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فاعلية برنامج تدريبي عن بعد قائم على استراتيجية حل المشكالت في تنمية التفكير 

 اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين في مدينة الجبيل الصناعية

 المستخلص :

رنامج تدريبي عن بعد قائم على استراتيجية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية ب

حل المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين في مدينة الجبيل 

الصناعية، حيث تم استخدام المنهج شبه التجريبي لمناسبته لهدف الدارسة، وكانت أداة 

تكونت عينة الدراسة  الدراسة عبارة عن مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة )أ(، كما

ً بالمرحلة الثانوية، ممن اجتازوا مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة. وقد  40من  طالبا

توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود أثر دال إحصائياً للبرنامج التدريبي عن بعد القائم على 

ن، حيث بلغت قيمة استراتيجية حل المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي للطالب الموهوبي

(، كما 0.05( وهي دالة عند مستوى )0.00( بمستوى داللة )15.93-)ت( للدرجة الكلية )

ً عدم وجود اختالف في أثر البرنامج التدريبي عن بعد القائم على  أسفرت النتائج أيضا

استراتيجية حل المشكالت على تنمية التفكير اإلبداعي للطالب الموهوبين يعزى لمتغير 

ف الدراسي )أول وثاني وثالث ثانوي(. حيث بلغت قيمة )مربع كاي( للدرجة الكلية الص

(، وأوصت الدراسة 0.05( وهي غير دالة عند مستوى )0.642( بمستوى داللة )0.887)

بالتوسع في استخدام هذا البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية حل المشكالت مع الطالب 

 اهمته الفاعلة في تنمية التفكير اإلبداعي لديهم.الموهوبين بشكل عام، لمس

 استراتيجيات التدريس، التفكير اإلبداعي، الموهوبين، البرنامج التدريبي.كلمات مفتاحية: 

 

Abstract 

This study aimed to find out the effectiveness of a remote training 

program based on problem-solving strategy in developing creative 

thinking among gifted students in Jubail Industrial City, where the 

semi-experimental approach was used to suit the purpose of the study, 

and the study tool was a Torrance scale of creative thinking Image (A) 

The study sample consisted of 40 high school students who passed the 

Mawhiba Multiple Cognitive Abilities Scale. The results of this study 

concluded that there is a statistically significant effect of the distance 

training program based on problem-solving strategy in developing 

creative thinking for gifted students, where the value of (T) for the 

total score was (-15.93) with a significance level (0.00), which is a 

function at the level of (0.05) The results also resulted in no difference 
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in the effect of the remote training program based on problem-solving 

strategy on developing the creative thinking of gifted students due to 

the variable of the school grade (first, second and third secondary). 

Where the value of (chi-square) for the overall score was (0.887) with 

a level of significance (0.642), which is not a function at the level of 

(0.05), and the study recommended expanding the use of this training 

program based on problem-solving strategy with gifted students in 

general, for its effective contribution to the development of thinking 

Creative they have. 

Key words: Teaching Strategies, Creative Thinking, talented, training 

program. 

 مقدمة:

البالغة في تطور الفرد والمجتمع، وفي ظل التطور السريع التفكير نعمة عظيمة وله أهميته    

في وقتنا الحاضر بات التفكير أكثر أهمية، لما له من دور في حل المشكالت التي تعترض 

الفرد والمجتمع، إن تنمية مهارة التفكير تحتاج إلى تظافر الجهود بين القائمين على العملية 

لجميع الطالب بشكل عام، وللطلبة الموهوبين بشكل التعليمية، وأصبح تعليم التفكير حاجة 

 خاص. 

وتعمل المؤسسات التعليمية على الحد من الحفظ والتلقين، وذلك بالتخلص من أساليب    

التدريس التقليدية، حيث أن األساليب التقليدية ال تستطيع االرتقاء بمستوى التفكير، ويصعب 

يا، لذلك البد من استخدام أساليب أخرى الستثارة على الطالب التدرج في مراحل التفكير العل

 (. 2014التفكير )أبو قمر، 

ويعتبر الطالب الموهوب أحد الثروات المهمة بالنسبة للمجتمع، ويعول عليه تطوير    

المستقبل وحل مشاكله، السيما مع عصر التغيرات السريعة، مما يتطلب مهارات وقدرة على 

، ولكن الطالب الموهوب يحتاج إلى خدمات (Yayuk et al., 2020)التفكير اإلبداعي 

لتطوير وصقل قدراته، بحث يكون قادراً على مواجهة ومواكبة التطورات في المجتمع، لذلك 

تعتبر مهارات التفكير اإلبداعي أحد الجوانب المهمة التي يتم تنميتها لدى الطالب الموهوب، 

واستمراريته في جميع مراحل التعليم وعدم كما نؤكد على أهمية تنمية مهارات التفكير 

 اقتصاره على مرحلة معينة.

وفي ظل التطورات الحديثة أصبح توجه اإلدارات التعليمية هو تطوير المناهج وطرق    

التدريس بحيث تتبنى استراتيجيات تعمل على تطوير التفكير لدى الطالب، وتركز على 

الدراسات فاعلية استراتيجيات التفكير في تنمية  تطوير مهارات التفكير العليا، حيث أثبتت

(، كما أوصت دراسة 2004؛ لوري، 2019مهارات التفكير العليا، ومنها )البقمي، 
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(، بالتنويع في مهارات التدريس واستراتيجياته واالبتعاد عن األساليب 2017الحويطي )

 التقليدية في التدريس. 

