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Abstract 
This research aims to study the effect of electronic classes on the creative 

thinking of students of the College of Administration and Economics / 

Department of Management Information Systems and using the quantitative 

approach and the research community students of the College of 

Administration and Economics. To statistically process the data, the 

researchers used regression, correlation, percentages, and frequency 

analysis through distributing the questionnaires to a sample of (50) students 

from the Faculty of Administration and Economics / Department of 

Management Information Systems, and by using the statistical packages 

program Minitab v.17. 

The researchers relied on questions specific to the electronic classes and on 

the Google classroom platform in formulating questions and on the 

Torrance test for creative thinking by testing the student's (fluency, 

flexibility, originality, problem-sensing, details) capabilities. 
The researchers concluded that teaching based on electronic classes has an 

effective effect in raising creative thinking for students and that the 

capabilities of creative thinking grow and develop due to training and 

practice and the use of methods and methods that stimulate the brain to think 

and be creative. 
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 المستخلص

إلى دراسة تأثير الصفوف االلكترونية على التفكير اإلبداعي لطالب كلية االدارة واالقتصاد/  بحثال اهدف هذ
. ومجتمع البحث طالب كلية االدارة واالقتصاد ،الكمي المنهجقسم نظم المعلومات اإلدارية وباستخدام 

 خالل منوالنسب المئوية والتكرار واالرتباط ولمعالجة البيانات إحصـائيًا اسـتخدم الباحثـون تحليل االنحدار 
وطالبة من طلبة كلية االدارة واالقتصاد/قسم نظم  ا( طالبً 50مكونة من )على عينة الستبانة رات استماتوزيع ا

 (. (Minitab v.17استخدام برنامج الحزم اإلحصائية ، وبالمعلومات اإلدارية
في  Google Classroom سئلة خاصة بالصفوف االلكترونية وباالعتماد على منصةأاعتمد الباحثون على 

 المرونة، األصالة، الطالقة،قدرات ) للتفكير اإلبداعي عن طريق اختبارصياغة االسئلة وعلى اختبار تورانس 
 للطالب.اصيل( التف تحسس المشكالت،

فعال في رفع التفكير اإلبداعي  تأثيرن التدريس المستند على الصفوف االلكترونية له أوتوصل الباحثون إلى 
ن قدرات التفكير اإلبداعي تنمو وتتطور بفعل التدريب والممارسة واستعمال طرائق وأساليب من أو  ،للطالب

 واإلبداع.نها تحفيز الدماغ على التفكير أش
 ت الرئيسةالكلما

اإلبداعي.االلكترونية، التفكير  الصفوف  
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 المقدمة
يعيش العالم في العصر الحالي ثورة معلوماتية كبيرة، ولم تعد العملية التعليمية في ظل استخدام تقنيات 

بالبحث عن تقنيات  اتقتصر على نقل المعرفة والمعلومات من المعلم للطالب، بل أصبح المدرس ُمطالبً  التعليم
ق على التفاعل المباشر اإليجابي بين الطالب ائتعليمية حديثة تتمحور حول الطالب بحيث تقوم هذه الطر 

 وتقنيات التعليم بتوجيه من المدرس.
ت الحديثة التي تعتمد على استخدام الطالب للتقنيات التعليمية وتعد الصفوف االلكترونية أحد التقنيا

وتوظيفها في عملية تعلمه. فهي تعمل على زيادة التفاعل بين المدرس والطالب وبين الطالب مع بعضهم 
البعض، كما ُتعد استراتيجية الصفوف االلكترونية أحد الحلول التقنية لتنمية مهارات التفكير عند الطالب ورفع 

 توى تحصيلهم األكاديمي. مس
حدى التطبيقات التي تتم استضافتها عبر االنترنت إحقيبة برمجية وهي   Google Classroomوخدمة 

لتوفير التواصل والتعاون بشكل أكثر فعالية بين المؤسسات األكاديمية . ويمكن لجميع األفراد في الجامعة 
سيسهل عليهم  ، إذل الجماعي بين الطالب ، والموظفيناستخدام أدوات جوجل ، فهي الخطوة التي تعزز العم

 إرسال البريد االلكتروني واستخدام )مستندات جوجل( لمناقشة المحاضرات .
 ول : منهجية البحثالمحور ال 

 أواًل : مشكلة البحث
وأصبح المدرس  الحياة،مجاالت  في شتىتسعى كافة المؤسسات التعليمية إلى مواكبة التطور الحاصل 

تعليمية حديثة تتمحور حول الطالب بحيث تقوم على التفاعل المباشر بين الطالب  مادة بالبحث على اً ُمطالب
هو واقع  الرئيس عن مشكلة البحث ما التساؤلذ يتبادر للذهن إ المدرس،وتقنيات التعليم الحديثة بتوجيه من 

اإلبداعي مـن وجهـة نظـر الطالب في قسم نظم المعلومات  يردعم التفكالصفوف االلكترونية في  تقنيةاستخدام 
 :اآلتيةذ يحاول البحث اإلجابة عن األسئلة إ اإلدارية؟

 .وجد عالقة ارتباط معنوية بين الصفوف االلكترونية والتفكير اإلبداعي للطالبتهل  -

 اإلبداعي  دعم التفكير االلكترونية فيوجد تأثير معنوي للصفوف يهل  -
 أهمية البحثثانيًا: 
 تي :همية البحث في اآلأ تتحدد 

  .في دعم التفكير اإلبداعي لطالب قسم نظم المعلومات اإلدارية ودورها همية الصفوف االلكترونيةأ  -

 التفكير اإلبداعي بقدرة الطالب على التخلص من القيود عند التعامل مع يرتبط -

 ديدة. ن ذلك يسمح له بالوصول إلى األفكار الجإالمشكالت ، إذ  -

منصة الصفوف  توظيفخرى في مجال أبحاث ودراسات أمام أقد يسهم البحث الحالي في فتح المجال  -
 .للنهوض بالعملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر االلكترونية،
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 ثالثًا: أهداف البحث
 :يأتلوصول إلى ما يليسعى البحث 

  والصفوف االلكترونيةالتعرف على العالقة بين عناصر التفكير اإلبداعي  -1

  االلكترونية.معرفة الفرق بين الصفوف التقليدية والصفوف  -2

تحديد متطلبات تطبيق الصفوف االلكترونية في دعم التفكير اإلبداعي لعينة من طلبة قسم نظم المعلومات  -3
  اإلدارية.

 : فرضيات البحث رابعاً 

 تيةالدارسة تم صياغة الفروض اآل عن أسئلةلإلجابة 
 .الصفوف االلكترونية والتفكير اإلبداعي للطالب معنوية بينال توجد عالقة ارتباط 

 للطالب.االلكترونية في دعم التفكير اإلبداعي  معنوي للصفوفال يوجد تأثير 
 خامسًا: أنموذج البحث

ذ يوضح العالقة إ ،( الذي يجسد رؤية الباحثين1في الشكل )تم تصميم أنموذج افتراضي للبحث كما موضح 
 بين الصفوف االلكترونية والتفكير اإلبداعي.

