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اقر أنا مقدم هذه الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وإنها نتيجة 

ثما ورد، وان هذه الدراسة أو أي جزء أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حي
  .منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد
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  تقدير الشكر وال

  
الـشكر الجزيـل    الشكر هللا بعد أن من علي بالقوة والقدرة على انجاز هذه الدراسة فاني أتوجـه ب               

والعرفان الجميل إلى جامعة القدس على إتاحتها هذه الفرصة الستكمال دراستي ، واخص بالـشكر               
  .كلية التربية بجميع هيئتها والعاملين فيها

   
 من مشوار طويل    ةفانه لما يسعد ، ويبعث البهجة في النفس، أن يجد اإلنسان نفسه على عتبة النهاي              

ـ            لم يخل من العثرات، وحفل       اتذة بكثير من التعب والمشقة، ولكن كل هذا يكون هينا عندما تجد أس
 طوال هذا المشوار بما قدموه من نصائح وإرشادات وأراء جعلـت            أجالء أفاضل ، كانوا عونا لي     
  .الصعب هينا، والمأمول ممكنا

  
ن الـذي   لذا ال يسعدني في هذا المقام إلى أن أتوجه بالشكر الجزيل ألستاذي الدكتور عفيف زيـدا               

تفضل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ومنحني من علمه وجهده الشيء الكثير فكان بتوجيهاتـه               
  .المخلصة نعم المعلم الفاضل والمعين والمساند منذ بداية هذا العمل وحتى خرج صورة مكتملة

  

  

  

  

  



ج  

  
  الملخص 

  

ألساسية فـي محـافظتي      معلمي التكنولوجيا للمرحلة ا    إدراك علىالتعرف  إلى   الدراسة    هذه هدفت
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمـي ومعلمـات          حيث .لوكياتهم االبتكارية الخليل وبيت لحم لس   
وقد بلغ عـددهم وفـق الـسجالت          في محافظتي الخليل وبيت لحم،     األساسيةالتكنولوجيا للمرحلة   

)  80(ة بيت لحـم      لدى مديرية التربية والتعليم في محافظ      2008 \ 2007الرسمية للعام الدراسي    
مديريات  الـشمال     ومعلمة موزعين على ثالث      اً معلم )300( وفي محافظة الخليل       ، ومعلمة اًمعلم

   .والوسط والجنوب
  

يـارهم  تمع الدراسة وتم اخت   من مج %) 30(معلما ومعلمة أي بنسبة   ) 114(تكونت عينة الدراسة من   
    ، لقياس سلوكيات المعلم االبتكارية تم إعدادها   استبانهاستخدمت الباحثة    .العشوائية بالطريقة الطبقية 

 وتوجيهاتهم، فقـد تـم    همآراء مالحظاتهم   وبناءا على  على عدد من المحكمين،   االستبانة  عرضت  و
الثبـات بطريقـة   تم حـساب  و  .أهداف األداةتعديل صياغة بعض الفقرات لغويا حتى يتناسب مع   

 حيـث بلـغ معامـل   ) Cronbach Alpha( الفا ب معادلة الثبات كرونباخاالتساق الداخلي وحس
  .) 0.92ككل ( لالستبانة كرونباخ الفا

  
 معلمـي   نحرافات المعيارية لقياس متوسـطات إدراك      المتوسطات الحسابية واال    استخدمت الباحثة 

 والختبـار   . سلوكياتهم االبتكاريـة  لوجيا للمرحلة األساسية في محافظتي بيت لحم والخليل ل        التكنو
  )ANOVA(األحادي ، واختبار تحليل التباين)(t-test  ) ت(استخدم اختبار الفرضيات 

  
 ان درجة ادراك معلمي التكنولوجيا كانت كبييرة في جميـع مجـاالت             نتائج الدراسة وقد اظهرت   

، ومجال الطالقة )3.99(الدراسة حيث كان متوسط ادراكاتهم علةى الدرجة الكلية في مجال المرونة        
،  وكذلك في الدرجة الكليـة للمقيـاس         )3.81(، واألصالة   )3.82( للمشكالت   والحساسية). 3.95(
المحافظة ، الجنس، المؤهل العلمـي،      ( وبينت عدم وجود فروق تعزى لمتغيرات الدراسة      ). 3.90(

وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير التخصص لصالح ) الخبرة في التدريس

على عقد دورات وندوات تدريبية أثناء الخدمة   هذه النتائج حثت الباحثة ي ضوءوف.العلوم االنسابية
من اجل توضيح المفاهيم الخاصة بالتفكير االبتكاري وتشجيع التفكير االبتكـاري علـى مـستوى               

  ..المدارس والمديريات، والعمل على احتساب درجات مناسبة لألنشطة االبتكارية



د  

  

   
Abstract  

 

Technology teachers apperception of creative thinking at both Hebron 

and Bethlehem basic school 

 

 

This study aimed at finding the perspective of the teachers of technology of 

the basic stage in the Hebron and Bethlehem district to their Creative 

Behaviors. 

                                                                         
The population was constituted from all basic school technology teachers       

in Hebron and Bethlehem districts. And according to the official records of 

the academic year 2007/2008 in the Bethlehem ministry of education the 

teachers numbered (80) (male and female); in the Hebron district the teachers 

numbered (300) (male and female) distributed in the north, the middle and the 

south. The sample of the study consisted of (114) teachers (male and female), 

i.e. 30% of the study population. It was chosen according to Stratified random 

method. To achieve the aims, of the study the researcher constructed a 

questionnaire. In order to ensure the content validity of the questionnaire, it 

was given to trustees in science and psychometric department, the reliability 

of the questionnaire of the study was calculated using Cronbach's coefficient 

alpha. It was found to be (0.92). Means and Standard deviations were 

computed for responses to each item on the questionnaire and for the total 

items, t-test and Anova were used to test the hypotheses. 

 

The study has showed that the perspective level for the teachers of technology 

were very large in all of the studying domains where the average degree in the 

flexibility domain (3.99), the fluency domain (3.95), the sensitivity to the 

problems (3.82), the originality (3.81). There were no significant differences 

in the perspective due to (district, gender, qualified scientific and experience 

in teaching).There were significant differences in the perspective due to 

specialization in favor of human sciences.  

 

According to the results the researcher recommended carrying out courses and 

seminars in service training courses in order to classify concepts for creative 

thinking, encouraging creative thinking behaviors at the school of districts 

level and work on calculating the appropriate degrees of creative activities. 
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  الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  خلفية الدراسة وأهميتها

  

  : المقدمة 1 : 1

   
ـ   إلىبلدان كثيرة   سعى  ت الذيمي،  يتميز عصرنا الحالي بالتقدم التكنولوجي والعل       ةساهم مواكبته للم

 ولتحقيق هذا التطور ال بد من استغالل العقول المبتكرة والهادفة إلى بناء             .ابشكل أساسي في تنميته   
العلـم هـو المولـد    أن  ومن هذا المنطلق نجد. مجتمع مفعم باالستقرار والتطور التكنولوجي الدائم

 تهـدف   ،  ث أن االبتكار عملية أساسية تخلق أفكارا جديدة ومتنوعة         حي ،األساسي للتطور واالبتكار  
 إكـساب  الطـالب  وسـائل         فإنه من أساسيات التربية الحديثة     كإلى مواجهة تحديات العصر، لذل    

  . تكارنها دفعهم  نحو االبأ تنمي  قدراتهم العقلية وتعلمهم طرق التفكير التي من ش،جديدة
  

ـ ميذه من أهم العوامل التي تؤثر في مخرجات العملية التربويـة،      ولما كانت عالقة المعلم بتال     إن  ف
 يمكن أن يكون لها     ، التي يستجيب بها المعلم للتالميذ والتي يتفاعل بها معهم أثناء التدريس           اليباألس

 في مختلف جوانبه، بل ورضاه عن المعلـم         مأثار سلبية أو ايجابية فيما يتعلق بتعلم الطالب ونموه        
د يفشل المعلم في التعامل مع تالميذه مما يعرقل التحصيل وتنمية االبتكار لديهم حيـث               وق.والدرس

  ).2002، الشامي(  للعمل دافعيتهم مستوى تفكيرهم فيفقدونويؤدون أعماال ال تتناسب 
  

حيث يرى انه من الخطأ االعتقاد بصالحية أسلوب واحد ) Bennett, 1976( بينت  وهذا يتفق مع
، وعلى الرغم من راد في النواحي العقلية والعمرية    ريس في ظل الفروق الكبيرة بين األف      للتعليم والتد 
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 فان طبيعـة    ،ها لدى التالميذ  بأهمية دور المعلم في تنمية وتعديل وإكساب أنماط سلوكية مرغوب           
في هـذا  يقل عن دور المعلم   المعلم بتعليمها لتالميذه تلعب دورا هاما ال يقدمهاالمادة الدراسية التي    

  .المجال
  

 يكافئون السلوك االبتكاري ألنهم يـرون فيـه         ينبعض المرب أن  ) 1990 ( والكناني ويرى خير اهللا  
 تؤكد أن األطفال يكون لـديهم دافـع          األخرى   دافعية مرتفعة للتعلم، وان عددا من نظريات التعلم       

 عمد مشكالت تتحـدى     ويقدمون لهم عن  .  ميلهم الكتشاف المواقف المجهولة    مرتفع للتعلم من خالل   
كـي  ،  ن والمدرسون إلى األفكار الجديدة    نه من الضروري أن ينتبه المربو     أويرى آخرون   . قدراتهم

  .يخرجوا كل ما في إمكاناتهم من سلوك ابتكاريتالميذ الذين ينتجون هذه األفكار، ويشجعوا ال
  

أساسيا في تنمية التفكير أن المعلم يلعب دورا ) 2002الشامي، ( الوارد في أبو حطبويرى عثمان و
ن المعلم متغير أساسي في تنميـة ابتكاريـة         بصفة عامة والتفكير االبتكاري بصفة خاصة وذلك أل       

 للتدريس االبتكاري وتحقيق هدف التربية العصرية يتطلـب أن تعيـد معاهـد              مالتالميذ ، وإعداده  
ظرة جديدة لطبيعـة التربيـة      وكليات إعداد المعلمين النظر في برامجها، بحيث تخلق لدى المعلم ن          

  .  وخصائص التالميذ
  

وقد شهدت الفترة األخيرة من هذا القرن حركة تربوية جديدة هدفت إلى إحداث تغير جـذري فـي                  
مفهوم العملية التربوية تقوم على اعتبار العملية التعليمية كنظام متكامل تحكم مكوناته مجموعة من              

لعملية كنظام متكامل تحكم مكوناته مجموعـة مـن العالقـات           العالقات المتبادلة، ولما كانت هذه ا     
المتبادلة، ولما كانت هذه العملية تجري داخل غرفة الفصل، بما تتضمنه من نشاطات متباينة يقـوم           
بها المعلم والطلبة عبر عمليات تواصل وتفاعل مستمره، وبما أن اهتمـام المـربين والمختـصين                

لذلك أكد علماء النفس المعاصرون أن      .  التعليم وتحسين فاعليته   ينصب بالدرجة األولى على إنتاجية    
جميع األفراد ومنهم بالطبع الطلبة يملكون قدرا من القدرات االبتكارية، لـذا بوسـع المعلمـين أن                 

  ).1986مرعي وآخرون، ( يتوقعوا االبتكار عند طالبهم الذين يقومون بتدريسهم
  

 االبتكار  مناخ االبتكاري في الفصل هو الجو الصالح لتنمية       أن ال ) 1990  ( والكناني خير اهللا  ويرى
ير والمناسب عقليا وانفعاليا للتلميذ المبتكر حيث تتـوفر الفـرص للـتعلم             وازدهاره وهو الجو المث   

 المنـاخ   أ، وينـش  تلميذ على التعلم بنفسه وبطريقتـه     التلقائي ويكون للمبادرة دورا حيويا ويساعد ال      
، والمعلم بالتلميذ وهذه العالقات المعقدة تعتمـد        ن عالقات التلميذ بالتلميذ   الفصل م االبتكاري داخل   
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، والعمل على زيـادة تـشجيع األبنـاء والفهـم           ت المتبادلة بين المعلم والتلميذ    بدورها على التوقعا  
  . الصحيح لقدرات التالميذ االبتكارية

  
تكار يلعب دورا أساسيا فـي خلـق        وفي الحقيقة فان اتجاهات المعلمين وسلوكهم االيجابي نحو االب        

مناخ مبدع داخل غرفة الصف، حيث يشجع ذلك على تنمية المستويات العليا مـن التفكيـر عنـد                  
التالميذ، والمشكلة تبقى في طبيعة سمات واتجاهات المعلمين نحو االبتكار ونحو التالميذ المبتكرين، 

تجاهه سلبيا نحو االبتكار، أصـبح ذلـك        فان لم تتوافر سمات ابتكارية في شخصية المعلم أو كان ا          
  )1998السليماني وبار، ( معيقا لإلبداع وان كان العكس أصبح ذلك مشجعا له

  
وتظهر ابتكارية المعلم عند محاولته تحقيق بعض األهداف التربوية، فعندما يـنجح أو يفـشل فـي        

و أسـلوب تدريـسه أو   تحقيق تلك األهداف فانه يكتشف مواطن قوة قدراته وضعفها في معلوماته أ         
تعامله مع الطالب أو في شخصيته وقدراته، فيقوم بتحليل تلك النقاط وإيجاد عالقة بـين خبراتـه                 
السابقة والمواقف الحالية، وما يمكن أن يحدث مستقبال وبالتالي يمكن الوصول إلى حلول تعود إلى               

  ).1996معاجيني،(أن يكون احترافيا في تدريسه
   

لدى الطلبة إحدى النتائج الهامة المترتبة على مرور الطالب بخبـرات مدرسـية             إن تربية اإلبداع    
محددة ضمن كتب ومواد مقرره، ومترتبا هاما للزمن من المنقضي في المدرسة، لذلك يعول علـى                
المعلم مهمة تدريب الطلبة على التفكير االبتكاري، خاصة لتوفير المناهج الدراسـية التـي يمكـن                

لزمن الطويل الذي يقضيه الطلبة في المدرسة، ولتوافر الفرصة الكثيـرة للطلبـة             توظيفها لذلك، ول  
للتفاعل فيما بينهم ومع المعلم، إن هذه اعتبارات يمكن أن تكون كافية لجعل المدرسة مكانا للتدرب                

  ).2001قطامي، (على االبتكار
  

 واسعة ومتنوعة   ة بأفاق تعليمي   تعليم وتعلم تمدنا   تفنحن اليوم بحاجه أكثر من إثراء إلى استراتيجيا       
ومتقدمة، تساعد طالبنا على إثراء معلوماتهم، وتنمية مهاراتهم العقلية المختلفـة وتـريبهم علـى               
االبتكار، وإنتاج الجديد والمختلف، وهذا ال يتأتى بدون وجود المعلم المتخصص الذي يعطي طالبه              

وذلك من خالل تزويـدهم بالمـصادر       فرصة المساهمة في وضع التعميمات وصياغتها وتجريبها،        
المناسبة، وإثارة اهتماماتهم وحملهم على االستغراق في التفكير المبـدع وقيـادتهم نحـو اإلنتـاج            

وان تكون لديه القدرة على إظهار االهتمام الالزم بأفكار الطـالب واسـتخدام أسـاليب         "االبتكاري،
لجة المشكلة بدال من عرض النتيجـة       حديثة لمعالجة المشكالت، وعرض خطوات التفكير عند معا       
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، مما يدفعهم نحو تطـوير نمـاذج التفكيـر، والقـدرة علـى تقيـيم نتـائج الـتعلم بـشكل                  "فقط
  ).2003شهاب،(فعال

  
وتعتبر تنمية االبتكار من أهم أولويات التعليم بصورة عامة،  لذلك فالجو الصفي له أهمية في تهيئة                 

 .، وللمعلم الدور العظيم في الوصول إلى األهداف المرجوة        م ينتظر منه  رالطالب النفسية ألي ابتكا   
  .لهذا نشأت الحاجة إلى معرفة مدى إدراك معلمي ومعلمات التكنولوجيا لسلوكياتهم االبتكارية

  

  :مشكلة الدراسة 2 : 1
سواء كانـت سـلبية أم ايجابيـة علـى      من الطبيعي أن تنعكس سمات واتجاهات المعلم االبتكاري 

، بمعنى أن   ا اثر مستقبلي  لتالميذ بحيث تشجع أو تعيق االبتكار عندهم، ويكون له        ل ةلوكيالمواقف الس 
 متعددة من الطلبة     في التعامل اليومي مع التالميذ مثل تقبله إلجابات        تالمعلم يظهر بعض السلوكيا   

  ).1991منسي، (واثارته لتساؤالتهم وتحفيزهم على االكتشاف والبحث والقراءة 
  
ة التعلم تشير إلى اكتساب الطلبة المجموعة من المعـارف والمهـارات واالتجاهـات          لم تعد عملي  و

فحسب، وإنما أصبحت تشير إلى عملية تعديل وتغيير شامل وعميق لسلوك المتعلمين ليصبحوا أكثر     
 استثمار كل  الطاقات واإلمكانات الذاتية استثمارا ابتكاريا وخالقا إلى أقصى الـدرجات              ىقدرة عل 
، وال يمكن أن يتحقق هذا  دون أن يمتلك المعلمين السمات االبتكارية التي من المتوقع أن                 والحدود

  .تنعكس بشكل أو بآخر على النواتج التعليمية للطلبة
  

 ونظرا ألهمية التفكير االبتكاري، ودوره في صقل مواهب الطلبة وقدراتهم، وخلق بيئـة تربويـة               
ن التعرف على السلوكيات التي يسلكها المعلم والتي توصف فعالة ونشطة في المدرسة، لذلك ال بد م 

باالبتكارية، وال سيما أن المعلم هو المسئول عن تنمية وتربية وتعليم الطالـب مهـارات التفكيـر                 
  . االبتكاري

  
 عند تدريسه يجب أن يهتم باألهداف المرتبطة بالعمليات       ا مما سبق نجد أن منهاج التكنولوجي      اانطالق

وأهمها القدرات المرتبطة بالتفكير والتي ترقى بالطالب إلى التفكير االبتكاري الـذي            . علياالعقلية ال 
فسلوك المعلم له  دور كبير فـي          .  يدفعه إلى إنتاج يتميز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية االبتكارية         

 يتالءم وطبيعة   طبيعة تفاعله مع المنهاج،  ويكون مبدعا في ترتيب وتنظيم المعلومات الدراسية بما            
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لذا فإن هذه الدراسة تهتم بمعرفة السلوكيات التي يتصف بها          . الظروف المحيطة وفي كيفية تقديمها    
  .للمرحلة األساسيةالتكنولوجيا معلمي 

  
 تي معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محـافظ        إدراك  وتحديدا فقد سعت الدراسة إلى معرفة     

  . االبتكاريةسلوكياتهمل  والخليل بيت لحم
  

  : أسئلة الدراسة3 : 1 

  
  :التالية  األسئلةحاولت الدراسة اإلجابة عن

   ما درجة إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت لحم والخليل :السؤال األول
  سلوكياتهم االبتكارية؟ل

  
 سية في محافظة بيت لحم والخليل اما أهم  إدراكات معلمي التكنولوجيا للمرحلة األس: السؤال الثاني
  سلوكياتهم االبتكارية؟ل
ة في محافظة بيت لحم      معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي     هل تختلف درجة إدراك    :السؤال الثالث 

المحافظة، الجنس، المؤهل العلمي،    (سلوكياتهم االبتكارية باختالف متغيرات     والخليل ل 
  ؟)التخصص، والخبرة في التدريس

  :فرضيات الدراسة  4: 1

  
 عند مستوى الداللـة     اإلى فرضيات صفرية الختباره   تم تحويله     سؤال الدراسة الثالث    لإلجابة عن 
 : كما يلي)α  ≥0.05(اإلحصائية 

 متوسطات  بين)α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية األولى  
  لحـم والخليـل     ة األساسية فـي محافظـة بيـت       درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحل    

  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المحافظةل
متوسطات بين ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

ة فـي محافظـة بيـت لحـم والخليـل           درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي     
 .بتكارية تعزى لمتغير الجنسسلوكياتهم االل
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  بـين  )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               :ةالفرضية الثالث 
ية في محافظـة بيـت لحـم        متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساس      

 . المؤهل العلميسلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغيرل والخليل 

 متوسطات  بين)α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة
 ية فـي محافظـة بيـت لحـم والخليـل           درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساس     

  .لمتغير التخصصسلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير ال
بـين  ) α≥0.05(لـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الدال          : الفرضية الخامسة 

ية في محافظـة بيـت لحـم        متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساس      
  .لمتغير الخبرة في التدريس سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المحافظةل والخليل

  

  : أهداف الدراسة5 : 1

  تهدف هذه الدراسة

  .ل دراسات عليها البدء بتدريس مادة التكنولوجيا حديثا ذا أهمية لعم-

    إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت لحم  والخليـل              التعرف على درجة   -
  .لسلوكياتهم االبتكارية

