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   ...ا اهللام حفظه الحنونةميأبي الغالي وألى روح إ
  ..... شجعني على الدوام رغم المسؤوليات الكثيرة و  الذي ساند طموحيالعزيز يزوجلى إ
  .خواتي وصديقاتيإخوتي وأو....بناتيبنائي وألى إ
   .قارب الذين وقفوا الى جانبي لكى التحق بركب التعليماأللى جميع االهل وإ
  .رض الوطن الغاليأشريف يدافع عن لى كل مناضل وإ
  ...جل الوطنأضحى بدمائه الطاهرة من لى كل شهيد إ
   .....ةجل ثرى فلسطين الطاهرأحريته من سير وجريح نذر نفسه وألى كل إ

  
  هدي هذا العمل المتواضعأ ليهم جميعاًإ
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  قرارإ

  
نها نتيجـة أبحـاثي   َأ الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير و  ةُأقر أنا مقدم  

ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لـم يقـدم           َأ، و ثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد       باست الخاصة
  .لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  
  
  

  : التوقيع
  

   عمروبراهيمإدر عبد القانصاف إ: االسم
  

  م2013 / 12/ 03:    التاريخ
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  شكر و عرفان

  
تمام هذا البحث المتواضع تحـت      إعانني على   أشكر اهللا الكريم رب العرش العظيم الذي        أ
التقدير على مساعدتها   ي اتقدم اليها بجزيل الشكر و     ت ال ...سهير الصباح : شراف الدكتورة   إ
  .....م هذا البحث المتواضعتمارشادها لي خطوة بخطوة إلإو
  

 وبناتي لما قدموه من عون      بنائيأمتنان الخالص لوالدتي وزوجي و    االتقدم بالشكر و  أوكما  
  .نجاز هذه الرسالةودعم إل

  .دارية والتدريسية بجامعة القدسالى الهيئة اإل يضاًأموصول متنان اال والشكرو
و قدم لي كل عون في بداية       عدني  الذي سا ) سيفبو  أ(خي  ألى  إتقدم بالشكر الجزيل    أكما  
  .... فله مني كل االحترام والتقدير،هذه الدراسةنجاز إ

  :  للجنة المناقشة الجزيلتقدم بالشكرأن أ يضاًأوال يفوتني 
  .سهير الصباح. د .1
 .فدوى حلبية. د .2

 .محمد أحمد شاهين. د .3

  
  

  
  نصاف عمروإ: الباحثة
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  :الدراسة مصطلحات
 الـدماغ  بهـا  يقوم التي الظاهرة غير العقلية النشاطات من سلسلة "عن رةعبا (Thinking): التفكير
 أو الموقف في معنى عن بحثاً الحواس من أكثر أو واحدة طريق عن استقباله يتم لمثير يتعرض عندما
  ).427: 2003 جادو، أبو" (وتطوري هادف سلوك وهو الخبرة،

 باإلحـساس  تبـدأ  ومتتابعـة  متعددة مراحل ذات عملية (Creative thinking): اإلبداعي التفكير
 بالجـدة  عـادة  يتـسم  الذي المنتظر الحل طياته في يحمل الذي اإلشراق أو بالحدث وتنتهي بالمشكلة
  ).2005 المشرفي، (والقيمة والندرة

:   (Lmpediments to The Development of Creative Thinking)اإلبـداعي  التفكير تنمية معوقات

 ).2005دياب، (اإلبداعية القدرات تنمية تعيق أو تُحد والتي التعليمية بالعملية المرتبطة لالعوام كل هي

 من تعيق مؤثرة عوامل من تتضمنه ما كل هي :إجرئياً اإلبداعي التفكير تنمية معوقاتالباحثة   وتعرف
 أنفسهم لمرشدينا يقدرها كما اإلبداع على قدرتهم من تحد اإلبداعي التفكير مهارات المرشدين اكتساب
 بالمؤسـسة  متعلقة )تنظيمية أو( أنفسهم بالمرشدين خاصة ذاتية العوامل هذه كانت سواء. سواهم دون
  . وذلك من خالل استجاباتهم على اداة الدراسة.فيها يعملوا التي

، ويعمـل   مسترشد هو عملية مبنية على عالقة مهنية خاصة بين مرشد متخصص، و           :االرشاد النفسي 
فـضل  أ ومساعدته على فهم نفـسه واختبـار         مسترشدرشادية على فهم ال   ن خالل العالقة اإل   المرشد م 

   مكانياته الواقيعة،  إ على وعيه بمتطلبات البيئة االجتماعية وتقييمه لذاته وقدراته و         البدائل المتاحة له بناء
قـذافي،  ال(  ايجابي ووفق حـدود معينـة      ر في مسا  مسترشدويتوقع حدوث تغيير تطوعي في سلوك ال      

1996.(  

 التربية وزارة قبل من المعين الشخصبانه : تعرف الباحثة المرشد التربوي اجرائياً: التربوي المرشد
 التكيـف  من قدر أكبر تحقيق في ومساعدتهم المدارس في الطلبة وتوجيه إرشاد بعملية ليقوم والتعليم
  .وخارجها المدرسة داخل
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  الملخص بالعربية
الخليـل،   محافظـة  في التربويين المرشدين لدى اإلبداعي التفكير رف إلى معوقات  هدفت الدراسة التع  

 الخبـرة،  سـنوات  الجنس، (لمتغيرات تبعاً متوسطات هذه المعوقات   في فروق هناك كان أن ومعرفة
، )اإلرشـاد  مجال في الدورات عدد السكن، مكان الدقيق، التخصص العمر، العلمي، المؤهل المديرية،
  .هذه المعوقات من وجهة نظر المرشدين انفسهم على لتغلبا كذلك سبل

عمل مقابالت مع مجموعة مكونة ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة خاصة من خالل 
من عشر مرشدين تربويين، بهدف التعرف على أبرز معوقات التفكير اإلبداعي لديهم، ومن خالل 

اردة في عدد من الدراسات، حيث طبقت األداة على عينة مكونة الرجوع لمجموعة من المقاييس الو
 الطبقية بطريقة العينة اختيروا المرشدين التربويين في محافظة الخليل من مبحوثاً) 126 (من

  . من مجتمع الدراسة%)50 ( وتمثل العينة ما نسبته،العشوائية
عي لدى المرشدين التربويين في محافظـة       أظهرت النتائج إن الدرجة الكلية لمعوقات التفكير اإلبدا       وقد  

الخليل جاءت بدرجة متوسطة، كما تبين أن أهم معوقات التفكير اإلبداعي لدى المرشدين التربويين في               
  .، حيث جاء بدرجة مرتفعة)المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية(محافظة الخليل تمثلت في 

 على الدرجة الكلية للمعوقات وعلى بعـد       إحصائية    توجد فروق ذات داللة     النتائج انه ال   أظهرتكذلك  
 معوقاتال على بعد  فروق   ، بينما تبين وجود   تعزى لمتغير الجنس    باإلدارة المدرسية   المتعلقة معوقاتال

لصالح اإلناث، في حين تبـين وجـود         ة والبيئة المدرسية والبيئة االجتماعية الخارجية      بالوزار المتعلقة
تبعاً لمتغير سنوات الخبـرة،     ووجود فروق   . بالمرشد لصالح الذكور   متعلقة ال معوقاتالفروق على بعد    
الدرجة الكلية وباقي المعوقات األخرى لصالح المرشدين التربويين الـذين سـنوات             حيث كانت على  

معوقـات تتعلـق بالبيئـة      (بينما تبين انه لم تكن الفروق دالة على بعد          ).  سنوات 5قل من   أ(خبرتهم  
  ).المدرسية

علـى  فـروق    وعدم وجـود     .المديرية لمتغير   تبعاً وجود فروق على الدرجة الكلية واألبعاد كافة         عدم
ة والبيئة المدرسـية والمرشـد والبيئـة         بالوزار المتعلقة (معوقاتال الدرجة الكلية للمعوقات وعلى بعد    

المعوقـات  (المؤهل العلمي، بينما تبين وجود فروق علـى بعـد           تعزى لمتغير    )االجتماعية الخارجية 
على الدرجة الكلية للمعوقات    فروق  وعدم وجود   ). ماجستير فأعلى (لصالح  )  باإلدارة المدرسية  المتعلقة

تعـزى   )ة، والبيئة المدرسية والمرشـد    الوزارو ، باإلدارة المدرسية  المتعلقة (معوقاتال كذلك على بعد  
 30أقـل مـن     (لصالح  ) والخارجيةالبيئة االجتماعية   (بينما تبين وجود فروق على بعد       ،  العمرلمتغير  
 على الدرجة الكلية للمعوقات وباقي المعوقات       التخصص الدقيق  لمتغير   تبعاوعدم وجود فروق    ). سنة

لصالح المرشـدين    حيث تبين وجود فروق    ،)معوقات اجتماعية وبيئية خارجية   (االخرى، باستثناء بعد    
  .  )وجيهتربية وعلم نفس، وإرشاد وت(التربويين الذين تخصصاتهم 
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معوقات تتعلـق بـاإلدارة     (مكان السكن على الدرجة الكلية للمعوقات وبعد         لمتغير   تبعاًوجود فروق   و
، في حين   )مخيم(لصالح المرشدين التربويين الذين أماكن سكنهم       ،  )معوقات تتعلق بالمرشد  ، و المدرسية

 ،وقات تتعلق بالبيئة المدرسية   معو ،معوقات تتعلق بالوزارة  (تبين أنه ال توجد فروق في متوسطات بعد         
  علـى  عدد الدورات في مجال اإلرشاد     لمتغير   تبعاً ووجود فروق    .)معوقات اجتماعية وبيئية خارجية   و

 لـصالح   ) معوقـات تتعلـق بالمرشـد      ،معوقات تتعلق باإلدارة المدرسية   (أبعاد   الدرجة الكلية وعلى  
معوقـات اجتماعيـة    ( بعد   وكانت الفروق على  ، كما   )لم يلتحقوا بأي دورة   (المرشدين التربويين الذين    

بينما ). لم يلتحقوا بأي دورة، ثالث دورات فما دون       ( لصالح المرشدين التربويين الذين      )وبيئية خارجية 
  ).معوقات تتعلق باإلدارة المدرسيةو ،معوقات تتعلق بالوزارة(تبين انه ال توجد فروق على بعد 

  
 تفهم المدير لدور     في من ناحية إدارة المدرسة   ، فقد تمثل أهمها     ما عن سبل التغلب على هذه المعيقات      أ

تفريغ  المرشد في    و ، توفير دورات تدريبية بشكل دوري      من خالل  من ناحية إدارة الوزارة   و،  المرشد
،  توفير غرفة مستقلة للمرشد في بعض المـدارس        من خالل من ناحية البيئة المدرسية     و. مدرسة واحدة 

توعيـة  تمثلت فـي    من ناحية البيئة المحيطة     وتطور،  لل  المرشد  مواكبة ثلت في  تم من ناحية المرشد  و
 صياغة منهج يؤهل العاملين للقيـام  فمتمثلت فيالسبل االخرى بخصوص  ما   أ .رشادهمية اإل أهالي ب األ

  .برسالتهم لمواجهة مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل
یـل  أهتصيات، تمثلت فـي الـدعوة إلـى         وفي ضوء هذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التو        

بـداع  عداد وتنظيم دورات تدريبية لهم متخصصة فـي اإل إالمرشدين التربويين أثناء العمل، من خالل       
 وطرق تنميته لديهم، وتخفیف األعباء الوظیفیة الملقاة على عاتق المرشد، عن طریـق              ،ومهاراته

. زیادة عدد المرشدين في المدارس، والتخفیف من األعمال الروتینیة الخارجة عن نطاق عملهـم             
كذلك زیادة الصالحیات الممنوحة للمرشد التربوي، وإیجاد قسم متخـصص فـي إدارة التربیـة               

بـداع   ووضع حوافز مناسبة تـشجع المرشـد علـى اإل          ،شؤون اإلبداع والمبدعین  والتعلیم یعنى ب  
  .والتجديد
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Creative Thinking Obstacles Among Counselors in Hebron District  
and Ways to Overcome Them 
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Supervisor: Dr. Suheer Al – Sabbah. 
 
Abstract 
 

 
This study aimed to identify the obstacles of creative thinking among counselors in Hebron 
District, and understanding if  there were statistically significant differences in the averages 
of these constraints due to the variables (sex, years of experience, the Directorate, academic 
qualification, age,  specialization, place of residence, number of courses in the field of 
counseling), as well as ways to overcome these obstacles from the point  view of counselors 
themselves . To achieve the objectives of the study, the researcher built a special 
questionnaire through the meeting with a group of ten counselors , in order to identify the 
main obstacles of their creative thinking , by return to a set of standards contained in a 
number of studies,   the tool applied on a sample of (126) respondents from counselors in 
Hebron District that were selected in a manner of random sample represents a rate of (50%) 
of the study.  

 The results showed that the total score for the obstacles of creative thinking among 
counselors in Hebron District came to a middle degree, it turns out that the most important 
obstacles of creative thinking among counselors in Hebron District was due to   (the obstacles 
related to the school environment), where in a high degree.  

No statistically significant differences on the total score of the obstacles as well as on the 
dimension of the obstacles relating to school administration due to the variable sex, while 
showing the existence of differences within the obstacles of the ministry and the school 
environment and in foreign of the social environment due to the variable sex in favor of 
females, while showing the existence of differences within the obstacles which related to the 
consular for favor of males. 

There are differences depending on years of experience variable where the total score and the 
rest of the other obstacles for the benefit of counselors who have years of experience (less 
than 5 years). While showing that there are no differences within (the obstacles related to the 
school environment). there are no differences in the averages of obstacles of creative thinking 
among counselors in Hebron District according to the district variable. There are no 
differences on the total score of the obstacles and within the obstacle (related to the ministry , 
the school environment , the guide and the foreign social environment ) due to the variable 
qualification, while showing the existence of differences within (the obstacles related to 
school administration) in favor of (Master or higher).There are no differences on the total 
score of the obstacles as well as on the obstacles (relating to school administration, the 
ministry, the school environment and the guide) due to the variable age, while showing the 
existence of differences within (the social and external environment ) for the benefit of (less 
than 30 years old).There are no differences depending on the variable Specialization on the 
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total score of the obstacles and the rest of other obstacles, except  ( external and social   
environment obstacles) where it was found that there are  differences in favor of counselors 
who are specialized in  (  Psychology, and guidance  ). 

There are differences depending on the variable place of residence on the total score of the 
obstacles  and on the dimension of  (obstacles related to school administration, and  related to  
consular ), for the benefit of counselors who places of residence (camp), while showing that 
there are no differences in the averages  of  (obstacles related to the ministry, school 
environment,  external  and social  environment  ). 

The existence variable differences  depending on the number of courses in the field of 
guidance on the total score and on the dimensions of (obstacles  related to school 
management, and consular ) for the benefit of counselors who (not enrolled in any course). It 
was also a dimension of ( external social and environmental obstacles ) for the benefit of 
counselors who (did not attend any course , three courses  and below). While showing that 
there are no differences within the dimension of (the obstacles related to the ministry, and  
school environment). 

As for the ways to overcome these obstacles according to the school management it should be   
in understanding the role of advisor by the headmaster, and from the ministry side, it should 
offer training courses on a regular basis, and put an advisor in one school. And according to 
school environment it should provide a separate room for the advisor in some schools, and 
the advisor must keep up with the developments, and in terms of the surrounding 
environment ,it should explain  the importance of guidance for the people. Sixth:-As for other 
ways in the formulation of curriculum that qualifies the workers to carry out their mission to 
face the present problems ,and future challenges. 

In light of these results the researcher came out with a set of recommendations, which 
represent in the rehabilitation of counselors during the work, through the preparation and   
organization of training courses for them  in creativity, skills, and methods of their 
development, in addition to make the advisor feel relief during his work  through increasing 
the advisors number in schools ,  mitigation of the routine work outside the scope of their 
work. As well as increasing the powers granted to the educational guide,   the creation of a 
specialized section in the Department of Education that related to the creativity affairs and 
creators, and create a suitable stimulants which encourage the advisor for creativity and 
innovation. 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

  مقدمة1.1

هامة للتربية في العديد من دول العالم،        ال في من األهدا  اإلبداعأصبحت تنمية مهارات التفكير     
 ويقصد به التحول    ،والسبب في ذلك هو التحول التدريجي الذي يحدث في محور تركيز التعليم           

 القـرن   بدايـة الثقافية واالتصاالت المعلومات ثورةور ظهخاصة مع . من التعلم إلى التفكير
 مـن  يكـون  لذلك الصواريخ صراع من بدالً سيحل الذي وصراع العلم ،والعشرين الحادي
 األصـلية،  الجذور نسيان دون العصر هذا متطلبات مع يتناسب إعداداً النشء إعداد األهمية
 العـصر  هـذا  في الوطن ذخيرةو  المستقبل عدة ألنهم خاصاً؛ اهتماماً بالمبدعين يهتم إعداداً
  .التكنولوجي والتقدم العلمي االنفجار عصر

  

 حتميـة  تمثـل  فهي عامة، بصفة اإلنسان لحياة أهمية مثلت قد يرالتفك على القدرة كانت وإذا
 فـي  وتقدم تطور من العالم يشهده ما مع خاصة والعشرين، الحادي القرن في لإلنسان بالنسبة

 المـوارد  على الحفاظ مأ االقتصادي، المجال في كانتأ سواء تتخذ التي فالقرارات شيء، كل
 مـن  تعـد  والعسكري، السياسي المجال في مأ اإلجتماعي، المجال في مأ البيئة، في الطبيعية
 اإلنـسان  قـدرات  تواجه جديد فجر كل إشراقة ومع بأسره، المجتمع في المصيرية القرارات
  .)2001 سالم،( تحديات جديدة وإمكاناته

  

 مهـارات  تنميـة  هو والعشرين الحادي القرن في التربية من األعلى الهدف أن القول ويمكن
 أفـراد  إعداد في التعليمية المؤسسة دور يتعاظم هنا ومن فرد، كل لدى أشكاله جميعب التفكير
 فـي   والفعـال  يجابيالتفكير اإل  على القدرة ولديهم المتوقعة، غير المشكالت حل على قادرين
  ).2005المشرفي، ( المتجددة للمواقف ومتنوعة متعددة بدائل إيجاد
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 واالنفعـالي،  نيجداًوالو المعرفي النمو في مهماً وراًد للتفكير نإ القول يمكن ذلك خالل ومن
 قدراتـه،  ويقـوي  حاجاته، عن ويعبر لغته، ويطور ذاته على الفرد يتعرف التفكير خالل فمن

 ومهما الذات وتقديرها،  واحترام النفس وضبط والتضامن نيةجداًالو المشاركة تنمية في ويساهم
ن تعليم التفكير يقع علـى      إحيث  ). 2006 الحموز،( رالتفكي نوع إلى يعود ذلك فإن الناتج كان

 تعلـيم   لذا كان من الضروري   المدرسة بشكٍل خاص،     عاتق التربية والتعليم بشكل عام، وعلى     
ممـا  ، الذي يطور عقل المعلم والطالب    _كموضوٍع رئيس بين الموضوعات الدراسية    _ التفكير

واالستراتيجيات التي تسمح ببنـاء      ريؤدي إلى تطوير مجتمعي، وأن على التربية ضخ األفكا        
  ).1989دي بونو، ( يةاإلبداع  لرفع مستوى مهاراته،جبل قادر على التفكير المنهجي

 الباحثين اهتمام على العشرين القرن من اتيالخمسين منذ ياإلبداع التفكير موضوع سيطر لقد
 عـدد  في العلمي لبحثا مجاالت من مهماً مجاالً أصبح بحيث النفس، وعلم التربية ميدان في
 العلميـة  التقنيـات  بمتطلبـات  ياإلبداع التفكير ارتباط بمدى ذلك قترنا وقد الدول، من كبير

سماوات واألرض وإذا قـىض أمـرا : (تعالى قوله ذلك ومن ،اإلبداع تعالى اهللا صفات ومن المعاصرة، ًبديع ا ْ َ َ َ َ ِ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ َّ لـ ُ ِ َ

يكـون ُفإنما يقول هل كن  ُ ََ فَ ِْ ُ ُ ُ ُ َ َ َّ  مبدعاً يكون أن عليه فينبغي األرض في اهللا خليفة واإلنسان". 117 : "البقرة) َ
يف تعملون: (تعالى لقوله نظر  نامك خالئف يف األرض من بعدمه  َمث  ُْ َْ ْ َْ ْ َك ن َ ُجعل ْ َ ِ لْ َِ ْ ِ ِْ َ َ ْ ُ َُ َ َ  ).2006 العودة،"(14:"يونس) َّ

 وتنتهـي  بالمـشكلة  باإلحساس تبدأ ومتتابعة متعددة مراحل ذات عملية هو ياإلبداع والتفكير
 والنـدرة  بالجديـة  عـادة  يتسم الذي المنتظر الحل طياته في يحمل الذي اإلشراق أو بالحدث
 بكافـة  التربوية المؤسسات تهتم أن بمكان الضرورة من كان لذا ،)2005 المشرفي،( والقيمة
 المجتمـع،  مؤسـسات  كل مسؤولية اإلبداع تنمية نإ حيث ،اإلبداع بتنمية ومستوياتها أنواعها
 .والتعليمية التربوية المؤسسات رأسها وعلى

 هـذا  فـي  نعيـشه  الـذي  القلق على عالوة والمهنة، العمل على طرأت التي التعقيدات نتيجة
 في تطور وحدوث والتكنولوجي العلمي والتقدم واالجتماعية األسرية التغيرات بسبب العصر،
 فيمـا  الفلـسطيني  شعبنا خصوصية كذلك المدارس، في التالميذ أعداد وزيادة ومناهجه التعليم
 الحيـاة  منـاحي  جميـع  طالت التي التعسفية اإلسرائيلية االعتداءات جراء من ويعانيه يالقيه

 واغتيـال  المنـازل  وهـدم  والمدارس للمؤسسات الصاروخي والمدفعي  القصف في والمتمثلة
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 عوض،( والتربوي النفسي دإلرشاا خدمات إلى ماسة بحاجة والجماعة الفرد أصبح المواطنين
2003.( 

 نمـوهم  نـواحي  فـي  متكـاملين  أفراد خلق إلىتهدف   عامة بصورة التربية عملية أن حيث
 يقدمـه  لمـا  األهداف هذه تحقيق في األساسية الركائز احديعد   النفسي داإلرشا فإن المختلفة،
 كـان  لـذا  ،)2004 والعزة، يالهاد عبد (مختلفة وعالجية وإنمائية وقائية خدمات من للتالميذ
 التفكير على القدرة بتنمية االهتمام وخاصة ،ضرورياً مطلباً التربوي المرشد بقدرات االهتمام
 .ياإلبداع

 التربوي المرشد تمكن دون تحول التي المعيقات من العديد وجود إلى يشير الحال واقع أن إال
 حتـى  المدارس في وجدي ال نهأ) 2003 الزعبي، (يبين حيث وجه، أكمل على بعمله القيام من

 عـن  عبارة هو الحالي الوقت في موجود هو ما وكل الصحيح، بالمعنى نفسي إرشاد اللحظة
 ينقصها بطريقة داإلرشا خدمات لتقديم داإلرشا مجال في العاملين بعض من وجهود محاوالت
 .والتقييم والتنفيذ التخطيط

 المرشـد  عمـل  تواجه التي الصعوبات من العديد هناك أن) 1990 (والخطيب الزبادي ويذكر
 مـؤهالت  اخـتالف  حيـث  من بالمرشد الخاصة الصعوبات أهمها منالتربوي في المدارس    

 إلى باإلضافة هذا للمرشدين، العملي التدريب واختالف كافية، خبرات وجود وعدم المرشدين،
 المدرسية، اإلدارة تفهم عدم حيث من سواء داإلرشاب العامل بالفريق مرتبطة صعوبات وجود
 اإللمـام  عـدم  او ،بهـا  االتـصال  لضعف األسرة وكذلك د،اإلرشا لعملية التدريسية والهيئة

 .ديةاإلرشا للعملية فهمهم وسوء داإلرشا بأهمية الطلبة وعي عدم وديةاإلرشا بالخدمات

 المهارات بتنمية لقيتع فيما الحال هو فكيف برمتها، ديةاإلرشا بالعملية يتعلقان ما ذكر سابقاً     
 هناك يكون فقد ي،اإلبداع والتفكير اإلبداع ذلك رأس وعلى العقلية، القدرات وتطوير الخاصة،
 عليـه  هو لما مجارية بصورة عمله بمهام األخصائي قيام دون تحول التي المعيقات من العديد
 ياإلبداع التفكير قاتمعو في للبحث الدراسة هذه تأتي لذا المتقدمة، الدول من العديد في الحال
 بعـض  عـن  بالبحث الدراسة هذه ستهتم كذلك ،خليلال محافظة في التربويين المرشدين لدى
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 ياإلبـداع  التفكير معوقات استقصاء حاولت الدراسة هذه فإن ،هنا ومن المعيقات لتلك الحلول
  .عليها التغلب وسبل الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى

  وأسئلتها اسةالدر  مشكلة2.1

 من وبالرغمه، علی الضوء تسلیط وحاولت ،اإلبداع من مختلفة جوانب الدراسات بعض تناولت

ـ  من تحد التي المعوقات من عدد هناك أن إال اإلبداع أهمية  لـدى المرشـد   خاصـة ، هفاعلیت
 ضيفتـر  التي األساسية األهداف من ياإلبداع التفكير على بالقدرة الذي اصبح تمتعه   التربوي

 صـقل  فـي  كبيـر  دور مـن  لها لما تحقيقها إلى التربوية والمؤسسات التربويون  يسعى أن
 نأ ذلك التعليمية، العملية في مهماً عنصراً ليصبح التفكير، مهارات وإكسابه المرشد، شخصية

 فـي  للتربية همةمال األهداف من  هو ياإلبداع بالتفكير المدارس في التربويين المرشدين تمتع
 التعلـيم،  تركيز محور في يحدث الذي التدريجي التحول و سببب وذلك العالم، دول من دالعدي

 داخـل  ديةاإلرشـا  للعملية المصاحب الفعال فالتعليم. التفكير إلى التعلم من التحول به ويقصد
 الفعالـة،  المتميـزة  المرشـد  شخصية على يعتمد الذي هو اإلبداع على والمَؤسس المدارس،

 .المجتمعات تعيشه الذي الواقع تحديات مع يتماشى اإعداد دوالمع

 قـدرة  دون تحول التي المعيقات من كبيراً عدداً هناك أن يرى الفلسطيني للواقع ولعل المتابع 
 المعيقـات  تلـك  ابـرز  مـن  يكون وقد المطلوبة، بالصورة عمله إتمام على التربوي المرشد
 بـالتفكير  االهتمـام  مـسألة  تعـد  الفلسطينية األراضي وفي ي،اإلبداع بالتفكير منها المرتبطة
 ياإلبـداع  التفكير بتعليم االهتمام في الحديث التربوي االتجاه يساير تربوياً مطلباً  تعد ياإلبداع

 بمكـان  األهميـة  من يصبح العملية لتلك المناسبة الظروف تتهيأ وحتى التربويين، للمرشدين
 التفكير تعليم تعوق أن يمكن التي المعوقات ستلم وكذا ذلك، حول والبحوث الدراسات إجراء
 عليهـا  التغلب أجل من وذلك المشكلة، لتلك العلمية الحلول عن البحث إلى باإلضافة ي،اإلبداع
 ياإلبداع التفكير معوقات الى التعرف في تتلخص الدراسة مشكلة فإن وبالتالي، اإلمكان، قدر
 الدراسة هذه سعت هنا ومن. عليها التغلب بلوس الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى
 :اآلتي الرئيس السؤال على إلجابةالى ا

 عليها؟ التغلب وسبل الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات ما 
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 :اآلتية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال عن وينبثق

 مـن   الخليل محافظة في التربويين ينالمرشد لدى ياإلبداع التفكير معوقاتمستوى   ما .1
 ؟وجهة نظر المرشدين انفسهم

 متوسـطات  فـي  ) (α ≤0.05 المـستوى  عنـد  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2
 من وجهة نظر    الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات

 العلمي، والمؤهل مديرية،ال الخبرة، وسنوات الجنس، (لمتغيرات تبعاً المرشدين انفسهم 
 ؟)داإلرشا مجال في الدورات وعدد السكن، ومكان الدقيق، والتخصص والعمر،

 محافظـة  في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل ما .3
 الخليل؟

 الدراسة  فرضيات3.1

 :فقد صيغت الفرضيات اآلتية الثاني  الدراسةسؤال عن جابةلإل

 فـي  ) (α ≤0.05الداللـة  المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: األولى يةالفرض
 لمتغير تعزى الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات متوسطات
 .الجنس

 فـي )  (α ≤0.05الداللـة  المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثانية الفرضية
 لمتغير تعزى الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير عوقاتم متوسطات
 .الخبرة سنوات

 فـي )  (α ≤0.05الداللـة  المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثالثة الفرضية
 تعـزى  الخليـل  محافظـة  في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات متوسطات
  .للمديرية
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 فـي )  (α≤0.05الداللـة  المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الرابعة الفرضية
 لمتغير تعزى الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات متوسطات
  .العلمي المؤهل

 فـي )  (α≤0.05الداللة المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الخامسة الفرضية
 لمتغير تعزى الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات متوسطات

 .العمر

 فـي )  (α≤0.05الداللة المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: السادسة الفرضية
 غيرلمت تعزى الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات متوسطات
 .الدقيق التخصص

 فـي )  (α≤0.05الداللـة  المستوى عند داللة إحصائية ذات فروق توجد ال: السابعة الفرضية
 لمتغير تعزى الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات متوسطات

 .السكن مكان

 فـي )  (α≤0.05لداللـة ا المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثامنة الفرضية
 لمتغير تعزى الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات متوسطات

  .داإلرشا مجال في الدورات عدد

 الدراسة  أهداف4.1

 :إلى التعرف الدراسة تهدف

 الخليل؟ محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات .1

 لـدى  ياإلبـداع  التفكير معوقات متوسطات في جوهرية فروق كهنا كان أن معرفة .2
 الخبـرة،  وسـنوات  الجـنس،  (لمتغيرات تبعاً الخليل محافظة في التربويين المرشدين
 وعـدد  الـسكن،  ومكـان  الـدقيق،  والتخصص والعمر، العلمي، والمؤهل المديرية،
 ؟)داإلرشا مجال في الدورات
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 محافظـة  فـي  التربـويين  المرشدين لدى ياعاإلبد التفكير معوقات على التغلب سبل .3
 الخليل؟
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 الدراسة  أهمية5.1

 بمعوقـات  التربويـة  بالعمليـة  المهتمين تعريف في تسهم قد أنها في الدراسة هذه أهمية تنبع
 هذه من الحد على يساعد بما التعليمية المؤسسات في العاملين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير

 كمـا . ياإلبداع التفكير لرعاية ومتطلبات احتياجات من يلزم ما وفيرت على والعمل المعوقات،
 لـه  يتعـرض  لـم  موضـوع  وهو الدراسة، لموضوع اختيارها في الدراسة هذه أهمية تبرز

 لـدى  ياإلبـداع  التفكير معوقات بدراسة يتعلق فيما خاصة - الباحثة علم حسب – الباحثون
 لـه  يتعـرض  لـم  مجتمع وهو عليها، التغلب وسبل الخليل محافظة في التربويين المرشدين
 التفكير معوقات موضوع في خاصة أيضاً  -الباحثة علم حسب – البحث أو بالدراسة الباحثون
 من التفكير لهذا لما مهماً يعتبر المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات في فالبحث ي،اإلبداع
 .المدرسة داخل المرشد فعالية في تأثير

  :اآلتية النقاط في الدراسة ميةأه تكمن كما

 همية تطبيقيةأ -

 نحـو  فلسطين في التربويين القرار صناع توجيه ، يمكن الدراسة هذه نتائج خالل من .1
 إيجـاد  على وحثهم التربويين، المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التعرف

 .وتطويره التفكير لتنمية العملية والطرق ديةاإلرشا االستراتيجيات

 فلـسطين  فـي  والتعليم التربية في اإلشراف قسم على القائمين الدراسة هذه تساعد قد .2
 يةالعمل في ياإلبداع التفكير أسلوب تفعيل حول المناسبة التربوية القرارات اتخاذ على

 .كبرأ بشكل التعليمية

 نظريةأهمية   -

 علـى  لوقـوف وا ،ياإلبـداع  التفكير يتشكل التي الكيفية فهم في الدراسة هذه تساعد .3
 .ذلك عن المسؤولة المتغيرات
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 التفكيـر  لمعوقـات  التصدي في الفاعلة األفكار بعض تحديد في الدراسة هذهتسهم   قد .4
 مفتوحـة  أسـئلة  توجيـه  خالل من وذلك التربويين، المرشدين هؤالء لدى ياإلبداع

 .المعوقات تلك على التغلب سبل تحديد أجل من أنفسهم، التربويين للمرشدين

 الدراسة محددات 6.1

 :اآلتية المحددات على الدراسة هذه تقتصر

  .الخليل محافظة مدارس في الدراسة هذه نفذت :مكاني محدد

 ).م2014 / 2013 (الدراسي العام من األول الفصل طبقت هذه الدراسة خالل: زماني محدد

 الخليـل  فظةمحا في التربويين المرشدين من طبقية عينة علىاقتصرت الدراسة   : بشري محدد
 .والخاصة الحكومية والمدارس الغوث، وكالة مدراس في العاملين من

 .الدراسة هذه في الواردة والمصطلحات المفاهيم: مفاهيمي محدد

التي  ستبانةاإل عن عبارة وهي ،استخدامها  تم التي األداة  تتحدد نتائج الدراسة  :إجرائـي  محدد
 ثـم  الغربيـة،  الـضفة  في الجامعات أساتذة من عدد استشارة بعد طورت الغراض الدراسة  

  .ومجتمعها الدراسة هذه طبيعة مع لتتناسب للتحكيم ستبانةاال إخضاع
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 :الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري اإلطار

  

  .النظري اإلطار 1.2

  السابقة الدراسات 2.2
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  الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 وقاتالمع ثم، رعايته وكيفية ومفهومه باإلبداع يتعلق نظرياً إطاراً الفصل هذه في ةالباحث تناولت

 العربيـة  الـسابقة  الدراسـات  من عددا الفصل هذا ويتناول كما ،اإلبداع تنمية أمام تقف التي
 .ياإلبداع التفكير  معيقاتتناولت التي واألجنبية

 النظري  اإلطار 1.2

  ياإلبداعالتفكير  1.1.2

رات كثيرة متداخلة،   ة ومتعددة الجوانب واألبعاد، بحيث تؤثر في نجاحه متغي        التعليم عملية معقد  
 يتعلم اإلنسان نلتفكير الذي يستخدمه الفرد، حيث إ     برز تلك المتغيرات أسلوب ا    وقد يكون من أ   

 وجـود  علـى  تـدل  المشكالت في التبصر على فالقدرة التفكير، طريق عن يتعلمه ما معظم
 تـدريب  أهميـة  جـاءت  هنـا  ومن ما، مشكلة بحل يرتبط دوما فكيروالت التفكيرية، العمليات
 المجتمعـات  تطـور  كفـاءة، ومـع    أكثر بصورة وطرقه التفكير على المدارس في الطالب

 هـذا  لمواكبـة  التفكيـر  أساليب في تطور من البد كان المجتمع هذا في الحاصلة والتغيرات
  .ومتطور ديدج لكل بحاجة اليوم العالم نوأ خاصة الحاصل، التطور

 وهـو  األنـواع  هذه أحد ياإلبداع التفكير ويعد مختلفة وتصنيفات عدة أنواع اإلنساني وللتفكير

 الـذي  وهو متعددة اتجاهات في بحرية واالنطالق بالبحث يتميز تغييري عقلي عن نشاط عبارة

  ).2004رضوان،  ( والجدةاإلبداعب يتصف نشاط كل يميز

 مجال في التقدم استمرارية على ويعمل يدعم بخاصة العلمي كيروالتف بعامة التفكير نإ وحيث
 أصـبح  أن محـصلته  فكانـت  العالميـة،  طابع الحاضر الوقت في ويتخذ والتكنولوجيا العلوم

 بـشكل  يـة اإلبداع واالتجاهات ياإلبداع التفكير وتنمية عام بشكل العلمي بالتحصيل االهتمام
 في التطور والتقدم  وهذا ).1999 المفرجي،( علميةال التربية في األساسية األهداف من خاص
  .اإلبداع على القدرة خالل من إال يأتي ال والتكنولوجيا العلوم مجال
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 العديد جهود ثمرة هو اليوم العالم يشهده الذي والحضاري والتكنولوجي العلمي التقدم كان ولما
 يـة اإلبداع الطاقـات  من زيدالم بتفجير مرهون التقدم هذا استمرار ضمان فإن المبدعين، من
 حياتية مشكالت التقدم هذا عن يتمخض ألنه البشرية، المجتمعات أفراد لدى الكامنة يةاإلبداعو

  ).2006 عمرو، (عليها للتغلب إبداعية لحلول تحتاج

  :ياإلبداعمفهوم التفكير والتفكير  1.1.1.2

ذاتهـا   حد في تفكير كلمة أن إال، ياإلنسان للتفكير واضح تعريف تقديم الباحثين من العديد حاول
ه في واقـع  فإنكذلك . وشرحها تعريفها عن نعجز ولكن نفهمها التي الغامضة المفاهيم من تعتبر

، وقد عرفه كثير مـن البـاحثين األجانـب          اإلبداعاألمر ال يوجد تعريف محدد جامع لمفهوم        
قي في اإلطار العـام لمفهـوم        بتعريفات مختلفة ومتباينة، غير أنها تلت      سواءوالعرب على حد    

 على أنـه عمليـة عقليـة، أو إنتـاج           اإلبداع، وهذا االختالف جعل البعض ينظر إلى        اإلبداع
  . ملموس، ومنهم من يعده مظهرا من مظاهر الشخصية مرتبط بالبيئة

التفكير بأنه عملية ذهنية، وهي نوع من الحوار الداخلي المـستمر           ) 2007 (رف جبر عبداية  
 ترافق القيام بعمل أو مشاهدة منظر أو االستماع لرأي، وقد يكون التفكيـر نـشاطا                مع الذات 

  .ذهنيا بسيطا وقد يكون أمراً بالغ التعقيد

أن التفكير هو إعادة    ) 2000(إليه في عبد الغفار وآخرين      المشار  ) 1986(في حين يبين عامر     
وفي ضوء هذا التعريف نجـد      . تنظيم ما يعرفه الفرد في أشكال جديدة، لم تكن معروفة سابقاً          

  .أن الخبرة السابقة تحتل مكانة كبيرة في عملية التفكير

والتفكير هو كل نشاط عقلي أدواته الرموز، يستعيض عن األشـياء واألشـخاص والمواقـف               
  ).1970راجح،  (واألحداث برموزها بدال من معالجتها معالجة فعلية واقعية

ق هدفه الوصول   وك معرفي أو كالم ضمير شبه منطو      والتفكير هو نشاط ذهني غرضي أو سل      
الحفنـي،  ( رأي في موضـوع معـين     لة أو مشكلة أو أن يكون للشخص      إلى قرار أو حل مسأ    

1995.(  
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 للمعلومات لالستجابة معرفية عقلية عملية"  بأنه),Solso 131988 :( سولسو عرفه كما
  ."المشكالت األحكام وحل وإصدار والتعليل التخيل تشمل معالجات معقدة بعد الجديدة

  
 عادة األسلوب مشكلة، وهذا إزاء النشاط الذي يمارسه الفرد حينما يكون أسلوبوالتفكير هو 

 مشكلة بين إزاء نميز في الطرق التي يعمل بها العقل حينما يكون أنيكون داخليا، ونستطيع 
حد أ من يبدأ أنل  الذي يحاويء الجزئي، البطلتحسسيا تتمثل في الطريق األولىطريقتين 
دراك العالقة بين الجزء إة فخطوة، والثاني هو الذي يتصف ب المشكلة ثم يسير خطوأطراف

 صياغة إعادةوالكل الذي يوجد فيه، وهو الذي يحل المشكلة الموجودة مجال الفرد عن طريق 
  ).1961صالح، ( المجال في كل جديد

  
م من اعتراف   انه على الرغ  ) 1998(اتي  ي فقد بين نشو   اإلبداعر  أما بخصوص موضوع التفكي   

 نوع من أنواع النشاط العقلي للفرد، إال أنهم اختلفوا فـي طـرق           اإلبداعن  العلماء والباحثين بأ  
 كعملية، ذات مراحل متعددة تبدأ عموما باإلحـساس         اإلبداعمعالجته وتحديده، فمنهم من تناول      

ي الـذي   اإلبـداع ي أو   اإلبداع بالناتج   داعاإلبالحل، ومنهم من حدد     " بإشراق"بالمشكلة وتنتهي   
يتصف بالجدة والندرة وعدم الشيوع والقيمة االجتماعية، وهناك عدد من العلماء الذين تناولوا             

  . من خالل العوامل العقلية التي تتدخل في تكوينهاإلبداع

 وفالن أه،وبد أنشأه: وابتدعه بدعاً يبدعه الشيء بدع": لغة اإلبداع) 1993(ويعرف ابن منظور 

   ."مثال على ال اخترعته :الشيء وأبدعت فيه، أحد يسبقه أي لم األمر هذا في بدع

 هو نشاط عقلي يستخدم الرموز لخلق شيء جديد أصيل، أو إيجاد شيء جديد، أو حل                اإلبداعو
جديد لمشكلة، أو طريقة جديدة للتعبير الفني، وقد تكون المشكلة علمية أو اجتماعية أو مجـرد                

  ).1970راجح،  (ة شخصية مما يعرض للفرد في حياته اليوميةمشكل

سـاليب   معناه اإلتيان بفكرة أو عمل جديد أو حل مشكلة بأسـلوب يختلـف عـن األ                اإلبداعو
لة حسابية بطريقة تختلف عن الطريقة المعتادة بأسلوب جديد، به          المألوفة، ومثال ذلك حل مسأ    
ة الدهشة أو االستغراب التـي تعقبـه تـساؤالت          ي بإثار اإلبداعأفكار جديدة، ويتصف العمل     

  ).1992األغا وعبد المنعم، ( ومحاوالت للتفاعل مع الموقف الجديد والذي يبدو غريبا
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 – الجديـد  واإلنتاج جديد، شيء ميالد أو خلق عملية ": بأنه  اإلبداع )1972 (المليجي ويعرف

 .ابتكار يوجد ال والحداثة الة،األص فبدون أصيالً يكون أن يجب – أو فكرة كان اختراعاً

ستراتجيات ذهنية معرفية، يستخدمها الفـرد فـي        ي هي عمليات أو ا    اإلبداع التفكير   ومهارات
السمير وجـرادات وحوامـده،     ( ية، للوصول إلى أداء إبداعي جديد ومختلف      اإلبداعالمواقف  

2007.(  

ي بأنه يتمثل فـي     اإلبداعالتفكير  ) 2006(المشار إليه في عمرو     ) 1981(وقد عرف خير اهللا     
 يتميز بأكبر قدر من الطالقـة الفكريـة، والمرونـة التلقائيـة،             قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجاً    

  .واألصالة والتداعيات البعيدة وذلك كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير

 ي هو عملية ردة فعل لوجود مثير في موقف أدى         اإلبداع فيبين أن التفكير     ،)2000(أما العلي   
إلى استجابة فعلية أو نفس حركية تلقائية، أو تكيفية، بحيث تشمل إنتاج فكرة، أو حل لمـشكلة                 
محددة، أو نشاط سلوكي يتميز باألصالة والطالقة والمرونة، وذلك من خالل سـد الثغـرات               
وإدراك وتجميع العناصر والمحاور المختلفة القريبة أو البعيدة  للمواقف أو المـشكلة المـراد               

