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ملخص: 

لدى  الإبداعي  التفكري  تنمية  يف  الآيل  احلا�شب  دور  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  مدار�ص  يف  التكنولوجيا  معلمي  نظر  وجهة  من  الطلبة 
جنوب اخلليل وفقًا ملتغريات عدة هي: )اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة وموقع 
املدر�شة( ، وكذلك التعرف على م�شتويات التفكري الإبداعي لدى الطلبة ح�شب كل مهارة 
من مهارات التفكري الإبداعي. اتبعت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، وتكون جمتمع 
الدرا�شة،  ال�شامل ملجتمع  الدرا�شة امل�شح  ا�شتخدمت  الدرا�شة من )160( معلمًا ومعلمة. 
نتائج  اأ�شارت  وقد  البيانات.  جلمع  فقرة   )30( من  مكونة  ا�شتبانة  ا�شتخدمت  وقد 
ب�شكل  الطلبة  لدى  الإبداعي  التفكري  تنمية  يف  متو�شطًا  دوراً  الآيل  للحا�شب  اأن  الدرا�شة 
عام، واأن اأعلى درجات مهارات التفكري الإبداعي مرتبة ترتيبًا تنازليًا: مهارة املرونة، 
مهارتي  الظواهر،  اأو  للم�شكالت  احل�شا�شية  مهارة  التفا�شيل،  واإدراك  التو�شع  مهارة 
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  وتبني  والأ�شالة.  الطالقة 
وفق  الطلبة  لدى  الإبداعي  التفكري  تنمية  يف  الآيل  احلا�شب  دور  يف   )α ≤ 0.05(
متغريات اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة وموقع املدر�شة. وقد خرجت الدرا�شة 

التو�شيات.  من  بعدد 
�لكلمات �ملفتاحية: احلا�شب الآيل، التنمية، التفكري الإبداعي، معلم التكنولوجيا. 
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The Role of the Computer in Developing Creative Thinking 
among Students from the Technology Teachers’ Point of View

Abstract: 

The study aimed to identify the role of the computer in developing 
creative thinking among students from the technology teachers’ point of view 
in schools of the Directorate of Education/ Southern Hebron according to 
several variables; gender, qualification and school location. Moreover, it 
aimed to identify the levels of critical thinking among students according to 
creative thinking skills. The study followed the descriptive analytical approach 
to analyze the data. The number of the population was 160 female and male 
teachers. The study used a comprehensive survey of the study population. A 
questionnaire contained 30 statements was used for collecting data. Results 
showed that the role of the computer was intermediate in developing creative 
thinking among students in general. The highest average of creative thinking 
was in a descending order: flexibility, grasping and expanding details, 
sensitivity skill to problems or phenomena, and fluency and originality. Results 
showed that there were no significant differences in the role of computers in 
developing creative thinking among students according to varieties: gender, 
qualification, years of experience, and school location. The study came out 
with several recommendations. 

Keywords: computer, development, creative thinking, technology 
teacher. 
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مقدمة: 
تعد الرتبية العن�رش الأ�شا�شي يف بناء الإن�شان، اإذ اإن الهدف الرئي�ص للرتبية هو تكوين 
مع  متوافقة  به،  وتتاأثر  املجتمع  يف  توؤثر  اجتماعية  اإن�شانية  ب�شخ�شيات  للمجتمع  اأفراد 
طبيعة هذا املجتمع م�شتثمرة اإمكاناته بتطويرها وحل م�شكالته، و�شد حاجاته، كما اأنها 
تعد العن�رش الفاعل يف دفع حركة املجتمع وتطويره باجتاه حتقيق اأهدافه الإ�شرتاتيجية، 
وقد اأكدت املوؤمترات الدولية على اأهمية ا�شتخدام احلا�شب والربامج املعلوماتية الرتبوية، 
الدويل  املوؤمتر  ا�شم  1989( حتت  باري�ص عام  )املنعقد يف  اليون�شكو  فقد جاء عن موؤمتر 
للرتبية واملعلوماتية باأن املعلوماتية مدعوة اإىل احتالل مكان دائم لها يف اإعداد الأدوات 

القادرة على حت�شني الفاعلية الداخلية واخلارجية للنظم الرتبوية. )اليون�شكو، 1989( . 
اإنه ع�رش جديد ميكن و�شفه بع�رش الإبداع واملجتمعات املبدعة، تلفت اإليها الأنظار 
على  ا�شطلح  ما  بع�شها،  جتاوز  اأن  بعد  فيه  للدخول  املتقدمة  الدول  خطوات  وتت�شارع 
املجتمع  لبناء  الو�شائل  هذه  ُت�شخر  واأخذت  والت�شال،  املعلومات  تقنية  بع�رش  ت�شميته 
املبدع. والإبداع )البتكار( مفهوم �شغل املفكرين والعلماء على مر الع�شور، وخالل الع�شور 
اخلم�شة املا�شية ح�شل تطور هائل يف فهمنا للظاهرة الإبداعية نتيجة الهتمام املتزايد 
والتجريبية.  العلمية  البحوث  ملنهجية  واإخ�شاعها  بدرا�شتها  والباحثني  النف�ص  لعلماء 

)جروان، 2002( . 
والإبداع �شلوك اإن�شاين خالق يكمن يف داخل كل فرد، يتدفق يف حالت حتفيز املدارك، 
وا�شتثارة الأحا�شي�ص، من خالل و�شائل عديدة، ويوجد اأفراداً متميزين، لديهم ملكة احل�شور 
الدائم واحليوي للعقل الباطن )الالواعي( وبا�شتطاعتهم احل�شول على اأن�شب احللول واأف�شلها 
من خيارات مطروحة، اأو ا�شتنباط جمموعة روؤى وت�شورات مبتكرة مل�شاألة ختمت على اأنها 
م�شتع�شية. والإبداع والبتكار من ال�رشورات، والعنا�رش املهمة، وال�شمات الأ�شا�شية التي 
ينبغي توافرها يف مدير املدر�شة الع�رشي، وذلك نتيجة لتزايد الطموحات، وتعدد احلاجات، 
وجمالتها  احلياة  نواحي  يف  حتديات  من  تفر�شه  وما  العوملة  ظاهرة  وت�شكل  وتنوعها، 
التعليمية،  العملية  اإدارة  يف  والبتكار  بالإبداع  الأخذ  �رشورة  يف  جوهرية  نقطة  جميًعا 
وقيادة مدر�شة الع�رش. وهي بال �شك اأحوج ما تكون اإىل اأ�شلوب يحمل بني طياته الإبداع 

والبتكار، والتجديد، والديناميكية يف مناحي العمل الإداري كلها )اخلواجا، 2004( . 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تعاين املنظمات العامة العديد من امل�شكالت، ومن اأبرزها عدم توافر املناخ املالئم 
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لالإبداع، واإن مل ي�رش اإليه ب�شورة مبا�رشة يف بع�ص الأحيان، حيث اإن املنهج الإبداعي يعّد 
واآخرون  القال،  ويرى   ،  )2003 )ال�شمريي،  امل�شكالت  حلل  والرئي�شة  املهمة  املداخل  اأحد 
)2006( اأن احلا�شوب ميكن اأن يكون مادة للتدري�ص واآلة تعليمية ي�شاعد يف اإمتام العملية 
التعليمية التعلمية من خالل امل�شاعدة يف �رشح الدرو�ص، وحل التمارين، وتقدمي املعارف، 
لذا فان التعرف اإىل اأثر ا�شتخدام احلا�شوب يف تنمية التفكري الإبداعي ميثل اأحد اخلطوات 
وميكن  واملبدعني.  الإبداع  تنمية  اأجل  من  التكنولوجيا  هذه  ا�شتخدام  تفعيل  يف  املهمة 

