علـــى منـــوذج احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكال -٦
 .االحتياجات اخلاصة

: إجراء مقارنة بني أثر استخدام منوذج احلل اإلبداعي للمشـكالت يف تـدريس العلـوم، ومـداخل تدريسـية أخـرى مثـل  -٧
 .على تنمية التفكري اإلبداعي) إخل... االستقصاء  –االكتشاف (

 .داعي للمشكالت لدى عينة من طالب اجلامعةاستخدام برنامج تدرييب لتنمية مهارات احلل اإلب -٨

 .دراسة العالقة بني تفضيالت الفرد وأسلوبه املعريف وتعلم مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت -٩

 .دراسة العوامل اليت تعوق استخدام األفراد ألسلوب احلل اإلبداعي للمشكالت أثناء تعاملهم مع املهام املختلفة - ١٠

  

  :المراجع العربية 

  ، القاهرة، مركز الكتاب للنشر"احللول االبتكارية للمشكالت، النظرية والتطبيق) : "٢٠٠١(دة أمحد عبا -١
فاعليــة مــداخل مقرتحــة لتنميــة التفكــري اإلبــداعي يف الرياضــيات لــدى طــالب املرحلــة ) : "١٩٩٣(أمحــد حممــد مجيــز  -٢

 ، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة عني مشس"الثانوية
، جملـة الرتبيـة، تصـدر عـن اللجنـة الوطنيـة القطريـة للرتبيـة "االبتكـار وأسـاليب تنميتـه) : "١٩٩٤(وي أنور حممد الشـرقا -٣

 .١٠٩والثقافة والعلوم، العدد 
 .، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، اجلزء األول والثاين"االبتكار وتطبيقاته) : "١٩٩٩(أنور حممد الشرقاوي  -٤
خدام منـوذج قـائم علـى املـدخل الكلـي علـى تنميـة التفكـري اإلبـداعي والتفكـري أثـر اسـت) : "١٩٩٦(أمين حبيب سعيد  -٥

 .، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عني مشس"الناقد لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي من خالل مادة العلوم
، رسـالة "ل املشـكالتأثر الوعي بالعمليات اإلبداعية واألسلوب اإلبداعي يف كفـاءة حـ) : "٢٠٠٢(أمين حممد عامر  -٦

 .دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة القاهرة
 .، القاهرة، الدار العربية للكتاب"احلل اإلبداعي للمشكالت بني الوعي واألسلوب) : "٢٠٠٣(أمين حممد عامر  -٧
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، القــاهرة، دار النهضـــة "منـــاهج البحــث يف الرتبيــة وعلــم الــنفس) : "١٩٨٧(جــابر عبــد احلميــد، أمحــد خــريي كــاظم  -٨
 .عربيةال

، مــراد وهبــة، "اإلبــداع والتعلــيم العــام"، )١٩٩٩(مــراد وهبــة : ، يف "اإلبــداع والرتبيــة) : "١٩٩١(حســن أمحــد عيســى  -٩
 .٤٨ – ٣٨املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية، ص

 .ر، العدد األول، حولية كلية الرتبية، جامعة قط"االبتكار، تعريفه وتنميته) : "١٩٨٢(حسني عبد العزيز الدريين  -١٠

يف اإلبــــداع والتعلــــيم العــــام، مــــراد وهبــــة، املركــــز القــــومي " اإلبــــداع وتنميتــــه) : "١٩٩١(حســــني عبــــد العزيــــز الــــدريين  -١١
 .٩٣ – ٥٨للبحوث الرتبوية والتنمية، ص

، "الالعمليـات واالسـرتاتيجيات املعرفيـة املسـتخدمة يف عمليـة اإلبـداع لـدى األطفـ) : "٢٠٠٣(خضر خميمر أبـو زيـد  - ١١
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 ، القاهرة، دار املعارف"تنمية اإلبداع، منهجه وتطبيقه) : "١٩٨٣(زين العابدين درويش  - ١٢
 .، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية"التفكري) : "١٩٧٢(سيد عثمان، فؤاد أبو حطب  - ١٣
، القـاهرة، "حبـوث يف علـم الـنفس –ة على التفكـري االبتكـاري دليل اختبارات القدر ) : "١٩٧٤(سيد حممد خري اهللا  - ١٤

 مكتبة األجنلو املصرية
 .، القاهرة، دار قباء"تعليم من أجل التفكري) : "١٩٩٨(صفاء يوسف األعسر  - ١٥
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 .القومي للسكان
األســــاليب اإلحصــــائية يف العلــــوم النفســــية والرتبويــــة واالجتماعيــــة، القــــاهرة، مكتبــــة ) : "٢٠٠٠(صــــالح أمحــــد مــــراد  - ١٨

 .األجنلو املصرية
 .، القاهرة، دار النهضة العربية"بتكاريدليل اختبار القدرة على التفكري اال) : "١٩٦٥(عبد السالم عبد الغفار  - ١٩
 .، القاهرة، دار النهضة العربية"التفوق العقلي واالبتكار) : "١٩٧٧(عبد السالم عبد الغفار  - ٢٠
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 .املصرية
 .، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية"القدرات العقلية") : ١٩٨٣(فؤاد أبو حطب  - ٢٢
، برنـــامج إعـــداد املعلـــم اجلـــامعي، كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة "ديناميـــات التعلـــيم االبتكـــاري) : "١٩٩٠(فـــؤاد أبـــو حطـــب  - ٢٣

 .املنصورة
 .٢، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، ط"علم النفس الرتبوي) : "١٩٨٤(فؤاد أبو حطب، آمال صادق  - ٢٤
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 .، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة عني مشس"واملدرسات
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، كليـــة الرتبيـــة بـــدمنهور، "التقـــومي والقيـــاس النفســـي الرتبـــوي) : "٢٠٠٢(حممـــود فتحـــي عكاشـــة، عـــادل الســـعيد البنـــا  - ٣٠

 جامعة اإلسكندرية
تأثري االستكشاف االبتكـاري علـى التحصـيل األكـادميي يف العلـوم وبعـض القـدرات ) : "٢٠٠٠(نورا إمساعيل محامه  - ٣١

 .، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة طنطا"شاعر االبتكارية لدى تالميذ الصف الثاين اإلعداديوامل
استخدام برنامج تـدرييب لتنميـة اإلبـداع لـدى عينـة مـن طالبـات املـدارس يف اتمـع ) : "١٩٩٩(نوره يوسف املنصور  - ٣٢

 .البنات، جامعة عني مشس ، رسالة دكتوراه، كلية"القطري يف ضوء مبادئ الرتبية السيكولوجية
فاعلية برنامج مقرتح يف تدريب الطـالب معلمـي العلـوم بـالتعليم األساسـي علـى ) : "١٩٩٧(هناء عبد العزيز عيسى  - ٣٣

 .، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية"اسرتاتيجيات تنمية التفكري اإلبداعي لدى تالميذهم
ر بعــض طـرق التـدريس علــى كـل مـن التحصــيل األكـادميي وتنميـة القــدرات أثـ) : "١٩٩٢(يوسـف السـيد عبــد ايـد  - ٣٤

 .، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة طنطا"االبتكارية جبانبيها املعريف والعاطفي يف الكيمياء
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