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 داءإه

 
  . والى أسرانا البواسل  إلى شهدائنا األبرار

   . اهعمر في اهللا ،أمد ميأ إلى والبر الدفء نبع إلى
   الذي اسأل اهللا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته  إلى أبي

  .الصعب ومشواري ل،يالطو دربي قةيرف زوجتي إلى
   .أخواتي و أخواني والوفاء والصدق العطاء و المحبة جسر إلى
   .  الرحمن وعبد ومحمد مؤمن بنائيأ وفؤادي كبدي، فلذات الصباح، إشراقة إلى
  .عشتها التي واأليام اللحظات أجمل وأصواتهم صورهم تسكن الذين أصدقائي إلى
  . زمالئي في العمل الذين ساندوني بدعمهم المعنوي إلى
   .العلم ةيرا حملتم من اي معلمي كميإل

 العلمي بحثي ثمرات أولى أهدي جميعاً إليكم
  
  
  
  
  

  لباحث   ا                                                                               
العماد جم  
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  قرارإ

  
 أبحاثي نتيجة وأنها ، الماجستير درجة لنيل القدس لجامعة قدمت أنها الرسالة هذه مقدم أنا أقر

 أي لنيل يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه ورد،أن حيثما إليه اإلشارة تم ما باستثناء الخاصة
                           .معهد أو جامعة ألي عليا درجة

  
  
  

  
  ....................: وقيعالت
  

  . جمال عبد حسين عماد : االسم
  

  ..........\.....\ : .....التاريخ
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 وتقدير شكر
 

 توفيقه على شأنه جل أشكره يعلم، لم ما اإلنسان موعلّ ،ىفسو وخلق ،فهدى قدر الذي هللا الحمد
 بخالص أتقدم تجاهه،كما ولالجهد المبذ قدر على وإنجازه البحث هذا أعماق في للخوض وعونه
 إلى وقف الذي زيدان عفيف:ر الفاضل الدكتو الرسالة هذه على المشرف الفاضل أستاذي إلى الشكر
 .وأفكاره وعلمه وقته من الكثير ومنحني جانبي

 
 وأيضا المفتوحة القدس جامعة في أساتذتي  إلىوالتقدير الشكر خالص أقدم أن إال يسعني ال كما
 لتفضلهمازياد محمد قباجة / رالدكتو و ،عبد الغني الصيفي/الدكتور إلى الجزيل بالشكرم أتقد

 .الدراسة هذه بمناقشة
  

 .دراستي في مهإسهام على بالقسم التدريس هيئة أعضاء جميعلبالشكر  أيضا وأتقدم
   والى ،نجاز هذا البحثمن أجل إعباء معي من أ هتحملت لما زوجتي  إلىبالشكر وأتوجه

 لحظة وآزروني شجعوني الذين خواتيأو خوانيإ إلى و المعنوي بدعمهم ساندوني لذينا صدقائيأ
 .نصحهم إلي أسدوا حبهم، منحوني بعواطفهم، أحاطوني بلحظة،

 
 ،،، الجميع يوفق أن أسأل واهللا واعتزازي شكري أقدم جميعا إليهم

  
  
  
  
  
  

  لباحث                         ا                                                          
ال عماد جم  

  
  

  

  



  ج 
 

 الملخص
  

 جنين محافظتي للمرحلة األساسية في العلوم معلمي اعتقادات إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
العلمي الجنس والمؤهل كل من المحافظة و معرفة دور إلىإضافة  ،اإلبداع وطولكرم حول

   .اإلبداعالعلوم حول  علميم والتخصص وسنوات الخبرة في اعتقادات
  

، حيث تكون مجتمع الدراسة من  جنين وطولكرمتيفي مدارس محافظتم تطبيق هذه الدراسة 

 للمرحلة علوماً ومعلمةً معلم )186 (منمكونة فكانت  الدراسة عينةأما  ،ومعلمةً معلماً) 586(

 بطريقة اختيارهم تم  معلمةً)(106 و معلماً(80) منهم ،وطولكرم جنين محافظتي في األساسية

   .مجتمع الدراسة من%) 32 (نسبته ما ةالعين شكلت وقد ، العشوائيةالطبقية العينة

  

 معلمي اعتقادات  درجةدرجة  إلىإلى  التعرفالتعرف  أجلأجل  منمن فقرة) (41وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من 

  .بالطرق المناسبةوذلك بعد التأكد من صدقها وثباتها و. العلوم

  
،  والنسب المئوية،أساليب إحصائية تمثلت باستخراج المتوسطات الحسابيةاستخدم الباحث و

 one way واختبار تحليل التباين األحادي،T‐test" ت" واستخدام اختبار ،واالنحرافات المعيارية 

ANOVA كانت  ، وبعد معالجة البيانات أظهرت الدراسة أن درجة اعتقاد المعلمين حول اإلبداع

مع عدم وجود  درجات،) 5(من مقياس حده األقصى ) 3.59(المتوسط الحسابي حيث كان كبيرة، 

 ، المحافظة والجنس والمؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرةفروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير 

والطلبة حول  األسرة معتقدات إلى للتعرف اتدراس بإجراءأوصى الباحث وفي ضوء هذه النتائج 

 وإجراء دراسات مشابهة لهذه عالقة بين اإلبداع وكل من التحصيل والذكاءاإلبداع وأخرى لفحص ال

 . الدراسة يتم فيها استخدام أدوات أخرى
 
 
 
 



  د 
 

 
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate beliefs about creativity according to 

science teachers who teach science in the basic schools in Tulkarm & Jenin 

districts. In addition to recognizing the roles of the district, gender,scientific 

qualification, specialist and years of experience in affecting their beliefs about 

creativity  

The population of the study was consisted of (586) teachers. While The sample of 

the study consisted of (186) teachers of science basic schools in Tulkarm& Jenin 

district, they were (80) males and(106) females the sample was chosen as a 

Randomly Stratified Sample and was (30%) of the population.  

 

The researcher used a questionnaire consisted of (41) items to explore the degree of 

the teachers ' beliefs about creativity. After examining it's validity . 

 

The researcher used the descriptive and qualitative statistics to analyze the data such 

as the mean, standard deviation, T-test, one way ANOVA, Cronbach Alpha . 

 

After analyzing data the results indicated that the degree of science teachers' beliefs 

was very high. The Average was (3.59) from a  scale with the a maximum (5) 

degrees. And there was no significant differences due to gender, subject 

specialization and years of experience in general. 

In light of these result the researcher recommended  conducting studies to recognize 

family and  students' beliefs about creativity and also to examine the relationship 

between creativity and academic achievement & cleverness. He also recommended 

conducting studies  similar to this study using different tools.  
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   األولالفصل 

______________________________________________________  

   :وأهميتها الدراسة شكلةم

  

  المقدمة 1.1

  

 سنوات أخطر في الطفل مع لتعاملها السلم التعليمي، في حساسة مكانة األساسي التعليم مرحلة تحتل

 المعارف من كبيراً قدراً خاللها ويكتسب شخصيته، فيها مالمح تتشكل مرحلة يهف ،عمره

 القاعدة هذه المرحلة تشكل وبهذا ستقبال،م سلوكه جوانب في تؤثر التي واالتجاهات والمهارات

 .)1999والرشيد، الصاوي( الالحقة للمراحل التعليمية األساسية والركيزة المنظم للتعليم الرئيسة

 

 ومحركها التعليمية العملية عصب يشكل التعليمية، المراحل جميع في المعلم، أن فيه شك ال ومما

 ترجمة على والقادر طاقاتهم، كوامن وتحريك ةالطلب مواهب صقل على القادر وهو األساس،

  . 2001)،اهللا نصر( العملي الواقع إلى التنظير حيز من بها والنزول التعليمية األهداف

 

وحتى  الطفل حياة من الصعبة المرحلة ذهه في المعلمين وكوسل بأداء االرتقاء ةالضرور من لذلك 

لفة من الضرورة فهم المعتقدات التي يتبناها حول  المعلم المختتوسلوكيا أداءنستطيع فهم وتفسير 

  .المفاهيم العلمية

  

 في تؤثر الذاتية تقداتعالم أن حيث ،وسلوكه اإلنسان مدركات توجيه في هام بدور المعتقدات تقومو

 بأبنية ترتبط التي) السكيما( ةوالعقلي المعرفية النماذج تشكيل على تعمل والمعرفة والمعتقدات ،األداء

  .  )Lazim &Wan،2004( الرتبة عالية يةمعرف
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 التقدم بركب اللحاق الدول جميع وتحاول ،الحياة مجاالت شتى في هائلة انجازات يشهد اليوم والعالم

 العواملو البشري العقل نشاطات دراسة خالل من يأتي ذلك وكل ،بذلك الكفيلة السبل على الوقوفو

 البشري العقل قدرة وزيادة المعوقات هذه من للحد لةمحاو في .الذهنية النشاطات هذه تعيق التي

    .التفكير على

   

 ،الناقد والتفكير ،تنظيمية و ،تحليلية مهارات أنها على تصنيفها يمكن أساسية مهارات عدة وللتفكير

 حيث ،الدول من العديد باهتمامات اإلبداع موضوع حظيو .)1998 ،سرورال (واإلدراك ،واإلبداع

 " :القول إلى الباحثين بعض دفع ما هذا لعل و ،معوقاته من والحد لدعمه وإقليمية وطنية سياسات تبنت

 من مجتمع ألي بالنسبة موت أو حياة مسألة اإلبداعية الطاقات لنمو المناسبة الفرص إعطاء إن

 أمرا يحدث الذي السلوك هو الباحثين جمهرة يرى فيما واإلبداع .)1997 ،الغفار عبد (المجتمعات

 أمرا ينشي الذي السلوك انه بإيجاز أي ،مثال غير على يأتي بحيث قبل من موجودا يكن لم غريبا

 .  )2003 ،حنورة (واالقتصاد والمالئمة الجدة بخصائص يتمتع نظير له ليس

 

 ،الطالب لدى اإلبداعية الشخصية تطوير في وتأثيره المعلم دور على الباحثين من الكثير أكد وقد 

 والتغلب ،وقدراته بنفسه وثقته ،اجلها من يعمل التي باألهداف إيمانه على الطالب المعلم يساعد حيث

 . )2002 ،السرور (الفشل على

 

 المعرفي نموال أن كما التدريس استراتيجيات وتطوير المعلمين كفاءة تطوير إلى حاجة وهناك 

 اعدةلمس للمدرسة واضح تأثير اكهن و التعليم في لإلبداع واٍع فهم إلى يحتاج نعيشه الذيالمطرد 

 يحتاج إبداعاتهم تطوير على الطالب مساعدة من المدرس يتمكن وحتى ،اإلبداع تحقيق في التالميذ

 المبدعين الطالب تحديد من ليتمكن اإلبداعي السلوك فهم وأيضا لإلبداع الحقيقي المعنى فهم إلى

  .الطالب هؤالء لدى اإلبداع تنمية في بدوره يقوم حتى
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 الباحثين من عدد قبل من كبير باهتمام السلوكية والخصائص الشخصية السمات استثارت ولقد 

 وترسخت أدلة وجدت فقد الحاضر أو الماضي في سواء النفس علم ميادين مختلف من والعلماء

 ،واالنفعالية المعرفية خصائصهم في غيرهم عن يختلفون المبدعين األشخاص أن إلى تشير اتقناع

 العامة ائصالخص من مجموعة في يشتركون فإنهم فيها أبدعوا التي المجاالت عن النظر ضوبغ

 وال ملحوظا تطورا اإلبداع دراسات شهدت الثانية العالمية ربالح ومنذ ،غيرهم عن تميزهم التي

 الدراسات وتوصلت ،للمبدعين النفسية والسمات اإلبداعية للعمليات النفسي القياس مجال في سيما

 . )2002 ،جروان (للمبدعين المشتركة الخصائص من متعددة قوائم ىإل

  

 تقدم في اإلبداعية األعمال دور تأكد أن بعد المبدعين اكتشاف إلى بالحاجة الشعور تزايد ولقد

 أن الدالئل أوضحت أن وبعد اإلنسان لمصلحة العلوم من اإلفادة أساليب وتقدم اإلنسانية المعرفة

 إنما اإلبداع على القدرة تنمية محاولة وفي المبدعين األفراد اكتشاف في جهدا يبذل الذي المجتمع

 فان ضئيال فائقة قدرات يثبتون الذين المبدعين عدد كان وإذا ،ممتازا حضاريا موقفا ويتخذ يتقدم

 تؤدي وقد هذا ،وآخر بلد بين حاسمة فروقا يحققوا أن يمكنهم الفائقة القدرة ذوي من أربعة أو ثالثة

 ثورة إحداث على تساعد التي العمليات إحدى تطوير أو المبادئ بعض اكتشاف إلى العلماء جهود

 كلفوا التي بأعمالهم الفنيين أو المهندسين من آخرون مئات تقوم حين ،فنية أو هندسية أو صناعية

  .)1977 ،السيد (روتينية بطريقة بها القيام
 

 اعتقادات تتناول سوف الحالية الدراسة فإن وضوعالم هذا وأهمية بضرورة الباحث نم وشعورا

 األفكار هي لمعتقداتوا ،اإلبداع وطولكرم حول جنين محافظتي فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي

 في كبير تأثير لمعتقداتا ولهذه .السابقة خبراتهم من تكونت والتي التي يتم تبنيها واالفتراضات

 هذه تكون أن بالضرورة وليس ،اآلخرين مع تعاملنا ريقةط في التأثير على تعمل فقد حياتنا

 نعالصادر  للسلوك الخاطئ التفسير خالل من .سلبية أثار ولها خاطئة تكون فقد صحيحة المعتقدات
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 يقوم التي التفكير ومهارات النشاطات مع المدرس تعاطي طريقةب المعتقدات هذه تتعلق وقد ،التالميذ

     .التالميذ بها

 

  :الدراسة كلةمش 2.1 

  

 اعتقاداتو على ركزت التي اثاألبح قلة الحظ فقد السابقة، الدراسات على باحثال طالعإ خالل من

 المفاهيم مع اإلبداع حول المعلمين اعتقادات تطابق ومدى ،وماهيته اإلبداعي التفكير حول المعلمين

 التفكير مهاراتل البالغة ألهميةل نظراو .اإلبداع ونالمعلم يرى وكيف ،اإلبداعية للعملية الحقيقية

 على الوقوف أهمية الباحث ىير المهارات هذه نمو من تحد التي العوامل على والوقوف الطلبة لدى

 في الحالية الدراسة مشكلة وتتركز ،فيه المؤثرة العواملو اإلبداعي التفكير حول المعلمين تصورات

 الن اإلبداع وطولكرم حول جنين محافظتي فية للمرحلة األساسي العلوم معلمي اعتقادات عن الكشف

 التالميذ مع التعامل عند التدريسي الموقف في تنعكس خاطئة أم صحيحة كانت سواء المعتقدات هذه

 .مستقبلي أثر لها ويكون اإلبداع تعيق أو تشجع بحيث

  

 جنين محافظتي فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي اعتقادات معرفة إلى الدراسة سعت فقد وتحديدا

   .اإلبداع حول وطولكرم

  

 :الدراسة أهداف 3.1

  -:إلى الدراسة هذه تهدف

 وطـولكرم حـول    جنـين  محافظتي فيللمرحلة األساسية    العلوم معلمي اعتقادات على التعرف - 

 . اإلبداع
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 محـافظتي  فيللمرحلة األساسية    العلوم معلمي اعتقاداتفي   التعرف إلى دور بعض المتغيرات     - 

  . اإلبداع وطولكرم حول ينجن

 

  :الدراسة أسئلة 4.1  

  

 :التالية األسئلة عن اإلجابة الدراسة تحاول

 وطولكرم حول جنين محافظتي فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي اعتقادات ما :األول السؤال

 ؟اإلبداع

  

وطولكرم  جنين يمحافظت فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي اعتقادات تختلف هل: الثاني السؤال

 في والخبرة التخصص، العلمي، المؤهل الجنس، المحافظة، (متغيرات باختالف اإلبداع حول

  ؟)التدريس
 

  :الدراسة فرضيات 5.1 

  

 الداللة مستوى عند االختباره صفرية فرضيات إلى تحويله تم الثاني الدراسة سؤال عن لإلجابة

 :يلي كما) α =0.05 (اإلحصائية
 

 α( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: ولىاأل الفرضية   بين )0.05=

 اإلبداع وطولكرم حول جنين محافظتي فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي اعتقادات متوسطات

   .المحافظة لمتغير تعزى

 



 6

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

 لمتغير تعزى اإلبداع وطولكرم حول جنين محافظتي للمرحلة األساسية في العلوم معلمي اعتقادات

 . الجنس

 

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

 لمتغير تعزى اإلبداع حولوطولكرم  جنين محافظتي فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي اعتقادات

 . العلمي المؤهل

 

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

 حـول اإلبـداع   وطولكرم   جنين محافظتي فيللمرحلة األساسية    العلوم معلمي اعتقادات متوسطات

 . التخصص المتغير لمتغير تعزى

  

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

 حـول اإلبـداع   وطولكرم   جنين محافظتي فيللمرحلة األساسية    العلوم معلمي اعتقادات متوسطات

  .التدريس في الخبرة لمتغير تعزى

  

 :الدراسة أهمية 6.1

 

  ‐:أنها في الدراسة هذه أهمية تكمن

  

 . اإلبداعي التفكير حول الخاطئة االعتقادات تصحيح في مينالمعل تفيد قد:  عمليةأهمية -1

 أننا وخاصة األهمية غايةفي  موضوعاً ستتناول أنها في الدراسة أهمية وتكمن : نظريةأهمية-2

   .واإلبداع المعرفي التفجر مرحلة نعيش



 7

العتقادات حول جانب مهم وهو ا على ط الضوءيتسلب  الباحثينأمام األفاققد تفتح :  بحثية أهمية -3

 دراسات في منه االستفادة يمكن اإلبداع حول للمعتقدات استبانة الدراسة هذه توفركما  اإلبداع
   .  أخرى

  

  :الدراسة حدود 7.1 

  

  :يه المحددات من مجموعة على الدراسة هذه اقتصرت 

  

 . لكرموطو جنين محافظتي األساسية في  للمرحلةالعلوم ومعلمات معلمي: البشري المحدد ـ 1

 . )2010/2011(الدراسي العام من الثاني الفصل: الزماني المحدد ـ 2

  . الدراسة في الواردة والمصطلحات المفاهيم: المفاهيمي المحدد ـ 3

  .وطولكرم جنين محافظتي: المحدد المكاني 4‐
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 :الدراسة مصطلحات 8.1

 

تقاس بالدرجة الكلية التي يحصل      بانها تلك    يعرفها الباحث تعريفا اجرائيا   :  حول االبداع    االعتقادات

  .االستبانة المستخدمة في الدراسةعليها المعلم في 
 

ه؛                   هي الحكم الذي اليقبل الشك فيه لدى معتقـده،         :االعتقاد ًا ب ه جازم ه قلب ساُن علي د اإلن ا عق وهـي  وتعنى م

  )http://ar.wikipedia.org( .مجموعة االفكار والمبادئ التي يؤمن الفرد بصحتها

 

 ،جديد إنتاج تحقيق إلي تقود التي والموضوعية ،الذاتية العوامل لمجموعة المتكاملة الوحدة هو: اإلبداع

 . )1990 قطامي،( الجماعة أو الفرد قبل من قيمة ذي وأصيل

  

العاشـر   الـصف  إلـى  األول الـصف  من أي العام التعليم مراحل إحدى يه: األساسية المرحلة

  .سنة)  (6-16بين ما فيها الطلبة أعمار وتتراوح

  

 األول الصف من األساسية المرحلة لطلبة العلوم مادة بتدريس يقوم الذي الشخص هو: العلـوم  معلم

 . تخصصه عن النظر بغض العاشر إلى

  

   .الغربية الضفة شمال عانتق اللتان الفلسطينية المحافظات من هما: وطولكرم جنين محافظتا

  

  

  



  

  

  

 الثانــي الفصــل

  

    النظري اإلطار 1.2

  

 السابقة الدراسات 2.2
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  الفصل الثاني 

 ____________________________________________________ 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  النظري اإلطار1.2 

  

 اإلبداع تعريف1.1.2 

 

m     f  ed   c  b   a  `  _  ~    }  |   {            z  y  x  ")9(آيةقال تعالى في سورة االحقاف 

  q  p  o     n   m  l  k  j  i  h  gl، )ل م ما كنت أي. ))9 (آية ،سورة االحقافن أو

  . رسل قبلي رسل كثيرأسل قد أر

  

 يسبقه لم أي األمر هذا في بدع وفالن وبدأه أنشأه :وابتدعه بدعاً يبدعه الشيء بدع: لغة إلبداعوا

  . ):1993604 ،منظور ابن( مثال غير على اخترعته :الشيء وأبدعت ،فيه أحد

  

حتار العلماء في تفسيره، الذي جعلهم يحددون عدة اه كمثل العديد من المواضيع التي اإلبداع مثل

 في  تمحورتالتعريفات هذه نأ وجد كما ،المختلفة تعريفاتال من العديد ك وهنا،لهتعريفات 

 :أبعاد أربعة حول معظمها

 

 .اإلبداع فيه يقع الذي االجتماعي المناخ محورها تعريفات -1
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 علماء ويتبناها ،والمعرفية والتطورية الشخصية بخصائصه لمبدعا اإلنسان محورها عريفاتت -2

المحاوالت التي يبديها الفرد : " بأنه اإلبداع عرف يالذ سمبسون االتجاه هذا ويمثل الشخصية نفس

ونادى باالهتمام " في قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكير وإتباع نمط جديد في التفكير 

والبحث عن األفراد المبدعين الذين يحثون ويكتشفون ويركبون ويؤلفون، كما اعتبر حب االستطالع 

  .)1987 ،زيتون ;1981،خير اهللا(هوم اإلبداع سية في مناقشة مفواالكتشاف والخيال مفاهيم أسا
 

 التفكير وأنماط المشكالت بحل وارتباطها ومراحلها اإلبداعية العملية محورها تعريفات  -3

  .تورانس تعريف مثل المعرفيون النفس علماء التعريفات هذه ويتبنى ،المعلومات ومعالجة

 وعدم والثغرات الضعف بموطن والوعي ،للمشكالت تحسس عملية نهأ اإلبداع تورانس وعرف

 واختبار جديدة، فرضيات وصياغة ،والتنبؤ ،حلول عن والبحث ،المعلومات في والنقص ،االنسجام

 باستخدام جديدة ارتباطات أو حلول إلى التوصل جلأ من تعديلها أو صياغتها وإعادة الفرضيات

 . )Torrance، 1993  (المتوفرة المعطيات

 

 أو ما لمشكلة كحل جديد؛ شيء إيجاد على القدرة :أنه على هفتعرف الجديدة البريطانية الموسوعة أما

  ).2002 جروان، (جديد أسلوب أو فني أثر أو جديدة أداة

  

 .والمالئمة الطالقة أساس على عليها والحكم اإلبداعية النواتج محورها تعريفات -4

 

 مع التفكير في التقليدية والطرق الروتيني التجنب على الفرد قدرة هو اإلبداع أن برس إيلين ترى 

 )2001،اهللا عبد (وتحقيقه تنفيذه يمكن شائع غير وجديد أصيل إنتاج

 واألصالة والمرونة الطالقة تضم إستعدادية سماتانه Guilford،1980) ( اإلبداع جيلفورد عرفو

