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أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في اكتساب
طلبة السنة األولى في جامعة عمان األهلية لمهارات
التفكير اإلبداعي والتحصيل في مساق اإلنسان
والبيئة
The Effect of Using the Problem-Solving Approach
on Acquiring Creative Thinking Skills and
Achievement Skills by First-year Students of AlAhliyya Amman University in the Human and
Environment Course
د .ختـام العنـاتـي
قســـــم الــــعـلــــوم اإلنســـانيـــة
جـــامــعــــة عــمـــان األهــليـــــة

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في اكتساب
طلبة السنة األولى في جامعة عمان األهلية لمهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل
في مساق البيئة والصحة ..
ّ
تكونت عينة الدراسة من ( ) 91طالبا وطالبة من طلبة جامعة عمان األهلية المسجلين
في مساق اإلنسان والبيئة  ،حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة
تجريبية وضمت(  )48طالبا وطالبة ،ومجموعة ضابطة وضمت ( ) 43طالبا وطالبة.
وقد أشارت الدراسة إلى النتائج اآلتية :
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتينالتجريبية
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This study aims at identifying the effect of using the problem-solving approach on acquiring creative
thinking skills and achievement skills by first-year students of Al-Ahliyya Amman University who are
registered in the Human and Environment Course. The study targets 91 male and female students
from Al-Ahliyya Amman University who are registered in the above course. Those are divided into
two groups: the experimental group that consists of 48 male and female students, and the control
group that consists of 43 male and female students. The study has shown the following results:
- There are significant statistical differences in the average of the grades between the experimental group and the
control group in favor of the experimental group in the posttest of creative thinking in all the fields and in the total test.
-There are significant statistical differences in the average of the grades between
the experimental group and the control group in favor of the experimental group
in the posttest of academic achievement in all the fields and in the total test.
Keywords: Thinking, Creative thinking, Cognitive psychology.

يتميز هذا الع�رص على ما �سبقه من الع�صور زﻣﺎن �أو ﻣﻜﺎن ،وﺣﺎﺟﺔ �ﺮﺿورﻳﺔ ﻟﺘ�ﺴﻬﻴﻞ التكيف
بالتقدم العلمي الهائل يف خمتلف املجاالت العلمية ﻣﻊ اﻤﻟ�ﺴﺘجدات احلالية ﻲﻓ ﺑﻴﺌﺘﻪ؟؟؟ (بيئة من؟).
والتكنولوجية واالقت�صادية والفكرية  ،حيث �ساعد ﻣﻦ هنا ُتعطى �ﺷﻌﺎرات تعليم الطالب( :كيف يتعلم
هذا التقدم وانت�شاره على ات�ساع نطاق املعرفة ويفكر؟) �أهميه خا�صة؛ كونها حتمل مدلوالت
و�سهولة تداولها بني �أفراد الأمم ب�شكل مت�سارع ،ﻣ�ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻲﻓ ﻏﺎﻳﺔ ا�ﻷ هﻤﻴﺔ يف التكيف مع امل�ستجدات،
وات�ساع �أبعادها �إىل خارج حدود الدولة الواحدة ،وهذا ي�ستدعي تدريب الطلبة على تعلم ﻣﻬﺎرات
لذا ؛ ف�إن تطور �أ�ساليب التدري�س وطرائقها �أ�صبح
ﻲﻓ مواقف جديدة (.)4
جديده وا�ستخدام اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ٍ
�رضورة من �رضورات التعليم احلديث والتعامل
مع املادة بطرائق تربوية لغر�ض �إك�ساب الطلبة ويرى م�صطفى (� )18أن التفكري هو �إحدى عمليات
املهارات الأ�سا�سية املطلوبة بعيدا عن �أ�سلوب الن�شاط العقلي التي يقوم بها الإن�سان من �أجل
التلقني وح�شو املعلومات الذي ي�ؤدي �إىل ن�سيانها احل�صول على حلول دائمة �أو م�ؤقتة لق�ضية معينة،
ب�سهولة  .فالأ�سلوب الذي يتبعه املدر�س عادة لت�أدية وهو عملية م�ستمرة يف الذهن ال تتوقف �أو تنتهي
واجب معني ال ميكن حتديده ،بل يجب على املدر�س ما دام الإن�سان يف حالة يقظة .وهو �أرقي العمليات
�أن يكون حرا يف اختيار الأ�سلوب الذي يحقق منه العقلية والنف�سية التي متيز الإن�سان عن غريه من
مقا�صده التعليمية ،وح�سب املهارات التي ميتلكها الكائنات احلية الأخرى بدرجة راقية ومتقدمة.
املدر�س وخ�صائ�صه ال�شخ�صية .ويقا�س مدى
جناح املدر�س بقدرته على تزويد طلبته باملهارات ويو�ضح بوب وا�ستان�ش (� )2أن تدريب الطالب على
واملعارف الأ�سا�سية ،التي تعمل على اكت�سابهم كيفية التفكري  ،وتعليمهم كيفية توظيف �أفكارهم يف
للح�صيلة املعرفية واملعلومات الهامة ومهارات تطبيقات عملية يف احلياة التي يعي�شونها ،هو الذي
التفكري ،التي ت�ؤدي يف النهاية �إىل الأهداف يحفزهم على االنخراط يف املواد الدرا�سية بكفاءة
املن�شودة�.إن ﻋ�ﺮﺼ اﻟﺘﻐﺮﻴات اﻤﻟﺘ�ﺴﺎرﻋﺔ ﻳﻔﺮ�ض ﻋﻠﻰ و�شوق؛ حيث يعترب �أ�سلوب حل امل�شكالت الأداة
املدر�سني اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﺘﺑﻴﺔ والتعليم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ يحددها التي تتيح للفرد فر�صة تكوين منهج �شخ�صي
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خا�ص به ،وت�ساعده على التكيف مع املعطيات
اجلديدة والت�أقلم مع امل�شكالت التي تعرت�ض حياته.
يعترب التعليم من �أجل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ �ﺃﻭ تعليم مهارات
الإبداع من الأهداف الهامة يف تطوير العملية
التعليمية  .لذا؛ تنطلق حركة تعليم مهارات الإبداع
ﺍﻤﻟﻌﺎ�ﺼﺭﺓ من افرتا�ض مفاده �أن الإبداع ميكن تعلمه
وتنميته ،ﻭ�ﺃﻥ بالإمكان ﺭﻓﻊ م�ستوى تفكري الطالب
الإبداعي من خالل التعاون بني الأ�رسة واملدر�سة
يف ذلك .ﻟـﺫﺍ؛ ﻓـ�ﺈﻥ البحث الرتبوي ﻭﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻲ
املعا�رص يبدي اهتمام ًا ملوحظ ًا مبجال تعليم
الإبداع ،حيث اجته بع�ض الرتبويني بالرتكيز ﻋﻠﻰ
تعلم الإبداع ،ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ الطلبة من ال�سيطرة ﻋﻠﻰ
�أمور حياتهم ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل مع التطور العلمي الهائل،
ﻭﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ املعلوماتية ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ الإبداع(.)26
عرف تورن�س ( )27الإبداع ب�أنه عملية
الإح�سا�س ملواطن ال�صعوبة وامل�شكالت والوعي
بجوانب االختالل وعدم االن�سجام �أو النق�ص
يف املعلومات ،والعنا�رص املفقودة ،ثم و�ضع
الفر�ضيات وتخمني احللول املنا�سبة ثم اختبار
تلك الفر�ضيات ،فمراجعتها وتعديلها ،ثم �إعادة
اختبارها و�أخريا تو�صيل النتائج للآخرين.
�أما جروان ( )4في�شري �إىل �أن التفكري الإبداعي هو
عبارة عن « ن�شاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة
قوية يف البحث عن حلول �أو التو�صل �إيل نواجت �أ�صيلة
مل تكن معروفة �سابق ًا ،ويتميز التفكري الإبداعي
بال�شمولية والتعقيد  -فهو من امل�ستوى الأعلى
املعقد من التفكري -لأنه ينطوي على عنا�رص معرفية
وانفعالية و�أخالقية متداخلة ت�شكل حالة ذهنية.

