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 :مقدمة البحث
تعتبر السمة المميزة للعصر الحالي الذي نعيشه بأنه عصر العلم  االمعرفمة    

اعالمية التفكير، مما جعل دال العال  المتقدمة االنامية علم  السمءاف فمي قمبا  مم       

 ، صمم  درجممة ممكنممة ا البشممرية ألأجممل التيممءير اتسممع  جاهممدة طقممتهمار طا ات مم   

اتءجه كل أهداف ا لرعاية عقءل أبنائ ا، ألن تربية العقءل المفكمرة أبمبحم ميلبما     

رئيسا  لحياة اليءم عل  المستءى القءمي االمحلي فمي جميما المالماطو، اأن التعلمي      

العديمد مم  المدال  لم  تبنمي الكهيمر مم          وحيم  أذمذ   .انظمه أمهل بءر اطقمتهمار 

 .ءعة لتيءير نظم ا اممارقات ا التعليميةنتحاو التعليمية اانت اج قبل ماإلبال

ال  يقف األمر عند  عادة النظر فمي الفكمر المذي ي مدد الممارقمة فمي مالمال         

تيممءير مختلممف عنابممر المنظءمممة التعليميممة، بممل تعممداو  لمم  اليرائمم  ااألقممالي       

حيممممممم  يؤكمممممممد  .ا  انتاجا االءقائل بغية التءبل  ل  أكهرها مالفمة اأجداها مرداد

 المسمتقبلية التمي يالم  علم  التربيمة      عل  أه  التءج ماو ( Baloche 7991بلءش )

عممداد ل مما هممي التخلممي عمم  السياقمماو التعليميممة القائمممة علمم    إلالتخيمميو اا االتعلممي 

 كسمماب المعلءممماو اتخزين مما فممي عقممءل المتعلمممي ، االتءجممه نحممء تنميممة القممدراو   

 اب   م مماراو متنءعممة العقليممة للمتعلمممي  ا كسمم  
( 7 )

 انلحمما اهتماممما  متزايممد   ا، الممذ 

، المنءف ب دف رفا مستءى فاعليت   في تعلي  باذتيار المعلمي  ا عداده  اتدريب   

حممدي الحقيقممي للمعلمم  ن الت معممارف أا معلءممماو، بممل فلمم  يعممد األمممر مالممرد تلقممي  ل 

  ارعايتمه  ل  تءجيه التعلا يكم  في  درته عنة الراهنة أا مستقبال   نمقءاف في اآلا

األمر الذي يالعل التلميذ  يالابيا  مشاركا  لتحقي  ذاته، األممر المذي يتيلم  مم  معلم       

اليءم االغد أن يعتممد علم  أقمالي  اطمر  حديهمة امتنءعمة امغمايرة عمما كمان فمي           

 .الساب  بحي  يكفل رفا مستءى فاعلية التلميذ في التحصيل المعرفي

دة هممي طريقممة المحااممرة التممي تعتمممد علمم  اإللقمماف فيريقممة التممدريس السممائ 

علم  الحفما    وطرفما  قملبيا  أي متلقيما ، اهمذو اليريقمة تالبمر       اليال االتي يكءن في ا 

ااطقمممتظ ار فقمممو دان أن يكتسممم  الخبمممراو االم ممماراو التمممي تؤهلمممه لمءاج مممة      

فمي  المشكالو اح  اطقتيالع، اأن اطعتماد عل  طريقة التدريس التقليدية تؤدي 

 .الدراقي لديهتدني مستءى التحصيل  عا ة التفكير ام اراته ا أغل  األحيان عل 

بما تسع   ل  تحقيقه مم  أهمداف    عل  النفسفيبيعة مءاءعاو محتءى مادة        

بأنفسم   الخبمراو التعليميمة المنظممة االمخييمة، الكمي        اليالبتتيل  أن يمارس 

ك الممارقمة يتيلم  ذلمك اعتمماد التمدريس      ايستاليبءا للمدعءة  لم  تلم    اليالبيندمج 
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 .عل  أقلءب أا طريقة تحممل فمي ذات ما  مكانيمة   مارة التالميمذ اذلم  المدافا للمتعل          

أن هنما  اتالاهما  جديمدا  فمي العمليمة       (Richard and Lockluart)مم    ايؤكد كمل 

دة التعليمية لتغيير دار المعل  كمسيير عل  عمليمة التعلمي  ا لم   تبماع أقمالي  جديم      

تؤدي  ل  تغيير اتعديل األداار التقليدية القديمة، ابالرغ  م  هذو األقالي   ط أنمه  

   اأقاقي في العملية التعليميمة  مط يمك  اطقتغناف ع  المعل  كعنصر 
  (2)

 حيم  . 

 لليالم  ط يقتصر دارو عل  تنظي  المعلءماو االمفاهي  في البنية العقليمة المعرفيمة   

التفكيمر لتمكنمه مم  ف م       ل  تيءير طريقمة تدريسمية التمي تنممي      يمتد دارو فقو، بل

ايتيل  ذلك اعتماد التمدريس علم  أقمالي  اطمر  تمدريس تحممل        .المادة الدراقية

فممي ذات مما  مكانيممة   ممارة التالميممذ اذلمم  الممدافا للتعلممي ، ا ذا كانممم تنميممة التفكيممر          

مادة عل  النفس، فإن البح  مة لتدريس  ماإلبداعي لدى التالميذ تعد احد األهداف ال

كان اراريا  ع  أقلءب تدريس يمك  أن يس   فمي تحقيم  همذا ال مدف، امم  هنما       

ن ا زيادة فاعلية المتعل  فمي   أحل المشكالو كيريقة تعليمية م  شبرزو اقتراتيالية 

 .جءان  عديدة االتي  د تكءن تنمية  درة اإلبداع م  بين ا

  ارة المشكالو أمام اليالب ايقءم   اقتراتيالية حل المشكالو تعتمد علا

قمباب المؤديمة  لي ما االبحم  عم       ألر في المشمكلة اتحديمد أبعادهما اا   اليال  بالتفكي

حل ل ذو المشكلة ع  طري  مراحل التفكير
 (3 )

 

التفكير السلي  اتحكمي  العقمل االقمدرة علمي       كما تساعد حل المشكالو عل 

ل ا يالمماد الحلمءل للمشمماكل الميراحممة  تخيمم   بمدار األحكممام المءاممءعية ، أا علم  

ايحكمم  أيضمما تيممءير م مماراو التفكيممر ممم  ذممالل اقتحضممار المشممكالو اعرامم ا  

ممم  تفحممب البممدائل االنتممائج ا بممداع  –ايممتحك  اليممالب ممم  ذممالل حممل المشممكالو 

األفكممار البارعممة ااطقممتفادة ممم  م ممارة اتخمماذ القممرار فممي عمليممة اطذتيممار ممم  بممي    

، ااقتعمال الخيال في حمل المشمكالو الصمعبة بأقمالي  مبتكمرة      البدائل الميراحة 

.احديهة 
  (4 )

 

ن اقممتراتيالية حممل المشممكالو     ذممالل العممرس السمماب  يمكمم  القممءل   اممم

انءية اتمدري  اليمالب   همرحلة الالتستييا أن تحق  أه  أهداف تدريس عل  النفس ب

م مماراو علممي حممل المشممكالو اهممء أمممر اممراري ألنممة يسمماعده  علممي اكتسمماب      

 . التفكير بكل أنءاعة اذابة اطبداعي 

 حممملأهميمممة التعلمممي  بأقممملءب  مممم  الدراقممماو السمممابقة العديمممدم أ بتممم حيممم 

اتؤكمد علمي فعاليتمه فمي تنميمة التفكيمر اطبمداعي         المنفس  علم   في تدريس  المشكالو

.  اعدم جداى الير  التقليدية في  كساب التالميذ تلك الم اراو في مادة عل  النفس

(7991) شمممكري قممميد احممممد  دراقمممة .مممم  بين ممما ا
   (1)

 bunnsبمممارنس دراقمممة ،  

(2004)
  (6 )

 

فمي البحم     كأقملءب تمدريس   حل المشمكالو  اقتراتياليةالذلك جاف اذتيار  

الممذي يقممءم بتممدريس  ذلممك ألن المء ممف التعليمممي  ، التفكيممر اطبممداعي الحممالي لتنميممة  

 اني يعد مء ف تحمد اعي تعاأقلءب جمالدرس المقرر علي هيئة مشكالو بغيرو ب
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للتفكيممر يتيلمم  المرانممة فممي طريقممة تناالممه عقليمما  ا درا  العال مماو اأحيانمما  الخيممال  

االتنبممؤ بممما يمكمم  أن يحممدف فممي  ممراف معينممة اهممذا ممما يتفمم  ممما الممدعءى  لمم         

 .العقلية أعمال  ارارة ت يئة الفربة لتحمل التالميذ هذو المرحلة مسؤالية 

 :مشكلة البحث

تعمماني المنمماهج الدراقممية فممي ليبيمما ممم  تكممدس المقممرراو الدراقممية اتضمم  الكمم        

 علمم  عممات  المعلمممي   ال ائممل ممم  المعلءممماو النظريممة فأبممبحم تشممكل عبئمما   قمميال  

لالممممأ  لي مممما المعلمممممءن نعكممممس ذلممممك علمممم  أقممممالي  التممممدريس التممممي ي ااالتالميممممذ ا

قمتظ ار  مم  جانم     نالاز الك  الميلءب م  المن ج ، االحفما ااط إلاالمحااران 

التالميممذ ، اهممذا ط يفسمما المالممال أمممام اليالمم  بممأن يمممارس م مماراو التفكيممر ، ممما     

يالعلممه غيممر  ممادر علمم  التعامممل ممما مءا ممف الحيمماة داذممل المدرقممة اذارج مما ا ن     

طبيعة مءاءعاو محتمءي مقمرر علم  المنفس ، بمما تسمع   لمي تحقيقمه مم  أهمداف           

خبراو التعليميمة المنظممة االمخييمة ، الكمي     تتيل  أن يمارس اليالب بأنفس   ال

يندمج اليالب ايستاليبءا للدعءة  لي تلك الممارقة ، يتيلم  ذلمك اعتمماد التمدريس     

للممتعل  ،  علمم   قممتراتالية تحمممل فممي ذات مما  مكانيممة  شممرا  اليممالب ، اذلمم  الممدافا   