ة فـي    إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي      درجة في إلى دور بعض المتغيرات   التعرف   - 
  .سلوكياتهم االبتكاريةمحافظة بيت لحم والخليل ل

  

  :أهمية الدراسة 6 : 1

التعلمية أهمية خاصة، حيـث أنـه        وسلوكه في العملية التعليمية      معلم التكنولوجيا إن لدور   
الوسيلة التي يمكن من خاللها إنجاح برامج التعليم الخاصة  بالمبتكرين، فالتعلم االبتكاري للطلبة هو 

 للمتعلم، ومن هنا أتت أهمية الدراسة التي        ذلك التعلم الذي يستجيب ألنماط التغيير للحاجات الحقيقية       
تناولت السلوكيات االبتكارية التي يمارسها معلم التكنولوجيا في تنمية االبتكار، خاصة أن موضوع             

  . تطرح ذاتها في العملية التربويةياالبتكار من الموضوعات الهامة الت



 8

لمرجوة، بسبب محاولتها إبـراز دور      لذلك تأمل الباحثة أن تتمكن هذه الدراسة  من تحقيق أهدافها ا           
معلم التكنولوجيا لسلوكياته االبتكارية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في مـساعدة المـسئولين علـى               
االستفادة من نتائجها في رفع كفاءة التعليم واالرتقاء بالمستوى التعليمي للمدارس، وتوجيه المعلـم              

  . لتفكير االبتكاريإلى كيفية التعامل مع الطلبة في تنمية قدرات ا

  

  :حدود الدراسة 7 : 1

  
  :ي اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من المحددات ه

ـ 1  للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية فـي   تكنولوجيا ال ومعلمات معلمي:  المحدد البشري 
  .محافظتي بيت لحم والخليل

  .2007/2008 الفصل الثاني من العام الدراسي:  المحدد الزماني ـ2
  .محافظتي الخليل وبيت لحم:  المحدد المكاني ـ3
  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة:  ـ المحدد المفاهيمي4
ويتمثل في اإلجراءات التي حددها الباحث، واألساليب اإلحصائية التي اتبعها          :  المحدد اإلجرائي  -5

قة بنائها والتأكـد مـن صـدقها         البيانات، وعينة الدراسة، وأداة الدراسة وطري      ةفي معالج 
  .وثباتها

  

  : الدراسة مصطلحات8 : 1

  
قدرة الفرد على إنتاج يتميز بأكبر قدر ممكن من الطالقة والمرونـة واألصـالة          :االبتكاريالتفكير  

  ).1990خيراهللا والكناني،( والتداعيات البعيدة وذلك كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير
  

 اسـتعماالت،   ءر التي يمكن استدعاؤها أو السرعة التي يتم بها استدعا         تتضمن تعدد األفكا  : الطالقة
  )2001قطامي،( األشياء محددة، سيولة األفكار وتدفقها وسهولة توليدهاةومرادفات وفائد

  
  )2005حبش،( يقصد بها القدرة على تغير الحالة الذهنية بتغير الموقف أو المثير:المرونة
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 االبتكاري التي تستخدم من اجل التفكير بطرق واسـتجابات غيـر             إحدى مكونات التفكير   :األصالة
  )2003سعادة،(عادية، أو فريدة من نوعها

  
  إحدى مراحل التعليم العام أي من الـصف األول إلـى الـصف العاشـر               هي :المرحلة األساسية 
  وتقسم إلى قسمين مرحلة أساسية ودنيا،من.سنة)16 -6(أعمار الطلبة فيها ما بين  وتتراوح

    . إلى العاشر- إلى الصف الرابع، ومرحلة أساسية عليا من الصف الخامس–الصف األول 
  

كنولوجيا لطلبة المرحلة األساسـية مـن        هو الشخص الذي يقوم بتدريس مادة الت       :ايلوجومعلم التكن 
  .الصف الخامس إلى العاشر

  

علم المبتكر المجـرب    الطريقة التي يتبعها الم    ،يمكن تعريفه إجرائيا  : السلوك االبتكاري 
  المشجع والجريء  في طرح أفكاره ومعلوماته أثناء التدريس

  
 معلمي التكنولوجيا للمرحلـة     استجابات يمكن تعريفه إجرائيا، بأنه متوسط       :ادراك معلم التكنولوجيا  

  .األساسية في محافظتي بيت لحم والخليل  على االستبانة الخاصة بسلوكياتهم االبتكارية
  

  ما يقارب   ويبلغ أجمالي سكانها² كم997 جنوب الضفة الغربية وتبلغ مساحتها تقع: خليلمحافظة ال
 مديرية شمال ، ثالث مديريات للتربية والتعليمتتكون المحافظة من. 2006 نسمة في عام  542593

  .الخليل، وسط الخليل، جنوب الخليل
  

، عدد سكانها محافظة بيت لحم وهي مركز الضفة الغربية تقع جنوب فلسطينية هي مدينة :بيت لحم
  . التي ولد فيها السيد المسيحكنيسة المهد، ففيها المسيح، وهي مهد   25,500
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  الفصل الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  :اإلطار النظري . 1 : 1 : 2
  

فكير االبتكاري من حيـث     يشمل هذا الجزء لمحة عامة عن األدب النظري الذي تناول موضوع الت           
  .تعريفه مراحله وقدراته

  

  : تعريف االبتكار2 : 1 : 2
انه قدرة الفرد على اإلنتاج بحيـث       ) 1990(والكناني    عرفه خير اهللا    حيث رتكا االب فتعددت تعاري 

 من الطالقة الفكرية والمرونة التلقائية واألصالة وذلك اسـتجابة لمـشكلة أو             ممكنيتميز بأكبر قدر  
  . موقف مثير

  
لالبتكار بأنه ظهور إنتاج جديد نابع من التفاعل بين الفرد وما ) Rogers،1972(تعريف روجرز

وهذا يعني أن اإلنتاج أالبتكاري يعبر عما يكمن لدى الفرد من تفرد من ناحية .يكتسبه من خبرات
  .والمواد من واألحداث والناس وظروف حياته من ناحية أخرى

  

أن االبتكار بالمفهوم التربـوي يمكـن اشـتقاقه مـن تعريـف تـورانس                ) 2004جبر،(ويرى   
)Torrance(  ر عملية تساعد المتعلم على أن يـصبح أكثـر حـساسية    االبتكا" على النحو التالي

للمشكالت وجوانب النقص والثغرات في المعلومات واختالل االنسجام وما شاكل ذلـك، وتحديـد              
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مواطن الصعوبة والبحث عن حلول وتكهن وصياغة فرضيات واختبار هذه الفرضـيات وإعـادة              
  .نقلها المتعلم لآلخرينصياغتها أو تعديلها من اجل ا لتوصل إلى نتائج جديدة ي

  
  : مراحل العملية االبتكارية3 : 1 : 2

   
  : كما يلي أن العملية االبتكارية عملية ذهنية تتطور عبر مراحل

  
   .تمثل مرحلة جمع البيانات والمعلومات عن المشكلة  ):االستعداد(مرحلة اإلعداد  ـ 1
المشكلة مؤقتا وال يفكر فيها شعوريا فيها يترك الشخص المفكر : )الكمون ( مرحلة الحضانة  ـ  2

أي قد يتلمس لنفسه شيئا من الراحة واالسترخاء تاركا المشكلة شعوريا، وان كان يفكـر فيهـا                
في هذه المرحلة تبدأ المشكلة في التبلور كما تبدأ حلولها في           . بطبيعة الحال بطريقة ال شعورية    

 .الظهور

في هذه المرحلة تتحدد : )  أو الحل الفجائي للمـشكلة اإلشراق أو االستبصار( ـ مرحلة  اإللهام  3
المتعـة  ، مـصحوبة بمـشاعر االنجـاز و       ل المشكلة أو تتولد الفكرة األساسية أو المطلوبة لح      

، بعد فترة مـن   حيث يفاجأ المفكر بظهور الحل، ويسمى أيضا باإللهام، ويأتي أحيانا       . والدهشة
  .النوم أو المشي

لمرحلة التي يتم فيها التأكد من صدق الحلول التي وصل إليها الشخص وهي ا: مرحلة التقويم ـ  4
   عبـادة، (موضع االبتكار، كما يعدل من هذه الحلول أو يضيف إليهـا لتـصبح أكثـر مالئمـة       

1992.(  
  

والحقيقة العلمية أن التفكير االبتكاري، كغيره من ضروب التفكير، ال بد من دوافع تحركه وتثيـره                
. به لبذل الجهد والطاقة واالستمرار قي ذلك لفترات قد تطول أياما أو شـهورا             وتشجعه وتدفع صاح  

وال بد لتلك العملية من ظروف مواتية ومشجعة ويقال أن العامل الوجداني أكثر أهمية من العوامل                
وكلما زاد فهمنا بالطبيعة البشرية كلما تمكنا من . العقلية البحتة في إنتاج الروائي والقصصي والفنان

توجيه هذا اإلنسان الوجهة الصالحة، وكلما تمكنا من تنمية قدراته ومواهبه، واخـرج اسـتعداداته               
 عيـسوي،  (الكامنة إلى حيز الوجود، وبذلك نضيف ثروة  جديدة إلى اغلي ما نملك مـن ثـروات             

1992(.   
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لنفسية حول هـذا    أما بالنسبة لدور المدرسة في تنمية التفكير االبتكاري فتشير األدبيات التربوية وا           
الموضوع إلى إمكانية تدريب وتعليم الطلبة التفكير االبتكاري ومن هنا كانت البرامج العالمية لتنمية              

 بأفكار إبتكارية وغريبة، والتسامح مـع       نالتفكير االبتكاري، ويكون ذلك بتشجيع الطلبة على اإلتيا       
وتوفير برامج وأنشطة وأساليب تـدريس      األخطاء التي قد يرتكبها الطلبة، وعدم اإلكثار من نقدها،          

مختلفة ينتقي منها الطالب ما يوافق ميوله وحاجاته وعدم التركيز على استظهار للمعلومات وإتاحة              
الظروف المناسبة لتجريب أفكاره حتى وان كانت تبدو سخيفة، واحترامه واحتـرام أفكـاره دون                

 المعلم لتنمية القدرات والتفكير االبتكاري      من هنا كانت ضرورة توفير صفات في      . محاباة أو مجافاة  
  ).  2001قطامي،(لدى طلبته 

  
يعد المعلم بحق احد المتغيرات الهامة في العملية التعليمية بما يتبعه طالب فصله من أساليب تحثهم   

 نحو األفكار الجديدة المميزة، ويتوقف كذلك مـستوى         معلى التفكير وتطلق عنان قدراتهم وخياالته     
  ).2002 الشامي،(  الطالب األكاديمي، بل ومستقبلهم بكل محتوياته على هذه األساليبتحصيل

  

 أن إعداد المعلم يحتل المركز األول من حيث أهميته في إنجاح            )Renzulli,1978(ويؤكد رونزلي 
، والحقيقة أنـه ال     ه يؤكد تورانس من خالل أبحاثه دور المعلم وسلوك        برامج الطلبة الموهوبين، كما   

  .جد خالف حول أهمية المعلم وسلوكه في العملية التعليميةيو
  

  : دور المعلم في تنمية التفكير االبتكاري4  :1  :2
 بتكار،فالمعلم عنصر رئيس في تنمية اإل     بتكار هو أن يكون هو نفسه مبتكرا،        ن دور المعلم من اال    إ

فهـو  ية متعددة،   تكاربادرات  فهو منظم للمواقف التعليمية التي من خاللها يكسب طلبته مهارات وق          
فهو يقـدم عـددا     . ة اإلبداع عمله لتعليم وتنمي   الذي يمكنه من ممارسة      ميستطيع تهيئة المناخ المالئ   

 مـن اسـتغالل     ، ويتيح لطلبته الفرص المناسبة التي تمكنهم      را من األنشطة التي تشجع اإلبداع     كبي
ليـشجع  جـدل   لأسئلة مثيرة ل  ويطرح  وده القبول والجذب،    ، ويهيئ جوا يس   المعرفة بصورة مبدعة  

م مهـارات البحـث     ، إضافة إلى تعلـيمه    طالبه من خاللها على طرح أفكارهم الجديدة واختبارها       
التنويع في أساليب التعامل مع الطالب ما بين أسـاليب           و  وتنظم المعلومات واستخدامها   واالكتشاف

   ).2001الطيطي،(فردية عند الطالب راعاة الفروق الالتعليم الجماعي، وأساليب التعلم الفردي وم
  

ويمكن أن يؤدي المعلم  دورا مهما وأساسيا في تنمية التفكير االبتكـاري لـدى الطـالب  الـذين                     
يقومون بتدريسهم ، وذلك بتطوير طرائق تدريسية دون االعتماد على طريقة واحـدة واسـتخدامه               

االهتمام بهم وتشجيعهم علـى عـرض       لوسائل مثيرة في هذا التدريس واحترامه لعقلية الطالب، و        
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إضافة إلى ذلك ال بـد للمعلـم أن   . طرائقهم الخاصة في إعمالهم المختلفة  ، ومناقشتها واحترامها       
التعليمية المناسبة لعملية التعلم وان يأخذ في اعتباره سرعة الطالب في التعلم طبقـا               يختار الوسيلة 

اصة واختيار الخبرات والنشاطات التي تتفق مع ميولـه         لما تسمح به قدراته العقلية واستعداداته الخ      
  ).1997الكرش، (ورغباته وطموحاته 

  
ومن الواضح أن تنمية التفكير االبتكاري لدى الطالب يرتبط ارتباطـا كبيـرا بقـدرات التفكيـر                 
االبتكاري الكامنة لديهم، وفي ما توفره البيئة المدرسية من مناخات تربوية سليمة، تـساعد علـى                

 بالفروق الفردية بين الطـالب      ملية التفكير االبتكاري، مع األخذ بعين االعتبار ضرورة االهتما        عم
  .هوتركهم يتعلمون ويفكرون كل حسب طاقاته واستعدادات

  
ومن المالحظ أن هناك اختالفا بين الطريقة االبتكارية التي يتبعها المعلم لتنمية االبتكار لدى طالبه،               

في المقابل فـان الـتعلم      . فنجد أن  األخيرة قائمة على إخبار المتعلم ماذا يتعلم         والطريقة التقليدية،   
بالطريق االبتكارية يقوم على تشجيع الطالب على تقليب وجهات النظر، وفحصها، ال لهدمها، ولكن              

  .للبناء عليها وتطويرها
  

 لنـا الـدريني     من الممكن أن ننمي اإلبداع لدى الطالب من خالل تصور ذي أبعاد ثالثة وضـعه              
األهداف حيث يتبنى هذا التصور أهدافا يسعى المعلم إليها مثـل الـتخلص مـن               : شملت) 1982(

معوقات االبتكار ثم إكساب الطالب المهارات االبتكارية، وبعد ذلك يدربهم على استخدام األسـلوب      
األنشطة التـي يمكـن     االبتكاري في التعلم، أما البعد الثاني فهو بعد االستراتيجيات أي األساليب و           

استخدامها لتنمية االبتكار، ومن أمثلتها مواجهة الطالب بمواقف ليس لها نهاية محددة الن ذلك يزيد               
من دافعيته، والربط بين عناصر متباعدة الن ذلك يساعد على التوليف بين المعلومـات واألفكـار                

مها في مواقف مختلفة إلزالة     للوصول إلى ما هو أصيل، والعمل على إنتاج عناصر جديدة واستخدا          
) Brain Storming(رهبة الطالب وتخوفه من التفكير، باإلضافة إلى استخدام العـصف الـذهني   

كأسلوب لتنمية االبتكار ألنه يساعد الطالب على أن يبني على أفكار زمالئه مما يؤدي إلى توليـد                 
 يساعد على التقبل النقدي للطـالب   العديد من األفكار والحلول والبحث عن الثغرات المعرفية، وهذا  

ما يقرؤون ويسمعون، وأيضا استخدام األمور الغير محتملة في التفكير، إلطـالق العنـان لخيـال               
الطالب ، وأخيرا وضع أسئلة إلثارة التفكير الن هذه األسئلة تساعد الطالب على اكتساب المفـاهيم              

  .ات واألمور المتعددةبصورة دقيقة، وعلى التفكير بطرق مختلفة في الموضوع
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من الواضح أن أي تصور وضع لتنمية االبتكار كان مرتكزا على أساليب وتحركات المعلم داخـل                
الصف ، وان كانت هناك فروق فردية بين الطالب حيث تختلف جوانب االبتكار من طالب  آلخر،                  

في  مراحـل    ) 2004 (إال أن  خطوات ومراحل هذه العملية االبتكارية واحدة وهذا ما حددته جبر            
  :كاآلتي

  
  :مرحلة االستجابة للمثير ـ 1

وهو ما يسمى أحيانا بالحساسية للمشكالت، ويعني انه البد من وجود مثير يحث على االبتكار             
  .وعادة ما يكون هذا المثير بالنسبة للطلبة هي األسئلة التي تتحدى تفكيرهم

  :مرحلة االستكشاف ـ 2
لذلك ال بد للمعلم مـن      . ترتيب المعرفة إلنتاج فكرة أو شيء جديد      يعتمد االبتكار على إعادة     

تشجيع الطلبة على التفكير بأفكار وحلول متعددة ومتنوعة وهناك العديد من االسـتراتيجيات             
، التفكير التباعدي وهو التفكير الذي يتوصل إلى أفكار عديدة          االتي تشجع على االكتشاف منه    
  .جيل الحكم وهي إستراتجية مناسبة في حاالت العصف الذهنيومختلفة، وأيضا إستراتيجية تأ

  :مرحلة التخطيط ـ 3

احد الفروق األساسية بين الخبراء والمبتدئين في أي مجال إبتكاري هو القدرة على التخطيط،              
فالمهم سؤال الطلبة عن أهدافهم، مما يساعدهم  في توضيح أفكارهم، فعلى المعلم مـساعدتهم              

از المهمة من خالل مساعدتهم في جمع المعلومات، وإرشادهم إلى مـصادر  في التخطيط النج 
  .الحصول عليها

   :مرحلة تفعيل الفكرة ـ 4
يبدأ التفكير اإلبتكاري  بفكرة أو مجموعة من األفكار ، والمقصود بالنشاط هو تفعيل الفكـرة                

 تطبيق أفكارهم  وتطويرها، ويمكن للمعلم أن يطرح على الطلبة بعض األسئلة لمساعدتهم على          
  . وتنفيذها

  :مرحلة المراجعة ـ 5
بعد تطبيق الفكرة أو حل المشكلة والتوصل إلى االستنتاج، وقبل االنتهاء من المهمة اإلبتكارية       

  .ال بد من حث الطلبة على التقييم والمراجعة من خالل طرح األسئلة على ما تم انجازه
  

لنسبة للعملية االبتكارية ال بد من التعرض للممارسـات  وبعد تحديد المراحل التي يمر بها الطالب با     
التدريسية التي يجب أن يتبعها المعلم داخل الفصل لكي تتم العملية االبتكارية على أكمـل وجـه،                 
والتي من أهمها عدم تقديم المعلومات في صورتها النهائية للطالب الن ذلك يحـد مـن تفكيـرهم                  

  . لديهمويضع قيودا على العملية االبتكارية
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ـ              تومن االستراتيجيا   ا التدريسية التي تتفق مع الممارسات السابقة ومـع طبيعـة علـم التكنولوجي

إستراتيجية حل المشكالت حيث أن استخدامها يضع الطالب في مواقف تجعلهم يمـرون بمراحـل               
  .قريبة الشبه بالمراحل السابقة للعملية االبتكارية

  
حيث يقوم المعلم بتصميم موقف تعليمي، ويوجه الطـالب بـه       وهناك أيضا إستراتيجية االكتشاف،     

  .ويعلمهم أن يكتشفوا بأنفسهم، مما يجعل الطالب يمرون بالمراحل األربع للعملية التعليمية
  

ويمكن استخدام أسلوب العصف الذهني، حيث يتم تقسيم الطالب في مجموعات صغيرة للتوصـل              
العنان لتفكير الطالب إلنتاج اكبر قدر ممكـن مـن          إلى حل مشكلة معينة، وهدفه من ذلك إطالق         

اقتراحات الحلول وهذا األسلوب يساعد على الطالقة الفكرية التي تسهم بدورها في تنمية العمليـة               
  .اإلبداعية لدى الطالب

  
وقد يحتاج المعلم إلى إعداد األسئلة المتشعبة ألنها تتطلب إجابات متعددة ومختلفة، ترتبط بالمشكلة              

وتعتمد هذه الصيغ من األسـئلة علـى   . وضة، الن مثل هذه األسئلة تخلق إشارة عند الطالب       المعر
قدرة المعلم في تحفيزالطالب على إعطاء أجوبة متعددة ومتنوعة للسؤال نفسه، وهذا ما يحفز قدرة               

  .الطالب العقلية في تفكير أكثر لتقديم مثل هذه األجوبة 
  
  :خصائص المعلم المبتكر 5 : 1 : 2 

  
التدريس بكل تأكيد عمل نبيل، واكتشاف طبيعة التلميذ ومعاونته على تفتح إمكانياته إلى أقصى حد               

