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االهــــــــــــــــــــداء

أهدي هذا العمل المتواضع ..
ال ى ى ى ى ىىى ارواح اج ى ى ى ى ىىداد اف ى ى ى ى ىىذاذ ك ى ى ى ى ىىانوا للعل ى ى ى ى ىىم موطنى ى ى ى ى ىا  ..وللحى ى ى ى ى ى س ى ى ى ى ىىندا  ..وللعم ى ى ى ى ىىل مى ى ى ى ى ى

..

جدي الشيخ /محمد بن المر بن محمد الحوسني  ،وجدي الشيخ /عبىدا بىن سىعيد بىن المىر الحوسىني،

رحمهم ا تعالى بواسع رحمته  ،واسكنهم فسيح جناته.

والى والدي ووالدتي العزيزين حفظهم ا  ،وأمد في عمرهم  ،ومتعهم بالصحة والعافية ..
والى سندي وعوني في هذه الحياة أخوتي األعزاء( أحمد ،وعبدا  ،وخالد ،وه ل) وأُسرهم الكريمة...
والى اسرتي الصغيرة  ..زوجتي العزيزة أم سعيد ..
والىىى شىىموي حي ىىاتي ووهجهىىا المض ىىيء الىىذين جعلى ىوا للحيىىاة معن ىىى  ..أبنىىائي ( س ىىعيد ،وال ريىىا ،وعل ىىي،
وعبدالعزيز ،والزهراء) حفظهم ا  ،ووفقهم لما يحبه ويرضاه .......
بكم تحلو الحياة ..
الباحث

ج

شــــكر وتقدير

الحمد

وكفى  ،والص ة والس م على النبي المصطفى  ،خير من علم وخير من تعلم وبعد ..

يطيىىي لىىي وأنىىا أُنهىىي المش ىوار الطويىىل لهىىذا العمىىل المتواضىىع أن أتقىىدم بخىىالص الشىىكر والتقىىدير إلىىى
استاذي الجليل الذي كان لنصحه وارشاده األخوي أكبر األ ر  ،وأشعل في النفس حي البحث  ،ونفض
غبار الكسل ،وشحذ الهمم للعمىل ،الفاضىل الىدكتور /عبىد الفتىاح الخواجىه المشىرى علىى هىذه الرسىالة ،
فجزاه ا عني خير الجزاء.
كما اتقدم بالشكر الجزيل الى أعضاء الهيئة التدريسية واالدارية في مدرسة وادي الحواسنة الذين شرفت
بالعم ىىل معه ىىم  ...وال ىىى ك ىىل م ىىن س ىىاهم وس ىىاعد ف ىىي ه ىىذا العم ىىل م ىىن أحب ىىاء وأص ىىد اء وزمىى ء اح ىىتفظ
باسمائهم في القلي وهم ك ر ،،،
لهم مني كل المحبة والتقدير ..
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إعداد
سالم ين سعيد بن عبدا الحوسني
اشراى الدكتور
عبد الفتاح الخواجه
هد ت هذه الدراسة الى دراسة التفكير االبداعي واالتجىاه نحىو التعلىيم االلكترونىي لىدى الطلبىة المتفىو ين
في مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة شمال الباطنىة ،وتكونىت عينىة الد ارسىة مىن ( )100طالىي
وطالبة من الصفين الحادي عشر وال اني عشر منهم ( )41طالي  ،و( )231طالبة من المتفو ين .
وتضمنت أدوات الدراسة  :مقياس للتفكير اإلبداعي اللفظي  ،ومقياس لإلتجاه نحو التعلىيم اإللكترونىي
وأظهىىرت نتىىائج الد ارسىىة أن مسىىتوى التفكيىىر اإلبىىداعي لىىدى الطلبىىة المتف ىو ين بلغىىت درجىىة متوسىىطة فىىي
االختبار ككل  ،وأن مستوى اإلتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى أفراد العينة بلغت درجة تقدير عالية ،
كذلك اشارت النتائج الى عدم وجود ع ة دالة إحصائيا بين مستويات التفكير اإلبداعي وأبعاد االتجاه
نحىىو التعلىىيم اإللكترونىىي ،وعىىدم وجىىود فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية ىىي التفكيىىر االبىىداعي واالتجىىاه نحىىو
التعل ى ى ى ى ى ىىيم اإللكترون ى ى ى ى ى ىىي تبع ى ى ى ى ى ىىا لمتغي ى ى ى ى ى ىىري الن ى ى ى ى ى ىىوي االجتم ى ى ى ى ى ىىاعي و المى ى ى ى ى ى ىواد االختياري ى ى ى ى ى ىىة للطلب ى ى ى ى ى ىىة.
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حدود الدراسة
مصطلحات الدراسة

المقدمة
نظى ار للتقىىدم والتطىىور الحىىادث فىىي جميىىع جوانىىي الحيىىاة أصىىبحت المدرسىىة اليىىوم مطالبىىة أك ىىر مىىن
السىىاب لبىىذل كىىل جهىىد ممكىىن لتنشىىئة اإلنسىىان العصىىري ،الىىذي لىىه القىىدرة علىىى التفكيىىر السىىليم البنىىاء،
والمت ىىزن نفس ىىياً ،والم ىىزود بالمعرف ىىة والمه ىىارات األساس ىىية ،الت ىىي تمكن ىىه م ىىن تحقيى ى ذات ىىه وتنمي ىىة تفكيى ىره
ومداركه وابداعاته ،ومواكبة الطفرة المعلوماتية والتقدم العلمي الذي يشهده العالم.
وف ىىي تقري ىىر لليونس ىىكو ص ىىدر ف ىىي ع ىىام  2971والمع ىىروى بتقري ىىر( لجن ىىة ادج ىىار ف ىىور) الدولي ىىة
ىداء مىىن
 Learning To Beاوضىىح هىىذا التقريىىر ان العمليىىة التعليميىىة والتعلميىىة فىىي كىىل مراحلهىىا ابتى ً
الم ارحىىل األولىىى وحتىىى مرحلىىة الجامعىىة يجىىي أن تكىىون ذات طىىابع نظىىري وعملىىي وتكنولىىوجي فىىي ذات
الو ت) Four. etal،2971(.
وسىىلطنة عمىىان كغيرهىىا مىىن الىىدول تتجىىه نحىىو تطبي ى التكنولوجيىىا فىىي شىىتى تعام تهىىا ،وبالتىىالي
فانىه البىىد مىىن بنىىاء جيىىل علىى ىىدر كبيىىر مىىن االبىىداي وعلىى إلمىىام واسىىع بجوانىىي التكنولوجيىىا المختلفىىة،
وكذلك يكون على معرفة كافية بالتطورات المتسارعه في هذا المجال والتي ال نبالغ في القول بىان هىذا
التطور يحدث بشكل لحظي .
وانط ا من االهتمام بتطوير اسىتخدام تقنيىة المعلومىات واالتصىاالت فىي طىاي التعلىيم ،امىت
و ازرة التربيىىة والتعلىىيم وبالتعىىاون مىىع هيئىىة تقنيىىة المعلومىىات فىىي السىىلطنة علىىى تنفيىىذ مشىىروي مؤش ىرات
تكنولوجي ىىا المعلوم ىىات واالتص ىىاالت ف ىىي ط ىىاي التعل ىىيم وال ىىذي ك ىىان م ىىن ض ىىمن أهداف ىىه  :تك ىىوين اع ىىدة
أساسىىية عىىن أهىىم التقنيىىات ،والتعىىرى علىىى وا ىىع انتشىىار وتوظيىىى التقنيىىات الحدي ىىة فىىي طىىاي التعلىىيم
بالسىىلطنة ،وكىىذلك ايضىىا انتىىاج تقىىارير تسىىاعد فىىي اتخىىاذ القى اررات واعىىداد الخطىىط والبىرامج لبنىىاء القىىدرات

2

الوطنية المبدعىة ،وكىذك تزويىد المؤسسىات الحكوميىة والخاصىة المعنيىة والمنظمىات العالميىة بالمؤشىرات
التي تحتاجها في هذا المجال.
ولقد كانت فلسفة التربية والتعليم في السلطنة حريصىة علىى اكتسىاي الطلبىة والطالبىات المهىارات
العلميىىة واللغويىىة والقىىدرات العقليىىة االبداعيىىة بشىىكل يجعلهىىم ىىادرين علىىى التفاعىىل مىىع مىىا يعترضىىهم مىىن
مشك ت نفسية وظواهر طبيعية من خ ل استخدام اسلوي علمي ال يخلو من اإلبداي  ،حيث حرصت
و ازرة التربيىىة والتعلىىيم والتىىي هىىي تعتبىىر مسىىؤولة عىىن الىىن ء وتربيتىىه ،حرصىىت علىىى وضىىع المسىىتجدات
التربوي ىىة والعلمي ىىة المختلف ىىة الت ىىي تص ىىي ف ىىي مص ىىلحة العملي ىىة التربوي ىىة بمختل ىىى جوانبه ىىا عل ىىى ائم ىىة
أولوياتها من أجل الر ي بمخرجاتها( .المعولي والهاشمي)2999،
وألن التفكيىىر االبىىداعي يعتبىىر عمليىىة معرفيىىة تىىؤدي إلىىى إنتىىاج جيىىد يتصىىى بعىىدد مىىن المه ىىارات
كالمرونىىة واالصىىالة والط ىىة ،فهىىو بىىذلك لىىيس نتاج ىاً تلقائيىىا وال يحىىدث بعشىىوائية بىىل هىىو نتيجىىة لجهىىود
عقلية خ ة يتم بذلها من بل الشخص المتعلم(العتىوم ،)1020،فقىد حظىي التفكيىر اإلبىداعي باهتمىام
كبير وبدعم مستمر من بل المؤسسات المختلفة وذلك أل ره البالغ فىي تقىدم المجتمعىات وتطورهىا ،فمىن
المعلوم ان التقدم المعرفي والعلمي ،واإلختراعات واإلكتشافات في جميع المجاالت مىاهي إال نتىاج فكىر
المبىىدعين ،كمىىا أن تخلىىيص الفىىرد وتحري ىره مىىن النمىىاذج التقليديىىة فىىي التفكيىىر واكسىىابه مهىىارات و ىىدرات
تمكنه من استخدام البدائل وطرح حلول جديدة للمشك ت التي تواجهه ،مما يجعله يسهم وبصىورة فعالىة
وجدية في مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم من حوله(العمرية)1001 ،
ويعتب ىىر الب ىىاح ون أن العل ىىم والتقني ىىة والعم ىىل واإلنتاجي ىىة عب ىىارة ع ىىن مكون ىىات وبن ىىى ب ىىارزة ف ىىي أي
مجتمىىع وخاصىىة مىىن المنظىىور التربىىوي واال تصىىادي  ،وهىىذا بالضىىرورة ال يعنىىي االهتمىىام فقىىط بتىىوفير
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المبىىاني واألشىىياء الماديىىة التىىي تحتاجهىىا تلىىك المكونىىات فحسىىي ،وانمىىا يتعىىداها الىىى التصىىورات الفكريىىة
واالبداعية والنفسية والقيم واالتجاهات والعادات السلوكية المختلفة ألفراد ذلك المجتمع(.القاسم)1002،
ويىىرى المهتمىون بالتربيىىة إن اسىىتخدام التكنولوجيىىا وخاصىىة الحاسىىوي سىىيكون لىىه ا ىىر كبيىىر فىىي
إحىىداث التغيىىر المطلىىوي فىىي المنظومىىة التربويىىة حيىىث أن إدخىىال مىىادة الحاسىىوي فىىي التعلىىيم سىىيؤدي
بالضىرورة الىى احىداث نقلىة كبيىرة ونوعيىة فىي التعلىيم وكىذلك إجىراء مراجعىات شىاملة للسياس ىات التربوي ىة
والتعليميىىة بمىىا فيهى ىا مىىن اسىىاليي اإلبىداي والتف ى ىكير ،واالرشىىاد التىىي يىىتم اسىىتخدامها فىىي كىىل مىىن المىىنهج
المىدرسي والبيئة المدرسية بشتى جوانبها المختلفة( .حسين)1001 ،
ومىىن وجهىىة نظىىر الباحىىث ف ىان التفكيىىر االبىىداعي لىه أهميىىة كبيىرة حيىىث انىىه يعمىىل علىىى تطىىوير
المجتمع ىىات وينقله ىىا بش ىىكل ملم ىىوس م ىىن التقليدي ىىة ال ىىى الحدا ىىة وبالت ىىالي منافس ىىة المجتمع ىىات المتقدم ىىة
بحيث يتم ابراز مواهي افراد المجتمىع وابىداعاتهم ،وعليىه فىان ربىط هىذا النىوي مىن أنىواي التفكيىر بالتقانىة
والتكنولوجيا الحدي ة ،سيعمل على تنمية التفكير االبداعي وصقله خصوصا لفئة المتفو ين.

مشكلة الدراسة :
من أجل مسايرة التقدم العلمي الكبيىر و المتسىاري فىنن التعىرى علىى مسىتوى التفكيىر اإلبىداعي
لىىدى الطلبىىة المتفىىو ين وتىىي يره علىىى اتجاهىىات وميىىول ه ىؤالء الطلبىىة نحىىو التعلىىيم االلكترونىىي ُيسىىاعد فىىي
التنبىىؤ بسىىلوكهم المس ىتقبلي نحىىو هىىذا النىىوي مىىن التعلىىيم ،باإلضىىافة الىىى إمكانيىىة تنميىىة هىىذه االتجاهىىات
وتكوين اتجاهات ايجابية نحوه وكذلك تنمية التفكير اإلبداعي .
لذلك رأى الباحث أنه من الجيد معرفة مستوى التفكير االبداعي للط ي الذين يستخدمون هذا
النوي من التعليم حيث أنهم هم المستهدفون في العملية التعليمية واتجاهاتهم هذه ستؤ ر سلباً أو إيجابا
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عل ىىيهم وعل ىىى زم ئه ىىم ايخى ىرين ،كم ىىا أن معرف ىىة ه ىىذه االتجاه ىىات ومس ىىتويات التفكي ىىر االب ىىداعي ل ىىدى
الط ى ي سيسىىاعد المسىىئولين القىىائمين علىىى التربيىىة والتعلىىيم فىىي البلىىد علىىى فهىىم الوا ىىع وبنىىاء السياسىىة
ال زمىة للحىث علىى اسىىتخدام التعلىيم االلكترونىي وتىوفير البيئىىة التحتيىة لهىذا النىوي مىىن التعلىيم مىن حيىىث
إعداد الكوادر البشرية المدربة وكذلك توفير خطوط و نوات االتصاالت المطلوبة والتي تساعد على نقل
هذا التعليم من مكان إلى آخر.
والباحىىث يعمىىل فىىي الحقىىل الترب ىوي منىىذ سىىنوات طويلىىة و ىىام بتىىدريس جميىىع الصىىفوى مىىن الصىىى
األول وحتىىى الصىىى ال ىىاني عشىىر والحىىظ مىىدى حاجىىة المىىدارس لم ىىل هىىذا النىىوي مىىن التعلىىيم والىىذي كىىان
مفتقىدا فىي السىىنوات الماضىية بىىل تطبيى التعلىىيم األساسىي ولكىىن مىع توجىىه السىلطنة إلىىى تطبيى التعلىىيم
األساسي في العام الدراسي 2999/2991م فنن األمىور بىدأت تتغيىر وزاد االهتمىام بىالتعليم االلكترونىي
بشىىكل كبيىىر جىىداً حتىىى التكىىاد مدرسىىة فىىي السىىلطنة تخلىىو مىىن وجىىود أجهىزة الحاسىىي ايلىىي لىىديها ووجىىود
فنيين وأخصائيين  ،و د تم تطبي التعليم االلكتروني في معظم المناهج الدراسية  ،كذلك الحظ الباحث
مىىدى شىىغى الط ى ي بهىىذا النىىوي مىىن التعلىىيم  ،وفىىي غم ىرة ذلىىك كلىىه رأى الباحىىث أهميىىة التعىىرى علىىى
التفكير االبداعى وع ته باالتجاه نحو التعليم االلكترونى لدى عينة من الطلبة المتفو ين .
ولقد الحظ الباحث ومن خ ل عمله في المدارس انه بعد تطبي وادخال نظام المىواد االختياريىة
فان ذلك ربمىا يىؤ ر فىي مسىتوى التفكيىر االبىداعي لىدى الطى ي نتيجىة لهىذا التشىعيي فىي اختيىار المىواد
الدراسية .
كما أن التعرى على مستويات التفكير االبداعى لدى الط ي واتجاهىاتهم نحىو التعلىيم االلكترونىي
ُيمكىىن أن يشىىكل اعىىدة ينطل ى منهىىا بىىاح ون آخىىرون للكشىىى عىىن مزيىىد مىىن الحقىىائ المتعلقىىة بىىالتعليم
اإللكتروني وع ته بالتفكير االبداعي .
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ويعىىزز الشىىعور بمشىىكلة الد ارسىىة مىىا أشىىارت اليىىه العديىىد مىىن الد ارسىىات حىىول الع ىىة القويىىة بىىين
التفو واإلبداي .وأن التفو واإلبداي يعنيان دائما وجود حياة ممتعة ومميزة مليئة باالبداي تتحق فيها
كل أهداى الفرد والمجتمع  ،وهما بذلك يشك ن معاً متغيرين مهمين لهذه الحياة ،وتنشي بينهمىا ع ىة
وية ومتبادلة ،فتفو اإلنسان وتميزه فىي أي مجىال يسىمح لىه ويدفعىه لمزيىد مىن اإلبىداي ،ومىن جانىي
آخر فنن التفكير اإلبداعي وتقديم إبداي ما وخاصة في دراسة المناهج التعليميىة المختلفىة يىؤدي بالتىالي
إلىىى التفىىو وتحصىىيل نتىىائج كبي ىرة ومسىىتويات مرتفعىىة فىىي الد ارسىىة س ىواء علىىى مسىىتوى الع مىىات التىىي
يحصل عليها المتعلم أوعلى مستوى االستفادة العلمية (حمدي.)1004 ،
وتشير األدبيىات التربويىة والنفسىية إلىى أن التفكيىر اإلبىداعي باالمكىان تىدريي وتعلىيم الطلبىة عليىه،
وكىىذلك تقىىديم البىرامج االرشىىادية النفسىىية لهىىم لرفىىع مسىىتواهم فىىي هىىذا النىىوي مىىن أنىواي التفكيىىر ،لىىذلك فقىىد
وضعت الخطط والبرامج العالمية لتنمية هذا النمط من التفكير وتوفير االمكانىات التىي تنقىل الطلبىة مىن
أساليي التفكير التقليدية الى اساليي جديدة من التفكير (العتوم .)1020،
وبما أن المتفو ون يعتبرون هم الوسيلة األولى للطا ىة البشىرية وهىم مىن أهىم وسىائل التنميىة ،فقىد
ركزت المجتمعات البشرية علىى تحقيى اإلسىتفادة المرجىوة مىن األفىراد وطا ىاتهم المختلفىة ،وعليىه أصىبح
مىىن المهىىم تنميىىة ىىدرات الطلبىىة المتفو ىىون وتعزيىىز مىواهبهم وصىىقلها ،وتقىىديم البىرامج االرشىىادية والنفسىىية
لهىىم مىىن اجىىل صىىقل مىواهبهم والو ىىوى علىىى مشىىاكلهم النفسىىية ،كىىذلك رعايىىة مجىىاالت تميىىزهم ،حيىىث أن
هى ىؤالء الطلب ىىة ل ىىديهم العدي ىىد م ىىن الحاج ىىات النمائي ىىة واإلرش ىىادية الخاص ىىة ،ح ىىالهم ف ىىي ذاك ح ىىال الطلب ىىة
العىاديين وهىذا عكىس المفهىىوم السىاب بىين هىؤالء الطلبىة ال يحتىاجون الىى اهتمىىام وعنايىة خاصىة ألنهىىم
على كفاءة و درة لحل مشاكلهم والتعامل معها(غيث وآخرن.(2009،
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أسئلة الدراسة :
 -2مىىا مسىىتوى التفكيىىر االبىىداعى لىىدى عينىىة مىىن الطلبىىة المتفىىو ين فىىى مرحلىىة التعلىىيم مىىا بعىىد األساسىىي
بمحافظة شمال الباطنة ؟
 -1ما طبيعة االتجاه نحو التعليم االلكترونى لدى عينة من الطلبة المتفو ين في مرحلة التعليم ما بعد
األساسي بمحافظة شمال الباطنة ؟
 -2ه ىىل توج ىىد ع ىىة دال ىىة احص ىىائيا ب ىىين درج ىىات التفكي ىىر اإلب ىىداعي ودرج ىىات االتج ىىاه نح ىىو التعل ىىيم
االلكترونى لدى عينة من الطلبة المتفو ين في مرحلة التعليم ما بعد األساسي بمحافظة شمال الباطنة؟
 -4هل توجد فىرو دالىة احصىائيا بىين التفكيىر اإلبىداعي واالتجىاه نحىو التعلىيم االلكترونىى لىدى الطلبىة
المتفو ين تبعا لمتغير النوي االجتماعى ؟
 -3هل توجد فىرو دالىة احصىائيا بىين التفكيىر اإلبىداعي واالتجىاه نحىو التعلىيم االلكترونىى لىدى الطلبىة
المتفو ين تبعا لمتغير موادهم االختيارية (علمي – أدبي ) ؟

أهمية الدراسة -:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوعات التي تبحث فيها سواء من ناحية دراسة التفكيىر
اإلبداعي والذي ُيعتبىر مىن أهىم وأ ىوى أنىواي التفكيىر التىي تىؤ ر فىي التعلىيم كمىا أن ليىل مىن الد ارسىات
هىىي التىىي تناولىىت د ارسىىة هىىذا الموضىىوي بمتغي ارتىىه الحاليىىة  ،وفىىي حىىدود علىىم الباحىىث مىىن هىىذه الد ارسىىات
على مسىتوى السىلطنة د ارسىة(البىادي )1007 ،بعنىوان " مىدى تضىمن أنشىطة مقىررات ال قافىة اإلسى مية
بالص ىىفين الح ىىادي عش ىىر وال ىىاني عش ىىر لق ىىدرات التفكي ىىر اإلب ىىداعي وم ىىدى اكتس ىىاي الطلب ىىة ل ىىه"ود ارس ىىة
(النيري" )1003 ،مدى استخدام معلمي التربية اإلس مية أساليي تنمية التفكير اإلبداعي في التدريس
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بالحلق ىىة ال اني ىىة م ىىن التعل ىىيم األساس ىىي م ىىن وجه ىىة نظ ىىر المشى ىرفين" ود ارس ىىة (البلوش ىىي  " )1003،أ ىىر
استخدام استراتيجية العصى الذهني في تدريس الجغرافيا على تنميىة التفكيىر اإلبىداعي والتحصىيل لىدى
طالبات الصى العاشر " وعلى مستوى الوطن العربي دراسة (بشير )2919 ،بعنوان "نمىو القىدرة علىى
التفكير الرياضي والتفكير اإلبداعي وع تهما بالتحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة ال انوية في
الىىيمن"  ،ود ارسىىة (أبىىو جىىادو  )1002،بعنىوان " أ ىر برنىىامج تىىدريبي مسىىتند الىىى نظريىىة الحىىل اإلبىىداعي
للمشك ت في تنمية التفكير االبداعي لدى عينة من طلبة الصى العاشر األساسي".
كذلك تكمىن أهميىة هىذه الد ارسىة أيضىاً فىي تناولهىا لموضىوي التعلىيم االلكترونىي واالتجىاه نحىو هىذا
النوي من التعليم والذي ُيعتبر من طر التعليم الحدي ة التىي تسىعى كىل الىدول إلىى تطبيقىه فىي مدارسىها
وتخصص له موازنات ضخمة من حيث توفير المعدات واألجهزة المرتبطة بهىا وأيضىا تىوفير الشىبكات،
وتعمل على تدريي كوادر تربوية تعمل على تسهيل التعامل مع هذا النوي من التعليم.
وهنا ايضا يجي التنويه الىى مىا ذهبىت اليىه االتجاهىات التربويىة الحدي ىة إلىى التركيىز علىى دور
المعلم ،باعتباره أحد ا طاي العملية التعليمية ،وان عليه أن ينوي فىي طىر التىدريس التىي يمسىتخدمها،
وأن يعلم ط به باستخدام أساليي التقصي واالكتشاى واستخدام المختبر ،وأن يقلىل مىن التلقىين والحفىظ
والتعلى ىىيم المباشى ىىر ،أي أن ى ىه باختصى ىىار شى ىىديد يعل ى ىىم ط بى ىىه كيفيى ىىة التفكيى ىىر ال كيفيى ىىة حفى ىىظ المعلوم ى ىىة
(الصانع.)1001،
وعلىىى ذلىىك فىىنن المعلمىىين فىىي حاجىىة ألن تت ىوافر لىىديهم امكانىىات باالضىىافة الىىى خب ىرات منظمىىة
تساعدهم على فهم عمي لعملية التفكير وكيفية تحليلها وكذلك أساليي تنميتها لدى الطلبة (أبو ج لة،
 ،)1001كمىىا ان المعلمىىون كىىذلك مطىىالبون بالعمىىل الجىىاد علىىى إعىىداد جيىىل م قىىى علمي ىاً و ىىادر فكري ىاً
على حل مشك ت العصر والتعامل معها بطريقة ابداعية(مازن.)1007 ،
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واخيى اًر تكمىىن أهميىىة هىىذه الد ارسىىة فىىي أهميىىة الفئىىة التىىي تتناولهىىا هىىذه الد ارسىىة وهىىي فئىىة المتفىىو ين،
فرعايتها وكيفية الحفاظ على تفو ها وتميزها ،وتقديم االرشاد والتوجيىه النفسىي لهىا والتىي يجىي ان يكىون
من االساسيات التي ترتكز عليها العملية التعليمية.

أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة لتحقي األهداى التالية-:
 -2التع ىىرى عل ىىى مس ىىتوى التفكي ىىر االب ىىداعى ل ىىدى الطلب ىىة المتف ىىو ين ف ىىي م ىىدارس التعل ىىيم م ىىا بع ىىد
االساسي في محافظة شمال الباطنة.

 -1التعرى على طبيعة االتجاه نحو التعليم االلكترونى لدى أفراد عينة الدراسة.
 -2التعرى على داللة الع ة بين التفكيىر اإلبىداعي واالتجىاه نحىو التعلىيم االلكترونىى لىدى أفىراد
عينة الدراسة.
 -4التعرى على داللة الفرو

بين التفكير االبداعي و االتجىاه نحىو التعلىيم االلكترونىي لىدى أفىراد

عينة الدراسة تبعا لمتغير النوي االجنماعي.
 -3التعىىرى علىىى داللىىة الفىىرو بىىين التفكيىىر االبىىداعي واالتجىىاه نحىىو التعلىىيم االلكترونىىي لىىدى أفىراد
عينة الدراسة تبعا لمتغير المواد االختيارية (علمي– ادبي).