  .واإلسهاب بالتفصيالت حلها أيضاًو المشكلة تعريف عادةوإ للمشكالت والحساسية التفكير في
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 تعريفات متنوعة  - 5

 

 النواتج لإلنسان وأكثر المعرفي النشاط مستويات أرقى هو اإلبداع أن )1993 (حطب أبو فيرى

  .الواحدة للمشكلة متعددة حلول إنتاج يتم خالله ومن أهمية التربوية
  

 التي لألفكار وإنتاجا التفكير، رونة فيوم بالمشكالت، إحساسا أكثر الفرد تجعل وجود البيئة المناسبة

 .خبرات أقرانه أو الشخصية بخبراته مقارنة واألصالة، بالغزارة، تتميز

 

 2.1.2اإلبداعي للتفكير العامة ناتالمكو  

 

 : هيأربعةمكونات يتكون من  )2004( جادو وأبو) 2007( جادو ونوفل أبو حسب اإلبداع

 

   ةاإلبداعي العملية :األول المكون

 

  ممامراحل وفق تتم عملية عن ارة عبا هيوإنم معين  في وقتيقع حدث عن عبارة ليس اإلبداع إن

 :همهاأ العملية  سيرفي همتسربما  التي العناصر مختلف بين عالقة حيوية وجود إلى يشير

 

  .به الخاصة اإلبداعية قدراته مع يتناسب والذي له المالئم الوسط في الشخص وجود •

 .عليه والسيطرة الوسط بهذا التحكم على قادرا لشخصا يكون نأ •

 .جدا وهام حيوي أمر وهو والمجازفة التجريب حرية يملك نأ •

  

  اإلبداعي اإلنتاج:الثاني المكون

 أو علميا كان سواء اإلبداعي اإلنتاج أن يرى الذي ماكينون الباحث االتجاه هذا ممثلي ابرز منو

 وإمكانية مةءوالمال الجدة هي أساسية متطلبات بثالثة إيفائه حيث من عليه الحكم يمكن أدبيا أو فنيا

  . التطوير
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  المبدعين لألفراد الشخصية السمات :الثالث المكون

 

 المبدعين شخاصاأل على تعرفلا يمكن بأنه ويرون النفس علماء ماهتما محور االتجاه هذا ويمثل

ة المعرفي الخصائص المبدع صالشخ وصف ويتناول ،الشخصية متغيراتال دراسة طريق عن

  .التطورية والخصائص الشخصيةو

  

 إن ، المبدعاإلنسان خصائص على التعرف من البد خاص بشكل اإلبداعية العملية تحسين يتم كي

 راتوالخب واألساليب الحقائق معرفة تختزن التي المعرفية الذاكرة هي اإلبداعية العمليات كل قواعد

  .التعلم عمليات خالل من باستمرار وتعدل حدثت التي والذكريات السابقة

  

  الخارجي المحيط أو البيئة خصائص :الرابع المكون

  

 االتجاه هذا أصحاب ويؤكد المتنوعة العقلية العمليات ممارسة إلى الفرد تدفع بمثيراتها الغنية البيئة

 باإلبداع جديرا صبحي الفرد وان وثقافي حضاري محتوى ذات اجتماعية ظاهرة اإلبداعي التفكير أن

 اإلبداعية العملية إلى النظر يمكن وبذلك و العادية المعايير حدود المجتمع على تأثيره تجاوز إذا

 .اآلخرين األفراد على واضحا تأثيرا المبدع الفرد فيها يمارس التي القيادة أشكال من شكل أنها على

  

 ظاهرة اجتماعية وان تقبل اإلبداع أنتجاه  هذا االأصحابويمثل هذا االتجاه علماء االجتماع ويرى 

 في سجل الحضارة وإبرازه العمل ا لتفريد هذأساسي عمل شرط وأهميةالمجتمع واعترافه بقيمة 

 .  )2002 ،جروان (اإلنسانية

 

 سئلحيث  ،والمستقبل الحياة في حاسمة لحظه هي الخاصة وميوله لبيئته الشخص معرفة إن

 : فأجاب للموسيقى اتجاهه سبب عن ةمر ذات بيرنشتاين ليوناردو
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 في موضوعا ضخما بيانو ألجد ،منزلي في السفلي ابقطال إلى نزلت ،صغيرا طفال كنت عندما

 من يعود أن إلى به يحتفظوا أن أهلي من طلب وقد ،العائلة أصدقاء ألحد البيانو هذا كان ،الرواق

 ،موسيقية اهتمامات أي ألهلي يكن لمو ،قرب عن بيانو فيها أرى لي مرة أول هذه وكانت ،سفره

. مليا إليه نظرت أن وبعد ،غطاءه وفتحت ،منه فاقتربت ،في الطفل فضول البيانو هذا أثار وقد

 في األصابع هذه تصدره الذي الصوت باهتزازات اشعر بي فإذا ،أصابعه على اضغط صرت

 أنني أدركت ولكني ،سببها ما وقتها ادر لم ،باإلثارة الشعور من عارمة موجة فاجتاحني ،داخلي

 صحيح والعكس اآللة هذه تصدرها التي األصوات هذه مع وقت من استطعت ما امضي أن أريد

 .)2003 ،روبنسون( له المالئم الوسط يجد لم إذا يكبت أن يمكن اإلبداع أن أي أيضا

  

 نهمأ بيد ننابي يعيشون فهم غيرهم، في توجد ال تميزهم وخصائص سمات لهم المبدعين أن نالحظ

 غني وسط إلى بحاجة وهم ،مختلف بشكل للواقع وينظرون مختلفة بطريقة ويعملون يفكرون

 كبت على تعمل بالقيود والمليئة الفقيرة فالبيئة الحياة في اإلبداعية طاقاتهم بإطالق يسمح بالمثيرات

  . عطائها من المجتمع وحرمان الطاقات هذه

  

   اإلبداع مراحل 3.1.2 

  

 أنذكروا ` العلماء معظم  أنكما ،اإلبداع تعريف في اختلفوا كما المراحل تحديد في العلماء اختلف

  :التالية بالمراحل تمر عملية اإلبداع

 

 )اإلعداد(مرحلة التحضير -1

  

 ،االتجاهات جميع في المشكلة عن والتقصي المعلومات جمع مرحلة أنهاب ةالمرحل هذه توصف

 . 2010) ،قطامي ;2002 ،السرور (المختلفة راءاتالق وإجراء الذاكرة واستخدام
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 يلزم قد ما وتنظيم وجمع للمشكلة الواضح التعريف )2002 (جروان حسب المرحلة هذه وتتطلب

 على ذلك ويشمل الجوانب، جميع من فحصها يتم حيث ،المشكلة تحديد فيها ويتم معلومات من

 تصنيفها يتم ثم .العالقة ذات والقراءات اكرةالذ طريق عن والخبرات، والمهارات المعلومات تجميع

 وقطامي، قطامي (التحضير مرحلة عليه يطلق وهذا بعضها، مع المشكلة عناصر ربط طريق عن

0200( . 

 

 اإلبداع لنمو الخصبة التربة توفير من خاصة رعاية إلى المبدع الشخص يحتاج المرحلة هذه وفي

 .قيود بدون

 

 االحتضان مرحلة -2

  

 كل في التفكير بعد ةلللمشك خارق حل إلى لتوصل يائسة محاوالت عدة تعقب مرحلة هي 

 إلى الواعي انتباهه لتحويل أساليب عدة إلى الباحث يلجأ قد المرحلة هذه وفي الممكنة، االحتماالت

 مشاهدة أو ،الجولف لعب أو ،السمك اصطياد أو ،السباحة إلى الذهاب أو ،شىكالم كان المشكلة

 ).2002 جروان، (آخر بموضوع االنشغال تعمد أو ،النوم أو ،إذاعية برامج سماع أو ،التلفزيون

  

 الشوائب من العقل يتحرر وفيها ،وانتظار تريث مرحلة أنها) 2000(وورد في قطامي وقطامي 

 . بالمشكلة والمستمر العميق التفكير فيها ويحدث ،بالمشكلة لها صلة ال التي واألفكار

  

 وفيها اإلشراق مرحلة قبل اإلبداعية لألفكار اختمار مرحلة هي المرحلة هذه لذا فهذه المرحلة

   .آخر بأمر وينشغل جانبا المشكلة ويترك المبدع الشخص ينشغل
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  التنوير أو اإلشراق مرحلة -3

 

 الفرد يتمسك حيث مفاجئ، بشكل ذلك ويأتي صاحبها ذهن في المشكلة حل عن فكرة تلمع حيث 

 في) خميدسرأ( كان فعندما أخرى، مرة إليه تعود ال قد ألنها ،منه تفلت ال لكي هامن واالستفادة بها

 وإعادة باالستبصار وصفها يمكن المرحلة وهذه الحل، وجد أنه أي ،هاوجدت وجدتها قال الحمام

 كوحدات الموقف يدرك ال المبتكر أن أي األفكار، وبناء المشكلة صياغة وإعادة الخبرة تنظيم

 بالمشكلة، ارتباطاً الموقف عناصر بأكثر يهتم وإنما منفصلة، استجابات يصدر ال كما منفصلة

 .)2006،العزيز عبد( الحل في التحليلي األسلوب مستخدماً

 

 الشخص يكون أن بعد الطريق أمامه نيرلي السعيد الحل  الباحثذهن في يشرق المرحلة هذه في

 .واالحتضان  التمهيدمرحلة عدب الجديدة الفكرة تولد حيث آخر عمل فيغالً منش

 

  التحقق مرحلة -4

  

 المبدع المفكر يقومحيث  ،النهائية النتائج على الحصول يتم حيث ،اإلبداع عملية مراحل آخر وتمثل

 تمهيدا الحقيقية وفائدتها وجدتها أصالتها من للتحقق اإلبداعية األفكار أو الفكرة اختبار أو بفحص

 إلى اإلبداعية الفكرة نقل في جهوده المبدع الشخص يستثمر وفيها .)2003 ،سعادة (ميدانيا لتوثيقها

 .ملموس ءشي إلى وتحويلها الواقع ارض

  

  :المبدع الشخص في المؤثرة العوامل 4.1.2

  

 هلهذ  يكونوقد المبدعة الشخصية وتنمية تشكيل في دورا تلعب التي العوامل من العديد هنالك 

  -:العوامل ذهه ضمن ومن سلبي اثر العوامل
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 حضارةال -1

 

 وجاء خصائصه وعلى المبدع اإلنسان عند اإلبداعية تطور في الحضارة اثر على )كرامون( أكد

 اختبار استخدام تم حيث وأمريكا فنلندا من الطلبة على أجراها التي الدراسات نتيجة التأكيد هذا

 من الفنلنديين الطلبة استجابة قةطري على تأثير لها الحضارة أن وتبين اإلبداعية، للقدرات تورانس

 للصور، العناوين ووضع الرسم وطريقة الداخلية التصورات وانعكاس الدعابة وروح القصص حيث

 السرور،( المبدعة الشخصية على الحضارية التأثيرات بسهولة نغير أو نعدل أن يمكن وال

2002(.  

  

  األسرة -2

 

هم بما يحتويه من ئبناأ تجاه لآلباءي المعتدل  التربواألسلوب أن الدراسات الكثيرة أظهرتوقد 

 أنيمكن  اإلكراهالتشجيع على االستقاللية العقلية وخلق الظروف المناسبة لتطور االهتمامات وعم 

 المناخ االجتماعي الذي يؤثر في إلى إضافة في المدرسة أمايسهم في تطور الشخصية المبدعة 

  الفرد فالأما ، المجتمع وحدة عاليةإن"  بياجيه يقولوقد كتب تحت نطاقه ونم الذين ينضاألفراد

 كبار الناس إن . بقدر ما يحتل من مكانا في تفاعل الجماعاتإال العقلية وأعماله ابتكاراته إلىيصل 

 تعاوني مستمر إطار في أعدت ألفكارنتاج تفاعل وتركيب  إالاتجاهات جديدة لم تكن  خطوا

  .) 1992،صبحي وقطامي(

  

 التنشئة االجتماعية القائم على وأسلوب لألسرة من خالل االتجاهات السلبية ألسرة اإلبداعاقد تعيق 

  .)2002 ،جروان( االهتمام التسلط والسيطرة وعدم
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  المعلم -3

  

 التي داةاأل هو نهأ بمعنى التعليمية العملية في الزاوية حجر يعتبر المعلم نأ على جماعإ كلهنا 

إمداده  وتم اًجيد اًعدادإ المعلم هذا عدادإ تم ما ذاإف ،التربوية هدافواأل النتائج بها تتحقق نأ يمكن

 الباحثين من الكثير أكدوقد  ،)2003 ،حنورة (ابياإيج سيكون كيدأبالت العائد إنف المناسبة دواتباأل

 الطالب المعلم يساعد حيث ،الطالب لدى اإلبداعية الشخصية تطوير في وتأثيره المعلم دور على

 وتلعب ،الفشل على والتغلب ،وقدراته بنفسه والثقة ،اجلها من يعمل التي باألهداف إيمانه ىعل

 والمتابعة البصري اإلدراك :مثل ،الطالب خبرات في مهما دورا المعلم عند الفعال التعليم أساليب

 .)2002 السرور،( البحث وتكتيكات الدقيقة والمالحظة
 

 المنطلق مثل تشجيع الطلبة على طرح اإلنتاجيالبحث والتفكير  تطوير روح إلىفهناك مواقف تقود 

وحثهم على المناقشة والنقد  ، الحسنةاألفكار إيجاد الفاعلة في األنشطةوتحريضهم على  ،األسئلة

 ورمزه المعلم ريس التلقينية والمناخ التقليدي طرائق التدإن  كما،)1992 ،صبحي وقطامي"(البناء 

  .)2002 ،جروان (لإلبداع تعمل كمعوقات تسلطمال

  

 لنفسه  الفردإدراك -4

 

 وفي اإلبداع تطوير في يسهم إبداعية انتاجات على قادر وانه ،مبدع انه على لنفسه الفرد إدراك إن

 يتصرف أن منه يتوقع مبدع انه على وبدقة نفسه يدرك الذي الفرد إن .اإلبداعية الشخصية تطوير

 .)2002 السرور،( إبداعية بطريقة

 

 حول أسئلة نفسه الفرد يسأل داخلياً، حيث التقييم يكون أن في تكمن لإلبداع أهمية الظروف أكثر إن

 .)2002السرور،( التقييم هذا جراء بالرضى والشعور عليها داخلياً واإلجابة بها قام التي األعمال
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ومن التسلط  بعيدا عن ،سري مليء بالود واالحترامأجو  الطفل في ينشأان  الضروري من

ترك الحرية للطفل للعب والتعبير عن المشاعر حتى تسمح لقدراته العقلية لالنطالق  يالضرور

 يوفر أن من البد طالبه لدى في اإلبداع تنمية على قادر يكون حتى المعلم أن كماوالنمو بشكل سليم 

 المعرفية بالطال قدرات تتحدى التي الخبرات توفير خالل من الطالب لدى الدافعية تستثير بيئة

 الثقة وتنمية الطفل لدى بالنفس الثقة تنمية ضرورة إلى باإلضافة .واالستقصاء البحث على وتحثهم

  .التحديات مواجهة على بالقدرة

  

   اإلبداعي التفكير مهارات 5.1.2

  

 هذه منات والمهار من بعدد عادة يتمتعون ينالمبدع أن على العلماء معظم يجمع

 :المهارات

 
  التفكير في ةالطالق - 1

  

 بإنتاج وتتميز ،للمشكالت والحلول األفكار من عدد اكبر توليد على القدرة بأنها الطالقة وتعرف

 عدد اكبر توليد ىلع القدرة إلى وتشير ،محددة زمنية مدة في والتصورات األفكار من كبير عدد

  .Michael) 2003( االستعماالت أو والمشكالت واألفكار البدائل من ممكن

  

 وينستون عن اتلي كليمنث يذكره ما ذلك مثال مرتفع بقدر األشخاص بعض لدى القدرة هذه وتتوافر

 .)2005الكناني،( مشكلة ألي أفكار عشرة األقل على يقدم نأ يستطيع كان انه تشرشل

 

 مثل زمنيه فترة خالل ينتجها أن الشخص يستطيع التي األفكار بكم يتم االهتمام المهارة هذه في

 .األفكار هذه نوعية إلى النظر بدون معين بحرف وتنتهي تبدأ ألفاظ بذكر التفكير ةسرع
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 المرونة  -2

  

 باستخدام األشياء تلك لعمل مختلفة زوايا أو مناطق خالل من األشياء رؤية تعني المرونة

 بتغيير الذهنية الحالة تغيير على القدرة أيضا بها ويقصد )2011،مبيضين( متنوعة استراتيجيات

 يواجه محددة ذهنية أنماط تبني إلى له وفقاً الفرد إليه يميل الذي الذهني الجمود عكس وهي الموقف

 على القدرة من عالية بدرجة يتمتع إذ مرونة أكثر يكون فالمبدع محددة وغير متنوعة مواقف بها

  .)1995 ،السلمان (الموقف بتغيير الذهنية الحالة تغيير

  

 .ألصالةا - 3

 
 موضوع يعالج وان فريدة أفكار واقتراح نوعها من فريدة أو عادية غير استجاباتو بطرق التفكير

 التي للهدف مناسبا يكون وان والندرة الجدة األصالة وتعني )2003 ،سعادة (مألوفة غير بطريقة ما

 .) 2011،مبيضين ( وأصالتها األفكار قيمة على األصالة وتعتمد المبتكر العمل سيؤديها

 

 أكثر هي  واألصالةقبل من احد إليها يتطرق لم أي سابق مثال غير على تأتي عندما أصيلة تكونو

 .اإلبداعي بالتفكير ارتباطا المهارات

 

 .لمشكالتل الحساسية -4

 
 ،جروان (الموقف أو البيئة  فيضعف عناصر أو حاجات أو مشكالت بوجود الفرد وعيوتعني 

 .مختلفة زوايا ومن مختلف بشكل شكالتالم إلى النظر على  القدرةتعني أنها كما)  2002
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 :اإلبداعي التفكير مستويات 6.1.2

 

 الحديقة، مخطط وتنظيم الذرة تركيب اكتشاف بين تتراوح مختلفة مستويات على اإلبداع يظهر

 أن يرون الشخصية، سمات من كسمة لإلبداع الطبيعي التوزيع فكرة يرفضون الذين أولئك وحتى

 .)1993،يالمزين( معقوالً أمراً يبدو اإلبداعية النواتج على األحكام في اتمستوي بوجود االفتراض

 

 وليس العمق في يختلف اإلبداع أن وهي اإلبداعية للظاهرة انفهم تزيدنا قد مهمة فكرة تايلور ذكر 

 .) 1995الحميد، عبد (اإلبداعي للتفكير مستويات خمسة ذكر ذلك على وبناء النوع في

  

  .يريالتعب اإلبداع1-

  

 يكون وال نوعيتها، عن النظر بغض فريدة أفكار تطوير والى المستقل الحر التعبير إلى هذا ويشير

 .)2004 ،أبوجادو( لألطفال العفوية الرسوم في الحال هو كما أهمية، فيه األصالة أو ة،رللمها

 

  .اإلنتاجي اإلبداع 2- 

  

 المستوى هذا ويتميز ،كاملة أعمال إنتاج ليإ فيؤدي ،والمهارات ،التعبيري المستوى لنمو ناتج وهو

 ما وغالباً ،اآلخرين عمل من مستوحى اإلنتاج يكون أن ينبغي وال ،وضبطه ،الحر النشاط بتعقيد

 ،أنواعها مختلف على كاملة منتجات تقديم مجال في اإلبداع من النوع أو ،المستوى هذا يكون

  .)2004 ،والعدلوني السويدان( وأشكالها
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   .االختراعي أو االبتكاري اإلبداع3- 

 

 يشير وكذلك ،منفصلة أجزاء بين جديدة عالقات إدراك في مرونة يتطلب اإلبداع من المستوى وهذا

 وجود دون ،فردية بصورة جديدة استخدامات لتطوير المواد استخدام في البراعة إظهار إلى

 .)2004 ،جادو أبو( أساسية أفكار تقديم في جوهرية إسهامات

 

  .التجديدي اإلبداع 4-

 ،اهتحسين للمبدع ييسر مما التجريدي التصور على عالية قدرة يتطلب اإلبداع من المستوى هذا

 أي ،التصويرية الفردية المهارات استخدام يتضمن الذي والتحسين ،بالتطوير وذلك ،وتعديله

  .)2010 ،العيد( المنظومتين بين المزاوجة

  

   .االنبثاقي اإلبداع 5-

 يعني حيث. التجريدية المستويات أكثر في تماما جديد مبدأ تصور ويتضمن وياتتالمس ىأرق وهو 

 ،الطيب (جديدة منظومة خلق أي ،جديدة رؤية أو صورة منها تخرج جديدة ومسلمة ،جديد مبدأ

2006( .  