 المعلـم الكبيـرة فـي العمليـة         ةممكن هو التحدي الدائم للمعلمين، وليس معنى هذا إنكار مسؤولي         
 للحصول على   التربوية، ألنه الركن األساسي من أركان العملية التعليمية، ودوره مهم في تطويرها،           

نواتج يطمح إليها أي مجتمع في بنائه، والمقصود بهذه النواتج األفراد من ذوي القدرات المرتفعـة                
حيث يستطيع بعضهم أن يقدموا ابتكارات تخدم البناء ا الجتماعي المتهم، ولما            . في البيئة المدرسية  

 عامل أساسي ، له دور مهم في        كان المعلم هو الركن الثالث من مكونات العملية التربوية، إذن فهو          
تنمية ابتكارية التالميذ، ولذا فان إعداده، واالستمرار في تدريبه، وتوفير المتطلبات التـي تجعلـه               
يتصف بخصائص ال بد منها، بحيث نستطيع أن نطلق عليه اسم المعلم المبتكر، ومـن بـين هـذه            

  :الخصائص
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ة له واعتبارها طريقـة للحيـاة وليـست         االهتمام بالتدريس حقيقة، وجعل هذه المهنة ممتع       -
  .مصدر رزق

 .أن يطور طريقة تدريسه وال يبقي على أسلوب واحد فقط -

 .ذأن يستخدم في تدريسه أشياء مثيرة للتالمي -

 .اإلكثار من القراءة في مجاالت أخرى غير مجال اختصاصه -

 .احترامه للتالميذ واهتمامه بهم -

 .مراعاة الفروق الفردية عند الطالب -

يع التالميذ على عرض ما لديهم من أفكار واحترامها ومناقشتها حتى وان كانت غيـر               تشج -
 .ذات أهمية

 .عدم االعتماد على مادة الكتاب المدرسي في التدريس فقط -

 .تشجيع التالميذ على تقديم المقترحات حول اإلجراءات الصفية -

ا من قبل جميع الطالب       تشجيع التالميذ على القيام بالتجارب خارج الصف ومناقشته نتائجه         -
 ).1986االلوسي،(

  
إن التقدم التكنولوجي جاء نتيجة لتوليد إمكانيات أصيلة ومميزة لحل مشكلة معينة أو لتفسير ظاهرة  
ولضمان توليد حلول وفرضيات خالقة ال بد من االهتمام بتوليد عدد كبير من األفكار المختلفة               . ما

  .يل لهذه األفكارغير المألوفة، ومن ثم إضافة التفاص

  
  :    يتضمن التفكير االبتكاري مجموعة من القدرات العقلية6 : 1 : 2
  

   : األصالة-1
بأنها القدرة على سرعة إنتاج أفكار تستوفي شروطا معينة في موقف            ) 1959جيلفورد ، (  يعرفها

غيـر مباشـرة    ما، كأن تكون أفكارا نادرة من حيث الوجهة اإلحصائية، أو أفكارا ذات ارتباطات              
  . وبعيدة عن الموقف أو المثير أو أن تتصف بالمهارة

  
  :الطالقة ـ  -2

بأنها القدرة على استدعاء اكبر عدد من االستجابات تجاه مشكلة أو مثير ) 1966تورانس،( يعرفها 
  .معين، وذلك في فترة زمنية محددة

  



 18

من األفكار في موقف معين بحيث بأنها القدرة على إنتاج اكبر  عدد )  1959جيلفورد،( ويعرفها 
  .تستوفي شروطا معينة

  :وهناك أربعة عوامل للطالقة
 المنطوقة واستحضارها بصورة ة سرعة أنتاج الكلمات والوحدات التعبيري: طالقة الكلمات_  

  .تناسب الموقف
  . سرعة إنتاج كلمات أو معاني ذات خصائص محددة ومميزة:طالقة التداعي_ 
ر أعداد كبيرة من األفكار لموقف واحد ويركز على عدد من ا سرعة اصد:طالقة األفكار_ 

  .االستجابات
 سهولة التعبير والصياغة لألفكار في كلمات بحيث تربط بينها وتجعلها متالئمة مع :طالقة التعبير_ 

  بعضها
  
  :المرونة.3

ف، وعكـسها الجمـود     بأنها القدرة على تغير الحالة الذهنية بتغير الموق       ) 1983عاقل،(   ويعرفها  
وتتطلب المرونة الفكرية عموما . والصالبة، المتضمن لمعنى التمسك بالموقف أو الرأي أو التعصب

   .تغيرا من نوع ما في المعنى أو التفسير أو االستعمال أو فهم مهمة أو إستراتيجية عمل
    :  ويمكن تحديد نوعين من قدرات المرونة

، أي إعـادة بنـاء       تغيير اتجاهه العقلي في التفكير     لشخص على وتتصل بقدرة ا  : مرونة التكيف _ 
  .وتنظيم وترتيب عناصر المشكلة التي تفرضها طبيعة الظروف أو اإلمكانات المحيطة

  
وهي إمكانات الفرد في تغيير تفكيره بسهولة وسرعة نحو أفكار أخرى متحررا            : المرونة التلقائية _

  . اتجاه واحد في التفكيرمن القيود، متخذا عدة اتجاهات بدال من
  
  :الحساسية للمشكالت ـ 4

وهي الخاصية التي تجعل الفرد يشعر بان الموقف الذي يواجهه يمثل مشكلة أو أكثر في حاجة إلى 
هذه الحساسية إلدراك حقيقة وعمق المشكلة هي التي تفرق بين . توضح له حجم المشكلةو. حل

يفكروا في ابتكار حلول جديدة دون أن يدركوا المشكلة قدرات األفراد في االبتكار، حيث أنهم لن 
  ).1997هالل،  (التي سوف يفكرون فيها أوال
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  :التكنولوجيا واالبتكار

تؤكد غالبية األنظمة التربوية في فلسفتها التربوية على أهمية تنشئة المتعلمـين وتـربيتهم تربيـة                
ي تواجهها، وبناء على ذلك فقـد نـشطت         ابتكارية، لمواجهة المشكالت المستجدة والمستعصية الت     

  . إالبتكار لدى الطلبة تنميةالجهود العلمية لبحث ودراسة األسس والطرق التي بواسطتها يمكن
  

 في عصر التكنولوجيا  يبدو أن تعليم مهارات التفكير االبتكاري بـات أمـرا               لقد ذكرت جوف  أنه    
التغير، إذ أنهم يحتاجون في المستقبل ال       ضروريا لألشخاص المتعلمين كي يتكيفوا مع عالم سريع         

الن مهارات التفكير ضرورية . إلى معرفة خاصة بل إلى قدرة عامة على تمثل المعلومات المستجدة
  .)2003الشهاب، (في العمل واتخاذ القرارات

  
طريق نه قادر عن    أ و ،إلى الفرد باعتباره طاقة ال حدود لها       النظر   ولهذا فقد أخذت التربية والتعليم      

لـذا  . تحفيزه على النشاط أن يتحول  إلى شخصية خالقة ومبدعة في حياتها وحياة المجتمع حولـه         
بدأت  االتجاهات الحديثة  في بناء منهاج التكنولوجيا الذي  يركز على زيـادة االهتمـام بـالتعلم                   

  . )1988الناشف، (والتعليم االبتكاريين كمنطلق لتهيئة الطلبة وإعدادهم لمواجهة الحياة 
  

لذا فقد بدأت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بإدخال  منهاج التكنولوجيا إلى المناهج الفلـسطينية                
حيث نال هذا المنهاج جانبا من الرعاية واالهتمـام مـن قبـل        .  م 2001-2000في العام الدراسي  

ريسها وفق اسـاليب    المعنين من خالل توفير التجهيزات مثل الكمبيوتر، وتدريب المعلمين على تد          
  حديثة تسهم في تحسين نوعية التعليم     

  
وتعتبر مادة التكنولوجيا من المواد الدراسية التي تهدف إلى تنمية االبتكار، كمـا يمكـن اتخاذهـا                 
كوسيط لتنمية إبداع الطالب فطبيعتها التركيبية تسمح لهم باستنتاج أكثر من نتيجة منطقيـة لـنفس                

نيتها االستداللية تعطي المرونة في أسلوب تنظيم في الكتاب المدرسي ، كمـا             المقدمات المعطاة، وب  
أن التكنولوجيا كمادة دراسية غنية بالمواقف المشكلة التي يمكن أن يوجه إليها الطالب ليجدوا لكـل      

   .)2008الخطيب، (موقف حلوال متعددة ومتنوعة وجديدة
  

ات في ميادين معينة، ولكنها بالدرجـة األولـى          ليست مجموعة من الحقائق والمعلوم     اوالتكنولوجي
هتمام بعمليـة تـدريس مـادة       ذلك فان اال  ل  طريقة للتفكير واتجاه في مواجهة المشكالت المختلفة      

التكنولوجيا يجب أال يقتصر على توصيل الحقائق للطالب، ولكن يجب أن تتم باكتشاف الحقـائق،               
  .)2006مهدي، (ع غيرهاوطريقة الحصول عليها، واستخدامها، وعالقتها م
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  : السابقة الدراسات2 : 2  

  

قامـت الباحثـة بتـصنيف      . تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع التفكير االبتكاري ومهاراتـه        

  .الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأجنبية

  

  :  الدراسات العربية1 :2 : 2  

  

ستخدام معلمي المرحلـة األساسـية      دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة ا      )  2006(أجرت العودة   

الدنيا ألسلوب التفكير اإلبداعي في تدريس العلوم في محافظة الخليل، للفصل الثـاني مـن العـام                 

، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم ومعلماتها في محافظة            )2005/2006(الدراسي  

معلماً ومعلمة وقـد    ) 80(الدراسة من   ، وتكونت عينة    معلم ومعلمة ) 1010(الخليل، والبالغ عددهم    

فقرة، وقد تم التحقق من صدق      ) 46( أداة للدراسة، وهي قائمة تقدير، إذ تكونت من          ة الباحث تطور

  ).0.86(أداة الدراسة وثباتها، فقد بلغ معامل الثبات 

  : توصلت الدراسة الى النتائج التالية 

سلوب التفكير اإلبداعي في تدريس العلوم،    درجة استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا أل       -

  %). 72.6( بدرجة كبيرة، وبنسبة كان

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة في مجـالي                -

 10-5(طرق وأساليب التدريس واألسئلة التقويمية، إذ كانت الفروق لصالح سنوات الخبرة            

 ). سنوات5اقل من (مقارنة مع الخبرة )  سنوات10أكثر من (و ) سنوات

  تدراسة هدفت إلى التعرف إلى العالقة بين السمات االبتكارية واالتجاها         )  2006(وأجرى عمرو   

نحو التفكير االبتكاري لدى معلمي المرحلة األساسية في محافظة الخليل، تكون مجتمع الدراسة من              

ولإلجابـة عـن أسـئلة      . معلما ومعلمة   ) 390(معلما ومعلمة وتكونت عينة الدراسة من       ) 4016(

الدراسة وفحص فرضياتها استخدم الباحث أداة لقياس السمات االبتكارية حيث بلغ معامـل ثباتهـا               

)0.81    .(  

  :  وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية
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هذه جاءت استجابات المعلمين حول السمات االبتكارية متوسطة بشكل عام  وقد ترتبت مجاالت              _ 

القدرة على النقد، واالنفتاح على الخبرة، والقدرة علـى تحمـل الغمـوض،             : السمات حسب اآلتي  

  .والتفكير االستقاللي، وأخيرا التفكير التأملي

 لم تجد الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين حول  سمات االيتكارين تعزى           -

بينما اظهرت الدراسة فروق ذات داللة احصائية في        . علمي ال للمتغيرات المديرية والجنس، والمؤه   

  .بعض المجاالت تعزى لمتغير التخصص وسنوات الخبرة

    
التي هدفت إلى الكشف عن مدى معرفة وممارسة معلمي ومعلمات          ) 2005(وفي دراسة الشنيقات    

اإلبـداعي، وقيـاس    مبحث التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في األردن لمهارات التفكير           

  .     فاعلية برنامج تدريبي مقترح في إكسابهم هذه المهارات، معرفة وممارسة

معلما يدرسون مبحث التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا؛ في         ) 60( من ةتكونت عينة الدراس  

شوائية الطبقية  في األردن، تم اختيارهم بالطريقة الع     " العاشر، والتاسع، والثامن، والسابع   " الصفوف

ولكي تتمكن الدراسة من تحقيق . من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في منطقة اربد األولى

إعداد اختبار تحصيلي قبلي وبعـدي،      :أهدافها قامت الباحثة ببناء وتطوير أدواتها على النحو التالي        

  .إعداد بطاقة مالحظة ، بناء برنامج تدريبي

  :الى النتائج التالية توصلت الدراسة 

تدني قيمة المتوسطات الحسابية لمستوى المعرفة والممارسات القبلية لكـل مـن معلمـي               -

ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في األردن لمهـارات التفكيـر             

  .اإلبداعي

 لمعلمـي   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المستوى المعرفي والممارسة القبليـة            -

 .ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية العليا في األردن لمهارات التفكير اإلبداعي

المتوسطات الحسابية لمستوى المعرفة والممارسة البعدية لدى معلمـي ومعلمـات مبحـث      -

التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا أعلى من متوسطات المستوى المقبـول تربويـا             

 .وإحصائيا
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 فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعرفة والممارسـة البعديـة لمعلمـي              عدم وجود  -

ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في األردن لمهـارات التفكيـر             

اإلبداعي، سواء أكان ذلك على مستوى اختبار المعرفة ككـل أم علـى مـستوى بطاقـة                 

 .  ؛ ذكر آو أنثى بعد تطبيق البرنامج التدريبيالمالحظة ككل، ترجع الختالف جنس المعلم

  

دراسة هدفت إلى معرفة مدى استخدام معلمـي الدراسـات االجتماعيـة            ) 2005(وأجرى البنعلي   

) المستوى المتقدم ( والتفكير اإلبداعي ) المستوى التمهيدي ( للمرحلة االبتدائية مهارات التفكير العامة    

ء المعلمين حول استخدامهم مهارات التفكير وبين اسـتخدامهم         لدى طلبتهم، وتحديد العالقة بين أرا     

معلما من معلمـي    ) 23(تكونت عينة الدارسة من     . من خالل مالحظة مباشرة داخل حجرة الدراسة      

الدراسات االجتماعية في منطقة الدوحة التعليمية، طبق عليهم استبانة للتعرف على أرائهم في مدى              

وبطاقـة  ) المستوى المتقـدم  ( والتفكير اإلبداعي )  المستوى التمهيدي  (استخداماتهم مهارات التفكير    

 خالل مالحظتهم داخل حجرة الدراسة، وتكونت االستبانة نمالحظة للتعرف على مدى استخدامهم م  

) 21(مظهرا المستوى التمهيدي ) 25(مظهرا سلوكيا تسهم في تنمية مهارات التفكير منها ) 46(من 

  ).المستوى المتقدم( ي مظهرا للتفكير اإلبداع

  :ابرز نتائجها

التمهيدي ( تدني مستوى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية مهارات التفكير في المستويين -

والمهارات مجتمعة سواء من خالل آراء المعلمين أو من خالل مالحظاتهم داخل            ) والمتقدم  

  %).80(قبول تربوياحجرة الدراسة، فقد كان مستوى استخدامهم اقل من المستوى الم

لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين آراء معلمي الدراسات االجتماعية في تقديرهم ألدائهم أو               -

نتيجة مالحظاتهم داخل حجرة الدراسة في مستوى استخدامهم مهـارات التفكيـر تعـزى              

 .للخبرة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا بين المعلمين والمعلمات لصالح المعلمات

تظهر عالقة دالة إحصائيا بين أراء ا لمعلمين في مستوى استخدامهم تلـك المهـارات                لم   -

  .نتيجة لمالحظاتهم داخل حجرة الدراسة
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دراسة هدفت إلى الكشف عن دور المعلم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى            ) 2004(واجري أبو ريا    
.  معلمـة 99 معلمـا و 41 ومعلمة منهم معلما) 140(بلغت عينة الدراسة .  طلبة المرحلة االبتدائية  
" مقياس دور المعلمين في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة االبتدائية          " واستخدم في الدراسة  

  .  من إعداد وتطوير الباحث بعد التحقق من صدقه وثباته
  : توصلت الدراسة الى النتائج التالية

 اإلبداعي لدى طلبة المرحلة االبتدائية، بأنـه        إن المعلمين يقدرون دورهم في تنمية التفكير       -
  .دور متوسط

 .بينت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ولصالح اإلناث على األداة ككل -

 لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة تعـزى للجـنس                 -
( ، أو البعد الثـاني    )التفكير اإلبداعي عناصر  ( والمؤهل العلمي أو الخبرة على البعد األول        

 ). العوامل الميسرة للتفكير اإلبداعي

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعزى للجنس ولصالح اإلناث علـى               -
  ). معيقات التفكير اإلبداعي( البعد الثالث

  
 اإلبداعي في كتـب   دراسة هدفت إلى التعرف على واقع مهارات التفكير         ) 2004(وأجرى جوارنة   

فقد تكونت عينة الدراسة من معلمين      . التاريخ للمرحلة الثانوية، وإعداد برنامج لتنمية هذه المهارات       
وعـرض  .  التاريخ للمرحلة الثانوية، استخدم الباحث استبانة لقياس واقع مهارات التفكير اإلبداعي          

وتناول األدب النظـري    . تها ومحدداتها الباحث مشكلة دراسته وأسئلتها، وتعريفاتها اإلجرائية وأهمي      
فتحدث عن التفكير اإلبداعي ومهاراته ، والخصائص المعرفية لطلبـة المرحلـة الثانويـة وذلـك                
بتضمينها مهارات التفكير األخرى، وتدريب المعلمين في الميدان التربوي على مثل هذه المهـارات           

لفة أثناء الخدمة ، والتركيز علـى امـتالك         من خالل الدورات التدريبية والورشات التعليمية المخت      
  .مهارات التفكير اإلبداعي والمهارات األخرى

  
هدفت إلى معرفة مدى تركيز كتب اللغة العربية ومعلميها للمرحلـة     ) 2004(وأجرى العتوم دراسة    

ن  عينة الدراسة من خمس معلمـي      تالثانوية في األردن لمهارات التفكير الناقد واإلبداعي، فقد تكون        
وتم اختيار العينـة    ) 2004(وخمس معلمات يدرسون اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي          

  .، واستخدم فيها قائمة تقدير لمهارات التفكير االبداعيةبالطريقة العشوائية البسيط
  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  وفي المنفذ %) 3،6(بقد بلغ المنهاج المكتو نسبة تركيز المعلمين على مهارات التفكير اإلبداعي -
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مما يدل على تدني ملحوظ في مدى تركيز معلمو اللغة العربية ألسلوب التفكير اإلبداعي              %) 4،5( 
  .أثناء ممارستهم لعملية التدريس

  

هدفت إلى معرفة دور المعلم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة           ) 2003(ودراسة قام بها الشهاب   

وهـل تختلـف بـاختالف      . لمدارس الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين، والمعلمين       في ا 

معلمـا ومعلمـة،    ) 501(وقد بلغت عينة الدراسـة      . الجنس، والخبرات التعليمية، والمؤهل العلمي    

  .أداة الدراسة استبانة من إعداد الشهاب. مشرفا تربويا) 42(و

   : توصلت الدراسة  إلى النتائج التالية

ممارسة المعلمين لدورهم في تنمية التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المعلمين أنفسهم كانت              -

  .بدرجة عالية

ممارسة المعلمين لدورهم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة من وجهة نظر المـشرفين               -

 .التربويين كانت بدرجة متوسطة

معلمين لدورهم في تنمية التفكير     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة ال          -

 ).الجنس وسنوات الخبرة، المؤهل العلمي( اإلبداعي تعزى لمتغيرات

  

هدفت إلى معرفة  مستوى إبداع معلمي العلوم        ) 2005(الرواشدة الواردة في الشنيقات   ( وفي دراسة   

ـ في التدريس؟ وهل يمكن لمجموعة متغيرات جنس معلمي العلوم، ومؤهالتهم العلميـة وا         ، ةلتربوي

 التعليمية، ومستويات مراحل التعليم التـي       موعدد سنوات خبرتهم، وفئات تقدير مشرفيهم الدعاءاته      

يدرسونها أن تتنبأ بإبداع معلمي العلوم؟ وما اإلجراءات التدريسية اإلبداعية الشائعة بـين معلمـي               

  . معلما ومعلمة) 452(العلوم؟ وقد بلغ عدد المعلمين 

  :ى النتائج التالية توصلت الدراسة إل

  %.45بلغ مستوى إبداع معلمي العلوم في التدريس -

 وجنسهم، وتقدير أدائهـم     ةتنبأ بإبداع معلمي العلوم في التدريس مؤهالتهم العلمية والتربوي         -

من التبـاين فـي إبـداع معلمـي         % 14في التدريس من مشرفيهم، وفسرت هذه العوامل        



 25

نبأ بإبداع معلمي العلوم تحصيلهم األكاديمي فـي        ومعلمات العلوم في التدريس ، لكن لم يت       