حتديد م�شكلة �لدر��شة من خالل �ل�شوؤ�لني �لآتيني: 
ال�شوؤال الأول: »ما دور احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة من  ♦

وجهة نظر معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل؟ «
لدى  ♦ الإبداعي  التفكري  تنمية  يف  الآيل  احلا�شب  دور  يختلف  »هل  الثاين:  ال�شوؤال 

الطلبة من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب 
اخلليل باختالف: اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة وموقع املدر�شة؟ « 

فرضيات الدراسة: 

ولغر�س �لإجابة عن �أ�شئلة �لدر��شة فقد �شيغت �لفر�شيتان �لآتيتان: 
التفكري  ◄ تنمية  يف  الآيل  احلا�شب  ل�شتخدام  تاأثري  يوجد  »ل  الأوىل:  الفر�شية 

الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم 
يف جنوب اخلليل«؟ 

الدللة  ◄ م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�شية 
)α ≤ 0. 05( يف دور احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر 
معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل تبعًا ملتغريات 

الدرا�شة امل�شتقلة: )اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة وموقع املدر�شة( . 

أهداف الدراسة: 

تهدف �لدر��شة �لتعرف �إىل: 
التفكري الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي . 1 دور احلا�شب الآيل يف تنمية 

التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل. 
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التعرف اإىل الفروق يف اإدراك اأثر ا�شتخدام احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي . 2
التي قد تعزى ملتغريات: )اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة وموقع املدر�شة( . 

أهمية الدراسة: 

ميكن تلخي�س �أهمية هذه �لدر��شة بالآتي: 
نتائج هذه الدرا�شة قد تفيد امل�شوؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�شطينية 
يف معرفة دور احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي 
التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل، مما قد يحفز الإدارات 

املدر�شية للعمل على توفري اأكرب عدد ممكن من اأجهزة احلا�شب يف املدر�شة. 
هذه الدرا�شة تعد من الدرا�شات الأوىل يف فل�شطني- على حد علم الباحث- التي بحثت 
دور احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم 

يف جنوب اخلليل، مما قد ُي�شكل اإثراًء للمكتبة الرتبوية باجلديد من الدرا�شات. 

حدود الدراسة: 

تتحدد حدود �لدر��شة بالآتي: 
�حلدود �لب�رشية: تقت�رش الدرا�شة على معلمي ومعلمات التكنولوجيا يف مدار�ص  ♦

مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل. 
�حلدود �ملكانية: املدار�ص التي يوجد بها معلمي تكنولوجيا يف جنوب اخلليل.  ♦
�حلدود �لزمانية: اأجريت هذه الدرا�شة بني �شهر كانون ثاين من عام 2011 و�شهر  ♦

اآذار من عام 2012. 

مصطلحات الدراسة: 
�شيقوم الباحث بتعريف امل�شطلحات الواردة يف الدرا�شة وفقًا للتعريفات الواردة يف 

املراجع العربية والأجنبية، وفيما ياأتي تعريف لبع�ص م�شطلحات الدرا�شة: 
�حلا�شب �لآيل: »هو اآلة م�شاعدة للعقل الب�رشي يف العمليات احل�شابية واملنطقية،  ◄

ولديه القدرة على ا�شتقبال البيانات ومعاجلتها بو�شاطة برنامج من التعليمات وتخزينها 
وا�شرتجاعها ب�رشعة فائقة«. )املناعي، 1995( . ويعرفه جاد باأنه: »اآلة اإلكرتونية ت�شتقبل 
البيانات التي تقدم اإليها عن طريق ال�شتعانة بربنامج معني، وتقوم بت�شغيل هذه البيانات 
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الكرتوين،  جهاز  باأنه:  الباحث  ويعرفه   .  )2001 )جاد،  املطلوبة«.  النتائج  اإىل  للو�شول 
يتكون من كيان برجمي وكيان مادي، وميتاز باأن له قدرة عالية و�رشعة فائقة يف تخزين 

املعلومات وا�شرتدادها، وميتاز بالدقة العالية يف معاجلة البيانات. 
والطالقة  ◄ واملرونة  الأ�شالة  على  يعتمد  الذي  التفكري  هو  �لإبد�عي:  �لتفكري 

 )Guilford، 1975( .والإح�شا�ص بامل�شكالت
ويعرفه كل من اأبو حطب، و�شادق )1994( على اأنه: »فئة من �شلوك حل امل�شكلة ول 

يختلف عن غريه من اأمناط التفكري اإل يف نوع التاأهب اأو الإعداد الذي يتلقاه الفرد«. 
وعلى ذلك فاإن الإبداع قدرة عقلية موجودة عند كل فرد وبن�شبة معينة تختلف من 
اإليه، حتى لو كان معروفًا للكبار، حيث  بالن�شبة  واحد لآخر، واإبداع ال�شغري يكون جديداً 
اإبداع  ميثل  طويلة،  لعملية  نتاج  هو  النا�شج  لالإن�شان  احلقيقي  الإبداع  اأن  العلماء  يرى 

ال�شغار احللقة الأوىل منها. )عبد الرازق، 1994( . 
اأ�شياء جديدة غري  اإيجاد  الفرد متكنه من  اأنه: قدرة عقلية لدى  الباحث على  ويعرفه 

ماألوفة وبطرق �شهلة، وهو يختلف من �شخ�ص لآخر. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

اإلطار النظري: 

املقدمة: 

الثورة  تجلياته  اأبرز  من  لعل  احلياة،  مناحي  �شتى  يف  مت�شارعاً  تطوراً  العالم  �شهد 
العلمية يف نظم املعلومات وتكنولوجيا الت�شالت، التي تبدو تطبيقاتها جلية يف مختلف 
الت�شال وتبادل اخلبرات واملعلومات،  �شهل عملية  الب�شرية، مما  ن�شطة  والأ اأنماط احلياة 
املتعلمين  تزويد  تتطلب  التكنولوجية  الثورة  هذه  واإن  �شغيرة.  قرية  العالم  واأ�شبح 
بداعي، بما يمكنهم من التعامل مع الكم الهائل  باملهارات ال�شرورية التي تنمي تفكيرهم الإ
والت�شدي  اأفكار جديدة،  نتاج  لإ وتقويمها  وتركيبها  ومقارنتها  وتحليلها  املعلومات،  من 

للم�شكالت احلياتية، وابتكار اأ�شاليب وا�شتراتيجيات جديدة حللها. )ملحم، 2001( . 
وتتعقد  واملعلومات،  الت�شالت  تكنولوجيا  فيه  تتحكم  التغري  �رشيع  عامل  ويف 
امل�شكالت فيه يف خمتلف جمالت احلياة القت�شادية، وال�شيا�شية والجتماعية والثقافية، 
فاإن اأهمية املعرفة يف حد ذاتها مل تعد ت�شكل الهتمام الأول يف العملية الرتبوية بل باتت 
حياة  تواجه  التي  املتعددة  املختلفة  امل�شكالت  حل  يف  اإ�شهامها  مدى  يف  قيمتها  تتحدد 
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الفرد وجمتمعه من جانب، والقدرة على تطوير هذه احلياة من جانب اآخر. هذا الأمر دفع 
املربني والقائمني على �شوؤون الرتبية والتعليم اإىل التفكري باآلية جديدة لكيفية تربية اأبناء 
اليوم واإعدادهم اإعداداً ميكنهم من مواجهة حتديات عامل الغد من جهة، وحتديد نوعية العلوم 
امل�شتقبل،  النجاح يف مهنة  اأن يتعلموها حتى يكونوا قادرين على  التي يجب  واملعارف 

وامل�شاهمة الفَعالة يف تنمية خطط املجتمع امل�شتقبلية. )جروان، 1999( . 