والثغرات يف املعرفة ،واختالف االن�سجام،
وت�ساعده �أي�ضا على حتديد مواطن ال�صعوبة
والبحث عن احللول ،والتكهن يف �صياغة
الفر�ضيات نحو النقائ�ض ،واختبار الفر�ضيات،
و�إعادة اختبارها مع احتمال تعديلها ،واخلروج
�أخريا بنتائج جديدة يو�صلها املتعلم �إىل الآخرين.
ي�شري كل من ويبنغ وفيليب (� )29إىل �أنه ميكن
تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى املتعلمني
وتطويرها من خالل برامج التدريب واملمار�سة
والتعلم ،و تهيئة الفر�ص واملواقف التعليمية املبا�رشة
واملثرية واملحفزة للتفكري ،التي تتطلب من املتعلم
ت�شغيل ذهنه فيها ب�شكل منطقي؛ لفهمها �أو
حتليلها� ،أو ليبدع �شيئ ًا جديد ًا فيها ،وذلك عن
طريق بناء برامج تهدف �إىل تعليم الإبداع ومهاراته.
وهناك جمموعة من املهارات تلعب دورا هاما
يف تنمية التفكري الإبداعي ،منها( :الطالقة،
والتنب�ؤ ،والتفا�صيل ،واملرونة ،والأ�صالة،
والتحويل ،والت�صور ،والتنظيم ،والتحليل،
والرتكيب  ،والتقومي) وهذه املهارات من املهارات
الهامة يف تنمية التفكري االبتكاري(.)22
�إن �أ�سلوب حل امل�شكالت يعترب من الطرائق
الهامة يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي
ومتكني الطلبة يف �أن يتعلموا مفاهيم علمية
متطورة وغري تقليدية ،ويتحدى البنى املعرفية
ال�سابقة لديهم ،والأطر املرجعية املعتادة من
خالل طرح م�شكالت جديدة يف مواقف جديدة
جترب الطلبة على ا�ستخدام التفكري املت�شعب،
والتعمق بالتفكري ،ومراجعة املفاهيم ال�سابقة
لديهم يف �ضوء ذلك؛ مما ي�ؤدي �إىل تنمية القدرات
الإبداعية ،وتنمية الثقة بالنف�س ،وتنمية روح املغامرة
وحب اال�ستطالع وال�سعي الرتياد املجهول(.)6