 ( أنموذج البحث1شكل)

 نيعداد الباحثإ المصدر: من 
 

 سادسًا :أساليب جمع البيانات وتحليلها 
للبحث اعتمد الباحثون على إسهامات الباحثين التي تم جمعها من  الجانب النظري بهدف تغطية 

 الجانب العملي)الرسائل الجامعية واألبحاث االكاديمية والمصادر المتوافرة في الشبكة الدولية للمعلومات ( أما 
زاء، تضمن فتم االعتماد على استمارة االستبانة بوصفها مصدًرا رئيًسا لجمع البيانات، واشتملت على ثالثة أج

الجزء األول المعلومات العامة التعريفية ألفراد عينة البحث ، وخصص الجزء الثاني للصفوف االلكترونية، 
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عن طريق اختبار قدرات )الطالقة ، المرونة ،األصالة ، تحسس أما الجزء الثالث فتضمن التفكير اإلبداعي 
استبيان على عينة من طالب قسم نظم المعلومات  ( استمارة60الب، وقد تم توزيع )المشكالت، التفاصيل( للط

 ( فقط من هذه االستمارات كانت صالحة للتحليل اإلحصائي وفق المعايير اإلحصائية ،50اإلدارية، إال أن )
 .منطقية وقابلة للوصف والتشخيص اإلحصائيوبما يجعل عملية التحليل 

تحليل االرتباط البسيط إليجاد العالقات بين وباعتماد  v.17  Minitabوقد تم استخدام النظام الجاهز 
المتغيرات، في حين اعتمد أسلوب االنحدار البسيط  لبيان أثر الصفوف االلكترونية على التفكير اإلبداعي 

 للطالب لغرض الوصول إلى النتائج المطلوبة .
 وكما يأتي : االختباراتتمارة خضعت إلى مجموعة من االسكما أن 

 خضع البحثعلى قياس  االستبيانمن قدرة استمارة  التأكدري: بهدف قياس الصدق الظاه ،
أنها وصلت إلى اتساق داخلي  اإلحصائية النتائجوقد أظهرت  ،الداخلي االتساقلتحليل  بحثال

 خ ابنكرو الفا  وفق معيار%( وهي نسبة مقبولة إلى حد كبير (79.85يصل إلى  لهمعد
 (.7.19بمقدار)

 في ضوء عدد من  بحثيرات الغلمت االستبيانر قياس الشمولية واستيعاب اقياس الشمولية: اختب
حول فقرات اختيار الصفوف  مإذ طلب منهم إبداء آرائه ،وجهت للسادة المحكمين األسئلة

االلكترونية والتفكير اإلبداعي من حيث مناسبة الفقرات لفقرات المجال الذي تندرج تحته ، 
للغوية وبعد االطالع على آراء المحكمين تم إجراء التعديالت وضوح الفقرات وسالمة الصياغة ا

 المناسبة بحسب فقرات البحث .
 سابعًا :مجتمع البحث

-2019كلية االدارة واالقتصاد للعام الدراسي  /يتكون مجتمع الدراسة من طالب جامعة الموصل 
2020. 

 ثامنًا: وصف عينة البحث
يهدف هذا المحور إلى التعرف على خصائص أفراد عينة المبحوثين،  وفي بحثنا هذا تم اختيار عينة 

 من طلبة قسم نظم المعلومات اإلدارية  من حيث الجنس، المرحلة الدراسية والعمر.
( ارتفاع نسبة الذكور في استخدام منصات الصفوف االلكترونية، إذ بلغت 1الجنس : يوضح الجدول ) -1
 ( عن اإلناث .56%)
( بأن طالب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من أكثر الطالب 1المرحلة الدراسية : يوضح الجدول ) -2

النتباه الطالب الراغبين في استخدام منصات الصفوف االلكترونية لكون المنصات التعليمية تعتبر أكثر جذبا 
 ألكبر عدد من الطالب مع إتاحة فرص التعلم
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( أعلى نسبة 25-22( الفئات العمرية ألفراد عينة البحث، إذ أحرزت الفئة )1عمر يوضح الجدول )ال -3
ولها هدف  ،نتاج أكبر عدد من األفكار ذات معنىإالقدرة على ( تشير إلى أن هذه الفئة لديها %50والبالغة )

 .باستخدام الصفوف االلكترونية
 اسة( الخصائص الشخصية لفراد عينة الدر 1جدول )

 المجموع أنثى ذكر الجنس
 % ت % ت % ت 

28 56 22 44 5
0 

1
00 
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 الدراسية
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 Minitabعلى البرنامج اإلحصائي ن باالعتماد يعداد الباحثإ المصدر: من 
 

 المحور الثاني: الجانب النظري 
  لكترونية الصفوف اال أوال: 

الصفوف الكترونية أو ما يطلق عليه الصفوف االفتراضية أو الصفوف الذكية أو ويرى الباحثون بأن 
والتي هي عبارة عن بيئة التعليم المباشر أو غير  التخيلية.فصول الشبكة العالمية للمعلومات أو الفصول 

بة أو استنادًا يضًا عبر بواأليها إكما يمكن الولوج  ،ن تكون معتمدة على الويبأويمكن لهذه البيئة  المباشر.
إلى برامج تتطلب التحميل والتثبيت تمكن المدرس من شرح الدرس في واقع افتراضي يختاره ليتناسب مع 

ويتمكن من جعلهم  ،ليهمإرسال البيانات إالدرس المراد شرحه كما يقوم باالتصال شبه المباشر مع طالبه و 
 معين.يتعايشون مع الدرس دون التقيد بزمان أو مكان 

 تيكما هو موضح في الجدول اآل الصفوف االلكترونيةبعا لذلك تتعدد مفاهيم ، وت
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 مفهوم الصفوف االلكترونية (:2الجدول )

 صفوف االلكترونيةمفهوم ال الصفحة السنة اسم الباحث

Chadha 2018 58 يعرفChadha   دراسي محاكى عبر صف هبأنالصف االلكتروني 
 لصفعن بعد مثل ا مالئمة للمتعلميننترنت، يوفر بيئة اتصال اال

إلى توفير  االلكترونيالدراسي  صفال ، ويطمحتقليديالدراسي ال
 .دراسية حقيقية صفوفل بهةمشا ليميةتجربة تع

Akpan,et al 2016 83-88  أماAkpan.et al م عبر ل" بيئة تعبأنه  يفيعرف الصف االلكترون
زة هزة الكمبيوتر وأجهوأجت االنترنيباستخدام  هاإنشاؤ  نترنت، تمالا

ال يكون أي من المدرسين  إذمتطورة لعقد مؤتمرات الفيديو، 
حاضرين فعليًا )للتعلم عن بعد( أو الطالب غير موجودين )التعليم 

 عن بعد( في الوقت نفسه في الفصل الدراسي.
Ali 2015 8  نه أنموذج أي أعملية دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية هو

حديث يهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة وشبكة االنترنت بطريقة 
عداد المحاضرة عبر الويب. ليطلع عليها الطالب بإتسمح للتدريسي 

ما وقت المحاضرة يكون أفي المنزل قبل حضور المحاضرة 
 مخصص لحل الواجبات ومناقشة المشاريع المرتبطة بالمادة.