 مشكلة الدراسة:

تفكير من العوامل التي تسهم في تكوين شخصيات المستقبل يعتبر تنمية مهارات ال

القادرة على مواجهة ما تجلبه العولمة من تغيرات، كما يعتبر التفكير من األسس التي تقوم 

(، ولقد شهدت السنوات 2017عليها جميع الممارسات واألنشطة التربوية )الخطيب، 

ت التفكير بأنواعه المختلفة من خالل تطوير األخيرة اهتماماً متزايداً بتنمية مهارات ومستويا

أساليب التدريس، حيث إن التركيز على طرق التدريس التقليدية ال يساعد على تنمية مهارات 

(. كما أن الهدف األساسي للتعليم هو تعليم الطالب 2019التفكير )عبدالقادر والبرعمي، 

 ,Nuhoglu & Akgül)كالت كيفية التفكير وتمكينهم من أن يصبحوا أفضل في حل المش

ً للطالب لمواجهة تحديات الثورة (2019 ، وتعد القدرة على التفكير اإلبداعي أمراً ضروريا

، أنه إذا وفرنا Coleman (2016)، تشير دراسة (Kardoyo et al., 2020)الصناعية 

قوة بيئة تغذي احتياجات الطالب الفكرية والعاطفية فإنه باإلمكان التعرف على نقاط ال

والضعف لديهم وبالتالي يمكن تصميم التعليم الذي يتناسب معهم. وهذا يؤدي بدوره لجعل 

 (Wetchasit et al., 2020)الطالب مستعدين للتعلم مدى الحياة 

وقد ظهرت في اآلونة األخيرة الكثير من النداءات التربوية التي تطالب بتحسين التدريس 

د االستراتيجيات أحد الطرق المؤثرة في فاعلية وتطويره في ضوء نظريات التعلم، وتع

التعليم، وتسهم بدور فاعل في تنمية مهارات التفكير لدى الطالب، لذا أصبح من المهم 

(. وتشير 2015التركيز على آليات تمتاز بالفاعلية في تنمية مهارات التفكير )مجاهد، 

رات التفكير اإلبداعي، ومنها الدراسات أن استراتيجية حل المشكالت تساعد في اكتساب مها

؛ العجمي، 2017؛ الحايك والشديفات، 2019على سبيل المثال )عبدالقادر والبرعمي، 

 (.2011؛ البريقي والعدوان، 2014؛ الزعبي، 2015؛ مجاهد، 2017

كما أن استراتيجية حل المشكالت من طرق التدريس التي أثبتت فاعليتها في تطوير مهارات 

أن  Tambunan (2019)عي مقارنة بالطرق األخرى، حيث أشارت دراسة التفكير اإلبدا

التعلم من خالل استراتيجية حل المشكالت كان أكثر فاعلية من النهج العلمي على قدرات 

ً أشارت دراسة  أن استخدام استراتيجية  Toheri et al. (2020)الطالب اإلبداعية. أيضا

ات التفكير اإلبداعي من استخدام التعلم السياقي. حل المشكالت أكثر فاعلية في تحسين مهار

ومع ذلك يجب أن يكون هناك تحسين في جوانب استراتيجيات التعلم وخاصة استراتيجيات 

 .(Surur et al., 2020)التعلم المتمحورة حول الطالب في بناء واكتساب المعرفة 

ولكن في ظل التحوالت التي طرأت على الميدان التربوي أخيراً، أصبح التعليم عن بعد 

ضرورة حتمية، ويعتمد عليها التعليم بشكل واسع، لذلك البد من التعايش مع تلك المتغيرات 

الجديدة، ومن هنا أصبح من الضروري إعادة النظر في فاعلية االستراتيجيات وفق أنظمة 
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لذلك سنقوم في هذه الدراسة بالتعرف على فاعلية برنامج تدريبي عن بعد التعليم عن بعد، 

قائم على استراتيجية حل المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين في 

 مدينة الجبيل الصناعية.

 أسئلة الدراسة:

التفكير  هل يوجد أثر لبرنامج تدريبي عن بعد وفق استراتيجية حل المشكالت على تنمية -

 اإلبداعي للطالب الموهوبين؟

هل يوجد اختالف في أثر البرنامج التدريبي عن بعد وفق استراتيجية حل المشكالت  -

على التفكير اإلبداعي للطالب الموهوبين وفقاً لمتغير الصف الدراسي )أول ثانوي، ثاني 

 ثانوي، ثالث ثانوي(؟

 

 فروض الدراسة:

متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين  -

 والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في التطبيق  -

ثانوي، ثاني ثانوي، البعدي الختبار التفكير اإلبداعي يعزى لمتغير الصف الدراسي )أول 

 ثالث ثانوي(.

 أهداف الدراسة:

 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين. -

 التحقق من فاعلية استراتيجية حل المشكالت أثناء التدريب عليها عن بعد. -

 إثراء أدبيات رعاية الموهوبين باالستراتيجيات الفعالة لتنمية التفكير. -

 أهمية الدراسة:

عصر التقدم والتكنولوجيا واالنفجار المعرفي الهائل، أصبح من الضروري أن يمتلك في    

الطالب استراتيجيات للتفكير تساعدهم على مواكبة هذا التغير السريع، فالتغيرات الجديدة 

تخلق معها مشكالت تتطلب من المجتمع التصدي لها والعمل على حلها، وتعتبر استراتيجية 

طرق التي يمكن من خاللها التصدي لتلك المشكالت، كما أن الطالب حل المشكالت أحد ال

الموهوبين يحتاجون إلى رعاية لصقل القدرات التي لديهم، لذلك يعتبر التدريب على 

استراتيجية حل المشكالت أحد الخدمات التي يمكن من خاللها رعاية الطالب الموهوبين، 

ً يعتبر التدريب عن بعد أحد الحلول الت ي ال غنى عنها في الوقت الحالي، والتي يمكن أيضا

من خالله تقديم الخدمات والرعاية للطالب الموهوبين، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة 

للتحقق من فاعلية برنامج تدريبي عن بعد قائم على استراتيجية حل المشكالت على تنمية 

 التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين.
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 سة:مصطلحات الدرا

"هي مهارة تستخدم لتحديد وتحليل المشكلة، ووضع الطرق  استراتيجية حل المشكالت:

المناسبة لحلها، والتدريب على مواجهة المواقف المعقدة، وتقييم الحلول التي يتم التوصل 

 (.82، 2020إليها، واستخدامها في مواقف أخرى مختلفة" )إبراهيم، 

بأنها مجموعة من العمليات العقلية المنظمة التي  ئياً:وتعرف استراتيجية حل المشكالت إجرا

 يقوم بها الطالب لمواجهة موقف معقد، حتى يتم التوصل إلى الحل األمثل.

"هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو  التفكير اإلبداعي:

 (.76 ،2010التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً" )جروان، 

بأنه القدرة على توليد أفكار تتميز بالطالقة والمرونة  ويعرف التفكير اإلبداعي إجرائياً:

 واألصالة واإلفاضة والحساسية للمشكالت. 

عملية تم تنظيمها وتخطيطها هدفها تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لحل البرنامج التدريبي: 

ل التدريب بطريقة صحيحة باالعتماد على المشكالت عند الطلبة الموهوبين، وذلك من خال

 (.2020مجموعة من األساليب والمداخل الصحيحة لذلك )السبيعي، 

بأن البرنامج التدريبي هو ذلك العمل المصمم والمعد بطريقة ويعرفه الباحثان اجرائياً: 

ية عملية صحيحة محكمة ويقدم لطالب المرحلة الثانوية الموهوبين في مدارس الهيئة الملك

 .بالجبيل وقائم على استراتيجية حل المشكالت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

 محددات الدراسة:

 الحدود البشرية: الطالب الموهوبين المجتازين لمقياس موهبة.

 الحدود المكانية: المدارس الثانوية بالهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية.

 ه.1442البحث في الفصل الدراسي األول لعام الحدود الزمانية: تم إجراء 

 اإلطار النظري 

 مكونات التفكير اإلبداعي:

هناك مجموعة من المكونات للتفكير اإلبداعي والتي يمكن أن تظهر لدى المبدع في سلوكه، 

 ( وهي كالتالي:2017وقد وردت هذه المكونات لدى الخطيب )

 أوالً: الطالقة

ر قدر ممكن من األفكار في موضوع معين. وللطالقة عدة صور وتعني القدرة على إنتاج أكب

 منها:

أ.طالقة األشكال: حيث يتم إعطاء المفحوص أشكال متشابهة مثل صورة أو دائرة، ثم يطلب 

 منه التعديل عليها للخروج بأشكال متعددة ومختلفة.

معينة، كأن تبدأ ب. الطالقة اللفظية: أي القدرة على توليد مجموعة من الكلمات وفق شروط 

تلك الكلمات بحرف معين أو تنتهي بحرف معين، ومن أمثلتها: اكتب أكبر عدد ممكن من 

 الكلمات التي تبدأ بحرف )ث( وتكون مكونة من ثالثة أحرف؟
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ج. طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية: أي القدرة على توليد مجموعة من األفكار ذات العالقة 

روط معينة، ومن أمثلتها: أذكر جميع النتائج المترتبة على ارتفاع بموضوع معين، ووفقاً لش

 أسعار البترول؟

 ثانياً: المرونة

وتعني القدرة على تغيير اتجاه التفكير وفقاً للموقف، وتوليد أفكار متنوعة وغير متوقعة. ومن 

 أمثلتها: اكتب مقاالً قصيراً ال يحتوي على أي فعل ماض.

 ثالثاً: األصالة

درة على توليد أفكار جديدة وغير مألوفة بالنسبة للمجموعة التي ينتمي إليها، أي أفكار أي الق

 غير شائعة لدى زمالءه في المدرسة أو لدى األفراد في عمره الزمني.

 رابعاً: اإلفاضة/ التوسع

وتعني القدرة على إضافة تفاصيل جديدة لفكرة معينة، أو تقديم بعض اإلضافات في حل 

ن أجل تطويره. ومن أمثلتها: اكتب قصة، ثم أضف إليها التفاصيل المناسبة لتكون مشكلة ما م

 أكثر إثارة؟

 خامساً: الحساسية للمشكالت

أي القدرة على اكتشاف النقص في المعلومات، أو اإلحساس بوجود مشكلة تحتاج إلى حل 

 وطرح التساؤالت حولها.

 أساليب تنمية مهارات التفكير:
ارات التفكير في أحد مسارين، إما ضمن المنهج المدرسي أو خارج المنهج يمكن تنمية مه   

المدرسي، فتعليم التفكير ضمن المنهج يكون بالتركيز على مهارة تفكير في أنشطة وتدريبات 

وحدة تدريسية معينة، وبالتالي يكتسب الطالب مهارة التفكير من خالل دمجها في محتوى 

لثاني هو تعليم التفكير خارج المنهج الدراسي، حيث يتم تنفيذ المقرر الدراسي. أما المسار ا

البرنامج بشكل مباشر بحيث تكون له خصوصيته ومستقل عن المنهج الدراسي )السرور، 

2014.) 

 مكونات برنامج مهارات التفكير:

عند وضع برنامج لتنمية مهارات التفكير هناك عدة مكونات تجعل منه برنامجاً متوازناً، وقد 

 ( وهي:2011ردت تلك المكونات في كوالنجيلو وديفيز )و

 محتوى مختار اختياراً دقيقاً ومتميزاً. -

 تعليمات تتعلق بمهارات التفكير. -

 مهمات تتسم بالتحدي، وتتطلب تطبيقاً وتفكيراً متأنياً في مهارات التفكير. -

 ات.تعويد أو ترويض ميول محددة على التفكير بناًء على تلك المهمات والمهار -
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 استراتيجية حل المشكالت:

لقد اهتم أوسبورن بضرورة تعلم كيفية استخدام الخيال وقدم مجموعة من األساليب التي 

أن المشكلة قد  تساعد على ذلك، ثم طور طرقاً للعثور على المشكلة وحلها، ويذكر أوسبورن

ال تكون واضحة تماماً في البداية وبالتالي يظهر الخلط، ويحدث عدم الرضا لدى الفرد الذي 

 يحاول حل تلك المشكلة، لذلك وضع أوسبورن خمس خطوات لحل المشكلة ابتكارياً وهي:

 Problem Findingالعثور على لمشكلة  -

 Facts Findingالعثور على الحقائق  -

 Idea Findingكرة العثور على الف -

 Solution Findingالعثور على الحل  -

 (.1999)سليمان،  Acceptance Findingتقبل النتيجة  -

 الدراسات السابقة

(، هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية استراتيجية حل 2011والعدوان ) دراسة البريقي

