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  ملخص

ة في مدي ة تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوي ن
رات  اً لمتغي د وفق ب، التخصص(ارب ق ). المدرسة، جنس الطال م تطبي ق ھدف الدراسة ت ولتحقي

ة تكونت من) أ(اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي صورة األلفاظ  ى عين ة ) ٢٥٠( عل اً وطالب طالب
اً و) ١١٢(منھم  ي في ) ١٣٨(طالب رعين العلمي واألدب انوي في الف اني الث ة من الصف الث طالب
ر :  وكانت أبرز النتائج ھي.  ة اربد، تم اختيارھم بالطريقة العشوائية الطبقيةمدين أن درجة التفكي

ت  ة كان ة الثانوي ة المرحل دى طلب داعي ل ً ) ٦٩.٤٣(اإلب ا ول تربوي ط المقب ي ضمن المتوس .  وھ
ر  ار تعزى لمتغي وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية على االختب
ة دارس الخاص الح الم ة ولص ر المدرس ي،  ومتغي ة التخصص العلم الح طلب .  التخصص ولص

ين  را للتفاعل ب ى وجود أث ائج إل م تشر النت ودلت النتائج إلى عدم وجود فروق تعزى للجنس، ول
داعي ر اإلب وفي ضوء تفسير   .الجنس والتخصص والمدرسة على كل مھارة من مھارات التفكي

ر النتائج ومناقشتھا  ابھة حول موضوع التفكي د من الدراسات المش أوصى الباحثان إجراء المزي
  .اإلبداعي في مراحل دراسية مختلفة وفي ضوء متغيرات أخرى

  .التفكير اإلبداعي، طلبة المرحلة الثانوية، مدينة اربد: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate Degree of creative 
thinking among secondary school students in Irbid- Jordan in light of 
type of school, gender, and educational track. To achieve the purpose of 
the study, the researchers used Torrance Scale for Creative Thinking- 
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Vocabulary Form A. The sample of the study consisted of (250) students 
(112 male, 138 female) selected from second secondary grade students in 
the scientific and literature educational tracks. The sample of the study 
was selected using random stratified sampling method. The most 
significant results are: that the degree of creative thinking among the 
students of secondary level was (69.43) and is within the acceptable 
average educationally. The results showed findings of the study indicated 
significant differences in study subjects' means scores on the creative 
thinking measure due to educational track, in favor of scientific track 
students, due to type of school, in favor of private schools, while no 
differences were found due to gender. No interaction was found between 
gender, educational track, and type of school on each skill of creative 
thinking. In light of the findings, the study suggests conducting future 
research focusing on creative thinking in the different school levels and 
with using other variables. 

Key words: Creative thinking, Secondary school students, Irbid.       
 

   المقدمة

أمور  و م استخلف هللا اإلنسان في األرض، وأكرمه بالعقل وجعل عقله مدار التكليف، لذا فھ
ه إن في خلق السموات واألرض { :بالنظر في الكون والتفكير فيه، فقال هللا تعالى في محكم كتاب

اب ي األلب ات ألول ار آلي ل والنھ وداً وع. واختالف اللي اً وقع ذكرون هللا قيام ذين ي وبھم ال ى جن ل
ة( }ويتفكرون في خلق السموات واألرض ران، آي الى). ١٩١: سورة آل عم ول تع وھو {: ويق

وفي ھذا ). ٨٠: سورة المؤمنون،آية( }الذي يحيي ويميت وله اختالف الليل والنھار أفال تعقلون
  .دليل رباني على أھمية التفكير وحّث اإلنسان عليه

ه وفي ضوء التغيرات السريعة التي يشھد ا ل الغ لم ھا العالم حظّي التفكير اإلبداعي باھتمام ب
افات واالختراعات في  من أثر في تقدم المجتمعات وتطورھا، فالتقدم المعرفي والعلمي، واالكتش
ر  داعي من أث ر اإلب ا للتفكي ك م ى ذل المجاالت المختلفة ما ھي إال من نتاج المبدعين، ويضاف إل

ه من  في إنماء شخصية الفرد وتحريره من ارات تمكن ابه مھ ر، وإكس ة في التفكي اذج التقليدي النم
ة  ا يسھم في مواجھ ه مم ي تواجھ دة للمشكالت الت ول الجدي سلوك المسارات البديلة، وطرح الحل

  ).٢٠٠٨العمرية، (التحديات التي يشھدھا العالم 

اب لسان الغوياً كما ) Creative Thinking(ويعّرف التفكير اإلبداعي  لعرب ورد في كت
ذي ). ٦: ١٩٦٨(البن منظور أه أوالً وأن ال بأن اإلبداع لغة بدع الشيء يبدعه بدعاً، وابتدعه، أنش

ر  ى غي يأتي أمراً، أي أول لم يسبقه أحد ويقال فالن بدع في ھذا األمر، وأبدع الشيء اخترعه عل
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ال ورانس  .مث رف ت ه) Torrance,1972:143(وع داعي بأن ر اإلب ة إدراك: "التفكي  عملي
ددة  ائج مح ى نت ل إل دة والتوص يات جدي ياغة فرض ة ص ودة ومحاول ر المفق رات والعناص التغي

  ". بشأنھا، واختبار الفرضيات والربط بين النتائج وتعديلھا وإعادة اختبارھا ثم تعميمھا

ونيج  ا ھ وم  )Honig(أم ي العت وارد ف داع) ٢٢٣: ٢٠٠٤(ال رف اإلب د ع ر " فق ه تفكي أن
فكار العادية وإدخال األفكار العجيبة والفريدة، بھدف زيادة فھم الطالب متشعب يتضمن تحطيم األ

  ".من خالل تفاعله مع الخبرات المكتسبة

نشاط عقلي ھادف توجھه رغبة قوية في البحث عن حلول لم تكن "وعّرفه جروان أنه 
تشكل حالة  معروفة سابقاً، تمتاز بالشمولية والتعقيد، واحتوائه على عناصر انفعالية وأخالقية

  ).٢٠٠٨جروان، " (ذھنية مميزة

دة،  ار جدي ه أفك تج عن ادف ين ي ھ اط عقل ه نش ى أن داعي عل ر اإلب ان تعريف التفكي وباإلمك
مبتكرة وغير مألوفة للمواقف النظرية والتطبيقية في مجال من مجاالت التعليمية والحياتية بحيث 

  .تتصف ھذه الحلول والنتاجات بالجدة والحداثة والتعقيد

لذلك حاول الباحثون التوفيق بين ھذه التعريفات بوضع عناصر مشتركة للتفكير اإلبداعي و
ً لتغطي المعنى الوظيفي له، حيث يمكن تناول ھذا المفھوم من خالل األبعاد  والتي تتفاعل معا

  :التالية

  )Person(الشخص المبدع   :أوالً 

القدرة : اإلبداع بأنه) ٢٠٠٧(يز كما ورد في المعايطة والبوال) Simpson(يرى سيمبسون 
على التخلص من النمط العادي للتفكير، وإتباع نمط جديد فيه، وأن ھناك مفاھيم ذات عالقة وثيقة 
بمفھوم التفكير اإلبداعي منھا حب االستطالع والفضول والخيال ، وعليه فإن التفكير اإلبداعي 

بداعية العالية سواء كانت ھذه السمات يتضمن بعض الصفات التي تميز األفراد ذي القدرات اإل
مثل الطالقة اللفظية وقوة البيان والخيال الواسع، والذكاء العالي واألصالة، . عقلية أم وجدانية

ومھارة فن اتخاذ القرارات، والقدرة على التفكير المنطقي واستيعاب المواقف غير الواضحة 
ثابرة والميل للبحث والتدقيق واإلطالع على باإلضافة إلى تحدي المواقف الصعبة والم. المبھمة

  .الخبرات الجديدة 

  )Product(النتاج اإلبداعي   :ثانياً 

إنتاج جديد ينبع من : التفكير اإلبداعي حسب ھذا االتجاه بأنه) Rogers(يعّرف روجرز 
ونافع إنتاج جديد مقبول : بأنه) Stein(التفاعل بين الفرد وما يكتسبه من الخبرة، ويعرفه شتاين 

يحقق رضا مجموعة كبيرة من الناس في فترة زمنية معينة، وھو إنتاج يتميز بأكبر قدر من 
فيعرفه بأنه إنتاج شيء مبتكر  Guilford أما بالنسبة لجيلفورد . الطالقة واألصالة والمرونة

ً وإخراجه إلى حيز الوجود، في حين عرفه بيرس  بأنه االبتعاد عن الطرق ) Piers(تماما
  ).١٩٨١خير هللا، (ليدية في التفكير إلنتاج شيء جديد غير مألوف التق
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  )Process(اإلبداع كعملية   :ثالثاً 

يمثل ھذا االتجاه التأكيد على المراحل التي تمر بھا العملية اإلبداعية، ويركز تورانس 
)Torrance( ،بأن التفكير اإلبداعي عملية: على العملية اإلبداعية في تعريفه حيث يقول 

وصياغة فرضيات . اإلحساس بالمشكلة والوعي بھا وبمواطن الضعف والثغرات والنقص فيھا
جديدة، والتوصل إلى ارتباطات جديدة باستخدام المعلومات المتوافرة، والبحث عن حلول وتعديل 

ويعرفه ميدنيك  )".٢٠٠٨جروان، (الفرضيات وإعادة فحصھا عند اللزوم وتوصيل النتائج 
)Mednick (عملية صب عدة عناصر في قالب جديد يحقق احتياجات معينة، وتعد ھذه : هبأن

العمليات أو الحلول عمليات إبداعية بمقدار أصالة أو جدة العناصر التي يشملھا ھذا الترتيب، 
والعملية ھي تنظيم للعناصر المختلفة المكونة للموضوع والمرتبة مع بعضھا وإعادة ترتيبھا في 

  ).١٩٩٦ھالل، (حاجة إليھا في شكلھا الجديد صورة تتطابق مع ال

  )Press(البيئة اإلبداعية   :رابعاً 

تلعب البيئة دوراً كبيراً في تشجيع التفكير اإلبداعي أو تعطيله عند األفراد، فھناك تفاعل بين 
البيئة والفرد، وھذا يؤكد مسؤولية الظروف والبيئة المحيطة والتي تقسم إلى قسمين يذكرھما 

ظروف عامة ترتبط بالمجتمع وثقافته، ويتمثل ذلك بتھيئة الفرص  :أولھا ):٢٠٠٣(ي اآللوس
ظروف خاصة ترتبط بالمناخ المدرسي : ثانيھا .للفرد بالتجريب والتشجيع على التفكير اإلبداعي

واألسري، فالمدرسة واألسرة التي توفر ألبنائھا قدراً أكبر من االستقاللية وحرية االستكشاف 
  .تساعد على التفكير بدرجة عالية ومبدعةالبيئة، 