ع أذهمان   بالمعلءمماو دان  عممال العقمل للتفكيمر المبمد       اليس اعتمادهما علم  حشمء   

الفعمال  ايقتصممر دارهم  علمم  الحفمما ااطقمتظ ار ، مممما يممؤ ر علم  تنميممة التفكيممر     

مددخ لددالا م ددادر   الباحددث وقددد تأ ددد اسحبددا  بمددلة المشددكلة لدددى    اإلبممداعي

 :عديدة هي
اإلطالع عل  نتائج اتءبياو البحءف االدراقاو السمابقة المتعلقمة    ــ أاط  

 (7991 شاكر عبد العظمي  )راقة بتدريس مادة الدراقاو اطجتماعية امن ا د
(1  )

  ،

 (2077 عممءيس منممال)ادراقممة 
(1 )

(7999 قمملي  قممليمان )، ادراقممة  
  (9 )

، ا ممد   

أكدو هذو الدراقاو االبحءف أن طريقمة اإللقماف االتلقمي  همي اليريقمة السمائدة فمي        

لمدى   ا عا مة التفكيمر  اهمذا يمؤدي  لم  تمدني مسمتءى التحصميل        ،تدريس همذو الممادة  

 .اليالب

ب ما لعمدد مم      ة الباحهم  مائج الزياراو الميدانية التي  امنتم  ذالل  ــ ا  اني 

حيم    ،بمدارس تتبا مدينمة مصمراتة   داذل حالراو الدراقة النفس عل معلمي مادة 

ن  ا ،ن األقالي  المتبعة في التدريس غالبا  ما تركز عل  نشاط المعل  الملقم   تبي  

ن  التذكر فقو، ا ف العقلية غالبا  ما تكءن ا يفةما يركز عل  اقتخدامه م  الء ائ

هممء حسمم  اقممتظ اره  للممدرس،  اليممالب  جانمم  المعلمممي  نحممء مءامما التقممدير ممم

 –ة لمدى الباحهم   – تبمي  اهكمذا   .اعا مة التفكيمر اطبمداعي ام اراتمه     اهذا يؤدي  لم   

 البطم لمدى   التفكير اطبداعيالحاجة  ل  ارارة  عداد البح  الحالي ب دف تنمية 

 .بليبيا الهانءيمرحلة التعلي  



 فاطمة المختار حميد/د      في تدريس حل المشكالت إستراتيجيةاستخدام تأثير مدى 

 771                           م6102ت التربيـة     العـدد الخـامس     يوليـو مجلـة كليـا

فمي   حمل المشمكالو   اقمتراتيالية  ايحاال البح  الحالي الكشف ع  فاعليمة   

 طمالب لمدى   بمداعي إلالتفكيمر ا لتنميمة   المنفس  علم  تحقي  األهداف المرجءة م  ممادة  

 . الهانءيم  مرحلة التعلي   هانءيالهاني الالصف 

ؤاا الرئيبدددي ويمكدددخ غددديالة مشدددكلة البحدددث الحدددالي فدددي البددد  

 :التالي
فمي ممادة    تنمية التفكير اطبمداعي عل   المشكالو حل  اقتراتياليةما فاعلية  

 ؟ بليبيا الهانءيبمرحلة التعلي  السنة الهانيه  طالبلدى  النفس عل  

 : سؤالن فرعيان هما ويتفرع مخ البؤاا الرئيبي 
 لتنميةس عل   النففي تدريس مادة اقتراتيالية حل  المشكالو ما بءرة  -7

 الهاني  انءي بمرحلة التعلي  الهانءي بليبيا الصف طالبلدى بداعي إلالتفكير ا -2

 ؟

دة علمم   الممنفس لتنميممة  اقممتراتيالية حممل  المشممكالو فممي تممدريس ممما  ممما فاعليممة  -3

 الهاني  انءي بمرحلة التعلي  الهانءي بليبيا الصف بداعي لدى طالبإلالتفكير ا

 ؟

 :فروض البحث
لرئيبي للمشكلة فإن البحث الحالي يبدى  للتحقدم مدخ    في حدود البؤاا ا 

 :ةض التاليوغحة الفر

 لمالممممءعتي  التالريبيمممة يءجمممد فمممر  دال  حصمممائيا بمممي  متءقممميي درجممماو ا     -7

االضابية في التيبي  البعدي عل  اذتبار القدرة علي التفكير اإلبداعي لصالا 

 .لمالمءعة التالريبيةا

او المالمءعممة التالريبيممة فممي يءجممد فممر  دال  حصممائيا بممي  متءقمميي درجمم . 2 -6

التيبيمم  القبلممي االتيبيمم  البعممدى طذتبممار القممدرة علممي التفكيممر اإلبممداعي فممي      

م اراو اليال ة،االمرانة،األبمالة، كمل علمي حمدو االدرجمة الكليمة لالذتبمار،        

  .لصالا التيبي  البعدى

اقمممتراتيالية حمممل  فاعليمممة ممممدى ي مممدف البحممم   لممم  الكشمممف عممم    :أهداف البحث

بمرحلمة التعلمي  الهمانءي    السنة الهانيمه  طالب لدى التفكير اإلبداعي لتنمية كالو المش

 بليبيا؟

 :في اآلتي  أهمية هلا البحث تمكخــ  أهمية البحث

 لم  أهميمة اقمتخدام     عل  النفس د يس   في تءجيه القائمي  االم تمي  بتدريس  -7

 . تدريسالفي اقتراتيالية حل  المشكالو 

فمي التعمرف علم  كيفيمة      علم  المنفس  لقائمي  عل  تنفيذ ممن ج   د يفيد المعلمي  ا -2

لمدى   اطبداعي فكيرتدريس اتنمية التالفي اقتراتيالية حل  المشكالو تء يف 

 .اليالب
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لتفكيمممر تزايمممد القمممائمي  علممم  العمليمممة التعليميمممة فمممي مالتمعنممما ببحممم  لتنميمممة ا -3

 علم  المنفس  دة فمي مما  اطبمالة   –المرانمه   –اليال ة  الهالف بم اراته اطبداعي

 .الهانءيمناهج بمرحلة التعلي  اللالقتفادة منه عند تيءير 

 :المنمج المبتخدم في البحث الحالي
 (.اإلطار النظري)في الالان  النظري  :المن ج الءبفي التحليلي -7

يسمممتخدم التصممممي   فمممي الدراقمممة الميدانيمممة، اق  : بمممءيالممممن ج التالريبمممي التر  -2

االضممابية، للتحقمم  ممم  مممدى فاعليممة       التالريبممي ذا المالمممءعتي  التالريبيممة  

المالمءعمة   طمالب لمدى  بمداعي  اطاقتراتيالية حل  المشكالو في تنمية التفكير 

 .التالريبية مقارنة بالمالمءعة الضابية

 : وتشملأدااو التالري   ــااط   : أدوات البحث

  .اقتراتيالية حل  المشكالومن ج معد اف   -                        

، اقممتراتيالية حممل  المشممكالو احممدة التالربممة افمم  اعممداد  -                        

 .ة عداد الباحه

 : وتشمل أدااو القياس ــثانيًا             

 .ةم   عداد الباحه بداعيإلالتفكير ااذتبار                

 :حدود البحث

لمدى   بناف من ج عل  المنفس فمي احمدة دراقمية مقمررة لتنميمة التفكيمر اطبمداعي         -7

 . انءي ةالهانيطالب 

تيبي  الءحدة الدراقية المقمررة مم  ممن ج علم  المنفس علم  عينمة مم  طمالب           -2

بممممدارس تتبممما مدينمممة  م 2071 -2074للعمممام الدراقمممي  مممانءيالهانيمممه السمممنة 

 .ب دف تيسير  جراف تالربة البح  مصراتة

اراتمة  داعي بم بم إلا فمي تنميمة التفكيمر    حمل المشمكالو   تقءي  فاعلية  قتراتيالية -3

 .اليال ة االمرانة ااطبالة  الهالف

لإلجابة ع  التساؤل الرئيس للبح  اأقئلته الفرعية االتحق  م  :لطوات البحث

 :بحة فرااه يلتزم البح  الحالي الخيءاو التالية

 .دراقة تحليلية للدراقاو االبحءف السابقة ذاو الصلة بمالال البح  الحالي 

 .بمءاءع البح  الحالي، امقءماو تنميتهاألدب النفسي االتربءي المتصل  

 .الهانءياطبيعة المتعل  بمرحلة التعلي   الهانءيتحديد طبيعة التعلي   

 .التفكير اطبداعيادارها في تنمية  عل  النفس مادةتحديد طبيعة  

 .متخصصي  فيما يتصل بتنمية التفكير اطبداعياطقترشاد بآراف ال 

ممم  الهانيممة  السممنة ليممالبالمقممررة  الممنفس علمم اذتيممار احممدة دراقممية ممم  مممادة   

لتنميممة  حممل المشممكالوا عممدادها تفصمميليا  افمم  أقمملءب  الهممانءيمرحلممة التعلممي  

 .التفكير اطبداعي
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علممم  مالمءعمممة مممم   حمممل المشمممكالوعمممرس الءحمممدة الدراقمممية افممم  أقممملءب  

المحكممممي  المتخصصمممي  فمممي المنممماهج اطمممر  التمممدريس لضمممبي ا مممم  ممممدى  

 .تحقي  ال دف م   عدادهابالحيت ا للتيبي  ا

 السمنة  طمالب المقمرر علم     علم  المنفس  فمي ممادة     عداد اذتبار التفكير اطبمداعي  

، اعراممه علمم  مالمءعممة ممم  المحكمممي     الهممانءيممم  مرحلممة التعلممي    الهانيممة 

 .المتخصصي ، اابيه امراجعته االتءبل  ل  بءرته الن ائية

 الهممانءيممم  مرحلمة التعلممي   الهانيمة   السممنة  طممالباذتبمار عينممة البحم  ممم  بمي      

اتقسي  العينة  لم  مالممءعتي   حمداهما     مصراتةلمدينة مدارس التابعة البإحدى 

تالريبية ااألذرى اابية، امحاالة تحقي  التكافؤ بين ما في  المتغيراو غيمر  

االمسمممتءى اطجتممماعي مممم  تكافؤهممما  بمممل    –االالممنس   –كمممالعمر )التالريبيممة  

 (.التدريس

الالت مما  حصممائيا  ا جممراف المقارنمماو الالزمممة، ااذتيممار     ربممد الممدرجاو، امع  

 .بحة فراس البح 

عرس ملخب البح  اتقدي  عدد م  التءبياو االمقترحاو في اءف النتائج  

 .التي يت  التءبل  لي ا

 :تحديد الم طلحات
مدى األ مر المذي يمكم  أن تحد مه المعالالمة التالريبيمة باعتبارهما        "بأنه  :التأثير -7

". في أحد المتغيراو التابعةمتغيرا  مستقال 
(70 

 

طمر     حدى اطقتراتيالياو التي تعتمد علم  ن ا  : استراتيحية حل المشكالت  -6

 ما التلميمذ، ايفكمر    بعض المءاءعاو في المن ج في بءرة مشكالو يشمعر ب 

حل ا ع  طري  اقتخدام ذيءاو التفكيمر العلممي الممنظ      في ا ايسعي  ل
  (77 

)
أقملءب يتمركمز حمءل التلميمذ ايعممل علم         ابأن م  :رائيداً إج ةالباحث اىرفموت  .

