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في تنمية مهارات  ((Scamper’s Modelسكامبر  أنموذجبي مستند إلى فاعلية برنامج تدري
 التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف العاشر األساسي 

 *رامي محمود اليوسف د.

 ملخص:
سكامبر   أنموذجد إلى ــــــــــة برنامج تدريبي مستنــــــــفاعلي إلى فحصالحالية  ةــــت الدراســــــهدف

SCAMPER'S  Model)  ) في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف العاشر
لتحقيق أهداف الدراسة تم تم استخدام المنهج شبه التجريبي في إجراء الدراسة، و  فقد ،األساسي

 تكونت منها عينة ألمير محمد الثانوية في مدينة الزرقاء بطريقة قصدية وتم اختياراختيار مدرسة ا
بالطريقة العشوائية  شعبتين دراسيتين تم اختيارهما( طالًبا من طالب الصف العاشر 46من )

مجموعتين إحداهما تجريبية  الشعبتين بالطريقة العشوائية البسيطة أيًضا إلى تم توزيعالبسيطة، ثّم 
استخدام أداتين هما:  وقد تم( طالًبا. 11( طالًبا واألخرى ضابطة تكونت من  )13نت من )تكو 

 Saifتعريب سيف الدين) مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي )اختبار األشكال/ الصورة ب(

Alddine, 2016)  أشارت  وقدمن إعداد الباحث،  سكامبر أنموذجبرنامج تدريبي مستند إلى و
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية نتائج الدراسة 

 )اختبار األشكال/ الصورة ب(التفكير اإلبداعي والضابطة في القياس البعدي لألداء على مقياس 
وقد أوصت الدراسة بعدد   ،لصالح أفراد المجموعة التجريبيةككل وعلى المهارات الفرعية المكونة له  

ا في المدارس لتعليم الطلبة مهارات التفكير اإلبداعي استنادً  إثرائية توصيات منها : توفير برامجمن ال
 . سكامبر أنموذجإلى 

الصف العاشر طالب سكامبر، التفكير اإلبداعي،  أنموذجالبرنامج التدريبي،  الكلمات المفتاحية:
  .األساسي
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The Effectiveness of a Training Program Based on Scamper's Model in 

Developing Creative Thinking Skills among Students in the Tenth 

Grade 

 

Dr. Rami Mahmoud Al Yousef * 

 
Abstract:  

This present study aimed to examine the effectiveness of a training 

program based on scamper's Model in development creative thinking skills 

among tenth grade students. Aquasi- experimental methodology was used in 

conducting the study. To acieve the objectives of the study, Prince 

Muhammad Secondary School in Zarqa was intentionally chosen. A sample 

was chosen consisting of (64) students of the tenth grade from two academic 

divisions, chosen by the simple random method. Then the two divisions 

were distributed in a simple random method also, into two groups, one 

experimental group consisting of (31) students and the other a control group 

consisting of (33) students. Two tools were used: Torrance Scale for 

Creative Thinking (Shapes tese\ Form B), arabization (Saif Alddine, 2016) 

and the Training Program based on Scamper's Model prepared by the 

researcher. The results of the study indicated that there were statistically 

significant differences between the means of the experimental and control 

groups in the post-measurement of performance on the Creative Thinking 

Scale as a whole and on Sub-Skills in favor of the experimental group 

subjects. Among the recommendations of the study: Provide enrichment 

Programs in schools to teach students creative thinking skills based on the 

SCAMPER'S Model.  

Keywords: Training Program, Scamper's model, Creative thinking, Basic 

tenth grade students. 
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 المقدمة 
التفكير نعمة وهبها اهلل لبني البشر دون غيرهم من مخلوقاته وهو يمثل اعقد نوع من أنواع 

خليفته في األرض وميزه بالعقل عن بقية  وتعالى اإلنسانفقد جعل اهلل سبحانه  اإلنساني،السلوك 
على النظر في ملكوته المخلوقات وجعل عقله مدار التوافق وتحمل أعباء المسؤولية؛ لذلك حثه 

عمال العقل والتدبر.   بالتفكير وا 
إن التقدم الحضاري الذي نلمسه في مختلف جوانب حياتنا المعاصرة إنما يعود إلى نتاج تفكير 
أجيال متعاقبة من الجنس البشري حرصت على إبداع طرق جديدة للتعامل مع المشكالت الحياتية 

 De)ديبونو دة من واجبات مؤسسات المجتمع وفًقا لما أشار إليه تنمية اإلبداع واح ُتعدلذلك اليومية 

bono) أكد على أن تعليم التفكير مسؤولية القائمين على التربية والتعليم بشكل عام والمدرسة  فقد
 دعا إلى تعليم التفكير كموضوع رئيس بين الموضوعات الدراسية إذومنهجها المتبع بشكل خاص، 

((Jarwan , 2013. 
تتطــور بالممارســـة وال تنمــو تلقائيــا، وال يـــتم  مقــدرة( أن التفكيـــر (Sternberg,2006ســتيرنيرج  حواوضــ

اكتســابها عفويــا أو عرضــيا، إنمــا هــو عمــل يتطلــب أداء فنيــا وتعلمــا مســتمرا مــن أجــل تنميتــه عنــد المــتعلم إلــى 
وية في تفجير الطاقة اإلبداعية ، ونتيجة للتغيرات السريعة  برز دور المؤسسات التربمقدراتهأقصى ما تستطيعه 

لدى األفراد لمواجهة تحديات العصر، لذا فـنن حـل المشـكالت التـي يتوقـع أن تتعـرض لهـا المجتمعـات يتطلـب 
 اإلبداعية. المقدراتمزيدا من 

ـــــلقــد اختل ــ ــ ـــــأش فقــدفت وجهــات النظــر حــول التفكيــر اإلبــداعي، ـ ــ ( إلــى أن Thorndikeار ثورنــدايك )ــ
ــر اإلبـداعي هـو تفكيالتفكيـ ــ ــ ــم يحـدثر ترابطــي ـ ــ ــ ـــعال إدراك ن خـاللـ ــ ــ ــبـين المثيالرابطـة القة ــ ــ ــ ـــر واالستجـ ــ ــ ابة، ــ
ـــــوتتح ــ ـــــدد درجــة التفكيـ ـــــن خــالل الرابطــة أي أنهـــــمودقتــه ر ــ ــ ــ ــــ ـــــوية تتكـ ـــــا إذا كانــت قـ ــ ــ ـــــرر وتصبـــــح أقـ وى، أمــا ــ
 (.Abdul Aal 2010,وة الرابطة ضعيفة فننها تزول )ــــت قإذا كان

ـــة تســـير وفـــق سلســـلة مـــن  ـــة عقلي ـــل عملي ـــداعي يمث ـــر اإلب ـــى أن التفكي ـــد أشـــاروا إل ـــون فق أمـــا المعرفي
العمليات التي يتم من خاللها معالجة الموضوع وربطه بعدد كبيـر مـن الخبـرات المخزنـة فـي البنيـة المعرفيـة 

دمجهـــا فـــي بنائــه المعرفـــي حتـــى يصــل فـــي النهايـــة إلــى حلـــول جديـــدة وأصـــيلة  للمــتعلم بحيـــث يعمـــل علــى
أنـه مـن الممكـن  إلـىللمشكلة أو اكتشاف شيء جديد ذي منفعة لـه وللمجتمـع، وقـد أشـارت النظريـة البنائيـة 

 .Jarwan , 2013))وتطويرها لدى المتعلم بالتدريب والمران  تهاوتنمي تحفيز هذه المهارات العقلية
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ـــة أّن Piaget تــرض بياجيــه فقــد اف ـــرد للبيئـ ـــي  واســتجابتهإدراك الفـ ـــري فـ ـــا يجـ ـــا لمـ ـــتم وفقـ ـــا يـ لهـ
 مــن وجهــة هــذه النظريــة فاإلبـداع ،مــةءلتفكير والــوعي والتمثيــل والمواعمليـات عقليـة كــا ذهنـــه مـــن

إعـادة دمـج أو  طريـقحل للمشكالت يتم عـن  إلىعقلي يأتي بشكل فجائي ومتالحق للوصول  إشراق
ــــشطة  ترجمـــة المعـــارف واألفكـــار بشـــكل جديـــد؛ ــــة نـ ــــر بطريقـ ــــدع ينظـ ــــرد  إلـــىفالمبـ ــــيس مجـ ــــة ولـ البيئـ

ـــلبي والتفكيــــر يبــدأ عــادة بمشــكلة مــا شـــريطة أن يؤخـــذ الكـــل فـــي الحـــسبان مـــع  اإلبــداعي مــــستقبل سـ
 يتطلـب الحـدس والفهـم الكامـل للمـشكلة بداعياإلوفحصها ضمن اإلطار الكلي والحل  تـدقيق األجـزاء

اإلدراكـي  اتزانه فـي اختاللالتـي تبـدأ عنـد الفـرد عنـدما يحـدث  اإلبداعيةكونه واحدا من وجوه العمليـة 
 أقــصى ومــن ثــم يبــذل اإلدراكيةوينــتج عــن ذلــك شــعور المبــدع بوجــود نقــص فــي العمليــة  والوجداني
والمجـــاز وفـــي  واإللهـام الـــذاتي لألشـــياء بندراكـهالمفقـــود فيـــستعين عنـــد ذلـــك  االتـزان السـتعادةجهـــده 

هــــذا  إلـــىاإلبــــداعي ومتــــى وصــــل  نهايــــة المطـــــاف يـــــنجح بـــــالتعبير عـــــن مـــــشاعره متجليــــة بالنـــــاتج
 اخــتالالألنــه ســيدرك ثغــرات أخــرى تكــون لــه  قـــتبـــشكل مؤ  االتــزانالمـــستوى مـــن التعبيـــر يتحقـــق لـــه 