  
 مھارات التفكير اإلبداعي

ارات  داعي وجد أن مھ من خالل مطالعة العديد من االتجاھات التي تحدد طبيعة التفكير اإلب
ددھا كالرك ا ح داعي كم ر اإلب رود  (Clark ,1992) التفكي ھي Ormrod, 1995) (وارم

  :كاآلتي

اھيم وھي عملية ت): Fluency(الطالقة  .١ ذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مف
  . سبق تعلمھا لتتكامل مع الخبرات الجديدة للتوصل إلى أداء إبداعي جديد

وع ): Flexibility(المرونة  .٢ ة ليست من ن ار متنوعة ومختلف د أفك وتعني القدرة على تولي
  . ات الموقفاألفكار المتوقعة عادةً، وتحويل اتجاه التفكير مع تغيير متطلب

وتعني الجدة والتفرد، والبحث عن األفكار التي يندر تكرارھا أو  ):Originality(األصالة  .٣
   .حصولھا، وتعد الفكرة أصيلة إذا كانت ال تكرر أفكار اآلخرين
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  مشكلة الدراسة

ر، فمن الضروري  ارات التفكي ى مھ ي تركز عل ة المعاصرة الت اً من أھداف التربي انطالق
وف عل ول الوق ارف دخ ى مش م عل ذين ھ ة ال ة الثانوي ة المرحل دى طلب داعي ل ر اإلب ى التفكي

دى . الجامعات في مختلف التخصصات ر ل ارات التفكي وبناًء على الدعوات التي تطالب بتنمية مھ
ة من  رةً في التسھيالت التعليمي الطلبة، فمن المعروف لدى البعض أن المدارس الخاصة أكثر وف

ل في التسلط  وسائل وأساليب وخطط ا األق ا أن مناخھ داعي، كم ر اإلب ة التفكي تم بتنمي وبرامج تھ
ة  كلة الدراس د اإلحساس بمش ذا تول داعي ، ولھ ر اإلب راً من التفكي دراً كبي ة ق وفر للطلب دد ي والتش
ذه  والرغبة في تعرف التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد، وھل تختلف ھ

  . ختالف نوع المدرسة، أو التخصص، أو جنس الطالبالمھارات با

  : اإلجابة عن السؤال الرئيس التاليديد تأتي مشكلة الدراسة من خالل وبالتح

  ما درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد في األردن؟ 

  :وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

روق .١ ك ف ل ھنال ة ھ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص طات ) α=  ٠.٠٥( ذات دالل ي متوس ف
داعي تع ر اإلب ار التفكي ى اختب د عل ة ارب ة في مدين ة الثانوي ة المرحل ة لطلب زى الدرجة الكلي

  "الجنس، والتفاعل بينھما؟لمتغيرات المدرسة و التخصص، و

ة .٢ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ك ف ل ھنال ة  )α=  ٠.٠٥( ھ ين أداء طلب ب
رات  ة واألصالة تعزى لمتغي ة والمرون المدارس الثانوية في مدينة اربد على كل من الطالق

  "المدرسة والتخصص، والجنس، والتفاعل بينھما؟
  

  أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة الحالية إلى

  األردنالتعرف إلى درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد في.  

  ي ا، ف رات المدرسة، والتخصص، والجنس، والتفاعل بينھ ر اختالف متغي ى اث التعرف إل
 .درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد في األردن

  
  أھمية الدراسة

 معرفة درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في  نتائج الدراسة يتوقع من خالل
  .مدينة اربد في األردن
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  الل ن خ ع م ةيتوق ائج الدراس نس،  نت ة، والتخصص، والج رات المدرس ى متغي رف إل التع
د في  ة ارب ة في مدين ة الثانوي ة المرحل دى طلب داعي ل ر اإلب والتفاعل بينھا في درجة التفكي

 .األردن

  اھم ع أن تس ة يتوق ائج الدراس ى أھمنت ويين إل وؤلين والترب ار المس ت أنظ ي لف ة وضع ف ي
ة  دارس الحكومي داعي في الم ر اإلب ارات التفكي ة مھ ي تساھم في تنمي رامج الت الخطط والب
والتخصصات األدبية، باإلضافة إلى توجيه القادة التربويين والمعلمين إلى كيفية التعامل مع 
داعي  ر اإلب أبنائھم الطالب في ھذه المرحلة ومختلف أنواع المدارس، وكيفية ممارسة التفكي

  .لسليم واالنتباه لما يسھم في تنميتها
  

  مصطلحات الدراسة

  : اشتملت الدراسة على المصطلحات التالية

داعي ه : التفكير اإلب ي تواجھ د، أو حل المشكالت الت اج شيء جدي ى إنت رد عل درة الف ھو ق
ة  ر مألوف ة غي ي يحصل ). ٢٠٠٦صالح، (بطريق ة الت ة والفرعي ة الكلي اً بالعالم ّرف إجرائي ويع

اظ عل داعي صورة األلف ر اإلب ورانس  للتفكي اس ت ى مقي ا المفحوص عل ثالث ) أ(يھ ه ال ومھارات
 . الطالقة، والمرونة، واألصالة

 :على النحو اآلتي) ٢٠٠٩(وقد عّرفھا حمادنة 

  .وھي القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار ذات الداللة: الطالقة  .أ 

ر ع: المرونة  .ب  ى أعطاء أكب ار المتنوعة مع السھولة في وھي القدرة عل دد ممكن من األفك
  . تغيير اتجاه الفرد العقلي

ك بالنسبة : األصالة  .ج  ان ذل وھي قدرة الفرد على إنتاج أفكار غير شائعة تتميز بالجدة سواء ك
 .للفرد نفسه أو بنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه

ة الف ة، األصالة بالعالم ة، المرون ثالث الطالق ارات ال اس المھ ى وتق ا عل ة الخاصة بھ رعي
 ). أ(مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي صورة األلفاظ 

ة ة الثانوي ي في  :طلبة المرحل رعين العلمي واألدب انوي من الف اني الث ة الصف الث م طلب ھ
  ). ٢٠٠٩/٢٠١٠(مدينة اربد  للعام الدراسي

  
  المعالجات اإلحصائية

ةالمتوسطات الحلإلجابة على أسئلة الدراسة استخدمت  ل  سابية واالنحرافات المعياري وتحلي
  .التباين الثالثي للمتغيرات، والتفاعل بينھا
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 محددات الدراسة

فھي تقتصر على عينة من طلبة الصف الثاني الثانوي  :المحدد البشري والمكاني والزماني
 . ٢٠٠٩/٢٠١٠في مدينة اربد من العام الدراسي 

ي دد اإلجرائ ائج إذا اختل :المح ف النت ذلك تختل تخدم، وك داعي المس ر اإلب اس التفكي ف مقي
 .لطبيعة التحليل اإلحصائي المستخدم في البحث

  
  الدراسات السابقة

ذه الدراسات، دراسة  ـة ومن ھ د من الدراسـات السابق داعي العدي نال موضوع التفكير اإلب
ين  ى ) ١٩٨٨(حواش نس والتخصص عل رية والج ئة األس أثير التنش دى ت رف م دفت تع ي ھ الت

طين ي فلس انوي ف ث الث داعي لطالب الثال ر اإلب ن . التفكي ة م ة الدراس ت عين اً ) ٢٠٠(تكون طالب
ة ة العشوائية الطبقي ارھم بالطريق م اختي ي، ت رعين العلمي واألدب ار . وطالبة من الف استخدم اختب

اظ  ورة األلف داعي ص ر اإلب ورانس للتفكي زى ). أ(ت روق تع اك ف ة أن ھن ائج الدراس رت نت أظھ
داعيلمتغ ر اإلب ذكور في مستوى التفكي روق تعزى للتخصص . ير الجنس ولصالح ال ووجود ف

  . ولصالح طلبة التخصص العلمي

ر الرياضي، ) ١٩٨٩(وأجرى بشر ى التفكي دراسة ھدفت بحث النمو الحاصل في القدرة عل
ي ا ة ف ة الثانوي ة المرحل دى طلب ي الرياضيات ل ا بالتحصيل ف داعي وعالقتھم ر اإلب يمن والتفكي ل

ي(ومعرفة أثر تخصص الطالب الدراسي  ر الرياضي، ) علمي، أدب ى التفكي ه عل و قدرت ى نم عل
ة الدراسة من. والتفكير اإلبداعي والتحصيل في الرياضيات ة ) ١١٦٠( تكونت عين اً وطالب طالب

م استخد. من الصفوف األول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي من الفرعين العلمي واألدبي
داعي  ر اإلب ين ). أ(مقياس تورانس للتفكي ة إحصائية ب روق ذات دالل وأظھرت الدراسة وجود ف

   . متوسطات استجابات الطلبة على مقياس التفكير اإلبداعي ولصالح طلبة الفرع العلمي

اث في  )Kim, 1993(وقام كيم  بدراسة من أھدافھا التعرف على الفروق بين الذكور واإلن
ة من  فكير اإلبداعي في المدارس الثانوية فيالقدرة على الت ة مكون ى عين اً ) ١٩٣(كوريا عل طالب

ى من أداء . الثاني الثانويطالبة من الصفين األول الثانوي وو اث أعل ائج أن أداء اإلن أظھرت النت
  .    الذكور على مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي

ويم ) ١٩٩٥(أجرى فريج و ل وتق ى تحلي داعي دراسة ھدفت إل ر اإلب درات التفكي مستوى ق
ة الدراسة من . لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ) ٢٢٠(تكونت عين

ة ارات . طالباً وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في المدارس الحكومي ق اختب م تطبي ت
ى ) أ(ية والشكل) أ(تورانس للتفكير اإلبداعي بصورتيھا اللفظية  ا عل والتي جرى تعريبھا وتطبيقھ

ة ة الدراس ر . عين درات التفكي توى ق لوا بمس م يص ة ل ة الثانوي ة المرحل ائج أن طلب رت النت أظھ
ا ول تربوي توى المقب ى المس ديھم إل ورتيھا ل داعي بص ي . اإلب روق ف ود ف ائج وج رت النت وأظھ

 .إلناثمستوى التفكير اإلبداعي تعزى لمتغير الجنس، وكانت لصالح ا
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ى ) ٢٠٠٣(وقام أبو جادو  بدراسة ھدفت إلى استقصاء أثر استخدام برنامج تدريبي مستند إل
ة الصف  ن طلب ة م دى عين داعي ل ر اإلب ة التفكي ي تنمي ز ف ة تري ة حل المشكالت اإلبداعي نظري

ة . العاشر األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن راد العين ً ) ١١٠(بلغ عدد أف ا  طالب
وعتين ى مجم وائياً إل يمھم عش م تقس ة، ت ق : وطالب م تطبي ة واألخرى ضابطة، وت ى تجريبي األول