حدود الدراسة -:
 -2الحدود البشرية  :تحدد هذه الدراسة بالعينة المستخدمة فيها وتتكون من الط ي المتفو ين
من مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحا ظة شمال الباطنة.
 -1الحدود المكانية  -:محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.
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 -2الحدود الزمانية  -:الفصل الدراسي ال اني للعام الدراسي  1021/1023م .
مصطلحات الدراسة :
 التفكير اإلبداعي :يعرى هونج ( (Honig،1002التفكير اإلبىداعي علىى أنىه تفكيىر يتصىى بالتشىعي ويعمىل علىى
استبعاد األفكار القديمة ،واالنتقال الى استخدام روابط جديدة وتوسيع أف المعرفة  ،وادراج أفكار جديدة
وغريب ىىة ومدهش ىىة  ،أي بمعن ىىى آخ ىىر اس ىىتحداث افك ىىار ونى ىواتج جدي ىىدة م ىىن خى ى ل تفاع ىىل ذهن ىىي وزي ىىادة
المسافة الذهنية بين الشخص وما يكتسبه من أساليي وخبرات .
ويعرفىىه (اللقىىاني والجمىىل )2991،بينىىه تلىىك العمليىىة العقليىىة التىىي يمىىر خ لهىىا الطالىىي بم ارحىىل متتاليىىة مىىن أجىىل
إنتىاج أفكىىار وتصىىورات جديىىدة غيىىر موجىودة مىىن بىىل وذلىىك مىىن خى ل تفاعىل الطالىىي مىىع موا ىىى وأحىىداث تعليميىىة
متعمقة في المناهج الدراسية ويتم ذلك في مناخ يسوده األلفة بين جواني هذا المو ى المختلفة.
ويعىىرى الباحىىث التفكيىىر اإلبىىداعي إجرائيىىا بينىىه :الدرجىىة الكليىىة التىىي يحصىىل عليهىىا اف ىراد العينىىة علىىى
مقياس التفكير اإلبداعي اللفظي ،المطور من بل(الحكاك)1002،
 اإلتجاه :عرى فيشبين ( (Fishbein, 1972االتجاه بينه استعداد الفرد نحىو االسىتجابة بشك ىل ىد يكىن ايجابيىاً
أو سلبياً تجىاه موضىوي اجتمىاعي معين .
ويعىىرى حامىىد زه ىران االتجىىاه بينىىه تكىىوين فرض ىي يكىىون وا عىىا بىىين م يىىر واسىىتجابة س ىواء كانىىت هىىذه
االستجابة موجبة أو سالبة نحو أفراد أو موا ى أو موضوعات معينة حيث تعمل هذه االسىتجابة علىى
است ارتها( زهران)2971،
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و ىىد عىىرى احمىىد عىىزت ارجىىح حسىىي (بسىىطوروس )2913 ،االتجىىاه بانىىه هىىو اسىىتعداد مكتسىىي
و ابت باتاً نسبياً يمكن من خ له تحديد شعور الشخص وسلوكه نحو مواضىبع معينىة بحيىث تتضىمن

اصدار حكماًعليها سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض.
ويعىىرى الباحىىث االتجىىاه اجرائيىىا بينىىه :الدرجىىة الكليىىة التىىي يحصىىل عليهىىا اف ىراد العينىىة علىىى مقيىىاس
االتجاه نحو التعليم األلكتروني من أعداد(الل)1009،
 التعليم االلكتروني :عرى بوسمان( (Bosman ,1001التعليم االلكتروني بينه إحىدى طىر التعلىيم التىي تُقىدم الكترونيىاً
م ىىن خى ى ل اس ىىتخدام الحاس ىىوي م ىىن خى ى ل االنترن ىىت ،أو ع ىىن طريى ى وس ىىائط متع ىىددة م ىىل اال ى ىراص
المدمجة ،أو اال راص الر مية أو غيرها من وسائل المختلفة.
ويعرى (عبدالحي )1003،التعليم االلكتروني بينه طريقة تعلىيم مىن خى ل اسىتخدام آليىات حدي ىة فىي
االتصىىال مىىن حاسىىي آلىىي وشىىبكاته ووسىىائط متعىىددة مىىن صىىوت وصىىورة ورسىىومات ومحركىىات بحىىث
ومكتبات ر مية وكذلك بوابات انترنت سواء تم ذلك عن بعد او في الفصول الدراسية.
وتعىىرى (الغ ىراي )1002،التعلىىيم االلكترونىىي بينىىه تعلىىيم يىىتم باسىىتخدام حواسىىيي وبرمجيىىات مسىىاعدة
سواء على الشيكة العنكبوتية او الشبكات المفتوحة اوالشبكات المغلقة.
ويعرى (الساعي )1007،التعليم االلكتروني بينه طريقة من الطر اإلبداعية التي يتم من خ لها
تقىىديم بيئىىة تفاعليىىة يكىىون محورهىىا المىىتعلم  ،ومصىىممة مسىىبقا بشىىكل جيىىد ال يخلىىو مىىن االبىىداي  ،بحيىىث
تكون متاحة ألي فرد  ،وفي أي مكان وزمان ،باستعمال خصائص ومصادر تقنية وحاسوبية.
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ويعرى الباحث التعليم االلكتروني إجرائيا بينىه إحىدى طىر التعلىيم التىي يسىتخدم فيهىا الحاسىوي او
إحدى ملحقاته المختلفة ،من اجل تسهيل العملية التعليمية للمتعلم .
 الطلبىىة المتفىىو ين  :يعىىرى (جىىروان )1001،المتفىىو ين د ارسىىياً بىىينهم تلىىك الفئىىة مىىن الطلبىىة اللىىذينيتميى ىىزون عى ىىن أ ى ىرانهم العى ىىاديين بقى ىىدرات ومهى ىىارات عليى ىىا ،وكى ىىذلك يتمى ىىايزون عى ىىنهم ايضى ىىا فى ىىي ميى ىىولهم
واتجاهىىاتهم ،ويحصىىل الطالىىي المتفىىو –غالبىىا -علىىى تقىىدير أعلىىى فىىي تحصىىيله للم ىواد الد ارسىىية التىىي
يقوم بتعلمها.
ويعىىرى(السىىدحان )1004،التفىىو بانىىه حصىىول الطالىىي علىىى تقىىدير امتيىىاز فىىي التحصىىيل الد ارسىىي
بحيث ان مجموي درجات الفرد تؤهله ألن يكون األفضل بين زم ئه.
اما(زحلو  )2990،فتعرى المتفو ون تحصىي ً بىينهم الطلبىة الىذي يقىع مسىتوى تحصىيلهم فىي الربيىع
االعلى أو هم من ينحرى مقدار تحصيلهم انحرافاً ايجابياً عن المتوسط.
أمىىا (السىىرور )1020،فتىىذكر أن التفىىو يحىدث عنىىدما يكىىون التحصىىيل عىىالي واإلنجىىاز المدرسىىي
مرتفع ،وهناك نوعين من التفو  :التفو التحصيلي العام والتفو التحصيلي الخاص.
ويعىىرى الباحىىث المتفىىو ين اجرائيىىا بىىانهم :الطلبىىة الىىذين يحصىىلون علىىى معىىدل  %10فىىيك ر فىىي
المواد التي يقومون بدراستها .علما بين و ازرة التربية والتعليم في سلطنة غمان تستخدم كلمة (المجيدين)
كمفهوم بديل لمفهوم (المتفو ين)
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

االطار النظري -خصائص التفكير اإلبداعي

أوالً  :التفكير االبداعي

أنواي التقكير التفكير االبداعي والنظريات النفسية مهارات التفكير االبداعيانباً :التعليم اإللكتروني

 )2مميزات التعليم اإللكتروني
)1معو ات التعليم اإللكتروني
)2أنواي التعليم اإللكتروني

ال اً  :التفو الدراسي
مبررات الكشى عن المتفو ين
الدراسات السابقة :

أوال ) دراسات تناولت التفكير اإلبداعي
انيا) دراسات تناولت التعليم اإللكتروني واخرى تناولت الطلبة المتفو ين
ال ا) دراسات تناولت التفكير االبداعي والتعليم االلكتروني معا

 -تعلي على الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 )1اإلطار النظري
مقدمة -:
إن رعاية الموهوبين والمتفو ين من أفراد المجتمع تعتبر مىن االولويىات التىي يجىي علىى المجتمىع
القىادر علىى تنميىة مىوارده البشىرية أن يحىرص عليهىا شىديد الحىرص .حيىث يىتم ذلىك مىن خى ل تىوفير
الفىىرص والجىىو المناسىىبين ل بىىداي ،وبطبيعىىة الحىىال ه ىذا ال يتىيتى إالّ مىىن خ ى ل الكشىىى عىن المبتكىرين
والموهوبين،ورعىىايتهم نفسىىياً ،ورعايىىة االبىىداي واالبتكىىار وتنميتىىه بالتشىىجيع والتعزيىىز وتىىوفير اإلمكانىىات
ال زمىىة مىىن امكانىىات فنيىىة وتقنيىىة التىىي تعمىىل علىىى مسىىاعدة هىؤالء علىىى تنميىىة

ابىىداعاتهم ،وتفكيىىرهم

وصىقل مهىاراتهم  .حيىث انىه يجىي أن ال يقىل االهتمىام بىالموهوبين والمبىدعين والمبتكىرين عىن االهتمىام
سيما في هذا العصر الذي تتسىاري فيىه الىدول وتتنىافس فىي
بفئة اصحاي التخلفات الفكرية والعقلية  ،ال ّ
مجاالت شتى من علوم ومعارى وتقنية متقدمة).حسن(2994،
إن األفكار النظرية للشعوي واألفراد ال يتم ترجمتها الى أعمىال عمليىة خ ىة إال مىن خى ل جسىر
اإلبداي حيث ان هذه االفكىار النظريىة لىيس لهىا يمىة تىذكر اال اذا تىم تحويلهىا الىى اعمىال عمليىة وهىذا
بالطبع مىا يجعىل اإلبىداي يعتبىر مىن ضىروريات العصىر الحىديث وأولوياتىه ،مىن حيىث رعايىة المبىدعين،
وجعل االبداي أيضاً محكاً فعىاالً لقيىاس التفىو حيىث مىن السىهل رؤيىة أعمىال الشىخص المبىدي وتقىديم
التقييم المناسي لها(.بن مانع(2919 ،
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إن نظم التربية والتعليم فىي الىدول العربيىة كىان اإلبىداي فىي التربيىة هىو مىن أهىم اولوياتهىا ،حالهىا
فىي ذلىك حىال الىنظم التربويىة فىي الىدول االخىرى  ،حيىث كىان االبىداي محىل اهتمىام ىادة الىنظم التربويىة
والتربويين  ،وكان دائما هو محور حدي هم في ندواتهم،واجتماعاتهم ومؤتم ارتهم (.مبر)2997 ،
ولكن ماهي االسباي والعوامل التي تدفع المجتمعات الى االهتمام باإلبداي بهذه الدرجىة الكبيىرة ؟
إن ذلىك يرجىىع إلىىى عىىدة عوامىل اهمهىىا مىىايتميز بىىه العصىر الحىىالي مىىن ىىورة علميىة فىىي المعرفىىة وتسىىاري
وتنامي في حاجات الفكر األساسية واإلجتماعية وتحولهىا إلىى حاجىات تقىديم األفكىار االبداعيىة الجديىدة
وغير النمطية ،كذلك من هذه العوامل المستقبل وما يحمل في طياته من احتماالت غيىر منظىورة والتىي
يجي على االفرد أن يواجهها بطريقىة إبداعيىة  ،ويتناولهىا بمرونىة وط ىة ،ويتعامىل معهىا بيصىالة وهىذه
في مجملها تعتبر من المهارات الرئيسية للتفكير االبداعي(.ليلى الصاعدي)1007،
و ىد أعتبىىر )درويى  )2912 ،أن تسىاب الىىدول الكبىىرى المتقدمىة تكنولوجيىاً وصىناعياً هىىو فىىي
حقيقىه االمىىر لىىيس سىىوى مظهىىر مىىن مظىىاهر التحىىدي اإلبىداعي والىىذي يعتبىىر سىىمة اساسىىية مىىن سىىمات
العصر الحديث .
كمىىا انىىه ال أحىىد يسىىتطيع بطبيعىىة الحىىال إنكىىار االسىىهام الكبيىىر فىىي شىىتى المجىىاالت والت ىي يقىىوم
الحاسىىوي بتقىىديمها لحىىل الك يىىر مىىن المشىىاكل التىىي تعتىىرض مجتمعاتنىىا المعاصىرة  ،حيىىث يقىىوم بانجىىاز
العديىىد مىىن الوظىىائى والمهىىام التىىي يصىىعي بدونىىه ان يىىتم انجازهىىا ،لىىذلك اصىىبح الحاسىىوي مىىن االشىىياء
الرئيسىىية والمهم ىىة فىىي قاف ىىة المجتمىىع  ،ولق ىىد ظهىىر ه ىىذا الىىدور الكبي ىىر للحاسىىوي ف ىىي النظىىام التعليم ىىي
واصىىبح مكونىىا مهمىىا مىىن مكونىىات المؤسسىىة التعليميىىة حيىىث يعمىىل الحاسىىوي علىىى تىىوفير بيئىىة صىىفية
متفاعلة بين مختلى اطرافها (.محمد)2991 ،

05

أوالً  -:التفكير االبداعي -:
يعتبىىر التفكيىىر اإلبىىداعي أحىىد المناشىىط العقليىىة التىىي يكىىون هىىدفها البحىىث عىىن حلىىول ،وهىىو تفكيىىر
يتميىىز بالعموميىىة والتعقيىىد ،و ذلىىك لتىىداخل العناصىىر المعرفيىىة واالنفعاليىىة واالخ يىىة والذهنيىىة ىىي هىىذا
الىنمط مىن أنمىاط التفكيىر، ،وهنىاك مصىطلحات ومقىاهيم اخىرى يىتم اسىتخدامها مىن بىل البىاح ين ريبىىة
من مفهوم التفكير اإلبداعي وذلك من الجاني االجرائي م ل :التغكير المنتج والتفكير المتباعد والتفكيىر
الجانبي وغيرها (.جروان)2991 ،
فالمبدعون هم دائما أمل أي أمة كما انهم هم القادرون على النهىوض لىيس بانفسىهم فقىط وانمىا
بمجتمعاتهم إلى أر ى درجات التقدم العلمي والر ي اإلنساني وفىي شىتى المجىاالت المختلغىة (البغىدادي،
)1001
وهىىم كىىذلك ال ىىروة التىىي تعمىىل معظىىم الىىدول علىىى البحىىث عنهىىا واكتشىىافها ،وتفجيىىر طا اتهىىا
واسىت مارها لصىالح تقىدمها فىي العىالم الىذي يكىون الفيصىل فيىه دائمىا العقىل والفكىر ،ودائمىا مىا يكىون
التنىافس بىين الىدول هىو تنىافس بىين عقىول أبنائهىا بهىدى الوصىول إلىى تقىدم علمىي ،وسىب تكنولىوجي
يضىمن لهىا التقىدم والر ىي  ،ومىن ىم فىنن الهىدى األهىم للتربيىة فىي و تنىا المعاصىر هىو تنميىة اإلبىداي
والتفكى ىير بجميىع أنماطىه  .وم ىن هى ىنا كىان دور المدرس ىة دور كبيىر فىي إعىداد أفىراد مبدع ىين له ىم ىدرة
على ح ى ى ى ىل المشكى ى ت والعى ىوائ التي تواجههم فىي حيات ىهم ،ويكى ىون لهىم ىدرة علىى التفك ىير فىي ب ى ىدائل
وحلى ى ىول متنوع ى ى ىة للموا ى ى ى ىى المتغي ى ىرة الت ى ىىي يتعرضى ىىون لهى ىىا سى ى ىواء على ىىى مس ى ىىتوى البيئى ىىة المدرسى ى ىية أو
خارجها(.المشرفي)2003،
ويرى(كناني )1003،أن اإلبداي هو إحدى الوسائل الفاعلة التي تعمل على تقليل الفجوة االعلمية
بين األمم ،وهو أيضاً من العوامل الحاسمة في ر ي المجتمعات وتقدمها في كل مجاالتها اإلنسانية.
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ويمكن ل بداي أن يتم من خ ل إعادة صىياغة وترتيىي للمعلومىات أو الخبىرات التىي يكتسىبها الفىرد
والموجودة لديه أصى ولكىن يىتم ذلىك ىي نمىط أو شىكل آخىر جديىد ،وتعتبىر المؤسسىة التعليميىة فرصىة
جيدة لممارسة اإلبداي ،وتوليد أفكار ابداعية تساهم في اداءه( .األمبوسعيدي والبلوشي)1020 ،
من المهم بمكان أن يتم اشراك جميىع اطىراى العمليىة التربويىة وان تتظىافر الجهىود مجتمعىة عنىد
استخراج الطا ات اإلبداعية الكامنة لدى األفراد(.عبد الجليل( 2005،

 خصائص التفكير اإلبداعي:يتميىز التفكيىىر اإلبىداعي بمجموعىىة مىن الخصىىائص المهمىة والمهىىارات الفريىدة والتىىي تجعلىه يتسىىم
بجىدة مبتكىرة وهىىي مىىا تعىىرى ب ى ى"األصىىالة"  ،أو بتنىىوي غنىىي لألفكىىار والتىىي تعىىرى بى ى "المرونىىة"  ،أو تعىىدد
شامل لألفكار المتصلة بالمو ى تعرى ب ى "الط ة".
يتميز التفكير االبداعي عن غيره من انواي التفكير االخرى بالعديد من الخصىائص ومنهىا حسىي
(المنسي،1002 ،ص : )12
 .2أنه عملية يقوم بها االفراد وتقود في مجملها إلى إنتاج شيء جديد ومختلى .
 .1عملية عقلية تسعى دائما لمصلحة الفرد باالضافة الى مصلحة المجتمع بيكمله .
 .2عمليىىة يىىتم مىىن خ لهىىا الحصىىول علىىى نتىىائج متميىزة كمىىا أنهىىا تسىىاعد فىىي تقىىديم حلىوالً ذات
صيغة مبتكرة وغير ميلوفة للمشاكل .
 .4عملية يتم من خ لها رؤية الك ير من المشىك ت ممىا يسىاهم فىي الوصىول إلىى تفسىيرات
منطقية وكذلك حلول لهذه المشك ت .
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 .5التفكير اإلبداعي عملية تتصى بانها غير تقليدية .
 .1اإلب ىىداي موجى ىود ل ىىدى ك ىىل ف ىىرد  ،فه ىىو ل ىىيس حكى ى ار عل ىىى افى ىراد معين ىىين  ،ولكن ىىه بالت ىىدريي
والممارسىة والصىقل يمكىىن ان يصىل ذروتىىه عنىد بعىىض االفىراد ،بينمىىا ذلىك ال يىىتم عنىد افىراد
آخرون .
 .7يمكن تنمية اإلبداي بواسطة األسرة أو كل من له ع ة بعملية التربية والتنشئة.

 أنواع التفكير:حىىدد ك ي ىر مىىن البىىاح ين فىىي مجىىاالت التفكيىىر أن ىواي التفكيىىر بينهىىا تقسىىم الىىى سىىتة أن ىواي  ،فقىىد حىىددها
(خير ا  ،1009 ،ص  )34وهي:
التفكير العلمي :وهو احد انواي التفكير يستخدمه الفرد في حياته اليومية المعتادة أو في نشاطاته التي
يبذلها او حتى في ع اته مع المحيط الذي يعي

فيه.

التفكير المنطقي  :وهو الذي تتم ممارسته عند المحاولة في توضىيح مسىببات االشىياء وتبريرهىا ،وعنىد
محاولىىة التعىىرى علىىى نتيجىىة األعمىىال ،ويمكىىن اعتبىىاره أك ىىر مىىن انىىه مجىىرد الو ىىوى علىىى األسىىباي فقىىد
بصل الى الحصول على ا باتات وأدلة تعزز او ت بط فكرة معينة .
التفكير الناقد  :وهو تفكير يتم فيه توخي الد ة ا ناء م حظة الوا ىع والعمىل علىى إسىتخ ص النتىائج
بطريقىىة منطقيىىة وسىىليمة مىىع م ارعىىاة الموضىىوعية العمليىىة والبعىىد عىىن العوامىىل الذاتيىىة كالتىىي ر بىىالنواحي
العاطفية أو األفكار المسبقة أو االنقياد الى االراء التقليدية.
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التفكيــر اإلبــداعي :وهىىو ذلىىك التفكيىىر يعمىىل علىىى أيجىىاد شىىيئاً ميلوف ىاً مىىن شىىيء آخىىر غيىىر مىىيلوى
والعكس صحيح.
التفكيـــر التـــوفيقي :وهىىو تفكيىىر يتصىىى صىىاحبه بقىىدر مىىن المرونىىة وعىىدم الجمىىود وكىىذلك ىىدرة علىىى
استيعاي الطر التي يفكر بها االفراد االخرين فيظهر تقب الفكارهم وأيضا يحاول أن يغير من افكاره
ليجد مخرجا وسطا يجمع بين اسلوبه في المعالجة وطريقة االخرين فيها.
التفكيــر التســلطي  :هىىذا النىىوي مىىن التفكيىىر علىىى عكىىس التفكيىىر اإلبىىداعي يعمىىل علىىى تىىل التلقائيىىة
وكذلك االنقد واإلبداي ،فهو تفكير مفروض على الفرد فرضاً ( .خي ار )1009،

 التفكير االبداعي والنظريات النفسية :لقىىد تطر ىىت العديىىد مىىن النظريىىات النفسىىية للتفكيىىر االبىىداعي وحاولىىت معالجىىة مشىىاكله مىىن جوانىىي
عديدة ،وسيقوم الباحث باستعراض بعض هذه النظريات :
أ – نظريـــة التحليـــل النفســـي  :اختل ىى علمىىاء النظري ىة التحليليىىة فىىي تفسىىيرهم االبىىداي ،إال انه ىم
اشتركوا في التيكيد على الجواني االنفعالية والوجدانية له ،مسىتبعدين بىذلك الجوانىي االخىرى المعرفيىة
والعقلية. )Guilford, 1969).
فمى

(فرويىد) وهىو احىد رواد المدرسىة التحليليىة يصىى االبىداي بينىه رديىى لمفهىوم التسىامي أو

اجتماعيا يكون على هيئة
اإلع ء وأنه عند كبت الدافع الجنسي يتم التسامي به ليصل إلى دافع مقبول
ً
سلوك إبداعي؛ وعلى ذلك فان مصىدر اإلبىداي لىدى فرويىد هىو التسىامي بالطا ىات الغريزيىة وتوجيههىا
إلىى نشىاطات ذات بىول اجتمىاعي ،) Pilirto, 1992).ويمكىن اعتبىاره كىذلك بينىه احىد وسىائل الىدفاي
النفسية للحياة ال شعورية كما انه يعبر عن الطا ات الجنسية والعدوانية للفرد (عبد الغفار. (1977،
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أما كوبيه  kubieفان وجهة نظره أن االبىداي ال يحىدث اال بوجىود حريىة وهىي تكىون مؤ تىة ال
تتىوفر إال فىي الشىعور ،وذلىك ألن الشىعور هىو االمسىؤول عىن عمليىة التحىريض ،ودفىع الىذهن إلىى
التفكير(.الحموي.)2991،
وبسبي النظرة التشىاؤمية لمفه ى ىوم اإلبى ىداي فىنن هىذه التفسىيرات التحليليىة لإلبىداي وجىدت بعىض
االنتقادات خاصىة تفسير فرويد الذي عمل على ربط االبداي باالضطرابات النفسية ،حىيث ان فروىيد
أرى أن المبدي شخص تكون اإلحباطات النفسية هي المسىيطرة عليىه ،ويكىون عىاج از عىن التعبيىر عىن
غ ارئىزه الجنسىية ولهىذا ال يجى ىد امامىىه سىوى اإلبىداي يكىون بديى ى يتسىامى بىه عمىا فق ىده فىي الوا ىع الىذي
يعايشه(.)Sisk, 2003
ب  -النظريـة السـلوكية  :كانىت وجهىة النظريىة السىلوكية بزعامىة واطسىون  Watsonأن التفك ىير
اإلبداعىي هو نا ىتج عن الع ىة بين الم ير واالستجىابة ،فهو بذلك يمكن اعتبىاره تفكيىر ترابطىي ،وأن
يمىة التفكيىر اإلبىداعي يمكىن تحديىدها بمىدى الرابطىة بىين الم يىر واالسىتجابة ونوعيىة هىذه الرابطىة .
(السرور)1001 ،
أما سكنر يرى ان االبداي يحدث اذا وجد السلوك تعزي از  ،وعلى عكس ذلك فانىه ال يحىدث
اذا واجىه السىلوك عقابىا او لىم يحصىل لىه تعزيىز حيىث انىه سىينطفيء منىذ نشىيته ،وعليىه فىنن االفعىال
محكومة بنتائجها( .السرور ) 2002،
ج -النظريـة اإلنسـانية  :يعىد إب ارهىام ماسىلو  Abraham Maslowأحىد رواد النظريىة االنسىانية،
ويرى ان االشخاص المبدعين يكون تجاوبهم وتعبيرهم عن أنفسهم أك ر من االشخاص العىاديين ،كمىا
أنهم يعيشون الوا ع أك ىر مىن اولئىك الىذين يعبشىون فىي عىالم مىن النظريىات والمجىردات ومجموعىة مىن
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المعتقدات التي تتصىى بالنمطيىة ،كمىا يىرى أن األفىراد المبىدعين بامكىانهم التعبيىر عىن أنفسىهم اك ىر
عن غيرهم وذلك باسلوي طبيعي وتلقائي( .السرور)1001 ،
وافترضت (ك رك) أن التعلىيم الىذي يصىل بالطالىي الىى حالىة مىن التفكيىر االبىداعي يعتبىر
هو التعليم األم ل )  ، )Optimal Learningأما )روجرز) فقد اعتبر اإلبداي بينه ظهور إنتاج جديد
يكون هذا االنتىاج نابعىا مىن تفاعىل يحىدث بىين الشىخص  ،ومىا يمىر بىه مىن تجىاري مختلفىة ،وخبىرات
متعددة (س مة)2993 ،
د – النظرية الجشتالطية  :يرى فرتهايمر( )Wertheimerأن بداية التفكير اإلبداعي تكون عادة مع
وجود مشكلة ما وتحديدا تلك التي تم ل جانبا فيه نقص معين ،وعند العمل على صياغة حل للمشكلة
فىىنن الكىىل يؤخىىذ بعىىين االعتبىىار امىىا األج ىزاء في ىتم فحصىىها وتىىد يقها ضىىمن اطىىار الكىىل ولىىيس كىىيجزاء ،
كىىذلك يىىرى ( فرتهىىايمر) انىىه يجىىي التمييىىز بىىين الحلىىول اإلبداعيىىة وتلىىك القائمىىة علىىى الىىتعلم  ،أو التىىي
تىىيتي بالصىىدفة  ،ف ىالفكرة اإلبداعيىىة عنىىد ( فرتهىىايمر) تىىيتي بشىىكل فجىىائي عىىن طري ى الحىىدس وليسىىت
بالمنط  (.روشكا. )2919 ،
هــ  -النظريـة المعرفيـة  :لقىد كىان تركيىز النظريىة المعرفيىة علىى التفكيىر اإلبىداعي بانىه يم ىل عمليىة
ذهنيىة تسىير وفى سلسىلة مىن العمل ىيات م ىل االنتبىاه  ،واإلدراك  ،والىوعي  ،والتنظىيم  ،والتصىنيى ،
والتذويت واإلدراك  ،والتكامل م الوصول إلى شكل جديد للحل أو خبرة جديدة(.الحموي2991 ،ص)4
ويرى الباحث ان معظىم النظريىات النفسىية أكىدت علىى أهميىة التفكيىر االبىداعي ،وأنىه مىن االشىياء
والمتطلبات الرئيسية والضرورية لحياة الفرد  ،وان االبداي بشكل عام يعمل على تطور الفرد الذي بدوره
يقود الى تطور المجتمع بشكل اشمل واعم .
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 مهارات التفكير االبداعي :تعىىرى مهىىارات التفكيىىر االبىىداعي بينهىىا ":مجموعىىة مىىن المهىىارات العقليىىة التىىي يسىىتخدمها الفىىرد إلنتىىاج
أفكار جديدة وهادفة "(الحدابي 1022،ص)42
وهذه المهارات هي :
 -2األصالة  :وهي درة الفرد على طرح الحلول الجديدة وانتاجها  ،حيث ان الشخص المبدي ييتي
بيشىياء جديىىدة واليقىىوم بتكىرار أفكىىار مىىن حولىىه ،كىذلك يطىىرح حلىىول للمشىك ت التىىي يقىىوم بحلهىىا
وذلك باسىلوي غيىر تقليىدي ،وهىي ناتجىة عىن التخيىل ،وهىي ىدرة الفىرد علىى إنتىاج االسىتجابات
األصيلة ،اي بمفهوم اإلحصاء يكون تكرارها ليل داخل المجموعة التي ينتمي إليهىا الفىرد لهىذا
فان الع ة بين درجة الشيوي ودرجة االصالة تكون عكسية(.كريم ،وخلى)1020،
 -1المرونــة :هىىي المقىىدرة علىىى تحويىىل التفكيىىر وطيقتىىه المسىىتخدمة لحىىل مشىىكلة مىىا مىىن اتجىىاه الىىى
اخر او من وضع الى اخر وهىذا يعنىي باختصىار التكيىى السىريع للتطىورات الحااد ىة والموا ىى
الجديدة.
ويمكىىن تعريىىى المرونىىة ايضىىا بانهىىا القىىدرة علىىى توليىىد أفكىىار غيىىر ميلوفىة وجديىىدة وبعيىىدة عىىن
المتو ىىع أحيانىىا ،وهىىي علىىى عكىىس الجمىىود الىىذهني  ،والىىذي يعمىىل علىىى تبنىىى اانمىىاط ذهنيىىة
محددة سلفاً وغير ابلة للتغير حسي ما تستدعي الحاجة( .جروان)1009 ،
 -2الطالقة  :تلعي دو ار هام في تحديد صور التفكبر اإلنسىاني المختلفىة وعلىى وجىه الخصىوص
التفكير العلمي  ،واالبداعي  ،وللط ة أشكال مختلفة م ل الط ة السىمعية ،والط ىة اللغويىة
.والط ىىة الرمزبىىة وتهىىتم الط ىىة بالجانىىي الكمىىي فىىي اإلبىىداي .ويمكىىن تعريىىى الط ىىة ايضىىا
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بانها عدد األفكار التي يمكن للمىتعلم المبىدي ان يىاتي بهىا ،ويجىي ان تتميىز األفكىار االبداعيىة
دائما بالوا عية ،بعيدة عن األفكىار العشىوائية الناتجىةعن جهىل وعىدم معرفىة كالخ ارفىات وغيرهىا
(حجازي)1001،

