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فعالية برنامج لتنمية مهارات الحل اإلبداعي  :(2009).عبد السالم المدبوليرشا المدبولي 
درجة للمشكالت لدى عينة من معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية وأثره على أداء تالميذهم، 

التربية "تخصص علم النفس التربوي " من قسـم علم النفس التربوي بكلية الماجستير في 
 .جامعة اإلسكندرية. -التربية بدمنهور

 
 الدراسة ملخص

 مقدمة :
يتجه االهتمام في السنوات األخيرة بدراسة اإلبداع وكيفية تنميته وذلك لحاجة المجتمعات  

بخالمجتم،  فالمجتمعخات تسخير بخسخى سخريعة إلى أشخخا  مبخدنيي يكونخوا رخادريي نلخى الن خو  
مي أجخ  التدخدم ونبخر مسخيرت ا تواجخه مشخكمت اجتمانيخة وارتعخادية ونلميخة  وايرهخا تحتخا  إلخى 
اإلبخخداع فخخي البحخخل نخخي حلخخو  ل خخا  كمخخا أننخخا فخخي حاجخخة إلخخى ندخخد هخخذ  األفكخخار المنتجخخة والحلخخو  

خضان ا للمنسق  والتحلي  العدلي حتى يتم اخ  تيار الح  األمث .المدترحة وا 
وأعخخبحت تربيخخة العدخخو  المفكخخرة الدخخادرة نلخخى اإلبخخداع والندخخد اايخخة مسخخت دفة نلخخى مسخختو   

المجتمخخخ، والتربيخخخة بماسسخخخات ا المختلفخخخة  لخخخذلك فخخخعي نمليخخخة إنخخخداد المعلخخخم وتدريبخخخه نلخخخى اكتشخخخا  
  ومواج خة اإلبداع ومساندة تمميذ  نلى استشفا  المشكمت وأوجه الند  في األشياء والموار

 التحديات التي تدتضي من م ممارسة التفكير اإلبداني وح  المشكمت أعبحت ضرورة.
 مشكلة البحث :

 تتحدد مشكلة البحل في التسااالت اآلتية : 
ه  توجخد فخروق فخي م خارات الحخ  اإلبخداني للمشخكمت لخد  المعلمخيي نينخة البحخل ربخ   -1

 تسبيق البرنامج وبعد  ؟
اتجخخا  المعلمخخيي نينخخة البحخخل نحخخو الحخخ  اإلبخخداني للمشخخكمت ربخخ  هخخ  توجخخد فخخروق فخخي  -2

 تسبيق البرنامج وبعد  ؟
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ه  توجد فروق في تنميخة الجانخا المعرفخي لمكونخات ومراحخ  الحخ  اإلبخداني للمشخكمت  -3
 لد  المعلميي نينة البحل رب  تسبيق البرنامج وبعد  ؟

للمشخخكمت إلخخى نحخخو التفكيخخر  هخخ  ينتدخخ  أثخخر اكتسخخاا المعلمخخيي لم خخارات الحخخ  اإلبخخداني -4
 اإلبداني لح  المشكمت لد  تمميذهم ؟

 أهداف البحث :
 ي د  هذا البحل إلى :

تنمية م ارات الح  اإلبداني للمشكمت لد  نينة مي معلمي العلوم بالمرحلخة اإلنداديخة  -1
حخ  باستخدام برنامج الح  اإلبداني للمشكمت الدائم نلى اسختراتيجيات التفكيخر المبخدع ل

 المشكمت.
التعر  نلى فعالية البرنامج في تنمية الجانا المعرفي بمراح  ومكونات الح  اإلبداني  -2

 للمشكمت.
التعر  نلى فعالية البرنامج في تنمية االتجا  نحو الح  اإلبداني للمشكمت لخد  نينخة  -3

 مي معلمي العلوم بالمرحلة اإلندادية.
ني للمشكمت لد  نينة البحل مي المعلميي التحدق مي أي تحسيي م ارات الح  اإلبدا -4