  .، أو عدد سنوات خبرتهم أو مستوى المرحلة ا لتعليمية التي يدرسون بهايالمؤهل التربو

  
بدراسة لمعرفة اتجاهات طلبة كلية التربية الحكومية بغزة نحو اإلبداع وعالقتها           ) 2003(قام عبود   

إلضافة إلى التعرف على اثر كل من الجنس والتخـصص          بالتفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي، با    
والمستوى الدراسي على االتجاهات نحو اإلبداع، مستخدما مقياس االتجاه نحو اإلبـداع، واختبـار              

  .تورانس للتفكير االبتكاري اللفظي
  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

داعي ولصالح مرتفعي التفكير    توجد فروق إحصائية نحو اإلبداع تعزى لمستوى التفكير اإلب         -
  .اإلبداعي

 ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاه نحو اإلبداع تعزى لمستوى التحـصل الدراسـي                -
  .والجنس والتخصص

  
هدفت إلى معرفة درجة ممارسة معلمي التاريخ للمرحلـة         ) 2001(وفي دراسة قامت بها خصاونة    

ولقد كان مجتمـع    .اع، ومستوى اإلبداع لدى طلبتهم    األساسية العليا لمظاهر سلوكية ذات صلة باإلبد      

  .طالبا وطالبة) 534(أما الطلبة فبلغوا . الدراسة جميع معلمي مديرية اربد الثانية

  .أما أدوات الدراسة كانت بطاقة مالحظة من إعداد الباحثة، واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي

  :ابرز نتائجها

ن متوسط ممارسة معلمي التاريخ للمظاهر السلوكية؛  وبـين          وجود فروق ذات داللة إحصائية بي     _ 

  .المستوى المقبول تربويا، لصالح المستوى المقبول تربويا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ممارسة معلمي التاريخ للمظـاهر الـسلوكية               _ 

  . تعزى للجنس

علمي التاريخ لمهـارات الطالقـة   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى اكتساب طلبة م     _ 

في حين كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس في اختبـار             . واألصالة تعزى للجنس  

  .المرونة ولصالح الذكور

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، ودرجة ممارسة              _ 

  . للمظاهر السلوكيةخمعلمي التاري
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هدفت التعرف إلى مستوى مساهمة معلمي التـاريخ لمرحلـة          ) 2001(ي دراسة قام بها خريشة      وف

الثانوية في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي طلبتهم، ومعرفة اثر الجنس المعلـم وخبرتـه،               

وتحديد العالقة بين آراء المعلمين حول مستوى مساهمتهم فـي تنميـة مهـارات       . ومؤهله في ذلك  

  . معلما ومعلمة للمرحلة الثانوية) 33(بلغت عينة الدراسة . كيرالتف

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  .تدني مستوى مساهمة معلمي التاريخ في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي مجتمعة -

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء معلمي التاريخ، وبين مستوى مساهمتهم في               -

  .تنمية مهارات التفكير تعزى لجنس المعلم أو خبرته أو مؤهله

لم تظهر عالقة ذات داللة إحصائية بين آراء المعلمين في مستوى مساهمتهم فـي تنميـة                 -

 . مهارات التفكير، وبين مستوى مساهمتهم في تنمية المهارات

  

ن األساسي في هدفت  إلى معرفة وجهة نظر طلبة الصف الثام  دراسة) 2001 ( قشوع وأجرت  

) 441(الدور الذي يقوم به معلم العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي لديهم، تكونت عينة الدراسة مـن         

األولى مقيـاس دور    : طالبا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العنقودية، قد استخدم في الدراسة أداتين          

  .تفكير اإلبداعيمعلم العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي واختبار القدرة على ال

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

  .دور معلم العلوم في تنمية التفكير كان متوسطا -

دلت النتائج أيضا على وجود فروق إحصائية للجنس لـصالح اإلنـاث وأيـضا لمـستوى                 -

  .صالح ذوي التحصيل العلمي المرتفعالتحصيل ل

ك بين الجنس ومـستوى التحـصيل       لم تكشف النتائج عن وجود فروق في التفاعل المشتر         -

  .العلمي
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إلى التعرف على تقييم طلبة الصف الحادي عشر العلمي لـدور            )  2000( وهدفت دراسة اخليل    
معلم الفيزياء في تنمية التفكير االبتكاري لديهم ومعرفة اثر جنس الطلبة ، والتحصيل الدراسـي ،                

  .وموقع المدرسة عل تقييم الطلبة
 طالبا وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر العلمي، وشكلت عينـة      190سة من    تكونت عينة الدرا  

واستخدم مقياس دور معلم الفيزياء فـي تنميـة التفكيـر           . من مجتمع الدراسة  % 20الدراسة نسبة   
ثم قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطرقتين       .االبتكاري من وجهة نظر طلبة الصف الحادي عشر         

:  
قام الباحث بتوزيع  عشر استبانات على مجموعة من الطلبة وبعد : بعدي االختبار القبلي وال -1

أسبوعين تم توزيعها على نفس المجموعة، وتـم احتـساب معامـل االرتبـاط بيرسـون                
  .0.93للمجموعتين، وقد وجد تنه يساوي 

 ، حـسب معادلـة      0.83تم احتساب معامل االتساق الداخلي لعبارات األداة ، حيث وجدت            -2
  .ثم عرضت على محكمين لبيان صدق األداة . ونباخ الفا الثبات كر

ؤية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات    لموالختبار فرضيات الدراسة قام الباحث باستخراج النسب ا       
  .)spss( المعيارية وتحليل التباين األحادي وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
 طلبة الصف الحادي عشر العلمي متوسطا لدور معلمي ومعلمات الفيزيـاء فـي              كان تقييم  .1

  .تنمية التفكير االبتكاري لديهم
في متوسطات تقييم طلبة الـصف الحـادي        )  α = 0.05(وجود فوق ذات داللة إحصائية       .2

عشر العلمي لدور معلمي ومعلمات الفيزياء في تنمية التفكير االبتكاري لديهم تعزى إلـى              
 .الطلبة، وكانت الفروق لصالح الذكورجنس 

 تقييم طلبة الصف الحادي عشر العلمـي لـدور معلمـي            تعدم وجود فروق في متوسطا     .3
حيث كانت الداللة   . ومعلمات الفيزياء في تنمية التفكير االبتكاري تعزى إلى موقع المدرسة         

 .وهي غير دالة إحصائيا) 0.05(اإلحصائية اكبر من 

 تقييم طلبة الصف الحادي عشر العلمـي لـدور معلمـي         توسطا عدم وجود فروق في مت     .4
 .ومعلمات الفيزياء في تنمية التفكير االبتكاري تعزى إلى مستوى التحصيل الدراسي

  
وركزت توصيات الدراسة على استخدام مقياس مستوى التفكير االبتكـاري لـدى الطلبـة              

باقي محافظات الوطن واخـذ     باإلضافة لمقياس هذه الدراسة، وبإجراء دراسات مشابهة في         
ـ              ت امتغيرات جديدة ، وأوصت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتأهيـل معلمـي ومعلم
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التخصصات العلمية في برامج تسعى للتعرف على األساليب التي تنمـي التفكيـر بـشتى               
  .أنواعه

  

 ربـالتفكي دراسة هدفت إلى التعرف على مدى ارتباط السمات الشخصية          ) 1998(وأجرت الشعار   
ـ                  أسـئلة                  تاإلبداع لطلبة الصف األول الثانوي في مدارس مـدن شـمال الـضفة الغربيـة وكان

  :الدراسة
هل هناك ارتباط بين التفكير اإلبداعي والسمات الشخصية لدى طلبة الصف األول الثـانوي فـي                

  مدارس مدن شمال الضفة الغربية؟
  رة اإلبداعية والسمات الشخصية؟هل تتميز اإلناث عن الذكور في القد

  هل يتميز طلبة الفرع العلمي واألدبي والصناعي في القدرة اإلبداعية والسمات الشخصية؟
  هل يتميز طالب القرية والمدينة والمخيم في القدرة اإلبداعية والسمات الشخصية؟

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
إلبداعية بشكل عام وال في أي من مكوناتها تعزى إلى مكـان             لم تجد الدراسة فروقا في القدرة ا       -

  .السكن
االستقالل في الحكم والتفكير، : لم تجد فروق بين طالب القرية والمدينة والمخيم في السمات التالية -

  . التفكير، واألصالة في التفكير والقدرة على النقد واالنفتاح على الخبرةيالمرونة ف
لـصالح  ) الطالقة، المرونـة، واألصـالة    ( ك فروقا في اإلبداع ومكوناته     وجدت الدارسة أن هنا    -

  .اإلناث
  . وجدت فروق ذات داللة في اإلبداع تعزى للتخصص-
  . توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في السمات الشخصية -
  

اهر النمائيـة   دراسة هدفت إلى التعرف على اإلبداع والتعرف على المظ        ) 1998(وأجرت  صباح    
كما هدفت إلى التعرف على العالقة التي تربط اإلبداع بالذكاء والتحصيل الدراسـي لـدى           . لإلبداع

  .طالب المرحلة األساسية شمال الضفة الغربية
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
)  والمرونـة  التفاصيل والطالقـة  (  هناك اثر ذو داللة إحصائية لمتغير الجنس لمتغيرات اإلبداع         - 

  .لصالح اإلناث
  . عدم وجود اثر دال إحصائيا لمتغير العمر على متغير التفاصيل-
  ).األصالة والطالقة والمرونة(  هناك اثر دال إحصائيا على متغيرات اإلبداع اآلتية-
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 كما وجد أن هناك تأثيرا ذا داللة إحصائية للتفاعل بين متغيري العمر والجنس فـي كـل مـن                    -
  .المرونةالطالقة و

  . هناك ارتباطا بين معظم متغيرات اإلبداع وببين الذكاء- 
  تبين أيضا عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة على مستوى ريفن للـذكاء                  -

  .دون المتوسط ودرجاتهم على أبعاد متغيرات مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي
  

 عن دور معلم العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي مـن           دراسة تحرى فيها  ) 1995(وأجرى السلمان   

وجهة طلبة الصف التاسع األساسي، وتأثيره بكل من جنس الطالب ومـستوى تحـصيله العلمـي                

طالبا وطالبة من طلبة الـصف      ) 1020(تكونت عينة الدراسة من   . والتفاعل المشترك بين العاملين   

 العلوم في من الكبرى واستخدام مقياس دور معلالتاسع عشر في المدارس الحكومية في محافظة عما     

تنمية التفكير اإلبداعي من وجهة نظر طلبة الصف التاسع األساسي، وبعد التحقق من صدقه وثباته               

 المعيارية واألهمية النسبية لكل فقرة      توبعد تطبيق أداة الدراسة، استخرجت المتوسطات واالنحرافا      

ختبار الفرضيات الصفرية الثالث، استخدم تحليل التبـاين        وال. من فقرات المقياس، وللمقياس ككل    

  . )α = 0.05(عند مستوى الداللة ) 3*2(

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 المرحلة  ةانخفاضا عاما في دور معلم العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي من وجهة نظر طلب              -

  .األساسية

 .عزى إلى جنس الطلبة ولصالح الذكوري)α = 0.05( وجود فرق دال إحصائيا عند  -

 عدم وجود فرق دال إحصائيا عند نفس المستوى الداللة يعزى إلـى مـستوى التحـصيل            -

 .العلمي للطالب، أو التفاعل المشترك بين جنس الطلبة ومستوى تحصيلهم العلمي

 

كيـر   وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الخاصة بتهيئة البيئـة الـصفية لتنميـة التف              

اإلبداعي لدى الطلبة، ولترجمة االتجاهات االيجابية المرتفعة لدى المعلمين نحو اإلبـداع إلـى              

  .ممارسات تدريسية واقعية
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فقد هدفت إلى معرفة اثر كل من الجنس والمؤهـل العلمـي والخبـرة              ) 1994(أما دراسة األستاذ    

اع غزة نحو اإلبداع العلمي وعالقتـه       التدريسية على اتجاه معلمي العلوم في المرحلة اإلعدادية بقط        

  . بالتحصيل العلمي

طور الباحث مقياسا لالتجاه نحو اإلبداع العلمي واختبارا تحصيليا في العلوم، وحلل بياناته باستخدام 

لعينتين مستقلين، معامل ارتبـاط     ) ت(لعينة واحدة، اختبار  ) ت(اختبار: األساليب اإلحصائية التالية  

  .بيرسون 

  :دراسة إلى النتائج التاليةتوصلت ال 

 α(اتجاهات معلمي العلوم في المرحلة اإلعدادية نحو اإلبداع اقل بفارق ذي داللة إحصائية               -

  . في االتجاه اإلبداعي%) 70( عن المعدل االفتراضي)0.05= 

 .ال يختلف مستوى االتجاه نحو اإلبداع باختالف جنس المعلم -

اع يعزى إلى المؤهل العلمي ولصالح ذوي المؤهل        يوجد فرق في مستوى االتجاه نحو اإلبد       -

على مقياس االتجـاه    ) سنوات فاقل 9(متوسط أداء معلمي العلوم الذين لديهم خبرة        .الجامعي

 ).سنوات فأكثر10(نحو اإلبداع أعلى بداللة إحصائية عن الذين خبرتهم التدريسية 

مين نحو اإلبداع العلمي وبين بين اتجاه المعل)α = 0.05(يوجد عالقة ارتباطيه متوسطة دالة   -

 .متوسط درجات التحصيل في العلوم لدى طلبتهم

 ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة بين المستويات المختلفة التجاهات معلمي العلوم نحـو               -

  .اإلبداع ومتوسط درجات التحصيل الدراسي لطلبتهم في العلوم

  

اإلبداعية لدى معلمي اللغة العربية فـي       هدفت إلى قياس المهارات     ) 1994( وفي دراسة  عوض     

معلم ومعلمة للمرحلة األساسـية للـصف       ) 280(ولقد تكونت عينة الدراسة من    . المرحلة األساسية 

  . وكانت األداة استبانة من إعداد عوض. الخامس والعاشر األساسي

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  .  نظرهم بأنها مقبولةةسهم ومن وجه ممارسات المعلمين اإلبداعية أثناء تدري-
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 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسات المعلمين اإلبداعية تعزى لجنس المعلم فـي                -

مجال الطالقة، والمرونة، واألصالة، في حين وجدت فروق ذات داللة إحـصائية فـي كـل مـن                  

  .المجالين التفاصيل، والحساسية، وفي الدرجة الكلية لصالح الذكور

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسات المعلمين اإلبداعية تعزى للمؤهل العلمي لـصالح       -

  .المعلمين ذوي المؤهل المرتفع

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسات المعلمين اإلبداعية تعزى للخبرة التدريبية، لصالح -

  .المعلمين ذوي الخبرة الطويلة

  

هدفت إلى معرفة مستوى االتجاه نحو اإلبداع عنـد معلمـي           ) 1989(اني  وفي دراسة أجرتها الدج   

وقد تكونـت عينـة     . العلوم في المرحلة اإلعدادية، وعالقته بمستوى التحصيل لطلبتهم في األردن         

استخدم الباحث استبانة لقياس االتجـاه      . طالبا وطالبة ) 3595(معلما ومعلمة، و    ) 117(الدراسة من 

  .ر تحصيلينحو اإلبداع، واختبا

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

العالقة االرتباطية بين مستوى االتجاه للمعلمين نحو اإلبداع، وتحصيل طلبتهم العلمي كانت             -

  .سالبة وضعيفة

   

  : الدراسات األجنبية2:  2 : 2 

  فيندراسة هدفت التعرف إلى اتجاهات المعلمي) Strom&strom, 2002(أجرى ستروم وستروم 

معلم مـن أمريكيـا     ) 1000(تكونت عينة الدراسة من     . تحديد التفكير اإلبداعي المتوقع من الطلبة     

وقام المعلمون باختبار السمات التي يودون أن يتصف طالبهم بها،          . والهند وألمانيا واليونان والفلبين   

  .وحذفوا السمات التي اعتقدوا بوجوب معاقبة الطلبة عليها وعدم تشجيعهم عليها

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

االرتباطات كانت منخفضة بين السلوكيات التـي أراد المعلمـون أن يمارسـها طلبـتهم                -

  . والسلوكيات التي يبدعها المبدعون
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المعلمين من الدول الخمس لم يعطوا أهمية للسلوك؛ بل شجعوا على سلوك الطاعة وحفـظ                -

له المعلم، فبينما يطرح الطالب المبدعون أسئلة كثيرة         ما يقو  لالمواد الدراسية المكتوبة وك   

ولديهم قدرة على التنبؤ ولديهم استعداد كبير لتحمل المخاطر، وعبر المعلمون عن موقفـا              

 عند الطلبة، وركزوا بدال من ذلك على ةسلبيا تجاه هذه السلوكيات التي تنمي القدرة اإلبداعي

  . لذاتيةالمهارات المعرفية التي تعكس كفاءتهم ا

  

  

   

 اكتشاف استراتجيات التدريس التـي تنمـي   ىوالتي هدفت ال) Hamza, 1997(أما دراسة حمزة 

معلمـا  ) 20(وتكونت عينة الدراسة مـن      . التفكير اإلبداعي وحل المشكالت في الكلية االجتماعية      

  .وقد كانت األداة لقاءات مع المعلمين والطلبة. ةطالبا وطالب) 70(و. ومعلمة

  :ت الدراسة إلى النتائج التالية توصل

   المعلمون الذكور األكثر خبرة كان لديهم استراتيجيات تدرس تنمي التفكير اإلبداعي أفضل من                -

والطلبة يفضلون المعلمين حملة الشهادات العليا لتبصيرهم فـي إيجـاد حلـول للمـشكالت         . البقية

  . والبحث، وطرق اإلبداع

  
والتي أكدت أن المعلمين المبدعين غالبا ما يكون توجههم نحـو           ) Fryer,1996(وفي دراسة فراير    

معلما في بريطانيـا، وجـدت ان       )1028(الشخصية وذلك في اتجاهاتهم وقيمهم، ففي دراستها على       
أعلى عشرة اتجاهات تميز األكثر توجها نحو اإلبداع بالمقارنة بمنخفضي هذا التوجه كانت الرغبة              

بذل المعلم ألقصى مـا  . واالعتقاد بان جميع الطالب يمكنهم اإلبداع   . المفي تعميق فهم المتعلمين للع    
تقيـيم  . حث المتعلمين ليستجيبوا بالعواطف والمشاعر    . يستطيع من اجل أن يتمايز تعليم كل طالب       

حث الطالب ليفكروا تفكيرا    . مدى تعبير الطالب عن أنفسهم، وتعليمهم المهارات التي ستسهل ذلك         
تقيـيم  . بذل المعلم ألقصى ما يستطيع لتوسعه إدراك المتعلمين للعـالم         . حر للطالب تقييم ال . حدسيا

  .أفكار الطالب وأسئلتهم عند تقدير االبتكارية
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والتي هدفت الكشف عن اتجاهات المعلمين نحو ) Al-Ajami, 1994(وفي دراسة قام بها العجمي 

معلما ومعلمة  ) 30( من   ةلغت عينة الدراس  وقد ب . اإلبداع، وممارساتهم التعليمية في الغرفة الصفية     

  . وقد كانت أداة الدراسة استبانة االتجاه نحو اإلبداع

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 شعور المعلمين نحو اإلبـداع،      ى التعليمي، والخبرة، والجنس عل    لعدم تثير العمر، والمؤه    -

 .وممارساتهم التعليمية

  

  

) 1000( اتجاهات المعلم نحو اإلبداع أجريت على عينة تزيد عـن  وفي دراسة هدفت التعرف على 

وجـد فريـر وكـولينجس      . معلم، لقد اسـتخدم الباحـث اسـتبانة لقيـاس اتجاهـات المعلمـين             

)Fryer&Collings,1991 (            أن معظم المعلمين في هذه الدراسة يرون أن اإلبداع مرتبط بكل من

). Self expression(والتعبير عن الـذات  ) Originality( واألصالة ) Imagination(التخيل 

فقط %) 10.2(، بينما يرىعوثيق الصلة باإلبدا) التباعد ـ االنطالق ( واعتبر نصفهم فقط أن التعدد

من العينة أن التفكير التقاربي وثيق الصلة باإلبداع وربما يرجع ذلك إلى أن عددا قليال جـدا مـن                   

ورأت نسبة قليلـة مـن المعلمـين        . لية تقع في قلب اإلبداع    المعلمين يرون أن التفكير بالممكن عم     

واعتبـرت  ) Mysterious Processes(على ان اإلبداع  يستلزم عمليات غامـضة  %) 9.1(تبلغ

أن  اإلبداع %) 46.6(واعتبر حوالي نصفهم. انه يستلزم عمليات ال شعورية   ) 18.1 (ننسبة أكبر م  

  ).Inspiration(ضروري لإللهام أو اإليحاء

  

إلى مقارنة اتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات  ) Onosko, 1990(  اونيسكووهدفت دراسة  

) 10( لتنمية مهارات التفكير العليا، وقد تكونت عينة الدراسة مـن       الفصلية التفكير وبين ممارساتهم  