، في توليفة وتركيبة جديدة يصل الفرد من خاللهـا إلـى التحقيـق واختبـار تخميناتـه                  حلها
 أيـضاً  يتضمن وذلك. وفروضه، ومن ثم الوصول إلى النتيجة الحتمية لمقابلة مواجهة المثير

  .جديدة ارتباطات في القديمة األفكار إنتاج

  :  منها،ياإلبداععدة تعريفات للتفكير ) 10: 2006( هذا وقد عرضت العودة

 عملية تبدأ عـادة بـشعور       اإلبداع على أساس البيئة المبدعة حيث أوضحت أن         اإلبداع :أوالً
الفرد بحاجة يريد إشباعها، تولد لديه قوة كامنة هي الدافع، يقوى إذا توفرت حوافز خارجيـة                 

  .وظروف بيئية مناسبة ويتحول إلى سلوك فعال يشبع حاجة الفرد وقد يفيد المجتمع 

 على أساس  سمات الشخصية، وقد عرضت العجمي تعريف سمبـسون            اإلبداع تعريف   :ياًثان
)Simpson (   الفرد في قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكير          بأنه المبادأة التي يبدبها 

  .وإتباع نمط جديد من التفكير
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فرد على تجنـب    بأنه قدرة ال  )  Brooks( تعريفه على أساس النواتج فقد عرفه بروكس         :ثالثاً
الروتين العادي والطرق التقليدية في التفكير مع إنتاج أصيل وجديد أو غير شائع يمكن تنفيذه                

  . أو تحقيقه 

ئص مجموعة مـن الخـصا    ) 2002(ة، يستنتج الهنداوي والزغول     ومن خالل التعاريف السابق   
  :ي تتمثل فيما يأت،ياإلبداعللتفكير 

، حيث ينظر إليه الفرد على انه قدرة أو عملية أو            ظاهرة متعددة الوجوه   اإلبداعيعكس   .1
 .إنتاج

 .ي باألصالة والمرونة والطالقة والتحرراإلبداعيمتاز التفكير  .2

ي عن نفسه في صورة إنتاج جديد يمتاز بالتنوع والقابلية للتحقق،           اإلبداعيعبر التفكير    .3
  .وبالفائدة والقبول االجتماعي

 يمكن إذ دراسته، طرق تعدد إلى يعزى وهذا واسع، بشكل اعاإلبد تعاريف تعدد ومما تقدم يالحظ

 هـذا  شـيوع  بسبب  وكذلك،مبدع شخص أو إبداعية عملية أو إبداعي إنتاج أنه على إليه النظر

ويمكن استخالص تعريف . مختلفة وتخصصات ثقافات ذوي أفراد من استخدامه المفهوم وكثرة
 جديد عمل عنها ينتج ي عمليةاإلبداعالتفكير خاص من خالل التعاريف السابقة وذلك باعتبار 

  .مفيد وصالح لخدمة المجتمع وتطوره ورقيه أنه على تقبله أو ما جماعة يرضي

   أنواع التفكير2.1.1.2

 مختلفة من التفكير قد يكـون مـن أهمهـا التفكيـر             اًأن هناك أنواع  ) 30: 2008(يبين مجيد   
ي، والحدسـي،   اإلبـداع ، والتوفيقي، والناقـد، و    العلمي، والتفكير الخرافي، والتفكير التسلطي    

والتباعدي، والتقاربي، والطبيعـي، والرياضـي، والمحـسوس، والمجـرد، واالسـتقرائي،            
واالستنباطي، واالستبصاري، والتأملي، والتفكير المعرفـي، والتفكيـر مـا وراء المعرفـي،             

ـ         ات، والتفكيـر التركيبـي،     والتفكير فوق المعرفي، والتفكير الحاذق، وتفكير معالجة المعلوم
  . والتفكير المثالي، والعملي، والتحليلي، والواقعي
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 مـن  أنـواع  خمـسة  وجود على تتفق المختصة المراجع أن أغلب) 2011(ويؤكد أبو مهادي 

المـشكلة،   الناقد، وحل ي، والتفكيراإلبداع التفكير: (المركب وهي التفكير تحت تندرج التفكير،
  ).المعرفي فوق يرالقرار، والتفك واتخاذ

 الـداخلي  الحوار من نوع وهي نشطة، ذهنية عمليه عن عبارة هو: ياإلبداعالتفكير   .1
 يكـون  وقد لرأي االستماع أو منظر مشاهدة أو بعمل القيام ترافق الذات مع المستمر
 ).2007 جبر، (التعقيد بالغ يكون وقد بسيطا ذهنيا نشاطا التفكير

 علـى  استحواذا المركب التفكير أشكال أكثر من الناقد فكيرالت كان ربما: التفكير الناقد .2

 وصف في الكثيرين قبل من بكتاباتهم عرفوا الذين التربويين الباحثين، والمفكرين اهتمام

 عديـدة  معـان  على للداللة التعبير يستخدم الواقع عالم ومهاراته، وفي التفكير عمليات

 التفكيـر  التحليلـي،  التفكير شيء، كل في واألخطاء، الشك العيوب عن الكشف : أهمها

 التحيـز  أوجه على والتعرف العليا المستقل، التفكير مهارات كل المشكلة،  حل التأملي،

 ). 2011أبو مهادي، (االتساق وعدم والتناقض

 إشباع أو مشكلة مواجهة أو تساؤل  حل المشكالت اإلجابة عن  يتضمن:حل المشكالت .3

 على اإلجابة عن البحث فرصة، ويعتمد يقدم أو عقبة وأ تحديا يتضمن موقف في حاجة

 الفرد فـي   يواجهها التي التحديات أن كما ، السابقة معلوماته خبرة الفرد الشخصية أو
ا  الفرص، على الشيء نفس وينسحب – ومألوفة واضحة تكون ما غالبا اليومية الحياة  آم

 عنـه  ينـتج  ياإلبداع التفكير ق،وثي ارتباط بينهما ياإلبداع والتفكير المشكالت حلأن 

 عناصـر  فيه المشكالت حل – جديدة استجابات عنه ينتج المشكالت وحل نتائج جديدة

 ليس اإلبداع ولكن تغيير، من يحدثه وما الحل وجدة المشكلة جدة تتفاوت بتفاوت إبداعية

 حـل  فـي  ال تتـوافر  قـد  المنـتج  فـي  بمحكـات  يلتزم اإلبداعمشكالت ف حل فقط

 ).2008العبادي، (المشكالت

عملية حل المشكالت، وفي الواقع     ترتبط عملية اتخاذ القرار بشكل وثيق ب      : اتخاذ القرار  .4
 تبنيه، فالقرارات تتطلب عادة ممن يتخذها أن        أحياناً التمييز بين العمليتين يصعب      فإن

يختار أو يخترع البديل األنسب من بين متنافسين أو من بين عـدة أبـدال متنافـسة                 
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رة له، وينبغي أن يتخذ القرار األنسب في ضوء معايير محددة يـضعها الفـرد               متواف
 ). 1988، وآخرونمارزانو  (لنفسه، ويعد اختيار البديل األفضل هو القرار المتخذ

يفتها التخطـيط والمراقبـة   عبارة عن عمليات تحكم عليا، وظ: المعرفي فوق التفكير .5
الموضوع، وهو قـدرة علـى التفكيـر فـي          والتقييم ألداء الفرد في حل المشكلة، أو        

 على وعـي    مجريات التفكير أو حوله، وهو أعلى مستويات النشاط العقلي الذي يبقى          
 ).2008مجيد، (الفرد لذاته 

  ياإلبداع  مكونات التفكير 3.1.1.2

ي وتؤثر فيه إلى حد كبير، حيث صنف        اإلبداعهناك عوامل متشابكة تكون القدرة على التفكير        
الطالقة، وتطوير التفسيرات، والقدرة علـى   :ية إلىاإلبداعالقدرات ) Davis, 1996 (سديفي

التنبؤ بالنتائج، واإلسهاب، والحساسية تجاه المشكالت، والتفكير المنطقي، والمرونة، والقـدرة           
على التعرف على المشكالت، والقدرة على التراجع، واألصالة، والتحليل، والتفكير المقـارن،            

قطـوف،  ( والتحويل، والتقييم، والتركيب والحس، والتخيل، والتصور، والتركيـز       والمجازي،  
2006.(  

أن جيلفرد يعتبر رائد العلماء الذين حاولوا تحديـد القـدرات العقليـة             ) 1998(ويبين نشواتي   
  اإلبداع، ويرى أن )Divergent Thinking( ية في ضوء ما يسميه بالتفكير المنطلقاإلبداع

وينات مؤلفة من عدد من القدرات العقلية البسيطة وتختلـف بـاختالف مجـال              تنظيمات أو تك  
كبر عـدد مـن     ثلة في القدرة على إنتاج أ     ، ومن أهم هذه القدرات الطالقة اللفظية المتم       اإلبداع

كبـر عـدد    الفكرية المتمثلة في سرعة إنتاج أ      معينة، والطالقة    اًالكلمات التي تستوفي شروط   
تنتمي إلى نوع معين من األفكار ترتبط بموقـف معـين، والمرونـة             ممكن من األفكار التي     

التلقائية المتمثلة في القدرة على سرعة إنتاج أفكار تنتمي إلى أنواع مختلفة من األفكار ترتبط                
بمواقف معينة، واألصالة المتمثلة في سرعة إنتاج أفكار تستوفي شروطاً معينة فـي موقـف               

جهة اإلحصائية، والحساسية بالمشكالت والمتمثلة فـي القـدرة         معين كالجدة  أو الندرة من الو      
  .على معرفة مواطن الضعف أو النقص أو الفجوات في الموقف المثير
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إلى أن األدبيات المتعلقـة بـالتفكير       ) 2006(المشار إليه في العودة     ) 1999(كما يبين زيتون    
وعة من القدرات العقلية تحددها     ي يتضمن مجم  اإلبداع والتفكير   اإلبداعي تشير إلى أن     اإلبداع

  : يأتغالبية البحوث بما ي

كبر عدد ممكن مـن األفكـار أو        هي قدرة الفرد على إنتاج أ       ):Fluency(الطالقة   .1
 وتشير خالصة   .اإلجابات في وحدة زمنية محددة فالطالقة تمثل الجانب الكمي لإلبداع         

الطالقة :  هي ،للطالقةإلى وجود أربعة عناصر أو عوامل       ) Gilford(بحوث جيلفرد   
 . اللفظية، والطالقة الفكرية، وطالقة التداعي، والطالقة التعبيرية

 أو األفكـار  أو المترادفـات  أو بـدال األ مـن  كبير عدد توليد القدرة على أيضاً والطالقة تعني

 ).2004رضوان، ( توليدها في والسهولة والسرعة معين، االستجابة لمثير عند االستعماالت

هي القدرة على  تنويع واختالف األفكار التي يـأتي بهـا             ):Flexibility(نة  المرو .2
عـدم  ( الفرد، أي درجة السهولة التي يغير بها الفرد موقفاً ما وجهة نظر عقلية معينة             

 بطـرق  والتفكير المختلفة الطرق اتخاذ على المقدرة وهي). 2011قطوف،  ()التصلب

 مختلفـة،  أبعـاد  من للمشكلة والنظر لعادي،ا التصنيف عن مختلف بتصنيف أو مختلفة

 التعصب وعدم معينة، نظر وجهة أو موقفًا الشخص بها يغير التي السهولة درجة وهي

 ). 2004العساف،  (ذاتها بحد ألفكار

هي القدرة على اإلتيان باألفكار الجديدة والنادرة والمفيـدة         ): Originality(األصالة   .3
ي، ويمكن قياسها عـن طريـق       اإلبداع التفكير   غير المكررة وهي عنصر أساس في     

احتساب كمية من االستجابات غير الشائعة وغير المألوفة والتـي تعتبـر مـع ذلـك                
استجابة مقبولة ألسئلة أو بنود االختبار مثل الميل لإلدالء بتداعيات لفظية نادرة فـي              

اعيات بعيـدة أو    اختبار لتداعي الكلمات أو االستجابات التي تشير إلى ارتباطات أو تد          
 ).1990الخاليلة واللبابيدي، (بعيدة غير مباشرة بالنسبة لبنود اختبار النتائج ال

 إلى أن العالقة )Feldhusen & Baska & Seeley,  1989(ويشير فيلدسون وباسكا وسيلي 
 هـي  فالطالقـة  ،واضحة تكون أن يجب )الطالقة واألصالة والمرونة  (المهارات الثالث    بين
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 مترابطـة،  جديـدة  خيـارات  إلى النظرة هي والمرونة تقييمها، من دون خوف  ألفكارا إنتاج
 .وتوظيفه التقييم جلي بشكل تستدعي التي وهي التفرد، البحث عن هي واألصالة

من خالل مجموعـة  ) 2004(أوضحت العساف  ):Risk-Taking (المخاطرة قبول .4
 للفشل نفسه تعريض في الفرد شجاعة مدى  تتمثل في المخاطرة  قبولنمن التعاريف بأ

 كما، الخاصة أفكاره عن والدفاع غامضة ظروف تحت والعمل تخمينات وتقديم النقد أو

 في لها، حلول عن والبحث الجديدة واألساليب األفكار تبني في المبادرة زمام أخذ تعني

 يقـوم  يالت األعمال عن الناتجة المخاطر لتحمل قابال الفرد فيه يكون الذي نفسه الوقت

 .ذلك على المترتبة المسئوليات لمواجهة االستعداد ولديه بها،

وتتمثل في القدرة على تحديد ): Sensitivity to Problems(الحساسية للمشكالت  .5
 نقاط الضعف أو القوة في المواقف والقدرة على فتح آفاق جديدة تتعلق بذلك الموقف

ت أو خلل أو نقـاط ضـعف أو         ، والوعي بوجود مشكال   )2002الهنداوي والزغول،   (
فجوات أو نقص، ومالحظة األشياء غير العادية الشاذة في الموقف، واكتشاف الخلـل             

 إضافة المعرفة الجديدة وإدخال     أجلهو الخطوة األولى في عملية البحث والتفكير من         
  ).2001قطامي،(لتحسينات والتعديالت ا

  يةاإلبداع معالم العملية 4.1.1.2

ي مقتبـسة   اإلبداعأن هناك خمسة معالم أساسية للتفكير       ) 67: 1988(وآخرين  يبين مارزانو   
  :على النحو اآلتيو ،ريةمن العديد من األسس النظ

 يحتاج لعمل شاق أو     اإلبداعن  حيث إ : ع الرغبة الشديدة واإلعداد    بالتوافق م  اإلبداعيتم   .1
  .تفكير مسبق، والتمسك بقضية ما بطريقة محددة ومركزة ومطولة

هذه الفكرة مركزية بالنسبة    :  أن يعمل الفرد نهاية طاقته ال من وسطها        اإلبداعلزم  يست .2
ن يقفـون   جهد جانبا وجد أن األفراد المبـدعي      ية، وإذا وضع الوقت وال    اإلبداعللعملية  

 وذلـك   ،جاهزين للمخاطرة في سعيهم لمتابعة أهدافهم، ويرفضون البدائل الواضـحة         
 .عارفهم وقدراتهمألنهم يسعون لدفع وتوسيع حدود م
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حيث انه يكمـن    :  تقويماً داخلياً لمصدر الضبط ليس تقويماً خارجياً له        اإلبداعيتطلب   .3
 التخاذ المجازفات ما يسمى بالمستويات التي يعتمدونها        اإلبداعوراء قدرة الناس على     

 .للتقويم

 . هو األكثر توكيداًاإلبداعهذا الوجه من :  إعادة تشكيل األفكاراإلبداعيتضمن  .4

ر من خالل االبتعاد عن االنهماك العميق لفترة من الـزمن            أن يس  أحياناًيمكن لإلبداع    .5
 .إلتاحة المجال

  ياإلبداع التفكير نمو تيسر التي  العوامل5.1.1.2

 :ييأت ما منها ،ياإلبداع التفكير نمو تيسر التي العوامل أن أهم) 170: 2011(بين الناقة ي

 .المعلومات حفظ على يتفوق أمراً واعتباره ياعاإلبد للتفكير المعلم تشجيع .1

 عـن  البحـث  علـى  تعتمـد  ومهاراته ياإلبداع التفكير تنمي وأساليب طرق استخدام .2
 .المعرفة عن البحث في ومساعد مرشد إلى ملقن من المعلم دور يتحول المعرفة، وهنا

 .إبداعات من يظهر ما وتقدير بالنفس الثقة التالميذ إكساب .3

 .للمشكالت ياإلبداع الحل أساليب استخدام ميذالتال تعليم .4

 .وتكريمها يةاإلبداع المواهب إثابة .5

 .الجماعة أمام حرية الفكر مع للتكيف التالميذ إعداد .6

  يةاإلبداع مراحل العملية 6.1.1.2

عنيـه تعبيـر العمليـة      نه على الرغم من تنوع  االتجاهات حول ما ي         أ) 2004(ن  او جر يبين
، خـر آل المراحل تختلف من باحث أوالعملية بداللة مجموعة من الخطوات   هذه   فإنية،  اإلبداع

عام ) Wallasd & Marksbery, Theory(وتعتبر النظرية التي قدمها واألس ومار كسبري 
وتعتبر نظريـة واألس    . اإلبداع التربوي حول    األدب في    التحليالت شيوعاً  أكثرمن  ) 1926(
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 من الـضوء علـى      ية وألقت مزيداً  اإلبداعاولت العملية   التي ظهرت من أقدم النظريات التي تن      
  : خمس مراحلإلىية اإلبداع وبموجب هذا التحليل تنقسم العملية ،مكوناتها وكيفية تطورها

 يتفق العلمـاء علـى أن هـذه         ):Preparation(مرحلة اإلعداد أو التحضير      .1
يـد  المرحلة ضرورية، ذلك أن أي عمل إبداعي يحتاج إلى إعداد وتحـضير ج            

، أما اإلعداد العام فهـو يتعلـق         وخاصاً لفترة طويلة، وهذا اإلعداد يكون عاماً     
ي كالهندسة مـثال،    اإلبداعباالختصاص العام في الفرع العلمي المرتبط بالعمل        

بينما اإلعداد الخاص فهو يرتبط بالمشكلة موضوع البحث مباشرة والتي يحددها           
ي هذه المرحلة جمـع المعلومـات       الباحث، ويحاول البحث عن حل لها، ويتم ف       

عبـد   (والقيام بمحاوالت تمهيدية لحل المشكلة بعد استقصائها من جميع جوانبها         
 ).2000الغفار وآخرين، 

 مرحلـة تريـث      ):Incubation)( الحضانة أو االختمار  (مرحلة االحتضان    .2
ل فتـرة   ، غير أنها ليست فترة خمود ب       جدياً وانتظار، ال ينتبه فيها المبدع انتباهاً     

كمون، فيها يتحرر العقل من كثير من الشوائب والمـواد التـي ال صـلة لهـا         
بالمشكلة، وفيها تطفو الفكرة بين آن وآخر على سطح الشعور، ويشعر المبـدع             

 ) . 1970راجح، (بأنه يتقدم نحو غايته شعوراً غامضاً 

المثابرة ال بد من توافر مستوى رفيع من اإلصرار و        : مرحلة اإلصرار والمثابرة   .3
خالل وبعد انقضاء مرحلة اختزان الفكرة، وبعدها، فقد أمضى اينشتاين أربعـة            

 األول في بحثه عن النظرية النسبية الذي نشره         اً وهو يطور إختراعة   عشر عام 
، )1922(، وقبل أن يصبح نجما عالميا وينال جائزة نوبـل عـام             )1905(عام  

يزيائيين المعاصرين له الذين    كان عليه أن يخوض مواجهات جادة مع أشهر الف        
عارضوا نظريته، وال سيما في السنوات األولى التي أعقبت نشر ورقته األولى            

لتي عانى منها في شبابه ألدركنا قيمة       اعن النظرية، ولو نظرنا إلى اإلحباطات       
ريتـه النـسبية    اإلصرار والمثابرة في اسـتكمال مـا توصـل إليـه فـي نظ             

 ).2004جروان، (الخاصة
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وفي هذه المرحلة يصل الفـرد إلـى ذروة العمليـة           : ة اإللهام واإلشراق  مرحل .4
هي لحظة استلهام الحـل  . ية حيث يتوصل فجأة إلى الحل الجديد للمشكلة  اإلبداع
 ).2010يوسف، (ية اإلبداعة الشرارة أو لحظ

 وهي المرحلة األخيـرة فـي        ):Verification( مرحلة التحقق والتمحيص   .5
هو يتضمن المادة الخام واألفكار والحلول التي تم التوصـل          ية، ف اإلبداعالعملية  

إليها في مرحلة االستبصار، ويتم إخضاع هذه األفكار والمادة للتحقق فيمـا إذا             
كانت صحيحة حيث يتم في هذه المرحلة اختبار الحل للتأكد من صدق الفكـرة              

ال ويحـدث فيهـا االسـتكم     ). 2000عبد الغفار وآخرين،    ( للموقف   ومالءمتها
 ).1990الخاليلة واللبابيدي،  (والمراجعة

إن هذه المراحل رغم القدرة على التمييز بينها إال أنها متداخلة وتتلخص بأنها مرحلـة تقـويم                 
وال يعني استعراض هذه المراحل بالضرورة      . ونقد وتصفية االستبصار الذي توصل إليه الفرد      

ن التداخل بين هذه المراحـل ممكـن        تيب، إ  يمر بهذه المراحل على التر     أن كل إبداع ال بد أن     
  .قدم إحدى هذه المراحل على غيرهابالضرورة كما هو الحال بالنسبة لت

   ببعض المتغيراتي وعالقتهاإلبداعالتفكير  7.1.1.2

  :  بالذكاءاإلبداععالقة  .1

 يتمتـع  عـادة  المبتكر  فالفرد:اإلبداعو الذكاء بين عالقة هناك أن) 10: 1999(يرى المفرجي 

 الـذكي  الـشخص  أن يكـون  الضروري من ليس ولكنه  -المتوسط  فوق-الذكاء  من بدرجة

  . هذا قد ال يتفق مع آراء الكثير من الكتاب والباحثين الذين أكدوا العكس أن إال،مبتكراً

 والـذكاء   اإلبـداع أن الكثير يظن أن هناك عالقة بين        ) 1992(يث يبين اآلغا وعبد الغفار      ح
التي أظهرت وجـود   )Torrance(شير إلى غير ذلك، خاصة دراسة تورنس ولكن األبحاث ت
، كـذلك دراسـة جيـزل       )0.20( والذكاء ويقـدر بحـوالي       اإلبداع بين   جداً ارتباط منخفضٍ 

على عينة من التالميذ األذكياء، وجد أن من بين التالميـذ  ) Getzels & Jakson(وجاكسون 
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ن مـن بـين ذوي       منخفـضة، وأ   اإلبداعاتهم في   كن درج األذكياء ذوي درجات ذكاء عالية ول     
  . لهم درجات منخفضة في الذكاءاإلبداعالدرجات العالية في 

أن الكثير من علماء الطب النفسي كانوا يظنون أن مـن لديـه ذكـاء               ) 2005(ويبين مصباح   
)IQ( ثر من أك)في األلف من )4(ن هذه النسبة ال توجد سوى في يعد من العباقرة، وأل) 140 
 حتى أتى العالم السويسري      وظل هذا االعتقاد سائداً    .فئة العباقرة : لبشر فقد أطلقوا عليهم اسم    ا
ثبت من خالله أن جوهر العبقرية ال يتوقف         أ من جامعة ستانفورد وأجرى بحثاً    " لويس تيرمان "

على إحراز أعلى الدرجات في االمتحانات الدراسية، أو إحراز نسبة عاليـة فـي اختبـارات                
  .ل الذكاء العقلي بصورة غير عاديةمعام

 فـوق  ذكاء قدرة امتالك نه يمكن القول أنإال أوعلى اختالف آراء العلماء والكتاب والباحثين 

 بالضرورة المرتفع الذكاء ذوي أن يعنى ال هذا لكن ،إبداعية لظهور استجابات ضرورة المتوسط

  . إبداعية ستجاباتا يظهر لديهم أو  اإلبداع عالية من درجة على يكونوا أن

  بالموهبـة، اإلبـداع حول عالقـة   العلماء من الكثير اختلف : بالموهبةاإلبداععالقة  .2

 الذي مبدعاً، والطفل ليس لكنه موهوباً يكون ربما استثنائية قدرات يظهر فالطفل الذي 

 األداء ومستوى موهوب، طفل هو سنه في هم ممن أكثر ويتكلم لفظية متقدمة مهارة لديه

 بمـستوى  تتعلق الموهبة أن يتضح إبداع، لذا على بالضرورة يدل ال المهارة في اليالع
الـبعض   عند استعداداً لإلبداع  تشكل قد ، فهي اإلبداعب تعلقها من أكثر والمهارة األداء
 .)2004أبو ندي،  ( عندهاإلبداع انتفاء يعني ال فرد ما عند وجودها عدم لكن

 البحث بين عالقة وجود إلى العلمية األوساط معظم تشير:  بالبحث العلمياإلبداععالقة  .3

 فـإن  ثم ومن األساس، في عقلية وحالة فكرية قضية اإلبداع أن وهي ،اإلبداعو العلمي

 الفكـر  النطـالق  الـصحية  الظروف هي اإلدارة وديمقراطية المعلومات ونشر التعليم

ـ  تراكمية عملية والتطوير اإلبداع عملية إن  .ياإلبداع  مـالي  اسـتثمار  إلـى  اجوتحت

 عمليـات  إحداث إلمكان أساسي هو البحوث أعمال في االستثمار فإن ثم ومن وبشري،

 ).2004العساف،  (معنى ذات إبداعية
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يرتبط التفوق التحصيلي باالستعداد الذهني للـتعلم       :  بالتفوق التحصيلي  اإلبداععالقة   .4
اجات التحصيل تـرتبط بـالجهود       نت فإنلم في المواقف التعليمية، لذلك      وما يبذله المتع  

التي يبذلها المتعلم، والجهود الذهنية مرتبطة بعوامل االستعداد والتجهيزات الوراثيـة،           
جامعـة القـدس     (والخبرات البيئية التي يتفاعل معها الفرد في المواقف التي يوجهها         

مبدع قد   المتفوق تحصيلياً يمكن أن يكون مبدعاً، ولكن ال        فإنلذلك  ). 1995المفتوحة،  
 يحدد في مجال المواضـيع الدراسـية        اإلبداعال يكون متفوقا تحصيلياً، ولكن إذا كان        

 يتطلب درجة متوسطة من التحصيل على األقل، لذلك         اإلبداع فإنالتي تقدمها المدرسة    
 الدرجة المتوسطة من التحصيل تعد متطلبا أساسيا لإلبداع في المواضيع الدراسية            فإن

 .المدرسية

ي اإلبـداع يمكن توضيح العالقة بين التفكيـر       : ي بالتفكير الناقد  اإلبداعالتفكير  عالقة   .5
 بأنه قدرة تتطلب من الفرد ممارسـة عمليـات ذهنيـة        اإلبداعوالتفكير الناقد بتعريف    

تباعديه تتضمن األصالة والمرونة والطالقة للوصول إلى أفكار أو حلول أو أداءات لم             
 سـواء ير الناقد فيعرف بأنه تقييم الدقة في الموضـوع      أما التفك  .تكن موجودة من قبل   

والتفكير الناقد يـشترك مـع التفكيـر         .كان الموضوع عمالً، أو قطعة فنية أو مهارة       
, ي من حيث العمليات الذهنية التي يتطلبها وهي عمليات التطبيـق، والتحليـل            اإلبداع

ق عمليات عقلية عليـا      وف والتركيب، والتقويم وهي العمليات التي تجعل التعلم متقدما       
  ).1999زيتون، (

أن التفكير الناقد هو تفكير استداللي تأملي قد يكون منتجـاً أو غيـر              ) 2001(كما يبين سالم    
ي فهو تفكير استداللي منتج وغيـر تقييمـي،         اإلبداعمنتج، تقييمي أو غير تقييمي، أما التفكير        

 ٍني والناقـد فـي آ     اإلبداععي التفكير   شمل نو وقد يكون تأملياً أو غير تأملي، والتفكير الجيد ي        
  .واحد

  اإلبداع العوامل المؤثرة في 8.1.1.2
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ي تفكير متعدد الجوانب وتختلف باختالف العوامـل المـؤثرة فـي نمـوه              اإلبداعإن التفكير   
ي وهذه  اإلبداع تحديد عدد من العوامل لدراسة تأثيرها على التفكير           للباحثة وتطويره وقد أمكن  

  .تندرج بوجه عام تحت عناوين الوراثة والبيئةالعوامل 

أن الحدود العامة لإلبداع تتحدد بالوراثة وفي نفس الوقت تقوم البيئة باستغالل            ) نرثون(ويبين  
 يولد فطريا مع اإلنسان ولكن يحتـاج        اإلبداع، بينما بين علماء النفس المعرفي أن        اإلبداعهذا  

ن بياجيه أن كال من اإلمكانيات الوراثية والبيئيـة         لخبرات ومثيرات بيئية صحيحة، في حين بي      
  ).1999شعبان وتيم، (مؤثرة في اآلخر مهمتان لإلبداع وتعتبر كل واحدة منهما 

 وذلـك  االبتدائية المراحل قبل بها يبدأ أن تقتضي الطلبة لدى التفكير عملية مراحل تطوير إن
 متسلـسل،  بـشكل  لـديهم  ياإلبداع رالتفكي تعلم تغنى منظمة بأنشطة الطلبة تزويد خالل من

 الطفـل  تعامل من أوال تبدأ التي واالجتماعي اإلدراكي التواصل بمهارات لتزويدهم باإلضافة
  ). Hong, 2006( به المحيطين باألفراد

   الوراثة-أوال

الذي يفترض أن أية ظاهرة إنسانية يمكـن أن تتـوزع طبيعيـا             ) جوس(باإلشارة إلى نظرية    
لظـروف   في ظـل ا    اإلبداع األفراد العاديين يكونون متوسطي      فإنبداع لذلك   واألمر نفسه لإل  

فالوراثة تـزود الفـرد      ، يتوزع مثل الذكاء توزعا طبيعيا     اإلبداعن  إ:العادية، لذلك يمكن القول   
باإلمكانات التي تتيح له وفق مجاالت أو أطر أو خبرات وأنها يمكن أن تكون كامنة وال تظهر                 

علـى   فرد مبدع بطبيعته ولديـه القـدرة         كلَّ إنل بيئية،وبذلك أمكن القول     عوامإذا لم تحثها    
ي موزعة مثل أي ظاهرة توزعا طبيعيـا ،إذا لـم           اإلبداعن ظاهرة قدرات التفكير     ، وإ اإلبداع

  ).2006عمرو، (وق أو تحد بفعل مؤثر تع

  : البيئة-ثانيا

، ويقال في كثير من الحـاالت       يةعاإلبداإن البيئة تعتبر أحد العناصر المحددة لظهور األعمال         
ن اإلنسان ابن بيئته ومجتمعه،أي أن إبداع الفرد هو أحد مترتبات تفاعله مع بيئته ومجتمعـه                إ
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ي لـدى   اإلبداع والعمل   اإلبداعلذلك يفترض أن البيئة وتعدد عناصرها وغناها يثري عناصر          
  . أبنائها

ينبغي أن تبدأ مـن اإلطـار الثقـافي         ي وفهمه،   اإلبداع الصحيحة لدراسة السلوك     ةوأن الوجه 
ية في األسـرة وعالقتـه   اإلبداعمناخ (دراسة بعنوان ) 1990الكناني، (لذلك فقد بدأ .للمجتمع

وتحـت عنـوان المنـاخ النفـسي        ). ببعض الخصائص االجتماعية والشخصية لدى أعضائها     
 المجال االجتماعي   واالجتماعي للفرد داخل األسرة أكد أن نقطة البداية في الدراسة هي دراسة           

 عليها الطفل   د وقيم وآراء واتجاهات سائدة ينشأ     واإلطار الثقافي بما يوجد فيه من عادات وتقالي       
 ).1990الكناني، (دته ويتفاعل معهامنذ وال

 بخصائصها المتميزة إلى حد كبير بالمحيط والبيئة التي يعيش فيهـا            اإلبداعحيث تتأثر عملية    
التقاليد والقيم والمعتقدات وكل ما يتصل بالتراث الثقـافي للمجتمـع،           الفرد، فتتأثر بالعادات و   

وتختلف المجتمعات في بنائها وثقافتها ومعتقداتها عن بعضها بعضاً، فهناك المجتمعات التـي             
 تٌتشجع االستقاللية واالعتماد على الذات وتشجع روح التطور والتقدم، في حين تؤكد مجتمعا            

  )2004جروان،  (لى كبت قدرات اإلنسانية وتعمل على تقييدها على التبعية وتعمد إأخرى

الكثير من الباحثين يعتقد أن األثر الكبير على الذكاء يكمن في البيئـة، أي               فإنومجمل القول   
، بدليل أن هناك العديد من األطفال       اإلبداع على    كبيراً اًثربية، وهناك من يعتقد أن للوراثة أ      التر

 كان للوراثة أو للبيئة تأثير على       سواءتي يبدع فيها آباؤهم وأمهاتهم، و     يبدعون في المجاالت ال   
، أو ليطور إبداعاته،     ما يهمنا هو ما نستطيع أن نوفره للشخص لكي يصبح مبدعاً           فإن،  اإلبداع

 ورث الفرد ذلـك     سواءي يحتاج إلى بيئة مشجعة ومحفزة،       اإلبداعومما ال شك فيه أن التفكير       
ي من بيئة ثرية تشحن قدراته وترتفـع  اإلبداعد له لكي يستمر ويطور تفكيره أم لم يرثه، وال ب   
  ).2008مجيد،  (بها إلى األعلى

  ي اإلبداع النظريات التي تفسر التفكير 9.1.1.2

  نظرية التحليل النفسي : أوالً



28 

 

 )دفاعية كحيلة (الفرد حياة بداية في نفسي صراع نتيجة ينشأ اإلبداع أن Freud" فرويد "يرى
 عـن  المبـدع  يبتعد اإلبداع وفي.  عنها التعبير المجتمع يقبل ال التي الليبيدية الطاقة لمواجهة
 عندما المبدع بدأه الذي اإليهامي للعب اًاستمرار اإلبداع ويكون وهمية، حياة في ليعيش الواقع
 وعةمجم مع خرىاأل السلوكيات من وغيره اإلبداع) Freud( فرويد وربط صغيراً، طفالً كان

 تلـك  فـإن  رغباته، عن بحرية يعبر أن الفرد يستطع لم فإذا.  الالشعور يحركها التي الدوافع
 اًصـحي  شكالً يمثل له طبقاً اإلبداعف. تعويضها يتم أو ،أخرى بطرق تنطلق أن يجب الرغبات

 إشباعها يتم لم التي الالشعورية الدوافع باستخدام وذلك ،Sublimation التعويض أشكال من
  ).2003المشرفي،  (إنتاجية أهداف في

ن الحضارة نفسها تعتمد على إبدال الطاقة الغريزية ونقلها من موضوع إلـى آخـر،                حيث إ 
وحين يؤدي اإلبدال إلى شيء يخدم الحضارة ويساعد على تقدمها فهو إعالء كما يحدث حين               

ء الغريـزة خاصـية     تتحول النزعات الغريزية إلى أنشطة الفن واألدب والعمارة، كما أن إعال          
بارزة للتطور الثقافي، وهذا الذي يجعل في اإلمكان أن تؤدي العمليات العقلية العليا واألنشطة              

  ).1986جابر، (ا في الحياة المتحضرة العلمية والفنية واإليديولوجية دورا هام

   النظرية الجشطالتية: ثانياً

قدرة على اإلدراك الواعي للعالقـات  يؤكد أصحاب هذه النظرية على مفهوم االستبصار، أي ال   
القائمة بين اإلنسان والبيئة واالعتماد على أسلوب حل المشكالت في مواجهة المواقف، ويعـد              

أحد رواد هذه المدرسة ولقد قامت محاولة على يديـه فـي إعـداد     )Wertheimer(فارتيمر 
 جانباً غير مكتمل، وعنـد      ، حيث يرى أن التفكير المبدع يبدأ عادة بمشكلة تمثل         اإلبداعنظرية  

صياغة المشكلة أو الحل يؤخذ الكل بعين االعتبار، ويعني ذلك تفحص األجزاء مـن اإلطـار                
للكل، ويوجد نوعان من الحلول لهذه المشكلة حلول تأتي بالصدفة أو قائمة على أساس الـتعلم                

  ).2010يوسف،  (يةاإلبداع تتطلب الحدس، وفهم المشكلة، وهي ما أطلق عليه الحلول وأخرى

 علـى  القدرة لديهم جميعاً األفراد النظرية اإلنسانية أن أصحاب يرى :اإلنسانية النظرية: ثالثاً

 يتوقف القدرة هذه تحقيق وأن ،الدرجة في اختالف إال هو ما األفراد بين االختالف وأن ،اإلبداع

 الـضغوط  مـن  خالياً راح المجتمع كان فإن يعيشونه، الذي االجتماعي المناخ على حد إلى أبعد
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 تحقيق هذا وفي وتتحقق، وتتفتح، ستزدهر، ابتكارية طاقات من الفرد لدى  مافإن الكف وعوامل

 الـصحة  مـن  مناسب مستوى إلى وصوله أو لذاته تحقيق يةاإلبداعالفرد  طاقات فتحقيق لذاته

 التيـار  مثلـون وي المذهب، هذا رواد أهم من) وماسلو وروجرز فروم ( السليمة، ويعد النفسية

 قـدرات  وجـود  مجرد من ناتجاً يكون أن يمكن ال ياإلبداع أن التفكير على يؤكد الذي التفاعلي

 من النسبي وتفرده جدته يكتسب اإلنتاج هذا إن فريد، بل إنتاج ظهور إلى تؤدي الفرد لدى معينة

 أو صـراعاً  المنبهـات  كانت سواءالمختلفة،  البيئة ومنبهات الفرد بين التعامل وهذا العالقة تلك

  ).2004رضوان، ( الخارجي الواقع مواد أو آخرين أفراداً أو توتراً

ي ذي  اإلبـداع يـؤدي إلـى اإلنتـاج       : األول: اإلبداعويؤكد اإلنسانيون أن هناك نوعين من       
يرتبط : المواصفات المتعارف عليها وهو يعتمد على الموهبة والعمل الجاد المتواصل، والثاني          

 كأسلوب لتحقيق الذات أو بمعنى آخر وصول الفرد إلى مستوى مناسـب             اإلبداعهو  باإلنتاج و 
  ).1995جامعة القدس المفتوحة، (املة من اإلنسانية الك

 لـدى  ميـل  عـن  يصدر اإلبداع أن )روجرز( وخاصة اإلنساني المذهب هذا أصحاب ويضيف

 الفـرد  أن له أثبتت النفسي جالعال في خبرته أن ويذكر. إمكاناته ويستغل ذاته لكي يحقق اإلنسان

البنـاء، إال   النوع من إبداعه ويكون إبداعياً عندئذ يصبح سلوكه فإن  خبرته كل أمام يتفتح عندما
 يدل على أنه أساس على اإلبداع مفهوم مع يتعاملوا لم أصحابه أن المذهب هذا ما يعاب علىأن 

 ووجدوا كبير حد إلي رومانسية نظرة إليه نظروا وإنما معين، ناتج إلى تؤدي معينة عقلية عملية

 اإلنـسان،  بحيـاة  اهتمامـاً  أكثـر  ألنهم الفرد، إلنسانية تحقيق فيه يكون تحققت إن فيه معاني

 ومـا  ، يـة اإلبداع بالعملية اهتمامهم من المناسبة اإلنسانية الحياة به إلى تؤدي التي وبالظروف

  ).2004رضوان، ( معين في مجال معين ابتكاري إنتاج من إليه تؤدي

   المعرفية النظرية: رابعاً

 مثـل  العمليـات  مـن  سلسلة وفق تسير ذهنية  لهذه النظرية عمليةتبعاًي اإلبداعالتفكير  يمثل 

 الوصـول  ثم والتكامل واإلدراك، والتذويت والتصنيف، والتنظيم، واإلدراك، والوعي، االنتباه،

 من سلسلة وفق يسير ي وفقا لهذه النظريةاإلبداع  فالتفكير. جديدة خبرة أو للحل شكل جديد إلى

 تـايلور  ويـرى . المـتعلم  خبـرات  من كبير ربطها بعدد يجب والتي السابقة الذهنية العمليات
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والمحددة  المبدعة اإلنتاجية العمليات من جملة تخزن بأن الذاكرة) Tylor & Getzls(وجيتزلز
 وطبيعته اإلبداع لتفسير وشموالً دقة ظرياتأكثر الن تكون أن المعرفية في النظرية نجحت حيث

 ينبغي ما لكن اإلنتاج، وهي األخيرة مرحلته إلى وحتى الوصول األولى الخطوة منذ تكوينه وآلية

 مـن  ومتكاملـة  متـشابكة  صـورة  خالل من أفضل بصورة اإلبداع نستطيع فهم إننا: هنا قوله

  . )2004 أبو ندي،( اإلبداع حول المتنوعة للنظريات التفسيرات

  النظرية السلوكية: خامساً

ترى السلوكية أن الفرد ابن البيئة، سلباً أم إيجاباً، بما يعزز وفقاً لهذه النظرية أن المجتمع هو                 
المسئول مسئولية كاملة عن سلوك الفرد، لذا تركز السلوكية على أهمية التعليم كـأداة لتغييـر                

زز العادة التي تصبح سلوكاً، كمـا أن الـسلوك          السلوك باعتبار أن مثيرات البيئة هي التي تع       
 وبذلك تعطـي النظريـة اآلبـاء        خرىي يتم تعلمه إذا ما عزز بين أساليب السلوك األ         اإلبداع

يـة عنـد التالميـذ      اإلبداعي والقـدرات    اإلبـداع والمعلمين الدور األعظم في تنمية السلوك       
  ). 274: 2010يوسف، (واألطفال

  ية االرتباط النظريات: سادساً

  (stimuls)المثيـرات  بين ارتباطات تكوين على يحرص اإلبداع أن االتجاه هذا أصحاب يرى
ارتباطها  تقوية في االستجابة يعقب الذي الثواب أهمية تظهر وهنا) Responses(واالستجابات 

 االرتباطات هذه تقوية  في (Reinforcement) " التعزيز أهمية وكذلك إليها أدى الذي بالمثير
  ).10: 1999المفرجي، (كما هو مشار إليه في ) 1977  الغفار، عبد(

  النظرية العاملية: سابعاً

 المعقـدة  النفـسية  الظـواهر  تحليل على يرتكزون االتجاه هذا أن أصحاب) 2006(يبين ريان 

 بأن يرون فهم منها، تتألف التي األولية عواملها أو عناصرها، إلى اإلبداعوالذكاء و كالشخصية

 البيانـات  تحليـل  في معيناً أسلوباً واستخدموا األولى، الدرجة من عقلية عملية ياإلبداعفكير الت

 التفكيـر  تفـسير  في معتبرة قيمة ذات العاملية األبحاث  وتعتبر.العاملي التحليل اسم يطلق عليه

 قـانون  فكان التجريبي لالختبار القابلة العلمية األحكام إلى ترقى قدمت تفسيرات حيث ياإلبداع
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 للتحقيـق  إخـضاعه  يمكـن  قانون وهو ) المتعلقات إدراك( بقانون الثالث المعروف سيبرمان

 ي،اإلبداع التفكير ميدان أثرت التي العاملية جيلفرد جهود وكذلك والدراسات العاملية، التجريبي

التي  اتالقدر من مجموعة حدد وقد األولى، الدرجة من عقلية وقدرات اإلبداع اعتبر جيلفرد فلقد
 عند النـاس  منتشرة يةاإلبداع القدرات أن وأوضح ي،اإلبداع التفكير على القدرة في فعالً تسهم