 ينتد  أثر  إلى تحسي ردرات التفكير اإلبداني لد  تمميذهم.
 أهمية البحث :

يسخخخ م البحخخخل فخخخي ارتخخخراي برنخخخامج رخخخد يخخخن   بمسخخختو  معلمخخخي العلخخخوم بخخخالتعليم اإلنخخخداد   -1
وتزويخخخخخدهم بمعلومخخخخخات حخخخخخو  العمليخخخخخة اإلبدانيخخخخخة ومخخخخخا يتضخخخخخمنه التفكيخخخخخر اإلبخخخخخداني لحخخخخخ  

 المشكمت مي م ارات واستراتيجيات وكيفية تفعيل ا.
يسخخخخاند المعلمخخخخيي واإلدارات المدرسخخخخية نلخخخخى االهتمخخخخام بالبيئخخخخة المدرسخخخخية وتخخخخوفير المنخخخخا   -2

 المناسا لتنمية ردرات التمميذ اإلبدانية.
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يساند في تكويي اتجا  إيجابي لد  المعلميي نحو الح  اإلبداني للمشكمت واسختخدامه  -3
 لعديد مي الحلو  للمشكمت والتحديات اليومية التي تواج  م.في الوعو  ل

 عينة البحث :
( معلم ومعلمخة نلخوم بالمرحلخة اإلنداديخة مكونخة مجمونخة تجريبيخة 25تكونت العينة مي ) -1

 واحدة.
نينة مي تمميذ المرحلة اإلندادية الذيي يدرس ل م هاالء المعلميي )نينة البحل( تتمث   -2

 مكونة مجمونة تجريبية واحدة.( تلميذ 100في )
 أدوات البحث :

 أواًل : األدوات السيكومترية :
 )تعريا نور  المنعور(  مدياس م ارات الح  اإلبداني للمشكمت. -1
 )تعريا الباحثة(   مدياس مراح  الح  اإلبداني للمشكمت. -2
 )تعريا الباحثة(  مدياس االتجا  نحو الح  اإلبداني للمشكمت. -3
 (ة)إنداد الباحث  التفكير اإلبداني لح  المشكمت للتلميذ.مدياس  -4

 ثانًيا : برنامج تنمية مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت :
( جلسخخخة وهخخو مخخخي 16( وحخخخدات اسخختطرق تسبيد خخخا شخخ راي  موزنخخخة نلخخى )6ويتكخخوي مخخي ) 

 إنداد الباحثة.
 )إنداد الباحثة(  استمارة تدييم الجلسة. -
 )إنداد الباحثة(  .استمارة تدييم البرنامج -

 إجراءات البحث :
 تضمنت إجراءات البحل الخسوات اآلتية : 

ريخخاس ربلخخي للمجمخخونتيي التجخخريبيتيي )مجمونخخة المعلمخخيي( )مجمونخخة تمميخخذ المعلمخخيي(  -1
 باستخدام مداييس البحل.
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 تدديم البرنامج التدريبي لمجمونة المعلميي )نينة البحل(. -2
ينخخخخخة البحخخخخخل( تتضخخخخخمي إنخخخخخادة تسبيخخخخخق المدخخخخخاييس ريخخخخخاس بعخخخخخد  لمجمونخخخخخة المعلمخخخخخيي )ن -3

 المستخدمة في الدياس الدبلي.
ريخخاس بعخخد  لمجمونخخخة تمميخخذ المعلمخخيي )نينخخخة البحخخل( بعنخخادة تسبيخخخق مديخخاس التفكيخخخر  -4

 اإلبداني لح  المشكمت.
 المعالجة اإلحصائية :

 لإلجابة نلى تسااالت البحل رامت الباحثة بعجراء التالي : 
أداء مجمونة المعلميي )نينة البحل( نلخى مديخاس م خارات الحخ  اإلبخداني المدارنة بيي  -1

للمشخخخكمت  ومديخخخاس االتجخخخا  نحخخخو الحخخخ  اإلبخخخداني للمشخخخكمت  ومديخخخاس مراحخخخ  الحخخخ  
 اإلبداني للمشكمت رب  وبعد تسبيق البرنامج.