ثانباً :التعليم اإللكتروني :
إن التعلىىيم اإللكترونىىي يعىىد مىىن المفىىاهيم الجديىىدة نسىىبياً ،كىىان ظهىىوره مقترنىىا بىاختراي الحاسىىي
ىور كبيى ار شىىمل مختلىىى جوانبىىه المتعىىددة مىىن برمجيىىات واالت واجهىزة ،ونبعىىت فكىرة
ايلىىي ،و ىىد شىىهد تطى ا
التعليم اإللكتروني من خ ل الفلسفة القائلة بالتعليم في أي مكان وأي زمان  ،والمقصود بها أن المتعلم
يمكى ىىن أن يحصى ىىل على ىىى المى ىىواد التعليميى ىىة والمعلومى ىىات بشى ىىكل عى ىىام متى ىىى شى ىىاء وأيى ىىن شى ىىاء (ربيى ىىع ،
والشيزاوي)1003،
ويمكن تعريى التعليم اإللكتروني أيضا بينه احدى طر التعلىيم التىي يىتم تنفيىذها إلكترونيىاً مىن
خ ى ل تقنيىىة المعلومىىات واالتصىىاالت المتاحىىة داخىىل شىىبكة االنترنىىت  ،اوعىىن طريقىىه اسىىتخدام الوسىىائط
االلكترونيىىة مىىن بىىل مؤسسىىات التعلىىيم وذلىىك بهىىدى تسىىهيل عمليىىة الىىتعلم واتاحتهىىا لكىىل أف ىراد المجتمىىع
وكذلك العمل على رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية وتحقيى مبىدأ الفىرص التعليميىة المتكافئىة وتىدريي
الط ي على العمل بشكل إيجابي ومستقل)Ismail،2002(.
و د أكد(ابراهيم )1004 ،علىى أن مىن اهىم سىمات عصىرنا الحىالي الىذي هىو عصىر التكنولوجيىا
والمعلوماتية ان المواد والمناهج الدراسية فيه تتصىى بحىدا تها ود تهىا ،ومواكبىة لىذلك فانىه يجىي علىى
المعلىىم والمىىتعلم علىىى حىىد سىواء اسىىتخدام تقنيىىات التعلىىيم وأدواتىىه الحدي ىىة لتسىىهيل تعلىىم المفىىاهيم وكىىذلك
مواجهة التطور الذي يحدث بشكل كبير في التعليم ونظمه.
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ان التعلىىيم اإللكترونىىي يمكىىن ان ُيسىىتخدم فيىىه مجموعىىة اشىىياء لتسىىهيل عمليىىة التىىدريس والتعلىىيم،
وهذه االشيداء تتفاوت بين وسائل تكنولوجية بسيطة إلى وسائل معقدة نوعا ما ،وهذا بدوره يتيح فرصة
ىاء علىىى ىىدراتهم الخاصىىة ووفقىىا للسىىرعة التىىي يتمتعىىون بهىىا فىىي
التعلىىيم للطى ي فىىي اي مكىىان وزمىىان بنى ً
التعليم ،حيث يتم من خ ل ذلك كله تحقيى مبىدأ ان يتعىرى الطالىي كيىى يعلىم نفسىه ؟ ،وبمعنىى آخىر
أن يتعلم الطالي كيى يتعلم؟ ))Bird , 1007
ويىرى (الخىان )1007،أن التعلىيم اإللكترونىي اصىبح احىدى طىر التعلىيم االبداعيىة حيىث يقىدم
فيها التعليم بطريقة إبداعية تمارس في بيئىة تفاعليىة ،يكىون تمركزهىا حىول المتعلمىين ،وتىم تصىميمها
مسبقا بشكل جيىد ،ومتىوفرة ألي فىرد وفىي أي مكىان وأي و ىت ،حيىث يىتم ذلىك باسىتخدام خصىائص
ومصادر اإلنترنت والتقنيات الر مية المختلفة والتي تعمل على جذي المتعلم واخراج طا اته االبداعية .

 )1مميزات التعليم اإللكتروني :
يمكن اعتبار التربويين اليوم بينهم أحوج الفئات إلى التعليم اإللكتروني في مجال التعليم والتعلم
وذلك لمسايرة مقتضيات عصرنا الحالي الذي يتصى بالسرعة  ،وعليه فىن التعلىيم اإللكترونىي
يتميز بعدد مىن الميىزات تم ّكنتىه مىن تىذليل ك يىر مىن العقبىات التىي تعىو عمليىة تعميمىه حىول
العالم (حمدان )1007 ،ومن هذه الميزات:
 يعمل التعليم اإللكتروني فىي تنميىة التفكيىر اضىافة الىى إ ىراء عمليىة الىتعلّم ،كمىا انىه يعطىيالتعليمية،وهىذا بىدوره
فرصىة للمتعلمىين فىي إمكانيىة الحصىول علىى المنىاھج وكىذلك المىواد
ّ
يجعل المتعلّم في حالة من االسىتقرار ،فهىو يحصىل علىى المعلومىات والبيانىات التىي يرغىي
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بها في اي و ت يناسبه ،وعلى ذلك يمكن القول بىين التعلىيم اإللكترونىي يىدعم مبىدأ الىتعلّم
الذاتي و كذلك التعلّم المستمر( .عبد الر از )1007 ،
 يعمل التعليم االلكتروني على تحفيز المتعلم وتقديم التعزيز له بصورة مباشرة  ،وفي الو تالمناسي (نجم) 1999،
 -يىىوفر التعلىىيم

اإللكترونىىي

الو ىت والجهىىد لكىىل مىىن المعلىىم والمىىتعلم علىىى حىىد س ىواء

)إبراهيم)2001،
-

التعلىيم اإللكترونىي احىدى طىر التعلىيم الحدي ىة التىي تعمىل علىى حىل مشىكلة االنفجىار
المعرفي إضافة للطلي المتزايد على التعليم (بسيوني(1007 ،

 يعمل التعلىيم االلكترونىي علىى زيىادة إمكانيىة االتصىال والتواصىل بىين الطلبىة فيمىا بيىنهم ،وبين الطلبة والمدرسة  ،وذلك لسهولة االتصال ما بين هذه األطراى في عدة اتجاهات.
 عدم االعتماد على الحضور الفعلي الى المؤسسة التربوية ،فالطالي بامكانه متابعة أعمالهوالتواصل مع المؤسسة التعليمية .
 سىىهولة اسىىتفادة المىىتعلم مىىن المعلىىم فىىي أي و ىىت وأي مكىىان ،وذلىىك لسىىهولة الوصىىول اليىىهوالتحاور معه بكل سهولة ويسر (.الموسى)1022،
 على عكس التعليم التقليدي والذي يحتاج الى و ت كبيىر حتىى يىتم تغييىر المنىاهج الد ارسىيةفيه فان التعليم االلكتروني يمكن تطوير وتغيير المناهج بشكل اسري وهذا بىدوره يمكىن مىن
مواكب ىة خطىىط المؤسسىىات التعليميىىة ومتطلبىىات العصىىر دون تحم ىل اعبىىاء ماليىىة إضىىافية.
(المبارك )1004،
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اضافة الى تلك المميىزات يىرى الباحىث أن مىن مميىزات التعلىيم االلكترونىي ايضىا انىه
يىىوفر بيئىىة اك ىىر ا ىىارة وتشىىوي للمىىتعلم مقارنىىة بىىالتعليم التقليىىدي خصوصىىا لصىىغار السىىن.
ويعط ىىي الم ىىتعلم ىىد ار م ىىن ال ق ىىة ب ىىالنفس وذل ىىك م ىىن خ ى ل اعتم ىىاده عل ىىى نفس ىىه ف ىىي ال ىىتعلم
والبحىىث والحصىىول علىىى المعلومىىة  .ومىىن ناحيىىة اخىىرى فىىان التعلىىيم االلكترونىىي يبقىىى ا ىره
طوب النه مبني على الممارسة والتطبي .وكذلك ايضا لة التكاليى التىي تنفى علىى هىذا
النوي من التعليم وذلك مقارنة مع التعليم التقليدي.

 )2معوقات التعليم اإللكتروني -:
رغم ما للتعليم اإللكتروني من مميزات إال أن له عيوباً تحد من فعاليته أو تعي استخدامه ومنها ما
ذكره (سالم، 1004 ،ص: )191
ال يستخدم المتعلم في التعليم اإللكتروني كل حواسه ،بل يركز فقط على حاستي السمع والبصىردون بقية الحواس.
 يحتاج هذا النوي من التعليم إلى توفير بنية تحتية متكاملىة وذلىك مىن أجهىزة ومعامىل وغيرهىا مىنمعدات مرتبطة بالحاسوي .
 يتطلىي هىذا النىوي مىن التعلىيم تىدريي مك ىى العضىاء هيئىة التىدريس والطى ي علىى اسىتخدامالتقنيات الحدي ة حتى يتمكنوا من تقديمه على اكمل وجه .
 يحتاج إلى أعضاء هيئة تدرييس متمكنين للتعامىل مىع المسىتجدات التكنولوجيىة المسىتخدمة فىي هىذاالنوي من التعليم ،كما يحتاج أيضا إلى فنيين متخصصين في إعداد وتصميم البرمجيات التعليمية.
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يقل في التعليم اإللكتروني التواصل اإلنساني والع ات اإلنسانية بين اطراى العملية التعليمية. نظرة بعض المجتمعىات فىي بعىض الىدول إلىى أن خريجىي التعلىيم اإللكترونىي بىينهم أ ىل كفىاءة وتمكىنفي المادة العلمية.
ويضيى(االموسى1007ى،ص )121-122معو ات اخرى م ل :
 عدم وضوح األنظمة والطر واألساليي التي يتم فيها التعليم  ،حيث يكتنفها بعض الغموض . يكىون القىائمين علىى التعلىيم اإللكترونىي فىي أغلىي االحيىان هىم مىن التقنيين،أمىا المتخصصىين فىيالمناهج والتربية والتعليم فتكون مساهمتهم فيه أ ل .
ىر فبالتىالي يحىدث نوعىا مىىن
 تكىون المعلومىات الخاصىة بىالمحتوى أو االمتحانىات معرضىة االخت االخوى على الخصوصية والسرية .
 في التعليم االلكتروني ال يستطيع المتعلم أن يطىرح جميىع األستفسىارات التىي تىدور فىي ذهنىه وتشىكلله هاجساً مقارنة بالمو ى الصفي ،اضافة الى ميزة اخرى بفتقدها هذا النوي من التعليم وهي المنا شات
والجماعيىىة وخاصىىة فىىي التعلىىيم االلكترونىىي غيىىر المت ىزامن والىىذي سىىنيتي علىىى ذك ىره فىىي أن ىواي التعلىىيم
االلكتروني)Steinberg, 1984, pp3-5).
ويرى الباحث ان من المعو ات التي يمكن ان تواجه التعليم األلكتروني ايضا :
 ضىىعى الشىىبكة فىىي بعىىض االمىىاكن والتىىي تحىىد مىىن اسىىتخدامه خاصىىة التعلىىيم االلكترونىىيالمعتمد على االنترنت .
 -عدم مراعاة التعليم االلكتروني للفرو الفردية بين المتعليمن.
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 صعوبة تطبيقه لدى بعىض الم ارحىل العمريىة وخاصىة كبىار السىن واللىذين ال يسىتهويهم هىذاالنوي من التعليم ويعتقدون بصعوبته.

 )3أنواع التعليم اإللكتروني -:
سم )الحلفاوي،1003 ،ص  )14التعليم اإللكتروني حسي اعتماده على اإلنترنت إلى سمين :
 -1التعليم اإللكتروني الذي يكون معتمدا على اإلنترنت وهو نوعين:
أ -متىزامن  :حيىث يقىوم جميىع الطى ي وكىذلك المعلىم بالىدخول إلىى المو ىع
المخصىص لىه علىى اإلنترنىت فىي الو ىت نفسىه ،وتىتم المنا شىة فيمىا بيىنهم
وكذلك بينهم وبين المعلم.
ي -غير متزامن  :حيث يكون المنهج متىوف ار ومتاحىا فىي أي و ىت حسىي و ىت
وحاجة المتعلم .
 -2التعليم اإللكتروني الذي يكون غير معتمدا على اإلنترنت:
وهو الىذي يشىمل معظىم الوسىائط اإللكترونيىة المتعىددة التىي يىتم اسىتخدامها فىي تقىديم
التعليم سواء كانت برمجيات أو نوات فضائية أوكتي الكترونية أو غيرها من وسائل .

ال اً  -:التفو الدراسي -:
إن البيئة المدرسية االيجابية تُعتبر هي األساس التي من خ لها يتم رعاية المتفو ين ،وهنا يجي
أن نفىر بىين بيئىة مدرسىية جاذبىة وغنيىة بىالم يرات التىي تىدفع المتعلمىين الىى االبىداي  ،وبيئىة مدرسىية
أخرى تتصى بالجمود وال تهتم بالتجديد والتطوير ( .شريت وأحمد) 2008،
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ولمىىا كانىىت فئىىة المتفىىو ين مىىن الفئىىات المهمىىة فىىي المجتمعىىات فقىىد عملىىت ك يىىر مىىن دول العىىالم
علىىى اي ى ء هىىذه الفئىىة اهتمامىىا كبي ى ار حيىىث أنشىىيت بعىىض الىىدول المتقدمىىة مؤسس ىات خاصىىة لإلهتمىىام
بالمتفو ين يتم فيها تقديم برامج ومناشط خاصة لهؤالء المتفو ين من أجل العمل على زيادة التفاعل
بين االنسان المتفو والمصادر البيئية المختلفة المحيطة به  ،وكىذلك العمىل علىى وضىع االسىتراتيجية
العامة لرعايتهم على مستوى الدولة ) الرشود(2007،
وتوجى ىىد العديى ىىد مى ىىن المحكى ىىات التى ىىي يمكى ىىن اسى ىىتخدامها للتعى ىىرى على ىىى الطلبى ىىة الموهى ىىوبين
والمتفىو ين إال أنىه يبقىى التحصىيل الد ارسىي هىو المحىك الرئيسىي  ،حيىث انىه أحىد المظاه ىر األساسىية
ألي نشى ىاط عقلىي عنىد الفىرد .

فالطا ىلي يىتم تصىنيفه علىى انىه متفى ىو ع ىند حصىوله علىى درج ىىات

مرتفعة (.أبو هاشم) 2003،
والنظام التربوي الذي يهتم بالمتفو ين ويعمل على رعىايتهم يتميىز بىين لىدى مسىؤوليه والقىائمين
علبىىه خطىىط واسىىتراتيجيات خاصىىة بهىىم ،مىىن حي ىث تىىوفير المعلمىىين المتخصصىىين والمنىىاهج واألنشىىطة
التعليميىىة المختلفىىة التىىي تعمىىل علىىى تنميىة تفىىو هم وابىىداعاتهم ،وأخيى ار تىىوفير التعزيىىز مىىن حىوافز وغيرهىىا
والتي تعمل على دفعهم الى مزيد من التفو واالبداي (.حيدر)1004 ،

 مبررات الكشف عن المتفوقين وارشادهم نفسياً :وهنىىاك مبىىررات أدت إلىىى توجىىه عىىالمي نحىىو أهميىىة الكشىىى عىىن المتفىىو ين وتقىىديم الرعايىىة
المناسبة لهم ،وارشادمم نفسياً ومن هذه المبررات ما أشار اليها (جروان:)1001،
 -2ظهىىور مىىا يعىىرى بالقيىىاس العقلىىي والنفسىىي وكىىذلك تطىىوير المقىىاييس الخاصىىة بهىىا ،هىىذا حىىدث
بسبي ظهور مشك ت التخلى العقلي وضعى القدرة على التعلم .
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 -1التحىىديات الناتجىىة عىىن ال ىىورة المعرفيىىة وكىىذلك المشىىك ت المصىىاحبة ل نفجىىار السىىكاني ،والتىىي
دفعت الدوول إلى االعتماد على أفرادها المتفو ين .
 -2اجتهادات العلماء الفردية والتي دفعتهم ل هتمام بالمتفو ين والدفاي عنهم واعتبارهم فئىة خاصىة
بحاجة الى رعاية واهتمام حالهم في ذلك حال با ي الفئات االخرى .
اضافة الى ذلك هناك عديد من األسباي التي أدت إلى العناية بفئة المتفو ين واالهتمام بهم ،
من أهمها ارتفاي مستويات الحياة وتعقد األساليي والمنافسة بين الفلسفات واألنظمة المختلفىة ،ممىا دفىع
هذه المجتمعات النظر فيما لديها من امكانيات ومصادر يمكنهىا مىن المنافسىة ،األمىر الىذي دفىع علمىاء
النفس والتربويين لدراسة التفو بابعاده المختلفة  ،وكذلك تصميم واعداد برامج تخص المتفو ين ،بهدى
التوصل إلى االسباي والعوامل التي تسبي تفىو هم ،وأيضىا تىوفير خىدمات المناسىبة لهىم ،لتنميىة ىدراتهم
وتعديل البرامج الخاصة بهم ( .عامر)1007 ،
و د اكدت العديد مىن الد ارسىات أن البىرامج التعليميىة واإلرشىادية الموجهىة للمتفىو ين تسىاعدهم فىي
السيطرة على بيئتهم المحيطة ،كما أكد آخرون على أهمية البرامج اإل رائية في مساعدة المتفو ين علىى
بناء ع ات و صدا ات جيدة ،وتساهم في رفع مستوى ع ىاتهم االجتماعيىة ،وانىدماجهم فىي المجتمىع
( سرور(2991 ،

 : )2الدراسات السابقة :
سيتض ىىمن ه ىىذا الفص ىىل استع ارضى ىاً لد ارس ىىات س ىىابقة ذات ع ىىة بمش ىىكلة الد ارس ىىة والت ىىي تس ىىنى
للباحىىىث الحصى ىىول عليهى ىىا مىىىن خ ى ى ل مسى ىىح الىىىدوريات والرسى ىىائل العلميى ىىة والمج ى ى ت العلميى ىىة والكتى ىىي
واالنترنت وغيرها.
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أوال ) د ارسات تناولت التفكير اإلبداعي :
د ارسى ىىة (السى ىىرور )2991،و ى ىىد هىىىدفت هى ىىذه الد ارسى ىىة إلى ىىى التعى ىىرى على ىىى أ ى ىىر برنى ىىامج تعلى ىىيم التفكيى ىىر
(الماستر نكر) على تنمية المهارات اإلبداعية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية ،حيث
تكونت عينة الدراسة من( )72طالباً وطالبة من طلبىة الجامعىة فىي مرحلىة البكىالوريوس  ،وتىم تىوزيعهم
إلى مجموعتين :األولى وعددها (  )21طالباً وطالبىة وال انيىة وعىددها ( )23طالبىاً وطالبىة و ىد اسىتخدم
فىي الد ارسىىة اختبىار تىىورانس اللفظىي والشىىكلي الصىىورة (أ) ،حيىث كشىىفت الد ارسىة عىىن العديىد مىىن النتىىائج
أهمهىىا وجىىود فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية بىىين المجم ىوعتين فىىي األداء علىىى المهىىارات اإلبداعيىىة لص ىالح
المجموعة التجريبية .
وهىىدفت د ارسىىة (بامقابىىل )1007 ،إلىىى التعىىرى علىىى أ ىىر إسىىتراتيجية العصىىى الىىذهني فىىي تنميىىة
التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة الصى األول انوي في مادة الكيمياء و ىد تكونىت عينىة الد ارسىة
مىىن ( )10طالب ىاً وطالبىىة مىىن طلبىىة الصىىى األول ال ىىانوي مىىن م ىدارس مديريىىة الشىىيخ ع مىىان بمحافظىىة
عىىدن ،تىىم تىىوزيعهم علىىى مجمىىوعتين تجريبيىىة بعىىدد( )10طالب ىاً و( )10طالبىىة ومجموعىىة ضىىابطة ()10
طالباً و( )10طالبة حبث تم استخادم اختبا اًر يتم من خ له ياس التفكيىر اإلبىداعي فىي مىادة الكيميىاء
إضىىافة إلىىى اختبىىار تحصىىيلي لقيىىاس مسىىتويات بلىىوم المعرفيىىة و ىىد أظهىىرت نتىىائج الد ارسىىة فىىرو دالىىة
إحص ىىائياً لص ىىالح المجموع ىىة التجريبي ىىة  ،ك ىىذلك خلص ىىت الد ارس ىىة ال ىىى ع ىىدم وج ىىود ع ىىة ب ىىين التفكي ىىر
اإلبداعي والتحصيل الدراسي.
و امىىىت (عابىىىدين )1009،بىىىاجراء د ارسى ىىة بهى ىىدى فحىىىص فاعليىىىة برنىىىامج ت ىىدريبي السى ىىتراتيجيات
العصى الذهني والتخيل والتكىرار فىي تنميىة التفكيىر اإلبىداعي لىدى عينىة مىن طلبىة الصىى العاشىر و ىد
اشىىتملت عينىىة الد ارسىىة عىىدد ( )10طالب ىاً وطالبىىة مىىن ط ى ي الصىىى العاشىىر فىىي مىىدارس بيىىت المقىىدس
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بجنوي عمان وتم تقسيم العينة عشوائيا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية في كل مجموعة ( )20طالباً
وطالبة ،و د تم تطبي اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة الشىكلية (أ) وحسىي نتىائج الد ارسىة فننىه
توج ى ى ىىد ف ى ى ىىرو دال ى ى ىىة إحص ى ى ىىائيا ف ى ى ىىي التفكي ى ى ىىر اإلب ى ى ىىداعي ل ى ى ىىدى طلب ى ى ىىة الص ى ى ىىى العاش ى ى ىىر تع ى ى ىىزى إل ى ى ىىى
المجموعة(الضابطة،التجريبية) وذلك لصاالح االمجموعة التجريبية،كما وأشارت النتائج عدم وجود فرو
دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس وللتفاعل بين المجموعة والجنس.