مفهوم اإلبداع: 

لقد اختلفت الجتاهات واملدار�ص يف علم النف�ص يف تعريف األإبداع وقد كان اأكرثها 
تاأثرياً، الجتاه ال�شلوكي واملعريف والإن�شاين والتحليلي، ومن هذه التعريفات: 

الإبداع: »هو الوحدة املتكاملة من العوامل الذاتية واملو�شوعية التي تقود اإىل حتقيق 
اإنتاج جديد واأ�شيل ذي قيمة من قبل الفرد واجلماعة«. )رو�شكا، 1989: 19( . 

الإبداع: »ن�شاط فردي اأو جماعي يقود اإىل اإنتاج يت�شف بالأ�شالة والقيمة واجلودة 
والفائدة من اأجل املجتمع«. )�شبحي وقطامي، 1992: 121( . 

وحماولة  املفقودة  والعنا�رش  التغريات  اإدراك  »عملية  باأنه:  الإبداع  توران�ص  ويرى 
�شياغة فر�شيات جديدة والتو�شل اإىل نتائج حمددة ب�شاأنها اإىل جانب اختبار الفر�شيات 

وتعديلها )جامعة القد�ص املفتوحة«، 2002: 16( . 

اجلوانب األساسية املكونة للظاهرة اإلبداعية النفسية: 

ويقا�ص . 1 البيئة،  مع  الإن�شان  تفاعل  جوانب  اأحد  الإنتاج  يعد  �لإبد�عي:  �لإنتاج 
الإبداع يف اأحد جوانبه بكمية الإنتاج و�شوره، لذلك تتحدد درجة الإبداع بكمية الإنتاج، 
بالإنتاج  يقوم  �شخ�ص  املبدع  الفرد  اأن   )1993( و�شامنينت  األربت  يرى  املجال  هذا  ويف 
ملدة طويلة من الزمن ولعدد كبري من الأعمال التي يكون لها تاأثريها الوا�شح على تفكري 
الآخرين. كما يعتقد تور ان�ص اأن الأطفال اأكرث اإبداعاً من الرا�شدين، واأن اأكرث �شنوات الطفل 
اإبداعاً هي �شنوات ما قبل املدر�شة وال�شفوف الأ�شا�شية الثالثة الأوىل. وتخف هذه القدرات 
بعد زيادة متطلبات املدر�شة الأ�شا�شية، اإذ اإن املدر�شة بجدولها اجلامد، وح�ش�شها املحددة 
بزمن وبهدف ي�شعه الرا�شدون، وبعدم اأهمية بع�ص املواد التي تقدم لالأطفال، كل ذلك ميكن 
 .  )8 اأن يحد من ظهور القدرات الإبداعية لدى الأطفال )جامعة القد�ص املفتوحة، 2002: 

وقد �أمكن حتديد �إنتاج �لأطفال �لإبد�عي بعدد من �ملظاهر ميكن حتديدها كالآتي: 
اإنتاج اأكرب عدد من الأفكار والآراء.  �
اإنتاج اأكرب عدد من ال�شتعمالت.  �
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اإنتاج اأكرب عدد من املرتادفات.  �
اإنتاج ا�شتعمالت غري ماألوفة.  �
اإ�شدار اأفكار غري ماألوفة.  �

وعدم  املعايري،  والتزام  بالكفاءة  الطفل  �شعور  لعدم  الإبداعي  الإنتاج  هذا  ويعود 
الإح�شا�ص احلقيقي بالقيود التي ت�شعها الثقافة وطبيعة املجتمع و�شلطة الرا�شدين. وميكن 
اأو خمرتعات. وقد اعتمد  اأو كتابات  اأداء  اإنتاج الرا�شدين الإبداعي مبا يظهرون من  حتديد 
الزمني له، لذلك يعد  الرا�شد واملدى  الذي حققه  الإنتاج  اأ�شا�ص كمية  الإبداع على  مقيا�ص 
بع�ص الكتاب الذين غزر اإنتاجهم لفرتة طويلة من اأعمارهم مبدعني، كما ظهر يف الأدب، 
وكذلك املخرتعني الذين ت�شجل براءات اخرتاعهم يعرتف بها اأ�شحاب الإخت�شا�ص، واأ�شاف 
بع�شهم مدى ظهور باكورة الأعمال الإبداعية يف مراحل احلياة اأ�شا�شاً لقيا�ص درجة الإبداع 

)جامعة القد�ص املفتوحة، 2002: 9( . 
�لعملية �لإبد�عية: اإن العملية الإبداعية عملية معرفية ذهنية وقد �ُعتربت عملية . 2

معرفية للمربر�ت �لآتية: 
يكون املبدع يف هذه العملية ن�شطاً وحيوياً وفاعالً.  �
يقوم املبدع بدور املنظم للخربات واملعلومات املتوافرة لديه �شابقاً، وذلك لكي  �

ي�شتجيب ملتطلبات املوقف اجلديد، اأو الو�شول اإىل احلل اجلديد. 
التفا�شيل،  � اإدراك  اإىل  والو�شول  امل�شكالت،  الأ�شالة، واملرونة، واحل�شا�شية جتاه 

وهي مكونات عملية الإبداع، وتتطلب ن�شاطاً ذهنياً معرفياً. 
التجميعي  � التفكري  نوع  من  هو  الإبداعي  التفكري  يتطلبه  الذي  الراقي  التفكري  اإن 

والتفريقي والتقوميي ويتطلب خربات ومواد معرفية مهمة ومنظمة، وهذا يعطي اأهمية لدور 
الفكرة  اأو  اجلديد،  احلل  اإىل  للو�شول  خمتلفة  عمليات  تنظيم  تتطلب  ُخزِّنت،  التي  اخلربات 

اجلديدة اأو الو�شول اإىل بدائل جديدة )قطامي، 1990( . 

القدرات املكونة لإلبداع والتفكري اإلبداعي: 

�لطالقة: تت�شمن عملية الطالقة الإبداعية القدرة على اإنتاج اأكرب عدد من الأفكار . 1
عن  الفرد  يقدمها  التي  الأفكار  كمية  بح�شاب  املعنى  بهذا  القدرة  هذه  وتقا�ص  الإبداعية. 
مو�شوع معني يف وحدة زمنية ثابتة باملقارنة مع اأداء الآخرين. )جامعة القد�ص املفتوحة، 

 . )17  :2002
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ويذكر ن�شو�تي )1985( عدد�ً من �لقدر�ت �ملرتبطة بالطالقة منها: 
�رشوطاً  � ت�شتويف  التي  الكلمات  من  ممكن  عدد  اأكرب  اإنتاج  وهي  اللفظية:  الطالقة 

معينة. 
طالقة الأ�شكال: وقد اأطلق عليها جيلفورد الإنتاج التباعدي لوحدات الأ�شكال حيث  �

يعطي املفحو�ص �شكالً على �شورة كرة، ثم يطلب اإليه اإجراء اإ�شافة ب�شيطة بحيث ي�شل اإىل 
اأ�شكال متعددة. 