اني المدارنة بيي أداء مجمونة تمميذ المعلميي )نينة البحل( نلى مدياس التفكير اإلبخد -2
 لح  المشكمت رب  وبعد تسبيق البرنامج نلى المعلميي.

المدارنخخة بخخيي أداء تمميخخذ مجمونخخة المعلمخخيي )األنلخخى فخخي األداء( وأداء تمميخخذ مجمونخخة  -3
 المعلميي )األدنى في األداء( نلى مدياس التفكير اإلبداني لح  المشكمت.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
 كالتالي:  SPSSكانت األساليا اإلحعائية المستخدمة باستخدام البرنامج اإلحعائي 

 اختبار )ت( للفرق بيي متوسسيي مرتبسيي. -1
 اختبار )ت( للفرق بيي متوسسيي نينتيي مستدلتيي. -2
 رانوي حجم التأثير لحساا فعالية تأثير البرنامج نلى متطيرات البحل. -3
 نتائج :الأهم 
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لخخة إحعخائية بخيي متوسخخسات درجخات نينخة البحخخل مخي المعلمخيي فخخي توجخد فخروق ذات دال -1
التسبيدخخيي الدبلخخي والبعخخد  نلخخى مديخخاس م خخارات الحخخ  اإلبخخداني للمشخخكمت ننخخد مسخختو  

 وذلك لعالح التسبيق البعد  وكاي حجم التأثير كبيًرا. 0.01
ي توجخد فخروق ذات داللخخة إحعخائية بخيي متوسخخسات درجخات نينخة البحخخل مخي المعلمخيي فخخ -2

التسبيدخخيي الدبلخخي والبعخخد  نلخخى مديخخاس مراحخخ  الحخخ  اإلبخخداني للمشخخكمت ننخخد مسخختو  
 وذلك لعالح التسبيق البعد  وكاي حجم التأثير كبيًرا. 0.01

توجخد فخروق ذات داللخخة إحعخائية بخيي متوسخخسات درجخات نينخة البحخخل مخي المعلمخيي فخخي  -3
اإلبخخخداني للمشخخخكمت ننخخخد التسبيدخخخيي الدبلخخخي والبعخخخد  نلخخخى مديخخخاس االتجخخخا  نحخخخو الحخخخ  

 وذلك لعالح التسبيق البعد  وكاي حجم التأثير كبيًرا. 0.01مستو  
توجد فروق ذات داللة إحعائية بيي متوسس درجخات نينخة التمميخذ فخي التسبيدخيي الدبلخي  -4

والبعخخد  نلخخى مديخخاس التفكيخخر اإلبخخداني لحخخ  المشخخكمت فخخي نامخخ  السمرخخة ننخخد مسخختو  
 لبعد .لعالح التسبيق ا 0.01

ال توجخخد فخخروق داللخخة إحعخخائية بخخيي متوسخخس درجخخات نينخخة التمميخخذ فخخي التسبيدخخيي الدبلخخي  -5
والبعخخخد  نلخخخى مديخخخاس التفكيخخخر اإلبخخخداني لحخخخ  المشخخخكمت فخخخي كخخخ  مخخخي نخخخاملي المرونخخخة 

 واألعالة.
توجد فروق ذات داللة إحعائية بيي متوسس درجات نينة تمميذ )المجمونة األنلى في  -6

المعلميي( ومتوسس درجات تمميذ )المجمونة األدنى في األداء مي المعلميي( األداء مي 
 في ردرات التفكير اإلبداني لح  المشكمت لعالح المجمونة األولى.
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The Effectiveness of a Program for Creative Problem 