وقد . لعليامعلمين أمريكيين، طبقت عليهم بطاقة مالحظة تتعلق بممارسة المعلمين لمهارات التفكير ا           

وجود فروق في ممارسة المعلمين لتنمية مهارات التفكير العليا ولـصالح المعلمـين             بينت الدراسة   

  .الذين اظهروا اتجاهات ايجابية نحو إدراكهم لمفهوم التفكير كهدف من أهداف التعليم
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حـو  هدفت إلى بحث العالقة بين اتجاه المعلم ن) Mohammed, 1988(وفي دراسة أجراها محمد 

معلما ومعلمة، ولقد كانت أداة ) 30(وقد بلغت عينة الدراسة . ياإلبداع، وبين سلوكه التعليمي الفصل

  :وبينت نتائج الدراسة أن. الدراسة استبانة اتجاه المعلم نحو اإلبداع، وبطاقة مالحظة

ت المعلمين ذوي االتجاهات االيجابية نحو التفكير اإلبداعي كانوا ال يهتمـون بالممارسـا             -

  . السلوكية التعليمية التي تساعد على نمو اإلبداع لدى الطالب في الفصل

  متغيرات الجنس والخبرة التدريسية ليس لها اثر على اتجاهات المعلمين نحو اإلبداع، أو              -

  .سلوكهم التعليمي الفصلي

  

فقد هدفت إلى الوقوف على   ),Gerjovch & Wright 1988 (وفك ورايت  جيرجأما دراسة  

 تجاه التعليم اإلبداعي من ناحيـة       ملعالقة بين فلسفة التعليم لدى معلمي المدارس األساسية وسلوكه        ا

 التدريسية، ونظرة  ةأخرى، إضافة إلى معرفة أثر كل من الجنس، والعمر، والدرجة العلمية، والخبر           

 معلماً من معلمي    )78(المعلم إلى المدرسة، واتجاهاته نحو التعليم اإلبداعي، وقد تكونت العينة من            

بينت . ،  واستخدم الباحث االستبانة لقياس اتجاهات المعلم نحو التعليم اإلبداعي            المدارس االبتدائية 

  :نتائج الدراسة أن

 المعلمون حديثو الخبرة توجها أكثر انسجاما نحو التفكير اإلبداعي مقارنة بـالمعلمين ذوي             -

   . الخبرة الطويلة

 بين فلسفة المعلم واتجاهاته نحو التعليم اإلبـداعي بـاختالف            عالقة ذات داللة    عدم وجود  -

  الجنس والعمر والدرجة العلمية

  

هدفت إلى معرفة إبداع المعلم وقدرته على تحديد ) Mc cord, 1977(وفي دراسة أجراها مكورد 

نت وكا طالبا،) 400(معلما و  )21(وقد تكونت عينة الدراسة من      . الطلبة المبدعون والتعرف عليهم   

ولم تجد الدراسـة عالقـة ذات داللـة         . أدوات الدراسة استبانة واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي      

  .إحصائية بين درجة الدقة في التنبؤ عند المعلم وتحديد الطلبة المبدعين
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هدفت إلى معرفة العالقة بـين إبـداع المعلـم،    ) Whitaker, 1976(وفي دراسة أجراها وايتكر 

معلمـين   )  6(وقد تكونت عينة الدراسـة مـن      . األكاديمي واالنجازات اإلبداعية  وتطوير التحصيل   

  .طالبا وكانت أدوات الدراسة اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي، واختبار ايوا للتحصيل) 130(و

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

طلبة الذين درسهم   وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التفكير اإلبداعي، ولصالح ال           -

  .معلمون ذوي إبداع مرتفع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في اإلبداع الشكلي، أو اللفظي، أو                -

بين الذكور ذوي اإلبداع المرتفع والمنخفض قي حين أظهرت مثل هذه الفروق ذات داللـة               

  .إحصائية عند اإلناث

.  

 المعلمين نحو التالميذ تدراسة لمعرفة العالقة بين اتجاها) Puranjoti, 1972(وأجرى برنجوتي 

وأسلوب التفكير االبتكاري لديهم، وقد تكونت عينة الدراسة من أربعة فصول دراسـية بالمرحلـة               

-13(تلميذا مقسمين بالتساوي على الذكور واإلناث وتترواح أعمارهم ما بين ) 64(المتوسطة تمثل 

  .سنة) 14

  :النتائج التالية توصلت الدراسة إلى 

وجود عالقة موجبة بين أسلوب التفكير االبتكاري لدى التالميذ واتجاهات المعلمـين التـي         -

  .تتسم بالديمقراطية والتسامح والتقبل والتعاون والتشجيع على البحث واالستكشاف

ـ         ى وجود بعض سمات أساسية للمعلم تعمل عل       - : ل  تنمية اساليب التفكيـر االبتكـاري مث

  ). على الذات، الدافعيةة، الطالقة، الكفاءة السيطرالمرونة(

  

  :التعليق على الدراسات السابقة
   

   كانت ابرز النتائج التي أظهرتها الدراسات الوصفية التي تناولت دور كل من المعلم والمعلمـة ،                
  :وبعض المتغيرات المتعلقة بهما في تنمية التفكير االبتكاري على النحو التالي
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، وأبـو   )2006(، والعـودة  )1994(الـشهاب، وعـوض   " يجة دراسة كل مـن    أشارت نت  -1
ــا ــل)2004(ري  ,Sulaiman(1989) ,Strom&Strom(2002) ،)2000(، واخلي

Onosko(1990)ِِAl- "           إلى أن مستوى ممارسة كل من المعلم والمعلمة لمهارات التفكير
 متدن في دراسة كل     االبتكاري كان بين المرتفع والمقبول، في حين كان مستوى الممارسة         

ــن  ــسلمان"م ــصاونة)1985(ال ــشة)2001(، وخ ــوم)2001(، وخري ، )2004(، والعت
 ) ". قبل البرنامج التدريبي)2005(الشنيقات( و)2005(والبنعلي

   
إلى وجود فروق في مدى معرفة وممارسة كـل         " )1994(عوض: " توصلت نتائج دراسة   -2 

  .ري ولصالح المؤهل األعلى والخبرة األطولمن المعلم والمعلمة لمهارات التفكير االبتكا
 

، )2001(، وخريـشة  )2003(، والـشهاب  )2003(الرواشـدة : "  خرجت كل من دراسـة     -3
ــوض ــصاونة)1994(وع ــا )2001(، وخ ــو ري    Mohammed)  1988( و)2004(،واب

Ajame(1994) , Gerjovich and Wright(1988)  ,  -"Al بنتيجة تشير إلى عدم وجود 
 معرفة وممارسة كل من المعلمين  لمهارات التفكير االبتكاري ترجع الخـتالف  فروق في مدى 

 .لسنوات الخبرة" ) 2005(علينوالب"المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، 

  

ــن    -4 ــل م ــة ك ــلت دراس ــشة: " توص  ,Al- Ajame(1994)  ) 2001(خري

Mohammed(1988) ,  Gerjovich and Wright(1988)   إلى عدم وجود فروق في
اهات كل من المعلمين  نحو التفكير االبتكاري، ترجع الخـتالف الجـنس، والمؤهـل               اتج

 .العلمي، والخبرة

 )2005(في حين بينت النتائج وجود فروق تعزى للجنس لصالح اإلناث في دراسة البنعلي             -5
  .)2004(وعلى األداة ككل في دراسة أبو ريا

 

إلـى وجـود فـروق فـي     "  Gerjovich, and Wright)1988(: "اشارت نتائج دراسة -6
اتجاهات كل من المعلم والمعلمة نحو التفكير االبتكاري ترجع الختالف الخبـرة ولـصالح             

 .الخبرة األقل

 

، )1989(، وزيتـون  )1985(، الـسلمان  )1989(الـدجاني : " خرجت دراسـة كـل مـن       -7
 " Mohammed(1988), Mccord)1977(  ،)2001(، وخــصاونة)2001(وخريــشة

ال عالقة بين اتجاه المعلمين  نحو التفكير االبتكاري وممارساتهم لـه أو             بنتيجة فحواها انه    
 .بين اتجاه المعلمين   نحو التفكير االبتكاري وإبداع طلبتهم وتحصيلهم
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     Whitaker(1976), Puranjoti(1972)    ،)1994(األسـتاذ : "دونت كل من دراسـة  -8
Gerjovich, and Wright(1988)   د عالقة بين اتجـاه المعلمـين   تقول بوجو ، نتيجة

والمعلمات نحو التفكير االبتكاري وممارستهم له أو بين اتجاه المعلمين والمعلمـات نحـو              
     .وإبداع طلبتهم وتحصيلهم التفكير االبتكاري

  
 . وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة في طريقة التدريس)2006(أظهرت نتائج دراسة العودة -9

  
، )2004(، وأبو ريـا )2006(، والعودة)1994(الشهاب، وعوض" مع دراسةلقد اتفقت هذه الدراسة   

 )2005(، والبنعلــي)2004(، والعتــوم)2001(، وخريــشة)2001(خــصاونة ،)2000(واخليــل
بأنها تبحث عن ممارسة المعلم والمعلمة لمهارات التفكيـر  Onosko(1990) ، )2005(الشنيقات(و

  .االبتكاري
  

اسة في بعض الجوانب مع الدراسات السابقة، إال أنها تميـزت فـي             على الرغم من تشابه هذه الدر     
وايضا جاءت  .  كونها بحثت عن إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية لسلوكياتهم االبتكارية         

 .هذه الدراسة متناولة مبحث التكنولوجيا كمادة علمية جديدة تدرس بين ثنايا المواد الدراسية
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  :الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الطريقة واإلجراءات
  

يتضمن هذا الفصل وصفا لمجتمع الدراسة والطريقة التي اتبعتها الباحثة الختيار عينـة الدراسـة               
هـذه   وتطبيقها ومتغيرات الدراسة، كما يتضمن وصفا للمنهج المستخدم فـي            هاوإجراءاتتها،  وأدا

  .الدراسة، وعرضا للطرق اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات واستخالص النتائج
  

  : منهج الدراسة1 :3

  
    .اسة، وذلك لمالءمته  لهذا النوع من الدراسات الدرتتم استخدام المنهج الوصفي في إجراءا

   

  : مجتمع الدراسة2 : 3
  

 للمرحلة األساسية في محافظتي الخليل  ومعلماتهاكنولوجيا التكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي     ت
 لـدى مديريـة     2008 \ 2007وقد بلغ عددهم وفق السجالت الرسمية للعام الدراسي          وبيت لحم، 

ـ  )300( وفي محافظة الخليـل        ، ومعلمة اًمعلم)  80(التربية والتعليم في محافظة بيت لحم         اً معلم
       الجـدول   فـي  الشمال والوسط والجنوب، وذلـك كمـا         هيومعلمة موزعين على ثالث مديريات      

)3 . 1  .(  
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  :مجتمع الدراسة حسب المديريةأفراد توزيع  )1 . 3(جدول رقم ال
  

  المجموع   إناث   ذكور   ة المديري
  80  35  45  بيت لحم 

  56  26  30  شمال الخليل 

  116  69  47  وسط الخليل 

  128  58  70  جنوب الخليل 

  380  188  192   المجموع 

  

  : عينة الدراسة3 : 3

  
 وقـد تـم     تمـع الدراسـة،   من مج %) 30(معلما ومعلمة أي بنسبة   ) 114(تكونت عينة الدراسة من   

  .)2. 3( تيارها بالطريقة العشوائية الطبقية،  تبعا لمتغيرات الدراسة كما هو موضح في الجدول اخ
  
  :ديرية والجنسالمعينة  الدراسة حسب  أفراد توزيع  )2 . 3(جدول رقم ال
   

  المجموع   إناث   ذكور   ة المديري
  24  11  13  بيت لحم 

  17  8  9  شمال الخليل 

  35  21  14  وسط الخليل 

  38  17  21  جنوب الخليل 

  114  57  57   المجموع 

  
  

  : أداة الدراسة1 : 4 : 3

  
عد اإلطالع علـى     ب  تم تطويرها  ، حيث ستبانة لقياس سلوكيات المعلم االبتكارية    االاستخدمت الباحثة   

 داخـل غرفـة   معلمين ألسلوب التفكير االبتكـاري   ممارسات ال  لسلوكيات و  األدب التربوي المتعلق  
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، )2003(قدس المفتوحـة  ، وجامعة ال  )2000(، ودراسة اخليل    )2006(الصف، مثل دراسة العوده     
  .)1997 (كرشودراسة ال

  
  : كما يلي مجاالتزعة وفق أربع فقرة مو ) 60(تكونت االستبانة من بناءا على ما سبق فقد 

  .فقرة) 14( وتكونت من الطالقة .1
 .فقرة) 17(وتكونت من  األصالة .2

 .فقرة) 15(وتكونت من  المرونة .3

 .فقرة) 14(وتكونت من  الحساسية للمشكالت .4

 

وقد كانت اإلجابة على الفقرات حسب مقياس ليكرت الخماسي الذي تكون مـن خمـس درجـات                 
، )4(درجات، بدرجة كبيرة    ) 5(وقد أعطيت االستجابة بدرجة كبيرة جداً       لالستجابة على كل فقرة،     

بحيث كلما زادت الدرجـة، زادت      ). 1( ، وبدرجة قليلة جداً   )2(، بدرجة قليلة    )3(بدرجة متوسطة   
ـ درجة إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت لحـم والخليـل                 سلوكياتهم ل

 .االستبانة بصورتها النهائية) 2(لحق رقم  ويبين الم.االبتكارية

  

  :صدق أداة الدراسة  2 : 4 : 3
  

بعد أن قامت الباحثة ببناء فقرات االستبانة، عرضت على عدد من المحكمين، وقـد تألفـت لجنـة         
في جامعة القدس، وجامعة الخليل، وجامعة بير         من أعضاء هيئة التدريس     عضوا )11 (منالتحكيم  

  .)1(، وجامعة بيت لحم ملحق رقم س المفتوحةزيت، وجامعة القد
  

  :وقد طلب من المحكمين بيان رأيهم في االستبانة من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية
   من حيث سالمة األلفاظ ووضوحها؟ مناسبة الفقراتهل

  هل المجاالت األربعة التي وردت في االستبانة كافية لتغطية مراحل السلوك االبتكاري؟
؟ وهل تقترح حذف بعض الفقـرات        تمثيال صادقا  ل الفقرات الخاصة بكل مجال ذلك المجال      هل تمث 

  أو إضافة بعضها؟
  هل النص اللغوي للفقرات مناسب لتمثيل كل مجال من مجاالت االستبانة؟

وبناءا على آراء المحكمين وتوجيهاتهم، فقد تم تعديل صياغة بعض الفقرات لغويا حتى يتناسب مع               
  .كير االبتكاريمراحل التف
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 Person(ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضا بحساب معامل االرتبـاط بيرسـون   

correlation (لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  
 )3 . 3(.  
  

لمصفوفة ارتباط ) Person correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون : )3 . 3(الجدول رقم 
  .فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة

  
 الداللة اإلحصائية الدرجة الكلية الفقرات الداللة اإلحصائية الدرجة الكلية الفقرات

Q1 0.39 0.000 Q31 0.25 0.009 

Q2 0.41 0.000 Q32 0.62 0.000 

Q3 0.38 0.000 Q33 0.49 0.000 

Q4 0.44 0.000 Q34 0.64 0.000 

Q5 0.45 0.000 Q35 0.49 0.000 

Q6 0.35 0.000 Q36 0.47 0.000 

Q7 0.44 0.000 Q37 0.48 0.000 

Q8 0.23 0.016 Q38 0.44 0.000 

Q9 0.27 0.004 Q39 0.47 0.000 

Q10 0.52 0.000 Q40 0.29 0.002 

Q11 0.38 0.000 Q41 0.47 0.000 

Q12 0.48 0.000 Q42 0.29 0.003 

Q13 0.33 0.000 Q43 0.52 0.000 

Q14 0.29 0.003 Q44 0.64 0.000 

Q15 0.42 0.000 Q45 0.52 0.000 

Q16 0.41 0.000 Q46 0.23 0.016 

Q17 0.48 0.000 Q47 0.53 0.000 

Q18 0.50 0.000 Q48 0.37 0.000 

Q19 0.52 0.000 Q49 0.37 0.000 

Q20 0.57 0.000 Q50 0.42 0.000 

Q21 0.43 0.000 Q51 0.45 0.000 

Q22 0.42 0.000 Q52 0.38 0.000 

Q23 0.32 0.001 Q53 0.46 0.000 

Q24 0.36 0.000 Q54 0.43 0.000 

Q25 0.28 0.003 Q55 0.54 0.000 

Q26 0.52 0.000 Q56 0.42 0.000 

Q27 0.51 0.000 Q57 0.54 0.000 

Q28 0.57 0.000 Q58 0.49 0.000 

Q29 0.39 0.000 Q59 0.45 0.000 

Q30 0.39 0.000 Q60 0.49 0.000 
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 قيم مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية          جميع أن   )3 . 3(يتضح من الجدول رقم     
لألداة كانت دالة إحصائيا، مما يشير إلى اتساق داخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معا فـي قيـاس                  

ألساسية لسلوكياتهم االبتكارية، على ضوء اإلطار النظري الذي        إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة ا    
  .بني المقياس على أساسه

  

  :ثبات أداة الدراسة 3 : 4 : 3

  
 Cronbach(تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبـات كرونبـاخ الفـا    

Alpha( وذلك كما هو واضح في الجدول ،)4 . 3(.  
  

  .لثبات أداة الدراسة) Cronbach Alpha(تائج معامل كرونباخ ألفا ن: )4 . 3( الجدول
  

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  عدد الحاالت  البيان
  0.75  14  109  الطالقة
  0.83  17  109  المرونة
  0.80  15  109  األصالة

  0.82  14  109  الحساسية للمشكالت
  0.92  60  109  الدرجة الكلية

  
  أن ثبات أداة الدراسـة فـي مجـال           )4 . 3(في الجدول رقم    يتضح من خالل المعطيات الواردة      

، ومجـال الحـساسية     )0.80(، ومجـال األصـالة      )0.82(، ومجال المرونة    )0.75(الطالقة كان   
  .، وبذلك يتمتع االستبيان بدرجة عالية من الثبات)0.92(، والدرجة الكلية )0.82(للمشكالت 

  

  :إجراءات تطبيق الدراسة  5 : 3
  

كد من صدق األداة المستخدمة بالطرق السابقة وثباتها قامت الباحثة بإعداد االستبانة بشكلها             بعد التأ 
  :النهائي وقد تمت إجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية
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الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس موجـه إلـى                 -1
  ).3( في تطبيق الدراسة ملحق رقموزارة التعليم العالي لتسهيل مهمة الباحثة 

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا موجه إلـى مديريـة  التربيـة                  -2
والتعليم في محافظة الخليل وشمال الخليل وجنوبها، ومديرة التربية والتعليم بيـت لحـم،              

 ).7،4،5،6(ملحق رقم 

 .يد مجتمع الدراسة وخصائصهحصول الباحثة على قائمة بأسماء المعلمين، وذلك لتحد -3

 .قامت الباحثة بعد ذلك باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية -4

الحصول على كتاب من مديريات التربية موجه لمديري المدارس بالسماح للباحثة بتطبيق             -5
  ).9، 8( أداة الدراسة ملحق

بعد تعبئتها عن طريق مكتب     قامت الباحثة بتوزيع االستبانات على عينة الدراسة، وجمعت          -6
 .التربية والتعليم لكل محافظة من محافظات الدراسة

 . إحصائياابعد جمع االستبيانات، تم تفريغ البيانات لمعالجته -7

 وتحليلهـا ومقارنتهـا مـع       ت البيانا جبعد ذلك تم إجراء المعالجة اإلحصائية لها واستخرا        -8
 . الدراسات السابقة واقترح التوصيات

   

  : غيرات الدراسة مت 6 : 3
  
  : شتمل هذه الدراسة على المتغيرات اآلتيةت

    :المستقلةالمتغيرات 
  :وله مستويان متغير الجنس.1

  ـ ذكر   ب ـ أنثى  أ          
   . وله ثالثة مستويات:متغير المؤهل العلمي  2

  أعلى من بكالوريوس أ ـ دبلوم      ب ـ بكالوريوس      ج ـ           
  :مستويات ثالثغير الخبرة وله مت. . 3

  ).  سنوات 10أكثر من  ( -ج.   سنوات ) 10 _ 5 ( -ب.   سنوات ) 5(  أقل من- أ         
  .وله مستويان: التخصصمتغير .4

   .علوم إنسانية   ب ـ علوم طبيعيةأ ـ           
  

     :التابعالمتغير 
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  .سلوكياتهم االبتكاريةظتي الخليل وبيت لحم للوجيا للمرحلة األساسية في محاف معلمي التكنوإدراك
 

  :  المعالجة اإلحصائية7 : 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات    لدراسة الحالية استخدمت الباحثة     من اجل الحصول على نتائج ا     
 األساسية في محافظتي بيـت لحـم        المعيارية لقياس متوسطات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة      