امج  ر البرن اس أث ابيع، ولقي تة أس دة س ة لم ة التجريبي راد المجموع ى أف دريبي عل امج الت البرن
وعتين) أ(التدريبي، تم تطبيق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي بصورة األلفاظ  راد المجم  على أف

وأظھرت الدراسة . التجريبية والضابطة في بداية البرنامج التدريبي ونھايته كاختبار قبلي وبعدي
ر  ورانس للتفكي اس ت ى مقي اث عل ذكور، ومتوسط أداء اإلن ين متوسط أداء ال روق ب عدم وجود ف

  .  اإلبداعي ومھاراته الثالث

ر الج) ٢٠٠٣(وأجرى الرواشده والقضاة  دفھا استقصاء أث ر دراسة ھ ة التفكي نس في تنمي
ع شعب ) ١٣٩(تكونت عينة الدراسة من . اإلبداعي في األردن طالباً وطالبة تم اختيارھم من أرب

ون داعي. من مدرستين حكومتين في محافظة عجل ر اإلب ورانس للتفكي ار ت أظھرت . أجري اختب
  .النتائج عدم وجود فروق في مستوى التفكير اإلبداعي يعزى لمتغير الجنس

فقد ھدفت دراسته إلى تحديد أثر بعض الدروس )  ,٢٠٠٣Johnson(جونسون أما 
الموجھة في التفكير اإلبداعي لدى عينة مختارة من طلبة المرحلة الثانوية في والية لويزيانا في 

ً وطالبة قسمت إلى ) ٣٥٣(تكونت عينة الدراسة من . الواليات المتحدة األمريكية طالبا
) ١٢(ة، وأخرى ضابطة تعرض طلبة المجموعة التجريبية إلى مجموعتين، مجموعة تجريبي

ً لتنمية اإلبداع وقدرات التفكير اإلبداعي ولمدة  ً مصمما كشفت . دقيقة لكل درس) ٣٠(درسا
وكانت لصالح  ات التفكير اإلبداعيإحصائية في مھارداللة الدراسة عن وجود فروق ذات 

  .اإلناث

ى) ٢٠٠٥(أما دراسة عمور  ل في  فقد ھدفت إل ى عادات العق ائم عل دريبي ق رامج ت اء ب بن
ة األساسية  ة المرحل دى طلب داعي ل مواقف حياتية، واستقصاء أثره في تنمية مھارات التفكير اإلب

ة الصف السادس ) ١٦٠(تكونت عينة الدراسة من . في تربية عمان الثانية ة من طلب طالباً وطالب
ا األساسي، وتم اختيار شعبة واحدة عشوائياً ل غ عدد أفرادھ ة، حيث بل تكون المجموعة التجريبي

طالباً ) ٨٠(طالباً وطالبة، وتم اختيار شعبة أخرى لتكون المجموعة الضابطة، وبلغ عددھا ) ٨٠(
 .أظھرت النتائج عدم وجود فروق تعزى للجنس في مستوى التفكير اإلبداعي. وطالبة

دراسة ھدفت إلى بحث ء بإجرا) Duriez & Soenens, 2005(دوريز وسونيس وقاما 
ً وطالبة من طلبة الثانوي) ٣٥٠(تكونت عينة الدراسة من . األداء اإلبداعي للطلبة تم . طالبا

. تطبيق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الشكلي، واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي اللفظي
 والتخصص الجنسأظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

 .في األداء اإلبداعي

ر  توى التفكي ي مس نس ف ر للج ود أث دم وج ى ع ابقة إل ات الس م الدراس ائج معظ ارت نت أش
ادو و ج داعي أب ور) ٢٠٠٣( اإلب ونيس ) ٢٠٠٥( وعم ز وس ة دوري  & Duriez(ودراس
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Soenens, 2005 ( ر ر الجنس في مستوى التفكي روق تعزى لمتغي ى وجود ف ا أشار إل ، ومنھ
ة اإل ا دراس ذكور ومنھ الح ال داعي، ولص ينب ور) ١٩٨٨( حواش ة عم ا ). ٢٠٠٥( ودراس ومنھ
ائياً وأ ه إحص روق دال ود  ف رت وج نس، ظھ زى للج داعي تع ر اإلب توى التفكي ي مس ليه ف بأفض

ة ) Kim, 1993(ولصالح اإلناث كدراسة كيم  وأظھرت الدراسات السابقة وجود فروق ذات دالل
ر توى التفكي ي مس ائية ف ة  إحص الح طلب ر التخصص، ولص زى لمتغي ة تع دى الطلب داعي ل اإلب

  ).١٩٨٩(ودراسة بشر) ١٩٨٨( التخصصات العلمية ومنھا دراسة حواشين
  

  الطريقة واإلجراءات

ة ة : المجتمع والعين انوي في مدين اني الث ة الصف الث ع طلب تكون مجتمع الدراسة من جمي
ي  ام الدراس ي الع د ف ددھم. ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ارب غ ع ة) ١٢٥٠( وبل اً و طالب ة .  طالب كلت عين ش

طالباً وطالبة، ) ٢٥٠(من مجتمع الدراسة حيث بلغ عدد أفراد الدراسة %) ٢٠(الدراسة ما نسبته 
ين الجدول  تم اختيارھم بالطريقة العشوائية الطبقية، حيث كانت المدرسة ھي وحدة االختيار، ويب

  .ب المتغيرات المستقلةالتكرارات والنسبة المئوية لعينة الدراسة حس) ١(

  .)المدرسة، والتخصص، والجنس(توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :  )١(جدول 

  الجنس    

  التخصص
 المجموع

  علمي أدبي

  العدد
النسبة 
  %المئوية

  العدد
النسبة 
  %المئوية

  العدد
النسبة 
  %المئوية

 المدرسة

  خاصة
 ٤٣.٧ ٤٥ ٤٠.٠ ٢٠ ٤٧.١  ٢٥ ذكر
 ٥٦.٣ ٥٨ ٦٠.٠ ٣٠ ٥٢.٩ ٢٨ أنثى

 ١٠٣١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ٥٠ ١٠٠.٠ ٥٣ المجموع

 حكومية
 ٤٥.٥ ٦٧ ٤٣.٩ ٣٦ ٤٧.٧ ٣١ ذكر
 ٥٤.٥ ٨٠  ٥٦.١ ٤٦ ٥٢.٣ ٣٤ أنثى

 ١٤٧١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ٨٢ ١٠٠.٠ ٦٥ المجموع
 ٢٥٠١٠٠.٠ ١٣٢١٠٠.٠ ١٠٠.٠  ١١٨ المجموع

  
  أداة الدراسة

اظ ) Torrance(نس استخدم في ھذه الدراسة اختبار تورا " أ"للتفكير اإلبداعي صورة األلف
ة )١٩٩٢(نموذج  راد عين داعي ألف ر اإلب اس درجات التفكي ك لقي ة، وذل ة األردني دل للبيئ ، والمع

  :الدراسة، ويتكون االختبار من سبعة اختبارات فرعية تقيس المھارات اآلتية
  .دة زمنية ثابتةوتتمثل في عدد اإلجابات المحتملة للموقف في وح: الطالقة  .أ 
 .وتتمثل في تنوع فئات اإلجابات المحتملة للموقف في وحدة زمنية ثابتة: المرونة  .ب 
 .وتتمثل في عدد اإلجابات الجديدة والفريدة في نوعھا في وحدة زمنية ثابتة: األصالة  .ج 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( اثلألبح النجاح جامعة مجلة

داعي، ويحت ر اإلب ارات عناصر التفكي ارات السبعة وتشكل ھذه المھ ذه االختب اج كل من ھ
ة  ى اللإلجاب ائق باإلضافة إل بع دق ا س اداتعليھ ات واإلرش الزم للتعليم ارات زمن ال ا االختب ، أم

  :فھي" أ"السبعة التي يتضمنھا اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي صورة األلفاظ 

ين :االختبار األول  .توجيه األسئلة، وھو أن يقدم المفحوص أسئلة استفسارية عن حادث مع
ذا تخمين : االختبار الثاني ى ھ ي أدت إل ة الت األسباب، وھو أن يخمن المفحوص األسباب المحتمل

ة في : االختبار الثالث .الحادث ة والمتوقع ائج المترتب تخمين النتائج، وھو أن يذكر المفحوص النت
دم المفحوص االقتراحات حول تطوير  :االختبار الرابع. ھذا الحادث تحسين اإلنتاج، وھو أن يق

ين ار الخامسا .وتحسين شيء مع ذكر المفحوص : الختب ائعة، وھو أن ي ر الش تعماالت غي االس
ين ة لشيء مع ر المألوف ة وغي تخدامات البديل ار السادس .االس ائعة، أن  :االختب ر الش ئلة غي األس
ا ائعة، حول شئ م ر ش ئلة غي ار السابع .يذكر المفحوص أس دم  افترض أن :االختب ، وھو أن يق

  .ف مفترض وغير حقيقيالمفحوص توقعات متعددة من موق

ورانس  د أوصى ت ار أن البحوث ) Torrance(وق ادس، باعتب ار الفرعي الس حذف االختب
ار  ة لالختب ة الكلي ؤي للدرج دق التنب ي الص ھامه ف دم إس ى ع ارت إل تمرة أش ادو، (المس و ج أب

٢٠٠٣.(  
  

  صدق االختبار

  .ردنيةيتوفر الختبار تورانس للتفكير اإلبداعي دالالت صدق في البيئة األ

نطي  رى الش ات ) ١٩٨٣(أج دق وثب د دالالت ص ى تحدي دفت إل ي األردن ھ ة ف دراس
ة  ة الصورة اللفظي ة األردني ة للبيئ ي صورتھا المعدل داعي ف ر اإلب ورانس للتفكي ارات ت " أ"اختب

ل اإلحصائي، ودرس الصدق من عدة جوانب  حيث أخضع الشنطي البيانات المستخرجة للتحلي
ا وذل صدق المحك  :ھي ي حصل عليھ داع الت ك بحساب معامل االرتباط بين الدرجات الكلية لإلب

اظ  ى صورة األلف ة المفحوصين عل ديرات " أ"الطلب وائم تق ي ق ا ف ي حصلوا عليھ درجات الت وال
اط  ل االرتب غ معام ث بل يھم، حي توى )٠.٧٠(معلم د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل ي قيم   ، وھ

)٠.٠١  ≤α.(  ا داخلي،أم اق ال ات  االتس ين درج اط ب ل االرتب اب معام نطي بحس ام الش د ق فق
ار  المفحوصين الفرعية على مھارات الطالقة والمرونة واألصالة التي حصلوا عليھا في كل اختب

د ار الواح ى االختب ة عل ة الكلي ع الدرج ات . م ين درج اط ب امالت االرتب يم مع ت ق وتراوح
ار الواح ة لالختب ة الكلي ة والدرج ورانس المفحوصين الفرعي ار ت ة الختب ى الصورة اللفظي د عل