  

 اإلبداع خصائص 7.1.2

  

  : وأهمها والخصائص الصفات من بمجموعة تتسم عملية اإلبداع أن) 2010( الحريري يرى

  

 . ظاهرة فردية وجماعيةاإلبداع  -1

 يلغي الحاضر قد الوقت صحيح فيهو   فبعض مانهائي، علم نظري تجريبي ليس اإلبداع -2

 .مستقبال وبالعكس
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 . عن تلك العالقاتواإلفصاح األشياءبين   عالقات جديدةعلى اكتشافالقدرة  -3

 والمرونة واألصالةلمشكالت والطالقة الشعور با: قدرات عقلية تتمثل فييتطلب  اإلبداع -4

 .ومواصلة االتجاه نحو الهدف

  . من حلأكثر ا لهتيال األمورفي  على التفكير اإلبداعيعتمد  -5

 . من زوايا مختلفةاألمور إلىالقدرة على النظر  -6

 أو المنظمة أو ذا قيمة ملحوظة على مستوى الفرد ونكي أنبد   وما ينتج عنه الاإلبداع إن -7

 .المجتمع

:  هيأشياء نضجه داخل ثالثة أثناء لكنها تبقى كامنة إبداعية وبداخله قدرة اإلنسانيولد  -8

 .توجهاته وسلوكه والعمليات الخاصة بتفكيره

  .اإلبداعيالتفكير مهارات  وتنميته وتطويره من خالل اإلبداع إدارةيمكن  -9

  

 المبدع صفات 8.1.2 

  

 اإللمام على قدرةو األمور بعض في قويه اكرةذ امتالك :مثل ذهنية بصفات يتمتع المبدع نإ

 المعقدة األشياء مع التعامل ويفضل واسعة معرفة ولديه ، ومثقف وكونه،)به يهتم فيما (بالتفاصيل

 واألساليب المسارات لكل ةالشديد المالحظة على ويعتمد ،تفسير من أكثر تحتمل والتي والمتنوعة

 ،الذهني والتأمل والتفكير البحث ويحب اآلراء تلخيص على عاليه قدرة ولديه ،يهمه الذي للموضوع

 إلى و يميل تحدي على تنطوي التي باألعمال القيام ويفضل الروتينية باألعمال القيام يحب وال

 على يثابر و المشكالت وحل الغامضة المواقف مع التعامل على وقادر التجريب ويحب ،المغامرة

 بصفات يتمتع المبدع الشخص أن كما .اآلخرين معارضة من مبالرغ بجدية أفكاره ويتابع ،عمله

 السلطة يحبذ وال ،ومستقل صريح ولكنه مهذب ،والفكاهة الدعابة روح ولديه ،حساس :منها نفسية

 ،اإلبداعية بقدراته اآلخرين اعتراف إلى  و بحاجة،الجماعة ضغوط مقاومة على وقادر ،والتسلط
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 بالجمال واستمتاع ،الخارجي المحيط وعلى اإلنسانية التجارب على لديه انفتاحو ،ومقدام وشجاع

  .)2004, والعدلوني السويدان(

  

 القدرة والعزيمة قوةو بالنفس الثقة منها نفسية صفاتب يتمتع المبدع الشخص أن "براون" ويرى

 راداالنف إلى الميلو التعصب عدم وواالهتمامات المسؤوليات تعددو المسؤوليات تحمل على العالية

 اتجاه الحساسية مثل عقلية وخصائص األصدقاء اكتساب ىعل عالية وقدرة ،أعماله بعض أداء في

 .)2010 ،براون( واألصالة والطالقة المشكالت

  

 االنفعالي استقرارهم هي االجتماعية الناحية من المبدعون به يتميز ما إن ) (2001الطيطي ويقول

 والتفاوض النقاش وإدارة اآلخرين قيادة على والقدرة ،بالسعادة وشعورهم النفسية ضغوطهم وقلة

 من المبدع الشخص يميز ما أهم إنو زمالؤه لها يتعرض التي واالجتماعية الحياتية القضية بشأن

 قدرة األكثر هم المبدعين ألن ،الجتماعيةا القيم ومراعاة ،والعدل ،واألمانة ،قالصد الخلقية الناحية

 وأنهم المرتفعة، العقلية قدراتهم لحكم ،والخطأ الصواب بين يزيوالتم ،مهأعمال تقييم في غيرهم عن

  .االجتماعية القيم منظومة في التزاما أكثر

  

 والخيال االستطالع حب مثل الصفات من بمجموعة يتمتع المبدع أن) 6200 (مصطفى وورد في

  .التفاصيل  وإدراكوالمرونة والنشاط بالحيوية  والتمتعالواسع

  

 ولكن المبدعين، صوخصائ اإلبداعي خصائص التفكير تناولوا الكتاب من الكثير أن نجد ناه ومن

 عند التفكير وخصائص المبدعين خصائص من الباحث تناولها التي الكتابات بعض في وجدنا مما

 كلُّ ولكن الخصائص نفس يتناولون أنهم جميعا نجد وبراون ،والعدلوني السويدان وعند ،الطيطي

 نهاية ال وصفات خصائص لوجدنا بحثنا ولو العقلية أو  النفسيةأوالناحية العملية  من إما بطريقته

  .اإلبداعي التفكير على المبدع أو الشخص على تنطبق لها
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  التفكير على التالميذ تدريب في المعلم دور 9.1.2

 

 التالية رواألم اخذ خالل نم بذلك القيام يمكن انه إال ،اليسير باألمر ليس التفكير على المتعلم تدريب

  :)1972 ،واخرون شهال( االعتبار بعين

 

 خالل من  المشكالتوحل معالجة في الشديدة  الرغبةتالميذه نفوس في يخلق أن المعلم على -1

 تتناسب  ويجب أن،حلها  فيالشخصية الخبرة على  وتعتمدالعملية الحياة  مننابعة حقيقية مشكالت

 . التفكيرعلى ذالتالمي مقدرة مع المشكلة
   

 يفهم أن الضروري ومن معالجتها وقت الذهن وحصر المشكالت تحديد على التالميذ تمرين -2

 .بمعالجتها الشروع قبل منها والمقصود أمامهم المعروضة المشكلة معنى التالميذ

 

  إلىالتالميذ وإرشاد المشكلة حل في والمصادر  بالمراجعاالستعانة على التالميذ تعويد -3

 .عنها البحث على  وتدريبهممشكالتهم لحل يحتاجونها التي لوماتالمع

 

  والتحققدليل إلى يستند كان ذا إ إالتعميم أي إصدار  وعدمبالحكم التأني على التالميذ تدريب -4

 إثبات عدم حالة في تعميمه إللغاء مستعدا يكون  وان،عليها االعتماد قبل واألدلة الشواهد صحة من

 .صحته

 

 يعودهم بنفسه المشكالت بحل المعلم قيام الن وذلك بأنفسهم مشكالتهم حل على ميذالتال تشجيع -5

  .التفكير على القدرة عندهم ويقتل االتكالية على

  

 :اإلبداع تنمية على قادر يكون ىحت الخصائص من مجموعة (1985) األلوسيحدد كما 
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 .والتشويق اإلثارة أساليب يستخدمون 1- 

 .الذهني وتطورهم نموهم زيادة فبهد الطلبة مناقشة 2- 

 .مهنية بكفاءة التحلي 3-

 .ويدرسونها يحملونها التي تخصصاتهم في عالية درجة يحملون 4- 

 .تخصصهم مجال في وغزيرة قوية معرفة لديهم 5- 

 .اإلبداع أجل من للتدريس مالئمة خبرة لديهم 6- 

 على الطلبة لتدريب الصفية التربوية والظروف الفرص، تهيئة في المناسبة األساليب يستخدمون 7-

 .واالستقاللية الفرضيات صياغة

 بصورة التعبير من لتمكنهم الطلبة أفكار واحترام اإلبداع، لتربية المالئم الصفي المناخ تجهيز 8- 

 .ذاتهم عن إيجابية

 .بلاالط اعتبارها في تضع التي البرامج ويتبنون كمحور، الطلبة على المعلمون يركز 9- 

 األلوسي، (الحديثة الوسائل استعمال مهارات وينمون والمعرفة بالمرونة ويعصفون كأساس،

1985(. 

  

  بالذكاء اإلبداع عالقة10.1.2 

 

 ضعيفة عالقة عن بعضها كشف المجال هذا في أجريت التي البحوث نتائج أن) 2000 (خليفة يقول

 فقد اًمبدع يكون لكي اًذكي الشخص نيكو أن الضرورة من ليس انه بمعنى ،والذكاء اإلبداع بين

 ومع ،اإلبداعية االستعدادات في اًضعيف يكون ولكنه العام الذكاء قدرات في اًمتفوق الشخص يكون

 البد اإلبداع مقاييس على أدائه في مرتفعة بدرجة يتمتع المبدع صخلشا أن الدراسات كشفت قد ذلك

 فهنالك ،الذكاء متوسط اًشخص يكون أي) 120 –100( مابين الذكاء مقاييس في أدنى اًحد يكون أن

 .العام الذكاء في متوسطون ولكنهم متفوقة أعماالً يبدعون المبدعين من كثير
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 الوحيد ووليده الدماغ يجسد إنسانية خاصية بكونه للذكاء العامة نظرتهم في يشتركون العلماء أن

 السلوكية جذورها في ترجع ومجاالتها هامسميات اختلفت مهما الذكاء أنواع فان وبالتالي اإلدراك

 شيئا الذكي يبدع ال فقد واإلبداع الذكاء بين اآلن حتى مؤكد علمي ربط دوال يوج ،إدراكية ألصول

 .)4200 ,والعدلوني السويدان (اإلبداعات من بالكثير العادي الذكاء صاحب يأتي وقد

 

 .)2010 ،العيد(  امبدع ذكي كل يسول ذكي مبدع كل أن لهما دراسة في وموران جودوين يذكرو

  

  

لشخص المبدع ا يكون أن يتصور أنيمكن  في هذا الخصوص انه ال) 2003(ويقول حنورة 

 درجة عالية من التركيز العقلي وانه من الضروري إلى يحتاج اإلبداعشخص مختل العقل وان 

 التي  مقاييس الذكاءأنترف نع أن وعلينا ،جة عالية من الذكاء بان المبدع شخص على دراإلقرار

 تحيط بكل مفردات أنعن  ربما كانت قاصرة واإلبداع خدم للكشف عن العالقة بين الذكاءكانت تست

   .الذكاء

  

 الذكاء بين بالعالقة يتعلق فيما اختالف وجود نالحظ ،التربوي األدب على العاإلط خالل من

 شرطا ليس المرتفع الذكاء أن كما ،كاءالذ من ىاألدن بالحد يتمتع أن يجب المبدع وان ،واإلبداع

 . الذكاء من عالية درجة على يكونوا أن شرطا ليس ينالمبدع األشخاص أن مثلما اإلبداع لحدوث

 

  واإلبداع ،الفنانون ،الفن 11.1.2 

 

 اإلبداع أن نفترض لذا ،الفنانين أعمال في اًظاهر اإلبداع نرى عادة إننا )2005 (بونو دي يقول

 ،نالفناني سلوك يسلكوا أن الناس يتعلم الن يحتاج اإلبداع تعلم أن نعتقد لذلك ونتيجة ادفينمتر والفن

 األحيان بعض بونو دي يفضل ،اإلبداع لتعليم الناس أفضل يكونوا قد الفنانين أن نفترض كما
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 المدركاتو المفاهيم بتغيير المتعلق اإلبداع على كتابه في يركز فهو ،الجانبي التفكير كلمة استعمال

 .واإلدراك التعبير حيث من قيمة له قوي بنمط الفنانين بعض ويحظى ،مبدعين الفنانين كل وليس

 الناس أجدر هم الفنانين فان  ولذا،الفنانين من يصدر أن يجب  اإلبداعأن االعتقاد من  سوء فهمونتج

 في خاصة قدرات لديهم الفنانين بان مقتنعا ليس انه بونو دي ويقول ،اإلبداع تعليم عند للتعامل

 باإلبداع يتعلق الذي التشويش وان ،دراكاتواإل المفاهيم تغيير من يمكنهم خاللها من التي التعليم

 .معتبر هدم إلى تؤدي قد لغة مشكلة هي والفن

  

  واإلبداع الخيال بين العالقة 12.1.2

  

 دعمت) 0200 (ليفةخ بها قام واإلبداع الخيال بين العالقة تناولت لدراسات استعراض في

 الدراسات هذه أوضحت كما واإلبداع الحدسي للتفكير أساسياً مكونا يعد الخيال بان القائل االفتراض

  .المنطق جانبه إلى ولكن الخيال على يقوم ال اإلبداع أن
 

 ايجابي ارتباط وجود الدراسات نتائج من يتبين) 2003 (حنورة كتاب في لدراسات استعراض وفي

  .اإلبداع مقاييس ومعظم الخيال سمقايي بين

 البد المبدع فالشخص بالخيال وثيق بشكل اإلبداع ارتباط التربوي األدب مراجعة خالل من يتبين

  .واسع خيال عنده يكون وان

  

   واإلبداع الثقافة بين العالقة 13.1.2

  

 الذين اآلخرين اتوانجاز وأفكار أعمال ،إياها مناتله وإنما ،الفراغ من تيأت ال اإلبداعية كاراألف إن

 وفنون علوم نم المعرفة ميادين جميع على ينطبق وهذا أكثر بوضوح لنرى أكتافهم على نقف

 .)2003،روبنسون( التجارة مجال في حتى اوتكنولوجي
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  واإلبداع التحصيل بين العالقة14.1.2 

  

 العالقة أن وتبين ،التحصيلو اإلبداع بين مختلفة ارتباطيه عالقات تظهر الحديثة الدراسات أن القول

 .)2011،مبيضين (بينهما ايجابية عالقة وجود تنفي ال والتحصيل اإلبداع بين تتأكد التي

 عالقة هي واإلبداع التحصيل بين العالقة أن )2000( خليفة تناولها التي الدراسات كشفت وقد

 .ايجابية

  

  للجميع اإلبداع 15.1.2

  

 ال نراهم المثقفين بعض  أنذلك على والدليل ،غيره  دونالمثقف على مقصورا  المبدع ليسالتفكير

  .اإلطالق على المثقف غير من يأتي قد واإلبداع ،يبدعون

  

 معلومات عن عبارة التفكير أن منها ،التفكير حول السائدة الخرافات عدد يبطل قد الفكري واإلبداع

 وانه ،الصحيح هو العكس أن ثبت لب ،اإلطالق على صحيح غير االعتقاد هذا أن ثبت فقد ،مدخرة

 يساعدنا إبداعا أكثر يكون كي وقابال حرية أكثر تفكيرنا كان عقولنا في اقل المعلومات كانت كلما

 وعالقته اإلبداع عن ناألوقات سائدة ظلت التي اتاالعتقاد ومن .بها واالرتقاء شخصيتنا تطوير على

 هذا صحة عدم أيضا وثبت ،إبداع هناك يكون كي منطقيا التفكير يكون أن يجب انه بالتفكير

 اإلبداع إن بل ،ويزدهر اإلبداع ينمو حتى منطقيا التفكير يكون أن ضروريا ليس وانه ،االعتقاد

 يبدو ما وهو ،عقالنية وغير متهورة فكرية اتصاالت وجود عند دائما يزدهر األفكار وابتكار

 عدد زاد وكلما أفضل ذلك كان جريئة األفكار تكان وكلما ،الحديثة المخترعات ابتكار عند واضحا

 .)2010 ،براون( اإلبداع احتمال زاد األفكار

  

  



 29

  اإلبداع تنمية وطرق أساليب أهم 16.1.2

  

 اإلفراد لدى اإلبداع لتنمية المتبعة والطرق األساليب معظم أن) 2004(يرى السويدان والعدلوني 

 أو لمواجهة واإلجراءات الخطوات من مجموعة على وتقوم ،األفكار توليد على التدريب إلىتتجه 

  .جديد جهاز كتصميم علمي أو عملي طابع ذات مشكالت حل

  :ع هياإلبدا تنمية في المتبعة األساليب أشهر أن

 

 .الذهنيالعصف  -1

 

  محددةزمنية فترة خالل األفكار من كم ىعل للحصول المستخدمة الطرق من الذهني والعصف

 .األفكار هذه مالئمة مدى  وفحصوترتيبها ألفكارا هذه تجميع يتم حيث

 

 .التفكير لتحسين الست القبعات -2

 

 إلى المخ تقسيم الطريقة هذه وخالصة "بونو دي ادوارد" اسمه بريطاني طبيب الطريق هذه أبدع

 لكل مميزا لونا بونو دي أعطى وقد ،يلبسها أو اإلنسان يخلعها كقبعة نمط كل واعتبار أنماط ستة

 نفسية قبعات وإنما ةيحقيق قبعات ليست الست والقبعات ،بسهولة وحفظه تميزه نستطيع تىح قبعة

  .معينة بطريقة ليفكر الشخص الطريقة هذه وتوجه

 

 .ةربعاأل و الشخصياتأدوار األ -3

 

 الرأس  علىلطمة أو صدمة إلى بحاجة األحيان بعض في الناس أن أساس على الفكرة تقوم

 .عليه  اعتادواالذي الفكري النمط من خراجهموإ الروتين من إلخراجهم
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 >والفنان ، المستكشف:هي الحياة في شخصيات  أربعيتقمصون الناس أن أساس على الفكرة وتقوم

 .والمحارب ،والقاضي

  

 .االسترخاء الذهني والبدني -4

 

 محاولتنا يجعل مما ;الذهنية حالتنا يحدد قد سلوكنا أن :الخصيب الخيال كتابه في البوف مايكل يقول

  .اإلبداعي التفكير أساس هو الذي الذهني لالسترخاء ناجحة وسيلة الذهني لالسترخاء

   

 .العقلي التركيز -5

 

 في المهارة ،ثوان بضع من أكثر سرحان بال التركيز على قادر غير اإلنسان أن روجيك يؤكد

 بدا كلما االهتمام ؤرةب إلى بتركيزك يعود داخلي عقلي إيقاع إيجاد في تكمن التمرين هذا اجتياز

   .التركيز مدة تزداد التمرين وبتكرار المشتت بالتفكير عقلك

 

 . الذكيةاالسئلة -6

 

 سلسلة عن ةعبار وهي إبداعية أفكار إلى للوصول طريقة ابيرل بوب وبعده اوزوبون سكالي اقترح

 أودو وتعني الع) SCAMPER(وهي انجليزية مختصرة بكلمة مختصرة المقصودة ؤالتالتسا من

 ،ف والتكي، والدمج،اإلحالل : بعدد من االستراتيجيات منها وتتلخص هذه الطريقة،الركض

   .)4200 ،والعدلوني السويدان( الترتيبإعادة أو  والعكس، واالستخدام المغاير، التكبيرأو ،والتحوير
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  الصندوق خارج التفكير 17.1.2

  

 الربط على التدريب يستخدم انه ،الناجح اإلبداعي التفكير إلى استعارة هو الصندوق خارج التفكير

 تترك أن دون فقط مستقيمة خطوط أربعة باستخدام صندوق هيئة على موضوعة نقاط تسع بين

 القيام يمكن الصندوق وفتح ،وأساليب وطرق وأدوات موارد على يحتوي ليليحالت فالصندوق ،القلم

 صيغة من جزءا نقطة كل وتمثل ،اإلبداعي رالتفكي خالل من النقاط بين الربط طريق عن بها

  .قوالصند خارج للتفكير

   
 

 

 : الصندوق خارج التفكير حول مثال

 

 تحدد كيف: كالتالي االمتحان أسئلة أحد جاءبالدنمارك  كوبنهاجن جامعة في الفيزياء امتحان في

  ؟)الجوي الضغط قياس جهاز( الباروميتر باستخدام سحاب ناطحة ارتفاع

  

ناطحة  سطح وعلى األرض سطح على الجوي الضغط بين الفرق بقياس: الصحيحة جابةاإل

  .بالسحا

 

 باقي قراءة بدون اإلجابة صاحب رسوب يقرر وجعلته الفيزياء أستاذ استفزت اإلجابات إحدى

 الخيط وأدلي طويل بحبل الباروميتر أربط: هي المستفزة اإلجابةو  .األخرى األسئلة على إجاباته

 المادة أستاذ غضب .الخيط طول أقيس ثم .األرض الباروميتر يمس حتى السحاب ناطحة أعلى من
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 تظلم ،بالفيزياء أو باروميتربال عالقة له ليس بدائي بأسلوب الناطحة ارتفاع له قاس الطالب ألن

 أفاد. القضية في للبت خبير عين الجامعة قوانين وحسب% 100 صحيحة إجابته أن مؤكدا الطالب

 إعطاء وتقرر .الفيزياء بمادة معرفته على تدل ال لكنها صحيحة بإجابة الطال بأن الحكم ريرتق

 الطالب فكر ،شفهيا السؤال نفس الحكم عليه طرح ثم ،العلمية معرفته إلثبات ىفرصة أخر الطالب

 كل هات ":الحكم فقال" أختار أيها أدري وال الناطحة ارتفاع لقياس كثيرة إجابات لدي: " وقال قليال

 ويقاس ،األرض على بناطحة السحا أعلى من الباروميتر إلقاء يمكن :الطالب فأجاب "عندك ما

 .الناطحة ارتفاع حساب يمكن وبالتالي ،األرض إلى يصل حتى الباروميتر يستغرقه الذي الزمن

 وطول رالباروميت ظل طول قياس يمكن ،مشرقة الشمس كانت إذا األرضية الجاذبية قانون باستخدام

 أردنا إذا الظلين وبين الطولين بين التناسب قانون من الناطحة ارتفاع فنعرف ،السحاب ناطحة ظل

 نقول أن هي الباروميتر باستخدام الناطحة ارتفاع لقياس طريقة أفضل فإن ،عقولنا يريح سريعا حال

 . ؟" الناطحة هذه ارتفاع يبلغ كم لي قلت إذا هدية الجديد الباروميتر هذا سأعطيك" : الناطحة لحارس

 سطح على الجوي الضغط بين الفرق بواسطة الناطحة ارتفاع فسنحسب األمور تعقيد أردنا إذا أما

  . الباروميتر باستخدام السحاب ناطحة وأعلى األرض

 

 أن يعتقد ببينما الطال ،الفيزياء لمادة الطالب فهم على تدل التي الرابعة اإلجابة ينتظر الحكم كان

  .تعقيدا وأكثرها أصعبها ألنها اإلجابات أسوأ هي الرابعة ابةاإلج

 

 إنه بل ،ءمادة الفيزيا في فقط ينجح لم وهو" بور نيلز " هو الطالب هذا اسم أن نقول أن بقي

فانس  (الذري بور نموذج صاحب هو و الفيزياء في نوبل جائزة على حاز الذي الوحيد الدانمركي

  .)2003 ،وديكون
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  اسات السابقة  الدر2.2

  

 :أجنبية ودراسات عربية دراسات إلى السابقة الدراسات الباحث قسم

  

 العربية الدراسات 2.2.1

   

 تنمية في المدرسية القيادة دور إلى التعرف إلىت هدف بدراسة )2010(شلدان  و العاجز قام

 وهل المعلمين نظر وجهة من غزة قطاع بمحافظات الثانوية المرحلة مدارس معلمي اإلبداع لدى

ل العلمي  باختالف الجنس وسنوات الخدمة والمؤهاإلبداعيختلف دور القيادة المدرسية في تنمية 

 .معلما (303) عينة الدراسة  وبلغت.والتخصص في البكالوريوس

  

 العمل في يةدوالج التسامح من أساس على المعلمين بين العالقة قيتوث أن إلىوتوصلت الدراسة 

وحقائق  ومفاهيم بأنشطة المقررات إثراء على المدرسية القيادة تشجع "و األولى، بةالمرت في جاءت

لدى  اإلبداع لتنمية علمية ومسابقات ترفيهية علمية رحالت ميتنظ و الثانية، المرتبة في "إبداعية

ا كم .الثالثة المرتبة في جاءت "اإلبداع تنمي التي صفيةالال لألنشطة ميزانية صيخصتو "المعلمين

تعزى للجنس  اإلبداع تنمية في المدرسية القيادة دور حول إحصائية داللة ذات فروق تبين وجود

 اإلبداع حول دور القيادة المدرسية في تنمية إحصائية داللة ذات فروق وعدم وجوداإلناث لصالح 

  .  والتخصص في البكالوريوسغير المؤهل العلمي وسنوات الخدمةتبعا لمت

  

 االجتماعية الدراسات معلمي دور على التعرف إلى هدفت فقد قام بدراسة )20(10 الشديفات أما

 ،أنفسهم والطلبة المعلمين نظر وجهة من الثانوي األول الصف طلبة لدى اإلبداع التفكير تنمية في

 مدارس في الثانوية مرحلةلل الدراسات االجتماعية معلمي جميع مجتمع الدراسة من تكون حيث



 34

 الثانوي األول الصف طلبة جميع إلى باإلضافة ومعلمةً معلماً (79)حيث بلغ عددهم  المفرق قصبة

 ( من الدراسة عينة تكونت كما .طالباً وطالبةً) 185(البالغ عددهم   والمفرق قصبة مدراس في

 وتطوير استبانة تكونت بإعدادوقام الباحث  طالبةً )88( و طالباً )95 (و معلمةً )36( و معلماً )43

  . تم تطبيقها على المعلمين والطلبةفقرة )39( نم

  

 األوللدى طلبة الصف  اإلبداع لتفكير تنمية في لدورهم المعلمين تقدير أن نتائج أظهرت وقد 

 كانت والتي) 6(رقم  فقرةال باستثناء كبيرة بدرجة كانت ككل األداةالثانوي في قصبة المفرق على 

 هي الطلبة نظر وجهة من اإلبداعي التفكير تنمية في ماعيةاالجت الدراسات معلم دور وان متوسطة

 في استجابات المعلمين إحصائية ذات داللة فروق وجود عدم النتائج أظهرتكما  ،متوسطة بدرجة

