
 د 

عمادة الدراسات العميا 

جامعة القدس  
 
 
 
 

مدى استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس 
العموم في محافظة الخميل 

 

 

فداء أحمد العودة 

 

رسالة ماجستير 

 

 

فمسطين  - القدس

 

 

م 2006- هـ 1427

 



 ه 

جاهعت القدص 

عوادة الدراطاث العليا 

قظن الخزبيت / أطاليب الخدريض

 

                                                 إجاسة الزطالت 










مدى استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس 
العموم في محافظة الخميل 







 

 

فداء احود العىدة :      اطن الطالبت

 

 

 2  04011180الزقن الجاهعي

 

الدكخىر عفيف حافظ سيداى :  الوشزف

 

 

 

 هي لجٌت الوٌاقشت الودرجت أطواؤهن 2006:     /      / ًىقشج هذٍ الزطالت وأجيشث بخاريخ

وحىاقيعهن  

 

 

.................. الخىقيع.                             عفيف سيداى رئيض لجٌت الوٌاقشت: الدكخىر1. 

 

..................                                  هوخحٌاً داخلياً                                     الخىقيع:                     الدكخىر2.

 

..................                                                                هوخحٌاً خارجياً                                   الخىقيع:                     الدكخىر3.

 

 

فلظطيي - القدص

 

م 2006/ هـ1427

 



 و 

: اإلهداء

إلى كل من سعى في سبل العمم 

إلى من أضاءت لي عتمة أيامي 

والدتي الحبيبة ....   بدعواتيا

وجدي . م.... إلى رفيق دربي

إلى جميع أفراد عائمتي                     

أىدي إلييم جميعًا ثمرة جيدي ىذا    

 

 

                                                               فداء العودة                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز 

شكر وتقدير 

الحمد هلل الذي بفضمو تتم النعم، والصالة والسالم عمى خير خمق اهلل، بعد حمد اهلل وشكره عمى إتمام 
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الممخص  

مدى استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في 
. محافظة الخميل

ىدفت الدراسة التعرف إلى مدى استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير اإلبداعي في 
تدريس العموم في محافظة الخميل، من خالل مالحظتيم داخل غرفة الصف، حيث طبقت ىذه الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي .  2006/2005خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
ومعممات العموم لممرحمةاالساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة الخميل والبالغ عددىم 

اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية ، حيث .معممة (579)معممًا و (431)منيم ( 1010)
( 46)معمما و (34)من مجتمع الدراسة، منيم  (% 8)معممًا ومعممة أي بنسبة  (80)تكونت من 

. معممة

بندًا مقسمًة إلى ثالثة مجاالت لقياس  (46)ولجمع البيانات تم بناء بطاقة مالحظة مكونة من 
ممارسات المعممين السموكية ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس العموم، وتم التأكد من صدقيا 

باستخدام معادلة ىولستي، استخرجت المتوسطات الحسابية  (0.95)وثباتيا، وقد بمغت نسبة ثباتيا 
 التباين األحادي ل، وتحمي(t-test): واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية وكذلك تم استخدام اختبارات

((oneway anova واختبار ،(LSD) البعدي .

: تمحورت مشكمة الدراسة باإلجابة عن سؤاليا الرئيس التالي

ما مدى استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في 
محافظة الخميل؟ 

= α) مستوى الداللة اإلحصائية      دوكذلك فقد سعت الدراسة لفحص الفرضيات الصفرية التالية عن
0,05 .)

 في متوسطات مدى استخدام (α =0,05)عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1
.  التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديريةبالمعممبن ألسمو



 ط 

 في متوسطات مدى استخدام (α =0,05)عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2
. المعممين ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس

 في متوسطات مدى استخدام (α =0,05)عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3
. المعممين ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في محافظة الخميل تعزى لمتغير التخصص

في متوسطات مدى استخدام ( α =0,05)عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .4
 التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات بالمعممين ألسمو

. الخبرة

في متوسطات مدى استخدام ( α =0,05)عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .5
 التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل بالمعممين ألسمو

 .العممي

:  جاءت نتائج الدراسة عمى النحو التالي

إن مدى استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس العموم جاء 
وىذه النتيجة  (72.6%)وبنسبة مئوية  (3.63)بدرجة كبيرة حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية

. تجيب عن سؤال الدراسة الرئيس

 تالمديرية، الجنس، التخصص، سنوا ) وجود فروق تعزى لمتغيرات الدراسةموبينت نتائج الدراسة عد
. في الدرجة الكمية ( العمميلالخبرة، المؤه

وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة في مجالي طرق وأساليب 
. التدريس واألسئمة التقويمية

البعدي أن الفروق في مجال طرق وأساليب التدريس واألسئمة التقويمية  (LSD)وقد بينت نتائج اختبار
 5اقل من ) مقارنة مع الخبرة     (سنوات10أكثر من )و  (سنوات5-10)كانت لصالح الخبرة من 

. (سنوات 

 

 



 ي 

 

: وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بالتوصيات اآلتية

ضرورة عقد دورات تدريبية مطورة لممعممين لتدريبيم عمى كيفية تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطمبة  .1
أثناء تدريسيم الصفي، وبناء مواقف تعميمية موجيو نحو تحفيز تفكير الطمبة من خالل طرح 

. األسئمة التقويمية النيائية

االستفادة من أداة الدراسة لتطوير أداة شاممة تتضمن اإلجراءات التي يجب عمى معممي ومعممات  .2
. العموم القيام بيا لتنمية اإلبداع وتوزيعيا عمى المعممين لالستفادة منيا

دراكيم لمتفكير اإلبداعي، ومدى وعييم باألساليب  .3 إجراء دراسات تربوية تبحث في فيم المعممين وا 
. واالستراتيجيات التدريسية التي تؤدي إلى تنمية التفكير اإلبداعي داخل غرفة الصف
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: مصطمحات الدراسة
 

 :التفكير
 

عممية ذىنية نشطة، وىي نوع من الحوار الداخمي المستمر مع الذات ترافق 
القيام بعمل أو مشاىدة منظر أو االستماع لرأي، وقد يكون التفكير نشاطا ذىنيا 

(. 2004جبر، )بسيطا وقد يكون أمرًا بالغ التعقيد 

 :التفكير اإلبداعي
 

عممية ذات مراحل متعددة ومتتابعة تبدأ باإلحساس بالمشكمة وتنتيي بالحدس أو 
اإلشراق الذي يحمل في طياتو الحل المنتظر الذي يتسم عادة بالجدة والندرة 

(. 2005المشرفي، )والقيمة 

 :االصالة
 

إحدى مكونات التفكير اإلبداعي التي تستخدم من اجل التفكير بطرق 
(. 2003سعادة،)واستجابات غير عادية، أو فريدة من نوعيا 

 :المرونة
 

إحدى مكونات التفكير اإلبداعي ويقصد بيا القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية 
(.  2005حبش، )بتغيير الموقف 

 :الطالقة
 

إحدى مكونات التفكير اإلبداعي وتتضمن تعدد األفكار التي يمكن استدعاؤىا 
أو السرعة التي يتم استدعاء استعماالت، ومرادفات وفوائد ألشياء محددة 

(. 2001قطامي،)

 :التفكير التشعيبي
 

ذلك النوع من التفكير الذي يتشعب في اتجاىات مختمفة ويجعل من الممكن 
حل المشكمة باتجاىات متغيرة، ويؤدي أيضا إلى إجابات مختمفة حيث يمكن أن 

(. 2001الجمل،)يقبل أكثر من إجابة لممشكمة الواحدة

 :التفكير التجميعي
 

التفكير الذي يتم بوساطة تقميل عدد األفكار المطروحة لموصول إلى فكرة واحدة 
(.  2003سعادة،)أو اثنتين تمثل األفضل واألدق إلجابة السؤال الواحد المحدد 

 :المرحمة األساسية الدنيا
 

 .تشتمل عمى الصفوف من األول األساسي حتى الرابع األساسي
 

 :معمم العموم
 

أو  (كمية مجتمع متوسطة)ىو الشخص الحاصل عمى شيادة الدبموم 
البكالوريوس في إحدى العموم اإلنسانية أو الطبيعية ويقوم بتدريس مادة العموم 

. لطمبة المرحمة األساسية الدنيا في محافظة الخميل

 : أسموب التفكير اإلبداعي
 

ىو أسموب من أساليب التدريس يستخدمو المعمم من اجل استثارة ميارات 
التفكير العميا لدى الطمبة ومساعدتيم عمى توجيو تفكيرىم في اتجاىات متشعبة 

.  بعيدا عن الحمول التقميدية ويمكن قياسو من خالل بطاقة المالحظة
 



 ل 
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 الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا 

 مقدمة
جميعنا يتذكر قصة ذلؾ الغراب الذم جاء يبحث عف الماء فكجد جرة في قعرىا قميؿ مف الماء فيداه 

إف . تفكيره إلى أف يجمع كمية مف الحصى كيمقييا في الجرة كي يرتفع منسكب الماء كيشرب منو
المكقؼ الجديد في ىذه القصة ىك عدـ استسبلـ الغراب لحالة العطش ككذلؾ عدـ لجكئو إلى الطرؽ 

 .التقميدية في الحؿ، كىك البحث عف الماء في مكاف آخر

فاف كاف ىذا حاؿ المخمكؽ الضعيؼ الذم استخدـ تفكيره بطريقة إبداعية مف أجؿ المحافظة عمى حقو 
في الكجكد كالبقاء، فاألحرل باإلنساف الذم كرمو اهلل عز كجؿ كميزه عف سائر مخمكقاتو، أف يفكر 

. بطريقة تتبلءـ مع القدرة العقمية السامية التي حباه اهلل إياىا

 اإلبداع باستخداـ عقكليـ كقمكبيـ لكقد حث اهلل سبحانو كتعالى مف خبلؿ آيات قرآنية كثيرة البشر عؿ
 كاألرض تكحكاسيـ ليصمكا إلى الحقائؽ الدالة عمى كجكده سبحانو كتعالى كعمى حقيقة خمؽ السماكا

 كأف يدرسكا قكانيف الطبيعة لبلستفادة منيا في المعايش، كذلؾ مف خبلؿ 
ْـد فِفي األْد ): قكلو تعالى لَوقَودْد مَوكَّكنَّكاكُك كفَو  كَو ا تَوشْدكُكرُك ْـد فِفييَوا مَوعَوايِفشَو قَومِفيبلن مَو عَومْدنَوا لَوكُك رْدضِف كَوجَو   ( َو

(. 10القراف الكريـ ،سكرة األعراؼ، آية )

يعُك السَّكمَواكَواتِف ) كمف صفات اهلل تعالى اإلبداع، مف خبلؿ قكلو تعالى  ران فَوإِفنَّكمَوا كاألرضبَودِف ى أَومْد  كَوا ِفذَوا قَوضَو
كاإلنساف خميفة اهلل في األرض فينبغي . (117القراف الكريـ ،سكرة البقرة، آية ) (يَوقُككؿُك لَووُك كُكفْد فَويَوكُككفُك 

" ثـ جعمناكـ خبلئؼ في األرض مف بعدىـ لننظر كيؼ تعممكف" عميو أف يككف مبدعا لقكلو تعالى
  (.14القراف الكريـ ، سكرة يكنس، آية)

فاإلبداع ليس سمة محصكرة في القمة مف الناس بؿ قدرة كامنة لدل أكثرىـ يمكف رعايتيا إذا ما 
فالمعمـ . تكافرت ليا الظركؼ المكاتية في البيت كالمدرسة كغيرىا مف المكاقؼ الحياتية في المجتمع
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 لئلبداع ككذلؾ ةالذم يشجع االكتشاؼ كاالستقصاء كيكفر الفرص لمتفكير المتشعب يتيح فرصا مكاتي
المعمـ الذم يثيب التجريب كاالستكشاؼ كيفرد األىداؼ لمخبرات التعميمية كيحرص عمى االصالة 

 كالجدة في نتاجات المتعمميف ىك معمـ يرعى اإلبداع كيعمؿ عمى تطكيره
(.  1992أبك سماحة كآخركف،)

سيطر مكضكع التفكير اإلبداعي منذ الخمسينات مف القرف العشريف عمى اىتماـ الباحثيف في ميداف 
التربية كعمـ النفس، بحيث أصبح مجاالن ميما مف مجاالت البحث العممي في عدد كبير مف الدكؿ، 

كقد اقترف ذلؾ بمدل ارتباط التفكير اإلبداعي بمتطمبات التقنيات العممية المعاصرة، كذلؾ ظير 
كاضحان بأف التفكير اآللي لـ يعد قادران عمى تمبية حاجات الفرد المعاصر الذم يكاجو باستمرار تحديات 
تقنية عديدة، مما أدل إلى قياـ التربكييف بإعادة النظر في أساليب التفكير التي يدربكف الطبلب عمييا 

في المؤسسات التربكية المختمفة، كالعمؿ عمى التعرؼ عمى جكانبيا، كتقصي الظركؼ المبلئمة 
(. 2003سعادة، )لتطبيقيا 

إف اىتماـ المجتمع برعاية التبلميذ المبدعيف يشكؿ أمران ميما يتحدد في ضكئو معالـ المجتمع 
كمستقبمو، فالمبدعكف ىـ الثركة الحقيقية لممجتمع، كالمدرسة بحكـ كظيفتيا كمؤسسة تربكية ال تقتصر 
مسؤكليتيا عمى إغناء الجانب العممي لمتمميذ، بؿ تتعدل ذلؾ إلى تككينو اجتماعيان كنفسيان كفي نفس 

 المتميزة تالكقت تكفير الظركؼ المناسبة لجميع التبلميذ كخاصة التبلميذ ذكم القدرات كاإلمكانيا
 التي تساعد عمى ؿلمتعرؼ عمييـ، كلتنمية مياراتيـ ك ضماف صقؿ تفكقيـ كارتقاء قدراتيـ، كمف العكاـ

تحقيؽ ذلؾ تكافر المعمـ المؤىؿ، القادر عمى القياـ بدكره كامبل في تنمية اإلبداع لتمؾ الفئة مف 
(. 1989، ارك شؾ)التبلميذ المبدعيف 

كمع أف االعتناء بالتفكير يعتبر مف ضركريات القرف الحادم كالعشركف، إال أف المدرسة التقميدية قديمان 
كلكف . تخمت عنو لصعكبة التعامؿ معو، إذ إف البحث التربكم آنذاؾ لـ يكف مسعفان ليا في ىذا المجاؿ

األبحاث التربكية تقدمت لتكفر منظكران جديدان في ىذا المجاؿ، كمف ثمار ىذه األبحاث تغيير النظرة 
نحك عممية التفكير لتبيف أف منياج التفكير ليس مقرران يضاؼ إلى برنامج الدركس المزدحـ حينما 

يسمح الكقت، كىك ليس برنامجا يشرع في تدريسو بعد إتقاف المقررات األساسية، كما انو ليس مكجيان 
 الحقيقي يتضمفبؿ عمى العكس مف ذلؾ يدعك إلى تذكر أف التعمـ . إلى فئة مف الطمبة المكىكبيف
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التفكير، كاف ميارات التفكير يمكف اف تنمى عند كؿ شخص، كفي جميع المراحؿ الدراسية بدءان مف 
(. 2004العتكـ، )مرحمة الركضة، كفي جميع المكضكعات 

كيمكف القكؿ إف اليدؼ األعمى مف التربية في القرف الحادم كالعشريف ىك تنمية ميارات التفكير 
بجميع أشكالو لدل كؿ فرد، كمف ىنا يتعاظـ دكر المؤسسة التعميمية في إعداد أفراد قادريف عمى حؿ 

المشكبلت غير المتكقعة، كلدييـ القدرة عمى التفكير في إيجاد بدائؿ متعددة كمتنكعة لممكاقؼ المتجددة 
(. 2005المشرفي، )