ين )٠.٧٥-٠.٤٠( للتفكير اإلبداعي ة ب د الطالق ين )٠.٧٥-٠.٤٦(، وكانت لبع ة ب د المرون ، ولبع
ين )٠.٦٢-٠.٤٠( ة إحصائية)٠.٧٢-٠.٤٩(، أما بعد األصالة فتراوحت ب ا ذات دالل .  ، وجميعھ

ي ) الطالقة، والمرونة، واألصالة(أما قيم معامالت االرتباط بين درجات المفحوصين الفرعية  الت
ين  د تراوحت ب داع، فق ار اإلب -٠.٣٧(حصل عليھا الطلبة في كل اختبار مع الدرجة الكلية الختب

  .وجميعھا ذات داللة إحصائية) ٠.٨٤



 ٢٥٩٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عياصرة، وبرھان حمادنه

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتأكيد صدق ھذا االختبار قام الباحثان بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة 
اً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية، وتم حساب معامل ارتباط طالب) ٤٥(الدراسة تكونت من 

الطالقة، والمرونة، (بين درجات المفحوصين الفرعية ) Pearson Correlation(بيرسون 
التي ُحصل عليھا في كل اختبار مع الدرجة الكلية لكل مھارة من مھارات التفكير ) واألصالة

  .عامالتقيم ھذه الم) ٢(اإلبداعي ويوضح الجدول 

دول  ة:  )٢(ج ين الفرعي ات المفحوص ين درج اط ب امالت االرتب يم مع ة، ( ق ة، المرون الطالق
  .التي حصل عليھا في كل اختبار مع الدرجة الكلية لكل عنصر من عناصر اإلبداع) األصالة

 اختبارات اإلبداع
 أبعاد اإلبداع

االختبار 
 األول

االختبار 
 الثاني

االختبار 
 الثالث

االختبار 
 لرابعا

االختبار 
 الخامس

االختبار 
 السابع

 ٠.٦٤٤ ٠.٥٨٨ ٠.٨٠٧ ٠.٧٧٢ ٠.٧٣٤ ٠.٧١٣ الطالقة
 ٠.٨٢٣ ٠.٦٥١ ٠.٦٧٦ ٠.٥٤٧ ٠.٦٢٧ ٠.٦٧٨ المرونة
  ٠.٧٢٥  ٠.٧٠٤  ٠.٧٤٦  ٠.٦٦٣  ٠.٦٦٥  ٠.٧٤٥  األصالة

وقد ) ٠.٨٢٣- ٠.٥٤٧(أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين ) ٢(يالحظ من الجدول 
، ولبعد )٠.٨٢٣-٠.٥٤٧(، ولبعد المرونة بين )٠.٨٠٧-٠.٥٨٨(د الطالقة بين امتدت لبع

  ).α≥  ٠.٠٥(، وجميعھا ذات داللة إحصائية )٠.٧٤٦- ٠.٦٦٣(األصالة بين 
  

  ثبات االختبار

نطي  ام الش داعي، ) ١٩٨٣(ق ر اإلب ورانس للتفكي ارات ت ات الختب ل الثب تخراج معام باس
ى  ار عل ادة االختب ة إع ة من واستخدم طريق ة مكون ي ) ١٢٠(عين ي ف ارق زمن ة، بف اً وطالب طالب

ار  ة الختب ة الكلي ات الدرج ل ثب ين أن معام ق األول، وتب ن التطبي د م بوع واح ه أس ق مدت التطبي
ار)٠.٧٠(التفكير اإلبداعي كان  اد االختب د من أبع ات لكل بع ، ٠.٧٤( ، في حين كان معامل الثب

ار . على الترتيب الطالقة والمرونة واألصالة) ٠.٣٨، ٠.٧٣ ذا االختب ات لھ امالت ثب وتتوافر مع
ارة  ة بش ي دراس ة ف ة األردني ي البيئ ق ف غ ) ٢٠٠٣(المطب ث بل ة ) ٠.٨٣(حي ة جوارن ودراس

  ).٠.٨٧(حيث بلغ ) ٢٠٠٤(

ولتأكيد ثبات االختبار قام الباحثان بتطبيقه على عينة الصدق نفسھا وتم حساب ثبات 
باخ ألفا لالتساق الداخلي لكل مھارة من مھارات التفكير اإلبداعي االختبار باستخدام معادلة كرون

، )٠.٨٢(ولالختبار ككل، و تمتع االختبار ككل بمعامل ثبات جيد ) الطالقة والمرونة واألصالة(
للطالقة، ) ٠.٨٠، ٠.٧٦، ٠.٨٥(كما أن معامل الثبات لكل مھارة من مھارات االختبار بلغت 

  ).α≥  ٠.٠١( توالي، وجميعھا ذات داللة إحصائية عند مستوىوالمرونة، واألصالة على ال

اختبار تورانس للتفكير (وفي ضوء دالالت الصدق والثبات لھذا االختبار تبين أن األداة 
يتوافر لھا دالالت صدق وثبات كافية، مما يبرر ) ١٩٩٢، نموذج "أ"اإلبداعي صورة األلفاظ 

  ).١(ا ألغراض ھذه الدراسة، الملحق للباحثان الوثوق بھا وإمكانية استخدامھ
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 تطبيق الدراسة

م توضيح  ات، وت ع البيان ة لجم ة الدراس راد عين ى أف ة عل ع أداة الدراس ان بتوزي ام الباحث ق
ائق لكل (لإلفراد المفحوصين، والوقت المحدد وھو  إجراءات اإلجابة على أداة الدراسة سبع دق

تعليمات قبل تنفيذ النشاط الذي يلي النشاط الذي انتھى لالختبار، وتنبيه الطلبة إلى انتظار ال) جزء
  . منه 

  
  االختبار طريقة تصحيح

ورانس لل ار ت داعيسارت إجراءات تصحيح اختب ر اإلب ة  -تفكي ى النحو الصورة اللفظي عل
  :اآلتي

  .إعداد نماذج تصحيح استجابات ونماذج تفريغ لرصد الدرجات .١

ار .٢ ة الختب ى الدرجة الكلي ة  يحصل المفحوص عل ورانس للصورة اللفظي من مجموع " أ"ت
  .الطالقة، والمرونة، واألصالة: الدرجات الكلية التي يحصل عليھا في أبعاد

ة  .٣ ى الصورة اللفظي من " أ"يحصل المفحوص على درجات للطالقة والمرونة واألصالة عل
ار للطالقة، والمرونة، واألصالة التي يحصل عليھا في كل اخ: مجموع الدرجات الفرعية تب

 ". أ"من االختبارات الست للصورة اللفظية 

ار .٤ ار وعددھا سبعة أفك ى كل اختب ار عل . تعطى للمفحوص درجة الطالقة حسب عدد األفك
ي استجاب  وبالنسبة لدرجة المرونة تعطى للمفحوص على أساس عدد فئات االستجابات الت

ات الث فئ ددھا ث ار وع ي كل اختب ا المفحوص ق ن تحسب الدرجة الفر. لھ ة لألصالة م عي
مجموع درجات األصالة التي حصل عليھا المفحوص على كل استجابة، حيث تعطى درجة 

 : لألصالة تتراوح بين صفر وثالث درجات حسب اآلتي

 . إذا لم تكن ھناك إجابات نھائياً، أو إذا كانت اإلجابات ال معنى لھا: صفر

 .إذا كانت اإلجابات مألوفة وعادية:  ١

 .ت اإلجابات غريبة نوعاً ماإذا كان:   ٢

  .إذا كانت اإلجابات غريبة تماماً وندر أن ترد في إجابات معظم المفحوصين:  ٣

  متغيرات الدراسة

  : اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

  المتغيرات مستقلة

 خاصةحكومية(وله مستويان : المدرسة ،(.  
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 علمي، أدبي(وله مستويان : التخصص.(   

 ذكر، أنثى(ستويان وله م: الجنس .( 

  .درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية:  المتغير التابع
  

  النتائج 

  ج المتعلقة بالسؤال الرئيس ونصهالنتائ  :أوالً 

  ؟"ما درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد في األردن"

ة لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط ة ألداء طلب ات المعياري ابية واالنحراف ات الحس
ل،  ار كك ى االختب داعي وعل ر اإلب ار التفكي ارات اختب ن مھ ارة م ل مھ ى ك ة عل ة الثانوي المرحل

  .يبين ذلك) ٣(والجدول 

ى كل :  )٣(جدول  ة عل ة الثانوي ة المرحل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلب
ارات اخت ن مھ ارة م اً حسب مھ اً تنازلي ة ترتيب ل مرتب ار كك ى االختب داعي وعل ر اإلب ار التفكي ب

  .المتوسط الحسابي
  االنحراف المعياري  *المتوسط الحسابي  المھارة  الرقم  الرتبة
١  ٢.  ١٣.٠٧ ٣٣.٣٩ الطالقة  
٢  ١.  ١٢.٣٣ ٢٨.٣٣ المرونة  
٣ ٣.  ٨.٧٥ ٧.٧١ األصالة  

 ٣١.٩٤ ٦٩.٤٣  االختبار ككل

بانحرافات ) ٢٨.٣٣ – ٧.٧١(أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ) ٣(جدول يتبين من ال
ين  ت ب ة تراوح ة)١٣.٠٧ – ٨.٧٥(معياري ارة المرون اءت  مھ ث ج ى  ، حي ة األول ي المرتب ف

ابي  ط حس اري ) ٢٨.٣٣(بمتوس انحراف معي ة )١٢.٣٣(وب ي المرتب ة ف ارة الطالق ا مھ ، تالھ
ابي  ط حس ة بمتوس انحر) ٣٣.٣٩(الثاني اري وب ي )١٣.٠٧(اف معي الة ف ارة األص ا مھ ، تالھ

ابي  ط حس ة بمتوس ة الثالث اري ) ٧.٧١(المرتب انحراف معي ط )٨.٧٥(وب ق بالمتوس ا يتعل ، وفيم
  ). ٣١.٩٤(وبانحراف معياري ) ٦٩.٤٣(الحسابي للمھارات ككل فكان 

  ئج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصهالنتا: ثانياً 

ةھل ھنالك فروق ذات داللة إحص" في متوسطات أداء ) α=  ٠.٠٥(ائية عند مستوى الدالل
داعي تعزى  ر اإلب ار التفكي ى اختب ة عل ى الدرجة الكلي د عل ة ارب ة في مدين ة الثانوي طلبة المرحل

  "لمتغيرات المدرسة والتخصص، والجنس، والتفاعل بينھا؟



  "درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد في األردن""  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦٠٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( اثلألبح النجاح جامعة مجلة

ار  ةلإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري على اختب
رات  داعي ككل حسب متغي ر اإلب ين ) ٤(، والجدول )المدرسة، والتخصص، والجنس(التفكي يب