 ,Bani Khalid) إجابـة وسـؤال رخـر وهكـذا تسـتمر العمليـة إلـىجديدا وهكـذا ألن كـل ســؤال ســيقوده 

ــــة  ورأى .(2013 ــــأثير البيئـ ــــه أن تـ ــــر فـــيبياجيـ ــــذي يمـ ــــا والـ ــــه بهـ ــــدى وعيـ ــــوم بمـ ــــرد محكـ بمراحـــل  الفـ
أكثــر تــأثرا مــن غيـــرهم  فقد أظهرت التجارب أن المبـدعين المفحوصـينبحسب نموه ونضوجه  ارتقائية

 Barbara) ذاتهاالحادثة في المثيرات  تفــي البيئــة المليئــة بــالمثيرات بينمــا لــم يتــأثر غيــرهم بالتباينــا

& Stefano,2014). 
يـــتم  مـــن قبـــل البـــاحثين دون أن االهتمـــاموبـــذلك يمكـــن القـــول أّن مفهـــوم اإلبـــداع حظـــي بكثيـــر مـــن 

بأنـــه : ش نشـــاط عقلـــي  (,Bani Khalid 2013:18)فعّرفـــه بنـــي خالـــد  لـــه،االتفـــاق علـــى تعريـــف محـــدد 
ــادا  مركب يتجه الشخص بمقتضاه إلـى أنـواع جديـدة ومبتكـرة مـن التفكيـر أو الفـن أو العمـل أو النشـاط اعتمـ

بأنـــه:   (Abdul Jawad, 2007:35)واد علــى خبـــرات وعناصـــر محـــددة ش.  فـــي حـــين عّرفـــه عبـــد الجـــ
على ربط األفكار أو األشـياء بعالقـات لـم تكـن موجـودة مـن قبـل، بمعنـى إنتـاج األفكـار القديمـة فـي  مقدرةشال

 ارتباطات جديدةش.
بأن اإلبداع عمليـة تشـبه البحـث العلمـي فهـو عمليـة  Jarwan,2013))تورانس المشار إليه في  وذكر
ثغرات في المعلومات، وتشكيل أفكـار وفرضـيات، ثـم اختبـار هـذه الفرضـيات وتعـديلها وال المشكالتاإلحساس ب

فهـو عمليـة ذهنيـة تتضـمن الطالقــة،  ((Guilfordحتـى يـتم التوصـل إلـى نتـائج.   أمـا اإلبـداع عنـد جيلفـورد 
 (.Bani Khalid, 2013المرونة، األصالة واإلثراء بالتفاصيل )
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تــنعكس  إذالنتــائج المترتبــة علــى التفكيــر بهــذه الطريقــة الخاّلقــة، تكمــن أهميــة التفكيــر اإلبــداعي فــي 
ي تبــرز مــن اإلبداعيــة علــى حيــاة اإلنســان بشــكل مباشــر، وعليــه فــنن أهميــة التفكيــر اإلبــداع التفكيــر طريقــة

  ( : Akar & Akar,2013) ،Barbara & Stefano,2014 خالل ما يأتي 
إن أهمية التفكير اإلبـداعي تنطلـق مـن الكيفيـة التـي يفكـر بهـا اإلنسـان الخـاّلق، والتـي  إيجاد حلول مبتكرة: .3

يمتلـــك زاويــة مختلفـــة ينظـــر مـــن خاللهـــا  إذتمكنــه مـــن الوصـــول إلـــى حلــول يمكـــن أن توصـــف بالعبقريـــة، 
 لألمور.

مـن أكثـر مـا يبـرز أهميـة التفكيـر اإلبـداعي كميـة الحلـول التـي يمكـن ل نسـان أن  مـن البـدائل: عديدتوفير  .2
إن طريقـة التفكيـر غيـر النمطيـة تجعـل اإلنسـان قـادًرا علـى إيجـاد  ذلـكيخرج بهـا للمشـكالت التـي تواجهـه، 

 .ذاتها لمشكلةلمن الخيارات  عديد
اإلبــداعي فــي تقليــل الوقــت والجهــد الــذي يبذلــه اإلنســان فــي إنجــاز المهمــات  التفكيــر اإلنجــاز: يســهمزيــادة  .1

 المختلفة، وهذا األمر ينعكس على زيادة كمية اإلنجاز في وحدة الزمن، وتحسين نوعية األداء.
إن معظـم مـا نحـن عليـه مـن تطـور تقنـي ومعرفـي اليـوم هـو نتيجـة ألفكـار بعـض األفـراد  إحداث النهضـة: .6

رق غيـــر تقليديـــة مكنـــتهم مـــن االبتكـــار، والخـــروج بأشـــياء جديـــدة غيـــرت مـــن نمـــط الحيـــاة فكـــروا بطـــ الـــذين
 .اإلنسانية

 أما مهارات التفكير اإلبداعي فهي:
علـى اشـتقاق عـدد كبيـر  مقـدرةالبأنهـا: ش Jarwan ,2013) : 84)عّرفها جروان  :Fluencyالطالقة  .1

مـع مثيـر مـا بسـرعة وسـهولة فـي تـدفقهاش. تعتمـد من الحلول والحلول البديلة واالستخدامات عند التعامل 
الطالقة على اإلنتاج الوفير لألفكار، وهناك اختبارات متعـددة للطالقـة مثـل اختبـار االسـتخدامات، مثـل 
ـــــــــــب الطـــــــــــوب، أو اســـــــــــتدعاء أســـــــــــماء لألشـــــــــــياء الحمـــــــــــراء، أو لألشـــــــــــياء المربعـــــــــــة  اســـــــــــتخدام قال

(ALsuror,2002.) ( وهناك عدة أنواع للطالقة هيAbdul Jawad, 2007:) 
 عدد من األلفاظ الصحيحة. أكبرعلى إنتاج  مقدرةال الطالقة اللفظية: .أ

 عدد من األفكار الجديدة في زمن محدد. أكبرعلى ذكر  مقدرةالطالقة الفكرية: هي ال .ب
 من األلفاظ المنتظمة لمعنى الموضوع. أكبرعلى إنتاج عدد  مقدرةهي ال التداعي:طالقة  .ج
علـى التفكيـر السـريع فـي الكلمـات المتصـلة والمالئمـة لموقـف معـين  مقـدرةهـي ال الطالقـة التعبيريـة: .د

 وصياغة األفكار بشكل سليم.
علـى توليـد أفكـار متنوعـة وليسـت مـن نـوع األفكـار المتوقعـة عـادة،  مقدرة: هي الFlexibility المرونة .2

https://weziwezi.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1/
https://weziwezi.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1/
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(. وتـأتي Abu Jumaa,2015مـع توجيـه مسـار التفكيـر بحسـب تغييـر المثيـر أو متطلبـات الموقـف )
 (:Abdul Jawad, 2007المرونة على شكلين )

التوصل إلى حل مشكلة مـا أو مواجهـة أي موقـف فـي ضـوء التغذيـة الراجعـة مـن  التكيفية:المرونة  .أ
 الموقف.ذلك 

الفـــرد فـــي إصـــدار عـــدد ممكـــن مـــن األفكـــار المتنوعـــة والمرتبطـــة بمشـــكلة أو  التلقائيـــة: ســـرعةالمرونـــة  .ب
 إلى المبادرة التلقائية في المواقف، وال يكتفي بمجرد.الفرد  مثير، ويميل

علـى اإلتيـان  مقـدرةبأنهـا شالم ( ALsuror,2002:14السـرور ) عرفتهـا: Authenticity   األصاالة .3
بأفكــار جديــدة ونــادرة ومفيــدة وغيــر مرتبطــة بتكــرار أفكــار ســابقة، وهــي إنتــاج غيــر مــألوف وبعيــد 

 المدى ش.  
من النماذج العالمية الرائدة  واحًدا (Scamper’s Model)سكامبر  أنموذجمن جهة ثانية يعد 

وقــد أعــد هــذا  اإلبــداع،فــي تعلــيم التفكيــر اإلبــداعي التــي تعطــي أهميــة كبيــرة لــدور الخيــال فــي تنميــة 
يعتمد على التدريب على الخيال بأسـلوب المـرو واللعـب بحيـث  إذ (Eberle, 2008إبريل ) نموذجاأل

معالجات ذهنية بواسطة قائمة توليد األفكار على تلك الخياالت بما يسهم فـي تنميـة يقوم الفرد بنجراء 
 الخيال اإلبداعي والذي يسهم بدوره في تنمية اإلبداع لدى الفرد ويعززه.

ســـكامبر علـــى رأيـــين شـــهيرين فـــي تعلـــيم التفكيـــر يـــرى أحـــدهما إمكانيـــة تقـــديم  أنمـــوذجويشـــتمل 
بحيـث  العاديـة،علـيم التفكيـر بشـكل مسـتقل عـن المنـاهج الدراسـية البرامج واألنشـطة التـي تهـدف إلـى ت

فـي حــين يــرى الـرأي امخــر أهميــة  المدرســة،تكـون منهًجــا منفـرًدا يــدرس كــأي مـادة دراســية أخــرى فـي 
 & Barbara)تقـــديم تلـــك األنشـــطة واأللعـــاب داخـــل المنهـــاج الدراســـي العـــادي وضـــمن محتـــواه 

Stefano, 2014.) 
أداة لتحفيــز األفكــار بأســلوب إبــداعي  ُيعــد ســكامبر أنمــوذجإلــى أّن ( Eberle)إبريــل لقــد أشــار 

وأّن ُمســمى هــذا مــا هــو إال كلمــة وصــفية تصــف  االبتكــاري،و  والتشــعبييجمــع بــين التفكيــر التباعــدي 
تقــوم فلســفة  إذ وهــي تعنــي االنطــالق أو الجــري. بمــرو،عمليــة البحــث عــن األفكــار الجديــدة وتوليــدها 

علــى فكــرة مســاعدة الطلبــة علــى توليــد األفكــار الجديــدة أو البديلــة، ومســاعدتهم علــى  ســكامبر أنمــوذج
طــرو األســئلة التــي تتطلــب مــنهم التفكيــر فيمــا وراء الــنص األمــر الــذي يســاعد علــى تنميــة مهــاراتهم، 

م علـــى التفكيـــر اإلبـــداعي. فهـــي ترتكـــز فـــي مضـــمونها علـــى عـــدد مـــن المرتكـــزات أهمهـــا أن  مقـــدراتهو 
ـــــدريب ـــــة بواســـــطة قائمـــــة توليـــــد  الت جـــــراء معالجـــــات ذهني ـــــال بأســـــلوب المـــــرو واللعـــــب، وا  ـــــى الخي عل
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ـــــدى األفـــــراد  يســـــهم (Spurring Checklist)األفكـــــار ـــــة التفكيـــــر اإلبـــــداعي والخيـــــال ل فـــــي تنمي
(Eberle,2008). 