كيمعب المعمـ الدكر األكبر في رعاية اإلبداع كتربيتو كميما كاف المنيج المدرسي نمكذجيا كعناصره 
 ـمتكاممة، فانو ال يككف مجديا إذا قاـ بتنفيذه معمـ غير مؤىؿ لمقياـ بالدكر الكبير المسند إليو، فالمعؿ
ىك محرؾ التغيير كقائد المسيرة التربكية إلى اإلبداع، كتتجمى مكاصفات المعمـ الممارس كالمشجع 
عمى اإلبداع داخؿ حجرات الدراسة، بتقبؿ آراء كأفكار التبلميذ كاإلصغاء إلييا باىتماـ، كاستخداـ 

أساليب حديثة في التدريس تساعد عمى التكاصؿ كالتفاعؿ، مثؿ أسمكب العصؼ الذىني كالعمؿ بنظاـ 
 التقكيـ كتعزيز ركح التحميؿ،المجمكعات كتنمية ميارات التفكير العممي مثؿ المبلحظة، التصنيؼ، 

(. 2004طافش،)المبادرة كاالصالة كتجنب أساليب التمقيف كفرض األفكار 

ىنا تكمف أىمية دكر المعمـ في التعرؼ عمى الطمبة المبدعيف، فبعض المبدعيف يحرصكف عمى إخفاء 
عناصر اإلبداع لدييـ حتى يتجنبكا انتقادات المعمميف، كيتصرفكف بانضباطية كيذعنكف لمتعميمات 
كاألساليب المتعارؼ عمييا في حؿ المشكبلت، أما البعض اآلخر فيقاكمكف الركتيف كال ينصاعكف 

لمتعميمات، كقد يجرم تصنيفيـ كطمبة مشاغبيف، كمنيـ مف يظيركف كطمبة متخمفيف تحصيميا ألنيـ 
جامعة  )ينزعجكف مف المكاد التعميمية المكررة كينسحبكف مف المشاركة في النشاطات الصفية الركتينية 

(. 2003القدس المفتكحة،

   لذا فانو بمقدار كفاءة المعمـ عمى تمييز الفركؽ بيف خصائص التبلميذ كمياراتيـ كأساليبيـ، تزداد 
فاعمية تناكلو لمبدائؿ اإلبداعية كاالستراتيجيات التدريسية التي تبلئميـ كتساعدىـ عمى إدراؾ كتنمية 
نكاحي قدراتيـ اإلبداعية، فالمعمـ المبدع أك الممارس ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريسو يجب أف 
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بداعات كقدرات الطفؿ المتنكعة، كيجب أف يتحمى بميارات كاستراتيجيات تسمح لو  يفيـ مكاىب كا 
ثارة جميع القكل اإلبداعية الكامنة لدل الطفؿ  (. 2005المشرفي،)بتكجيو كا 

كذلؾ مف كاجب المعمـ خمؽ بيئة صفية ثرية كمشجعة عمى التعمـ، كلطالما اعتبر الصؼ اليادئ ىك 
الصؼ المثالي، إال أف األدب التربكم يشير إلى أف البيئة الصفية المحفزة عمى التعمـ كالتفكير ىي 

التي تكفر لممتعمميف فرصان كثيرة لمنقاش كلعرض آرائيـ، كلشرح كجيات نظرىـ حكؿ شتى المكاضيع، 
كمف كاجب المعمـ كذلؾ أف يتسامح مع أخطاء طمبتو كيشعرىـ بالثقة كيمنحيـ األمف ليعبركا عف 

(. 2004جبر،)أنفسيـ بحرية 

بقدر أىمية األسئمة التي يطرحيا، الف ذلؾ يساعد في تييئة  (ميمة)إف استجابة المعمـ ألسئمة طمبتو 
 االستكشافي لبدء تطبيؽ التقصي كاالكتشاؼ، أما إذا كاف المعمـ يبحث عف أك –المناخ االستقصائي

سينيي مشاركة الطمبة بصكرة قطعية - كربما بدكف قصد- يتصيد اإلجابة الصحيحة الكاحدة، فانو بذلؾ
بداعيـ في تقصي العمـ كاستكشافو  (.   2004زيتكف، )كبالتالي يحكؿ دكف تفكيرىـ كا 

إلى كجكد اتفاؽ عاـ بيف عمماء التربية كعمـ النفس عمى أف  (Torrance,1972 )سكيشير تكراف
كاف جميع الفئات . سنكات المدرسة االبتدائية ىي سنكات حرجة في تنمية اإلبداع كالتفكير اإلبداعي

العممية أظيرت بعض القدرات كالمكاىب اإلبداعية، كاف تنمية االتجاىات اإلبداعية كطرؽ التفكير 
ككشفت الدراسات أف األطفاؿ الذيف تمقكا . اإلبداعي قد يككف ليا اثر كبير في سنكات الدراسة اإلبتدائية

 عمى حؿ المشكبلت باإلضافة إلى برامج تعميميـ ةبرامج لزيادة القدرة عمى التفكير اإلبداعي كالقدر
. العادية زادت درجات القدرة عمى التفكير اإلبداعي لدييـ

أف تطكير مراحؿ عممية التفكير لدل الطمبة تقتضي أف يبدأ بيا قبؿ  ( ,Hong 2006)كيؤكد ىكنج 
 تعمـ التفكير اإلبداعي لدييـ مالمراحؿ االبتدائية كذلؾ مف خبلؿ تزكيد الطمبة بأنشطة منظمة تغف

باإلضافة إلى تزكيدىـ بميارات التكاصؿ االدراكي كاالجتماعي كالتي تبدأ أكال مف , . بشكؿ متسمسؿ
. تعامؿ الطفؿ مع األفراد المحيطيف بو
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: مشكمة الدراسة

اإلنساف ىك الثركة األساسية لؤلمة كمف ثـ فاف تنمية القدرة المبدعة كالخبلقة تصبح ىي اليدؼ 
ذا ما قصدنا لؤلمة نماءن اجتماعيان . األسمى ألم نظاـ تعميمي إذا ما أردنا لممجتمع أف يرقى كينيض كا 

 كما أف االتجاىات الحديثة في التدريس قد أكلت تنمية تفكير المتعمـ كاستخداـ كثقافيان كاقتصاديان،
 كالتقكيـ اىتماما بالغا، كحثت المعمميف عمى عدـ كالتركيبالمستكيات العميا مف التفكير كالتحميؿ 

االقتصار عمى المستكيات الدنيا مف التفكير المتمثمة بالحفظ كاالستظيار كدعتيـ إلى تنكيع أىداؼ 
كقد أكدت أبحاث عمـ النفس الحديث أف التفكير ينمك . التدريس بما يضمف نمكا شامبل لعقؿ المتعمـ

بالممارسة كالتدريب تماما كنمك عضبلت الجسـ بالتدريب العضمي، فكمما ازداد التدريب عمى التفكير 
نما كتحسف كيمكف تنمية تفكير المتعمـ إما بمناىج منفصمة خاصة بتنمية التفكير أك مف خبلؿ المناىج 

ـ ىذه  الدراسية المختمفة، أم أف تنمية التفكير تتـ بالطريقة التي تدرس بيا ىذه المناىج، بحيث تُكقدِف
(. 2000المحيسف، ) المناىج مكاضيع بطريقة تساعد عمى تنمية تفكير المتعمـ

لكحظ في السنكات األخيرة األىمية التي تكلييا كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية الستخداـ طرؽ كأساليب 
التدريس الحديثة، كلما كاف أسمكب التفكير اإلبداعي أحد ىذه األساليب، كمف خبلؿ عمؿ الباحثة في 
مجاؿ التدريس، كجدت انو مف الضركرم التعرؼ عمى مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا 
ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمكـ في محافظة الخميؿ، كتحديدان فقد حاكلت الدراسة اإلجابة 

:  اآلتيسعف السؤاؿ الرئي

ما مدى استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في 
 محافظة الخميل؟
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 : أىداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير 
: اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ كذلؾ بتحقيؽ األىداؼ التالية

التعرؼ إلى دكر المديرية في مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير   .1

التعرؼ إلى دكر الجنس في مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير  .2
 .اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ

التعرؼ إلى دكر التخصص في مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير  .3
 .اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ

التعرؼ إلى دكر سنكات الخبرة في مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير  .4
 .اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ

التعرؼ إلى دكر المؤىؿ العممي في مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير  .5
 .اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ
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: أسئمة الدراسة

: سعت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة الفرعية اآلتية

ىؿ يختمؼ مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس  .1
العمـك في محافظة الخميؿ باختبلؼ المديرية؟ 

ىؿ يختمؼ مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس  .2
العمـك في محافظة الخميؿ باختبلؼ الجنس؟ 

ىؿ يختمؼ مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس  .3
العمـك في محافظة الخميؿ باختبلؼ التخصص؟ 

ىؿ يختمؼ مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس  .4
العمـك في محافظة الخميؿ باختبلؼ سنكات الخبرة؟ 

ىؿ يختمؼ مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس  .5
العمـك في محافظة الخميؿ باختبلؼ المؤىؿ العممي؟ 

: فرضيات الدراسة

:  لئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ فحص الفرضيات الصفرية اآلتية

 :   الفرضية األولى
 

في  ( α =0,05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
متكسطات مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي 

 .في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير المديرية
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 :الفرضية الثانية
 

في متكسطات (α =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس 

. العمـك في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير الجنس
 :الفرضية الثالثة

 
في  (α =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

متكسطات مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي 
. في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير التخصص

 :الفرضية الرابعة
 

في  (α =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
متكسطات مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي 

. في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير سنكات الخبرة
 :الفرضية الخامسة

 
في  (α =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

متكسطات مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي 
. في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

: أىمية الدراسة

: تكمن أىمية الدراسة في أنيا

تمقي الضكء عمى مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في  .1
. تدريس العمـك في محافظة الخميؿ

قد تساعد ىذه الدراسة القائميف عمى قسـ اإلشراؼ في مدارس التربية كالتعميـ في فمسطيف عمى  .2
 .اتخاذ القرارات التربكية المناسبة حكؿ تفعيؿ األسمكب اإلبداعي في العممية التعميمية بشكؿ اكبر
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مف المتكقع أف يستفيد مف ىذه الدراسة معممك كمعممات المرحمة األساسية الدنيا مف حيث تطكير  .3
مياراتيـ في أساليب التدريس مف خبلؿ االلتحاؽ بدكرات تدريبية خاصة بتطبيؽ أسمكب التفكير 

 .اإلبداعي في العممية التعميمية

: حدود الدراسة

:  اقتصرت ىذه الدراسة عمى

. معممي العمـك كمعمماتيا لممرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية .1

.  شماؿ كجنكب محافظة الخميؿ التعميميةممديريت .2

 .ـ2006-2005الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  .3

 .استخداـ قائمة التقدير لجمع البيانات .4

 .المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في ىذه الدراسة .5
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 الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة 

: معنى اإلبداع1.2  

يمقي المعنى المغكم لئلبداع بالضكء عمى الغرض الذم ندرب أبناءنا عمى اإلبداع مف اجمو كىك كما 

. الخركج عمى أساليب القدماء باستحداث أساليب جديدة ( 1990:6)كرد في ابف منظكر 

قدـ العمماء تعاريؼ متعددة كمتنكعة لئلبداع، كتختمؼ ىذه التعاريؼ باختبلؼ اتجاىات الباحثيف 

: كاىتماماتيـ العممية كمدارسيـ الفكرية كىي كالتالي

 تعريفات محكرىا المناخ الذم يقع فيو اإلبداع، كيتبناىا عمماء اإلجتماع كعمماء اإلنساف .

  تعريفات محكرىا اإلنساف المبدع بخصائصو الشخصية كالتطكرية كالمعرفية، كيتبناىا عمماء نفس

. الشخصية

  تعريفات محكرىا العممية اإلبداعية كمراحميا كارتباطيا بحؿ المشكبلت كأنماط التفكير كمعالجة

. المعمكمات، كيتبناىا عمماء النفس المعرفيكف

 التعريفات قتعريفات محكرىا النكاتج اإلبداعية كالحكـ عمييا عمى أساس األصالة كالمبلءَومة، كىذ 

ىي األكثر شيكعا ألنيا تعكس الجانب المادم كالمممكس لعممية اإلبداع كىك جكىر مفيـك اإلبداع 

(. 1998جركاف، )الكبلسيكي 

عدة تعريفات لمتفكير اإلبداعي منيا   (2005)عرضت العجمي 

 :أوال

 

اإلبداع عمى أساس البيئة المبدعة حيث أكضحت أف اإلبداع عممية تبدأ عادة بشعكر الفرد 

بحاجة يريد إشباعيا، تكلد لديو قكة كامنة ىي الدافع، كىذا الدافع يقكل إذا تكفرت حكافز 
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. خارجية كظركؼ بيئية مناسبة كيتحكؿ إلى سمكؾ فعاؿ يشبع حاجة الفرد كقد يفيد المجتمع

 :ثانيا

 

 عرضت العجمي تعريؼ دتعريؼ اإلبداع عمى أساس سمات الشخصية، كؽ

 بأنو المبادأة التي يبدييا الفرد في قدرتو عمى التخمص مف السياؽ Simpson))سمبسكف

. العادم لمتفكير كآتباع نمط جديد مف التفكير

بأنو عممية  (Makinon)تعريؼ اإلبداع عمى أساس العممية اإلبداعية فقد عرفو ماكينكف 

. تمتد عبر الزمف كتتميز باألصالة كالقابمية لمتحقؽ

 :رابعا

 

بأنو قدرة الفرد عمى تجنب الركتيف  (Brooks) النكاتج فقد عرفو برككسأساستعريفو عمى 

العادم كالطرؽ التقميدية في التفكير مع إنتاج أصيؿ كجديد أك غير شائع يمكف تنفيذه أك 

تحقيقو 

: عمى النحك التالي(تكرانس)أما اإلبداع بالمفيـك التربكم فقد عرفو

 التعمـ اإلبداعي عممية تساعد المتعمـ عمى أف يصبح أكثر حساسية لممشكبلت كجكانب النقص 

كالثغرات في المعرفة أك المعمكمات مف حيث اختبلليا كانسجاميا، كتحديد مكاطف الصعكبة كما شابو 

عادة صياغتيا أك تعديميا مف اجؿ  ذلؾ، كالبحث عف حمكؿ كالتنبؤ كصياغة فرضيات كاختبارىا كا 

  ( .1998جركاف، )التكصؿ إلى نتائج جديدة ينقميا المتعمـ لآلخريف 

:  مكونات اإلبداع والتفكير اإلبداعي2.2

تشير األدبيات المتعمقة بالتفكير اإلبداعي إلى أف اإلبداع كالتفكير اإلبداعي يتضمف مجمكعة مف 

: القدرات العقمية تحددىا غالبية البحكث بما يمي
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 :) (Fluency  الطالقة1.2.2

ىي قدرة الفرد عمى إنتاج اكبر عدد ممكف مف األفكار أك اإلجابات في كحدة زمنية محددة فالطبلقة 

.  تمثؿ الجانب الكمي لئلبداع

: إلى كجكد أربعة عناصر أك عكامؿ لمطبلقة ىي (Gilford)كتشير خبلصة بحكث جمفكرد 

ىي قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ : Verbal Fluency))لطبلقة المفظية ا

. كالمعاني التي تحمؿ خصائص معينة

ىي القدرة عمى ذكر أكبر عدد ممكف مف األفكار : Ideational Fluency))الطبلقة الفكرية 

. المتصمة بمثير معيف في كحدة زمنية معينة

ىي قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ : Association Fluency) )طبلقة التداعي

. التي تتكفر فييا شركط معينة مف حيث المعنى

ىي القدرة عمى التفكير السريع في الكممات المتصمة : Expressional Fluency) )الطبلقة التعبيرية