 الخبرة وسنوات العلمي المؤهل متغيرات حسب الطلبة لدى اإلبداعي التفكير تنمية في حول دورهم

 لصالح الجنس متغير حسب اإلبداعي التفكير تنمية في المعلمين لدور فروق وجود إلى أشارت بينما

 .الذكور

 

 بالمرحلة اإلسالمية التربية معلم ممارسة مدى تحديد إلى هدفت بدراسة )2009 (الغامدي وقام

 لجمع مالحظة بطاقة  ولجمع البيانات اعد الباحث.االبتكاري التفكير تنمية لمهارات الثانوية

 احتوت اإلبداعي التفكير لمهارات اإلسالمية التربية بممارسة معلمي المتعلقة توالبيانا المعلومات

 للمشكالت والحساسية والمرونة والطالقة باألصالة تتعلق محاور أربع إلى مقسمة مهارة )50( على

 المكرمة مكة بمدينة الثانوية بالمدارس اإلسالمية التربية معلمي جميع من الدراسة مجتمع وتكون

 مكة بمدارس الثانوية بالمرحلة اإلسالمية التربية معلمي من عينة على المالحظة بطاقة طبيقت وتم

  .معلما ) (30وعددها

  

 التفكير تنمية لمهارات اإلسالمية الكلي التربية معلمي أداء متوسط وتوصلت الدراسة الى أن

 ضعف على تدلالمستوى ضعيف و في القيمة هذه وتندرج ، (61,1)المتضمنة بلغ االبتكاري
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 لمعلمي التدريسية الكفاية وعدم االبتكاري التفكير تنمية اإلسالمية لمهارات التربية معلمي امتالك

 حجرة داخل التعليمي نشاطهم في المعلمون يظهرها التي للسلوكيات التدريسية اإلسالمية التربية

  .التفكير االبتكاري وتنمية استثارة على تعمل والتي الدراسة

  

 اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دور إلى الى التعرف  بدراسة هدفت)2008(بلواني  وقامت

 كما ،وسلفيت ،وطوباس ،وجنين ،وقلقيلية ،وطولكرم ،نابلس) محافظات في المدارس الحكومية في

 المديرين باختالف نظر وجهة من اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دور إلى معرفة سعت

 ،)العمل ومكان البكالوريوس، في والتخصص الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل لجنس،ا(متغيرات 

 الميداني الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت ،ومديرة مديرا (215)من الدراسة عينة تكونت وقد

 سؤاال، (39) من تكونت استبانه بإعداد الباحثة وقد قامت الدراسة، مجتمع من البيانات لجمع

 المدارس في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة إلى دور للتعرف إنشائيين سؤالين لىإ باإلضافة

 .ومعيقاتها الشمال محافظات في الحكومية

  

 اإلدارة مجال وأن .جدا كبيرا كان االبداع تنمية في المعلم مجال أن إلى الدراسة توصلت وقد

 المناهج كما ان مجال كبيرا كان اإلبداع ةتنمي  والبيئة المدرسية فيوالمجتمع المحلي ،المدرسية

 األسئلة نحو الدراسة عينة الجابات الكلية  وكانت الدرجة،متوسطا كان اإلبداع تنمية في التعليمية

 الشمال محافظات في الحكومية المدارس في اإلبداع في تنمية المدرسية اإلدارة بدور المتعلقة

 نحو كبيرة موافقة نسبة على يدل وهذا ،(% 76.4) مديريها، بلغت نظر وجهة من ومعيقاتها

  .األسئلة

 

 المدارس في اإلبداع تنمية إحصائية في داللة ذات فروق وجود عدم اإلدارة اتضح دور وفي

 متغيرات المؤهل إلى تعزى مديريها وجهة نظر من ومعيقاتها الشمال محافظات في الحكومية
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 إلى تعزى فروق هناك كانت بينما ،ان العمل ومك،المدير وتخصص ،الخبرة وسنوات ،العلمي

 .الذكور المدراء الجنس لصالح متغير

  

 اإلعدادية المدارس دور مديري على التعرف إلى هدفت دراسة (2008) اللخاوي واجرى

 نظر وجهة من معلميهم لدى الجماعي اإلبداع تنمية في غزة بمحافظات الدولية الغوث بوكالة

 للعام غزة المدارس بمحافظات ومعلمات معلمي من (354) من دراسةال عينة وتكونت المعلمين

 مدير دور تناولت مجاالت خمس من تكونت استبانه عن عبارة الدراسة أداة وكانت .الدراسي

 الدروس تنفيذ للتدريس التخطيط مجال في المعلمين لدى الجماعي اإلبداع تنمية في المدرسة

 .التقويم والصف إدارة والمنهاجو

  

 الدولية الغوث بوكالة اإلعدادية المدارس مديري ممارسة درجة متوسطان  إلى الدراسة توصلتو

  كانتالمعلمين نظر وجهة من معلميهم لدى الجماعي اإلبداع تنمية في غزة لدورهم بمحافظات

 داللة ذات فروق  ولم يكن هنالك(67.81% ). لالستبانة الكلي المتوسط بلغ كبيرة حيث بدرجة

 الدولية الغوث بوكالة المدارس اإلعدادية مديري ممارسة درجات متوسطات في يةإحصائ

 في الدراسة عينة نظر وجهة المعلمين من لدى الجماعي اإلبداع تنمية في لدورهم غزة بمحافظات

 تنفيذ– للدروس التخطيط( الثالثة األولى المجاالت حول الدراسة عينة أفراد استجابة متوسط

 داللة ذات فروق توجد ال حين في ،اإلناث ولصالح المعلم لجنس تعزى ) اجالمنه – الدروس

 لجنس تعزى ) والتقويم الصف، إدارة(مجال  حول الدراسة عينة أفراد استجابة متوسط في إحصائية

 عينة نظر وجهة من المعلمين لدى الجماعي اإلبداع تنمية في لدورهم فروق وجود عدم و.المعلم

  .والمؤهل العلمي الخدمة سنوات يرلمتغ الدراسة تعزى
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 كلية وطالبات طلبة معتقدات عن فالكش إلى هدفت بدراسة )2007 (آخرونو يتاللوغا قام

 تصميم نم  وهيلدراسةل أداةك استبانه استخدام تم .اإلبداع عن الكويت بدولة األساسية التربية

 مجتمع وتكون .المفتوحة ئلةواألس متعدد من االختيار أسئلة تضمنت والتي وكدنارى ياكدوىد

 طالبا ) 262( عددهم والبالغ الكويت بدولة األساسية التربية كلية وطالبات طالب جميع من الدراسة

 والتكرارات ئويةمال النسب الباحثون واستخدم والتخصص الجنس بمتغيرات الدراسة واهتمت وطالبة

 : كالتالي الدراسة نتائج وكانت 2اك باستخدام

 

 النتائج كانت  وأخر شيء إلى المألوف العادي الشيء تحويل في يتمثل انه :اإلبداع رفع المعظم

 حل في التفكير ،التاريخ ،السابقة الخبرات ،الذكاء  (من وكل اإلبداع بين عالقة وجود إلى تشير

 إلى النتائج تشير اإلبداع تحفيز في المعلم دور وعن ) الحياة مشكالت حل في والتفكير المشكالت

 اإلبداع مالمح وعن المبدع ومكافأة تشجيع مقدمتها في ،استخدامها يمكن األساليب من ائمةق

 اإلناث أما ،الوفيرة والمعلومات الشديد الذكاء نحو تتجه تهماإجاب كانت ،الذكور منها ومظاهره

 والمناقشة الوفيرة والمعلومات واألدب والحوار والمناقشة ،الفنية واألعمال الرسم إلى تتجه فكانت

 .المفاهيم واستنتاج ،الشديد الذكاء والعلمي والحوار

 

 وفي دور ،ولم يكن هنالك فروق في تعريف االبداع والعالقة بين الذكاء تعزى للجنس والتخصص

وفي دور الخبرات السابقة في العالقة بين االبداع  ،الخبرات السابقة كانت العالقة لصالح االناث

 وفي العالقة بين التاريخ واالبداع كانت الفروق ،روق لصالح الفرع العلميوحل المشكالت كانت الف

  .لصالح التخصص االدبي

 

 الصفين طلبة لدى العامة اإلبداعية المقدرة معرفة إلى هدفتدراسة  )2006( عرب واجرى

والعالقة بين المستوى ) الجنس،العمر(تغيرات الم ببعض وعالقتها عمان في والعاشر التاسع

 لقياس اختبار بناء تم وقد .ليمي واالقتصادي للوالدين وقدرة ابنائهم على التفكير االبداعيالتع
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 إيجاد ثم والعاشر، السابع-ةاألساسي التعليم مرحلة في العليا الصفوف لطلبة العامة ةاإلبداعي المقدرة

 ومن الطلبة، لهؤالء والجنس بمتغيرات العمر االختبار هذا بواسطة ةالمقاس ةاإلبداعي المقدرة عالقة

 التفكير على أبنائهم وقدرة للوالدين واالقتصادي التعليمي المستوى بين العلقة نوع على الوقوف ثم

 من مفحوصا (420) من تكونت الدراسة مجتمع من عشوائية عينة على االختبار  وطبق.ياإلبداع

 منطقة في ووكالة الغوث والخاصة الحكومية المدارس ومن الجنسين من والعاشر السابع الصفين

   .عمان

  

 العامة اإلبداعية المقدرة مستوى علىفروق ذات داللة احصائية  وجود إلى النتائج أشارت وقد

 وايضا ،السابع الصف لصالحووجود فروق في المرحلة الدراسية  .اإلناث لصالحتعزى للجنس 

 في  وعدم وجود فروقغوثال وكالة مدارس لصالح المدرسة على المشرفة السلطةوجود فروق في 

وعدم وجود فروق تبعا  ،وى االقتصادي والمستوى التعليمي للوالدينسالمقدرة االبداعية تبعا للمت

لمتغير السلطة المشرفة ووجود فروق لمتغير السلطة المشرفة على المدرسة على عينة الدراسة من 

  .طلبة الصف العاشر لصالح مدارس وكالة الغوث

 

ت مدى استخدام معلمي الدراساعلى تعرف ال إلى هدفت دراسة )2005 (البنعليواجرت 

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

لدى طلبتهم، ومعرفة عالقة ذلك بجنس المعلم وخبرته، وتحديد العالقة بين آراء ) المستوى المتقدم(

استخدامهم مهارات التفكير وبين مدى استخدامهم من خالل مالحظتهم مالحظة المعلمين حول مدى 

معلما من معلمي الدراسات ) 23(تكونت عينة الدراسة من  و.مباشرة داخل حجرة الدراسة

االجتماعية في منطقة الدوحة التعليمية، طبق عليهم استبانة للتعرف على آرائهم في مدى استخدامهم 

وبطاقة مالحظة للتعرف ) المستوى المتقدم(والتفكير اإلبداعي ) ستوى التمهيديالم(مهارات التفكير 

  على مدى استخدامهم من خالل مالحظتهم داخل حجرة الدراسة، 
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 مهارات التفكير في تخدام معلمي الدراسات االجتماعيةوكشفت نتائج الدراسة تدني مستوى اس

معة سواء من خالل آراء المعلمين أو من خالل والمهارات مجت) المتقدم(و) التمهيدي(المستويين 

مالحظتهم داخل حجرة الدراسة، فقد كان مستوى استخدامهم أقل من المستوى المقبول تربوياً 

، ولم تظهر فروق دالة إحصائياً بين آراء معلمي الدراسات االجتماعية في تقديرهم ألدائهم %)80(

توى استخدامهم مهارات التفكير تعزى للخبرة، أو نتيجة لمالحظتهم داخل حجرة الدراسة في مس

بينما كانت الفروق دالة إحصائياً بين المعلمين والمعلمات لصالح المعلمات، ولم تظهر عالقة دالة 

بين آراء المعلمين في مستوى استخدامهم مهارات التفكير وبين مستوى استخدامهم تلك  ،إحصائياً

 .لدراسةالمهارات نتيجة لمالحظتهم داخل حجرة ا

  

 المرحلة طلبة لدى والتفكير اإلبداع تنمية معوقاتإلى تحديد  هدفت بدراسة )2005 (دياب وقام

 بالبيئة أم بالمنهاج متعلقة كانت سواء التفكير معوقات تحديد إلى غزة قطاع مدارس في األساسية

 ،المعلمين نظر وجهة من المعوقات تلك تأثير درجة تحديد وكذلك الطالب أم المعلم أم المدرسية

 في الطلبة لدى والتفكير اإلبداع تنمية معوقات من الحد سبل وتحديد تأثيرها درجة بحسب وترتيبها

 مناالستبانة  تكونت د وق، ومعلمة معلماً (100) من اسةالدر عينة تكونتو األساسي التعليم مرحلة

 تتعلق معوقات والمدرسية البيئةب تتعلق معوقات و الدراسي بالمنهاج تتعلق معوقات هي أبعاد أربعة

 : بالطالب تتعلقمعوقات و بالمعلم

  

  :هي التفكير تنمية أمام تقف التي المعوقات أكثر من ناظهرت نتائج الدراسة أوقد 

  

وتكسبهم  قدراتهم تنمي التي االبتكارية باألنشطة بالقيام للطلبة الفرصة إتاحة وعدم الفصول اكتظاظ

والتي  ,قاتالعال وإدراك اإلحكام وإصدار والمرونة والطالقة كاألصالة اإلبداعي التفكير مهارات

 المبدع  باالضافة المعلم.واألصالة بالجودة يتميز الذي اإلبداعي اإلنتاج من الطلبة يتمكن خاللها من

 فهو اإلبداع، تنمية في رئيس عنصر وهو .التقليدي المعلم من اإلبداع طلبته تعليم في قدرة أكثر
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 وأن ،متعددة إبداعية وقدرات مهارات طلبته يكسب خاللها من التي التعليمية للمواقف مطورو منظم

 بكم االهتمامكما ان  ،وتقدمه وتنميته اإلبداع في تطوير وفاعالً مهماً دوراً تلعب أن يمكن المدرسة

 جل جعل المتعلم لدى وتنميتها بالجوانب األخرى االهتمام حساب على المعلومات وكثرة المعارف

 المتعلم ابتكارات من يحد  وهذا الدراسية وحفظها المادة نقل حول يدور والمتعلم المعلم اهتمام

  .وإبداعاته

  

 في  اإلبداعيالسلوك على التعرف محاولة إلى هدفت بدراسة )2004 (الحراسيس وايضا قام

 في التدريس ئةهي أعضاء نظر وجهة من اإلبداعي السلوك  ومقوماتالخاصة األردنية الجامعات

 حيث تم فحص ثمان معوقات ،واالبتكار اإلبداع يواجهها  التيوالمحددات  والمعوقاتالجامعات هذه

وب  اسل: قياسها من خالل خمسة ابعاد هييمكن ان يكون لها اثر على السلوك االبداعي والتي تم

 استخدمت وقد .بداع وتشجيع اال، سعة االتصال،ة وروح المجازف،حل المشكالت والقابلية للتغير

 كمتغير اإلبداعي والسلوك مستقلة كمتغيرات اإلبداع معوقات من تكون امفترض انموذج رسةاالد

 من (286) من العينة تكونت وقد خاصة جامعات ثالث من عشوائية عينة اختيار تم وقد تابع

  .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،التدريس هيئة أعضاء

  

ي حسب تصورات اعضاء ترتيب معوقات ومحددات السلوك االبداع أن الدراسة تائجن أظهرت وقد

 االيجابية للمعوق  حسب اعلى وسط حسابي للحالة، في الجامعات االردنية الخاصةهيئة التدريس

والتمسك  ، الخبرات االجنبية واالعتماد المفرط على،الداخليةغياب الدوافع : كان على النحو التالي

 وغياب جو ، وعدم مساندة العمل الجماعي من قبل الجامعة،المعروفة والخوف من الفشلباالنماط 

يب ابعاد متغير السلوك ولقد كان ترت . وعدم التشجيع من الجامعة، الرؤيةالحرية وعدم وضوح

 سعة االتصال :سب اراء هيئة التدريس في الجامعات االردنية الخاصة على النحو التالياالبداعي ح

كما ظهر من خالل الدراسة بانه  .مشكالت وتشجيع االبداع والقابلية للتغيير وروح المجازفةوحل ال
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ال تختلف تصورات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة للسلوك االبداعي باختالف 

  .)، المسمى الوظيفي ، المستوى االكاديمي، مدة الخدمةالعمر( المتغيرات الشخصية 

  

 الصفوف (لمعلمي ةاالبتكاري السمات أهم معرفة إلى  دراستههدفت فقد )2003( العتري اما

 عرعر بمدينة للتالميذ البتكاريا التفكير بقدرات وعالقتها االبتدائية المرحلة من ) العليا

 الباحث واستخدم ,الدراسية الصفوف بين البتكاريا التفكير قدرات في الفروق على والتعرف

 المبتكرة الشخصية للسمات قائمة الباحث واستخدم ,اوتلميذ امعلم) 305 (من تكون عينة

   ،المصور البتكاري اللتفكير تورانس واختبار

  

 وتحمل ،المبادرة : هياألعلى المتوسطات ذات االبتكارية السمات واظهرت النتائج ان

 ماتوالس. الجديدة األفكار في والتأمل ،بالنفس والثقة ،الخبرات من واالستفادة ،ليةؤوالمس

 باألنظمة التقيد وعدم ،والتخيل المغايرة :التوالي على األدنى المتوسطات ذات االبتكارية

 بين موجبة ارتباطيه عالقة وجود تبين كما المألوف عن والخروج ،المسايرة وعدم ،والقوانين

 وعدم لتالميذهم أالبتكاري التفكير قدراتة واالبتدائي المرحلة لمعلمي االبتكارية السمات

 االبتدائية المرحلة من العليا الصفوف لمعلمي االبتكارية السمات في داللة ذات فروق وجود

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود وتبين ،الدراسي الصف ومستوى الخبرة لمتغير تبعا

 معلمي لصالح وذلك ،التخصص لمتغير تبعا االبتدائية المرحلة لمعلمي االبتكارية السمات

 بين البتكاريا التفكير قدرات في إحصائية داللة ذات فروق ووجود ،العلمي التخصص

 اختبار درجات على الكلية الدراسة لعينة) السادس الخامس، الرابع،( الدراسية الصفوف

  .االبتدائي السادس الصف لصالح المصور البتكاريا للتفكير تورانس
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 طلبة بها يتصف التي بداعيةاإل الخصائص عن الكشف إلى هدفتف )2002( تميمي دراسةاما 

كما هدفت الى التعرف على عالقة كل من متغيرات  ،األردنية الجامعة في الرياضيات مجال معلم

 تكون ، على درجات اتصافهم بالخصائص االبداعيةمستوى الدراسي والمعدل التراكميالجنس وال

 ، االردنية،اليرموك(ردنية من جميع طلبة معلم مجال الرياضيات في الجامعات اال الدراسة مجتمع

 )186 ( من الدراسة عينة وتكونت ،) 515(  والبالغ عددهم،2001/ 2000للعام )  الهاشمية،مؤتة

 مقياس من) ا( صورة المقياس واستخدم الطبقية العشوائية بالطريقة اختيارهم تم وطالبة طالب

  .اإلبداعي لتفكيرل تورانس

  

 كما .اإلبداع من متوسطة بدرجة يتصفون م مجال الرياضياتطلبة معل أن إلى النتائج أشارت وقد

اذ تبين تفوق االناث على الجنس  ،باختالف اإلبداعية الخصائص في فروق وجود النتائج أظهرت

 السنتين طلبة تفوقوتبين )  والمرونة، الطالقة،االصالة(الذكور بشكل عام في الخصائص الثالث 

 السنتين طلبة تفوقفيما  ،األصالة خاصية في والرابعة الثالثة السنتين طلبة على والثانية األولى

وتبين اختالف التفكير  ،المرونة خاصية فيعلى طلبة السنتين االولى والثانية  والرابعة الثالثة

قل على اال التحصيل على المرتفع التحصيل وذو تفوق باختالف المعدل التراكمي حيثاالبداعي 

  .بالجامعات بالمبدعين االهتمام بزيادة الدراسة أوصت وقد ،ابعاد التفكير االبداعي

  

 العلمي والمؤهل الجنس من كل اثر بحث إلى هدفت بدراسة )1999 (والعملة األستاذ كما قام

 اإلبداع نحو غزة قطاع في العليا األساسية المرحلة العلوم معلمي اتجاه على التدريسية والخبرة

 الباحث قام ومعلمةً معلماً ) 77( من الدراسة عينة تكونت. يالدراس بالتحصيل وعالقته العلمي

  .اإلبداع نحو االتجاه مقياس باستخدام المعلومات جمعب

  

 والخبرة العلمي المؤهل من لكل تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود على  النتائجدلتو

 الجنس، إلى يعزى اإلبداع نحو إحصائية داللة ذات فروق هنالك يكن لم بينما اإلبداع نحو التدريسية
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 درجات ومتوسطات اإلبداع نحو المعلمين اتجاهات بين قوية ارتباط عالقة هناك يكن لم كما

  .مالعلو في لطلبتهم الدراسي التحصيل

  

 لمعلمي االبتكارية السمات أهم فقد هدفت دراسته الى التعرف على )1999 (المفرجي ماا

 تكونت وقد ،المكرمة مكة بمدينة االبتكاري التفكير نحو اتهموطبيعة واتجاه العام التعليم ومعلمات

 مكة بمدينة العام التعليم ومعلمات معلمي من معلمة (178) معلما، ( 192 )من الدراسة عينة

  . التفكير نحو االتجاهات ومقياس االبتكارية السمات مقياس استخدم الباحث وقد المكرمة،

  

  :أن أبرزها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد

  

 ،الخبرات من واالستفادة ،المبادرة :التوالي على كانت األعلى المتوسطات ذات االبتكارية السمات

 االبتكارية السمات أبرز كانت بالمقابل بالنفس، والثقة ،المسئولية وتحمل ،الجديدةراألفكا في والتأمل

 الغموض، المألوف،تحمل عن الخروج ظمة،باألن التقيد عدم: التوالي على األدنى المتوسطات ذات

 التفكير نحو الدراسة عينة لدى اتجاهات وجود إلى الدراسة توصلت كما .المسايرة وعدم المغايرة

 والمعلمات المعلمين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه كما.اإليجابية إلى أقرب االبتكاري

   .االبتكاري فكيرالت نحو االتجاه وفي .االبتكارية السمات في

  

 السمات في والمعلمات المعلمين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة صلتتو كما

 داللة ذات فروق وعدم وجود .التعليمية والمرحلة التخصص الخبرة، لمتغير تبعا االبتكارية

 التخصص والخبرة لمتغير تبعا االبتكاري التفكير نحو االتجاه في والمعلمات المعلمين بين إحصائية

  .التعليمي والمرحلة
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 الشخصية السمات بعض ارتباط مدى على الى التعرف  بدراسة هدفت)1998 (الشعار وقامت

 اجريوقد  ،الغربية الضفة شمال مدن مدارس في الثانوي األول الصف لطلبة اإلبداعي بالتفكير

 حسب مقسمة عينة على الدراسة شملت قدو ،الطلبة من عينة على االبتكارية للسمات قياس اختبار

 طلبة من البحث هذا في الدراسة مجتمع  وتكون )وصناعي وأدبي علمي، (والتخصص الجنس

 وجنين نابلس الضفة شمال مدن من والصناعي واألدبي العلمي بفروعه الثانوي األول الصف

 .وقلقيلية وطولكرم

  