الكلمات.  � الرموز وي�شميه ثري�شتون طالقة  لوحدات  تباعدي  اإنتاج  الرموز:  طالقة 
وتتطلب هذه القدرة توليد عدد من الكلمات باعتبارها تكوينات اأبجدية يعتمد فيها الطفل 

على خمزونه املعريف يف الذاكرة )ن�شواتي، واآخرون، 1985( . 
طالقة املعاين والأفكار: وتت�شمن هذه القدرة اإنتاج اأكرب عدد ممكن من الأفكار ذات  �

العالقة مبوقف معني، حيث يكون الطفل قادراً على اإدراكه. وت�شنف هذه القدرة باأنها قدرة 
القدرة بالختبارات الآتية: اختبار ال�شتخدامات،  تباعديه لوحدات الكلمات، وتقا�ص هذه 
من  عدد  ذكر  واختبار  املو�شوعات،  واختبار  املرتتبات،  واختبار  الأ�شياء،  ذكر  واختبار 

العناوين. 
معاً  � املرتابطة  الكلمات  من  عدد  اأكرب  ذكر  الطفل  من  فيها  يطلب  التداعي:  طالقة 

بنغمة، اأو بعدد من الأحرف، اأو البدايات، اأو النهايات، ويحدد فيها اأحياناً الزمن اأو بدون 
الأداء  من  النوع  هذا  بذكر  وا�شرتخاء  راحة  عادة  الأطفال  ويحقق  الزمنية.  للفرتة  حتديد 
حينما يطلب اإليهم بني الآونة والأخرى، وذلك مما ين�شط ذاكرتهم، وين�شط عمليات التنظيم 

الذهني التي متار�ص فيها هذه العملية. 
يف  � مرتابطة  اأفكار  واإ�شدار  ال�شليمة،  الأفكار  �شياغة  �رشعة  التعبريية:  الطالقة 

الندرة،  واأحياناً  والغزارة،  والتنوع،  بالوفرة،  الأفكار  هذه  تت�شف  اأن  على  حمدد،  موقف 
والرتجمة الفورية الإبداعية متثل اأحد هذه املالمح لهذه القدرة، لأن الرتجمة تتطلب ترابط 

الأفكار باللغة ال�شورية التي يتم بها متثل الأفكار من لغة وحتويلها اإىل لغة اأخرى. 
�ملرونة: يرى اأبو حطب )1986( اأن اإبداع املرونة اإحدى قدرات العمليات املعرفية . 2

وي�شنفها باأنها تفكري تباعدي. ويفرت�ص اأنها منط من التفكري يعتمد يف جوهره على الفئات 
كنتاج- وفق منوذج جيلفورد – اأو م�شتوى للمعلومات من ناحية، وعلى الوجهة التباعدية 

للحل من ناحية اأخرى. 
)عاقل، 1982( . 



91

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

تنمية القدرة على التفكري اإلبداعي: 

لدى  بداعي  الإ التفكير  تنمية  يف  ي�شهم  اأن  يمكن  املعلم  اأن   )Larry، 2003( يرى 
الطلبة من خالل قيامه بمنحهم الوقت الكايف يف التفكير، وتقديم التعزيز واملكافاآت على 
فكار. وكذلك تكوين بيئة اإيجابية يف ال�شف من خالل وجود �شف هادئ ي�شوده القبول  الأ
 Harris( وقد حدد  وعدم الإكراه، وتقديم مثيرات غنية فاعلة وا�شتبعاد اخلوف والف�شل، 
2004,( بع�س �لتجاهات �لتي على �لطلبة �أن يتمثلوها حتى يكونو� مبدعين وهي: 

لديهم . 1 ن  لأ م�شوغ،  دون  الأ�شياء  كل  معرفة  يريدون  املبدعون  فالنا�ص  الف�شول: 
رغبة يف حب ال�شتطالع واملعرفة. 

هذا . 2 يولد  الغالب  ويف  والعتقادات،  فكار  الأ تحدي  املبدعون  يحب  التحدي: 
التحدي فكرة اأو حالً جديداً. 

م�شكلة . 3 حل  يف  دقائق  ت�شع  فقط  يق�شون  نهم  لأ يف�شلون؛  النا�ص  معظم  املثابرة: 
يتطلب حلها ع�شر دقائق. 

فكار التي ت�شمى . 4 اخليال املرن: املبدعون ل قيود على خيالهم، فهم يفكرون بالأ
عجيبة اأو غريبة اأو جديدة. 

دور احلاسب اآللي يف تنمية التفكري اإلبداعي: 

بداعي  مال على تكنولوجيا احلا�شوب يف تنمية مهارات التفكير الإ يعقد التربويون الآ
لدى الطلبة. )اخلطيب، 2005( . لذا هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة دور احلا�شب الآيل يف 

بداعي لدى الطلبة من وجهة نظر من يعلمون مادة التكنولوجيا.  تنمية التفكير الإ
وقد ذكر �لفار )2003( مميز�ت �حلا�شب �لآيل وهي: 

قدرة عالية يف اإثارة الدافعية والت�شويق.  �
يوفر مرونة يف التعامل مع الطالب.  �
يتكيف برنامج احلا�شب ح�شب قدرة املتعلم.  �
يوجه الطالب اإىل امل�شتوى الذي ينا�شبه.  �
يزود املتعلم بنتائج ا�شتجابته اأولً باأول، ثم بمجموع تح�شيله؛ مما يجعل الطالب  �

مندفعاً لت�شجيل م�شتوى اأعلى من التح�شيل. 
يوفر فر�شة تكرار املهارة، والتدريب عليها لتثبيتها واإتقانها.  �



92

دور احلاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر 
د. سمير سليمان اجلملمعلمي التكنولوجيا في مديرية التربية والتعليم في جنوب اخلليل

لعاب  � والأ احلركة  عن�شر  اإىل  اإ�شافة  والر�شومات،  �شكال  الأ عر�ص  على  يعمل 
التعليمية. 

جابة ال�شحيحة  � يقدم التغذية الراجعة والتعزيز، حيث يندفع الطالب للبحث عن الإ
اإن كانت اإجابته خطاأ، حيث اإن املدح والثناء يدفع الطالب اإىل مزيد من الرغبة يف التعلم 

اإن كانت اإجابته �شحيحة. 
ينقذ  اأن  املعلم  على  لذا  اآمنة؛  نف�شية  بيئة  يتطلب  البتكار  اأن   )1999( ع�شر  ويرى 
الطفل بلطف ول ينعته باأو�شاف محبطة، ول باأحكام الف�شل اأو الغباء، فالطفل املبتكر ل 
بد له من بيئة دافئة و�شط كبار يعتز بهم، وي�شعر بينهم بال�شكينة والرحمة. وي�شار هنا اإىل 

منة.  اأن التعلم من خالل احلا�شب الآيل يوفر هذه البيئة النف�شية الآ
بداعي تو�شل  ويف مراجعة لدرا�شات عدة اهتمت بدور احلا�شوب يف تنمية التفكير الإ
حل  يف  بديلة  ا�شتراتيجيات  انتقاء  فر�شة  تتيح  املحو�شبة  البرامج  اأن  اإىل   )2000( الفار 
يجابي  امل�شكالت واكت�شافها وتجريبها، حيث تدعم هذه البرامج حرية التجريب والتفاعل الإ
بين احلا�شب واملتعلم، وتقديم التغذية الراجعة والتعزيز دون ال�شعور باخلوف من ارتكاب 
التعلم يف  ت�شاعدهم على  قد  التفكير  اأنماط جديدة من  تطوير  ي�شاعد على  مما  الأخطاء، 

مواقف تعليمية اأخرى. 
محو�شبة  تعليمية  برامج  لدرا�شة  �شممت  درا�شة   )142( نتائج  توران�ص  خل�ص  وقد 
بداعي، وتو�شل اإىل اأن البرامج التعليمية املحو�شبة يمكن اأن تعمل على  لتنمية التفكير الإ
ا�شتراتيجيات  وتجريب  واإعطائها،  املفاهيم  تج�شيد  خالل  من  بداعي  الإ التفكير  تنمية 
بديلة يف حل امل�شكالت؛ من خالل تجزئتها اإىل اأجزاء ب�شيطة، وربط العالقة بين اأجزائها، 
ن�شطة التي تلبي رغباتهم  والتفاعل بين اجلهاز واحلا�شوب، واحلرية يف انتقاء املتعلمين لالأ

وميولهم. )الفار، 2000( . 