  .فقط الدرجة في يكون الفرق أن إال جميعاً

  :ياإلبداع معيقات التفكير 10.1.1.2

 كثيرة، منها ما يكون من اإلنسان نفسه، ومنها ما يكون من قبل اآلخـرين،               اإلبداعإن معيقات   
  :ختلفة على النحو اآلتيا يمكن تصنيف هذه المعيقات بالرجوع إلى وجهات نظر ملذ

منها الشعور بالنقص، واالفتقار إلى الصحة النفسية أو الجسدية،         : المعيقات الشخصية  .1
وضعف الثقة بالنفس، وعدم التعلم واالستمرار في زيادة المحصول العلمي، واالمتثال           

قاتهم السلبية، والخجل من الرؤسـاء والخـوف مـن          الدائم لآلخرين والخوف من تعلي    
الفشل، والرضا بالواقع، والتشاؤم، واالعتماد على اآلخرين والتبعية لهـم، وضـعف            
الحافز الذاتي، وضعف الحساسية نحو المـشكالت والمواقـف المختلفـة، واالفتقـار             

 ).2005مجيد، ( للمرونة

 خطـأ  مثـل  المـشكالت  مـن  ةمجموع اإلدراك يتعرض ما فكثيرا: إدراكية معوقات .2
 تفكير تحصر ألنها اإلبداع دون يحول معوقًا يشكل مما ومحدوديته، اإلدراك وخداعه 

جديـدة   أفكـار  إلـى  يتوصـل  ال وبالتالي اإلدراك رسمها التي في الدائرة  الشخص
 .)2004العساف، (

لتوازن وتشمل مقاومة التغيير والخوف من األفكار الجديدة، وعدم ا        : المعيقات الظرفية  .3
 ).2006عمرو،  (بين الجد والفكاهة أو بين التنافس والتعاون

 يتوقعهـا  التي بالطريقة التصرف إلى األشخاص يميل :ةالثقافي أو االجتماعية قاتيالمع .4

 األفكار األفراد يتجنب وبالتالي .معهم واالنسجام رضاهم على للحصول اآلخرون، منهم
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 أو منهـا  سيـسخرون  أنهـم  يعلمون ألنهم اآلخرين توقعات نطاق عن بهم تخرج التي

 .)2004العساف،  (يرفضونها

من أبرزها التربية التقليدية السلبية، التي ال تسمح باالطالع علـى    : المعيقات األسرية   .5
ثقافات اآلخرين وجهودهم العلمية واألدبية والفنية، وال تتيح الفرصة ألبنائها للتفكيـر            

 ).2005مجيد، (لفة في المجاالت المخت اإلبداعالنشط و

من أبرزها طرق التدريس التقليدية التلقينية والمعلم المتسلط غير         : المعيقات المدرسية  .1
 عام اتفاق وجود إلى) تورانوس(ويشير  ). 2006عمرو،   (ياإلبداعالمعترف بالتفكير   

 حرجـة  سنوات هي االبتدائية المدرسة سنوات أن على النفس وعلم التربية علماء بين
 القـدرات  بعض أظهرت العلمية الفئات جميع نوأ ياإلبداع والتفكير اإلبداع ةتنمي في

 يكون قد ياإلبداع التفكير وطرق يةاإلبداع االتجاهات تنمية نوأ ية،اإلبداع والمواهب
 الـذين  األطفال أن دراساتهم وكشفت كما. االبتدائية الدراسة سنوات في كبير ثرأ لها
 باإلضافة المشكالت حل على والقدرة ياإلبداع التفكير ىعل القدرة لزيادة برامج تلقوا
العـودة،   (لديهم ياإلبداع التفكير على القدرة درجات زادت العادية تعليمهم برامج إلى

 اإلبـداع ي، والقدرة على    اإلبداعلذا فقد تعيق طرق التدريس التقليدية التفكير        ). 2006
 .لدى الطلبة

 

 مـن  الخوف:(يئمة على النحو اآلتصنف المعوقات في قافقد ) Amabile, 1983( أمابيل أما
 اإلحبـاط، والتقيـد    فيها، وتجنـب   المبالغ الموارد، والثقة  الثقة، ونقص  وعدم الفشل، والتردد 

 التأثير إحداث في للتوازن، والتردد  المجهول، والحاجة  من والتقاليد، والفقر، والخوف   بالعادات
الحـسية،   ني، والـبالدة  جـداً الو الجانب في ق، والنقص االنطال في الغير، والتردد  في الفعال
  .)بالمشكالت وعدم الشعور اإلحساس ونقص

التعليميـة،   بالـسياسة  ترتبط ما منها متعددة بعوامل تتأثر التفكير برمتها مهارات تعليم إن عملية
ـ  األهداف فغياب ،واالجتماعية المدرسية بالبيئات نفسه بالمتعلم ترتبط ما ومنها  فـي  حةالواض

 إلـى  تؤدي التفكير لمهارات التعلم لعمليات التطبيقية بالنواحي االهتمام وعدم السياسة التعليمية
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 بأن النفس علماء ويرى ،العصر متطلبات مع التعامل على القادر للتلميذ البنيوي إيجاد النمط عدم

 والنظر الحياة مع تعاملهم وطرائق الناشئة، عقول طبيعة لتوازن ضرورة التفكير تعليم مهارات

هذا باإلضافة إلى الجمود على الخطط والقوانين واإلجراءات المتبعة في العمل،           ،  إلى المستقبل 
والوضع االقتصادي أو االجتماعي المتردي والحياة في ظل القمع وعدم االستقرار واإلحساس            

ني  التشتت الذه  لى هذه األمور أو حتى بعضها كفيل بأن يؤدي إلى عدم التركيز، وإ            باألمن، كل 
  ).2005مجيد، (لألفراد والجماعات 

ي قد يتأثر إلى درجـة بعيـدة        اإلبداعمما تقدم وفي ضوء ما تم ذكره ترى الباحثة أن التفكير            
ني والمعرفي لكل فرد، مما يؤدي إلى وجود فروق بين األفراد داخـل             جداًبالسياق النفسي والو  

وجود فروق بين الجماعات وبعضها اآلخر، وهذا       الجماعة الواحدة، وهو ما يمكن أن يمتد إلى         
يتطلب إيجاد مناخ مالئم لإلبداع يمكن من خالله استخدام كل اإلمكانيات والوسائل واألسـاليب              

ن توفير المناخ المالئم لإلبداع لدى       والتدريب على حل المشكالت، حيث إ      واألنشطة والتجارب 
 من المعيقات التي قد تحـول دون        اًيظهر عدد المرشدين كفيل بتطوير إبداعاتهم، ولكن الواقع       

  .تمكن المرشدين من العمل المبدع، مما يعيق عملهم داخل المؤسسات التربوية التعليمية
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   الدراسات السابقة2.2
ي بصورة  اإلبداعهتمت بموضوع معوقات التفكير      الباحثة للدراسات السابقة التي ا     بعد مراجعة 

ي لـدى   اإلبداعراسات التي تناولت معوقات تنمية التفكير       عامة، عثرت الباحثة على بعض الد     
 دراسات تناولـت موضـوع هـذه         الباحثة لم تعثر على    الملفت للنظر أن   منفئات مختلفة، و  

ـ     –مباشربشكل   من وجهة نظر المرشدين التربويين       الدارسة  مقارنـة   ،-ة في حدود علم الباحث
. ي من وجهة نظر عينات مختلفة     إلبداعامعوقات التفكير    التي تحدثت عن     خرىبالدراسات األ 

والدراسات التي تم الحصول عليها عن طريق المراجع، والدوريات المتخصصة، والمجـالت،    
  . لتاريخ نشرهاعرضها وفقاًو بتفنيدها ة الباحثتورسائل الماجستير قام

  

  اإلبداع الدراسات العربية التي اهتمت بمعوقات 1.2.2
مديري  لدى اإلداري اإلبداع عناصر تطبيق واقع إلى لتعرفا) 2012(هدفت دراسة الحارثي 

 التنظيمية المعوقات على والوكالء، والتعرف المديرين نظر وجهة من الثانوية المدارس
 المدارس مديري لدى اإلداري لإلبداع واالجتماعية الثقافية والمعوقات الشخصية والمعوقات
 حول الدراسة عينة نظر وجهات في حصائيةاإل الداللة ذات الفروق عن والكشف الثانوية،
 الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع معوقات وحول اإلداري اإلبداع عناصر توفر

  .جدة في محافظة
 ووكالء المدارس مديري في والمتمثل الدراسة مجتمع أفراد جميع وقد اجريت الدراسة على

 195(و )مديراً 103(منهم  مفردة) 298(ددهم والبالغ ع جدة محافظة في الحكومية الثانوية
المستوى اإلجمالي استخدم الباحث لجمع البيانات استبانة خاصة، وقد بينت النتائج أن ، و)وكيالً

 اإلداري كان بدرجة متوسطة، وكان واقع تطبيق مهارتي الطالقة والمرونة اإلبداعلعناصر 
بدرجة منخفضة وبقية  لخروج على المألوفبدرجة كبيرة بينما مهارتي الحساسية للمشكالت وا

 اإلداري كان اإلبداعالمستوى اإلجمالي لمعوقات ن  تبين أأيضاً .المهارات بدرجة متوسطة
 وجاء بعدها. األعلى حيث كانت بدرجة كبيرة هية بدرجة كبيرة، وكانت المعوقات التنظيمي

 المرتبة األخيرة وكانت بدرجة في وجاءت المعوقات الشخصية، المعوقات الثقافية واالجتماعية
متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول نه ال توجد فروق في ، كذلك تبين أمتوسطة

 تبعاً اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جدة اإلبداعمعوقات 
ت داللة إحصائية فروق ذا ه توجدفإنلمتغيرات الدراسة ما عدا متغير مكتب التربية والتعليم 

  .لصالح المديرين الذين يتبعون مكتب التربية والتعليم بالجنوب ومكتب التربية والتعليم بالشمال
  



35 

 

  
مـة والماديـة    هم المعوقـات التنظي   دراسة هدفت الى تحديد أ    ) 2011(ني  جرى البدرا كذلك أ 

.  تلك المعوقـات   داري، وتحديد المقترحات المناسبة للتغلب على      اإل اإلبداعوالذاتية في طريق    
 مبحوثـاً ) 265(وقد استخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة البالغ عددهم            

 منطقة بريدة، وقد بينت النتائج أن كثـرة         من مدراء المدارس االبتدائية الحكومية ووكالئها في      
يـاب  قيود المهنية وغ  داري، وااللتزام بال  األعباء الوظيفية وضعف اإلعداد والتاهيل للكادر اإل      

ـ آدارة التربية والتعليم كانـت مـن         اإلداري من قبل إ    اإلبداعجو الحرية، وقلة االهتمام ب     م ه
وكان ضعف التمويل وقلة التجهيزات، وعـدم       . داري اإل اإلبداعالمعوقات التنظيمية في طريق     

ات  أهم المعوق  عداد الطالب، كانت من   رسية للمواصفات المطلوبة، وكثرة أ    مطابقة المباني المد  
داري، وكانت المعوقات العقلية، والمعوقات االنفعالية، والمعوقات        اإل اإلبداعالمادية في طريق    

 تبين وجـود فـروق فـي        أيضاً. داري اإل اإلبداعأهم المعوقات الذاتية في طريق      الدافعية من   
نه حين تبين أ  درسة لصالح الوكيل، في     متوسطات المعوقات المادية تعزى لمتغير العمل في الم       

أما عن أهم   .  في متوسطات المعوقات التنظيمية أو الذاتية، أو المعوقات الكلية         ال توجود فروق  
تخصيص ميزانيـات   :  فكانت ،معوقاتن تساعد في التغلب على تلك ال      المقترحات التي يمكن أ   

 من  داًية، ووضع حوافز مادية للمديرين المبدعين، ومنح مديري المدارس مزي         اإلبداعلألنشطة  
حة الفرصة لمديري المدارس المبدعين في صنع القرارات الوزارية المتعلقة          إتاات، و الصالحي

  .بالعمل المدرسي
 لدى معلمي ومعلمات اإلبداعمعوقات لى إالتعرف ) 2011(كما هدفت دراسة الغوراني 

الحوافز، و البيئة اإلدارية السائدة في المدرسة،( في مدارس الموهوبين في األردن والمتمثلة
العوامل و ،ظروف العملوالمناخ التنظيمي للمدرسة، و ،والثقافية البيئة االجتماعيةو

 لدى معلمي ومعلمات مدارس اإلبداعن كان هناك فروق في معوقات إ، ومعرفة )الشخصية
جريت الدراسة أوقد الموهوبين في األردن تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة، 

لدراسة المكون من جميع المعلمين والمعلمات، الذين يعملون في مدارس على مجتمع ا
 تإعدحيث  .معلم ومعلمة) 225 (همالموهوبين في األردن، والمنتظمين في عملهم وعدد

 التي تواجه معلمي ومعلمات مدارس الموهوبين في األردن اإلبداعاستبانه تتضمن معوقات 
جال المناخ التنظيمي للمدرسة يحتل الدرجة األولى عداد الباحث، وأظهرت الدراسة أن مإمن 

 لدى عينة الدراسة، بينما تبين أن مجال العوامل الشخصية يحتل الدرجة اإلبداعضمن معوقات 
، كما أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق في معوقات اإلبداعاألخيرة ضمن معوقات 

ألردن تعزى لمتغير الجنس على مختلف  لدى معلمي ومعلمات مدارس الموهوبين في ااإلبداع
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ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي على اً هناك فروقالمجاالت، في حين تبين أن 
) بكالوريوس(لصالح ) المناخ التنظيمي للمدرسة، ظروف العمل( في مجالي اإلبداعمعوقات 

 لمتغير المؤهل العلمي، كذلك اًتبع خرىأل توجد فروق على باقي المجاالت انه الأبينما تبين 
تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة على معوقات 

  .اإلبداع
  
 ي لدىاإلبداع دراسة بعنوان معوقات التفكير )2011(جرى الفريحات وبركات والدعوم أو

لى دراسة إدفت الردن من وجهة نظر معلماتهم، حيث هاطفال الروضة بمحافظة عجلون باأل
 مرحلة الروضة بمحافظة عجلون طفالي لدى أاإلبداععلى أهم معوقات تنمية التفكير التعرف 

نهج الوصفي التحليلي حيث قاموا  استخدم الباحثون الم.ردن من وجهة نظر معلماتهمباإل
 معلمة،بعاد متضمنة معوقات تتعلق بالمنهاج، وبيئة الروضة، والبإعداد استبانة شملت ثالثة أ

طفال وثباتها على جميع معلمات رياض األكد من صدقها وقام الباحثون بتطبيق األداة بعد التأ
خلصت ، وحليلهامعلمة، وبعد جمع البيانات ثم ت) 100(في محافظة عجلون وقد أجاب منهن 

ى ترتيب تلك المعوقات بحسب درجة تاثيرها وذلك من وجهة نظر عينة لإنتائج الدراسة 
معوقات متصلة ببيئة الروضة يليها المعوقات المتعلقة بالمنهاج، : النحو اآلتيعلى الدراسة 
  .  المعوقات المتعلقة بالمعلمةوأخيراً

  
أهم المعوقات الخاصة بمعلـم العلـوم       إلى  دراسة هدفت التعرف    ) 2009(كما أجرى الشعبي    

 المعوقـات الخاصـة    ي، والتعرف علـى أهـم     اإلبداعالطبيعية والتي تقف أمام تطبيقه لألداء       
بالتنظيمات اإلدارية، والتلميذ، وطبيعة مادة العلوم، كذلك تحديـد الفـروق بـين اسـتجابات               

ي والتـي تعـزى لمتغيـرات       اإلبداعالمعلمين حول المعوقات التي تواجههم في تطبيق األداء         
الدراسة وقد أجريت   ). المؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، والدورات التدريبية، والعمل الحالي       (

 75(ة بالمرحلة المتوسطة بمحافظة الرس وعددهم       يعلى جميع معلمي ومشرفي العلوم الطبيع     
  :، وخرجت الدراسة بالنتائج اآلتية، واستخدم الباحث اإلستبانة أداة للدراسة) مشرفين6معلم، و
ضعف اإلعـداد والتـدريب، وكثـرة األعبـاء         :  هي ،برز المعوقات المتعلقة بالمعلم   أ - 

، وتفضيل الطرق التقليدية في التدريس، وضعف الدوافع الداخلية، والخـوف           الوظيفية
 .من الفشل، وأساليب التقويم العقيمة، وصعوبة ضبط  الصف
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غياب جو الحرية وااللتزام بالقيود     : هيإلدارية،  برز المعوقات  المتعلقة بالتنظيمات ا     أ - 
ظيم حصص العلـوم فـي      ي، وتن اإلبداعالمهنية، وعدم تشجيع المعلمين على التفكير       

 .الجدول األسبوعي غير مناسب
التالميذ داخل الـصفوف المدرسـية،      كثرة عدد   :  هي ،برز المعوقات المتعلقة بالتلميذ   أ - 

فضيل التعلم بالطرق التقليدية، وعدم التجاوب مع الطرق المبدعة في التدريس لـدى             ت
 .بعض التالميذ

 حجم المقـرر، قلـة تـوافر األدوات         كبر:  هي ،برز المعوقات المتعلقة بمادة العلوم    أ - 
 .اإلبداعواألجهزة ومصادر التعلم الخاصة بالمادة، محتوى مقرر العلوم ال يشجع على 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفـراد مجتمـع الدراسـة حـول                 - 
المؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، والدورات     (المعوقات التي تواجههم تعزى لمتغيرات      

  ).دريبية، والعمل الحاليالت
  
 لدى معلمات اللغة اإلنجليزية اإلبداع إلى تحديد معوقات )2008(  الحربيهدفت دراسةو

 في تدريس اللغة اإلنجليزية اإلبداعالتعرف على عمليات  و.بالمرحلة الثانوية بمكة المكرمة
نمية التدريس اقتراح مجموعة من التوصيات واإلجراءات العملية لت و.لدى معلمات المادة

 وقد استخدمت استبانة خاصة لجمع ي في اللغة اإلنجليزية من وجهة نظر عينة البحث،اإلبداع
 والبالغ ضافة الى جميع المشرفاتمعلمة، باإل) 90(البيانات من عينة الدراسة المكونة من 

 لى معلمة اللغةإظهرت النتائج ان أهم المعوقات التي تعود مشرفة، وقد أ) 14(عددهن 
ثناء ي أاإلبداعدريبية وورش العمل في التدريس نجيلزية تمثلت في نقص الدورات التاإل

 للمعلمة من وجهة ي في االعداد التربوياإلبداعنشطة التفكير ، وكذلك عدم تضمين أالخدمة
تمثلت ونجليزية عود في منشئها الى منهج اللغة اإلما عن أهم المعوقات التي تأ. نظر المعلمات
و مكتبة غنية المدرسة مثل عدم توفر معمل لغوي أمصادر التعلم اللغوي في في ضعف 

 أو اإلبداعفر المتخصصين في مجال او عدم توبالروايات والقصص، وكذلك قلة مساهمة ا
أن ضعف الحوافز والبواعث عداد وتطوير مناهج اللغة االنجليزية، كما ي في إاإلبداعالتدريس 

م اللغة االنجيلزية، ي في تعلاإلبداعتشجع الدارسات على التفكير الداخلية أو الخارجية التي 
هم نجيلزية لدى الطالبات تعد من أات القراءة والكتابة في اللغة اإلوكذلك ضعف مستوى مهار

 اإلدارة الصرامة التي تواجهها المعلمة من قبل فإن أيضاً. المعوقات من وجهة نظر المشرفات
عباء وكذلك األاإلنجيلزية دريس اللغة ق الخطة التعليمية في تالمدرسية من حيث ضرورة تطبي

من ) المشرفات(تعد من وجهة نظر أفراد العينة نجليزية  إلامسؤوليات المناطة بمعلمة اللغة وال
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 كذلك .اإلدارةي والتي تعود في منشئها إلى اإلشراف التربوي واإلبداع التدريس معوقاتهم أ
المعلمات (ة الدراسة بين وجهات نظر عينتداللة إحصائية ال توجد فروق ذات ه تبين أن

 في حين تبين وجود فروق بين . تعود للسنياإلبداعحول معوقات التدريس ) والمشرفات
 تعود ياإلبداعحول معوقات التدريس ) المعلمات والمشرفات(ة الدراسة نظر عينوجهات 

  . سنوات)5( لصالح الفئة التي تقل خبرتها عن للسن
  
لى معرفة معوقات تعليم مهارات التفكير في إ) 2008 (وآخرونراسة الكبير  هدفت دكما

البيئة االجتماعية، ومجال السياسة التعليمية، (مرحلة التعليم األساسي المرتبطة في مجال 
ة، ومجال المتعلم ومجال المعلم، ومجال المناهج الدراسية، ومجال البيئة المدرسية الصفي

سنوات الخدمة، والجنس، والمنطقة، ( كان هناك فروق تعزى للمتغيرات نإومعرفة ). نفسه
، ووضع تصور بالتوصيات والمقترحات التي يمكن من خاللها معالجة )والمؤهل الدراسي

جريت الدراسة على عينة أوقد . في مرحلة التعليم األساسي معوقات تعليم مهارات التفكير 
 إب، وتعز،( محافظات في المختارة ي من المدارسمعلما ومعلمة بالتساو) 240(مكونة من 

وقدر . عداد فريق البحثإ حيث طبق عليهم استبانة خاصة من ،)وعدن، ولحج وحضرموت،
االجتماعية  بالبيئة المرتبطة برز المعوقاتأن أ: همهاأرجت الدراسة بمجموعة من النتائج خ

 المستوى وتدنى المدرسية الواجبات تنفيذ في ألبنائها األسرة مساعدة تمثلت في ضعف
 المرتبطة هم المعوقاتأوكانت . األبجدية، والفقر األمية وانتشار. ألسرةل والثقافي التعليمي
 والتعلم التعليم عمليات في التربوي للبحث المخصصة االعتماد ضعف: التعليمية بالسياسة

برز أ وكانت .التعليم في التفكير مهارات إدخال مجال في الواضحة التعليمية السياسة وغياب.
 هم المعوقاتأالطالبية، و النشاطات  ضعف: المالئمة غير الصفية بالبيئة المرتبطة المعوقات
 وغياب. كافة التعليمية والمعينات الوسائل في نقص: المساندة غير الصفية بالبيئة المرتبطة
 الحصول كيفية في فكيرهت تركيز :بالمتعلم ، واهم المعوقات المرتبطةمالتعلي وتقانات الوسائل
كذلك كشفت النتائج عن . التعلم نحو ةيجابياإل واالتجاهات الدافعية وضعف ،النجاح شهادة على

 المذكورة الستة المعوقات أن على في الموافقة العينة تقديرات متوسط بين فروق عدم وجود
  والنوع الخدمة تسنوا لمتغير التعليم تعزى مرحلة في التفكير مهارات تعليم في والمؤثرة
  .والمنطقة

  
 آراء المدراء في القطاع إلى التعرف )2006(دراسة معراج وعبد الرازق  هدفت كما

 محفزات توفر مدى ن ع)بغرادية الصناعية بالمنطقة العاملة المؤسسات( الحكومي الجزائري
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، )والتحدي االعتراف ،الحرية،اإلبداع دعم التنظيمية، الظروف األنماط اإلدارية،( اإلبداع
 الموارد قلة التقويم، ضغط المراكز السلطوية، الحالي، الوضع الوقت، قلة( اإلبداعومعوقات 

 التعرف الدراسة تهدف كما.المبدع خصائص اإلداري فراتو  ومدى،)واألنظمة المالية، القوانين
، اإلبداع ومعوقات ،اإلبداع توفر محفزات مدى إحصائية في داللة ذات وجود فروق إلى

 توهدف) الدراسة مجتمع لألفراد الشخصية (متغيراتل تعزى المبدع، اإلداري وخصائص
 ،اإلبداعومعوقات  اإلداري المبدع توفر خصائص بين مدى العالقة تحليل إلى أيضاً الدراسة
 الباحثان اختار  وقد.اإلبداع محفزات توفر ومدى اإلداري المبدع خصائص مدى بين والعالقة
 ،)رئيس القسم المدير، دير، مساعدم (وظائف يشغلون ممن القطاع ذلك في ناإلداريي جميع
 إلى وصلت الدراسةاستبانة، وت) 366(، حيث تم استرجاع اًمبحوث) 441(عددهم  والبالغ
  :االتية النتائج
لمنطقة  الصناعي القطاع للمديرين في اإلبداع محفزات توفر عن الدراسة كشفت - 

 القيام على بمرؤوسيهم لرؤساءا ثقة: المحفزات أهم متوسطة، وكان بدرجة غرداية
 واهتمام للعمل، مناسبة وتعليمات قواعد ووجود عليهم، للرقابة الحاجة باعمالهم دون

 توفرا المحفزات أقل أما مرؤوسين،ال من المقدمة واالقتراحات رؤساء باألفكارال
 .المنظمة في محسوبية عدم وجود : فكانت

في منطقة  الصناعي في القطاع اإلبداع محفزات أبعاد توفر أن الدراسة من تبين - 
اإلدارية ثم  األنماط ثم الحرية، ثم التحدي، ثم المشرف: يلي كما تنازليا مرتبة غرداية
 .االعتراف ثم التنظيمية الظروف ثم اإلبداع دعم

القطاع  في المديرين لدى اإلبداع دون تحول معوقات وجود إلى الدراسة توصلت - 
 .متوسطة بدرجة غرداية منطقة ي فيالصناع

  
معوقات التفكير إلى هدفت التعرف دراسة ) 2005(جرى البلوشي وفي نفس السياق أ

 من وجهة بمنطقة الباطنة شماالً) 12- 10(االبتكاري في مادة الفيزياء في مدارس التعليم العام 
محاور معوقات التفكير تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لن كانت ، ومعرفة إنظر المعلمين

 قام الباحث بإعداد هداف الدراسةولتحقيق أ. خبرة التدريس، و لمتغير الجنستبعاًاالبتكاري 
) 66(فقرة موزعة على محاور الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) 48(استبانة تكونت من 

توصلت ج التي معلما ومعلمة اختيروا من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية، وكانت أهم النتائ
   :كما يليإليها الدراسة هي 
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األسرة  :يأتيت المعلمين مرتبة تنازليا كما جاء ترتيب المحاور الخمسة حسب استجابا -
 .والمجتمع، اإلمكانات المادية والبشرية، محتوى المنهج ، التقويم ، المعلم

 الجنس في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير -
جميع المحاور ما عدا محور المعلم حيث كان تقدير المعلمين لمستوى وجود المعوقات 

 .أكبر من تقدير المعلمات
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الخبرة  -

  .التدريسية في جميع المحاور
  

 طلبة لدى اإلبداعتنمية  معوقات أهم على للتعرف دراسة هدفت  )2005(أجرى دياب كما 

 المنهج الباحث  واستخدم.معلميهم نظر وجهة من غزة قطاع مدارس في األساسية المرحلة

 استبانه بإعداد قام حيث الدراسات، هذه لمثل البحثية المناهج أنسب العتباره التحليلي الوصفي

 وقام .والطالب والمعلم، لمدرسية،والبيئة ا بالمنهاج، تتعلق معوقات تتضمن أبعاد أربعة تشمل

 تم معلم )100(من مكونة عينة على وثباتها، صدقها من التأكد بعد ستبانةاال هذه بتطبيق
 جمع وبعد .غزة بمدينة المتحدة األمم هيئة لوكالة تابعة مدارس عشر من عشوائياً اختيارهم
األساسية والتي  المرحلة بةطل لدى اإلبداع تنمية معوقات إلى الوصول تم وتحليلها البيانات

أن من أكثر المعوقات التي ، كذلك تبين %)92 – 61(ظهرت بدرجة مرتفعة تراوحت بين 
 وعدم إتاحة الفرصة للطلبة بالقيام باألنشطة ،اكتظاظ الفصول: (تقف أمام تنمية التفكير هي

 والطالقة والمرونة ي كاألصالةاإلبداعمهارات التفكير  بتكارية التي تنمي قدراتهم وتكسبهماال
ي الذي اإلبداعمن خاللها يتمكن الطلبة من اإلنتاج   والتي،وإصدار اإلحكام وإدراك العالقات

  .يتميز بالجودة واألصالة 
  

 المـدارس بمدينـة   مديرات لدى اإلبداع مستوىمعرفة  إلى) 2004( العساف وسعت دراسة
 مـستوى  المدارس فـي  مديرات نبي إحصائية داللة ذات فروق هناك كان اإذ وما الرياض،
 نـوع و المدرسـية،  اإلدارة مجـال  فـي  الخبرة والتعليمي، المستوى( اتلمتغير وفقًا اإلبداع
 المعوقـات ، كذلك معرفة )التدريبية البرامج عدد والتخصص، والعمر، والمرحلة،و ة،المدرس
 اإلبـداع  واقـع  أيـضاً  .الرياض المدارس بمدينة مديرات لدى اإلداري اإلبداع من تحد التي

 كان إذا وما اإلداريات، المشرفات نظر وجهة من الرياض بمدينة المدارس لمديرات اإلداري
 وفقًا المدارس لمديرات اإلداري اإلبداع واقع إدراك في اإلداريات المشرفات بين فروق هناك
 قامت ،ةالدراس أهداف لتحقيقو.  -أهلية حكومية،- عليها يشرفن التي المدارس نوع لمتغير
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 المدارس مديرات جميع إلى إحداهما وجهت استبانتين، من تتكون للدراسة أداة بتصميم الباحثة
 لإلشراف الفرعية بالمكاتب اإلداريات المشرفات جميع إلى خرىاأل ووجهت الرياض، بمدينة

 غياب :أتيي ما أهمها من النتائج، من عدد عن الدراسة أسفرت وقد .الرياض بمدينة التربوي
 %)60(لدى اإلبداع مستوى كان حيث المدارس، مديرات لدى المرتفعة يةاإلبداع لمستوياتا

 وفقًا المدارس مديرات لدى اإلبداع مستوى بين فروق توجد الل، كما تبين انه المعد عند منهن
 -أهلية حكومية،-المدرسة نوع المدرسية، اإلدارة مجال في الخبرة التعليمي، المستوى (لمتغير
 الدراسـة  أفراد استجابات أظهرتكما ). التدريبية البرامج عدد التخصص، العمر، لة،المرح

 اإلبداع على المدارس مديرات قدرة من تحد اإلداري اإلبداع معوقات أن )المدارس مديرات(
 إدراك في المدارس مديرات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال.ةمتوسط بدرجة اإلداري
 المدرسية، اإلدارة مجال في الخبرة التعليمي، المستوى( لمتغير وفقًا دارياإل اإلبداع معوقات
 إدراك في المدارس مديرات بين فروق في حين تبين وجود .)التدريبية البرامج عدد المرحلة،
 - المدرسـة  نـوع  لمتغيـر  وفقًـا  التنظيمية والمعوقات عام بشكل اإلداري اإلبداع معوقات
 داللة ذات فروق  تبين وجودأيضاًة، األهلي المدارس مديرات لحلصا وذلك - أهلية حكومية،
 40 مـن  أقـل  إلى – 35 (الفئة لصالح المدارس مديرات بين) العمر(لمتغير تعزى إحصائية

  ).سنة
  

 اإلبداع أسس ممارسة مدى على الوقوف إلى  هدفت دراسة)2003(جرى الحرمي أفي حين 
 المدارس، تلك مديري نظر وجهة من عمان سلطنة في الثانوي التعليم الفعال بمدارس اإلداري

 اإلداري اإلبداع معوقات وجود درجة تعرف وكذلك بها، األوائل ومساعديهم، والمعلمين
 إجراءات لوضع تمهيدا وذلك ،نظرهم وجهة من عمان سلطنة في التعليم الثانوي بمدارس
 الدراسة عينة  وتألفت.مدارسال هذه في اإلداري اإلبداع معوقات الحد من في تفيد مقترحة
 )409(و مدرسة، مدير مساعد) 115(مدرسة، و مدير )85(منهم )  فردا609ً(من  الميدانية
ة حيث طبق عليهم استبانة خاصة تعليمية بالسلطن ومناطق محافظات تسع في وذلك أول، معلم
 أسس مارسةم لمدى الدراسة عينة أفراد تقديراتن أ :النتائج أهم عداد الباحث ومن إمن

 المرتفعة بين تراوحت عمان سلطنة في التعليم الثانوي بمدارس الفعال اإلداري اإلبداع
 اإلداري اإلبداع معوقات وجود لدرجة الدراسة عينة أفراد  كانت تقديراتأيضاً .والمتوسطة
 بعدا حصل حيث والمتوسطة، المرتفعة بين تراوحت عمان سلطنة في التعليم الثانوي بمدارس
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 الشخصية المعوقات بعد جاء بينما مرتفع، تقدير على التنظيمية والمعوقات معوقات البيئية،ال
 بسلطنة عمان التعليم مدارس في اإلداري لإلبداع معوقات توجدنه كما تبين أ .بتقدير متوسط

  .الدراسة متغيرات بأثر يتعلق وفيما .الدراسة أبعاد جميع مرتفعة في تقديرات ذات

ي في مادة التاريخ في     اإلبداعمعوقات التفكير   إلى   التعرف   )2003 (لمفرجي سة ا  درا هدفتكما  
ن كان هناك اخـتالف فـي       ومعرفة إ مرحلة الثانوية بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين،         ال

 قـام    وقـد  .جهة التخـرج  وخبرة التدريس   و لمتغير الجنس    تبعاًتقديرات أفراد عينة الدراسة     
فقرة موزعة على مجاالت الدراسة، وبعد التحقق من  )62(كونت من الباحث بإعداد استبانة ت

 ومعلمـة   معلماً) 152(صدقها وثباتها، تم تطبيقها على أفراد عينة الدراسة والتي تكونت من            
ـ        وكانت النتائج  .ةللدراسات االجتماعية بالمرحلة الثانوي     :أتي التي توصلت إليها الدراسة مـا ي

 في أداة الدراسة حسب استجابات المعلمين مرتبة تنازليا كما يلي           جاء ترتيب المجاالت األربعة   
 ال توجد   نه تبين أ  أيضاً،  محتوى المنهج، والتقويم، وطرق التدريس واألنشطة، ومعلم التاريخ       : 

فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس في جميع المحـاور،               
، حيث كان تقدير المعلمين لمستوى درجة وجود المعوقات أكبـر           ما عدا محور معلم التاريخ      

ال توجد فروق بين تقديرات أفراد العينة تعـزى لمتغيـر الخبـرة             ، كذلك   من تقدير المعلمات  
التدريسية في محور محتوى المنهج ومحور التقويم، بينما وجدت فروق فـي محـور طـرق                

تقـدير المعلمـين ذوي الخبـرة األدنـى         التدريس واألنشطة ومحور معلم التاريخ، حيث كان        
وجود فـروق   و على،األلمستوى درجة وجود المعوقات أكبر من تقدير المعلمين ذوي الخبرة           

بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير جهة التخرج ، حيث كان تقـدير المعلمـين خريجـي                 
ر من تقدير المعلمـين     كليات التربية بوزارة التعليم العالي لمستوى درجة وجود المعوقات أكب         

  . خريجي كلية التربية بجامعة السلطان قابوس
 

 لـدى الطلبـة فـي       اإلبداعمعوقات تنمية   لى  إبدراسة هدفت التعرف    ) 2002(كما قام البكر    
 عشوائياً من   اختيروامعلماً  ) 230(المملكة العربية السعودية حيث طبقت على عينة مكونة من          

بتدائية والمتوسطة والثانوية، واستخدمت    من المدارس اال  رسة بمدينة الرياض    خمس عشرة مد  
فقرة من نوع اإلجابة المغلقة للتعرف      ) 34(في هذه الدراسة استبانه من إعداد الباحث تتضمن         

واعتمد على حـساب التكـرارات والنـسب المئويـة          . على رأي المعلمين في هذه المعوقات     
إلى أن أكثر المعوقات تتركز فـي المعلـم         لالستجابات، حيث توصل من خالل تحليل النتائج        

الذي يقوم بنقل المادة من خالل العرض والتوضيح ودون تشجيعه لطالبه على التنافس فيمـا               
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بينهم وقيامه باإلجابة عن األسئلة الواردة في المقرر تسهيالً لطالبه وكذلك تلخيـصه للمـادة               
 .الدراسية التي يقوم بتعليمها

  
دراسة ) 2007(ليه في عامر إكما هو مشار ) 1986( باةع أجرى ،وفي نفس السياق

في مراحل التعليم  استهدفت البحث عن أهم معوقات التفكير االبتكاري كما يدركها المعلمون
المينا، :  وهي محافظات،بثالث محافظات في مصر) التعليم األساسي، التعليم الثانوي(العام 

الدراسة وهي قائمة معوقات التفكير االبتكاري في  وقام الباحث بإعداد أداة ، وسوهاج،وأسيوط
وقد  ،من معلمي مراحل التعليم العام ومعلماته) 283(طبقت على  .مراحل التعليم العام

تأتي قبل )  محتوى المنهج المدرسي،المعلم(أوضحت النتائج أن بعض جوانب العملية التعليمية 
 كما أوضحت الدراسة أن حجم ،رياألسرة من حيث القدرة على إعاقة التفكير االبتكا

 اإلدارة و، ومحتوى المنهج، والمعلم،المعوقات الخاصة بالتفكير االبتكاري التي تتعلق باألسرة
الحلقة الثانية ( وقد تركزت بحجم كبير في مرحله التعليم األساسي ، ونظام التعليم،المدرسية

الحلقة ( مرحلة التعليم األساسي راً وأخي، ثم مرحلة التعليم الثانوي،)ــ المرحلة اإلعدادية
الحلقة (ساسي  بين مرحلتي التعليم األاَهناك فروقن  كما أظهرت النتائج أ).المرحلة االبتدائية 

ري التي تتعلق بكل من بتكاقة الثانية في معوقات التفكير االالتعليم االساسي الحلو ،)االولى
بتكاري والتي تتعلق بمحتوى المنهج الدراسي سرة نحو التفكير االسرية واتجاه األالرعاية األ

  . بيئة المجتمع الخارجي للتالميذءمِةالمدرسية والتي تتعلق بمدى مال اإلدارةتعلق بوالتي ت
  

  اإلبداعجنبية التي اهتمت بمعوقات الدراسات األ 2.2.2

  
البحث فـي موضـوع    إلى ) ,2009Kaufman & Agars (أكارسو نكوفما دراسةهدفت 

ـ            اإلبداعلتفكير  عوائق ا  ي ي، حيث قام الباحثان بمراجعة العديد من الدراسـات والبحـوث الت
رات الهامة للنجاح الدراسي، حيـث أشـارت        ي والقد اإلبداعاهتمت بموضوع عوائق التفكير     

لى نقطة هامة تتمثل في اعتبار الدرجات العاليـة معيـاراً أساسـيا لاللتحـاق               نتائج الدراسة إ  
لتي تعتبر هامة مثل الطب والهندسة مما يحول دون التحـاق بعـض             بالتخصصات الجامعية ا  

 علـى   و طريقة تفكيرهم وحل المشكالت من الحـصول       لمبدعين الذين ال تسعفهم الظروف أ     ا
لى الحصول على   ن القدرة ع  حيث بينت النتائج أ   . درجات عالية بهذه التخصصات أو بالجامعة     

بول في الجامعات، وغيرها ليست من القدرات       ختبارات مثل اختبارات الق   درجات عالية في اال   
هامة لقبول  الغير   من بين القدرات المحددة و     اإلبداعجاح الدراسي، وأكد الباحثان أن      الهامة للن 
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ادة وبصحة جسمية أفضل من     لى تمتعهم بالسع  ضافة إ معات، إذ كان المبدعون باإل    الطلبة بالجا 
ادرين ناجحين في إدارة األعمال وليترقوا في        في المستقبل مب    ليصبحوا وفر حظاً هم أ فإنغيرهم  

  . والبحوث) طروحاتاأل(قدموا أحسن الرسائل الجامعية عمالهم، وليأ
  

 معلمات ستة مدركات على لى التعرفإدراسة هدفت ),Joseph 2005(جرى جوزيف أكما 
 تجرأ والقراءة، وقد الكتابة مهارات تدريس ي فياإلبداعكاليفورنيا عن معيقات التدريس  في

 مشهود   كان ول اللواتي  معلمات الصف األ    مبحوثات من   االستنباطية على ستُ   االباحثة دراسته 
فراد الحي  أ التعليمية و  اإلدارةيمية من قبل    لهن بالكفاءة والفعالية في تطبيق وتنفيذ المناهج التعل       

 عـدد مـن     يدشارت النتائج إلى قدرة المعلمات على تحد      أوساتذة الجامعات وزمالء العمل،     أو
مزج األنشطة والمفردات بالبيئة التعليمية التي يعيش فيها         عدم   ابداع منه المعيقات التعليمية لإل  

ت كـد أ، وقـد    اإلبـداع م ولمواجهة معيقات    الدارسون، وعدم كفاية استراتيجيات الكتابة والفه     
يعانين ) لىبالمنهج المم ( ن المعلمات الالئي فرض عليهن المنهج الدراسي فيما يسمى        أالدراسة  

 وقد  ،ياإلبداعلمهنة، ناهيك عن التدريس     حباط وقد يتركن المدرسة وا    من الضياع والذنب واإل   
 رغم عدم فعاليتهـا فـي التـدريس         ن هناك مداخل تدريسية تستخدمها المعلمة     أكدت الباحثة   أ

حـث   ت  ربط المادة بالبيئة المحيطة، وعدم استخدام استراتجيات تعليم        مذلك عد  ي، ومن اإلبداع
ن نقص الخبـرة التعليميـة الـسابقة        ألى  إ أيضاًشارت الدراسة   أعلى الفهم واالستيعاب، وقد     

و أقـران والمـدراء   الدعم الذي تتلقـاه المعلمـة مـن األ   للمعلمات، ونقص التدريب، ونقص    
ي في تعليم مهـارة الكتابـة       اإلبداع ذلك يعتبر من معوقات التدريس       المشرفات التربويات، كل  

مقاومين للتغيير يمكـن  ن المعلمين الألى إ أيضاًشارت النتائج   أنجيلزية، و في اللغة اإل  القراءة    و
ية، وتنمية حاجاتهم للمعرفة، وتطوير     اإلبداعكثر فعالية من خالل تكريم قدراتهم       أأن يصبحوا   

  . الخبرات العملية
  
نة تصورات المعلمين في مديلى إف التعردراسة هدفت  ),Edith 2004(يديث أجرت أو
والعوامل المؤثرة فيها، ي لدى طلبتهم الموهبين اإلبداعاريو الكندية لمهارات التفكير ونتأ

جراء مقابالت منهجية البحث النوعي، حيث قامت بإهداف الدراسة اتبعت الباحثة ولتحقيق أ
ثل سئلة ممرحلة األساسية، حيث طرحت عليهم أمعلماً يدرسون ال) 20(نوعية معمقة  مع 

مية التي يفضلها طلبتهم ساليب التعليي عند طلبتهم، واألاإلبداعيص حاالت التفكير كيفية تشخ
ات وتحليها ية لهؤالء الطلبة المتفوقين، وبعد جمع البياناإلبداعالموهوبون، وما هي الخصائص 
ابرة والقدرة على التعبير، كما رأى  هؤالء الطالب يتسمون بالمثنوعياً خلصت الدراسة إلى أن
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بتكار ية مثل االاإلبداعكثر وتتفجر لديهم الخصائص ون أن الطالب يعملون بحرية أالمعلم
 اليها الدراسة والعصف الذهني عندما يقومون بالتعلم بشكل فردي، ومن النتائج التي توصلت

ير ثرائية بشكل متماثل للموهوبين وغح البرامج الغنائية والنشاطات اإلن المعلمين يؤيدون طرأ
  . ياإلبداعر هم العوامل في تنمية التفكيي الغرفة الصفية ألنها من أالموهوبين ف

  
 التفكير مهارات تنمية معوقات معرفة إلى هدفت دراسة),Akan 2003(كان أأجرى كذلك 
 مهارات لتنمية المعيقة العوامل عن المعلمين آراء استقصاء وإلى الثانوية المدارس طالب عند