المشكالت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية لدى 

 86طلبة الصف الرابع األساسي، حيث اعتمدت المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 

 42طالباً وطالبة، والمجموعة الضابطة بلغت  44بية بلغت طالباً وطالبة، المجموعة التجري

ً وطالبة، وكانت أداة الدراسة اختبار تورانس الشكلي )ب(، حيث طبق على  طالبا

المجموعتين قبل البرنامج وبعده، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

ستراتيجية حل المشكالت في ( لدى طلبة الصف الرابع األساسي تعزى ال0.05مستوى )

جميع مهارات التفكير اإلبداعي، ولصالح المجموعة لتجريبية، في حين لم توجد فروق ذات 

 داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والتفاعل بين طريقة التدريس والجنس.

(، هدفت إلى تقصي أثر استراتيجية قائمة على حل المشكالت في 2014أما دراسة الزعبي )

مهارات التفكير اإلبداعي الرياضي لدى طلبة معلم صف في جامعة اليرموك، حيث  تنمية

طالباً وطالبة وزعوا على مجموعتين  98اعتمدت المنهج شبه التجريبي، وتكونت العينة من 

طالباً، وكانت األداة عبارة عن اختبار للتفكير اإلبداعي  50طالباً، وضابطة  48تجريبية 

ً في  الرياضي، حيث طبق على المجموعتين قبل البرنامج وبعده، وقد أظهرت النتائج تحسنا

مهارات التفكير اإلبداعي الرياضي )الطالقة، والمرونة، واألصالة( لدى المجموعة 

ً بين المجموعتين في مهارات  ً دالة إحصائيا التجريبية، كما أظهرت النتائج وجود فروقا

ية لالختبار لصالح المجموعة التجريبية، الطالقة والمرونة واألصالة وفي الدرجة الكل

وأوصت الدراسة باستخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي في مختلف 

 المراحل الدراسية.

(، هدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية مقترحة 2015أما دراسة مجاهد )

اإلبداعي للمشكالت ومفهوم الذات األكاديمي قائمة على نظرية تريز في تنمية مهارات الحل 
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طالب، تم  70في مادة التاريخ لدى طالب الصف األول الثانوي، وتكونت عينة الدراسة من 

طالب،  35طالب، والمجموعة الضابطة  35تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة التجريبية 

اإلبداعي للمشكالت ومقياس  وتم تطبيق أدوات البحث قبلياً وبعدياً وهي اختبار مهارات الحل

ً بين متوسطي درجات طالب  مفهوم الذات، وأسفرت النتائج عن وجود فرق دال إحصائيا

المجموعتين في اختبار مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت ومقياس مفهوم الذات لصالح 

 طالب المجموعة التجريبية.

دور استراتيجية حل  (، هدفت إلى التعرف على2017أما دراسة الحايك والشديفات )

المشكالت في تدريس مناهج كرة القدم، وكرة السلة، على مستوى التفكير الناقد والتفكير 

معلم ومعلمة، وأظهرت  124اإلبداعي لدى الطلبة في األردن، وتكونت عينة الدراسة من 

ة نظر النتائج وجود مستوى مرتفع من التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجه

معلميهم، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير الناقد 

والتفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلميهم وفق متغير المرحلة والمدرسة 

 والجنس.

(، هدفت على الوقوف على فاعلية استراتيجيتي االستقصاء 2017أما دراسة العجمي ) 

حل المشكالت في تحصيل مقرر الثقافة اإلسالمية وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي، الموجه و

طالب،  60ولتحقيق هذا الهدف استخدمت المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 

طالب،  20طالب، والمجموعة التجريبية الثانية بلغت  20المجموعة التجريبية األولى بلغت 

طالب، أما األداة المستخدمة لهذا الهدف هي مقياس التفكير  20لغت والمجموعة الضابطة ب

اإلبداعي، حيث طبق على المجموعات الثالث قبل البرنامج وبعده، وأظهرت النتائج المتعلقة 

ً بين متوسطي درجات الطالب الذين درسوا مقرر  بهذا الهدف وجود فروق دالة إحصائيا

الت في مهارات التفكير اإلبداعي البعدي لصالح الثقافة اإلسالمية باستخدام حل المشك

 المجموعات التجريبية.

(، هدفت إلى التحقق من فعالية استراتيجية حل 2019أما دراسة عبدالقادر والبرعمي )

المشكالت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضيات لدى هؤالء الطلبة، 

ً وطالبة، المجموعة  57وتكونت العينة من  حيث اعتمدت المنهج شبه التجريبي، طالبا

طالباً وطالبة،  28طالباً وطالبة، والمجموعة الضابطة تكونت من  29التجريبية تكونت من 

وكانت أداتي الدراسة عبارة عن اختبار التفكير اإلبداعي، ومقياس االتجاه نحو الرياضيات، 

صلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة حيث تم تطبيق األداتين قبل البرنامج وبعده، وتو

( بين متوسطي درجات المجموعتين لكل من األداتين لصالح 0.01إحصائية عند مستوى )

المجموعة التجريبية، كما توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

عدي، وأوصت ( بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية لصالح التطبيق الب0.01)

 الدراسة بتوفير بيئة صالح لإلبداع.
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هدفت إلى اكتشاف طريقة التدريس األكثر فاعلية، حيث  Tambunan (2019)أما دراسة 

تمت المقارنة بين استراتيجية حل المشكالت والنهج العلمي، واعتمدت الدراسة على المنهج 

، أما المجموعة 138بية شبه التجريبي، حيث بلغ عدد المشاركين في المجموعة التجري

من طالب الصف العاشر، وأظهرت النتائج أن التعلم من خالل استراتيجية  139الضابطة 

حل المشكالت كان أكثر فاعلية من النهج العلمي على قدرات الطالب الرياضية في االتصال 

 واإلبداع وحل المشكالت والتفكير الرياضي.