Al-Shehri 2009 69 تتيح التقنية التي تشمل أنظمة الكترونية أنظمة التعليمأحد  هو 
بالصوت والصورة من خالل عرض كامل  درسالتفاعل مع الم

. عبر الشبكة العنكبوتية مباشرة على صفللمحتوى التعليمي لل
 االفتراضية أو االلكترونية. صفوفالهواء ما يطلق عليه ال

 لى المصادر الواردة آنًفاالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد ع
ن الصفوف االلكترونية أنموذج حديث يهدف إلى استخدام شبكة االنترنت والتقنيات أ الباحثون ويرى 

الحديثة بطريقة تسمح للتدريسي عرض المادة عن طريق مقاطع الفيديو أو ملفات الصوت والصورة وغيرها 
خر عن طريق الحاسوب آي مكان أمنزل أو في ي وقت سواء في الأمن الوسائط ليطلع عليها الطالب في 

 المحاضرة.جهزة الذكية قبل حضور الدرس أو بعد حضور الدرس لضمان االستغالل االمثل لوقت أو األ
 أنواع الصفوف االلكترونيةثانيًا: 

 .(Mahmoud,2012,40-41(،)2003، Alkhalifa)لى نوعين رئيسين هماعتنقسم الصفوف االلكترونية 
 Synchronousالصفوف االلكترونية المتزامنة  –أ 

وهي شبيهة بالقاعات الدراسية ، يستخدم فيها المدرس والطالب أدوات وبرمجيات مرتبطة بزمن معين، 
دون التقييد بمكان معين( ومن هذه األدوات اللوح  نفسه من ي يشترط فيها وجود المدرس والطالب في الوقتأ)

هي التقاء المعلم و الطالب في  ةاإللكترونيغرف الدردشة وغيرها .فالصفوف األبيض، الفيديو التفاعلي، و 
وتقوم البرامج التي سبق ذكرها  على اإلنترنت عن طريق مؤتمرات الفيديو و مؤتمرات الصوت. نفسه الوقت

وتحتوي هذه البرامج على خدمات عديدة مثل غرف الدردشة والبث المباشر  ،بعمل الصفوف االلكترونية متزامنة
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دوات المؤتمرات الفيديوية ومن أمثلة هذه األ وغيرها.بالفيديو والصوت والمشاركة في البرامج والسبورة البيضاء 
 للتواصل بالصوت والصورة والنص بين االدارة التعليمية والطالب وبين الطالب مع بعضهم.

 Asynchronousلصفوف االلكترونية غير المتزامنة ا –ب 
 Self-pacedيمكن تعريفها على أنها الصفوف تقليدية إلكترونية  أو تسمى أنظمة التعلم الذاتي

learning  تتم عن طريق دخول  الطالب والمدرسين  إلى شبكة اإلنترنت في أوقات مختلفة وما يميز هذا
ولكن ال يجتمعون في الوقت نفس ، ويعتبر هذا نفسه، المحتوى النوع أن جميع الطالب يشتغلون على 

األنموذج من نماذج التعليم عن بعد شبيه بالصفوف التقليدية ولكن مع إمكانية إعطاء الفرصة لمن ال يستطيع 
عبر اإلنترنت في الوقت الذي يختاره هو، دون التقيد  لكترونيةالحضور بأن يدرس من خالل الصفوف اال

د أو مكان معين، فهي تستخدم برمجيات و أدوات غير تزامنية كالمراسالت بين الطالب، والبريد بزمان محد
 ، كما موضح في الشكل اآلتي: اإللكتروني ، ومنتديات الحوار ، قراءة الدروس كبيئات مرفقة

 

 

 الصفوف االلكترونية أنواع( يوضح 2شكل )
 alaftradyte-estkhdam/alfswl-https://sites.google.com/site/vrlearrn/turk  المصدر:

 
 ساسية للصفوف االلكترونية الخصائص ال
 ي :أتن الصفوف االلكترونية خواص تميزها عن غيرها ومنها ما يأ( Al-Hussein,2009,7ويرى )

 خاصية التخاطب المباشر ) بالصوت فقط او بالصوت والصورة(. .1
 خاصية التخاطب الكتابي. .2
 السبورة االلكترونية. .3
 الطلبة(. و بينأالمشاركة المباشرة لألنظمة والبرامج والتطبيقات )بين المدرس والطلبة  .4
 وتبادلها مباشرة بين المدرس وطلبته.رسال الملفات إ .5
 و لمجموع الطلبة في آن واحد.أمتابعة المدرس وتواصله لكل طالب على حدة  .6

https://sites.google.com/site/vrlearrn/turk-estkhdam/alfswl-alaftradyte
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 ( في المحاضرات .Data showخاصية استخدام برامج العرض االلكتروني ) .7
 خاصية استخدام برامج عرض االفالم التعليمية. .8
 خاصية عرض بيئات افتراضية مختارة. .9

 و المواقف المعينة.أيئات خاصية عرض الب .10
 االسئلة المكتوبة والتصويت عليها. توجيهخاصية  .11
 وامر المتابعة لما يعرضه المدرس للطلبة.أخاصية توجيه  .12
 و أكثر.أمتصفح لطالب واحد  يرسال توصيلة ألإخاصية  .13
 و اخراجه من الفصل.أي طالب أخاصية السماح لدخول  .14
 و عدمه.أخاصية السماح للكالم  .15
 و التخزين البيانات.أماح للطباعة خاصية الس .16
 خاصية تسجيل المحاضرة. .17

 
 و الصفوف التقليدية  لكترونيةالفرق بين الصفوف اال 

الدراسة التقليدية التي اعتدنا عليها، كما  لصفوفتشكل منافسًا قويًا ل لكترونيةأصبحت الصفوف اال
 كما موضح في الجدول اآلتي (  Al-Muntashry,2011,19-20بعدة جوانب )أنها تختلف عنها 

 (:الفرق بين الصفوف االلكترونية والصفوف التقليدية3جدول )
 الصفوف التقليدية الصفوف االلكترونية

االنخفاض الكبير في التكلفة وتغطية عدد كبير من التالميذ 
 والطالب في مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات مختلفة

عدد محدد من الطالب في  االرتفاع الكبير في التكلفة وتغطية
 مناطق محددة وفق جدول زمني

الكم الكبير من المعلومات واألسس المعرفية للقاعات االلكترونية 
 من مكتبات و موسوعات ومراكز البحث 

األساليب  من الوسائل أو أييعتمد على الكتاب فال يستخدم 
 التكنولوجية إال في بعض األحيان.