ويرى جمل (� )5أن التعليم الإبداعي يهدف �إىل
حت�سني التعلم والنمو وت�شجيعهما عن طريق
الن�شاط الإبداعي الأ�صيل �أو الن�شاط القائم على
التعبري الذاتي  -من جانب �أولئك -الذي يجريه ويعرف الباحثان كروليك ورودنيك مفهوم حل
معلميهم� ،أو �أنها عملية ت�ساعد املتعلم على �أن امل�شكلة ب�أنه عملية تفكريية ي�ستخدم الفرد فيها ما
ي�صبح �أكرث ح�سا�سية للم�شكالت والنقائ�ص لديه من معارف مكت�سبة �سابقة ومهارات من �أجل
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اال�ستجابة ملتطلبات موقف لي�س م�ألوف ًا له ،وتكون الإبداعي ،حيث �إن التفكري الإبداعي ين�صب على
اال�ستجابة مببا�رشة عمل ما ي�ستهدف حل التناق�ض توليد عالقات ذات معان جديدة ومفيدة ،ومن خالل
�أو اللب�س �أو الغمو�ض الذي يت�ضمنه املوقف ( .)4هذا التفكري تدرك الفجوات والتحديات وامل�صاعب،
ويتم التفكري يف احتماالت متنوعة وغري عادية (.)14
يف حني يعرف الزغول و الزغول ( )4مهارة حل
امل�شكلة بـ «�أنها حالة ي�سعى من خاللها الفرد �إن العالقة بني حل امل�شكالت والإبداع هي عالقة
للو�صول �إىل هدف ي�صعب الو�صول �إليه ،ب�سبب متكاملة ،فحل امل�شكالت يت�ضمن الإجابة عن
عدم و�ضوح �أ�سلوب احلل �أو �صعوبة و�سائل ت�سا�ؤل �أو مواجهة م�شكلة �أو �إ�شباع حاجة يف
حتديد الهدف وطرائقها �أو ب�سبب عقبات تعرت�ض موقف يت�ضمن حتدي ًا �أو عقبة �أو يقدم فر�صة.
هذا احلل وحتول دون و�صول الفرد �إىل ما يريد» .ويعتمد البحث عن الإجابة على خربة الطالب او
معلوماته ال�سابقة ،كما �أن التحديات التي يواجهها
ويبني جمل (� )5أن مهارة حل امل�شكالت
يف احلياة اليومية غالبا ما تكون وا�ضحة وم�ألوفة،
هي املهارة الأكرث منطقية من بني املهارات
وين�سحب نف�س ال�شئ على الفر�ص املتاحه (.)12
الفكرية والأ�سهل اتقانا من بني ال�سلوك الذي
ي�ؤديه الفرد  .لذا؛ ف�إن مهارة حل امل�شكالت وي�شري العدل و عبد الوهاب (� )13إىل �أن القدرة
))
تعترب �أ�سا�سا لغالبية املهارات الأخرى  .على حل امل�شكلة تعتمد على عاملني �أ�سا�سيني،
هما :التعلم ال�سابق وم�ستوى اال�ستثارة .وقد
وت�ستند مهارة حل امل�شكالت �إىل النظرية املعرفية
�أحلق كثري من علماء النف�س م�صطلح االنتقال
التي تعتمد على مفاهيم البنية املعرفية للفرد ،حيث
املو�صى على �أثر اخلربات ال�سابقة يف التعلم وحل
تهدف �إىل تطوير املهارات الأكادميية والعقلية
امل�شكالت ومع ا�ستمرار املمار�سة ،حيث تتح�سن
للمتعلمني ،والبنى املعرفية لهم خالل قيامهم باملهام.
دقة الفرد يف االنتقاء بالإ�ضافة �إىل تنمية بع�ض
وترى النظرية املعرفية �أن حل امل�شكالت يت�ضمن
املهارات الأ�سا�سية مثل تركيز االنتباه وكيفية
معظم العمليات املعرفية ،و�أن ممار�سة الفرد حلل م�شكلة
التو�صل �إىل مبادئ امل�شكلة ومفاهيمها واتباعها.
ما يتيح فر�صة تطوير العمليات املعرفية وتنميتها(.)1
وي�شري ف�رش (� )23إىل �أن حل امل�شكلة هي مهمة فيما يقرتح هبرن (� )25ﺃﻥ �أ�سلوب حل ﺍﻤﻟ�ﺸﻜﻼﺕ مير
تت�ضمن عددا من املعطيات وبع�ض املعلومات التي يف خم�س مراحل �أ�سا�سية هي :التوجه العام حلل
متثل ال�صعوبات  ،و�أن لكل م�شكلة �سياقا خا�صا بها ،امل�شكلة  ، general orientationوتعريف امل�شكلة
وقد تكون العوامل امل�شكلة لهذا ال�سياق مبهمة ،وعلى  ،problem definitionوتوليد البدائل املمكنة
ال�شخ�ص الذي تواجهه هذه امل�شكلة �أن يجد حال لها  .حلل امل�شكلة ،generation of alternations
واتخاذ قرار يتعلق بالبدائل الفاعلة decision
�إن حل امل�شكالت �إبداعيا ميكن الأفراد و اجلماعات  ،makingوتقييم النتائج .evaluation
من التعرف على الفر�ص املتاحة والإفادة منها
ومواجهة التحديات والتغلب على ال�صعوبات ،ويرى قطامي ( � )16أن �أ�سلوب حل امل�شكالت
وي�ستخدم بها التفكري الإبداعي والتفكري الناقد؛ يف املوقف التعليمي ي�سري وفق اخلطوات الآتية:
لأن حل امل�شكالت بكفاءة يتطلب التفكري التباعدي
والتفكري التقاربي .ولذا؛ ف�إن التفكري الإبداعي ال�شعور بامل�شكلة:
والتفكري الناقد يتكامالن يف منوذج حل امل�شكلة وهذه اخلطوة مهمة لنجاح هذا الأ�سلوب ،وتعد من
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ال�صعوبات التي تكتنف �أ�سلوب حل امل�شكالت،
�إذ �إن املعلم قد يختار م�شكلة �سطحية ال حتتاج
�إىل تفكري كثري من الطالب .لذا؛ ينبغي �أن يختار
من امل�شكالت ما يتنا�سب مع م�ستوى الطالب
العقلي ،كما ينبغي �أن تثري امل�شكلة تفكري
الطالب ،وتدفعهم �إىل البحث عن حلول لها.
حتديد امل�شكلة:
م�ؤ�رشات حتقق هذه اخلطوة وا�ستيعاب طبيعتها
ومكوناتها بالآتي:
 فهم الطلبة للم�شكلة. قدرة الطلبة على حتليل عنا�رص امل�شكلة. حتقيق املعيار على �صورة �أداء من قبل الطلبة. تف�صيل العوامل �إىل عنا�رصها �ضمن امل�شكلة.وميكن �أن يقبل املعلم االدعاءات الآتية كم�ؤ�رش على
حتقيق الطلبة للمهارة ،وهي:
 �أن يخت�رص امل�شكلة بكلمات حمددة ودقيقة. �أن يحدد الكلمات املفتاحية التي ت�شكل مكونات�أ�سا�سية للم�شكلة.
 �أن يعدد العنا�رص يف امل�شكلة.� -أن يعدد م�شابهات هذه العنا�رص يف ق�ضايا موازنة.

واملت�سارع ،كون �أن الهدف الأ�سا�سي لتحقيق
العملية الرتبوية هو الو�صول اىل ا�ستخدام �أف�ضل
الربامج التعليمية املبتكرة ليكون التعلم �أكرث �رسعة
و�إتقانا مع وجود الإبداع والتجديد .لذا؛ �أ�صبح
تعليم مهارات التفكري ا�ستجابة �رضورية ملتطلبات
مواجهة التحديات وال�صعوبات التي تواجه الأفراد،
مما جعل مهمة تنمية مهارات التفكري لدى كل فرد
يف املجتمع وتعليمها ت�أخذ مكان ال�صدارة يف مالمح
الفل�سفة الرتبوية احلديثة  .لذا؛ ازدادت الأ�صوات
التي تنادي ب�رضورة �إدخال التفكري بكافة
جماالته وعنا�رصه �إىل املناهج الدرا�سية� ،سواء
�أكان ذلك من خالل دجمه مع املناهج التعليمية
�أو تدري�سه ب�شكل م�ستقل يف العملية التعليمية
من خالل الربامج التدريبية اخلا�صة بتدريب
الطلبة على هذا النوع من التفكري الإبداعي.
حتاول هذه الدرا�سةالإجابة عنال�س�ؤالالرئي�سالآتي؟
ما �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت يف اكت�ساب
طلبة ال�سنة الأوىل يف جامعة عمان الأهلية ملهارات
التفكري الإبداعي والتح�صيل يف م�ساق الإن�سان
والبيئة ؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلـة الفرعيــة الآتيـة :
• هل يوجد �أثر ال�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت
على تنمية مهارات التفكري االبداعي لدى
طلبة ال�سنه الأوىل يف جامعة عمان الأهلية.
• هل يوجد �أثر ال�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت
على التح�صيل الأكادميي لدى طلبة ال�سنة الأوىل
يف جامعة عمان الأهلية.