(. 1999زيتكف، )بمكقؼ معيف، كصياغة األفكار بشكؿ سميـ 

: Flexibility)) المرونة 2.2.2

ىي القدرة عمى تنكيع كاختبلؼ األفكار التي يأتي بيا الفرد، فالفرد المبدع لديو القدرة عمى مكاجية 

 تشير إلى ذعكس الجمكد كالتصمب العقمي، إ (المركنة )مكقؼ ما بأنماط كأساليب عقمية متنكعة كىي

درجة السرعة كالسيكلة التي يغير بيا الفرد مكقفنا ما، كىي بذلؾ تمثؿ الجانب النكعي في اإلبداع 

فاف المبدع يتصؼ ببعده عف الركتيف كالجمكد، كالمككث في  (2003)كحسب جامعة القدس المفتكحة 

مكاف كاحد لفترة طكيمة مف الزمف، كتمركزه نحك فكرتو، كعدـ القدرة عمى قبكؿ التغيير أك تكييؼ 

 بينما يظير المبدع سرعة كمركنة في استخداـ المفاىيـ الجديدة ،خبراتو، لكي يستكعب األبنية الجديدة
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كقت طكيؿ مر بو  ال ماألشخاصالتي طكرىا، كالخبرات التي عرضت لو، كاألماكف التي يزكرىا، حتى 

 مف أمامو، كيشعرزمف بعيدحتى يتسنى لو التعامؿ معيـ، فتجده يعكس معرفتو ليـ ككأنو يعرفيـ منذ 

كينصب ىنا االىتماـ . بأف لديو السيطرة عمى كؿ ما يكاجيو مف مكاقؼ، كأصكات، أماكف، كأشياء

. عمى تنكع األفكار أك االستجابات

كيتـ التعبير عف المركنة بمظيريف . بينما يتركز االىتماـ بالنسبة لمطبلقة عمى الكـ دكف الكيؼ كالتنكع

: كىما (1999)كما أشار إلييا جركاف أك شكميف 

 قدرة الفرد عمى تغيير الكجية الذىنية التي ينظر مف مكتعف: Adaptive))المركنة التكيفية  (1

 .خبلليا إلى حؿ مشكمة معينة أك ىي السمكؾ الناتج لمكاجية مكقؼ أك مشكمة معينة

كتشير إلى سرعة الفرد عمى إنتاج اكبر عدد ممكف مف أنكاع : Spontaneous))المركنة التمقائية  (2

مختمفة مف االتجاىات أك األفكار التي ترتبط بمشكمة أك مكقؼ مثير، كتتمثؿ في قدرة الفرد في أف 

نما إلى عدد  يعطي تمقائيان عددان متنكعان مف االستجابات التي ال تنتمي إلى فئة أك مظير كاحد كا 

 .متنكع مف الفئات

(: originality) االصالة 3.2.2

تعد ىذه الميارة أكثر الميارات التصاقا بالتفكير اإلبداعي كاإلبداع، كتعني القدرة عمى اإلتياف باألفكار 

 ةكالمشكؿ.  كالتي تتصؼ بالجدة كالتفرد كالذكاء كعدـ الشيكعةالجديدة كالنادرة كالمفيدة غير المكرر

، عدـ كضكح مرجعية الحكـ أم متى نعتبر مشكمة ما أك حبل يحقؽ شركط االصالة؟ ىؿ  (القدرة  )في

 المقارنة بنتاجات األقراف؟ أـ بمقارنة الفرد مع نفسو، كتعتبر أـيككف ذلؾ بالمقارنة بنكاتج الراشديف؟ 

العتكـ، )المقارنة األخيرة؛ أم مقارنة الفرد بنفسو ىي أكثر المقارنات ترجيحا العتبارىا معيارا لمحكـ 

2004 )

: (اإلكمال)التفاصيل4.2.2 
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ىي قدرة الفرد كقابميتو لتقديـ إضافات أك زيادات جديدة لفكرة معينة، كقد أشار تكرانس في بحكث 

اإلبداع أف التبلميذ الصغار األكثر إبداعا يميمكف إلى زيادة الكثير مف التفصيبلت غير الضركرية إلى 

( . 2004زيتكف) كقصصيـ ـرسكماتو

(: sensitivity to problems (الحساسية لممشكالت5.2.2 

يقصد بيا الكعي بكجكد مشكبلت أك خمؿ أك نقاط ضعؼ أك فجكات أك نقص، كمبلحظة األشياء غير 

العادية الشاذة في المكقؼ، كاكتشاؼ الخمؿ ىك الخطكة األكلى في عممية البحث كالتفكير مف اجؿ 

دخاؿ التحسينات كالتعديبلت، كقد أظيرت الدراسات حكؿ المبدعيف انفتاحيـ  إضافة المعرفة الجديدة كا 

 القدرة مف قعمى المثيرات المكجكدة في البيئة المحيطة كتنبؤىـ لؤلخطاء كالعيكب المكجكدة، كتطكر ىذ

 (. 2001 قطامي، )ك  ( 2000 السركر، )خبلؿ النقد البناء

: Maintaining Direction) ( المحافظة عمى االتجاه ومواصمتو 6.2.2

ىك التفكير في المشكمة لفترة طكيمة حتى يتـ الكصكؿ إلى حمكؿ جديدة، كيتضمف ىذا النشاط زيادة 

(. 2001قطامي كقطامي،)مدل االنتباه الذم يبذلو الفرد في كعي المشكمة كتقصي أبعادىا 

: مراحل العممية اإلبداعية3.2 

تشير مراجعة األدب التربكم في مجاؿ اإلبداع إلى إف ىناؾ تبايننا في المقصكد بعممية اإلبداع كطبيعة 

المراحؿ التي تمر بيا، غير أف كثيران مف عمماء النفس يتجيكف إلى كصؼ ىذه العممية مف خبلؿ عدد 

مف الخطكات أك المراحؿ التي تتبايف مف باحث آلخر كفيما يمي عرض لثبلث مف النظريات التي 

. عالجت مراحؿ العممية اإلبداعية
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(:  (Wallasd&Marksbery, Theoryنظرية واالس وماركسبري 1.3.2

مف أقدـ النظريات التي تناكلت العممية اإلبداعية  (1926 ) تعتبر نظرية كاالس التي ظيرت عاـ

: كألقت مزيدا مف الضكء عمى مككناتيا ككيفية تطكرىا كاقترحت أربع مراحؿ لتطكر عممية اإلبداع، ىي

  مرحمة اإلعدادPreparation) ) : كيتـ في ىذه المرحمة جمع المعمكمات كالقياـ بمحاكالت تمييدية

. لحؿ المشكمة بعد استقصائيا مف جميع جكانبيا

  مرحمة االحتضافIncubation) ) : كيتـ في ىذه المرحمة تنظيـ البيانات كالمثيرات المتعمقة

. بالمشكمة كترتيبيا حتى يسيؿ التكصؿ لمحؿ

  مرحمة اإلشراؽIllumination) ): كىي لحظة استمياـ الحؿ أكلحظة الشرارة اإلبداعية كتظير في

 .ىذه المرحمة فكرة الحؿ اإلبداعي

  مرحمة التحقؽ Verification) ) : كيتـ في ىذه المرحمة اختبار الحؿ لمتأكد مف صدؽ الفكرة

(. 2003أبك جادك،  )كمبلءمتيا لممكقؼ

 قدـ مكريس شتايف نظريتو في مراحؿ العممية اإلبداعية (:Stein, 1974) نظرية شتاين 2.3.2

: كقسميا إلى ثبلث مراحؿ رئيسيةىي

 فترة مف اإلعداد كتنتيي بصياغة أفكاران أك خططان تجريبية دكتبدأ ىذه المرحمة بع: صياغة الفرضيات-

. لمحؿ

كتتضمف ىذه المرحمة تحديد ما إذا كانت الفكرة ستصمد أماـ عمميات االختبار أـ : اختبار الفرضيػات-

 .ال
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كتتضمف ىذه المرحمة تقديـ المنتج النيائي حيث يتمكف اآلخركف مف التعبير عف : عرض النتائػػج-

. ردكد أفعاليـ كما يمكف أف يترتب عمى ذلؾ مف قبكؿ ليذه النتائج

 :((Rossman Theory نظرية روسمان 3.3.2   
 

حيث اختبر عممية اإلبداع عف طريؽ استبانة قاـ  (1931)قدـ ركسماف نمكذجا أخر عاـ 
كبناءن عمى النتائج التي تكصؿ إلييا خمص إلى نمكذج لئلبداع , مف المخترعيف(710)بتعبئتيا 

: يتككف مف المراحؿ التالية
مسح جميع المعمكمات , الحاجة أك المشكمة كصياغتياؿتحمي, مبلحظة كجكد الحاجة أك المشكمة

التحميؿ الناقد , صياغة جميع الحمكؿ المكضكعية الممكنة لممشكمة , المتكافرة حكؿ المشكمة 
كأخيرا اختبار , كالدة الفكرة الجديدة التي تمثؿ المشكمة , لممشكمة مف حيث إيجابياتيا كسمبياتيا 

(. plesk,1996)الحمكؿ الكاعدة كاستكماؿ التضمينات النيائية 
 

أما فيما يتعمؽ بتربية اإلبداع فقد ظير اتجاىاف رئيسياف يتزعماف الجدؿ الدائر حكؿ ىذا 
إحداىما يرل إف اإلبداع يتضمف تمؾ األعماؿ االختراقية التي تحدث آثارا بعيدة عف , المكضكع

كاآلخر يرل أف اإلبداع عممية طبيعية , كاف التدريب عمييا غير ممكف, الحضارة اإلنسانية
كعمكما , كمتكافرة لدل جميع الناس بنسب متفاكتة كاف ىذه العممية يمكف تحسينيا كتطكيرىا

 دعندما كضع كراك فكر (1931)يمكف القكؿ إف ظاىرة اإلبداع قد ظيرت في أمريكا عاـ
 (Crawford ) طبؽ اكسبكرف  (1938)كفي عاـ , أكؿ برنامج تدريبي لتعميـ اإلبداع لمميندسيف
 (Osborn )  استراتيجية العصؼ الذىني ثـ جاء سيدني بارنز (Sidney parnes)  كقدـ 

حتى أصبحت استراتيجية منيجية في الحؿ , اإلطار النظرم كالتطبيقي لمفاىيـ العصؼ الذىني
(. 2002,جركاف)اإلبداعي لممشكبلت 
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:  اإلبداع والتفكير اإلبداعي من وجية نظر المدارس النفسية4.2

: النظرية السموكية في اإلبداع1.4.2 

حاكؿ ممثمك ىذه النظرية دراسة ظاىرة اإلبداع عبر تككيف العبلقة بيف المثيرات كاالستجابات، كيدخؿ 

 ك اإلجرائي الذم يرل أف بمقدكر الطفؿ الكصكؿ إلى مضمف ىذا اإلطار مفيـك االشتراط الكسيؿ

استجابات مبدعة باالرتباط مع نكعيف مف التعزيز الذم يعزز بو السمكؾ ، انطبلقا مف تككيف العبلقة 

أم أف الطفؿ . بيف المثير كاالستجابة بتعزيز االستجابة المرغكب فييا ، كاستبعاد غير المرغكب فييا

. حسب ذلؾ لديو القدرة عمى تنفيذ استجابة مبدعة بناءن عمى تعزيز اكاحباط االداءات المبدعة لديو

(. 1989ركشكا،)كيكمف ىنا دكر المعمـ في التأثير عمى طمكحات طمبتو نحك التفكير المبدع 

:  نظرية التحميل النفسي2.4.2

: ىناؾ اتجاىاف أساسياف في نظرية التحميؿ النفسي كىما

 يمثميا فركيد، حيث فسر فركيد اإلبداع كفؽ مفيـك التسامي منظرية التحميؿ النفسي التقميدية كالت

ككسيمة كمعاينة لمشخصية، أم أف النزعات الغريزية لدل اإلنساف تعمؿ عمى مستكل البلشعكر كيؤدم 

اقترابيا مف حيز الشعكر إلى حالة مف القمؽ يحس بيا األنا، فيعمؿ عمى التعامؿ معيا إما باإلتباع 

. المناسب لممكقؼ، أك باستخداـ آليات الدفاع األكلية كالكبت أك التسامي

التحميمية النفسية الجديدة كيمثميا تبلميذ فركيد، حيث خالفكا فركيد في تأكيده عمى أىمية الغريزة 

الشاممة كمحرؾ لسمكؾ الفرد كأعطكا اىتماما أكبر لدكر العكامؿ الثقافية كاالجتماعية في السمكؾ 

(. 2003جامعة القدس المفتكحة،)كالشخصية 

المدرسة اإلنسانية 3.4.2 
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أف ىناؾ نكعيف مف اإلبداع األكؿ يؤدم  (Rogers)كركجرز (Maslo)يؤكد االنسانيكف كمنيـ ماسمك

إلى اإلنتاج اإلبداعي ذم المكاصفات المتعارؼ عمييا كىك يعتمد عمى المكىبة كالعمؿ الجاد المتكاصؿ 

كنكع آخر ال يرتبط باإلنتاج كىك اإلبداع كأسمكب لتحقيؽ الفرد لذاتو أك بمعنى آخر كصكؿ الفرد إلى 

(. 2003جامعة القدس المفتكحة، ). مستكل مناسب مف اإلنسانية الكاممة

:  النظرية الجشطالتية في اإلبداع4.4.2

احد ممثمي ىذا االتجاه، أف التفكير المبدع يبدأ  (Wortimer)رأم فكرتايمر  (2005)أكردت العجمي 

عادة مع مشكمة ما، كعمى كجو التحديد تمؾ التي تمثؿ خاصية أك جانبا غير مكتمؿ، كعند صياغة 

ذ الكؿ في اإلعتبار، أما األجزاء فيجب تدقيقيا كفحصيا ضمف إطار  المشكمة كالحؿ ينبغي أفْد يؤخَو

أف الحمكؿ اإلبداعية تتطمب الحدس كفيـ المشكمة، مع اإلشارة إلى أف  (Wortimer)الكؿ، كيرل 

.  الحدس ال يشكؿ أكثر مف كجو مف كجكه عممية اإلبداع

:  بالذكاءع عالقة اإلبدا5.2

أظير كثير مف الدراسات أف اإلنتاج اإلبداعي العالي يمزمو حد أدنى مف الذكاء، كيختمؼ ىذا الحد 

درجة،  (100-95)باختبلؼ مجاالت النشاطات فالحد األدنى مثبل لنشاطات الفنكف يمزمو نسبة ذكاء 

درجة لذا نستطيع القكؿ أف األعماؿ اإلبداعية ال يمزميا  (115)أما الحد األدنى لئلبداع العممي فيك 

ذكاء عاٍؿ بؿ يمكف لمتكسطي الذكاء أف يككنكا مبدعيف، كىذا ما يفسر كجكد فئة مف الناس ذات ذكاء 

.  الذكاء المرتفع مبدعبمتكسط كليـ أعماؿ إبداعية ظاىرة، كليس بالضركرة أف يككف صاح

(. 1989ركشكا،)

 

:  الفرق بين اإلبداع والموىبة6.2
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إف الحد الفاصؿ بيف اإلبداع كالمكىبة ىك خيط دقيؽ، فاإلبداع يمكف اكتسابو، ك يأتي نتيجة ألثر 

اجتماعي، كلتككيف شخص مبدع يمزمنا إيجاد آليات خاصة كطرؽ محددة لتككيف ىذه الشخصية، أما 

المكىبة فتككف نتيجة ألثر شخصي مكركث فممعرفة الشخص المكىكب يمزمنا إيجاد أدكات لمكشؼ عف 

(. 1989ركشكا، )مكىبتو، فالمبدع نصنعو، كالمكىكب نكتشفو 

:   المعممون المبدعون أو الممارسون لإلبداع7.2

 أثبتت أف ممارسات المعمميف الذيف ينجحكف في تنمية تأف بعض الدراسا (1995)جاء في حمكدة 

اإلبداع داخؿ غرفة الصؼ تككف باستخداميـ ألنشطة فكرية تباعدية كتقاربية كتقكيمية، كيقممكف مف 

االعتماد عمى الذاكرة، كيشجعكف عمى التعبير العفكم كيكفركف مناخان متقببلن، كبيئة متنكعة كغنية 

. كمثيرة كيطرحكف أسئمة استفزازية كيقدركف االصالة، كيشجعكف طمبتيـ عمى فحص األفكار الجديدة

في حيف أثبتت دراسات أخرل أف عدـ تشجيع المعمميف ألفكار الطمبة، كمبالغتيـ في النقد كنقص 

 ثقافتيـ، كعدـ تحمسيـ كصبلبتيـ كاىتماماتيـ الضيقة تعتبر مف العكامؿ المعيقة لئلبداع 

(. 1989ركشكا، )

: السمات المميزة لممعمـ المستخدـ ألسمكب التفكير اإلبداعي في المكقؼ الصفي

 ييتـ بأسئمة التبلميذ كيصغي إلى إجاباتيـ بانتباه .