الدراسات السابقة: 

أوالً - الدراسات العربية: 

القدرات  منو  يف  التعليمية  الألعاب  ا�شتخدام  »اأثر  بعنوان:   )1998( ر�جح  درا�شة 
الإبداعية لدى اأطفال الرو�شة«.

اأثر  األعاب تعليمية �شمت �شتة ع�رش لعبة متنوعة ملعرفة  اإىل ت�شميم  هدفت الدرا�شة 
الإبداعية  وال�شمات  )الأ�شالة، والطالقة، واملرونة(  الإبداعية:  القدرات  ا�شتخدامها يف منو 
اإىل ثالث جمموعات، در�شت املجموعة  الدرا�شة  الرو�شة بالقاهرة، ق�شمت عينة  عند طفل 
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ودر�شت  حرة،  بطريقة  التعليمية  الألعاب  وبرنامج  املعتاد،  الرو�شة  برنامج  الأوىل 
املجموعة الثانية الربناجمني حتت اإ�رشاف املعلمة وتوجيهها، ودر�شت املجموعة الثالثة 
بالطريقة املعتادة كمجموعة �شابطة، وطّبق اختبار التفكري األبتكاري قبليا وبعديا، وكلك 
طّبقت قائمة ال�شمات الإبداعية، واأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية ل�شالح 
التفكري  على  العامة  والقدرة  والطالقة  واملرونة  الأ�شالة  يف  التجريبيتني  املجموعتني 
الإبداعي، واأظهرت النتائج اأي�شا فروقاً ذات دللة اإح�شائية بني املجموعتني التجريبيتني 

يف ال�شمات الإبداعية ل�شالح جمموعة اللعب احلر.
درا�شة �جلمهور )1999( بعنوان: »اأثر ا�شتخدام اأحد برجميات احلا�شب الآيل التعليمية 

يف تعليم اللغة الإجنليزية لدى طالب ال�شف الأول الثانوي«.
هدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل اأثر ا�شتخدام العاب احلا�شب الآيل التعليمية يف تعليم 
اللغة الجنليزية لدى طالب ال�شف الأول الثانوي ومقارنتها بالطريقة املعتادة، وبتطبيق 
الختبار التح�شيلي املعد لذلك اأو�شحت النتائج تفوق املجموعة التجريبية عند م�شتويي 
التذكر والفهم ح�شب ت�شنيف بلوم، واأظهرت عدم وجود فروق بني املجموعتني عند م�شتوى 

التطبيق ح�شب ت�شنيف بلوم.
درا�شة رمود )2001( بعنوان: »فاعلية التعليم الفردي مب�شاعدة الكمبيوتر يف تنمية 
بع�ص قدرات التفكري البتكاري يف الريا�شيات لدى تالميذ ال�شف الأول الإعدادي مبحافظة 

دمياط بجمهورية م�رش العربية«.
تنمية  الفردي مب�شاعدة احلا�شوب يف  التعلم  اإىل معرفة مدى فاعلية  الدرا�شة  هدفت 
بع�ص قدرات التفكري البتكاري يف الريا�شيات لدى تالميذ ال�شف الأول الإعدادي مبحافظة 
دمياط بجمهورية م�رش العربية، وتكونت عينة البحث من )60( تلميذاً ُق�شموا اإىل جمموعتني 
مت�شاويتني، اإحداهما: جتريبية والأخرى �شابطة، وقد در�شت املجموعة التجريبية با�شتخدام 
برنامج فردي با�شتخدام الكمبيوتر من ت�شميم الباحث يف ثالث وحدات يف مقرر الهند�شة 
لتنمية الطالقة واملرونة والأ�شالة من قدرات التفكري البتكاري، اأما املجموعة ال�شابطة 
فدر�شت بالطريقة التقليدية، بعدها قام الباحث بتطبيق الختبار التح�شيلي واختبار القدرة 
على التفكري البتكاري يف الهند�شة من اإعداد الباحث، وقد اأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن وجود 
فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 0.01 بني متو�شطْي درجات املجموعتني التجريبية 
الهند�شة  يف  البتكاري  التفكري  على  القدرة  واختبار  التح�شيلي،  الختبار  يف  وال�شابطة 

ل�شالح املجموعة التجريبية.
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التفكري  مهارات  لتنمية  مقرتح  برنامج  »فاعلية  بعنوان:   )2003( �أمل�رشيف  درا�شة 
الإبداعي لدى الطالبات املعلمات بكلية ريا�ص الأطفال«.

الإبداعي  التفكري  تعليم  كفايات  لتنمية  تدريبي  برنامج  و�شع  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
الو�شفي  املنهج  الباحثة  ا�شتخدمت  وقد  الأطفال،  ريا�ص  بكلية  املعلمات  الطالبات  لدى 
التجريبي، كما ا�شتخدمت الت�شميم التجريبي ذا املجموعة الواحدة، واختريت عينة ع�شوائية 
تكونت من )20( طالبة من الطالبات املعلمات، الفرقة الثالثة بجامعة الإ�شكندرية، وكذلك 
عينة ع�شوائية تكونت من )70( طفالً من اأطفال الرو�شة بامل�شتوى الثاين، وقد ا�شتخدمت 
التفكري  تعليم  كفايات  مالحظة  وبطاقة  النظري،  اجلانب  يف  حت�شيلياً  اختباراً  الباحثة 
الإبداعي يف اجلانب العملي، واختبار التفكري الإبداعي لطفل الرو�شة.وكان من اأهم نتائج 
الإبداعي  التفكري  تعليم  كفايات  تنمية  يف  املقرتح  الربنامج  1.فاعلية  ياأتي:  ما  الدرا�شة 
لدى الطالبات املعلمات بكلية ريا�ص الأطفال.2.فاعلية الربنامج يف تنمية قدرات التفكري 
يف  بالرو�شة  املعلمات  الطالبات  اأطفال  لدى  واملرونة(  والطالقة،  )الأ�شالة،  الإبداعي: 
جمالت الأن�شطة املختلفة: )ن�شاط ق�ش�شي، ون�شاط فني، ون�شاط حركي، ون�شاط مو�شيقي(.