 التباين تحليل اظهركما  ،المدروسة الشخصية اتوالسم اإلبداع بين قويا ارتباطا الدراسة أظهرتو

 مقابل المدينة لصالح التأملي والتفكير الغموض تحمل على القدرة في داللة ذات فروقا األحادي

 والتفكير، الحكم استقاللية في ،والمخيم والمدينة القرية طلبة بين فروق توجد ولم والمخيم القرية

 دالة فروقا هناكوكان  .الخبرة على واالنفتاح النقد على قدرةوال التفكير، في واألصالة والمرونة

 ذات فروق وجود تاظهر كما ،اإلناث لصالح الشخصية والسمات اإلبداعية القدرة في إحصائيا

 التخصصات بن الفروق عن أما. الصناعي مقابل واألدبي العلمي التخصص لصالح إحصائية داللة

 والتفكير الحكم في االستقالل في إحصائية داللة ذات روقف وجود تبين فقد الشخصية السمات في

 على والقدرة التأملي التفكير في فروق ووجود والصناعي العلمي مقابل األدبي التخصص لصالح

  .األخرى السمات في داللة ذات فروق تظهر ولم الصناعي مقابل واألدبي العلمي لصالح النقد

  

 ،الكويتية البيئة في والذكاء والخيال اإلبداع  بينالعالقة بحثت فيفقد  )1996 (العمر دراسة اما

 وقدة المتوسطة والثانوي المدارس تالميذ من مفحوصاً ( 296 ) مكونة من ينةعواستخدم الباحث 

 الدراسة هذه نتائج كشفت وقدكاداة دراسة  حنورة مصري إعداد من الخيال مقياس استخدام الباحث

  :عن
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 لعبت والذكاء االبتكار استعدادات كما اظهرت النتائج ان ,والتخيل إلبداعا بين قوية عالقة وجود

 الخطوط ومقياس التخيل في مقياس المرونة عامل بين رتباطيةاال العالقة تحديد في واضحاًو دوراً

  .والدوائر

 قفرو وجد فقد ،الجنسين بين الفروق عن أما ,وايجابية قائمة العالقة ظلت الذكاء متغير عزل وبعد

 في الجنسين بين فروق توجد فلم للخيال بالنسبة أما و اإلناث لصالح اإلبداع مقاييس جميع في دالة

 انه تبين كما ،اإلناث لصالح الخيال أصالة في دالة  فروقوجد وقد ،مرونته في وال الخيال طالقة

 .العالقة وتقوى الدرجات تتكامل العمر تقدم مع

 

  

 اإلبداعي التفكير تنمية في العلوم معلم دور معرفة إلى تدفه دراسة )1995( السلمان واجرت

 تحصيله ومستوى الطالب جنس من  بكلوتأثره األساسي التاسع الصف طلبة نظر وجهة من

 طلبة من وطالبة طالب )1020 ( من الدراسة عينة تكونت و. العاملين بين المشترك والتفاعل

تم اختيارهم بالطريقة الطبقية   عمان الكبرىالمدارس الحكومية في محافظة  منالتاسع الصف

 التفكير تنمية في المعلم دور مقياس واستخدم ،االصلي الدراسة مجتمع منالعنقودية العشوائية 

  .اإلبداعي من وجهة نظر طلبة الصف التاسع االساسي بعد التاكد من صدقه وثباته

  

 نظر وجهة من اإلبداعي التفكير تنمية في العلوم معلم دور ا عاما فيانخفاض النتائج أظهرت وقد

 تنمية في العلوم معلم لدور  احصائيةداللة ذات فروق وجود أظهرت كما ،لمرحلة االساسيةا طلبة

 لصالح تعزىذات داللة  فروق وجود وعدم ،الذكور لصالح يعزى لجنس الطالب اإلبداعي التفكير

  .جنس الطالبو التحصيل مستوى بين  المشتركلتفاعللوا التحصيل مستوى

  

 معلمي لدى االبتكارية السمات أبرز على التعرف إلى هدفتدراسة  )1994 (فخرو تواجر

 سمات بين العالقة على والتعرف االبتكار نحو اتجاهاتهم وطبيعة االبتدائية المرحلة ومعلمات
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 الباحثة استخدمت وقد. االبتكارية تالميذهم قدرات وبين االبتكار نحو واتجاهاتهم االبتكارية المعلمين

 االبتكاري التفكير واختبار االبتكاري التفكير نحو االتجاه ومقياس االبتكارية السمات مقياس

 أفراد عدد بلغ بينما ،ومعلمة معلما) 50 (والمعلمات المعلمين من العينة أفراد بلغ وقد ،لألطفال

  . وتلميذة تلميذ) 285 (التالميذ عينة

  

على هي رز السمات االبتكارية المرتفعة لدى المعلمين والمعلمات ب أوقد توصلت الباحثة الى ان

المبادرة، االستفادة من الخبرات، التأمل في األفكار، التنظيم والرغبة في التفوق االكاديمي، : التوالي

وان اتجاهات المعلمين . تحمل المسئولية، توليد الفكار الجديدة، تعدد الميول واالهتمامات، والمثابرة

كما تبين وجد فروق دالة احصائيا في المجموع الكلي  .المعلمات نحو االبتكار تميل إلى االيجابيةو

تالميذ المعلمين والمعلمات ذوي السمات االتبكارية واالتجاهات االبجابية الاالبتكارية بين  للقدرة

الح المعلمين المرتفعة وبين تالميذ المعملين والمعلمات ذوي السمات االبتكارية المنخفضة لص

والى  .جابية المرتفعة نحو االبتكاريبتكارية المرتفعة واالتجاهات االوالمعلمات ذوي السمات اال

لدى المعلمين لتنمية قدرات  حو االبتكارنجابية يلسمات االبتكارية واالتجاهات االية توافر امأه

ة لدى المعلم من تأثير كبير على التفكير االبتكاري عند تالميذهم، لما للسمات واالتجاهات االبتكاري

 .التالميذ وقدراتهم االبتكارية

  

 الطلبة لدى والموهبة اإلبداع مظاهرعلى  التعرف إلى هدفت بدراسة )1992( اهللا جاد توقام

 وللتعرف الى .المتفوقين غير الطلبة عند التي بتلك ومقارنتها األردنية الجامعة في أكاديميا المتفوقين

لطلبة من موهبة وابداع فقد تم استقصاء جانبين اساسيين في ادائهم والميول  هؤالء الدىما 

 نشطة والثاني يتعلق ببعض الخصائص االول يتعلق باالنماط السلوكية والمنجزات واال،االبداعية

 والعلوم اآلداب كلية في األردنية الجامعة طلبة من )246( من مؤلفة عينة على الدراسة أجريت وقد

  تقيسالثانية و والميول الخصائص تقيس األولى الدراسة لهذه أداتان الباحث استخدم  ودواالقتصا

  .والموهبة اإلبداع عن تعبر التي والمنجزات األعمال
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تميز الذكور   فقد،وجود اثر ذي داللة لعامل الجنس على الخصائص االبداعية النتائج أظهرت وقد

ثر ذو داللة لعوامل التفوق االكاديمي والتخصص أ  لم يظهرو ،بخصائص ابداعية اكثر من االناث

مات على والجنس على االنجاز االبداعي واظهرت النتائج ايضا وجود ارتباط ذي داللة بين العال

 . والعالمات على مقياس الخصائص االبداعية،مقياس االنجاز االبداعي

  

  األجنبية الدراسات: 2.2.2

  

هدفت الدراسة إلى معرفة مفهوم ا بدراسة قد قامف )Kang & Hong ،2010  (هونج وكانج

 معلم علوم مرحلة )44( تكونت العينة من .اإلبداع عند معلمي العلوم والعوامل المعيقة لإلبداع

 تحتوي أسئلة موضوعية استبانهأداة البحث . من الواليات المتحدة) 21(ثانوية من جنوب كوريا و 

 .وأسئلة مفتوحة

  

أما من حيث طرق  ، حد كبير لكل معلممحدودة إلى لإلبداع كانتن نظرتهم  أشارت النتائج إلى أ

التي كانت متوافقة مع ما   أكد المعلمون على استخدام أسلوب حل المشاكل و فقد،اإلبداعتدريس 

 من المعلمين اإلبداع أكثر العتبار األخالق معيارا للحكم على كوريا الجنوبية ويميل معلمو ،سبقها

 الواليات ي وشددوا على توفير فرصة لتعزيز التفكير اإلبداعي، في حين أن معلم،األمريكيين

  . المتحدة أكدوا أهمية البيئية المادية والدعم العاطفي

  

إلى  هدفت الدراسة بدراسة )Luik & Kukemelk، 2007 ( كوكميلك ولويك وقام كل من

 ا معلم)78 (، شملت هذه الدراسةالتعليممعرفة مدى فهم المعلمين االستونيين لإلبداع واستراتيجيات 

سؤال احتوى ) 11(وتالف هذا االستبيان من .  وقد استخدم الباحث االستبيان كأداة دراسة،ااستوني

، ما هي هذه "استراتيجيات التعلم"و " اإلبداع"على أسئلة مفتوحة، طلب من المعلمين شرح مفهومي، 

الصفوف في ه الدراسة معلمي المدارس االستونية شملت هذ والمفاهيم وماذا تعني بالنسبة لهم
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 مدرسين من كل مدرسة )4 ( مدرسة)25 (وقد تم اختيار المعلمين من) 12 – 1(من التدريس 

العلوم الطبيعية والعلوم (وكان المعلمون قد اختيروا وفقا لنطاق من الموضوعات  .لتعبئة االستبيان

  ) الدقيقة

  

 عناصر وفقا )7(قسمت تعريفاتهم للمفهومين إلى أجزاء من  ،إلجابات االنتهاء تم فرز ابعد

من قبل " استراتيجيات التعلم"، ومفهوم تورانس مصنفة حسب" اإلبداع"مفهوم لدراسات سابقة 

  . وينستين وماير

  

 ،تراتيجيات التعلم أشارت نتائج هذه الدراسة أن المعلمين ال يفهمون تماما معنى اإلبداع واسوقد

  .  تعريفاتهم الستراتيجيات التعليممن  لإلبداع كانت أدق تعريفاتهمولكن

  

معتقدات المعلمين  المؤثرة في العوامل معرفة إلى هدفت دراسة Huang)،2006(  هانجواجرى

 وقد استخدم .الصف داخل غرفة اإلبداع وما هي الطرق التي يمكن بها تسهيل اإلبداع،حول 

سألهم خاللها أسئلة مفتوحة عن متدربين  من المعلمين ال)7(ة مع  الشخصيالباحث أسلوب المقابالت

:  يشملطالب حول اإلبداع في هذه الدراسةنموذج لمعتقدات المعلمين ال. معتقداتهم حول اإلبداع

 والعوامل التي المؤثرة في ، لتسهيل اإلبداعاإلبداع، واالستراتيجيات الالزمةب الظواهر ذات الصلة

   .استراتيجيات اإلبداع  المترتبة علىاإلبداع، والنتائج

  

ميع ولكن بدرجات  موجود عند الجاإلبداع أن يعتقدون متدربينال المعلمين أنأظهرت النتائج 

 وان ، تكون جديدة ومالئمةأن باالعتماد على نتائجه التي يجب اإلبداع علمون وعرف الم،مختلفة

وأظهرت هذه  كما .اإلبداعبيئية تؤثر في  وان العوامل ال،يقتصر على قدرات معينة  الاإلبداع

 ، كثيرا الكالم عنها، ولكن قلة منهم من يعمل لتعزيزهاونسمة يحب المدرسالدراسة أن اإلبداع 



 49

ولذلك فإن هذه الدراسة تشير إلى أن برنامج إعداد المعلمين في بوفالو بحاجة إلى مزيد من 

 .التركيز على تدريب اإلبداع

  

  

راء آهـدفت إلـى الكـشف عـن      بدراسة )Keung et al ،2006(  وآخرونكيونج وقام

واستخدم الباحث في هذه الدراسة     حول اإلبداع  ومعتقدات طلبة الثانوية العامة في هونج كونج      

 من طلبة معاهد المعلمـين      )%6،67 ( منهم اطالب) 139(المنهج الوصفي وتكونت العينة من      

 كونج اختيروا بطريقة عشوائية واستخدم الباحث       من طلبة الجامعات في هونج    ) % 4،32(و

 مجال لمعتقـدات    )15( شاملة ل     فقرة وفق مقياس ليكرت الخماسي     )30 ( من اً مكون اًاستبيان

 .اإلبداع

  

  

المجيبون بشدة على أن اإلبداع يعتمد على الثقافة وانه نتيجة لجهود حثيثـة وانـه               قد وافق   و

عارضوا علـى أن اإلبـداع يـرتبط         و   ت كثيرة يوجد عند كل إنسان وانه عام ويضم مجاال       

  .بالجنس أو بترتيب الوالدة

وقد أوصت الدراسة األخذ بعين االعتبار الخلفية الديموغرافية لهؤالء الطلبة حتى تعزز 

  .بعد الخاطئة في برامج اإلبداع التدريبيةتة والمعتقدات الصحيح

  
فهم معلمي مرحلة رياض  ة مدى بدراسة هدفت إلى معرف)Mohamed ،2006( محمد وقد قام

األطفال لمفهوم اإلبداع والعوامل المؤثرة فيه باإلضافة إلى معرفة مدى فهمهم لكيفية تشجيع اإلبداع 

   داخل  الفعلية على ممارساتهممعتقداتهمعند األطفال في داخل غرفة الصف وكيف تؤثر 



 50

اض األطفال موزعين من معلمي ري) 16(غرفة الصف، تمثلت أداة البحث بمقابالت ل  

 واستخدم الباحث المقابالت للمعلمين لمعرفة مدى فهمهم ،س في برونيارمد) 3(على 

  . واألداة الثانية مالحظة ممارساتهم الفعلية داخل غرفة الصف،لإلبداع والعوامل المؤثرة به

  

 أما فهمهم حيث اقتصر تعريفهم لإلبداع على األدبية هرت النتائج أن فهمهم كان محدوداوقد أظ

 إعطاء : لإلبداع مثلذكروا الكثير من العوامل المشجعةللعوامل المشجعة لإلبداع فقد كان جيدا فقد 

 ، واألسئلة المفتوحة، وإعطاء األطفال المواد الكافية،س والمرونة في التدري،الحرية لألطفال

ما ممارساتهم الفعلية فقد  أ، واأللعاب التربوية، والمناقشة، والتعليم الزمري،واألعمال الجماعية

 وذلك ألسباب أعزاها الباحث إلى معوقات ;اتسمت بالسيطرة والتركيز على الصف ككل والروتين

 الضغط من قبل األهالي والمسؤولين : ومنها،تعيق المعلمين من تشجيع اإلبداع في غرفة الصف

 وكفاية ، في صفوفهم ووجود ذوي احتياجات خاصة، والصفوف المكتظة،لتغطية المنهاج بأكمله

  .المعرفة عندهم محدودة

  

 الثقافات في مدى تأثير معرفة  إلىهدفت )Ramos ،(2005 بدراسة راموس كما قامت

 تكونت العينة من ثقافات مختلفة من الواليات المتحدة اإلبداع، فقد حولالنظريات الضمنية 

 ومن )54(ي العينة من ماليزيا وكانت عدد المشاركين ف) وسينغافورة والهند والصين وماليزيا 

 ت استخدم)84( ومن الصين )193  ( ومن سنغافورة)113(ومن الواليات المتحدة ) 47(الهند 

 وهي عبارة عن صفات  موضوعية الجزء االول مكون من أسئلة:جزئين من ا مكوناً استبيانةالباحث

ي خصائص الشخصية أو خصائص شخصية طلب من العينة توضيح ما إذا كانت هذه الخصائص ه

أما الجزء الثاني فقد طلب منهم فيه كتابة كلمات يعتقدون أن لها عالقة  ،أم التقليديةاالبتكارية 

  .باإلبداع
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 تتصف بصفات اإلبداعية الشخصية أن معظم المشاركين يعتقدون أن نتائج الدراسة أظهرتوقد 

ولم يكن هنالك فروق ذات انت ابتكارية  أما الكلمات التي ذكروا أن لها عالقة باإلبداع كابتكارية

  .ةالثقافو  والعمرداللة في نتائج الدراسة تعزى للجنس والعرق

  

معرفة مدى فهـم  إلى  هدفتفقد )Ae Seo et.al، 2005(  سيو و اخرونإي  دراسةاما 

ن معلم علوم مم  ) (60تكونت العينة من     .لمفهوم األبداع  لذين يعلمون طلبة موهوبين   معلمي العلوم ا  

 مـنهم معلمـات     )%33(،  سـاعة ) (60 مدته   م للموهوبين شاركوا في برنامج تدريبي لتعليم العلو     

  .معلمون جميعهم يعلمون العلوم للموهوبين لفترة ال تزيد عن العامين) %(77و

  

   عرف اإلبداع؟"تكونت أداة الدراسة من استبيان مكون من سؤال واحد هو 

  

 المكـون   : وهـي  ثالثـة ال وعناصر اإلبداع  )Urban’s )1995بالرجوع إلى    االستباناتتم تحليل   

 والمكون البيئي لمعرفة ما إذا كان المعلمون على علم بهذه المكونات            ، والمكون الشخصي  ،المعرفي

 لإلبداع فقد ذكر جميـع       المعلمين لديهم فهم عميق للمكون المعرفي      أنأظهرت النتائج   حيث   ،الثالث

كاألصالة وحل المشكالت    لقدرة الذهنية اكما وصفوا    ريفهم لإلبداع ن في تع  هذا المكو ) 60(المعلمين

" المعرفة" المشاركين   لم يذكر أحد من المعلمين     ، أنها عوامل مهمة لإلبداع    على والقدرة على التفكير  

 كمـا   . مما يدل على أن ال أحد منهم يعتقد أن المعرفة عامل مهم في اإلبـداع               ،في تعريفهم لإلبداع  

وان هنالك فروق ذات داللـة       ،اقل للمكون الشخصي والبيئي    فهم أن المعلمين لديهم     أظهرت النتائج 

فهـم معلمـي      ولم يكن هنالك فروق في     اإلناث لصالح   لإلبداع في فهم المعلمين الكوريين      إحصائية

  . تعزى لسنوات الخبرةلإلبداعالعلوم 

  

أوصى الباحث بضرورة التأكيد على المكون الشخصي والبيئي لإلبداع جراء المزيد من الدراسـات              

  .المهني التطوير تحسن برامج اإلبداع التيلفهم أكثر للنظريات الضمنية في 
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 المـدرس والطالـب     إدراك أهميـة  معرفـة    إلى هدفت )Fleith،2000 (دراسة  بفلث   وقام

ختبار التفكير   واستخدم الباحث ا   . البيئة المدرسية   في اإلبداعينمو  الأو تشجع   للخصائص التي تكبح    

  مـن المدرسـين    )7( على عينة تكونت مـن     األداة وطبق الباحث هذه     ،اإلدراك االبتكاري ومقياس 

 ثالثة مـنهم يعلمـون       مدرسة عامة بوالية كونكتيت    كان المعلمون من  . خبراء) 7(طالب و   ) 31(و

يعلمون الصف الرابع األساسي أما المعلم السابع فقد كان معلماً لكـال            الصف الثالث األساسي وثالثة     

 الرابـع والبقيـة مـن الـصف        الثالث   صفمن طالب ال  خمسة عشر منهم     طالب )(31،  الصفين

استخدم الباحث أسلوب المقابالت مع الطلبة والمعلمين وأربعة من الخبراء، فـي حـين              و .األساسي

  .اءاستخدم االستبيان مع بقية الخبر

  

  البيئة المدرسـية   بأهمية اعتقاد كل من الطالب والمدرس     التي اشارت اليها الدراسة   وكان من النتائج    

 أن السمات المشجعة لإلبداع     وان المعلمون يرون   ، التفكير االبتكاري  إثراء  في أساسيوان لها دور    

 الطلبة ايجابيـة    كانت نظرة د على مواقف المعلمين و      والتي يجب أن تتوافر في غرفة الصف تعتم       

مجاالت اإلبداع التي أشار لها كـل مـن المعلمـين           مدرستهم وتجاه قدراتهم اإلبداعيةكما ان      تجاه  

  .جديدة تتسم باألصالة والطلبة والخبراء هي عملية إنتاج نتاجات

  

 فحص معتقدات إلىهدفت دراسة  )Diakidoy& Kanari ،1999 (وكنارى دياكدوى واجرى

قام الباحثـان فـي      .اإلبداعالمرتبطة ب  عواملالو حول اإلبداع والنتائج اإلبداعية،    المتدربينالمعلمين  

لقـة   سؤال للكشف عن مفهوم اإلبداع والعوامل المتع       )27 (كون من مهذه الدراسة بتصميم استبيان     

 الجزء األول يتكون من أسئلة مفتوحة تطلب من المعلمين تعريـف             ويتكون االستبيان من شقين    ،به

)  ال (أو )بـنعم ( سؤالين اجـب     وآخرودرجة المعرفة    ،بعوامل مثل الذكاء   ووصف عالقته اإلبداع  

وأسـئلة   ، سؤال من نوع اختيار من متعـدد       )20 ( والجزء الثاني مكون من    ،حول مسهالت اإلبداع  

تكونت عينة الدراسـة    وأو عدم موافقته لتلك العبارات،        وأسئلة تتطلب أن يجيب بموافقته     ،وتفسيرية
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 الطالب في الـسنة الرابعـة       ال التعليم من جامعة سيبراس وكان     في مج  طالبا متخصص  )49(من  

  . ساعة)41( أصلساعة على األقل من ) 32(واألخيرة من الدراسة ممن انهوا بنجاح 

  

ا الجميع ولكـن     يمتلكه  اعتبار اإلبداع قدرة عامة    إلىأشارت النتائج أن المعلمين الطلبة يميلون        وقد

وهي ظاهرة ليـست     ،، فقد عرف معظم الطلبة االبداع على أنه نتاجات جديدة         ديةهناك فروقات فر  

 بالـضرورة مناسـبة أو حتـى        تليس جديدةال يةنتاجات اإلبداع هذه ال كما أظهرت النتائج أن      نادرة

 عند الجميع وذلك    كما أشارت النتائج أن الطلبة يعتقدون بشدة أنه باإلمكان تسهيل اإلبداع          . صحيحة

شـاروا أن تـسهيل اإلبـداع        قليل من الطلبة أ    .اع عند طلبته  درة المعلم في تسهيل الالبد    من خالل ق  

 على  لطلبة إلى العامل البيئي والشخصي    كما أشار جميع ا    ،ممكن فقط عند الطلبة المبدعين بطبيعتهم     

يل فقد أشاروا أن البيئة الغنية والمحفزة لها دور كبير فـي تـسه             عوامل مهمة جدا في اإلبداع     أنها

 .االبداع

  

 راءآ على التعرفإلى  تهدفبدراسة  )Fryer & Collinges ،1991(فرير وكولنجز قام

 وقد ،تورانس أعدها التي األداة على الدراسة هذه اعتمدتو ،تطويره كيفية و اإلبداع حول المعلمين

ي ف مدرسة )57 (في المعلمين من )1082 (ل مقابالت و االستبيان خالل من البيانات جمعت

 .انكلترا وويلز وايرلندا الشمالية

 

أن ) %75(رب اما يقاعتقد ، اإللهام يتضمن اإلبداعأن   المعلميننصفاعتقد وفي هذه الدراسة 