  ارته يقمءم علم  التمداعياو الحمرة ب مدف تءليمد أكبمر  مدر ممكم  مم  األفكمار            

بحي   في بءرة مشكالو بغيرو حءل مءاءع الدرس المعراس للمنا شة

ف بآرائه ااألفكار االحقائ  الممكنة حمءل  طدإلة اتيتيا لكل تلميذ داذل مالمءع

 .لدرسمءاءع ا

 لم  اإلبممداع بأنمه القممدرة علمم    ( Amabile)ايشمير أمابيممل  :التفكيدر االبددداعي   -3

عممل غيمر ممألءف ا نتمماج الالديمد، االمبتكمران يعيممءن أهميمة كبيمرة، ألاجممه        

النشاط العقلي، ايتمتعءن بمستءياو مرتفعمة مم  اليال مة اللفظيمة، اأهم  أكهمر       

.مرانممة ممم  غيممره   
  (72 )

بأنممه  فددي البحددث الحددالي   ويمكددخ تىريفددر إجرائيدداً    

 ذتبممار التفكيممر اطبممداعي ي مما التالميممذ فممي ا مالمممءع الممدرجاو التممي يحصممل عل 

بمرحلمة التعلمي     اطاللصمف  ل المنفس  عل مادة لءحدة الدراقية في هذا البح  لل

 .الهانءي
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 الف ل الثاني

 للبحث أدبيات

 Creative Rinkingالتفكيـر اسبداعـي 
ة كبيرة في مالال التربية، اباألذب في اآلانة أحتل التفكير اإلبداعي مكان

األذيرة، اأببا م  ام  أهداف التربية الحديهة، ألنه يعتبر هدفا  أقاقميا ، إلنتماج   

جيل مبدع مفكر، الذلك أببا التعلمي  الاليمد همء المذي يمزرع فمي التالميمذ ممارقمة         

 .جميا أنءاع التفكير ا ياديا  عل  اإلبداع اذابة التفكير اإلبداعي

  يالم  العممل مم  أجلمة      م ملبا  شكليا ، الكنه هدف تربءي اليس اإلبداع مي

فكرا  اقياقة اتخيييما  اتنفيمذا  اتقييمما  اتيمءيرا ، فالعقمل اإلنسماني المذي ذلقمة ا          

قبحانه اتعالي له  مكاناو غير محدادة
 
.
  (73 )

 

جعمل  الذلك يتميز العصر الذي نعيشه اآلن بأنه عصر عالمية التفكير، مما 

طقتهمار طا ت ا البشمرية أل صم  درجمة     ةة االنامية تسع  جاهدادال العال  المتقدم

ممكنممة اتءجممه كممل أهممداف ا لرعايممة عقممءل أبنائ مما عمم  طريمم  التربيممة امؤقسممات ا     

 .المختلفة

كممما عممرف أيضمما  بأنممه العمليممة الخابممة بتءليممد منممتج جديممد افريممد بإحممداف   

أن يكءن جديدا  بالنسبة للمبمدع، كمما يالم  أن     تحءل م  منتج  ائ ، هذا المنتج يال 

يحق  محك القيمة االفائدة
 
.
  (74 )

   

افي اءف ذلك عرف التفكير اإلبداعي  جرائيا  في هذا البحم  علم  النحمء    

التمالي، بأنمه مقمدرة التالميمذ علم  تالنم  النمييمة فمي التفكيمر اتالمااز الحمداد التمي             

ال او جديدة، ااآلتيان بحلءل غير مألءفمة  يفرا ا الف   التقليدي لألمءر ا درا  ع

للمءا ممف االمشممكالو التممي تسممتهيرها مممادة الدراقمماو اطجتماعيممة بحيمم  تتسمم  هممذو  

 .الحلءل اتلك العال او بأكبر  در م  اليال ة االمرانة ااألبالة

 : ن العملية اإلبداعية ذهنية تتيءر ع  مراحل هي : مراحـل التفكيـر اسبداعـي

هممي الخلفيممة المعرفيممة الشمماملة االمتعمقممة فممي     : عدددادسر أو ايمرحلددة التح دد  -7

 .المءاءع الذي يبدع فيه الفرد

اهي حالمة مم  القلم  االخمءف االتمردد بالقيمام        : مرحلة الكمون أو االحت ان -2

 .بالعمل االبح  ع  الحلءل، اهي أبع  مراحل العملية اإلبداعية

ءمضممة أا الشممرارة، التممي اهممي الحالممة التممي تحممدف ب مما ال  : مرحلددة اساددراف -3

تؤدي  ل  فكرة الحل أا الخراج م  المألءف، اهمذو الحالمة ط يكمءن تحديمدها     

 .مسبقا  اهي تحدف في ا م ما في مكان ما، الدى الفرد دان قاب   نذار

اهي مرحلة الحصءل عل  النتائج األبلية المفيدة المرامية  .مرحلة التحقيم -4
 

 (71 )
. 

راحمل عمليمة اإلبمداع، تممر بعلميماو ط محمل       ايالحا م  ذالل ذلمك بمأن م  

نمءع مم  النشماطاو العقليمة المتضمافرة       يللتسلسل في حدا  ا، اأن التفكيمر اإلبمداع  
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االمتداذلة ما بعض ا اأن العمل اإلبداعي ط يبزغ فالأة بمل يكتممل بالتمدريج ايممر     

لء  يتنااب ما اطحتضان ااإلشرا  أما هي علمية تحليلية تعمل علم  تالزئمة، السم   

 .اإلبداعي

بمراجعة العديمد مم  اطذتبماراو للتفكيمر      : مكونات وعناغر التفكير اسبداعي

، ااذتبمماراو Torrance (7966)اإلبممداعي شمميءعا  ممم  بين مما اذتبمماراو تممءرانس  

Guilford (1967)   دراقممة  يمممان عهمممان  : ا، ادراقمماو ابحممءو ممم  بين مم
 (76 )

  
 

بمداعي أا  دراتمه االتمي حاالمم العديمد مم        االتي تشير  ل  أه  م اراو التفكيمر اإل 

مم    التفكيمر عمدة  مدراو كمما حمددها كمل      يتيلم   : البحءف االدراقاو  ياق ا اهمي 

فتحي جراان
  (71 )

ا يمان عهمان،
   (71)

، امحمد هالل 
 
 
 (79 )

  . 

ايقصممد ب مما القممدرة علمم   نتمماج أكبممر عممدد ممكمم  ممم  األفكممار التممي      : الطالقددة -7

ال ما   اع معي  في احدو زمنية  ابتة بالمقارنة بغيرهيقترح ا الفرد ع  مءاء

 .فراع عدة

اليال ة . د. اليال ة اطرتباطية.ج.   اليال ة الفكرية.ب.   اليال ة اللفظية -أ 

 .التعبيرية

اقيت  التركيز عل  اليال ة الفكرية اهمي القمدرة علم  اقمتدعاف أكبمر  مدر       

 .لمشكلة ما أا مء ف مهير ممك  م  اطقتالاباو المناقبة في فترة زمنية محددو

هي القدرة عل  تءليد أفكار متنءعة ليسم م  نءع األفكمار المتء عمة   : المرونة -2

عادة، اتءجيه أا تحءيل مسار التفكيمر مما تغيمر المهيمر أا متيلبماو المء مف،       

االمرانة هي عكس الالمءد الذهني الذي يعني تبني أنمماط ذهنيمة محمددة قملفا      

المرانممة  -:الحاجممة اممم  أشممكال المرانممة   هتسممتدعي ممماار يمماغيممر  ابلممة للتغي 

التلقائيممة االمرانممة التكيفيممة، اقمميت  التركيممز فممي هممذو البحمم  علمم  المرانممة         

التلقائية اهي القدرة عل   نتاج أكبر  در ممك  م  األفكار التي ترتبو بمء ف 

 .معي  يحددو اطذتبار عل  أن تكءن األفكار الخابة ب ذا المء ف متنءعة

فممي  ةاتعنممي  ممدرة التالميممذ علمم   نتمماج أفكممار احلممءل جديممدة افريممد   : الةاألغدد -3

نءع ا، أي  ليلة لتكرار بالمف ءم اإلحصائي داذل المالمءعة التي ينتممي  لي ما   

التلميممذ، اكلمممما  لمممم درجمممة شممميءع الفكمممرة زادو درجمممة أبمممالت ا االفمممرد ذا  

العال مماو  األبممالة هممء الممذي يب عممد عمم  المممألءف أا الشممائا، ابالتممالي يممدر        

 .ايعمم ا

 :دور المىلم في تنمية التفكير اسبداعي لدى تالميلة
 .تقءي  نمء التالميذ في النءاحي العقلية ااطجتماعية االنفسية االءجدانية -7

اقتخدام طر  التدريس االم اراو الفنيمة المختلفمة التمي يسمتييا عم  طريق ما        -2

 .اقبةالتفاعل الناجا ما التالميذ في  طار بيئة تعلي  من

تممءفير الالممء المناقمم  لتنميممة اإلبممداع ادرجممة ممم  الضممبو اطجتممماعي داذممل        -3

 .الفصل
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 الربو بي  المدرقة االمالتما -4
 (20 )

  . 