ثانيا) دراسات تناولت التعليم اإللكتروني واخرى تناولت الطلبة المتفوقين :
الدراسات التي تناولت التعليم اإللكتروني :ىام) موسىى ( 1995،بد ارسىة ذلىك لمعرفىة أ ىر اسىتخدام الحاسىوي فىي تىدريس وحىدة التلىوث البيئىي
لمتعلمىي المسىتوى األول مىن المرحلىة ال انويىة وتنميىة اتجاهىاتهم ،بهىدى التعىرى علىى أ ىر اسىتخدام
الحاسىوي فىي تىدريس التلىوث البيئىي لمتعلمىي المسىتوى األول مىن المرحلىة ال انويىة وتنميىة االتجاهىات.
واشىتملت عينىة الد ارسىة علىى ) (100طالىي وطالبىة مىن الصىى األول ال ىانوي كمجموعىة تجريبيىة ،و
)(100طالي وطالبة كمجموعة ضىابطة  .و ىد أشىارت نتائجهىا وجىود فىرو دالىة إحصىائيا عنىد مسىتوى
داللىة ) ((1%بىين متوسىطي درجىات المجموعىة التجريبيىة والمجموعىة الضىابطة لصىالح المجموعىة
التجريبيىة وذلىك فىي االختبىار النهىائي المباشىر ،كمىا أشىارت النتىائج أيضىاً الىى عىدم وجىود فىر فىي
التحصيل دالة إحصائياً تعود إ لى متغير الجنس ،ووجود فرو دالة إحصائياً عند مستوى داللىة )(1%
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار
النهائي المؤجل ،ووجود ع ىة موجبىة دالىة إحصىائياً عنىد مسىتوى داللىة ) ( 1%بىين كى مىن التحصىيل
الدراسي واالتجاهات .
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وهىدفت د ارسىىة هينيسىىي وآخىرون( )Hennessy et al ., 1995الىىى التعىرى إلىىى أ ىىر استخ ى ىدام
الحاسىوي فىي تعلىم للمف ىاهيم الفى ىيزيائية ،حيىث شىملت هىذه الدراسى ىة ) ) 375مىن المىدارس ال انويىة فىي
منطقة شاسعة من بريطانيا ،كما تراوحت أعمار ط بها بىين ( )23-21سىنه ،و ) (60شخصىاً بالغىاً،
وتم استخدام برنامج تعليمي محوسي لموضوي القوة والحركة ،واشارت نتاتج الدراسة الى األ ر اإليجابي
الستخدام البرامج التعليمية المحوسبة في الطريقة المستخدمة في تعلم الطلبة للفيزياء.
بينما هدفت دراسة (العبري )1000،إلىى التعىرى علىى مىدى اكتسىاي طلبىة مختبىر الحاسىوي فىي
جامعى ى ى ى ى ىىة السى ى ى ى ى ىىلطان ى ى ى ى ى ىىابوس لل قافى ى ى ى ى ىىة الحاسى ى ى ى ى ىىوبية ،وع تهى ى ى ى ى ىىا باتجاهى ى ى ى ى ىىاتهم نحى ى ى ى ى ىىو الحاسى ى ى ى ى ىىوي.
و ىىد تىىم تطبيقهىىا علىىى عينىىة مكونىىة مىىن( )230طالبىاً وطالب ى ى ىة مىىن طلبىىة مختبىىر الحاسى ى ى ىوي مىىن جميىىع
الكليات في الجامعىة اختيىروا بطريقى ى ى ىة عشىوائية طبقيىة ،واسىتخدم اختبى ى ىار لل قافىة الحاسىوبية  ،ومقيىاس
اتجاهىىات الط ى ي نحىىو الحاسىىوي ك ىيداة للد ارس ىىة ،وأشىىارت نتائجهىىا الىىى أن اتجاهىىات الطلبىىة نحىىو
الحاسوي إيجابية ،كما ال توجد فرو تعىزى للجىنس فىي اتجاهىات الطلبىة نحىو الحاسىوي ،بينمىا وجىدت
فرو تعزى إلى متغير الكلية.
وهىىدفت د ارسىىة جعفىىر( )Jafer,1002للتعىىرى أ ىىر التعلىىيم بمسىىاعدة الحاسىىوي(  )CAIبالمقارنىىة
مىىع التىىدريس التقليىىدي علىىى تحصىىيل طلبىىة الصىىى ال اربىىع واتجاهىىاتهم نحىىو ضىىايا الصىىحراء ،واستقصىىاء
تي ير التعليم بمساعدة الحاسوي على تحصيل واتجاهات الطلبة ذوي القدرات القرائية العليىا والىدنيا .و ىد
تكونت عينة الدراسة من ( )212طالباً مىن الصىى ال اربىع مىن مدرسىتين فىي منطقىة رويىة جنىوي شىر
والية يوتا األمريكية تم توزيعها على مجموعتين :تجريبية درست مادة العلوم باستخدام الحاسوي وأخرى
ضابطة درست مواد رائيىة مشىابهة فىي محتواهىا للمجموعىة التجريبيىة بالطريقىة التقليديىة .واشىارت نتىائج
الد ارس ىىة أن التعل ىىيم بمس ىىاعدة الحاس ىىوي ل ىىم يعم ىىل عل ىىى تحسى ىين تحص ىىيل الطلب ىىة ،وك ىىذلك االتجاه ىىات
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اإليجابية نحو ضايا الصحراء لم يحصل لهىا زيىادة .كمىا أن التعلىيم بمسىاعدة الحاسىوي لىم يعمىل علىى
زيادة تحصيل واتجاهات الطلبة اصحاي القدرات القرائية المختلفة.
وهىىد ت د ارسىىة بورسىىتورى ولىىو ( )Borstorff & Lowe ،1001الىىى االهتمىىام باالتجاهىىات نحىىو
التعلىيم اإللكترونىي والىىذي هىو أك ىر أسىىاليي التعلىيم شىيوعاً بالجامعىىات والمؤسسىات التعليميىة المختلفىىة ،
و ىىد كانىىت عينىىة الد ارسىىة مكونىىة مىىن ( )222طالب ىاً ،حيىىث تىىم تطبي ى اسىىتبيان للتعىىرى علىىى إد اركىىاتهم
و نىىاعتهم بىىالتعليم اإللكترونىىي  .وأشىىارت نتىىائج الد ارسىىة أن ( )%11مىىن أف ىراد العينىىة كانىىت اتجاهىىاتهم
إيجابي ىىة وخبى ىراتهم موجب ىىة نح ىىو اس ىىتخدام التعل ىىيم اإللكترون ىىي  ،و ىىام ( )%79م ىىنهم بنص ىىح ايخى ىرين
الاستخدام هذا النوي من التعليم  .بينمىا ومىن وجهىة نظىر الطى ي كانىت هنىاك اوجىه صىور تم لىت فىي
الحاج ىىة إل ىىى المزي ىىد م ىىن التواص ىىل م ىىع المعلم ىىين ووض ىىوح تعليم ىىات االس ىىتخدام  ،بينم ىىا أوض ىىح ال ىىذكور
والط ي األصغر سنا بينهم بحاجة الى مزيد من التواصل مع الطلبة ايخرون .
بينمى ىىا هى ىىدفت د ارسى ىىة (السى ىىفياني  )1020،الى ىىى التعى ىىرى على ىىى درجى ىىة أهميى ىىة واسى ىىتخدام التعلى ىىيم
اإللكترونىىي فىىي تىىدريس الرياضىىيات بالمرحلىىة ال انويىىة مىىن وجهىىة نظىىر المعلمىىات و المشىرفات التربويىىات
و ىىد اوضىىحت نتىىائج الد ارسىىة اخىىت ى بىىين وجهىىات نظىىر عينىىة الد ارسىىة حىىول األهميىىة واالسىىتخدام تبعىىا
للمتغيرات العمر ،والمستوى التعليمي  ،والتخصص الوظيفي ،وسنوات الخبرة ،وعدد الدورات الملتحقىات
بهن  .وتم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة ،و د تكونت عينتهىا العشىوائية مىن عىدد ( )210معلمىة
و ( )40مشىرفة .واشىىارت نتىىائج الد ارسىىة الىىى ان درجىىة أهميىىة التعلىىيم اإللكترونىىي فىىي مىىنهج الرياضىىيات
بالمرحلىىة ال انويىىة مىىن وجهىىة نظىىر عينىىة الد ارسىىة كانىىت عاليىىة  ،أمىىا درجىىة االسىىتخدام فقىىد كانىىت بدرجىىة
متوسىىطة ،كىىذلك اشىىارت نتىىائج الد ارسىىة الىىى عىىدم وجىىود فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى داللىىة
 0003ب ىىين المتوس ىىطات الكلي ىىة لمح ىىاور األداة تبع ىىا لك ىىل م ىىن متغي ىىر العم ىىر ،المس ىىتوى التعليمى ىي ،ع ىىدد
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الدورات التدريبية في تحديد درجة األهمية و استخدام التعليم اإللكتروني مىن وجهىة نظىر عينىة الد ارسىة.
وايضىىا ال توجىىد فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية بىىين المتوسىىطات الكليىىة لمحىىاور أداة الد ارسىىة تبعىىا لكىىل مىىن
التخصىىص الىىوظيفي ،سىىنوات الخب ىرة فىىي تحديىىد درجىىة أهميىىة و اسىىتخدام التعل ىيم اإللكترونىىي مىىن وجهىىة
نظى ىىر عينى ىىة الد ارسى ىىة ،بينمى ىىا يوجى ىىد فى ىىرو ذات داللى ىىة إحصى ىىائية عنى ىىد مسى ىىتوى  0002بالنسى ىىبة للتعلى ىىيم
اإللكتروني في أدوات تنميىة الرياضىيات.

الدراسات التي تناولت الطلبة المتفوقين :دراسة( القريطي )2919،و د استهدفت هذه الدراسة الى التعرى على المشىك ت التىي يواجههىا
المتفو ىىون فىىي البيئىىة األسىرية والمدرسىىية وآ ارهىىا ودور الخىىدمات النفسىىية فىىي رعىىايتهم ،واسىىتخدم الباحىىث
المىىنهج التحليلىىي ،و ىىد خلىىص الباحىىث إلىىى أن المشىىك ت ومصىىادر اإلحباطىىات التىىي يواجههىىا الطفىىل
المتفو في نطا بيئته األسرية تتلخص في :االتجاهات األسرية نحو مظاهر التفو العقلي واألساليي
الوالدي ىىة ال س ىىوية ف ىىي التنش ىىئة ،وك ىىذلك افتق ىىار البيئ ىىة المترلي ىىة ل ىىألدوات والوس ىىائل ال زم ىىة ف ىىي تنمي ىىة
اسىىىتعدادات الطفى ىىل ومواهبى ىىه ،واغفى ىىال الحاجى ىىات النفسىىىية للطف ىىل ،كمى ىىا توصى ىىلت الد ارس ى ىة الىىىى أن أهى ىىم
عقليا في نطا مدارس العاديين هي :صىور فهىم المعلمىين
المشك ت التي يعاني منها الطفل المتفو
ً
للطفىىل وحاجاتىىه ،وأن المنىىاهج الد ارسىىية واألسىىاليي التعليمىىة غيىىر م ئمىىة ،كىىذلك اسىىتخدام محكىىات غيىىر
كافية في اللكشى عن التفو العقلي.
امت (الغفيلي )2990،بنجراء دراسة تهدى الى التعىرى علىى الحاجىات والمشىك ت النفسىية لىدى
التلميذة المتفو ة مقارنة بالتلميذة العادية ،واستخدمت عينة دراسة مكونة من( )211تلميذة سعودية ممن
تت ىراوح أعمىىارهن الزمني ىىة بىىين ( )21-20س ىىنة ،فىىي الصىىفين الخ ىىامس والسىىادس ت ىىم اخىىذها م ىىن ()10
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مدرس ىىة ابتدائي ىىةفي مدين ىىة الري ىىاض ،حي ىىث اس ىىتخدمت الباح ىىة مقي ىىاس م ىىن إع ىىدادها ،وأش ىىارت نت ىىائج
الدراسة الى تميز عند التلميذات المتفو ات بحاجتي (التحصيل والتحمل).
د ارسىة (أبىىو جىريس )2994،والتىىي كىان هىىدفها التعىىرى علىىى المشىك ت والحاجىىات اإلرشىىادية لىىدى
الطلبىىة المتمي ىزين (المتفىىو ين) وغيىىر المتمي ىزين والمقارنىىة بيىىنهم فىىي هىىذه المشىىك ت ،وصىىممت الباح ىىة
أداة لقياس المشك ت والحاجات اإلرشادية تكونىت مىن  19فقىرة ،وضىمت ( )1أبعىاد هىي" :المشىك ت
المدرس ىىية ،المش ىىك ت االنفعالي ىىة ،المش ىىك ت األسى ىرية ،المش ىىك ت االجتماعي ىىة ،المش ىىك ت الص ىىحية،
طالبا وطالبة
ومشك ت النشاطات والهوايات وأو ات الفراغ" واستخدمت الباحتة عينة مكونة من(ً )134
فىىي عمىىان والسىىلط ،واشىىارت نتىىائج الد ارسىىة إلىىى أن المركىىز األول احتلتىىه المشىىك ت االنفعاليىىة ضىىمن
مشك ت الط ي الموهوبين من الجنسين ،جاءت بعدها مشىك ت النشىاط وأو ىات الفىراغ ،وأن مىن أهىم
المش ىىك ت الت ىىي يع ىىاني منه ىىا الموهوب ىىون ه ىىي :الحساس ىىية والعص ىىبية الش ىىديدة ،وع ىىدم وج ىىود إمكاني ىىات
لممارسىىة األنش ىىطة والهواي ىىات ف ىىي المدرسىىة ،والش ىىعور بالمل ىىل وفق ىىدان الحماسىىة للد ارس ىىة ،والش ىىعور ب ىىين
تحص ىىيله أ ىىل م ىىن د ارت ىىه ،وأن أسى ىرته تطل ىىي من ىىه أك ىىر م ىىن د ارت ىىه  ،اض ىىافة ال ىىى التحي ىىز م ىىن ب ىىل
المعلمين.
وهىىدفت د ارسىىة (الجعىىافرة والخرابشىىة )1007،الىىى التعىىرى علىىى درجىىة امىىت ك الطلبىىة المتفىىو ين
لمهارات التفكير النا د في مدرسىة اليوبيىل فىي األردن ،حيىث تىم اسىتخدام عينىة مكونىة مىن ( )94طالىي
وطالبىىة مىىن ط ى ي الصىىفين العاشىىر والحىىادي عشىىر موزعىىة الىىى ( )30ذكىىور و( )44إنىىاث ،باسىىتخدام
مقيىىاس كاليفورنيىىا للتفكيىىر النا ىىد (االسىىتنتاج -االسىىتدالل -االسىىتقرار -التحليىىل -التقىىويم) ،و ىىد توصىىلت
الد ارسىىة إلىىى تىىدني واضىىح لىىدرجات العينىىة فىىي المجمىىوي الكلىىي ولكىىل مهىىارة علىىى حىىدة علىىى المقيىىاس
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المطبى  ،و ىىد أوصىىت الد ارسىىة بنعىىادة النظىىر فىىي ط ارئ ى التىىدريس المسىىتخدمة فىىي مىىدارس المتفىىو ين ،
وانه يجي إعداد برامج خاصة لتنمية التفكير النا د للط ي المتفو ين.
فيما هدفت الدراسة التي ام بها ( بنات ويحيى )1009،التعرى على المشك ت التي يعاني منهىا
الطلبىىة المتفو ىىون فىىي الم اركىىز الرياديىىة؛ والكشىىى عىىن اإلسىىتراتيجيات المسىىتخدمة فىىي التعامىىل مىىع هىىذه
المش ى ىىك ت .وذل ى ىىك باس ى ىىتخدام مقياس ى ىىين هم ى ىىا مقي ى ىىاس المش ى ىىك ت الت ى ىىي يع ى ىىاني منه ى ىىا الطلب ى ىىة ،وآخ ى ىىر
الستراتيجيات التعامل مع المشك ت .وتكونت عينة الدراسة من عدد( )12طالي وطالبة من الموهوبين
والمتفىىو ين فىىي المركىىز الريىىادي .وتوصىىات الد ارسىىة الىىى أن المشىىك ت االنفعاليىىة هىىي أك ىىر المشىىك ت
حدو ا لدى الطلبة المتفو ين ،بينما المشك ت األسرية هي األ ل .وجاءت إستراتيجية االسترخاء األك ىر
اسىىتخداماً مىىن بىىل الطلبىىة المتفىىو ين للتعامىىل مىىع المشىىك ت؛ فيمىىا كانىىت إسىىتراتيجية االنعىزال األ ىىل فىىي
االسىىتخدام .كمىىا توصىىلت الد ارسىىة إلىىى وجىىود فىىرو فىىي طبيعىىة المشىىك ت وكىىذلك نوعيىىة اسىىتراتيجيات
الطلبة المتفو ين تبعا لمتغير للجنس.

ثالثا)دراسات تناولت التفكير االبداعي والتعليم االلكتروني معا :
أجرى(الفار )1000،دراسة توصىل مىن خ لهىا إلىى أن البىرامج المحوسىبة يمكنهىا ان تتىيح فرصىة
اختيارواكتشاى واستخدام استراتيجيات بديلة وكذلك حل المشك ت ،حيث أن هىذه البىرامج تعطىي حريىة
أكبر في التجريي والتفاعل اإليجابي بين المىتعلم والحاسىوي  ،وتقىديم تغذيىة راجعىة وتعزيىز دون شىعور
بخ ىىوى م ىىن الو ىىوي ف ىىي األخط ىىاء ،وه ىىذا ب ىىدوره يس ىىاعد ف ىىي تط ىىوير أنم ىىاط جدي ىىدة م ىىن التفكي ىىر تس ىىاعد
المتعلمىىين عل ىىى ال ىىتعلم ف ىىي موا ىىى تعليمي ىىة أخ ىىرى .و ىىد ىىام ت ىىورانس (  )Torranceبتلخ ىىيص نت ىىائج
( )241د ارسىىة تىىم تصىىميمها لد ارسىىة ب ىرامج تعليميىىة محوسىىبة لتنميىىة التفكيىىر اإلبىىداعي ،توصىىل مىىن
خ لها إلى أن البرامج التعليمية المحوسبة يمكن أن تسهم في تنمية التفكير اإلبداعي.
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هىىدفت د ارسىىة (الق ارلىىة )1004،إلىىى الكشىىى عىىن أ ىىر برنىىامج تعليمىىي فىىي تطىىوير القىىدرة علىىى
تنميىة التفكيىىر اإلبىىداعي لىدى طلبىىة الصىىى السىىابع األساسىي .تىم اختبىىار عينىة الد ارسىىة مىىن ( )32طالبىاً
مىىن إحىىدى مىىدارس مديريىىة التربيىىة والتعلىىيم بمحافظىىة الكىىرك.حيىىث تىىم تىىوزيعهم عشىوائياً إلىىى مجمىىوعتين
احداهما تجريبية وعدد أفرادها ( )11طاالبة ،واالخرى ضابطة وعدد أفرادهىا ( )13طالبىاً .و ىام الباحىث
بنعىىداد سىىبعة موا ىىى لتىىدريي أف ىراد المجموعةالتجريبيىىة عليهىىا ،باسىىتخدتم النقىىا

والتعزيىىز ،تىىم تطبي ى

اختبار تورانس النموذج اللفظي (أ) على المجموعتين كاختبار بلي وبعدي .و د اظهرت النتائج وجىود
فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α =0.05بين أداء المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح
المجموعة التجريبية.
وأجرى (الصباطي )1002،دراسة هدفت إلى الكشى عىن تىي ير اسىتخدام الحاسىوي فىي تنميىة
بعىىض مكونىىات التفكيىىر اإلبىىداعي (األصىىالة ،الط ىىة ،المرونىىة) لىىدى الط ى ي الم ىراهقين فىىي كىىل مىىن
الريىىى والحضىىر .واسىىتخدمت فىىي الد ارسىىة عينىىة مكونىىة مىىن ( )120تلميىىذاً مىىن ت ميىىذ الصىىى ال ىىاني
المتوسىىط .حيىىث تىىم تقسىىيم الت ميىىذ إلىىى أربىىع مجموعىىات .حيىىث تىىم اسىىتخدام اختبىىار للتفكيىىر اإلبىىداعي
باإلضافة إلى استمارة جمع البيانات.
وهىىدفت الد ارسىىة التىىي ىىام (المواجىىدة )1001،الىىى معرفىىة أ ىىر الىىتعلم التعىىاوني المحوسىىي والىىتعلم
الفردي المحوسي في تنمية التفكيراإلبداعي لدى طلبة الصى السابع في الجغرافيا في األردن .حيث تم
اسىىتخدام اختبىىار تىىورانس لمهىىارات التفكيراإلبىىداعي صىىورة األلفىىاظ (أ) و ىىد اشىىارت نتىىائج الد ارسىىة وجىىود
فرو ذات داللىة إحصىائية فىي تنميىة مهىارات التفكيىر اإلبىداعي (الط ىة ،المرونىة ،االصىالة) واإلبىداي
الكلي وتعزى ألسلوي التعلم وجاءت النتائج لصالح التعيلم التعاوني المحوسي.
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أمىىا(علىىي )1009،فقىىد ىىام بىىنجراء د ارسىىة هىىدفت إلىىى الكشىىى عىىن أ ىىر تىىدريس العلىىوم وفى منحىىى العلىىم
والتقنيىىة والمجتمىىع فىىي تنميىىة التفكيىىر اإلبىىداعي لىىدى ت ميىىذ الصىىى السىىابع األساسىىي فىىي صىىنعاء  ،وتىىم
اختيار عينة مكونة من ( )221تليمذاً بطريقة عشوائية بسيطة ،فىي مدرسىتين إحىداهما ذكىور واألخىرى
إناث كمجموعة تجريبية واألخىريين إحىداهما ذكىورواألخرى إنىاث كمجموعىة ضىابطة  ،واسىتخدم الباحىث
اختبار التفكير اإلبىداعي لتىورانس  ،وأشىارت نتىائج الد ارسىة الىى وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائيةً بىين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضىابطة لصىالح المجموعىة التجريبيىة  ،كىذلك اشىارت النتىائج
الى عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين يمكىن ايعازهىا
الى متغير الجنس .

تعليق على الدراسات السابقة :
من خالل استعراض الدراسات السابقة بمحاورھا ال ث نخلص الى ما يلي :
في معظم الدراسات السابقة تم اختيىار عينىة الد ارسىة مىن طى ي المىدارس تراوحىت بىين الصىفوى االول
وحتىىى الصىىى العاشىىر علىىى سىىبيل الم ىىال د ارسىىة (موسىىى ،)2993،ود ارسىىة (العبىىري ،)1000،ود ارسىىة
(الصىياطي ،)1002،ود ارسىىة (الق ارلىىه ،)1004،ود ارسىىة (المواجىىده ،)1001،ود ارسىىة (بامقابىىل،)1007،
ودراسة (علي،)1009،ودراسة (عابدين ،)1009،ودراسة (بنات ويحبى،)1009،
أمىىا الد ارسىىة الحاليىىة فقىىد اسىىتخدمت الصىىفين الحىىادي عشىىر وال ىاني عشىىر مىىن التعلىىيم بعىىد االساسىىي.
وتراوحت عينات الدراسات السابقة من ( )30فردا الى ( )273فردا  .أما الدراسة الحالية فقد اسىتخدمت
عينة مكونة من ( )100فرد .
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اشىىتملت الد ارسىىات السىىابقة علىىى عىىدة متغي ى ارت كىىان ( النىىوي االجتمىىاعي) األك ىىر شىىيوعا بينهىىا  ،امىىا
الدراسة الحالية فقد اشتملت على متغيري (النوي االجتماعي) ،و( المواد االختيارية للطلبة )
اس ىىتخدمت بع ىىض الد ارس ىىات الس ىىابقة الم ىىنهج التجريب ىىي عل ىىى س ىىبيل الم ى ىال د ارس ىىة(الس ىىرور، )2991،
ود ارسى ىىة(بامقابى ىىل ،)1007،ود ارسىىىة (عابى ىىدين ، )1009 ،ود ارس ىىة (موسى ىىى، )2993 ،ود ارسىىىة(الق ارلى ىىة،
 )1004ود ارسى ى ى ى ى ىىة ( ، )2003،Jaferباالضى ى ى ى ى ىىافة للمى ى ى ى ى ىىنهج التحليلى ى ى ى ى ىىي الى ى ى ى ى ىىذي اسى ى ى ى ى ىىتخدمته د ارسى ى ى ى ى ىىة
(القريطي )2919،أما الدراسية الحالية فاستخدمت المنهج الوصفي .
و ىىد اسىىتفاد الباحىىث مىىن الد ارسىىات السىىابقة فىىي دعىىم المقدمىىة بيهمهىىا  ،و دعىىم اإلطىىار النظىىري  ،واعىىداد
أداة الدراسة  ،و تحديد األساليي اإلحصائية المناسبة  ،وفي كيفية تحليل وتفسير النتائج .
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة

أوالً  :منهج الدراسة
انياً :مجتمع الدراسة
ال اً :عينة الدراسة
رابعاً :أدوات الدراسة
 )2الخصائص السيكومترية لى إختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي
 )1انيا :الخصائص السيكومترية لى مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني
خامساً  :اجراءات تطبي الدراسة
سادساً  :األساليي اإلحصائية
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة
يتنىىاول هىىذا الفصىىل وصىىفا مفص ى للمنهجيىىة التىىي اتبعىىت فىىي اج ىراءات الد ارسىىة ،وهىىي التعريىىى
بمنهج الدراسة ،ووصى لمجتمعها وتحديد لعينتها  ،وبيان اجراءاتها ،والم ارحىل التىي اتبعهىا الباحىث فىي
تطىوير أدوات الد ارسىة ىىم التاكىد مىىن صىد ها و باتهىىا ،وبعىد ذلىىك ذكىر األسىىاليي االحصىائية والمعالجىىات
التي استخدمها في تحليل البيانات ومعالجتها.

أوالً  :منهج الدراسة :
لتحقي أهداى هذه الدراسة اعتمد الباحث ي دراسته على المنهج الوصفي باعتباره أك ر المنىاهج
البح يىىة م ئمىىة لطبيعىىة هىىذه الد ارسىىة  ،حيىىث انىىه يفيىىد هىىذا النىىوي مىىن الد ارسىىات فىىي تقىىدير الع ىىة بىىين
متغيرين أو أك ر من ناحية ،ومعرفة مدى هذه الع ة من ناحية أخرى( داؤود)1001 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة :
يتيلى مجتمع الدراسة الحالية مىن جميىع الطى ي المتفىو ين والتىي حىددتهم و ازرة التربيىة والتعلىيم فىي
سلطنة عمان بالطلبة الحاصلين على نسبة  %10فما فو مىن المجمىوي الكلىي للىدرجات فىي الصىفين
الحادي عشر وال اني عشر ي محافظة شمال الباطنة للعىام الد ارسىي 1021/1023م الفصىل الد ارسىي
األول والبالغ عددهم (  )2214طالبا وطالبة  ،حسي احصائيات دائرة التقويم التربىوي بمحافظىة شىمال
الباطنة .واالجدول ( )2يوضح توزيع مجتمع الدراسة.
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جدول 1

مجتمع الدراسة

الصى

نوي المواد االختيارية

العدد

ادبي

436

الحادي عشر
علمي

1122

ادبي

576

الثاني عشر
990

علمي

الجنس

العدد

ذكر

50

ان ى

386

ذكر

248

ان ى

874

ذكر

70

ان ى

506

ذكر

281

ان ى

709

مجموع الذكور

649

النسبة المئوية للذكور

21%

مجموع االناث

2475

النسبة المئوية لالناث

79%
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ثالثاً :عينة الدراسة :
تكونت عينة الدراسة من( )100طالبا وطالبة تم اختيارها بطريقة عشوائية،حيث تىم اختيىار مىدارس مىن
ى ى ى ث والي ى ىىات م ى ىىن والي ى ىىات محافظ ى ىىة ش ى ىىمال الباطن ى ىىة وذل ى ىىك م ى ىىن اص ى ىىل س ى ىىت والي ى ىىات بالمحافظ ى ىىة

والعينة موزعة كما في الجدول ()1

جدول 2
توزيع عينة الدراسة
المتغير
الصف

الفئات

العدد

النسبة المئوية

الحادي عشر

200

%30

ال اني عشر

200

%30

المجموي
النوع االجتماعي

100

ذكر

41

%12

ان ى

231

%79

المجموي
نوع اختيار المواد

100

مواد علميه

213

%1103

مواد ادبية

73

%2703
100

المجموي

يتضح من الجدول ر م ( )1ان عدد افراد العينة متسىاوية بالنسىبة للصىفوى حيىث بلغىت ()200
فىىرد للصىىى الحىىادي عشىىر و ( )200فىىرد للصىىى ال ىىاني عشىىر ،وبالنسىىبة لمتغيىىر النىىوي االجتمىىاعي فقىىد
بلغ عدد الذكور (  )41طالي بنسىبة( ) %12وبلىغ عىدد االنىاث ( )231طالبىة بنسىبة ( )%79وهىي
تقريبىىا نفىىس النسىىي لعىىددهم فىىي مجتمىىع الد ارسىىة  ،امىىا بالنسىىبة لمتغيىىر نىىوي اختيىىار المىواد فقىىد بلىىغ عىىدد
االفىراد الىىذين اختىىاروا مىواد علميىىة ( )213فىىردا بنسىىبة ( ) % 1103والىىذين اختىىاروا مىواد ادبيىىة ()73
فردا بنسبة ( )%2703
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رابعاً :أدوات الدراسة :
ألغ ىراض هىىذه الد ارسىىة تىىم اسىىتخدام األدوات التاليىىة؛ اختبىىار لقيىىاس القىىدرة علىىى التفكيىىر اإلبىىداعي
اللفظى ىي وال ىىذي ط ىىور م ىىن ب ىىل (الحك ىىاك .)1002 ،ومقي ىىاس االتج ىىاه نح ىىو التعل ىىيم االلكترون ىىي إع ىىداد
(الل ،)1009،والمكون من ( )10فقرة.

أوال :الخصائص السيكومترية لـ إختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي:
ىر )1009،
تم اشتقا المقياس من بطاريىة تىورانس للتفكيىر االبىداعي ،والىذي أعىده للعربيىة (خي ا
والمكون من

ة محاور رئيسية( الط ة – المرونة – االصالة) تحتوي على  12فقرة (الحكاك،

 ،)1002ولتص ىىحيح ه ىىذا المقي ىىاس ت ىىم تق ىىدير أرب ىىع درج ىىات لك ىىل طال ىىي (درج ىىة للط ىىة  ،ودرج ىىة
للمرونىىة ،ودرجىىة ل صىىالة ،ودرجىىة كليىىة ) حيىىث تقىىاس الط ىىة مىىن خى ل ذكىىر الطالىىي اكبىىر عىىدد
ممكن من االجابىات فىي زمىن معىين  ،وتكىون لكىل اسىتجابة صىحيحة وغيىر عشىوائية درجىة  ،بينمىا
تقىىاس المرونىىة مىىن خى ل تنويىىع االجابىىات واعطىىاء درجىىة لكىىل مجموعىىة اسىىتجابات وذلىىك مىىن حيىىث
انتمائها الكبر عدد من المجاالت  ،اما االصىالة تقىاس بالقىدرة علىى ذكىر اجابىات غيىر شىائعة فىي
المجموعة التي ينتمي اليها الفرد .