 
    (:Abu Jumaa,2015) يأتيسكامبر لما  أنموذجوترجع أهمية استخدام 

 يال اإلبداعي لدى الطلبة.تنمية الخيال، وبخاصة الخ .3
 .إكساب الطلبة أساليب توليد األفكار الجديدة بحيث يسهل عليهم استخدامها في الحياة اليومية .2
 .تنمية مهارات التفكير بشكل عام والتفكير اإلبداعي بشكل خاص لدى الطلبة .1
 .تمكين الطلبة من توليد األفكار اإلبداعية حول القضايا التي تعرض عليهم .6
يجاد مستويات عالية من الطموو لدى تعزيز  .5  الطلبة.مفهوم الذات، وا 
 .إثارة حب االستطالع، وتحمل المخاطر، وتفضيل التعقيد لدى الطلبة .4
 الطلبة.بناء روو الجماعة، وزيادة فترات االنتباه لدى  .7

 :  ( Eberle,2008 ،Abu Jumaa,2015)من سبع استراتيجيات هي  نموذجويتكون هذا األ
ـــر  الشـــيء : ويعنـــي مـــا الـــذي يحـــل محـــل هـــذا Substitute االساااتبدا  .3 وهـــل مـــن الممكـــن تغيي

 رخر أو تغيير قوته  أو وضعه في مكان  منه أو المادة المصنوعة  مكوناته 
: ويعني التساؤل حول إمكانية إضافة شيء لمجموعة أخـرى مـن Combine الدمج أو اإلضافة .2

 موعة من األفكار أو دمج مج األشياء األشياء  أو جمع مجموعة من 
ويعني التساؤل حول إمكانية مواءمة شيء ما  أي هل يمكـن تحويـل شـيء مـا  :Adaptالتكيف  .1

لجعله متوافًقا مع مجموعة من األشياء األخرى  وهـل مـن الممكـن تصـميمه بشـكل مشـابه لشـيء 
 رخر مختلف عنه 

كانيــة تعــديل الشــيء ويقصــد بــه اإلجابــة عــن أســئلة متعلقــة بنم :Modifying التعاادي  والتطااوير .6
  بمعنـــى: هـــل يمكـــن التغييـــر فـــي والصـــوت والرائحـــةليكـــون شـــيًئا جديـــًدا  أو التغييـــر فـــي اللـــون 

 خصائص الشيء  هل يمكن تعديل حجمه بتكبيره أو تصغيره 
: هـل يمكـن اسـتخدام الشـيء اسـتخدامات Put to Other Use االساتخدا  فاي أااراخ أخارى .5

 ُخصص لها أخرى غير تلك االستخدامات التي 
: مـاذا يحـدث إذا أخفينـا أجـزاء مـن الشـيء أو حـذفنا كلمـات مـن Eliminate اإللغاء أو الحذف .4

 عبارة 
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أسـئلة مثـل:  عـنويقصـد بـه اإلجابـة  :Reverse /Rearrange إعااد  الترتياب أو العكا  .7
 هل يمكن قلب حالة الشيء  مثل عكس الخصائص السالبة والموجبة للشيء كتحويل الجانب األيمـن

 الشـيء أو ما هو في األمام مكان ما هو في الخلف  هل يمكن إعـادة تنظـيم  األيسر مكان الجانب 
 هل يمكن التغيير في شكل العالقة بين السبب والنتيجة 

سكامبر فننه ليس من الضروري  أنموذجعند استخدام  هبأن (Eberle,2008)إبريل وقد أكد 
بل يمكن اختيار بعض منها بحسب ما يتناسب مع طبيعة استخدام االستراتيجيات السبع المذكورة، 

الدرس المطروو، والمهارة المطلوبة: وهذا يعني أن استخدام االستراتيجية سيعتمد على ما هو مالئم 
 لموضوع الدرس.

وبمراجعــة األدب التربــوي نجــد عــدًدا مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي فحصــت أثــر بــرامج 
سكامبر في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أفراد من أعمار ومجتمعات غير  نموذجأتدريبية مستندة إلى 

 فاعليــة( إلــى معرفــة Mahmoud ,2018المســتهدفة فــي الدراســة الحاليــة إذ هــدفت دراســة محمــود )
اســتراتيجية ســـكامبر فــي تنميـــة التفكيــر اإلبـــداعي للطـــالب الموهــوبين بالمرحلـــة االبتدائيــة فـــي منطقـــة 

( تلميًذا موهوًبا تـم تـوزيعهم علـى 77تكونت عينة الدراسة من ) وقد ،ة العربية السعوديةالخرج بالمملك
ومقيــاس التفكيــر  ،( جلســة22تكــون مــن ) برنــامج تــدريبيســتخدم أُ وقــد  ،مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة

اإلبــداعي كــأدوات للدراســة، حيــث أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين 
وكــذلك  ،طي درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــةمتوســ

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة فــي القياســين القبلــي و 
 البعدي على مقياس التفكير اإلبداعي لصالح القياس البعدي.

 أنمــوذجدفت إلــى قيــاس فاعليــة برنــامج قــائم علــى فــأجرت دراســة هــ (Saqr,2017أمــا صــقر )
سكامبر في تنمية مهارات التفكير الناقد في العلوم والحياة لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة، 

( تلميـــذة تـــم 47وقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ) ،المنهجـــين الوصـــفي وشـــبه التجريبـــي دااعتمـــ إذ تـــم
وألغـراض الدراسـة تـم اسـتخدام  ،ما تجريبيـة واألخـرى ضـابطةتوزيعهن بالتساوي في مجمـوعتين إحـداه

أداتين هما: برنامج تدريبي ومقياس التفكير الناقد وكالهما من إعداد الباحثة، وقد أشارت النتائج إلـى 
وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسـطات درجـات التلميـذات فـي المجمـوعتين فـي األداء علـى مقيـاس 

 .لصالح المجموعة التجريبيةالتفكير الناقد وكانت 
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دراســة هــدفت إلـــى استقصــاء أثــر اســتخدام برنـــامج ( Alhussaini 2016,أجــرى الحســيني ) و 
 وقـدسكامبر في تنميـة التفكيـر االبتكـاري )اإلبـداعي( لـدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة فـي مـادة العلـوم، 

( تلميـًذا وتلميـذة 57الدراسـة مـن ) وقـد تكونـت عينـة ،استخدم المنهج شبه التجريبي في إجـراء الدراسـة
هما فــي مدرســـتين مـــن مــدارس محافظـــة بورســـعيد بمصــر تـــم تـــوزيعهم بالتســاوي فـــي مجمـــوعتين إحـــدا

للتفكيــــر االبتكــــاري  مــــا: برنــــامج تــــدريبي ومقيــــاسســــتخدم أداتــــين هأُ  تــــمتجريبيــــة واألخــــرى ضــــابطة، و 
داللــة إحصــائية فــي أداء أفــراد  أشــارت النتــائج إلــى وجــود فــروق ذاتو حــث، اوكالهمــا مــن إعــداد الب

 المجموعتين على مقياس التفكير االبتكاري لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
( دراسة هدفت إلـى تقصـي فاعليـة إسـتراتيجية سـكامبر فـي Ozyarak,2015وأجرت أوزياراك )

دى المـدارس ( طالبـا فـي إحـ36تكونت العينة من ) وقد الطلبة.تطوير مهارات التفكير اإلبداعي لدى 
علـى المجموعـة  األدائيـة،الصـورة  –الخاصة في تركيا، وتم تطبيق اختبـار تـورانس للتفكيـر اإلبـداعي 

في القياس القبلي والبعدي، وخضعت المجموعة لبرنـامج تـدريبي باسـتخدام إسـتراتيجية سـكامبر ومدتـه 
رات التفكيـر اإلبـداعي لـدى وقد أشارت النتائج إلى وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـي مهـا أسابيع،ثمانية 

 التدريبي.الطلبة على القياس البعدي تعزى للبرنامج 
فاعليـة برنـامج تـدريبي مسـتند إلـى  إلـىفهدفت التعـرف  (Abdullah,2015أما دراسة عبداهلل )

اســتراتيجية ســكامبر فــي تعزيــز مهــارة توليــد األفكــار لــدى عينــة مــن طالبــات جامعــة األميــرة نــورة بنــت 
المــنهج شــبه التجريبــي  ســتخدمأُ وقــد  ،( طالبــة13تكونــت عينــة الدراســة مــن )و  ،الريــاضعبــدالرحمن ب