ثانياً - الدراسات األجنبية: 

درا�شة )Backman, 1995( ، بعنوان: »تنمية قدرات التفكري الإبداعي عند الأطفال«
الأطفال ترتاوح  الإبداعي عند جمموعة من  التفكري  اإىل تنمية قدرات  الدرا�شة  هدفت 
اأعمارهم بني ال�شاد�شة والثامنة با�شتخدام األعاب احلا�شب الآيل، وقد ق�شمت عينة الدرا�شة 
اأنواع  اأربعة  التجريبية على ممار�شة  اإىل جمموعتني، جتريبية و�شابطة، دربت املجموعة 
املجموعة  اأن  ات�شح  املجموعتني  بني  املقارنة  وعند  الآيل،  احلا�شب  األعاب  من  خمتلفة 
التجريبية تفوقت اإح�شائياً يف اأبعاد التفكري الإبداعي: )الأ�شالة، واملرونة، والطالقة( على 
املجموعة ال�شابطة، وكانت درجات الأ�شالة يف التفكري الإبداعي هي الأعلى بني درجات 

التفكري الإبداعي.
درا�شة )Chunk, 1998( بعنوان: »اأثر األعاب احلا�شب الآيل يف الأطفال«

عينة  وكانت  الأطفال،  يف  الآيل  احلا�شب  العاب  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
اأن  النتائج  من  وات�شح  ع�رشة،  والثانية  التا�شعة  �شن  بني  الأطفال  من  جمموعة  الدرا�شة 
العاب احلا�شب الآيل تعمل على حت�شني املهارات الإدراكية، وتزود الأطفال بخربات متنوعة 

لتطوير املواقف الإيجابية واأن زيادة درجة الإبداع تزداد بزيادة تعقيد اللعبة وغمو�شها.
منو  يف  والعوامل  املوؤثرات  »اأهم  بعنوان:   ،  )Runco & Nemiro, 1998( درا�شة 

القدرات البتكارين«.
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هدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل اأهم املوؤثرات والعوامل يف منو القدرات البتكارية من 
الباحث بعمل بحث �شامل على عينة بلغت )143( باحثاً  راأي، حيث قام  ا�شتطالع  خالل 
متخ�ش�ص يف البتكارية من عمر )20-73( �شنة، وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن اأهم املوؤثرات 
الأداء  لتنمية  اأهمية  العوامل  اأكرث  فهما  والتعليم،  الرتبية  عامال  البتكاري  ال�شلوك  يف 
البتكاري، ويلي ذلك العوامل الثقافية والجتماعية املرتبطة بال�شخ�ص ثم الأ�رشة واخلربة.
معد  )الكورت(  تعليمي  برنامج  »اأثر  بعنوان:   ،  )Moshe & Yaren, 1999( درا�شة 

لتنمية التفكري الإبداعي بو�شاطة احلا�شوب«.
هدفت الدرا�شة اإىل ا�شتق�شاء اأثر برنامج تعليمي )الكورت( معد لتنمية التفكري الإبداعي 
بو�شاطة احلا�شوب.تكونت عينة الدرا�شة من )37( طالباً ُطبِّق عليهم الربنامج خالل ثالث 
�شنوات.وقد تدرب الطالب خالل تلك الفرتة على حل امل�شكالت املعقدة، واإيجاد احللول يف 
اأثناء تاأدية الختبارات، والقدرة على تبني بع�ص الربامج حلل امل�شكالت، وذلك با�شتخدام 
احلا�شوب.وقد ا�شتخدم الباحثان فكرة نظام الإ�شارة ال�شوئية، وما يرتبط بها من مواقف 
اخليارات  من  جمموعة  الطلبة  واأُعطي  ال�شيارات،  ركوبهم  عند  الطلبة  تواجه  وم�شكالت 
والبدائل، وطلب منهم اختيار املوقف املنا�شب.وقد اأظهرت الدرا�شة وجود فروق وا�شحة يف 

تطور مهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة.

وصف منهج الدراسة: 

 ،2012 عام  من  واآذار   2011 عام  من  اأول  كانون  �شهر  بني  الدرا�شة  هذه  اأجريت 
بو�شف  يقوم  الذي  املنهج  باعتباره  التحليلي  الو�شفي  املنهج  اإجنازها  يف  وا�شتخدم 
من  النوع  هذا  ملثل  وملالءمته  الدقيقة،  واملعلومات  البيانات  وجمع  ودرا�شتها  الظاهرة 

الدرا�شات.

وصف جمتمع الدراسة: 

مديرية  مدار�ص  يف  العاملني  التكنولوجيا  معلمي  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل الذين هم على راأ�ص عملهم خالل العام الدرا�شي )2011/ 
من  امل�شرتدة  ال�شتبانات  عدد  بلغ  وقد  ومعلمة،  معلماً   )160( والبالغ عددهم   ،  )2012

اأي ما ن�شبته )80%( من حجم املجتمع الكلي. امليدان )128( معلماً ومعلمة؛ 
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الجدول )1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

�شنو�ت �خلربةموقع �ملدر�شة�ملوؤهل �لعلمي�جلن�س
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أداة الدراسة: 
اأعّد الباحث ا�شتبانة لقيا�ص دور احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي بال�شتناد 

اإىل الأدب الرتبوي والدرا�شات ال�شابقة، وقد تكونت �ل�شتبانة مبجملها من ق�شمني: 
الق�شم الأول: ويحتوي هذا اجلزء على البيانات الأولية عن املعلم الذي يقوم بتعبئة  ♦

ال�شتبانة وهي: )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�شنوات اخلربة، وموقع املدر�شة( .
التفكري الإبداعي، ويتكون من  ♦ الثاين: ويقي�ص دور احلا�شب الآيل يف تنمية  الق�شم 

خم�شة حماور رئي�شيـة و )30( فقرة تناولت فر�شيات البحث والإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة، 
وقد ق�شمت هذه ال�شتبانة كما يف اجلدول )2( .

الجدول )2( 
محاور الدراسة الرئيسية.

�أرقام �لفقر�تعدد �لفقر�ت�ملحور

قيا�س دور �حلا�شب �لآيل يف تنمية �لتفكري �لإبد�عي ويتكون من �ملحاور �لتالية: 

1-1010مهارة الطالقة

11-818مهارة املرونة

19-321مهارة الأ�شالة

22-425مهارة التو�شع واإدراك التفا�شيل
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�أرقام �لفقر�تعدد �لفقر�ت�ملحور

26-530مهارة احل�شا�شية للم�شكالت اأو اإدراك الظواهر

30�ملجموع

صدق األداة: 

لقيا�شه،  و�شعت  ما  لقيا�ص  امل�شتخدمة  الأداة  �شالحية  مدى  عن  الأداة  �شدق  يعرب 
وقد عر�ص الباحث ال�شتبانة على عدد من املحكمني واملتخ�ش�شني يف امليدان الرتبوي 
دلت فقرات  والإداري، وذوي اخلربة يف اجلامعات الفل�شطينية ويف الرتبية والتعليم، وقد ُعِّ
ب�شكلها  ال�شتبانة  �شياغة  واأعيدت  املقرتحة،  والتعديالت  املالحظات  وفق  ال�شتبانة 
الفقرات  ُعّدلت �شياغة بع�ص  اآراء املحكمني ومقرتحاتهم  النهائي وفقاً لذلك، وبناءً على 
ُلغوياً، وحذف بع�ص الفقرات، واأ�شيفت فقرات اأخرى لُي�شبح عدد فقرات ال�شتبانة ب�شكلها 

النهائي )30( فقرة.

ثبات األداة: 

ال�شتبانة  لفقرات  والثبات  الداخلي  الت�شاق  ُفح�ص  القيا�ص  اأداة  ثبات  من  للتحقق 
بح�شاب معامل كرونباخ األفا )Cronbach Alpha( ، وذلك وفق اجلدول )3( .

الجدول )3( 
مصفوفة معامات الثبات ألبعاد الدراسة الخاصة بمجاالت الدراسة والدرجة الكلية 

حسب معامات الثبات كرونباخ ألفا.

قيمة �ألفاعدد �لفقر�تجمالت �لدر��شة

100.83مهارة الطالقة

80.82مهارة املرونة

30.85مهارة الأ�شالة

40.90مهارة التو�شع واإدراك التفا�شيل

50.89مهارة احل�شا�شية للم�شكالت اأو الظواهر

300.93�لدرجة �لكلية
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من خالل النظر اإىل اجلدول )3( يتبني اأن معامالت ثبات اأداة الدرا�شة يف كل جمالت 
الدرا�شة كلها تراوحت بني )0.82( و )0.90( ، وقد ح�شل جمال التو�شع واإدراك التفا�شيل 
اأدنى ثبات،  اأعلى معامل ثبات يف حني ح�شل املجال املتعلق مبهارة املرونة على  على 

واأخرياً بلغت قيمة األفا على الدرجة الكلية )0.93( ، مما ي�شري اإىل دقة اأداة القيا�ص.