أ -الصدق :
ام ى ىىت(الحك ى ىىاك ) 1002،باس ى ىىتخراج الص ى ىىد الع ى ىىاملي للمقي ى ىىاس بحس ى ىىاي مص ى ىىفوفة ارتباط ى ىىات
االختبىىارات الفرعيىىة للمقيىىاس وداللىىة تشىىبعاتها الىىذي يشىىير الىىى انهىىا يجىىي أن تزيىىد عىىن ()0،20
لتكون دالة بحسي معيار كايزر لداللة الصد العاملي ،وكانت جميعها دالة.
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جدول 2
مصفوفة االرتباطات بين اختبارات البطارية الخمسة الختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي

اسم

االستعماالت

الموا ى

المترتبات

التحسينات

التداعي

االختبار

المجموي
الكلي

االستعماالت

1,000

0,405

0,260

0,198

0,419

2,28

المترتبات

0,405

1,000

0,508

0,366

0,428

2,71

الموا ى

0,260

0,508

1,000

0,320

0,306

2,39

التحسينات

0,198

0,366

0,320

1,000

0,307

2,19

التداعي

0,419

0,428

0,306

0,307

1,000

2,46

المجموي

2,28

2,71

2,39

2,19

2,46

12,03

الكلي
ل رتباطات

طريقة الحصول على التشبع
المجموي الكلي ل رتباطات = 12,03
الجذر التربيعي للمجموي الكلي= 3,471
وبقسمة مجموي درجة كل اختبار من االختبارات الخمسة على الجذر التربيعي الكلي نحصل على
درجات تشبع هذه االختبارات بالقدرة على التفكير االبداعي ،وكانت درجات التشبع كما يوضحها
جدول 4
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جدول4

درجات تشبع االختبارات الخمسة الختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي

ترتيي االختبار

اسم االختبار

درجة التشبع

الرابع

االستعماالت

0,65687

االول

المترتبات

0,7807548

ال الث

الموا ى

0,6885623

الخامس

التحسينات

0,630942

ال اني

التداعي

0,7087294

تشىير النتىائج الىى إن درجىات التشىبع الختبىارات البطاريىة تتىراوح بىين ( ،) 0,631- 20,78وهىي
مرتفعة نسبة الى)  ، (0,30مما يدل ايضا على صد هذه البطارية عامليا.

ب-الثبات :
امت (الحكاك )1002 ،بحسىاي بىات المقيىاس بطىريقتين ،طريقىة "التجزئىة النصىفية " المصىحح
بمعادل ىىة "س ىىبيرمان بى ىراون" وبلغ ىىت يمت ىىه (  ) 0،7293للمقي ىىاس كك ىىل  ،واس ىىتخرج ك ىىذلك ال ب ىىات
الرتباط التجزئة النصفية المصحح بمعادلة "هورست" بين جزئي االختبار غيىر المتسىاويين وبلغىت
يمتىىه بعىىد التصىىحيح (  ،) 0،131وبىىذلك تحقى للمقيىىاس خصىىائص سىىيكومترية جيىىدة تجعلىىه مهيىىا
للتطبي وتشخيص المبدعين.
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جدول 3

معام ت بات عوامل اختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي بطريقة هورست
معامل ال بات

الط ة

بل التصحيح

0,4869

0,5158

بعد التصحيح

0,5644

0,5922

المرونة

االصالة

القدرة الكلية

0,5628

0,5867

0,636

0,6583

والغراض هذه الدراسة ام الباحث بحساي معام ت ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لمقياس التفكير
االبداعي اللفظي.

جدول1

معام ت ارتباط كل بُعد بالدرجة الكلية لمقياس مستوى التفكير االبداعي
األبعاد

معامل االرتباط

الط ة

**.795

األصالة

**.800

**.919

المرونة

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0002
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يوضح الجدول ( )1أن معام ت ارتبىاط األبعىاد بالدرجىة الكليىة لمقيىاس مسىتوى التفكيىر االبىداعي ىد
تراوحىىىت مى ىىا بى ىىين (** ،).800**-.795وتجى ىىدر اإلشى ىىارة أن جميى ىىع معى ىىام ت االرتبى ىىاط كانى ىىت ذات
درجات عالية ودالة إحصائيا.
ومىىن خ ى ل الجىىدول ( )7ي حىىظ أن معامىىل ال بىىات فىىي كىىل ُبعىىد مىىن أبعىىاد مقيىىاس مسىىتوى التفكيىىر
االبداعي والدرجة الكلية للمقياس تراوح بين ( ،)0.898-0.865وهي يم ذات درجة عالية من ال بىات
في العلوم االنسانية ،ومؤش ار على مدى االتسا الداخلي لعبارات المقيىاس ،وعليىه اعتبىرت جميىع أبعىاد
المقياس ابته وصالحة ألغراض الدراسة.
جدول7

معامل ألفا كرونباخ ( ) Cronbach's Alphaلكل بُعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية
معامل ألفا كرونباخ

األبعاد

Cronbach's Alpha

الط ة

0.889

األصالة

0.889

مقياس مستوى التفكير االبداعي ككل

0.898

0.865

المرونة

وألغىراض هىذه الد ارسىىة فقىد تىم التحقى مىن الصىىد الظىاهري ألدوات الد ارسىة حيىىث تىم عرضىىها
على ( )22من األكاديميين من حملىة شىهادة الىدكتوراه فىي كىل مىن جامعىة السىلطان ىابوس ،وكليىة
التربية بالرستا  ،وجامعة صحار باإلضافة إلى محكمىين مىن حملىة شىهادة الىدكتوراه بىو ازرة التربيىة
والتعليم .والملحى ( )4يوضىح ائمىة بيسىماء المحكمىين ودرجىاتهم العلميىة .وذلىك للحكىم علىى مىدى
مناسبة المقياس للبيئة العمانية ،وعلى مدى وضوح العبارات،وفي ضوء م حظات المحكمىين تمىت
إعىىادة صىىياغة بعىىض العبىىارات ،والملح ى ر ىىم( )1والملح ى ر ىىم ( )1يوضىىح االدوات فىىي صىىورتها
النهائية.
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ثانيا :الخصائص السيكومترية لـ مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني
يبين االجدول ر م ( )1توزيع فقرات مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني.

جدول1
توزيع فقرات مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني
م

عدد الفقرات

المجال

ار ام الفقرات
21 ، 27 ،23 ، 24 ، 1 ، 7،2

2

االتجاهات نحو االستخدام األلكتروني

7

1

االتجاهات نحو المصادر االلكترونية

1

29 ، 21 ، 22 ، 9 ، 3 ، 1

2

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت األلكترونية

7

10 ، 21 ، 22 ، 20 ، 1 ، 4 ، 2

صدق وثبات األداة:
أ -الصـــدق العـــاملي  :ىىام (الل )1009.بحس ىىاي ص ىىد مف ىىردات اس ىىتبانة االتج ىىاه نح ىىو التعل ىىيم
االلكتروني  ،وذلك من خ ل حساي معامل االرتباط بين درجة كل بند والمجموي الكلي لدرجة
االسىىتبانة  ،حيىىث اشىىارت النتىىائج أن معىىام ت االرتبىىاط ل سىىتبانة مىىا بىىين  0049إلىىى 0079
وجميعهىىا معىىام ت دالىىة إحصىىائيا عنىىد مسىىتوى ، 0002وذلىىك مىىن خ ى ل تطبي ى االسىىتبانةعلى
عينة استط عية .
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جدول 9
معام ت االرتباط لبنود استبانة االتجاه نحو التعليم اإللكتروني بالدرجة الكلية ،وداللتها اإلحصائية
(ن = )200
رقم البند

معامل االرتباط

رقم البند

معامل االرتباط

2

**0017

22

**0039

1

**0072

21

**0011

4

**0013

24

**0013

3

**0011

23

**0012

1

**0019

21

**0012

1

**0071

21

**0049

9

**0077

29

**0014

20

**0079

10

**0017

2

7

**0072

**0073

22

27

**0033

**0070

** دالة عند 0002

ب -الثبــات :كىىذلك ىىام (الل )1009،بحسىىاي ب ىات اسىىتبانة االتجىىاه نحىىو التعلىىيم االلكترونىىي مىىن
خ ى ى ل اسى ىىتخدام معادلى ىىة ألفى ىىا كرونبى ىىاخ  ،فبلى ىىغ معامى ىىل ال بى ىىات  ، 0071وهى ىىو معامى ىىل مقبى ىىول
إحصائيا .
والغى ىراض ه ىىذه الد ارس ىىة ىىام الباح ىىث باس ىىتخراج دالالت ص ىىد البن ىىاء ومع ىىام ت ال بى ىات للمقي ىىاس،
ومعام ت ارتباط الفقرات مع المقياسين ككل في عينة استط عية مىن خىارج عينىة الد ارسىة تكونىت مىن
( )20ى ى ون طالب ىىا وطالب ىىة ،حي ىىث ت ىىم تحلي ىىل فقى ىرات االس ىىتبانة وحس ىىاي معام ىىل ارتب ىىاط ك ىىل فقى ىرة م ىىن
الفقرات ،إذ أن معامل االرتباط هنا يم ل داللة للصد بين كل فقرة والبعد التي تنتمي إليه ،والجداول
التالية توضح ذلك.
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الجدول10

معام ت االرتباط بين الفقرات والمقياس ككل
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

مع المقياس ككل

معامل االرتباط

مع المقياس ككل

1

**.284

11

**.196

3

**.204

13

**.212

2

12

**.282

**.292

4

**.265

14

**.256

6

*0.122

16

**.206

8

**.249

18

**.191

*.100

19

5

*.144

7

15

*.182

9

10

17

20

**.302

**.223
**.304
**.220
**.196

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0003
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0002

يوضى ى ى ىىح الجى ى ى ىىدول ( )20أن معى ى ى ىىام ت ارتبى ى ى ىىاط الفق ى ى ى ىرات مى ى ى ىىع المقيى ى ى ىىاس ككى ى ى ىىل ى ى ى ىىد تراوحى ى ى ىىت مى ى ى ىىا
بين(** ،).100*.304وتجدر اإلشارة أن جميع معام ت االرتباط كانت موجبة ودالة إحصائيا.
جدول22

معام ت ارتباط كل بُعد بالدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني
معامل االرتباط

األبعاد
االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني

**.910

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت اإللكترونية

**.916

**.893

االتجاه نحو المصادر اإللكترونية

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0002
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يوضىىىح الجى ىىدول ( )11أن معى ىىام ت ارتبى ىىاط األبعى ىىاد بالدرجى ىىة الكليىىىة لمقيى ىىاس االتجى ىىاه نحى ىىو التعلى ىىيم
االلكترونىىي ىىد تراوحىىت مىىا بىىين (** ،).916**-.893وتجىىدر اإلشىىارة أن جميىىع معىىام ت االرتبىىاط
كانت موجبة ودالة إحصائيا.
الجدول21

معامل ألفا كرونباخ ( ) Cronbach's Alphaلكل بُعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية
معامل ألفا كرونباخ

األبعاد

Cronbach's Alpha

االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني

0.941

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت اإللكترونية

0.940

مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني ككل

0.949

0.942

االتجاه نحو المصادر اإللكترونية

مىىن خ ى ل الجىىدول ( )12ي حىىظ أن معامىىل ال بىىات لكىىل ُبعىىد مىىن أبعىىاد مقيىىاس االتجىىاه نحىىو التعلىىيم
االلكترونىىي والدرجىىة الكليىىة للمقيىىاس ت ىراوح بىىين ( ،)0.942-0.940وهىىي ىىيم ذات درجىىة عاليىىة مىىن
ال بات في العلوم االنسانية ،ومؤش ار على مدى االتسا الداخلي لعبارات المقياس ،وعليه اعتبرت جميع
أبعاد المقياس ابته وصالحة ألغراض الدراسة.

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية
جدول22

معام ت ال بات بطريقة التجزئة النصفية
الجزء األول

الجزء الثاني

االرتباط بين النصفين ()Pearson

الفقرات المفردة

الفقرات الزوجية

0.867
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ي حىىظ مىىن الجىىدول( )22أن درجىىة االتسىىا الىىداخلي بىىين اجابىىات العينىىة بطريقىىة التجزئىىة النصىىفية
جيدة ،حيث أن االرتباط بين النصفين ( يمة الفا بين الجزء األول؛ الفقرات المفردة ،وبين الجزء ال اني؛
الفقرات الزوجية) د بلغت (.)00711

خامساً  :اجراءات تطبيق الدراسة -:
مرت إجراءات الدراسة بعدة خطوات وهي :
 االط ي على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة وذات الصلة سواء كانت عربية أو أجنبية إعداد االطار النظري للدراسة بعد االط ي على المراجع والدراسات السابقة . االط ى ي علىىى بعىىض المقىىاييس المسىىتخدمة لقيىىاس التفكيىىر االبىىداعي وكىىذلك مقىىاييس االتجىىاه نحىىوالتعليم االلكتروني .
 اختيىىار اختبىىار يىىاس القىىدرة علىىى التفكيىىر االبىىداعي اللقظىىي  ،لمناسىىبته للد ارسىىة  ،وكىىذلك اسىىتبانةاالتجاه نحو التعليم اإللكتروني .
 صياغة االختبار واالستبانة بعد االستفادة من مجموعة من الدراسات السابقة  ،وبلورته بل عرضهعلى المحكمين الملح ر م ( )3والملح ر م (.)7
 عىىرض المقيىىاس علىىى مجموعىىة مىىن المحكمىىين واالسىىتفادة مىىن م حظىىاتهم واألخىىذ بهىىا \ ىىم إخ ارجىىهبصورته النهائية.
 ولغىىرض التعىىرى علىىى وضىىوح التعليمىىات واألسىىئلة والمفىىردات وحسىىاي الو ىىت الختبىىار القىىدرة علىىىالتفكي ىىر االب ىىداعي اللفظ ىىي ،والكش ىىى ع ىىن جوان ىىي الض ىىعى فيه ىىا م ىىن حي ىىث الص ىىياغة والمض ىىمون
وسىىهولة اسىىتيعابها وامكانيىىة اإلجابىىة علىىى مفرداتهىىا دون التبىىاس ،تىىم تطبي ى المقيىىاس علىىى عينىىة
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استط عية مكونة من(  )20طالبا وطالبة ،و د اكدوا وضوحها باجاباتهم عنها جميعا وبلغ معدل
ىداء مىن ىراءة
الو ىت الىذي اسىتغر ه افىراد العينىة لإلجابىة علىى المقيىاس باكملىه ( )74د يقىة ابت ً
التعليمات وفهم االسئلة واالجابة عليها وبذلك أصبح المقياس مهيي للتطبي لغرض تجربىة التحليىل
االحصائي.
-

التحقى مىىن صىىد أداتىىي الد ارسىىة و باتهىىا ،واخراجهىىا بصىىورتها النهائيىىة والملحى ر ىىم ( )1والملحى
ر م ( )1يوضح المقياس بصورته النهائية .

وبع ىىد مخاطب ىىة المكت ىىي الفن ىىي للد ارس ىىات والتط ىىوير بى ىوازرة التربي ىىة والتعل ىىيم ،ال ىىذي ىىام ب ىىدوره مخاطب ىىة
المديرية التعليمية لمحافظة شمال الباطنىة  ،لتسىهيل مهمىة الباح ىة (الملحى ر ىم  ،)1وكىذلك مخىاطبتهم
للحصىىول علىىى البيانىىات واالحصىىاءات ال زمىىة ( الملح ى ر ىىم  ) 2طبقىىت أداتىىي الد ارسىىة والمكونىىة مىىن
اختبىىار القىىدرة علىىى التفكيىىر االبىىداعي اللفظىىي واسىىتبانة االتجىىاه نحىىو التعلىىيم االلكترونىىي  ،علىىى أف ىراد
العينىىة والتىىي تىىم أختيارهىىا بطريقىىة عش ىوائية مىىن الطلبىىة المتفىىو ين مىىن مىىدارس التعلىىيم مىىا بعىىد االساسىىي
بمحافظىىة شىىمال الباطنىىة،والبالغ عىىدد افرادهىىا ( )100طالىىي وطالبىىة مىىن الصىىفين الحىىادي عشىىر وال ىىاني
عشر منهم ( )41طالي  ،و( )231طالبة ،وظهر االخت ى في العدد بين عدد الطلبة الذكور واالناث
وذلك الن نسبة الذكور المتفو ين فىي مجتمىع الد ارسىة بلغىت  %12بينمىا بلغىت نسىبة االنىاث المتفو ىات
 %79من مجتمع الدراسة  ،و د تم تطبي الد ارسىة فىي مىدارس ى ث واليىات تم ىل نصىى عىدد واليىات
محافظة شمال الباطنة والبالغ عددها ست واليات .

سادساً  :األساليب اإلحصائية -:
استخدام برنامج الحزم االحصائية

 spssللمعاجة االحصائية الستخراج المتوسطات الحسابية ،

واالنحرافات المعيارية.
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حيث تم استخدام األساليي االحصائية التالية -:
 -2معامل الفا – كرونباخ لمعرفة درجة االتسا الداخلي للمقياس .
 -1المتوسطات الحسابية والمتوسطات الفرضية

واالنحرافات المعيارية

ل جابة على السؤال

األول المتعل بمستوى التفكير االبداعي لدى عينة الدراسة والسؤال ال اني المتعل بمستوى
االتجاه نحو التعليم االلكتروني لدى عينة الدراسة .
 -2معامل ارتباط بيرسون للتعرى على الع ة بين مستوى التفكير االبداعي وع ته باالتجاه
نحو التعليم األلكتروني لدى عينة من الطلبة المتفو ين في مرجلة التعليم ما بعد األساسي
بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان  ،واختبار(ت) للتحق من داللة الفرو التي تعزى
النوي االجتماعي ،والمواد االختيارية  ،ل جابة على السؤالين الرابع والخامس .
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة

أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول
انيا :النتائج المتعلقة بالسؤال ال اني
ال ا :النتائج المتعلقة بالسؤال ال الث
رابعا :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
خامسا :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التفكير اإلبداعي وع ته باالتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى
عينىىة مىىن الطلبىىة المتفىىو ين فىىي مرحلىىة التعلىىيم مىىا بعىىد األساسىىي بمحافظىىة شىىمال الباطنىىة فىىي سىىلطنة
عمان ،وفيما يلي عرضا لنتائج الدراسة مرتبة حسي تسلسل أسئلتها.
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ،ونصه:
" ما مستوى التفكير اإلبداعي لدى عينة من الطلبة المتفوقين فـي مرحلـة التعلـيم مـا بعـد األساسـي
بمحافظة شمال الباطنة"؟
ولإلجاب ىىة ع ىىن ه ىىذا السى ىؤال ،ت ىىم حس ىىاي المتوس ىىطات الفرض ىىية والمتوس ىىطات الحس ىىابية واالنح ارف ىىات
المعيارية لكل من الط ة والمرونة واألصالة ،والجدول ر م( )24يوضح ذلك.
جدول24
المتوسطات الفرضية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات كل من الط ة والمرونة
واألصالة

الرقم

المحاور

المتوسط الحسابي

المتوسط الفرضي

االنحراف المعياري

مستوى التفكير

2

الط ة

52.70

32

11.93

متوسط

1

المرونة

48.90

30

18.40

ضعيى

2

األصالة

77.20

77

12.58

عالي

االختبار ككل

59.60

60

12.15

متوسط
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يب ى ىىين الج ى ىىدول ر ى ىىم ( )24المتوس ى ىىطات الفرض ى ىىية والمتوس ى ىىطات الحس ى ىىابية واالنح ارف ى ىىات المعياري ى ىىة
لمس ىىتويات ك ىىل م ىىن الط ىىة والمرون ىىة واألص ىىالة ،فف ىىي مح ىىور الط ىىة بل ىىغ المتوس ىىط الع ىىام ()31070
بىىانحراى معيىىاري عىىام( ،)22092أي بمسىىتوى متوسىىط فىىي التفكيىىر اإلبىىداعي لىىدى الطلبىىة المتفىىو ين فىىي
هىىذا المحىىور ،وعنىىد مقارنىىة المتوسىىط الحسىىابي بالمتوسىىط الفرضىىي نجىىد أن المتوسىىط الحسىىابي أ ىىل مىىن
المتوسىىط الفرضىىي ،مىىا يعنىىي وجىىود فرو ىىات فىىي المتوسىىطات بىىين إجابىىات الطلبىىة ،وبلىىغ المتوسىىط العىىام
( )41090بىانحراى معيىاري عىام( )21040لمحىور المرونىة ،أي بمسىتوى ضىعيى فىي التفكيىر اإلبىداعي
لىىدى الطلبىىة المتفىىو ين فىىي هىىذا المحىىور ،وعنىىد مقارنىىة المتوسىىط الحسىىابي بالمتوسىىط الفرضىىي نجىىد أن
المتوسىىط الحسىىابي أ ىىل مىىن المتوسىىط الفرضىىي ،مىىا يعنىىي أيضىىا وجىىود فرو ىىات فىىي المتوسىىطات بىىين
إجابى ىىات الطلبى ىىة ،فى ىىي حى ىىين بلى ىىغ المتوسى ىىط العى ىىام ( )77010بى ىىانحراى معيى ىىاري عى ىىام( )21031لمحى ىىور
األصالة ،أي بمستوى عالي في التفكير اإلبداعي لىدى الطلبىة المتفىو ين فىي هىذا المحىور ،وعنىد مقارنىة
المتوسط الحسابي بالمتوسط الفرضي نجد أن المتوسط الحسابي أكبر من المتوسىط الفرضىي ،مىا يعنىي
أيضا وجود فرو ات في المتوسطات بين إجابات الطلبة

ثانيـــا :النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الثـــاني ،ونصـــه " :مـــا مســـتوى االتجـــاه نحـــو التعلـــيم
اإللكترونـــي لـــدى عينـــة مـــن الطلبـــة المتفـــوقين فـــي مرحلـــة التعلـــيم مـــا بعـــد األساســـي
بمحافظة شمال الباطنة"؟
ولإلجابىىة عىىن هىىذا السىؤال تىىم اسىىتخراج المتوسىىطات الحسىىابية واالنح ارفىىات المعياريىىة التجاهىىات عينىىة
من الطلبة المتفو ين نحو التعليم اإللكتروني حسي األبعاد واألداة ككل ،والجدول ر م( )4يوضح ذلك.
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الجدول23

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العينة على أبعاد مقياس االتجاهات نحو التعليم
اإللكتروني ،مرتبة تنازليا حسي المتوسطات الحسابية

األبعاد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.06

0.63
0.59

الرتبة

الرقم

2

2

االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني

1

1

االتجاه نحو المصادر اإللكترونية

3.94

2

2

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت اإللكترونية

3.91

0.65

3.97

0.56

المقياس ككل

يبين الجدول ( )23المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينىة مىن الطلبىة المتفىو ين
في مرحلة التعليم ما بعد األساسىي نحىو التعلىيم اإللكترونىي ،حيىث جىاء فىي المرتبىة األولىى ُبعىد االتجىاه
نحىىو االسىىتخدام اإللكترونىىي ،بىىيعلى متوسىىط حسىىابي بلىىغ ( )4001وانحىراى معيىىاري ( ،)0012تى ه فىىي
المرتبىىة ال انيىىة ُبعىىد االتجىىاه نحىىو المصىىادر اإللكترونيىىة ،بمتوسىىط حسىىابي بلىىغ( )2094وانحىراى معيىىاري
( ،)0039فيما جاء في المرتبة ال ال ة واألخيرة ُبعد االتجاهات نحو العىاملين فىي المجىاالت اإللكترونيىة،
بمتوسىىط حسىىابي بلىىغ( )2092وانحىراى معيىىاري ( ،)0013وبلىىغ المتوسىىط الحسىىابي العىىام للمقيىىاس ككىىل
( ،)2097بانحراى معياري عام ( )0031بدرجة تقدير عالية.
على مستوى األبعاد
البعد األول :االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني
ُ
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جدول21

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البُعد األول :االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني،
مرتبة تنازلياً حسي المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

2

1

1

18

2

14

4

15

3

8

1

17

7

7

المتوسط

الفقرة
هناك مميزات واضحة من خ ل استخدام التعليم
اإللكتروني
يؤدي استخدام التعليم اإللكتروني إلى تطوير أداء
المتعلمين االبداعية

تزيد الخبرة في العملية التعليمية باستخدام التعليم
اإللكتروني
يؤدي استخدام التعليم اإللكتروني إلى تكوين العقل المبدي
بدال من العقل التقليدي

تسير العملية التعليمية بشكل أسري عند استخدام التعليم

اإللكتروني في المنهج المدرسي
استخدام التعليم اإللكتروني يحسن من جودة تلقي المتعلمين
االبداعية

يجي استخدام التعليم اإللكتروني في مختلى المواد

األساسية واالختيارية
المستوى العام

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

4.41

0.74

عالية

4.17

0.87

عالية

4.10

0.99

عالية

4.00

1.03

عالية

3.99

1.07

عالية

3.94

0.87

عالية

3.80

1.07

عالية

4.06

0.63

عالية

التقدير

البعىىد األول :االتجىىاه
يبىىين الجىىدول ( )21المتوسىىط الحسىىابي العىىام واالنحىراى المعيىىاري العىىام لفقىرات ُ
نحىىو االسىىتخدام اإللكترونىىي ،إذ بلىىغ المتوسىىط العىىام ( )4001بىىانحراى معيىىاري عىىام( ،)0012وبدرج ىىة
تقدير عالية .حيث جاءت الفقرة ر م ( )2والتي تنص على " هناك مميزات واضىحة مىن خى ل اسىتخدام
التعلىىيم اإللكترونىىي" فىىي المرتبىىة األولىىى بىىيعلى متوسىىط حسىىابي بلىىغ ( ،)4042تلتهىىا فىىي المرتبىىة ال انيىىة
الفقى ىرة ر ىىم ( )21ونص ىىها" ي ىىؤدي اس ىىتخدام التعل ىىيم اإللكترون ىىي إل ىىى تط ىىوير أداء المتعلم ىىين االبداعي ىىة"
بمتوسى ىط حس ىىابي بل ىىغ ( ،)4027تلته ىىا ف ىىي المرتب ىىة ال ال ىىة الفقى ىرة ر ىىم ( " )24تزي ىىد الخبى ىرة ف ىىي العملي ىىة
التعليمي ىىة باس ىىتخدام التعل ىىيم اإللكترون ىىي" بمتوس ىىط حس ىىابي بل ىىغ ( ،)4020بينم ىىا ج ىىاءت الفقى ىرة ر ىىم()7
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ونصها" يجي استخدام التعليم اإللكتروني فىي مختلىى المىواد األساسىية واالختياريىة" فىي المرتبىة األخيىرة
بمتوسط حسابي بلغ (.)2010
البعد الثاني :االتجاه نحو المصادر اإللكترونية
ُ
جدول27

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البُعد ال اني :االتجاه نحو المصادر اإللكترونية،
مرتبة تنازلياً حسي المتوسطات الحسابية

المتوسط

الرتبة

الرقم

الفقرة

2

2

يساعد التعليم اإللكتروني في انجاز مهام الط ي التعليمية

1

19

2

16

4

5

3

13

1

9

يلعي التعليم اإللكتروني دو ار ناجحا في تغيير المناهج
التعليمية وفقا الحتياجات المستقبل

ينمي التعليم اإللكتروني مكونات التفكير اإلبداعي لدى
الط ي
ضرورة تعميم التعليم اإللكتروني في جميع المراحل
التعليمية