وتـم اسـتخدام اختبـار تحريـري )قبلـي، بعـدي(، وبطاقـة مالحظـة  ،بتصميم المجموعة التجريبيـة الواحـدة
األداء الكتــابي كــأدوات للدراســة وبرنــامج تــدريبي مكــون مــن عشــر وحــدات تدريبيــة، وقــد أشــارت نتــائج 

 (.46,2بلغ حجم التأثير ) إذفاعلية عالية الستراتيجيه سكامبر  إلىاسة الدر 
الكشـــف عـــن فاعليـــة تطبيـــق برنـــامج  إلـــى ( دراســـة هـــدفتToraman,2013أجـــرى تورامـــان )و 

 وقـدتعليمي مبني على استخدام القبعات الست واستراتيجية سكامبر في تدريس وحدة اإلنسان والبيئة، 
ـــة الدراســـة مـــن ) ـــة مـــن الصـــف الســـابع فـــي مدرســـة بيكـــوز فـــي مدينـــة 22تكونـــت عين ـــا وطالب ( طالًب

المقـابالت، وقـد أظهـرت والمالحظـة المباشـرة، و  اسطنبول، وتكونت أدوات الدراسة من: اختبار مفتوو،
نتائج الدراسة تحسًنا في أداء الطلبة على أدوات القياس في وحـدة اإلنسـان والبيئـة تـم عزوهـا للتـدريب 

 الست وباستخدام استراتيجية سكامبر.باستخدام القبعات 
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( إلــى التحقــق مــن فاعليــة Akar and Akar ,2013وأكــار )فــي حــين هــدفت دراســة أكــار 
تكونـــت العينـــة مـــن  إذ الفنـــون.إســـتراتجية الـــتعلم المعكـــوس فـــي التفكيـــر اإلبـــداعي للطـــالب فـــي رســـم 

فـــي إحـــدى المـــدارس  ( تلميـــًذا مــن الصـــف الخـــامس األساســـي25مجموعــة واحـــدة بلـــغ عـــدد أفرادهـــا )
وتـم تصـميم برنـامج  المجموعة،العامة في مدينة أنقرة في تركيا. وتم تطبيق اختبار قبلي وبعدي على 

تضـمن تسـعة مفـاهيم مختلفـة بواقـع و باستخدام التعلم المعكوس، وتم تطبيقه في تسع حصـص دراسـية 
المعكــوس فعالـــة فـــي تطـــوير وقــد أشـــارت النتـــائج إلــى أن إســـتراتيجية الـــتعلم  درس،مفهــوم واحـــد لكـــل 

 التفكير اإلبداعي لدى الطالب في التحصيل وفي الرسم.
اسـتراتيجية سـكامبر  فاعليـةإلـى فحـص دراسـة هـدفت ( Alrawithi ,2012الرويثـي ) أجـرتو 

فــي تعلــيم العلــوم وأثــر ذلــك فــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي لــدى عينــة مــن الموهوبــات بالمرحلــة 
وعتين ( تلميـذة موهوبـة تـم تـوزيعهن علـى مجمـ56وقـد تكونـت العينـة مـن ) المنـورة،ة االبتدائيـة بالمدينـ

تــم تــدريس أفــراد المجموعــة التجريبيــة باســتراتيجية ســكامبر فــي  وقــد، ضــابطة وتجريبيــة بشــكل متســاو  
وقــد اســتخدمت الباحثــة مقيــاس تــورانس  العاديــة،حــين تــم تــدريس أفــراد المجموعــة الضــابطة بالطريقــة 

ذات داللة إحصائية فـي األداء البعـدي علـى مقيـاس تـورنس  اً أظهرت النتائج فروقو  اإلبداعي. للتفكير
 التجريبية.  المجموعةلصالح أفراد 

( دراســة هــدفت الكشــف عــن الخبــرات Juleen &Trevor, 2011وأجــرى جــولين وتريفــور )
ـــذين يســـتخدمون  ـــة المرشـــدين مـــن درجـــة الماجســـتير ال ـــة  جأنمـــوذاإلرشـــادية لـــدى الطلب ســـكامبر لتنمي

ُأجريــت الدراســة علــى عينــة  وقــدجامعــات الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بعــض التفكيــر اإلبــداعي فــي 
( طالًبـــا وطالبـــة مـــن ثـــالث جامعـــات شـــاركوا فـــي التـــدريب علـــى التـــدخل اإلرشـــادي 56تكونـــت مـــن )

مـنهم تقـديم تقـارير  ثـّم ُطلـب ،لمـدة ثمانيـة أسـابيع نمـوذجوجـرى توظيـف األ ،سكامبر أنموذجباستخدام 
 .وقد أظهرت النتائج تطور مستويات التفكير اإلبداعي لدى المشاركين في التدريب ،عن التدريب

مما تقدم من دراسات سابقة يالحظ أّن معظمها استخدم بـرامج تدريبيـة لتنميـة التفكيـر اإلبـداعي 
يـر أردنيـة ولتالميـذ فـي مراحـل سكامبر إال أنها جميًعا تمت على أفراد فـي بيئـة غ أنموذجمستندة إلى 

إجـراء أي دراسـة فـي البيئـة األردنيـة مشـابهة  –حسـب علـم الباحـث  –فلم يـتم  الدنيا،التعليم األساسي 
للدراسة الحالية األمر الذي يؤكد تمتعها باألصالة من حيـث مجتمـع الدراسـة والمرحلـة العمريـة ألفـراده 

 )طلبة الصف العاشر األساسي(.
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  مشكلة الدراسة
تعـــد مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي مـــن المهـــارات التـــي لهـــا أهميـــة كبـــرى فـــي تمكـــين الطالـــب مـــن 
التعامــل مــع الكــم المعرفــي الهائــل الــذي يتعــرض لــه فــي القــرن الحــالي، والــذي يتميــز بســرعة التغيــر 

ا تركـز واالكتشافات، ولذلك ال بد من االهتمام بتنميتها وتطويرها. فمعظم المقررات الدراسية فـي بالدنـ
لــذلك تختفــــي كثيــر مــن  ،علــى مهــارات الحفــظ والتــذكر واالســترجاع و ُتهمــل الصــور المختلفــة للتفكيــــر

 Abu Jado(،  وقد أشار أبو جادو ونوفل ) Abdul Jawad, 2007مظاهر اإلبداع لدى الطلبة )

& Nofal,2016   والمـؤتمرات  من الدراسات والبحوث العلمية عديد( إلى أنه وعلى الرغم من نتائج
التي أوصت بضرورة التركيز على برامج تعليم التفكير، والتأكد مـن فاعليتهـا فـي تنميـة التفكيـر بشـكل 

( الــــذي كــــان تحــــت شــــعارش رعايــــة 2221عــــام، التفكيــــر اإلبــــداعي بشــــكل خــــاص، كمــــؤتمر عمــــان )
ان تحــت ( الــذي كــ2224ومــؤتمر عمــان ) ،الموهــوبين والمبتكــرين أولويــة عربيــة فــي عصــر العولمــةش

( الـذي كـان تحـت شـعارش 2224عنوان الكـورت تحـت المجهـر، والمـؤتمر العلمـي اإلقليمـي فـي جـدة )
الموهبــة تربيــة مــن أجــل المســتقبلش والتــي أكــدت جميعهــا علــى أهميــة تنميــة مهــارات التفكيــر بأنواعــه 

لــيم التفكيـر لــدى المختلفـة إال أّن الواقـع الملمــوس ال يشـير إلــى تغيـر فــي منظومـة التعلـيم بمــا يـدعم تع
 .الطلبة

وانطالقــا مـــن التوصــيات الســـابقة الـــواردة فــي الدراســـات والمـــؤتمرات نســتخلص أن حاجتنـــا إلـــى 
إذ أن ذلــك يحقــق المنفعـــة  ،بــرامج ُتعنــى بتنميــة مهــارات التفكيــر بــاختالف أنواعـــه أمــر بــالغ األهميــة

ن الواجـب علينـا إعـادة النظـر فـي الذاتية للمـتعلم نفسـه، والمنفعـة االجتماعيـة العامـة، بحيـث أصـبح مـ
البرامج التعليمية والتدريبية التي تنمي مهارات التفكير العليا، واالجتهاد في تعديلها، فـال تـزال المسـافة 
شاســعة بــين إعــداد البــرامج التدريبيــة التــي تنمــي مهــارات التفكيــر العليــا وطــرق اســتخدامها والتـــدريب 

اجعة التي يتلقاها الباحث بشكل مستمر بحكم عمله مشـرًفا علـى عليها. من جهة ثانية فنن التغذية الر 
بعــض البــرامج التدريبيـــة التــي تقـــوم الجامعــة األردنيـــة بتنفيــذها للمعلمـــين العــاملين فـــي الميــدان والتـــي 
يشتكي فيها معظم المعلمون المتدربون من أّن الطلبة في المرحلة األساسية العليا يفتقدون إلى الرغبـة 

وأّن المناهج الدراسية التي يقومون بتقديمها لهؤالء الطلبة  تفتقد إلى أنشـطة تـدعم التفكيـر في اإلبداع 
 أنمـــوذجاإلبـــداعي لـــذلك كلـــه جـــاءت هـــذه الدراســـة للتحقـــق فيمـــا إذا كـــان لبرنـــامج تـــدريبي قـــائم علـــى 

 سكامبر فاعلية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف العاشر األساسي.
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  :امتيتأتي هذه الدراسة ل جابة عن السؤال الرئيس ومن ذلك كله 
( بااايت متوساااطي درفاااات α50,5=هااا  توفاااد فاااروة ذات داللاااة إحصاااا ية عناااد مساااتوى  

المفموعتيت التفريبية والضابطة في الدرفة الكلية على مقيا  توران  للتفكير اإلباداعي  اختباار 
لعاشاار األساسااي تعاا ى إلااى البرنااامج ب( وأبعااادا الفرعيااة لاادى طااالب الصااف ا األشااكا ا الصااور 

 التدريبي؟
 أهداف الدراسة 

 ســـــكامبر أنمـــــوذجتـــــدريبي مســـــتند إلـــــى  فاعليـــــة برنـــــامجهـــــدفت الدراســـــة الحاليـــــة إلـــــى فحـــــص 
Scamper's Model .في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف العاشر األساسي 

 أهمية الدراسة 
 أوال ا األهمية النظرية

حــث الحــالي اســـتجابة لالتجاهــات التربويــة الحديثــة التـــي تنــادي بضــرورة تطــوير بـــرامج ُيعــد الب
التفكير اإلبداعي بشكل خاص لدى المتعلمين في تنمية مهارات التفكير بشكل عام و تدريبية تسهم في 

يوجــه البحــث الحــالي أنظــار القــائمين علــى إعــداد المنــاهج التعليميــة كمــا و  مختلــف المراحــل التعليميــة.
ســكامبر لمســاعدة الطلبــة فــي التكيــف مــع  أنمــوذجإلــى ضــرورة تضــمين المنــاهج بأنشــطة تســتند إلــى 

المواقــف الحياتيــة المختلفــة والتغلــب علــى مــا يــواجههم مــن مشــكالت عــن طريــق إيجــاد حلــول إبداعيــة 
 لها.