مما �سبق يتبني للدار�سة �أن التفكري الإبداعي غاية
الدرا�سات الرتبوية ،ولتحقيق ذلك ال بد �أن ميتلك
طلبتنا املهارات الأ�سا�سية للتفكري الإبداعي
وتنميتها؛ ليت�سلحوا بها يف مواجهة امل�شكالت
التي تتحدى قدراتهم وتعيق حتقيق طموحاتهم.
�إذ ال �سبيل يف مواجهة ذلك �إال با�ستخدام العقل
والتفكري يف حل م�شكالتهم ور�سم طموحاتهم
وتعليمهم الإبداع .والإبداع هو قدرة الفرد فر�ضيات الدرا�سة :
على الإنتاج املميز بالطالقة واملرونة و الأ�صالة  -ال توجـــد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
والتو�ضيح واحل�سا�سية للم�شكالت واتخاذ القرار )oc =0.05 ( .بني متو�سطات درجات اختبار التفكري
الإبداعي يف االختبار البعدي بني املجموعة التجريبية
التي تدر�س با�سرتاتيجية حل امل�شكالت ,وبني
م�شكلة الدرا�سة :
يعترب تعلم التفكري من الأمور الهامة التي يفر�ضها املجموعة ال�ضابطة التي تدر�س بالطريقة االعتيادية .
الع�رص احلديث مع التطور التكنولوجي احلديث  -التوجـــد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
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م�ستوى ( )oc =0.05بني متو�سطات درجات
اختبار التح�صيل الأكادميي يف االختبار البعدي بني
املجموعة التجريبية التي تدر�س با�سرتاتيجية حل
امل�شكالت ,وبني املجموعة ال�ضابطة التي تدر�س
بالطريقة االعتيادية .
�أهداف الدرا�سة :
تهدف هذه الدرا�سة التعرف �إىل :
�أهداف البحث :
• التعرف �إىل الفروق بني متو�سطات درجات كل
جمموعة من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
اختبار مهارات التفكري الإبداعي .

ملقرر الإن�سان والبيئة يف جامعة عمان الإهلية.
• اقت�رصت هذه الدرا�سة على نوع واحد من �أنواع
مهارات التفكري املختلفة ،وهو التفكري الإبداعي.
• �إن نتائج هذه الدرا�سة �ستكون مقت�رصة
على عينة البحث الذي مت تطبيق الدرا�سة
عليها للف�صل الدرا�سي الثاين .2010/2011

التعريفات الإجرائية :
• م�ساق الإن�سان والبيئـة� :أحد املقررات الدرا�سيـة
�ضمـن اخلطـة الدرا�سيـة يف جامعـة عمـان الأهليـة
كمتطلب جامعة اختياري .
• التفكري الإبداعي :Creative Thinking
• التعرف �إىل الفروق بني متو�سطات درجات كل هو التفكري الذي غالبا ما يتمكن الفرد من
جمموعة من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف خالله القيام بحل امل�شكالت ب�شكل منتظم،
وتطوير النتاجات العلمية ثم طرح ت�سا�ؤالت
اختبار التح�صيل .
جديدة يف جمال معني ،تتميز باجلدة والأ�صالة
�أهمية الدرا�سة :
وحتظى بالقبول يف و�سط اجتماعي معني (.)24
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة كونها تبحث يف ت�أثري درا�سة
مقرر الإن�سان والبيئة  -وهو من املقررات الهامة يف ويعرفه الباحث بالدرجة الكلية التي يح�صل عليها
الناحية الرتبوية والعلمية ،-وجترب ا�ستخدام طريق’ الطالب يف اختبارات توران�س للتفكري االبتكاري
حل امل�شكالت -ك�إحدى اال�سرتاتيجيات الهامة  -؛ ب�صورته اللفظية (�أ) والتي تعرب عن جمموع درجات
ملا لها من �أثر فاعل يف تنمية مهارات التفكري ،ب�شكل املهارات الثالثة  :الطالقـــــة  ،Fluencyاملرونــــة
عام ،والتفكري الإبداعي ،ب�شكل خا�ص ،لدى طلبة  ،Flexibilityالأ�صالـــــــة .Originality
جامعة عمان الأهلية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام اختبار • حل ﺍﻤﻟ�ﺸﻜﻼﺕ :جمموعة ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ يقوم بها
يعد من االختبارات املهمة يف التفكري الإبداعي ،ﺍﻟﻔﺭﺩ م�ستخدم ًا املعلومـات ﺍﻟﺘﻲ �سبق ﻟﻪ تعلمهــا،
�أال وهو تورن�س للتفكري الإبداعي .و�إىل جانب ذلك ﻭﺍﻤﻟﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ اكت�سبهــا ﻲﻓ التغلـب ﻋﻠﻰ موقـف
كله ،قد تفيد الدرا�سة مدر�سي املدار�س واجلامعات ب�شكل جديد ،وغري م�ألوف ﻟﻪ ﻲﻓ ال�سيطرة ﻋﻠﻴﻪ،
ومدر�ساتها ببيان �أهمية التفكري الإبداعي ،والتعرف والو�صول �إىل حل له (.)25
�إىل مهاراته ،و ال�سيما يف املرحلة اجلامعية (ال�سنة
 .3الدرا�سات ال�سابقة :
الأوىل)؛ ملا لهذه املرحلة من �أهمية كبرية كون �أن
لقد �أدرك علماء الرتبية احلديثة واملخت�صون
معظم الطلبة قد �أغفلت املدار�س تعليمهم من
فيها ب�أهمية �إعداد الربامج الرتبوية ،التي تعمل
خالل مهارات التفكري الإبداعي .وبالتايل ،يكون
على تنمية مهارات التفكري املختلفة لدى الطلبة
الطالب اجلامعي يف �سنته الأوىل م�ستعدا ا�ستعدادا
لتحقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة ،التي ت�سعى
تاما لتعلم مثل تلك املهارات نظرا لن�ضوجه.
برامج التطوير الرتبوي يف الوطن العربي �إىل
�إبرازها ،وقد �أجريت العديد من الدرا�سات
حمددات الدرا�سة:
• اقت�رصت هذه الدرا�سة على الطلبة امل�سجلني التي تناولت التفكري الإبداعي وطرق تنميته.
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فقد هدفت درا�سة ن�رص (� )19إىل ا�ستق�صاء �أثر
تدري�س الفيزياء بطريقة حل امل�شكالت يف كل
من التح�صيل وتنمية مهارات التفكري الإبداعي
لدى طالبات املرحلة الثانوية .تكونت الدرا�سة من
( )100طالبة ،مت تق�سيمهن �إىل جمموعتني :جمموعة
�ضابطة تكونت من ( )49طالبة مت تدري�سهن بالطريقة
التقليدية ،وجمموعة جتريبية تكونت من ( )51طالبة
مت تدري�سهن بطريقة حل امل�شكالت� .أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل تفوق طالبات املجموعة التجريبية
على طالبات املجموعة ال�ضابطة يف كل من اختبار
التفكري الإبداعي واختبار التح�صيل البعديني.
وهدفت درا�سة بي�سيت ( )20بيان فاعلية تدري�س
العلوم بطريقة حل امل�شكالت يف حت�صيل طلبة
املرحلة املتو�سطة وقدرتهم على الإبداع ،وتناول
فيها جمموعة من امل�شكالت املرتبطة ببيئة الطالب
التي مت تدري�سها ملجموعة من طلبة املرحلة
املتو�سطة .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل تفوق
طلبة املجموعة التجريبية الذين در�سوا بطريقة
حل مل�شكالت على طلبة املجموعة ال�ضابطة
الذين در�سوا بالطريقة املعتادة بفرق دال �إح�صائي ًا
يف اختبار التح�صيل ،و�إىل �أن ا�ستخدام طريقة
حل امل�شكالت يعمل على تنمية القدرة على
التفكري الإبداعي لدى طالب املرحلة املتو�سطة.