إجراءات الدراسة: 
بعد التاأكد من �شدق اأداة الدرا�شة وثباتها، وحتديد العينة متت املوافقة على اإجراء مثل 
هذه الدرا�شة، وال�شماح بتوزيع ال�شتبانة على معلمي التكنولوجيا ومعلماتها يف مدار�ص 
مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل.بعدها وّزع الباحث ال�شتبانة على املدار�ص حيث 

وّزع )160( ا�شتبانة، ا�شرتد منها )128( ا�شتبانة.

املعاجلة اإلحصائية: 
اأدخلت  وقد  للحا�شب،  لإدخالها  متهيداً  الباحث  راجعها  الدرا�شة  بيانات  جمع  بعد 
حيث  رقمية  اإىل  اللفظية  الإجابات  بتحويل  اأي  معينة،  اأرقاما  باإعطائها  وذلك  للحا�شب، 
درجات،  اأربع  كبرية  بدرجة  والإجابة  درجات،  خم�ص  جداً  كبرية  بدرجة  الإجابة  اأعطيت 
والإجابة بدرجة متو�شطة ثالث درجات، والإجابة بدرجة قليلة درجتني، والإجابة بدرجة 
قليلة جداً درجة واحدة.وذلك يف جميع فقرات الدرا�شة، وبذلك اأ�شبحت ال�شتبانة تقي�ص دور 
التكنولوجيا  الطلبة من وجهة نظر معلمي  لدى  الإبداعي  التفكري  الآيل يف تنمية  احلا�شب 
يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخليل بالجتاه املوجب.وقد متت املعاجلة 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  واملتو�شطات  الأعداد،  با�شتخراج  للبيانات  الإح�شائية 
واختبار )ت( ، وحتليل التباين الأحادي one way ANOVA ومعادلة الثبات كرونباخ 

. )SPSS( األفا، وذلك با�شتخدام برنامج الرزم الإح�شائية للعلوم الجتماعية

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها والتوصيات: 
ا�شتجابة  خالل  من  الباحث  اإليها  تو�شل  التي  للنتائج  عر�شاً  املبحث  هذا  يتناول 
الطلبة من  الإبداعي لدى  التفكري  الدرا�شة حول دور احلا�شب الآيل يف تنمية  اأفراد جمتمع 
وجهة نظر معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل، وفقاً 
لت�شاوؤلت الدرا�شة وفر�شياتها، وميكن تف�شري قيمة املتو�شط احل�شابي للعبارات اأو املتو�شط 

العام املرجع للعبارات يف اأداة الدرا�شة )ال�شتبانة( كما ياأتي: 
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الجدول )4( 
داللة المتوسط الحسابي.

�لدللة�ملتو�شط �حل�شابي

منخف�ص2.33-1
متو�شط3.67-2.34

عال5-3.68

ويف �شوء معاجلة بيانات �لدر��شة �إح�شائيا تو�شلت �لدر��شة للنتائج �لآتية: 
�ختبار �لفر�شية �لأوىل: »ل يوجد تاأثري ل�شتخدام احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري  ◄

الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم 
يف جنوب اخلليل«؟ 

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للتفكير اإلبداعي حسب مجاالت الدراسة.

�لدرجـــــة�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابيجمالت �لتفكري �لإبد�عي

متو�شط3.400.542مهارة الطالقة
متو�شط3.610.542مهارة املرونة

متو�شط3.400.856مهارة الأ�شالة
متو�شط3.540.829مهارة التو�شع واإدراك التفا�شيل

متو�شط3.510.735مهارة احل�شا�شية للم�شكالت اأو الظواهر

متو�شط3.490.509�لدرجة �لكلية ب�شكل عام

يت�شح من اجلدول )5( وجود تاأثري ل�شتخدام احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي 
يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  مدار�ص  يف  التكنولوجيا  معلمي  نظر  وجهة  من  الطلبة  لدى 
الدرجة  على  احل�شابي  املتو�شط  قيمة  بلغت  حيث  متو�شطاً،  التاأثري  وكان  اخلليل،  جنوب 
 ،  )3.61( ح�شابي  مبتو�شط  درجة  اأعلى  على  املرونة  مهارة  حازت  وقد   ،  )3.49( الكلية 
تالها مهارة التو�شع واإدراك التفا�شيل مبتو�شط ح�شابي )3.54( ، تالها مهارة احل�شا�شية 
للم�شكالت اأو الظواهر مبتو�شط ح�شابي )3.51( ، تالها مهارتا الأ�شالة والطالقــة مبتو�شط 
ح�شابي )3.40( ، وقد اتفقــــت نتائج هذه الدرا�شــــة مع درا�شــــة )امل�رشيف، 2003( التي 
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بينت فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية قدرات التفكري الإبداعي، واتفقت اأي�شاً مع درا�شة 
)Shunk،1998( التي بينت اأن العاب احلا�شب الآيل تعمل على حت�شني املهارات الإدراكية.

وبناءً على تلك النتيجة يو�شي الباحث ب�رشورة اأن تعمل وزارة الرتبية والتعليم العايل على 
على  املعلمني  وحث  املدار�ص،  جميع  يف  الآيل  احلا�شب  اأجهزة  من  ممكن  عدد  اأكرب  توفري 

تفعيل دور احلا�شب الآيل يف التدري�ص.
�ختبار �لفر�شية �لثانية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة  ◄

)α ≤ 0.05( يف دور احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر 
معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل تبعاً ملتغريات 

الدرا�شة امل�شتقلة: )اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة وموقع املدر�شة( .
الجدول )6( 

نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق في دور الحاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة 
من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا في مدارس مديرية التربية والتعليم في جنو	 الخليل 

تبعًا لمتغيري الجنس وموقع المدرسة.

�ملتو�شط �لعدد�جلن�س�ملجال
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
م�شتوى �لدللة قيمة ت�حلرية

�لإح�شائية

دور احلا�شب يف تنمية
لتفكري الإبداعي ب�شكل عام

703.460.51669ذكر
0.4620.462

583.530.50457اأنثى

�ملتو�شط �لعدد�جلن�س�ملجال
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
م�شتوى �لدللة قيمة ت�حلرية

�لإح�شائية

دور احلا�شب يف تنمية
لتفكري الإبداعي ب�شكل عام

1253.490.514124قرية
1.5250.219

23.810.1621خميم

. )α ≥ 0.05( دالة عند مستوى الداللة

بالنظر اإىل اجلدول )6( يت�شح اأن نتائج الدرا�شة اأظهرت اأنه ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف دور احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي 
التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل تعزى اإىل اجلن�ص، حيث 
كانت الدللة الإح�شائية <0.05 وهي غري دالة اإح�شائياً، حيث بلغت متو�شط ا�شتجابات 
الذكور على امل�شتوى الكلي )3.46( مقابل )3.53( لدى الإناث.ويعزو الباحث ال�شبب يف 
ذلك اإىل اأن اآليات التدري�ص والتعليمات املتبعة يف املدار�ص واحدة لكال اجلن�شني.واأظهرت 
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نتائج الدرا�شة اأي�شاً اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف دور احلا�شب الآيل يف تنمية 
التفكري الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية 
والتعليم يف جنوب اخلليل تعزى اإىل موقع املدر�شة، حيث كانت الدللة الإح�شائية <0.05 
املدار�ص  يف  التكنولوجيا  معلمي  ا�شتجابات  متو�شط  بلغ  حيث  اإح�شائياً،  دالة  غري  وهي 
التكنولوجيا  لدى معلمي   )3.81( )3.49( مقابل  الكـلي  امل�شتوى  القرى على  الواقعة يف 
يف املدار�ص الواقعة يف املخيم )خميم الفوار( .ويعزو الباحث ال�شبب يف ذلك اإىل اأن اآليات 