  .ذلك

ة :  )٤(جدول  ة في مدين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة المرحلة الثانوي
  .)لجنسالمدرسة، والتخصص، وا(اربد على اختبار التفكير اإلبداعي ككل وحسب متغيرات 

  الجنس المدرسة

 التخصص
 الكلي

 علمي أدبي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 خاصة

 ٣١.٨٤ ٧٠.٩٠ ٤٥ ٣١.١٦ ٧٣.٥٣ ٢٠ ٣٣.٠٥ ٦٧.٢٦ ٢٥ ذكر

 ٣١.٣١ ٧٧.٨٢ ٥٨ ٣٤.٣٨ ٨٤.٦٣ ٣٠ ٢٣.١١ ٦٨.١٤ ٢٨ أنثى

 ٣١.٥٢ ٧٤.٩٥ ١٠٣ ٣٣.٢١ ٨٠.٣٤ ٥٠ ٢٧.٩٥ ٦٧.٧١ ٥٣ الكلي

 حكومية

 ٣٦.٠١ ٦٦.٣٠ ٦٧ ٣٧.٣٢ ٧٥.٩٣ ٣٦ ٣٠.١٠ ٥٤.٠٠ ٣١ ذكر

 ٢٨.٦٩ ٦٥.١٩ ٨٠ ٢٤.٥٦ ٧٩.٢٦ ٤٦ ٢٠.٤١ ٤٣.٠٧ ٣٤ أنثى

 ٣١.٨٠ ٦٥.٦٥ ١٤٧ ٣٠.٢٢ ٧٧.٩٠ ٨٢ ٢٥.١٣ ٤٧.٩٠ ٦٥ الكلي

 الكلي

 ٣٤.٢٦ ٦٨.١٦ ١١٢ ٣٤.٨٢ ٧٥.٤١ ٥٦ ٣١.٨٤ ٥٩.٣٨ ٥٦ ذكر

 ٣٠.٣٠ ٧٠.٣٣ ١٣٨ ٢٨.٩١ ٨١.٠٨ ٧٦ ٢٤.٣٤ ٥٣.٤٩ ٦٢ أنثى

 ٣١.٩٤ ٦٩.٤٣ ٢٥٠ ٣١.٣٣ ٧٨.٨٧ ١٣٢ ٢٧.٩٦ ٥٦.١٥ ١١٨ الكلي

ة في ) ٤(يبين الجدول  ة وجود فروق ظاھرية في متوسطات أداء طلبة المرحلة الثانوي مدين
، حيث )المدرسة، والتخصص، والجنس(بداعي ككل وحسب متغير على اختبار التفكير اإل اربد

ة ) ٨٤.٦٣(كانت أعلى عالمة  دارس الخاصة، وأدنى عالم لإلناث من التخصص العلمي في الم
ك ) ٤٣.٠٧( لإلناث في التخصص األدبي في المدارس الحكومية، ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتل

  .يبين ذلك) ٥(، والجدول )Three way ANOVA(ي الفروق؛ تم استخدام تحليل التباين الثالث

د :  )٥(دول ج ة ارب ة في مدين ة الثانوي ة المرحل ي لمتوسطات أداء طلب اين الثالث ل التب نتائج تحلي
ر  داعي ككل وحسب متغي ر اإلب ار التفكي والتفاعل ) المدرسة، والتخصص، والجنس(على اختب

  .بينھما

 مجموع المربعات  مصدر التباين
ات درج

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

  *٠.٠١٩ ٥.٦٠٨ ٤.٨٩٩.٦٠١  ١  ٤.٨٩٩.٦٠١  المدرسة
 ٠.٨٠٢ ٠.٠٦٣ ٥٥.١١٢  ١ ٥٥.١١٢ الجنس

 *٠.٠٠٠ ١٨.٧٨٩.٢١٢٢١.٥٠٧  ١ ١٨.٧٨٩.٢١٢ التخصص
 ٠.٣٧٣ ٠.٧٩٨ ٦٩٦.٨١٩  ١ ٦٩٦.٨١٩ الجنس× المدرسة 



 ٢٦٠٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عياصرة، وبرھان حمادنه

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 

 مجموع المربعات  ينمصدر التبا
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

× المدرسة 
 التخصص

٠.٠٤٤ ٤.١١١ ٣.٥٩١.٧١٣  ١ ٣.٥٩١.٧١٣* 

× الجنس 
 التخصص

٠.٢٤٢ ١.٣٨٠ ١.٢٠٥.٧٨١  ١ ١.٢٠٥.٧٨١ 

الجنس × المدرسة 
 التخصص× 

٠.٨١٨ ٠.٠٥٣ ٤٦.٦٤١  ١ ٤٦.٦٤١ 

   ٨٧٣.٦١٣  ١٩٤ ١٦٩.٤٨١.٠٠٢  الخطأ
    ٢٠١ ١٩٨.٧٦٥.٨٨١  المجموع

  .)٠.٠٥=  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   *

  :اآلتي) ٥(يتبين من الجدول 

  ائية ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ين )  ٠.٠٥=  α(وج ب
د عالمتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة  طلبة المرحلة الثان ة ارب ة في مدين ى وي ل

ل  داعي كك ر اإلب ار التفكي ر اختب زى لمتغي ة تع ت قيم ث بلغ ة، حي ) 5.608=ف (المدرس
  .ولصالح طلبة المدارس الخاصة) ٠.٠١٩(وبداللة إحصائية 

  ائية ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ين ) ٠.٠٥=  α(وج ب
) ٢١.٥٠٧= ف (التخصص، حيث بلغت قيمة ر متوسطات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغي

   .ولصالح طلبة ذوي التخصص العلمي) ٠.٠٠٠(وبداللة إحصائية 

  ائية ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ين )  ٠.٠٥=  α(وج ب
ة  ي مدين ة ف ة الثانوي ة المرحل ن أداء طلب ة الدراسة م راد عين ابية ألداء أف المتوسطات الحس

ري  اربد على ين متغي التخصص والمدرسة، اختبار التفكير اإلبداعي ككل  تعزى للتفاعل ب
ة  ت قيم ث بلغ ائية ) ٤.١١١= ف (حي ة إحص دارس ) ٠.٠٤٤(وبدالل ة الم الح طلب ولص

  .يبين ذلك) ١(والشكل . الخاصة وطلبة التخصص العلمي



  "درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد في األردن""  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦٠٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( اثلألبح النجاح جامعة مجلة

  

  .اإلبداعي ككلالتفاعل بين متغيري التخصص والمدرسة على اختبار التفكير   :)١(شكل 

  ائية ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ي ) ٠.٠٥=  α(ع ف
داعي ككل   ر اإلب ار التفكي ى اختب د عل ة ارب ي مدين ة ف ة الثانوي ة المرحل متوسطات أداء طلب

ري تعزى لمتغير  ين متغي ري المدرسة والجنس، أو للتفاعل ب ين متغي الجنس، أو للتفاعل ب
  . التخصص والمدرسة والجنسو للتفاعل الثالثي بين متغير والجنس، أالتخصص 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه: ثالثاً 

ة" توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ة ) α=  ٠.٠٥( ھ ين أداء طلب ب
زى لم الة تع ة واألص ة والمرون ن الطالق ل م ى ك د عل ة ارب ي مدين ة ف دارس الثانوي رات الم تغي

  " المدرسة والتخصص، والجنس، والتفاعل بينھا؟

راد  ة ألداء أف ات المعياري لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
عينة الدراسة على كل مھارة من مھارات اختبار التفكير اإلبداعي وعلى االختبار ككل، والجدول 

  .يبين ذلك) ٦(



 ٢٦٠٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عياصرة، وبرھان حمادنه

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة المتوسطات :  )٦(جدول  ة في مدين الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة المرحلة الثانوي
رات داعي، حسب متغي ر اإلب ارات التفكي ارة من مھ المدرسة، والتخصص، : (اربد على كل مھ

  .)والجنس

 الجنس المدرسة المھارة

 التخصص
 الكلي

 علمي  أدبي
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف
المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الطالقة 

 خاصة
 ١٤.١٧ ٣٣.١٦ ١٤.٧٦ ٣٥.٣٢ ١٣.٦٦ ٣١.٠٠ ذكر
 ١٢.٠٦ ٣٧.٩٢ ١٣.٣٥ ٣٩.٦٠ ٩.٢٠ ٣٥.١١ أنثى
 ١٣.١٠ ٣٥.٩٥ ١٣.٨٧ ٣٨.٠٥ ١١.٥٩ ٣٣.١١ الكلي

 حكومية
 ١٣.٥٤ ٣١.٣١ ١٢.٥٥ ٢٤.٧٨ ١٣.٦٩ ٢٦.٥٢ ذكر
 ١٢.٣٦ ٣١.٨٧ ١٠.٧١ ٣٧.٥٥ ٩.٥٥ ٢٣.٣٦ أنثى
 ١٢.٨٢ ٣١.٦٤ ١١.٤٩ ٣٦.٤٢ ١١.٤٩ ٢٤.٧١ الكلي

 الكلي
 ١٣.٧٥ ٣٢.٠٦ ١٣.٢٥ ٣٤.٩٨ ١٣.٦٧ ٢٨.٥٣ ذكر
 ١٢.٥٥ ٣٤.٣٣ ١١.٨٤ ٣٨.٤٠ ١٠.٩٧ ٢٧.٩٦ أنثى
 ١٣.٠٧ ٣٣.٣٩ ١٢.٤٦ ٣٧.٠٧ ١٢.١٩ ٢٨.٢١ الكلي

المرونة 

 خاصة
 ١٢.٨١ ٢٩.٠٣ ١٢.٤٢ ٣٠.٠٩ ١٣.٤٩ ٢٧.٩٧ ذكر
 ١١.٩٥ ٣١.٦٥ ١٢.٥٨ ٣٣.٧٢ ١٠.٢٢ ٢٨.١٩ أنثى
 ١٢.٣٠ ٣٠.٥٦ ١٢.٥١ ٣٢.٤٠ ١١.٧٤ ٢٨.٠٩ الكلي

 حكومية
 ١٢.٩٢ ٢٥.٨٢ ١١.٨٣ ٢٩.٥٣ ١٢.٨٧ ٢٠.٦٩ ذكر
 ١١.٦٤ ٢٧.٥٠ ٩.٤٥ ٣٣.٥٧ ٨.٢١ ١٨.٣٩ أنثى
 ١٢.١٧ ٢٦.٨٠ ١٠.٦٠ ٣١.٩٢ ١٠.٤٠ ١٩.٣٨ الكلي

 الكلي
 ١٢.٩٠ ٢٧.١٢ ١١.٩٢ ٢٩.٧٤ ١٣.٤٨ ٢٣.٩٥ ذكر
 ١١.٨٩ ٢٩.١٩ ١٠.٧٨ ٣٣.٦٣ ١٠.١٦ ٢٢.٢٣ أنثى
 ١٢.٣٣ ٢٨.٣٣ ١١.٣٥ ٣٢.١١ ١١.٧٣ ٢٣.٠١ الكلي