 تنمية وقات ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق في معانوية،الث المرحلة طالب التفكير لدى
من حيث الخلفية التعليمية، والخبرة التدريسية، التفكير من وجهة نظر المعلمين  مهارات

 مكونة عشوائية عينة باختيار الباحث  وقد قام.والجنس والمنطقة الجغرافية، وموقع المدرسة
 أربعة مناطق مختلفة من تركيا  الثانوية العامة فيالتعليم مدارس من ومعلمة معلماً )522( من

 وصف(الت تمثلت في امج خمسة إلى وتوزعت فقرة )43( من مكونة استبانه مستخدماً
 بالطالب، والمعوقات المتصلة بالمعلم، والمعوقات المتصله التفكير، والمعوقات لمهارات
هناك  نأعن  الدراسة نتائج فرتوأس) خارجية بعوامل المتصلة بالمنهاج، والمعوقات المتصلة

الطالب، وهي المتعلقة المعلم، والمتصلة  تحول دون تحسين تفكير أربع عقبات رئيسية
 أيضاً. ة بالفصول الدراسيةطمرتب وأخرى ذات الصلة بالمناهج الدراسية، العوامل وطالب،بال

كما أظهرت . سهإلى أن معظم المعوقات المتفق عليها مرتبطة بالطالب نف وأشارت النتائج
 مهارات تنمية معوقاتالنتائج عدم وجود فروق داللة إحصائية في تصورات المعلمين حول 

حيث الخلفية التعليمية، والخبرة التدريسية، الدراسة من تفكير الطالب على أساس متغيرات 
  .والجنس والمنطقة الجغرافية، وموقع المدرسة

  
ة هدفت إلى التعرف على العوامل التي سدرا ),Toremen 2003( وأجرى توريمانكما 

 التي تميز المناخ صئصاة والخسالمديرون لتكوين بيئة إبداعية في المدريستخدمها يمكن أن 
عتماد على الكتب الفي الوثائقي باصتخدم الباحث المنهج الوس وقد اي،اإلبداع التنظيمي
اعد سمن العوامل التي تة إلى أن هناك مجموعة سلت الدراصوتو.  العالقةذاتات سوالدرا

ة صنجازات بعدالة وإتاحة الفرإلة ومنها تقويم اس بيئة إبداعية في المدرتكوينالمديرين على 
 اإلبداعة أن سوكما بينت الدرا. شل في المجازفة وعدم الخوف من الفالرغبةللعاملين على 

تي تميز المناخ  الصائص وإن من الخ،بداعإلاعد والداعم لس الجو المخالليمكن تعلمه من 
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ل المفتوح التصاة بين المديرين والعاملين وايجابينسانية اإلالعالقات اإلي اإلبداعالتنظيمي 
  .والتعاون

  
 فقد ،)2007(يها في دراسة نجاجرةكما هو مشار ال() Coumings, 2002(أما كمنجز 

يات التي إدراك المديرين والمرشدين لدور المرشد والتحدإلى جرى دراسة هدفت التعرف أ
يمكن أن تواجهه، وأجريت الدراسة في قرى والية تكساس األمريكية في المدارس االبتدائية، 

، وكان أهم دور اً إرشادياً، كانوا قد درسوا دور ومديراًمرشداً) 214(وبلغت عينة الدراسة 
سة بأن وقد أظهرت نتائج الدرا. د الفردي للطلبةاإلرشا كما أدركه المرشد والمدير هو للمرشد

لوقت الذي قلة ا: منهاو ،المرشد في المدرسة يواجه مجموعة من الصعوبات التي تعرقل عمله
دية، وعدم وجود مصادر بشرية تدعم دور المرشد في اإلرشاالقيام بمهامه يستطيع من خالله 

المدرسة، وضعف توجيه أولياء األمور وتنسيقهم ألمور أبنائهم التربوية، وصعوبات تدريبية 
  . نمو المرشد المهنيفي
  
ية، اإلبداعتقنيات إنتاج األفكار إلى التعرف  ),Gautam 2001 (هدفت دراسة غوتامو

في المنظمات  اإلبداعم تقنيات استخدا لتفعيل و،، وتقديم بعض االقتراحاتاإلبداعومعيقات 
عتماد على باال ُأستخدم المنهج الوصفي الوثائقي. )جوهر بهرو في ماليزيا(اإلدارية في مدينة 

 ،النتائج الكتب والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة، وأسفرت الدراسة عن عدد من
األمر  ية على تقديم تعاريف متعددة للمشكلة األصلية،اإلبداعتشتمل تقنيات إنتاج األفكار : منها

 وفالذي يساعد على تحديد نوع الحلول التي يسعى إليها ومداها، وافتراض محيط غير مأل
  كسر حاجز التفكيرأجلللمشكلة يبني على اإلثارة، والجمع بين األفكار المتناقضة من 

 واستخراج دروس من ذلك المحيط، وتبني أدوار مختلفة، وطرح المشكلة من خالل االعتيادي،
 رؤية كل دور، واستخالص المفهوم عن طريق تحديد كل ما يقع خلف التعبيرات األساسية في

 جملة التي صيغت بها المشكلة بدقة، والتوسع في طرح المشكلة، وتجزئة المشكلةالعبارة أو ال
 كما أوضحت الدراسة أن.  إنتاج أكبر عدد من األفكار في أقل وقتأجلإلى أفكار جزئية، من 

 ، ووضع حل) لو- ماذا( ضعف الرغبة في طرح األسئلة االفتراضية، مثل اإلبداعمن معيقات 
 ، ورؤية المشكلة من خالل مشكالت سابقة قديمة، ومقاومة األفكاروحيد للمشكلة المطروحة

  تجنب تقييم األفكار قبلاإلبداعوبينت الدراسة من المقترحات لتفعيل استخدام تقنيات . الجديدة
 تكوينها، وتقويم عرض األفكار، وترتيبها حسب األولوية، واستخدام معايير لتقويم األفكار

   .فة والقبول، والمالءمة للهدفالمطروحة تتمثل في التكل
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 فقد اهتمت بالكشف عن التحديات التي تواجه المرشدين ),Yeh 2001(أما دراسة ييه 

وهدفت . التربويين في المدارس األمريكية عند إرشاد الطلبة األمريكيين من أصول آسيوية
التحديات، الدراسة إلى الكشف عن إدراكات هؤالء المرشدين عند التعرض لهذه الخبرات و

مدرسة في الساحل ) 113(مرشدا ومرشدة من ) 154(وكانت عينة الدراسة تكونت من 
سنة، ومعظمهم ) 65-21(مرشدا، وأعمارهم تتراوح من ) 40(مرشدة و) 114(الشرقي، وهم 

من األمريكيين البيض، وهؤالء قد عملوا مع طلبة أمريكيين من أصول كورية ويابانية 
واستخدمت الباحثة استبانه إدراكات المرشدين للطلبة  .باكستانية وهنديةوفيتنامية وفلبينية و

ألول ،  وقسمت هذه االستبانة إلى جزئين، ا) فقرة24(لت على األمريكيين األسيويين، واشتم
يسأل عن الجماعات العرقية األمريكية األسيوية في مدرسة المرشد، والثاني تركز حول ما 

  : ت، وأظهرت الدراسة النتائج اآلتيهمرشدين عند إرشاد هذه الفئاهي التحديات التي تواجه ال
 .د اإلرشاضعف مشاركة أولياء أمور الطلبة األمريكيين اآلسيويين في  - 
 .   د اإلرشا عند اللجوء لطلب خدمة سواءخوف الطلبة من الوصم بعدم ال - 
ن االنجليزيـة   وجود عوائق ثقافية لهؤالء الطلبة وعوائق لغوية، حيث إنهم ال يتكلمـو            - 

 .بطالقة
عدم قيام هؤالء الطلبة ذوي األصول األسيوية بكشف ذواتهم عند طلب خدمة المرشد              - 

  . المدرسي
لى إالتعرف دراسة هدفت ) ,Fleith and Denise 2000(ى فليث ودينس رجأو أيضاً

حقيق  نظر المعلمين والطلبة، ولت في البيئة الصفية من وجهةاإلبداعالصفات التي تعيق تطور 
داة للدراسة، حيث قام بإجراء مقابالت مع أ قام الباحث باستخدام المقابلة كهداف هذه الدراسةأ
وقد .  وطالبة في الصفوف الثالث والرابعاًطالب) 31(معلمين من المدارس الحكومية، و) 7(

يئة الصفية مين يعتقدون أن الب من الطلبة والمعلبينت النتائج فيما يتعلق بالبيئة الصفية أن كالً
ختيار، وقبول األفكار لبة فرصة االة هي التي تحفز الدافعية، وهي التي تقدم للطيجابياإل

المختلفة وهي التي ترفع من مفهوم الذات لديهم، وتركز على نقاط قوة واهتمامات الطلبة، كما 
 األفكار،  هي التي تتصف بإهمالاإلبداعأظهرت النتائج أن البيئة الصفية السلبية التي تعيق 

  . المدرسيةاإلدارةوسيطرة المعلمين ووجود النظام الصارم من قبل 
  

إلى وضع نموذج للعوامل التي تحفز السلوك  ),1998Amabile(دراسة أمابل  هدفتكما 
أستخدم  وقد .وتدعمه أو تعيقه في مؤسسات القطاع العام في مدينة ملبورن باستراليا ياإلبداع
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الدراسة،  ائقي باالعتماد على الكتب والدراسات ذات العالقة بموضوعفيها المنهج الوصفي الوث
ي اإلبداع أن من العوامل التي تحفز السلوك: وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

أعمالهم،  الرغبة في المخاطرة والتحدي، وإتاحة حرية التصرف للعاملين أثناء تأدية: وتدعمه
كما بينت  .ا، وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية في بيئة العملودعم األفكار الجديدة وتشجيعه

عالقات   مناخ العمل الذي يشجعاإلبداعنتائج الدراسة أن من العوامل التي قد تؤدي إلى إعاقة 
أسلوب  التنافس بدال من التعاون، ويفرض قيودا على العاملين أثناء تأدية أعمالهم وعدم عدالة

  .ردالتقييم وكفاية الموا
 

 صـحيح  تقييم دراسة هدفت إلى  ),1996Amabile et. al(  وآخرون آمابيلي أيضاًأجرى 
 تحديـد  ويةاإلبداع األفكار ونمو نشوء في تؤثر قد والتي ما، لنظام العمل بيئة مفاهيم ألوجه
ـ بهـدف   جديدة قياس أداة  كذلك بناء.العمل لبيئة المختلفة لألبعاد النسبية القوة  المنـاخ  ميتقي

 إجراء تم وقد .بالمؤسسات العمل بيئات ضمن اإلبداع وعوائق محفزاتي وذلك لقياس إلبداعا
 الدراسـة  خلصت وقد. موظف )30000( بها يعمل أمريكية شركة وهي شركة على الدراسة

 داخـل  رئيـسية  مـستويات  لثالثة وفقًا يعمل الجديدة األفكار وتطوير انتشار تشجيع أن إلى
 التـشجيع  ويليـه  انتشارا األكثر وهو ،المؤسسة نطاق على التشجيع مقدمتها في المؤسسات،
 :أتيي كما وذلك العمل، مجموعة وتشجيع اإلشرافي

  :مثل ،المؤسسة نطاق على التشجيع
 تهيأت ما إذا قابلية أكثر نيصبحو فاألفراد األفكار، ونشر الخطر تحمل على التشجيع  - 

 .لذلك المناسبة الظروف لهم
 انتقاديـة  لهجة يحمل الذي التقييم أن تبين فقد الجديدة، لألفكار والداعم المنصف لتقييما - 

 يـؤدي  الذي والتثقيفي الداعم التقييم بخالف ،اإلبداعب يضر التهديد من نوعا أو حادة
 .اإلبداع بناء وضع تعزيز إلى

 .اإلبداعب الخاص واالهتمام المكافأة - 
 .المشاركة أساس ىعل المؤسسة داخل القرار اتخاذ يتم أن وأخيرا - 
 المشرفين أو المشاريع مديري دور إلى أشارت الدراسات من العديد :ياإلشراف التشجيع - 

 المـشرف  بـين  الحـر  التعامل، والهدف حأيضاً(ثل م مجاالت في خاصة المباشرين،

  .)الفريق وأفكار لعمل اإلشرافي الدعم، ووالمرؤوسين
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 يمكن اإلبداع تشجيع أن اساتالدر بعض أوضحت : لالعم مجموعة تشجيعبخصوص  - 
 الفريـق  أعـضاء  خلفيات في التنوع خالل من نفسها، العمل مجموعة داخل يتم أن

  .بالمشروع المشترك وااللتزام البناء والتحدي األفكار على المتبادل واالنفتاح
  

لـى  إلتعـرف  ابدراسـة هـدفت    )Hamza, & Nash 1996(حمزة ناش وكما قام كل من 
التفكيـر  التي يجب على المعلم توفيرها إلنشاء بيئة صفية مشجعة علـى            الظروف والعوامل   

السنة األولى في كلية المجتمع في والية تكـساس          ي ومهارات حل المشاكل لدى طالب     اإلبداع
ثناء ك من خالل متابعة ثمانية معلمين أ      كذلك، واستكشاف ودراسة طرق التدريس الصفية، وذل      

 ومهارات حل المشاكل لـدى الطـالب        ،ياإلبداععزيز التفكير   استخدامهم أساليب  استثنائية لت    
ولمدة عام كامل، وقد تم اختيار هؤالء المعلمين من خالل المقابالت غير الرسمية من مجمـل                 

وقد كشفت النتائج أن من أهم العوامل التي تؤثر سلباً وإيجاباً على تنمية التفكير  معلما، )113(
  :ما يأتيي ومهارة حل المشكالت اإلبداع
 .ته تجاه التالميذإيجابيميول المعلم ودافعيته وذلك من خالل التزامه بالتدريس المبدع و .1

، اً جيد اً، ومستمع اً ومبدع اً،نه يجب أن يكون مرن    شخصية المعلم وسلوكه، حيث وجد أ      .2
 .اً، ومستكشفاً، وقائداًومحفز

ت والمـنهج   طريقة التدريس واستخدام االستراتيجيات القائمة علـى حـل المـشكال           .3
االستكشافي، والتعلم الذاتي، إضافة للتركيز على الكيف وليس الكم فـي المعلومـات             

 .المقدمة

 .منة، مثيرة، منظمة، تعاونيةث وجد أنها يجب أن تكون مفتوحة، آالبيئة الصفية، حي .4

إدارة الصف، وذلك من خالل الجمع بين تقليل الضجيج ودمج التالميذ في األنـشطة               .5
 .المختلفة

لخلفية العلمية للمعلم وسعة معرفته حول الموضوع المعطى والمواضيع المشابهة له،           ا .6
 .وقدرته على دمج موضوعات من البيئة الخارجية مع الدرس

رائهم، وتقـبلهم لطريقـة التـدريس،       يذ، والناتجة عن احترام المعلم آل     سلوكيات التالم  .7
 .واندماجهم في البيئة المتفاعلة

 
، )2007السلمي، (ر اليه في دراسة كما هو مشا( ),Murray 1993(جرى ماري في حين ا

 الضوء على وإلقاء المعلمو الطالب لدى االبتكار على المؤثرة العوامل حثإلى ب دراسة هدفت

  حيث تكونت.االبتكارية بقدراته وعالقته المعلمو للطالب الذاتي اإلدارك على المؤثرة العوامل
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 .اإلبداعقياس  –الشخصية  نمط قياس :خالل من البيانات وجمعت ةالثاني الفرقة طلبة من العينة
 نتائج  بينت وجمع البيانات، وقد.الفردية الفروق لمعرفة كأداة االستبانه الباحث وقد استخدم

 في النظام المتبع المعلم، و دورو الشخصية، نمط هي اإلبداع على المؤثرة العوامل أن الدراسة

 الطالب لدى يةاإلبداع القدرة في فردية فروق ارسة عن جودوكذلك كشفت الد المدرسة،

  .لديهم وتنميتها المعلمين الطالب بقدرات االهتمام بضرورة الدراسة  أوصت.المعلمين
  
  إلى معرفة العالقة بين مستوى المرشد من حيث),Riggrs 1979(ريجرز  هدفت دراسةو

الوصول إلى عالقات إرشادية ودية تأهيله، وخبرته، وسمات شخصيته من جهة، وقدرته على 
مرشدا يعملون في الكليات ) 335(جهة ثانية، تكونت عينة الدراسة من مع المسترشدين من
 مسترشدين،) 8-  3(لكل مرشد عدد من المسترشدين تراوح من وتم تحديد الخاصة و العامة، 

 ليحدد من خاللها ،رللشخصية، وقائمة نمو وتعلم الكبا" كاتل" اختبار –ولقد استخدم الباحث 
ولقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين ، المستوى التعليمي، والخبرات السابقة للمسترشدين

قدرته على حل المشكالت واتخاذ  أداء المرشد في األنشطة االجتماعية من جهة، وبين
نسانية استطاعوا توطيد العالقات اإل ، إضافة إلى أن المرشدين الذينأخرىالقرارات من جهة 

أكثر ذكاء ومشاركة ووجدية،  دية بينهم وبين مسترشديهم، اتصفوا بكونهم أكثر رزانةاإلرشا
  .الضمير الحي الواعي اجتماعية، وأكثر صراحة وتواضعا مع اآلخرين، كما أنهم ذوو

  
  التعقيب على الدراسات العربية السابقة 3.2.2

 ترى ،التي بحثت في موضوع الدراسةجنبية السابقة  واألدراسات العربيةللباستعراضنا 
 مدار بحث واهتمام من قبل العديد من ي كاناإلبداعمعوقات التفكير أن موضوع الباحثة 

معوقات الحظ أن هناك اهتماما ظاهرا بموضوع البحث في مجال حيث ي ،الباحثين والمهتمين
 هذه المعوقات من وجهة ، ولكنه تبين في الوقت ذاته ندرة في الدراسات التي بحثت فياإلبداع

 يميزها عن باقي الدراسات هميةين، مما يعطي هذه الدراسة صفة األنظر المرشدين التربوي
 تصنيفها تحت عناوين ةرى الباحثت و، وقد تنوعت الدراسات في طرح هذا الموضوع،خرىاأل

  :وهي ،مختلفة حسب داللتها
  اإلبداع من حيث درجة معوقات :اوالً

 تحول معوقات وجود التي كشفت عن )2006(معراج وعبد الرازق سة درااتفقت نتائج  - 
التي ) 2003الحرمي، (مع نتائج دراسة . ةمتوسط بدرجة المديرين لدى اإلبداع دون

 اإلداري تراوحت بين المرتفعة والمتوسطة، حيث اإلبداعكشفت عن وجود معوقات 
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دير مرتفع، بينما جاء بعد حصل بعدا المعوقات البيئية، والمعوقات التنظيمية على تق
نه توجد معوقات لإلبداع اإلداري في أكما تبين . الشخصية بتقدير متوسطالمعوقات 

 نتائج اتفقت مع أيضاً يع أبعاد الدراسة،مدارس التعليم ذات تقديرات مرتفعة في جم
. المدارس مديرات لدى المرتفعة يةاإلبداع المستويات غياب التي بينت) 2004العساف، (

 لدى طلبة اإلبداعن معوقات تنمية أ التي بينت ،)2005دياب، (ع نتائج في حين اختلفت م
 %).92 – 61(المرحلة األساسية ظهرت بدرجة مرتفعة تراوحت بين 

  اإلبداعمن حيث درجة : ثانياً

 اإلداري كان اإلبداعأن المستوى اإلجمالي لعناصر ) 2012(كشفت دراسة الحارثي  - 
التي بينت ان ) 2003(جاءت به دراسة الحرمي ما ا يتفق مع وهذ .بدرجة متوسطة

 بمدارس الفعال اإلداري اإلبداع أسس ممارسة لمدى الدراسة عينة أفراد تقديرات
 .والمتوسطة المرتفعة بين تراوحت عمان سلطنة في التعليم الثانوي

 اإلبداعبرز معوقات أ: ثالثاً

د والتدريب، وكثرة األعباء الوظيفية، تمثلت في ضعف اإلعدا: معوقات تعود  للمعلم - 
وتفضيل الطرق التقليدية في التدريس، وضعف الدوافع الداخلية، والخوف من الفشل، 

ونقص الدورات ، )2009الشعبي، ( وأساليب التقويم العقيمة، وصعوبة ضبط الصف
 نشطةأثناء الخدمة وكذلك عدم تضمين أي اإلبداعوورش العمل في التدريس التدريبية 
كما تبين أن أكثر المعوقات ). 2008الحربي، ( عداد التربوي في اإلياإلبداعالتفكير 

تتركز في المعلم الذي يقوم بنقل المادة من خالل العرض والتوضيح ودون تشجيعه لطالبه 
على التنافس فيما بينهم وقيامه باإلجابة عن األسئلة الواردة في المقرر تسهيالً لطالبه 

 في حين بينت دراسة ).2002البكر، ( لمادة الدراسية التي يقوم بتعليمهاوكذلك تلخيصه ل
)1996Hamza, &  Nash(  أن من أهم العوامل التي تؤثر سلباً وإيجاباً على تنمية

شخصية المعلم وسلوكه،  و.ميول المعلم ودافعيته( ي ومهارة حل المشكالتاإلبداعالتفكير 
يات القائمة على حل المشكالت والمنهج طريقة التدريس واستخدام االستراتيجو

االستكشافي، والتعلم الذاتي، إضافة للتركيز على الكيف وليس الكم في المعلومات المقدمة، 
والخلفية العلمية للمعلم وسعة معرفته حول الموضوع المعطى والمواضيع المشابهة له، 

 1993( بينت دراسة بينما ).وقدرته على دمج موضوعات من البيئة الخارجية مع الدرس
,Murray (دور المعلماإلبداع العوامل المؤثرة على  منأن  . 

المدرسة مثل عدم توفر تمثلت في ضعف مصادر التعلم اللغوي في : معوقات تعود للمنهج - 
و عدم توفر أوايات والقصص، وكذلك قلة مساهمة مكتبة غنية بالر وأمعمل لغوي 
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عداد وتطوير المناهج، كما أن إي في اإلبداعيس و التدرأ اإلبداعالمتخصصين في مجال 
تفكير ضعف الحوافز والبواعث الداخلية أو الخارجية التي تشجع الدارسات على ال

 المتعلقة اإلبداعبين ان هناك مجموعة من معوقات  تأيضاً). 2008الحربي، (ي اإلبداع
مصادر التعلم الخاصة كبر حجم المقرر، قلة توافر األدوات واألجهزة و: بمادة العلوم هي

وكذلك ضعف ). 2009الشعبي،  (اإلبداعبالمادة، محتوى مقرر العلوم ال يشجع على 
المعلمات الالئي فرض عليهن ن كما أ ).2008الحربي، ( مستوى مهارات القراءة والكتابة

حباط وقد يعانين من الضياع والذنب واإل) ىملعبالمنهج ال( المنهج الدراسي فيما يسمى
 .)Joseph, 2005(  المدرسة والمهنةيتركن

فرصة للطلبة بالقيام اكتظاظ الفصول، وعدم إتاحة ال: معوقات تعود للبيئة التعليمية - 
) 2005دياب، ( ياإلبداعبتكارية التي تنمي قدراتهم وتكسبهم مهارات التفكير باألنشطة اال

كثرة : تتمثل فيعوقات من الأحيث بين ) 2009الشعبي، (ه دراسة وهذا يتفق مع جاءت ب
عدد التالميذ داخل الصفوف المدرسية، وتفضيل التعلم بالطرق التقليدية، وعدم التجاوب 

، وآخرونالكبير (كذلك دراسة . مع الطرق المبدعة في التدريس لدى بعض التالميذ
ضعف : الئمةبرز المعوقات المرتبطة بالبيئة الصفية غير المأن أالتي بينت ) 2008

نقص في : هم المعوقات المرتبطة بالبيئة الصفية غير المساندةأبية، والنشاطات الطال
هم المعوقات أياب الوسائل وتقانات التعليم، ووغ .الوسائل والمعينات التعليمية كافة

تركيز تفكيره في كيفية الحصول على شهادة النجاح وضعف الدافعية : المرتبطة بالمتعلم
عدم مزج  )Joseph, 2005 (كذلك بينت دراسة .مة نحو التعليجابيواالتجاهات اإل

األنشطة والمفردات بالبيئة التعليمية التي يعيش فيها الدارسون، وعدم كفاية استراتيجيات 
 ,Fleith and Denise) 2000(في حين بين . اإلبداعالكتابة والفهم ولمواجهة معيقات 

بإهمال األفكار، وسيطرة  هي التي تتصف اإلبداعالتي تعيق  أن البيئة الصفية السلبية
في حين بينت دراسة .  المدرسيةاإلدارةالمعلمين ووجود النظام الصارم من قبل 

)1996Hamza, &  Nash(  أن من أهم العوامل التي تؤثر سلباً وإيجاباً على تنمية
ي البيئة الصفية، حيث وجد أنها يجب أن تكون مفتوحة، أمنة، مثيرة، اإلبداعالتفكير 

العوامل التي تساعد على تكوين ن من أ )Toremen, 2003(بينما بين  .اونيةمنظمة، تع
 تقويم االنجازات بعدالة وإتاحة الفرصة للعاملين على الرغبة في :بيئة إبداعية في المدرسة

 .لالمجازفة وعدم الخوف من الفش
 وعدم غياب جو الحرية وااللتزام بالقيود المهنية،: معوقات تعود للتنظيمات اإلدارية - 

 اإلدارة صرامة فإن أيضاً). 2009الشعبي، ( ياإلبداعلتفكير تشجيع المعلمين على ا
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ئوليات المناطة عباء والمس تطبيق الخطة التعليمية وكذلك األالمدرسية من حيث ضرورة
ي والتي تعود في منشئها إلى اإلشراف اإلبداعهم معوقات التدريس أبالمعلم كانت من 

 أن من ) ,Murray 1993(بينما بينت دراسة ). 2008لحربي، ا( اإلدارةالتربوي و
 .المدرسة في النظام المتبع  اإلبداع على المؤثرة العوامل

 الواجبات تنفيذ في ألبنائها األسرة مساعدة ضعف: االجتماعية بالبيئة مرتبطة معوقات - 
 دية، والفقراألبج األمية وانتشار. سرةألل والثقافي التعليمي المستوى وتدنى المدرسية

 يةداإلرشا  العمليةضعف مشاركة أولياء أمور الطلبة فيكذلك  ).2008، وآخرونالكبير (
 ).,Yeh 2001( بصورة عامة

أن من أهم  )1996Hamza, & Nash(حيث بينت دراسة : معوقات تعود للتلميذ - 
ذ، والناتجة ي سلوكيات التالمياإلبداعالعوامل التي تؤثر سلباً وإيجاباً على تنمية التفكير 

بينما  .رائهم، وتقبلهم لطريقة التدريس، واندماجهم في البيئة المتفاعلةالمعلم آلعن احترام 
 نمط هي اإلبداع على المؤثرة العوامل أن من) ,Murray 1993(بينت دراسة 

  .الشخصية
ضعف االعتماد المخصص للبحث التربوي في : معوقات مرتبطة بالسياسة التعليمية - 

وغياب السياسة التعليمية الواضحة في مجال إدخال مهارات . عليم والتعلمعمليات الت
 واعتبار الدرجات العالية معياراً أساسياً). 2008، وآخرونالكبير (التفكير في التعليم 

لاللتحاق بالتخصصات الجامعية مثل الطب والهندسة مما يحول دون التحاق بعض 
و أحصول على درجات عالية بهذه التخصصات المبدعين الذين ال تسعفهم الظروف من ال

 ). ,Kaufman & Agars 2009(بالجامعة 
هيل للكادر أعداد والتعباء الوظيفية وضعف اإلتمثلت في كثرة األ: معوقات تنظيمية - 

داري من  اإلاإلبداعاب جو الحرية، وقلة االهتمام بداري، وااللتزام بالقيود المهنية وغياإل
أن ) 2011( أظهرت دراسة الغوراني أيضاً). 2011البدراني، ( تعليمدارة التربية والإقبل 

 لدى عينة اإلبداعمجال المناخ التنظيمي للمدرسة يحتل الدرجة األولى ضمن معوقات 
الدراسة، بينما تبين أن مجال العوامل الشخصية يحتل الدرجة األخيرة ضمن معوقات 

 اإلبداع العوامل التي قد تؤدي إلى إعاقة أن من) 1998(دراسة أمابل  بينت أيضاً. اإلبداع
عالقات التنافس بدال من التعاون، ويفرض قيودا على العاملين  مناخ العمل الذي يشجع

 في حين بينت دراسة .أسلوب التقييم وكفاية الموارد أثناء تأدية أعمالهم وعدم عدالة
)2003 Toremen,(ي العالقات بداعاإلن من الخصائص التي تميز المناخ التنظيمي  ا
 .ة بين المديرين والعاملين واالتصال المفتوح والتعاونيجابينسانية اإلاإل
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 ضعف التمويل وقلة التجهيزات، وعدم مطابقة المباني المدرسية تمثلت في :ماديةمعوقات  - 
 .)2011البدراني، ( عداد الطالبأت المطلوبة، وكثرة للمواصفا

ألسرة والمجتمع، اإلمكانات المادية ا ( تنازلياً مرتبةياإلبداعأهم معوقات التفكير  -
بينما خلصت دراسة ). 2005البلوشي، ) (والبشرية، محتوى المنهج، التقويم، المعلم

ثيرها على أ ترتيب تلك المعوقات بحسب درجة تلىإ) 2011(الفريحات وبركات والدعوم 
 لقة بالمنهاج، وأخيراًمعوقات متصلة ببيئة الروضة يليها المعوقات المتع: تيالنحو اآل

نقص الخبرة التعليمية السابقة للمعلمات، ونقص  كذلك .المعوقات المتعلقة بالمعلمة
 و المشرفات التربوياتأقران والمدراء األ اه المعلمة منالدعم الذي تتلقالتدريب، ونقص 

)2005 ,Joseph(. ًمه قلة الوقت الذي يستطيع من خالله المرشد القيام بمها فإن أيضا
دية، وعدم وجود مصادر بشرية تدعم دور المرشد في المدرسة، وضعف توجيه اإلرشا

تعتبر من أهم الصعوبات بصورة عامة أولياء األمور وتنسيقهم ألمور أبنائهم التربوية، 
بينما   ).,2002Coumings(تدريبية في نمو المرشد المهني الصعوبات لى الباإلضافة إ
ة، وهي المتعلقة المعلم، والمتصلة أربع عقبات رئيسفي )  ,2003Akan(اكان حصرها 

 اما.  مرتبطة بالفصول الدراسيةوأخرىطالب، والعوامل ذات الصلة بالمناهج الدراسية، بال
)2001 Gautam, (ضعف الرغبة في طرح األسئلة االفتراضية، مثل حصرها في فقد 
كلة من خالل مشكالت ، ووضع حل وحيد للمشكلة المطروحة، ورؤية المش) لو- ماذا(

 .سابقة قديمة، ومقاومة األفكار الجديدة

ثرائية ح البرامج الغنائية والنشاطات اإل طر:ياإلبداعهم العوامل في تنمية التفكير أمن  - 
  كما).,Edith 2004(بشكل متماثل للموهوبين وغير الموهوبين في الغرفة الصفية 

ديم تعاريف متعددة للمشكلة األصلية، والجمع ية على تقاإلبداعتشتمل تقنيات إنتاج األفكار 
 كسر حاجز التفكير االعتيادي، واستخراج دروس من ذلك أجلبين األفكار المتناقضة من 

المحيط، وتبني أدوار مختلفة، وطرح المشكلة من خالل رؤية كل دور، واستخالص 
 أو الجملة التي المفهوم عن طريق تحديد كل ما يقع خلف التعبيرات األساسية في العبارة

صيغت بها المشكلة بدقة، والتوسع في طرح المشكلة، وتجزئة المشكلة إلى أفكار جزئية، 
  ).,Gautam 2001( إنتاج أكبر عدد من األفكار في أقل وقت أجلمن 

ة هي التي تحفز يجابي أن البيئة الصفية اإل,Fleith and Denise) 2000(في حين بين 
ختيار، وقبول األفكار المختلفة وهي التي ترفع لبة فرصة اال للطالدافعية، وهي التي تقدم

دراسة أمابل  بينت أيضاً .من مفهوم الذات لديهم، وتركز على نقاط قوة واهتمامات الطلبة
الرغبة في المخاطرة : ي وتدعمهاإلبداع أن من العوامل التي تحفز السلوك) 1998(
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أعمالهم، ودعم األفكار الجديدة  اء تأديةوالتحدي، وإتاحة حرية التصرف للعاملين أثن
 .وتشجيعها، وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية في بيئة العمل

أن تشجيع انتشار وتطوير األفكار الجديدة يعمل ) ,Amabile et. al 1996 (بين أيضاً 
وفقًا لثالثة مستويات رئيسية داخل المؤسسات، في مقدمتها التشجيع على نطاق المؤسسة 

دراسة كما بينت   .هو األكثر انتشارا ويليه التشجيع اإلشرافي وتشجيع مجموعة العملو
)1979 Riggrs, ( دية اإلرشاأن المرشدين الذين استطاعوا توطيد العالقات اإلنسانية

بينهم وبين مسترشديهم، اتصفوا بكونهم أكثر رزانة وجدية، وأكثر ذكاء ومشاركة 
 .عا مع اآلخرين، كما أنهم ذوو الضمير الحي الواعياجتماعية، وأكثر صراحة وتواض

  من حيث الفروق: رابعاً

  لمتغير مكتب التربية تبعاًالتي بينت وجود فروق ) 2012(اختلفت نتائج دراسة الحارثي  - 
والتعليم لصالح المديرين الذين يتبعون مكتب التربية والتعليم بالجنوب ومكتب التربية 

 بين  عدم وجود فروقالتي بينت) 2003الحرمي، (تائج نمع  ، ووالتعليم بالشمال
 أبعاد جميع على التعليمية المنطقة تعزى لمتغير الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات
  عن عدم وجودهاالتي  كشفت نتائج، )2008، وآخرونالكبير (  ونتائج دراسة .الدراسة
كان أونتائج دراسة ، المنطقة لمتغير تعزى العينة تقديرات متوسط بين فروق

)2003Akan,  (المنطقة الجغرافية،  لمتغير تبعاًفروق دالة  أظهرت عدم وجود التي
 .وموقع المدرسة

 ودراسة )2008 (وآخرونودراسة الكبير ) 2011( نتائج دراسة الغوراني اتفقت - 
)2003Akan, (، تعزى لمتغير اإلبداع التي أظهرت أنه ال توجد فروق في معوقات 

 .الجنس
التي بينت وجود فروق في محور معلم التاريخ ) 2003المفرجي، (اتفقت نتائج دراسة  - 

 لمتغير الجنس، حيث كان تقدير المعلمين لمستوى درجة وجود المعوقات أكبر من تبعاً
نه ال توجد فروق بين أظهرت أالتي ) 2005(تائج دراسة البلوشي تقدير المعلمات، مع ن

لمتغير الجنس في جميع المحاور ما عدا محور المعلم حيث تقديرات أفراد العينة تعزى 
 .كان تقدير المعلمين لمستوى وجود المعوقات أكبر من تقدير المعلمات

 تعزى لمتغير المؤهل اً التي بينت أن هناك فروق،)2011(اختلفت نتائج دراسة الغوراني  - 
لصالح )  ظروف العملالمناخ التنظيمي للمدرسة،( في مجالي اإلبداعالعلمي على معوقات 

 لمتغير تبعاً خرى توجد فروق على باقي المجاالت األنه الأ بينما تبين ،)بكالوريوس(
نه ال توجد فروق أ التي بينت ،)2009الشعبي، (دراسة مع ما جاءت به والمؤهل العلمي، 
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هم ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المعوقات التي تواجه
نه ال توجد أالتي بينت ) 2004(دراسة العساف ومع  ،المؤهل العلمي(زى لمتغيرات تع

المستوى ( اإلداري وفقًا لمتغير اإلبداعفروق بين مديرات المدارس في إدراك معوقات 
  ).التعليمي

 التي بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة ،)2011( نتائج دراسة الغوراني  معاتفقت - 
مع ما جاءت به دراسة و ،اإلبداعر سنوات الخبرة على معوقات إحصائية تعزى لمتغي

 ،)2005البلوشي، ( ودراسة ،)2008، وآخرونالكبير (، ودراسة )2009الشعبي، (
في حين اختلفت مع نتائج دراسة  ،) ,2003Akan (ودراسة ،)2004العساف، (ودراسة 

المعلمات (الدراسة التي كشفت عن وجود فروق بين وجهات نظر عينة ) 2008الحربي، (
لصالح الفئة التي تقل خبرتها  ي تعود للخبرةاإلبداعحول معوقات التدريس ) والمشرفات

ال توجد فروق بين التي أظهرت أنه ) 2003( ودراسة المفرجي ، سنوات)5(عن 
تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الخبرة التدريسية في محور محتوى المنهج ومحور 

 وجدت فروق في محور طرق التدريس واألنشطة ومحور معلم التاريخ، التقويم، بينما
حيث كان تقدير المعلمين ذوي الخبرة األدنى لمستوى درجة وجود المعوقات أكبر من 

 .علىعلمين ذوي الخبرة األتقدير الم
نه ال توجد فروق بين وجهات نظر أ التي بينت ،)2008( ج دراسة الحربياختلفت نتائ - 

مع ما ، وي تعود للسناإلبداعحول معوقات التدريس ) المعلمات والمشرفات (عينة الدراسة
 تعزى إحصائية داللة ذات فروق التي بينت  وجود) 2004العساف، (جاءت به دراسة 

  ).سنة 40 من أقل إلى – 35(الفئة  لصالح المدارس مديرات بين) العمر( لمتغير
سطات المعوقات المادية تعزى لمتغير وجود فروق في متو) 2011(بينت دراسة البدراني  - 

 في متوسطات نه ال توجود فروقأدرسة لصالح الوكيل، في حين تبين العمل في الم
ءت به دراسة  جا ماتفق معي وهذا ال ،و المعوقات الكليةأو الذاتية، أالمعوقات التنظيمية 

حول نه ال توجد فروق لدى أفراد مجتمع الدراسة أظهرت أالتي ) 2009(الشعبي 
  . العمل الحالي إلىالمعوقات التي تواجههم تعزى

انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التي أشارت ) 2009( دراسة الشعبي اتفقت نتائج - 
الدورات  بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المعوقات التي تواجههم تعزى لمتغير

وجد فروق بين مديرات المدارس نه ال تأالتي بينت ) 2004(ودراسة العساف  ،التدريبية
 .)عدد البرامج التدريبية( اإلداري وفقًا لمتغير اإلبداعفي إدراك معوقات 
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،  )Kaufman & Agars, 2009(أكارسو نكوفما دراسة مع اتفقت - 
دراسة أمابل و، ),Gautam 2001 (دراسة غوتام و،) ,2003Toremen(توريمانو
)1998Amabile, ( ، باالعتماد على الكتب  وصفي الوثائقيُأستخدم المنهج الفي

 .والدراسات ذات العالقة
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  الفصل الثالث

  
  ريقة واإلجراءاتالط

كما يعطي وصفاً مفـصالً     . يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها       
 الدراسة وصدقهما وثباتهما، وكذلك ِإجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التـي           يَألدات

  .استخدمتها الباحثة في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها
   

  منهج الدراسة   1.3

تـم  حيـث   . مناسبته لطبيعة هـذه الدراسـة     ل  التحليلي ت الباحثة المنهج الوصفي   استخدم
ي اإلبـداع معوقات التفكيـر    في محافظة الخليل حول     المرشدين التربويين   استقصاء آراء   

  . من وجهة نظرهم التغلب عليهاوسبل
  

  مجتمع الدراسة  2.3

  
ي مدارس محافظة الخليل،     جميع المرشدين التربويين العاملين ف    تكون مجتمع الدراسة من     

 كال الجنسين، حسب إحصائيات رسمية صادرة       من ومرشدة    مرشداً )276(والبالغ عددهم   
، وقـد اشـتمل     )جنوب،  وسط ، شمال    ( عن مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل      

مجتمع الدراسة على المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة في المحافظة، وذلـك            
  ).1.3(وارد في الجدول و كما ه

  .حسب المديرية يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة 1.3:جدول 

  المديرية  نوع المدرسة
  وآالة  خاصة  حكومية

  العينة  المجموع

  48  96  7  14  75  مديرية الجنوب
  47  93  9  11  73  مديرية الوسط
  44  87  6  10  71  مديرية الشمال
  139  276  22  35  219  المجموع
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  عينة الدراسة  3.3

 المرشدين التربويين فـي محافظـة الخليـل        من   مبحوثاً) 139 (تكونت عينة الدراسة من   
 مـن مجتمـع     %)50 ( وتمثل العينة ما نـسبته     ، العشوائية الطبقية بطريقة العينة    اختيروا
) 4(، استبعد منها    )130(، وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع          الدراسة
 بسبب عدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، لكي تصبح عينة الدراسة النهائية التي            تاستبيانا

 يبين توزيع أفـراد عينـة الدراسـة         )2.3( والجدول   ،)126( خضعت للتحليل اإلحصائي  
العمر، التخصص الدقيق،   والمؤهل العلمي،   والمديرية،  وحسب الجنس، وسنوات الخبرة،     

  .داإلرشاعدد الدورات في مجال ومكان السكن، و

  
  .متغيرات الدراسة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب .2.3جدول 

النسبة  العدد المتغير

 المئوية

المجموع

 الجنس 43.7 55 ذآر
 56.3 71 أنثى

126 

 37.3 47   سنوات5اقل من 
 26.2 33  سنوات10- 5

 سنوات الخبرة

 36.5 46  سنوات10أآثر من 

126 

 34.9 44 جنوب الخليل
 34.1 43 وسط الخليل

 المديرية

 31.0 39 شمال الخليل

126 

 المؤهل العلمي 77.8 98  فما دونبكالوريوس
 22.2 28 ماجستير فأعلى

126 

 العمر 24.6 31   سنة30اقل من 
 75.4 95   سنة فأآثر30

126 

علم اجتماع/ خدمة اجتماعية  43 34.1 
 31.7 40 تربية وعلم نفس

 التخصص الدقيق

 34.1 43 إرشاد وتوجيه

126 

 39.7 50 مدينة
 40.5 51 قرية

 مكان السكن

 19.8 25 مخيم

126 

 21.4 27 لم التحق بأي دورة
 25.4 32 ثالث دورات فما دون

عدد الدورات في مجال 
داإلرشا  

 53.2 67  دورات فأآثر4

126 
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  :الدراسةاة أد 4.3

الباحثة بمراجعـة األدب    قامت    عليها  التغلب وسبلي  إلبداعامعوقات التفكير   للتعرف إلى   
 بموضوع الدراسة وأهدافها وفروضها، وفي ضوء ما        ةقالمتعلّالتربوي والدراسات السابقة    

 ياإلبداعمعوقات التفكير    التعرف إلى    أجلتم التوصل إليه قامت ببناء استبانة خاصة من         
حيث لم تعثـر الباحثـة       عليها،    التغلب سبلفي محافظة الخليل و    لدى المرشدين التربويين  

معوقات التفكير   فقامت بتصميم مقياس خاص لقياس       مقياس مناسب لطبيعة الدراسة،   على  
العـاجز،  ( عليها من خالل الرجوع للمقاييس الواردة في دراسات           التغلب وسبلي  اإلبداع
ذلك قامت  ك). 2009الشعبي،  (، و )2008،  وآخرونالكبير  (، و )2005دياب،  (، و )2000

الباحثة بعمل مقابالت مع مجموعة من مكونة من عشرة مرشـدين  تربـويين، بهـدف                
ي، وقـد   اإلبداعالتعرف على ابرز المعوقات التي تواجههم أثناء عملهم في تنمية التفكير            