ومعاجلتها يف حت�صيل طالب املرحلة الإعدادية
يف العلوم وتنمية مهارات التفكري الإبداعي
لديهم .تكونت هذه الإ�سرتاتيجية من جمموعة من
الإجراءات واملهام املتتابعة التي تعتمد على تنظيم
املعلومات وا�ستخدام �أوراق عمل تت�ضمن �أن�شطة
تقود الطلبة �إىل حلول للم�شكالت .ولتحقيق ذلك
مت تطبيق الدرا�سة على عينة مكونة من ( )90طالب ًا
من طلبة ال�صف الثاين الإعدادي ،مت تق�سيمهم �إىل
جمموعتني :جمموعة �ضابطة مت تدري�س طلبتها
بالطريقة املعتادة ،وجمموعة جتريبية مت تدري�س
طلبتها با�ستخدام الإ�سرتاتيجية املقرتحة� .أ�شارت
النتائج �إىل تفوق دال �إح�صائي ًا لطلبة املجموعة
التجريبية على طلبة املجموعة ال�ضابطة يف كل
من اختبار التفكري الإبداعي واختبار التح�صيل.

وهدفت درا�سة علي( )15التعرف �إىل �أثر بع�ض
طرائق التدري�س ( اكت�شاف موجه ـ �أ�سلوب حل
امل�شكالت ـ الطريقة املعتادة ) على تنمية مهارات
التفكري االبتكاري لدى طلبة ال�صف ال�سابع من
التعليم الأ�سا�سي يف اليمن يف مادة الريا�ضيات.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )45طالبا من طلبة
ال�صف ال�سابع من التعليم الأ�سا�سي يف مدر�سة
ال�شهيد اللقية التابعة ملكتب الرتبية والتعليم مبدينة
تعز (مديرية �صالة ) للعام الدرا�سي 2002ـ2003م.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل تفوق املجموعة
وهدفت درا�سة بوجرن( )21التعرف �إىل ت�أثري التجريبية يف االختبار البعدي للتفكري االبتكاري .
امل�شاركة يف برامج الأن�شطة الال�صفية ،املتعلقة
بحماية الطبيعة ،على املعارف والإدراكات البيئية و�أجرى �صوافطة ( )11درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
للطلبة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من طلبة املدار�س �أثر تدري�س العلوم بطريقتي حل امل�شكالت واخلرائط
الثانوية ،وعددهم (  ) 75طالب ًا للمجموعة ال�ضابطة املفاهيمية يف اكت�ساب الطلبة للمفاهيم العلمية
و(  ) 226للمجموعة التجريبية ،حيث طبق الباحث وتنمية مهارات التفكري الإبداعي واالجتاهات
اختبارا قبليا واختبارا بعديا .وقد �أظهرت النتائج العلمية لديهم .تكونت عينة الدرا�سة من ()79
�أن امل�شاركة يف تلك الأن�شطة كان لها ت�أثري �إيجابي طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
على املعارف والإدراكات البيئية للطلبة امل�شاركني .يف الأردن ،موزعني على ثالث �شعب درا�سية ،مت
تق�سيمها ع�شوائي ًا لتمثل �إحداها طلبة املجموعة
و�أجرى �سالمة ( )9درا�سة هدفت التعرف �إىل فاعلية التجريبية الأوىل ،التي در�س طلبتها العلوم بطريقة
�إ�سرتاتيجية تدري�سية قائمة على جتهيز املعلومات حل امل�شكالت ،ومتثل الثانية املجموعة التجريبية
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الثانية ،التي در�س طلبتها العلوم بطريقة اخلرائط
املفاهيمية ،يف حني مثلت ال�شعبة الثالثة املجموعة
ال�ضابطة ،التي در�س طلبتها العلوم بالطريقة املعتادة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق كل من املجموعتني
التجريبيتني على املجموعة ال�ضابطة بفرق دال
�إح�صائي ًا يف كل من اختبار املفاهيم العلمية واختبار
التفكري الإبداعي ومقيا�س االجتاهات العلمية.
وهدفت درا�سة احلمادي (� )7إىل �إعداد برنامج
مقرتح يف الرتبية البيئية قائم على معايري اجلودة
لتنمية الثقافة البيئية للطالب املعلمني يف كليات
الرتبية باليمن ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )164طالب ًا ،وقد ق�سمت �إىل جمموعتني :جتريبية
(  )82طالبا ،و�ضابطة (  ) 82طالبا .وقد �أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل وجود فرق دال �إح�صائيا عند
م�ستوى داللة (  ) 0.05بني متو�سطي درجات طالب
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف اختبار
حت�صيل الثقافة البيئية ،وكذلك يف اختبار املواقف
نحو امل�شكالت البيئية ل�صالح املجموعة التجريبية.
وقد كان حجم الت�أثري كبري ًا يف االختبار التح�صيلي.

وهدفت در�سة الإمام (� )17إىل ا�ستق�صاء فاعلية
برنامج �إثرائي قائم على بع�ض الق�ضايا املثرية
للجدل يف تنمية مهارات التفكري الناقد واالبتكاري
لدى الطلبة املتفوقني مبدينة عمان.تكونت عينة
الدرا�سة من (  ) 78طالب ًا و طالبة ،وقد مت تق�سيمهم
�إىل جمموعتني  :جتريبية و�ضابطة ،طبق اختبار
كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد (،)2000
واختبار توران�س للتفكري االبتكاري ب�صورته
اللفظية .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات �أداء املجموعتني
يف مهارات التفكري الناقد و�أبعاده ل�صالح املجموعة
التجريبية ،كما �أظهرت فروق ًا دالة �إح�صائية
يف متو�سطات �أداء املجموعتني يف مهارات
التفكري االبتكاري ل�صالح املجموعة التجريبية.