التدري�ص والتعليمات املتبعة يف املدار�ص واحدة بغ�ص النظر عن موقع املدر�شة.
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار »ف«، ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
لداللة الفروق في دور الحاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي 
التكنولوجيا في مدارس مديرية التربية والتعليم في مديرية جنو	 الخليل تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

لت
جا

�مل

مي
عل

 �ل
هل

ملوؤ
�

�ملتو�شط �لعدد
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�ملعيارية

ين
تبا

 �ل
شدر

م�

جمموع 
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�شط 
�ملربعات

قيمة ف 
�ملح�شوبة

م�شتوى �لدللة 
�لإح�شائية
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 الإ
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الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار »ف«، ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

لداللة الفروق في دور الحاسب اآللي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي 
التكنولوجيا في مدارس مديرية التربية والتعليم في مديرية جنو	 الخليل تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

لت
جا

�مل

ربة
خل

ت �
نو�

�ش

�ملتو�شط �لعدد
�حل�شابي
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 �ل
شدر
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جمموع 
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�شط 
�ملربعات

قيمة ف 
�ملح�شوبة

م�شتوى �لدللة 
�لإح�شائية
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كل 
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32.0461240.258
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بالنظر اإىل اجلدولني )7، 8( يت�شح اأن نتائج الدرا�شة اأظهرت اأنه ل توجد فروق ذات 
الطلبة من وجهة  لدى  الإبداعي  التفكري  تنمية  الآيل يف  احلا�شب  دور  اإح�شائية يف  دللة 
اإىل  التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل تعزى  نظر معلمي 
املوؤهل العلمي، حيث كانت الدللة الإح�شائية <0.05 وهي غري دالة اإح�شائياً، حيث بلغ 
حلاملي   )3.51( مقابل   )3.46( الكلي  امل�شتوى  على  الدبلوم  حاملي  ا�شتجابات  متو�شط 
ال�شبب  الباحث  فاأكرث.ويعزو  املاج�شتري  )3.29( حلاملي  البكالوريو�ص، ومتو�شط ح�شابي 
معلم  كل  يطبقها  واحدة  املدار�ص  املتبعة يف  والتعليمات  التدري�ص  اآليات  اأن  اإىل  ذلك  يف 
بغ�ص النظر عن موؤهله العلمي مادام يدر�ص املادة نف�شها.واأظهرت نتائج الدرا�شة اأي�شاً اأنه 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف دور احلا�شب الآيل يف تنمية التفكري الإبداعي لدى 
الطلبة من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف جنوب 
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دالة  غري  وهي   0.05> الإح�شائية  الدللة  كانت  حيث  اخلربة،  �شنوات  اإىل  تعزى  اخلليل 
 5 عن  خربتهم  تقل  الذين  التكنولوجيا  معلمي  ا�شتجابات  متو�شط  بلغت  حيث  اإح�شائياً، 
�شنوات )3.51( مقابل )3.44( لدى معلمي التكنولوجيا الذين تراوحت خربتهم بني )-10
5( �شنوات، يف حني بلغ املتو�شط احل�شابي ملعلمي التكنولوجيا الذين زادت خربتهم عن 10 
�شنوات )3.52( .ويعزو الباحث ال�شبب يف ذلك اإىل اأن اآليات التدري�ص والتعليمات املتبعة 

يف املدار�ص واحدة يطبقها كل معلم مهما بلغت خدمته.
نتائج الدراسة: 

تو�شلت �لدر��شة �إىل عدد من �لنتائج: 
للحا�شب الآيل دور متو�شط يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة.. 1
التفا�شيل، . 2 واإدراك  التو�شع  اأعلى درجة، تالها مهارة  املرونة على  حازت مهارة 

تالها مهارة احل�شا�شية للم�شكالت اأو الظواهر واأخرياً مهارتا الأ�شالة والطالقــة.
التفكري . 3 تنمية  يف  الآيل  احلا�شب  دور  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

الإبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم 
يف جنوب اخلليل تعزى اإىل اجلن�ص وموقع املدر�شة واملوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة.

توصيات الدراسة: 
يف �شوء �أهد�ف �لدر��شة ونتائجها تو�شي �لدر��شة بالآتي: 

�رشورة اهتمام وزارة الرتبية والتعليم العايل وذوي العالقة بتوفري العدد الكايف . 1
من اأجهزة احلا�شب الآيل يف معظم املدار�ص.

�رشورة حث املعلمني واملعلمات على تفعيل ا�شتخدام احلا�شب الآيل يف التدري�ص.. 2
حتفيز الطلبة على ا�شتخدام احلا�شب الآيل.. 3
العمل على تطوير املعلمني، وذلك من خالل اإ�رشاكهم يف دورات تدريبية متخ�ش�شة . 4

وفقاً لحتياجاتهم.
زيادة الهتمام بالطلبة املبدعني وتنمية اإبداعاتهم.. 5
اإعطاء املزيد من احلرية واملرونة للمعلمني للرتكيز على الطلبة املبدعني، واحلد . 6

قدر امل�شتطاع من الأعمال الكتابية والروتينية.
املعلمني . 7 احتياجات  لتالئم  دوري  ب�شكل  والتعليمات  الأنظمة  حتديث  �رشورة 

ومتطلبات الع�رش.
اإجراء درا�شات م�شتقبلية متخ�ش�شة تو�شح ب�شكل اأكرب دور احلا�شب الآيل يف تنمية . 8

التفكري الإبداعي لدى الطلبة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
اأبو حطب، فوؤاد. )1986( : » القدرات العقلية«، مكتبة الأجنلو امل�رشية، القاهرة. . 1
اأبو حطب، فوؤاد، و�شادق، اآمال )1994( : «علم النف�ص الرتبوي«، ط4، مكتبة الأجنلو . 2

م�رشية، القاهرة، جمهورية م�رش العربية. 
جاد، حممد لطفي. )2001( : » الت�شالت والو�شائل التعليمية قراءات اأ�شا�شية للطالب . 3

املعلم«، ط1، مركز الكتاب للن�رش، القاهرة. 
جامعة القد�ص املفتوحة. )2002( : » التفكري الإبداعي«، ط1، من�شورات جامعة القد�ص . 4

املفتوحة. 
جروان، فتحي عبد الرحمن. )1999( : »تعليم التفكري، مفاهيم وتطبيقات«، ط1،  �

دار الكتاب اجلامعي، عمان، الأردن. 
جروان، فتحي عبد الرحمن. )2002( : »الإبداع«، دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع، . 5

عمان، الأردن. 
اللغة  � تدري�ص  يف  احلا�شوب  »فعالية   :  )1999( اهلل.  عبد  الرحمن  عبد  اجلمهور، 

الجنليزية لطالب ال�شف الأول ثانوي، ندوة تكنولوجيا التعليم واملعلومات، حلول مل�شكالت 
وتكنولوجيا  و�شائل  ق�شم  الرتبية،  كلية  �شعود،  امللك  جامعة  ملحة«،  وتعليمية  تدريبية 

التعليم، 3-5 حمرم، 1420هـ، الريا�ص. 
اخلطيب، قا�شم. )2005( : « حو�شبة املناهج«، ر�شالة املعلم، 17-12، )3، 4( 43. . 6
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