Solving for Science Teacher of a Prep School and its 

Effect on their Student Performance 
 

Abstract of the study: 

Introduction: 

            Many studies have tended to build programs for the development 

of creative thinking in various fields and derive their importance in their 

ability to provide the individual by a variety of alternatives to have 

innovative products. In light of the need for teachers training on creative 

problem solving skills using strategies that help them to generate, modify 

and develop ideas to become unique and beneficial (The teacher who has 

the potential of creativity but unable to employ it is the teacher who is 

unable to meet the challenges and overcome difficulties). this study is 

derived from three aspects: 1) the development of the teacher's creative 

problem solving skills and being able to activate their strategies to solve 

problems and cope with the daily challenges that require unconventional 

solutions.2) creative problem solving model  contains many of the 

strategies that will help to develop both types of divergent and convergent 

thinking, which helps the teacher to be able to meet the challenges and 

find creative solutions to them, whether in the classroom or outside the 

scope of school. 3)the need to check the transmission of the impact of the 

training on the creative problem solving skills to the teacher's students as 

the most training programs offered to teachers based on the assumption 

that methods, strategies and teaching skills that teachers are trained by 

transmitted automatically from just the experience of the theory into 

practice on grade level. This assumption must be tested and verified.  The 

offered training programs to the teachers must live up to the level of 

practice or field experience in the classroom. 
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      Therefore, the study confirmed the importance of developing a 

training program for middle school teachers on strategies of creative 

problem solving skills model through life situations in general, and 

verification of the practical possibility about how the transmission of 

learning and skills happens and leads to improve the ability of teacher's 

students to think creatively to solve problems.   

Keywords: Creative problem solving; Creative thinking; Divergent 

thinking; Convergent thinking; generating ideas. 

Introduction: 
 The dominant educational trend throughout the past few years 

basically focused on tacking creativity and methods of fostering among 

children due to human societies' dire need of creative persons able to 

develop their communities that achieved quick leaps on the way of 

progress. Thus; they face several social, economic and scientific 

problems in their parade; consequently, they need to enhance creation in 

order to find plausible solutions for their urgent problems. Moreover, they 

need to criticize these productive fruitful ideas and suggested solutions 

from a sound logical perspective, seeking to choose the most appropriate 

solution. 

 In this context, we find that educating creative minds capable of 

exact creative thinking and criticism has become a high priority at the 

level of human society and its different educational institutions. Thus; 

teachers' preparation and training to discover talents and give a hand to 

his students to identify problems, shortcomings, crises and confront 

various challenges that require from them practicing creative thinking has 

become a necessity. 

Research Questions: 
The questions of this research are determined in: 

1. Are there any differences in levels of creative problem solving 

skills among participant teachers before and after applying the 

suggested program? 
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2. Are there any differences in participant teachers' attitudes towards 

creative problem solving before and after applying the suggested 

program? 

3. What's the impact of the suggested program on developing the 

cognitive aspect of both components and stages for creative 

solution of problems among participant teachers? 

4. What's the effectiveness of the suggested program for participant 

teachers on developing their students' creative thinking? 

 

Research Objectives: 
The research aim to: 

1. Developing creative problem solving skills among a selected 

sample of prep. Schools science teachers using the creative 

problem solving program based on creative problem solving 

strategies. 

2. Identify the effectiveness of the program in the development of the 

cognitive components and stages of creative problem solving 

model. 

3. Identify the effectiveness of the program in improving the attitudes 

of participant teachers towards creative problem solving 

techniques. 

4. Moreover, it seeks to identify the effect of the suggested program 

on developing creative thinking capacities for problem-solving 

among a selected sample of students taught by participant teachers. 

5. Verify how the effect of suggested program on developing teachers 

creative problem solving skills transfer to improve the creative 

thinking capacities of their students. 

 

Research Importance: 
1. The current study contributes to formulating a practical program 

that may develop prep. Schools science teachers' levels and provide 

them with exact information on the creative process as well as 
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creative problem solving skills, strategies and how to activate 

them. 