توصلت الباحثة من خالل ذلك لمجموعة من المعوقات، حيث تم المقياس بناء علـى مـا                
لسابقة ومجموعة المعوقات التي توصلت إليها الباحثة من خالل          ا تسبق من خالل الدراسا   

  .المقابالت
  

موزعة على ستة أبعاد، وذلك كما      فقرة،  ) 74(وقد تكون المقياس في صورته األولى من        
، وبعد عرض المقياس على مجموعة من المختصين في         -)1(ملحق رقم   - في موضحهو  

 المقياس بعـد    -)2(ملحق رقم   -على الفقرات   التربية وعلم النفس قامت الباحثة بالتعديل       
 56( بعض الفقرات من المقياس ليـصبح عـددها          حذفن  التحكيم،  حيث ارتأى المحكمو    

 وذلك بسبب وجود بعض الفقرات المكررة فيه، والتي         ، البعد السادس  حذف وكذلك   ،)فقرة
الـذي  و) 3.3(تم االستعاضة عنها في بعض األبعاد، وذلك كما هو واضح في الجـدول              

  . لفقرات قبل وبعد عملية التحكيميوضح األبعاد وعدد ا
  . قبل وبعد التحكيمياإلبداعمعوقات التفكير  فقرات وأبعاد )3.3(جدول 

  الرقم  بعد التحكيم  قبل التحكيم

  عدد الفقرات  البعد  عدد الفقرات  البعد

  11  ة المدرسياإلدارةمعوقات تتعلق ب  15   المدرسيةاإلدارةمعوقات تتعلق ب  1

  11  معوقات تتعلق بالوزارة  12  معوقات تتعلق بالوزارة  2

  10  معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية  14  معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية  3
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  17  معوقات تتعلق بالمرشد  18  معوقات تتعلق بالمرشد  4

  7  معوقات اجتماعية وبيئية خارجية  9  معوقات اجتماعية وبيئية خارجية  5

  --  --  6  قتصاديةمعوقات ا  6

  56   أبعاد5  74   أبعاد6  

ي، اإلبداع بخصوص الجزء الثاني من الدراسة والمتعلق بسبل التغلب على معوقات التفكير             ماأ
 إبداء وجهات نظرهم حول سبل      أجلى توجيه سؤال مفتوح للمرشدين من        عمدت الباحثة إل   فقد

لية التحكيم اقترح المحكمون أن يكـون       نه وبعد عم  أي، إال   اإلبداعالتغلب على معوقات التفكير     
 كل سؤال منها يترك للمرشد اإلجابة عن مقترحات وسبل لمواجهات تلـك             ، أسئلة ةهناك خمس 
 ويرتبط كل سؤال ببعد من أبعاد المقياس السابقة، هذا باإلضافة إلى سـؤال آخـر                ،المعيقات

  .ياإلبداعر لحد من معوقات التفكي يقترحها المرشد لأخرىمفتوح يتضمن أي سبل 

  األداةتصحيح  1.4.3

، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة،     جداًبدرجة كبيرة   ( استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي    
، ) درجـات  5 (جـداً بدرجة كبيرة   (  وقد أعطيت اإلجابة   ،)جداًبدرجة ضعيفة، بدرجة ضعيفة     

، بدرجـة   )يندرجت(، بدرجة ضعيفة    ) درجات 3(، بدرجة متوسطة    ) درجات 4(بدرجة كبيرة   
 أداة الدراسة باعتبارها     وطبق هذا السلم الخماسي على جميع بنود       ،)درجة واحدة ( جداًضعيفة  
  .ةإيجابيعبارات 

  
معوقـات التفكيـر    وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وفق قيمة المتوسط الحسابي، وتحديـد            

ليها، استندت الباحثة في     ع  التغلب في محافظة الخليل وسبل     لدى المرشدين التربويين   ياإلبداع
ت الخماسي الذي يحدد درجة المبحوث على المقياس فـي          اتفسيرها لنتائج األداة ألسلوب ليكر    

ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود المقياس، وتتحدد الدرجة بإعطاء أوزان مختلفة              
علـى خمـس   لالستجابة، بحيث يستجيب المبحوث على ميزان أو متصل رتبي متدرج يشتمل        

 1-5(تم حساب المـدى     , ) الحدود الدنيا والعليا  (ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسي      . نقاط
وبعد ذلك  , ) 0.80 = 4/5(للحصول على طول الخلية الصحيح      ) 5(ثم تم تقسيمه من     , ) 4=

ك وذل) أو بداية المقياس وهى الواحد الصحيح     (تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس          
وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو واضح في الجـدول رقـم            , لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية    

)4.3.(  
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  .طول الخاليا  ).4.3(جدول رقم 
 الدرجة المستوىالرقم

 جداًمنخفضة  1.80 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  1
 منخفضة  2.60  - 1.80 بين أكثر من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  2
 متوسطة 3.40  - 2.60إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  3
 مرتفعة 4.20  - 3.40إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  4
  جداًتفعة مر 5  - 4.20إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  5

  
  :صدق األداة 2.4.3

مـن   ثالثـة عـشر محكمـاً      علـى    ها في الدراسة الحالية بعرض    تم التأكد من صدق األداة    
 وكان هناك اتفاق بينهم على صالحية       ،-)3(ملحق رقم   - المختصين في التربية وعلم النفس    

تحكيم وذلـك   ا، حيث تم إجراء بعض التعديالت على فقرات االستبانة قبل ال           ومقروئيته األداة
 حيث يشتمل هذا الملحق علـى األداة قبـل إجـراء            ،)2(حسب ما هو وارد في ملحق رقم        

  .األداة بصورتها النهائية) 3(التحكيم الالزم، بينما يتضمن ملحق رقم 
  

 تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجـة             أخرىومن ناحية   
والتي بينت أن جميع قيم معامالت االرتبـاط  ) 5.3( الجدول الكلية، وذلك كما هو واضح في    

للفقرات مع الدرجة الكلية لكل فقرة دالة إحصائياً، مما يـشير إلـى تمتـع األداة بالـصدق                  
  لدى المرشدين التربويين في محافظـة      اإلبداعالعاملي، وأنها تشترك معاً في قياس معوقات        
  . األداة على أساسهالخليل، في ضوء اإلطار النظري الذي بنيت

رتبـاط  امصفوفة ل) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون )5.3(جدول 
  لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل مع الدرجة الكلية لكـل             اإلبداعات معوقات   فقر
  .بعد

الداللة   قيمة ر الفقرات

  اإلحصائية

الداللة   قيمة ر  الفقرات

  اإلحصائية
  0.000 **0.785  29   المدرسيةاإلدارةت تتعلق بمعوقا

1  0.673** 0.000  30  0.822** 0.000  
2  0.823** 0.000  31  0.742** 0.000  

3  0.795** 0.000  32  0.745** 0.000  
  معوقات تتعلق بالمرشد  0.000 **0.788  4

5  0.763** 0.000  

  

33  0.754** 0.000  
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6  0.661** 0.000  34  0.594** 0.000  
7  0.835** 0.000  35  0.696** 0.000  
8  0.747** 0.000  36  0.637** 0.000  
9  0.556** 0.000  37  0.707** 0.000  
10 0.574** 0.000  38  0.752** 0.000  
11 0.529** 0.000  39  0.744** 0.000  

  0.000 **0.612  40  معوقات تتعلق بالوزارة

12 0.710** 0.000  41  0.469** 0.000  
13  0.693** 0.000  42  0.631** 0.000  
14  0.738** 0.000  43 0.765** 0.000  
15  0.728** 0.000  44  0.732** 0.000  
16  0.732** 0.000    0.657** 0.000  
17  0.734** 0.000  46  0.719** 0.000  
18  0.720** 0.000  47  0.712** 0.000  
19  0.723** 0.000  48  0.723** 0.000  
20  0.613** 0.000  49  0.795** 0.000  

  معوقات اجتماعية وبيئية خارجية  0.000 **0.672  21
22  0.734** 0.000  50  0.799** 0.000  

  0.000 **0.774  51  معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية

23  0.277** 0.002  52  0.779** 0.000  
24  0.532** 0.000  53  0.735** 0.000  
25  0.545** 0.000  54  0.816** 0.000  
26  0.788** 0.000  55  0.807** 0.000  
27  0.477** 0.000  56  0.733** 0.000  
28  0.725** 0.000    

 أن جميع قيم ارتباط الفقـرات مـع الدرجـة            إلى ول السابقة جداًتشير المعطيات الواردة في ال    
الكلية لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى تمتع األداة بصدق عال وأنها تشترك معاً في قيـاس                 

دين التربويين في محافظة الخليل في ضوء اإلطار النظري الذي            لدى المرش   اإلبداعمعوقات  
  .بنيت على أساسه هذه األداة

   ثبات األداة3.4.3

  

 Cronbach) (كرونبـاخ ألفـا  ( التأكد من ثبات األداة استخدمت الباحثـة اختبـار   أجلمن 

Alpha .(  والجدول)محـاور  يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على     ) 6.3 
  : االستبانة المختلفة
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 الدراسـة   ات بطريقة كرونباخ ألفا علـى أبعـاد       يبين نتائج اختبار معامل الثب     )6.3(جدول  
  .المختلفة

 كرونباخ ألفا  البعد  الرقم
 0.89   المدرسيةاإلدارةمعوقات تتعلق ب  .1

 0.90  معوقات تتعلق بالوزارة  .2

 0.83  معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية  .3

 0.92  معوقات تتعلق بالمرشد  .4

  0.88  معوقات اجتماعية وبيئية خارجية  

  0.94  الدرجة الكلية

أن قيم معامل الثبات بطريقة كرونبـاخ ألفـا علـى محـاور األداة              ) 6.3(يتضح من الجدول    
بينما بلغت قيمة   .  إلى ممتازة  جداًوهي قيم ثبات جيدة     ) 0.92(و) 0.83(المختلفة تراوحت بين    

  .  من الثباتجداً بدرجة عالية وهذا يشير إلى أن األداة تتمتع). 0.94(ألفا للثبات الكلي معامل 
  

  ِإجراءات تطبيق الدراسة 5.3

القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في المرشدين التربويين في محافظة  •
 .الخليل

مة في بناء أداة الدراسة بعد اطالع  الباحثة على مجموعة من األدوات المستخد •
مثل هذه الدراسة واألدب التربوي الذي بحث في موضوع معوقات التفكير 

 .ياإلبداع
 .  تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على ثالثة عشر محكماً •
، المرشدين التربويين في محافظة الخليل الدراسة على اةقامت الباحثة بتطبيق أد •

ة  مزودأداة كل ت وكان).2014 - 2013(في الفصل األول للعام الدراسي 
على كيفية اإلجابة ة المرشدين التربويين ساعدمدات الكافية لاإلرشابالتعليمات و
 .عن الفقرات

 . متسلسلة وإعدادها ِإلدخالها للحاسوبأرقاماالصالحة ستبانات االتم ِإعطاء  •
ليل لتح) SPSS(  الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامجت الباحثةاستخدم •

  .البيانات واستخراج النتائج
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   متغيرات الدراسة6.3

  

   المستقلة المتغيرات1.6.3

  
الجنس، وسنوات الخبرة، المديرية، المؤهل العلمي، العمر، التخصص الدقيق، مكان (

  ).داإلرشاالسكن، عدد الدورات في مجال 
  
  ةالتابعات  المتغير2.6.3 

  وسبل التغلب عليها ين في محافظة الخليل  لدى المرشدين التربوياإلبداعمعوقات 
  المعالجة اإلحصائية  : 7.3

 وتم استخدام اإلحصاء الوصفي لحساب ،تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات
المتوسطات الحسابية واألعداد والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة 

 )α) ≥0.05 حصت فرضيات الدراسة عند المستوىوقد فأداة الدراسة، واستجاباتهم على 
، واختبار تحليل التباين )T-Test() ت(عن طريق االختبارات اإلحصائية التالية اختبار 

 توكي اختبارو، )One Way Analysis Of Variance ANOVA(األحادي 
)Tukey( ومعامل الثبات كرونباخ ألفا  ( Cronbach alpha ) ومعامل االرتباط ،

المحوسب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  وذلك  ( Pearson correlation)  ونبيرس
  ).SPSS(للعلوم االجتماعية 
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  

    نتائج الدراسة1.4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
ؤالت يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابـة عـن تـسا              

  .لتحقق من صحة فرضياتهااالدراسة و
  
  نتائج الدراسة  1.4

  
  :نتائج السؤال األول. 1.1.4

  
   محافظة الخليل؟يي لدى المرشدين التربويين فاإلبداعما معوقات التفكير 

  
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة            

ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل على الدرجـة          اإلبداعير  لدرجة معوقات التفك  
  ).1.4( مرتبة حسب أهميتها، وذلك كما هو واضح في الجدول خرىالكلية وباقي األبعاد األ

 المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لمعوقـات التفكيـر           1.4 جدول   1.4جدول  
  .افظة الخليلي لدى المرشدين التربويين في محاإلبداع
المتوسط  العدد البعدرقم البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 0.79 3.041 126   المدرسيةاإلدارةمعوقات تتعلق ب  األول

 مرتفعة  0.72 3.53 126  معوقات تتعلق بالوزارة  الثاني

 مرتفعة  0.65 3.54 126  معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية  الثالث

 متوسطة 0.76 2.81 126  معوقات تتعلق بالمرشد  الرابع

  مرتفعة 0.85 3.48 126  معوقات اجتماعية وبيئية خارجية  الخامس

 متوسطة  0.54 3.28 126  الدرجة الكلية

ي لـدى المرشـدين     اإلبـداع أن الدرجة الكلية لمعوقات التفكيـر       ) 1.4(يتضح من الجدول    
سطة، حيث بلغ المتوسـط الحـسابي لهـذه         التربويين في محافظة الخليل جاءت بدرجة متو      

كما تبين أن أهـم معوقـات التفكيـر         ). 0.54(مع انحراف معياري قدره     ) 3.28(الدرجة  
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المعوقات المتعلقة بالبيئـة    (ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل تمثلت في          اإلبداع
 في المرتبة الثانية     عن درجة مرتفعة، وجاء    معبراً) 3.54(بمتوسط حسابي قدره    ) المدرسية

، )3.53(، وبمتوسط حـسابي قـدره       أيضاًبدرجة مرتفعة   ) المعوقات المتعلقة بالوزارة  ( بعد
في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره      ) المعوقات االجتماعية والبيئية الخارجية   ( وجاء بعد 

)  المدرسـية  رةاإلداالمعوقات المتعلقة ب  ( ، وجاء بعد  أيضاً عن درجة مرتفعة     معبراً) 3.48(
  عن درجة متوسطة، بينما جاء بعد      معبراً) 3.04(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره       

) 2.81(في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي قـدره         ) المعوقات المتعلقة بالمرشد  (
  .أيضاً عن درجة متوسطة معبراً

  السؤال الثاني نتائج 2.1.4
  معوقـات  في متوسـطات   )α) ≥0.05ائية عند المستوى    توجد فروق ذات داللة إحص    هل  

الجـنس،  ( اتتعزى لمتغيـر  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل        اإلبداعالتفكير  

وسنوات الخبرة، المديرية، المؤهل العلمي، العمر، التخصص الدقيق، مكان السكن، عـدد            

  ؟)داإلرشامجال الدورات في 

  :وفيما يلي نتائج فحصها) 1-8(ت الصفرية وانبثق عن هذا السؤال الفرضيا
  نتائج الفرضية األولى. 1.2.1.4

  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .تعزى لمتغير الجنس ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 

 كما هو واضح في الجـدول       ،)t-test ( ت اراختب من صحة الفرضية األولى استخدم    للتحقق  
   .)2.4(رقم 

الكليـة لدرجـة     المتوسطات الحـسابية      للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار  )2.4(جدول  
   لمتغير الجنستبعاًي لدى المرشدين التربويين اإلبداع التفكير لمعوقات

  المتغير
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 لمحسوبةا

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

   المدرسيةاإلدارةمعوقات تتعلق ب 0.78 3.02 55 ذكر

 0.80 3.05 71  أنثى
-0.232 124 0.817 

  معوقات تتعلق بالوزارة 0.77 3.34 55 ذكر

 0.65 3.68 71  أنثى
-2.707 124 0.008** 

  معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية 0.73 3.39 55 ذكر

 0.55 3.65 71  أنثى
-2.243 124 0.027* 

  معوقات تتعلق بالمرشد 0.77 2.97 55 ذكر
 0.73 2.68 71  أنثى

2.080 124 0.040* 
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  معوقات اجتماعية وبيئية خارجية 0.88 3.31 55 ذكر

 0.80 3.62 71  أنثى
-2.003 124 0.047* 

 الدرجة الكلية 0.63 3.21 55 ذكر
 0.45 3.34 71  أنثى

-1.339 124 0.183 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

 )0.05≤ (α توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          ال انه   )2.4(من الجدول   يتبين  
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات في متوسطات  على الدرجة الكلية  

، تعزى لمتغير الجنس    المدرسية اإلدارة ب  المتعلقة معوقاتال كذلك على بعد  و ،محافظة الخليل 
ي لـدى المرشـدين     اإلبداع التفكير   لمعوقاتحيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية        

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلنـاث        )3.21( الذكور   لدى التربويين في محافظة الخليل   
، فـي  )0.183(عند مستوى الداللـة  ) -1.339(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة   )3.34(

  علـى بعـد    )α) ≥0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        حين تظهر النتائج وجود   
تعـزى لمتغيـر      االجتماعية الخارجيـة   ة والبيئة المدرسية والبيئة    بالوزار  المتعلقة معوقاتال

بالمرشد لـصالح    المتعلقةمعوقاتال لصالح اإلناث، بينما تبين وجود فروق على بعد           الجنس
وبناء عليه تم قبول الفرضـية الـصفرية        . وذلك كما هو واضح في الجدول السابق      . الذكور

 في حين تم رفـضها      ،ية المدرس اإلدارةاألولى على الدرجة الكلية وبعد المعوقات المتعلقة ب       
  .خرىعلى باقي األبعاد األ

  
  نتائج الفرضية الثانية. 2.2.1.4

  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة      تم استخراج  انية الث من صحة الفرضية  للتحقق  

سـنوات   لمتغير   تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتل
  ).3.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،الخبرة
ي لـدى   داعاإلب التفكير   معوقات واالنحرافات المعيارية ل   ، المتوسطات الحسابية  )3.4(جدول  

  سنوات الخبرة لمتغير تبعاً المرشدين التربويين
المتوسط   العدد  سنوات الخبرة  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.76 3.26 47   سنوات5اقل من 
 0.82 2.84 33  سنوات10- 5

 اإلدارةمعوقات تتعلق ب
  المدرسية

 0.75 2.95 46  سنوات10أآثر من 
ةمعوقات تتعلق بالوزار  0.56 3.71 47   سنوات5اقل من  
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 0.60 3.56 33  سنوات10- 5
 0.88 3.32 46  سنوات10أآثر من 
 0.55 3.68 47   سنوات5اقل من 

 0.62 3.54 33  سنوات10- 5
 

 معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية
 0.73 3.39 46  سنوات10أآثر من 
 0.80 3.06 47   سنوات5اقل من 

 0.76 2.70 33  سنوات10- 5
  معوقات تتعلق بالمرشد

 
 0.65 2.62 46  سنوات10أآثر من  

 0.77 3.97 47   سنوات5اقل من 
 0.72 3.47 33  سنوات10- 5

معوقات اجتماعية وبيئية 
  خارجية

 0.72 3.00 46  سنوات10أآثر من 
 0.46 3.54 47   سنوات5اقل من 

 0.52 3.22 33  سنوات10- 5
  الدرجة الكلية

 0.54 3.06 46  سنوات10أآثر من 
ي لدى  اإلبداع التفكير   معوقاتوجود اختالف في متوسطات درجات      ) 3.4(يتضح من الجدول    

ولفحـص الفرضـية    . سنوات خبـرتهم  على اختالف    المرشدين التربويين في محافظة الخليل    
  .)4.4(الجدول نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في  استخدم

  
) One Way Analysis of Variance(  نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي )4.4( دولج

  .سنوات الخبرة لمتغير تبعاًي لدى المرشدين التربويين اإلبداع التفكير معوقاتللفروق في 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 2.029 2 4.057 بين المجموعات

 123 74.499 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
 اإلدارةب

  المدرسية
 125 78.556  المجموع

.6060  
  

3.350 
 
 

0.038* 
 
 

 1.805 2 3.610 بين المجموعات

 123 61.700 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
 بالوزارة

 125 65.309  المجموع

0.502 
 

3.598 
 
 

0.030* 
 
 

 0.946 2 1.891 بين المجموعات

 123 51.079 داخل المجموعات

 
معوقات تتعلق 

بالبيئة 
 125 52.970  المجموع المدرسية

0.415 
 

2.277 
 
 

0.107 
 
 

 2.490 2 4.981 بين المجموعات

 123 67.442 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
  بالمرشد

 
 125 72.422  المجموع 

0.548 
 

4.542 
 
 

0.013* 
 
 

معوقات  11.071 2 22.142 بين المجموعات
اجتماعية 

 0.554 123 68.161 داخل المجموعات

19.978 
 

0.000** 
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    125 90.303  المجموع  وبيئية خارجية

 2.757 2 5.514 بين المجموعات

 123 31.861 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 125 37.375  المجموع

0.259 

10.644 0.000** 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

فـي   )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى             
 لمتغيـر   تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتمتوسطات  

ـ     (، حيث كانت الفروق على الدرجة الكليـة وبعـد           سنوات الخبرة   اإلدارةمعوقـات تتعلـق ب
عيـة وبيئيـة    المدرسية، معوقات تتعلق بالوزارة، معوقات تتعلق بالمرشـد، معوقـات اجتما          

،  ويظهـر    )معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية   ( بعد   نه ال توجد فروق على    ، بينما تبين أ   )خارجية
عند مـستوى   ) 10.644(المحسوبة بلغت على الدرجة الكلية      ) ف(أن قيمة   ) 14.4(الجدول  
، ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار           )0.000(الداللة  
  ).5.4(ي الجدول وكانت نتائج هذا االختبار كما هي ف) Tukey(توكي 
  سنوات الخبرة لمتغير تبعاًلمعرفة اتجاه الداللة ) Tukey(نتائج اختبار توكي ) 5.4(جدول 

  سنوات10أآثر من   سنوات10- 5   سنوات5اقل من   سنوات الخبرة  المتغير

 0.3104 *0.4267     سنوات5اقل من 

 0.1163-     سنوات10- 5

معوقات تتعلق 
   المدرسيةاإلدارةب

        سنوات10أآثر من 

 *0.3915 0.1501     سنوات5اقل من 

 0.2414     سنوات10- 5

معوقات تتعلق 
 بالوزارة

        سنوات10أآثر من 

 *0.4397 0.3587     سنوات5اقل من 

 0.0810     سنوات10- 5

معوقات تتعلق 
  بالمرشد

 
        سنوات10أآثر من  

 *0.9756 *0.5069     سنوات5 من اقل

 *0.4688     سنوات10- 5

معوقات اجتماعية 
  وبيئية خارجية

        سنوات10أآثر من 

  الدرجة الكلية *0.4805 *0.3154     سنوات5اقل من 
 0.1651     سنوات10- 5
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        سنوات10أآثر من 

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلـى، حيـث           ) 5.4(يتضح من الجدول    
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات قارنات البعدية للفروق في   تشير الم 

 أن الفروق كانت علـى بعـد المعوقـات المتعلقـة       لمتغير سنوات الخبرة   تبعاً محافظة الخليل 
وبـين  )   سنوات  5اقل من   ( المدرسية بين المرشدين التربويين الذين سنوات خبرتهم         اإلدارةب
كمـا  ).  سنوات 5اقل من   (لح المرشدين التربويين الذين سنوات خبرتهم     لصا)  سنوات 10- 5(

وكانت على بعد المعوقات المتعلقة بالوزارة وبعد المعوقات المتعلقة بالمرشد بـين المرشـدين             
لـصالح  )  سـنوات  10أكثر من   (وبين  )   سنوات  5اقل من   (التربويين الذين سنوات خبرتهم     

وكانت على بعـد المعوقـات      ).   سنوات  5اقل من   (برتهمالمرشدين التربويين الذين سنوات خ    
  5اقـل مـن     (االجتماعية والبيئية الخارجية بين المرشدين التربويين الذين سنوات خبـرتهم           

لصالح المرشدين التربـويين الـذين      )  سنوات 10 سنوات، وأكثر من     10- 5(وبين  ) سنوات
 10- 5(يين الذين سنوات خبرتهم     وبين المرشدين التربو  ).   سنوات  5اقل من   (سنوات خبرتهم 

- 5(لصالح المرشدين التربويين الذين سنوات خبـرتهم      )  سنوات 10أكثر من   (وبين  ) سنوات
اقـل  (وكانت على الدرجة الكلية بين المرشدين التربويين الذين سنوات خبرتهم           ).  سنوات 10
التربـويين  لصالح المرشدين   )  سنوات 10 سنوات، وأكثر من     10- 5(وبين  )   سنوات  5من  

وبناء عليه تم رفض الفرضية على الدرجة الكليـة         ).   سنوات  5اقل من   (الذين سنوات خبرتهم  
 المدرسية، معوقات تتعلق بالوزارة، معوقات تتعلـق بالمرشـد،          اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (وبعد  

معوقـات تتعلـق بالبيئـة      (، في حين تم قبولها على بعـد         )معوقات اجتماعية وبيئية خارجية   
  .  فقط) درسيةالم
  

  نتائج الفرضية الثالثة. 3.2.1.4
  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .المديريةتعزى لمتغير  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 
واالنحرافات المعياريـة    المتوسطات الحسابية    تم استخراج   الثالثة من صحة الفرضية  للتحقق  

 ،المديرية لمتغير   تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتل
  ).6.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 

ي لـدى   اإلبداع التفكير   معوقات واالنحرافات المعيارية ل   ، المتوسطات الحسابية  )6.4(جدول  
  المديريةر  لمتغيتبعاً المرشدين التربويين
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المتوسط   العدد  المديرية  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.68 2.82 44 جنوب الخليل
 0.80 3.20 43 وسط الخليل

 اإلدارةمعوقات تتعلق ب
  المدرسية

 0.85 3.10 39 شمال الخليل
 0.74 3.48 44 جنوب الخليل
 0.68 3.53 43 وسط الخليل

 معوقات تتعلق بالوزارة

ال الخليلشم  39 3.58 0.74 
 0.60 3.57 44 جنوب الخليل
 0.68 3.53 43 وسط الخليل

 
 معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية

 0.67 3.51 39 شمال الخليل
 0.63 2.66 44 جنوب الخليل
 0.88 2.82 43 وسط الخليل

  معوقات تتعلق بالمرشد
 
 0.73 2.97 39 شمال الخليل 

 0.67 3.45 44 جنوب الخليل
 0.96 3.37 43 وسط الخليل

ئية معوقات اجتماعية وبي
  خارجية

 0.89 3.65 39 شمال الخليل
 0.52 3.19 44 جنوب الخليل
 0.52 3.29 43 وسط الخليل

  الدرجة الكلية
 0.59 3.36 39 شمال الخليل

لـدى  ي  اإلبداع التفكير   معوقاتوجود تقارب في متوسطات درجات      ) 6.4(يتضح من الجدول    
ولفحـص الفرضـية تـم      . مـديرياتهم على اختالف    المرشدين التربويين في محافظة الخليل    

  .)7.4(الجدول استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 

  
) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي  )7.4(دول ج

  المديرية لمتغير تبعاًلدى المرشدين التربويين ي اإلبداع التفكير معوقاتللفروق في 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 1.767 2 3.533 بين المجموعات

 123 75.023 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
 اإلدارةب

  المدرسية
 125 78.556  المجموع

.6100  
  

2.896 
 
 

0.059 
 
 

 0.103 2 0.206 بين المجموعات

 123 65.103 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
 بالوزارة

 125 65.309  المجموع

0.529 
 

0.195 
 
 

0.823 
 
 

 0.048 2 0.097 بين المجموعات

 123 52.873 داخل المجموعات

 
معوقات تتعلق 

بالبيئة 
 125 52.970  المجموع المدرسية

0.430 
 

0.113 
 
 

0.893 
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 1.003 2 2.006 بين المجموعات

 123 70.417 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
  بالمرشد

 
 125 72.422  المجموع 

0.572 
 

1.752 
 
 

0.178 
 
 

 0.834 2 1.669 بين المجموعات

 123 88.634 داخل المجموعات

معوقات 
اجتماعية 

  وبيئية خارجية
 125 90.303  المجموع

0.721 
 

1.158 
 
 

0.318 
 
 

 0.293 2 0.586 بين المجموعات

 123 36.789 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 125 37.375  المجموع

0.299 
 

0.980 
 
 

0.378 
 
 

  ).0.01≤ (αحصائيا بدرجة عالية عند مستوى دالة إ* *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

 (αيتضح من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى                 
ي لدى المرشدين التربويين في محافظـة       اإلبداع التفكير   معوقاتفي متوسطات    )0.05≤

، حيـث   بعاد كافـة  م األ  على الدرجة الكلية للمعوقات أ     سواء،  المديرية لمتغير   تبعاً الخليل
عند مـستوى الداللـة     ) 0.980(المحسوبة على الدرجة الكلية للمعوقات      ) ف(بلغت قيمة   

 وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة على الدرجة الكلية وباقي األبعاد             ،)0.378(
  .خرىاأل
  

  نتائج الفرضية الرابعة. 4.2.1.4
  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05ى   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو       ال

المؤهـل  تعـزى لمتغيـر      ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليـل       اإلبداعالتفكير  

  .العلمي

 كما هو واضح في     ،)t-test ( ت اختبارالباحثة   استخدمت   الرابعةمن صحة الفرضية    للتحقق  
   .)8.4(الجدول رقم 

الكليـة لدرجـة     المتوسطات الحـسابية     ي للفروق ف  )t-test ( ت نتائج اختبار  )8.4(جدول  
  المؤهل العلمي لمتغير تبعاًي لدى المرشدين التربويين اإلبداع التفكير لمعوقات
  المتغير

 
المتوسط  العدد المؤهل العلمي

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
 فما ريوسبكالو

 دون
 اإلدارةمعوقات تتعلق ب 0.71 2.93 98

  المدرسية
 0.92 3.42 28 ماجستير فأعلى

-2.966 124 0.004** 

 فما بكالوريوس
 دون

  معوقات تتعلق بالوزارة 0.74 3.53 98

 0.65 3.51 28 ماجستير فأعلى

0.131 124 0.896 
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 فما بكالوريوس
 دون

معوقات تتعلق بالبيئة  0.67 3.54 98
  المدرسية

 0.55 3.54 28 ماجستير فأعلى

0.007 124 0.994 

 فما بكالوريوس
 دون

  معوقات تتعلق بالمرشد 0.72 2.80 98

 0.90 2.84 28 ماجستير فأعلى

-0.290 124 0.773 

 فما بكالوريوس
 دون

معوقات اجتماعية وبيئية  0.82 3.45 98
  خارجية

 0.92 3.60 28 ماجستير فأعلى

-0.791 124 0.430 

 فما بكالوريوس
 دون

 لكليةالدرجة ا 0.53 3.25 98
 0.58 3.38 28 ماجستير فأعلى

-1.126 124 0.262 

 (αدالة إحصائيا بدرجـة عاليـة عنـد مـستوى     * *                                                ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

≥0.01.(  

 )0.05≤ (αروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى         توجد ف  اله  أن )8.4(من الجدول   يتبين  
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات في متوسطات على الدرجة الكلية    

ة والبيئة المدرسية والمرشد والبيئة      بالوزار المتعلقة (معوقاتال  كذلك على بعد   محافظة الخليل 
حيث بلغ المتوسـط الحـسابي علـى        ي،  المؤهل العلم تعزى لمتغير    )االجتماعية الخارجية 

ي لدى المرشدين التربويين الـذين مـؤهلهم العلمـي          اإلبداع التفكير   لمعوقاتالدرجة الكلية   
، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى المرشدين التربـويين الـذين           )3.25(بكالوريوس فما دون    

عنـد  ) -1.126(وبة  المحس) ت(، كما تبين أن قيمة      )3.38(مؤهلهم العلمي ماجستير فأعلى     
ـ  المتعلقة(بينما تبين وجود فروق على بعد       ،  )0.262(مستوى الداللة    )  المدرسـية  اإلدارة ب

وبناء عليه تـم قبـول      . وذلك كما هو واضح في الجدول السابق      ). ماجستير فأعلى (لصالح  
درسـية  ة والبيئة الم   بالوزار المتعلقة(الفرضية الصفرية الرابعة على الدرجة الكلية واألبعاد        

ـ  المتعلقـة (بعـد   في حين تم رفضها على      ) والمرشد والبيئة االجتماعية الخارجية     اإلدارة ب
  ).المدرسية

  
  نتائج الفرضية الخامسة. 5.2.1.4

  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .العمرتعزى لمتغير  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 

 كما هو واضـح     ،)t-test ( ت اختبارالباحثة   استخدمت   الخامسةمن صحة الفرضية    للتحقق  
   .)9.4(في الجدول رقم 

الكليـة لدرجـة     المتوسطات الحـسابية      للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار  )9.4(جدول  
  العمر  لمتغيرتبعاًي لدى المرشدين التربويين اإلبداع التفكير لمعوقات



77 

 

  المتغير
 

المتوسط  العدد العمر

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
 اإلدارةمعوقات تتعلق ب 0.75 3.12 31   سنة30اقل من 

 0.80 3.01 95   سنة فأآثر30  المدرسية
0.656 124 0.513 

  معوقات تتعلق بالوزارة 0.61 3.58 31   سنة30اقل من 
 0.75 3.51 95   سنة فأآثر30

0.426 124 0.671 

معوقات تتعلق بالبيئة  0.52 3.73 31   سنة30اقل من 
 0.67 3.48 95   سنة فأآثر30  المدرسية

1.876 124 0.063 

  معوقات تتعلق بالمرشد 0.69 2.91 31   سنة30اقل من 
 0.78 2.77 95   سنة فأآثر30

0.897 124 0.372 

معوقات اجتماعية وبيئية  0.82 3.88 31   سنة30اقل من 
 0.81 3.35 95   سنة فأآثر30  خارجية

3.118 124 0.002** 

 الدرجة الكلية 0.49 3.44 31   سنة30اقل من 
 0.55 3.23 95   سنة فأآثر30

1.955 124 0.053 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

 )0.05≤ (α توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          النه   أ )9.4(من الجدول   يتبين  
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات في متوسطات على الدرجة الكلية    

ة، والبيئـة   الـوزار و ، المدرسية اإلدارة ب المتعلقة (معوقاتال عد كذلك على ب   محافظة الخليل 
حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجـة الكليـة         العمر،  تعزى لمتغير    )المدرسية والمرشد 

)  سـنة  30اقـل مـن     (ي لدى المرشدين التربويين الذين أعمارهم       اإلبداع التفكير   لمعوقات
 سـنة   30(مرشدين التربويين الذين أعمـارهم      ، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى ال      )3.44(

، )0.053(عند مستوى الداللـة     ) 1.955(المحسوبة  ) ت(، كما تبين أن قيمة      )3.23) (فأكثر
لصالح المرشدين التربـويين    ) البيئة االجتماعية والخارجية  (بينما تبين وجود فروق على بعد       

وبناء عليه تـم    . دول السابق وذلك كما هو واضح في الج     )  سنة 30اقل من   (الذين أعمارهم   
،  المدرسـية  اإلدارة ب المتعلقة(قبول الفرضية الصفرية الخامسة على الدرجة الكلية واألبعاد         

المتعلقة بالبيئة  (المعوقات  بعد  في حين تم رفضها على      ) ة والبيئة المدرسية والمرشد   الوزارو
  ).االجتماعية والخارجية

  
  نتائج الفرضية السادسة. 6.2.1.4

  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ت ال

التخـصص  تعزى لمتغيـر     ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداعالتفكير  

  .الدقيق
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 المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات       تم اسـتخراج    السادسة من صحة الفرضية  للتحقق  
 لمتغير  تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتالمعيارية ل 

  ).10.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،التخصص الدقيق
ي لـدى   اإلبداع التفكير   معوقات واالنحرافات المعيارية ل   ،المتوسطات الحسابية )10.4(جدول  

  التخصص الدقيق لمتغير تبعاً المرشدين التربويين
المتوسط   لعددا  التخصص الدقيق  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

علم اجتماع/ خدمة اجتماعية  43 2.95 0.72 
 0.89 3.01 40 تربية وعلم نفس

 اإلدارةمعوقات تتعلق ب
  المدرسية

 0.75 3.16 43 إرشاد وتوجيه
علم اجتماع/ خدمة اجتماعية  43 3.54 0.83 

 0.69 3.61 40 تربية وعلم نفس
 معوقات تتعلق بالوزارة

 0.63 3.45 43 إرشاد وتوجيه
علم اجتماع/ خدمة اجتماعية  43 3.52 0.60 

 0.64 3.56 40 تربية وعلم نفس
 

 معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية
 0.71 3.53 43 إرشاد وتوجيه

علم اجتماع/ خدمة اجتماعية  43 2.63 0.65 
 0.85 2.91 40 تربية وعلم نفس

  معوقات تتعلق بالمرشد
 
 0.74 2.89 43 إرشاد وتوجيه 

علم اجتماع/ خدمة اجتماعية  43 3.20 0.94 
 0.72 3.61 40 تربية وعلم نفس

معوقات اجتماعية وبيئية 
  خارجية

 0.80 3.65 43 إرشاد وتوجيه
علم اجتماع/ خدمة اجتماعية  43 3.17 0.51 

 0.53 3.34 40 تربية وعلم نفس
  الدرجة الكلية

 0.58 3.34 43 إرشاد وتوجيه
ي لدى  اإلبداع التفكير   معوقاتوجود تقارب في متوسطات درجات      ) 10.4(يتضح من الجدول    

ولفحـص الفرضـية تـم      . تخصصاتهمعلى اختالف    المرشدين التربويين في محافظة الخليل    
  .)11.4(الجدول استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 

  
) One Way Analysis of Variance( تحليل التباين األحادي نتائج اختبار )11.4(دول ج

  التخصص الدقيق لمتغير تبعاًي لدى المرشدين التربويين اإلبداع التفكير معوقاتللفروق في 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.498 2 0.996 بين المجموعات

 123  77.560 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
 رةاإلداب

  المدرسية
 125 78.556  المجموع

.6310  
  

0.790 
 
 

0.456 
 
 

 0.616 0.487 0.256 2 0.513 بين المجموعاتمعوقات تتعلق 
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 بالوزارة 123 64.797 داخل المجموعات

 125 65.309  المجموع

0.527 
 

 
 

 
 

 0.014 2 0.029 بين المجموعات

 123 52.940 داخل المجموعات

 
علق معوقات تت
بالبيئة 
 125 52.970  المجموع المدرسية

0.430 
 

0.034 
 
 

0.966 
 
 

 1.027 2 2.055 بين المجموعات

 123 70.368 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
  بالمرشد

 
 125 72.422  المجموع 

0.572 
 

1.796 
 
 

0.170 
 
 

 2.643 2 5.286 بين المجموعات

 123 85.017 داخل المجموعات

معوقات 
اجتماعية 

  وبيئية خارجية
 125 90.303  المجموع

0.691 
 

3.824 
 
 

0.024* 
 
 

 0.411 2 0.823 بين المجموعات

 123 36.553 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 125 37.375  المجموع

0.297 
 

1.384 
 
 

0.254 
 
 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

 (αيتضح من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى                 
دين التربويين في محافظـة     ي لدى المرش  اإلبداع التفكير   معوقاتفي متوسطات    )0.05≤

معوقات تتعلـق   ( على الدرجة الكلية للمعوقات وبعد        لمتغير التخصص الدقيق   تبعاً الخليل
 المدرسية، معوقات تتعلق بالوزارة، معوقات تتعلق بالبيئة المدرسـية، معوقـات            اإلدارةب

ـ        ) ف(، حيث بلغت قيمة     )تتعلق بالمرشد  ات المحسوبة بلغت على الدرجـة الكليـة للمعوق
، في حين تبين وجود فروق في متوسطات بعـد          )0.254(عند مستوى الداللة    ) 1.384(
ولمعرفة مصدر الفروق    لمتغير التخصص الدقيق     تبعاً )معوقات اجتماعية وبيئية خارجية   (

قامت الباحثة باستخدام    )معوقات اجتماعية وبيئية خارجية   (واختبار اتجاه الداللة على بعد      
  ).12.4(وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في الجدول ) Tukey(اختبار توكي 

  
التخـصص   لمتغيـر    تبعـاً  لمعرفة اتجاه الداللة   )Tukey( توكي   نتائج اختبار  )12.4(جدول  
  الدقيق

علم / خدمة اجتماعية  التخصص الدقيق  المتغير
 اجتماع

 إرشاد وتوجيه تربية وعلم نفس

علم / عيةخدمة اجتما
 اجتماع

معوقات اجتماعية  *0.4485- *0.4119-  
  وبيئية خارجية

 0.0366-    تربية وعلم نفس
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       إرشاد وتوجيه

 حيـث   أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى،       ) 12.4( يتضح من الجدول  
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات تشير المقارنات البعدية للفروق في    

 معوقات اجتماعيـة    (بعد    على  أن الفروق كانت   التخصص الدقيق  لمتغير   تبعاً محافظة الخليل 
) علـم اجتمـاع   / خدمة اجتماعية ( بين المرشدين التربويين الذين تخصصاتهم       )وبيئية خارجية 

تربية (لصالح المرشدين التربويين الذين تخصصاتهم      ) تربية وعلم نفس وإرشاد وتوجيه    (وبين  
معوقات (وبناء عليه تم قبول الفرضية على الدرجة الكلية وبعد          ). وعلم نفس، وإرشاد وتوجيه   

معوقـات تتعلـق    ،  معوقات تتعلق بالمرشد  ،  معوقات تتعلق بالوزارة  ،   المدرسية اإلدارةتتعلق ب 
  .  فقط) معوقات اجتماعية وبيئية خارجية(، في حين تم رفضها على بعد )بالبيئة المدرسية

  
  ةنتائج الفرضية السابع. 7.2.1.4

  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .مكان السكنتعزى لمتغير  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     تم استخراج   السابعة من صحة الفرضية  للتحقق  

مكـان   لمتغيـر    تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      داعاإلب التفكير   معوقاتل

  ).13.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،السكن
ي لدى  اإلبداع التفكير   معوقات واالنحرافات المعيارية ل   ،المتوسطات الحسابية  )13.4(جدول  

  مكان السكن لمتغير تبعاً المرشدين التربويين
المتوسط   العدد  مكان السكن  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.74 2.93 50 مدينة
 0.74 2.96 51 قرية

 اإلدارةمعوقات تتعلق ب
  المدرسية

 0.89 3.41 25 مخيم
 0.85 3.48 50 مدينة
 0.64 3.49 51 قرية

 معوقات تتعلق بالوزارة

 0.56 3.72 25 مخيم
 0.75 3.45 50 مدينة
 0.56 3.54 51 قرية

 
 معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية

 0.56 3.72 25 مخيم
 0.72 2.74 50 مدينة
 0.57 2.59 51 قرية

  معوقات تتعلق بالمرشد
 
 0.89 3.39 25 مخيم 

 0.80 3.34 50 مدينة
 0.89 3.48 51 قرية

معوقات اجتماعية وبيئية 
  خارجية

 0.79 3.78 25 مخيم
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 0.59 3.19 50 مدينة
 0.40 3.21 51 قرية

  الدرجة الكلية
 0.60 3.60 25 مخيم

ي اإلبـداع  التفكيـر    معوقاتوجود اختالف في متوسطات درجات      ) 13.4(يتضح من الجدول    
ولفحص الفرضية تم   . ماكن سكنهم على اختالف أ   لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل     