 عملية التعليم محصورة بمكان وزمن محدد ضمن جدول ثابت محصورة في مكان وزمن محددعملية التعليم لم تعد 
اعتماد التعليم بالصفوف االلكترونية على التحديث السريع للمناهج 

 وبالتزامن مع التطورات الحديثة في المعلومات والمعرفة.
يكون المحتوى العلمي أكثر إثارة وأكثر دافعية للطالب إلى التعلم، 

ذ يقدم في هيئة نصوص تحريرية وصور ثابتة ومتحركة ولقطات إ
فيديو ورسومات ومخططات، ويكون بهيئة كتاب الكتروني أو مقرر 

 الكتروني .

اعتماد التعليم بالصفوف التقليدية على كتب مطبوعة فيها 
 نصوص تحريرية، وإن زادت عن ذلك فيه صور توضيحية.

االلكترونية بشكل  كبير من للتدريسي دور فعال في الصفوف 
خالل التوجيه والنصح واالرشاد والمساعدة وتقديم االستشارة 

 واستخدام التغذية الراجعة والفورية للطالب وتقييم عملهم.

دور المدرس هو ناقل وملقن للمعلومات، يعد المدرس هو 
 المصدر األساسي للتعلم.
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راسة فتح محاور عديدة في منتديات النقاش في حجرة الد
 .االفتراضية

 يقتصر دور المتابعة والتفاعل داخل الصف الدراسي فقط.

المدرس ينشر ثقافة تعلم تركز حول المتعلم كونه محور العملية 
 التعليمية .

 المدرس يعلم في مجموعة، ويتفاعل مع اآلخرين.

 تحدث المحوري واألكثر كالماً المتعلم هو الم من الحوار إن لم يكن أكثر نفسيتقاسم الطالب مع المدرس القدر 
ُيراعى الفروق الفردية بين المتعلمين، فهو يقوم على تقديم التعليم 

 وفقًا الحتياجات الفرد
ال ُيراعى الفروق الفردية بين المتعلمين حيث يقدم التعليم 

 للفصل بالكامل وبطريقة شرح واحدة.
 مع المدرس والطالب االتصال وجها لوجه االتصال يتم من خالل جهاز الحاسوب 

 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على المصادر المذكورة آنًفا
 : الصفوف االلكترونيةالدوات الساسية في 

هناك عدد من األدوات األساسية المستخدمة في الصفوف االلكترونية وهي كما ذكرها كل من)  
2007،Saadeh  &Al-Sartawi(،)338-336،2007Zineddine, (،)21Zaytun,2006,157-

159,،)Khamis,2009,394)(،)Al-Harbi,2008) 
 ي:أتتتلخص فيما ي 
 :Internet Relay Chatالداة الولى: التحاور المباشر على الشبكة  -

تتيح هذه األداة إمكانية التواصل المباشر وبشكل فوري بين شخصين أو أكثر عبر شبكات الكمبيوتر 
المناقشات الجماعية وتمارين العصف الذهني، وأنشطة حل المشكالت التي يتبادلونها المشاركات ومن خالل 
 مستخدمين هذه األداة.

 Real-time Audio With Visualsالداة الثانية: الصوت المباشر مع المرئيات:  -

( وفيها يمكن Internetتتمثل في القدرة على التحدث مع المتدربين عن طريق شبكات اإلنترنت )
استخدام الصوت المباشر في الوقت الحقيقي مع المرئيات، وتبرز فيها أهمية تغيير درجات الصوت والنبرات 

 والسرعة.
 Application Sharingالداة الثالثة: التطبيقات المشتركة  -

المقصود بالتطبيقات المشتركة تمكين المتدربين من المشاركة مع اآلخرين في العمل على أحد البرامج 
أو أحد العروض المصممة ببرنامج  Spreadsheet اإللكترونية المفتوحةبيقية مثل الجداول التط

(PowerPoint أو استخدام السبورة )الشبكة. اإللكترونية على 
 Dash Boardاإللكترونية الداة الرابعة: السبورة  -

وهي تشبه تمامًا السبورات البيضاء المعروفة والتي تعطي  ،وهي األداة الرئيسة في التطبيقات المشتركة
إمكانية حفظ محتوياتها أو  فضاًل عنهذا  ،المتدربين إمكانية الكتابة وإبداء المالحظات والرسم واللصق عليها

 نقلها أو إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى المعلم. 
 الداة الخامسة: االختبارات القصيرة واستطالع الرأي: -
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تعطي هذه األداة لقائد الجلسة في الفصل االفتراضي إمكانية إجراء اختبار قصير أو استطالع رأي 
ويستطيع الحصول على النتائج مباشرة  ،وذلك في نهاية الجلسة ،يقيس به نجاح الجلسة ومدى تحقيق أهدافه

 وبكل يسر وسهولة.
 الداة السادسة: التصفح عبر االنترنت: -

وذلك بكتابة العنوان  صف االلكتروني،إمكانية تصفح الشبكة العنكبوتية من خالل ال هذه األداة تعطي 
(URL) .المطلوب في المكان المخصص له 
  Breakout Roomsالداة السابعة: الغرف الجانبية  -

وهذه األداة تعطي قائد الجلسة إمكانية تقسيم الموجودين في الغرفة الصفية إلى مجموعات جانبية 
 التعلم التعاوني(، لتبادل اآلراء والتفاعل فيما بينهم. )مجموعات

 Sharingالداة الثامنة: مشاركة سطح المكتب والملفات  -

تمكن هذه األداة لقائد الفصل من مشاركة سطح المكتب مع المشاركات بعد أن يقوموا بإعطائك    
التفاعل اإلنساني مع  ناك أدواتوه ،ومن ثم يقوم بتبادل الملفات معهم وحفظها أو طباعته ،اإلذن بذلك

لتصفيق، ا وأاألشخاص داخل الفصل بالتعبير عن مشاعرهم مثل الموافقة، الرفض، ورفع اليد، واالستئذان، 
 كما موضح في الشكل اآلتي : . إلخ.واالستياء.والضحك، 

 

 دوات االساسية في الصفوف االلكترونية(  ال3شكل )
 ن باالعتماد على المصادر يالباحث إعدادالرسم من  المصدر:

(2007،Saadeh& Al-Sartawi( ،)338-336،2007Zineddine) Zaytun,2006,157-

)159 ،))2009,394Khamis,( ، )2008Harbi,-Al) 
 :مميزات الصفوف االلكترونية

 لكترونيةاال صفوففوائد ومزايا استخدام ال ( Al-Musa,2005,245   Mubarak&حدد كل من )
 : تيةفي العملية التعليمية في النقاط اآل
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 تعزير العالقة بين المدرس والطالب من خالل العمل في مجموعات تشاركية صغيرة . .1
 تحسين تحصيل الطالب وتطوير استيعابهم. .2
 التشجيع على االستخدام االمثل للتقنية الحديثة في التعليم. .3
 لمحاضرة.منح الطالب الفرصة لالطالع على المحتوى قبل وقت ا .4
 ضمان استغالل وقت المحاضرة بشكل جيد. .5
 .و االختياري عن الصفوف االلكترونيةأالمساعدة في سد الفجوة التي يسببها غياب الطالب القسري  .6
 الكلية،دارة إو وقت محدد أو االلتزام بجدول محدد من قبل أعملية التعليم لم تعد محصورة في مكان  .7