 . درة عالية في اقتخدام الءقائل ااألنشية التعليمية -1

حت  يتعءد التالميذ عل  أن يكءن لكل تلميمذ   أن يحرص عل  تقدي  شيئ فريدا -6

 .امميزمن   فكر منفرد 

تقدي  المادة العلميمة فمي بمءرة مءا مف امشمكالو بشمكل يفمرس علم  التالميمذ          . 1

 .التفكير تفكيرا  مفيدا 

 .تنمية العال او التفاعلية االتعاانية بي  التالميذ. 1

لمتعل ، ابمذلك   اقمدي  ذبمرة قمارة، افربمة لمزيمد مم        الحرص علم  أن يكمءن الت  . 9

علم  مسمتءياو تقمدي  التالميمذ،      كءن اطمتحانماو ا يفمة مزداجمة األالم  للتعمرف     ت

 .االهانية لتقءي  تعل  جديد يستند  ل  تعلي  قاب  ايؤدي  ل  تعلي  طح 

تنمممءع فمممي اقمممتخدام طمممر  اأقمممالي  امراحمممل تمممدريس بمممما يناقممم  التالميمممذ  . 70

 .االمء ف التدريسي

   الصمفية االالبمفية   كافمة  التفماعالو  ل  قيادة المدذل اإلنسماني فمي  الحرص ع. 77
 

 (27 )
   . 

ارارة تمءفر بمفاو فمي المعلم  المذي يقمءم بالتمدريس        (  يامي)كما يؤكد  

ممممتحمس لتمممدريس مادتمممه : لتنميمممة القمممدراو االتفكيمممر اإلبمممداعي لمممدى طلبمممة أهم ممما 

التعليمية، متفء  في م نته بقدر التفكير اإلبمداعي، ينممي لمدى طلبتمه م ماراو النقمد       

اميءله ااهتماماته حازما امءجه امرشمد   كأفراد كل له  درته باليالبالبناف، ي ت  

مممل علمم   شممباع عيمم  ممما احتمماطو الخيممأ االصممءاب، ي ااقما األفمم  يسممما بالتخر 

حاجاو التالميذ لمعرفة اتءجيه األقئلة الغريبمة، ايسماعد التالميمذ ليصمبحءا  أكهمر      

حساقية للمهيراو
 (22 )

  . 

ليريم  ااألقمالي  التمي    تقمءم الباحهمة بمذكر ا    : أساليب تنمية التفكير اسبدداعي 

تنممي التفكيممر اإلبممداعي،  م  تقممءم بعممرس تفصميلي لألقمملءب الممذي يعتممد عليممه فممي     

 :البح  الحالي

التممدريس . 4.   المنا شمماو الالماعيممة 3 .العصممف الممذهبي.2 .الممتعل  التعممااني7

 . بعماو التفكيمر السمم   . 1.التعلمي  باطكتشماف  .6.      حل المشمكالو   1.التبادلي

لعمم  )السممءيس دراممما .70التحليممل المءرفءلممءجي        .9 .المفمماهي ذممرائو . 1

سيتم عرض األسلوب المبتخدم في هلا البحث تف ليًا حيدث يبدتخدم    (.الدار

 :هلا األسلوب لتنمية التفكير االبداعي عل  النحو التالي

 "Problem Solving Strategy":استراتيجية حل المشكالت  
هنا  مشكلة بالنسبة  لفرد ما، طبمد مم  تمءافر شمراط      لكي يكءن: تىريف المشكلة 

 -:معينه من ا

أن يكمءن هنما  عمائ  بمي      .أن يندفا الفرد لتحقي  هدف اااما بالنسمبة لمه              

الفممرد اال ممدف اأنممماط السمملء  التممي يسممتخدم ا الفممرد عندئممذ ط تكفممي للتغلمم  علممي   



 فاطمة المختار حميد/د      في تدريس حل المشكالت إستراتيجيةاستخدام تأثير مدى 

 723                           م6102ت التربيـة     العـدد الخـامس     يوليـو مجلـة كليـا

حااطو للءبءل  لمي ال مدف   أن يقءم الفرد ببعض الم.العائ  االءبءل  لي ال دف

 .ايكءن األمر مختليا  عليه الكنه ليس مرتبكا بشكل كامل

(يمان تءذي )أشارو القد 
  (23 )

 
 

 لي  ن العديد مم  الممؤلفي  اجمعمءا علمي     

للتحسي  اأن ا حالة مم  الشمك االتمردد     الااا يكءن فيه أي مالال  اب"مشكلة أن ال

و الحالة، اأن ما تسماؤل ميمرا  يبحم  عم       ايشعر ب ا الفرد ايرتا   ذا مازالم هذ

 جابمة اا هنمما  همدف يسممعي التلميمذ لتحقيقممه اهنمما  عمائ  يحممءل بمي  التلميممذ ابممي       

ال ممدف اأن ممما لديممه ممم  معلءممماو متاحممة اذبممراو قممابقة غيممر كافيممة كممي يتخيممي  

أمما بخصممءص اقمتراتيالية حمل المشممكالو فمم  اطتالاهمماو     . بءاقميت ا همذا العممائ   

حل المشكالو، ذلك انيال ما     لتالميذ عليهة التركيز علي تنمية  درة االتربءية الحد

 .م  التغيراو السريعة في المعلءماو االمعارف

اقممتراتيالياو التممدريس  ىن مما  حممدأب :وتىددرف اسددتراتيجية حددل المشددكالت 

ب ما  التي تعتمد علي طر  بعض المءاءعاو بالمن ج فمي بمءرة مشمكالو يشمعر     

حل ما عم  طريم  اقمتخدام ذيمءاو التفكيمر العلممي          لم  سمعي  التلميذ ايفكر في ما اي 

 .المنظ 

ن مما تلممك العمليمماو التممي يقممءم ب مما الفممرد مسممتخدما  ذالل مما    أب يظمماأاعرفممم 

 كتساب ا للتغل  علمي المء مف   المعلءماو التي قب  تعلم ا االم اراو التي قب  له ا

غير المألءف له م   بل
 (24 )

 
.
لمشكالو م ارة تتعمدى  إن حل اايؤكد محمد الحيلة ب 

حمل   درة الشخب علي تيبي  المفاهي  االمبادئ االقءاني  التمي اكتسمب ا قمابقا  فمي     

 بدال حلمءل جديمدة مم  حيم  اليريقمة       ااا تراح طالمشكالو،  ل  عملية تشكل حلء

االخيءاو اربما عنابر الحل ا ن امتال  همذو الم مارة يتيلم  ممارقمة اتمدريبا       

اهمي شمكل مم  أشمكال اطقمتدطل المنيقمي ايلعم         . مشمكالو علي أكبر عمدد مم  ال  

دارا  حاقما  في عملياو النمء المعرفي للفرد االتدري  علي حل المشكالو ينيءي 

علي التدري  علي ممارقة شئ م  بنءف التفكير االم اراو الفكرية كما ينيءي 

طقمئلة  علي الريادة ااطقتقصماف اتحديمد مصمادر المعلءمماو ااقمتخدام ا اطمر  ا      

االتسمماؤطو اجممما المعلءممماو اتصممنيف ا اتحليل مما االممربو بين مما االتءبممل الممي      

اطقممتنتاجاو  اممافة  لممي اامما الفراممياو ااذتبارهمما ااتخمماذ القممراراو المناقممبة   

افي هذو العملياو العقلية يكءن قر التعل  االنماف
 (21 )

. 

بأن مما اقممتراتيالية حممل المشممكالو أن  ايالحمما ممم  ذممالل العممرس السمماب   

نشمماط تعليمممي يءاجممه فيممه المممتعل  مشممكلة حقيقيممة يسممعي لحل مما مسممتخدما  مالديممه ممم   

قمابقة، أا معلءمماو تم  جمع ما اذلمك بمإجراف        تعليميمه احقمائ  امعلءمماو    م اراو

ذيءاو اليريقة العملية فمي البحم  االتفكيمر ليصمل في ما  لم         تمهلذيءاو مرتبة 

التعمي  حت  يتحءل اطقتنتاج  لم  نظريمة اا   اقتنتاج هءبمهابة حل للمشكلة،     ل  

 . اعدة عملية
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ستراتيجية حل المشكالت عدة البأن  ، (الحيلةمحمد )يؤكدلطوات حل المشكالت ، 

لطوات يمكخ إجمالما في النقاط اآلتية
  (26 )

  :- 

تمكنمه مم  تحديمدها    ا درا  المتعل  للمشمكالو   تتمهل في ا :تحديد المشكلة          

ت ا فممي عبمماراو اااممحة، إلبممراز عنابممرها، حتممي ط يحممدف تممداذل بين مما ابممياغ

 .ابي  أي مشكلة مشاب ة

 ن مصمممادر جمممما المعلءمممماو   :جمدددل البياندددات والمىلومدددات عدددخ المشدددكلة        

 الكتاب المدرقي ما يحتءيه، للمتعل  السابقة خبراوالاالبياناو كهيرة امتعددة فمن ا 

ن تكمءن لمدي اليالم  القمدرو     ، كما يالم  أ يدة المناقبة المراجا العدا، م  معلءماو

التمييممز بممي  المعلءممماو المتصمملة بالمشممكلة     القممدرة علمم المالحظممة الد يقممة ا  علمم

، القدرة علي اطقتفادة مم  الخبمراو السمابقة    يرها م  المعلءماو التي ط تتصل اغ

 .االحاارة بما يخدم حل المشكلة

عندما يءاجه اإلنسان مشكالو فإنه (:فرض الفروض) اقتراح حلوا المشكلة        

يحمماال دائممما  الحممل المناقمم  ل مما االعقممل البشممري ينشممو ليبممدع الحممل، ايحلمم  فممي      

الخيال، ايال د نفسه مستفيدا  م  ذبراته السابقة االحالية للءبمءل  لم  احتممال، أا    

 .أكهر يصءغ ا عل  شكل جمل تسم  الفراياو

رامياو  ن يختماراا أنسم  الف  أيمكم  لليلبمة   :لمشدكلة  مناقشة الحلوا المقترحدة ل  -