األصالة 

 خاصة
 ٦.٢٣ ٨.٧١ ٥.١١ ٩.١٢ ٧.٣١ ٨.٢٩ ذكر
 ٨.٣١ ٨.٢٦ ٩.٢٨ ١٠.٣٢ ٤.٩٠ ٤.٨٣ أنثى
 ٧.٤٨ ٨.٤٥ ٧.٩٨ ٩.٨٨ ٦.٣٤ ٦.٥١ الكلي

 حكومية
 ١٢.٦٧ ٩.١٧ ١٥.٦١ ١١.٦٢ ٥.٦٢ ٥.٧٩ ذكر
 ٦.١٤ ٥.٨١ ٦.٢٩ ٨.١٤ ٣.٨٩ ٢.٣٢ أنثى
 ٩.٥٢ ٧.٢١ ١١.١٢ ٩.٥٦ ٤.٩٧ ٣.٨١ الكلي

 الكلي
 ١٠.٥٠ ٨.٩٨ ١٢.٧٤ ١٠.٧٠ ٦.٤٧ ٦.٩١ ذكر
 ٧.١٧ ٦.٨١ ٧.٦٩ ٩.٠٥ ٤.٤٤ ٣.٣٠ أنثى
 ٨.٧٥ ٧.٧١ ٩.٩٥ ٩.٦٩ ٥.٧١ ٤.٩٣ الكلي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( اثلألبح النجاح جامعة مجلة

جود فروق ظاھرية في متوسطات أداء طلبة أفراد العينة على كل مھارة و) ٦(يبين الجدول 
رات  داعي، حسب متغي ر اإلب ارات التفكي ن مھ نس(م ة، والتخصص، والج ة )المدرس ، ولمعرف

رات  دد المتغي ي متع اين الثالث ل التب م استخدام تحلي روق؛ ت ك الف  way-3(الداللة اإلحصائية لتل
ANOVA( والجدول ،)يبين ذلك) ٧.  

د :  )٧(جدول  ة ارب ة في مدين ة الثانوي ة المرحل دد لمتوسطات أداء طلب اين المتع نتائج تحليل التب
رات ب متغي داعي، حس ر اإلب ارات التفكي ن مھ ارة م ل مھ ى ك ص، : (عل ة، والتخص المدرس

  والتفاعل بينھما) والجنس

 المھارة  مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

  اإلحصائية

 *٠.٠٠٩ ٦.٩٥٧  ١.٠١٨.٤٢٦ ١  ١.٠١٨.٤٢٦ الطالقة  المدرسة
Hotelling's 

Trace=0.047 
 *٠.٠٠٨ ٧.٢٠٤ ٩٠٨.٠٦٤ ١ ٩٠٨.٠٦٤ المرونة

الداللة اإلحصائية 
=٠.٠٣١* 

 ٠.٣٤٥ ٠.٨٩٨ ٦٣.٢٠٧ ١ ٦٣.٢٠٧ األصالة

 ٠.٢٦٤ ١.٢٥٣ ١٨٣.٤٨٦ ١ ١٨٣.٤٨٦ الطالقة  الجنس
Hotelling's 

Trace=0.070 
 ٠.٤٠٠ ٠.٧١٢ ٨٩.٨٠٤ ١ ٨٩.٨٠٤ المرونة

الداللة اإلحصائية 
=٠.٠٠٥* 

  ٠.٠٦٥ ٣.٤٥٥ ٢٤٣.٣١١ ١ ٢٤٣.٣١١ األصالة

 *٠.٠٠٠  ١٩.١٦٧ ٢.٨٠٥.٨٠٠ 1 ٢.٨٠٥.٨٠٠ الطالقة  التخصص
Hotelling's 

Trace=0.122 
 *٠.٠٠٠ ٢٢.٨٤٤ ٢.٨٧٩.٤٤١ ١ ٢.٨٧٩.٤٤١ المرونة

الداللة اإلحصائية 
=٠.٠٠٠* 

 *٠.٠٠٠ ١٣.١٦٢ ٩٢٦.٨٠٨ ١ ٩٢٦.٨٠٨ األصالة

 ٠.٢٢٠ ١.٥١٣ ٢٢١.٥٤١ ١ ٢٢١.٥٤١ الطالقة الجنس×المدرسة
Wilks' 

Lambda=0.93
0 

 ٠.٧٥٠ ٠.١٠٢ ١٢.٨٢٣ ١ ١٢.٨٢٣ المرونة

الداللة اإلحصائية 
=٠.٠٠٣*  

 ٠.٣٤٦ ٠.٨٩٤ ٦٢.٩١٨ ١ ٦٢.٩١٨ األصالة

 ×المدرسة
 التخصص

 ٠.٠٥٨ ٣.٦٤٥ ٥٣٣.٦٠٣ ١ ٥٣٣.٦٠٣ الطالقة
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 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(تابع جدول رقم ... 

 المھارة  مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

  اإلحصائية

Wilks' 
Lambda=0.94

6 
 *٠.٠١٤ ٦.١١٦ ٧٧٠.٨٨٧ ١ ٧٧٠.٨٨٧ المرونة

الداللة اإلحصائية 
=٠.٠١٤*  

 ٠.٢٨١ ١.١٦٧ ٨٢.١٩٦ ١ ٨٢.١٩٦ األصالة

 ٠.٣٩٤ ٠.٧٣١ ١٠٧.٠٠٨ ١ ١٠٧.٠٠٨ الطالقة الجنس×صصالتخ
Wilks' 

Lambda=0.96
6 

 ٠.١٤٣ ٢.١٦١ ٢٧٢.٤٣٣ ١ ٢٧٢.٤٣٣ المرونة

الداللة اإلحصائية 
=٠.٠٨٤  

 ٠.٣٤٩ ٠.٨٨١ ٦٢.٠٠٥ ١ ٦٢.٠٠٥ األصالة

 ×الجنس×المدرسة
 التخصص

 ٠.٤٢٠ ٠.٦٥٤ ٩٥.٧٢٦ ١ ٩٥.٧٢٦ الطالقة

Wilks' 
Lambda=0.97

6 
 ٠.٦٥٩ ٠.١٩٦ ٢٤.٦٥٨ ١ ٢٤.٦٥٨ المرونة

الداللة اإلحصائية 
=٠.١٩٩  

 ٠.٣٤٦ ٠.٨٩١ ٦٢.٧٣٠ ١ ٦٢.٧٣٠ األصالة

 الخطأ
   ١٤٦.٣٨٨ ١٩٤ ٢٨.٣٩٩.٣١٣ الطالقة
    ١٢٦.٠٤٩ ١٩٤ ٢٤.٤٥٣.٤٣٢ المرونة
   ٧٠.٤١٧ ١٩٤ ١٣.٦٦٠.٨٩٩ األصالة

 الكلي
    ٢٠١ ٣٤.٣٦٠.٣٨١ الطالقة
    ٢٠١ ٣٠.٥٦٥.٤٣٦ المرونة
    ٢٠١ ١٥.٣٩٥.٣٤٧ األصالة

  .)٠.٠٥=  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   *

  :اآلتي) ٧(يتبين من الجدول 

  ائية ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ي )  ٠.٠٥=  α(وج ف
ةا(متوسطات أداء طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد على كل مھارتي  ة، والمرون ) لطالق

ر  دارس الخاصةتعزى لمتغي ة الم ارات  .المدرسة، ولصالح طلب ارة من مھ ى كل مھ وعل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( اثلألبح النجاح جامعة مجلة

يالتفكير اإلبداعي تعزى لمتغير  ارة  .التخصص، ولصالح طلبة ذوي التخصص العلم و مھ
  .يبين ذلك) ٢(والشكل  .تعزى للتفاعل بين متغيري المدرسة والتخصص) المرونة(

  

 .عل بين متغيري التخصص والمدرسة على مھارة المرونةالتفا:  )٢( شكل

  ة اإلحصائية توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ي )  ٠.٠٥=  α(ع ف
ر  ارات التفكي ارة من مھ ى كل مھ د عل ة ارب متوسطات أداء طلبة المرحلة الثانوية في مدين

ر  زى لمتغي داعي تع نس، واإلب ري المدالج ين متغي ين للتفاعل ب نس، وللتفاعل ب ة والج رس
  .للتفاعل الثالثي بين متغير المدرسة والتخصص والجنس، ومتغيري التخصص والجنس

  
  مناقشة النتائج والتوصيات

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسمناقشة   :أوالً 

  ؟"ما درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اربد في األردن"

ة أظھرت ال ة الثانوي ة المرحل دى طلب داعي ل نتائج المتعلقة بھذا السؤال أن درجة التفكير اإلب
ً  )٦٩.٤٣(بلغت  ا ول تربوي د ضمن المستوى المقب ذه النتيجة مع . وھي درجة تع د اختلفت ھ وق

ريج  ة ف ول ) ١٩٩٥(دراس توى المقب ى المس لوا إل م يص ة ل ة الدراس راد عين رت أن أف ي أظھ الت
 ً    .تربويا

وجي ويعزو ا دم علمي وتكنول ه من تق لباحثان ھذه النتيجة إلى إن العصر الذي نعيشه بما في
ى  يفرض على التربية مسؤولية ھامة في إعداد األفراد القادرين على مواكبة التقدم، والقادرين عل

دم ك التق ة ذل ي تفرضھا طبيع ارعة الت رات المتس ع المتغي اح م ف بنج ق . التكي ذا المنطل ن ھ وم
رة  ظھرت ضرورة ول المبتك االھتمام باإلبداع والمبدعين، الذين يعول عليھم كثيراً في إيجاد الحل

ا  ي يمر بھ ا من التحوالت الت للمشكالت الناجمة عن التحوالت االقتصادية واالجتماعية، وغيرھ



 ٢٦٠٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عياصرة، وبرھان حمادنه

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي،  ع العرب ا األردنالمجتم رض و. ومنھ د ف دم ق ذا التق رورة ھ رامج ض ط والب ع الخط وض
داعي لمواجتيجيات التعليمية التي تثير واألساليب واالسترا ر اإلب ة المشكالت والتحدياتالتفكي  .ھ

 ً   .لذلك جاءت درجة التفكير اإلبداعي لدى أفراد عينة الدراسة ضمن المستوى المقبول تربويا

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على  :ثانياً 

ت" ةھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مس في متوسطات أداء ) α=  ٠.٠٥(وى الدالل
رات  داعي حسب متغي ر اإلب ار التفكي ى اختب د عل ة ارب المدرسة، (طلبة المرحلة الثانوية في مدين

   والتفاعل بينھا) والتخصص، والجنس

ة إحصائية في المتوسط الحسابي ألداء  روق ذات دالل أظھرت نتائج السؤال الثاني وجود ف
  . زى لمتغير المدرسة، ولصالح طلبة المدارس الخاصةأفراد عينة الدراسة تع