على الرغم من أن معظم المعلمين وافقوا على انه يمكن تطوير اإلبداع و،  الطالبنادر عنداإلبداع 

القليل من المعلمين اعتبروا  ،حقيق هذا الهدف حل المشكالت لتأسلوبدام م يتطرق احد إلى استخل

 ،اإلبداعتطور راتيجيات التي تتضمن بناء الثقة  االستأن منهم اعتبروا %)99( ، و مبدعينأنفسهم

 وجود أن اعتبروا %)94 (اإلبداع يطور األسئلة تشجيع الطلبة على طرح أن اعتبروا %)97(و

يشجع  األسرة وجود حرية االختيار في أنعتبروا  ا%) 93(، معلم مبدع يساعد في تطوير اإلبداع
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 الطالب إعطاء أن اعتقدوا )% 75( اإلبداعالداعمة تشجع  ةاألسر أن اعتبروا %)89( و اإلبداع

 التعليم غير الرسمي أن المعلمين اعتبروا )75%( .اإلبداعالوسيلة التعليمية يطور الفرصة الختيار 

تعريفات تم فحص   خصائص المبدعين نموذجيةأنر البعض يعتب. اإلبداعيساهم في تطوير 

، التعليم واألسلوب بالنسبة للجنس في وجهات النظر تبين اختالفو، لإلبداع المعلمين وتصوراتهم

  .والمواد التي تدرس وتحلل أيضا

  

  السابقة الدراسات على التعقيب 2.2.3

  

 من·اإلبداع موضوع به حظي يالذ االهتمام مدى يتضح السابقة الدراسات على االطالع خالل من

 نبه المعتقدات عنه والسماتجوا كافة من اعاإلبد الدراسات تناولت إذ الباحثين، من العديد قبل

 على للتعرف الدراسات سعت وقد ى ممارسة مهارته،د ومعوقات تنميته وماإلبداعواالتجاه نحو 

 . اإلبداع نحو المعلمين معتقدات

  

  :يلي ما السابقة الدراسات نع المالحظات أهم إيجاز يمكن

 

حيث ان معظم  اإلبداعي التفكير حول المعلمين معتقدات تناولت التي العربية الدراسات ندرة -1

 . الدراسات التي تناولت معتقدات االبداع هي دراسات اجنبية

 اإلبداع نحو واالتجاه للمبدعين المميزة سمات على التعرف إلى السابقة الدراسات أغلب هدفت -2

 . مهارته ممارسة ومدى تنميته عوقاتوم

 المعلمين جنبية التي تناولت معتقدات وفهمواحدة عربية والعديد من الدراسات اال هنالك دراسة -3

  و دراسة Huang)،2006(هوان ودراسة ) 2007( اللوغاتي واخرونالبداع مثل دراسةل

)2006 ،Keung et al ( لويك وكلمكو دراسة )2007، Luik & Kukemelk (اي  ومع دراسة

 دراسة راموس و )Fleith،2000(  ثفل دراسة و)Ae Seo et.al، 2005(  سيو واخرون
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2005)، Ramos(  ديكادوي وكناري دراسةومع)1999، Diakidoy& Kanari( ودراسة 

 .)Mohamed، 2006( محمد

 والعتري ودراسة )1994 (فخرو دراسة مثل االبتكارية السمات تناولت دراسات هنالك -4

 . )1992  (اهللا وجاد )2002( وتميمي )2004( والحراسيس ) 1999( والمفرجي 2003

 )1999( والعملة األستاذ دراسة مثل اإلبداع نحو المعلمين اتجاهات تناولت دراسات هنالك -5

 و)  1995( السلمان دراسة مثل اإلبداع تنمية في والمدرس المدير دور تناولت دراسات هنالك -6

  .)2008 (واللخاوي ،)20(10 والشديفات ) 2008( بلواني و )2010( وشلدان العاجز

 الغامدي دراسة مثل اإلبداعي للتفكير المثيرة تاالمهار استخدام مدى تناولت دراسات هنالك -7

 .) 2005( البنعلي ودراسة )2009(

 استخدم فبعضها المستهدفة الفئة حيث من العينات اختلفت فقد ،السابقة الدراسات عينة تباينت -8

  المعلمين استخدم وبعضها التالميذ

 .اإلبداع اختبارات قياس استخدم وبعضها االستبانة استخدم فبعضها المستخدمة األدوات تباينت -9

 (اللوغاتي واخرون من كل من كل دراسة مع األهداف حيث من الحالية الدراسة اتفقت - 10

 ( ع دراسةوم) Keung et al، 2006( و دراسة  Huang)،2006(هوان ودراسة  )2007

2007، Luik & Kukemelk( اي سيو واخرون ومع دراسة )2005 ،Ae Seo et.al(و 

ديكادوي  دراسةومع ) Ramos،2005(  راموسو دراسة )Fleith،2000(  ثفل دراسة

 .)Mohamed، 2006(محمد ودراسة  )Diakidoy& Kanari ،1999(وكناري

 لموضوع وتناولها الوصفي للمنهج ظيفهاتو في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت - 11

 . اإلبداع

 دراسة مع المعلمين من ةالعين كانت حيث المستخدمة العينة حيث من الحالية الدراسة تشابهت - 12

) 2005 (ديابو  )2003( العتري و )1999( والعملة األستاذ دراسة ومع ،)1994( فخرو
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 ،)(2010 والشديفات )2010( وشلدان العاجز و )1999( والمفرجي )2004( والحراسيس

  ).2005( البنعليو )2008 (واللخاوي

  

 :  بانهاالسابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزتوقد 

 

 .لم يتم التطرق له في مجتمعنا الفلسطيني حسب علم الباحث موضوع تناولت 1-

 هي دراسة اعاإلبد حول اعتقاداتتناولت حسب علم الباحث التي  الوحيدة العربية الدراسة 2- 

تتناول  الدراسة ان هذه حين في كليةال طلبةمن  وكانت العينة فيها هم) 2007(اللوغاتي واخرون

 . المعلمين من عينة

 التربوي لألدب الرجوع بعد اإلبداع حول االعتقادات لقياس الدراسة هذه في  األداةبناء تم 3-

 ،1999(ديكادوي وكناري دراسةو )2007(واخرون اللوغاتي  دراسةمثل السابقة والدراسات
Diakidoy& Kanari(  

 و) أنثى ،ذكر (والجنس) جنين ،طولكرم (المحافظة مثل عديدة متغيرات الدراسة هذه تناولت 4-

 علوم ،طبيعية علوم (التخصص و) بكالوريوس من أعلى ،بكالوريوس ،دبلوم (العلمي المؤهل

  )سنوات10 من أكثر. سنوات 10 – 5 نم. سنوات 5 من أقل(التدريس في الخبرة و) إنسانية
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 الثالث لفصلا

____________________________________________________  

 واإلجراءات الطريقة

  

 وشرح والعينة الدراسة مجتمع تحديد في الباحث اتبعها التي واإلجراءات ةقيالطر الفصل هذا يتناول

 مخطط حشر ثم ووصفها، الدراسة أداة بناء في الباحث اتبعها التي العملية واإلجراءات الخطوات

 .الدراسة في استخدمت التي اإلحصائية االختبارات أنواع إلى واإلشارة ومتغيراتها، الدراسة تصميم

  

  ):Methodology (الدراسة منهج 1.3

  

 الظاهرة  ويقوم هذه المنهج على وصف     ،لمناسبته الغراض الدراسة   الوصفي المنهج الباحث استخدم

ثـم تجميـع     ،مات وكما هي على ارض الواقـع       جمع البيانات والمعلو   موضوع الدراسة من خالل   

  . البيانات ومراجعتها وتبويبها وتحليلها باالساليب المناسبة الستخالص النتائج ووضع التوصيات

  

  :(Research Population) دراسةال مجتمع2.3 

  

 جنـين  محـافظتي  فـي ومعلمات العلوم للمرحلة االساسية      معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكون

 مـديريات  لـدى  2011\ 2010 الدراسـي  للعام الرسمية السجالت وفق عددهم والبالغ م،وطولكر

  .يوضح ذلك) 1.3( والجدول ومعلمة معلماً) 586( والتعليم التربية
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  وصف مجتمع الدراسة: )1.3(الجدول 

  

  ذكور  اناث  المحافظة

 180 220 طولكرم

 85 101 جنين

 265 321  المجموع

 
 

  :الدراسة عينة 3.3

  

 في للمرحلة االساسية ومعلماتها العلوم معلمي من  ومعلمةًمعلماً) 194 (من الدراسة عينة تكونت

 نسبته ما العينية شكلت وقد ،الطبقية العشوائية العينة بطريقة اختيارهم تم وطولكرم جنين محافظتي

 العلوم لميمع على استبانة) 194 (بتوزيع الباحث قام وقد األصلي، المجتمع من تقريباً%) 32(

) 190 (الجمع حصيلة وصلت البيانات جمع عملية إتمام وبعد الدراسة، لعينة اختيارهم تم الذين

 الدراسة عينة تصبح لكي اإلحصائي للتحليل صالحيتها عدم بسبب اتاستبان) 4 (منها استبعد استبانة

 الدراسة عينة وصف نبيي )2.3 (ولوالجد استبانة،) 186 (عليها اإلحصائي التحليل إجراء تم التي

 .المستقلة لمتغيراتها تبعاً
 

 .وصف العينة تبعاً للمتغيرات المستقلة) 2.3( الجدول ويوضح

 

  النسبة المئوية  العدد  المستوى المتغير

  المحافظة  64.5  120 طولكرم

  35.5  66 جنين
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  الجنس  43.0  80  ذكر

  57.0  106  أنثى

  23.7 44  دبلوم

  68.8  128  وسبكالوري
  المؤهل العلمي

  

  7.5  14 أعلى من بكالوريوس

  التخصص  65.6  122  علوم طبيعية

  34.4  64  علوم إنسانية

  18.3  34  سنوات 5أقل من 

  21.5  40  سنوات 10 – 5من 
  الجنس

  60.2  112 سنوات 10أكثر من 

  %100  186 المجموع  المجموع

 

 :الدراسة أداة 4.3

 

 ببناء الباحث قام فيها المستخدمة واألدوات السابقة ساتالدرا من عدد على الباحث طالعا بعد

 في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات إلى التعرف أجل من اإلبداع حول االعتقادات استبانة

 الدراسات والى التربوي األدب إلى الرجوع خالل ومن اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي

 &Diakidoy،1999(ديكادوي وكناري  دراسة وخاصةسة الدرا بموضوع العالقة ذي السابقة

Kanari ( وآخرون اللوغاني دراسة و) ينجزئ من النهائية صورتها في األداة تكونت ،)2007 :

 التخصص، العلمي، المؤهل الجنس، المحافظة، في تمثلت المبحوثين عن أولية بيانات تضمن األول

 للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات تقيس التي قراتالف من تكون فقد الثانيو التدريس في الخبرة

 وقد فقرة )41 (الفقرات هذه عدد بلغ حيث اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية

 المحافظة هو اإلبداع( :فعباراتهاهي الفقرات السلبية اما ;سلبية واخرى ايجابيةاحتوت على فقرات 
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 المشكالت المبدع يتركو ،اإلبداع على مؤشر هو تبالرا أجل من العملو ،الحصص روتينية على

 التفكير خصائص  من،تنميته يمكن ال فطري أمر هو اإلبداعو ،بحلها كفيل فهو للزمن تواجهه التي

 إنو ،واإللهام بالوحي ترتبط القياس صعبة ظاهرة اإلبداعو ،)التجديد من الخوف (التحفظ اإلبداعي

 المبدع  الشخصو ،وراثية لعوامل أساساً يعود اإلبداعو ،اإلبداع على مؤشر هو الجيدة األفكار تبني

 الطالب يعتبرو ،المبدعون هم المدرسة في العالي التحصيل ذووو ،المجتمع بتقاليد يلتزم من هو

 يلعبو ،واإللهام بالوحي ترتبط القياس صعبة ظاهرة اإلبداع و،بطبيعته مبدعاً تحصيلياً المتفوق

 من و،ةالجديد األفكار يكرر من هو المبدع الشخصو ،اإلبداعي التفكير تنمية يف سلبيا دورا اإلعالم

 الفقرات ةقي اما ب)بطبيعتهم مبدعون األذكياء يعتبر و،لألوامر تنفيذه حسن المبدع الشخص صفات

  .فكانت فكانت ايجابية

  

 بدرجة جابةاالست أعطيت وقد األبعاد خماسي ليكرت مقياس أساس على ستبانةاال تصميم تم وقد 

وبدرجة كبيرة  ،و درجة واحدة اذا كانت سلبية ،اذا كانت الفقرة ايجابيةكبيرة جدا خمس درجات 

 اذا كانت  ثالث درجاتمتوسطة بدرجةو  ،اذا كانت سلبيةدرجتين  اذا كانت ايجابية و اربع درجات

كانت سلبية وبدرجة قليلة  وبدرجة قليلة درجتين اذا كانت ايجابية واربع درجات اذا ايجابية او سلبية

  .اذا كانت ايجابية وخمس درجات اذا كانت سلبيةواحدة جدا درجة 

  

 :وثباتها الدراسة أداة صدق 5.3

  

 (Constructالمحكمين صدق بأسلوب المحتوى صدق طريقة استخدام تم األداة صدق من للتحقق

Validity ( ومتخصصين ،والكفاءة خبرةال ذوي من تحكيم لجنة على األولية ابصورته اعرضه وتم 

 إبداء محكم كل من طلبو العلمي البحث ومناهج والتقويم والقياس النفس وعلم التربية مجاالت في

 صياغة وسالمة ،لالداة ومناسبتها ،فقرة كل وضوح حيث من ستبانةاال فقرات من فقرة كل في رأيه

 .داةاال تعديل وتحليلها البيانات جمع دوبع ،له أعدت لما االستبانة مناسبة من التأكد بهدف الفقرات،
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 نسبة بلغت وقد المتخصصين، المحكمين من) 10 (على المبدئية اصورته في ستبانةاال وزع حيث

يبين أسماء أعضاء لجنة ) 3(والملحق  .) %89( االستبانة عبارات على المحكمين بين االتفاق

  .التحكيم

  

 :الدراسة أداة ثبات 6.3

  

ـ  الباحث قام داةاال ثبات من وللتأكد االختبار، نتائج في ساقاالت الثبات يعني  عينـة  علـى  ابتطبيقه

 وخارج الدراسة، مجتمع من وهم ،وطولكرم جنين محافظة من علوم ومعلمة معلما) 20 (من مكونة

) Cronbach Alpha (ألفـا  كرونبـاخ  معادلة باستخدام األداة ثبات باحتساب الباحث وقام عينتها،

 .الحالية الدراسة ألغراض مناسب ثبات معدل يعتبر وهذا) 0.91 (الكلي الثبات ملمعا بلغ حيث

  

 :الدراسة إجراءات7.3 

  

 بـشكلها  االسـتبانة  بإعداد الباحث قام وثباتها السابقة بالطرق المستخدمة األداة صدق من التأكد بعد

  :التالية الخطوات وفق الدراسة إجراءات تمت وقد النهائي

  

 وزارة إلـى  موجه القدس جامعة في التربوية العلوم كلية من مهمة تسهيل تابك على الحصول -1

  . الدراسة تطبيق في الباحث مهمة لتسهيل العالي التعليم

 . وخصائصه الدراسة مجتمع لتحديد وذلك المعلمين، بأسماء قائمة على الحصول -2

 . يةالطبقية العشوائ بالطريقة الدراسة عينة باختيار ذلك بعد الباحث قام -3

 التربية مكتب طريق عن تعبئتها بعد وجمعها الدراسة، عينة على االستبانات بتوزيع الباحث قام -4

 . الدراسة محافظات من محافظة لكل والتعليم
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وجمعها والقيام بعمليات التحليل واستخدام االحصائيات       البيانات تفريغ تم االستبيانات، جمع بعد -5

 . المناسبة

 المناسبة اإلحصائية لجةالمعا إجراء تم ذلك بعد

  

 : متغيرات الدراسة8.3

 
  :التالية المتغيرات الدراسة شملت

  

  :المتغيرات المستقلة  - أ

   جنين. 2  طولكرم. 1: مستويان وله: المحافظة -1

   أنثى. 2    ذكر .1 :مستويان وله: الجنس-2

  بكالوريوس نم أعلى. 3  بكالوريوس. 2  دبلوم .1: مستويات ةثالث وله: العلمي المؤهل-3

  إنسانية علوم. 2   طبيعية علوم. 1: مستويان وله: التخصص -4

   )سنوات 10 – 5 من(. 2) سنوات 5 من أقل (.1: مستويات ثالث اوله: التدريس في الخبرة-5

  ) سنوات 10 من أكثر(.3                       

 

 حول وجنين طولكرم محافظتي في ةاألساسي للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات: التابع المتغير - ب

 . اإلبداع

 

  :اإلحصائية المعالجات 9.3

  

 وذلك) SPSS (االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج استخدم البيانات معالجة أجل من

 :التالية اإلحصائية المعالجات باستخدام
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) ت (بار واخت.ةالدراس أسئلة عن لإلجابة المئوية والنسب الحسابية المتوسطات استخراج تم

 ،المحافظة بمتغيرات المتعلقة الفرضيات لفحص) Independent T-Test( المستقلة للمجموعات

 الفرضيات لفحص) One way ANOVA(األحادي التباين تحليل واختبار. التخصص ،الجنس

 الثبات لقياس ألفا كرونباخ معادلة  والتدريس في الخبرة العلمي، المؤهل بمتغيرات المتعلقة

)Cronbach's Alpha.( 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 الرابع الفصل

   

 الدراسة نتائج

  

 األول الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج1.4 

 الدراسة بفرضيات المتعلقة النتائج 2.4
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  الفصل الرابع 

 __________________________________________________  

 :الدراسة نتائج

 

 الدراسة عينة أفراد استجابة خالل من الباحث إليها توصل التي لنتائجل عرضا الفصل هذا يتضمن

 طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي باعتقاد المتعلقة الدراسة أداة فقرات على

 العلمي، والمؤهل والجنس، المحافظة، " متغيرات من كل أثر وبيان اإلبداع، حول وجنين

 طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد في" ريسالتد في والخبرة والتخصص،

   .الدراسة أداة فقرات على الدراسة عينة أفراد استجابة خالل من تمثلت والتي ،اإلبداع حول وجنين

 باالستجابة الخاصة اآلتية المئوية والنسب الحسابية المتوسطات اعتمدت النتائج تفسير أجل ومن

  :الفقرات على

  

  .جداً كبيرة درجة على يدل فأكثر%) 80 (أو) فأكثر 4 (حسابي متوسط

  .كبيرة درجة على يدل%) 79.9-70 (أو)3.99- 3.5 (حسابي متوسط

  .متوسطة درجة على يدل%) 69.9-60 (أو) 3.49 – 3 (حسابي متوسط

  .قليلة درجة على يدل%) 59.9-50 (أو) 2.99- 2.5 (حسابي متوسط

 .جداً قليلة درجة على يدل%) 50من أقل (أو) 2.5 من أقل (حسابي متوسط

 

   الدراسة لنتائج عرض يلي وفيما
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 :األول الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج 1.4

 
 ؟ اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد ما

  

 أفراد الستجابات المعيارية اتواالنحراف الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة

  .ذلك يوضح) 1.4 (رقم والجدول. االستبانة فقرات على الدراسة عينة

  

 معلمي العتقاد والترتيب والدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات )1.4 (رقم الجدول

  .العينة ادأفر استجابة حسب اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم

  

سل
سل
الت

 

الرقم في 

 االستبانة

المتوسط  الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  االعتقاد

1 3  
 آرائهم عن للتعبير الفرصة الطلبة إعطاء إن

 .اإلبداع يشجع
كبيرة جداً 0.88 1.00  4.41

2  34 
 قابلة بالستيكية قطع ( الليجو بقطع األطفال لعب

 .لديهم اإلبداع ينمي) ركيبوالت للفك
كبيرة جداً 0.87 0.95  4.35

3  33  
 يتطرق لم أفكاراً يعطي من هو المبدع الشخص

  .قبل من احد إليها
كبيرة جداً 0.87 0.94  4.33

4  38  
 حسب خططه يغير أن يستطيع من هو المبدع

 .المستجدات
كبيرة جداً 0.85 0.88  4.25

5 4  
 تحدي المبدع للطالب المتوقعة السلوكيات من

  .الغامضة األشياء
كبيرة جداً 0.84 0.85  4.20

كبيرة جداً 0.84 0.85  4.20 .اإلبداع على مؤشر هو الراتب أجل من العمل   41  6
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سل
سل
الت

 

الرقم في 

 االستبانة

المتوسط  الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  االعتقاد

كبيرة جداً 0.84 0.84  4.19 .السؤال لحل طريقة من أكثر إعطاء هو اإلبداع  31  7

كبيرة جداً 0.84 0.83  4.18  .المفتوحة األسئلة اإلبداع تثير التي المهام من  18  8

كبيرة جداً 0.83 0.80  4.13 .اإلبداع مالمح من الفنية واألعمال الرسم  21  9

10  12  
 بعمل البدء عند مبدع طالب من المتوقع السلوك

 .صعوبته عن النظر بغض به مراراالست ما،
كبيرة جداً 0.82 0.78  4.11

كبيرة جداً 0.82 0.77  4.09  .إبداعه يعيق اآلخرين أمام بالنقص شعور إن 28  11

كبيرة جداً 0.82 0.76  4.08  .الحصص رتابة على المحافظة هو اإلبداع  20  12

13  40  
 تعيق والمدير المعلم بين المتوترة العالقة

  .اإلبداع
كبيرة جداً 0.81 0.73  4.03

 كبيرة 0.80 2.00 4:00 .اإلبداع يمكن مالحظته وقياسه  9  14

15  15 
 فهو للزمن تواجهه التي المشكالت المبدع يترك

 .بحلها كفيل
 كبيرة 0.80 0.70  3.99

16 5  
 عن التعبير اإلبداعي التفكير خصائص من

 .مختلفة بطرق االنفعاالت
 كبيرة 0.79 0.69  3.97

17  13  
 أن ما لمشكلة التعرض عند المبدع من يتوقع

 .لحلها مألوفة غير ألساليب يلجا
 كبيرة 0.79 0.69  3.97

 كبيرة 0.79 0.67  3.95  .تنميته يمكن ال فطري أمر هو اإلبداع  10  18

 كبيرة 0.78 0.65  3.92 .الجميع عند اإلبداع تحفيز يمكن  1  19

20  39  
 في عمل من ربأكث القيام يستطيع من هو المبدع

  .الوقت نفس
 كبيرة 0.78 0.63  3.89

سل
درجة النسبة االنحراف المتوسط  الفقرةالرقم في الت
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  االعتقاد  المئوية  المعياري  الحسابي االستبانة