حممل المشمكلة ابالتمإل  رفمض الفرامياو األذمرى ممم         التمي  مد تبمدا أن ما تقمءد  لم      

 .ذالل المني  العلمي االتالري 

بنمماف علممي الخيممءة السممابقة يصممل  (اسددتنتا )التوغددل إلدد  الحددل األمثددل للمشددكلة  -

ما يأتي في بءرة اقتنتاجاو اا تعميمماو  التالميذ  ل  الحل األمهل للمشكلة اغالبا  

 .يمك  اقتخدام ا في مءا ف جديدة مشاب ة

 ن النتائج التي تحصمل علي ما   :تطبيم االستنتاجات والتىميمات في مواقف جديدة -

حل المشكلة التي تءاج  ا فحس ، فراس، ط تنحصر تنميت ا في أن ا لم  اذتبار ال

 .أعم  الكن ا تساعد في التءبل  ل  تعميماو

العديمممد مممم  قمممتراتيالية حمممل المشمممكالو ط :مميددد ات اسدددتراتيجية حدددل المشدددكالت 

هم ا أالمميزاو ندكر 
 (21 )

 
 
: -

 .المتعل   ىتنمية م اراو التفكير لد 

 . ف   المعلءماو اتذكرها لفترة طءيلة  زيادة  درة المتعل  عل 

اتيمة  تيبيم  المعلءمماو اتء يف ما فمي مءا مف حي       زيمادة  مدرة الممتعل  علم     

 .جديدة

 .اليالب ااطقتمتاع بالعمل ىية لد  ارة الدافع 

العمل في حمل المشمكلة     اهاو اح  اطقتيالع االمءا بة علتنمية اطتال 

 .دان ملل

 اليةؤتحمل المس  زيادة  درة التالميذ عل 
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المتنءعمة، بحيم  ط    اطقمتفادة مم  مصمادر المتعل       زيادة  درة التالميذ عل 

 .ب المدرقي كمصدر جيد للمعرفةالكتا  يعتمد فقو عل

  :حل المشكالت  باستخدام استراتيجيةالمتىلم في التىلم المىلم ودور 
زيمد ال ءيمدي   يؤكد ــأاط  

 (21 )
 نماف اقمتخدام اقمتراتيالية    أدارا  فعماط   بمأن للممتعل       

 : يتمثل فيما يليحل المشكالو في التعل  

اط داذممل مالمءعمماو يعمممل اينممافء ابنفسممه  يبحمم  عمم  المعلءمممهالممتعل    

 .ينتظر تءجي او المعل 

 .يالما المعلءماو ايضع ا ايحلل ا 

 .يبادر  ل  حل المشكالو الميراحة االتي تءاج ه 

 .الية تعلي  نفسهؤيتحمل مس 

ييب  المعلءماو التي تعلم ا في مءا ف جديدة ايء ف ا في حمل مشمكالو    

 .جديدة

 :فمو  يجية حل المشكالتاثناء تطبيم استرات دور المىلم  ــثانيًا 
 .           أحد مصادر المعرفة - 

 .امءجه لالميا انءاع النشاط للتعل  مشرف -

 .يشار  التالميذ في عملية التقءي  ايء ف التقءي  الذاتي -

 .حءل المءاءع الميرا  للمنا شة ذاو الن اياو المفتءحة يهير التساؤطو  -

امتنءعمه انماذرو   ءبمءل  لم   جابماو متعمددة     أمام اليمالب لل يتر  حرية التفكير  -

 .ءبءل لحل المشكلةلل

 : إجراءات البحث
 حممل المشممكالو اقممتراتياليةي ممدف البحمم   لمم  التعممرف علمم  أ ممر اقممتخدام 

بليبيما   الهانءيبمرحلة التعلي  الهاني الصف  طالبعل  تنمية  التفكير اإلبداعي لدى 

دراقمية مم  الممن ج المقمرر،      مم  ذمالل تمدريس احمدة     علم  المنفس  في تدريس ممادة  

 :في هذا الفصل الخيءاو التالية الذلك قيتناال الباح 

 :إعداد مواد التجريب وتشمل ما يلي ــأواًل
المقمرر علم     علم  المنفس   امم الباحهمة بإعمداد الءحمدة الدراقمية مم  كتماب       

اذلمك  ( التربيمة   ئمبماد )اهذو الءحدة  الهانءيم  مرحلة التعلي   ةالهاني السنة طالب

 :ف  الخيءاو التاليا

 :   اذتيار هذو الءحدة لعدة أقباب هي : مبررات التيار الوحدة

مممة االمحءريممة فممي علمم    مممم  المءاممءعاو الالءحممدة الدراقممية  تعممد مءاممءع. 7

النفس، االتي يمكم  مم  ذالل ما دراقمة همذو الءحمدو امءامءعات ا الفرعيمة اجمراف          

االتفاعممل ااطنسممالام، فكممل مءاممءع طبممداعي  العديممد ممم  العمليمماو التممي بممالتفكير ا

مرتبو بالمءاءع الذي يليه ابالتالي يساعد هذا عل  تحقي  التكامل ااطنسالام فمي  

 .اهذا ما يسعي اليه البح  الحالي اليالبالملءماو التي يتلقاها 
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للمشماركة االمنا شمة الالماعيمة     لليمالب تساعد هذو الءحمدة علم   تاحمة الفربمة     . 2

م  ذالل تبادل اآلراف اتقدي  الحلءل للمشكالو التي تيمر  أ نماف المدرس     التعاانية

 .مما ينمي لدي   م اراو التفكير اإلبداعي في بءرة أفضل 

درقما  اتم  تدريسم ا    ( 72)اشمتملم الءحمدة علم      :تحـديد موضدـوعات الوحدـدة       

 :مانية أقابيا ات  تءزيع ا كاآلتيعل   

 (7)جدال   

للسنة الهانية بمرحلة التعلي   عل  النفسم  مادة  والمختار يءاا درس الءحدة

  اعدد الحصب الهانءي

 درو  الوحدة الوحدة 
 عدد الح ص

 التدريب

مبادي 

 التربية

 

 6 واغطالحًا –لغة  -مفموم التربية

 6 مفموم التىليم والىالقة بينر وبيخ مفموم التربية  

والتربيدددة  –التربيدددة ليدددر المق دددودة   –ندددواع التربيدددة  أ 

 المق ودة 

6 

وااللدددتالف بددديخ التربيدددة فدددي الماضدددي     رالتشددداب روجدددأ 

 والحاضر 

6 

 3 سرةألهم وظائف اأسرة وألا -

 1 هم الوظائف التربوية للمدرسةأالمدرسة و 

 0 سرة والمدرسة ألالىالقة بيخ ا 

 6 مراجىة               

 01 ح ة ةعشر ست/ المجمـــــــوع  المجموع

 :داف الىـامة للوحـدةاألهـ
 مل علي ا الءحدة الدراقية تالتي تش النفسيةالتعرف عل  المفاهي    

 .في الحياة هميت ااأ نسانيإلمظاهر النمء اللعال او بي   اليالب درا   

 .لدي اليالب العمل التعااني الالماعيحل المشكالو بتنمية م ارة  

تمم   (:ة الدراسدديةاألهددداف اسجرائيددة لدددرو  الوحددد )األهددداف الخاغددة 

عممي فممي  اتحديممد األهممداف اإلجرائيممة الخابممة بكممل درس ممم  دراس الءحممدة، ار    

المعرفيممة، الءجدانيممة،  )بممياغت ا أن تكممءن شمماملة لالميمما جءانمم  الممتعل  المختلفممة     

 (.الم ارية

مواد الثناء تدريس هلة الوحددة االسدتىانة بد   أيتطلب ــ  الوسائل التىليمية

 :والوسائل التالية 
 بعض الالءان   نبءية الشريفة التي تلقي الضؤ علالقرأنية ااطحادي  ال اطياو 

 .النفسية  للحياة

 . ةبالءحدو المختار التربية مظاهر لبعض  يةتءاحرقءم  

 .دراس الءحدةعلي ا بعض ما تتضمنه  او مرقءملءح 

 .أفالم اأج زة لعرس بعض الدراس 
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 Cd   الءحدة المختارةلدراس  التربية انءاعتحمل تساليل متحر  لبعض . 

التمي مم  الممكم  أن يرجما ل ما       فمي علم  المنفس   مالمءعة مم  الكتم  االمراجما     

 .الءحدة المختارةالمعل  في تءايا المعلءماو الم مة الخابة بدراس 

 .الشرائا الشفافة التي تعرس باقتخدام ج از عرس الشرائا 

يمكم  أن يقمءم ب ما    تم  اذتيمار مالمءعمة مم  األنشمية التعليميمة        :األنشطة التىليميدة 

 حمملغة بأقمملءب ء  للءحممدة الدراقممية المختممارة المصمم  ممم  ذممالل دراقممت   اليممالب

 .المشكالو

 .ا ائف التربيةبكتابة بح  بغير ع  بعض  اليالبتكليف  .7

 . لء ائف المدرقة  مظاهرالقيام برق  بعض  .2

 .جما بءر ع  بعض ما تتضمنه الدراس .3

ممه   مدراس الءحمدة ال ي لمبعض  الصمباح  بءرااليم بإعداد كلمة  اليالبتكليف  .4

 .ع  التربية

 .جما بعض الملصقاو ذاو الصلة بمءاءعاو الءحدة الدراقية .1

ممم  بدايممة الممدرس احتممي ن ايتممه   يالمم  أن يكممءن التقممءي  مسممتمرا   : التقددويم

 :اقءف يت  التقءي  م  ذالل عدة أقالي 

 بمل   الباليم يمت   بمل عمليمة  المتعل  حتم  تسمتييا أن نحمدد مسمتءى         : تقويم قبلدي  -

 .بداية عملية التعل  االتعرف عل  ذلفيت   السابقة االتعرف عل  مستءى تحصيل  

يت  أ ناف عملية التعل ، حي  يت  عقم  اطنت ماف مم  عمرس كمل      : التقويم المرحلي -

 .المختارةجزف م  أجزاف الدرس، اكذلك ن اية كل درس م  دراس الءحدة 

المتمهل  حل المشكالوس الءحدة افقا  ألقلءب يت  في ن اية تدري: التقويم النمائي -

 .في اذتبار التفكير اإلبداعي

بعد اططالع عل  العديمد مم   الدراقماو التمي     : اتشمل ما يلي ثانيًا أدوات التجريب