  .)14.4(الجدول استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 

  
) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي : 14.4دول ج

  مكان السكن لمتغير تبعاًي لدى المرشدين التربويين اإلبداع التفكير معوقاتللفروق في 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 يةاإلحصائ

 2.173 2 4.345 بين المجموعات

 123 74.211 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
 اإلدارةب

  المدرسية
 125 78.556  المجموع

.6030  
  

3.601 
 
 

0.030* 
 
 

 0.554 2 1.108 بين المجموعات

 123 64.201 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
 بالوزارة

 125 65.309  المجموع

0.522 
 

1.062 
 
 

0.349 
 
 

 0.581 2 1.162 بين المجموعات

 123 51.808 داخل المجموعات

 
معوقات تتعلق 

بالبيئة 
 125 52.970  المجموع المدرسية

0.421 
 

1.379 
 
 

0.256 
 
 

 5.530 2 11.061 بين المجموعات

 123 61.362 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
  بالمرشد

 
 125 72.422  المجموع 

0.499 
 

11.086 
 
 

0.000** 
 
 

 1.593 2 3.185 بين المجموعات

 123 87.118 داخل المجموعات

معوقات 
اجتماعية 

  وبيئية خارجية
 125 90.303  المجموع

0.708 
 

2.249 
 
 

0.110 
 
 

 1.627 2 3.253 بين المجموعات

 123 34.122 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 125 37.375  المجموع

0.277 
 

5.864 
 
 

0.004** 
 
 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

في  )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى            
 تبعـاً  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليـل       اإلبداعكير   التف معوقاتمتوسطات  

 المدرسية،  اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (مكان السكن على الدرجة الكلية للمعوقات وبعد        لمتغير  
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المحسوبة بلغت علـى الدرجـة الكليـة       ) ف(، حيث بلغت قيمة     )ومعوقات تتعلق بالمرشد  
نه ال توجد فروق فـي      أ، في حين تبين     )0.004(ى الداللة   عند مستو ) 5.864(للمعوقات  

معوقات تتعلق بالوزارة، ومعوقات تتعلق بالبيئة المدرسـية، ومعوقـات          (متوسطات بعد   
مكان السكن ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه        لمتغير   تبعاً )اجتماعية وبيئية خارجية  

 المدرسية، ومعوقـات    اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (الداللة على الدرجة الكلية للمعوقات وبعد       
وكانت نتائج هذا االختبار    ) Tukey(، قامت الباحثة باستخدام اختبار توكي       )تتعلق بالمرشد 

  ).15.4(كما هي في الجدول 
  

   لمتغير مكان السكنتبعاً لمعرفة اتجاه الداللة )Tukey( توكي  نتائج اختبار)15.4(جدول 
 مخيم قرية مدينة  مكان السكن  المتغير

 *0.4764- 0.0226-   مدينة

 *0.4538-    قرية

علق معوقات تت
   المدرسيةاإلدارةب

       مخيم

 *0.6518- 0.1449  مدينة
 *0.7966-   قرية

معوقات تتعلق 
  بالمرشد

     مخيم
 *0.4139- 0.0233-  مدينة
 *0.3905-   قرية

   الدرجة الكلية
     مخيم

 حيـث   ة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى،    أن الفروق كانت دال   ) 15.4( يتضح من الجدول  
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات تشير المقارنات البعدية للفروق في    

معوقـات  ( الدرجة الكلية وبعد    على مكان السكن أن الفروق كانت     لمتغير   تبعاً محافظة الخليل 
ن المرشدين التربـويين الـذين أمـاكن         بي )معوقات تتعلق بالمرشد  ، و  المدرسية اإلدارةتتعلق ب 
). مخـيم (لصالح المرشدين التربويين الذين أماكن سـكنهم        ) مخيم(وبين  ) مدينة وقرية (سكنهم  

ـ   (وبناء عليه تم رفض الفرضية على الدرجة الكلية وبعد           ،  المدرسـية  اإلدارةمعوقات تتعلق ب
معوقـات  ، و علق بـالوزارة  معوقات تت (، في حين تم قبولها على بعد        )معوقات تتعلق بالمرشد  
  ).  معوقات اجتماعية وبيئية خارجيةو ،تتعلق بالبيئة المدرسية

  
  نتائج الفرضية الثامنة. 8.2.1.4
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  في متوسـطات معوقـات     )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

 الـدورات   عدد تعزى لمتغير    ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداعالتفكير  

  .داإلرشافي مجال 
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     للتحقق من صحة الفرضية الثامنة تم استخراج      
عـدد   لمتغيـر    تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتل

  ).16.4(د، وذلك كما هو واضح في الجدول اإلرشاالدورات في مجال 
ي لدى  اإلبداع التفكير   معوقاتالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ل     )16.4(جدول  

  داإلرشاعدد الدورات في مجال  لمتغير تبعاً المرشدين التربويين
عدد الدورات في مجال   المتغير

  داإلرشا
المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

أي دورةلم التحق ب  27 3.39 0.75 
 0.68 2.93 32 ثالث دورات فما دون

 اإلدارةمعوقات تتعلق ب
  المدرسية

 0.82 2.95 67  دورات فأآثر4
 0.53 3.75 27 لم التحق بأي دورة
 0.77 3.57 32 ثالث دورات فما دون

 معوقات تتعلق بالوزارة

 0.74 3.43 67  دورات فأآثر4
 0.61 3.69 27 لم التحق بأي دورة
 0.78 3.42 32 ثالث دورات فما دون

 
 معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية

 0.58 3.53 67  دورات فأآثر4
 0.77 3.15 27 لم التحق بأي دورة
 0.44 2.79 32 ثالث دورات فما دون

  معوقات تتعلق بالمرشد
 
 0.83 2.68 67  دورات فأآثر4 

 0.66 4.00 27 لم التحق بأي دورة
ث دورات فما دونثال  32 3.69 0.71 

معوقات اجتماعية وبيئية 
  خارجية

 0.85 3.18 67  دورات فأآثر4
 0.44 3.59 27 لم التحق بأي دورة
 0.51 3.28 32 ثالث دورات فما دون

  الدرجة الكلية
 0.55 3.15 67  دورات فأآثر4

ي اإلبـداع  التفكيـر    معوقاتوجود اختالف في متوسطات درجات      ) 16.4(يتضح من الجدول    
ال          علـى اخـتالف       التربويين في محافظة الخليـل     لدى المرشدين  ي مج دورات ف ا عدد ال . داإلرش

  ).17.4(الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 

  
) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )17.4(دول ج

ي مجال       لمتغير   تبعاًي لدى المرشدين التربويين     إلبداعا التفكير   معوقاتللفروق في    عدد الدورات ف
  داإلرشا



84 

 

  المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 2.093 2 4.186 بين المجموعات

 123 74.370 لمجموعاتداخل ا

معوقات تتعلق 
 اإلدارةب

  المدرسية
 125 78.556  المجموع

.6050  
  

3.461 
 
 

0.034* 
 
 

 1.038 2 2.076 بين المجموعات

 123 63.234 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
 بالوزارة

 125 65.309  المجموع

0.514 
 

2.019 
 
 

0.137 
 
 

 0.514 2 1.028 بين المجموعات

 123 51.942 داخل المجموعات

 
معوقات تتعلق 

بالبيئة 
 125 52.970  المجموع المدرسية

0.422 
 

1.217 
 
 

0.300 
 
 

 2.093 2 4.187 بين المجموعات

 123 68.235 داخل المجموعات

معوقات تتعلق 
  بالمرشد

 
 125 72.422  المجموع 

0.555 
 

3.774 
 
 

0.026* 
 
 

 7.416 2 14.832 بين المجموعات

 123 75.471 داخل المجموعات

معوقات 
اجتماعية 

  وبيئية خارجية
 125 90.303  المجموع

0.614 
 

12.087 
 
 

0.000** 
 
 

 1.869 2 3.737 بين المجموعات

 123 33.638 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 125 37.375  المجموع

0.273 
 

6.833 
 
 

0.002** 
 
 

  ).0.01≤ (αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *                                             ).α) ≥0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

فـي   )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى             
 لمتغيـر   تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتمتوسطات  

معوقات تتعلق  ( د، حيث كانت الفروق على الدرجة الكلية وبعد         إلرشااعدد الدورات في مجال     
نه أ، بينما تبين    )عية وبيئية خارجية   المدرسية،، معوقات تتعلق بالمرشد، معوقات اجتما      اإلدارةب

، ويظهر  ) المدرسية بالبيئةمعوقات تتعلق بالوزارة، ومعوقات تتعلق      (ال توجد فروق على بعد      
عنـد مـستوى    ) 6.833(المحسوبة بلغت على الدرجة الكلية      ) ف (أن قيمة ) 14.4(الجدول  
، ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار           )0.002(الداللة  
  ).18.4(وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في الجدول ) Tukey(توكي 

  
ي       لمتغير   تبعاً ه الداللة لمعرفة اتجا  )Tukey( توكي   نتائج اختبار  )18.4(جدول   دورات ف عدد ال

  داإلرشامجال 
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  دورات فأآثر4ثالث دورات فما دون لم التحق بأي دورة  سنوات الخبرة  المتغير

 *0.4381 *0.4559   لم التحق بأي دورة

 0.0178-   ثالث دورات فما دون

معوقات تتعلق 
  المدرسيةاإلدارةب

       دورات فأآثر4

لتحق بأي دورةلم أ    0.3580* 0.4655* 

 0.1075   ثالث دورات فما دون

معوقات تتعلق 
  لمرشدبا

 
       دورات فأآثر4 

لتحق بأي دورةلم أ    0.3089 0.8219* 

 *0.5131   ثالث دورات فما دون

معوقات اجتماعية 
  وبيئية خارجية

       دورات فأآثر4

لتحق بأي دورةلم أ    0.3141* 0.4407* 

 0.1266   ثالث دورات فما دون
  الدرجة الكلية

       دورات فأآثر4

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى، حيـث          ) 18.4(يتضح من الجدول    
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات تشير المقارنات البعدية للفروق في    

د أن الفروق كانت علـى الدرجـة        اإلرشامجال  عدد الدورات في     لمتغير   تبعاً محافظة الخليل 
بين المرشـدين   )  المدرسية، معوقات تتعلق بالمرشد    اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (الكلية وعلى أبعاد    

وبـين  ) لم التحق بأي دورة   (د  اإلرشاالتربويين الذين عدد الدورات التي التحقوا بها في مجال          
)  دورات فـأكثر   4ثالث دورات فما دون،     (د  اإلرشاعدد الدورات التي التحقوا بها في مجال        

معوقـات  (كما وكانت علـى بعـد       ). لم يلتحقوا بأي دورة   (لصالح المرشدين التربويين الذين     
بين المرشدين التربويين الذين عدد الدورات التي التحقوا بهـا فـي            ) اجتماعية وبيئية خارجية  

ـ ) لم التحق بأي دورة، ثالث دورات فما دون       (د  اإلرشامجال   ين المرشـدين الـذين عـدد       وب
لصالح المرشـدين التربـويين     )  دورات فأكثر  4(د  اإلرشاالدورات التي التحقوا بها في مجال       

وبناء عليه تم رفض الفرضية على الدرجة       ).لم التحق بأي دورة، ثالث دورات فما دون       (الذين  
وقـات اجتماعيـة     المدرسية، معوقات تتعلق بالمرشد، مع     اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (الكلية وبعد   

 بالبيئةمعوقات تتعلق بالوزارة، ومعوقات تتعلق      (، في حين تم قبولها على بعد        )وبيئية خارجية 
  .  فقط) المدرسية
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  نتائج السؤال الثالث. 3.1.4

 محافظـة  فـي  التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل ما هي 

  ؟الخليل

  
 المرشـدين  لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبلحول  بق  لإلجابة على السؤال السا   

 قامت الباحثة باإلجابة عن السؤال السابق من خالل توجيه سؤال           الخليل محافظة في التربويين
  :سة، وذلك من خالل األسئلة اآلتيةمفتوح ألفراد الدرا

  
  : السؤال الفرعي األول1.3.1.4
 محافظـة  فـي  التربويين المرشدين لدى ياإلبداع فكيرالت معوقات على التغلب سبل ما هي 

   من ناحية إدارة المدرسة؟الخليل

من ناحية   ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبلحول  لإلجابة على السؤال الفرعي األول      
قامت الباحثة باستخراج النسب المئوية والتكرارات، وقد توصلت الباحثة إلـى            إدارة المدرسة 

  ).19.4(ول جداًواردة في الالنتائج ال
 من ناحية إدارة المدرسة ياإلبداعالتفكير  معوقات على التغلب سبل ).19.4(جدول 
النسبة  التكرار  إدارة المدرسة الرقم

  المئوية
 14.6 31  .تفهم المدير لدور المرشد  1

 9.9 21  .إفساح المجال للمرشد داخل المدرسة للعمل بحرية تامة  2

 9.9 21  . المدرسيةاإلدارةبعمل اجتماعات خاصة مع قيام المرشد   3

 9.4 20  .العمل على تحديد مواعيد خاصة لإلرشاد مثل الحصص تماما  4

 7.0 15  .عقد دورات للمدراء والمعلمين حول طبيعة عمل المرشد والحاالت التي يتابعها  5

 5.6 12  .تسهيل عمل المرشد داخل المدرسة وتقديم الدعم والمؤازرة له  6

 5.6 12  .توفير وقت للطالب كي يتسنى له زيارة المرشد  7

 4.2 9  . تخل بعملهأخرىعمال عدم إقحام المرشد في أ  8

 4.2 9  .توفير غرف مصادر  9

 3.8 8  .توضيح أهمية دور المرشد والتوعية بدوره  10

 3.3 7  .اإلدارةطرح أفكار جديدة وتبادلها من قبل   11

 3.3 7   والمعلمين والمرشد لتقريب وجهات النظر اإلدارة عقد لقاءت جمعية بين  12

 3.3 7  .دياإلرشاتفعيل العمل التعاوني مع البيئة المدرسية لتطوير العمل   13

 2.3 5  .العمل على تفعيل ورش العمل لمدراء المدارس خاصة بإبداع المرشد  14
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 1.9 4   لدى المرشداإلبداعتشجيع إدارة المدرسة على تنمية   15

 1.9 4  .مساعدة المرشد على مواجهة العقبات داخل المدرسة  16

 1.9 4  . متابعة عمل المرشد مهنيا وتحفيزه معنويامعرفة إدارة المدرسة المعرفة بآلية  17

 0.9 2  .وضع خطة واضحة لإلرشاد  18

 0.9 2  .ديةاإلرشاتوفير مستلزمات العملية   19

 0.9 2  .لمرشد في العملية التربويةاالقتناع بدور المرشد وتقبل شخصية ا  20

 0.9 2  .تغيير النظرة لدور المرشد المهني أكثر من دوره كمعالج  21

 0.5 1  .اإلبداع المدرسية بأهمية اإلدارةاقتناع   22

 0.5 1  . مع مجلس أولياء األموراإلدارةتعاون   23

 0.5 1 . وتزويدهم بكل ما يلزماإلبداعتحفيز المرشدين على   24

 0.5 1  .ي للمدراء ودور المرشد في تبني ذلكاإلبداععقد دورات في التفكير   25

توفير البيئة المناسبة للمرشدين كي يظهروا طاقاتهم وإبداعاتهم في تفاعلهم مع   26
  .الطلبة

1 0.5 

 0.5 1  .العمل المشترك في حل مشكالت الطالب  27

 0.5 1  .تحسين معايير العمل اإلداري  28

 0.5 1  مِرشدين نفس االهتمام المقدم للمعلمينإعطاء ال  29

 0.5 1  .بناء عالقة طيبة بين المرشد والمدير  30

 0.5 1  .توفير الدعم المادي لعمل المرشد المبدع  31

 لـدى  ياإلبـداع  التفكيـر  معوقـات  على التغلب سبل يتضح من الجدول السابق أن من أهم      
تفهم المدير لدور   (ية إدارة المدرسة تمثلت في       من ناح  الخليل محافظة في التربويين المرشدين
إفـساح  (، وجاء في المرتبة الثانية      )14.6( ما نسبته ) 31(حيث بلغ عدد التكرارات     .) المرشد

وقيام المرشد بعمل اجتماعات خاصـة مـع        . المجال للمرشد داخل المدرسة للعمل بحرية تامة      
، وجـاء فـي     )9.9( ل منهما ما نـسبته    لك) 21(حيث بلغ عدد التكرارات     .)  المدرسية اإلدارة

د حيث بلغ عـد   ) العمل على تحديد مواعيد خاصة لإلرشاد مثل الحصص تماما        (المرتبة الثالثة   
  ).9.4(ما نسبته) 20(التكرارات 

  
   السؤال الفرعي الثاني2.3.1.4
 محافظـة  فـي  التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل ما هي 

   من ناحية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية؟يلالخل
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من ناحية   ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبلحول  لإلجابة على السؤال الفرعي الثاني      
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قامت الباحثة باستخراج النسب المئوية والتكـرارات، وقـد             

  ).20.4(ول جداًلتوصلت الباحثة إلى النتائج الواردة في ا
 من ناحية الوزارة ياإلبداعالتفكير  معوقات على التغلب سبل ).20.4(جدول 
النسبة  التكرار  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الرقم

  المئوية
 12.9 33  .توفير دورات تدريبية بشكل دوري  1
 10.6 27  .تفريغ  المرشد في مدرسة واحدة  2
 10.2 26  .إعداد مناسبة من المرشدين في المدارسالعمل على زيادة تفريغ   3
 8.6 22  .تلبية احتياجات المرشد  4
 6.7 17  .تجديد الخطط المتبعة  5
 5.9 15  .التواصل أآثر مع المرشدين وعقد لقاءات دورية معهم  6
 5.1 13  .حوافز مشجعة  7
 4.7 12  .ية وتعزيزهااإلبداعتشجيع األفكار   8
 4.3 11  .ين مرشدي المدارسعمل لقاءات مكثفة ب  9

 3.5 9  زيادة اهتمام الوزارة بدور المرشد  10
العمل على توفير المرشدين في آافة المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم   11

  .الفلسطينية
8 3.1 

 3.1 8  .زيادة االهتمام بالمرشدين االجتماعيين  12
 3.1 8  .وضع إشراف مناسب لتفعيل دور المرشد  13
 2.4 6  .ية في المدارساإلبداعتخصيص موازنة خاصة لتطبيق األفكار   14
 2.4 6  .متابعة تطبيق ما تم التدرب عليه في الدورات داخل المدرسة  15
 2.4 6  ية لدى المرشديناإلبداعتخصيص ميزانية خاصة بتطوير القدرات   16
 1.6 4  .االهتمام بتفعيل مشارآة المرشد في العملية التربوية  17

 1.6 4   وضع خطته بنفسه  فيإعطاء المرشد الحق  18
 1.2 3  .دعم أنشطة المرشد التي تحتاج إلى دعم مادي  19
 1.2 3   والتميز والعمل على تطويره وتحفيزه اإلبداعتبنى الوزارة أليه خاصة في البحث عن   20
 0.8 2  .حماية حقوق المرشدين  21
 0.8 2  .ديةاإلرشام في تطوير العملية االستماع للمرشدين واألخذ بآرائه  22
مرشد مبدع، (متابعته الوزارة لإلبداع بشكل مهني واللجوء إلى تصنيفات للمرشدين   23

  ....)متوسط الخبرة
2 0.8 

 0.4 1  .ية من ضمن خطط الوزارة وأهدافهااإلبداعي والمشاريع اإلبداعأن يكون التفكير   24
 0.4 1  .د من جميع النواحياإلرشام المرشد وقسم تحمل الوزارة مسؤولياتها في دع  25

 0.4 1  .ياإلبداعابتكار منهاج خاص بتطوير التفكير   26

 0.4 1  .د داخل المدارساإلرشاتوفير المعدات واألجهزة الالزمة لعملية   27

 التوصل أجلات الموجودة والعمل على استفزاز المرشدين من اإلبداعالترآيز على   28
  .ية الخالقةداعاإلبلألفكار 

1 0.4 

 0.4 1  .دية ومتابعة ذلكاإلرشا آهدف أساس في الخطة اإلبداعتبني   29
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 0.4 1  . ماديًا أو معنويًاسواًءية وتعزيز األشخاص المبدعين اإلبداعزيادة االهتمام بالبرامج   30

ات دية الحديثة بشكل دوري وعدم إهمالها لفتراإلرشاتزويد المرشدين بكل األساليب   31
  .طويلة

1 0.4 

 0.4 1  .الحرية في العمل  32

 0.4 1  .االبتعاد عن التقليد األعمى من حيث توفير بيئة تعليمية خاصة بالمجتمع الفلسطيني  

 لـدى  ياإلبـداع  التفكيـر  معوقـات  على التغلب سبل يتضح من الجدول السابق أن من أهم      
ية والتعليم الفلـسطينية تمثلـت      الترب من ناحية وزارة     الخليل محافظة في التربويين المرشدين

شكل دوري       (:في ة ب وفير دورات تدريبي ، وجـاء   )12.9(ما نسبته ) 33(حيث بلغ عدد التكرارات     ) .ت
دة        (:في المرتبة الثانية   مـا  ) 27(حيـث بلـغ عـدد التكـرارات        ) .تفريغ  المرشد في مدرسة واح

ادة ت       (:، وجاء في المرتبـة الثالثـة      )10.6(نسبته ى زي ي            العمل عل بة من المرشدين ف داد مناس غ إع فري

  ).10.2(ما نسبته) 26(حيث بلغ عدد التكرارات ) .المدارس
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  : السؤال الفرعي الثالث3.3.1.4
 محافظـة  فـي  التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل ما هي 

   من ناحية البيئة المدرسية؟الخليل

مـن   ياإلبـداع  التفكير معوقات على التغلب سبلحول  لثالث  لإلجابة على السؤال الفرعي ا    

ناحية البيئة المدرسية قامت الباحثة باستخراج النسب المئوية والتكرارات، وقـد توصـلت             

  ).21.4(ول جداًالباحثة إلى النتائج الواردة في ال

 من ناحية البيئة المدرسية ياإلبداعالتفكير  معوقات على التغلب سبل ).21.4(جدول 
النسبة  التكرار  البيئة المدرسية الرقم

  المئوية
 14.3 16  .توفير غرفة مستقلة للمرشد في بعض المدارس  1
 11.6 13  .توفير وسائل دعم الطالب والتفريغ النفسي عنهم  2
 10.7 12  .داإلرشاتخصيص حصص خاصة ب  3
 8.0 9  .االبتعاد عن إشغال المرشد بأمور ليست من اختصاصه  4
 8.0 9  .المرشدين وعدم السخرية من عملهمتقدير   5
 8.0 9  .تعاون المعلمين مع المرشدين  6
 6.3 7  .توفير متطلبات عمل المرشد داخل المدرسة  7
 6.3 7  تفعيل اإلعالم التربوي الهادف  8
ريات إرشادية يقوم بها متمرسون لتساعد في إيصال مفاهيم جدًاتزويد البيئة المدرسية ب  9

  . مهنيإرشادية بشكل
4 3.6 

 3.6 4  .يةاإلبداعإشراك الطلبة في المعارض والمسابقات   10
إتاحة الفرصة للمرشدين لتقديم أفكار إبداعية وعدم التقيد باألفكار التقليدية واألساليب   11

  .التقليدية
4 3.6 

 1.8 2  .أهمية دور المرشد في آيفية طرح نفسه وإقناع اآلخرين بأهمية عمله  12
 1.8 2  . االهتمام بالبيئة المدرسيةزيادة  13
 0.9 1  .تطوير البيئة المدرسية وتعزيزها  14
 0.9 1  تهيئة الظروف المناسبة وعدم تحديد عمل المرشد ودوره  15
 0.9 1  .تطوير البيئة باستمرار  16

 0.9 1  .دية  وخصوصا ما يتعلق منها باألنشطة الالمنهجيةاإلرشاتوفير مستلزمات العملية   17
 0.9 1  .دياإلرشاإعطاء الوقت الكافي للعمل   18
 0.9 1  ديةاإلرشاتوفير مستلزمات ووسائل خاصة بالعملية   19
 0.9 1  .العالقة بين المرشد والمدير قائمة على الثقة المتبادلة والعمل المشترك  20
زمة دي وتوفير األدوات الالاإلرشاالسماح للمرشدين بتنفيذ األنشطة الخاصة بالعمل   21

  .لكل نشاط
1 0.9 

 0.9 1  .اإلبداعتوفير البيئة المدرسية التي تساعد على   22
 0.9 1  .توفير متطلبات عمل المرشد داخل المدرسة  23
 0.9 1  .توفير غرف خاصة الجتماعات المرشدين  24

 0.9 1  . المرونة والموضوعية في العمل  25

 0.9 1 .التمرد على آل ما يناقض التنمية الحقيقية  26
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 0.9 1  دياإلرشاوااللتزام بقواعد وقوانين العمل   27

 لـدى  ياإلبـداع  التفكيـر  معوقـات  على التغلب سبل يتضح من الجدول السابق أن من أهم      
ستقلة     (: من ناحية البيئة المدرسية تمثلت في      الخليل محافظة في التربويين المرشدين توفير غرفة م

دارس       ي بعض الم ، وجاء في المرتبـة     )14.3(ما نسبته ) 16( التكرارات   حيث بلغ عدد  ) .للمرشد ف
نهم         (:الثانية   سي ع غ النف مـا  ) 13(حيث بلـغ عـدد التكـرارات        ) .توفير وسائل دعم الطالب والتفري
ا تخصيص حصص خاصة ب        (:، وجاء في المرتبة الثالثة    )11.6(نسبته حيـث بلـغ عـدد      ) داإلرش

  ).10.7(ما نسبته) 12(التكرارات 
  

  : الفرعي الرابع السؤال4.3.1.4
 محافظـة  فـي  التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل ما هي 

   من ناحية المرشد؟الخليل

من ناحية   ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبلحول  لإلجابة على السؤال الفرعي الرابع      
، وقد توصلت الباحثة إلى النتـائج       المرشد قامت الباحثة باستخراج النسب المئوية والتكرارات      

  ).22.4(ول جداًالواردة في ال
 من ناحية المرشد ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل ).22.4(جدول 
النسبة  التكرار  المرشد الرقم

  المئوية
 22.8 46  .داإلرشاتباع الطرق الحديثة في مواآبة التطور وا  1
 11.9 24  .داإلرشا في مجال البحث والتنقيب عن آل ما هو جديد  2
 10.9 22  .العمل الدؤوب على تطوير ذاته وقدراته  3
إعطاء الطلبة الفرصة للتعبير عن آرائهم من خالل صندوق االقتراحات خاصة فيما   4

  .يتعلق بالمرشد
16 7.9 

 6.4 13  .ديةاإلرشااطالع المرشدين على آل ما هو جديد في العملية التربوية   5
 5.0 10  .تبادلية العمل بين المرشدينزيارات   6
 5.0 10  . المدرسية وأعضاء الهيئة التدريسيةاإلدارةتقوية العالقات بين المرشد و  7
 4.5 9  .تقدير انجازات المرشد  8
أن يسعى المرشد إلى التعاون مع المرشدين اآلخرين لالستفادة من تجاربهم في بناء   9

  .خططه التطويرية
7 3.5 

 3.0 6  .ام بالقوانين وتطبيقها بحذافيرهاااللتز  10
 2.5 5  عقد المزيد من الدورات التدريبية  11
 2.0 4  .العمل على بناء دراسات وأبحاث  12
 2.0 4  .التدريب المهني المتخصص في المجاالت العملية التي يحتاجها  13
 1.0 2  .توفير المزيد من الخبرات والمعلومات في التعامل مع الطلبة  14
 1.5 3  .عدم التداخل في العمل  15
 1.0 2  .عدم الشعور بثقة عالية وزائدة بالنفس  16
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 1.0 2  ديةاإلرشاإدخال التكنولوجيا في العملية   17

 0.5 1  .العمل على تغيير نظرة الطلبة السلبية للمرشد  18
 0.5 1  . وطاقم المدرسةةفتح أفق جديدة للتعامل بين المرشد والوزار  19
 0.5 1  د اإلرشاعة التطورات في مجال متاب  20
 0.5 1  .االهتمام أآثر في مجال عمله وإعطاء الفرصة له من قبل إدارة المدرسة والوزارة  21
 0.5 1  .االطالع على آل جديد وتطوير نفسه بشكل دائم  22
 0.5 1  .دعم أآثر من قبل الزمالء المحيطين في نفس المنطقة وخصوصا المرشدين الجدد  23
 0.5 1  .ياإلبداعدورات متخصصة في التفكير   24
 0.5 1  .تطوير قدراته الخاصة بالكشف عن المبدعين في المدرسة  25

 0.5 1  أن تكون شخصية المرشد مرنة قابلة للنقد من قبل الجميع   26

 0.5 1  .أن تكون عالقة المرشد جيدة مع الجميع داخل المدرسة  27

 0.5 1  . الخاصةتس واالستبياناالقدرة على استخدام المقايي  28

 0.5 1  .اإلبداععمل دورات تفريغ نفسي للمرشدين باستمرار لمساعدتهم على   29

 0.5 1  .أن يكون لبقًا في التعامل مع المحيطين  30

 0.5 1  .قيام المرشد بمهامه على أآمل وجه  31

 0.5 1  .اإلبداعابتكار وسائل جديدة لتشجيع   32

 0.5 1  . والدعاية لعملهالجدية في العمل  33

 0.5 1  .اإلخالص بالعمل وااللتزام بالقوانين  34

 لـدى  ياإلبـداع  التفكيـر  معوقـات  على التغلب سبل يتضح من الجدول السابق أن من أهم      
تبـاع  مواكبة التطور وا  :( من ناحية المرشد تمثلت في       الخليل محافظة في التربويين المرشدين

، وجـاء فـي     )22.8(ما نـسبته  ) 46(حيث بلغ عدد التكرارات     ) .داإلرشاالطرق الحديثة في    
حيـث بلـغ عـدد      ) داإلرشـا البحث والتنقيب عن كل ما هو جديد في مجال           (:المرتبة الثانية 

العمل الدؤوب على تطوير ذاتـه      (:، وجاء في المرتبة الثالثة      )11.9(ما نسبته ) 24(التكرارات  
  ).11.9(بتهما نس) 22(حيث بلغ عدد التكرارات ) وقدراته

  
  : السؤال الفرعي الخامس5.3.1.4
 محافظـة  فـي  التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل ما هي 

  ؟ناحية البيئة المحيطة من الخليل

مـن   ياإلبـداع  التفكير معوقات على التغلب سبلحول  لإلجابة على السؤال الفرعي الخامس      
ت الباحثة باستخراج النسب المئوية والتكرارات، وقد توصلت الباحثة         قام ،البيئة المحيطة ناحية  

  ).23.4(ول جداًإلى النتائج الواردة في ال



93 

 

 البيئة المحيطةمن ناحية  ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل ).23.4(جدول 
النسبة  التكرار  البيئة المحيطة  الرقم

  المئوية
 21.7 26  .داإلرشاتوعية األهالي بأهمية   1
 10.0 12  .نشرات بيتيه حول أهمية دور المرشد المدرسي في تحسين قدرات الطلبة  2
 9.2 11  .زيادة تعاون أولياء األمور  3
 9.2 11  .العمل على تغيير نظرة أولياء أمور الطلبة السلبية للمرشد  4
 5.8 7  .داإلرشاعمل برشورات خاصة وملصقات لتوعية األهالي بدور   5
 5.0 6  . اجتماعات ألولياء األمور مع المرشد بشكل دوريعقد  6
 4.2 5  .زيادة التواصل بين المجتمع المحلي والمدرسة  7
 4.2 5  .استخدام الندوات والمحاضرات في التوعية بدور المرشد  8
 4.2 5  .دمج البيئة المحيطة وإشراآها في وضع الخطط المدرسية واألنشطة التابعة للمدرسة  9

 3.3 4  .دياإلرشامل على التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي لتطوير العمل الع  10
 3.3 4  .دعوة األهالي لزيارة المدرسة  11
 2.5 3  .تقديم التسهيالت للمرشدين  12
 1.7 2  . عدم تدخل أهالي المنطقة و اختالق المشاآل بعد آل تمرين للطلبة  13
 1.7 2  الب والمدرسة عمل أنشطة وفعاليات تجمع األهالي بالط  14
 1.7 2  .تشجيع المرشد وتقبل ما هو جديد  15
 1.7 2  .مساعدة المرشد على تنمية االستقاللية لديه  16
 0.8 1  .تعريف المجتمع بطبيعة األنشطة التي ينفذها المرشد  17
 0.8 1  .التواصل الجاد والفاعل مع البيئة المدرسية  18
 0.8 1  ..تمع المحليآسر الحواجز بين الطلبة والمج  19
 0.8 1  .عدم إحباط جهود المرشد  20
 أجلعالقة جيدة مع األهالي مبنية على الثقة والحوار الجاد وتعزيز هذه العالقة من   21

  .الصالح العام
1 0.8 

 0.8 1  .تقديم الدعم الدائم للمرشد وعمله داخل المدرسة  22
 0.8 1  .صةعالقة جيدة مع األهالي تخلو من المصلحة الخا  23
 0.8 1 .الصدق في المعلومات المقدمة من قبل األهل والصراحة  24

 لـدى  ياإلبـداع  التفكيـر  معوقـات  على التغلب سبل يتضح من الجدول السابق أن من أهم      
توعيـة األهـالي    (تمثلت في   ناحية البيئة المحيطة     من   الخليل محافظة في التربويين المرشدين

، وجاء في المرتبـة الثانيـة       )21.7(ما نسبته ) 26(د التكرارات   حيث بلغ عد  ) داإلرشابأهمية  
حيث بلـغ عـدد     ) نشرات بيتيه حول أهمية دور المرشد المدرسي في تحسين قدرات الطلبة          (

زيادة تعـاون أوليـاء األمـور،       (، وجاء في المرتبة الثالثة      )10.0(ما نسبته ) 12(التكرارات  
) 11(حيث بلغ عدد التكـرارات      ) ة السلبية للمرشد  والعمل على تغيير نظرة أولياء أمور الطلب      

  ).9.2(لكل منهما ما نسبته
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  : السؤال الفرعي السادس6.3.1.4
 فـي  التربـويين  المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على للتغلب خرىالسبل األ ما هي   

  ؟الخليل محافظة

ـ  للتغلـب  خرىالسبل األ حول  لإلجابة على السؤال الفرعي السادس        التفكيـر  معوقـات  ىعل
قامت الباحثة باستخراج النسب المئويـة       الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع

  ).24.4(ول جداًوالتكرارات، وقد توصلت الباحثة إلى النتائج الواردة في ال
 ياإلبداع التفكير معوقات على للتغلب خرىالسبل األ ).24.4(جدول 

النسبة   التكرار  ياإلبداع التفكير معوقات على لبللتغ خرىالسبل األ  الرقم

  المئوية
 25.0 14  .صياغة منهج يؤهل العاملين للقيام برسالتهم لمواجهة مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل  1
 16.1 9  .عقد دورات ورشات تطويريه بالتعاون مع النقابات والجهات ذات العالقة  2
 12.5 7  .داخل المدرسة وإلغاء موضوع نصف مرشدتوظيف أعداد مناسبة من المرشدين   3
 8.9 5  .د وأهميته في المدارساإلرشازيادة توعية الناس بدور   4
 8.9 5  .مساندة المجتمع المحلي للمرشد التربوي  5
 الوصول لقلوب أجلمن الواجب أن يتخلى المرشد التربوي عن بعض األفكار الخاطئة من   6

  .اآلخرين
4 7.1 

 7.1 4  .قة وصل بين آل من المدرسة والمرشد واألهل بصورة سلسلةإيجاد حل  7
 3.6 2  . تحسين القدرات الذاتية للطلبةأجلالتعاون المشترك من   8
 3.6 2  .توفير آل ما يلزم المرشد من أجهزة وأدوات وغرفة خاصة وقرطاسية وآمبيوتر  9

 3.6 2  .  التعامل مع المجتمعإعطاء الخريجين الجدد دورات للحصول على خبرة ومهارة في  10
 1.8 1  . داخل المدرسةاإلبداعالعمل على فرض حالة   11
 1.8 1  .توفير بعض الحوافز العينية للمرشد  12

 ياإلبـداع  التفكيـر  معوقات على للتغلب خرىالسبل األ  يتضح من الجدول السابق أن من أهم      
ياغة منهج يؤهل العاملين للقيـام      ص(: تمثلت في    الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى

مـا  ) 14(حيث بلغ عدد التكرارات     .) برسالتهم لمواجهة مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل     
عقد دورات ورشات تطويريه بالتعاون مع النقابـات         (:، وجاء في المرتبة الثانية    )25.0(نسبته

، وجاء فـي المرتبـة      )16.1(ما نسبته ) 9(حيث بلغ عدد التكرارات     .) والجهات ذات العالقة  
) توظيف أعداد مناسبة من المرشدين داخل المدرسة وإلغاء موضوع نـصف مرشـد            (:الثالثة  

  ).16.1(ما نسبته) 7(حيث بلغ عدد التكرارات 
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  الخامسالفصل 
  

  مناقشة نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لمناقشة نتائج الدراسـة، وذلـك لإلجابـة عـن                

  .لتحقق من صحة فرضياتهاات الدراسة وتساؤال
  
  مناقشة نتائج الدراسة  1.5

  
  :مناقشة نتائج السؤال األول. 1.1.5

  
   محافظة الخليل؟يي لدى المرشدين التربويين فاإلبداعما معوقات التفكير 

  
ي لـدى المرشـدين     اإلبـداع أن الدرجة الكلية لمعوقات التفكيـر       ) 1.4(يتضح من الجدول    

 محافظة الخليل جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسـط الحـسابي لهـذه              التربويين في 
كما تبين أن أهـم معوقـات التفكيـر         ). 0.54(مع انحراف معياري قدره     ) 3.28(الدرجة  
المعوقات المتعلقة بالبيئـة    (ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل تمثلت في          اإلبداع

 عن درجة مرتفعة، وجاء في المرتبة الثانية        معبراً) 3.54(بمتوسط حسابي قدره    ) المدرسية
، )3.53(، وبمتوسط حـسابي قـدره       أيضاًبدرجة مرتفعة   ) المعوقات المتعلقة بالوزارة  (بعد  

في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره      ) المعوقات االجتماعية والبيئية الخارجية   ( وجاء بعد 
)  المدرسـية  اإلدارةالمعوقات المتعلقة ب  ( بعد، وجاء   أيضاً عن درجة مرتفعة     معبراً) 3.48(

بعد  عن درجة متوسطة، بينما جاء       معبراً) 3.04(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره       
) 2.81(في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي قـدره         ) المعوقات المتعلقة بالمرشد  (

 .أيضاً عن درجة متوسطة معبراً
 

 التي كـشفت عـن   )2006(معراج وعبد الرازق دراسة نتائج ه ب جاءت  ماوهذا يتفق مع
الحرمي، (نتائج دراسة  و. متوسطة بدرجة المديرين لدى اإلبداع دون تحول معوقات وجود

 اإلداري تراوحـت بـين المرتفعـة        اإلبـداع   فـي  التي كشفت عن وجود معوقات    ) 2003
نظيمية على تقـدير مرتفـع،      والمتوسطة، حيث حصل بعدا المعوقات البيئية، والمعوقات الت       
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نه توجـد معوقـات لإلبـداع       أكما تبين   . الشخصية بتقدير متوسط  بينما جاء بعد المعوقات     
 اتفقت مـع     أيضاًاإلداري في مدارس التعليم ذات تقديرات مرتفعة في جميع أبعاد الدراسة،            

 يراتمـد  لـدى  المرتفعـة  يةاإلبداع المستويات غياب التي بينت) 2004العساف، (نتائج 
 اإلبـداع  معوقات تنميـة     أنالتي بينت   ) 2005دياب،  (في حين اختلفت مع نتائج      . المدارس

 %).92 – 61(لدى طلبة المرحلة األساسية ظهرت بدرجة مرتفعة تراوحت بين 

ي إلى ما يعانيـه     اإلبداعوتعزو الباحثة السبب في وجود درجة متوسطة من معوقات التفكير           
الـروتين   عملهم في المدارس خاصة تلك المتمثلة منها فـي           المرشدون من صعوبات أثناء   

، كثرة األعباء الوظيفية التي ليست من اختصاص المرشد التربوي        و المدارس، داخل   اإلداري
 مـشوقة  مدرسية بيئة توافر عدم، و كثرة عدد الطلبة المناط بالمرشد مهمة العمل معهمكذلك

 كل .اإلبداعلتنمية  الالزمة والتجهيزات مكاناتاإل توافر عدم، باإلضافة إلى للمرشد ومشجعة
، اإلبـداع دون تنميـة    هذه األسباب أدت إلى وجود درجة متوسطة من المعيقات التي تحول            

ي لدى المرشدين التربويين فـي محافظـة الخليـل          اإلبداع أهم معوقات التفكير     فإنوبالتالي  
مرتفعـة، حيـث تعـاني المـدارس        بدرجة  ) المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية   (تمثلت في   

 مدرسية بيئة توافر الفلسطينية بصورة خاصة من مجموعة معوقات قد يكون من أبرزها عدم

 قدراتـه   هذا سيعيق عمل المرشد بصورة عامـة، ويعيـق   فإن وبالتالي ،ومشجعة مشوقة
  .ية بصورة خاصةاإلبداع

  
تربية والتعليم   داخل وزارة ال   إن وجود عجز داخل البيئة المدرسية قد يكون سببه وجود خلل          

ن تقصير الوزارة في برامجها وخدماتها المقدمة للمدارس سينعكس سـلبا           الفلسطينية، حيث إ  
المعوقات (بعد  ن   مختلف محافظات الوطن، لذا تبين أ      بال أدنى شك على البيئة المدرسية في      

ن الوزارة هي المؤسسة    ة الثانية وبدرجة مرتفعة، خاصة وأ     جاء في المرتب  ) المتعلقة بالوزارة 
األولى التي أوكل إليها إدارة المؤسسات التربوية في مختلف مدن الوطن، والوزارة هي التي              
تشرف على تطوير قدرات المرشدين التربويين، كما أنها هي المكلفة بتوفير كافة حاجـات              

  .يةاإلبداع تطوير قدراتهم أجلن ووسائل عملهم داخل المدارس من المرشدي
  

الوقت الذي تعاني فيه المدارس الفلسطينية من نقص األدوات والوسـائل واإلمكانيـات             وفي  
  لم يقف عائقـاً    أيضاًية لدى المرشدين التربويين، إال أن ذلك        اإلبداعالخاصة بتنمية القدرات    

في وجه العديد من المرشدين التربويين، حيث يسعى بعضهم للعمل والتطـوير فـي ظـل                
،  وسياسـية  أمنيـة اضطرابات  إال أن ما يعانيه المجتمع الفلسطيني من        اإلمكانات الموجودة،   
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محاربة ، وما يترتب على ذلك من        والعادات السائدة في المجتمع    ،طبيعة الثقافة باإلضافة إلى   
سلبية لإلرشاد من   نظرة  خاصة مع احتمالية وجود      ، المجتمع للكثير من عمليات التغيير     أفراد

ظهـروا  أ المرشدين التربويين    فإنسبب عدم تفهم دور المرشد، لذا        ب قبل الغالبية في المجتمع   
جاء في المرتبة الثالثة وبدرجـة مرتفعـة        ) المعوقات االجتماعية والبيئية الخارجية   (بعد  أن  
 من وجهة نظرهم، مما يعني أن الظروف كلها مجتمعة تحول دون عمليـة التطـوير                أيضاً
  . داخل المدارساإلبداعو
  
 أمـام   اًنه بالرغم من وجود تلك المعيقات وقلة اإلمكانيات ووقوفها عائق         إقول   يمكن ال  أيضاً 