 يشجع االستقبللية في التفكير كالممارسة، كال يتدخؿ في أعماؿ المتعمميف إال عند الضركرة .

 يبلحظ ميكؿ المتعمميف كاىتماماتيـ كيعمؿ عمى إشباعيا .

 مثابر كصبكر، يحتـر آراء المتعمميف، كيشجعيا كيتقبؿ األفكار الغريبة .

 ييتـ بتزكيد المتعمميف بتغذية راجعة .
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 يعتمد التكاصؿ متعدد االتجاىات خبلؿ التفاعؿ الصفي .

  يعطي الطالب المجيب كقتان كافيان لمتفكير قبؿ اإلجابة، كعيناه تبلحظ اآلخريف لكي ال ينصرفكا عف

. المتابعة

 يسمح لممتعمميف بطرح أسئمة خارج المقرر الدراسي بحيث ال تطغى عمى جكىر الدرس .

 يكفر جكان مف األمف كالحرية لممتعمميف .

 يراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف .

 يتعامؿ مع المشكبلت المطركحة بأسمكب عممي قائـ عمى التعميؿ كالتحميؿ .

 ينكع في استراتيجيات التدريس، حتى تتناسب مع المكقؼ التعميمي .

  (. 2005طافش، )يساعد تبلميذه عمى تقبؿ فكرة تقكيـ الذات

إلى بعض اإلجراءات التي يمكف مف  (Kendy 2006,) ككندم 2000))   كما أشارالمحيسف

اإلبداعي   تنمية التفكير خبلليا

:     في تدريس العمـك ىي

 :استخداـ األسئمة غير محددة اإلجابة .1

 ـؤدم إلى تنمية تفكيرهفالسؤاؿ غير محدد اإلجابة يستمـز اختبلؼ استجابات التبلميذ مما م

. اإلبداعي

 :(Divergent Questions)المتشعبة  األسئمةاستخداـ  .2

اإلجابات كىي تمؾ األسئمة التي تتطمب مف المتعمـ ذكر أكبر قدر ممكف مف 

 :(Challenge Questions): التحدمسئمة أاستخداـ  .3
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فمثبلن يطمب مف المتعمـ . مثؿ األسئمة التي تتحدل تفكير المتعمـ كتتطمب ميارة فائقة في اإلنجاز

 .كضع حمكؿ لممشاكؿ البيئية التي عجز العمماء عف حميا

 (Brain Storming ) :الذىني استخداـ أسمكب العصؼ  .4

 التبلميذ في تفكيرىـ بحيث يقسـ التبلميذ إلى مجمكعات كيكجد التنافس بيف إشراؾ ةكىك محاكؿ

 كفي ىذه الحالة يستفيد التبلميذ فكريان تنافسي،ىذه المجمكعات مف أجؿ التكصؿ إلى تحقيؽ تفكير 

. ينمك اإلبداع مف خبلؿ تعاكف التبلميذ فكرياحيث مف بعضيـ 

 :تشجيع االختراع .5

كاالختراع نكع مف اإلبداع كفي ىذه الحالة يشجع االختراع النسبي، كىك ما يعتبر اختراعان بالنسبة 

فاختراع األجيزة العممية كطرؽ البحث ككسائؿ حؿ المشكبلت . لممتعمميف ال بالنسبة لممعمميف

. العممية كميا تساىـ في تنمية التفكير اإلبداعي لممتعمـ

: إبداعيةكجكد بيئة .6

 كىي تمؾ البيئة التي يسمح فييا بحرية كاسعة لممتعمـ كبالتنافس الفكرم بيف التبلميذ، كيسمح فييا 

بطرح األفكار الغريبة كاإلجابات المتعددة، كيشجع فييا التفكير الغريب كالمبادرات مف قبؿ 

كىي تمؾ البيئة التي تتعدد فييا طرؽ التدريس كينكع فييا مف كسائؿ التحصيؿ، كيككف . المتعمميف

. اإلبداعالمعمـ نفسو مبدعا قبؿ أف يدعك إلى 
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:   إستراتيجيات تدريس اإلبداع8.2

: أف تدريس اإلبداع يتـ مف خبلؿ تطبيؽ االستراتيجيات التالية (2000)جاء في عثماف 

 كالمقصكد بيا أف يرل المتعمـ في مكقؼ معيف مشكمة أك عدة :تنمية الحساسية لممشكالت: أوال

مشكبلت تحتاج إلى حؿ كيككف ذلؾ مف خبلؿ تدريب المتعمـ عمى معرفة أكجو القصكر في 

المكقؼ، كتدريبو عمى إدراؾ التغيرات بحيث يتككف عندهُك إحساس مرىؼ بيذه التغيرات، كتنمية 

.  الكعي عمى اختيار الحمكؿ المبلئمة لممشكمة مف بيف االمكانات البلمتناىية لمحؿ

 يفسر ىذا العامؿ حقيقة ىامة كىي أف كثيران مف المخترعات جاءت عبارة عف :إعادة التنظيم: ثانيا

كيمكف . تحكير لشيء قائـ فعبل إلى شيء آخر ذم تصميـ أك كظيفة أك استعماؿ مختمؼ

تدريب الطبلب عمى تنمية إعادة التنظيـ مف خبلؿ إعطائيـ فرصة الف يقترحكا عددان مف 

. االستعماالت غير الشائعة ألشياء مكجكدة

 يمكف تنمية قدرة الطمبة عمى ميارة الطبلقة مف خبلؿ تكظيؼ أسئمة مثؿ، فكر في :الطالقة: ثالثا

اكبر قدر ممكف مف االستعماالت لفرع الشجرة ؟ 

ما االستعماالت التي يمكف أف تستخدـ فييا كتمة مف الخشب ؟ 

كتشير إلى درجة السيكلة التي يغير بيا الطالب حالة نفسية أك كجية عقمية معينة : المرونة: رابعا

كىي عكس الجمكد أك التصمب كيمكف تنميتيا مف خبلؿ استخداـ األسئمة المفتكحة كتدريب 

. الطمبة عمى المقارنة بيف األشياء أك المكضكعات

كيمكف تنمية ميارة االصالة مف خبلؿ تحفيز الطبلب عمى تأجيؿ الحكـ عمى : االصالة :خامسا

االستجابات حتى ينتيكا مف عممية إنتاجيا، كذلؾ مف اجؿ الحصكؿ عمى إجابات فريدة، 

. كالتشجيع عمى كضع حمكؿ غير عادية لـ يفكر فييا أحد قبميـ
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حيث ال بد أف يتضمف أم عمؿ إبداعي عممية تقييـ يمارسيا الطالب إزاء إطار : التقييم: سادسا

معيف، كيمكف استخداـ أنشطة مثؿ تنمية اإلحساس عمى التعرؼ عمى شكؿ معيف كتحديد ىكيتو 

 التعرؼ عمى أفراد مجمكعة مف األشياء باعتبار ىؤالء كمف بيف عدد مف األشكاؿ المماثمة، أ

. األفراد نسخا طبؽ األصؿ مف شيء معيف مف حيث الخصائص التركيبية

 حيث يجب عمى المعمـ أف يثير لدل طمبتو القدرة عمى حب االستطبلع :حب االستطالع: سابعا

 كالبحث كاالستفسار، كيمكف استخداـ األسئمة التالية لتنمية حب االستطبلع ؿكالمتمثؿ في التساؤ

. لدل الطمبة مثؿ

ما المشكبلت التي يثيرىا ىذا المكضكع؟ - 

ماذا يحدث لك أف األمكر أخذت شكبلن مختمفان غير الشكؿ الذم ىي عميو؟ - 

ما الذم يحدث لك أننا استطعنا التحدث مع الحيكانات - 

:  الدراسات السابقة9.2

الدراسات العربية 1.9.2 

 ـنظران ألىمية اإلبداع كتنميتو ازداد اىتماـ الباحثيف في التفكير اإلبداعي خبلؿ العقديف األخيريف، كت

. إجراء العديد مف الدراسات التي بحثت في جانب أك أكثر مف الجكانب المتعمقة بالتفكير اإلبداعي

ىذا الجزء يقدـ عرضان مكجزان ألىـ الدراسات التي بحثت في التفكير اإلبداعي مف حيث المشكبلت 

المعيقة لتنمية اإلبداع ك العبلقة بيف اإلبداع كمستكل التحصيؿ كالعبلقة بيف اإلبداع كالجنس 

 التي بحثت في أثر بعض أساليب تكالدراسات التي بحثت في تقييـ الطمبة لمعممي العمكـ، كالدراسا

 التدريبية المطبقة، عمى تنمية التفكير اإلبداعي لمطمبة جالتدريس كالبراـ
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كالتي ىدفت إلى معرفة المشكبلت النفسية كاالجتماعية كالتعميمية التي تكاجو  (2005 ) العجميدراسة

معممات المرحمة االبتدائية بمحافظة اإلحساء في تنمية اإلبداع داخؿ حجرات الدراسة، حيث صممت 

عبارة لمعرفة المشكبلت التي تكاجو المعممات في تنمية اإلبداع، كقد  (34)الباحثة استبانة مككنة مف 

 عمييا الدراسة، ككانت تمعممة اختيرت بالطريقة العشكائية، طبؽ (300)تككنت عينة الدراسة مف 

: النتائج كالتالي

إف أكثر المشكبلت التي تكاجو المعممات في تنمية اإلبداع ىي صعكبة التعامؿ مع األعداد الكبيرة مف 

لزاـ كؿ  الطالبات داخؿ حجرة الدراسة، كقمة كعي أكلياء األمكر بأىمية التعميـ اإلبداعي أك الذاتي، كا 

. معممة بمنيج دراسي محدد يجب اإلنتياء منو في فترة زمنية محددة

 مجمكعة ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية لدل (2005 )البشريدراسة 

مف تبلميذ المرحمة األساسية الدنيا في مدينة الرياض عف طريؽ تعريضيـ لبرنامج تدريبي لتنمية 

 فيو المنيج شبو التجريبي حيث تـ اختيار المدارس بطريقة عشكائية ـالقدرات اإلبداعية، استخد

طالبان  (25)كاختيرت عينة الدراسة مف الطمبة بطريقة قصدية، كقد تككنت المجمكعة التجريبية مف 

لمتفكير اإلبداعي كاختبار قبمي  ( Torrance )اختبارطالبا لممجمكعة الضابطة كقد استخدـ (23)ك

أسابيع  (8)كبعدم، تـ تعريض أفراد المجمكعة التجريبية فقط لبرنامج تنمية القدرات اإلبداعية لمدة 

 النتائج لصالح المجمكعة التجريبية تبينما استمرت المجمكعة الضابطة بالتعمـ بالطريقة التقميدية، ككاف

 في القدرة اإلبداعية متمثبل في الطبلقة كالمركنة كاالصالة كالتفاصيؿ بشكؿ عاـ األداءفي رفع مستكل 

. مقارنة مع المجمكعة الضابطة

 كقد ىدفت إلى معرفة مدل تركيز كتب المغة العربية كمعممييا لممرحمة الثانكية  (2004)العتومدراسة 

في األردف عمى ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي، فقد تككنت عينة الدراسة مف خمس معمميف كخمس 

كتـ اختيار العينة بالطريقة  (2004)معممات يدرسكف المغة العربية لممرحمة الثانكية لمعاـ الدراسي 

العشكائية البسيطة، كاستُكخدـ فييا قائمة تقدير لميارات التفكير اإلبداعي ، كقد أكضحت النتائج أف 

كفي  (%6،3)نسبة تركيز  المعمميف عمى ميارات التفكير اإلبداعي قد بمغ في المنياج المكتكب 
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 معممك المغة العربية ألسمكب التفكير زمما يدؿ عمى تدني ممحكظ في مدل تركي (5%4)المنفذ 

. اإلبداعي أثناء ممارستيـ لعممية التدريس 

ىدفت إلى معرفة دكر منياج المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في  (2004 )أبو عجميةدراسة 

 منطقة بيت لحـ كالخميؿ، حيث تككف مجتمع الدراسة مف معممي ةتنمية التفكير اإلبتكارم لدل طمب

معممان كمعممة، (186)كالبالغ عددىـ  (2004)المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي لمعاـ الدراسي 

معممان كمعممة، طكر الباحث استبانة تصؼ منياج المغة العربية  (80)كقد تككنت عينة الدراسة مف

بمعناه الشامؿ كالمتكامؿ، كاستبانة أخرل لتحديد ميسرات كمعيقات التفكير اإلبتكارم، كقاـ أيضا 

بتحميؿ المحتكل لبعض الدركس لمنياج المغة العربية لمصؼ الثالث األساسي كما قاـ بإجراء مقابمة مع 

 مف التنائج التي فمجمكعة مف المعمميف عمى شكؿ مجمكعة بؤرية كأداة إضافية لجمع البيانات، ككا

 عدـ اتكصؿ إلييا الباحث أف منياج المغة العربية يكفر فرصان لمتفكير اإلبداعي بدرجة متكسطة، كأيض

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمدل تكفير منياج المغة العربية لفرص التفكير اإلبتكارم لدل الطمبة 

تعزل إلى الجنس كسنكات الخبرة كالمؤىؿ العممي ككاف مف أبرز ميسرات التفكير اإلبتكارم في 

المنياج تنمية الشعكر بالثقة لدل الطمبة، كأبرز معيقاتو عدـ كفاية الكقت المحدد لمنشاط المدرسي، 

كطكؿ المنياج باإلضافة إلى ارتباط المعمـ بقدر محدد مف المعمكمات التي يجب إعطاؤىا لمطالب في 

.   الكقت المحدد مع عدـ الخركج عنيا

 استيدفت الدراسة الكشؼ عف أثر التعميـ التعاكني في تنمية (2003 )الرواشدة والقضاةدراسة 

التفكير لطمبة الصؼ الثامف األساسي، كاستقصاء أثر الجنس في تنمية التفكير اإلبداعي، حيث قاـ 

 مالباحثاف بإعداد نمكذج التعميـ التعاكني كالتحقؽ مف صدقو كثباتو، تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة كالت

( 2754) بالطريقة العشكائية الطبقية مف مجتمع مككف مف تطالبان كطالبة اختير (139)تككنت مف 

كتـ تطبيؽ البرنامج عمى المجمكعة  (2001)طالبا كطالبة في مدارس عجمكف الحككمية لمعاـ الدراسي 

التجريبية لمدة ثبلثة أسابيع، حيث كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح طمبة 



 27 

في حيف لـ تكجد فركؽ ذات  (التعميـ التعاكني )المجمكعة التجريبية الذيف درسكا بأسمكب المجمكعات 

. داللة إحصائية في التفكير اإلبداعي تعزل لمتغير الجنس، ك لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس

 كاف ىدفيا معرفة اتجاىات طمبة كمية التربية الحككمية بغزة نحك اإلبداع (2003 )عبوددراسة 

كعبلقتو بالتفكير اإلبداعي لدييـ باإلضافة إلى التعرؼ عمى اثر كؿ مف الجنس كالتخصص كالمستكل 