اهتمممم بإعممداد اذتيمماراو التفكيممر اإلبممداعي، ممم  بيممن   دراقممة مالممدي عبممد الكممري    

حبي 
 (29 )

 :إلبداعي في الءحدة المختارة كما يلي، ات   عداد اذتيار التفكير ا 

السمنة الهانيمه    طمالب يقيس اطذتبار  مدراو التفكيمر اإلبمداعي لمدى       :هدف االلتبار

 .في الءحدة التي ت  اذتيارها الهانءيم  مرحلة التعلي  

ت   عداد أقمئلة اطذتبمار فمي الءحمدة الدراقمية المختمارة،        :ال ورة األولية لاللتبار

اتكمممءن ( اليال ممة، المرانممة، األبممالة   )كيممر اإلبممداعي بمكءناتممه    ب ممدف  يمماس التف  

 :قؤال اعند بياغة األقئلة ت  مراعاة ما يلي( 71)اطذتبار م  

 .غة بصءرة غير نمييةءأن تكءن مص 

 .مل عل  أقئلة اااحة امحددةتأن تش 

 .بف   الميلءب من ا يال للأن تكءن متنءعة امصاغة بشكل اااا يسما  

 .لمءاءعاو الءحدة المختارةأن تكءن شاملة  

قممتيالعية لالذتبممار اذلممك  تمم   جممراف التالربممة اط  :التجـربة االستطـالعية لاللتبـار

 : تيآللغرس ا
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ب زم  تيبي  اطذتبار عم  طريم  المزم  المذي     ات  حس :زمخ تطبيم االلتبار 

، فكمممان المممزم   طالممم اقمممتغر ه  ذمممر   المممذي ، االمممزم طالممم اقمممتغر ه أال 

 :ذتبارتيبي  اطالمخصب ل

 2/طال زم   ذر +  طال زم  أال 
2

4585

2

130
65


  

 .د يقة 10=  تعليماو ةقيد  71+د يقة 61= زم  اطذتيار 

   عرس اطذتبار عل  مالمءعة م  المحكمي  ذاي اطذتصاص  :غدق االلتبـار

 ليمالب في مالال المناهج اطر  التدريس، ا د أشاراٍا  ل  مناقبة أقمئلة اطذتيمار   

اأن األقمئلة ااامحة اقمليمة مم  الناحيمة       الهمانءي مم  مرحلمة التعلمي     السنة الهانيمه  

اللغءية، كما أشاراٍا أيضما   لم  بعمض التعمديالو علم  بعمض األقمئلة، اتم  تعمديل ا          

 .حت  أببا اطذتبار في  بءرته الن ائية  ابلة للتيبي 

النتمائج نفسم ا للمالمءعمة    يقصد بهباو اطذتبار أن يعيي اطذتبمار   :ثبـات االلتبـار

نفسمم ا ممم  األفممراد  ذا ممما طبمم  علممي   مممرة أذممرى فممي الظممراف نفسمم ا ابعممد فتممرة   

 زمنية  صيرة
 (30 )

. 

علممم  عينمممة (  عمممادة اطذتبمممار)القمممد تممم  حسممماب  بممماو اطذتبمممار بيريقمممة   

اقتيالعية ابعد تيبيقه بأقبءعي ، ت   عادة تيبيقه مرة  انية عل  نفس المالمءعة 

 .كد م   باتهاذلك للتأ

ا ممد تمم  حسمماب معامممل اطرتبمماط بممي  النتممائج تيبيمم  اطذتبممار فممي المممرتي   

 :ع  طري  المعادلة اآلتية" بيرقءن"باقتخدام معامل ارتباط ( األال  االهانية)

N  مج س مج ص –مج س ص 
 

 2{(مج ص)  2ن مج ص{   }2(مج س) – 2ن مج س}

ذتبمار، حيم  بلما معاممل الهبماو      اباقتخدام هذو المعادلمة احسماب  بماو اط    

أن اطذتيمار  ابمل للتيبيم      ةممل ارتبماط مرتفما مما ييممئ  الباحهم      ، اهء معا(0.10)

 .عل  عينة البح 

 الف ـل الرابـل 

 تجربـة البحـث ونتائجمـا

 :إجراءات البحث التجريبية
 ئمبمماد )تممدريس الءحممدة الدراقممية المختممارة     :ال ممدف ممم  تالربممة البحمم    

، امعرفمة أ رهما علم  تنميمة التفكيمر        قمتراتيالية حمل المشمكالو   خدام باقمت ( التربية

، مم  ذمالل المقارنمة بمي  نتمائج       مانءي  السنة الهانيمه   طالباإلبداعي لدى عينة م  

المالمءعة التالريبية االمالمءعة الضابية في التيبي  ألبعدي ألدااو البحم  التمي   

 .أعدو ل ذا الغرس
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 علم  المنفس  التربيمة ا ر احمدة دراقمة مم  ممادة     تم  اذتيما   :اسعداد لتجربدة البحدث  

السممنة الهانيممه ااذتيممار فصمملي  دراقمميي  ممم  فصممءل  ( التربيممة  ئمبمماد)اهممي احممدة

بمدينممة (   قاقممي االمتءقممو  أل ممري المختممار للتعلممي  الحممر ا   ) قممةممم  مدر ممانءي 

 سممما  لمم   2/2، 2/7بيريقممة عشممءائية، حيمم  ا مما اطذتيممار علمم  فصممل   مصممراتة

، االمالمءعمممة 2/7يممم  كانمممم المالمءعمممة التالريبيمممة تمهمممل فصمممل    ح،مالممممءعتي  

 .2/2الضابية تمهل فصل 

 :متغيـرات البحـث وأسـاليب ضبطـما
 . قتراتيالية حل المشكالو: المتغير المستقل 

 .التفكير اإلبداعي: المتغير التابا 

 :المتغيراو الضابية اتشتمل 

 انءي ات   ةالهاني لسنةام  فئة عمرية ااحدة  طالبت  اذتيار : الىمر ال مني .7

 .المعيدي  لسنه اقتبعاد اليالب

ت  اذتيار عينة البح  مم  بيئمة جغرافيمة    : المبتوى االجتماعي واالقت ادي .2

 .مصراتةااحدة اهي مدينة 

 مانيمة  ( 1)لتيبيم  حمءالي   لاقتغر م الفترة الزمنية  :الفترة ال منية للتجريب .3

 .أقابيا

 ري المختار )  لتعلي  امدرقةاا التربية اةازابالتنسي  ما : القائم بالتدريس .4

 امم المعلمة التي تقءم بتدريس في هذو ( قاقي االمتءقو ألللتعلي  الحر ا

 ةالباحهم  م، ا امم باليريقة المعتمادو  المدرقة بالتدريس للمالمءعة الضابية

 .بيريقة حل المشكالو بالتدريس للمالمءعة التالريبية

 مري   ) بمدرقمة  همانءي ال الهماني الصمف   طمالب  تم  اذتيمار عينمة مم     : عينـة البحـث

-2074للعمام الدراقمي    بمدينة مصمراتة ( المختار للتعلي  الحر اطقاقي االمتءقو 

ات  اذتيار ذلك لتعاان اإلدارة المدرقية اما يتءفر ب ما مم  معمداو ابيئمة      ، 2071

 فسالتربيمة اعلم  المن   ممادة   ح ، ا ناعة المعلمي  اذابة معلميبالحة إلجراف الب

احب   في التعرف االعمل بالير  الحديهة، حي  تم  اذتيمار فصملي  دراقميي  همما      

 .اكل فصل دراقي يمهل مالمءعة انءي  2/2، 2/7فصل 

 .طالبا  اطالبة ( 30)المالمءعة التالريبية اعددها  ..األال 

 .طالبا  اطالبة ( 30)المالءعة الضابية اعددها  ..االهانية

 :تنفيـل تجربـة البحـث
 : التطبيم القبلي ألداة البحث. 0

المالمممءعتي  التالريبيممة  البلممي طذتيممار للتفكيممر اإلبممداعي لكممتمم  التيبيمم  الق

االضممابية، ب ممدف تحديممد المسممتءياو المبدئيممة لكممل ممم  المالمممءعتي   بممل  جممراف       

ذتيممار التفكيممر اإلبممداعي، ا ممد  تالربممة البحمم  االتأكممد ممم  تكممافؤ المالمممءعتي  فممي ا  
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بي  األدااو تعريف أفراد المالمءعتي  التالريبيمة االضمابية   عند تي راعي الباح 

 .بأدااو البح ، اال دف من ا، اتءايا ا رافة التعليماو بد ة

 : القبلي اللتيار التفكير اسبداعيالمىالجة اسح ائية لنتائج التطبيم . 6

اربمد   اليمالب بعد التيبي  طذتبار التفكير اإلبداعي ت  تصمحيا  جابماو    

، اتم  حسماب المتءقمو الحسمابي ااطنحمراف      طالبمة التي حصل علي ا كل الدرجاو 

ا ممد ، ( و)مالمءعممة علمم  حممدة، احسمماب  يمممة   كممل ل اليممالبالمعيمماري لممدرجاو  

أاامممحم النتمممائج بمممأن الفمممر  بمممي  متءقممميي درجممماو المالممممءعتي  التالريبيمممة        

 االضممابية  غيممر دال  حصممائيا اهممذا ممما أشممار  لمم  تكممافؤ المالمممءعتي  تقريبمما   ممي   

 .المتغيراو التابعة للبح  الحالي

 :مجموعة التجريبيةلالتدريس ل. 3

ر بعد التأكد م  تكافؤ المالممءعتي  التالريبيمة االضمابية فمي اذتبمار التفكيم       

حمممل بالتمممدريس للمالمءعمممة التالريبيمممة باقمممتخدام أقممملءب    ةاإلبمممداعي،  مممام الباحهممم 

، اذلمك بإتبماع اإلجمرافاو    (مبادي التربية   ) للءحدة الهانية االمتمهلة في المشكالو

 افقما  للخيممة المءاممءعية للتءجي مماو ااإلرشمماداو التممي يحتممءي علي مما دليممل المعلمم  