 ثانيًا ا األهمية التطبيقية والعملية 
سـكامبر  أنمـوذجمحـدد وواضـح مسـتند إلـى من المؤمل أن يسهم توفير برنـامج تـدريبي بمحتـوى 

بشكل عملي في تنمية التفكير اإلبداعي لـدى الطلبـة بشـكل عـام ولـدى طلبـة المرحلـة األساسـية العليـا 
 بشكل خاص.

 حدود الدراسة 
الدراسة على طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة األمير محمد  طبقت: الحدود المكانية

 تربية والتعليم لمنطقة الزرقاء األولى.الثانوية التابعة لمديرية ال
أدوات الدراســـــة خـــــالل الفصـــــل الثـــــاني مـــــــــــن العـــــــام الدراســـــي  تطبيـــــق: تـــــم الحااااادود ال مانياااااة

2237/2236. 
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 محددات الدراسة
تتحــدد نتــائج الدراســة الحاليــة بــاإلجراءات التــي تــم اســتخدامها فــي تحديــد العينــة، وخصائصــها، 

األدوات التـــي اســـتخدمت فـــي الدراســـة وخصائصـــها الســـيكومترية، وكـــذلك ومــدى تمثيلهـــا للمجتمـــع، وبـــ
أفـراد عينـة الدراسـة فـي إجـابتهم علـى اإلجراءات التي اتبعـت فـي تطبيـق المقـاييس، ومـدى موضـوعية 

 أدوات الدراسة.
 مصطلحات الدراسة 

 (Scamper's Modelسكامبر   أنموذج
شعملية البحث عن األفكار الجديـدة مـن  نه:بأ نموذجاأل ُمعد (Eberle, 2008: 2عرفه إبريل )

 خالل المروش.  
مجموعة من اسـتراتيجيات ش  :بأنه( Barbara & Stefano,2014: 16وعرفه باربا وستيفانو )

التعليم الحديثة التي تسهم في تنمية التفكير لدى المتعلمين وتساعدهم في توليد األفكار اإلبداعية مـن 
ئلة الموجهة والمحفزة ل بـداع وذلـك مـن خـالل اقتـراو بعـض التعـديالت خالل استخدام قائمة من األس

 أو اإلضافات على شيء موجود بالفعلش.
  اإلبداعي:التفكير 
العمليــة التــي يصــبح فيهــا الفــرد حساســـا  بأنــه:التفكيــر اإلبــداعي  (Torrance)رف تــورانس ّعــ

 ،حولهـاصـياغة أسـئلة وفرضـيات  وقـادرا علـى ،للمشكالت، ومدركا الثغرات والنـواقص فـي المعلومـات
أما التعريف اإلجرائي للتفكير اإلبـداعي  .(Abu Jumaa,2015صحتها للتوصل إلى حلول) رواختبا

حصل عليها المفحوص علـى الدرجـة الكليـة وعلـى األبعـاد الفرعيـة ي هذه الدراسة فهو: الدرجة التي ف
داعي )اختبــــار األشــــكال/ الصــــورة ب( والمرونــــة واألصــــالة( لمقيــــاس تــــورانس للتفكيــــر اإلبــــ )الطالقــــة

 المستخدم في الدراسة الحالية.
  الطريقة واإلفراءات

 منهفية الدراسة 
ــــي، وهــــو المــــنهج الــــذي يتطلــــب وجــــود اعتمــــدت الدراســــة الحاليــــة علــــى  المــــنهج شــــبه التجريب

، يــتم فيهمــا فحــص أثــر متغيــر مســتقل أو أكثــر علــى متغيــر تــابع أو وضــابطة(مجمــوعتين )تجريبيــة 
كثــر، والتصــميم فــي المــنهج شــبه التجريبــي ال يتطلــب التوزيــع العشــوائي لألفــراد )المفحوصــين( علــى أ

المجموعــات الضــابطة والتجريبيــة، بــل يــتم فيــه تخصــيص أو تعيــين المجموعــات كالشــعب والصــفوف 
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 (.Al Batsh and Abu Zeina,2007الدراسية إلى ضابطة وتجريبية )
 مفتمع الدراسة

اسـة مـن جميـع طـالب الصـف العاشـر األساسـي فـي المـدارس التابعـة لمديريـة تكون مجتمع الدر 
التربيــة والتعلــيم لمنطقــة الزرقــاء األولــى بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية للفصــل الثــاني مــن العــام الدراســي 

 ( طالًبا.2472والبالغ عددهم )  ،2237/2236
 عينة الدراسة

بشكل قصدي وذلك لما أبدته إدارتها من بمدينة الزرقاء تم اختيار مدرسة األمير محمد الثانوية 
( طالًبـا مـن 46تكونـت عينـة الدراسـة مـن )وقـد  تعاون في سبيل إنجاز هذه الدراسة علـى أكمـل وجـه.

تـم اختيـارهم  ،2237/2236للفصـل الثـاني مـن العـام الدراسـي  هـاطالب الصف العاشـر األساسـي في
عـدد طالبهـا وبلـغ  )أ(همـا الشـعبتان  البسـيطة ةريقـة العشـوائيبالطمن خالل اختيار شـعبتين دراسـيتين 

بالطريقــة العشــوائية ثــم تــم توزيــع الشــعبتين  ،( طالًبــا13عــدد طالبهــا )بلــغ ( و والشــعبة )د( طالًبــا 11)
طلبـة الشـعبة )د( المجموعـة التجريبيـة، وطلبـة  وقـد ُعـدّ  ،وتجريبيـة( )ضـابطةإلى مجمـوعتين  البسيطة

 عة الضابطة. الشعبة )أ( المجمو 
 الدراسة واتأد

ألغــراض الدراســة الحاليــة تــم اســتخدام أداتــين همــا: مقيــاس تــورانس للتفكيــر اإلبــداعي )اختبــار 
 يــأتيوفيمــا  ،ســكامبر أنمــوذجمــن إعــداد الباحــث مســتند إلــى  وبرنــامج تــدريبياألشــكال/ الصــورة ب(، 

 عرض لهما ولخصائصهما السيكومترية.
 كير اإلبداعي  اختبار األشكا  ا الصور  ب(مقيا  توران  للتفا أواًل 

 الـذياستخدم في هذه الدراسة مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي )اختبار األشكال/ الصورة ب(، 
تــم االعتمــاد علــى  وقــد ،ي مهــــارات الطالقــة والمرونــة واألصــالةــــــــوى التفكيــر اإلبــداعي فــــــــــيقــيس مستــ
/ الصورة ب( تعريـب سـيف الــــــي )اختبار األشكـــــــــر اإلبداعـــــــــار تورنس للتفكيــــــــح اختبــــــــكتيب تصحي

يضم المقياس ثالثـة أنشـطة فرعيـة هـي )بنـاء الصـور، واألشـكال الناقصـة،  .(Saif Alddineالدين )
هـا، فضـاًل دقـائق ل جابـة عن شـاط مـن هـذه األنشـطة الثالثـة لعشـريحتـاج كـل نو واألشكال المتكـررة(، 

 (:Saif Alddine,2016عن الزمن الالزم للتعليمات واإلرشادات، وهذه األنشطة هي )

وفيــه يطلــب مــن المفحــوص أن  :Picture Construction Activity نشاااط تكااويت الصااور  .3
ـــا،  ـــة إذيفكــر فــي تكــوين صــــــــورة يكــون فيهــا الشــكل المكــون جــزًء ال يتجــزأ منهـــــ  يشــبه الشــكل حبــــــ
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الفاصــــــــــوليا، وللحصــول علــى اإلجابــات األصــيلة يطلــب مــن المفحــوص أن يكمــل الشــكل بطريقــة 
جديــدة لــم يفكــر بهــا مــن قبــل، كمــا ويــتم تشــجيعه ليضــيف أفكــاًرا جديــدة تجعــل الصــورة تعبــر عــن 

 قصة مثيرة لالهتمام ومن ثّم يعطيها عنواًنا مثيًرا للصورة الجديدة التي تكونت. 
أشــكال  ة: يضـم هـذا النشـاط عشـر Incomplete Figure Activity  الناقصاة نشااط األشاكا .2

ناقصة يطلب من المفحوص إضافة بعض الخطوط لكي تكون صور وأشـكال مثيـرة لالهتمـام مـع 
إعطــاء عنــوان لكــل واحــدة، وعلــى المفحــوص تقــديم اســتجابة أصــيلة وغيــر مألوفــة. ويصــحح هــذا 