أن استخدام التعليم اإللكتروني يقلل من التكلفة اال تصادية

للتعليم
يقلل التعليم اإللكتروني من اعتماد الط ي على المعلم
المستوى العام

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

4.42

0.77

عالية

4.41

0.85

عالية

4.05

0.94

عالية

3.81

1.16

عالية

3.58

1.30

عالية

3.40

1.24

متوسطة

3.94

0.59

عالية

التقدير

البعىد ال ىاني :االتجىاه
يبين الجدول ( )27المتوسط الحسىابي العىام واالنحىراى المعيىاري العىام لفقىرات ُ
نحو المصادر اإللكترونية ،إذ بلغ المتوسط العام ( )2094بانحراى معياري عام( ،)0039وبدرجة تقدير
عاليىىة .حيىىث ج ىىاءت الفق ىرة ر ىىم ( )1والت ىىي تىىنص علىىى " يس ىىاعد التعلىىيم اإللكترونىىي ف ىىي انجىىاز مه ىىام
الط ي التعليمية" في المرتبة األولى بيعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4041تلتها في المرتبة ال انية الفقرة
ر ىىم ( )29ونصىىها" يلعىىي التعلىىيم اإللكترونىىي دو ار ناجحىىا فىىي تغييىىر المنىىاهج التعليميىىة وفقىىا الحتياجىىات
المس ىىتقبل" بمتوس ىىط حس ىىابي بل ىىغ ( ،)4042تلته ىىا ف ىىي المرتب ىىة ال ال ىىة الفقى ىرة ر ىىم ( " )21ينم ىىي التعل ىىيم
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اإللكتروني مكونات التفكير اإلبىداعي لىدى الطى ي" بمتوسىط حسىابي بلىغ ( ،)4003بينمىا جىاءت الفقىرة
ر م( )9ونصها" يقلل التعلىيم اإللكترونىي مىن اعتمىاد الطى ي علىى المعلىم" فىي المرتبىة األخيىرة بمتوسىط
حسابي بلغ (.)2040

البعد الثالث :االتجاه نحو العاملين في المجاالت اإللكترونية
ُ
جدول21

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البُعد ال الث :االتجاهات نحو العاملين في
المجاالت اإللكترونية ،مرتبة تنازلياً حسي المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

2

3

1

20

2

4

4

10

3

12

1

6

المتوسط

الفقرة
من خ ل التعليم اإللكتروني تمنح لي فرصة أكبر

ل ستفادة

يمكن من خ ل التعليم اإللكتروني تحقي االتصال
التعليمي بين الط ي بعضهم ببعض
يقدم التعليم اإللكتروني أحسن الفرص لرفع مستوى الط ي
تحصيليا

يزيد التعليم اإللكتروني من مهارات الط ي في التعلم

يستطيع الط ي انجاز واجباتهم المدرسية عن طري
التعليم اإللكتروني أك ر من الطريقة التقليدية
أعتقد أن التعليم اإللكتروني يساعد على رفع مستوى

تحصيل الط ي

المستوى العام

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

4.31

0.83

عالية

4.23

1.06

عالية

4.04

0.94

عالية

3.96

1.02

عالية

3.96

1.12

عالية

3.84

1.01

عالية

3.91

0.65

عالية

التقدير

البعى ىىد ال الى ىىث:
يبىىىين الجش ى ىدول( )21المتوسى ىىط الحسى ىىابي العى ىىام واالنح ى ىراى المعيى ىىاري العى ىىام لفق ى ىرات ُ
االتجاهىىات نحىىو العىىاملين فىىي المجىىاالت اإللكترونيىىة ،إذ بلىىغ المتوسىىط العىىام ( )2092بىىانحراى معيىىاري
عىىام( ،)0013وبدرجىىة تقىىدير عاليىىة .حيىىث جىىاءت الفقىرة ر ىىم ( )2والتىىي تىىنص علىىى " مىىن خى ل التعلىىيم
اإللكترونىىي تمىىنح لىىي فرصىىة أكبىىر ل سىىتفادة" فىىي المرتبىىة األولىىى بىىيعلى متوسىىط حسىىابي بلىىغ (،)4022

63

تلتها فىي المرتبىة ال انيىة الفقىرة ر ىم ( )10ونصىها" يمكىن مىن خى ل التعلىيم اإللكترونىي تحقيى االتصىال
التعليمي بين الط ي بعضهم ببعض" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4012تلتها في المرتبة ال ال ة الفقىرة ر ىم
( " )4يقىىدم التعلىىيم اإللكترون ىىي أحسىىن الف ىىرص لرفىىع مسىىتوى الط ى ي تحصىىيليا" بمتوس ىىط حسىىابي بل ىىغ
( ،)4004بينمىىا جىىاءت الفق ىرة ر ىىم( )22ونصىىها" يعتمىىد التعلىىيم اإللكترونىىي علىىى الىىتعلم الفىىردي الىىذي ال
يحتاج إلى معلم" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ (.)2002
ثالثا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ،ونصه:
" هـــل توجـــد عالقـــة دالـــة احصـــائيا بـــين درجـــات التفكيـــر اإلبـــداعي ودرجـــات االتجـــاه نحـــو التعلـــيم
اإللكترونــي لــدى عينــة مــن الطلبــة المتفــوقين فــي مرحلــة التعلــيم مــا بعــد األساســي بمحافظــة شــمال
الباطنــة؟" لإلجابىىة عىىن هىىذا الس ىؤال ،تىىم اسىىتخراج معامىىل ارتبىىاط بيرسىىون( )Pearsonلمعرفىىة طبيعىىة
الع ىىة بىىين مسىىتوى التفكيىىر اإلبىىداعي وع تىىه باالتجىىاه نحىىو التعلىىيم اإللكترونىىي لىىدى عينىىة مىىن الطلبىىة
المتفو ين في مرحلة التعليم ما بعىد األساسىي بمحافظىة شىمال الباطنىة فىي سىلطنة عمىان ،والجىدول(،)1
يوضح ذلك.
جدول29

معامل ارتباط بيرسون( )Pearsonللع ة بين التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني
مستويات
التفكير

اإلبداعي

االتجاه نحو التعلم االلكتروني
عالقة االرتباط

االتجاه نحو

االتجاه نحو

االتجاهات نحو

االستخدام

المصادر

العاملين في المجاالت

المقياس
ككل

اإللكتروني

اإللكترونية

اإللكترونية

الط ة

معامل بيرسون ()r

.029-

0.018

.016-

.013-

المرونة

معامل بيرسون ()r

0.054

0.034

0.039

0.047

الداللة االحصائية

0.445

0.629

0.579

0.512

معامل بيرسون ()r

0.115

0.103

0.066

0.103

الداللة االحصائية

معامل بيرسون ()r

0.106
0.057

0.147

0.353

0.148

الداللة االحصائية

0.42

0.41

0.597

0.441

األصالة
االختبار ككل

الداللة االحصائية

0.679
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0.803

0.059

0.827

0.038

0.858

0.055

يب ىىين الج ىىدول ر ىىم ( )29ع ىىدم وج ىىود ع ىىة دال ىىة إحص ىىائيا عن ىىد مس ىىتوى الدالل ىىة ( )α=0.05ب ىىين
مستويات التفكير اإلبىداعي وأبعىاد االتجىاه نحىو التعلىيم اإللكترونىي لىدى عينىة مىن الطلبىة المتفىو ين فىي
مرحلىىة التعلىىيم مىىا بعىىد األساسىىي بمحافظىىة شىىمال الباطنىىة فىىي سىىلطنة عمىىان؛ وهىىذا يعنىىي أن مسىىتويات
التفكير اإلبداعي لدى الطلبة المتفو ين ليس لها ارتباط باالتجاه نحو التعليم اإللكتروني لديهم ،إذ بلغت
الداللة اإلحصائية ( ،)00442وبلغ معامل االرتباط بيرسون بىين المقياسىين ككىل ( ،)r=00033وتجىدر
اإلشارة إلى أن جميىع ىيم معامىل االرتبىاط الخطىي بىين مسىتويات التفكيىر اإلبىداعي وأبعىاد االتجىاه نحىو
التعلم االلكتروني.طردية تامة وموجبة عدا مستوى الط ة .

رابعا :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ،ونصه:
" هل توجد فروق دالة احصائيا فـي التفكيـر اإلبـداعي واالتجـاه نحـو التعلـيم اإللكترونـي لـدى الطلبـة
المتفوقين تبعا لمتغير النوع االجتماعي؟"
لإلجابىىة عىىن هىىذا السىؤال تىىم تحليىىل البيانىىات السىىتخراج المتوسىىطات الحسىىابية واالنح ارفىىات المعياريىىة
لكل مستوى من مستويات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحىو التعلىيم اإللكترونىي ،ومقارنىة هىذه المتوسىطات
باس ىىتخدام اختب ىىار(ت) للعين ىىات المس ىىتعملة للتحقى ى م ىىن دالل ىىة الف ىىرو الت ىىي تع ىىزى الن ىىوي االجتم ىىاعي،
والجدول ر م( )9يوضح ذلك.
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جدول10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) أل ر متغير النوي االجتماعي في التفكير
اإلبداعي واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى الطلبة المتفو ين
المحاور
الط ة
المرونة
األصالة
االختبار ككل
االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني
االتجاه نحو المصادر اإللكترونية
االتجاهات نحو العاملين في
المجاالت اإللكترونية

االتجاه نحو التعليم االلكتروني ككل

النوع

االجتماعي

درجات
الحرية

المتوسط

الحسابي

المعياري

ذكر

44

54.61

11.12

أن ى

156

52.17

12.13

ذكر

44

62.66

21.79

أن ى

156

45.01

15.29

أن ى

156

76.46

12.85

ذكر

44

65.70

12.17

أن ى

156

57.88

11.62

ذكر

44

ذكر

44

79.83

االنحراف

11.30

قيمة (ت)
0.006
13.71
0.991
1.365

الداللة

اإلحصائية
0.941
0.000
0.321
0.244

أن ى

156

3.95
4.09

0.67

0.021

0.885

ذكر

44

3.81

0.57

0.001

0.974

أن ى

156

3.98

0.59

ذكر

44

0.62

أن ى

156

3.87
3.93

0.63

0.113

0.737

ذكر

44

3.88

0.56

0.075

0.784

أن ى

156

4.00

0.56

0.65

ي حظ من الجدول ر م ( )10وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مسىتوى الداللىة ( )α≤0.05فىي
اإلجاب ىىات ب ىىين ال ىىذكور واإلن ىىاث ف ىىي مس ىىتوى المرون ىىة ،إذ بلغ ىىت يم ىىة ت( ،)22072وبدالل ىىة إحص ىىائية
) ،)000001وجاءت الفرو االحصائية لصالح الذكور.
فيمىىا ي حىىظ مىىن الجىىدول عىىدم وجىىود فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى الداللىىة ()α≤0.05
بين الذكور واإلناث في بىا ي محىاور التفكيىر اإلبىداعي ،إذ بلغىت يمىة ت( ،)00001وبداللىة إحصىائية
( )00942فىىي مسىىتوى الط ىىة ،وبلغىىت يمىىة ت( ،)00992وبداللىىة إحصىىائية ( )00212فىىي مسىىتوى
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االصى ىىالة ،فيمى ىىا بلغىىىت يمى ىىة ت( ،)20213وبداللى ىىة إحصى ىىائية ( )00144فىىىي مس ىىتوى اختبى ىىار التفكيى ىىر
اإلبداعي ككل.
كمىىا ي حىىظ مىىن الجىىدول عىىدم وجىىود فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية بىىين الىىذكور واإلنىىاث فىىي اتجاهىىات
الطلبىىة المتفىىو ين نحىىو التعلىىيم اإللكترونىىي فىىي جميىىع األبعىىاد واألداة ككىىل ،إذ بلغىىت يمىىة ت(،)00012
البعى ىىد األول :االتج ى ىىاه نح ى ىىو االسى ىىتخدام اإللكترون ى ىىي ،وبلغ ى ىىت يم ى ىىة
وبداللى ىىة إحص ى ىىائية ( )00113ف ى ىىي ُ
البعد ال اني :االتجىاه نحىو المصىادر اإللكترونيىة ،وبلغىت
ت( ،)00002وبداللة إحصائية ( )00974في ُ
البعى ىىد ال الى ىىث :االتجاهى ىىات نحى ىىو العى ىىاملين فى ىىي
يمى ىىة ت( ،)00222وبداللى ىىة إحصى ىىائية ( )00727فى ىىي ُ
المجاالت اإللكترونية ،فيما بلغت يمة ت( ،)00073وبداللة إحصائية ( )00714في األداة ككل.

خامسا :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ،ونصه:
" هل توجد فروق دالة احصائيا فـي التفكيـر اإلبـداعي واالتجـاه نحـو التعلـيم اإللكترونـي لـدى الطلبـة
المتفوقين تبعا لمتغير موادهم االختيارية (علمي – أدبي )؟"
لإلجابىىة عىىن هىىذا السىؤال تىىم تحليىىل البيانىىات السىىتخراج المتوسىىطات الحسىىابية واالنح ارفىىات المعياريىىة
لكل مستوى من مستويات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحىو التعلىيم اإللكترونىي ،ومقارنىة هىذه المتوسىطات
باسىتخدام اختبىار(ت) للتحقى مىن داللىة الفىرو التىي تعىزى المىواد االختياريىة(علمىي ى أدبىي) ،والجىدول
ر م( )20يوضح ذلك.
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جدول12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) أل ر متغير المواد االختيارية في في التفكير
اإلبداعي واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني
المحاور
الط ة
المرونة
األصالة
االختبار ككل
االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني
االتجاه نحو المصادر اإللكترونية
االتجاهات نحو العاملين في
المجاالت اإللكترونية

االتجاه نحو التعليم االلكتروني ككل

المواد

االنحراف

االختيارية

درجات
الحرية

المتوسط

الحسابي

المعياري

مواد علمية

124

53.74

12.79

مواد أدبية

76

51.02

10.25

مواد علمية

124

55.47

17.86

مواد أدبية

مواد علمية

76

124

38.16
81.13

13.66

مواد أدبية

76

70.80

12.91

مواد علمية

124

63.45

11.78

مواد أدبية

76

53.33

9.99

10.65

قيمة (ت)
1.209
3.221
1.350
1.605

الداللة

اإلحصائية
0.273
0.074
0.247
0.207

مواد علمية

124

4.09

0.63

0.146

0.702

مواد علمية

124

3.96

0.58

0.229

0.632

مواد أدبية

76

3.92

0.61

مواد أدبية

76

4.01

0.62

مواد علمية

124

3.93

0.63

0.392

0.532

مواد علمية

124

3.99

0.56

0.083

0.774

مواد أدبية

76

3.94

0.58

مواد أدبية

76

3.89

0.67

ي حى ىىظ مى ىىن الجى ىىدول ر ى ىىم ( )12عى ىىدم وجى ىىود فى ىىرو ذات داللى ىىة إحصى ىىائية عنى ىىد مسى ىىتوى الداللى ىىة
( )α=0.05فى ى ىىي مسى ى ىىتويات التفكيى ى ىىر اإلبى ى ىىداعي حسى ى ىىي متغيى ى ىىر الم ى ى ىواد االختياريى ى ىىة ،إذ بلغى ى ىىت يمى ى ىىة
ت( ،)20109وبدالل ىىة إحص ىىائية ( )00172ف ىىي مس ىىتوى الط ىىة ،وبلغ ىىت يم ىىة ت( ،)20112وبدالل ىىة
إحصىىائية ( )00074فىىي مسىىتوى المرونىىة ،وبلغىىت يمىىة ت( ،)20230وبداللىة إحصىىائية ( )00147فىىي
مسىىتوى االصىىالة ،وبلغىىت يمىىة ت( ،)20103وبداللىىة إحصىىائية ( )00107فىىي مسىىتوى اختبىىار التفكيىىر
اإلبداعي ككل.
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كم ىىا ي ح ىىظ م ىىن الج ىىدول ر ىىم ( )12ع ىىدم وج ىىود ف ىىرو ذات دالل ىىة إحص ىىائية عن ىىد مس ىىتوى الدالل ىىة
( )α≤0.05ف ىىي اتجاه ىىات الطلب ىىة المجي ىىدين(المتف ىىو ين) نح ىىو التعلى ىيم اإللكترون ىىي تبع ىىا لمتغي ىىر المى ىواد
االختيارية في جميع األبعاد واألداة ككل ،إذ بلغت يمىة ت( ،)00241وبداللىة إحصىائية ( )00701فىي
البعد األول :االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني ،وبلغت يمة ت( ،)00119وبداللة إحصائية ()00121
ُ
البع ىىد ال ىىاني :االتج ىىاه نح ىىو المص ىىادر اإللكتروني ىىة ،وبلغ ىىت يم ىىة ت( ،)00291وبدالل ىىة إحص ىىائية
ف ىىي ُ
البع ىىد ال ال ىىث :االتجاه ىىات نح ىىو الع ىىاملين ف ىىي المج ىىاالت اإللكتروني ىىة ،فيم ىىا بلغ ىىت يم ىىة
( )00321ف ىىي ُ
ت( ،)00012وبداللة إحصائية ( )00774في مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني ككل.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

 منا شة نتائج الدراسةأوال :منا شة نتائج السؤال األول
انيا :منا شة نتائج السؤال ال اني
ال ا :منا شة نتائج السؤال ال الث
رابعا :منا شة نتائج السؤال الرابع
خامسا :منا شة نتائج السؤال الخامس
 -التوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
يتنىىاول هىىذا الفصىىل تفسىىير هىىذه النتىىائج ومنا شىىتها وعىىرض التوصىىيات والمقترحىىات التىىي خلصىىت لهىىا
الدراسة الحالية .

 مناقشة نتائج الدراسة :أوال :مناقشة نتائج السؤال األول:
مامستوى التفكير االبداعى لدى عينة من الطلبة المتفو ين فى مرحلة التعليم ما بعد األساسي بمحافظة
شمال الباطنة ؟
اظه ىىرت النت ىىائج المتعلق ىىة بالسى ىؤال األول والمعروض ىىة ىىي الج ىىدول ر ىىم ( )24المتوس ىىطات الفرض ىىية
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات كل من الط ة والمرونة واألصالة ،وبناء علىى
هىىذه النتىىائج يظهىىر ان مسىىتوى التفكيىىر االبىىداعي لىىدى افىراد عينىىة الد ارسىىة ضىىعيدى فىىي مهىىارة المرونىىة،
ومتوسط في مهارة الط ة ،وعالي في مهارة االصالة ،اما بالنسبة ل ختبار ككل فكان متوسطاً ،و ىد
يرجع تدني مستوى أداء أفراد العينة في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي إلى أن محور االهتمام في برنامج
إعدادهم التربوي  ،وبصىفة عامىة هىو التلقىين أك ىر مىن تعلىيم الطالىي كيىى يفكىر  ،وأن هىذه البىرامج ما ازلىت
تركىز علىى تلقىين الحقىائ والمعلومىات  ،والمبالغىة فىي االهتمىام بالتحصىيل الد ارسىي المعتمىد علىى الحفىظ،
واعتمىاد عمليىة التىدريس بصىورة رئيسىة علىى أسىاليي تقليديىة ديمىة مىن اهمهىا الحىوار والمنا شىة واإللقىاء
واالعتماد على الكتي في أحسن األحوال  ،كوسيلة لفهم الدرس  ،وهي طر ال ت ير تفكيى اًر وال تعمى علمىاً

70

وسىرعان مىا تنسىى  ،وكىذلك ا تصىار عمليىة التقىويم علىى االمتحانىات التىي تركىز فىي أغلبهىا علىى توظيىى
العمليىات المعرفيىة فىي مسىتوياتها الىدنيا والمتم لىة فىي المعرفىة والتىذكر  ،أك ىر مىن اهتمامهىا بالكشىى عىن
مدى درة الطالي على التفكير اإلبداعي والتحليل النقدي واستنباط النتائج  ،ومن م أصبح أفضل الط ي
تحصي ً أك رهم حفظاً للكتي والمذكرات  ،وليس أك رهم درة على التفكير اإلبداعي.
تتف نتيجة هذه الد ارسه مع النتيجة التىي توصىلت إليهىا د ارسىة ) سىمير )1002،والتىي طبقىت علىى عينىة
مكونة من طلبة المدارس ال انوية فىي األردن ،وأشىارت إلىى أن الطلبىة يمارسىون مسىتوى متوسىط لمهىا ارت
التفكيىر اإلبىداعي ،كمىا اتفقىت مىع نتىائج الىد ارسىة التىي امىت بهىا (مطىر )1000 ،علىى عينىة مىن طلبىة
الصى ال امن في األردن.
الدرسىة الحاليىة مىع نتىائج د ارسىة )مقىدادي (1000 ،التىي طبقهىا علىى عينىة مىن طلبىة
اختلفىت نتيجىة هىذه ا
الصىى األول ىانوي فىي األردن ،والتىي أشىارت إلىى وجىود مسىتوى تفكيىر إبىداعي مرتفىع لىدى الطلبىة ،علىى
مهارت ) الط ة ،والمرونة ،واألصالة).
ا

ثانيا:مناقشة نتائج السؤال الثاني-:
مامسىىتوى االتجىىاه نحىىو التعلىىيم االلكترونىىى لىىدى عينىىة مىىن الطلبىىة المتفىىو ين فىىي مرحلىىة التعلىىيم مىىا بعىىد
األساسي بمحافظة شمال الباطنة ؟
اظه ى ىىرت النت ى ىىائج المتعلق ى ىىة بالسى ى ىؤال ال ى ىىاني والمعروض ى ىىة ى ىىي الج ى ىىدول ( )21المتوس ى ىىطات الحس ى ىىابية
واالنح ارفىىات المعياريىىة لتقىىديرات عينىىة مىىن الطلبىىة المتفىىو ين فىىي مرحلىىة التعلىىيم مىىا بعىىد األساسىىي نحىىو
التعلىىيم اإللكترونىىي ،حيىىث جىىاء فىىي المرتبىىة األولىىى ُبعىىد االتجىىاه نحىىو االسىىتخدام اإللكترونىىي ،ت ى ه فىىي
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المرتب ىىة ال اني ىىة ُبع ىىد االتج ىىاه نح ىىو المص ىىادر اإللكتروني ىىة ،فيم ىىا ج ىىاء ف ىىي المرتب ىىة ال ال ىىة واألخيى ىرة ُبع ىىد
االتجاه ىىات نح ىىو الع ىىاملين ف ىىي المج ىىاالت اإللكتروني ىىة ،،وبل ىىغ المتوس ىىط الحس ىىابي الع ىىام للمقي ىىاس كك ىىل
( ،)2097بىىانحراى معيىىاري عىىام ( )0031بدرجىىة تقىىدير عاليىىة ربمىىا يعىىود ذلىىك الىىى ناعىىات لىىدى الطلبىىة
بيهمية دور المعلم وعىدم االسىتغناء عىن ادواره حتىى فىي ظىل وجىود التعلىيم االلكترونىي ومايصىاحبه مىن
تقنيات حدب ة .
و ىد يرجىىع ارتفىاي مسىىتوى اتجاهىات الطلبىىة نحىو التعلىىيم االلكترونىي بشىىكل عىام إلىىى طبيعىة التعلىيم
اإللكتروني .حيث يساعد في وصول المعلومات للطلبة وا ىارة الدافعيىة لىديهم بمىا يحتىوي عليىه مىن مىواد
وبرمجيات من أشكال ورسومات وصور وألوان وحركة ولقطات فيديو ومحاكاة وبرامج محاد ة مسموعة
وبريد إلكتروني .باإلضافة إلى رغبة الطلبة في مسايرة التطىور العلمىي والتكنولىوجي .و ىد يعىود السىبي
أيضاً إلى طبيعة الحاسوي وارتباطه الو ي بحياة اإلنسان ،والى الفوائد التي تعود على مستخدميه في
كافة مجاالت الحياة.
و د اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة رمود( )1002في ارتفاي مستوى اتجاهىات ت ميىذ المرحلىة
االعدادية في التعلم الفردي بمساعدة الكمبيوتر في مادة الرياضيات  ،وكىذلك مىع د ارسىة السىيد محمىود
( )2992التي ام بتطبيقها على ت ميذ الحلقة االولى من التعليم األساسي.
ثالثا :مناقشة نتائج السؤال الثالث -:
هل توجد ع ة دالىة احصىائيا بىين درجىات التفكيىر اإلبىداعي ودرجىات االتجىاه نحىو التعلىيم االلكترونىى
لدى عينة من الطلبة المتفو ين في مرحلة التعليم ما بعد األساسي بمحافظة شمال الباطنة ؟
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اظهىىرت النتىىائج المتعلقىىة بالس ىؤال ال الىىث والمعروضىىة فىىي الجىىدول ر ىىم ( )29عىىدم وجىىود ع ىىة دالىىة
إحصىىائيا عنىىد مسىىتوى الداللىىة ( )α≤0.01بىىين مسىىتويات التفكيىىر اإلبىىداعي وأبعىىاد االتجىىاه نحىىو التعلىىيم
اإللكتروني لدى عينة من الطلبة المتفو ين في مرحلة التعلىيم مىا بعىد األساسىي بمحافظىة شىمال الباطنىة
فىىي سىىلطنة عمىىان؛ وهىىذا يعنىىي أن مسىىتويات التفكيىىر اإلبىىداعي لىىدى الطلبىىة المتفىىو ين لىىيس لهىىا ارتبىىاط
باالتجىىاه نحىىو التعلىىيم اإللكترونىىي لىىديهم ،إذ بلغىىت الداللىىة اإلحصىىائية ( ،)00442وبلىىغ معامىىل االرتبىىاط
بيرسون بين المقياسين ككىل ( ،)r=00033وهىي نتيجىة تىدعم ضىرورة التوعيىة بيهميىة التفكيىر اإلبىداعي
وع ته باالتجاه نحو التعليم اإللكتروني.
اتفقىت نتيجىة هىذه الد ارسىة مىع د ارسىة تشىوي ( )Tsuei ,2991التىي أظهىرت عىدم تفىو طريقىة الىتعلم
باستخدام الحاسوي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.
واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة كل مىن ( حسىين )1002 ،و (العلىي )1002 ،فىي
فاعلية طريقة التعلم بمساعدة الحاسوي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.
وكىذلك اختلفىت مىع د ارسىة (المواجىدة )1001،لمعرفىة أ ىر الىتعلم التعىاوني المحوسىي والىتعلم الفىردي
المحوسىي فىي تنميىة التفكيراإلبىداعي لىدى طلبىة الصىى السىابع فىي مبحىث الجغرافيىا فىي األردن حيىث
استخدمت الدراسة اختبار تورانس لمهارات التفكيراإلبداعي صورة األلفاظ (أ) أظهرت النتائج وجود فرو
دالىة إحصىائيا فىي تنميىة مهىارات التفكيىر اإلبىداعي) الط ىة ،المرونىة ،االصىالة(واإلبىداي الكلىي تعىزى
ألسلوي التعلم ولصالح التعلم التعاوني المحوسي.
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رابعا :مناقشة نتائج السؤال الرابع :
هىىل توجىىد فىىرو دالىىة احصىىائيا بىىين التفكيىىر اإلبىىداعي واالتجىىاه نحىىو التعلىىيم االلكترونىىى لىىدى الطلبىىة
المتفو ين تبعا لمتغير النوي االجتماعى ؟
ي حىظ مىن الجىدول ر ىم ( )10وجىود فىرو ذات داللىة إحصىائية عنىد مسىتوى الداللىة ()α≤0.05
في اإلجابات بين الذكور واإلناث في مستوى المرونة ،وجاءت الفرو االحصائية لصالح الذكور.
فيمىىا ي حىىظ مىىن الجىىدول عىىدم وجىىود فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى الداللىىة ()α≤0.05
بين الذكور واإلناث في با ي محاور التفكير اإلبداي ،وكذلك في مستوى اختبار التفكير اإلبداعي ككل.
كمىىا ي حىىظ مىىن الجىىدول عىىدم وجىىود فىىرو ذات داللىىة إحصىىائية بىىين الىىذكور واإلنىىاث فىىي اتجاهىىات
الطلبة المتفو ين نحو التعليم اإللكتروني في جميع األبعاد واألداة ككل ،ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى
تشابه الظروى التربوية والتعليمية المحيطة بالطلبة من الجنسين في مرحلة التعليم االساسي.
خامسا :مناقشة نتائج السؤال الخامس -:
هىىل توجىىد فىىرو دالىىة احصىىائيا بىىين التفكيىىر اإلبىىداعي واالتجىىاه نحىىو التعلىىيم االلكترونىىى لىىدى الطلبىىة
المتفو ين تبعا لمتغير موادهم االختيارية (علمي – أدبي ) ؟
ي حى ىىظ مى ىىن الجى ىىدول ر ى ىىم ( )12عى ىىدم وجى ىىود فى ىىرو ذات داللى ىىة إحصى ىىائية عنى ىىد مسى ىىتوى الداللى ىىة
( )α≤0.05في مستويات التفكير اإلبداعي حسي متغير المواد االختيارية،
كم ىىا ي حى ىىظ مى ىىن الجىىىدول ر ىىم ( )12عىىىدم وجىىىود فى ىىرو ذات دالل ىىة إحصى ىىائية عن ىىد مسىىىتوى الداللىىىة
( )α≤0.05فىىي اتجاهىىات الطلبىىة المتفىىو ين نحىىو التعلىىيم اإللكترونىىي تبعىا لمتغيىىر المىواد االختياريىىة فىىي
جميع األبعاد واألداة ككل،
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ويمكىن أن تعىزى هىذه النتيجىة إلىى وجىود ظىروى تربويىة وتعليميىة متشىابهة نوعىا مىا تحىيط بالطلبىة مىن
التخصصىىين فىىي مرحلىىة التعلىىيم االساسىىي  ،حيىىث أن جميىىع الطلبىىة فىىي مرحلىىة التعلىىيم االساسىىي فىىي
مىىدارس السىىلطنة يدرسىىون مىىادة تقنيىىة المعلومىىات مىىن الصىىى األول االساسىىي وحتىىى الصىىى العاشىىر
االساسىىي بمعىىدل حصىىتين اسىىبوعياً  ،كمىىا ان جميىىع الطلبىىة يخضىىعون لىىنفس الظىىروى مىىن اختبىىارات
وممارسات تربوية مختلفة .