تسمماليل بعممض المالحظمماو أ نمماف القيممام بالتممدريس       اتمم  بيريقممة حممل المشممكالو،  

ب ذو اليريقة، الك  ما التقمدم فمي التمدريس     اليالباقتيعاب االمتمهلة في بعءبة 

اذابممة عنممد  عيممائ    ، اأبممبحم مشمماركت    يالابيممة ،  يتعممءدان علي مما اءأبممبح

تءقيا الخيال   ل دي ذلك أمالمءعة بنفس   ، ااحترام ارائ   حرية الكالم ا دارة ال

حءل مما بكممل  قممة اتنميممة التفكيممر   لممدي   االعمممل علممي حممل المشممكلة اتءليممد اطفكممار    

 .بداعي إلا

 :التدريس للمجموعة ال ابطة. 1

عليممة بتممدريس نفممس الءحممدة للمالمءعممة الضممابية      امممم معلمممة الفصممل الف   

 .باليريقة التقليدية المعتادة دان تدذل أا تعديل

 :ة البحثالتطبيم البىدي ألدا. 5

( التربيممة  ئمبمماد)بعممد اطنت مماف ممم  تممدريس مءاممءعاو الءحممدة المختممارة   

بيمة  لكل م  المالممءعتي  التالري  الهانءيم  مرحلة التعلي   ةالهاني السنةالمقرر عل  

، االضابية التي درقم باليريقة التقليدية  حل المشكالو بإقتراتياليةالتي درقم 

المعتادة،    التيبي  البعدي طذتيار التفكير اإلبمداعي علم  المالممءعتي  التالريبيمة     

 .االضابية

 :المىالجة اسح ائية لنتائج التطبيم البىدي ألدوات القيا . 2

ل مم  اذتبمار التفكيمر اإلبمداعي لكمل مم        ت  ربد نتائج التيبي  البعمدي لكم   

المالمءعتي  التالريبية االضابية، اتمم لمعالالة اإلحصمائية للنتمائج، اذلمك للتأكمد     

 .م  بحة فراس البح 
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 :تحليل وتفبير نتائج الفرض االوا  ــاواًل 

تءجممد فمرا  دالممة  )بالنسمبة للفمرس األال ممم  فمراس البحمم  المذي يمنب       

و المالمءعممة التالريبيممة االمالمءعممة الضممابية فممي    حصممائيا بممي  متءقمميي درجمما 

التيبيمم  البعممدي علمم  اذتبممار القممدرة علمم  التفكيممر اإلبممداعي لصممالا المالمءعممة          

 (.التالريبية

 (6)جـدوا 

الفرق بيخ متوسطي مجموع درجات المجموعة التجريبية ومجموع درجات 

( ت)يمة المجموعة ال ابطة في التطبيم البىدي في االلتيار اسبداعي  كل وق

 وداللتما
 البياناو

 المالمءعة
N 

المتءقو 

 الحسابي

اطنحراف 

 المعياري
 و

درجة 

 الحرية

حال  

 التأ ر

مستءى 

 الدطلة

المالمءعة 

 التالريبية
30 176633 16633 16131 11 7614 0607 

المالمءعة 

 الضابية
30 646211 726166    

دالة 

  حصائية

  6.15قيمة ت الجدولية تباوي   

تبممي  أن المتءقممو  الحسممابي لممدرجاو المالمءعممة ( 2)ل السمماب  ممم  الالممدا 

، ابلممما المتءقمممو الحسمممابي لمممدرجاو المالمءعمممة الضمممابية   (176633)التالريبيمممة 

اهي اكبر م   يمة ( 16131)المحسءبة ( و)احي  بلغم  يمة ( 64.211)يسااي 

  بمي ( 0.07)الالدالية، مما يدل عل  اجءد فر   حصائيا، عند مسمتءى دطلمة   ( و)

الضابية في اذتبار التفكير اإلبداعي ككل لصالا المالمءعة التالريبية االمالمءعة 

 .المالمءعة التالريبية

اهمي نسمبة   ( 7.14)بمأن حالم  التمأ ير بلما     ( 2)كما تبي  أيضا  مم  الالمدال    

اقمتراتيالية حمل   مما يمدل علم  أن حالم  تمأ ير     ( 0.1)مرتفعة افا م النسبة المحددة 

 .المالمءعة التالريبية كبير جدا  طالبير اإلبداعي لدى لتنمية التفك المشكالو

 (3)جدوا 

متوسط الحبابي لدرجات  المجموعة التجريبية والمتوسط الحبابي الالفرق بيخ 

الطالقة، المرونة، ) لتطبيم البىدي في القدرات الثالثللمجموعة ال ابطة في ا

 .اوداللتم( ت)في التيار التفكير اسبداعي وقيمة  ( األغالة

 البياناو

 المالمءعة
 القدراو

 

 

N 

المتءقو 

 الحسابي

اطنحراف 

 المعياري

 و

 المحسءبة

درجة 

الحر

 ية

حال  
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مستءى 

 الدطلة
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26620 1631 3634 11 069 0607 

 0607 7670 11 3692 4611 21616 المرانة

 0607 7677 11 1696 4614 21692 األبالة

 0607 0,9 11 3634 4616 27631 30 اليال ةلمالمءعة ا
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 0607 7670 11 3692 1610 23623 المرانة الضابية

 0607 7677 11 1696 4611 27691 األبالة

 6.15قيمة ت الجدولية تباوي 

بمقارنممة المتءقممياو الحسممابية لممدرجاو المالمءعممة    ( 3)يتضمما ممم  الالممدال        

في (لةاليال ة، المرانة، األبا)ية في القدراو الهال ة الضابالمالمءعة التالريبية ا

 :اف  الترتي  التالياذتيار التفكير اإلبداعي،

( 26620)أن المتءقو الحسابي للمالمءعمة التالريبيمة فمي  مدرة اليال مة تسمااي       . 7

( و)حيم  بلغمم  يممة    ( 27631)االمتءقو الحسمابي للمالمءعمة الضمابية يسمااي     

الالدالية، ممما يمدل علم  اجمءد فمرا       ( و)ر م   يمة اهي اكب( 3634)المحسءبة 

بي  المالمءعة التالريبية، االمالمءعة الضمابية  ( 0.07)دالة  حصائيا  عند مستءى 

 .في مستءى  درة اليال ة لصالا المالمءعة التالريبية

اهمي نسمبة   ( 0.9)بمأن حالم  التمأ ير بلما     ( 3)كما يتبمي  أيضما  مم  الالمدال     

ن حالم  تمأ ير  أقملءب المتعل  التعمااني فمي تنميمة  مدرة         مما يمدل علم  أ  ( 0.1)فا م 

 .اليال ة لدى تالميذ المالمءعة التالريبية مرتفعا  اكبيرا 

أن المتءقو الحسابي للمالمءعة التالريبية فمي  مدرة   ( 3)كما يتضا م  الالدال . 6

تسممااي  ال ددابطة والمتوسددط الحبددابي للمجموعددة ، (21616)تسممااي ( المرانممة)

( و)اهي أكبر  يمة مم   يممة   ( 3692)المحسءبة ( و)غم  يمة ، حي  بل(23623)

بممي  ( 0.07)الالداليممة، مممما يممدل علمم  اجممداد فممر  دال  حصممائيا  عنممد مسممتءى         

 .المالمءعة التالريبية االمالمءعة الضابية لصالا المالمءعة التالريبية

اهمي نسمبة   ( 7.70)بأن حال  التأ ير بلما  ( 3)كما يتضا أيضا  م  الالدال 

مممما يممدل علمم  أن حالمم  تممأ ير أقمملءب الممتعل    ( 0.1)ا ممم النسممبة المحممددة  مرتفعممة ف

 .التعااني عل  تنمية المرانة لدى تالميذ المالمءعة التالريبية كبير جدا 

أن المتءقمو الحسمابي للمالمءعمة التالريبيمة فمي      ( 3)ايتضا أيضا  مم  الالمدال   . 3

الضممممابية االمتءقممممو الحسمممابي للمالمءعمممة   ( 21692)تسمممااي  ( اإلبمممالة ) مممدرة  

( و)اهممي اكبممر ممم   يمممة  ( 1.96)المحسممءبة ( و)ابلغممم  يمممة ( 27.91)يسممااي

بمممي  ( 0.07)الالداليمممة، ممممما يمممدل علممم  اجمممءد فمممر  دال  حصمممائيا  عنمممد مسمممتءى  

 .المالمءعة التالريبية االمالمءعة الضابية لصالا المالمءعة التالريبية

اهمي نسمبة   ( 7.77)أيضا  بان حالم  التمأ ير بلما    (3)كما يتضا م  الالدال 

حمل  مما يمدل علم  أن حالم   التمأ ير ألقملءب      ( 0.1)النسبة المحددة   مرتفعة افا م

 .المالمءعة التالريبية كبير جدا  طالبعل  تنمية األبالة لدى  المشكالو

تءجمد  )اهذو النتيالة تؤكد بحة الفرس األال للبح  الذي ينب عل  أنمه  

و القممدرا)التالريبيممة فممي فممرا  دالممة  حصممائيا بممي  متءقممياو درجمماو المالمءعممة   

، ابممي  امتءقممياو  الوكحممل المشمم اتياليةراقممتاللممذي  درقممءا باقممتخدام ( الممهالف

االلمممذي  درقمممءا باقمممتخدام ( فمممي القمممدراو المممهالف)مءعمممة الضمممابية درجممماو المال

فممي التيبيمم  البعممدي    (التربيممة ئمبمماد)لممنفس الءحممدة الدراقممية    اليريقممة التقليديممة 
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لصالا ( اليال ة، المرانة، ااألبالة) ي القدراو الهالففكير اإلبداعي فطذتيار الت

 .المالمءعة التالريبية

 :تحليل وتفبير نتائج الفرض الثاني  ــثانيًا 

توحدد فدروق دالدة إح دائيًا بديخ متوسدط       ) االمتمهل فمي  الفرض الثانيأما 

درجددات المجموعددة التجريبيددة فددي التطبيددم القبلددي والتطبيددم البىدددي فددي التبددار     

 عل  التفكير اسبداعي ل الح التطبيم البىديالقدرة 
 

 (1)جدوا 

يبيخ فروق بيخ متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيم القبلي والتطبيم 