 Torrance)الدراسي عمى اتجاىاتيـ نحك اإلبداع، كقد استخدـ مقياس االتجاه نحك اإلبداع، كاختبار

( 84 )ـطالبا كطالبة مف المستكل األكؿ كالرابع منو (214)كقد تككنت عينة الدراسة مف ( أ)المفظي (

طالبة مف التخصصات العممية كاألدبية، ككاف مف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا كجكد  (130)طالبان ك

فركؽ إحصائية في اتجاىات الطمبة نحك اإلبداع تعزل لمستكل التفكير اإلبداعي كلصالح مرتفعي 

التفكير اإلبداعي، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية نحك اإلبداع تعزل لمستكل التحصيؿ الدراسي 

. كالجنس كالتخصص

 األحياء ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر أسمكب االستقصاء في معمؿ (2003 ) وأبو سمرةنزيدادراسة 

 مجتمع ففي تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لطمبة السنة األكلى في كمية العمـك في جامعة القدس، تكك

كالبالغ عددىـ  (2003)الدراسة مف جميع طمبة السنة األكلى الممتحقيف بكمية العمكـ لمعاـ الدراسي 

 ة مف شعب مختبرات األحياء العامة كالبالغف عينة الدراسة مف شعبتيتطالبان كطالبة، تككف (249)

 تقسيـ الشعبتيف إلى شعبة تجريبية درست بأسمكب االستقصاء كشعبة ضابطة درست ـشعب، ت (6)

، حيث دلت النتائج عمى كجكد (أ)باألسمكب التقميدم، استخدـ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي األشكاؿ

 فركؽ دالة إحصائيا دفركؽ إحصائية في قدرات التفكير اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية، ككجك

 كجكد فركؽ دالة إحصائيا لمتفاعؿ ـفي قدرات التفكير اإلبداعي تعزل إلى الجنس كلصالح اإلناث، عد

. بيف الطريقة كالجنس

  لنظرية الحؿ اإلبداعيدىدفت إلى استقصاء اثر برنامج تدريبي مستف (2003 )أبو جادودراسة 

في تنمية التفكير اإلبداعي لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في ككالة (TRIS)لممشكبلت 

طالبا كطالبة اختيركا بالطريقة  (110)الغكث الدكلية في األردف، بمغ عدد أفراد عينة الدراسة 
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العشكائية، كقد استخدـ المنيج التجريبي في الدراسة حيث تـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف تجريبية 

 النتائج عف كجكد ت، ككشؼ(أ) اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي بصكرتو المفظية ؽكضابطة، كطب

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط أداء طمبة الصؼ العاشر لصالح المجمكعة التجريبية، 

 التفاعؿ بيف متغيرم المجمكعة كباإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط أداء الذككر كاإلناث، أ

. كالجنس في التفكير اإلبداعي كفركعو الثبلثة

ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ ميارات التفكير اإلبداعي في تدريس المغة  (2002 )اشتيةدراسة 

العربية لتبلميذ الصؼ السادس بمحافظة نابمس عمى تحصيميـ كقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت المغكية، 

طالبان كطالبة،  طبقت عمييـ أدكات الدراسة كىي عبارة عف أربعة اختبارات  (608) العينة مف تتككف

 كأداة قياس عالطبلقة، كالمركنة، كاالصالة، كالتكس: ضمت ميارات التفكير اإلبداعي األربعة كىي

. عبارة عف استبانة ضمت مكاقؼ لتطكير قدرات التبلميذ عمى حؿ المشكبلت

.   كقد استخدـ المنيج التجريبي في الدراسة

 أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات تحصيؿ الطبلب تعزل لطريقة التدريس 

. كالجنس كالمعدؿ كالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالمعدؿ الدراسي

 عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس، كالجنس كالمعدؿ الدراسي، 

.  كالتفاعؿ الثبلثي بيف طريقة التدريس كالجنس كالمعدؿ الدراسي

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف قدرات تبلميذ الصؼ السادس األساسي في الكحدة المختارة مف مادة 

. المغة العربية تعزل لكؿ مف طريقة التدريس ك الجنس كالمعدؿ الدراسي

دراسة في األردف ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل مساىمة معممي التاريخ  (2001 ) خريشةكما أجرل

في تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل طمبتيـ، كمعرفة اثر جنس المعمـ كخبرتو كمؤىمو في 

معمما  (33) العينة مف تذلؾ مف خبلؿ المبلحظة المباشرة داخؿ غرفة الصؼ، تككف
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 كمعممة لممرحمة الثانكية في محافظة المفرؽ كقد دلت النتائج عمى تدني مستكل مساىمة معممي 

التاريخ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء معممي 

. التاريخ كبيف مستكل مساىمتيـ في تنمية ميارات التفكير تعزل لكؿ مف الجنس كالخبرة كالمؤىؿ

كالتي ىدفت التعرؼ إلى مدل ممارسة معممي التاريخ لممرحمة األساسية  (2001 )الخصاونةدراسة 

العميا لممظاىر السمككية التي تسيـ في تنمية اإلبداع لدل طمبة محافظة اربد، مف خبلؿ مبلحظتيـ 

داخؿ الصؼ، كالتعرؼ عمى مدل اكتساب طمبة المرحمة نفسيا لميارات التفكير اإلبداعي، كالعبلقة 

ت عينة الدراسة مف فبيف درجة الممارسة لتمؾ المظاىر كدرجة اكتساب طمبتيـ لتمؾ الميارات، تكك

كعددىـ  (2001 )ـلمعا (، كالعاشرعالثامف، كالتاس)المعمميف مف جميع معممي التاريخ لمصفكؼ 

 اختيارىـ بالطريقة ـطالبا كطالبة ت (534)معمما كمعممة، اما عينة الطمبة فقد تككنت مف  (19)

العشكائية كقد تـ استخداـ أداتيف لمدراسة األكلى لعينة المعمميف كىي عبارة عف بطاقة مبلحظة كالثانية 

 دلت النتائج عمى كجكد د، كؽ(أ)لمطمبة عبارة عف اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي صكرة األلفاظ 

فركؽ إحصائية بيف متكسط ممارسة المعمميف لممظاىر السمككية كبيف المستكل المطمكب تربكيان 

 كجكد فركؽ تعزل لمجنس بيف متكسط ممارسة المعمميف الذككر ـكلصالح المستكل المقبكؿ تربكيا، كعد

 كجكد ـكاإلناث، كجكد فركؽ تعزل لمجنس في مدل اكتساب الطمبة لمميارات كلصالح الذككر، كعد

عبلقة إحصائية بيف عناصر التفكير اإلبداعي لدل الطمبة كدرجة ممارسة معممي التاريخ لممظاىر 

.  السمككية

ىدفت الدراسة إلى معرفة كجية نظر طمبة الصؼ الثامف األساسي في الدكر  (2001 ) قشوعدراسة

طالبا  (441)الذم يقـك بو معمـ العمـك في تنمية التفكير اإلبداعي لدييـ، تككنت عينة الدراسة مف 

طالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العنقكدية العشكائية البسيطة، قد استخدـ في  (252)طالبان ك (189)كطالبة 

الدراسة أداتيف، األكلى مقياس دكر معمـ العمـك في تنمية التفكير اإلبداعي كاختبار القدرة عمى التفكير 

اإلبداعي كقد بينت نتائج الدراسة أف دكر معمـ العمـك في تنمية التفكير كاف متكسطا مف كجية نظر 
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الطمبة كقد دلت النتائج أيضا عمى كجكد فركؽ إحصائية لمجنس لصالح اإلناث كأيضا لمستكل 

التحصيؿ لصالح ذكم التحصيؿ العممي المرتفع، كلـ تكشؼ النتائج عف كجكد فركؽ في التفاعؿ 

 .المشترؾ بيف الجنس كمستكل التحصيؿ العممي

ىدفت الدراسة إلى تجريب طريقة تدريس مقترحة في تنمية جكانب اإلبداع (2000)المحيسندراسة 

 نتائج الدراسات ؽ تدريس العمـك حيث ركزت الدراسة عمى تطبيمؼ(المركنة، الطبلقة، االصالة )الثبلثة 

السابقة النظرية كالتجريبية التي تنادم بتنمية التفكير اإلبداعي لممتعمميف مف خبلؿ التدريس، تككنت 

طالبان مف طمبة الصؼ األكؿ تـ اختيار مدارسيـ بطريقة قصدية مف بيف  (150)عينة الدراسة مف 

مدارس المدينة المنكرة في السعكدية، تـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة تتككف كؿ 

 استخدـ مع ثطالبا، تـ تطبيؽ اختبار قبمي كبعدم لكؿ مف المجمكعتيف، حي (75)منيما مف 

المجمكعة التجريبية أسمكب التفكير اإلبداعي في التدريس كمع الضابطة األسمكب التقميدم في 

 دلت النتائج عمى أف استخداـ أسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس مادة العمـك أدل إلى دالتدريس، كؽ

تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة المجمكعة التجريبية أما األسمكب التقميدم في التدريس كالمتمركز 

حكؿ المعمـ مف حيث الشرح كاإللقاء ال يؤدم إلى تنمية التفكير اإلبداعي لدل الطمبة بؿ يؤدم إلى 

. خمكؿ في تفكير المتعمميف

ىدفت إلى تقييـ طمبة الصؼ الحادم عشر العممي لدكر معمـ الفيزياء في تنمية  (2000 )اخميلدراسة 

بتكارم لدييـ، كمعرفة أثر الجنس كمكقع المدرسة عمى تحصيؿ الطمبة، تككنت عينة الدراسة اإلالتفكير 

طالبا كطالبة تابعيف لممدارس الحككمية في محافظة الخميؿ كقد استخدـ مقياس دكر معمـ  (190)مف 

الفيزياء في تنمية التفكير اإلبتكارم، كقد أظيرت النتائج أف دكر معمـ الفيزياء في تنمية التفكير 

اإلبداعي كاف متكسطان، كما دلت النتائج أيضا عمى كجكد فركؽ في متكسطات تقييـ الطمبة لدكر 

معممي كمعممات الفيزياء في تنمية التفكير اإلبتكارم يعزل لمجنس كلصالح الذككر، كعدـ كجكد فركؽ 

.  دالة إحصائيا تعزل لمكقع المدرسة
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ىدفت إلى بحث أثر كؿ مف الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة التدريسية  (1999 )األستاذ والعممةدراسة 

عمى اتجاه معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا في قطاع غزة نحك اإلبداع العممي كعبلقتو 

معممة كقد اعد الباحثاف (31)  معمما46))معمما كمعممة  (77)بالتحصيؿ الدراسي، تككنت العينة مف 

مقياس االتجاه نحك اإلبداع في العمـك كاختبار تحصيمي في مادة العمكـ، كقد دلت النتائج عمى كجكد 

فركؽ دالة إحصائيا تعزل لكؿ مف المؤىؿ العممي كالخبرة نحك اإلبداع، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

إحصائية نحك اإلبداع تعزل إلى الجنس، كما لـ يكف ىناؾ عبلقة ارتباط قكية بيف اتجاىات المعمميف 

.  نحك اإلبداع كمتكسطات درجات التحصيؿ الدراسي لطمبتيـ في العمكـ

حيث ىدفت دراستو إلى معرفة العبلقة بيف مستكل التفكير االبتكارم، ككؿ مف (1999 )اخميلدراسة 

مستكل التحصيؿ كاالتجاه نحك الرياضيات كمعرفة اثر الجنس عمى نمك قدرة طمبة الصؼ العاشر 

عمى التفكير االبتكارم، كاستخدـ الباحث اختباران  (1999)األساسي في منطقة بيت لحـ لمعاـ الدراسي 

طالبا كطالبة  (196) عينة الدراسة مف تتحصيميان كمقياسان لمتفكير االبتكارم في الرياضيات، كتألؼ

طالبة كقد دلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات التفكير 96) )طالب،100))

. االبتكارم تعزل إلى الجنس، كجكد ارتباط مكجب بيف التفكير االبتكارم كالتحصيؿ في الرياضيات

استيدفت ىذه الدراسة معرفة اثر استخداـ ثبلثة أجزاء مف برنامج  (1997 )السرور وحسيندراسة 

لتعميـ التفكير كىي اإلدراؾ كالتنظيـ كاإلبداع في تنمية التفكير اإلبداعي عند طبلب  (CORT)الككرت

تككف أفراد الدراسة مف صفيف دراسييف تـ تكزيعيـ بطريقة عشكائية إلى . الصؼ الثامف األساسي

طالبان كالمجمكعة الضابطة  (35)مجمكعتيف تجريبية كضابطة، اشتممت المجمكعة التجريبية عمى 

استخدـ - تـ تطبيقو كاختبار قبمي كبعدم-المفظي ( Torrance) طالبان، تـ تطبيؽ اختبار (40)عمى

الباحثاف تحميؿ التغاير الختبار الفركؽ بيف المجمكعتيف، دلت النتائج عمى كجكد اثر ذم داللة 

لمتدريب عمى كؿ مف أبعاد الطبلقة المفظية كالمركنة المفظية كالدرجة الكمية لصالح المجمكعة  إحصائية

. إحصائية لمتدريب عمى بعد األصالة المفظية ذم داللة كما بينت النتائج عدـ كجكد اثر. التجريبية



 32 

ىدفت إلى التعرؼ عمى السمات التي تميز الطالب المبدع في البيئة األردنية،  (1997 )مقابمةدراسة 

كما يتصكرىا معممك المرحمة الثانكية في مديرية جرش، كالتعرؼ إلى الفركؽ في تصكرات المعمميف 

ليذه السمات تبعا لمتغير الجنس كمكاف اإلقامة كالمؤىؿ العممي كالخبرة التدريسية، حيث بمغت عينة 

معمما كمعممة  (126)معممة، ككاف عدد مجتمع الدراسة  (85)معمما ك (14)فردا منيـ  (199)الدراسة 

أظيرت النتائج عدـ كجكد . فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت (75)استخدـ الباحث استبانة تتككف مف 

فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لعامؿ الجنس أك لعامؿ مكاف اإلقامة أك المؤىؿ العممي، في حيف 

كشؼ تحميؿ التبايف األحادم عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تصكرات معممي المرحمة 

الثانكية لسمات الطالب المبدع تعزل إلى عامؿ الخبرة التدريسية لصالح المعمميف كالمعممات ذكم 

 سنكات  (10)الخبرة فكؽ 

 استخداـ الحاسكب في تنمية التفكير اإلبداعي لدل رىدفت إلى الكشؼ عف اث(1996)جوارنة دراسة 

 عينة الدراسة مف شعبة صفية في مدرسة بنات اربد الثانكية تـ تطالبات الصؼ العاشر، تككف

حيث طبؽ االختبار عمى  (أ) اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي ـاختيارىف بطريقة عشكائية، استخد

حصص مف تدريس الطالبات باستخداـ  (6)العينة قبؿ تعمميا بطريقة الحاسكب كطبؽ مرة أخرل بعد 

الحاسكب كقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسط أداء الطالبات عمى االختبار 

القبمي كالبعدم في عنصر الطبلقة، ككجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط أداء الطالبات عمى 

االختباريف عمى كؿ عنصر مف عناصر المركنة كاالصالة لصالح االختبارات البعدية لصالح 

. المجمكعة التجريبية

 

 

في ( أسمكب ىيمدا تابا)حيث تناكلت ىذه الدراسة اثر طريقة االكتشاؼ (1995 )المشيراويدراسة 

تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الثاني اإلعدادم في غزة 
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مقارنة بالطريقة التقميدية حيث قاـ الباحث بتحميؿ كحدة المقادير الجبرية كصياغتيا بطريقة االكتشاؼ 

حيث أعد الباحث اختبار تحصيؿ لقياس تحصيؿ الطبلب في ىذه الكحدة معتمدا في ذلؾ عمى 

( ا)الشكؿ ( Torrance)،كما استخدـ اختبار (المعرفة كاالستيعاب كالتطبيؽ )مستكيات بمكـ الثبلثة 