 وقدرات المرشدين التربويين، إال أن وجود إدارة مدرسية حكيمة قادرة علـى             اإلبداعتنمية  
 فإن، ومهتمة بكل فرد داخل حدودها،       تسيير أمور المدرسة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة فيها       

ك وجود طاقم مدرسي يعمل بجد واجتهاد ويبحث عـن التطـوير            ذلك سيترتب عليه بال ش    
ـ   مل المرشد، وبالتالي يمكن القول إ      على ع  واالبتكار، مما ينعكس إيجاباً    د مـن   ن هناك العدي

 بقدرات إدارية عالية تؤهلهم للعمل داخل المـدارس بكفـاءة           مدراء المدارس الذين يتمتعون   
تبة الرابعة وبدرجـة    في المر )  المدرسية اإلدارةالمعوقات المتعلقة ب  (بعد  وإخالص، لذا جاء    
 واالطـالع  والتنقيـب  بالبحـث  المدرسـية  اإلدارةمن قبل  اهتمام ن وجودمتوسطة، حيث إ

المرشدين سيؤدي إلـى تطـوير القـدرات     نجازاتإل المدرسية اإلدارة واالكتشاف، وتقدير
  .اإلبداع لتنمية زمةالال والتجهيزات اإلمكانات توافر ية لديهم، حتى مع عدماإلبداع

  
في المرتبة الخامسة واألخيرة وبدرجة     ) المعوقات المتعلقة بالمرشد  (بعد  أما بخصوص وجود    

 ذلك قد يعود إلى ارتفاع درجة ثقة المرشدون التربويون بأنفـسهم، ومعـرفتهم   فإنمتوسطة  
ن نتـائج   أد، خاصـة و   اإلرشاالحقيقية بذواتهم، كذلك قد يعود إلى خبرتهم العريقة في مجال           

هذه الدراسة أظهرت أن غالبية المرشدين التربويين العاملين في المدارس من  ضمن عينـة               
مبحوثا، فـي    )79(حيث بلغ عددهم    )  سنوات 5أكثر من   (هذه الدراسة هم من ذوي الخبرة       

، مما يعني   مبحوثاً) 47) ( سنوات   5اقل من   (حين كان عدد المرشدين الذين سنوات خبرتهم        
 والتطـور، والعمـل     اإلبـداع يتهم بقدرات إرشادية عالية تساعدهم على االبتكار و       تمتع غالب 

 فـإن  ال بـد منـه       ضمن الظروف القائمة في كل مدينة وقرية ومخيم، أضف إلى ذلك أمراً           
 هؤالء  فإن، وبالتالي   اإلنسان بطبيعته ال يعزو الخلل إلى ذاته وإنما إلى البيئة المحيطة دائماً           

قرب إلـى   أ ولكن بدرجة متوسطة و    اإلبداع في إعاقة    نهم قد يكونوا سبباً   المرشدون اظهروا أ  
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 المدرسية أو الوزارة أو البيئة      اإلدارةالمنخفضة مقارنة مع ما تلك المعيقات التي تتسبب بها          
  . بكاملها
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   مناقشة نتائج السؤال الثاني2.1.4
  معوقـات  وسـطات في مت  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        هل  

الجـنس،  ( اتتعزى لمتغيـر  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل        اإلبداعالتفكير  

وسنوات الخبرة، المديرية، المؤهل العلمي، العمر، التخصص الدقيق، مكان السكن، عـدد            

  ؟)داإلرشامجال الدورات في 

  : نتائج فحصهاوفيما يلي مناقشة) 1-8(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 
  مناقشة نتائج الفرضية األولى. 1.2.1.5

  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .تعزى لمتغير الجنس ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 

 )0.05≤ (αند المـستوى     توجد فروق ذات داللة إحصائية ع      ال انه   )2.4(من الجدول   يتبين  
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات في متوسطات على الدرجة الكلية    

، تعزى لمتغير الجـنس     المدرسية اإلدارة ب  المتعلقة معوقاتال  كذلك على بعد   محافظة الخليل 
رشـدين  ي لـدى الم   اإلبداع التفكير   لمعوقاتحيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية        

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلنـاث        )3.21(لدى الذكور    التربويين في محافظة الخليل   
، فـي  )0.183(عند مستوى الداللـة  ) -1.339(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة   )3.34(

  علـى بعـد    )α) ≥0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        حين تظهر النتائج وجود   
تعـزى لمتغيـر     ة والبيئة المدرسية والبيئة االجتماعية الخارجيـة       بالوزار قة المتعل معوقاتال

بالمرشد لـصالح    المتعلقةمعوقاتال لصالح اإلناث، بينما تبين وجود فروق على بعد           الجنس
وبناء عليه تم قبول الفرضـية الـصفرية        . وذلك كما هو واضح في الجدول السابق      . الذكور

 المدرسية في حين تـم رفـضها        اإلدارةعد المعوقات المتعلقة ب   األولى على الدرجة الكلية وب    
  .خرىعلى باقي األبعاد األ

 )2008 (وآخـرون ودراسة الكبير  ) 2011(نتائج دراسة الغوراني    وهذا يتفق مع جاءت به      
 تعزى لمتغير اإلبداعالتي أظهرت أنه ال توجد فروق في معوقات )  ,2003Akan(ودراسة 
   .الجنس

  المتعلقـة معوقاتال على الدرجة الكلية كذلك على بعد فروق  وجودعدم   سبب   وتعزو الباحثة 
إلى أن كال الجنسين مـن المرشـدين التربـويين          ،  تعزى لمتغير الجنس    المدرسية اإلدارةب

يعيشون نفس الظروف المهنية العامة في المدارس الحكومية، ومعظم المرشدون التربيـون            
 المدرسية ال تفرق في معاملتهـا       اإلدارة، كما أن    تقريباًشاركوا في نفس الدورات التطويرية      
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 الختالف الجنس، حيث المهام توزع بالتساوي، وكل عنصر داخل المؤسسة التربويـة             تبعاً
  .يعرف موقعه

  
  على بعد  )α) ≥0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        في حين تظهر النتائج وجود    

تعـزى لمتغيـر      المدرسية والبيئة االجتماعية الخارجيـة     ة والبيئة  بالوزار  المتعلقة معوقاتال
  . لصالح اإلناثالجنس

  
 من خدمات الـوزارة بـصورة       أحياناًوترى الباحثة أن ذلك قد يعود إلى عدم انتفاع اإلناث           

 في عدم قدرة اإلنـاث عـادة        تحديداًمطابقة لما هو عليه الحال بالنسبة للذكور، ويتمثل ذلك          
ت والبرامج التي تقدمها الوزارة، خاصة إذا ما تعلق األمـر بـدورة             على االلتحاق بالدورا  

متقدمة تعقد غالبا خارج حدود المحافظة، وهذا األمر قد يترتب عليه مبيت خارج المنـزل،               
ن المجتمع الخليلـي    أ من اإلناث سوف تلتحق بهذه البرامج خاصة و        جداًوبالتالي نسبة قليلة    
 ارتبـاط الـوزارة والبيئـة االجتماعيـة والخارجيـة           إنف، وبالتالي   جداًهو مجتمع محافظ    

 على تطبيـق بعـض   أحياناًواشتراكهم في إعاقة إبداع اإلناث قد يعود إلى عدم قدرة اإلناث  
، التي يفترض أن يطبقها كافة المرشدين على اختالف أجناسهم، إال أن            أيضاًبرامج الوزارة   

ق بسبب عدم تقبل البيئة المحيطة لـه،        بعض هذه البرامج قد يصعب تنفيذه في بعض المناط        
  .خاصة مدارس اإلناث

  
بالمرشد لصالح الـذكور،      المتعلقة معوقاتال وجود فروق على بعد      أيضاًبينما تظهر النتائج    

التي بينت وجود فروق في محور معلـم التـاريخ          ) 2003المفرجي،  (دراسة  وهذا يتفق مع    
 لمستوى درجة وجود المعوقات أكبر من تقدير         لمتغير الجنس، حيث كان تقدير المعلمين      تبعاً

 انه ال توجد فروق بـين تقـديرات         أظهرتالتي  ) 2005(نتائج دراسة البلوشي    والمعلمات،  
أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس في جميع المحاور ما عدا محور المعلم حيث كان تقـدير                

  .المعلمين لمستوى وجود المعوقات أكبر من تقدير المعلمات
  
 يكون السبب يعود إلى أن المرشدات اإلناث يعملن في مدارس اإلنـاث وهـن ال يجـدن                 قد

صعوبة في حال الطلب من ولي األمر بزيارة المدرسة أن تلبى الدعوة بعكـس المرشـدون                
ن معظم النساء أمهات الطالبات يعملن كربات بيـوت  أالذكور حيث يجدون صعوبة خاصة و     

وتلبية دعوة المرشدة، بعكس اآلباء الذكور الذين ال يجدون          لزيارة المدرسة    وهن يجدن وقتاً  
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وقتا لذلك، كما أن اآلباء الذكور يعتبرون أن تربية األبناء واالهتمام بهم داخل المدرسة مـن                
  .اختصاص األمهات

  
  مناقشة نتائج الفرضية الثانية. 2.2.1.5

  معوقـات  سـطات فـي متو   )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 
فـي   )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى             

 لمتغيـر   تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتمتوسطات  
ـ     (، حيث كانت الفروق على الدرجة الكليـة وبعـد           نوات الخبرة س  اإلدارةمعوقـات تتعلـق ب

معوقـات اجتماعيـة وبيئيـة      ،  معوقات تتعلق بالمرشـد   ،  معوقات تتعلق بالوزارة  ،  المدرسية
 ،  وقد كانت   )معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية   (، بينما تبين انه ال توجد فروق على بعد          )خارجية

 لصالح المرشدين التربويين الذين سنوات       المدرسية اإلدارة ب المتعلقةمعوقات  البعد   الفروق على 
معوقات وبعد ال  بالوزارة   المتعلقةمعوقات   بعد ال  كما وكانت على  ).  سنوات 5اقل من   ( خبرتهم
 وكانت علـى  ).   سنوات  5اقل من   ( لصالح المرشدين التربويين الذين سنوات خبرتهم      المتعلقة
  لصالح المرشدين التربويين الذين سنوات خبـرتهم       خارجيةالبيئية  التماعية و جاالمعوقات  بعد ال 

الدرجة الكليـة    وكانت على ).  سنوات 10- 5( والذين سنوات خبرتهم  ).   سنوات  5اقل من   (
  .  )  سنوات5اقل من ( لصالح المرشدين التربويين الذين سنوات خبرتهم

  
التي بينت أنه ال توجد فـروق       ) 2011(وراني   دراسة الغ   هذه الدراسة مع نتائج     نتائج اختلفت

مع مـا جـاءت بـه       . اإلبداعذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة على معوقات          
) 2005البلوشـي،   (ودراسـة   ) 2008،  وآخرونالكبير  (، ودراسة   )2009الشعبي،  (دراسة  

دراسـة  مـع نتـائج   اتفقـت  في حين ، ) ,2003Akan (ودراسة) 2004العساف، (ودراسة 
المعلمـات  (التي كشفت عن وجود فروق بين وجهات نظر عينة الدراسـة            ) 2008الحربي،  (

لصالح الفئة التي تقل خبرتها عـن        ي تعود للخبرة  اإلبداعحول معوقات التدريس    ) والمشرفات
 ال توجد فروق بـين       التي أظهرت انه   )2003 ،المفرجي(دراسة  كما واتفقت مع    . ) سنوات 5(

العينة تعزى لمتغير الخبرة التدريسية في محور محتوى المنهج ومحور التقويم،           تقديرات أفراد   
بينما وجدت فروق في محور طرق التدريس واألنشطة ومحور معلم التاريخ، حيث كان تقدير              
المعلمين ذوي الخبرة األدنى لمستوى درجة وجود المعوقات أكبر من تقـدير المعلمـين ذوي               

  .األعلىالخبرة 
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 الذين تم الخبرة القليلةسنوات ذوي  للمرشدين تبعاًاحثة السبب في وجود فروق وتعزو الب

القوانين  على تطبيق  يحرصونإلحاقهم بالعمل من فترات قريبة، إلى أن غالبيتهم دائماً
وعدم الخروج عن المألوف، أو حتى محاولة تطوير الصادرة عن مديريات التربية بحذافيرها، 

 إثبات وجوده أجلن، رغم أن بعضهم قد يسعى إلى تطوير ذاته من قدراتهم في بعض األحيا
خذ أ من ذوي الخبرات المتوسطة والعالية إلى  المرشدونبينما يميلداخل المؤسسة التعليمية، 

 كما يمكن القول أن أصحاب الخبرة الطويلة قد امتلكوا .داإلرشازمام المبادرة في أساليب 
التدريبية التي توفرها وزارة التربية  ذلك نتيجة الدوراتستراتيجيات، واالساليب وبعض األ

فترة عمل المرشد، مما يعني زيادة في عدد الدورات كلما زادت سنوات والتعليم طوال 
 من تقل خبرتهم عن سنوات أكدوا على وجود معوقات أكثر ممن سنوات فإنالخبرة، لذا 

  ). سنوات10(خبرتهم تزيد عن 
  

 ذلك يعني   فإن) معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية   (جود فروق على بعد     أما عن السبب في عدم و     
كبر عائق لهم في    أاتفاق المرشدين على اختالف سنوات عملهم على أن البيئة المدرسية تشكل            

ية، حيث أظهرت نتائج السؤال األول أن البيئة المدرسية هـي األكثـر             اإلبداعتطوير قدراتهم   
مرشدين التربويين في محافظة الخليل، وتعزو الباحثة الـسبب         إعاقة لإلبداع من وجهة نظر ال     

تـوفير مـواد    ، تـسعى إلـى      غنية ثقافياً وعلمياً وتقنياً   مدرسية  بيئة  في ذلك إلى عدم وجود      
ومعلومات دراسية تتصف بالتنوع والدقة وسالمة العرض واألسلوب ألنهـا تـشكل أسـاس              

األمـن  توفير جو مدرسي يسوده      من صعوبة     المدارس الفلسطينية قد تعاني    فإن كذلك   .اإلبداع
، كل هذا قد يجعل من      المعلمين والعاملين في المدرسة   و والتشجيع والحرية بين الطلبة      واألمان

  .البيئة المدرسية تشكل معيق لإلبداع من وجهة نظر المرشد
  

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة. 3.2.1.5
  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05وى   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المست       ال

  .المديريةتعزى لمتغير  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 
  

 )α) ≥0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          أيتضح من الجدول السابق     
 تبعـاً  ة الخليل ي لدى المرشدين التربويين في محافظ     اإلبداع التفكير   معوقاتفي متوسطات   

معوقات تتعلق   (خرى على الدرجة الكلية للمعوقات أو باقي األبعاد األ        سواء،  المديريةلمتغير  
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معوقات تتعلق  ،   معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية    ،معوقات تتعلق بالوزارة  ،   المدرسية اإلدارةب
بلغـت علـى   المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة   )معوقات اجتماعية وبيئية خارجية   ،  بالمرشد

  .)0.378(عند مستوى الداللة ) 0.980(الدرجة الكلية للمعوقات 
  

 بـين  فـروق  توجد  ال انهالتي بينت) 2003الحرمي، (نتائج اتفقت نتائج هذه الدراسة مع 
 أبعـاد  جميـع  على التعليمية المنطقة تعزى لمتغير الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات
 التي  كشفت النتائج عن عـدم وجـود  ، )2008، وآخرون الكبير( ونتائج دراسة ،الدراسة
 ,2003Akan (ونتائج دراسة أكان ،المنطقة لمتغير تعزى العينة تقديرات متوسط بين فروق

 هـذه   اختلفت نتائج  التعليمية، في حين     المنطقة لمتغير   تبعاً أظهرت عدم وجود فروق      التي) 
 لمتغير مكتـب التربيـة      تبعاً فروق   التي بينت وجود  ) 2012( دراسة الحارثي    الدراسة مع 

والتعليم لصالح المديرين الذين يتبعون مكتب التربية والتعليم بـالجنوب ومكتـب التربيـة              
  . والتعليم بالشمال

  
 مـن  تحـد  المعوقات أن هذه يدرك الدراسة غالبية مجتمع أن إلى النتيجة ذه هالباحثة وتعزو

لتعليمية، وذلك بسبب التـشابه الكبيـر فـي    المنطقة ا المدارس بغض النظر عن في اإلبداع
الظروف األمنية  المحيطة، باإلضافة إلى تشابه الظروف البيئية، كـذلك النظـام التربـوي               

، حيث القوانين تطبق على جميع المرشدين في جميع المنـاطق           الموحد لكل المديريات تقريباً   
يات والتـي تـشمل جميـع       دون استثناء، وكذلك االمتيازات المقدمة من الوزارة والمـدير        

 بعـض   فـإن المرشدين التربويين على اختالف مناطقهم التعليمية التي يعملون فيهـا، لـذا             
 وقدراته العقلية، وسـماته     أحياناً الختالف طبيعة المرشد     تبعاًالمعيقات قد تختلف في الدرجة      
حثة أنها قد تكون    ، والتي تعتقد البا    الذات ممفهووبالثقة بالنفس   الشخصية خاصة المتعلقة منها     

 لذا كشفت النتائج عـن عـدم وجـود         .في عمله  المرشد التي يعانيها    اإلبداعأشد عوائق   من  
 ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتفروق في متوسطات    

  .خرى على الدرجة الكلية أو باقي المعوقات األسواء، المديرية لمتغير تبعاً
  

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة. 4.2.1.4
  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

المؤهـل  تعـزى لمتغيـر      ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليـل       اإلبداعالتفكير  

  .العلمي
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 )0.05≤ (α توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          ال انه   )8.4(من الجدول   يتبين  

ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات في متوسطات على الدرجة الكلية    
ة، والبيئة المدرسـية، والمرشـد،       بالوزار المتعلقة (معوقاتال  كذلك على بعد   محافظة الخليل 

حيث بلغ المتوسط الحسابي على     المؤهل العلمي،   تعزى لمتغير    )والبيئة االجتماعية الخارجية  
ي لدى المرشدين التربويين الـذين مـؤهلهم العلمـي          اإلبداع التفكير   لمعوقاتالدرجة الكلية   

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى المرشدين التربـويين الـذين           )3.25(بكالوريوس فما دون    
عنـد  ) -1.126(المحسوبة  ) ت(، كما تبين أن قيمة      )3.38(مؤهلهم العلمي ماجستير فأعلى     

ـ  المتعلقـة (المعوقـات    بينما تبين وجود فروق على بعد     ،  )0.262(مستوى الداللة     اإلدارة ب
  ). ماجستير فأعلى(لصالح ) المدرسية

  
التي بينت أن هناك فروق تعزى لمتغيـر المؤهـل          ) 2011(اختلفت نتائج دراسة الغوراني     

 لـصالح ) المناخ التنظيمي للمدرسة، ظروف العمل    ( في مجالي    اإلبداعالعلمي على معوقات    
 لمتغير المؤهل   تبعاً خرىاألبينما تبين انه ال توجد فروق على باقي المجاالت          ) بكالوريوس(

نه ال توجد فـروق     أالتي بينت   ) 2009الشعبي،  ( جاءت به دراسة     كذلك اختلف مع  العلمي،  
قات التي تواجههم تعزى    ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المعو         

نه ال توجد فروق بين مديرات      أالتي بينت   ) 2004(ودراسة العساف   . ؤهل العلمي الملمتغير  
  ).المستوى التعليمي( اإلداري وفقًا لمتغير اإلبداعالمدارس في إدراك معوقات 

  
 تـؤثر  المعوقات  هذه  أن دركت الدراسة   أفراد عينة  ةي إلى أن غالب   جةيالنتهذه   ة الباحث عزوتو

 حـصيلة  أنؤهلهم العلمـي، خاصـة و  س بغض النظر عن م المدار مختلففي اإلبداعفي 
 حيـث  من العليا الدراسات حملة مع متقاربة تكون البكالوريوس حملة يتلقاها التي المعلومات
 تؤدي أن يمكن مجتمعة العوامل هذه يدرسونها، التي الدراسية المقررات أو ياإلبداع التفكير
مهارات وقدرات عندما يحصل المرشد تسب  يكالعلمي، حيث المؤهل بين الفروق تالشي إلى

تخـدم  حيث  ،  ؤلئك الحاصلين على دراسات عليا    أ أحياناًخبرات ودورات متقدمة تعادل     على  
وتجعلـه أكثـر      وتزيد من قدراته، وتوسع مداركـه      للمرشدأهدافها وتحقق النجاح والتميز     

 مجتمعـة  العوامل  هذهلذا يمكن القول أن،  السابقةإطالعاً وممارسة لما اكتسبه في دراسته
 توجد فروق ذات ال نهأوبالتالي تبين  .العلمي المؤهل بين الفروق تالشي إلى تؤدي أن يمكن

ي لدى المرشدين التربويين في محافظة      اإلبداع التفكير    معوقات داللة إحصائية في متوسطات   
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 المدرسـية،   ة، والبيئـة   بـالوزار  المتعلقـة  (معوقاتال  على الدرجة الكلية وعلى بعد     الخليل
  .المؤهل العلميتعزى لمتغير  )والمرشد، والبيئة االجتماعية الخارجية

  
ماجستير (لصالح  )  المدرسية اإلدارة ب المتعلقة(في حين تبين وجود فروق على بعد المعوقات         

 إلى حساسية الموقف خاصة عند الحديث عن مـدير مدرسـة            أحياناً، وهذا قد يعود     )فأعلى
في الوقت الذي يكون فيه المرشد التربوي حاصل علـى مؤهـل            حاصل على بكالوريوس    

 ينظـر لـإلدارة     أحيانـاً ماجستير أو دكتوراه في الكثير من المدارس، مما يجعل المرشـد            
 المدرسية في مثل هذه الحالة مـع        اإلدارة تعامل   فإنالمدرسية نظرة دونية، في الوقت ذاته       

املة حذرة، ومصحوبة بالريبة والـشك      المرشد الحاصل على مؤهل علمي عالي قد تكون مع        
 تفسير ذلك بان قدرات المرشد الحاصل على مؤهل علمي عالي تؤهلـه             أيضاً، ويمكن   أحياناً

كبر مما هو عليه الحال من غيره مـن العـاملين           أ بصورة   اإلدارةمن االطالع على أعمال     
 الحاصلين علـى    ه من غير المستغرب أن يظهر المرشدون التربويون       فإنلذا   .داخل المدرسة 

  .) المدرسيةاإلدارةالمتعلقة ب( بعد المعوقات  درجة أعلى على)ماجستير فأعلى(
   

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة. 5.2.1.5
  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .العمرعزى لمتغير ت ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 

 )0.05≤ (α توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          ال انه   )9.4(من الجدول   يتبين  
ي لدى المرشدين التربـويين فـي       اإلبداع التفكير    معوقات في متوسطات على الدرجة الكلية    

ئـة  ة، والبي الـوزار و ، المدرسية اإلدارة ب المتعلقة (معوقاتال  كذلك على بعد   محافظة الخليل 
حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجـة الكليـة         العمر،  تعزى لمتغير    )المدرسية والمرشد 

)  سـنة  30اقـل مـن     (ي لدى المرشدين التربويين الذين أعمارهم       اإلبداع التفكير   لمعوقات
 سـنة   30(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى المرشدين التربويين الذين أعمـارهم            )3.44(

، )0.053(عند مستوى الداللـة     ) 1.955(المحسوبة  ) ت(ا تبين أن قيمة     ، كم )3.23) (فأكثر
لصالح المرشدين التربـويين    ) البيئة االجتماعية والخارجية  (بينما تبين وجود فروق على بعد       

  . وذلك كما هو واضح في الجدول السابق)  سنة30اقل من (الذين أعمارهم 
  

التي بينت انه ال توجـد فـروق        ) 2008( ربي دراسة الح   هذه الدراسة مع نتائج     نتائج اتفقت
ي اإلبـداع حول معوقات التـدريس     ) المعلمات والمشرفات (بين وجهات نظر عينة الدراسة      
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 فـروق  التي بينت  وجود) 2004العساف، (دراسة في حين اختلفت مع نتائج . تعود للسن
 إلـى  – 35(ئة الف لصالح المدارس مديرات بين) العمر( لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات
  ).سنة 40 من أقل
  

ـ  المرتبطة منها    سواءترى الباحثة أن المعوقات الموجودة داخل المؤسسة التربوية           اإلدارةب
ة، وحتى البيئة المدرسية والمرشد نفسه تؤثر على مختلـف األعمـار            الوزارأو   ،المدرسية

فس الظروف، ونفس    الصغيرة أو المتوسطة وحتى الكبيرة، ذلك أن الجميع يعيش في ن           سواء
 الختالف العمر، كما    تبعاًاإلمكانيات المتوفرة للجميع، ونفس الدورات المقدمة دون التفريق         

أن صورة الخريج التي كانت سابقا مقتصرة على فئة عمرية محددة، خاصة تلك الفئات التي               
ج تتخرج من الجامعات النظامية، فقد أصبحت اليوم جامعة القـدس المفتوحـة مـثالً تخـر          

العشرات بل المئات من مختلف األعمار، خاصة اؤلئك الذين لم يحالفهم الحظ في الدراسـة               
سابقاً بسبب االعتقال أو حتى ظروفهم المعيشية السيئة، كما أن نسبة التوظيف التـي تكـاد                

زالت حتى اللحظة     خاصة لتخصصات العلوم اإلنسانية، كون المدارس ال       جداًتكون محدودة   
 مـن بطالـة   جـداً د للعمل في أكثر من مدرسة، وهذا يعني نسبة عاليـة   توظف مرشد واح  

خريجي هذه التخصصات، ويترتب على ذلك أن الخريج ينتظر وظيفته أكثر مـن عـشرة               
 ليلتحق بسوق العمل، مما يعني أن عمره عند التحاقه بالعمل قد يكون أكثر من               أحياناًأعوام  

  . للعمر أمر قد يكون طبيعيتبعاً عدم وجود اختالف فإن، وبالتالي ) سنة30(
  

لـصالح المرشـدين    ) البيئة االجتماعية والخارجية  (أما عن السبب في وجود فروق في بعد         
فهذا قد يعود إلى قلة الخبرة، وعدم ممارسـتهم         )  سنة 30اقل من   (التربويين الذين أعمارهم    

،  عمليات التغييـر    المجتمع للكثير من   أفرادمحاربة  العمل خارج حدود المدرسة، خاصة مع       
د بصورة مناسبة، باإلضافة إلى عدم تعاون األهالي مع المرشدين          اإلرشاوعدم تقبلهم لفكرة    

د، بعكس اؤلئك المرشدين الذين تمكنوا من التعرف على البيئـة           اإلرشاخاصة حديثي العهد ب   
  .المحيطة، وقاموا ببناء عالقات مع أفرادها ومؤسساتها

  
  لفرضية السادسةمناقشة نتائج ا. 6.2.1.4

  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

التخـصص  تعزى لمتغيـر     ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداعالتفكير  

  .الدقيق
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 )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى               
 تبعـاً  ي لدى المرشدين التربويين في محافظـة الخليـل   اإلبداع التفكير   معوقاتطات  في متوس 
،  المدرسية اإلدارةمعوقات تتعلق ب  ( على الدرجة الكلية للمعوقات وبعد       التخصص الدقيق لمتغير  

، حيـث  )معوقات تتعلـق بالمرشـد  ،  معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية   ،معوقات تتعلق بالوزارة  
عند مستوى الداللـة    ) 1.384(لمحسوبة بلغت على الدرجة الكلية للمعوقات       ا) ف(بلغت قيمة   

) معوقات اجتماعية وبيئية خارجيـة    (، في حين تبين وجود فروق في متوسطات بعد          )0.254(
  . )تربية وعلم نفس، وإرشاد وتوجيه(لصالح المرشدين التربويين الذين تخصصاتهم 

  
ي لـدى   اإلبـداع  التفكيـر    معوقاتفي متوسطات    تعزو الباحثة السبب في عدم وجود فروق        

 علـى الدرجـة الكليـة       التخصص الدقيق  لمتغير   تبعاً المرشدين التربويين في محافظة الخليل    
 معوقـات تتعلـق     ،معوقات تتعلق بالوزارة  ،   المدرسية اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (للمعوقات وبعد   
د يعود إلى نوعيـة وكيفيـة إعـداد         ، إلى أن ذلك ق    )معوقات تتعلق بالمرشد  ،  بالبيئة المدرسية 

المرشدين التي تكاد تكون متشابهة في وسائلها وأساليبها، خاصة بعد التحـاقهم فـي العمليـة                
 بين التكاملي المنحى تحقيق هو والتعليم التربية وزارة إليه تسعى الذي الهدف التربوية، حيث أن

 التي تسعى إلى توفيرها، وكذلك ، والبرامجتعقدها التي الدورات خالل من االختصاصات وذلك
متابعتها الحثيثة للمرشد أثناء العمل، وتزويده غالبا بالنشرات والكتيبات التي تهدف إلى تطوير             

إلى ما يتلقاه المرشدين على اخـتالف        قد يعود    أيضاً .قدراته دون النظر إلى تخصصه الدقيق     
انب واألبعاد التي تمكن المرشد     تخصصاتهم أثناء دراستهم من مساقات مكثفة تشمل جميع الجو        

  . إضافة إلى التعمق في سبر غور النفس البشريةاإلبداعمن امتالك القدرات الخاصة في تنمية 
لـصالح  ) معوقات اجتماعية وبيئيـة خارجيـة     (أما عن سبب وجود فروق في متوسطات بعد         

 ذلك قد يعـود     إنف) تربية وعلم نفس، وإرشاد وتوجيه    (المرشدين التربويين الذين تخصصاتهم     
مـساعدة  حسب رأي الباحثة إلى طبيعة تخصص الخدمة االجتماعية الذي يسعى غالبـا إلـى               

بشكل أفضل، وتعمل    وظائفهمو وتقديم الخدمات االجتماعية بهدف أن يقوموا بأدوارهم         ،الناس
 د التربـوي  اإلرشـا هتم علم النفس و   ي، في حين    على عالج مشكالتهم االجتماعية والوقاية منها     

وكذلك  ،الدوافع  معرفة أيضاً و ا،يتعلق بحياته ويحلله   سلوك الفرد منذ والدته وكل ما     والنفسي ب 
 فـإن ، وبالتـالي     ويعدل من سلوكه الخاطئ    ،علم النفس يهتم بصفة خاصة بحل مشاكل الفرد       

معوقـات  (وجود درجة أقل من المعيقات لدى طلبة الخدمة االجتماعية أقل خاصة على بعـد               
 هذا قد يعود إلى طبيعة تخصص الخدمة االجتماعيـة بـصورة            فإن) يئية خارجية اجتماعية وب 

  .خاصة
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  مناقشة نتائج الفرضية السابعة. 7.2.1.5

  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

  .ن السكنمكاتعزى لمتغير  ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليلاإلبداعالتفكير 
فـي   )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى             

 لمتغيـر   تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتمتوسطات  
معوقـات  ، و  المدرسية اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (مكان السكن على الدرجة الكلية للمعوقات وبعد        

) 5.864(المحسوبة بلغت على الدرجة الكلية للمعوقات       ) ف(، حيث بلغت قيمة     )لق بالمرشد تتع
معوقـات  (، في حين تبين انه ال توجد فروق في متوسطات بعد            )0.004(عند مستوى الداللة    

 تبعـاً  )معوقات اجتماعية وبيئية خارجيـة    و ،معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية   و ،تتعلق بالوزارة 
ـ    (بعد  الدرجة الكلية و   علىالفروق    السكن، حيث كانت   مكانلمتغير    اإلدارةمعوقات تتعلـق ب
  ).مخيم( لصالح المرشدين التربويين الذين أماكن سكنهم )معوقات تتعلق بالمرشد، والمدرسية

  
ي لدى المرشدين التربويين في محافظـة       اإلبداع التفكير   معوقاتوجود فروق في متوسطات     

ـ   (ن السكن على الدرجة الكلية للمعوقات وبعد        مكا لمتغير   تبعاً الخليل  اإلدارةمعوقات تتعلق ب
  ).مخيم(لصالح المرشدين التربويين الذين أماكن سكنهم ) معوقات تتعلق بالمرشد، والمدرسية

  
ترى الباحثة أن هذه النتيجة تظهر نوع من االختالف، وهذا قد يعود لطبيعة المدرسة التـي                

ن المخيم، حيث أن غالبيتهم قد يكونوا يعملوا فـي مـدراس            يتركز فيها المرشدون من سكا    
داخل المخيمات، وهي مدارس تابعة في الغالب لوكالة الغوث، وهذا يعني أن هناك إزدحـام               

  علـى   الملقاة  الوظيفية المهمات واألعباء كثرة  كبير داخل الغرف الصفية بالطلبة، مما يعني        
تربية والتعليم في وكالة الغوث تسعى جاهدة إلى         إدارة وال  فإن، في الوقت نفسه      المرشد عاتق

 المدرسية متابعة ذلك، وهذا األمر      اإلدارةد، وتفرض على    اإلرشاالحديثة في   إستخدام التقنية   
ينعكس تلقائياً على المرشد والمدير في العمل، حيث يشعر المرشد بـالعجز أمـام مالحقـة                

 المدرسية تحمله   اإلدارةالوقت ذاته يعتبر أن     التقنية الحديثة له، وهذا يؤثر على قدراته، وفي         
 المدرسية من ضمن المعيقات التي      اإلدارةأكثر من طاقته في العمل لذا اعتبر المرشدون أن          
  .تؤثر في عملهم خاصة اؤلئك الذين يسكنوا المخيم
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معوقـات  و ،معوقات تتعلق بـالوزارة   (في حين تبين انه ال توجد فروق في متوسطات بعد           
مكان السكن وهـذا     لمتغير   تبعاً )معوقات اجتماعية وبيئية خارجية   و ،البيئة المدرسية تتعلق ب 

 داخل المدينة أو القرية وحتـى       سواءيعود حسب رأي الباحثة إلى تشابه الظروف المعيشية         
المخيم، خاصة وان جميع المرشدين على اختالف أماكن سكنهم تخرجـوا مـن جامعـات               

ية واألكاديمية، وما تقدمه من تدريب ميداني وخبرة عملية أثناء          متشابهة في برامجها التعليم   
 الختالف مكـان    تبعاً طبيعة العمل داخل المؤسسات التعليمية ال تختلف         فإنالدراسة، كذلك   

  . وأماكن سكنهممالسكن، فالجميع يسعى لتطبيق خطط الوزارة على اختالف مواقعه
  

  مناقشة نتائج الفرضية الثامنة. 8.2.1.5
  معوقـات  فـي متوسـطات    )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال

ي      تعزى لمتغير    ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداعالتفكير   دورات ف عدد ال

  .داإلرشامجال 
  

فـي   )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى             
 لمتغيـر   تبعاً ي لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل      اإلبداع التفكير   معوقاتمتوسطات  

معوقات تتعلق  ( د، حيث كانت الفروق على الدرجة الكلية وبعد         اإلرشاعدد الدورات في مجال     
، بينما تبين انه    )معوقات اجتماعية وبيئية خارجية   ،   معوقات تتعلق بالمرشد   ،، المدرسية اإلدارةب

، حيـث   ) المدرسية اإلدارةمعوقات تتعلق ب  و ،معوقات تتعلق بالوزارة  (على بعد   ال توجد فروق    
ـ   (أبعاد    الدرجة الكلية وعلى   علىالفروق   كانت  معوقـات   ، المدرسـية  اإلدارةمعوقات تتعلق ب

 بعد  كما وكانت على  ). لم يلتحقوا بأي دورة   ( لصالح المرشدين التربويين الذين      )تتعلق بالمرشد 
لم التحـق بـأي دورة،      ( لصالح المرشدين التربويين الذين      )بيئية خارجية معوقات اجتماعية و  (

  ). ثالث دورات فما دون
  

 انه ال توجد فروق ذات       التي بينت  )2009( دراسة الشعبي    اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج     
 رداللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المعوقات التي تواجههم تعزى لمتغي            

التي بينت انه ال توجد فـروق بـين مـديرات           ) 2004(ودراسة العساف   . الدورات التدريبية 
 .)عدد البرامج التدريبية( اإلداري وفقًا لمتغير اإلبداعالمدارس في إدراك معوقات 
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ي لـدى المرشـدين     اإلبـداع  التفكير   معوقاتوجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات        
 الدرجة الكليـة    علىد  اإلرشاعدد الدورات في مجال      لمتغير   تبعاً الخليلالتربويين في محافظة    

 لـصالح المرشـدين     ) معوقات تتعلق بالمرشد   ، المدرسية اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (أبعاد   وعلى
معوقـات اجتماعيـة وبيئيـة      ( بعـد    كما وكانت على  ). لم يلتحقوا بأي دورة   (التربويين الذين   

  ). لم التحق بأي دورة، ثالث دورات فما دون(ويين الذين  لصالح المرشدين الترب)خارجية
ترى الباحثة أن هذه النتيجة تؤكد على حاجة المرشدين لدورات تدريبية متخصصة في مجـال               

 التـدريب  أن إلى الداعية المجال هذا في النظرية األطر مع د، حيث تنسجم هذه النتيجةاإلرشا

 وزيـادة  أداء المهنة، مجال في جديد هو ما كل على االطالع من المرشدين يمكن الخدمة أثناء
 وزيادة عملية بالخبرات، المرور استمرارية مبدأ تطبيق خالل من كفاءاتهم وتنمية المهني نموهم
جديـدة   عمليـة  ممارسات واختيار التعاوني، الجماعي العمل خبرات وإكسابهم الذاتي، التثقيف

 والتقويم والعـالج  والتنفيذ التخطيط على ساعدهمإرشادية ت ومهارات باستراتيجيات وتزويدهم
 علـى  وتعمـل  العمل، في رغبتهم من وتزيد المدرسة، في داإلرشا عند ممارسة والفعال الجيد
  .نحو األفضل المهني سلوكهم تغيير

  
عدد الـدورات فـي مجـال        لمتغير   تبعاًلذا كشفت هذه النتائج عن وجود درجة معيقات أعلى          

 معوقـات تتعلـق     ، المدرسية اإلدارةمعوقات تتعلق ب  (أبعاد    الكلية وعلى  د على الدرجة  اإلرشا
مما يعني حاجـة هـؤالء      ). لم يلتحقوا بأي دورة   (لصالح المرشدين التربويين الذين     ) بالمرشد

المرشدين لدورات تطور قدراتهم، وتنمي مهاراتهم، مما يمنحهم القدرة على التعامل بطريقـة             
، وتؤهلهم للعمل بصورة  سليمة األمر الذي يترتب عليـه اقتنـاع              المدرسية اإلدارةسليمة مع   

  . المدرسية بعملهم وتقديم العون والمساعدة المناسبة لهماإلدارة
  

لـصالح  ) معوقات اجتماعية وبيئيـة خارجيـة     ( ترى الباحثة أن وجود فروق على بعد         أيضاً
يظهر حاجة المرشدين   )  دون لم التحق بأي دورة، ثالث دورات فما      (المرشدين التربويين الذين    

 التفاعـل بـصورة     أجـل د وذلك من    اإلرشافي كافة المدارس لدورات متخصص متقدمة في        
د ورفـضها   اإلرشـا ة مع البيئة المحيطة، خاصة مع عدم تقبل البيئة المحيطـة لفكـرة              إيجابي

تجة لموضوع التغيير، وكذلك ظروف البيئة المحيطة وما يعنيه ذلك من اضطرابات متزايدة نا            
عن تزعزع األمن بسبب ممارسات االحتالل اليومية، وما ينتج عن ذلـك مـن اضـطرابات                
متنوعة، خاصة تلك االضطرابات الناتجة فيما بعد الصدمة مباشرة، مما يعني حاجة المرشدين             
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د، األمر الذي يترتب عليه تطوير قـدراتهم،        اإلرشالدورات مكثفة ومتخصصة أكثر في مجال       
  .ية واالبتكاريةاإلبداع وزيادة مهاراتهم

  
معوقات تتعلق بالوزارة، ومعوقات تتعلق (عن السبب في انه ال توجد فروق على بعد  ماأ

 اتفاق المرشدين على تلك المعوقات الناتجة عمل إلى ذلك قد يعود أن إلى، )المدرسية بالبيئة
ية في التعامل  مهنأكثران يكون ب دور الوزارة إلىالوزارة، حيث ينظر هؤالء المرشدين 

يتم ذلك . معهم، وال بد من العمل على بناء نظام مهني متكامل لإلرشاد التربوي في فلسطين
 مرحلته األولى في مسح االحتياجات التدريبية للمرشدين وفق الكفايات التي تبدأعبر مراحل 

ك د وتشخيص قدرتهم في امتالاإلرشاد ومعرفة اتجاهاتهم في مجال اإلرشاتتطلبها مهنة 
 قد يكون أيضاً. المهارات األساسية التي تساعدهم في التعامل مع الطلبة والبيئة المدرسية

، اإلبداعة المقدمة في مجال يالسبب وراء ذلك يعود إلى ضعف محتوى الدورات التدریب
ب في ي التدرمركز أن إلى باإلضافة المجال،  هذان فييعود ذلك إلى قلة المختصيوربما 

ن، خاصة في يل المدربأهير وتيد من التطوالمزي إلى بحاجة وهوته، يزال في بداالوزارة ال  ي
  . الموجودة داخل المدرسةاإلمكانياتمجال البيئة المدرسية وكيفية العمل في ضوء 

  
   مناقشة نتائج السؤال الثالث3.1.5
  ؟الخليل محافظة في المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبلما هي 

 محافظـة  فـي  التربـويين  المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على التغلب سبل أهمإن  
، وتمثلـت مـن ناحيـة       )تفهم المدير لدور المرشد   ( من ناحية إدارة المدرسة تمثلت في        الخليل

، ومن ناحية البيئـة     )توفير دورات تدريبية بشكل دوري    (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في      
، ومن ناحيـة المرشـد      )توفير غرفة مستقلة للمرشد في بعض المدارس      (ة تمثلت في    المدرسي

ناحية البيئـة المحيطـة     ، ومن   )داإلرشامواكبة التطور وإتباع الطرق الحديثة في       (تمثلت في   
 معوقـات  علـى  للتغلب خرىالسبل األ  د أما عن أهم   اإلرشاتوعية األهالي بأهمية    (تمثلت في   

صياغة منهج يؤهـل    ( تمثلت في    الخليل محافظة في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير
  ).العاملين للقيام برسالتهم لمواجهة مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل

 على العملية التربوية ترى الباحثة ان تفهم المدير لدور المرشد ال بد وان ينعكس ايجاباً
 الناجحة هي التي تستطيع اإلدارةن أبصورة كاملة وليس مجرد على عمل المرشد، خاصة و

يعتبر مدير المدرسة أهم شخص لنجاح عمل  وبداعي داخل المدرسة،إن تفرض واقع علمي وأ
المدير ب، فالمرشد اذا تفهم دوره كمدير وتفهم دور المرشد في القيام بعمله على الوجه المطلو
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 المرشد سينجح في فإنالب ذا تفهم دور المرشد الحقيقي واعتبره شخص مهم في مساعدة الطإ
 لى نجاح المرشدإذا طلب المدير من جميع المعلمين التعاون مع المرشد هذا سيؤدي إعمله 

   .ويجعله يبدع في عمله، ويطور من قدراته وامكانياته باستمرار

 لدى ياإلبداع التفكير معوقات على أهم سبل التغلبما عن السبب في اجماع المرشدين على أن أ
الخليل من ناحية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمتمثلة  محافظة في التربويين نالمرشدي

لى شعور المرشدين التربويين إ وذلك قد يعود ،)توفير دورات تدريبية بشكل دوري(في 
بالتقصير من قبل الوزارة وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم خاصة ما يتعلق منها بموضوع 

بية، والتي عادة ما تسعى لمساعدة المرشدين على فهم ما استجد من تطور في الدورات التدري
دي، بحيث تسمح الدورات التدريبية بأن تجدد المعلومات وتطورها اإلرشاالمجالين التربوي و