 .وداللتما( ت)البىدي في التبار التفكير اسبداعي  كل وقيمة 
 البياناو

 المالمءعة  
N  التيبي 

المتءقو 

 الحسابي

اطنحراف 

 المعياري

  يمة 

 و

جة در
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 0607 7660 11 1672 1661 19617 القبلي

     1661 12663 البعدي

   6.51قيمة ت الجدولية تباوي    

بمقارنة المتءقمياو الحسمابية لمدرجاو المالمءعمة     ( 4)يتضا م  الالدال 

 :تبار التفكير اإلبداعي ككل األتيالتالريبية في التيبي  القبلي االبعدي في اذ

تبي  أن المتءقو الحسابي للمالمءعة التالريبية في التيبيم  القبلمي يسمااي    

( 12663)االمتءقو  الحسابي للمالمءعة التالريبية فمي التيبيم  البعمدي    ( 19.17)

الالداليمة، ممما   (  و)اهي أكبمر مم   يممة    ( 1672)المحسءبة ( و)حي  بلغم  يمة 

بمممي  التيبيمم  القبلمممي  ( 0.07)  دال  حصممائيا  عنمممد مسممتءى   يممدل علممم  اجممءد فمممر  

االتيبيم  البعمدي فمي اذتيمار القمدرة علمم  التفكيمر اإلبمداعي ككمل، لصمالا التيبيمم           

 .البعدي

اهمي نسمبة   ( 7.60)بأن حال  التمأ ر بلما   ( 4)أيضا  م  الالدال  نالحاكما 

اتيالية حمل  رقمت ممما يمدل علم  أن حالم  تمأ ير أ     ( 0.1)مرتفعة فا م النسمبة المحمددة   

المالمءعة التالريبية في التيبي   طالبعل  تنمية التفكير اإلبداعي لدى  المشكالو

 .البعدي  كبير جدا 
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 (5)جدوا 

لتطبيم يبيخ فروق بيخ المتوسط الحبابي لدرجات المجموعة التجريبية في ا

تفكير في التيار ال( الطالقة، المرونة، األغالة) القبلي في القدرات الثالث

 وداللتما( ت)اسبداعي وقيمة 
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 6.51قيمة ت الجدولية تباوي  
ابمقارنمممة متءقمممياو المممدرجاو التمممي تحصممملم علي ممما    ( 1)يتضممما مممم  الالمممدال  

في التيبي  ( األبالةامرانة، اليال ة، ال) ءعة التالريبية في القدراو الهالفالمالم

 .البعدي ع  متءقو درجات   في التيبي  القبلي في اذتبار التفكير اإلبداعي

تبممي  أن المتءقممو الحسممابي للمالمءعممة التالريبيممة فممي  ممدرة اليال ممة فممي التيبيمم    .أ

والمتوسددط الحبددابي للمجموعددة التجريبيددة فددي التطبيددم  ( 22,27)القبلممي تسممااي 

اهمي  ( 3.23)المحسءبة  المحبوبة( ت)حيث بلغت قيمة ( 62760)البىدي يباوي

الالدالية، مما يدل علم  اجمءد فمر  دال  حصمائيا  عنمد مسمتءى       ( و)أكبر م   يمة 

بي  التيبي  القبلي االتيبي  البعدي في اذتبار القدرة االيال ة في اذتبمار  ( 0.07)

 .التفكير اإلبداعي ككل، لصالا التيبي  البعدي

اهممي نسممبة ( 0.9)بممأن حالمم  التممأ ير بلمما ( 1)ممم  الالممدال  كممما تبممي  أيضمما 

حممل ،  مممما يممدل علمم  أن حالمم  تممأ ير أقمملءب  ( 0.1)مرتفعممة فا ممم النسممبة المحممددة 

عل  تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المالمءعة التالريبية في التيبيم    المشكالو

 .البعدي كبير جدا 

الحسماب  للمالمءعمة التالريبيمة فمي      بان المتءقو( 1)ايتضا أيضا  م  الالدال  -ب

االمتءقمو الحسمابي للتيبيم     ( 22.377)في التيبيم  القبلمي يسمااي     قدرة المرونة

اهمي أكبممر  ( 3.91)المحسمءبة  ( و)، حيم  بلغمم  يممة    (216716)البعمدي يسمااي   
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الالداليممة، مممما يممدل علمم  اجممءد فممرا  دالممة  حصممائيا  عنممد مسممتءى   ( و)ممم   يمممة 

لقبلممي االتيبيمم  البعممدي فممي اذتيممار  ممدرة المرانممة لصممالا     بممي  التيبيمم  ا ( 0.07)

 .التيبي  البعدي

اهمي  ( 7.77)بمأن حالم  التمأ ير بلما     (. 1)اتظ ر النتائج أيضا  م  الالدال 

 حمل المشمكالو  مما يدل عل  أن حال  تأ ير أقملءب  ( 0.1)نسبة مرتفعة فا م نسبة 

تيبيم  البعمدي فمي  مدرة     المالمءعة التالريبية فمي ال  طالبمما أدى  ل  تفء   ،كبير

 .المرانة

فددي قدددرة  بممأن متءقممو الحسممابي للمالمءعممة   ( 1)كممما تبممي  أيضمما  فممي الالممدال    - 

، االمتءقو الحسابي للتيبي  البعدي (20.237)في التيبي  القبلي يسااي  األغالة

اهممي أكبممر ممم   يمممة  ( 1.33)المحسممءبة ( و)حيمم  بلغممم  يمممة ( 21.90)يسممااي 

بمي   ( 0.07)ل علم  اجمءد فمر  دال  حصمائيا  عنمد مسمتءى       الالدالية، مما يمد ( و)

 .التيبي  القبلي االتيبي  البعدي في اذتبار  درة األبالة لصالا التيبي  البعدي

اهممي نسممبة  ( 7.11)بممان حالمم  التممأ ير بلمما  ( 1)اتبممي  أيضمما  ممم  الالممدال   

 وحمل المشمكال  ، ممما يمدل علم  أن حالم  التمأ ير ألقملءب       (0.1)مرتفعة فا م نسبة 

المالمءعممة التالريبيممة فممي التيبيمم  البعممدي فممي  ممدرة   طممالبأدى  لمم  تفممء  ، كبيممر 

 .األبالة

نتممائج التممي تءبمملم  لي مما الباحهممة  لمم  تفممء  المالمءعممة      الايمكمم  تفسممير   

فممي تيبيمم  التيبيمم  ألبعممدي    باقممتراتيالية حممل المشممكالو  التالريبيممة التممي درقممم   

دفه، اهمذا التفمء  لم  يكم  بم      ل  النفسعالتربية اطذتيار التفكير اإلبداعي في مادة 

التربيمة  افاعليته في تدريس ممادة  اقتراتيالية حل المشكالو  ل   ىبل يمك  أن يعز

 . انءي الهانية السنة طالبلدى  عل  النفسا

اهممذو النتيالممة تؤكممد بممحة الفممرس الهمماني للبحمم  االممذي يممنب علمم  أنممه      

مءعة التالريبية في التيبي  تءجد فرا  دالة  حصائيا  بي  متءقياو درجاو المال)

القبلي االتيبي  البعدي عل  اذتبار القمدرة علم  التفكيمر اإلبمداعي لصمالا التيبيم        

 (.البعدي

احي  تعيي هذو النتيالة أهميمة كبيمرة فمي المءا مف التعليميمة، ممما يسماعد         

علمم   نتمماج األفكممار الالديممدة، ايسمماعده  علممي التفاعممل المباشممر،اتحفيز        اليممالب

فمي تمدريس    المشمكالو  حمل  اتنميمة تفكيمره ، المذلك طن اقمتخدام أقملءب      أذهان   

عم  ذاتمه داذمل مالمءعتمه ايتعاممل       امعبمر  اليالم  ، يالعل التربية اعل  النفسمادة 

مع مم  ايسمماعده  بيريقممة  يالابيممة ممم  ذممالل تعاانممه ممما زمالئممه ااقممتفادته مممن        

بممءرة تعاانيممة  ااقممتفادة زمالئممه فممي المالمءعممة ممم   رائ مم  لبعضمم   الممبعض فممي  

 .جماعية

فمي تمدريس   اقمتراتيالية حمل المشمكالو    كما يمك   رجاع ذلك  ل  اقتخدام 

مم  ممادة التربيمة اعلم  المنفس المقمررو علمي طمالب السمنة الهانيمة           الءحدة  المختارة 

مم  ذمالل  ممدرات      اليممالبأدى  لم  تنميمة  ممدراو التفكيمر اإلبمداعي لمدى       مانءي ،  
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ل ا االعمل علم  حل ما فمي     ناو للمشكالو التي يتعراءااإلجاب عل   يالاد الحلءل

 .منا شة جماعية تعاانية

  

 التوغيات والمقترحات 
 :التوغيات -أ
 :لم  ليه الدراقة م  نتائج يمك  تقدي  التءبياو اآلتيةبفي اءف ما تء 
 .في مراحل دراقية متقدمةالتفكير اطبداعي اطهتمام بتنمية  -7
 ممادة  التلقي  فمي تمدريس  ايدية التي تنب عل  الحفا اطبتعاد ع  اليريقة التقل -2

 .عل  النفس
تبارو م  األقمالي   باع عل  النفسفي تدريس  حل المشكالواطهتمام باقتخدام  -3

لمممدى  االتفكيمممر اطبمممداعيممممة التمممي تسممم   فمممي زيمممادة التحصممميل  مالتعليميمممة ال
 .التالميذ

 :المقترحات -ب
فممي تممدريس المقممرراو   شممكالو اقممتراتيالية حممل الم دراقممة فاعليممة اقممتخدام    -7

 .العلمية أا التربءية لليالب المعلمي  بكلياو التربية
علم  متغيمراو أذمرى غيمر     اقتراتيالية حل المشمكالو  دراقة فاعلية اقتخدام  -2

 بمعءباو المتعل  امسمتءياو التفكيمر العليما ااطتالاهماو      مهمل  التفكير اطبداعي 
 .االميءل، اغيرها

علم  اقمتخدام    ممادة علم  المنفس   دري  معلممي   عداد برنمامج تمدريبي مقتمر  لتم     -3
 .في التدريساقتراتيالية حل المشكالو 
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