 ونة.النشاط في ضوء الطالقة واألصالة والمر 
( دائـرة 14: يتكـون هـذا النشـاط مـن )Repeated Figure Activityنشااط األشاكا  المتكارر   .1

يقـيس  إذيطلـب مـن المفحـوص أن يرسـم أشـكااًل أو صـوًرا تكـون الـدوائر أساًسـا لكـل صـورة منهـا. 
 والمهـارات التـي يقيسـها هـذا النشـاط ،ذاتـه لمثيـرلعلى عمل ارتباطات متنوعة  مقدرةهذا النشاط ال

 .هي: الطالقة واألصالة والمرونة
 صدة المقيا  وثباته 
( Guilford( مقيـاس التفكيـر اإلبـداعي فـي ضـوء نظريـة جيلفـورد )Torranceصمم تـورانس )

في بناء العقل، والمحددة لمجال السلوك اإلبداعي، مما يعني توفر صدق المحتوى فيه وقد تم ترجمـة 
األشكال/ الصورة ب( وتكييفه بما يتناسب مع مفردات اللغة  مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي )اختبار

(. ومــع أّن مقيــاس تــورنس للتفكيـــر اإلبــداعي مقــنن ومطبــق علـــى Saif Alddine,2016العربيــة )
مستوى عالمي إال أّن الباحث في الدراسة الحالية قام بالتحقق من دالالت صدقه وثباته مجدًدا بحيث 

 .ةيطمئن لصالحيته لمجتمع الدراس
 صدة االتساة الداخلي للمقيا  في الدراسة الحالية
عينـة اسـتطالعية تكونـت تم تطبيـق المقيـاس علـى للتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس 

الدراسـة تـم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية البسـيطة  عينة( طالًبا من مجتمع الدراسة من خارج 12من )
( 3فقـرات )األنشـطة( والمهـارات المرتبطـة بهـا. ويبـين الجـدول )تم حساب معامالت االرتباط بين الثم 

 .والمرونةواألصالة  الطالقة اتقيم معامالت االرتباط بين الفقرات واألداء على مهار 
  واألصالة والمرونةالطالقة  اتلفقرات  أنشطة( مهار  ومستوى الداللة معامالت االرتباط (1فدو   

 مستوى الداللة االرتباطمعام   الفقر   النشاط( المهار 
 *237,2 514,2 2النشاط رقم  الطالقة

 *222,2 642,2 1النشاط رقم 
 *212,2 667,2 3النشاط رقم  األصالة
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 مستوى الداللة االرتباطمعام   الفقر   النشاط( المهار 
 *222,2 777,2 2النشاط رقم 
 *222,2 763,2 1النشاط رقم 

 *237,2 552,2 2النشاط رقم  المرونة
 *222,2 727,2 1النشاط رقم 

 (α 25,2 = عند )* دال إحصائًيا 
( وجــود معامــل ارتبـاط مرتفــع ودال إحصــائًيا بــين النشــاط الثــاني واألداء 3يالحـظ مــن الجــدول )

(، وبلغــت قيمــة معامـــل ارتبــاط النشــاط الثالــث مـــع 514,2الكلــي علــى مهــارة الطالقــة بلغـــت قيمتــه )
( ممـــا يؤكـــد α25,2=( وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــائًيا عنـــد )642,2األداء الكلـــي علـــى مهـــارة الطالقـــة )

 صدق االتساق الداخلي بين الفقرات الخاصة بمهارة الطالقة. 
إحصـائًيا بـين النشـاط األول  ( وجود معامل ارتباط مرتفـع ودال3يالحظ من الجدول رقم )كما و 

وبلغـت قيمـة معامـل ارتبـاط النشـاط  ( كمـا667,2بلغـت قيمتـه ) إذواألداء الكلي علـى مهـارة األصـالة 
(، ومعامــل ارتبـــاط النشــاط الثالـــث مـــع األداء 777,2اء الكلــي علـــى مهــارة األصـــالة )الثــاني مـــع األد

( وهي قيمـة دالـة إحصـائًيا ممـا يؤكـد صـدق االتسـاق 763,2الكلي على مهارة األصالة بلغت قيمته )
 .الداخلي بين الفقرات )األنشطة( الخاصة بمهارة األصالة

( α25,2=بــاط مرتفعـة ودالــة إحصـائًيا عنــد )( أّن معـامالت االرت3يالحــظ مـن الجــدول )كـذلك 
( ومعامــل 552,2بلغـت قيمــة معامـل ارتبــاط النشـاط الثــاني مـع األداء الكلــي علـى مهــارة المرونـة ) إذ

( وهــذه القــيم دالــة إحصــائًيا ممــا 727,2ارتبــاط النشــاط الثالــث مــع األداء الكلــي علــى مهــارة المرونــة )
 قرات الخاصة بمهارة المرونة.يؤكد على صدق االتساق الداخلي بين الف

 ثبات المقيا  في الدراسة الحالية
 ب( فـــيتـــم التحقـــق مـــن ثبـــات مقيـــاس تـــورانس للتفكيـــر اإلبـــداعي )اختبـــار األشـــكال / الصـــورة 

( طالًبـا مـن مجتمـع الدراسـة 12الدراسة الحالية من خالل تطبيقه على عينة استطالعية تكونـت مـن )
تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات  وقـــد ،رهم بالطريقـــة العشـــوائية البســـيطةالدراســـة تـــم اختيـــا عينـــةمـــن خـــارج 

 .بطريقتين هما ثبات اإلعادة وثبات التصحيح
تـم تطبيـق المقيـاس علـى العينـة االسـتطالعية المشـار إليهـا سـابًقا (: test-re test) ثباات اإلعااد  .3

( يبــين 2والجــدول )م أنفســهثـم بعــد مــرور أســبوعين تــم إعـادة التطبيــق مــرة ثانيــة علــى أفـراد العينــة 
 معامالت ثبات اإلعادة.
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 معامالت ثبات اإلعاد  لك  مهار  مت مهارات التفكير اإلبداعي والدرفة الكلية (2فدو   ال
 معامل ثبات اإلعادة مهارات التفكير اإلبداعي

 672,2 مهارة الطالقة
 676,2 مهارة األصالة
 663,2 مهارة المرونة
 667,2 الدرجة الكلية

مرتفــع  بثبــات( وجــود معــامالت ثبــات مرتفعــة ممــا يؤكــد تمتــع المقيــاس 2حــظ مــن الجــدول )يال
 يجعل المقياس مناسب لالستخدام في الدراسة الحالية.

تم تصـحيح أداء أفـراد العينـة علـى المقيـاس مـن قبـل مصـحح رخـر غيـر الباحـث  ثبات التصحيح: .2
 ( قيم معامالت ثبات التصحيح.1ويبين الجدول )

معامالت ثبات التصحيح لك  مهار  مت مهارات التفكير اإلبداعي والدرفة الكلية بيت الباحث  (3فدو   
 والمصحح اآلخر

 معام  ثبات المصححيت مهارات التفكير اإلبداعي
 75,2 مهارة الطالقة
 62,2 مهارة األصالة
 77,2 مهارة المرونة
 76,2 الدرجة الكلية

ت ثبات تصحيح مرتفعة لالختبار مما يؤكد دقـة المقيـاس ( وجود معامال1يالحظ من الجدول )
 ومناسبته للتطبيق.

 مقيا  توران  للتفكير اإلبداعي  اختبار األشكا  ا الصور  ب( طريقة تصحيح
الـدرجات  إذ ُتعطـي ا لنـدرة شـيوع الفكـرة فـي عينـة الدراسـةالنشـاط األول: تـم تصـحيح األصـالة وفقًـ -

، 2= 1.66الـى  1 ن، ومـ3= 6.66الى 6كثر = صفر، من فأ 5)ي: تنسبة التكرار كام حسب
 .5= 3، وأقل من 6= 3.66الى3، ومن 1=2.66الى2ومن 

 :امتيةوفقا للمعايير فيه النشاط الثاني: تم تصحيح األصالة والتفاصيل  -
 الـــــدرجات ُتعطــــي إذاألصــــالة: تــــم تصــــحيحها وفقــــا لنــــدرة شـــــيوع الفكــــرة فــــي عينــــة الدراســــة  .أ

     ، (2= 2، وأقل من 3= 6.66الى 2فأكثر= صفر، من  5)التالي: حسب نسبة التكرار ك
لحــدوده أو للفــرا   أعطيــت درجــة واحــدة لكــل فكــرة أو إضــافة للشــكل األصــلي أو التفاصــيل: .ب

ـــــى  قيمـــــة أو يمكـــــن  أوالمحـــــيط بـــــه، علمـــــا بأنـــــه يجـــــب أن يكـــــون لالســـــتجابة األساســـــية معن
 .مهارة التفاصيلتصحيحها، ثم تجمع درجات العشرة أشكال لكي تمثل 

 :كامتيالنشاط الثالث: تم تصحيح الطالقة والمرونة  -
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 واضــحة أوالاد االســتجابات غيـر ـــــــــــدد االسـتجابات ويــتم استبعـــــــــــــعبــارة عـن ع وهـي :الطالقـة .أ
 الصلة وتعطى درجة واحدة لكل استجابة. ثم تجمع الدرجات لتمثل مهارة الطالقة. وثيقة غير

أثنـاء فـي  الطالـب قوم بهـاي التيعدد األفكار أو التحوالت في التفكير عبارة عن  المرونة وهي .ب
درجة واحدة لكل فكرة  فئات وبالتالي تعطى إلىاالستجابة على النشاط. فتصنف االستجابات 

 .أو استجابة، ثم تجمع الدرجات لتمثل مهارة المرونة
 ليةالتدريبي المستخد  في الدراسة الحا ا البرنامجثانًيا