 التوصيات : -2العمل على التوعية بيهمية رفع مستوى التفكير اإلبداعي لدى ط ي المدارس بشكل عام .
 -1تضمين المناهج الدراسية ،واالختبارات بعض مهارات التفكير االبداعي ،بصورة أكبر .
 -2العم ىىل عل ىىى رعاي ىىة الطلب ىىة المتف ىىو ين وص ىىقل مى ىواهبهم و ىىدراتهم ف ىىي مج ىىال التفكي ىىر االب ىىداعي
والتعليم االلكتروني ،وكذلك ارشادهم نفسياً  ،وحل مشاكلهم .
 -4العمل على رفع مستوى استخدام التعليم اإللكتروني في التدريس بمرحلة التعليم ما بعد األساسي.
 -3االهتمام بنزالة المعو ات التي تحد من فعالية استخدام التعليم اإللكتروني في التدريس بشكل عام .
-1تىوفير فىرص التىدريي والتيهيىل المناسىبة لمعلمىي مرحلىة التعلىيم مىا بعىد االساسىي وخاصىة فىي مجىال
استخدام التعليم اإللكتروني .
-7ضرورة تجهيز المعامل والفصول الدراسية بجميع متطلبات استخدام التعليم اإللكتروني .
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-1نشر وعي التعليم اإللكتروني و قافته  ،و أهميته  ،وكيفية االستفادة منه على مستوى مدارس التعليم ما
بعد االساسي .
 -9دراسة فاعلية استخدام التعليم اإللكتروني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي .
-20تقديم الرعاية النفسية للط ي المتفو ين واالهتمام بميولهم ورغباتهم .
 -22تصميم برامج ارشادية للط ي تساعدهم على تفادي الضغوط النفسية الناتجه من اختيارهم للمواد
االختيارية .

77

المراجع العربية :
 -إبراهيم ،جمعه) . (2001فاعلية برنامج حاسوبي تفاعلي متعدد الوسائط في تحصيل علم

األحياء ،دراسة ميدانية على طلبة الصى ال اني ال انوي العلمي في محافظة القنيطرة (رسالة
دكتوراه غير منشورة في التربية – كلية التربية – جامعة دمش ).

 ابراهيم ،مجدي عزيز( .)1004استراتيجيات التعليم واساليب التعلم .ط، 2القاهرة  :مكتبة األنجلوالمصرية .
 ابو جادو  ،صالح ( .)1002أثر برنامج تدريبي مستند الى نظرية الحل اإلبداعي للمشكالت فيتنمية التفكير االبداعي لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي  ،اطروحة دكتوراه غير

منشورة  ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا  ،عمان .
 أبو جريس ،فاديا سابا الياس ( .)2994الفروق في المشكالت والحاجات اإلرشادية بين الطلبةالمتميزين وغير المتميزين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا
 أبو هاشم ،السيد) .(2003محكات التعرف على الموهوبين والمتفوقين ) دراسة مسحية لبحوثالعربية في الفترة من عام  1990إلى عام  ، 2000المجلة العربية للتربية الخاصة .العدد ال الث،
الرياض ص. 73 - 31

 االمبوسعيدي ،عبدا ،البلوشي ،سلمان .)1020( .طرائق تدريس العلوم ،عمان دار الميسرةللنشر والتوزيع والطباعة .
 -البادي  ،احمد (.)1007مدى تضمن أنشطة مقررات الثقافة اإلسالمية بالصفين الحادي عشر

والثاني عشر لقدرات التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب الطلبة لها،رسالة ماجستير غير منشورة ،

جامعة السلطان ابوس .
 بامقابل ،رنده ( .) 1007أثر إستراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيللدى طلبة الصف األول ثانوي في مادة الكيمياء  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية ،
جامعة عدن .
 بسطوروس ،باجدي( .)2913اتجاهات تالميذ المرحلة الثانوية العامة والفنية نحو العمل اليدوي ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة االسكندرية.
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 بسيوني ،عبدالحميد (. )1007التعليم اإللكتروني والتعليم الجوال  .القاهرة  :دار الكتي العلميةللنشر و التوزيع.
 بشير ،محمد (.)2919نمو القدرة على التفكير الرياضي والتفكير اإلبداعي وعالقتهما بالتحصيلفي الرياضيات لدى طلبة المرحلة الثانوية في اليمن  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة

اليرموك  ،اربد .

 البلوشي ،صالحة ( .)1003أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس الجغرافيا علىتنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طالبات الصف العاشر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،

جامعة السلطان ابوس .
 بن مانع ،سعيد).(2919رعاية التفوق بين اإلبداع والذكاء .مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية بنات ،سهيلة ويحيى ،خولة(  .) 1009مشك ت الطلبة الموهوبين والمتفو ين في المراكز الرياديةواستراتيجيات التعامل معها.
 جروان ،فتحي( .)2991الموهبة والتفوق واالبداع، .ط ، 2دار الكتاي الجامعي  ،العين :االمارات
 جروان ،فتحي( .)1009اإلبداع .الطبعة ال انية  ،عمان  :دار الفكر . جروان ،فتحي عبد الرحمن( .)1001الموهبة والتفوق واإلبداع ،ط  ،2األردن ،عمان :دار الفكر. جروان ،فتحي عبد الرحمن (.)1001اساليب الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم  ،دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن .
 الجعافرة ،أسمى والخرابشة،عمر ( .)1007درجة امتالك المتفوقين في مدرسة اليوبيل في األردنلمهارات التفكير الناقد ،مجلة رسالة الخليج العربي ،العدد()21
 حجازي  ،سناء  .)1001(.سيكولوجية اإلبداع  .القاهرة  :دار الفكر العربي . الحدابي ،داؤد وآخرون(.)1022مستوى مهارات التفكير االبداعي لدى طلبة المعلمين في االقسامالعلمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية،المجلة العربية لتطوير التفو  ،المجلد ، 1ي.2
 حسام ،حمد مازن (  . ) 1007اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم  ،ط ( ، )2القاهرة  ،دارالفجر للنشر .

79

 حسن ،محمد صدي (.)2994االبتكار وأساليب تنميته  ،مجلة التربية  ،العدد ( ، )201السنة( ، )12ص.73-31
 حسين ،محمد عبد الهادي( .)1002أثر استخدام الحاسب اآللي في تنمية التفكير االبدعي لدىاألطفال .رسالة دكتوراه غير منشورة ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس :القاهرة.
 حسين ،محمد عبد الهادي( .)1001استخدام الحاسوب في تنمية التفكير االبتكاري  ،ط ،2دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان :االردن
 الحكاك ،وجدان(.)1002بناء اختبار القدرة على التفكير االبداعي اللفظي لدى طلبة جامعةبغداد ،مركز البحوث التربوية واالبحاث النفسية.

 الحكاك ،وجدان )  .( 2008بناء اختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي لدى طلبة جامعةبغداد .مجلةالبحوث التربوية والنفسية  .العدد  ( 26 ) .مركز البحوث التربوية والنفسية  /جامعة
بغداد.
 الحلفاوي ،وليد ( .) 1003مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات ،األردن ،دارالفكر،ط 2
اإللكتروني .المجلة
الدولية والعربية في مجال التعليم
 حمدان ،محمد سعيد (  .(1007التجاربّ
ّ
الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد .جامعة القدس المفتوحة221-117 . )2( 2 .
 حمدي ،حسن ( .)1004مهارات التفوق واإلبداع  ،دار اللطائى للنشر والتوزيع  ،القاهرة . -الحموي ،نهى ( .) 2991أثر برنامج تعليمي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال السنة

الثانية في الروضة ،رسالة ماجستير غير منشورة– كلية الدراسات العليا – الجامعة األردنية -
عمان.

 حيدر ،أحمد سيى(  .) 1004مجلة البحوث والدراسات التربوية ،مجلة محكمة تصدر عن مركزالبحوث والتطوير التربوي ،اليمن ،العدد التاسع عشر.ص . 249-99
 الخان ،بدر ( .)1003استراتيجيات التعليم اإللكتروني ،ترجمة الموسوي ،علي بن شرى،وآخرون،سوريا ،شعاي للنشر والعلوم.
 -خي ار  ،جمال( .)1009االبداع االداري  ،دار اسامة للنشر والتوزيع  ،ط ،2عمان ،االردن،
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 داؤود ،عزيز حنا ( .)1001مناهج البحث العلمي ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،عمان االردن . دروي  ،زين العابدين )  .(2912تنمية اإلبداع منهج وتطبيق .دار المعارى :القاهرة. -الرشود ،عبدا

) .(2007التخطيط لتفصيل دور اإلرشاد والطالب في اكتشاف الطالب

الموهوبين ورعايتهم في المملكة العربية السعودية،مجلة بحوث التربية النوعية  ،تصدر عن
جامعة المنصورة ،كلية التربية النوعية بالمنصورة ،العدد العاشر.

 رمود ،ربيع ( .)1002فاعلية التعلم الفردي بمساعدة الكمبيوتر في تنمية بعض قدرات التفكيراالبتكاري في مادة الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االعدادية  ،رسالة ماجستير غير منشورة

،جامعة المنصورة  :كلية التربية.
 روشكا ،الكسندرو( .)2919اإلبداع العام والخاص  ،ترجمة غسان عبدالحميد  ،الكويت  ،سلسلةعالم المعرفة  ،مطابع السياسة.
 زحلو  ،مها ( .)2990المتفوقون دراسيا في اللغة العربية من طلبة السنة الثالثة من المدرسةاالعدادية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة دمش  ،دمش  ،سوريا.
 زهران  ،حامد (.)2971علم النفس االجتماعي  ،عالم الكتاي  ،القاهرة  ،ط.3 الساعي،أحمد جاسم ( .)1007التعليم االلكتروني واألسس والمبادئ النظرية التي يقوم عليها ،كلية التربية  ،جامعة طر.
 سالم ،أحمد ).(1004تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني ،ط  ،2الرياض  ،مكتبة الرشد. السدحان،عبدا (.)1004عالقة الترويح بالتفوق الدراسي ،دراسة ميدانية على طلبة الصىال الث في المدارس ال انوية بمدينة الرياض  ،المجلة التربوية  ،العدد( ، )70المجلد ()21

 السرور ،ناديا(  .)2991فاعلية برنامج الماسترثنكر لتعليم التفكير في تنمية المهارات اإلبداعيةلدى عينة من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية  ،مجلة مركز البحوث التربوية ،

األردن  ،العدد العاشر.
 السرور ،ناديا( . (1001مقدمة في اإلبداع ،ط  ،2دار وائل للنشر  ،عمان– األردن. السرور ،ناديا (  .) 1020مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين ،ط  ، 3األردن ،عمان :دارالفكر.
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عمان :دار الفكر.
 السرور ،ناديا ( .)2991مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين ،طّ ،2 -س مة  ،إيمان) .)2993أثر برنامج للتدريب عي اإلبداع في تحفيز التفكير اإلبداعي لدي عينة

األطفال األردنيين ما بين سن (  )10 -9سنوات،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة األردنية

 ،عمان –األردن.
 سمر ،عابدين(.)1009فعالية برنامج تدريبي مبنى على إستراتيجيات العصف الذهني والتخيلوالتكرار في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصف العاشر ،المؤتمر العلمي العربي

السادس لرعاية الموهوبين والمتفو ين ،األردن  ،الجزء األول.
 سمير ،محمد) .(2003فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مها رات التفكير اإلبداعي لدى طلبةالصف العاشرفي األردن ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان.
 -السيد ،محمود(.)2992تعليم برنامج أللعاب الكمبيوتر الرياضية كأسلوب لتنمية االبتكار

الرياضي لتالميذ الحلقة االولى من التعليم األساسي ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كلية التربية :

جامعة عين شمس .
 شريت ،أشرى وأحمد ،ابتسام )  .( 2008برنامج تنمية السلوك اإلبداعي،مؤسسة حورس الدوليةللنشر والتوزيع اإلسكندرية ،مصر.
 الصباطي ،إبراهيم (.)1002أثر خبرة استخدام الحاسوب في تنمية بعض مكونات التفكيراالبتكاري لدى طالب الصف الثاني المتوسط في بعض المدارس السعودية ،مجلة العلوم التربوية

والنفسية.
 صبحي ،أبو ج له(.)1001مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي  ،ط ( ، )2عمان  ،دارالشرو .
 ط ل ،ابت (  .)1009أثر تدريس العلوم وفق منحى العلم والتقنية والمجتمع في تنمية التفكيراإلبداعي لدى تالميذ الصف السابع األساسي بأمانة العاصمة  ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية  ،جامعة صنعاء.
 ط ل ،ابت ( .)1009أثر تدريس العلوم وفق منحى العلم والتقنية والمجتمع في تنمية التفكيراإلبداعي لدى تالميذ الصف السابع األساسي بأمانة العاصمة  ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية  ،جامعة صنعاء.
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 عامر،طار ( .) 1007دراسات في التفوق والموهبة واإلبداع واالبتكار ،دار اليازوزي العلميةللنشر والتوزيع،عمان ،األردن.
 -عبد الجليل ،ص ح ) . (2005أ ر برنامج تدريبي على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى

الطالب الموهوبين بالمرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة،المؤتمر العلمي العربي الرابع لرعاية

معا لدعم الموهوبين والمبدعين...في عالم سريع التغير  ،عمان  -االردن.
الموهوبين والمتفو ين ً

 عبد الحي  ،رمزي(.)1003التعليم العالي االلكتروني :محدداته ومبرراته ووسائطه  ،دار الوفاءلدنيا الطباعة والنشر  ،االسكندرية .
 عبد الغفار ،عبد الس م) . ( 1977التفوق العقلي واالبتكار .القاهرة :دار النهضة العربية العبري ،عارى( .)1000الثقافة الحاسوبية لدى طلبة مختبر الحاسوب في جامعة السلطانقابوس وعالقتها باتجاهاتهم نحو الحاسوب .رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك
 العتوم  ،عدنان ( .)1020علم النفس المعرفي  ،دار المسيرة للتشر والتوزيع والطباعة  ،عمان . العلي ،مكرم .)1002(.أثر تصميم الشرائح االلكترونية على تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينةمن طلبة جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن.
 العمرية،ص ح الدين(.)1001التفكير اإلبداعي،مكتبة المجتمع العربي للتشر والتوزيع  ،عمان . الغراي  ،ايمان(.)1002التعليم االلكتروني مدخل الى التدريب غير التقليدي  ،المؤتمر العربيال اني ل ستشارات والتدريي  ،الشار ة .
عقليا :دراسة
 الغفيلي ،غزوى (.)2990الحاجات والمشكالت النفسية لدى التلميذات المتفوقاتً
على عينة في مرحلة الطفولة المتأخرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الملك
سعود ،الرياض
 غيث،سعاد وآخرون ) . ( 2009مصادر الضغط النفسي لدى طلبة المراكز الريادية للموهوبينوالمتفوقين واستراتيجيات التعامل معها  .مجلة العلوم التربوية والنفسية  :تصدر عن كلية التربية
جامعة البحرين ،المجلد العاشر ،العدد األول. الفار ،إبراهيم (  .) 1002طرق تدريس الحاسوب الجزء األول .الطبعة األولى ،عمان :دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع.
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 القاسم  ،بديع( .)1002علم النفس المهني بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الو ار للنشر والتوزيع ،ط.2
 القرالة ،ماهر (.)1004أثر برنامج تعليمي في تطوير القدرة على تنمية التفكيراإلبداعي لدىطلبة الصف السابع األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
عقليا :مشكال تهم في البيئة األسرية والمدرسية
 القريطي ،عبد المطلي (.)2919المتفوقونً
ودور الخدمات النفسية في رعايتهم ،رسالة الخليج العربي ،الرياض :مكتي التربية العربي للدول
الخليجية ،السنة ال ال ة ،العدد (.13-19:)11
-

مبر ،محمود ،وآخرون (  .) 2993اإلبداع ومعوقاته في التربية :دالالت استقصائية في بعض
المدارس االبتدائية القطرية ،مركز البحوث التربوية بجامعة طر ،الدوحة  ،طر .

 الل ،زكريا( .)1009االتجاه نحو التعليم االلكتروني لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانويةبمدينة مكة المكرمة  ،كلية التربية ،جامعة ام القرى،
 اللقاني ،احمد والجمل،علي( .)2991معجم المصطلحات التربوية المعرفية ،عالم الكتي ،القاهرة . ليلى سعد الصاعدي (  . ) 1007التفوق والموهبة واإلبداع واتخاذ القرار رؤية من واقع المناهج ،ط ( ، )2عمان  ،دار الحامد .
 المبارك  ،احمد ( .)1004اثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة العالمية"االنترنيت " على تحصيل كلية التربية في تقنية التعليم واالتصال  ،جامعة الملك سعود.
 محمد إبراهيم الصانع (  . ) 1001مدى ممارسة واتقان أعضاء هيئة تدريس األقسام العلميةبكلية التربية جامعة ذمار لمهارات األداء التدريسي من وجهة نظر طالبهم  ،الجمعية المصرية

للتربية العلمية  ،كلية التربية  ،جامعة عين شمس  ،المؤتمر العلمي ال اني عشر التربية العلمية
والوا ع المجتمعي .
 محمد رضا البغدادي (  . ) 1001األنشطة اإلبداعية لألطفال  ،ط(  ، )1القاهرة  ،دار الفكرالعربي.
 محمد ،عادل ريان( ،)2991الحاسوب والخصوصية  ،مجلة العربي 232-211 ،447 ، مسعد ،ربيع والشيزاوي،عبدالغفار(  .)1003فعالية الذات قي االنترنت واالتجاه نحو االنترنت ،ومهارة التعلم الموجه ذاتياً لدى طالب كلية التربية بصحار ،سلطنة عمان.
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 المشرفي ،انشراح )  .( 2003فاعلية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير اإلبداعي .مجلةالطفولة والتنمية _المجلس العربي للطفولة ،المجلد ال الث ،العدد12
 مطر ،رنا ) .(2000أثر برنامج تعليم التفكير المواهب غير المحدودة في تطوير القدراتاإلبداعية لطلبة الصف الثامن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان.
 المعولي،زكية والهاشمي ،جمعة (.)2999واقع تنمية مهارات التفكير العلمي االبداعي في مناهجالعلوم لدى طلبة المرحلة االعدادية بسلطنة عمان،تقرير مقدم الى ورشة عمل "تدريب معلمي

العلوم على تنمية مهارات التفكير العلمي االبداعي لدى طالب المرحلة االعدادية،مسقط ُ :عمان.
 مقدادي ،يس ( .)1000أثر برنامج تعليم التفكير الناقد في تطوير الخصائص اإلبداعية وتقديرالذات لطلبة الصف الحادي عشر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان.
 ممدوح ،كناني ( . )1003سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته  ،ط ( ،)2عمان  ،دار المسيرة . المنسي ،محمود( .) 1002اإلبداع والموهبة في التعليم .اإلسكندرية :دار المعرفة. السفياني ،مها(.)1020اهمية واستخدام التعليم االلكتروني في تدريس الرياضيات في المرحلةالثانوية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ام القرى .،الرياض.
 المواجدة ،رائد( .)1001أثر التعلم المحوسب الفردي والتعلم المحوسب بالمجموعات في تنميةمهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع في مبحث الجغرافيا في األردن .رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،األردن.
 المواجدة ،رائد( .)1001أثر التعلم المحوسب الفردي والتعلم المحوسب بالمجموعات في تنميةمهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع في مبحث الجغرافيا في األردن .رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،األردن.
 الموسى ،عبد ا عبد العزيز( .)1001التعليم اإللكتروني :مفهومه – خصائصه – عوائقه ،ندوةمدرسة المستقبل ،كلية التربية – جامعة الملك سعود ،الرياض.

 الموسى ،عبدا بن عبدالعزيز) .) 1007استخدام الحاسب اآللي في التعليم،،ط  ،2الرياض. -موسى ،علي) .(1995أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة التلوث البيئي لطالب

المستوى األول من المرحلة الثانوية وتنمية اتجاهاتهم ،ملخصات الرسائل الجامعية التربوية،

الجزء ال اني  ،مركز المعلومات والتو ي ،و ازرة التربية  ،دمش .
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 نجم ،محمد) .( 1999االمتحانات باستخدام الحاسوب أم االمتحانات بالورقة والقلم "المعلوماتي،الحاسوب والتقنيات ،العدد  ، 77السنة ، 8آذار ،مركز المعلومات القومي ،دمش .
 -النيري ،سالم ( . )1003مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية أساليب تنمية التفكير اإلبداعي

في التدريس بالحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر المشرفين ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،جامعة السلطان ابوس .
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ملح 1

رسالة تسهيل مهمة الباحث من الجامعة
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ملح 1
رسالة تسهيل مهمة الباحث من و ازرة التربية والتعليم
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ملح 2
رسالة تزويد الباحث بالبيانات واالحصاءات
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ملح

4

قائمة باسماء المحكمين على اختبار القدرة على التفكير االبداعي اللفظي واستبانة االتجاه نحو
التعليم االلكتروني :
م

االسم

التخصص

1

د .هاشل بن سعد الغافري

مناهج وطر تدريس

2

د .سعود بن مبارك البادري

علم نفس تربوي

3

د .صالح بن احمد بن سلطان الحبسي ادارة تربوية

جهة العمل
استاذ مساعد طر تدريس التربية

االس مية كلية التربية بالرستا

باحث تربوي بالمركز الوطني للتوجيه

المهني

خبير تربوي بو ازرة التربية والتعليم
استاذ مساعد ادارة مدرسية كلية التربية

4

د .حارث بن ناصر الهنائي

ادارة مدرسية

5

د.حمود بن عبدا بن سالم الشكري

علم نفس

استاذ مشارك علم نفس كلية التربية

6

د .سليمان بن حميد المحذوري

ادارة الموارد البشرية

باحث تربوي بالمكتي الفني للدراسات

7

د .راشد بن محمد بن سالم الحجري

التربية المقارنة

خبير تربوي ومدير دائرة برامج المواطنة

8

د .علي مهدي كاظم

القياس والتقويم

استاذ مشارك بقسم علم النفس كلية

9

د .أحمد بن حميد البادري

بالرستا

طر تدريس العلوم

بالرستا

والتطوير بو ازرة التربية والتعليم

بو ازرة التربية والتعليم

التربية بجامعة السلطان ابوس

استاذ مشارك طر تدريس العلوم كلية
التربية بالرستا

 10د .محمد الكيومي

علم نفس تربوي

استاذ مساعد علم تفس تربوي بجامعة

 11د .نمر منصور فريحة

علم نفس

خبير مناهج بو ازرة التربية والتعليم

 12د .علي عبد جاسم الزاملي

علم نفس

استاذ مشارك بقسم علم النفس كلية

 13د .محمد العلوي

التربية

صحار

التربية بجامعة السلطان ابوس
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خبير تربوي بو ازرة التربية والتعليم

ملحق 5

اختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي بصيغته األولية المرسل للمحكمين

الفاضل الدكتور.........................................................

المحترم

تحية طيبة ..
يقوم الباحث بتطويراختبار لقياس القدرة على التفكير اإلبداعي بما يتالءم مع طلبة مابعدد
التعليم األساسي ،وقد تدم اتدتقاق نوعدا مدا مد بطاريدة تدورانس للتفكيدر اإلبدداعي والدي
أعده للعربية سيد خير هللا .
ونظددرا لمددا تتمتعددو بد م د الخبددرة العلميددة والدرايددة والددرأ السددديد  .فددننني أقدددر عاليددا
جهدكم قي تحكيم هيا المقياس  ،وبيا مالحظاتكم ع مدى صالحية كل فقره م فقرات

ولكم وافر االحترام والتقدير

الطالب  /سالم ب سعيد ب عبدهللا الحوسني
ماجستير ارتاد وتوجي – جامعة نزوى
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اختبار قياس القدرة على التفكير االبداعي اللفظي
عزيزي الطالب  .......................عزيزتي الطالبة .......................
يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية حول قدرتك على التفكيراالبداعي  ،لذا أرجو تعاونكم معي
واإلجابة على األسئلة الواردة فيه ،علما بأنه ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة  ،وإن إجابتك
الحقيقية على هذه الفقرات هي إسهام منك في رفد مسيرة البحث العلمي ،كما ان إجابتك سوف
تعامل بسرية وخصوصية تامة ،وهي فقط ألغراض البحث العلمي .
شاكرا تعاونكم معي
الصف ............................................... :
نوع االختيار :
النوع االجتماعي :

مواد أدبية

مواد علمية

انثى

ذكر

تعليمات عامة لإلجابة :
 .1اقرأ كل سؤال جيدا لكي تعرف المطلوب منه .
 .2لكل جزء من االختبار زمن محدد .
 .3حاول أن تجيب عن أسئلة الختبار بأقصى سرعة ممكنة وال تترك سؤاال من دون إجابة .
 .4حاول أن تفكر في اكبر عدد ممكن من اإلجابات غير العادية ( الغريبة أو النادرة والتي ال يفكر
فيها زمالؤك كما تعتقد ) مسجال إياها في المكان المناسب من االختبار .
 .5ال تنتقل إلى سؤال آخر وال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك .
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الجزء األول  :االستعماالت
اذكر اكبر عدد من االستعماالت التي تعتبرها استعماالت غير عادية ( إي غريبة وغير مألوفة لدى
زمالءك كما تعتقد ) لألشياء اآلتية والتي تعتقد أنها تجعل هذه األشياء أكثر فائدة وأهمية؟

الزمن المخصص لكل منها (  )3دقائق

األسئلة

م
1

علبة المشروبات الغازية

2

علبة السكائر

3

طابوقة أو حجر

4

تراب

5

إبرة أو خيط

6

كوب

7

جريدة

8

ورقة

9

ساعة يدويه

11

طاولة ( منضدة )

مناسبة

غيرمناسبة

التعديل المقترح

ال تنتقل إلى السؤال اآلخر حتى يؤذن لك
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الجزء الثاني  :المترتبات

ماذا يحدث لو إن نظام األشياء تغير فأصبح على النحو الذي سيأتي ذكره فيما بعد ،حاول إن تفكر
في اكبر عدد ممكن من اإلجابات غير العادية (أي غريبة وغير مألوفة لدى زمالءك كما تعتقد ) ؟
الزمن المخصص لكل منها ( )3دقائق

م

مناسبة

االسئلة

غير مناسبة

التعديل المقترح

 1ماذا يحدث لو أن كل إنسان كان يمتلك ستة أصابع في كل يد

 2ماذا يحدث لو أن االتربة تغطي السماء والرؤيا غير ممكنة إال
بارتفاع ال يتجاوز نصف قدم عن مستوى سطح األرض ؟

 3ماذا يحدث لو كان لدى اإلنسان عينا واحدة في مؤخرة رأسه
باإلضافة إلى االثنتين األماميتين العاديتين .