داعي  ولعل ذلك يعزى ر اإلب م شروط التفكي ى أھ داً إل ل تقي اخ األق ر  ،ھو وجود المن واألكث
د وفره في العناصر والمثيرات والخبرات ي تخرج عن التقلي ، والتنوع في األساليب التدريسية الت

ال ل واالنط رد والتخي ى المج ب إل ل الطال وفر وتنق ة، وت ر المألوف ار غي ال واألفك ي الخي ق ف
ام  ار المھمات والقي راد في اختي ة لألف رك الحري اإلمكانيات المادية والتعزيز الجيد والمستمر، وت

ا ومن ھنا فإن  ).٢٠٠٧دناوي، (بھا بالكيفية التي يرونھا مناسبة  المدارس الخاصة نظراً لطبيعتھ
ى االستثمارية الخاصة والعائدة ملكيتھا  إلى أفراد أو مؤسسات خاصة فھي ترغب بالمحافظة عل
وع شھرتھا  وجذب األفراد نحوھا؛ باتت  المثيرات من خالل تن اخ الغني ب ة المن ة كاف توفر للطلب

رامج طة اإل الب ة واألنش ات اليومي ر والفعالي ز التفكي ألوف وتحف ن الم رجھم ع ي تُخ ة الت ثرائي
) ٢٠٠٥(وعمور) ٢٠٠٣(قريباً مع نتائج دراسة أبو جادووتتفق ھذه النتيجة ت. ومھاراتهاإلبداعي 

ة  دريب الطلب ديمھا وت م تق ي ت ة الت رامج واألنشطة اإلبداعي تين أن الب اتين الدراس رت ھ د أظھ فق
دل . عليھا ساھمت في ظھور استجابات إبداعية على مھارات اختبار التفكير اإلبداعي ولعل ذلك ي

ي على التشابه بين البرامج التي تقدم ف ي المدارس الخاصة والبرامج التي تطبق في الدراسات الت
  . تثير التفكير اإلبداعي

روق المتعلقة بھذا السؤال دلت النتائج قد و ى وجود ف ر إل التخصص، ولصالح تعزى لمتغي
ات صفحاتھا . تخصص العلميطلبة ال ين طي ة فھي تحوي ب ادة العلمي ة الم ويعزى ذلك إلى طبيع

ة من عدم  مواضيع وأسئلة وقضايا دى الطالب حال ر، تصنع ل للمناقشة عملية تطبيقية تثير التفكي
ن  ه ع ذي يخرج داعي ال ر اإلب و التفكي ر، وھ ن التفكي دم م توى متق ى مس اداً إل ه ج وازن تدفع الت
ة  ى حال ول إل ل والوص اف الح عياً الكتش ه س ي خيال ق ف ك لينطل ى المح عه عل ألوف، ويض الم

ا يحد األمر الذي قد يكون مع. التوازن ين مم ى الحفظ والتلق كوساً في المادة األدبية التي تعتمد عل
ذه النتيجة مع دراسات حواشين.  من تفكير الطلبة اإلبداعي )  ١٩٨٩(وبشر) ١٩٨٨(واتفقت ھ

رع العلمي ة الف داعي تعزى للتخصص ولصالح طلب  .حيث أظھرت وجود فروق في التفكير اإلب
التي أظھرت عدم ) Duriez & Soenens, 2005( واختلفت مع نتيجة دراسة دوريز وسونيس

  .وجود فروق تعزى للتخصص في مستوى التفكير اإلبداعي
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ى  ة الدراسة عل راد عين وأظھرت نتائج ھذا السؤال عدم وجود فروق في متوسطات أداء أف
ة  ة والثقافي ة االجتماعي ة البيئ ى طبيع ود إل ك يع داعي تعزى للجنس، ولعل ذل ر اإلب اختبار التفكي

وفر و ذكور مت وفر لل و مت ا ھ ھا فم ة نفس ة الدراسة ھي البيئ راد عين ا أف ي يعيش فيھ ة الت التعليمي
اواة في . لإلناث ة والمس ابھه من حيث العدال كما أصبحت النظرة إلى الذكور واإلناث نظرة متش

ا ة لكاليھم ا الحديث ذه الن. التعليم باإلضافة إلى إتاحة وسائل اإلعالم والتكنولوجي ائج مع اتفقت ھ ت
ادو و ج ة أب اة و ) ٢٠٠٣( دراس دة والقض ة الرواش ور) ٢٠٠٣(ودراس ة عم ) ٢٠٠٥( دراس

روق في ) Duriez & Soenens, 2005(ودراسة دوريز وسونيس  حيث أظھرت عدم وجود ف
يم   ة ك ع دراس ت م نس، واختلف زى للج داعي تع ر اإلب ريج ) Kim, 1993(التفكي ة ف ودراس

ون ) ١٩٩٥( ة جونس ت ) Johnson, 2003(ودراس ث دل ر حي ي التفكي ل ف اث أفض أن اإلن
  .اإلبداعي من الذكور

راد وكشفت الدراسة عن  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ألداء أف
ري  ين متغي ل ب زى للتفاع ل تع داعي كك ر اإلب ار التفكي ى اختب ة عل ة الدراس التخصص عين

ذه النتيجة وذوي التخصص العلميوالمدرسة، ولصالح طلبة المدارس الخاصة   ويمكن تفسير ھ
واد  داعي كم ر اإلب رة للتفكي ادة مثي في ضوء وجود بيئة غنية وأقل تقييداً كالمدارس الخاصة مع م

  . تسھم في تنمية التفكير اإلبداعي ومھاراته التخصص العلمي

  المتعلقة بالسؤال الثالث مناقشة النتائج   :ثالثاً 

روق ذات د" ك ف ل ھنال ة الھ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ) α=  ٠.٠٥(ل ين أداء طلب ب
ة  ة والمرون داعي الطالق ر اإلب ارات التفكي ن مھ ل م ى ك د عل ة ارب ي مدين ة ف دارس الثانوي الم

  "واألصالة تعزى لمتغيرات المدرسة والتخصص، والجنس، والتفاعل بينھا؟

ة إحصائية في متوسطات أ روق ذات دالل ائج وجود ف ة الدراسة أظھرت النت راد عين داء أف
ر ) الطالقة، المرونة، األصالة(ث على كل مھارة من مھارات التفكير اإلبداعي الثال تعزى لمتغي

وھذا النتيجة ال تختلف عن الجزء الثاني من السؤال . التخصص ولصالح طلبة التخصص العلمي
داعي ككل ويقصد األول فقد أظھرت النتائج وجود فروق في أداء الطلبة على اختبار التف كير اإلب

ثالث  ارات ال ك المھ ن ذل الة(م ة، األص ة، المرون ي) الطالق رع العلم ة الف الح طلب ت لص . وكان
د  رع العلمي ق ة الف ة لطلب ة المقدم ادة العلمي ة الم ويمكن تبرير ھذه النتيجة أيضاً في ضوء طبيع

داعي ر اإلب ار التفكي ة اختب ع طبيع ابه م ع د. تتش ة م ذه النتيج ق ھ ينوتتف ة حواش ) ١٩٨٨( راس
ر ة بش ثالث ) ١٩٨٩(ودراس داعي ال ر اإلب ارات التفكي ي مھ روق ف رت ف ي أظھ ة، (الت الطالق

  .تعزى للتخصص ولصالح طلبة الفرع العلمي) المرونة، األصالة

ارتي  ى مھ روق عل ود ف ؤال وج ذا الس ة بھ ائج المتعلق رت النت ة(وأظھ ة، والمرون ) الطالق
رة . طلبة المدارس الخاصة المدرسة، ولصالحتعزى لمتغير  ويظھر السبب في ھذه النتيجة إن فك

ائدة  ين تكون س ى التخم االختبارات التي ال توجد لھا إجابات صحيحة أو خاطئة أو التي تعتمد عل
ا  ارات، مم بين طلبة المدارس الخاصة بسبب البرامج المقدمة واعتياد الطلبة على مثل ھذه االختب

  .اإلجابات وتميز مھارة الطالقة ينعكس أثرھا على كثرة عدد
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ة  أما مھارة المرونة فيعزى ذلك بإلى طبيعة األنشطة اإلبداعية المتنوعة المقدم ا  للطال فإنھ
ه في تتيح الفرصة  لتحول ة ي ى أخر، بعكس األنشطة التقليدي ره من موقف تعليمي إل  نمط تفكي

)Duriez & Soenens, 2005(  .ذ يمكن عزو ھ ارة األصالة ف ا مھ ذه أم ى أن ھ دني إل ا الت
د ة والمھارة تتطلب ق رد والنوعي اً من التف ادرة راً عالي د تكون ن ة ق ار مدھشة وعجيب ان بأفك اإلتي

   الوجود في مخيالت الطلبة

ة الدراسة  ومن النتائج المتعلقة بإجابة ھذا السؤال وجود فروق في متوسطات أداء أفراد عين
ذه النتيجة تعزى للتفاعل بين م) المرونة(على مھارة  تغيري المدرسة والتخصص ولعل سبب ھ

يعود إلى الحرص والتأني في إجابات الطلبة على أسئلة اختبار التفكير اإلبداعي، مما مكن الطلبة 
   .من اإلتيان بفئات متعددة من اإلجابات التي تعكس المرونة في التفكير

دا اث في الم وق اإلن اث في وأظھرت النتائج المتعلقة بھذا السؤال تف ى اإلن رس الخاصة عل
داً . المدارس الحكومية على مھارتي الطالقة والمرونة ل تقيي ة األق رة البيئ ى فك ود إل ولعل ذلك يع

رامج  ار الب ي اختي ة ف ن الحري وفر لھ ي ت ة الت ة الخاص ات المدرس ى طالب رض عل ي تف الت
وفير و ذلك ال داعي، وك ر اإلب ي التفكي ي تنم ية الت تراتيجيات التدريس المثيرات واالس ى ب الغن

ي تفرض  والخبرات التي تسھم في إبراز التفكير اإلبداعي على العكس من المدارس الحكومية الت
ان  داع واإلتي ات من االنطالق واإلب د تحرم الطالب ر وق السيطرة على الطالبات وخصوصاً التفكي

  .بما ھو غير مألوف

دمانوفي ضوء النتائج التي توصلت إليھا ھذه الدراسة، ومناقش  ة تلك النتائج فإن الباحثان يق
  :اآلتيةالتوصيات 

 ويين يھم وللمسؤولين الترب اخ ضرو التوصية إلى أولياء أمور الطالب ومعلم وفير المن رة ت
هاألقل  داعي ومھارات ثھم  تقييداً في بيئة الطلبة وإغنائھا بالمثيرات التي تثير التفكير اإلب وتح

  . يثةعلى مواكبة العصر والتكنولوجيا الحد

  ،داعي ر اإلب ارات التفكي ة مھ ا يضمن تنمي واردة في الكتب الدراسية بم تعديل التدريبات ال
 .  وإعطاء الوقت الكافي لتعلمھا وتعليمھا

  ل د وتنق ي تخرج عن التقلي اليب التدريسية الت ضرورة توعية المعلمين إلى التنويع في األس
 . ألوفةالطالب إلى االنطالق في الخيال واألفكار غير الم

  ة ى درجة من األھمي إجراء دراسات أخرى تتناول التفكير اإلبداعي من خالل متغيرات عل
اعي  توى االجتم وح، المس توى الطم ية، مس ة الدراس ة، المرحل ة الوالدي اليب المعامل كأس

 .الذكاء االنفعالي االقتصادي لألسرة،
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  واألجنبية المراجع العربية

 القرآن الكريم. 