( 22تكـون البرنــامج التــدريبي الــذي تــم إعــداده مــن قبــل الباحــث ألغــراض الدراســة الحاليــة مــن )
جلسة تدريبية منها جلستان األولى للتعارف بين الباحث وأفراد العينة في المجموعة التجريبية واألخيرة 

احتــوت كــل جلســة  إذ( دقيقــة تقريًبــا. 65جلســة ختاميــة إلنهــاء البرنــامج. وقــد كانــت مــدة كــل جلســة )
على عدد من األنشطة واأللعـاب التخيليـة المنوعـة المنسـجمة مـع االسـتراتيجية التـي تـم تحديـدها لتلـك 

 الجلسة من بين استراتيجيات سكامبر السبع.
وقــد تــم بنــاء جلســات البرنــامج التــدريبي بعــد االطــالع علــى األدب النظــري المتعلــق باســتراتيجية 

من البـرامج التدريبيـة ذات  عديداالطالع على  فضاًل عن ،كير اإلبداعيسكامبر وكذلك المتعلق بالتف
وكـذلك بعـد االطـالع علـى الخصـائص النمائيـة المرتبطـة بالمرحلـة  ،العالقة بمتغيرات الدراسـة الحاليـة

أثنـــاء تصـــميم األنشـــطة فـــي باالعتبـــار تـــم أخـــذها  إذالعمريـــة ألفـــراد عينـــة الدراســـة بمختلـــف جوانبهـــا 
 لمستخدمة في كل جلسة من جلسات البرنامج. التدريبات او 

 صدة البرنامج
بعد إعداد الصورة األولية من البرنامج بجلساته وأنشطته المختلفة تم عرضه على مجموعة من 

( أسـاتذة، وقـد تراوحـت 7المحكمين من أساتذة علم الـنفس التربـوي فـي الجامعـة األردنيـة بلـغ عـددهم )
األمـر الـذي يـدل علـى تمتـع البرنـامج بدرجـة مقبولـة مـن  (%65- %62)بـين نسبة االتفاق بينهم مـا 

 الصدق.
 متغيرات الدراسة 

  سكامبر( نموذجالبرنامج التدريبي المستند أل: )المتغير المستق 
 وقــد تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل حســاب درجــة  ،التفكيــر اإلبــداعي ومهاراتــه: المتغياارات التابعااة

أبعـــاده  ب( علـــىر اإلبـــداعي )اختبـــار األشـــكال/ الصـــورة المفحـــوص علـــى مقيـــاس تـــورانس للتفكيـــ
 وعلى الدرجة الكلية لالختبار. واألصالة(الطالقة، والمرونة، الثالثة )الفرعية 
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 تصمي  الدراسة 
 : امتييمكن تمثيله على النحو  الذياعتمدت الدراسة الحالية التصميم شبه التجريبي، 

Exp. G O1 X O2 

Con. G O1 222 O2 

 ّن: أ حيث
Exp. Gالمجموعة التجريبية التي تلقت التدريب على البرنامج  :.  
Con. Gالمجموعة الضابطة التي لم تتلق أي نوع من المعالجة :. 

O1:  اإلبداعي القبلياختبار التفكير. 
O2: .اختبار التفكير اإلبداعي البعدي 
X.المعالجة المتمثلة بالبرنامج التدريبي : 

 نتا ج الدراسة 
روق ذات داللـة إحصـائية ـــــــد فـــــــل توجـــــــه“ نصاااااه:نتا ج المتعلقاة بسااااالا  الدراساااااااة الاذ  ال
( بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي الدرجـة الكليـة α25,2 =)وى ـعنـد مستـ

الفرعيــة لــدى طــالب  علــى مقيــاس تــورانس للتفكيــر اإلبــداعي )اختبــار األشــكال/ الصــورة ب( وأبعــاده
 ش التدريبي الصف العاشر األساسي تعزى إلى البرنامج 

ل جابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ألداء أفــراد العينــة 
البعــدي، ويظهــر الجــدول و  القبلــي ب(اختبــار األشــكال/ الصــورة ) اإلبــداعيعلــى اختبــار مهــارات التفكيــر 

 .( ذلك6)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقيا  التفكير اإلبداعي  (4فدو   ال

 البعد القبلي و  اختبار األشكا ا الصور  ب( 

 العدد المفموعة المهار 
 البعد  القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 
 الطالقة

 747,33 75,72 674,37 65,13 13 التجريبية
 765,7 15,57 731,37 25,16 11 الضابطة

 
 المرونة

 577,1 45,35 425,5 62,7 13 التجريبية
 617,2 55,32 162,6 72,7 11 الضابطة

 
 األصالة

 314,6 55,31 354,5 22,5 13 التجريبية
 266,2 62,4 565,1 42,1 11 الضابطة

( وجــود فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحســابية للقيــاس البعــدي ألداء 6مــن الجــدول ) ظيالحــ
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فيمــا إذا كانــت الفــروق بــين المتوســطات  ولتحديــد ،اإلبــداعيأفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس التفكيــر 
تـــم تطبيـــق تحليـــل التبـــاين المصـــاحب المتعـــدد ( α25,2=)ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 

(MANCOVA،) ( 5وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول رقم.) 
أداء أفراد عينة الدراسة ( لداللة الفروة في MANCOVAتحلي  التبايت المصاحب المتعدد   (0فدو   ال

  اختبار األشكا ا الصور  ب(على مقيا  التفكير اإلبداعي 

 (α25,2=)دالة إحصائًيا عند مستوى  *

 (α25,2=)( إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 5تشــير النتــائج فــي الجــدول )
تبعـا )اختبـار األشـكال/ الصـورة ب( اعي في األداء البعدي ألفراد عينة الدراسة علـى مقيـاس التفكيـر اإلبـد

( 557,33بلغــــت قيمــــة )ف( المحســــوبة ) إذ ( Hotelling) لمتغيــــر البرنــــامج التــــدريبي، اســــتنادًا إلــــى قيمــــة
 .(، وبالتالي يمكن القول بأّن البرنامج التدريبي كان ذو فاعلية222,2) وبمستوى داللة

(، وبمسـتوى 667,37مهـارة الطالقـة بلغـت )(  أّن قيمـة )ف( المحسـوبة فـي 5كما ويظهر الجدول )
ــة  ــاين فــي أداء أفــراد عينــة %2,15)أي أن  ،(152,2)، كمــا وبلــغ مربــع إيتــا لهــا (222,2)دالل ( مــن التب

الدراسـة علـى مهـارة الطالقـة يعـود إلـى البرنـامج التـدريبي، و فـي مهـارة المرونـة بلغـت قيمـة )ف( المحســوبة 
( مـــن التبـــاين %6,11)(، أي أّن 116,2حيـــث بلـــغ مربـــع إيتـــا ) ،(222,2)(، وبمســـتوى داللـــة 621,37)

فــي أداء أفــراد عينــة الدراســة علــى مهــارة المرونــة يعــود إلــى البرنــامج التــدريبي، و فــي مهــارة األصــالة بلغــت 
ــــــة 614,13قيمــــــة )ف(  المحســــــوبة ) ــــــا )(222,2)(، وبمســــــتوى دالل ــــــع إيت ــــــغ مرب (، أي أّن 671,2، وبل

مفموع  األبعاد المصدر
 المربعات

 درفات
 الحرية

توسط م
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصا ية
(η2) مربع

 ايتا

 القبلي
 261,2 223,2 3 ,554 53,355 3 536,355 الطالقة
 226,2 727,2 3612,2 61,3 3 616,3 المرونة
 237,2 662,2 4222,2 77,4 3 776,4 األصالة

 البرنامج
Hotel ling's =557,33 

الداللة االحصائية 
=222,2* 

 152,2 *222,2 66,37 72,3767 3 721,3767 الطالقة
 116,2 *222,2 62,37 21,372 3 212,372 المرونة
 671,2 *222,2 61,13 44,152 3 443,152 األصالة

 الخطأ
  662,66 56 676,1667 الطالقة

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 265,32 56 544,153 المرونة
 237,33 56 466,162 األصالة

 الكلي المعدل
  41 622,4215 الطالقة

 
 

 41 422,437 المرونة
 41 675,764 األصالة
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أداء أفـراد عينـة الدراسـة علـى مهـارة األصـالة يعـود إلـى البرنـامج التـدريبي، بينمـا ( من التباين فـي 1,67%)
يرجع المتبقي لعوامل أخرى غير متحكم بها.  ومن أجل معرفة لصالح مـن الفـرق تـم اسـتخراج المتوسـطات 

 ين ذلك.يب (4)الحسابية المعدلة ألداء مجموعتي الدراسة على مهارات التفكير اإلبداعي البعدي، والجدول 
أفراد عينة الدراسة على مقيا  ألداء  المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية (6فدو   ال

  اختبار األشكا ا الصور  ب(التفكير اإلبداعي 
 الخطأ المعيار  المتوسط الحسابي المعد  المفموعة المهار 
 51,2 37,76 التجريبية الطالقة

 51,2 62,54 الضابطة
 722,2 75,35 التجريبية المرونة

 722,2 66,32 الضابطة
 762,2 66,31 التجريبية األصالة

 762,2 57,4 الضابطة
( أن المتوســطات الحســابية المعدلــة ألداء أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس مهــارات  4يالحــظ مــن الجــدول ) 

( وهـو أعلـى مـن المتوسـط الحسـابي 37,76د بلـغ )التفكير اإلبداعي للمجموعـة التجريبيـة فـي مهـارة الطالقـة قـ
( وهـو أعلــى 75,35(، و فــي مهـارة المرونـة بلــغ المتوسـط الحســابي )62,54للمجموعـة الضـابطة الــذي بلـغ )