هم على فإن لحاجتهم الماسة لتطوير قدراتهم  المرشدين نظراًفإنلتكون مواكبة للعصر، لذا 
  .ورات في تطويرها وتنميتهاية الدهمأقناعة تامة ب

 التفكير معوقات على وعن البيئة المدرسية وما كشفت عنه النتائج من أن أهم سبل التغلب
، وهذا االمر يعاني منه )توفير غرفة مستقلة للمرشد في بعض المدارس(تمثلت في  ياإلبداع

جود غرفة خاصة حقيقة غالبية المرشدين العاملين في المدارس، لذا ترى الباحثة ان عدم و
فعدم وجود غرفة للمرشد  كثر المعيقات المتعلقة بعمل المرشد،أبعمل المرشد قد يكون من 

ستشارات دي واإلاإلرشايؤثر بالضرورة على اداء المرشد وفعاليته السيما على صلب عمله 
ود  السرية وعدم وجأن نجاح عمل المرشد يقوم على مبدأ، خاصة والمهنية التي يقدمها للطلبة

غرفة خاصة يحفظ فيها ملفاته، ويتابع فيها الحاالت التي تحتاج لمتابعة يعني فقدان الثقة 
ي ال بل وفشله في عمله اإلبداع وبالتالي فشل المرشد في تنمية تفكيره ،بالمرشد وعمله

  . بالكامل
شد من ناحية المري اإلبداعن اهم سبل التغلب على معوقات التفكير أظهرت النتائج أ أيضاً

 وهذا يؤكد على ما اقترحه ،)داإلرشامواكبة التطور وإتباع الطرق الحديثة في (تمثل في
المرشدون سابقا من حاجتهم لدورات تدريبية بشكل دوري، وذلك لمواكبة التطوير ومتابعة كل 

 على قدراتهم العقلية إيجابيد، الدور الذي ينعكس بشكل اإلرشاجديد خاصة في موضوع 
ن أية، خاصة واإلبداعلى تنمية قدراتهم إتهم الفكرية، وهذه بدوره يؤدي وينمي من مهار

 أن تتجدد معه أيضاً لذا كان من الضروري ،المجتمع البشري دائم التجدد وسريع التغيير
باستمرار قدرات المرشدين من خالل الدورات والمنشورات والنشرات والمجالت المهتمة 

  .بعمل المرشد وتنيمة قدراته
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توعية األهالي بأهمية ( الباحثة السبب المتمثل في اجماع المرشدين على اقتراح وتفسر
هل إلى شعور المرشد بعدم تفاعل األ، إلى أن ذلك قد يعود ناحية البيئة المحيطةمن ) داإلرشا

، أحياناًدية اإلرشاوالمجتمع المحلي بالصورة المطلوبة مع المرشد، وعدم اهتمامهم بالعملية 
هم بالصورة المطلوبة المتوقعة منهم، بسبب قلة الوعي بدور المرشد وأهميته في وعدم تعاون

دية والتربوية برمتها، ويحد من قدرات اإلرشا على العملية العملية التربوية، وهذا ينعكس سلباً
  .المرشد ودوره في عمله، ويجعله يشعر باالحباط، مما يعيق تطوره وقدراته على االبتكار

 في التربويين المرشدين لدى ياإلبداع التفكير معوقات على للتغلب خرىسبل األأما عن أهم ال
مشكالت صياغة منهج يؤهل العاملين للقيام برسالتهم لمواجهة (الخليل تمثلت في  محافظة

ن السبب في ذلك قد يعود لعدم وجود خطة أ وترى الباحثة ،)الحاضر وتحديات المستقبل
اللها عمل المرشد، وتمهد له الطريق في العمل، وترسم له واضحة لدى الوزارة تنسق من خ

خط سير سليم يحقق االهداف بنجاح، ويضمن له التطور والتقدم في عمله، لذا اقترح 
حتى دليل يسهم في تحديد الخطوط العريضة لعملهم داخل المدارس  وأالمرشدين وجود منهاج 

  .ويساعدهم في رسم خططهم وسير عملهم
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 لدراسةتوصيات ا 2.5

 بمجموعة من التوصيات تمثلت ة الباحثتليها الدراسة خرجإفي ضوء النتائج التي توصلت 
  :في

یل المرشدين التربويين اهت إلى  المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةدعوة .1
 اإلبداععداد وتنظيم دورات تدريبية لهم متخصصة في إأثناء العمل، من خالل 

 .تنميته لديهم وطرق ،ومهاراته

 تخفیف األعباء الوظیفیة الملقاة على عاتق المرشد، عن طریق زیادة عدد  .2
المرشدين في المدارس، والتخفیف من األعمال الروتینیة الخارجة عن نطاق 

 .عملهم

 . زیادة الصالحیات الممنوحة للمرشد التربوي .3

 . والمبدعیناعاإلبد إیجاد قسم متخصص في إدارة التربیة والتعلیم یعنى بشؤون  .4

 . والتجديداإلبداع وضع حوافز مناسبة تشجع المرشد على  .5

ضرورة العمل على تضافر الجهود بين التربويين والنفسيين والمسؤولين واالهتمام  .6
  .اإلبداعمعوقات  للتدخل والتعرف على العقلية بالمهارات

 حول أهمية يةسراألتوعية ال زيادةإعادة النظر في المنظورة التربوية والعمل على  .7
  .داإلرشا دور  وبث الوعي بين اآلباء عن،د النفسي واألسرياإلرشا

 من برامج  جزءاإلبداع لتصبح مهارات التفكير واإلبداعخذ بمهارات ضرورة األ .8
 .هيل المرشد التربويأت

ثناء الخدمة لتدريبهم على مهارات أالقيام بدورات وورش عمل مستمرة للمرشدين  .9
 .راتهمبدع وتطوير قداإل

خذ بنتائج هذه الدراسة وما بها من مقترحات وسبل للتغلب على معوقات التفكير األ .10
 .ياإلبداع

 .)تفهم المدير لدور المرشد (عقد دورات تدريبية هادفة ومتخصصة في زيادة .11

 توفير دورات تدريبية بشكل دوريب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية زيادة اهتمام .12
 .شدينوبرامج متقدمة للمر

خاصة في بعض توفير غرفة مستقلة للمرشد والعمل على  البيئة المدرسية تطوير  .13
 . التي ال يوجد بها غرفة خاصة بعمل المرشدالمدارس

، وتنمية داإلرشامواكبة التطور وإتباع الطرق الحديثة في زيادة اهتمام المرشد ب .14
 .دراسات المتخصصةبحاث والقدراته من خالل القراءة الهادفة والجادة، وعمل األ
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 .داإلرشاتوعية األهالي بأهمية طراف في زيادة  ضرور تعاون كافة األ .15
 

  
  :المراجع

 :المراجع العربية
 ، دارالعرب لسان ):1993(.مكرم ابن محمد الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن

  .بيروت. األولى الطبعة العلمية، الكتب
دار المسيرة، . ، الطبعة الثالثةتربويعلم النفس ال): 2003.(أبو جادو، صالح محمد

  .عمان
 منهاج في المتضمنة الناقد التفكير مهارات): 2011.(ابو مهادي، صابر عبد الكريم

رسالة (.، فلسطين، الجامعة االسالميةلها الطلبة اكتساب ومدى للمرحلة الثانوية الفيزياء
  ).ماجستير غير منشورة

السببي  العزو من بكٍل وعالقته ياإلبداع التفكير :)2004(.محمود ندي، خالد أبو

، اإلسالمية ، الجامعةاالبتدائيين الخامس والسادس الصفين تالميذ لدى الطموح ومستوى
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(فلسطين

معوقات التفكير االبتكاري في مادة الفيزياء في "): 2005.(البلوشي، عبد اهللا بن سعيد
جامعة عين  - ، مجلة كلية التربية "من وجهة نظر المعلمين) 12- 10(مدارس التعليم العام 

  .182 – 149، ص ص )29(، ع )4( مصر، ج – شمس
 - مقدمة في التربية وعلم النفس، ): 1992.(االغا، احسان، عبد المنعم، عبد اهللا

جي، ، الطبعة الثانية، مكتبة اليازمدخل في العلوم التربوية والسلوكية باسلوب التعلم الذاتي
  .غزة، فلسطين

 االداري لدى مديري المدارس اإلبداعمعوقات ): 2011.(البدراني، ذعار بن غضبان

جامعة ام القرى، . االبتدائية الحكومية بمنطقة بريدة من وجهة نظر مديريها ووكالئها
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(السعودية

 مستقبل مجلة ،"التعليم لمراح طالب لدى اإلبداع معوقات" ):2002 (.رشيد البكر،
  ).25(، ع )8(م ،التربية

طرق . النمو . الديناميات .  البناء –نظريات الشخصية ): 1986.(جابر، عبد الحميد

  .، دار النضهة العربية، القاهرة، مصرالتقويم. لبحثا
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، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ياإلبداعالتفكير ):1995(.جامعة القدس المفتوحة
  .ردنعمان اال

ي لدى اإلبداع تنمية التفكير الناقد و-تفكير مغاير ): 2007.(جبر، دعاء احمد فهيم

  .رام اهللا، فلسطين ، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي،الطبعة الثانية، االطفال
، ي وطرق مقترحه لتعليمهاإلبداعالتفكير ): 2004.(جروان، فتحي عبد الرحمن

  . االردناالونروا، اليونسكو، عمان،
 وابرز اإلداري اإلبداع عناصر تطبيق واقع ):2012.(الحارثي، مشعل بن مبارك

 رسالة (.، جامعة ام القرى، السعوديةفي محافظة جدة الثانوية مديري المدارس لدى معوقاته
  ).ماجستير غير منشورة

معوقات إبداع معلمة اللغة اإلنجليزية ): 2008.(الحربي، شيرين بنت غازي

اللغة اإلنجليزية لة الثانوية في تدريس المادة من وجهة نظر المشرفات ومعلمات بالمرح

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(جامعة ام القرى، السعودية. ةبمكة المكرم
 اإلداري بمدارس التعليم اإلبداعمعوقات ): 2003.(الحرمي، منى بنت محفوظ

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(ن، عماجامعة السلطان قابوس، الثانوي في سلطنة عمان
األفكار الالعقالنية وعالقتها بالقلق لدى طلبة جامعات ): 2006.(الحموز، عايد محمد

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.( ، جامعة القدس، فلسطينالضفة الغربية في فلسطين
 الكتاب الجامع في االضطرابات -موسعة الطب النفسي): 1995.(الحفني، عبد المنعم

   المجلد االول، الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي، مصرالنفسية وطرق عالجها نفسياً،
، دار طرق تعليم التفكير لالطفال): 1990.(الخاليله، عبد الكريم، اللبابيدي، عفاف

  .الفكر، عمان
 األساسية في المرحلة طلبة لدى اإلبداع تنمية معوقات): 2005.(دياب، سهيل رزق

بغزة،  اإلسالمية الجامعة – التربية  لكلية الثاني للمؤتمر مقدم حث، بغزة قطاع مدارس
  .فلسطين

 اإلمارات أبوظبي، ،الجيوسي  ترجمة،ياإلبداع التفكير): 1997.(إدوارد بونو، دي
  .المتحدة العربية

، الطبعة الثامنة، المكتب المصري اصول علم النفس): 1970.(راجح، احمد عزت
  .السكندرية، مصرللطباعة والنشر، االحديث 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع الصحة النفسية): 2004.(رضوان، سامر جميل
  .والطباعة، عمان، االردن
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رمزي، طارق، غانم، عزة، الفرحان، عبد الجبار، الزبيدي، عبد القوي، الصوفي، 
ر دا. تقديم ومراجعة محمد عبد القادر عبد الغفار. مقدمة في علم النفس): 2000.(محمد

  .الفكر المعاصر، بيروت
 السرعة من بكل وعالقته االنفعالي االتزان): 2006.(ريان، محمود اسماعيل

 . جامعة االزهر،غزة عشر بمحافظات الحادي الصف طلبة لدى االبتكاري اإلدراكية والتفكير
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(فلسطين

د اإلرشامبادئ التوجيه و: )1990.(الزبادي، احمد محمد، الخطيب، هشام إبراهيم

  .، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردنالنفسي
 – نظرياته – أسسه -د النفسياإلرشاالتوجيه و): 2003.(الزعبي، احمد محمد

  .، دار الفكر، دمشق، سورية برامجه– مجاالته –طرائقه 
الطبعة ، ومي في تدريس العلاإلبداع والتفكير اإلبداعتنمية ): 1999.(زيتون، عدنان

  .، دار عمار للنشر والتوزيع، عمانالثانية
مستوى التفكير الناقد لدى طلبة الدراسات العليا ): 2001.(سالم، عماد عبد المحسن

رسالة ماجستير .( جامعة القدس، القدس.في الجامعات الفلسطينية وعالقته ببعض المتغيرات
  ).غير منشورة

الداري والممارسات السلوكية لمديري  ااإلبداع): 2007.(سعيد السلمي، سعود

رسالة .(السعودية ، جامعة ام القرىمدارس التعليم العام بمحافظة جدة، رؤية مستقبلية،
  ).ماجستير غير منشورة

فاعلية برنامج تدريبي "): 2007.(السمير، محمد، وجرادات، حسن، وحوامده، باسم
مجلة جامعة ام ، "لصف العاشر األساسيي لدى عينة من طلبة ااإلبداع لتنمية مهارات التفكير

  .175 – 97، ص ص )1(، ع )19( المجلد القرى للعلوم التربوية  واالجتماعية واالنسانية،
، دار تطور التفكير عند الطفل): 1999.(شعبان، كاملة الفرخ، وتيم، عبد الجبار

  .صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن
ي لمعلمي العلوم الطبيعية اإلبداعمعوقات األداء  ):2009.(الشعبي، وليد بن عبد اهللا

، جامعة أم القرى، بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين والتربويين
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(السعودية

، الطبعة السابعة، مكتبة النهضة علم النفس التربوي): 1961.(صالح، احمد زكي
  .المصرية، مصر
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معوقات العمل اإلشرافي في محافظات قطاع غزة كما "): 2000(اد عليالعاجز، فؤ
.  نوفمبر،)94( القاهرة، العدد،مجلة كلية التربية جامعة األزهر، "يراها المشرفون التربويون

  .248-219ص ص 
 اإلبداعدراسات في التفوق والموهبة و): 2007.(رق عبد الرؤوفعامر، طا

  .ة للنشر والتوزيع، عمان، االردن، دار اليازوري العلميواالبتكار
 المشكلت حل نموذج على قائم تعليمي برنامج أثر): 2008.(العبادي، زين حسن

، التعلم صعوبات ذوي الموهوبين الطلبة لدى البداعي التفكير تنمية مهارات في البداعي
  ).رسالة دكتوراه غير منشورة.( العليا، االردن للدراسات العربية عمان جامعة

، د النفسياإلرشامبادئ التوجيه و): 2004.(د الهادي، جودت، العزة، سعيد حسنيعب
  .دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، الطبعة المدخل الى علم النفس): 1998.(عدس، عبد الرحمن، وتوق، محي الدين
  .الخامسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن

 مديرات لدى  ومعوقاته اإلبداعواقع ): 2004.(نت عبد العزيزالعساف، وفاء ب

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، جامعة الملك سعود، السعوديةالرياض بمدينة المدارس
ي اإلبداعفاعلیة برنامج مقترح لتنمیة التفكیر ): 2005.(علوان، راشد شعبان

الجامعة االسالمية،  لدى المرشدین النفسیین في مدارس وكالة الغوث الدولیة،
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(فلسطين

تفاعل بعض االساليب المعرفية وبعض اساليب ): 2000.(العلي، ماجد مصطفى

جامعة  ،التفكير المؤثر على االداء االبتكاري لدى طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت
    ).  غير منشورةرسالة ماجستير.(طنطا، مصر

السمات االبتكارية وعالقتها باالتجاهات نحو التفكير ): 2006.(عمرو، رائد

رسالة .(جامعة القدس، فلسطين .االبتكاري لدى معلمي المرحلة األساسية في محافظة الخليل
  ).ماجستير غير منشورة

مدى استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا ألسلوب ): 2006.(العودة، فداء احمد

رسالة .( جامعة القدس، فلسطين. يس العلوم في محافظة الخليلالتفكير اإلبداعي في تدر
  ).ماجستير غير منشورة
 غزة بمحافظات الحكومية المدارس مديري اتجاهات ):2003.(محمد عوض، أحمد

رسالة .( الجامعة اإلسالمية، فلسطينالتربوي، المرشد بأداء التربوي وعالقتها داإلرشا نحو
  ).ماجستير غير منشورة
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مركز دراسات الوحدة . ، الطبعة الثانيةإدراكات العقل العربي): 2003.(، سالعويضة
  .العربية، لبنان

 لدى معلمي ومعلمات مدارس اإلبداعمعوقات "): 2011.(الغوراني، إبراهيم فايز
المؤتمر ، المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، "الموهوبين في األردن من وجهة نظرهم

 منعطفات هامة في حياة اإلبداعالموهبة و  لرعاية الموهوبين والمتفوقين،العلمي العربي الثامن
  .2011اكتوبر / تشرين االول 16الى 15من  الشعوب

معوقات التفكير "): 2011.(الفريحات، عمار، وبركات، صالح، والدعوم، حامد
 كلية مجلة، "ي لدى اطفال الروضة بمحافظة عجلون باالردن من وجهة نظر معلماتهماإلبداع

 – 153، الجزء الثاني، ص ص )70( دراسات تربوية ونفسية، العدد ،التربية بالزقازيق
179.  

اثر فاعلية برنامج تدريبي موجه للوالدين لتنمية ): 2011.(قطوف، خالد ابراهيم

  ).رسالة دكتوراه غير منشورة.( جامعة الدول العربية، مصرابنائهم، ي لدىاإلبداعالتفكير 
 دار الشروق للنشر الطبعة الثانية، سيكولوجيا التدريس، ):2001.(قطامي، ناهده

  .والتوزيع، عمان
معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة ): 2008.(وآخرونالكبير، صالح عبد اهللا، 

 مركز البحوث والتطوير التربوي فرع عدن، الجمهورية ،)دراسة ميدانية(التعليم األساسي
  .اليمنية

، مكتبة ومطبعة النهضة، دراسات وقراءات في علم النفس): 1990.(لكناني، محمدا
  .المنصورة، مصر

 اطار عمل للمنهج وطرق –ابعاد التفكير ): 1992.(وآخرونمارزانو، روبرت، 

، جمعية التدريس، ترجمة الدكتور يعقوب حسين نشوان والدكتور محمد صالح خطاب
  .االشراف وتطوير المناهج، االردن

 دار صفاء ي الناقد،اإلبداعتنمية مهارات التفكير ): 2008.(كرمجيد، سوسن شا
  .االردن. للنشر والتوزيع، عمان
، الدار المصرية ي لطفل الروضةاإلبداعتعليم التفكير ): 2005. (المشرفي، احمد

  .اللبنانية، مصر
لتنمية كفايات مقترح فاعلية برنامج ): 2003.(المشرفي، انشراح إبراهيم محمد 

، جامعة االسكندرية، ي  لدى الطالبات المعلمات بكلية رياض األطفالاإلبداعلتفكير تعليم ا
  ).  غير مشنورةدكتوراه رسالة.(مصر
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، الدار المصرية اللبنانية، اإلبداعالعبقرية والذكاء و): 2005.(مصباح، عبد الهادي
  .مصر

 ،األحد ردا ،االبتكار سيكولوجية في تجريبية دراسات): 1972.(حلمي ، المليجي
   .وتبير

دراسة :  في القطاع الحكومياإلبداع "):2006.(معراج، هواري، وعبد الرازق، خليل
مجلة العلوم ، " بالمنطقة الصناعية بغراديةاإلبداعميدانية حول مواصفات ومعوقات ومحفزات 

  .83 – 63، ص ص )6(، العدد االقتصادية وعلوم التسيير
 ومعلمات لمعلمي االبتكاریة السمات أهم ):1999.(عبداهللا محمد المفرجي، سالم

، جامعة ام المكرمة مكة االبتكاري بمدینة التفكیر نحو اتجاهاتهم العام وطبیعة التعلیم
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(القرى، السعودية

ي في مادة اإلبداعمعوقات التفكير ): 2003.(المفرجي، خليفة بن علي بن موسى

 جامعة السلطان قابوس، الثانوية بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين،التاريخ في المرحلة 
al.thesis://http- ).رسالة ماجستير غير منشورة.(سلطنة عمان

550/thesis/com.kawkab  
شدين التربويين الصعوبات التي تعيق أداء المر): 2007.(نجاجرة، ذيب عبد الحميد

رسالة .( جامعة القدس، فلسطين. دية في المدارس الحكومية بالضفة الغربيةاإلرشالمهامهم 
  ).ماجستير غير منشورة

، الطبعة التاسعة، مؤسسة الرسالة علم النفس التربوي): 1998.(نشواتي، عبد المجيد
  .للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

 في العامة الثانوية طلبة لدى ياإلبداع التفكير مستوى"): 2011.(أحمد الناقة، صالح
 الجامعة مجلة، "نظرهم وجهة من له العلوم معلمي تشجيع العلمية ودرجة الثقافة

  .207 -   167 ص ص ،)1( العدد ،)19(المجلد، )اإلنسانية الدراسات سلسلة(اإلسالمية
مبادئ اساسية في علم  ):2002.(الهنداوي، علي فالح، والزغول، عماد عبد الرحيم

  .، دار حنين ومكتبة الفالح للنشر والتوزيع، عمان، االردنالنفس
اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية ): 2010.(وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

  .ps.gov.mohe.www://http، الخاصة في الوزارة
  نافذة على الموهبة -الذكاءات المتعددة ): 2010.( عبد الواحديوسف، سليمان

  .، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصراإلبداعوالتفوق و
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  :المالحق
  

  )1 ( رقمملحق
  

  .األشخاص الذين تم عرض أداتي الدراسة عليهم لمطالعتها وابدأ الرأي فيهاأسماء     
  الخليل/.جامعة القدس المفتوحةعادل ريان   .الدآتورستاذ األ  -1
  جامعة القدس   عمر الريماويالدآتور  -2
  جامعة القدس            سمير شقير الدآتور  -3
  جامعة القدس   اياد الحالقالدآتور  -4
  عة القدسجام   عفيف زيدانالدآتور  -5
  جامعة القدس   محسن عدسالدآتور  -6
  رام اهللا/ جامعة القدس المفتوحة   محمد شاهين الدآتور  -7
  جامعة الخليل  .الدآتور خالد  آتلو  -8
  جامعة الخليل   ابراهيم المصريالدآتور  -9

  الخليل/دورا/ جامعة القدس المفتوحة   نبيل المغربيالدآتور  -10
  الخليل/دورا/جامعة القدس المفتوحة   ساآور تيسير ابوالدآتور  -11
  اريحا/جامعة القدس المفتوحة  عايد الحموز.أ  -12
  الخليل/ جامعة القدس المفتوحة  أمراد الجندي.أ  -13
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  اداة الدراسة قبل التحكيم)                  2( رقم ملحق
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا
  .../.../...التاريخ        

  
  احملرتم/........................... حضرة السيد

  
  وبعد......... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
 لدى المرشدين التربـويين فـي      ياإلبداعمعوقات التفكير   " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان    

يك استبانة خاصة لجمع البيانات      تضع الباحثة بين يد    الذ،  "محافظة الخليل وسبل التغلب عليها    
، وعليه أرجو مـن شخـصكم الكـريم         جداًوان رأيك في فقرات هذه االستبانة مهم        . ةالالزم

ا ومناسبتها  هالتفضل علينا بالمشاركة في تحكيم هذه االستبانة وإبداء الرأي حول مدى مقروئيت           
  .باًوكذلك أبداء النصح والمشورة فيما ترونه مناس. للبيئة الفلسطينية

  
  مع خالص االحترام والتقدير

                                                                  
  .انصاف عمرو:                                                                الباحثة
  .سهير الصباح. د: ة       المشرف
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  جامعة القدس

  ادة الدراسات العلياعم

   
   ....اختي المرشدة/ المرشدأخي 

  

  ... تحية طيبة وبعد

  

 لدى المرشدين التربويين في     ياإلبداعمعوقات التفكير    : "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان    

، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير        محافظة الخليل وسبل التغلب عليها    
) x(راجياً التكرم باإلجابة عن فقرات اإلستبانة ووضع إشـارة          . سي والتربوي د النف اإلرشافي  

  . أمام العبارة التي تتفق ووجهة نظرك

شاكراً لكم جهودكم وأمانتكم العلمية وحرصكم على إنجاح هذه الدراسـة، علمـا أن إجابتـك                
  .لعلمي فقطستكون سرية، وال تشكل أي نوع من االختبار، ولن تستخدم إال ألغراض البحث ا

  
  مع خالص شكري لحسن تعاونكم

  
  انصاف عمرو:  الباحثة                                                                

  .سهير الصباح. د: ة       المشرف
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  :  البيانات األولية:أوال

  : الصفة التي تنطبق على حالتك ضع دائرة حول

  

  .انثى. 2  . ذكر.1  :الجنس* 
  

  . سنة15أكثر من . 3  . سنة15 – 7. 2  . سنوات7أقل من . 1  : وات الخبرةسن*
  

  .خاصة. 3  .وكالة. 2  .حكومية. 1  :نوع المدرسة* 
  

  .فأعلىماجستير . 3  .بكالوريوس. 2  .      دبلوم. 1  :المؤهل العلمي* 
  

  . سنة45أكثر من . 4   سنة45 – 30. 3  . سنة30اقل من . 2  :العمر* 
  

  .........................................................  .باشرالتخصص الم*
  

  .مخيم. 3  .قرية. 2  .مدينة. 1  مكان السكن* 
  

  . دورات4اكثر من . 3  ثالثة دورات فما دون. 2  الشيء.  1  .داإلرشاعدد الدورات في مجال *
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  ياإلبداعمعوقات التفكير استبانة : ثانيا

  :المربع الذي يتفق ووجهة نظرك أمام كل فقرة من الفقراتفي  ) x(يرجى وضع شارة 

بدرجة 
  جدًاآبيرة 

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
متوس
  طة

بدرج
ة 
ضعي
  فة

بدرجة 
ضعيفة 
  جدًا

  الفقرة  الرقم

  اقتراح التعديل   ال تصلح  تصلح

  . المدرسيةاإلدارةمعوقات تتعلق ب: البعد االول
        .المرشد  لدىداعاإلب بتنمية المدرسية اإلدارة اهتمام عدم-1

 تنمية أساليب من المرشد بما يستجد بتزويد المدرسية اإلدارة اهتمام عدم  -2
  .اإلبداع

      

        .المرشد لدى ياإلبداعالتفكير  تنمية بأهمية المدرسية اإلدارة اقتناع عدم  -3

        .المرشد إلنجازات المدرسية اإلدارة تقدير عدم  -4
        .والتنقيب وسعة االطالع بالبحث مدرسيةال اإلدارة اهتمام عدم  -5

        .المدرسية في األنشطة نظرهم وجهات إبداء للمرشدين السماح عدم  -6
 اإلدارة في تعامل نظرهم وجهات إبداء للمرشدين السماح عدم  -7

  .المدرسية
      

 وممارساتهم في المعلمين نظرهم وجهات إبداء للمرشدين السماح عدم  -8
  .التعليمية

      

  المدرسية للمرشدين داخل المدارساإلدارة تشجيع عدم  -9
  

      

 على أفكارهم للمرشدين تشجيعية حوافز  المدرسيةاإلدارة تقديم عدم  -10
   .التقليدية غير

      

        .ية اإلبداع المدرسية لالفكار اإلدارةمحاربة   -11
        ضعف مشارآة مديري المدارس في دورهم آمرشدين مساعدين  -12
        .ية للمرشداإلبداعضعف دور مدير المدرسة في اطالق القدرات   -13
        .سيطرة ادارة المدرسة على انشطة التالميذ داخل وخارج المدرسة  -14
        .عدم االعتراف بصاحب الفكرة المبدعة من الرؤساء  -15

  .معوقات تتعلق بالوزارة: البعد الثاني
        .المرشد لدى يةاإلبداعالقدرات  ميةتن على الوزارة أهداف ترآيز عدم  -16

        .في المدرسة ونفسية صحية رعاية عدم اهتمام الوزارة بتوافر  -17
        .بين المرشدين الفردية للفروق خطط الوزارة مراعاة عدم  -18
        .المتعددة بأنواعه العقاب للمرشدين من األمن توافر عدم  -19
        .واهتماماتهم المرشدين وميول لحاجات الوزارة تلبية خطط عدم  -20

        التعلمية في العملية المرشدين بمشارآة الوزارة خطط اهتمام عدم  -21
        .المرشدين لدى اإلبداعبتنمية  تتعلق تدريبية دورات توافر عدم  -22
        .عدم وجود حوافز مشجعة  تستهدف المرشد المبدع  -23
        .ية للمرشدإلبداعاضعف دور المشرف في اطالق القدرات   -24
ترآيز اهداف الوزارة علي نقل وتوصيل المعلومات بدال من الترآيز   -25

  . علي توليدها أو استعمالها
      

        . اإلبداععدم وجود نظام مؤسساتي وآلية لتبني   -26



128 

 

عدم تخصيص الموارد والدعم واإلمكانات الكافية لتطبيق االفكار   -27
  .يةاإلبداع

      

  مدرسيةالبيئة ال
       .آثرة عدد الطلبة المناط بالمرشد مهمة العمل معهم  -28
       .للمرشد ومشجعة مشوقة مدرسية بيئة توافر عدم  -29
       .اإلبداعلتنمية  الالزمة والتجهيزات اإلمكانات توافر عدم  -30
       .قلة اهتمام المجتمع المدرسي بالمرشد المبدع  -31
       .سائد في المدرسةطبيعة المناخ التربوي ال  -32
       .عدم تخصيص حصص توجيهية داخل الجدول المدرسي  -33
عدم اتاحة الفرصة المناسبة للمرشد في المدرسة للتعبير عن افكاره   -34

 .يةاإلبداع
      

       الروتين االداري داخل المؤسسة التربوية  -35
       بويآثرة األعباء الوظيفية التي ليست من اختصاص المرشد التر  -36
اءات      -37 رامج واللق ذ الب ة لتنفي اآن مالئم وافر أم عوبة ت اص ع اإلرش دية م

 .الطلبة
      

       .انعدام التواصل بين المرشدين التربويين والمعلمين في المدرسة  -38
         واالبتكاراإلبداععدم وجود بيئة تنظيمية تشجع على   -39
        .لمدرسةية بإستراتيجية ااإلبداععدم ربط المشاريع   -40
        .يةاإلبداععدم وجود نظام إلدارة األفكار   -41

  :بالمرشد تتعلق معوقات :الرابع البعد
        .ياإلبداعالتفكير  تنمية باستراتيجيات المرشد إلمام عدم  -42
        .طلبته مشكالت بمعالجة المرشد اهتمام عدم  -43
        .الخوف من الفشل عند تطبيق اساليب ارشادية جديدة  -44
        .صعوبة توجيه التالميذ عندما يشارآون بارائهم حول مشكلة ما  -45
        .صعوبة ضبط الصف عند ممارسة انشطة ابداعية مع التالميذ  -46
        .ضعف الدوافع الداخلية لالبداع لدى المرشد  -47
        .اإلبداعقلة اطالع المرشد على الجديد في مجال تنمية   -48
        . اإلبداعداد المرشدين اثناء الدراسة الجامعية في تنيمة ضعف برامج اع  -49
        .آثرة االعباء الوظيفية على المرشد  -50
ة           -51 ي تنمي ة ف اء الخدم داع قلة الدورات التدريبية المقدمة للمرشدين اثن  اإلب

  .داإلرشافي مجال 
      

        .عدم القدرة على تشخيص بعض المشكالت  -52
        .داإلرشالطرق التقليدية في االعتماد على ا  -53
        .محدودية الخبرة لدى بعض المرشدين  -54
        .اإلصرار على إستخدام التقنية وبخاصة إن آانت بشكل خاطئ  -55
        .عدم اإللمام بأسلوب حل المشكالت بشكل صحيح وعلمي  -56
        لةعدم تكامل البيانات والمعلومات الرئيسة لتكوين خلفية علمية متكام  -57
        .اإلفراط في الثقة بالنفس لدى بعض المرشدين  -58
        .عدم تقبل النقد الهادف  -59

  : معوقات اجتماعية و بيئية
        . محاربة افراد المجتمع للكثير من عمليات التغيير  -60
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        .نظرة المجتمع السلبية للمبدعين وتهميشهم  -61
        . المجتمعطبيعة الثقافة والعادات السائدة في  -62
        .عدم السماح بأفكار متنوعة جديدة عند التطبيق  -63
ي         -64 ة ف اهرة مزمن شكل ظ اد ت ي تك سياسية الت ة وال طرابات األمني االض

  .المجتمع الفلسطيني بصفة خاصة
      

        .نظرة النبذ وعدم التقدير من قبل المجتمع في بعض األحيان للمبتكرين  -65
        .ع بتنمية القدرة االبتكارية لدى المرشدينعدم اهتمام المجتم  -66
        .عدم اهتمام المجتمع بمساعدة األفراد على تنمية االستقاللية في التفكير  -67
        .ممارسات االحتالل االسرائيلي وما ينتج عنها من تدمير للطاقات  -68

  معوقات اقتصادية
        .ديةاإلرشامج قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ بعض البرا  -69
        .د الفعالاإلرشاقلة الوسائل والمواد الالزمة لتنظيم   -70
        .تدني الراتب الشهري للمرشد التربوي  -71
        . وجود مشكالت اقتصادية لدى المرشدين  -72
        قلة العالوات التشجيعية للمرشدين   -73
        .المدارسقلة وسائل المواصالت الالزمة لوصول المرشدين إلى   -74

  

  :ياإلبداعسبل التغلب على معيقات التفكير : ثالثاً 

  ...عزيزتي المرشدة/ عزيزي المرشد
ي من حيث اهم المقترحات التي تراها مناسبة للتغلب على معيقات /ي عن وجهة نظرك/عبر

  .ي لدى المرشديناإلبداعالتفكير 
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

.......................................................................................................................................... 
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  مع خالص االحترام والتقدير
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  اداة الدراسة بعد التحكيم   )                             3(ملحق رقم 

  

  
  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

   
  ....اختي المرشدة/ أخي المرشد

  

  ... تحية طيبة وبعد

  

 لدى المرشدين التربويين في     ياإلبداعمعوقات التفكير    : "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان    

ات الحصول على درجة الماجستير     ، وذلك استكماال لمتطلب   محافظة الخليل وسبل التغلب عليها    
) x(راجياً التكرم باإلجابة عن فقرات اإلستبانة ووضع إشـارة          . د النفسي والتربوي  اإلرشافي  

  . أمام العبارة التي تتفق ووجهة نظرك

شاكراً لكم جهودكم وأمانتكم العلمية وحرصكم على إنجاح هذه الدراسـة، علمـا أن إجابتـك                
  .ع من االختبار، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطستكون سرية، وال تشكل أي نو

  
  مع خالص شكري لحسن تعاونكم

  
  انصاف عمرو:                                                                  الباحثة
  .سهير الصباح. د:        المشرفة
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  :  البيانات األولية:أوال

  :على حالتك  الصفة التي تنطبق ضع دائرة حول

  

  .انثى. 2  .ذكر. 1  :الجنس* 
  

  . سنوات10أكثر من . 3  . سنة10 – 5. 2  . سنوات5أقل من . 1  :سنوات الخبرة *
  

  .شمال الخليل. 3  .وسط الخليل. 2  .جنوب الخليل. 1  :المديرية* 
  

  .ماجستير فأعلى. 3    .      بكالوريوس فما دون. 1  :المؤهل العلمي* 
  

    سنة فاكثر 30. 2  . سنة30 من اقل. 1  :العمر* 

  .........................................................  .التخصص الدقيق*
  

  .مخيم. 3  .قرية. 2  .مدينة. 1  مكان السكن* 
  

  . دورات فاكثر4. 3  ثالث دورات فما دون. 2  لم ألتحق بأي دورة.  1  .داإلرشاعدد الدورات في مجال *
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  ياإلبداعمعوقات التفكير نة استبا: ثانيا
  :في المربع الذي يتفق ووجهة نظرك أمام آل فقرة من الفقرات ) x(يرجى وضع شارة 

بدرجة آبيرة   الفقرة  الرقم
  جدًا

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
  جدًاضعيفة 

  . المدرسيةاإلدارةمعوقات تتعلق ب: ولالبعد األ
            .المرشد  لدىاإلبداع بتنمية المدرسية دارةاإل اهتمام تدني مستوى  -1
 تنمية أساليب من المرشد بما يستجد بتزويد المدرسية اإلدارة اهتمام قلة  -2

  .اإلبداع
          

            .المرشد لدى ياإلبداعالتفكير  تنمية بأهمية المدرسية اإلدارة اقتناع عدم  -3

            .المرشد اتإلنجاز المدرسية اإلدارة تقدير تدني مستوى  -4
            .عما هو جديدوالتنقيب  بالبحث المدرسية اإلدارة اهتمام قلة  -5

 في األنشطة نظرهم وجهات بداءإل للمرشدين الفرصة غير متاحة  -6
  .المدرسية

          

 المدرسية اإلدارة في تعامل نظرهم وجهات إبداء للمرشدين السماح عدم  -7
  .مع الطلبة وأولياء االمور

          

 وممارساتهم في المعلمين نظرهم وجهات إبداء للمرشدين ال يسمح  -8
  .التعليمية

          

 على أفكارهم للمرشدين تشجيعية حوافز ال تهتم بتقديم المدرسيةاإلدارة  -9
   .يةاإلبداع

          

            .ية للمرشداإلبداعضعف دور مدير المدرسة في اطالق القدرات   -10
            .ها على انشطة التالميذ داخل المدرسة وخارجسيطرة ادارة المدرسة   -11

  .داإلرشاإدارة / معوقات تتعلق بالوزارة: البعد الثاني
            .المرشد لدى يةاإلبداعالقدرات  تنميةال تهتم ب الوزارة أهداف  -12

            .في المدرسة نفسية رعاية  اهتمام الوزارة بتوافرضعف  -13
            .بين المرشدين الفردية فروقلا  ال تراعيخطط الوزارة  -14
            .واهتماماتهم المرشدين حاجات الوزارة  خططال تلبي  -15

            .التعلمية في العملية المرشدين بمشارآة  ال تهتمالوزارة خطط  -16
            .المرشدين لدى اإلبداعبتنمية  تتعلق تدريبية دورات توافر عدم  -17
            .ستهدف المرشد المبدع وجود حوافز مشجعة  تقلة  -18
            .ية للمرشداإلبداعضعف دور المشرف في اطالق القدرات   -19
ترآيز اهداف الوزارة علي نقل وتوصيل المعلومات بدال من الترآيز   -20

  .  لدى المرشدعلي توليدها أو استعمالها
          

            . اإلبداع لتبني  واضحة نظام مؤسساتي وآليةال يوجد  -21
 تخصيص الموارد والدعم واإلمكانات الكافية لتطبيق االفكار قلة  -22

  .يةاإلبداع
          

  البيئة المدرسية: البعد الثالث
           .آثرة عدد الطلبة المناط بالمرشد مهمة العمل معهم  -23
           .للمرشد مشجعةغير و مشوقة  غيردرسية المبيئةال  -24
           .اإلبداعلتنمية  الالزمة توالتجهيزا اإلمكانات توافر قلة  -25
 اتاحة الفرصة المناسبة للمرشد في المدرسة للتعبير عن افكاره قلة  -26

 .يةاإلبداع
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بدرجة   الفقرة  الرقم

  جدًاآبيرة 
بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
  جدًا

            لتربويآثرة األعباء الوظيفية التي ليست من اختصاص المرشد ا  -27
اءات      -28 رامج واللق ذ الب ة لتنفي اآن مالئم وافر أم عوبة ت اص ع اإلرش دية م

 .الطلبة
          

           . التواصل بين المرشدين التربويين والمعلمين في المدرسةضعف  -29
            . واالبتكاراإلبداع وجود بيئة تنظيمية تشجع على ضعف  -30
            .راتيجية المدرسةية بإستاإلبداع ربط المشاريع عدم  -31
            .يةاإلبداع وجود نظام إلدارة األفكار ضعف  -32

  :بالمرشد تتعلق معوقات :الرابع البعد
            .ياإلبداعالتفكير  تنمية باستراتيجيات المرشد إلمام قلة  -33
            .طلبته مشكالت بمعالجة ال يهتم المرشد  -34
            .ساليب ارشادية جديدة من الفشل عند تطبيق ا المرشدخوف  -35
            .صعوبة توجيه التالميذ عندما يشارآون بارائهم حول مشكلة ما  -36
            .صعوبة ضبط الصف عند ممارسة انشطة ابداعية مع التالميذ  -37
            .ضعف الدوافع الداخلية لالبداع لدى المرشد  -38
            .بداعاإلقلة اطالع المرشد على الجديد في مجال تنمية   -39
ي              -40 ة ف اء الدراسة الجامعي ة    مجال  ضعف برامج اعداد المرشدين اثن  تنيم

  . اإلبداع
          

ة   -41 اء الخدم دين اثن ة للمرش ة المقدم دورات التدريبي ة ال ةقل ة ب  المتعلق تنمي
  .داإلرشا في مجال اإلبداع

          

            .ية النفسية والتربو على تشخيص بعض المشكالت المرشد قدرةضعف  -42
            .داإلرشااالعتماد على الطرق التقليدية في   -43
            .د التربوي الحدثاإلرشا في محدودية الخبرة لدى بعض المرشدين  -44
            .اإلصرار على إستخدام التقنية وبخاصة إن آانت بشكل خاطئ  -45
             وعلميمنهجي اإللمام بأسلوب حل المشكالت بشكل ضعف  -46
            دم تكامل البيانات والمعلومات الرئيسة لتكوين خلفية علمية متكاملةع  -47
            اإلفراط في الثقة بالنفس لدى بعض المرشدين  -48
            . من قبل اآلخرينعدم تقبل النقد الهادف  -49

  : خارجيةمعوقات اجتماعية وبيئية: البعد الخامس
            .  التغييرمحاربة افراد المجتمع للكثير من عمليات  -50
            .لمبدعين وتهميشهمتجاه انظرة المجتمع السلبية   -51
            .طبيعة الثقافة والعادات السائدة في المجتمع  -52
ي         -53 ة ف اهرة مزمن شكل ظ اد ت ي تك سياسية الت ة وال طرابات األمني االض

  .المجتمع الفلسطيني بصفة خاصة
          

            .ل المجتمع في بعض األحيان للمبتكريننظرة النبذ وعدم التقدير من قب  -54
            .عدم اهتمام المجتمع بمساعدة األفراد على تنمية االستقاللية في التفكير  -55
            .ممارسات االحتالل االسرائيلي وما ينتج عنها من تدمير للطاقات  -56
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  :ياإلبداعسبل التغلب على معيقات التفكير : ثالثاً

  ...يزتي المرشدةعز/ عزيزي المرشد
ي من حيث اهم المقترحات التي تراها مناسبة للتغلب على معيقات /ي عن وجهة نظرك/عبر

  . في محافظة الخليلي لدى المرشديناإلبداعالتفكير 
من ناحية ادارة  -1

  ...........................................................................................:المدرسة
  

..........................................................................................................................................  
  

.........................................................................................................................................  
  
  

  :................................................................................................من ناحية ادارة الوزارة -2
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

  ..................................:............................................................من ناحية البيئة المدرسية -3
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
 

  ....................................................................................................:من ناحية المرشد -4
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

 ...............................................................:..............................من ناحية البيئة المحيطة -5
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  

  ............................................................................................: ...........أخرىمقترحات  -6
  

..........................................................................................................................................  
  

..........................................................................................................................................  
  
  

  ريمع خالص االحترام والتقد
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