كتككنت عينة الدراسة مف طمبة (االصالة ك المركنة كالطبلقة ك التفاصيؿ  )لمتفكير اإلبداعي لقياس

طالبا (178)الصؼ الثاني اإلعدادم في مدرستيف مف مدارس ككالة الغكث في غزة كبمغ عدد العينة 

طالبا  (88)طالبا كطالبة لممجمكعة التجريبية طبؽ عمييـ أسمكب االكتشاؼ ك (91)كطالبة قسمت إلى 

كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا . كطالبة لممجمكعة الضابطة درسكا بالطريقة التقميدية

بيف متكسط تحصيؿ الطمبة تعزل لطريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية، ك كجكد فركؽ دالة 

. إحصائيا بيف متكسط تحصيؿ الطمبة تعزل لجنس الطمبة كلصالح اإلناث

 

 

 

 

 

 

 

:  الدراسات األجنبية2.9.2

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص العبلقة بيف النشاطات المفتكحة النياية  ( ,Leng 2006 )لينكدراسة 

إناث، تـ  ((28ذككر ك ((24طالبا كطالبة منيا  ((52كتنمية اإلبداع، حيث اختيرت عينة مككنة مف 
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التأكد مف تكافؤ عينة الدراسة في مستكل ميارات التفكير اإلبداعي، بعد ذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ 

برنامج خاص بالنشاطات المفتكحة النياية لفترة محددة، استخدـ بعد انتياء البرنامج اختبار تكرانس 

لمتفكير اإلبداعي لقياس مدل فاعمية البرنامج المطبؽ عمى تنمية ميارات الطبلقة كالمركنة كاالصالة، 

كقد أظيرت النتائج أف استخداـ األنشطة مفتكحة النياية كالتي تتيح لمطمبة إمكانية الحركة كالتمثيؿ 

 القدرة ةكالتخيؿ تنمي ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة بشكؿ ممحكظ كما تساعد الطبلب عمى تنمي

. عمى التخيؿ

كالتي ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف التفكير اإلبداعي كأسمكب حؿ  ( ,keun 2006 ) كيوندراسة

المشكبلت مف خبلؿ ربطيما باإليقاعات الحركية حيث تككنت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ األكؿ 

األساسي في إحدل مدارس سنغافكرة، تـ تدريب عينة الدراسة عمى برنامج خاص بالرقص اإليقاعي 

لزاـ الطمبة بإيقاعات محددة في أدائيـ أثناء الرقص تـ استخداـ المبلحظة كأداة لجمع البيانات  كا 

مبلحظات، لكحظ أف بعض الطمبة قد انحرؼ عف المسار المحدد لو أثناء الرقص، قاـ  ((5كبمعدؿ 

الباحث بمتابعة أداء الطمبة التحصيمي بعد انتيائيـ مف البرنامج حيث دلت النتائج عمى أف تعميـ 

الميارات الحركية اإلبداعية مف خبلؿ أسمكب حؿ المشكبلت يساعد عمى تنمية ميارات التفكير 

اإلبداعي لدل الطمبة كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف أطفاؿ ىذه المرحمة بحاجة إلى الحركة المستمرة التي 

. بدكرىا تعمؿ عمى تنمية الخياؿ كسعة األفؽ كىما مف ضركريات التفكير اإلبداعي

 كالتي أجريت في أمريكا بيدؼ فحص العبلقة بيف قدرات األطفاؿ الصـ Fawzi,2006))دراسة فكزم 

ناثرذكك) طفبلن  (410)كغير الصـ في ميارات التفكير اإلبداعي، تككنت عينة الدراسة مف  بيف  ( كا 

طفبلن غير أصـ، تـ تدريب األطفاؿ عمى  (200)طفبلن أصـ ك (210)سنة، منيـ  (8-11)عمرم

برنامج خاص بميارات التفكير اإلبداعي، حيث استعاف الباحث بمعمـ مختص في لغة اإلشارة 

لمتفكير  (أ)األمريكية ليتمكف األطفاؿ الصـ مف التدرب عمى البرنامج، استخدـ اختبار تكرانس 

اإلبداعي، حيث تـ تطبيقو كاختبار قبمي كبعدم عمى العينة، دلت نتاثج االختبار البعدم عمى عدـ 
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كجكد اختبلؼ بيف المجمكعتيف في ميارة الطبلقة كالمركنة كاالصالة، ككجكد فركؽ في ميارة 

. لصالح األطفاؿ الصـ (التكسع في التفاصيؿ  )اإلفاضة

ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث اثر كؿ مف البيئة الطبيعية  ( Broderson, 2005)دراسة بركديرسكف 

كالعكاطؼ االيجابية كمدل تأثيرىا عمى نمك التفكير اإلبداعي لدل عينة مف الطمبة في كالية ككلكرادك 

األمريكية،  تككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف مف الطمبة مثمت األكلى المجمكعة التجريبية حيث تـ 

تعريضيا إلى متغيرات بيئة طبيعية غنية باألشجار كالمناطؽ الخضراء كنكافير المياه كالى متغير 

العكاطؼ االيجابية متمثمة في االنفتاح الفكرم في التعامؿ كتكفير جك مف األماف كالطمأنينة في حيف 

لـ تتغير ظركؼ المجمكعة الضابطة، طبؽ عمى المجمكعتيف اختبار قياس التفكير اإلبداعي مف 

خبلؿ اختبار قبمي كبعدم ، دلت نتائج االختبار البعدم عمى كجكد فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية 

 يشير إلى أف البيئة الطبيعية كالعكاطؼ االيجابية في التعامؿ تؤدياف إلى تنمية التفكير اإلبداعي امـ

 الدراسة كالمختبرات كالعكاطؼ تلدل الطمبة، بعكس البيئة المدرسية المصطنعة كالمتمثمة في حجرا

  .السمبية التي تحد مف اإلبداع

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف الفرضية القائمة باف  ( Kharkhurin, 2005)دراسة كارككريف 

تعدد المغة كالثقافة يشجع عمى تنمية التفكير اإلبداعي كسعة اإلدراؾ، طبؽ الباحث دراستو عمى عينة 

مف طبلب الكميات المياجريف كالذيف يتحدثكف اإلنجميزية كالركسية (98) طالبا منيـ(175 )مككنة مف

مف الطمبة الذيف يتحدثكف اإلنجميزية كالركسية كيعيشكف في ركسيا تـ  ((130كيعيشكف في أمريكا ك 

 تطبيؽ أداة الدراسة المككنة مف اختبارات ـمكاطنان أمريكيان يتحدثكف اإلنجميزية فقط، ت (47)مقارنتيـ ب

حيث بينت  (Abbreviated Torrance Test For Adults)كفاءة المغة كاختبارات تكرانس لمبالغيف

النتائج أف متعددم المغة الذيف يتحدثكف لغة كاحدة عمى األقؿ زيادة عف لغتيـ األصمية اظيركا تفكقا 

. عمى الطمبة الذيف يتحدثكف لغة كاحدة فقط ((ATTAفي اختبار

ىدفت إلى تطكير استراتيجيات ميارات التفكير الناقد  ( ,Tellma et al 2002 )تميما وآخروندراسة 

كاإلبداعي لدل معممي المراحؿ األساسية مف خبلؿ تعريضيـ لبرنامج خاص بالتفكير اإلبداعي، حيث 
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معمميف ذككر  (3) معمما كمعممة مكزعيف عمى النحك التالي ((21تككنت عينة الدراسة مف 

معممات إناث مف بريطانيا، تـ تطبيؽ اختبار  (9)معممات إناث مف الصيف، كمعمـ كاحد ذكر ك( 8)ك

قبمي عمى المعمميف لمعرفة مدل درجة تكفر المفاىيـ المتعمقة بالتفكير اإلبداعي لدييـ، بعد ذلؾ تـ 

تطبيؽ البرنامج عمييـ مف خبلؿ تعريضيـ لمكاقؼ تثير التفكير اإلبداعي كتنطمؽ مف القيـ البنائية مف 

اجؿ العمؿ عمى تغيير معتقداتيـ حكؿ التفكير اإلبداعي، اختار الباحثكف عينة مف الطمبة مككنة 

شيكر بمعدؿ  (6) طالبا كزعكا عمى عينة المعمميف قاـ المعممكف بتدريس الطمبة مدة ( 184)مف

دقيقة، بعد انتياء البرنامج قاـ الباحثكف بتطبيؽ  ( 30) مرات أسبكعيا كؿ لقاء استمر مدة (3)

االختبار البعدم لفحص التغييرات في معتقدات المعمميف مف خبلؿ مقارنة المتكسطات الحسابية حيث 

دلت النتائج عمى كجكد تغير في استراتيجيات تدريس المعمميف البريطانييف كالصينييف في اتجاه التفكير 

. اإلبداعي كلصالح االختبارات البعدية

ما ىي تصكرات معممك المرحمة : ىدفت إلى اإلجابة عف السؤاؿ التالي ( ,Rohr 1995 ) روىردراسة

األساسية الدنيا لمعنى المكىبة في الصغار كقد استخدـ الباحث المقابمة مع المعمميف كأداة لمدراسة 

حيث تـ تسجيميا عمى شريط فيديك لمدة ساعة ككاف محكر أسئمة المقابمة معدان لتحفيز التفكير، 

كاستذكار المكاقؼ السابقة، كقد كانت إجابة المعمميف أف المكىبة كاإلبداع تقكـ عمى األداء الصفي، 

كعمى المعرفة المينية كالتجريبية كالشخصية لدل الطالب كأىميا، المفردات الكاسعة، كالمغة التعبيرية، 

كالمعرفة العممية الكاسعة، كالمبادرة، كقدرة المغة المكتكبة، كقد دلت النتائج عمى كجكد عبلقة ايجابية 

بيف اتجاىات المعمميف نحك اإلبداع كسمككيـ التعميمي الصفي، كاف المعمميف ذكم االتجاىات االيجابية 

.  نحك اإلبداع ال يعارضكف سمككا تعميميا يساعد عمى اإلبداع

ىدفت دراستو إلى معرفة الفركؽ في قدرات التفكير اإلبداعي في  ( (Oqwa, 1991دراسة اوكوا 

( 73)ميارتي الطبلقة كالمركنة تبعا لمتغير الجنس ك أصكؿ الطمبة، حيث تككنت عينة الدراسة مف 

مف الطمبة األمريكييف كقد كاف جميعيـ مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا،  (41)مف الطمبة الياباف ك

دلت .فقرات لقياس ميارة الطبلقة (6)فقرات لقياس ميارة المركنة ك (10)طكر الباحث أداة مككنة مف 
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نتائج الدراسة عمى عدـ كجكد فركؽ في ميارة الطبلقة بيف عينة الدراسة، بينما اظير الطمبة 

األمريكييف تفكقا في إجاباتيـ عمى ميارة المركنة مقارنة مع الطمبة الياباف،  باإلضافة الىعدـ كجكد 

. فركؽ تعزل لجنس الطمبة

ىدفت إلى المقارنة بيف اتجاىات المعمميف نحك تنمية ميارات  ( (Onosko,1990دراسة اونيسكو 

التفكير لطمبتيـ كيدؼ مف أىداؼ التربية، كبيف ممارساتيـ الصفية لتنمية ميارات التفكير العميا، كقد 

معمميف أمريكييف، طبقت عمييـ بطاقة مبلحظة تتعمؽ بممارسة  (10)تككنت عينة الدراسة مف 

المعمميف لميارات التفكير العميا، كقد أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ في ممارسة المعمميف لتنمية 

ميارات التفكير العميا كلصالح المعمميف الذيف اظيركا اتجاىات ايجابية نحك إدراكيـ لمفيـك التفكير 

. كيدؼ مف أىداؼ التعميـ

فقد ىدفت إلى الكقكؼ عمى العبلقة  ( ,Gerjovch & Wright 1988 )دراسة جيرجوفتش ورايت 

 تجاه التعميـ اإلبداعي مف ناحية أخرل، ـبيف التعميـ لدل معممي المدارس األساسية مف ناحية، كسمككو

 التدريسية، كنظرة المعمـ إلى ةإضافة إلى معرفة تأثير كؿ مف الجنس، كالعمر، كالدرجة العممية، كالخبر

معمما مف معممي المدارس  (78)المدرسة، كاتجاىاتو نحك التعميـ اإلبداعي، كقد تككنت العينة مف

اظير المعممكف حديثك الخبرة تكجيا أكثر انسجاما : االبتدائية كقد جاءت النتائج عمى النحك اآلتي

كما دلت النتائج عمى عدـ كجكد عبلقة . نحك التفكير اإلبداعي مقارنة بالمعمميف ذكم الخبرة الطكيمة

 .ذات داللة بيف فمسفة المعمـ كاتجاىاتو نحك التعميـ اإلبداعي باختبلؼ الجنس كالعمر كالدرجة العممية
 

فقد ىدفت دراستيما إلى تحديد فيما إذا كاف  ( ,Foster&Penick 1985)أما دراسة فكستر كبنؾ 

التعميـ الجماعي التعاكني ميمان في تنمية اإلبداع أـ ال، مقارنة بالتعمـ الفردم لدل تبلميذ الصفيف 

تمميذان قسمكا إلى مجمكعتيف، مجمكعة  ( 111 )الخامس كالسادس االبتدائي، تككنت عينة الدراسة مف 

 قامت المجمكعتاف بأداء النشاطات العممية المتضمنة في الدراسة دتجريبية كمجمكعة ضابطة، كؽ

كاختبارات أكاديمية أخرل، كقد كشفت  (األشكاؿ أ ) لمتفكير اإلبداعي سذاتيا، كما طبؽ اختبار تكراف
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نتائج الدراسة أف اتجاه التبلميذ نحك اإلبداع كاف أكثر إيجابية لدل المجمكعة التجريبية منو لدل 

. المجمكعة الضابطة

 تناولت التفكير اإلبداعي كمتغير تابع من خالل ما تم عرضو يالتعميق عمى الدراسات السابقة الت

. من إجراءات و نتائج ليذه الدراسات

بعض الدراسات اعتمدت المنيج التجريبي مف خبلؿ تطبيؽ بعض أساليب التدريس مثؿ دراسة كؿ  -1

حيث استخدمكا التعميـ  (,Foster&Penick 1985) دراسة فكستر كبنؾ ك (2003)مف الركاشدة 

 (1995)كالمشيراكم  (2003)أما زيداف كأبك سمرة , التعاكني 

 . فقد استخدـ تكنكلكجيا التعميـ (1999 )ةفقد استخدما أسمكب االستقصاء، أما جكارف

ك بركدرسكف  (2005)دراسات اعتمدت عمى البرامج التدريبية لتنمية ميارات اإلبداع مثؿ البشرم  -2

(Broderson ,2005)، كدراسة كارككريف (Kharkhurin ,2005)، (2003) كأبك جادك  ،

.  ،(1997)كالسركر كحسيف 

( 2003)دراسات بحثت في االتجاه نحك اإلبداع كدكر المعمـ في تنمية اإلبداع مثؿ كؿ مف عبكد  -3

ك Gerjovch & Wright )     1988)جيرجكفتش كرايت  ((Onosko 1990ك اكنكسكك 

 ( .2000)، كاخميؿ  (2001)كقشكع . (Rohr 1995)ركىر 

, 2006)مثؿ فكزم  (ا)معظـ الدراسات استخدمت اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي المفظي  -4

Fawzi ) كدراسة كارككريف (2005)البشرم ك  ،Kharkhurin,2005)) كأبك (2003)عبكد ك ،

، (1997ك السركر كحسيف ، (2000) كأبك سمرة فكزيدا   (2001)كالخصاكنة  (2003)جادك 

(. 1995)، ك المشيراكم (1996 )ةجكا رف

دلت نتائج بعض الدراسات عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية ميارات التفكير  -5