 ان أو وقت دون قيود.نما امكانية التعليم في أي مكإو 
 دارة الصفوف االلكترونية إلى مهارات في الجانب التقني سواء من قبل الطالب أو التدريسي.إال تحتاج  .8
ويتيح له التفرغ لمهامه التعليمية  ،عباء عن كاهل التدريسي بالتصحيح ورصد الدرجات والتنظيمتخفيف األ .9

 المباشرة واالرتقاء بمستواه وتطويره .
 استيعاب أكبر عدد من الطالب دون التقيد بالعمر والموقع الجغرافي . .10

 السرعة العالية في المتابعة واالستجابة المستمرة . .11

ال تستطيع بعض الجامعات توفير بعض المواد ، إذ الكلفة المادية لبعض المواد الدراسية كالمواد التطبيقية .12
 ديو التعليمي.من المواد المختبرية يمكن االستعاضة عنها بالفي

فتح محاور عديدة في منتديات النقاش في حجرة الدارسة االفتراضية والحصول على المعلومات المرتدة  .13
 وتحليلها .

الكـم الكبير من األسس المعرفية المسخرة للقاعات االفتراضية من مكتبات وموسوعات ومراكز البحث  .14
 على الشبكة

 التفكير اإلبداعيثانيا: 

بداعي من المواضيع المهمة والمتشعبة من حيث تعدد مفاهيمه بتعدد الباحثين وكذلك يعد التفكير اإل
تعدد مظاهره وأبعاده، ومراحله، وعناصره . كما أنه موضوع شيق لما له من أهمية في حياتنا اليومية والمعاصرة، 

قمنة نا تحولت إلى الر ن حياتألن نكون مبدعين أن التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات يحتم علينا إ إذ
أن يسير التفكير جنبا من حدث عدم توازن بين تكنولوجيا العصر وتفكير البشر، فالبد أبكل معانيها ، مما 

في التعليم والتفكير، والتخلي  شاماًل  ارً يإلى جنب مع عصر التقدم الهائل في التكنولوجيا، مما يستوجب تغي
بنائها وتعطيهم حرية التجربة واإلبداع أويتزايد  في المجتمعات التي تهيئ عن التلقين والحفظ. فاإلبداع ينمو 

 .(Abdel-Mokhtar & Adawi,2011,8 و خوف )أدون تردد من 
رات والعناصر يدراك التغيإنه "عملية أ( بTorrance,1972:143وقد عرف تورانس التفكير اإلبداعي )

المفقودة ومحاولة صياغة فرضيات جديدة والتوصل إلى نتائج محددة بشأنها ، واختبار الفرضيات والربط بين 
 عادة اختبارها ثم تعميمها .إ النتائج وتعديلها و 
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 مفهوم التفكير اإلبداعي  
 قدرة،نه أخرون بآويرى  ،نه مهاراتأخر يرى بآو  ،اإلبداعي تمثل بالعملية أن التفكيرهناك من يرى 

 الجدول اآلتي وتبعا لذلك تتعدد مفاهيم للتفكير اإلبداعي كما هو موضح في
 ( :مفهوم التفكير اإلبداعي4الجدول )

 مفهوم التفكير اإلبداعي الصفحة السنة اسم الباحث

Al-Shuhani 2018 141  دراك إهو نوع من التفكير الذي يمتاز بقدرته الفائقة والكبيرة على
قدرته على معرفة نواحي النقص  فضالً عن ،المشكالت وتحليلها وتقيمها

نتاج إمكانية صاحب هذا النوع من اإلبداع على إوالقصور فيها وبالتالي 
  .األفكار التي تتسم بالتميز والتفرد والجدة

Al-

Ghasham  ، 
Al-

Hammadi 

والتهديدات  "عملية تحسس للمشكالت ومعرفة مواطن الضعف   هو 57 2017
التي يمكن  وعدم االنسجام والنقص في المعلومات والبحث  عن الحلول

من خاللها التنبؤ بها وإعادة صياغة الفرضيات واختبارها بهدف توظيف 
واعطاء حلول  جديدة من خالل  توظيف  المعطيات الموجودة ، ثم 

 نشر النتائج وعرضها على اآلخرين"

Nayef   &  

Hussein 

هو التفكير الذي يتم من خالله الكشف عن المشاكل التي تواجه المنظمة  61 2014
ينتج عنها من  وما ثم التوصل إلى حلول جديدة للمشكالت القديمة 

  .صيلة وعريقةأأفكار 

Al-Ahdal 2012 1098  صيلة لم تكن معروفة أيجاد نواتج إهو نشاط عقلي مركب يهدف إلى
ويتميز التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد ، ألنه ينطوي على  سابقًا ،

  .خالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدةأعناصر معرفية وانفعالية و 

Al-Omari 2012 267 نه التفكير المتشعب الذي يعمل على تقسيم األفكار وعمل روابط أب
جديدة من خالل دخال أفكار جديدة تعمل على توليد أفكار ونتائج  إو 

 التفاعل الذهني بين األفراد وما يكتسبه من خبرات ومعرفة . 

 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على المصادر الواردة آنفاً 
 

 مكونات التفكير اإلبداعي : 
 :اتفق معظم الكتاب والباحثين المهتمين بموضوع اإلبداع على وجود مكونات للتفكير اإلبداعي وهي

(Al-Ghasham,2017,58  &Al-Hammadi(),642014، Hussein&  Nayef.) 
وهي القدرة على إنتاج العديد من األفكار الجديدة سواء اللفظية أو غير اللفظية لسؤال ما أو  الطالقة : -1

يما مشكلة ما في فترة زمنية ثابتة لما تمتاز هذه األفكار من السهولة والسرعة  ، وللطالقة عدة أنواع أهمها ف
 يأتي:  
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ويقصد بها سرعة انتاج عدد كبير نت الكلمات وفق شروط  طالقة الكلمات أو الطالقة اللفظية: -أ
 معينة .