ت إلى فهم العالقة بين مستوى اإلبداع هدف Nuhoglu & Akgül (2019)أما دراسة 

ومهارات حل المشكالت اإلبداعية لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة االبتدائية، واعتمدت 

 10و 7طالباً تراوحت أعمارهم بين  20الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتكونت العينة من 

ب في اختبار اإلبداع سنوات، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين درجات الطال

 الحضري ومهارات حل المشكالت اإلبداعية.

هدفت إلى تحديد نموذج التعلم المناسب لتنمية مهارات  Toheri et al. (2020)أما دراسة 

التفكير أثناء تعلم الرياضيات، واعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وبلغ حجم العينة 

طالباً، حيث استخدمت الدراسة عينات من ثالث صفوف من الصف الثامن، وتم  111

موعة الثانية تم تدريسها باستخدام تدريس المجموعة األولى باستخدام حل المشكالت، أم المج

التعلم السياقي، وكانت المجموعة الثالثة هي الضابطة، واستخدمت الدراسة أداتين وهما 

مقياس التفكير النقدي ومقياس التفكير اإلبداعي، وأظهرت النتائج أن استخدام التعلم السياقي 

حل المشكالت، كما أظهرت  أكثر فاعلية في تحسين مهارات التفكير النقدي من استراتيجية

النتائج أن استخدام استراتيجية حل المشكالت أكثر فاعلية في تحسين مهارات التفكير 

 اإلبداعي من استخدام التعلم السياقي.

هدفت إلى فحص تنفيذ التعلم القائم على حل  .Kardoyo et al. (2020)أما دراسة 

ى تحسين مهارات التفكير النقدي المشكالت في دورات نظم معلومات إدارة التعلم عل

واإلبداعي لدى الطالب، اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج أن 

تطبيق طريقة التعلم القائم على حل المشكالت يؤدي إلى تحسين مهارات التفكير النقدي 

 واإلبداعي لدى الطالب.

 التعليق على الدراسات السابقة:

السابقة في أداة قياس التفكير اإلبداعي، فمثالً دراسة البريقي والعدوان تنوعت الدراسات 

( استخدمت مقياس تورانس الشكلي )ب( للتفكير اإلبداعي، أما دراسة الزعبي 2011)

( استخدمت اختبار للتفكير اإلبداعي من 2019( ودراسة عبدالقادر والبرعمي )2014)

( استخدمت استبانة لقياس مستوى 2017ات )إعداد الباحث، أما دراسة الحايك والشديف

التفكير اإلبداعي للطالب من وجهة نظر معلميهم، أما الدراسة الحالية فإنها تتفق مع دراسة 

 ( في استخدام مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي.2011البريقي والعدوان )
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 & Nuhoglu) كما نالحظ بأن أغلب الدراسات السابقة استخدمت المنهج شبه التجريبي مثل

Akgül, 2019; Tambunan, 2019; Toheri et al., 2020; Kardoyo et al., 

؛ 2014؛ الزعبي، 2015؛ مجاهد، 2017؛ العجمي، 2019عبدالقادر والبرعمي،  2020

( استخدمت المنهج 2017(، أما دراسة الحايك والشديفات )2011البريقي والعدوان، 

م استخدام المنهج شبه التجريبي ولكن عن طريق التعليم الوصفي، أما في الدراسة الحالية ت

 عن بعد.

ً نالحظ أن جميع الدراسات السابقة تؤكد على فاعلية استراتيجية حل المشكالت في  أيضا

 Nuhoglu & Akgül, 2019; Tambunan, 2019; Toheri)تحسين التفكير اإلبداعي 

et al., 2020; Kardoyo et al., 2020 ؛ الحايك 2019برعمي، عبدالقادر وال

؛ البريقي والعدوان، 2014؛ الزعبي، 2015؛ مجاهد، 2017؛ العجمي، 2017والشديفات، 

( ولكن هذه الدراسات نفذت تجاربها عن طريق حضور العينات في مقر التجربة، 2011

حيث يوجد تفاعل مباشر بين المشاركين في التجربة. وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات 

بقة في كونها تعمل على تنفيذ التجربة افتراضياً عن طريق التعليم عن بعد، وذلك للتأكد السا

من فاعلية استراتيجية حل المشكالت وفق التعليم عن بعد على التفكير اإلبداعي للطالب 

 الموهوبين.

 الطريقة واإلجراءات

 إجراءات الدراسة:

 شكالت والتفكير اإلبداعي.االطالع على األدب التربوي حول استراتيجية حل الم -1

التأكد من مدى مناسبة مقياس التفكير اإلبداعي للفئة المستهدفة )الطالب الموهوبين  -2

 بالمرحلة الثانوية(.

تطبيق مقياس التفكير اإلبداعي على العينة قبل تنفيذ البرنامج التدريبي للتأكد من تكافؤ  -3

 المجموعتين التجريبية والضابطة.

 دريبي باستخدام استراتيجية حل المشكالت.تنفيذ البرنامج الت -4

 تطبيق مقياس التفكير اإلبداعي على العينة بعد تنفيذ البرنامج التدريبي. -5

 تحليل البيانات إحصائياً. -6

 استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها وكتابة التوصيات. -7

 منهج الدراسة:

اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي لمناسبته لهذه الدراسة، ويعتبر هذا المنهج من أساليب 

البحث العلمي الذي يعتمد على إدخال تغييراً مقصوداً على واقع ما أو ظاهرة ما ليدرس ما 

 (. 2011؛ أبوعالم، 1416يحدثه هذا التغير من آثار )عدس وآخرون، 

م ذو المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث سيتم اختبار وتعتمد هذه الدراسة على التصمي

المجموعتين على مقياس التفكير اإلبداعي قبل البدء بالتجربة، وبعد ذلك سيتم تنفيذ البرنامج 
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التدريبي عن بعد القائم على استراتيجية حل المشكالت على المجموعة التجريبية، وفي نهابة 

اإلبداعي على المجموعتين التجريبية والضابطة لمعرفة  البرنامج سيتم تطبيق مقياس التفكير

 أثر البرنامج.