ال تنتقل إلى السؤال اآلخر حتى يؤذن لك
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الجزء الثالث  :المواقف

كيف يمكنك التصرف في المواقف اآلتية إذا كنت فيها ؟

الزمن المخصص لكل منها (  )3دقائق

م

مناسبة

االسئلة

غير مناسبة

التعديل
المقترح

 1لو أوكلت إليك مسؤولية جمع النقود من الطلبة إلقامةالحفالت
والسفرات واحياء المناسبات المختلفة ضمن نشاطات السنة

الدراسية  ،واتهمت بأنك غير حريص على هذه النقود فماذا

تفعل ؟

 2إذا كانت المدارس والجامعات والكتب ووسائل التعليم المعروفة
جميعها غير موجودة على اإلطالق ( أو حتى كانت ملغاة أو

قليلة جدا ) ماذا تفعل لكي تتعلم وتصبح متعلما؟

 3اذا أحسست ( تخيلت ) انك قريبا سوف تخطفك الكائنات
الفضائية الغريبة وأنت تريد أن تبلغهم ماهي العناصر األساسية

للحياة على األرض والناس ،وبما أن الكتب قد ال تكون مفيدة
إذا كانت الكائنات الفضائية ال تق ار لغتنا فماذا تفعل ؟ وماذا

يمكنك أن تضع في حقيبة سفرك مما يجلب لك الفائدة لتوصيل
شكلنا نحن سكان األرض ؟

ال تنتقل إلى السؤال اآلخر حتى يؤذن لك
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الجزء الرابع  :التطوير والتحسين
فكر في طريقتين أو أكثر لتصبح األشياء العادية اآلتية على نحو أفضل بتطورات وتحسينات تود أن
(ال تشغل بالك من ناحية إذا كان التغيير الذي تقترحه ممكن التطبيق أوال ) كما يجب أن

تتحقق

تقترح شيئا يستخدم حاليا لجعل الشيء على نحو أفضل؟

الزمن المخصص لكل منها (  )3دقائق
م
م

االسئلة

1

دراجة ( بخارية  ،هوائية )

2

هاتف (موبايل)

3

حاسوب (كمبيوتر)

4

عربة تسوق ( عربانة )

5

فرشاة ( رسم  ،صبغ )

6

قلم ( حبر ،جاف ،رصاص ،
ألوان )

مناسبة

غير
مناسبة

التعديل لمقترح

ال تنتقل إلى السؤال اآلخر حتى يؤذن لك

98

الجزء الخامس  :كون من حروف كل كلمة من الكلمات اآلتية اكبر عدد ممكن من الكلمات التي لها
معنى مفهوم ( ،على سبيل المثال :كلمة اقرأ تتكون من حروف ق.ر .ا .فيمكن أن تكون من هذه
الحروف كلمات أخرى مثل ارق ،قرر )
من الممكن أن تستعمل الحرف الواحد أكثر من مرة في الكلمة الواحدة ؟
الزمن المخصص لكل منها ()3

م

االسئلة

1

احتالل

2

ديمقراطية

3

رافدين

4

الفاو

5

واسط

مناسبة

غير
مناسبة

التعديل المقترح

99

ملحق 6
اختبار قياس القدرة على التفكير االبداعي اللفظي بصيغته النهائية

عزيزي الطالب  .......................عزيزتي الطالبة .......................
يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية حول قدرتك على التفكيراالبداعي  ،لذا أرجو تعاونكم معي
واإلجابة على األسئلة الواردة فيه ،علما بأنه ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة  ،وإن إجابتك
الحقيقية على هذه الفقرات هي إسهام منك في رفد مسيرة البحث العلمي ،كما ان إجابتك سوف
تعامل بسرية وخصوصية تامة ،وهي فقط ألغراض البحث العلمي .
شاكرا تعاونكم معي
الصف ............................................... :
نوع االختيار :
النوع االجتماعي :

مواد علمية
ذكر

مواد أدبية
انثى

تعليمات عامة لإلجابة :
 .1اقرأ كل سؤال جيدا لكي تعرف المطلوب منه .
 .2لكل جزء من االختبار زمن محدد .
 .3حاول أن تجيب عن أسئلة الختبار بأقصى سرعة ممكنة وال تترك سؤاال من دون إجابة .
 .4حاول أن تفكر في اكبر عدد ممكن من اإلجابات غير العادية ( الغريبة أو النادرة والتي ال يفكر
فيها زمالؤك كما تعتقد ) مسجال إياها في المكان المناسب من االختبار .
 .5ال تنتقل إلى سؤال آخر وال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك .

011

الجزء األول  :االستعماالت
اذكر اكبر عدد من االستعماالت التي تعتبرها استعماالت غير عادية ( إي غريبة وغير مألوفة لدى
زمالءك كما تعتقد ) لألشياء اآلتية والتي تعتقد أنها تجعل هذه األشياء أكثر فائدة وأهمية ؟
الزمن المخصص( 18دقائق )

 .1علبة المشروبات الغازية



 .2مزهرية .



 .3طابوقة



 .4تراب أو طين



 .5ابرة وخيط



 .6طاولة




ال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
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الجزء الثاني  :المترتبات
ماذا يحدث لو إن نظام األشياء تغير فأصبح على النحو الذي سيأتي ذكره فيما بعد  ،حاول إن تفكر
في اكبر عدد ممكن من اإلجابات غير العادية (أي غريبة وغير مألوفة لدى زمالءك كما تعتقد ) ؟
الزمن المخصص (  )9دقائق
 .1ماذا يحدث لو أن كل إنسان كان يمتلك ستة أصابع في كل يد ؟



 .2ماذا يحدث لو أن األتربة تغطي السماء والرؤيا غير ممكنة إال بارتفاع ال يتجاوز نصف
قدم عن مستوى سطح األرض؟



 .3ماذا يحدث لو كان لدى اإلنسان عينا واحدة في مؤخرة رأسه باإلضافة إلى االثنتين
األماميتين العاديتين ؟



ال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك

012

الجزء الثالث  :المواقف

كيف يمكنك التصرف في المواقف اآلتية إذا كنت فيها ؟

الزمن المخصص (  )9دقائق

لو أوكلت إليك مسؤولية جمع النقود من الطلبة إلقامة الحفالت والسفرات وإحياء
.1
المناسبات المختلفة ضمن نشاطات السنة الدراسية  ،واتهمت بأنك غير حريص على هذه النقود
فماذا تفعل ؟

إذا كانت المدارس والجامعات وا لكتب ووسائل التعليم المعروفة جميعها غير موجودة على
.2
اإلطالق ( أو حتى كانت ملغاة أو قليلة جدا ) ماذا تفعل لكي تتعلم وتصبح متعلما ؟

 .3إذا أحسست ( تخيلت ) انك قريبا سوف تخطفك الكائنات الفضائية الغريبة وأنت تريد أن
تبلغهم ماهي العناصر األساسية للحياة على األرض وا لناس ،وبما أن الكتب قد ال تكون مفيدة إذا
كانت الكائنات الفضائية ال تقرا لغتنا فماذا تفعل ؟ وماذا يمكنك أن تضع في حقيبة سفرك مما يجلب
لك الفائدة لتوصيل شكلنا نحن سكان األرض ؟

ال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك

الجزء الرابع  :التطوير والتحسين

013

فكر في طريقتين أو أكثر لتصبح األشياء العادية اآلتية على نحو أفضل بتطورات وتحسينات تود أن
تتحقق ( ال تشغل بالك من ناحية إذا كان التغيير الذي تقترحه ممكن التطبيق أو ال ) كما يجب أن
تقترح شيئا يستخدم حاليا لجعل الشيء على نحو أفضل ؟
الزمن المخصص (  ) 18دقائق
 .1دراجة



 .2هاتف نقال (موبايل)



 .3حاسوب (كومبيوتر)



 .4عربة تسوق



 .5فرشاة صبغ



 .6قلم حبر



ال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك

014

الجزء الخامس :
كون من حروف كل كلمة من الكلمات اآلتية اكبر عدد ممكن من الكلمات التي لها معنى مفهوم (
على سبيل المثال :كلمة اقرأ تتكون من حروف ق .ر .ا .فيمكن أن تكون من هذه الحروف كلمات
أخرى مثل(ارق ،قرر) ،من الممكن أن تستعمل الحرف الواحد أكثر من مرة في الكلمة الواحدة؟
الزمن المخصص (  15دقيقة)
 .1احتفال



 .2ديمقراطية



 .3وديان



 .4صحار



 .5واسط




ملحق 7
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استبانة االتجاه نحو التعليم األلكتروني بصيغتها األولية المرسلة للتحكيم

الصياغة اللغوية

م

العبارات

مالئمة

غير

مناسبتها للعينة
مناسبة

مالئمة
1

غير

مالحظات

مناسبة

هناك مميزات واضحة من خ ل استخدام التعليم
اإللكتروني

2

يساعد التعليم اإللكتروني في إنجاز مهام الط ي
التعليمية

3

من خ ل التعليم اإللكتروني يستطيع المعلم إفادة
الط ي إفادة شاملة

4

يقدم التعليم اإللكتروني أحسن الفرص لرفع مستوى
الط ي أكاديميا

5

ضرورة تعميم التعليم اإللكتروني في جميع المراحل
التعليمية

6

أعتقد أن التعليم اإللكتروني يساعد على رفع كفاءة

7

يجي استخدام التعليم اإللكتروني في مختلى المواد

8

اعتقد أن استخدام التعليم اإللكتروني في المدارس

تحصيل الط ي

العلمية واألدبية

يبطئ من عملية التعليم بالنسبة للمنهج الدراسي

الصياغة اللغوية

م

العبارات

مالئمة

016

غير

مناسبتها للعينة
مناسبة

غير

مالحظات

مالئمة
9

يقلل التعليم اإللكتروني من در وشين المعلم أمام

الط ي

 10يزيد التعليم اإللكتروني من مهارات الط ي في
التعلم
 11يعتمد التعليم اإللكتروني على التعلم الفردي الذي ال
يحتاج إلى معلم
 12يستطيع الط ي إنجاز واجباتهم المدرسية عن طري
التعليم اإللكتروني أك ر من الطريقة التقليدية
 13أن استخدام التعليم اإللكتروني يقلل من التكلفة
اال تصادية للتعليم
 14يقلل استخدام التعليم اإللكتروني شين الخبرة المباشرة
أ ناء العملية التعليمية
 15يؤدي استخدام التعليم اإللكتروني إلى تكوين العقل
المبدي بدالً من العقل التقليدي

 16ينمي التعليم اإللكتروني مكونات التفكير اإلبداعي
لدى المعلمين والط ي
 17يلعي استخدام التعليم اإللكتروني إلى تحسين جودة
المتعلمين
 18يؤدي استخدام التعليم اإللكتروني إلى تطوير أداء
العلمين المهني
 19يلعي التعليم اإللكتروني دو اًر ناجحاً في تغيير
المناهج التعليمية وفقاً الحتياجات المستقبل

 20يمكن من خ ل التعليم اإللكتروني تحقي االتصال
التعليمي بين الط ي بعضهم ببعض

ملحق 7
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مناسبة

استبانة االتجاه نحو التعليم األلكتروني في صيغتها النهائية

م

موافق
بشدة

العبارات

1

هناك مميزات واضحة م خالل استخدام التعليم
اإللكتروني
يساعد التعليم اإللكتروني في إنجاز مهام الطالب
التعليمية
م خالل التعليم اإللكتروني تمنح لي فرصة
أكبر لإلستفادة
يقدم التعليم اإللكتروني أحس الفرص لرفع
مستوى الطالب تحصيليا .
ضرورة تعميم التعليم اإللكتروني في جميع
المراحل التعليمية
أعتقد أ التعليم اإللكتروني يساعد على رفع
مستوى تحصيل الطالب
يجب استخدام التعليم اإللكتروني في مختلف
المواد األساسية واالختيارية
تسير العملية التعليمية بتكل اسرع عند استخدام
التعليم االلكتروني في المنهج المدرسي .

9

يقلل التعليم اإللكتروني م إعتماد الطالب على
المعلم
يزيد التعليم اإللكتروني م مهارات الطالب في
التعلم
يعتمد التعليم اإللكتروني على التعلم الفرد الي
ال يحتاج إلى معلم
يستطيع الطالب إنجاز واجباتهم المدرسية ع
طريق التعليم اإللكتروني أكثر م الطريقة
التقليدية
أ استخدام التعليم اإللكتروني يقلل م التكلفة
االقتصادية للتعليم
تزيد الخبرة في العملية التعليمية باستخدام
التعليم االلكتروني .

2
3
4
5
6
7
8

11
11
12

13
14

018

موافق

الى
حد ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

م
15
16

موافق
بشدة

العبارات
يؤد استخدام التعليم اإللكتروني إلى تكوي العقل
المبدع بدال م العقل التقليد
ينمي التعليم اإللكتروني مكونات التفكير اإلبداعي
لدى االطالب

17

استخدام التعليم اإللكتروني يحس م جودة تلقي
المتعلمي .
18

يؤد استخدام التعليم اإللكتروني إلى تطوير أداء
المتعلمي االبداعية
19

يلعب التعليم اإللكتروني دورا ناجحا في تغيير
المناهج التعليمية وفقا الحتياجات المستقبل
21

يمك م خالل التعليم اإللكتروني تحقيق االتصال
التعليمي بي الطالب بعضهم ببعض

جدول 1

019

موافق

الى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

مجتمع الدراسة
الصف

الحادي
عشر

الثاني
عشر

المتقوقبن

العدد

ادبي

436

علمي

1122

ادبي

576

علمي

الجنس

العدد

ذكر

50

انثى

386

ذكر

248

انثى

874

ذكر

70

انثى

506

ذكر

281

انثى

709

990

الجدول 2
توزيع عينة الدراسة
المتغير
الصف

الفئات

العدد

النسبة المئوية

الحادي عشر

200

%30

ال اني عشر

200

%30

المجموي
النوع االجتماعي

100

ذكر

41

%12

ان ى

231

%79

المجموي
نوع اختيار المواد

100

مواد علميه

213

%1103

مواد ادبية

73

%2703
100

المجموي
200

المجموع

001

جدول 2
مصفوفة االرتباطات بين اختبارات البطارية الخمسة الختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي
اسم

االستعماالت

المترتبات

الموا ى

التحسينات

التداعي

االختبار

المجموي
الكلي

االستعماالت

1,000

0,405

0,260

0,198

0,419

2,28

المترتبات

0,405

1,000

0,508

0,366

0,428

2,71

الموا ى

0,260

0,508

1,000

0,320

0,306

2,39

التحسينات

0,198

0,366

0,320

1,000

0,307

2,19

التداعي

0,419

0,428

0,306

0,307

1,000

2,46

المجموي

2,28

2,71

2,39

2,19

2,46

12,03

الكلي

جدول4

000

درجات تشبع االختبارات الخمسة الختبار القدرة على التفكير اإلبداعي اللفظي

ترتيي االختبار

اسم االختبار

درجة التشبع

الرابع

االستعماالت

0,65687

االول

المترتبات

0,7807548

ال الث

الموا ى

0,6885623

الخامس

التحسينات

0,630942

ال اني

التداعي

0,7087294

الجدول3
معام ت ارتباط كل ُبعد بالدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني
معامل االرتباط

األبعاد
االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني

**.910

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت اإللكترونية

**.916

**.893

االتجاه نحو المصادر اإللكترونية

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0002

002

الجدول1
معام ت ارتباط كل ُبعد بالدرجة الكلية لمقياس مستوى التفكير االبداعي
األبعاد

معامل االرتباط

الط ة

**.795

األصالة

**.800

**.919

المرونة

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0002

003

الجدول7

معامل ألفا كرونباخ ( ) Cronbach's Alphaلكل ُبعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية
معامل ألفا كرونباخ

األبعاد

Cronbach's Alpha

الط ة

0.889

المرونة

0.865

األصالة

0.889

مقياس مستوى التفكير االبداعي ككل

0.898

الجدول1
توزيع فقرات مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني
عدد الفقرات

ار ام الفقرات

م

المجال

2

االتجاهات نحو االستخدام األلكتروني

7

21 ، 27 ، 23 ، 24 ، 1 ، 7 ، 2

1

االتجاهات نحو المصادر االلكترونية

1

29 ، 21 ، 22 ، 9 ، 3 ، 1

2

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت األلكترونية

7

10 ، 21 ، 22 ، 20 ، 1 ، 4 ، 2
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جدول 9
معام ت االرتباط لبنود استبانة االتجاه نحو التعليم اإللكتروني ،وداللتها اإلحصائية
(ن = )200
رقم البند

معامل االرتباط

رقم البند

معامل االرتباط

2

**0017

22

**0039

1

**0072

21

**0011

2

**0072

22

**0033

4

**0013

24

**0013

1

**0019

21

**0012

7

**0073

27

**0070

1

**0071

21

**0049

20

**0079

10

**0017

3

9

**0011

**0077

005

23

29

**0012

**0014

الجدول10

معام ت االرتباط بين الفقرات والمقياس التي تنتمي إليه
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

مع المقياس ككل

معامل االرتباط

مع المقياس ككل

1

**.284

11

**.196

3

**.204

13

**.212

2

12

**.282

**.292

4

**.265

14

**.256

6

*0.122

16

**.206

8

**.249

18

**.191

*.100

19

5
7
9

10

15

*.144

17

*.182

20

**.302

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0003
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0002
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**.223
**.304
**.220
**.196

جدول22

معام ت ارتباط كل ُبعد بالدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني
معامل االرتباط

األبعاد
االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني

**.910

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت اإللكترونية

**.916

**.893

االتجاه نحو المصادر اإللكترونية

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0002

الجدول21
معامل ألفا كرونباخ ( ) Cronbach's Alphaلكل ُبعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية
معامل ألفا كرونباخ

األبعاد

Cronbach's Alpha

االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني

0.941

االتجاه نحو المصادر اإللكترونية

0.942

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت اإللكترونية

0.940

مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني ككل

0.949
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الجدول22

معام ت ال بات بطريقة التجزئة النصفية
الجزء األول

الجزء الثاني

االرتباط بين النصفين ()Pearson

الفقرات المفردة

الفقرات الزوجية

0.867

جدول24
المتوسطات الفرضية والمتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية لمستويات كل من الط ة والمرونة
واألصالة

الرقم

المحاور

المتوسط الحسابي

المتوسط الفرضي

االنحراف المعياري

مستوى التفكير

2

الط ة

52.70

32

11.93

متوسط

1

المرونة

48.90

30

18.40

ضعيى

2

األصالة

77.20

77

12.58

عالي

االختبار ككل

59.60

60

12.15

متوسط
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الجدول23
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العينة على أبعاد مقياس االتجاهات نحو التعليم
اإللكتروني ،مرتبة تنازليا حسي المتوسطات الحسابية
األبعاد

المتوسط

االنحراف

الرتبة

الرقم

2

2

االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني

1

1

االتجاه نحو المصادر اإللكترونية

3.94

2

2

االتجاهات نحو العاملين في المجاالت اإللكترونية

3.91

0.65

3.97

0.56

المقياس ككل
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الحسابي

المعياري

4.06

0.63
0.59

جدول21
البعد األول :االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني،
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُ
مرتبة تنازلياً حسي المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

2

1

1

18

2

14

4

15

3

8

1

17

7

7

الفقرة
هناك مميزات واضحة من خ ل استخدام التعليم
اإللكتروني

يؤدي استخدام التعليم اإللكتروني إلى تطوير أداء
المتعلمين االبداعية
تزيد الخبرة في العملية التعليمية باستخدام التعليم

اإللكتروني

يؤدي استخدام التعليم اإللكتروني إلى تكوين العقل المبدي

بدال من العقل التقليدي
تسير العملية التعليمية بشكل أسري عند استخدام التعليم
اإللكتروني في المنهج المدرسي
استخدام التعليم اإللكتروني يحسن من جودة تلقي المتعلمين

االبداعية

يجي استخدام التعليم اإللكتروني في مختلى المواد
األساسية واالختيارية
المستوى العام
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الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط

4.41

0.74

عالية

4.17

0.87

عالية

4.10

0.99

عالية

4.00

1.03

عالية

3.99

1.07

عالية

3.94

0.87

عالية

3.80

1.07

عالية

4.06

0.63

عالية

التقدير

جدول27
البعد ال اني :االتجاه نحو المصادر اإللكترونية،
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُ
مرتبة تنازلياً حسي المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرة

2

2

يساعد التعليم اإللكتروني في انجاز مهام الط ي التعليمية

1

19

2

16

4

5

3

13

1

9

يلعي التعليم اإللكتروني دو ار ناجحا في تغيير المناهج
التعليمية وفقا الحتياجات المستقبل

ينمي التعليم اإللكتروني مكونات التفكير اإلبداعي لدى
الط ي
ضرورة تعميم التعليم اإللكتروني في جميع المراحل

التعليمية

أن استخدام التعليم اإللكتروني يقلل من التكلفة اال تصادية
للتعليم
يقلل التعليم اإللكتروني من اعتماد الط ي على المعلم
المستوى العام

020

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط
4.42

0.77

عالية

4.41

0.85

عالية

4.05

0.94

عالية

3.81

1.16

عالية

3.58

1.30

عالية

3.40

1.24

متوسطة

3.94

0.59

عالية

التقدير

جدول21
البعد ال الث :االتجاهات نحو العاملين في
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُ
المجاالت اإللكترونية ،مرتبة تنازلياً حسي المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

2

3

1

20

2

4

4

10

3

12

1

6

الفقرة
من خ ل التعليم اإللكتروني تمنح لي فرصة أكبر

ل ستفادة

يمكن من خ ل التعليم اإللكتروني تحقي االتصال
التعليمي بين الط ي بعضهم ببعض
يقدم التعليم اإللكتروني أحسن الفرص لرفع مستوى الط ي

تحصيليا

يزيد التعليم اإللكتروني من مهارات الط ي في التعلم
يستطيع الط ي انجاز واجباتهم المدرسية عن طري
التعليم اإللكتروني أك ر من الطريقة التقليدية

أعتقد أن التعليم اإللكتروني يساعد على رفع مستوى

تحصيل الط ي
المستوى العام

022

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط

4.31

0.83

عالية

4.23

1.06

عالية

4.04

0.94

عالية

3.96

1.02

عالية

3.96

1.12

عالية

3.84

1.01

عالية

3.91

0.65

عالية

التقدير

جدول29

معامل ارتباط بيرسون( )Pearsonللع ة بين التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى
عينة من الطلبة المتفو ين بمحافظة شمال الباطنة
مستويات

اال تجاه نحو التعلم االلكتروني
المقياس

االتجاه نحو

االتجاه نحو

االتجاهات نحو

االستخدام

المصادر

العاملين في المجاالت

اإللكتروني

اإللكترونية

اإللكترونية

معامل بيرسون ()r

.029-

0.018

.016-

.013-

الداللة االحصائية

0.679

0.803

0.827

0.858

المرونة

معامل بيرسون ()r

0.054

0.034

0.039

0.047

األصالة

معامل بيرسون ()r

0.115

0.103

0.066

0.103

الداللة االحصائية

0.106

0.147

0.353

0.148

معامل بيرسون ()r

0.057

0.059

0.038

0.055

التفكير

عالقة االرتباط

اإلبداعي
الط ة

االختبار ككل

الداللة االحصائية

الداللة االحصائية

0.445

0.42

023

0.629

0.41

0.579

0.597

ككل

0.512

0.441

جدول20
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) أل ر متغير النوي االجتماعي في التفكير
اإلبداعي واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى الطلبة المتفو ين
المحاور
الط ة
المرونة
األصالة
االختبار ككل
االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني
االتجاه نحو المصادر اإللكترونية
االتجاهات نحو العاملين في
المجاالت اإللكترونية

االتجاه نحو التعليم االلكتروني ككل

النوع

االجتماعي

درجات
الحرية

المتوسط

الحسابي

المعياري

ذكر

44

54.61

11.12

أن ى

156

52.17

12.13

ذكر

44

62.66

21.79

أن ى

156

45.01

15.29

أن ى

156

76.46

12.85

ذكر

44

65.70

12.17

أن ى

156

57.88

11.62

ذكر

44

ذكر

44

79.83

االنحراف

11.30

قيمة (ت)
0.006
13.71
0.991
1.365

الداللة

اإلحصائية
0.941
0.000
0.321
0.244

أن ى

156

3.95
4.09

0.67

0.021

0.885

ذكر

44

3.81

0.57

0.001

0.974

أن ى

156

3.98

0.59

ذكر

44

0.62

أن ى

156

3.87
3.93

0.63

0.113

0.737

ذكر

44

3.88

0.56

0.075

0.784

أن ى

156

4.00

0.56
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0.65

جدول21
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) أل ر متغير المواد االختيارية في في التفكير
اإلبداعي واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني
االختيارية

درجات
الحرية

المتوسط

الحسابي

المعياري

مواد علمية

124

53.74

12.79

مواد أدبية

76

51.02

10.25

مواد علمية

124

55.47

17.86

مواد أدبية

76

38.16

13.66

مواد علمية

124

81.13

10.65

مواد أدبية

مواد علمية

76

124

70.80
63.45

12.91

مواد أدبية

76

53.33

9.99

مواد علمية

124

4.09

0.63

مواد أدبية

مواد علمية

76

124

4.01
3.96

0.62

مواد أدبية

76

3.92

0.61

االتجاهات نحو العاملين في

مواد علمية

124

3.93

0.63

المجاالت اإللكترونية

مواد أدبية

مواد علمية

76

124

3.89
3.99

0.67

مواد أدبية

76

3.94

0.58

المحاور
الط ة
المرونة
األصالة
االختبار ككل
االتجاه نحو االستخدام اإللكتروني
االتجاه نحو المصادر اإللكترونية

االتجاه نحو التعليم االلكتروني ككل

المواد

025

االنحراف

11.78

0.58

0.56

قيمة (ت)
1.209
3.221
1.350
1.605
0.146
0.229
0.392
0.083

الداللة

اإلحصائية
0.273
0.074
0.247
0.207
0.702
0.632
0.532
0.774

Abstract
Creative Thinking And The Attitude Towards Electronic Learning
For The Outstanding Students In Post Basic Schools In North Batinah
Governorate
prepared by:
Salim bin Said bin Abdullah Al-Hosni
Supervised by:
Dr. Abdelfattah AlKhawaja
This study aims to study creative thinking And The Attitude Towards
Electronic Learning For The Outstanding Students in Post Basic Schools In
North Batina Governorate.
The sample has involves 200 outstanding students- femals and malesfrom grade 11 and grade 12. The number of males is 42 and the number of
femals is 158.
The study has included the following tools : The measurement of verbally
creative thinking and The measurement of Attitude Towards

Electronic

Learning.
The results of the study have shown that the standared of creative thinking
for outstanding students is average in the whole test. Inaddition, the
standared of the attitude to electronic learning is high degree with the
indivduals of the sample.
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And the results also indicat that there is no statistical relationship between
the measurments of creative thinking and the attitude to electronic
learning.There are no statistical difference in creative thinking and the
attitude to electronic learning according to the change in the social type and
the chosen subjects for the students.
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