وهدفت درا�سة (� )28إىل تنفيذ برنامج لتنمية
التفكري الإبداعي يف الريا�ضيات لدى طلبة
ال�صف ال�سابع يف �سيول .واتبع الباحثان املنهج
طالبا
التجريبي على عينة مكونة من ()398
ً
مق�سمني �إىل جمموعتني� :إحداهما �ضابطة و�أخرى
جتريبية ،وا�ستخدم الباحثان اختبار قيا�س مهارات
وهدفت درا�سة جرادات (� )3إىل ا�ستق�صاء �أثر التفكري الإبداعي .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن
برنامج �إثرائي قائم على امل�شكالت يف تنمية �أداء الطلبة يف املجموعة التجريبية �أف�ضل من
مهارات التفكري الناقد والإبداعي لدى الطلبة املجموعة ال�ضابطة يف م�ستويات التفكري الإبداعي.
املتفوقني يف املراكز الريادية .وقد تكونت عينة
الدرا�سة من (  ) 20طالب ًا من طلبة املركز الريادي يت�ضح من خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات
للطلبة املتفوقني يف مدينة الرمثا كمجموعة جتريبية ،على �أن الدور الكبري للربامج التدريبية واملناهج
كما اختري (  ) 20طالب ًا من طلبة املركز الريادي الدرا�سية يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي،
للطلبة املتفوقني يف مدينة �إربد كمجموعة �ضابطة ،حيث تعترب من الطرق الفاعلة لدى الطلبة؛
ثم �أُعِ د برنامج �إثرائي تناول نوعني من امل�شكالت لأنها تتيح �أمام الطلبة ممار�سة العمليات العقلية
احلياتية الواقعية التي ترتبط باملجتمع ،والأخرى املختلفة ،ومهارات حل امل�شكالت واملواقف
م�شكالت علمية تعتمد على العمل اليدوي املثرية للجدل ،وانطالقا من نتائج هذه الدرا�سات
مرتبطة مبحتوى العلوم .وقد طبق على الطلبة كان من ال�رضوري �إجراء هذه الدرا�سة.
اختبار للتفكري الناقد و�آخر للتفكري الإبداعي.
وقد �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل وجود فروق منهجية البحث و�إجراءاته امليدانية :
ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية منهجية الدرا�سة :
على االختبار البعدي يف التفكري الإبداعي .منهج الدرا�سه هو املنهج التجريبي الذي
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يقوم على مقارنة م�ستوى التفكري الإبداعي
والتح�صيل لدى الطلبة قبل درا�سة مقرر
الإن�سان والبيئة وبعد درا�سته ،واعتبار الفروق
بني القيا�سني راجعة �إىل درا�سة هذا املقرر.
�أفراد الدرا�سة :
تكونت عينة الدرا�سة من ( )91طالبا وطالبة من طلبة
جامعة عمان الأهلية امل�سجلني يف م�ساق الإن�سان
والبيئة يف الف�صل الدرا�سي الثاين ،2010/2011
حيث مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضمت
( )48طالبا وطالبة ،وجمموعة �ضابطة و�ضمت
( )43طالبا وطالبة ،مت اختيارهم بطريقة العينة
الق�صدية على �أ�سا�س �شعبتني درا�سيتيني ،علما
ب�أن �أفراد هذه العينة مل ي�سبق لهم درا�سة �أي
مقرر مرتبط مبو�ضوع التفكري داخل اجلامعة.

قيمة معامل االرتباط (� ،)0.70أما �صدق البناء فقد
مت ح�سابه عن طريق �إيجاد قيمة معامل االرتباط بني
درجات املفحو�صني على الأبعاد الفرعية لالختبار
والدرجة الكلية لالختبار حيث تراوحت قيم معامل
االرتباط بني ( ،)0.37-0.85وتعترب قيمة هذا
املعامالت ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (. )0.05

ثبات االختبار يف �صورته الأردنية:
�أ�شار ال�شنطي يف درا�سته (� )1983إىل توفر دالالت
عن ثبات ال�صورة الأردنية من اختبار توران�س
با�ستخدام طريقة الثبات بالإعادة (Test-Re-
 ،)Testحيث بلغت قيمة معامل االرتباط ()0.70
عند م�ستوى الداللة ( .)0.01كما �أ�شار �أبو جادو
يف درا�سته (� )2003إىل توفر معامل ثبات اختبار
توران�س للتفكري الإبداعي حيث بلغ معامل الثبات
لبعد الطالقة (،)0.62ويف بعد املرونة ( ،)0.58ويف
�أدوات الدرا�سة :
بعد الأ�صالة (� ،)0.70أما معامل الثبات للدرجة
�أوال  :اختبار توران�س للتفكري الإبداعي ال�صورة الكلية فقد بلغ ( ،)0.67وقد كانت هذه املعامالت
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (.)0.01
اللفظية:

�أعد هذا االختبار توران�س عام  ،1966ليقي�س القدرة
على التفكري الإبداعي ،،حيث ي�صلح للأفراد من
الرو�ضة وحتى �سن ع�رشين عاما ،ويطبق ب�شكل
جمعي ،با�ستثناء الأطفال دون ال�صف الرابع الأ�سا�سي،
حيث يتم تطبيق االختبار ب�شكل فردي .ويت�ألف هذا
االختبار من �ستة اختبارات فرعية ،تقي�س جمموعة
من القدرات ،هي ( :الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة).

�صدق ال�صورة الأردنية من اختبار توران�س:
�أ�شارت نتائج الدرا�سة التي �أجراها ال�شنطي
( � )1983( )10إىل توفر دالالت �صدق ال�صورة
الأردنية من اختبار توران�س ،حيث مت التحقق من
داللة ال�صدق التمييزي من خالل قدرة االختبار
على التمييز بني الطلبة ذوي القدرة الإبداعية
العالية ،والطلبة ذوي القدرة الإبداعية املنخف�ضة
على �أبعاد( :الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة) ،وقد كانت
جميع قيم (ت) دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (≥ a
� ،) 0.05أما دالالت ال�صدق التالزمي فقد بلغت

ثانيا � :إعداد االختبار التح�صيلي :
ومت اتخاذ اخلطوات الآتية :
• بناء �أداة لقيا�س م�ستوى التح�صيل لدى طلبة
جامعة عمان االهلية لتحديد ا�ستخدام طريقة
حل امل�شكالت يف تنمية التح�صيل الأكادميي لدى
املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة.
• متت �صياغة فقرات االختبار التح�صيلي من
خالل جمموعة املراجع املتخ�ص�صة يف الرتبية
البيئية والإن�سان واملعارف املعدة ،حيث تكون
االختبار يف �صورته الأولية من (� )40س�ؤاال
روعي �أن تقي�س امل�ستويات املعرفية (املعرفة،
والفهم  ،والتطبيق  ،والتحليل ) ،حيث مت �صياغة
املفردات بحيث تتنا�سب وم�ستوى اجلامعيني
من حيث ال�صعوبة واحلاجة للتفكري املتعمق.
�صدق االختبار :
وللت�أكد من �صدق االختبار مت عر�ض االختبار
على جمموعة من املحكمني من �أ�ساتذة اجلامعات
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و ذوي االخت�صا�ص يف القيا�س والتقومي و�أ�ساليب
التدري�س وعلم النف�س ،ومن املخت�صني يف جمال
املتفوقني  ،من �أجل الت�أكد من ال�صدق الظاهري
للـمقيـــا�س  ،لإبـــداء الــر�أي حــول مــا يــ�أتـــي :
• منا�سبة فقرات االختبار التح�صيلي للأهداف التي
�صمم من �أجلها .