، (2005)اإلبداعي تعزل لطريقة التدريس المستخدمة مع المجمكعة التجريبية، مثؿ البشرم 



 39 

،  (2003)، كزيداف كأبك سمرة (2003) كالركاشدة كالقضاة ،(Broderson,2005)كبركدرسكف 

، 1985)،كدراسة فكستر كبنؾ (1995)، كالمشيراكم (1996 ) ة، كجكارف(2000)كالمحيسف 

( Foster&Penick فقد دلت نتائجيما عمى عدـ كجكد فركؽ  (1997 )، أما السركر كحسيف

. بيف المجمكعتيف في عنصرم االصالة كالطبلقة  

دلت نتائج بعض الدراسات عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تغزل لمجنس أك لمتفاعؿ  -6

كأبك جادك  (2003)كعبكد  (2003)كالركاشدة كالقضاة  (2004)بيف الجنس مثؿ أبك عجمية 

 ( (Oqwa 1991ك اكككا (1999)، كاخميؿ (1999)كاألستاذ كالعممة  (2001)كخريشة  (2003)

(. Gerjovch & Wright 1988)كجيرجكفتش كرايت 

دلت نتائج بعض الدراسات عمى كجكد فركؽ في الجنس لصالح اإلناث مثؿ، زيداف كأبك سمرة  -7

فقد كانت الفركؽ  (2002)أما في دراسة قشكع  (2002)، كاشتية (1995)كالمشيراكم  (2003)

. في الجنس لصالح الذككر

كخريشة  (2004)كأبك عجمية  (2004)كالعتـك  (2005)أما بالنسبة لدراسة كؿ مف العجمي  -8

فكاف ىدؼ كؿ منيـ عمى الترتيب معرفة مدل تركيز المعمميف  (2001)كالخصاكنة  (2001)

عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مف خبلؿ مبلحظة ممارساتيـ أثناء العممية التعميمية ك تحديد 

كالعتـك  (2001) اتفقت نتيجة كؿ مف خريشة ثأىـ معيقات تنمية اإلبداع في المدارس حي

في تدني درجة ممارسة المعمميف ألسمكب التفكير اإلبداعي، كقد اختمفت ىذه النتيجة مع  (2004)

فقد دلت نتائجيـ عمى كجكد درجة متكسطة  (2004)ك أبك عجمية  (2001)كؿ مف الخصاكنة 

مف حيث مساىمة المعمميف في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لطمبتيـ، كقد اتفقت نتيجة كؿ مف 

في تحديد معيقات تنمية اإلبداع داخؿ غرفة الصؼ مف  (2005)كالعجمي  (2004)أبك عجمية 

. حيث طكؿ المنياج الدراسي كعدـ كفاية الكقت المخصص لتنفيذ المنياج
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أما فيما يتعمؽ بالدراسات األجنبية فيبلحظ أف الدراسات الحديثة اشتممت عمى متغيرات متعددة 9-

 تحيث اعتمدت اإليقاعا( Keun ,2006)لـ تتطرؽ إلييا الدراسات العربية مثؿ دراسة كيكف 

 ،كما Leng( 2006)كالتي اتفقت نتائجيا مع نتائج ,الحركية كمتغير لقياس ميارات اإلبداع

إلى بحث أثر البيئة الطبيعية كالعكاطؼ  (Broderson ,2005 ) تطرقت دراسة بركدرسكف

االيجابية عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي، اتجيت بعض الدراسات إلى فحص أثر تعدد المغة 

 كاختبلؼ األصكؿ العرقية عمى ميارة التفكير اإلبداعي مثؿ دراستي كارككريف

Kharkhurin ,2005))2002) ك دراسة تميما كآخركف ,al t  e, (Tellema حيث اتفقت نتائج

 .الدراستيف عمى أف لتعدد المغة كاختبلؼ األصكؿ العرقية اثر عمى التفكير اإلبداعي 
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 :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يأتي

الدراسة الحالية بحثت في درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير - 

. اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ

مف الدراسات األكلى التي استخدمت المبلحظة كأداة لجمع البيانات في مدارس فمسطيف حد  - 

. عمـ الباحثة

. بحثت في كاقع الممارسات السمككية لممعمميف ألسمكب التفكير اإلبداعي داخؿ غرفة الصؼ -

. بناء أداة متعمقة بمكضكع الدراسة لـ تستخدـ في أم دراسة سابقة -
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات

تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة كطريقة اختيار عينة الدراسة كاإلجراءات التي اتبعت في 

تطكير أداة الدراسة، كما يتضمف شرحان لمخطكات كاإلجراءات العممية التي استخدمت في تحديد صدؽ 

. كثبات أداة الدراسة

:  منيج الدراسة1.3

اتبع المنيج الكصفي لدراسة مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي 

. في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ كذلؾ لمبلءمتو ليذا النكع مف الدراسات

:  مجتمع الدراسة2.3

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات العمـك لممرحمة األساسية الدنيا في محافظة الخميؿ 

( 579)معممان ك (431)معمما كمعممة منيـ  (1010)ـ كالبالغ عددىـ 2006-2005لمعاـ الدراسي 

. معممة، كذلؾ حسب إحصاءات مديريتي التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ

:  عينة الدراسة3.3

معمماك  (34)مف مجتمع الدراسة منيـ  (% 8)معممان كمعممة أم بنسبة (80)تككنت عينة الدراسة مف

. معممة (46)

 الخبرة كالمؤىؿ تكقد تـ اختيار العينة بطريقة طبقية تبعا لمتغير المديرية، الجنس، التخصص، سنكا

. مف كؿ طبقة (%8 ) ةالعممي، بنسب
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. خصائص أفراد عينة الدراسة (1.3)كيبيف الجدكؿ 

 خصائص أفراد عينة الدراسة (1.3) الجدكؿ
 المئكيةالنسبة  التكرار مستكل المتغير المتغير

المديرية 
  %58.8 46الخميل 

  %41.2 34جنوب الخميل 

 الجنس
  %41.2 34 ذكر

  %58.8 46 أنثى

 التخصص
 % 61.3 49عموم إنسانية 
 % 38.7 31عموم طبيعية 

 المؤىل العممي

  %52.5 42 دبموم

 % 45.0 36بكالوريوس 
  %2.5 2 دراسات عميا

 الخبرة

  %22.5 18  سنوات5 ـ1

  %46.3 37  سنوات10ـ 5

  %31.3 25 سنوات 10أكثر من 

: أداة الدراسة4.3 

 الدراسة تـ بناء بطاقة مبلحظة تصؼ مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا أىداؼلتحقيؽ 

. ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ

: خطوات إعداد بطاقة المالحظة

تـ بناء بطاقة المبلحظة بعد االطبلع عمى األدب التربكم المتعمؽ بممارسات معمـ العمـك التي تنمي 

 تعرضت م، كالت(2001)التفكير اإلبداعي داخؿ غرفة الصؼ، كبعض الدراسات كىي، دراسة قشكع

لدراسة دكر معمـ العمـك في تنمية التفكير اإلبداعي مف كجية نظر طمبة الصؼ الثامف األساسي، 
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بعنكاف تقييـ طمبة الصؼ الحادم عشر العممي لدكر معمـ الفيزياء في تنمية  (2000)كدراسة اخميؿ 

(. 2003)التفكير االبتكارم لدييـ ، كجامعة القدس المفتكحة 

: بندان مكزعةن عمى ثبلثة مجاالت كىي (48)كقد تككنت األداة بصكرتيا األكلية مف 

(. 1ممحؽ )التشجيع كالتحفيز، طرؽ كأساليب التدريس، األسئمة التقكيمية 

: صدق أداة الدراسة5.3 

: اتبعت الخطكات التالية لمتأكد مف صدؽ األداة

محكمان ممف يحممكف شيادة  ( 13 ) مف المحكميف بمغ عددىـ ةقامت الباحثة بعرضيا عمى مجمكع

الدكتكراه كالماجستير في جامعة القدس، كجامعة القدس المفتكحة كجامعة الخميؿ كمشرفي قسـ العمـك 

حيث طمب منيـ  (3ممحؽ)في قسـ اإلشراؼ التربكم في مديرية التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ، 

، إبداء أرائيـ حكؿ فقرات بطاقة المبلحظة (2ممحؽ  )عبر كتاب أرفقتو الباحثة مع بطاقة المبلحظة

: مف حيث

. مدل مناسبة الفقرات لممجاؿ الذم تندرج تحتو .1

 .مدل كضكح الفقرات كسبلمة الصياغة المغكية .2

 .بياف قدرة الفقرات عمى قياس ما كضعت لقياسو .3

 .التعديؿ الذم يركنو مناسبان  .4

: بعد اإلطبلع عمى اقتراحات المحكميف تـ إجراء التعديبلت التي اتفقكا عمييا، ككانت كالتالي

: تـ االحتفاظ بالفقرات المتعمقة بالمجاؿ األكؿ كالثاني كالثالث التالية
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(.  3،1,2 ،7 ،9 ،11 ،12 ،14 ،16 ،17 ،18):  فقرات المجاؿ األكؿ

(. 19 ،20 ،21 ،22 ،25 ،26 ،29 ،30 ،32): فقرات المجاؿ الثاني

(     40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48): فقرات المجاؿ الثالث

. إلى فقرتيف منفصمتيف ألنيا مركبة حسب رأييـ (4)تـ تحكيؿ الفقرة رقـ 

. فقد تـ تحكيميـ إلى فقرات ايجابية (5 ،23 ،38)أما الفقرات 

. تـ تعديؿ صياغتيـ المغكية ( ،6 ،8 ،10 ،13 ،15 ،28 ،31 ،33 ،34 ،35 ،36 ،39)الفقرات 

. بسبب التكرار (24 ، 37،27)تـ حذؼ الفقرات

مكزعة  (4ممحؽ )فقرة  (46)بعد االنتياء مف عممية التعديؿ، أصبحت بطاقة المبلحظة تتككف مف 

: عمى النحك االتي

. فقرة (19)مجاؿ التشجيع كالتحفيز 

. فقرة (15)مجاؿ طرؽ كأساليب التدريس 

. فقرة (12)مجاؿ األسئمة التقكيمية 

كىي، كبيرة جدا،  (Likert)كقد احتكت بطاقة المبلحظة عمى خمسة مستكيات حسب مقياس ليكرت 

. كبيرة، متكسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا
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  ثبات أداة الدراسة6.3 

: ثبات المالحظين   

عف طريؽ حساب معامؿ االتفاؽ بيف مدل تقدير الباحثة ك مدل تقدير المشرؼ التربكم، فقد حصمت 

بالمكافقة عمى مرافقة مشرفي العمـك أثناء  (5ممحؽ)الباحثة عمى إذف مف مديرية التربية كالتعميـ 

زياراتيـ اإلشرافية لمعممي العمـك لممرحمة األساسية الدنيا في محافظة الخميؿ كذلؾ مف اجؿ استخراج 

معامؿ االتفاؽ بيف متكسطات تقدير الباحثة عمى بطاقة المبلحظة كتقديرات المشرفيف التربكييف، حيث 

معممان كمعممةن مف مجتمع الدراسة كخارج   (15)أخذ عينة استطبلعية تككنت مف 

عينتو،  بمغ معامؿ االتفاؽ بيف تقديرات المشرفيف التربكييف كالباحثة حسب معادلة ىكلستي 

. كىي مناسبة جدان ألغراض الدراسة  (0.95)

كالجدكؿ   الفرعية كالدرجة الكمية،  كما استخدـ معامؿ كركنباخ ألفا لبلتساؽ الداخمي لممجاالت

 . يكضح ذلؾ (2. 3)

 نتائج معامبلت كركنباخ ألفا لمجاالت الدراسة كالدرجة الكمية (2 . 3) الجدكؿ 

 

 

 

 

 

 

 . ِٚغبالرٙب رزّزغ ثلهعخ ػب١ٌخ ٚوبف١خ ِٓ اٌضجبداألكاحأْ  (2 . 3)٠زضؼ ِٓ اٌغلٚي 

عدد المجاؿ 
الفقرات 

قيمة 
ألفا 

 0.94 19مجاؿ التشجيع كالتحفيز 

 0.89 15مجاؿ طرؽ كأساليب التدريس 

 0.90 12مجاؿ األسئمة التقكيمية 

 0.97 46الدرجة الكمية 
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: متغيرات الدراسة7.3 

: المتغيرات المستقمة1.7.3 
 (شماؿ الخميؿ كجنكب الخميؿ )كىي بمستكييف : المديرية  -1

 .(أٔضٝ, موو )ٌٚٗ ِضز٠ٛبْ : اندىس -2
 .(ػٍَٛ ئٔضب١ٔخ، ػٍَٛ طج١ؼ١خ )ٚ٘ٛ ثّضز٠ٛبد : التخصص -3

 10مف   سنكات، أكثر10ػ 5اقؿ مف خمس سنكات،  )كىي بثبلث مستكيات :  سنوات الخبرة -4

 (سنكات
 .(كهاصبد ػ١ٍب, ثىبٌٛه٠ٛس, كثٍَٛ )ٌٚٗ صالس ِضز٠ٛبد : انمؤهم انؼهمي -5

 

أصٕبء اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٟ ٚمٌه ٌصغو ؽغُ اٌؼ١ٕخ  (اٌلهاصبد اٌؼ١ٍب  )ٚلل رُ االصزغٕبء ػٓ ِضزٜٛ 

. اٌّّضٍخ ٌٙنا اٌّضزٜٛ

:  المتغير التابع2.7.3
مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة 

 .الخميؿ

إجراءات الدراسة 8.3 
: بعد التأكد مف صدؽ األداة كثباتيا طبقت أداة الدراسة مف أجؿ جمع البيانات كذلؾ عمى النحك التالي

( 7، 6ممحؽ )مف قسـ الدراسات العميا في جامعة القدس (تسييؿ ميمة)الحصكؿ عمى كتاب  .1

. مكجو إلى مدير التربية كالتعميـ في شماؿ محافظة الخميؿ كجنكبيا

استخراج قائمة بأسماء المدارس التي تتضمف الصفكؼ مف األكؿ األساسي كحتى الرابع األساسي  .2

.      كذلؾ لتحديد مجتمع الدراسة كخصائصو
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. قامت الباحثة بعد ذلؾ باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشكائية الطبقية .3

مكجو لمديرم  (9، 8ممحؽ )الحصكؿ عمى كتاب مف مديرية تربية شماؿ الخميؿ كجنكبيا التعميمية  .4

. كمديرات المدارس بالسماح لمباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة

قامت الباحثة بالزيارات الصفية لمبلحظة مدل استخداـ معممي كمعممات العمـك لممرحمة األساسية  .5

الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك كذلؾ مف خبلؿ استخداـ بطاقة المبلحظة المعدة 

كأداة لجمع بيانات الدراسة ككضع التقديرات التي تقيس مدل استخداـ المعمميف ألسمكب التفكير 

. اإلبداعي أثناء ممارستيـ لمعممية التعميمية التعممية

:  المعالجة اإلحصائية    9.3
لحساب المتكسطات الحسابية  (spss)استخدـ اإلحصاء الكصفي باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لقياس مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب 

، (ت)التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ، كالختبار الفرضيات استخدـ اختبار 

 .لمفركؽ البعدية، كمعامؿ االتفاؽ، كمعادلة ىكلستي (LSD)كاختبار ، األحادم كاختبار تحميؿ التبايف

 

  انفصم انراثغ

 

انذراسة   وتبئح       

 

 

 

 سؤال انذراسة انرئيسانىتبئح انمتؼهقة ة

 

 انىتبئح انمتؼهقة ثبنفرضية انصفرية األوني

 

 انىتبئح انمتؼهقة ثبنفرضية انصفرية انثبوية
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 انىتبئح انمتؼهقة ثبنفرضية انصفرية انثبنثة

 

 إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثبٌفوض١خ اٌصفو٠خ اٌواثؼخ

 