، واختبار تحليـل    )t-test) ( ت(اتهم االبتكارية والختبار الفرضيات استخدم اختبار       سلوكيوالخليل ل 
  .)One way Anova (األحادي التباين
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  الفصل الرابع

  

  : الدراسةجتائن 1 : 1

  

   األولنتائج سؤال الدراسة: والأ 1 : 2 : 1

  

   الثانينتائج سؤال الدراسة:  ثانيا2 : 2 : 1

  

   الثالثنتائج سؤال الدراسة: ثالثاً 2 : 2 : 1

  

   الفرضية األولى1:  2 : 2 : 1

  

  لثانية الفرضية ا2:  2 : 2 : 1

  

  ثالثة الفرضية ال3:  2 : 2 : 1

  

  رابعة الفرضية ال4:  2 : 2 : 1

  

  خامسة الفرضية ال5:  2 : 2 : 1
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  الفصل الرابع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : الدراسةجتائن 1 : 1

 ، من خالل اسـتجابة أفـراد عينـة           ة الباحث إليها تج التي توصل  ئنتال ل ا هذا الفصل عرض   نتضمي
بإدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت لحم  المتعلقة األداةالدراسة على فقرات  

  و المؤهل العلمي ، والخبرة     الجنس،" من متغيرات أثر كل    نبياو ،والخليل نحو سلوكياتهم االبتكارية   
إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت لحم والخليل نحـو            في درجة    " العملية

 والتـي   األداةمن خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات          والتي تمثلت    ،سلوكياتهم االبتكارية 
إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية فـي       تحديد درجة   حتى يتم   و .تكونت من أربعة مجاالت   

عينـة  الل متوسطات استجابات أفـراد  خومن  ،  محافظة بيت لحم والخليل نحو سلوكياتهم االبتكارية      
   :)2004(، وأبو ريا )2003( كما في دراسة الشهابالتاليةالدراسة تم اعتماد الدرجات 

  .على درجة كبيرة جدا ل دي) ثركأف 4( متوسط حسابي 
  .يدل على درجة كبيرة ) 3.99- 3.5( حسابي طتوسم
  .يدل على درجة متوسطة ) 3.49 – 3( حسابي طتوسم
  .يدل على درجة قليلة )  2.99- 2.5( حسابي طتوسم
  . جداًة قليل درجة يدل على)  2.5أقل من (  حسابي طتوسم
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  اسة ر يلي عرض لنتائج الدافيمو

  : األولنتائج سؤال الدراسة: والأ 1 : 2 : 1

ة في محافظة بيت لحـم      ما درجة إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي      : سؤال الدراسة األول  
  سلوكياتهم االبتكارية؟والخليل ل

  

لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات، واالنحرافات المعيارية لدرجـة إدراك معلمـي       
سلوكياتهم االبتكاريـة، وذلـك فـي       سية في محافظة بيت لحم والخليل ل      االتكنولوجيا للمرحلة األس  

  ).1 . 4(مجاالت الدراسة والدرجة الكلية كما هو واضح من خالل الجدول رقم 

  : ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكلية لكل مجال2 : 2 : 1

يب مجاالت الدراسة كمـا     استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية للفقرات على الدرجات الكلية لترت        
  ).1. 4(هو موضح في الجدول رقم 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيـب لمجـاالت         ): 1 . 4(الجدول رقم   
  .الدراسة حسب استجابات أفراد عينة الدراسة

  

الرقم فـي     الترتيب
  االستبانة

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال

  كبيرة  0.38  3.99  المرونة  2  1
  كبيرة  0.34  3.95  الطالقة  1  2
الحـــساسية   4  3

  للمشكالت
  كبيرة  0.43  3.82

  كبيرة  0.41  3.81  األصالة  3  4
  كبيرة  0.32  3.90  الدرجة الكلية

  

يتضح من خالل المعطيات الواردة في الجدول السابق أن درجة إدراك معلمي التكنولوجيـا كانـت         
 مجاالت الدراسة حيث كان متوسط إدراكاتهم على الدرجة الكلية في مجال المرونة             كبيرة في جميع  

،  وكذلك في    )3.81(، واألصالة   )3.82(، والحساسية للمشكالت    )3.95(،  ومجال الطالقة     )3.99(
  . ولجميع المجاالت والدرجة الكلية كانت بدرجة كبيرة)3.90(الدرجة الكلية للمقياس 
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  : الثانيتائج سؤال الدراسةن:  ثانيا3 : 2 : 1
ة في محافظة بيت لحم  معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسياتما أهم  إدراك: سؤال الدراسة الثاني

  سلوكياتهم االبتكارية؟والخليل ل

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراكات           
تبة حسب األهمية وذلك لمجاالت الدراسة كما هو واضح من خالل الجـداول  معلمي التكنولوجيا مر 

)4 . 2) (4 . 3) (4 . 4) (4 . 5) (4 . 6) (4 . 7(.  
  

  : يوضح ذلك)2 . 4(جدول رقم فيما يتعلق في مجال المرونة 
 ي التكنولوجيـا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراكات معلم     ): 2 . 4(الجدول رقم   

  .لمجال المرونة مرتبة حسب األهمية وذلك في مجال المرونة
  

الرقم فـي     الترتيب
  االستبانة

 الفقرات
المتوســط 

 الحسابي

ــراف  االنح
 المعياري

 الدرجة

  جداًكبيرة 0.59 4.21 انتقل من فكرة إلى أخرى بسالسة  4  1

استخدم الوسائط التعليمية المناسبة بفاعليـة عنـد تـدريس            11  2
 االتكنولوجي

  جداًكبيرة 0.80 4.20

  جداًكبيرة 0.67 4.16 استطيع التنويع في األفكار  7  3

  جداًكبيرة 0.68 4.15  األفكار مع الطلبة حول الموضوعات التكنولوجيةأتبادل  10  4

  جداًكبيرة 0.67 4.14 لدي اللباقة الكافية للتخلص من المواقف المحرجة  16  5

  جداًكبيرة 0.67 4.13  التكنولوجي الجديدأعطي أمثلة متنوعة للمفهوم  1  6

  جداًكبيرة 0.73 4.03 تختلف استجاباتي تبعا للفروق الفردية بين الطلبة  17  7

  جداًكبيرة 0.67 4.01 أفسر المفاهيم التكنولوجية للطلبة بأكثر من طريقة  13  8

  جداًكبيرة 0.70 4.01 أنوع في أساليب تدريس المفاهيم الجديدة  3  9

أعطي كل طالب فرصة للتعبير عن ذاته من خالل الحلـول             9  10
 التي يقدمها

  جداًكبيرة 0.83 4.00

استخدم مصادر تعلم مختلفة لـشرح المفـاهيم التكنولوجيـة         14  11
 المعقدة

 كبيرة 0.75 3.99

 كبيرة 0.72 3.90 أوفر مواقف تتطلب الربط بين أكثر من مفهوم  2  12

 كبيرة 0.80 3.89 ر الحلول واختصارهاأوجه الطلبة إلى تطوي  6  13

 كبيرة 0.80 3.86 أقوم بتغيير نمط الحصة بين الحين واآلخر  15  14

 كبيرة 0.86 3.80 أتجنب فرض آرائي عند حل المشكالت التكنولوجية  8  15

 كبيرة 0.78 3.80 أطبق المفاهيم والحقائق في مواقف متعددة  5  16

 المرونة لدى الطلبة مثل، كيف      استخدم صيغا متنوعة لتقويم     12  17
 تعالج، دلل على، ما الذي أدى إلى؟

 كبيرة 0.73 3.69

  كبيرة 0.38 3.99  الدرجة الكلية للمجال
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 فقرات المجال المتعلق بالمرونة مرتبة حسب األهمية، والتي جـاء فـي             )2. 4(يبين الجدول رقم    
 الحسابي لها علـى الدرجـة الكليـة    مقدمتها التنقل من فكرة إلى أخرى بسالسة حيث بلغ المتوسط       

الوسائط التعليمية المناسبة بفاعلية عنـد      ، تبعها استخدام    )0.59(بانحراف معياري   )4.21(للمقياس  
بـانحراف   )4.16(، ثم التنوع في األفكار      )0.80( بانحراف معياري    )4.20 (تدريس التكنولوجيا 

بانحراف  ).4.15(وضوعات التكنولوجية   ، ثم تبادل األفكار مع الطلبة حول الم       ) 0.16 (معياري
  ).0.68(معياري

صيغ متنوعة لتقويم المرونة لدى الطلبة مثل، كيف     في حين كانت أقل المظاهر شيوعا هي استخدام         
، ثـم تطبيـق المفـاهيم       ) 0.73(بانحراف معيـاري   )3.69 (تعالج، دلل على، ما الذي أدى إلى؟      

، وأيضا تجنب فرض الرأي عنـد       ) 0.78( معياري بانحراف )3.80(والحقائق في مواقف متعددة     
  .)0.86(بانحراف معياري )3.80(حل المشكالت التكنولوجية 

  : يوضح ذلك)3 . 4(جدول رقم أما فيما يتعلق بمجال الطالقة 
 ي التكنولوجيـا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراكات معلم     ): 3 . 4(الجدول رقم   

  .ة حسب األهمية وذلك في مجال الطالقةلمجال الطالقة مرتب
ــي   الترتيب ــرقم ف ال

  االستبانة
 الفقرات

المتوســـط 
 الحسابي

االنحـــراف 
 المعياري

 الدرجة

  جداًكبيرة 0.61 4.18 أميز بين مدى مناسبة األفكار للدرس  2  1

ماذا؟ كيف؟ أصـبح؟ مـا   (أطرح أسئلة تتطلب الطالقة مثل       6  2
 )الذي أدى إلى؟

  جداًةكبير 0.69 4.15

  جداًكبيرة 0.69 4.11 استمع باهتمام إلى أفكار متعددة من الطلبة  13  3

  جداًكبيرة 0.71 4.09  مع إجابات الطلبة بطريقة ديمقراطيةأتعامل  8  4

  جداًكبيرة 0.71 4.08 ابتعد عن إصدار أحكام سريعة على إجابات الطلبة  9  5

  جداًكبيرة 0.67 4.05  مفاهيم فرعيةاستخلص مع الطلبة المفاهيم الرئيسية إلى  3  6

  جداًكبيرة 0.56 4.04 استدعي العديد من األفكار المتعلقة بالدرس  1  7

  جداًكبيرة 0.79 4.01  عددا من المترادفات للمفهوم التكنولوجيأقدم  5  8

 كبيرة 0.67 3.99 أشجع الطلبة على تقديم عدد كبير من اإلضافات لفكرة ما  14  9

 كبيرة 0.75 3.97 مع الطلبة المفاهيم الرئيسية إلى مفاهيم فرعيةأحلل   4  10

قارن، بين كيف،   (استخدم صيغا متنوعة لتقويم الطالقة مثل         12  11
 )وضح العالقة

 كبيرة 0.74 3.94

 كبيرة 0.86 3.71 أطرح العديد من األسئلة التباعدية مثل ماذا يحدث لو؟  7  12

كبر قدر ممكن مـن المفـاهيم       أوفر مواقف تستدعي إنتاج أ      11  13
 واألشكال

 كبيرة 0.66 3.62

أواجه الطلبة بمواقف ليس لها نهايات محددة تزيد من حـب             10  14
 االستطالع لديهم

 متوسطة 0.80 3.46

  كبيرة 0.34 3.95  الدرجة الكلية للمجال
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   التمييز بين مدى  أهم اإلدراكات في مجال الطالقة والتي جاء في مقدمتها)3 . 4(يبين الجدول رقم 
، تبعها طـرح أسـئلة      )0.61( وبانحراف معياري    )4.18(مناسبة األفكار للدرس بمتوسط حسابي      

وبـانحراف   )4.15(بمتوسط حسابي   ) ماذا؟ كيف؟ أصبح؟ ما الذي أدى إلى؟      (تتطلب الطالقة مثل    
راف معيـاري   وبـانح  )4.11(، ثم االستماع باهتمام إلى أفكار متعددة من الطلبة          )0.69(معياري  

  .)0.71(وبانحراف معياري )4.09(، ثم التعامل مع إجابات الطلبة بطريقة ديمقراطية )0.69(
  

في حين كانت أقل المظاهر شيوعا هي مواجهة الطلبة بمواقف ليس لها نهايات محددة تزيد من حب 
بر قدر ممكن  ثم توفير مواقف تستدعي إنتاج أك)0.80(وبانحراف معياري )3.46(االستطالع لديهم 

، ثم طرح العديد من األسئلة التباعديـة        )0.66(وبانحراف معياري    )3.62(من المفاهيم واألشكال    
  .)0.86(وبانحراف معياري ) 3.71(مثل ماذا يحدث لو؟ 
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  : يوضح ذلك)4 . 4 (جدول رقم  مجال الحساسية للمشكالتاما فيما يتعلق في 

 ي التكنولوجياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراكات معلم: )4 . 4(الجدول رقم  
  .لمجال الحساسية للمشكالت مرتبة حسب األهمية وذلك في مجال الحساسية للمشكالت

   
الرقم في   الترتيب

  االستبانة
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اإلدراكات

ب لحل إبداعي للمشكلة  عند توصل الطالإعجابيأبدي   8  1
 التكنولوجية

  جداًكبيرة 0.59 4.53

أركز على أنه يوجد أكثر من حل محتمل وصحيح للمشكلة   6  2
 التكنولوجية الواحدة

  جداًكبيرة 0.63 4.16

  جداًكبيرة 0.60 4.09 أساعد الطلبة على صياغة المشكلة وحدودها  7  3

  جداًكبيرة 0.71 4.00 م الخاصأشجع الطلبة على صياغة المشكلة بأسلوبه  4  4

أساعد الطلبة على كيفية اختيار صحة الفروض التي   7  5
 وضعوها لحل المشكلة

  كبيرة 0.75 3.93

 كبيرة 0.78 3.90 أوجه الطلبة إلى جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة  5  6

أقوم طالبي بطريقة تمكنهم من مهارات الحساسية   9  7
 للمشكالت التكنولوجية

 كبيرة 0.73 3.87

استثير لدى الطلبة اإلحساس بالمشكالت أثناء دروس   2  8
 التكنولوجيا

 كبيرة 0.83 3.81

 كبيرة 0.74 3.81 أطلب من الطلبة البحث عن األخطاء في تجربة ما  10  9

 كبيرة 0.90 3.61 أطرح مشكلة ناقصة تتطلب إكمال النقص  14  10

 كبيرة 0.88 3.54 اقص في الرسمأطلب من الطلبة التعبير عن النو  13  11

أعرض دروسي في صورة مواقف تكنولوجية تتحدى فكر   1  12
 الطلبة

 كبيرة 0.94 3.52

 متوسطة 1.00 3.41 أشجع الطلبة على النظر إلى المشكلة من زاوية غير مألوفة  11  13

أعرض تجربة غير مكتملة وأطلب من الطلبة البحث عن   12  14
 النواقص

 سطةمتو 0.91 3.39

   0.43 3.82  الدرجة الكلية للمجال

 فقرات مجال الحساسية للمشكالت مرتبة حسب األهمية، حيث جاء في           )4 . 4( رقم   يبين الجدول   
مقدمتها إبداء اإلعجاب عند توصل الطالب لحل إبداعي للمشكلة التكنولوجيـة بمتوسـط حـسابي               

ر من حل محتمل وصحيح للمـشكلة       ، ثم التركيز على وجود أكث     )0.59(بانحراف معياري   )4.53(
 ثم مساعدة الطلبة على صياغة المـشكلة        ،)0.63(بانحراف معياري    )4.16(التكنولوجية الواحدة   

، ثم تشجيع الطلبة على صياغة المـشكلة بأسـلوبهم          )0.60( بانحراف معياري    )4.09(وحدودها  
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ختيار صحة الفروض التي     ثم مساعدة الطلبة على كيفية ا      )0.70(بانحراف معياري ) 4.00(الخاص  
  .)0.75(بانحراف معياري )3.93(وضعوها لحل المشكلة 

في حين كانت أقل المظاهر شيوعا هي عرض تجربة غير مكتملة والطلب من الطلبة البحث عـن                 
، تشجيع النظر إلى المشكلة من زاوية غيـر مألوفـة           )0.91( بانحراف معياري  )3.39(النواقص  

 ثم عرض الدروس في صورة مواقف تكنولوجية تتحدى فكـر           ،)1.00(بانحراف معياري  ،)3.41(
  .)0.94(بانحراف معياري )3.52(الطلبة 

  : يوضح ذلك)5 . 4(جدول رقم أما فيما يتعلق في مجال األصالة 
 ي التكنولوجيـا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراكات معلم     ): 5 . 4(الجدول رقم    

  .وذلك في مجال االصالة  حسب األهميةلمجال األصالة مرتبة
  

الرقم فـي     الترتيب
  االستبانة

 الفقرات
المتوســـــط 

 الحسابي

ــراف  االنح
 المعياري

 الدرجة

  جداًكبيرة 0.68 4.28  األفكار الفريدةأشجع  9  1

  جداًكبيرة 0.64 4.28 أقدر ما يظهره الطلبة من إبداعات وأفكار أصيلة  7  2

  جداًكبيرة 0.85 4.12  على السبورةاألصيلةأضع اإلجابات   15  3

 كبيرة 0.72 3.89 أدفع الطلبة لطرح أفكار بعيدة عن التكرار  10  4

أوجه الطلبة إلى البحـث عـن حلـول متميـزة             4  5
 للتمارين

 كبيرة 0.73 3.87

أعرض األفكار والمفاهيم في صورة يمكن مـن          2  6
 خاللها عقد المقارنات

 كبيرة 0.74 3.86

 كبيرة 0.81 3.83 استخالص األفكار غير المكررةأقوم ب  13  7

أناقش الطلبة الكتشاف حقائق ومفاهيم وتعميمات        3  8
 وقوانين في مجال التكنولوجيا

 كبيرة 0.73 3.83

أعرض األفكار والمفاهيم فـي صـورة تتطلـب        2  9
 حلوال جديدة أو استنتاج أفكار ومفاهيم جديدة

 كبيرة 0.67 3.82

 كبيرة 0.91 3.79 لمألوف من األفكارأتقبل غير ا  11  10

أشجع الطلبة على اكتشاف تطبيقات جديدة لفكرة         6  11
 أصيلة

 كبيرة 0.74 3.72

استخدم صيغا متنوعة لتقويم األصالة لدى الطلبة         8  12
 مثل اقترح، استنبط، برهن، صمم، استخلص

 كبيرة 0.81 3.70

  كبيرة 0.94 3.50 أطرح أفكارا غير مكررة تتحدى التفكير  12  13
 متوسطة 0.93 3.42 أوفر أمثلة غير شائعة للمفاهيم التكنولوجية  14  14

ــات    5  15 ــة للبيان ــر مألوف ــسيرات غي ــي تف أعط
 واإلحصاءات واألشكال الهندسية

 متوسطة 0.97 3.28

  كبيرة 0.41 3.81  الدرجة الكلية للمجال
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ألهمية، حيث جـاء فـي مقـدمتها         فقرات مجال األصالة مرتبة حسب ا      )5. 4(رقم  يظهر الجدول   

تقدير ما يظهره الطلبة من إبـداعات       و ،)0.68(بانحراف معياري ،  )4.28(تشجيع األفكار الفريدة    
 ، ثم وضع اإلجابات األصـيلة علـى الـسبورة           )0.64(بانحراف معياري  )4.28(وأفكار أصيلة   

بانحراف  )3.89(التكرار   ، ثم دفع الطلبة لطرح أفكار بعيدة عن          )0.85(بانحراف معياري  )4.12(
بـانحراف   )3.87(، ثم توجيه الطلبة إلى البحث عن حلـول متميـزة للتمـارين              )0.72( معياري
  .)0.73(معياري

  
تفسيرات غيـر مألوفـة للبيانـات واإلحـصاءات         في حين كانت أقل المظاهر شيوعا هي إعطاء         

لـة غيـر شـائعة للمفـاهيم         ، ثم توفير أمث    )0.97(بانحراف معياري  )3.28 (واألشكال الهندسية 
 ، ثم طرح أفكار غيـر مكـررة تتحـدى التفكيـر             )0.93(بانحراف معياري  )3.42(التكنولوجية  

  .)0.94(بانحراف معياري )3.50(
  

  : الثالثنتائج سؤال الدراسة:  ثالثا2ً : 2 : 1

  
محافظـة  اسية في    هل تختلف درجة إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األس        :سؤال الدراسة الثالث  

المحافظة، الجنس، المؤهـل العلمـي،      (سلوكياتهم االبتكارية باختالف متغيرات     بيت لحم والخليل ل   
  ؟)التخصص، والخبرة في التدريس

  
) α=0.05( إلى فرضيات صفرية لفحصها عند مستوى الداللـة          هالسؤال تم تحويل   هذا   لإلجابة عن 

  :كما يلي
  
روق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة            ال توجد ف  :  الفرضية األولى  1:  2 : 2 : 1

)α=0.05 (  ة فـي   متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسـي       بين
  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المحافظةمحافظة بيت لحم والخليل ل