املحكمني ،مت �إيجاد �صدق االت�ساق الداخلي لالختبار
عن طريق ح�ساب معامل االرتباط بني كل فقرة من
فقرات االختبار والدرجة الكلية با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون  .وقد �أو�ضحت النتائج �أن معامالت
االرتباط الختبار التح�صيل تراوحت ما بني ( - 0,77
 ،)0,79وكلها معامالت دالة �إح�صائيا عند (.)0,001

• منا�سبة �أ�سئلة االختبار مل�ستوى الطلبة اجلامعيني . .وميكن القول �إن املقيا�س �أ�صبح �صادقا منطقيا واجلدول
رقم ( )1يو�ضح الأهداف ال�سلوكيـة لكل مفـردة.
• مدى منا�سبة ال�صياغة اللغوية ومدى و�ضوح
الفقرات .

ويف �ضوء مالحظات واقرتاحات جلنة املحكمني،
مت تعديل االختبار وقد �أ�سفر ذلك عن ا�ستبعاد
بع�ض املفردات وتعديل بع�ضها الآخر ،حيث �أ�صبح
االختبار يف �صورته النهائية يتكون من (� )35س�ؤاال
من نوع االختيار من متعدد ،بالإ�ضافة �إىل �صدق
جدول رقم ( ) 1
ويو�ضح الأهداف ال�سلوكية لكل مفردة
املو�ضوع
مفهوم البيئة
مكونات الطبيعة
الب�رشية
موارد البيئة الدائمة
واملتجددة
�أهم امل�شكالت التي
تواجه البيئة
دور الإ ن�سان يف
املحافظة على البيئة
املجموع

التذكر
2
2

الفهم
2
2

التطبيق
1
2

التحليل
2
1

املجموع
7
7

3

2

1

2

8

2

1

1

3

7

1

1

2

2

6

10

8

7

10

35

ثبات املقيا�س :
حل�ساب معامل ثبات االختبار التح�صيلي ،مت
تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية مكافئة
خل�صائ�ص عينة الدرا�سة ،بعدها مت احت�ساب
االت�ساق الداخلي بني فقرات االختبار با�ستخدام
معامل الثبات كرونباخ الفا ،حيث كانت قيمة
معامل الثبات ت�ساوي ( )0,84للتذكر ،و()0,86

للفهم ،و ( ) 0,77للتطبيق ،و ( ) 0,86للتحليل،
واالختبار الكلي ( .)0,84وللتعرف �إىل اخل�صائ�ص
ال�سيكومرتية لفقرات االختبار مت احت�ساب معامل
ال�صعوبة والتمييز لفقرات االختبار بعد تطبيقه
على العينة اال�ستطالعية ،حيث مت ا�ستبعاد بع�ض
الأ�سئلة التي يقل معامل متيزها عن ( )0,20لي�صبح
االختبار يف �صورته النهائية يتكون من ( )35فقرة.
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للت�أكد من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة قام الباحث
التحليل الإح�صائي امل�ستخدم :
املتو�سطات احل�سابيه واالنحرافات املعياريه واختبار بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية وقيمة (ت) للتعرف �إىل الفروق بني
(ت .)T-test
جمموعتي الدرا�سة يف اختبار مهارات التفكري
نتائج الدرا�سة وتف�سرياتها :
الإبداعي القبلي ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح ذلك
الفر�ضية الأوىل :

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى( )α ≥ 0.05بني متو�سطات درجات اختبار التفكري
الإبداعي يف االختبار البعدي بني املجموعة التجريبية
التي تدر�س با�سرتاتيجية حل امل�شكالت وبني
املجموعة ال�ضابطة التي تدر�س بالطريقة االعتيادية .

جدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الختبار
التفكري االبتكاري القبلي لأفراد املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة واختبار "ت"
مهارات التفكري

املجموعة

العدد

الطالقه

الداللة
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة

48
43
48
43
48
43
48
43

املرونة
الأ�صالة
الكلي

املتو�سط
احل�سابي
64.04
62.883
45.90
45.20
13.41
13.06
123.32
121.16

االنحراف
املعياري
3.05
4.10
2.36
3.24
1.13
1.20
4.88
7.24

قيمة

الداللة

2.077

.044

1.934

.060

2.241

.030

2.270

.028

* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى () 0,05
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ت» غري
دالة �إح�صائيا يف جميع جماالت اختبار التفكري
الإبداعي واملجموع الكلي لالختبار ،مما ي�شري �إىل
تكاف�ؤ املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التفكري
الإبداعي  .وللتحقق من �صحة الفر�ضية الأوىل مت

ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وقيمة (ت) للتعرف على الفروق بني جمموعتي
الدرا�سة يف اختبار مهارات التفكري الإبداعي
البعدي ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)3
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جدول رقم ()3
يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وقيمة (ت) بني املجموعتني على االختبار التفكري
االبداعي البعدي
مهارات التفكري
الطالقة
املرونة

الأ�صالة
الكلي

قيمة ت

م�ستوى الداللة

املجموعة التجريبية
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
1.85
75.31

املجموعة ال�ضابطة
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
4.00
64.42

14.300

*0.000

54.85

3.07

47.02

3.53

10.520

*0.000

14.05

96.

13.48

1.06

3.095

*0.004

143.48

5.10

124.94

5.50

15.831

*0.000

* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى () 0.05
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه :
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطدرجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي
للتفكري الإبداعي يف جمال الطالقة ،حيث
كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)14.30وهي
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.05

ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي
للتفكري الإبداعي يف جميع املجاالت ،حيث
كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)15.83وهي ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( . ،)0،05وهذا يقود
�إىل قبول الفر�ضية مبعنى �أنه يوجد فرق ذو داللة
�إح�صائية بني متو�سط عالمات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على اختبار التفكري االبتكاري البعدي،
وعند مقارنة قيم «ت» املح�سوبة ،بقيمة «ت» احلرجة
يتبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املجموعتني قبل بدء التجربة ،الأمر الذي ي�ضفي
الطم�أنينة �إىل �صدق النتائج التي انتهى �إليها البحث.