 ين .لسان العرب .)١٩٦٨. (الدين أبو الفضلل جما ،ابن منظور دار . باب حرف العين والغ
   .بيروت.  صادر ودار بيروت

 ادو و ج الح ،أب داعي " .)٢٠٠٣. (ص ل اإلب ة الح ى نظري تند إل دريبي مس امج ت ر برن أث
ي ر األساس ة الصف العاش ن طلب ة م دى عين داعي ل ر اإلب ة التفكي ي تنمي كالت ف  ".للمش

  .األردن .عمان .جامعة عمان العربية للدراسات العليا .منشورة أطروحة دكتوراه غير

 ارة ق ،بش ة " .)٢٠٠٣. (موف ي تنمي ة ف الي الرتب ر ع ارات التفكي دريبي لمھ امج ت ر برن اث
دى طالب الصف العاشر األساسي داعي ل د و اإلب ر الناق ر .  "التفكي وارة غي ة دكت أطروح

  .األردن .اربد .جامعة اليرموك .منشورة

 دم ،بشر ا " .)١٩٨٩. (حم داعي وعالقتھم ر اإلب ر الرياضي والتفكي ى التفكي درة عل و الق نم
يمن ي ال ة ف ة الثانوي ة المرحل دى طلب ي الرياضيات ل ر  ".بالتحصيل ف تير غي الة ماجس رس

 .األردن .اربد.جامعة اليرموك .منشورة

 عمان .دار الفكر .الموھبة والتفوق واإلبداع .)٢٠٠٨. (فتحي ،جروان. 

 ةجوار د ،ن ة " .)٢٠٠٤. (محم دى طلب داعي ل ر اإلب ارات التفكي ة مھ امج لتنمي داد برن إع
د .جامعة اليرموك .أطروحة دكتوارة غير منشورة. "المرحلة الثانوية في مادة التاريخ  .ارب

  .األردن

 ة ان ،حمادن ة " .)٢٠٠٩. (برھ ي المرحل يات ف وم والرياض ي العل ة معلم ة ممارس درج
ويين في محافظة األساسية العليا لمھارات  التفكير اإلبداعي من وجھة نظر المشرفين الترب

  .األردن .السلط .جامعة البلقاء التطبيقية .رسالة ماجستير غير منشورة". اربد

 دان ،حواشين داعي" .)١٩٨٨. (زي التفكير اإلب ة التنشئة األسرية والجنس ب الة ". عالق رس
  .فلسطين .سنابل .جامعة النجاح الوطنية. ماجستير غير منشورة

 اوي د ،دن داعي .)٢٠٠٧. (مؤي ر اإلب ارات التفكي دارا. تطوير مھ الم الكتب الحديث وج  .ع
  .عمان .للكتاب العالمي للنشر والتوزيع

 نطي د ،الش داعي " .)١٩٨٣. (راش ر اإلب س للتفكي ور ان ارات ت ات اختب دالالت صدق وثب
ة ة األردني ار اللفظي -صورة معدلة للبيئ ار) أ(االختب تير  )".أ(الشكلي واالختب الة ماجس رس

  .األردن .عمان .الجامعة األردنية .غير منشورة

 ة .)٢٠٠٦. (ماھر ،صالح دراتھم اإلبداعي ة ق  .دار أسامة .مھارات الموھوبين ووسائل تنمي
  .عمان .ودار المشرق الثقافي للنشر والتوزيع

 عمان .المسيرة دار .النظرية والتطبيق .علم النفس المعرفي .)٢٠٠٤. (عدنان ،العتوم. 
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 ة دين ،العمري الح ال داعي .)٢٠٠٨. (ص ر اإلب ر  .التفكي ي للنش ع العرب ة المجتم مكتب
   .عمان.والتوزيع

 ة في " .)٢٠٠٥. (أميمه ،عمور أثر برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في مواقف حياتي
ية ة األساس ة المرحل دى طلب داعي ل ر اإلب ارات التفكي ة مھ ور ".تنمي ة دكت ر أطروح اه غي

  .األردن .عمان .جامعة عمان العربية للدراسات العليا .منشورة

 ة  تحليل وتقويم مستوى قدرات التفكير اإلبداعي لدى طلبة"  .)١٩٩٥( .عطية ،فريج الثانوي
دة ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ورة. "ف ر منش وراه غي ة دكت ان  .أطروح ة أم درم جامع

  . السودان .اإلسالمية

 القاھرة .حركة تطوير األداء والتنمية .مھارات التفكير اإلبداعي .)١٩٩٦( .محمد ،ھالل.  
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 وم في " .)٢٠٠٣. (باسم ،لقضاةوا .إبراھيم ،رواشدةال اوني في العل يم التع ة التعل ر طريق أث
 ).٢(.٣٠ مجلة العلوم التربوية ."لدى طلبة الصف الثامن األساسيتنمية التفكير اإلبداعي 
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  )١(ملحق 

  "أ " صورة األلفاظ  –بداعي اختبار تورانس للتفكير اإل

  

  ٣ – ١االختبارات من 

  اسأل وخّمن

ارات  ذه االختب ك ھ ذه الصفحة، وستوفر ل ى الصورة الموجودة أسفل ھ ى عل ة األول تعتمد االختبارات الثالث
ذه  باب حدوث ھ ين أس ي تخم ا، وف ي ال تعرفھ ياء الت ئلة للبحث عن األش ه األس ي توجي ك ف ة مھارت الفرصة لمعرف

  . ء والنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك األشيا

ه كي  اج أن تعرف ذي تحت واآلن، انظر إلى الصورة، ما الذي يحدث؟ ما الذي يمكنك أن تقوله بكل تأكيد؟ ما ال
  تفھم ما الذي يحدث؟ وما السبب في حدوثه؟ وما النتائج المترتبة على ذلك؟ 

  : اإلجابة عن ھذه األسئلة في الصفحات التالية 
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  االختبار األول
  

  توجيه األسئلة

). ٢(اكتب على ھذه الصفحة كل األسئلة التي يمكن أن تفكر بھا حول الصورة التي مرت بك في الصفحة رقم 
د ا يحدث في الصورة بشكل مؤك ا كي تعرف م ي يمكن . اكتب جميع األسئلة التي تحتاج إليھ ئلة الت ال تطرح األس

  . صورة اإلجابة عنھا بمجرد النظر إلى ال

  . يمكنك أن تنظر إلى الصورة كلما أردت ذلك 
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  االختبار الثاني
  

  تخمين األسباب

ي مرت  اكتب في الفراغات الموجودة أدناه، أكبر عدد ممكن من األسباب المحتملة لما يحدث في الصورة الت
ي تحدث في الصورة بوقت قصير، أو يمكنك أن تذكر أشياء ربما حدثت قبل ا). ٢(بك في الصفحة رقم  ياء الت ألش

ة وال . أشياء حدثت منذ وقت طويل وسببت ما يحدث في الصورة ات لألسباب المحتمل ر عدد من التخمين اكتب أكب
  . تخَش من أن تخمن 
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  الختبار الثالثا
  

  تخمين النتائج 

ي اكتب في الفراغات الموجودة أدناه كل ما يمكن أن  ا يمكن أن يحدث في الصورة الت ائج لم ه من نت تفكر ب
ي تحدث في الصورة، ). ٢(مرت بك في الصفحة رقم  يمكنك أن تذكر نتائج يمكن أن تحدث مباشرة بعد األشياء الت

  .أو بعد ذلك بوقت طويل 

  . اكتب اكبر عدد من التخمينات، وال تخَش من أن تخمن 
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  رابعاالختبار ال
  

  تحسين اإلنتاج 

ة ال يمكن شراؤھا من المحالت التجاري ارة . في منتصف ھذه الصفحة صورة للعبة من لعب األطف وھي عب
و غرام ع كيل ه حوالي رب نتيمتراً ووزن ه خمسة عشر س وب منك أن تكتب في . عن فيل محشو بالقطن طول والمطل

ل  الفراغات الموجودة على ھذه الصفحة والصفحة التي تليھا، ة الفي ل دمي ة لتحوي أذكى الطرق وأكثرھا إثارة وغراب
ذه . إلى لعبة أكثر متعة لألطفال الذين يلعبون بھا ا يجعل ھ المھم فقط أن تفكر فيم ر، ف ذا التغيي ة ھ ال تقلق حول كلف

  . اللعبة أكثر متعة وإثارة
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  االختبار الخامس
  

  فة استخدامات غير مألو

  )علب الكرتون، علب الصفيح (

ة ر المألوف رة غي ا آالف االستخدامات المثي . كثير من الناس يتخلصون من علب الصفيح الفارغة ، رغم أن لھ
ر  رة وغي ر عدد ممكن من االستخدامات المثي ا أكب ي تليھ ذه الصفحة والصفحة الت والمطلوب منك أن تكتب في ھ

ك  ذه العلب ، ويمكنك أن تستخدم أي عدد من . المألوفة التي يمكن أن تخطر ببال ين من ھ د نفسك بحجم مع ال تقي
  . العلب التي تحتاج إليھا 

ر عدد ممكن من االستخدامات  ا ، وفكر في أكب د نفسك باستخدامات شاھدتھا أو سمعت بھ أن ال تقي تذكر ب
  . الجديدة 
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  االختبار السادس
  

  افترض أن

راض الفرصة الستخدام  ذا االفت الً، وسيعطيك ھ د حدث فع ه ق فيما يلي موقف ال يمكن أن يحدث، افترض أن
  . فيما لو حدث ھذا الموقف االفتراضي خيالك للتفكير في كل األشياء األخرى المثيرة التي ستحدث

ي يمكن أن تحدث  ياء األخرى الت ع األش افترض أن الموقف الذي سيتم وصفه قد حدث فعالً، ثّم فكر في جمي
  وبعبارة أخرى ما النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك؟ . بسبب ذلك

  رض، ما الذي سيحدث؟ افترض أن للسحب خيوطاً تتدلى منھا وتصلھا باأل: الموقف غير الممكن

  : اكتب أفكارك وتخميناتك على الصفحة التالية
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