21  19  
 معيق محدد سلوك نمط على المحافظة تعتبر

 .لإلبداع
 كبيرة 0.78 0.62  3.88

22  11  
 ال التي اتالثغر إدراك هي للمشكالت الحساسية

  .اآلخرون يدركها
 كبيرة 0.76 0.58  3.82

23  14  
 الخوف (التحفظ اإلبداعي التفكير خصائص من

  .)التجديد من
 كبيرة 0.73 0.46  3.65

24  16  
 تكون أن تابعه مسلسل نهاية في المبدع يفضل

 .تفسير من أكثر وتحتمل مفتوحة نهايته
 كبيرة 0.73 0.45  3.63

25  35  
 واحدة استجابة لديها التي لوالمشاك المسائل

  .اإلبداع تقتل صحيحة
 كبيرة 0.72 0.42  3.60

26  17  
 كلها متعددة استجابات هو المتشعب التفكير

 .منطقية كانت إن صحيحة
 كبيرة 0.70 0.37  3.52

27  25  
 مشاركة دون فقط للمناقشة واالستماع االنطواء

  .اإلبداع من يحد
 كبيرة 0.70 0.35  3.50

 متوسطة 0.68 0.27  3.38 .المجتمع بتقاليد يلتزم من هو المبدع خصالش  37  28

29  23  
 هم المدرسة في العالي التحصيل ذوو

  .المبدعون
3.28  0.20 0.66 

 متوسطة

 

30  27  
 درجة في فقط والفرق مبدعون الناس كل يعتبر

  .اإلبداع
 متوسطة 0.64 0.13  3.18

 متوسطة 0.63 0.12  3.17 .بطبيعته مبدعاً تحصيلياً المتفوق الطالب يعتبر  2 31

 متوسطة 0.62 0.07  3.10  .المجتمع في طبيعياً توزيعاً تتوزع ظاهرة اإلبداع  7 32

33  22  
 بالوحي ترتبط القياس صعبة ظاهرة اإلبداع

  .واإللهام
 متوسطة 0.61 0.02  3.03
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سل
سل
الت

 

الرقم في 

 االستبانة

المتوسط  الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

نسبة ال

  المئوية

درجة 

  االعتقاد

34  8  
 التفكير تنمية في سلبيا دورا اإلعالم يلعب

  .اإلبداعي
 متوسطة 0.60 0.01  3.01

 قليلة 0.58 0.06  2.91  .الجديدة األفكار يكرر من هو المبدع الشخص  32  35

36  24  
 قوانين على للتحايل مختلفة طرق سلوك

  .اإلبداع على مؤشر المدرسة
 قليلة 0.59 0.05  2.93

37  26  
 تنفيذه حسن المبدع الشخص صفات من

  .لألوامر
 قليلة 0.54 0.21  2.71

 قليلة 0.54 0.22  2.69  .وراثية لعوامل أساساً يعود اإلبداع  6  38

 قليلة جداً 0.49 0.40  2.43 .يعتبر األذكياء مبدعون بطبيعتهم  29  39

 قليلة جداً 0.40 0.69  2.02  .اإلبداع على مؤشر هو الجيدة األفكار تبني إن  30  40

41 
 يتكلم الذي الثرثار الطالب هو المبدع الطالب 36

  .الوقت طوال

2.00  
0.71 

 قليلة جداً 0.40

 محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي العتقادات الكلية الدرجة

 .اإلبداع حول وجنين طولكرم

 كبيرة 0.72 0.42 3.59

  

 وهـذه ) 3.59 (كـان  لالستبانة الكلية للدرجة الحسابي المتوسط أن) 1.4 (رقم الجدول من يتضح

 حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد أن درجة  إلى تشير القيمة

 يـشجع  آرائهـم  عـن  للتعبيـر  الفرصة الطلبة إعطاء إن " الفقرة أن تبين كما. كبيراً كان اإلبداع

 بقطـع  األطفـال  لعب" والفقرة). 4.41 (حسابي متوسط وبأعلى األول بالترتي في جاءت." اإلبداع

 وبمتوسـط  الثـاني  الترتيب في." لديهم اإلبداع ينمي) والتركيب للفك قابلة بالستيكية قطع ( الليجو

 " قبـل  مـن  احـد  إليها يتطرق لم أفكاراً يعطي من هو المبدع الشخص " والفقرة). 4.35 (حسابي

 طوال يتكلم الذي الثرثار الطالب هو المبدع الطالب " الفقرة أن تبين وما. )4.33 (حسابي وبمتوسط
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 ويليهـا ). 2.00 (مقداره حسابي وبمتوسط الفقرات بين حسابي متوسط أدنى على حصلت. " الوقت

 ويليهـا ). 2.02 (مقداره حسابي وبمتوسط." اإلبداع على مؤشر هو الجيدة األفكار تبني  إن  "الفقرة

   ).2.43 (مقداره حسابي وبمتوسط"  .بطبيعتهم نيمبدع األذكياء بريعت " الفقرة

  

  الدراسة بفرضيات المتعلقة النتائج 2.4

  
  :األولى بالفرضية المتعلقة النتائج: 1.2.4

  

 اعتقـاد  درجات متوسطات بين) α =0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 المحافظـة  لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي

  لفحص داللة الفـروق    )T-test ()ت(الفرضية تم استخدام اختبار      الختبار هذه  ،)جنين   ،طولكرم(

  ). 2.4(وذلك كما هو موضح في الجدول رقم 

  

 العلوم لميمع اعتقاد درجة الفروق في متوسطات  لداللة)ت(نتائج اختبار  )2.4 (رقم الجدول

  . المحافظة لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة

  

  العدد المحافظة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  )ت(قيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

  0.21 3.59  120 طولكرم
  0.22  3.58  66 جنين

184 0.39  0.69  

 أكبر القيمة وهذه ،)0.69 (قيمة مستوى الداللة  الى ان   ) 2.4( في الجدول رقم     تشير النتائج الواردة  

 بأنـه  القائلة الصفرية الفرضيةوبالتالي تم قبول    ) α=0.05 (للدراسة المحدد الداللة مستوى قيمة من
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 العلـوم  معلمـي  اعتقـادات  في) α=0.05(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .المحافظة لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في ساسيةاأل للمرحلة

  

   :الثانية بالفرضية المتعلقة النتائج2.2.4: 

  

 اعتقـاد  درجات متوسطات بين) α=0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لمتغيـر  تعـزى  اعاإلبـد  حـول  وجنـين  طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي

  لفحص داللة الفروق   )T-test ()ت(الفرضية تم استخدام اختبار      الختبار هذه . ) انثى   ،ذكر(الجنس

 ). 3.4(وذلك كما هو موضح في الجدول رقم 

  

 العلوم معلمي اعتقاد درجات الفروق في متوسطات  لداللة)ت(نتائج اختبار  )3.4 (رقم الجدول

  .الجنس لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة

  

  العدد  الجنس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  ) ت(قيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

  0.21 3.57 80  ذكر

  0.21  3.59  106  أنثى
184  0.65 0.51 

  

 وهـذه  ،)0.51(تـساوي    مستوى الداللة الى ان قيمة    ) 3.4(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم       

 الصفرية الفرضيةوبالتالي تم قبول     ،)α=0.05 (للدراسة المحدد الداللة مستوى قيمة من أكبر القيمة
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 معلمـي  اعتقادات في) α=0.05(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه القائلة

 .الجنس لمتغيرتعزى  داعاإلب حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم

  

  :الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج: 3.2.4

  

 اعتقـاد  درجات متوسطات بين) α=0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

 المؤهـل  لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين           . ) ماجستير   ،يوس بكالور ،دبلوم(العلمي

 لفحص داللة الفروق وذلك كما هو موضح فـي الجـدول رقـم    )one way ANOVA (األحادي

 ). 5.4(والجدول رقم ) 4.4(

  

  

 في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد لدرجات الحسابية المتوسطات )4.4( رقم الجدول

 . العلمي المؤهل لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم ظتيمحاف

 

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد المؤهل

 0.40  3.57  44 دبلوم

 0.41  3.58  128 بكالوريوس

 0.44  3.62  14 ماجستير
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 معلمي اداعتق نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات درجات )5.4( رقم الجدول

 . العلمي المؤهل لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم

 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  0.014 2 0.028 بين المجموعات

  0.047  183  8.53 داخل المجموعات

   185  8.55 المجموع

0.29  0.74  

  

 من أكبر القيمة وهذه (0.74)قيمة مستوى الداللة    إلى  ) 5.4(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم       

 ال بأنـه  القائلة الصفرية الفرضيةوبالتالي تم قبول    ) α=0.05 (للدراسة المحدد الداللة مستوى قيمة

 للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد

 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية

  

  :الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج: 4.2.4

 معلمي اتاعتقاد متوسطات بين) α =0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

علـوم  (التخصص لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم

 لفحـص داللـة     )t-test ()ت(الفرضية تم استخدام اختبـار       الختبار هذه . )علوم انسانية    ،طبيعية

 ). 6.4(وذلك كما هو موضح في الجدول رقم  الفروق
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 للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد درجاتالفروق في   لداللة)ت(نتائج اختبار  )6.4 (رقم الجدول

  .التخصص لمتغير تعزى والمعلمات اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية

  

  العدد  التخصص
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة 

  )ت(

الداللة 

  اإلحصائية

 0.21  3.59  122  علوم طبيعية

 0.22  3.58  64  علوم انسانية
184 0.38  0.70 

  

 القيمـة  وهـذه  )0.70( تساوي   مستوى الداللة الى ان   ) 6.4(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم       

 القائلة الصفرية الفرضيةوبالتالي تم قبول    ) α=0.05 (للدراسة المحدد الداللة مستوى قيمة من أكبر

 العلـوم  معلمي اعتقادات في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه

  .التخصص لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة

 

  :الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج: 5.2.4

  

 اعتقـاد  درجات متوسطات بين) α=0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 في الخبرة لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي يف األساسية للمرحلة العلوم معلمي

الختبار هذه الفرضية تم استخدام      ،) سنوات فاكثر  10 ، سنوات 10-5 ، سنوات 5(  اقل من  التدريس

 لفحص داللة الفروق وذلك كما هو موضـح  )One way ANOVA (اختبار تحليل التباين األحادي

 ). 8.4(والجدول رقم ) 7.4(في الجدول رقم 
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 في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد لدرجات الحسابية المتوسطات )7.4( رقم الجدول

 . التدريس في الخبرة لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي

 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد الخبرة في التدريس

 0.43  3.61 34  سنوات5 اقل من 

 0.40  3.57 40  وات سن10-5من 

 0.41  3.58 112  سنوات 10أكثر من 

  

 معلمي اعتقاد درجات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات )8.4( رقم الجدول

 فـي  الخبـرة  لمتغيـر  تعـزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم

 . التدريس
 

 مصدر التباين
مجموع 

 بعاتالمر

درجات 

الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  0.019 2 0.039 بين المجموعات

  0.047  183  8.52 داخل المجموعات

     8.55 المجموع

0.41  0.66  

  

 أكبـر  القيمة وهذه (0.66)ان قيمة مستوى الداللة     إلى  ) 8.4(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم       

 بأنـه  القائلة الصفرية الفرضيةوبالتالي تم قبول    ) α=0.05 (للدراسة المحدد الداللة مستوى ةقيم من

 العلـوم  معلمـي  اعتقـادات  في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .التدريس في الخبرة لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة



 

 الخامس فصلال

  

 والتوصيات البحث نتائج ملخص

  

 البحث نتائج مناقشة 1.5

  

 التوصيات 2.5
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  الفصل الخامس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتوصيات مناقشة النتائج  

  

 اعتقادات على التعرف إلى هدفت التي الدراسة، إليها توصلت التي النتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

  اإلبداع؟ وطولكرم حول جنين محافظتي في فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي

  

 االستبانة، خالل من جمعت التي البيانات تحليل من الباحث إليها توصلت التي النتائج عرض وبعد

  . النتائج تلك ضوء في التوصيات وقدمت النتائج هذه الفصل، هذا في نوقشت

  

  الدراسة نتائج اقشةمن  1.5

  

  :األول السؤال نتائج مناقشة 1.1.5 

  

 اإلبداع؟ وطولكرم حول جنين محافظتي في فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي اعتقادات ما
 

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد بعد األول بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت وقد

 المتوسطات تراوحت وقد الحسابية المتوسطات حسب تنازليا ترتيبها تم وقد الدراسة عينة ألفراد

 اعتقادات أن على يدل وهذا) 4.1 (رقم الجدول في وردت كما) 4.41 (إلى) 2 (بين الحسابية

 الدراسة أداة في الواردة اإلبداع وطولكرم حول جنين محافظتي فيللمرحلة األساسية  العلوم معلمي

 بأن النتيجة هذه الباحث ويفسر) 3.59 (عام بشكل االبداع ثقافة بأن بلغ حيث) كبيرة (بدرجة كانت

 محافظتي في األساسية المرحلة هذه في علومال معلمي لدى كبيرة بدرجة توافرت والتي االبداع ثقافة

 النظام هياكل ومدخالت معظم استهدفت التي التحديث حركة اتجاه إلى يعود قد وطولكرم جنين
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 والمناهج ،تدريب المعلمي برامج في وخاصة التغييرات من بسلسلة مر الذي طينفلس في التعليمي

 العامة الثقافة الى باالضافة التعليمية البيئات تطوير في بذلت التي الجهود إلى باإلضافة ،التعليمية

 وهذا بدوره حديثة، مضامين ذات تربوية ثقافة نشر ذلك الزم وقد الفلسطيني، المعلم لدى المرتفعة

 . االبداع عن المعلمين معتقدات على انعكس

  

 ومع )Huan ،(2006  هوانومع دراسة) 2007(اللوغاتي واخرون دراسة مع تتفق النتيجة هذه

 & Luik ،2007 ( ،كولمكك  لو ومع دراسة) Keung et al، 2006(  واخرون كيونجدراسة

Kukemelk( اي سيو واخرون دراسةومع  )2005 ،Ae Seo et.al(عميق فهم اظهرت لتيا 

(  ثفل دراسةومع  والبيئي، الشخصي للمكون اقل وفهم الذهنية للقدرة قوي وفهم المعرفي للمكون

2000،Fleith  (2005راموس  ومع دراسة)، Ramos(  وكناري اكدويديومع دراسة 

)1999 ،Diakidoy& Kanari( فخروومع دراسة  معو) ابرز دراسة الى هدفت التي) 1994 

 ارتباطا اظهرت التي) 1999 (المفرجي دراسة االبتكار نحو المعلمين واتجاهات البتكاريةا السمات

 دور معرفة الى هدفت التي )2008 (بلواني دراسة ومع االبتكارية والسمات االبداع بين قويا

التي اظهرت ان تقدير ) 2010(دراسة الشديفات  ومع دراسة اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة

  .مين لدورهم في تنمية لتفكير االبداعي ككل كانت بدرجة كبيرةالمعل

  

 هونج دراسةمع و )Mohamed، 2006(محمد  كل منع دراسةا اظهرت النتائج اختالفا ممك

 و Kukemelk) & (Luik،2007 لوك كولمك ومع دراسة )Kang & Hong ،2010 (   وكانج

مفهوم اإلبداع والعوامل المعيقة لي العلوم معلم  مدى فهمهدفت إلى معرفةالتي  )1995( السلمان

 تختلف ايضا معو االبداعي التفكير تنمية في العلوم معلم دور انخفاضالنتائج  اظهرتوقد  لإلبداع

 تنمية لمهارات االسالمية التربية معلمي اداء هدفت الى دراسة التي) 2009 (الغامدي دراسة

 معلمي استخدام مستوى تدني اظهرت التي) 2005( البنعلي دراسة ومع االبتكاري التفكير
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 يتصفون الطلبة ان اظهرت التي) 2002(تميمي  دراسة ومع التفكير مهارات االجتماعية الدراسات

  . االبداع من متوسطة بدرجة

  

 :األولى بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 2.2.5

 

 العلـوم  معلمـي  اعتقـادات  في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  . المحافظة لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة

  

 فـي ) α=0.05(الداللـة  مـستوى  على إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج اظهرت وقد

 لمتغيـر تعزى   اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات

  .المحافظة

  

جميع المعلمين سواء في محافظة جنين او طولكرم يتعرضون تقريبـا             ويعزو الباحث ذلك الى ان    

   لنفس الظروف والمؤثرات وهذا ينعكس بالتالي على المستوى الثقافي للمعلمين في كلتا المحافظتين

  

 المدرسـية  اإلدارة دور دراسة ىال تفهد التي )2008 (بلواني دراسة واظهرت النتائج اختالفا مع

 نظـر  وجهـة  مـن  ومعيقاتها فلسطين شمال محافظات في الحكومية المدارس في اإلبداع تنمية في

  .مديريها

  

 :الثانية بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 3.2.5

 

 العلوم معلمي اعتقادات في) α=0.05( الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  . الجنس لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية مرحلةلل
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 في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود النتائج اظهرت وقد

 لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات

 . الجنس

  

 جنسهم عن النظر وبغض المعلمين الطلبة جميع أن إلى الباحث فسرهاي كما النتيجة هذه وتعود

 اإلعداد مجال في سواء متكافئة خبرات اكتساب إلى يؤدي يتعرضون لظروف متشابهة وهذا

 ،الخبرات هذه في ضوء منظم بشكل تتبلور االبداع حول المعلمي فمعتقدات ،األكاديمي التربوي أو

 فهم في الجنسين قبل من مشترك اهتمام كما ان هنالك متشابهة تعليمية مراحل عايشوا أنهم كما

 .االبداع

  

 فيما يتعلق في الفقرة الخاصة) 2007(اللوغاتي واخرون دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

راموس دراسة وبتعريف االبداع والعالقة بين االبداع والذكاء والعالقة بين التاريخ واالبداع 

2005)، Ramos( والعملة األستاذدراسة و) من كل اثر استقصاء الى هدفت التي) 1999 

 في العليا األساسية المرحلة العلوم معلمي اتجاه على التدريسية والخبرة العلمي والمؤهل الجنس

 . اإلبداع نحو غزة قطاع

  

دور المعلم في الفقرات الخاصة ب )2007(اللوغاتي واخرون اظهرت اختالف مع دراسة كل من كما

ودور الخبرات السابقة في االبداع والعالقة بين التاريخ واالبداع والتفكير االبداعي والتفكير في حل 

  ومع والفقرات الخاصة بدور المعلم ودور الخبرات السابقة لصالح االناثالمشكالت لصالح الذكور

اي سيو  دراسةع واظهرت الفروق لصالح االناث وم )Keung et al، 2006(كيونج واخرون 

 بعض ارتباط مدى معرفة هدفت التي) 1998( الشعارومع ) Ae Seo et.al، 2005( واخرون

 الضفة شمال مدن مدارس في الثانوي األول الصف لطلبة اإلبداعي بالتفكير الشخصية السمات

 هرمظاالتي هدفت الى دراسة  )1992(اهللا جاد و االناث لصالح الفروق ان اظهرت التي الغربية
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 مظاهر ان اظهرت التي ،االردنية الجامعة في اكاديميا المتفوقين الطلبة لدى والموهبة االبداع

 الخصائص استقصاء الى هدفت التي) 2002 ،تميمي (و االناث من اعلى الذكور لدى الموهبة

 وقالفر ان اظهرت وقد االردنية الجامعة في الرياضيات مجال معلم طلبة بها يتصف االبداعيةالتي

 الصفين طلبة لدى العامة االبداعية المقدرةالتي هدفت لدراسة )2006( عرب و االناث لصالح

 العاجز و االناث صالحل الفروق واظهرت ان المتغيرات ببعض وعالقتها عمان في والعاشر التاسع

 دارسم معلمي لدى اإلبداع تنمية في المدرسية القيادة دورالتي هدفت الى دراسة  )2010 (شلدان و

 لصالح الفروق ان اظهرت والتي ،المعلمين نظر وجهة من غزة قطاع بمحافظات الثانوية المرحلة

 االبتدائية للمرحلة االجتماعية الدراسات معلمي استخدام مدىعن ) 2005 (البنعلي و االناث

 تنمية في المدرسية اإلدارة دورمعرفة  الى هدفت التي )2008 (بلواني و العامة التفكير مهارات

 التي مديريها نظر وجهة من ومعيقاتها فلسطين شمال محافظات في الحكومية المدارس في اإلبداع

 الدراسات معلمي دورالتي درست ) 2010(الشديفات و الذكور لصالح الفروق ان اظهرت

 المعلمين نظر وجهة من الثانوي االول الصف طلبة لدى اإلبداع التفكير تنمية في االجتماعية

  الذكور لصالحالتي اظهرت ان الفروق  أنفسهم لبةوالط

  

  :الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 4.2.5

  

 العلوم معلمي اعتقادات في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  . العلمي المؤهل لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة

  

 مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج أظهرت وقد

 حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات في) α=0.05(الداللة

  .العلمي المؤهل لمتغيرتعزى  اإلبداع



 80

باالضافة  ، بثقافة االبداعاالهتمام من واحدة درجة علىويفسر الباحث هذه النتيجة الى ان المعلمين 

 أن إلى السبب يعود كما يمكن ان ،تاتي نتيجة الحياة العمليةالمعلمين الى ان المعتقدات التي يحملها 

بخصوص  والثقافية المعرفية الوسائطيتلقون نفس  العلمية مؤهالتهم اختالف على المعلمين جميع

  . االبداع

  

 هدفت التي )2004 (الحراسيسكل من  دراسة نتائج مع فروق وجود عدم في نتائجال هذه وتتفق

 وجهة من االبداعي السلوك مقوماتة والخاص االردنية الجامعات في االبداعي السلوك دراسة الى

 القيادة دور استقصاء الى هدفت التي ) 2010 (شلدان و العاجز و التدريس هيئة اعضاء نظر

 وجهة من غزة قطاع بمحافظات الثانوية المرحلة مدارس معلمي لدى اإلبداع تنمية في المدرسية

 في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة التي هدفت لدراسة دور) 2008 (بلواني ومع المعلمين نظر

 دراسة ومع مديريها نظر وجهة من ومعيقاتها فلسطين شمال محافظات في الحكومية المدارس

 اإلبداع التفكير تنمية في االجتماعية الدراسات معلمي  هدفت لدراسة دورالتي )2010 (الشديفات

التي   )2008 ( اللخاوي و أنفسهم والطلبة المعلمين نظر وجهة من الثانوي االول الصف طلبة لدى

 اإل تنمية في غزة بمحافظات الدولية الغوث بوكالة اإلعدادية المدارس مديري دور هدفت لدراسة

 لدى العامة االبداعية المقدرة )2006 ( عربدراسة ومع تطويره وسبل معلميهم لدى الجماعي بداع

 بالنسبة الفروق قياس تم وهنا المتغيرات ببعض وعالقتها عمان في والعاشر التاسع الصفين طلبة

 . للوالدين التعليمي للمستوى

 

 والمؤهل الجنس من كل ثرأ حول) 1999 (والعملة األستاذ دراسة مع الدراسة نتائج اختلفت كما 

 نحو غزة قطاع في العليا األساسية المرحلة العلوم معلمي اتجاه على التدريسية والخبرة العلمي

 . لصالح البكالوريوس اإلبداع
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  :الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 4.2.5

  

 العلوم معلمي اعتقادات في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .التخصص لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة

 اعتقادات في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه الى وتوصلت

 لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي

 .التخصص

  

يتعرضون لنفس بغض النظر عن تخصصهم  علىويفسر الباحث هذه النتيجة الى ان المعلمين 

لنفس  العلمية واالدبية يتعرضون التخصصات باالضافة الى ان ،الخبرات التي تتعلق بفهم االبداع

 .الظروف المتعلقة بفهم االبداع

  

اللوغاتي  دراسة مع التخصص لمتغيرتعزى  فروق وجود عدم في النتيجة هذه واتفقت

فيما يتعلق بالفقرات الخاصة في العالقة بين الذكاء واالبداع والتاريخ واالبداع ) 2007(واخرون