وهي طرح العديد من األفكار في فترة زمنية محددة بغض  طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية:  -ب
 فيها "  جوانب الجدةالنظر عن نوع هذه األفكار أو مستواها أو 

ضافات البسيطة إلى االشكال لتكوين رسوم حقيقية، وتعني تقديم بعض اإل الشكال :طالقة   -ت
  .والقدرة على الرسم السريع لعدد من األمثلة والتعديالت

بحيث وهي يقصد بها إعطاء صور تعبيرية، وصياغة لألفكار في الكلمات،  الطالقة التعبيرية: -ث
 ترابط ، مما يجعلها مالئمة لبعضها  يوجد

و أصناف متنوعة أنماط أالقدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف من أجل توليد  : وهينةالمرو  -2
من التفكير، وتنمية القدرة على نقل هذه األنماط وتغيير اتجاه التفكير، واالنتقال  من عمليات التفكير العادي  

 ق  متفاوتة أو متنوعة". ائإلى االستجابة ورد الفعل وإدراك األمور بطر 

 والتفرد،هنا بمعنى الجدة  اإلبداعي، واألصالة ارتباطا بالتفكيراألصالة من أكثر الخصائص  تعد الصالة: -3
وهي العامل المشترك بين معظم المفاهيم التي تركز على النواتج اإلبداعية كمحك للحكم على مستوى التفكير 

قدرة على التفكير اإلبداعي، وهي تبدو في انتاج جديد وأصيل وغير اإلبداعي، وتمثل األصالة أهم عوامل ال
فكار أل خطط عد عن المألوف أو الشائع ويتيستطيع أن يب  يشائع، والفرد المبدع ذو األصالة هو ذلك الفرد الذ

  .جديدة وأصيلة

ضات تكميلية ضافة تفاصيل جديدة لألفكار للوصول إلى افتراإ : تعني(التفاصيل )اإلفاضة أو اإلكمال -4
 تؤدي بدورها إلى زيادة جديدة . 

قدرة الفرد من تمييز موقف معين ينطوي على مشكلة معينة تتطلب حاًل ال يتوافر  تحسس المشكالت : -5
 للفرد مباشرة، إذ يتطلب إنجاز الحل لدى الفرد استخدام خبراته السابقة بطريقة غير مألوفة.

  مراحل التفكير اإلبداعي
ن تساعد في عملية التفكير اإلبداعي لكن بنسبة معينة فالذكاء ين عقليتيالذكاء والخيال قدرتن كال من إ

يمكن لشخص متوسط  إذ فر في الشخص المبدع ولكن ليس بشكل مرتفع ،ان تتو أمثال قدرة عقلية يجب 
ن أل ،ير اإلبداعيهمة في عملية التفكمن يبدع على عكس الخيال الذي يعتبر شرطًا اساسيًا ، ووسيلة أالذكاء 

ساسية تعرف بالتخيل ،اختلفت وجهات النظر حول وجود مراحل أكل عمل إبداعي تسبقه بالضرورة مرحلة 
تي  فهناك من يرى وجود مراحل التفكير اإلبداعي كما هي موضحة في الشكل اآل ،في عملية اإلبداع

(Elham,2015,27-30)  
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 الشكل )

 
 التفكير اإلبداعي( مراحل 4الشكل)

Source: Elham, Boubidi, 2015, Creative Thinking, Master Thesis, College of 

Arts and Languages, Arabi Bin Mahidi University, Umm Al-Bouaghi, Algeria. 

 
في هذه المرحلة يتم تحديد المشكلة وفحصها من جميع الجوانب باإلضافة  مرحلة االعداد )التحضير(: -1

إلى جمع المعلومات حولها والربط بينهما بصورة مختلفة بطرق تحدد المشكلة ، وتشير بعض البحوث إلى ان 
الطالب الذين يخصصون جزءا أكبر من الوقت لتحليل المشكلة وفهم عناصرها قبل البدء في حلها هم أكثر 

 (Al-Kharabsheh,2018,16داعا من اولئك الذين يتسرعون في حل المشكلة . )إب
نه في هذه المرحلة يقوم الفرد بتحديد المشكلة ، ثم جمع كل البيانات والحقائق إن نقول أنستطيع 

والمعلومات المتاحة حولها ، ويفكر في الحلول الممكنة ويقيمها ، ولكن يصعب عليه حلها وتبقى المشكلة 
عداد ن يكون قد اجتاز في مرحلة اإلأو حل إبداعي دون أن يتوصل إلى شيء أحد ما مة . ولهذا ال يمكن ألقائ

 عداد .إ و أن كل شيء يحتاج إلى تحضير أو التحضير ، من البديهي أ
بحيث تصبح واضحة في ذهن  ،و المشكلةأيتم في هذه المرحلة التركيز على الفكرة  مرحلة االختمار : -2

يتم ترتيب األفكار وتنظيمه كي يتحرر عقل المبدع من األفكار التي ال صلة لها بالمشكلة  من َثم  و  ،المبتكر
(  .Al-Kharabsheh,2018,16) 

ويتم ترتيب األفكار وتنظيمها مستعينين بالخبرات  ،ن بانت معالمهاأفي هذه المرحلة يتم التركيز على الفكرة بعد 
 السابقة . 

تتضمن هذه المرحلة إدراك الفرد العالقة بين االجزاء المختلفة للمشكلة ، إللهام( : شراق )امرحلة اإل -3
 )وانبثاق شرارة اإلبداع أي اللحظة التي تولد فيها الفكرة الجديدة التي تؤدي يدورها إلى حل المشكلة.

Dukkani,2019,28) 
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 ،ن يختبر الفكرة المبدعةأمبدع في هذه المرحلة يتعين على الشخص المرحلة التحقق )إعادة النظر(:  -4
-Alنها تتطلب شيئًا من التهذيب والصقل والتوضيح)أم أويعيد النظر فيها ليرى هل هي فكرة مكتملة ومفيدة 

Kharabsheh,2018,16.) 
 في هذه المرحلة يتم اختبار الفكرة النهائية وتجريبها للوصول إلى الناتج اإلبداعي 

 خصائص التفكير اإلبداعي :
 (Abdel-Aziz,2014,43يوجد مجموعة من خصائص التفكير اإلبداعي هي : ) 

  .نتاج شيء مختلف ومتميزإعملية تقود إلى  -1
  مألوفة.مبتكرة وغير   عملية تحقق نتائج متميزة ومبتكرة وتقدم حلواًل  -2

  .و لمصلحة المجتمعأعملية عقلية تسعى لمصلحة الفرد  -3

و حلول لهذه أمما يسهم في الوصول إلى تفسيرات  ،من المشكالت عملية تتسم بالقدرة على رؤية الكثير -4
  .المشكالت

ولكنه يصل إلى قمة نضجه وذروته عند  معينة،على أفراد  وليس محصوريوجد في كل فرد  ،اإلبداع -5
  اآلخر.شخاص، وقد ال يحدث لدى البعض بعض األ

اإلبداع قابل للتعلم والتنمية بواسطة االسرة وكل من يسهم في عملية التنشئة ، فإحساس الفرد بما انجزه  -6
 خرون تجاهه . يتمثل في رد الفعل االجتماعي الذي يمارسه اآل

يتوقف اكتساب القدرة على التفكير اإلبداعي على قدرة الفرد على اكتساب المعلومات المقبولة بالنسبة له  -7
  .لوفةأشياء غير مأفي هذه المعلومات للوصول إلى  أملت، وال

نساني ، وليس مرادفًا للذكاء الذي يتضمن قدرات عقلية باإلضافة إلى ق التفكير اإلائحد طر أاإلبداع هو  -8
   .التفكير