  
ك معلمي   إدرا اتمتوسط روق بين  للف t-test" ت"للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار        

سلوكياتهم االبتكارية تعـزى لمتغيـر      ة في محافظة بيت لحم والخليل ل      التكنولوجيا للمرحلة األساسي  
  ).6 . 4(المحافظة، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول رقم 
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 إدراك معلمي التكنولوجيـا     اتمتوسط بين للفروق   t-test" ت"نتائج اختبار   ): 6 . 4(الجدول رقم   
  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المحافظةة في محافظة بيت لحم والخليل لللمرحلة األساسي

  

  العدد  المحافظة  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمــة ت 
  المحسوبة

الداللـــة 
  اإلحصائية

  0.37  3.93  24  بيت لحم
  الطالقة

  0.34  3.96  85  الخليل
107  0.315  0.75  

  0.32  4.00  24  يت لحمب
  المرونة

  0.39  3.99  85  الخليل
107  0.04  0.96  

  0.41  3.96  24  بيت لحم
  األصالة

  0.41  3.76  85  الخليل
107  2.12  0.03  

الحـــــساسية   0.43  3.95  24  بيت لحم
  0.43  3.78  85  الخليل  للمشكالت

107  1.65  0.10  

  0.33  3.96  24  بيت لحم
  الدرجة الكلية

  0.32  3.88  85  الخليل
107  1.11  0.26  

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       أنه   )6 . 4(يتضح من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم         

ة فـي    إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسـي      ات متوسط بين) α=0.05(عند مستوى الداللة    
  . على الدرجة الكليةلمحافظةسلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير امحافظة بيت لحم والخليل ل

 أنه وجدت فروق في المجال المتعلق باألصالة         إال ،وبالرغم من عدم وجود فروق في الدرجة الكلية       
حيث كانت الفروق لصالح محافظة بيت لحم والذين كان متوسط إدراكهم لسلوكياتهم االبتكارية في              

  .لمحافظة الخليل) 3.76(، مقابل )3.96(هذا المجال أعلى شيء بمتوسط حسابي 
  
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             :   الفرضية الثانية  2:  2 : 2 : 1

)α=0.05( ة فـي    متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسـي         بين
  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير الجنسمحافظة بيت لحم والخليل ل
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 إدراك معلمي   اتمتوسط بين للفروق   t-test" ت"الثانية استخدم اختبار    للتحقق من صحة الفرضية     
سلوكياتهم االبتكارية تعـزى لمتغيـر      ة في محافظة بيت لحم والخليل ل      التكنولوجيا للمرحلة األساسي  

  ).7 . 4(الجنس، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول رقم 
 إدراك معلمي التكنولوجيـا     اتمتوسط بين للفروق   t-test" ت"نتائج اختبار   ): 7 . 4(الجدول رقم   

  سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير الجنسة في محافظة بيت لحم والخليل لللمرحلة األساسي
  

  العدد  الجنس  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمــة ت 
  المحسوبة

الداللـــة 
  اإلحصائية

  0.30  3.99  52  ذكر
  الطالقة

  0.38  3.92  57  أنثى
107  1.022  0.31  

  0.35  4.03  52  ذكر
  المرونة

  0.40  3.96  57  أنثى
107  1.016  0.31  

  0.39  3.80  52  ذكر
  األصالة

  0.44  3.82  57  أنثى
107  0.29  0.77  

الحـــــساسية   0.45  3.78  52  ذكر
  0.41  3.86  57  أنثى  للمشكالت

107  1.02  0.30  

  0.29  3.90  52  ذكر
  الدرجة الكلية

  0.35  3.89  57  أنثى
    0.86  

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       أنه   السابق   )7. 4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم       

ة في محافظة    إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي     ات متوسط بين) α=0.05(مستوى الداللة   
اك معلمـي  تغير الجنس، حيث كـان متوسـط إدر  سلوكياتهم االبتكارية تعزى لم  بيت لحم والخليل ل   
سلوكياتهم االبتكارية وذلك على اختالف جنسهم في مجاالت الدراسة والدرجـة           التكنولوجيا كبيراً ل  

  .الكلية، كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية
  
ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              :  الفرضية الثالثة  3:  2 : 2 : 1

)α≥0.05 (ة فـي    متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسـي        بين
  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المؤهل العلميمحافظة بيت لحم والخليل ل
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 إدراك معلمـي  اتمتوسط بين للفروق t-test" ت"للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار     
سلوكياتهم االبتكارية تعـزى لمتغيـر      ة في محافظة بيت لحم والخليل ل      يالتكنولوجيا للمرحلة األساس  

  ).8 . 4(المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول رقم 
  

 إدراك معلمـي التكنولوجيـا      اتمتوسط بين للفروق   t-test" ت"نتائج اختبار   ): 8 . 4(جدول رقم   
  كياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المؤهل العلميسلواسية في محافظة بيت لحم والخليل لللمرحلة األس

  

  المجال
المؤهـــل 

  العلمي
  العدد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمــة ت 
  المحسوبة

الداللـــة 
  اإلحصائية

  0.31  4.11  16  دبلوم
  الطالقة

  0.34  3.93  93  بكالوريوس
107  1.94  0.06  

  0.38  4.04  16  دبلوم
  المرونة

  0.38  3.98  93  بكالوريوس
107  0.48  0.62  

  0.48  3.81  16  دبلوم
  األصالة

  0.40  3.81  93  بكالوريوس
107  0.04  0.96  

الحـــــساسية   0.50  3.83  16  دبلوم
  0.42  3.82  93  بكالوريوس  للمشكالت

107  0.04  0.96  

  0.37  3.95  16  دبلوم
  الدرجة الكلية

  0.31  3.89  93  بكالوريوس
107  0.66  0.50  

  
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          إلى أنه    )8. 4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم     

ة في محافظة    إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي     ات متوسط بين) α=0.05(مستوى الداللة   
اك سـط إدر  سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث كـان متو         بيت لحم والخليل ل   

سلوكياتهم االبتكارية وذلك على اختالف مؤهالتهم العلمية في مجـاالت          معلمي التكنولوجيا كبيراً ل   
  .الدراسة والدرجة الكلية، كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية

  
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             :  الفرضية الرابعة  4:  2 : 2 : 1

)α≥0.05( ة فـي    متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسـي         بين
  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير التخصصمحافظة بيت لحم والخليل ل
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 إدراك معلمي   اتمتوسط  بين  للفروق t-test" ت"للتحقق من صحة الفرضية الرابعة استخدم اختبار        

سلوكياتهم االبتكارية تعـزى لمتغيـر      م والخليل ل   بيت لح  التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة    
  ).9 . 4(التخصص، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول رقم 

  
 إدراك معلمـي التكنولوجيـا      اتمتوسط بين للفروق   t-test" ت"نتائج اختبار   ): 9 . 4(جدول رقم   

  غير التخصصسلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتة في محافظة بيت لحم والخليل لللمرحلة األساسي

  العدد  التخصص  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمــة ت 
  المحسوبة

الداللـــة 
  اإلحصائية

  0.36  3.91  74  علوم طبيعية
  الطالقة

  0.28  4.10  13  علوم إنسانية
85  1.78  0.08  

  0.39  3.97  74  علوم طبيعية
  المرونة

  0.33  4.05  13  علوم إنسانية
85  0.74  0.46  

  0.42  3.79  74  علوم طبيعية
  األصالة

  0.30  3.93  13  علوم إنسانية
85  1.12  0.26  

الحــساسية   0.44  3.79  74  علوم طبيعية
  0.26  4.03  13  علوم إنسانية  للمشكالت

85  2.63  0.01  

  0.34  3.87  74  علوم طبيعية
  الدرجة الكلية

  0.16  4.03  13  علوم إنسانية
85  2.62  0.01  

  
د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        إلى وجو  )9 . 4(رقم  تشير المعطيات الواردة في الجدول      

في متوسط إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت لحـم            ) α ≥0.05(الداللة  
كانت الفروق  تعزى لمتغير التخصص، حيث      على الدرجة الكلية     والخليل نحو سلوكياتهم االبتكارية   

لصالح تخصص العلوم اإلنسانية والذين كان متوسط إدراكهم لسلوكياتهم االبتكارية أعلـى شـيء              
  .للعلوم الطبيعية) 3.87(، مقابل )4.03(بمتوسط حسابي 

وكذلك وجدت فروق في مجال الحساسية للمشكالت حيث كانت الفروق لصالح تخـصص العلـوم               
م لسلوكياتهم االبتكارية في هذا المجال أعلى شـيء بمتوسـط           اإلنسانية والذين كان متوسط إدراكه    

  .للعلوم الطبيعية) 3.79(، مقابل )4.03(حسابي 
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ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             :  الفرضية الخامسة  5:  2 : 2 : 1
)α≥0.05 (متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسـية فـي            بين 

  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير الخبرة في التدريسخليل ل بيت لحم والمحافظة

  
   ِِ) one way Anova(للتحقق من صحة الفرضية الخامسة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

متوسط إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت لحم والخليل نحو         للفروق في    
 االبتكارية تعزى لمتغير الخبرة في التدريس، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول رقم          سلوكياتهم

  ).11 . 4(، والجدول رقم )10 . 4(
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  إلدراك معلمي التكنولوجيا ):10 . 4(الجدول رقم 
بتكارية تعزى لمتغير الخبرة في سلوكياتهم االة في محافظة بيت لحم والخليل لللمرحلة األساسي

  التدريس
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس المجال

 0.35 3.92 64  سنوات5أقل من 

 الطالقة 0.39 3.98 30  سنوات10-5من 

 0.27 4.05 15  سنوات10أكثر من 

 0.39 3.94 64  سنوات5أقل من 

 المرونة 0.36 4.08 30  سنوات10-5من 

 0.38 4.06 15  سنوات10أكثر من 

 0.42 3.81 64  سنوات5أقل من 

 األصالة 0.40 3.82 30  سنوات10-5من 

 0.45 3.83 15  سنوات10أكثر من 

 0.42 3.79 64  سنوات5أقل من 

 الحساسية للمشكالت 0.50 3.79 30  سنوات10-5من 

 0.32 4.05 15  سنوات10أكثر من 

 0.33 3.87 64  سنوات5أقل من 

  الكليةالدرجة 0.34 3.92 30  سنوات10-5من 

 0.27 4.00 15  سنوات10أكثر من 
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 بينللفروق ) one way Anova(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ).: 11 . 4(والجدول رقم 
سلوكياتهم يل لة في محافظة بيت لحم والخل إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسياتمتوسط

  االبتكارية تعزى لمتغير الخبرة في التدريس
  

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.111 2 0.223 بين المجموعات

 الطالقة 0.122 106 12.901 داخل المجموعات

  108 13.124 المجموع

0.916 0.403 

 0.238 2 0.476 بين المجموعات

 المرونة 0.144 106 15.256 داخل المجموعات

  108 15.733 المجموع

1.655 0.196 

 0.004 2 0.008 بين المجموعات

 األصالة 0.177 106 18.793 داخل المجموعات

  108 18.801 المجموع

0.023 0.977 

 0.426 2 0.852 بين المجموعات

 0.186 106 19.693 داخل المجموعات
الحساسية 
 للمشكالت

  108 20.545 المجموع

2.293 0.106 

 0.112 2 0.223 بين المجموعات

 0.106 106 11.223 داخل المجموعات
الدرجة 
 الكلية

  108 11.447 المجموع

1.055 0.352 

  
جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال تو إلى أنه )11.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول  

ة في محافظة بيـت لحـم    في متوسط إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي      ) α≥0.05(الداللة  
اك معلمـي   سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير الخبرة في التدريس، حيث كان متوسط إدر          والخليل ل 

ى اختالف سنوات خبرتهم في التدريس في مجاالت سلوكياتهم االبتكارية وذلك علالتكنولوجيا كبيراً ل 
    .الدراسة والدرجة الكلية
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  الفصل الخامس

  

 مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج والتوصيات

  
تضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة وتفسيرها من خـالل اإلجابـة عـن          ي

  .أسئلتها وفرضياتها الصفرية
  

  :وجاءت النتائج على النحو التالي
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  

ـ  حم والخل ما درجة إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت ل           سلوكياتهم يل ل
  االبتكارية؟

  

قد وجدت الباحثة  أن درجة إدراك معلمي التكنولوجيا كانت كبيرة في جميع مجاالت الدراسة حيث           ل
، )3.95(،  ومجـال الطالقـة   )3.99(كان متوسط إدراكاتهم على الدرجة الكلية في مجال المرونة   

  ).3.90(درجة الكلية للمقياس ،  وكذلك في ال)3.81(، واألصالة )3.82(والحساسية للمشكالت 
 وإنها تهتم بتنويـع     متعددة ومتنوعة وتعزو الباحثة هذه النتائج إلى أن مهارة المرونة تتطلب حلوال           

     . بالكم دون الكيف تهتماألفكار واالستجابات ، بينما مهارة الطالقة
  

يب الثالث إلى ضرورة    أما بالنسبة لمجال الحساسية للمشكالت فتعزو الباحثة سبب وجوده في الترت          
إبداء معلم التكنولوجيا إعجابه عند توصل المتعلمين لحلول جديدة للمشكلة والقدرة على النظر إليها              
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من زوايا مختلفة، وإعطاء الطالب تجارب غير مكتملة حتى يقوم الطالب في البحث عن النواقص،               
  .ديدةوان يعطي الطالب الفرصة والحرية في إبداء رأيه في الحلول الج

أما بالنسبة لمجال األصالة فتعزو الباحثة نتائج هذا المجال مقارنة بالمجاالت السابقة إلـى تركيـز                
المعلم على االستجابات المألوفة أكثر من االستجابات غير المألوفة والنادرة ، وتحتاج هذه المهـارة             

 للمتعلم لم يسبقه احد بهـا  إلى تعداد استخدامات غير عادية لشيء مألوف، وأيضا توليد أفكار جديدة    
وتعتبر األصالة القدرة األعقد    .من قبل وهي ليست من األفكار أو النتاجات المألوفة لدى عامة الناس           

  .في التفكير االبتكاري بل تمثل جوهر التفكير االبتكاري
  

 لـدى    بدرجة كبيرة  إلى اهتمامهم في تنمية التفكير االبتكـاري          نتعزو الباحثة سبب إدراك المعلمي    
وان قيام المعلم بممارسـة سـلوكيات       . طلبتهم ألنها  تعبر عن طموحات لديهم يأملون في تحقيقها           

تدريسية تنمي التفكير االبتكاري بشكل كبير، يعزو الباحث السبب اإلمكانيات التي توفرها التربيـة              
  .    من خالل توفير أجهزة حاسوبافي مجال التكنولوجي

  
الدراسات السابقة في  أنها موجه نحو دور المعلمين والمعلمات في تنمية            اشتركت هذه الدراسة مع     

  .التفكير االبتكاري 
  
   دور المعلم في تنميـة التفكيـر االبتكـاري          في كون اتفقت هذه الدراسة مع   الدراسات السابقة         و

 ،)1995(، ولـم تتفـق مـع دراسـة الـسلمان     )2006( والعودة )2003(دراسة الشهاب ك،    امرتفع
   .متدنيا أظهرت أن دور المعلم كان ي الت،)2004(، والعتوم)2001( وخريشة،)2001(اونةوخص

ـ  ) 2003( والـشهاب  ،)2006(أن هذه الدراسة ودراسة العودة    إلى   وتعزو الباحثة السبب     ات  دراس
بأهمية  تنمية    وتولد لديه قناعة      أفضل  بصورة  أن سلوك المعلم داخل الصف أصبح      حديثة أظهرت   

  في استخدام استراتيجياتنكفاءة أداء المعلمي،   وان  أكثر إبداعا  طالبه البتكاري  ليصبحالتفكير ا
 ضرورة تنميـة  ب في مدارسنا      نالمعنييواقتناع  . تدريسية متعددة  تنمي مهارات التفكير االبتكاري      

    لدى الطلبة  االبتكاري التفكيرمهارات
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  
سلوكياتهم ل معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في محافظة بيت لحم والخليل ات  ما أهم  إدراك

  االبتكارية؟
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أهم اإلدراكات في مجال الطالقة والتي جاء في مقدمتها التمييز بين مدى مناسبة األفكار للدرس     إن   
االسـتماع  ، ثـم    ) أدى إلى؟  ماذا؟ كيف؟ أصبح؟ ما الذي    (، تبعها طرح أسئلة تتطلب الطالقة مثل        

باهتمام إلى أفكار متعددة من الطلبة وبالرغم من عدم وجود فروق في الدرجة الكلية إلى أنه وجدت                 
فروق في المجال المتعلق باألصالة حيث كانت الفروق لصالح محافظة بيت لحم والذين كان متوسط     

) 3.76(، مقابل   )3.96(توسط حسابي    بم درجةإدراكهم لسلوكياتهم االبتكارية في هذا المجال أعلى        
من أن  إلى  عزو الباحثة السبب      ت  .لمحافظة الخليل، ثم التعامل مع إجابات الطلبة بطريقة ديمقراطية        

األفكار المناسبة للدرس وطرح األسئلة المتعلقة بالدرس وسماع أراء          ى التركيز عل  المعلمينأهداف  
    .الطلبة

   
هي مواجهة الطلبة بمواقف ليس لها نهايات محددة تزيد من حب في حين كانت أقل المظاهر شيوعا 

االستطالع لديهم  ثم توفير مواقف تستدعي إنتاج أكبر قدر ممكن من المفاهيم واألشكال، ثم طـرح    
  ؟ " ماذا يحدث لو"العديد من األسئلة التباعدية مثل

.  
 اكبر عدد من     تتضمن إنتاج    لوجيا   في مادة التكنو   أن الطالقة االبتكارية   تعزو الباحثة هذا الترتيب   

إدخال هذه القدرة في االعتبار فـي تخطـيط         معلمي التكنولوجيا    وأنها تحتاج من  األفكار اإلبداعية،   
نـسبة لألسـئلة    األنشطة والدروس والمهارات التي تحتاج إلى مجهود اكبر من المعلمين ،أمـا بال            

 ). مـاذا  ،كيف(هي األسئلة المعروفة    ولوجيا  معلمي التكن األسئلة التي يطرحها    فالحظت الباحثة أن    
ين معرفة كاملة بأهميـة هـذا       معدم معرفة المعل  األسئلة التباعدية، ذلك يعود إلى      أكثر من استخدام    
  . حتاج منهم إلى مهارة عالية لطرحها التي تالنوع من األسئلة 

  
لتنقل من فكرة إلى أخـرى   المجال المتعلق بالمرونة مرتبة حسب األهمية، والتي جاء في مقدمتها ا        

التكنولوجيا، ثم التنوع فـي     الوسائط التعليمية المناسبة بفاعلية عند تدريس       بسالسة، تبعها استخدام    
 أن  تعزو الباحثة الـسبب إلـى     .األفكار، ثم تبادل األفكار مع الطلبة حول الموضوعات التكنولوجية        

 التي تساعد في تفعيل الدرس وتقريـب        يستخدمون الوسائل ما  المعلمين عندما يريدون إيضاح فكرة      
  .   المعلومة للطالب

  
 كيف :"صيغ متنوعة لتقويم المرونة لدى الطلبة مثلفي حين كانت أقل المظاهر شيوعا هي استخدام 

، وأيضا تجنب   مفاهيم والحقائق في مواقف متعددة    ، ثم تطبيق ال   "تعالج، دلل على، ما الذي أدى إلى؟      
 ينبغـي علـى   هذه النتيجة إلـى انـه    تعزو الباحثة   . ت التكنولوجية فرض الرأي عند حل المشكال    

 مواقف وخبرات يمكن أن     موتقدياهر،    المعلمين أن تتوافر لديهم عدد من المتطلبات للقيام بهذه المظ         
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التـي تتطلـب مـن       تسهم في تحسين درجات المرونة المرغوبة، وتهيئة المواقف الحياتية الصفية         
  .  آن إلى آخر تبعا لموقف بعد فهمه واستيعاب عناصرهالطالب تغير موقفه من 

  
 مجال األصالة مرتبة حسب األهمية، حيث جاء في مقدمتها تشجيع األفكار الفريدة  و تقـدير مـا                  
يظهره الطلبة من إبداعات وأفكار أصيلة ، ثم وضع اإلجابات األصيلة على الـسبورة ، ثـم دفـع              

  .  ثم توجيه الطلبة إلى البحث عن حلول متميزة للتمارين  ،لبة لطرح أفكار بعيدة عن التكرارالط
 يتقبل من الطالب أفكار الجديدة ويشجعها ويـرى          معلم التكنولوجيا  أن  إلى  ممكن أن تعزى النتائج   

  . ساعد الطالب على مهارة توليد أفكار جديدة،انه كلما مارس معهم ذلك
  

 غيـر مألوفـة للبيانـات واإلحـصاءات         تفسيراتفي حين كانت أقل المظاهر شيوعا هي إعطاء         
الهندسية، ثم توفير أمثلة غير شائعة للمفاهيم التكنولوجية، ثم طرح أفكار غيـر مكـررة               واألشكال  