(، و فـي مهـارة األصـالة بلـغ المتوسـط الحسـابي 66,32من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة الذي بلغ )
(، وهــذا يعنــي أن الفــرق 57,4حســابي للمجموعــة الضــابطة الــذي بلــغ )( وهــو أعلــى مــن المتوســط ال66,31)

كــان لصــالح  )اختبــار األشــكال/ الصــورة ب(أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس التفكيــر اإلبــداعي  أداءفــي 
ــا  مــن فاعليــةوللتحقــق   أفــراد المجموعــة التجريبيــة. البرنــامج التــدريبي فــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي وفًق

تـــورانس )الطالقـــة، المرونـــة، األصـــالة( لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة وفًقـــا لـــألداء علـــى مقيـــاس مهـــارات  وذجنمـــأل
التفكيــر اإلبــداعي ككــل فقــد تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ألداء أفــراد عينــة الدراســة 

 ك.( ذل7على مقياس التفكير اإلبداعي القبلي والبعدي، ويظهر الجدول )
مقيا   البعد  ألفراد عينة الدراسة علىالقبلي و  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء (7فدو   ال

  اختبار األشكا ا الصور  ب(التفكير اإلبداعي 
 اختبار التفكير اإلبداعي البعد  اختبار التفكير اإلبداعي القبلي العدد المفموعة

 المعيار  االنحراف الحسابي المتوسط المعيار  االنحراف الحسابي المتوسط
 776,34 65,323 767,27 25,66 13 التجريبية
 334,32 72,75 746,26 15,52 11 الضابطة
 564,36 77,77 477,24 22,67 46 المجموع

البعــدي ألفــراد عينــة  ألداء( وجــود فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحســابية لــ7يالحــظ مــن الجــدول )
( 65,323بلـغ ) إذ حصلت المجموعة التجريبيـة علـى متوسـط حسـابي ،لى مقياس التفكير اإلبداعيالدراسة ع
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(، ولتحديـد فيمـا إذا كانـت الفــــروق بـين 72,75وهو أعلى من المتوسط الحسـابي للمجموعـة الضـابطة إذ بلـغ )
ــد مستـــــوى داللــــة  ـــ ين المصــــاحب تــــم تطبيــــق تحليــــل التبــــا (α25,2=)المتوســــطات ذات داللــــة إحصــــائية عنـ

(، وجــاءت نتــائج تحليــل التبــاين علــى النحــو الــذي يوضــحه الجــدول One way ANCOVAاألحــــــادي )
(7.) 

في أداء أفراد عينة الدراسة على  الفروة ( لداللةANCOVAتحلي  التبايت المصاحب األحاد   (8فدو   ال
  اختبار األشكا ا الصور  ب(مقيا  التفكير اإلبداعي 

 مفموع مصدر التبايت
 المربعات

درفات 
 الحرية

 متوسط
مستوى  قيمة ف المربعات

 مربع ايتا الداللة
 اختبار

 272,2 266,2 747,2 271,575 3 371,575 التفكير اإلبداعي قبلي
 676,2 *222,2 177,15 762,7221 3 762,7221 البرنامج التدريبي

    312,226 43 777,7552 الخطأ
     41 175,36674 الكلي المعدل

 (α25,2=)دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  *

 (α25,2=)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة 7تشير النتائج في الجدول )
 تبعـا ب()اختبـار األشـكال/ الصـورة مقيـاس التفكيـر اإلبـداعي في األداء البعدي ألفراد عينة الدراسة علـى 

(، وبمســتوى داللــة 177,15اســتنادًا إلــى قيمــة )ف( المحســوبة إذ بلغــت ) لمتغيــر البرنــامج التــدريبي وذلــك
( مــن التبـاين فــي %6,67)أي أّن  ،(676,2بلـغ ) إذ(. وإليجـاد حجـم األثــر تـم حسـاب مربــع إيتـا 222,2)

األداء الكلــي ألفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس التفكيــر اإلبــداعي يعــود إلــى البرنــامج التــدريبي بينمــا يرجــع 
ومــن أجــل معرفــة لصــالح مــن الفــرق فقــد تــم اســتخراج المتوســطات بقــي لعوامــل أخــرى غيــر مــتحكم بهــا. المت

 ( يبين ذلك.6)والجدول  ،الحسابية المعدلة لألداء الكلي البعدي ألفراد عينة الدراسة
قيا  التفكير مداء أفراد عينة الدراسة ألالمتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية ( 9 فدو  ال

 كك   اختبار األشكا ا الصور  ب(اإلبداعي 
 المعيار  الخطأ الحسابي المعد  المتوسط المفموعة
 224,1 633,322 التجريبية
 322,6 116,75 الضابطة

( أن المتوسـط الحسـابي البعـدي المعـدل ألداء أفـراد المجموعـة التجريبيـة علـى 6يالحظ من الجـدول )
ـــدا ـــر اإلب ـــغ )ككـــل  )اختبـــار األشـــكال/ الصـــورة ب(عي مقيـــاس التفكي ـــد بل ـــى مـــن 633,322ق ( وهـــو أعل

(، وهــذا يعنــي أن الفــرق فــي أداء أفــراد عينــة 116,75المتوســط الحســابي للمجموعــة الضــابطة الــذي بلــغ )
ـــى  ـــاس التفكيـــرالدراســـة عل ـــداعي  مقي كـــان لصـــالح المجموعـــة ككـــل  )اختبـــار األشـــكال/ الصـــورة ب(اإلب
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 التجريبية.
 لنتا ج تفسير ا

( فــي α25,2=)أظهــرت نتــائج الدراســة الحاليــة وجــود فــروق ذات دالــة إحصــائية عنــد مســتوى 
ككـــل وعلـــى  )اختبـــار األشـــكال/ الصـــورة ب(التفكيـــر اإلبـــداعي أداء أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى مقيـــاس 

التــدريبي  أفــراد المجموعــة التجريبيــة تعــود لمتغيــر البرنــامج لصــالح المهــارات الفرعيــة المكونــة لــه وذلــك
ســـكامبر، أي أن البرنـــامج التـــدريبي ســـاعد فـــي  أنمــوذجالمســتخدم فـــي الدراســـة الحاليـــة والمســـتند إلـــى 

تطـــوير مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي لـــدى طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة الـــذين تلقـــوا تـــدريبًا عليـــه مقارنـــة 
عالقة سببية بـين  نه توجدإالتدريب. ومن هنا يمكن القول  وابطالب المجموعة الضابطة الذين لم يتلق

التــدريب علــى البرنــامج والتحســن فـــي مهــارات التفكيــر اإلبــداعي. ويمكـــن عــزو هــذه النتيجــة إلـــى أّن 
البرنــامج التــدريبي عمــل علــى تــوفير بيئــة رمنــة ومريحــة للمتــدربين األمــر الــذي انعكــس بشــكل إيجــابي 

أســئلة متسلســلة ومحفــزة ل بــداع ســكامبر ومــا تتضــمنه مــن  أنمــوذجعلــى أدائهــم. كــذلك فــنّن مكونــات 
وعلـى توليـد األفكـار والحلـول اإلبداعيـة.  كمـا  ،ساعدت أفراد المجموعة التجريبية علـى التفكيـر بعمـق

يمكـن إرجــاع الســبب فــي النتيجــة الحاليــة إلــى أّن البرنــامج التــدريبي بمــا تضــمنه مــن أنشــطة وفــر بيئــة 
أّن البرنــامج التــدريبي  فضــاًل عــن ،علــى التفكيــر ومنــات تعليمــي داعــم ل بــداع ومشــجع ،تعليميــة ثريــة

تـم التركيـز علـى كـل اسـتراتيجية  إذسـكامبر  نموذجبلقاءاته جاء منسجًما مع االستراتيجيات المكونة أل
من االستراتيجيات السبعة من خالل لقاءين تدريبيين متتابعين األمر الذي انعكس بشكل إيجابي على 

 ة في أدائهم على مقياس التفكير اإلبداعي.أداء أفراد المجموعة التجريبي
أثنــاء فــي وأخيــًرا يــرى الباحــث أن التشــجيع والــدعم الــذي تــم تقديمــه ألفــراد المجموعــة التجريبيــة 

في  أسهمأثناء تنفيذهم ألنشطة البرنامج في تنفيذ البرنامج التدريبي وتقديم التغذية الراجعة الفورية لهم 
تيجية سـكامبر فـي التفكيـر األمـر الـذي انعكـس بشـكل إيجـابي علـى تحسين رغبتهم فـي اسـتخدام اسـترا

دراســــة  مــن: لهــــا كــلتفكيــرهم اإلبــداعي.   وتنســجم نتــائج الدراســة الحاليـــة مـــــع النتــائج التــي توصلــــت 
(، وكــذلك دراســة أوزيــاراك Abdullah ,2015) عبــد اهلل(، ودراســة Alrawithi ,2012الرويثــي )

(Ozyarak ,2015ود ،)( راســة محمــودMahmoud ,2018 ــا إلــى فاعليــة ( والتــي أشــارت جميًع
سكامبر في تنميـة التفكيـر اإلبـداعي  أنموذجالبرامج التدريبية التي تم تطويرها فيها والتي استندت إلى 

 لدى فئات مختلفة من الطلبة.
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   التوصيات:
 أنمــوذجداعي اســتنادا إلــى فــي المــدارس لتعلــيم الطلبــة مهــارات التفكيــر اإلبــ إثرائيــة تــوفير بــرامج .3

 .  سكامبر
 .سكامبر في تنفيذ حصصهم الصفية أنموذجتدريب المعلمين في المدارس على استخدام  .2
 .دراسة فاعلية البرنامج الحالي في تنمية أنواع أخرى من التفكير غير التفكير اإلبداعي .1
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