 توجد فروق ذات دالله �إح�صائية بني متو�سطدرجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار
البعدي للتفكري الإبداعي يف جمال املرونة،
حيث كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)10.52وتعزى هذه النتيجة ،التي اتفقت مع ما ورد ذكره يف
وهي ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( .)0.05الإطار النظري للدرا�سة� ،إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط حل امل�شكالت التي تعمل على تنمية مهاراتدرجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة التفكري الإبداعي ،كونها �إحدى طرق التدري�س
ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار احلديثة ،فهي طريقة جديدة بالن�سبة للطلبة (عينة
عما �ألفوه من الطرق املعتادة،
البعدي للتفكري االبداعي يف جمال الأ�صاله ،الدرا�سة) ،تختلف ّ
حيث كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)3.09وهي حيث تعتمد هذه الطريقة على �أ�سلوب التفكري
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( .)0.05العلمي؛ مما �أدى �إىل االجنذاب نحوها ،خ�صو�صا
�أنها تعتمد بالدرجة الأوىل على الإثارة الذهنية
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط من خالل ما يطرح على الطلبة يف بداية املحا�رضةدرجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة من �أ�سئلة تثري ق�ضايا وم�شكالت يعاي�شها الطلبة،
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فهم ي�شعرون بامل�شكلة ،وهم الذين يحاولون �إيجاد �إىل فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت
الطرق ال�سليمة حللها با�ستخدام جمموعة من الطرق يف تنمية قدرة الطلبة على التفكري الإبداعي.
املنطقية املت�سل�سلة .كما �أنها تنمي القدرة على
التنب�ؤ بطرق حل بع�ض امل�شكالت قبل درا�ستها .الفر�ضية الثانية :
كما �أن ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت جعلت مفاهيم ال توجـــد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
املادة (املفاهيم البيئية) �أكرث ح�سية و�سهلة الإدراك؛ ( ) a≥0.05بني متو�سطات درجات اختبار التح�صيل
مما �أ�ضفى على الطلبة نوعا من الرتابط الفكري ،الأكادميي يف االختبار البعدي بني املجموعة التجريبية
ً
ً
وجعلهم �أكرث فهما وا�ستيعابا للحقائق واملفاهيم التي تدر�س با�سرتاتيجية حل امل�شكالت وبني
واملعلومات ،بالإ�ضافة �إىل �أنها �ساعدت الطلبة املجموعة ال�ضابطة التي تدر�س بالطريقة االعتيادية .
على طرح �أ�سئلة مده�شة موجوده يف خميالتهم
فقط .وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة كل للت�أكد من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة مت ح�ساب
من درا�سة ن�رص( ،)19وبي�سيت( ،)20وبوجرن( ،)21املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة
�سالمة ( ،)9علي(� ،)15صوافطة ( ،)11بارك (( )28ت) يف اختبار مهارات التح�صيل الأكادميي القبلي
جرادات ( ،)3الإمام ( .)17وقد �أ�شارت نتائجها واجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك .
جدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافــات املعياريــة الختبـار
الـتح�صيـل الأكـادميــي الـقبلــي لأفــراد املجموعتيـن
التجريبية وال�ضابطة واختبار "ت"
مهارات التفكري

املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

الداللة

التذكر

التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة

48
43
48
43
48
43
48
43
48
43

2.56
2.75
3.56
3.75
3.75
4.00
4.18
4.37
14.35
14.87

1.319
1.312
1.427
1.406
1.157
1.336
1.231
1.330
2.779
3.050

-.710

.481

-.647

.521

-1.037

.305

-.749

.457

-.918

.363

الفهم
التطبيق
التحليل
الكلي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ت» غري دالة
�إح�صائيا يف جميع جماالت اختبار التح�صيل
الأكادميي واملجموع الكلي لالختبار ،مما ي�شري �إىل
تكاف�ؤ املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار
التح�صيل .

وللتحقق من �صحة الفر�ضية الثانية مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة
(ت) للتعرف على الفروق بني جمموعتي الدرا�سة
يف اختبار التح�صيل الأكادميي البعدي ،كما هو
مو�ضح يف اجلدول رقم (. )5
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جدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الختبار
التح�صيل الأكادميي البعدي
مهارات التفكري

املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

الداللة

التذكر

التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة

48
43
48
43
48
43
48
43
48
43

7.43
3.75
7.04
4.70
5.72
4.35
8.04
5.45
28.25
18.33

2.16
2.16
1.076
1.86
1.37
1.55
2.517
2.29
6.76
6.85

8.503

*0.000

7.600

*0.000

5.080

*0.000

5.799

*0.000

7.474

*0.000

الفهم
التطبيق
التحليل
الكلي

* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى () 0.05
حيث كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)5.80وهي
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه :
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط ذات داللهة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.05درجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة  -توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي درجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
الختبار التح�صيل الأكادميي يف جمال التذكر ،ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي
حيث كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)8.50وهي الختبار التح�صيل الأكادميي يف جمال التحليل،
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( .)0.05حيث كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)5.79وهي
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطدرجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي
الختبار التح�صيل الأكادميي يف جمال الفهم،
حيث كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)7.60وهي
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.05

ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.05

 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطدرجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار
البعدي الختبار التح�صيل الأكادميي الكلي،
حيث كانت قيمة «ت» املح�سوبة ( ،)7.47وهي
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.05درجات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة وبذلك ف�إن نتائج هذه الدرا�سة تتفق مع عدد من
ل�صالح املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي الدرا�سات ال�سابقة حول عالقة املهارات الدرا�سية
الختبار التح�صيل الأكادميي يف جمال التطبيق ،بالتح�صيل الدرا�سي .وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن
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ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت من العوامل املهمة يف
زيادة التح�صيل الأكادميي ،فالطالب الذي ي�ستخدم
ا�سرتاتيجيات درا�سية جيدة؛ ف�إنه يكون قادرا
على تقنني املعلومات واحلقائق والأفكار ،وكذلك
يكون قادرا على البحث والتق�صي واال�ستك�شاف؛
مما يجعله �أكرث تركيز ًا على املادة ،ويكون �أقدر
على �إجناز واجباته التعليمية اليومية وال يعمل
على ت�أجيلها� ،إ�ضافة �إىل �أنها تزيد من دافعية
الطلبة واجتاهاتهم نحو الدرو�س ،فهي جتعل املتعلم
ي�شارك يف العملية التعليمية من خالل توفري
املواقف االفرتا�ضية� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن طبيعة
الأن�شطة التعليمية ت�سهم ب�صورة فاعله يف حلّ
امل�شكالت من خالل االت�صال مع الآخرين لتحليل
امل�شكلة ،وحماولة الو�صول للحلول املنا�سبة.
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