 تحتاج من المعلـم زيـادة تـشجيع     مهارة األصالة تعزو الباحثة السبب في ذلك أن       .تتحدى التفكير 
ألوفة مما يساعد الطالب علـى ممارسـة        الطالب على توليد حلول وإنتاج أفكار وإبداعات غير م        

  .عمليات ذهنية متقدمة تستثير لديهم جهدا ذهنيا غير مألوف
     
فقرات مجال الحساسية للمشكالت مرتبة حسب األهمية، حيث جاء في مقـدمتها             )4.4( جدول   يبين

ود أكثـر  إبداء اإلعجاب عند توصل الطالب لحل إبداعي للمشكلة التكنولوجية ، ثم التركيز على وج   
من حل محتمل وصحيح للمشكلة التكنولوجية الواحدة ، ثم مساعدة الطلبة على صـياغة المـشكلة                
وحدودها ، ثم تشجيع الطلبة على صياغة المشكلة بأسلوبهم الخاص ، ثم مساعدة الطلبة على كيفية                

علـم  فـي    تعزو الباحثة السبب إلى تغيير الم.الفرضيات التي وضعوها لحل المشكلة    اختيار صحة   
  .أساليب تعليمه حيث يدربهم على ممارسة التفكير وتدريبهم على النظر للمشكلة وإيجاد حلول لها

هي عرض تجربة غير مكتملة والطلب من الطلبة        عند المعلمين   في حين كانت أقل المظاهر شيوعا       
 فـي    تشجيع النظر إلى المشكلة من زاوية غير مألوفة، ثم عرض الـدروس            ،البحث عن النواقص  

تعزو الباحثة السبب إلى أن هذه المهارة تحتـاج الـى   .صورة مواقف تكنولوجية تتحدى فكر الطلبة    
مقدرة عالية لرؤية الكثير من المشكالت في الموقف الواحد، ويعي الـنقص والقـصور، ويحـس                

  . بالمشكالت إحساسا مرهفا لنظرته للمشكلة من زاوية أخرى غير مألوفة
على أن ممارسة المعلم    ) 2006(، والعودة )2003(التي ذكرت سابقا الشهاب   وهذا يتفق مع الدرسات     

  . لمهارات التفكير اإلبداعي كانت مرتفعة
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  مناقشة الفرضيات 

  

  الفرضية األولى

   
 بـين  )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               :الفرضية األولى  

ظة بيـت لحـم     جيا للمرحلة األساسية في محاف    درجات إدراك معلمي التكنولو    تمتوسطا
  سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المحافظةوالخليل ل

.  
على الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللـة المحـسوب لهـذه             تم قبول الفرضية الصفرية بناء    

  ).α≥0.05(وهي اكبر من مستوى الداللة ) 0.26(الفرضية 
  

، وما يتعـرض لـه       بيت لحم والخليل   ج في تشابه المنها تيجة إلى   في هذه الن   السببوتعزو الباحثة   
  .علمون لدورات متشابه في هذه المحافظاتالم

  وبالرغم من عدم وجود فروق في الدرجة الكلية إلى أنه وجدت فروق في المجال المتعلق باألصالة
  م االبتكارية في حيث كانت الفروق لصالح محافظة بيت لحم والذين كان متوسط إدراكهم لسلوكياته

  .لمحافظة الخليل) 3.76(، مقابل )3.96( بمتوسط حسابي درجة هذا المجال أعلى 

  أن األصالة تعني الخروج عن المألوف والبعد عن التقليد والتكرار وتمتاز تعزو الباحثة السبب
 اكثر  م بحركة سياحية كبيرة تجعل من السهل احداث تغيير في تفكير السكان يكون             بيت لح  ة محافظ

  .تقبال للخروج عن المألوف
  

  بـين  )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة       : الفرضية الثانية 
ة في محافظة بيـت لحـم والخليـل         متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي      

  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير الجنسل

  
ول هذه الفرضية بعدم وجود فروق تعزى للجنس حيث مستوى الداللة المحسوب أشارت النتائج إلى قب

  ).α≥0.05(اكبر من مستوى الداللة قيمة هو ) 0.86( الفرضية لهذه
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 السبب إلى تشابه  عمل المعلمين   في هذه المديريات حيث يقومون بالسلوك نفـسه،                  تعزو الباحثة 
  .ها  في مجال عملهم ن يوظفوالتي ات والمعارف  لديهم نفس المهاروهذا مؤشر ايجابي على أن

   Gerjovich and Wright(1988)مع ما توصلت إليه كل من دراسةوهذه النتيجة تتفق 
Mohammed(1988)  Al-Ajame(1994),إلى عدم وجود فـروق تعـزى   )2001( خريشة ،

 ،  )2004(أبو ريا  وعلى األداة ككل في دراسة       )2005(في حين لم  تتفق مع دراسة البنعلي       .للجنس
 . ي وجود اثر لجنس المعلم على ممارسة  السلوك االبتكاري لصالح اإلناثف

  
 بـين ) α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ال : الفرضية الثالثة 

ة في محافظة بيـت لحـم والخليـل          معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي    كمتوسطات درجات إدرا  
  . االبتكارية تعزى لمتغير المؤهل العلميسلوكياتهمل
  
تم قبول الفرضية الصفرية بناء على الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللـة المحـسوب لهـذه                  

 مما يشير إلى صحة هـذه الفرضـية         )α≥0.05(هي اكبر من مستوى الداللة      و) 0.50  (الفرضية  
جيا للمرحلة األساسية في محافظـة       معلمي التكنولو  كمتوسطات درجات إدرا   يبعدم وجود فروق ف   

  .بيت لحم والخليل نحو سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 وتعزو الباحثة السبب إلى أن المعلمين سواء كانوا من حملـة الـدبلوم أو البكـالوريوس ليـسو                  

ـ               ة والتعلـيم   متخصصين في تدريس التكنولوجيا إذ أن هذا الكتاب تم وضعه من قبل وزارة التربي
  .بدون أن يكون هناك معلمين متخصصين في التكنولوجيا
، )2003(، والـشهاب  )2003(الرواشـدة " وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه كل من دراسـة            

 Mohammed)1988( و)2004(،وابو ريا)2001(، وخصاونة)1994(، وعوض)2001(وخريشة
     "Al-Ajame(1994), Gerjovic and Wright(1988)  إلى عدم وجود فروق نحو الـسلوك

 Gerjovich, and" في حين لـم تتفـق مـع دراسـة      . االبتكاري تعزى لمتغير المؤهل العلمي

Wright  "  وجود فروق في اتجاهات كل من المعلم والمعلمة نحو التفكير االبتكـاري              التي بينت 
    . ترجع الختالف الخبرة ولصالح الخبرة األقل

  
 متوسطات  بين)α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية الرابعة 

ـ         درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي      سلوكياتهم ة في محافظة بيت لحـم والخليـل ل
  .االبتكارية تعزى لمتغير التخصص
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 بين) α≥0.05(اللة   عند مستوى الد    داللة إحصائية  لقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات       
ـ        إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي     اتمتوسط سلوكياتهم ة في محافظة بيت لحم والخليل ل

االبتكارية تعزى لمتغير التخصص، حيث كانت الفروق لصالح تخصص العلوم اإلنسانية والـذين             
) 3.87(مقابـل   ،  )4.03(كان متوسط إدراكهم لسلوكياتهم االبتكارية أعلى شيء بمتوسط حـسابي           

  .للعلوم الطبيعية
نـا  يعطت فقـط    ي تعزو الباحثة السبب أن التفكير االبتكاري ال يقتصر فقط على العلوم الطبيعية فه            

ن في العلوم اإلنسانية    ونا المتخصص ي بينما يعط  ،شكل حقائق ونظريات  بمعلومات ومعارف علمية      
تخصص العلوم اإلنسانية له أهداف تربوية      أيضا  ،  مواقف فيها إبداع وابتكار تتصل بالحياة اليومية      

يريد تحقيقها في تنمية القدرات والمهارات والتفكير لدى طالبهـم وتـوفير األنـشطة والخبـرات                
  .      التعليمية أكثر من العلوم الطبيعية

وكذلك وجدت فروق في مجال الحساسية للمشكالت حيث كانت الفروق لصالح تخصص العلوم 
كان متوسط إدراكهم لسلوكياتهم االبتكارية في هذا المجال أعلى شيء بمتوسط اإلنسانية والذين 

  .للعلوم الطبيعية) 3.79(، مقابل )4.03(حسابي 
الطالـب إلـى الحاجـات    إلى وصول  ى أن تخصص العلوم اإلنسانية يسع إلى  السبب  الباحثة تعزو

ستطيع رؤية المشكالت في الموقف  في،بذلك يكون المبدع أكثر حساسية لبيئته، حقق ذاتهتاإلبداعية و
  .   من زاوية أخرى غير مألوفة لها إحساسا مرهفا لنظرتههاالواحد ويحس ب

  
 بـين ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة             : الفرضية الخامسة 

يـل  ة في محافظة بيـت لحـم والخل       متوسطات درجات إدراك معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسي      
  .سلوكياتهم االبتكارية تعزى لمتغير الخبرة في التدريسل
  

وهي اكبر  ) 0.352(لقد أظهرت النتائج قبول الفرضية الصفرية بناء على الدرجة الكلية للفرضية              
 أن المعلمين لديهم خبرة بالمواقف       إلى  في ذلك   النتيجة تعزو الباحثة ) α≥0.05(من مستوى الداللة    

على تنمية التفكير اإلبداعي، وان المعلمين تزداد خبرتهم نتيجة العديـد مـن             التعليمية التي تساعد    
 تبادل الخبرات فيما بينهم مما ينعكس ذلـك         علىالتي تساعد   الدورات التي تقوم بها مديرية التربية       

  .    على الطالب
 ،)2003(، والـشهاب  )2003(الرواشـدة " وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه كل من دراسـة            

ــشة ــوض)2001(وخريـ ــصاونة)1994(، وعـ ــا)2001(، وخـ ــو ريـ  ،)2004(،وابـ
إلى عدم Mohammed(1988))1988(     "Al-Ajame (1994), Gerjovic and Wright,و

  .وجود فروق نحو السلوك االبتكاري تعزى للخبرة في التدريس
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من المعلم التي بينت  وجود فروق في اتجاهات كل " )1994(عوض"في حين لم تتفق مع دراسة  
    . والمعلمة نحو التفكير االبتكاري ترجع  لصالح الخبرة األطول

  
  :التوصيات

  
  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية

   
 . عمل دراسات على أنماط التفكير األخرى -1

.                                                                                                                                                    ياعمل دراسات في تخصصات أخرى غير تلك المتعلقة بتعليم التكنولوج -2
  العمل على عقد دورات وندوات تدريبية أثناء الخدمة من اجل توضيح مفهـوم الـسلوك                       -3

  .االبتكاري
 التفكير االبتكاري والنتاجات االبتكارية على مستوى المدارس والمديريات والعمل                تشجيع  -4

 .على احتساب درجات مناسبة لألنشطة االبتكارية

الطالقـة، المرونـة، واألصـالة،      :  تضمين المناهج مهارات التفكير االبتكاري المختلفـة       - 5
 .والحساسية للمشكالت، وغيرها من أنواع التفكير األخرى
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  المراجع العربية : أوال

  

  المراجع األجنبية : ثانيا
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المراجع العربية
  

ة المرحلة االبتدائية فـي     دور المعلم في تنمية التفكير االبداعي لدى طلب       . )2004( .أبو ريا، سعيد  
  . ، جامعة اليرموك، فلسطين)غير منشورة( رسالة ماجستير. منطقة الجليل 

  
جـاه   العلمي والخبرة التدريسية علـى ات       اثر كل من الجنس والمؤهل     ).1994( .داألستاذ، محمو 

 .لدراسيالعلوم في المرحلة اإلعدادية بقطاع غزة نحو اإلبداع العلمي وعالقته بالتحصيل ا           
   .، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية)غير منشورة(رسالة ماجستير

  
رسـالة  . أساليب التربية المدرسية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري       ). 1986. (االلوسي، صائب 

    .89-71):15 (5،عددالخليج العربي
  

فـي تنميـة    تقييم طلبة الصف الحادي عشر العلمي لدور معلم الفيزياء          . )2000. (تحيفإخليل،  
  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين.التفكير االبتكاري لديهم

  
منشورات جامعة القدس المفتوحـة، القـدس،       . التفكير اإلبداعي . )2003. (جامعة القدس المفتوحة  

  .فلسطين
  جامعة القدس، فلسطين. المضامين التربوية لدراسات االبداع في فلسطين.)2004. (جبر،احمد

  
مركـز  ،  ) واإلبداعي لدى األطفال   دتنمية مهارات التفكير الناق   (تفكير مغاير . )2004(  .دعاء جبر،

  .القطان للبحث والتطوير التربوي، فلسطين
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إعداد برنامج لتنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانويـة فـي            ). 2004.(جوارنة، محمد 
   .، جامعة اليرموك، االردنرسالة ماجستير غير منشورة. مادة التاريخ

  
  

التعرف الى مستوى مساهمة معلمي التاريخ لمرحلة الثانوية فـي تنميـة            . )2001( .خريشة، علي 
مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى طلبتهم،ومعرفة اثر جنس المعلم، وخبرته، ومؤهله في        

 مركـز البحـوث    مجلـة . وتحديد العالقة بين أراء المعلمين حول مستوى مـساهمتهم        .ذلك
  ).19( جامعة قطر، العددالتربوية،
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  )1(ملحق رقم
  

  أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة

  
  الدرجة العلمية   المؤسسة   اسم المحكم 

  دكتوراة  جامعة القدس  عرمانابراهيم 
  دكتوراة  جامعة القدس  محسن عدس 
  دكتوراة  جامعة القدس  غسان سرحان
  دكتوراة  جامعة القدس  سهير صباح
  دكتوراة  جامعة القدس  زياد قباجة

  اةدكتور  جامعة الخليل  علم الدين الخطيب 
  دكتوراة  جامعة الخليل  كامل كتلو

  دكتوراة   جامعة القدس المفتوحة  معتصم مصلح
  دكتوراة  جامعة بير زيت  احمد جنازرة

  دكتوراة  جامعة بير زيت   عبداهللا بشارات 
  ماجستير  جامعة بيت لحم  هيام عالوي
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  )2(الملحق رقم 
  

  ا������
  

  ـ:ة/ة الفاضل/حضرة المعلم
 

 تي الخليـل   محـافظ   معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية في     دراك ا "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان     
،  وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير فـي أسـاليب            "سلوكياتهم االبتكارية لبيت لحم   و

  .التدريس من جامعة القدس
يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عـن جميـع فقـرات                

تي تراها مناسبة، علما بـان  أمام كل فقرة وتحت درجة الحكم ال ) X(االستبانة، وذلك بوضع إشارة     
  .جميع إجاباتك ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثة وسوف تستعمل لغايات البحث العلمي فقط

  
  وشكرا لكم لحسن تعاونكم

  
  ليندا عمرو: الباحثة 

  
    

  :الجزء األول
  في المكان الذي ينطبق على حالتك ) × ( الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 

  □    الخليل     □    بيت لحم                   :ظةالمحاف
  □        أنثى    □                        ذكر    :الجنس  

  □     أعلى من بكالوريوس   □    بكالوريوس   □دبلوم     :                المؤهل العلمي
  □      علوم إنسانية □               علوم طبيعية   :التخصص

  □ سنوات  10          أكثر من □ سنوات  10 – 5  □ سنوات5أقل من  :  رة في التدريسالخب
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  في الخانة التي تناسبك ) X(الرجاء وضع اشارة : الجزء الثاني 
  الطالقة: المجال األول  
  

  الدرجة 
كبيرة   السلوكيات  الرقم

  جدا
   قليلة  متوسطة  كبيرة

 قليلة 
  جدا

            .األفكار المتعلقة بالدرسستدعي العديد من أ  1
            .ميز بين مدى مناسبة األفكار للدرسأ  2
            . المفاهيم الرئيسة في الدرسلبةطالستخلص مع أ  3
 المفاهيم الرئيسة إلى مفاهيم لبةطالحلل مع أ  4

  .فرعية
          

            .تكنولوجي من المترادفات للمفهوم القدم عدداًأ  5

ماذا ؟كيف ( الطالقة مثل طرح أسئلة تتطلب أ  6
  )أصبح ؟ما الذي أدى إلى ؟

          

طرح العديد من األسئلة التباعدية مثل ماذا أ  7
  يحدث لو؟

          

            .تعامل مع إجابات الطلبة بطريقة ديمقراطيةأ  8

بتعد عن إصدار أحكام سريعة على إجابات أ  9
  .لبةطال

          

محددة  نهايات ا بمواقف ليس لهلبةطالواجه أ  10
  . تزيد من حب االستطالع لديهم

          

وفر مواقف  تستدعي إنتاج اكبر قدر ممكن من أ  11
  . والمفاهيم واألشكال

          

قارن (  متنوعة لتقويم الطالقة مثل ستخدم صيغاًأ  12
  ).، بين كيف، وضح العالقة

          

            .أستمع باهتمام إلى أفكار متعددة من الطلبة  13
بة على تقديم عدد كبير من اإلضافات       أشجع الطل   14

  .لفكرة ما
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   المرونة: المجال الثاني   
  

  الدرجة
  
  الرقم

  السلوكيات
   قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا

 قليلة 
  جدا

            . ي الجديدتكنولوج المعطي أمثلة متنوعة للمفهوأ  1
            . وفر مواقف تتطلب الربط بين أكثر من مفهومأ  2
            .نوع في أساليب تدريس المفاهيم الجديدةأ  3
            .انتقل من فكرة إلى أخرى بسالسة  4
            .متعددةطبق المفاهيم والحقائق في مواقف أ  5
            .  إلى تطوير الحلول واختصارها الطلبةوجهأ  6
            .ستطيع التنويع في األفكارأ  7
            .لوجيةشكالت التكنو عند حل المئيراآتجنب فرض أ  8

عطي كل طالب فرصة للتعبير عن ذاته من خالل أ  9
  . الحلول التي يقدمها

          

تبادل األفكار مع الطلبة حول الموضوعات أ  10
  .التكنولوجية

          

ستخدم الوسائط التعليمية المناسبة بفاعلية عند أ  11
  .  التكنولوجياتدريس

          

 لدى الطلبة ستخدم صيغا متنوعة لتقويم المرونةأ  12
  ، ما الذي أدى الى؟    ى كيف تعالج، دلل عل،مثل

          

            .أفسر المفاهيم التكنولوجية للطلبة بأكثر من طريقة  13
أستخدم مصادر تعلـم مختلفـة لـشرح المفـاهيم            14

  .التكنولوجية المعقدة
          

            .أقوم بتغير نمط الحصة بين الحين واآلخر  15
            .كافية للتخلص من المواقف المحرجةلدي اللباقة ال  16
            .تختلف استجاباتي تبعا للفروق الفردية بين الطلبة  17
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  األصالة: المجال الثالث  
  

    الدرجة
  الرقم

  السلوكيات
  قليلة جدا  قليلة   متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا

عرض األفكار والمفاهيم في صورة تتطلب حلوال جديدة أ  1
  .كار ومفاهيم جديدةاو استنتاج أف

          

عرض األفكار والمفاهيم في صورة يمكن من خاللها أ  2
  . عقد المقارنات

          

  الكتشاف حقائق ومفاهيم وتعميمات وقوانينلبةناقش الطأ  3
  .في مجال التكنولوجيا

          

            .  إلى البحث عن حلول متميزة  للتمارينلبةوجه الطأ  4
فة للبيانات واإلحصاءات أعطي تفسيرات غير مألو  5

  .واألشكال الهندسية
          

            .  تطبيقات جديدة لفكرة أصيلةف على اكتشاطلبةشجع الأ  6
            . وأفكار أصيلةتعاا من ابدبةقدر ما يظهره الطلأ  7
ستخدم صيغا متنوعة لتقويم األصالة لدى الطلبة مثل أ  8

  .     إقترح ، إستنبط ، برهن، صمم، إستخلص
          

            .أشجع األفكار الفريدة  9
            .أدفع الطلبة لطرح أفكار بعيدة عن التكرار  10
            .اتقبل غير المألوف من األفكار  11
            .أطرح أفكارا غير مكررة تتحدى التفكير  12
            .أقوم باستخالص األفكار غير المكررة  13
            .يةتكنولوجوفر أمثلة غير شائعة للمفاهيم الأ  14
            .أضع اإلجابات األصيلة على السبورة  15
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  الحساسية للمشكالت: المجال الرابع 

  

  الدرجة 
  السلوكيات  الرقم

  قليلة   متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا
قليلة  

  جدا
ية تكنولوج في صورة مواقف يعرض دروسأ  1

  .تتحدى فكر الطلبة
          

ت أثناء دروس ستثير لدى الطلبة اإلحساس بالمشكالأ  2
  .تكنولوجياال

          

            . على التعرف على المشكلة  وحدودهالبةساعد الطأ  3
             على صياغة المشكلة بأسلوبهم الخاصبةشجع الطلأ  4
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