 أهداف التفكير اإلبداعي : 
 (.  Hussein ,2014,63 Nayef &) تيةهداف اآليسهم التفكير اإلبداعي في تحقيق أهم األ

  .زيادة وعي الفرد  بما يدور من حوله  -1
 .معالجة المشكالت من وجوه متعددة -2

  .زيادة فاعلية الطلبة في معالجة ما يقدم لهم من مواقف وخبرات -3

  .زيادة كفاءة العمل الذهني عند الطلبة في معالجة المواقف -4

  .دور الخبرات الصفية التعليمية -5

  .نحو المواد الدراسيةنماء وتطوير اتجاهات ايجابية إ -6

  .و التخطيط لهاأالطلبة في تنظيم المواقف  نشاطزيادة حيوية و  -7

 مستويات التفكير اإلبداعي
 (Elham،(33-2015,31مستويات للتفكير اإلبداعي وهي :  ةهنالك خمس
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يشير هذا المستوى إلى التعبير الحر المستقل وإلى كيفية تطوير أفكار فريدة بغض  اإلبداع التعبيري : -1
النظر عن نوعيتها ، حيث يكون التعبير في هذا المستوى عن األفكار بعفوية، دون النظر في نوعية تلك 

 خرى . األفكار الناتجة ، وهذا المستوى ضروري لظهور المستويات األ
ول ، اتج لنمو المستوى التعبيري والمهارات ، والتوصل إلى نتائج من الطراز األهو ن اإلبداع االنتاجي :  -2

مهاراته فيصل  ين تنمأوذلك بعد  اإلنتاجي،في هذا المستوى ينتقل الفرد من المستوى التعبيري إلى المستوى 
 نتاج عمل إبداعي . إإلى 

جزاء أدراك عالقات جديدة بين إرونة في : هذا المستوى من التفكير اإلبداعي يتطلب م اإلبداع االختراعي -3
دون وجود من ظهار البراعة في استخدام المواد لتطوير استخدامات جديدة بصورة فردية ، إمنفصلة ، وكذلك 

هم ما يميز هذا المستوى هو اكتشاف الفرد لعالقات جديدة غير أ ساسية ، أسهامات جوهرية في تقديم أفكار إ
 جودة من قبل . جزاء منفصلة مو أمألوفة بين 

مما يسهل  ،ن هذا المستوى من التفكير اإلبداعي يتطلب قدرة على التصور التجريديإ التجديدي:اإلبداع  -4
ن أوذلك بالتطوير والتحسين الذي يتضمن استخدام المهارات الفردية ، نالحظ  وتعديلها،للمبدع تحسينها 

فهو يظهر عند  من هناويعتمد تطويره على المهارات الفردية ،  ،هذا المستوى يمثل قيمة التصور التجريدي
 .  فئة قليلة من الناس أي ال يظهر عند الجميع

ويتضمن تصور مبدأ جديد تماما في أكثر المستويات التجريدية،  ،رقى المستوياتأهو  االنبثاقي:اإلبداع  -5
يدة أي خلق منظومة جديدة، يمثل هذا و رؤية جدأ، ومسلمة جديدة تخرج منها صورة ذ يعني مبدأ جديداً إ

 المستوى الذي يتوصل به الفرد إلى تصور مبدأ جديد على مستوى كبير من التجريد.

 المحور الثالث: الجانب العملي
( على عينة 1ن تم جمع البيانات من خالل توزيع استمارة االستبيان كما موضحة من الملحق )أبعد 

اإلدارية/كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل، تم تحليل البيانات والحصول من طلبة قسم نظم المعلومات 
 ي:أتعلى النتائج الواردة في الجداول أدناه وكما ي

 وصف االسئلة المتعلقة بالصفوف االلكترونية  أوال:
وف وساط الحسابية لمتغيرات بالصف( التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واأل5يوضح الجدول )     

 االلكترونية.
 .وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للصفوف االلكترونية( التكرارات والنسب المئوية وال 5) الجدول  

 المتغيرات اتفق محايد ال اتفق الوسط الحسابي االنحراف المعياري 
 ت % ت % ت %  

0.620730 2.68 08 4 16 8 76 38 X1 

0.677631 2.3 12 6 46 23 42 21 X2 

0.543609 2.52 2 1 44 22 54 27 X3 

0.592814 2.66 6 3 22 11 72 36 X4 
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0.435187 2.88 2 1 04 2 94 47 X5 

0.274048 2.92 0 0 08 4 92 46 X6 

0.404061 2.56 0 0 20 1 80 40 X7 

0.501427 2.8 0 0 24 12 76 38 X8 

0.540597 2.56 2 1 40 20 58 29 X9 

0.443087 2.74 0 0 26 13 74 37 X10 

0.578880 2.46 4 2 46 23 50 25 X11 

0.614120 2.52 6 3 36 18 58 29 X12 

0.577115 2.56 4 2 36 18 60 30 X13 

0.462910 2.7 0 0 30 15 70 35 X14 

المؤشر   68.286  28.429  3.285 2.632 
 الكلي

 ((Minitabالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي 
ن المؤشر الكلي إلجابات أفراد عينة أ( سؤاال، 14( والذي يتضمن )5تبين النتائج الواردة في الجدول )   

ق الصفوف غلبية الطلبة بالتعليم عن طريأ مما يدل على اهتمام  ،( وهي نتيجة منطقية68الدراسة قد بلغ )
ن الصفوف االلكترونية أ( وهي أعلى نسبة قبول، مما يدل على %94( )5االلكترونية، وبلغت نسبة السؤال )

تساعد على رفع مستوى الطالب أكاديميا ورفع كفاءة التحصيل العلمي. وجاء السؤال السادس في المرتبة 
النتباه الطالب مع إتاحة فرص  اذباً حيث يعتبر استخدام الصفوف االلكترونية ج ( %92الثاني وبنسبة )

( والتي تدل على %42التعلم لعدد أكبر من الطالب. أما السؤال الثاني فحصل على اقل نسبة توافق بلغت )
 ن الصفوف االلكترونية تلغي العالقة المباشرة بين األستاذ والطالب.أ

 اإلبداعي  ة بالتفكيرثانيُا: وصف األسئلة المتعلق
( التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واألوساط 6الجدول )توضح معطيات 

 . الحسابية لمتغيرات التفكير اإلبداعي
 وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التفكير اإلبداعي( التكرارات والنسب المئوية وال 6) الجدول  

الوسط  االنحراف المعياري 
 الحسابي

 المتغيرات اتفق محايد ال اتفق

 ت % ت % ت %  

0.736511 

 

2.22 

 
10 5 42 21 50 25 X15 

0.658074 

 

2.34 

 
10 5 46 23 44 22 X16 

0.638877 

 

2.4 

 
8 4 44 22 48 24 X17 

0.462910 

 

2.7 

 
0 0 30 15 70 35 X18 

0.462910 

 

2.7 

 
0 0 30 15 70 35 X19 
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0.537948 