 متغيرات الدراسة: 

 المتغير المستقل: استراتيجية حل المشكالت 

 المتغير التابع: مهارات التفكير اإلبداعي 

 مجتمع وعينة الدراسة:
الصناعية، وتم المجتمع هم الطالب الموهوبين المجتازين لمقياس موهبة في مدينة الجبيل 

اختيار العينة بطريقة قصدية طبقية من أحد المدراس الثانوية بالهيئة الملكية بالجبيل، حيث تم 

 40اختيار الطالب من الصف األول والثاني والثالث ثانوي، وتكونت عينة الدراسة من 

 طالب.

 (: توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الصف الدراسي.1جدول )

 دالعد المتغيرات

 

 الصف الدراسي

 12 أول ثانوي

 16 ثاني ثانوي

 12 ثالث ثانوي

( أن عدد العينة من الصف األول والثاني ثانوي متساوياً، حيث بلغ 1يتضح من الجدول رقم )

طالباً، أما عدد العينة من الصف الثالث ثانوي فقد كان هو األكثر، حيث بلغ  12عدد كل منهم 

 طالباً. 16

العينة على مجموعتين متساويتين بشكل عشوائي، المجموعة كما تم توزيع 

طالباً، وتم التأكد من تكافؤ المجموعتين  20طالباً، والمجموعة الضابطة  20التجريبية 

التجريبية والضابطة قبل تنفيذ البرنامج باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، حيث تم 

بين متوسط المجموعتين التجريبية والضابطة اختبار الفرض الصفري القائل )ال يوجد فرق 

 في القياس القبلي(، كما بالجدول التالي.
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( للتأكد من التكافؤ بين 2جدول )

 المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تنفيذ البرنامج.

مهارات 

التفكير 

 اإلبداعي

المتوسط  المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات  قيمة )ت(

 الحرية

 الداللة

 0.19 38 1.33- 0.76 3.45 الضابطة الطالقة

 0.89 3.80 التجريبية

 0.14 38 1.50 0.81 3.65 الضابطة األصالة

 0.66 3.30 التجريبية

 0.35 38 0.96 0.95 3.80 الضابطة المرونة

 0.69 3.55 التجريبية

 1.00 38 0.00 0.72 3.75 الضابطة اإلفاضة

 0.79 3.75 التجريبية

الدرجة 

 الكلية

 0.70 38 0.39 1.73 14.65 الضابطة

 1.54 14.45 التجريبية

ً بين متوسطات درجات طالب 2يتضح من الجدول ) ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

القياس القبلي في جميع المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 

مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، األصالة، المرونة، اإلفاضة(، واالختبار ككل، مما يعني 

أن المجموعتين متكافئتين، حيث بلغت قيمة )ت( لمهارات التفكير اإلبداعي األربع على 

على التوالي ( وكان مستوى الداللة للمهارات األربع 0.00، 0.96، 1.50، 1.33-التوالي )

( بمستوى داللة 0.39(، كما بلغت قيمة )ت( للدرجة الكلية )1.00، 0.35، 0.14، 0.19)

ً حيث أنها أكبر من )0.70) (، لذلك فإن القرار هو قبول 0.05( وهي غير دالة إحصائيا

الفرض الصفري، مما يعني تساوي المتوسطات في القياس القبلي بين المجموعتين التجريبية 

 ة.والضابط

 أدوات الدراسة:

 من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام األدوات التالية:

 :)مقياس التفكير اإلبداعي لتورانس الصورة )أ  
من جزأين لفظي وشكلي ويتألف كل منهما على  Torranceتتكون اختبارات تورانس

دراسة حيث يحصل عدة اختبارات فرعية )أ، ب(، وتم اعتماد الصورة )أ( في هذه ال

المفحوص على مجموع درجاته الفرعية على مهارات الطالقة والمرونة واألصالة التي 

 ( 2002يقيسها االختبار. )جروان، 

  :بناء حقيبة استراتيجية حل المشكالت 
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بعد االطالع على األدبيات النظرية ووفق أساليب أوسبورن لحل المشكلة )السليمان، 

تراتيجية حل المشكالت لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لتشمل أربع ( تم بناء حقيبة اس1999

جلسات تدريبية، ومدة الجلسة ساعتين ونصف، وتتناول كل جلسة محور من محاور 

استراتيجيات حل  –أنواع المشكالت  –استراتيجيات حل المشكلة )التعريف بالمشكلة 

اجعة الجلسة السابقة خطوات حل المشكالت(، وتتضمن كل جلسة مر –المشكالت 

وتلخيصها. باستثناء الجلسة األولى )التي بدأت بالتعريف بالبرنامج ومدخل لتعريف التفكير 

اإلبداعي ثم التعريف بالمشكالت( ومناقشة محور الجلسة، وتقديم األنشطة التدريبية المتنوعة 

وقد تم عرض  ومناقشتها، وأخيراً تقديم ملخص الجلسة وإعطاء المتدربين تكليف منزلي،

وتحكيم الحقيبة من قبل أربعة محكمين متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال 

 التدريب على مهارات التفكير اإلبداعي واستراتيجيات حل المشكالت.

 صدق األداة:

تم التحقق من صدق مقياس التفكير اإلبداعي عن طريق استشارة مجموعة من ذوي 

الملك فيصل ووزارة التربية والتعليم، وذلك لمعرفة مدى االختصاص والخبرة في جامعة 

مناسبته للعينة موضع الدراسة وأنه يقيس ما وضع لقياسه، حيث أفادوا بصالحية المقياس 

ً للتطبيق على عينة الدارسة وهم الطالب  للفئة المستهدفة، وبذلك يعتبر المقياس صالحا

 الموهوبين بالمرحلة الثانوية.

ن صدق الحقيبة التدريبية الستراتيجية حل المشكالت عن طريق عرضها كما تم التحقق م

على مشرفين تربويين من ذوي الخبرة واالختصاص، وذلك لمعرفة مدى مناسبة محتوى 

الحقيبة التدريبية للعينة موضع الدراسة، حيث أفادوا بصالحية الحقيبة التدريبية للفئة 

 المستهدفة.