 وطبيعة العام التعليم ومعلمات لمعلمي االبتكارية السمات أهم) 1999 ( المفرجي دراسة ومع

 لدى والموهبة االبداع هرمظا) 1992 (اهللا جاد دراسة دراسة ومع أالبتكاري التفكير نحو اتجاهاتهم

 القيادة دور) 2010 (شلدان و العاجزدراسة ومع االردنية الجامعة في اكاديميا المتفوقين الطلبة

 وجهة من غزة قطاع بمحافظات الثانوية المرحلة مدارس معلمي لدى اإلبداع تنمية في المدرسية

 تنمية في المدرسية إلدارةا التي هدفت لدراسة دور) 2008 (بلوانيدراسة ومع المعلمين نظر

 .مديريها نظر وجهة من ومعيقاتها فلسطين شمال محافظات في الحكومية المدارس في اإلبداع

  

في الفقرات الخاصة بدور الخبرات  ) 2007(اللوغاتي واخرون بها قام التي الدراسة نتائج واختلفت

 ي ودور المعلم لصالح االدبيالسابقة والتاريخ واالبداع واالبداع وحل المشكالت لصالح العلم
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 العتري الفروق لصالح االدبي ودراسة واظهرت) Keung et al، 2006(واخرون كيونج  ودراسة

 وعالقتها االبتدائية المرحلة من ) العليا الصفوف ( لمعلمي االبتكارين السمات أهم حول) 2003(

 دراسة ومع العلمي الفرع لحلصا فروق وجود اظهرت التي دراسة ومع أالبتكاري التفكير بقدرات

 األول الصف لطلبة اإلبداعي بالتفكير الشخصية السمات بعض ارتباط مدىحول  )1998(الشعار

 في االستقالل في فروق وجود الى توصلت التي الغربية الضفة شمال مدن مدارس في الثانوي

 .األدبي التخصص لصالح والتفكير الحكم

  

  :الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 5.2.5

  

 العلوم معلمي اعتقادات في) α=0.05(الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .التدريس في الخبرة لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة

  

 في) α=0.05(لةالدال مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه الى الدراسة وتوصلت

 لمتغيرتعزى  اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات

 .التدريس في الخبرة

  

 التعليم، من األولى في السنوات تتشكل المعلمين الطلبة معتقدات ان في النتيجة هذه  الباحثيفسر

 بين الفوارق تبقى وعليه المعتقدات هذه تشكيل في تأثيرها محدوداً يبقى الخبرة سنوات فإن وبالتالي

 . جوهرية غير المستويات هذه في الطلبة معتقدات

  

ومع دراسـة   )Ae Seo et.al، 2005( اي سيو واخرون من كل دراسة مع الدراسة نتائج واتفقت

 وعالقتهـا  االبتدائية المرحلة من) العليا الصفوف (لمعلمي االبتكارين السمات أهم )2003( العتري

 العام التعليم ومعلمات لمعلمي االبتكارية السمات أهم) 1999 (المفرجي و أالبتكاري التفكير بقدرات
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 التـي هـدفت لدراسـة       )2004 ،الحراسيس (دراسة ومع أالبتكاري التفكير نحو اتجاهاتهم وطبيعة

 اعضاء نظر وجهة من االبداعي السلوك ومقومات الخاصة االردنية الجامعات في االبداعي السلوك

 فـي  المدرسية القيادة التي هدفت لدراسة دور   ) 2010 (شلدان و العاجز دراسة ومع التدريس هيئة

 المعلمـين  نظر وجهة من غزة قطاع بمحافظات الثانوية المرحلة مدارس معلمي لدى اإلبداع تنمية

ـ  تنمية في المدرسية اإلدارة التي هدفت لدراسة دور   ) 2008 (بلواني ومع  المـدارس  فـي  داعاإلب

الـشديفات   دراسـة  ومع ،مديريها نظر وجهة من ومعيقاتها فلسطين شمال محافظات في الحكومية

 الـصف  طلبة لدى اإلبداع التفكير تنمية في االجتماعية الدراسات معلمي دور التي درست  )2010(

 دور حـول  )2008 (اللخـاوي  دراسة ومع أنفسهم والطلبة المعلمين نظر وجهة من الثانوي االول

 لـدى  الجماعي بداع اإل تنمية في غزة بمحافظات الدولية الغوث بوكالة اإلعدادية المدارس مديري

 معلمـي  اسـتخدام  مـدى التي هدفت لدراسة    ) 2005 (البنعلي دراسة ومع تطويره وسبل معلميهم

 . العامة التفكير مهارات االبتدائية للمرحلة االجتماعية الدراسات

  

  :التوصيات

  

  :باآلتي الباحث يوصي ،نتائج من الدراسة به خرجت ما ضوء في

  

 .اإلبداع حول األسرة معتقدات إلى للتعرف دراسة إجراء -1

 االستبانة او استخدام  استخدام ادوات اخرىاجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة يتم فيها -2

  .االولية الموجودة في هذه الدراسةبصورتها 

 .تنمية االبداع لدى طالبهم المعلمون في ستخدمهامهارات التي ي تتعلق بالاخرىدراسات  إجراء -3

  .مختلفة دراسية مستويات فياالبداع  حول الطلبة معتقدات بعالقة تتعلق أخرى دراسات إجراء -4
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  المالحق

  

  االستبانة بصورتها االولية  (1)ملحق رقم 

   استبانة الدراسة بعد التحكيم (2) رقم ملحق

   اسماء المحكمين(3 )ملحق رقم 

  جنين  التربية والتعليم في محافظة ةتسهيل المهمة من مدير ( 4)ملحق رقم 

  فظة طولكرم تسهيل المهمة من مدير التربية والتعليم في محا( 5)ملحق رقم 
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  )1(ملحق

  االولية االستبانة بصورتها

  
 استبانة

  

 ـ:ة/الفاضل ة/المعلم حضرة

 

 طـولكرم  محـافظتي  في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات  "بعنوان بدراسة الباحث يقوم

 مـن  التـدريس  أسـاليب  في الماجستير درجة على للحصول كمتطلب وذلك ،"اإلبداع حول وجنين

 .القدس معةجا

 االسـتبانة،  فقـرات  جميع عن اإلجابة خالل من البيانات استكمال في التعاون حضرتك من يرجى

 إجاباتـك  جميـع  بان علما اإلبداعي، المفهوم تمثل انها تعتقد فقرة كل أمام) X (إشارة بوضع وذلك

 .فقط العلمي البحث لغايات تستعمل وسوف الباحث سوى عليها يطلع ال سرية ستكون

  
 تعاونكم لحسن لكم وشكرا

  عماد جمال: الباحث

 :األول الجزء

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

 □    جنين                   □    طولكرم                  :المحافظة

  □    أنثى                   □    ذكر                       :الجنس

 □بكالوريوس من أعلى      □   بكالوريوس             □   دبلوم                :العلمي المؤهل

 □ إنسانية علوم           □   طبيعية علوم               :التخصص

  □ سنوات 10 من أكثر      □  سنوات 10    ‐  5      □سنوات 5 من أقل  : التدريس في الخبرة
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  تناسبك التي الخانة في ) X (اشارة وضع الرجاء: الثاني الجزء

رمز  السؤالالرقم

  االجابة

 االجابة

    الجميع عند اإلبداع تسهيل يمكن  أ

 المبدعون أولئك في فقط اإلبداع تسهيل يمكن  ب

 بطبيعتهم

 هتيسر أن يمكن ال فطري أمر هو اإلبداع  ج

  تتفقون؟ التالية من أي مع  1

 األطفال عند فقط بداعاإل تنمية يمكن  د

 المتفوق تحصيليا مبدع بطبيعته   أ

  تحصيليا متفوق يكون ال قد المبدع  ب

 لإلبداع شرطا التحصيل في التفوق  ج

 الدراسي التحصيل يعتبر هل  2

  ؟اإلبداع على امؤشر

 التحصيل واإلبداع مفهومان مترادفان  د

  اإلصرار على الرأي  أ

  إعطاء الواجبات البيتية بكثرة  ب

 إتباع نمط تقويم معين  ج

 تراها لتاليةا الجوانب من أي  3

  ؟اإلبداع شجعت

  أرائهم عن للتعبير للطلبة الفرصة إعطاء  د

 تحدي األشياء الغامضة  أ

 االتجاه نحو األشياء الواضحة  ب

  ما كلةمش لحل تعلمها التي الطرق اتباع  ج

 الطالب من المتوقع السلوك ما 4

 المبدع؟

  

 الحياة مشكالت مواجهة عدم إلى يميل  د

 اهتمامات معينة  أ   ما خصائص التفكير اإلبداعي؟  5

   االنفعاالتتنوع التعبير عن   ب
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  محدودية األفكار  ج

 التحفظ  د

  وراثية لعوامل أساسا يعود اإلبداع  أ

 اإلبداع الى ؤديت قد الوراثة  ب

  المجتمع في طبيعيا توزيعا تتوزع ظاهرة اإلبداع  ج

 اإلبداعي التفكير بين العالقة ما  6

 والوراثة؟

 ال عالقة للوراثة باإلبداع  د

  اإلبداعي التفكير تنمية في اثر لإلعالم ليس  أ

  اإلبداعي التفكير تنمية في محدود اثر لإلعالم  ب

 اإلبداعي التفكير تنمية في ركبي أثر لإلعالم  ج

 التفكير تنمية في االعالم اثر ما  7

  اإلبداعي؟

  اإلبداعي التفكير تنمية في سلبيا دورا اإلعالم يلعب  د

  كمي ال نوع بشكل اإلبداع مالحظة يمكن  أ

 كمي بشكل اإلبداع قياس يمكن  ب

  القياس صعبة واإللهام الوحي ترتبط ظاهرة اإلبداع  ج

  هل يمكن قياس اإلبداع؟  8

 اإلبداع وقياس مالحظة يمكن ال  د

  المثير الموقف في النقص او الضعف نقاط إدراك  أ

  الواحد الموقف في واحدة مشكلة رؤية  ب

 اآلخرين يدركها التي الثغرات إدراك  ج

 ما المقصود بالحساسية للمشكالت؟  9

 يتعايشون الذين األفراد يدركها التي الثغرات إدراك  د

  يوميا معها

  الحل صعبة مشكلة واجهته إذا هاال ب يستمر  أ

  صعوباته عن النظر بغض به يستمر  ب

 لطالبا يسلكه الذي السلوك ما  10

  ما؟ بعمل البدء عند المبدع

 يتركه إن كان صعبا  ج
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  نهايته من متأكد يكن لم إن يتركه  د

 يلجا ألساليب مألوفة  أ

  مألوفةيلجا ألساليب غير   ب

   أحدا يناقش وال بباله خطر ما بحل يتمسك  ج

 التعرض عند المبدع يفعل ماذا  11

  ما؟ لمشكلة

  بحلها كفيل فالزمن المشكلة يترك  د

 يرتبها فوق بعضها  أ

  قبلة صديقه صنعه شكال منها يركب  ب

  مرة كل مختلفة أشكاال يركب  ج

 إذا المبدع الطفل يسلك كيف  12

 اليجو؟ قطع أعطي

 ال يعمل فيها شيء  د

  فيه المشكالت كل حل يتم أن  أ

 أن تكون نهايته سعيدة  ب

  أن تكون نهايته حزينة  ج

 في المبدع لشخصا يفضل ماذا  13

  تابعة؟ مسلسال نهاية

  تفسير من أكثر وتحتمل مفتوحة نهايته تكون أن  د

 إجابة واحدة محددة  أ

  إجابة صحيحة او خاطئة  ب

  صحيحة منها احدو متعددة إجابات  ج

  ما هو التفكير المتشعب؟  14

  منطقية كانت إن صحيحة كلها متعددة إجابات  د

 األسئلة المفتوحة   أ

  األسئلة المغلقة   ب

 صحيحة واحدة استجابة لديها التي المسائل والمشاآل  ج

15  
  

  اإلبداع تثير  التالية المهام من أي

  استجابات متعددة تأخذ التي األسئلة والمشكالت  د

  اآلخرون بها يقوم التي األنشطة تكرار  أ واضح يكون المبدعين األطفال 16
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  المدرسة قوانين على للتحايل مختلفة طرق سلوك  ب

 االستعداد الجدي لالمتحان  ج

 من متنوعة مجموعة في إبداعهم  

 من متنوعة ومجموعة ،المجاالت

  محدد سلوك نمط على المحافظة  د الطرق

  اإلبداع درجة في فقط والفرق مبدعون الناس كل  أ

 األذكياء فقط هم المبدعون  ب

  المبدعون هم المدرسة في العالي التحصيل ذوي  ج

17 

  
 لجميع مميزة سمة اإلبداع هل

 ؟الناس

  مبدعون آبائهم كان من هم المبدعون  د

  اإلبداع زاد الذكاء زاد كلما  أ

 ي اإلبداعللذكاء دور ف  ب

   مبدعا يكون وان بد ال الذكي اإلنسان  ج

  واإلبداع؟ الذكاء بين العالقة ما 18

  ليس شرطا لإلبداع الذكاء  د

  الرسم واألعمال الفنية   أ

  المعلومات المكررة بين الطلبة  ب

   مشاركة دون فقط للمناقشة والستماع االنطواء  ج

 لدى مظاهره اإلبداع مالمح  19

  التالميذ

  التركيز على أنشطة محددة  د

  يحسن تنفيذ األوامر  أ

  عدم اهتمامه بإدارة الوقت  ب

  سماته قيادية  ج

 ما صفات الشخص المبدع  20

  يطيع األوامر  د

  العالقة الجيدة مع المدير  أ

  المعلم من كفاءة أكثر المشرف بان الشعور  ب

  المعلم؟ لدى اإلبداع يعيق الذي ما  21

 تنفيذ األوامر دون نقاش  ج
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  وتين العملكسر ر  د

  يعطي حصة روتينية مألوفة  أ

  للسؤال مثاليا واحدا حال يعطي  ب

  الوقت لتوفير طويل تفكير الى يحتاج ال سؤاال يطرح  ج

 في المبدع المعلم يسلك كيف  22

 حصته؟

  السؤال لحل طريقة من أآثر يعطي  د

 يكرر األفكار الجديدة   أ

  يلتزم بالمألوف من األفكار  ب

  قبل من احد إليها يتطرق لم أفكار يعطي  ج

  األفكار؟ مع المبدع يتعامل كيف  23

 يلتزم بتقاليد المجتمع  د

  فقط يسمع الذي الصامت الطالب  أ

  الوقت طوال يتكلم الذي الثرثار الطالب  ب

 الطالب االنعزالي  ج

 من هو الطالب المبدع؟ 24

  الطالب المتفوق  د
  

  انتهت االستبانة
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  )2(ملحق 

 االستبانة بعد التحكيم

 

                          الرحيم الرحمن اهللا بسم

  القدس جامعة

                    العليا الدراسات عمادة

 التدريس أساليب برنامج

  

  ـ:ة/الفاضل ة/المعلم حضرة

ـ  في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقادات  "بعنوان بدراسة الباحث يقوم  طـولكرم  افظتيمح

 مـن  التـدريس  أسـاليب  في الماجستير درجة على للحصول كمتطلب وذلك ،"اإلبداع حول وجنين

 .القدس جامعة

 االسـتبانة،  فقـرات  جميع عن اإلجابة خالل من البيانات استكمال في التعاون حضرتك من يرجى

 إجاباتـك  جميـع  بان لماع اإلبداعي، المفهوم تمثل انها تعتقد فقرة كل أمام) X (إشارة بوضع وذلك

 .فقط العلمي البحث لغايات تستعمل وسوف الباحث سوى عليها يطلع ال سرية ستكون

 تعاونكم لحسن لكم وشكرا

  عماد جمال: الباحث

  :األول الجزء

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

 □    جنين           □     طولكرم                    :المحافظة

  □    أنثى            □     ذكر                        :الجنس

  □   بكالوريوس من أعلى     □   بكالوريوس      □    دبلوم                :العلمي المؤهل

  □ إنسانية علوم       □    طبيعية علوم               :التخصص

  □  سنوات 10 من أكثر       □  سنوات 10 – 5  □ سنوات 5 من لأق : التدريس في الخبرة
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موفق  االعتقاد الرقم

  بشدة

معارض  معارض  محايد موافق

  بشدة

           .  الجميع عند اإلبداع تحفيز يمكن  1

           .بطبيعته مبدعاً تحصيلياً المتفوق الطالب يعتبر 2

 يشجع آرائهم عن للتعبير الفرصة الطلبة إعطاء إن  3

 .اإلبداع

          

 األشياء تحدي المبدع للطالب المتوقعة السلوكيات من  4

 .الغامضة

          

 االنفعاالت عن التعبير اإلبداعي التفكير خصائص من  5

 .مختلفة بطرق

          

            .وراثية لعوامل أساساً يعود اإلبداع  6

           .المجتمع في طبيعياً توزيعاً تتوزع ظاهرة اإلبداع  7

           .اإلبداعي التفكير تنمية في سلبيا دورا اإلعالم يلعب  8

           .يمكن مالحظته وقياسه اإلبداع  9

           .تنميته يمكن ال فطري أمر هو اإلبداع  10

 ال التي الثغرات إدراك هي للمشكالت الحساسية  11

 .اآلخرون يدركها

          

 ما، بعمل البدء عند مبدع طالب من المتوقع السلوك  12

 .صعوبته عن النظر بغض به ستمراراال

          

 يلجا أن ما لمشكلة التعرض عند المبدع من يتوقع 13

 .لحلها مألوفة غير ألساليب
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موفق  االعتقاد الرقم

  بشدة

معارض  معارض  محايد  موافق

  بشدة

 من الخوف (التحفظ اإلبداعي التفكير خصائص من 14

  . )التجديد

          

 كفيل فهو للزمن تواجهه التي التالمشك المبدع يترك  15

 .بحلها

          

 نهايته تكون أن تابعه مسلسل نهاية في المبدع يفضل  16

 .تفسير من أكثر وتحتمل مفتوحة

          

 إن صحيحة كلها متعددة استجابات هو المتشعب التفكير  17

 .منطقية كانت

          

           .المفتوحة األسئلة اإلبداع تثير التي المهام من  18

           .لإلبداع معيق محدد سلوك نمط على المحافظة تعتبر  19

           .الحصص رتابة على المحافظة هو اإلبداع  20

            .اإلبداع مالمح من الفنية واألعمال الرسم  21

           .واإللهام بالوحي ترتبط القياس صعبة ظاهرة اإلبداع  22

           .المبدعون هم المدرسة في العالي التحصيل ذوو  23

 مؤشر المدرسة قوانين على للتحايل مختلفة طرق سلوك  24

 .اإلبداع على

          

 من يحد مشاركة دون فقط للمناقشة واالستماع االنطواء  25
 .اإلبداع

          

           .لألوامر تنفيذه حسن المبدع الشخص صفات من  26
           .اإلبداع درجة في فقط والفرق مبدعون الناس كل يعتبر  27
           .االبداع يعيق اآلخرين أمام بالنقص شعورال إن 28
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موفق  االعتقاد الرقم

  بشدة

معارض  معارض  محايد موافق

  بشدة

           .يعتبر األذكياء مبدعون بطبيعتهم  29

           .اإلبداع على مؤشر هو الجيدة األفكار تبني إن  30

           .السؤال لحل طريقة من أكثر إعطاء هو اإلبداع  31

            .الجديدة األفكار يكرر من هو المبدع شخصال  32

 يتطرق لم أفكاراً يعطي من هو المبدع الشخص  33

 . قبل من احد إليها

          

 قابلة بالستيكية قطع ( الليجو بقطع األطفال لعب   34

  .لديهم اإلبداع ينمي) والتركيب للفك

          

 واحدة استجابة لديها التي والمشاكل المسائل  35

 .اإلبداع تقتل صحيحة

          

             كثيرا يتكلم  الذي الطالب هو المبدع الطالب  36

            .المجتمع بتقاليد يلتزم من هو المبدع الشخص  37

 حسب خططه يغير أن يستطيع من هو المبدع  38

 .المستجدات

          

 في عمل من بأكثر القيام يستطيع من هو المبدع  39

 .الوقت نفس

          

           .اإلبداع تعيق والمدير المعلم بين متوترةال العالقة  40

            .اإلبداع على مؤشر هو الراتب أجل من العمل 41

  

  



 104

 )3 (الملحق

  

 المحكمين أسماء

  

 االستبانة بتحكيم قاموا من أسماء

  

 ن العملمكا  األسماء الرقم

  القدس جامعة  عرمان ابراهيم .د -1

   المفتوحة القدس جامعة  عوض حسني. د -2

  القدس جامعة  صباح سهير. د -3

   القدس جامعة عدس محسن. د -4

  القدس جامعة  الهادي عبد نبيل. د -5

  المفتوحة القدس جامعة  حسن كفاح. د -6

  المفتوحة القدس جامعة  بركات زياد. د -7

  جامعة القدس المفتوحة  سريس ابو خالد .أ -8

  سلفيت تربية  الرمحي رولى. أ -9

  فتوحةالم القدس جامعة  حساسنة خولة. أ - 10
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 4ملحق 

  تسهيل المهمة من مديرية تربية وتعليم محافظة جنين

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ملحق(4)

  التربية والتعليم محافظة جنينةتسهيل المهمة من مدير
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 ملحق5

 تسهيل مهمة من مديرية تربية وتعليم محافظة طولكرم
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  الفهارس

  

  فهرس الجداول

  فهرس المالحق

  تالمحتوياس فهر
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 فهرس الجداول

  

58 
 . وصف مجتمع الدراسة

1.3 

58   .المستقلة  للمتغيراتنة تبعاًوصف العي 2.3 

65   لدرجة والترتيب والدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد

 .العينة أفراد استجابة سبح اإلبداع حول

1.4 

69 
 معلمي اعتقاد درجة الفروق في متوسطات  لداللة)ت(نتائج اختبار 

 اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم

   .المحافظة لمتغير تعزى

2.4 

70 
 معلمي اعتقاد درجات الفروق في متوسطات  لداللة)ت(نتائج اختبار 

 اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في األساسية حلةللمر العلوم
   .الجنس لمتغير تعزى

3.4 

71   األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد لدرجات الحسابية المتوسطات
 المؤهل لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في

  .العلمي

4.4 

72   متوسطات درجاتنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في 

 وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد

  .العلمي المؤهل لمتغير تعزى اإلبداع حول

5.4 

73   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات درجات

 وجنين طولكرم محافظتي في األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد

   . التخصصلمتغير زىتع اإلبداع حول

6.4 
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74   األساسية للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد لدرجات الحسابية المتوسطات

 في الخبرة لمتغير تعزى اإلبداع حول وجنين طولكرم محافظتي في

  . التدريس

7.4 

74   درجات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات

 وجنين طولكرم محافظتي في ساسيةاأل للمرحلة العلوم معلمي اعتقاد

  .التدريس في الخبرة لمتغير تعزى اإلبداع حول
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 فهرس المالحق
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 فهرس المحتويات 
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1    المقدمة 
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8    مصطلحات الدراسة

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

9    اإلطار النظري 

33    الدراسات السابقة

33  الدراسات  العربية 
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47     األجنبيةالدراسات 

54  التعقيب على الدراسات السابقة 

اإلجراءاتة والطريق: الفصل الثالث  

57  منهج الدراسة 
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