 

2.42 

 
2 1 54 27 44 22 X21 

0.370328 

 

2.84 

 
0 0 16 8 84 42 X22 

0.490314 

 

2.62 

 
0 0 36 18 64 32 X23 

0.471212 

 

2.32 

 
0 0 68 34 32 16 X24 

0.494872 

 
2.6 0 0 4 20 86 30 X25 

0.505076 

 
2.5 0 0 50 25 50 25 X26 

0.350510 

 
2.86 0 0 14 7 86 43 X27 

0.239898 

 
2.94 0 0 06 3 94 47 X28 

0.239898 

 
2.94 0 0 06 3 94 47 X29 

0.404061 

 
2.8 0 0 20 10 80 40 X30 

0.490314 

 
2.62 0 0 38 19 62 31 X31 

0.388088 

 
2.82 0 0 18 9 82 41 X32 

0.490314 

 

 

2.52 0 0 38 19 62 31 X33 

0.504672 

 
2.52 0 0 50 25 50 25 X34 

0.453557 

 
2.72 0 0 28 14 72 36 X35 

 المؤشر الكلي  65  34  1 2.6257 

 ( Minitabنتائج التحليل اإلحصائي ) ن باالعتماد على يعداد الباحثإ المصدر: من 
ن المؤشر الكلي إلجابات أفراد عينة أ، ( سؤاالً 21( والذي يتضمن )6تبين النتائج الواردة في الجدول )   

مما يدل على اهتمام عينة الدراسة بالتفكير اإلبداعي الذي له دور  ،( وهي نتيجة منطقية(65الدراسة قد بلغ 
( وهي أعلى نسبة قبول، مما يدل على قدرة %94) (29) (28كبير في تطوير التعليم، وبلغت نسبة السؤال )

فكار نتاج أإعلى قبول اآلراء المخالفة آلراء االستاذ واالستفادة منها مستقباًل. وكذلك السماح بنقد األفكار و 
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قل نسبة توافق أفحصل على  24جديدة ترتبط بموقف معين عند استخدام الصفوف االلكترونية. أما السؤال 
 ن الطالب ال يستطيعون تحمل المشاكل وحلولها لفترة طويلة.أ( والتي تدل على %32بلغت )

 ثالثًا: اختبار الفرضيات
 ( عالقة االرتباط بين متغيري الدراسة 7) الجدولولى حيث يوضح النتائج المتعلقة باختبار الفرضية األ .1

 ( عالقة االرتباط بين الصفوف االلكترونية والتفكير اإلبداعي  7الجدول )
 الصفوف االلكترونية       المستقل

 0.603 التفكير اإلبداعي

 (50وحجم عينة  %5)بمستوى معنوية ن يعداد الباحثإ المصدر: من 
ذ بلغت درجة إ اإلبداعي، االلكترونية والتفكيربين الصفوف  جيدةأن هناك عالقة ارتباط  أعالهيوضح الجدول 
وقبول الفرضية البديلة، ولى ( وبهذا يتم رفض الفرضية األ%5( عند مستوى معنوية )0.603هذا االرتباط )

 أي أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين الصفوف االلكترونية والتفكير االلكتروني.
 لنتائج المتعلقة باختبار الفرضية الثانية ا-2

يمكن تفسير المدلول اإلحصائي لهذه الفرضية واثبات صحتها من خالل النتائج الواردة في الجدول 
 ( وعلى النحو اآلتي:8)

 الصفوف االلكترونية في دعم التفكير اإلبداعي تأثير ( يوضح نتائج8الجدول )
 الصفوف االلكترونية  

𝛽0 β1 F T 2R  

التفكير 
 اإلبداعي

0.603 
 

0.773 

 

 

 %36.36 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

 7.13 5.22 2.67 1.677 

 (50وحجم عينة  %5ن )بمستوى معنوية يعداد الباحثإ المصدر: من 
اإلبداعي إلى وجود تأثير ( المتعلق بنتائج تأثير الصفوف االلكترونية في دعم التفكير 8يمثل الجدول )

( عند  5.22(  وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )   7.13المحسوبة والتي بلغت )  F)عكسته قيمة )
يجابي للصفوف االلكترونية إ( ، ويدل ذلك على وجود تأثير %5(  بمستوى معنوية )48، 1درجتي حرية )

وتحت  1.677أكبر من قيمتها الجدولية  2.67المحسوبة  t ي حين كانت قيمةف ،في دعم التفكير اإلبداعي 
تعني أننا نرفض فرضية العدم، ونقبل الفرضية البديلة، أي يوجد عالقة تأثير معنوية  (%5مستوى معنوية )

 بين المتغير المستقل الصفوف االلكترونية على المتغير التابع التفكير اإلبداعي.
 االستنتاجات:
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ن هنالك عالقة ارتباط بين نظام الصفوف االلكترونية أمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي نالحظ  -1
 وعالقتها في دعم التفكير اإلبداعي للطالب.

والتي   0.773متمثلة بالقيمة  𝛽1وقيمة  0.603من مالحظة معلمات األنموذج  متمثلة بالحد الثابت   -2
فإن قيمة المتغير المعتمد ستتغير   0.603غير المستقل بمقدار ير في قيمة المتيذا حصل تغإتفسر بأنه 

 أي بمقدار هذه المعلمة . 0.773بمقدار 

االهتمام بالتطوير المستمر لجميع الجوانب المتعقلة بالتعليم خصوصاُ  )الصفوف االلكترونية( لمواكبة  -3
 التطور العلمي المستمر.

لكترونية تساعد على رفع مستوى الطالب أكاديميا ن الصفوف االعلى أجماع  من قبل الطالب إهناك  -4
 ورفع كفاءة التحصيل العلمي.

ن استخدام الصفوف االلكترونية جاذبا النتباه الطالب مع إتاحة أمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي تبين ب -5
 فرص التعلم للعدد األكبر من الطالب.

أفكار جديدة ترتبط بموقف معين عند استخدام الصفوف نتاج إمعظم الطلبة لديهم القدرة على نقد األفكار و  -6
 االلكترونية.
 :التوصيات

توسيع نطاق استخدام الصفوف االلكترونية في المؤسسات التعليمية لتشمل جميع فروعها وأقسامها من  .1
 وكلفة.أجل زيادة فاعليتها التعليمية بأقل وقت 

وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة  ،االلكترونيةالتحديث المستمر في طريقة استخدام الصفوف  .2
 المعاصرة.التي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للمؤسسات 

رائي تنمية مهارات الطالب الفكرية من خالل إنتاج أكبر عدد من األفكار واالستماع إلى اآلراء المخالفة آل .3
 واالستفادة منها مستقباًل.

 االلكترونية.م من خالل اكتسابهم معلومات قيمة عبر الصفوف تنمية مهارات الطالب بالتعلي .4

 المؤسسات التعليمية للتعريف بجوانب التعليم االلكتروني. االساتذة فيعقد دورات تدريبية وورش عمل لكافة  .5
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