 ثبات األداة:

لثبات لمقياس التفكير اإلبداعي باستخدام معامل )كرونباخ الفا(، وكانت تم حساب معامل ا

 النتائج كما بالجدول التالي:

 ( قيمة معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمقياس التفكير اإلبداعي3جدول )

 ثبات الفاكرونباخ المهارات المقياس

 

 

 مقياس التفكير اإلبداعي

 0.41 الطالقة

 0.71 المرونة

 0.91 األصالة

 0.71 اإلفاضة

 0.73 الدرجة الكلية
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% لكل من 70( أن معامل الثبات لمهارات التفكير اإلبداعي أكثر من 3يتضح من الجدول )

، 0.91، 0.71)المرونة، األصالة، اإلفاضة( حيث بلغت قيم معامل الثبات على التوالي )

% وهي الطالقة حيث بلغت قيمة معامل الثبات لها 70(، ومهارة واحدة أقل من 0.71

(، وبذلك 0.73لثبات لمقياس التفكير اإلبداعي ككل فقد بلغت )(، أما قيمة معامل ا0.41)

 يعتبر المقياس قابل للتطبيق ويتمتع بخصاص سيكومترية مقبولة علمياً.

 المعالجات اإلحصائية:

 تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية لمناسبها الفتراضات العينة ومتغيراتها وهي:

  المعيارية.المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، إليجاد الفروق في التفكير اإلبداعي بين المجموعتين

 التجريبية والضابطة.

  اختبار كروسكال والس، لتوضيح االختالف في التفكير اإلبداعي وفق متغير الصف

 الدراسي )أول وثاني وثالث ثانوي(.

 نتائج الدراسة:

ول الذي ينص على: "يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين النتائج المتعلقة بالفرض األ

متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار 

 التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية".

لإلجابة على الفرض األول، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( 

قلتين، وذلك لمعرفة االختالف في مستوى التفكير اإلبداعي بين المجموعتين لعينتين مست

 التجريبية والضابطة بعد تنفيذ البرنامج.

وقبل استخدام اختبار )ت( تم التحقق من اعتدالية التوزيع للعينتين التجريبية والضابطة، 

ا كانت العينتين ( يبين ذلك. وبخصوص تجانس العينتين فيمكن التجاوز عنها إذ4والجدول )

 (.2014متساويتين )الشافعي، 

( اختبار اعتدالية التوزيع بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 4جدول )

 البعدي.

 المجموعة المقياس

Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnova 

درجات 

 الحرية
 الداللة

درجات 

 الحرية
 الداللة

التفكير 

 االبداعي

 0.145 20 0.068 20 الضابطة

 0.200 20 0.405 20 التجريبية

عدم وجود داللة عند مستوى  Shapiro-Wilk( يتضح من اختبار 4في الجدول )  

، 0.068(، فكانت قيمة الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة على التوالي )0.05)

ً يتضح من اختبار 0.405 (، وهذا يدل على اعتدالية التوزيع في المجموعتين. أيضا
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Kolmogorov-Smirnova ( فكانت قيمة الداللة 0.05عدم وجود داللة عند مستوى ،)

(، وهذا يدل على اعتدالية 0.200، 0.145تين التجريبية والضابطة على التوالي )للمجموع

 التوزيع في المجموعتين. 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لمعرفة االختالف في مستوى 5جدول )

 التفكير اإلبداعي بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تنفيذ البرنامج.

مهارات 

فكير الت

 اإلبداعي

 المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

درجات 

 الحرية
 الداللة

 الطالقة
 0.60 3.45 الضابطة

-10.54 38 0.00 
 1.33 6.90 التجريبية

 األصالة
 0.92 3.70 الضابطة

-10.16 38 0.00 
 1.01 6.80 التجريبية

 المرونة
 0.59 3.85 الضابطة

-14.70 38 0.00 
 0.72 6.90 التجريبية

 اإلفاضة
 0.66 3.70 الضابطة

-6.08 38 0.00 
 1.40 5.80 التجريبية

الدرجة 

 الكلية

 1.22 14.70 الضابطة
-15.93 38 0.00 

 3.05 26.40 التجريبية

( وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طالب المجموعة 5يتضح من الجدول )

التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي في جميع مهارات التفكير 

اإلبداعي )الطالقة، األصالة، المرونة، اإلفاضة(، واالختبار ككل، حيث بلغت قيمة )ت( 

( 6.08-، 14.70-، 10.16-، 10.54-لمهارات التفكير اإلبداعي األربع على التوالي )

-(، كما بلغت قيمة )ت( للدرجة الكلية )0.00لمهارات األربع )وكان مستوى الداللة ل

(، وهي دالة إحصائياً حيث أنها أصغر 0.00ومستوى داللة ) 38(، بدرجات حرية 15.93

(. لذلك فإن القرار هو قبول الفرض القائل بوجود اختالف في مستوى التفكير 0.05من )

د تنفيذ البرنامج لصالح المجموعة اإلبداعي بين المجموعتين التجريبية والضابطة بع

 التجريبية.

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التالية في فاعلية استراتيجية حل المشكالت 

 ;Nuhoglu & Akgül, 2019; Tambunan, 2019)لتحسين مهارات التفكير اإلبداعي 

Toheri et al., 2020; Kardoyo et al., 2020  ،؛ الحايك 2019عبدالقادر والبرعمي

؛ البريقي والعدوان، 2014؛ الزعبي، 2015؛ مجاهد، 2017؛ العجمي، 2017والشديفات، 

( ولكن هذه الدراسات نفذت تجاربها عن طريق حضور العينات في مقر التجربة، 2011
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حيث يوجد تفاعل مباشر بين المشاركين في التجربة. وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات 

ونها تعمل على تنفيذ التجربة افتراضياً عن طريق التعليم عن بعد، وبذلك نكون السابقة في ك

 قد تأكدنا من فاعلية التعليم عن بعد وأنه يعطي نتائج إيجابية.