2. It assists teachers and school administrators to take into 

consideration prevailing school environment at the same time they 

exert efforts to provide the most suitable atmosphere to foster their 

students' creative potentials. 

3. It helps to shape a positive attitude among teachers towards 

creative solution of various problems and employing it to find 

several solutions for their daily problems and challenges. 

 

Methodology 
I. Research Sample: 

1. It comprises 25 prep. Schools teachers of both sexes forming a 

single experimental group. 

2. Selecting a sample of prep. School students taught by those 

participant teachers, consisting of 100 students in a single 

experimental group. 

II. Research Tools: 
I. Psychometric tools, include: skills 

1. A scale for creative problem solving (prepared by Johnson & 

Treffinger, 1978; translated into Arabic by Nora El-Mansour, 

1999). 

2. A scale for creative problem solving stages (prepared by 

Treffinger, 2000 translated into Arabic by the researcher). 

3. A questionnaire for attitudes towards creative problem solving 

(prepared by Treffinger, 2000 translated into Arabic by the 

researcher). 

4. A scale for students' abilities to use creative thinking in problem-

solving (prepared by the researcher). 

II. The suggested program of developing creative problem skills: - 
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 It consists of six main modules practically applied to subjects for 

two months, divided into sixteen sessions (prepared by the researcher). 

 Furthermore, the study employs the following instruments: 

1. The session evaluation checklist (prepared by the researcher). 

2. The suggested program evaluation checklist (prepared by the 

researcher). 

 

III. Research Procedures: 
1. A pre-test of the study experimental groups of teachers and their 

students using the research tools. 

2. Applying the suggested training program on participant teachers' 

group. 

3. A post-test of participant teachers' group, including the read-

ministration of the pre-test surveys. 

4. A post-test of participant teachers' students group based on read-

ministration of the used questionnaire for problem-solving creative 

thinking. 

IV. Statistical Treatment Techniques: 
 In order to answer the research questions accurately, the researcher 

used the following techniques: 

1. Comparison between participant teachers' performance in both 

scales of creative problem solving skills and creative problem 

solving stages besides the questionnaire of attitudes before and 

after application of the suggested program. 

2. Comparison between participant teachers' students in light of their 

scores in the scale of creative thinking before and after 

application of the suggested program on teachers. 

3. Comparison between participant teachers' students with the 

highest and lowest participant teachers' with the highest and 

lowest performance in the questionnaire of creative thinking. 

In light of proceeding; the researcher employed the following 

statistical techniques using the SPSS program: 
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1. T-test for differences between correlated means. 

2. T-test for differences between two independent samples means. 

3. Effect size equation to calculate effectiveness of the suggested 

program on the research variables. 

 

Research Results: 
1. There are significant differences at the 0.01 level between 

participant teachers' mean scores in both pre- and post- tests of 

creative problem solving skills scale; in favor of the post-test, with 

a high effect size. 

2. There are significant differences at the 0.01 level between 

participant teachers' mean scores in both pre- and post- tests of 

creative problem solving stages scale; in favor of the post-test, 

with a high effect size. 

3. There are significant differences at the 0.01 level between 

participant teachers' means scores in both pre- and post- tests of 

creative problem solving attitudes questionnaire; in favor of the 

post-test, with a high effect size. 

4. There are significant differences at the 0.01 level between 

participant students' mean scores in both pre- and post- tests of 

problem-solving creative thinking scale in fluency; in favor of the 

post-test. 

5. There aren't any significant differences between participant 

students' mean scores in both pre- and post- test of creative 

thinking scale in both flexibility and originality. 

6. There are significant differences between the mean scores of both 

groups of participant teacher's students (the highest teacher's 

performance) and participant teachers students (the lowest 

teacher's performance) in the capacities to use creative thinking in 

problem-solving; in favor of the first group's subjects. 
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