النتائج المتعلقة بالفرض الثاني الذي ينص على: " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين 

البعدي الختبار التفكير اإلبداعي يعزى متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في التطبيق 

 لمتغير الصف الدراسي )أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي(".

لإلجابة على الفرض الثاني تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات 

الطالب الموهوبين في الصفوف الثالث أول وثاني وثالث ثانوي، كما تم استخدام اختبار 

كروسكال والس( بدالً من اختبار)ف( لتحليل التباين األحادي لعدم اعتدالية التوزيع وفقاً )

لمتغير الصف، واستخدام اختبار )كروسكال والس( لمعرفة إن كان هناك اختالف في أثر 

البرنامج التدريبي عن بعد وفق استراتيجية حل المشكالت على التفكير اإلبداعي للطالب 

 ً  . لمتغير الصف الدراسي الموهوبين وفقا

 ( يوضح عدم اعتدالية التوزيع وفق متغير الصف الدراسي.6جدول )

 المقياس
الصف 

 الدراسي

Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnova 

درجات 

 الحرية
 الداللة

درجات 

 الحرية
 الداللة

التفكير 

 االبداعي

 0.033 12 0.010 12 أول ثانوي

 0.007 16 0.030 16 ثاني ثانوي

ثالث 

 ثانوي
12 0.067 12 0.066 

( 0.05وجود داللة عند مستوى ) Shapiro-Wilk( يتضح من اختبار 6في الجدول ) 

(، 0.030، 0.010للصفين األول والثاني ثانوي، فكانت قيمة الداللة للصفين على التوالي )

 Kolmogorov-Smirnovaوهذا يدل على عدم اعتدالية التوزيع. أيضاً يتضح من اختبار 

( للصفين األول والثاني ثانوي، فكانت قيمة الداللة للصفين 0.05وجود داللة عند مستوى )

(، وهذا يدل على عدم اعتدالية التوزيع. لذلك ال يتم استخدام 0.007، 0.033على التوالي )

 و كروسكال والس.اختبار )ف( لتحليل التباين األحادي، وإنما يتم استخدام االختبار البديل وه
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومتوسط الرتب في اختبار )كروسكال 7جدول )

 والس( لمعرفة االختالف في مستوى التفكير اإلبداعي تبعاً لمتغير الصف الدراسي
مهارات 

التفكير 

 اإلبداعي

الصف 

 الدراسي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

-chiقيمة )

square) 

درجات 

 الحرية
 الداللة

 

 الطالقة

 21.75 2.31 5.41 أول ثانوي

 

0.404 

 

2 

 

0.817 

ثاني 

 ثانوي
4.94 1.88 19.13 

ثالث 

 ثانوي
5.25 2.05 21.08 

 

 األصالة

 19.17 1.91 5.00 أول ثانوي

 

0.582 

 

2 

 

0.747 

ثاني 

 ثانوي
5.13 1.41 19.97 

ثالث 

 ثانوي
5.67 2.31 22.54 

 

 المرونة

 20.92 1.73 5.42 أول ثانوي

 

0.066 

 

2 

 

0.968 

ثاني 

 ثانوي
5.31 1.67 19.94 

ثالث 

 ثانوي
5.42 1.78 20.83 

 

 اإلفاضة

 20.50 1.08 4.58 أول ثانوي

 

1.718 

 

2 

 

0.424 

ثاني 

 ثانوي
4.31 1.01 18.06 

ثالث 

 ثانوي
5.50 2.15 23.75 

 

 الدرجة

 الكلية

 20.08 6.46 20.42 أول ثانوي

 

0.887 

 

2 

 

0.642 

ثاني 

 ثانوي
19.69 5.36 18.91 

ثالث 

 ثانوي
20.55 6.35 23.04 

( عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتب درجات 7يتضح من الجدول )

ً لمتغير الصف الدراسي )أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي( في االختبار  الطالب وفقا

البعدي في جميع مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، األصالة، المرونة، اإلفاضة(، 

( لمهارات التفكير اإلبداعي األربع على chi-squareواالختبار ككل، حيث بلغت قيمة)

( وكان مستوى الداللة للمهارات األربع على 1.718، 0.066، 0.582، 0.404التوالي )

( للدرجة chi-square، (، كما بلغت قيمة )0.424، 0.968، 0.747، 0.817التوالي )
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ً حيث أنها أكير من 0.642( بمستوى داللة )0.887الكلية ) ( وهي غير دالة إحصائيا

(. لذلك فإن القرار هو قبول الفرض الصفري، مما يعني عدم وجود اختالف في أثر 0.05)

المشكالت على التفكير اإلبداعي للطالب  البرنامج التدريبي عن بعد وفق استراتيجية حل

 الموهوبين وفقاً لمتغير الصف الدراسي )أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي(.

( حيث أشارت هذه الدراسة إلى عدم 2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الحايك والشديفات )

الدراسي من وجهة  وجود فروق بين الطلبة في مستوى التفكير اإلبداعي وفقاً لمتغير الصف

نظر معلميهم، وتختلف الدراسة الحالية عنها في تنفيذ التجربة عن بعد، وبذلك نكون قد تأكدنا 

 من عدم وجود فروق في فاعلية البرنامج وفقاً لمتغير الصف الدراسي. 

 النتائج والتوصيات:

ً للبرنامج التدريبي  عن بعد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود أثر دال إحصائيا

القائم على استراتيجية حل المشكالت على تنمية التفكير اإلبداعي للطالب الموهوبين، كما 

ً عدم وجود اختالف في أثر البرنامج التدريبي عن بعد القائم على  أسفرت النتائج أيضا

استراتيجية حل المشكالت على تنمية التفكير اإلبداعي للطالب الموهوبين يعزى لمتغير 

راسي )أول وثاني وثالث ثانوي(. وأوصت الدراسة بالتوسع في استخدام هذا الصف الد

البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية حل المشكالت مع الطالب الموهوبين بشكل عام، 

 لمساهمته الفاعلة في تنمية التفكير اإلبداعي لديهم.
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