انىتبئح انمتؼهقة ثبنفرضية انصفرية انخبمسة 

 

 

 

 

 

 

 

انفصم انراثغ 

  انذراسةجتبئن

ِلٜ اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ  ٌّؼوفخ رُ اٌزٛصً ئ١ٌٙبط اٌزٟ ئٔزبي ياًا  ٘نا اٌفصً ػوضْرضُٞ : مقذمة1:4

 اٌّل٠و٠خ ٚاٌغٕش،" ِزغ١واد فٟ ضٛء األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ

أكاح اٌلهاصخ ٚاٌزٟ رّضٍذ اٌؼ١ٕخ ِٓ فالي أفواك أكاء  ِالؽظخ ؽ١ش رُ" اٌقجوح صٕٛاد ٚاٌّإً٘ اٌؼٍّٟ، ٚاٌزقصص، ٚ

.  ٌج١بٔبد اإلؽصبئ١خ اٌزٟ رُ اٌؾصٛي ػ١ٍٙبي، ٚرؾ١ًٍ فص١صبًا ٌٙنٖ اٌلهاصخ ثٕبؤ٘برُ ثجطبلخ ِالؽظخ 

ِلٜ اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ ؽزٝ ٠زُ رؾل٠ل ٚ

  :اٌزب١ٌخ أفواك ػ١ٕخ اٌلهاصخ رُ اػزّبك اٌلهعبد ِالؽظخ أكاءالي ِزٛصطبد ؿ ِٚٓ اٌق١ًٍ

 .علاي ػٍٝ كهعخ وج١وح كفأوضو ٞ ( % 80 ) ثٕضجخ(صونأف 4) ِزٛصظ ؽضبثٟ 

. ٠لي ػٍٝ كهعخ وج١وح (%79.9-70 )ثٕضجخ (3.99 -3.5) ؽضبثٟ طرٛسَ

. ٠لي ػٍٝ كهعخ ِزٛصطخ (%69.9-60 )ثٕضجخ ( 3.49 – 3) ؽضبثٟ طرٛسَ

. ٠لي ػٍٝ كهعخ ل١ٍٍخ (%59.9-50 )ثٕضجخ ( 2.99 -2.5) ؽضبثٟ طرٛسَ

.  علاًا ح٠لي ػٍٝ ل١ًٍ (%50ألً ِٓ ) ثٕضجخ( 2.5ألً ِٓ  ) ؽضبثٟ طرٛسَ

 .اصخ ٚفمبًا ٌضإاي اٌلهاصخ اٌوئ١ش ٚفوض١برٙبه ٠ٍٟ ػوض ٌٕزبئظ اٌلاف١ُٚ
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: وتبئح سؤال انذراسة انرئيس: والأ 2:4

مب مذى استخذاو مؼهمي انمرحهة األسبسية انذويب ألسهوة انتفكير اإلثذاػي في تذريس انؼهوو في محبفظة انخهيم؟ 

 فالي ِالؽظخ ْ اٌّئ٠ٛخ، ٠َخ ٚإٌضتهٞا اٌّغٚاالٔؾوافبدثخ ػٓ ٘نا اٌضإاي رُ اصزقواط اٌّزٛصطبد اٌؾضبث١خ اإلطي

ِغبي اٌزشغ١غ )الد اٌضالصخ اٌّظا ٌىً فموح ٌٚىً ِغبي ِٓ نٚهصل أكاء اٌّؼ١ٍّٓ ثبصزقلاَ ثطبلخ اٌّالؽظخ ٚمي

. (ِٚغبي األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ, ِٚغبي طوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش, ٚاٌزؾف١ز

 ترتيت مدبالت انذراسة حست انذرخة انكهية نكم مدبل 1: 2: 4

اصزقلِذ اٌجبؽضخ اٌّزٛصطبد اٌؾضبث١خ ٚإٌضت اٌّئ٠ٛخ ٌٍفمواد ػٍٝ اٌلهعبد اٌى١ٍخ ٌغ١ّغ اٌّغبالد ٌزور١ت ِغبالد 

(. 1 .4)اٌلهاصخ وّب ٘ٛ ِٛضؼ فٟ اٌغلٚي 

اٌّزٛصطبد اٌؾضبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٚإٌضت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌلهعخ   ( 1 ،4 )اٌغلٚي 

 .ٚاٌزور١ت ٌّغبالد اٌلهاصخ ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ ؽضت ِالؽظخ أكاء أفواك اٌؼ١ٕخ

 

ٚ٘نٖ اٌم١ّخ رش١و ئٌٝ أْ ِلٜ  (3.63)أْ اٌّزٛصظ اٌؾضبثٟ ٌٍلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبالد اٌضالصخ  (1. 4 )٠زضؼ ِٓ اٌغلٚي 

كهعخ ة اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ وبٔذ

 وج١وح، ٚ حٚثلهط (3.74)وّب ٠زضؼ أْ ِغبي اٌزشغ١غ ٚ اٌزؾف١ز عبء فٟ اٌّورجخ األٌٚٝ ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ . وج١وح

ٚثلهعخ وج١وح، ث١ّٕب عبء ِغبي األصئٍخ  (3.62)ِغبي طوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش عبء فٟ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ 

(. 3.45)اٌزم١ّ٠ٛخ فٟ اٌّورجخ اٌضبٌضخ ٚاألف١وح ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ 

" عبءد فٟ اٌزور١ت األٚي (26)اٌفموح هلُ :  ٚلل عبءد أػٍٝ فّش فمواد ػٍٝ فٟ ثطبلخ اٌّالؽظخ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ

٠شغغ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ  "(13)ر١ٍٙب اٌفموح  (4.29)ثّزٛصظ ؽضبثٟ " ٠ّٙل ٌٍلهس ثأصئٍخ ِٕشطخ ِٚض١وح ٌالٔزجبٖ

ر١ٍٙب اٌفموح  (4.13)٠صغٟ ئٌٝ أفىبه اٌطٍجخ ثب٘زّبَ ثّزٛصظ ؽضبثٟ (1)ر١ٍٙب اٌفموح  (4.2)ثّزٛصظ ؽضبثٟ "أفىبهُ٘

٠ٕزمً ِٓ فىوح ئٌٝ أفوٜ  "(33)ر١ٍٙب اٌفموح  (4.11)ثّٛصظ ؽضبثٟ " ٠ّٕٟ شؼٛه اٌضمخ ثبٌٕفش ٌلٜ اٌطٍجخ " (12)

". ثضالصخ 

ب تًترال
 فً مرقال

االستبانة 
 المجال

ط وسمتال

الحسابً 

اف حرناال

المعٌاري 

 بةنسال

المئوٌة 
 جةدرال

كبٌرة % 74.8 0.24 3.74مجال التشجٌع و التحفٌز   1 1

كبٌرة % 72.4 0.45 3.62 مجال طرق وأسالٌب التدرٌس 2 2

متوسطة % 69.0 0.23 3.45مجال األسئلة التقوٌمٌة  3 3

الدرجة الكلٌة   
3.63 0.34 72.6 %

كبٌرة 
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ثّزٛصظ " ١ّ٠ً ئٌٝ رمل٠ُ اٌّؼٍِٛبد ثطو٠مخ رؾزًّ اٌشه "(25)اٌفموح :أِب أكٔٝ فّش فمواد فىبٔذ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ

( 2.93)ثّزٛصظ ؽضبثٟ " ٠طوػ أفىبهاًا غو٠جخ ٚغ١و ِأٌٛفخًا ٌزىْٛ ِؾٛها ٌٍٕمبط "(31)ر١ٍٙب اٌفموح  (2.79)ؽضبثٟ 

٠ؼطٟ أصئٍخ ِفزٛؽخ  "(44)ر١ٍٙب اٌفموح  ( (2.98)ثّزٛصظ ؽضبثٟ " ٠ملَ ؽٍٛال غ١و ِىزٍّخ ٌٍطٍجخ "(36)ر١ٍٙب اٌفموح 

 (.3.20)ثّزٛصظ ؽضبثٟ " ٠ضزقلَ أصٍٛة ِغّٛػبد إٌمبط "(21)ر١ٍٙب اٌفموح  (3.14)ثّزٛصظ ؽضبثٟ " إٌٙب٠خ

 مدبل انتشديغ وانتحفيز 2: 2: 4 

٠ج١ٓ ٔز١غخ رؾ١ًٍ فمواد ِغبي  ( 2. 4)ثّغبي اٌزشغ١غ ٚ اٌزؾف١ز، ٚاٌغلٚي  ػشوح فموح رزؼٍك رضغ ي ٘نا اٌّغبْرضُٞ

 .اٌزشغ١غ ٚ اٌزؾف١ز

ِغبي  اٌّؼ١به٠خ ٚإٌضجخ اٌّئ٠ٛخ ٚاٌلهعخ ٚاٌزور١ت ٌفمواد ٚاالٔؾوافبدح صبثٟصطبد اٌؼٌّٚذا (2. 4 )كٚي طاي

.  أفواك اٌؼ١ٕخأكاء  ِالؽظخؽضتاٌزشغ١غ ٚ اٌزؾف١ز 

 الترتٌب
فً م لرقا

 االستبانة
ة رلفقا

ط توسلما
الحسابً 

راف حالنا
المعٌاري 

ة بلنسا
المئوٌة 

ة جلدرا

كبٌرة جداً % 84.0 0.70 4.2ٌشجع الطلبة على التعبٌر عن أفكارهم  13 1

4.1ٌصغً إلى أفكار الطلبة باهتمام  1 2 3 0.6 كبٌرة جداً % 82.6 8

 كبٌرة جداً % 82.2 0.80 4.11ٌنمً شعور الثقة بالنفس لدى الطلبة  12 3

 كبٌرة جداً % 80.6 0.81 4.03ٌعزز روح المثابرة والتنافس اإلٌجابً بٌن الطلبة  9 4

كبٌرة % 77.8 0.83 3.89ٌشجع األفكار الجدٌدة  4 5

 كبٌرة% 77.0 0.86 3.85أفكاره متنوعة تستثٌر انتباه الطلبة  6 6

 كبٌرة% 76.6 0.84 3.83دوره محفز للتفكٌر أكثر من كونه تلقٌنٌا  11 7

ٌشجع الطلبة على تولٌد أفكار جدٌدة من أفكار  2 8
عادٌة 

 كبٌرة% 76.6 0.84 3.83

ٌشجع الطلبة على التفكر بطرٌقة مستقلة عن آراء  3 9
زمالئهم 

 كبٌرة% 75.8 0.76 3.79

 كبٌرة% 73.2 0.73 3.66ٌحفز الطلبة على إكمال األفكار الناقصة  14 10

كبٌرة % 73.0 0.92 3.65ٌعمل على إشباع حاجات ومٌول الطلبة الموهوبٌن  10 11

 كبٌرة% 72.8 0.97 3.64ٌشجع األفكار الفرٌدة  5 12

 كبٌرة% 72.6 0.77 3.63ٌرحب بأسئلة الطلبة الخارجة عن المقرر الدراسً  7 13

ٌساعد الطلبة على تعزٌز أنفسهم حٌنما ٌحققون  18 14
أفكارا جدٌدة لم تكن قد ظهرت من قبل 

كبٌرة % 72.6 0.85 3.63

ٌشجع الطلبة على استنباط معلومات جدٌدة من  17 15
المعلومات التً بٌن ٌدٌهم 

كبٌرة % 70.8 0.86 3.54

ٌشجع الطلبة على تقدٌم عدد كبٌر من اإلضافات  15 16
الجدٌدة لفكرة ما 

كبٌرة % 70.2 0.86 3.51

كبٌرة % 70.0 0.80 3.50ٌكلف طلبته بنشاطات تظهر قدراتهم اإلبداعٌة  8 17

كبٌرة % 70.0 0.91 3.50ٌشجع الطلبة على إثارة نقاش حول موضوع ما  16 18
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متوسطة % 65.8 0.87 3.29ٌشجع الطلبة على قبول غٌر المألوف من األفكار  19 19

كبٌرة % 74.8 0.24 3.74الدرجة الكلٌة للمجال   

 

 

ٚثبٔؾواف ِؼ١بهٞ ِملاهٖ  (3.74)اثٟ ٌٍلهعخ اٌى١ٍخ فٟ ٘نا اٌّغبي ٟ٘ س أْ اٌّزٛصظ اٌؼ (2. 4 )ضؼ ِٓ اٌغلٚي٠ذ

 اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة ِلٜأْ  ئٌٝ ٚ٘نٖ اٌم١ّخ رش١و ( %74.8 )، ٚثٕضجخ ِئ٠ٛخ (0.24)

٠شغغ اٌطٍجخ "  رج١ٓ أْ اٌفموح وّب .وج١وحكهعخ اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِغبي اٌزشغ١غ ٚاٌزؾف١ز وبٔذ ة

٠صغٟ ئٌٝ أفىبه اٌطٍجخ " ٚاٌفموح . ( 4.2) ِزٛصظ ؽضبثٟ ٚثأػٍٝ األٚيعبءد فٟ اٌزور١ت  "ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ أفىبهُ٘

فٟ اٌزور١ت  " ٠ّٕٟ شؼٛه اٌضمخ ثبٌٕفش ٌلٜ اٌطٍجخ" ٚاٌفموح . ( 4.13 )ٞ ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ اْفٟ اٌزور١ت اٌش " ثب٘زّبَ

٠ىٍف طٍجزٗ ثٕشبطبد  "الً اٌفمواد ِٓ ؽ١ش اٌّزٛصظ اٌؾضبثٟ وبٔذ  أْوّب رج١ٓ  (.4.11)اٌضبٌش ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ 

٠شغغ اٌطٍجخ ػٍٝ "  اٌفموح ، (3.50) ٚثّملاه ادلوٌف ِزٛصظ ؽضبثٟ ث١ٓ اأكٔٝؽصٍذ ػٍٝ  " رظٙو للهارُٙ اإلثلاػ١خ

٠شغغ اٌطٍجخ ػٍٝ لجٛي غ١و اٌّأٌٛف "  ١ٍ٠ٚٙب اٌفموح (. 3.50)ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ ِملاهٖ  " ئصبهح ٔمبط ؽٛي ِٛضٛع ِب

ٚرج١ٓ علاًا  ثلهعخ وج١وح عبءد (9، 12، 1، 13  )د اٌفمواأْ ٚرج١ٓ (.3.29 )ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ ِملاهٖ  " ِٓ األفىبه

ثلهعخ  (19)عبءد ثلهعخ وج١وح، ث١ّٕب وبٔذ اٌفموح (16، 8، 15، 17، 5، 10، 14، 3، 7، 2، 11، 6، 4 )د اٌفمواأْ

. ِزٛصطخ

 . مدبل طرق وأسبنيت انتذريس3: 2: 4

٠ج١ٓ ٔز١غخ رؾ١ًٍ فمواد  (3. 4)ثّغبي طوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش، ٚاٌغلٚي  ػشوح فموح رزؼٍك فّش اٌّغبي ٘نا ْرضُٞ

 . ِغبي طوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش

 

 

 

ِغبي صطبد اٌؾضبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٚإٌضت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌلهعخ ٚاٌزور١ت ٌفمواد ٌّٚذا (3. 4) لدوجال

 .اٌؼ١ٕخ أفواك ِالؽظخ أكاءصت  ػطوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش

ة رلفقا ملرقاٌب تترال
سط ولمتا

الحسابً 
راف حالنا

المعٌاري 
ة بلنسا

المئوٌة 
ة جلدرا

كبٌرة جدا % 85.8 0.72 4.29ٌمهد للدرس بأسئلة منشطة ومثٌرة لالنتباه  26 1

كبٌرة جدا % 82.6 0.79 4.13ٌربط محتوى المادة الدراسٌة بالبٌئة المحلٌة  29 2
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ٚثبٔؾواف ِؼ١بهٞ ِملاهٖ  ( 3.62 )اثٟ ٌٍلهعخ اٌى١ٍخ فٟ ٘نا اٌّغبي ٟ٘ سأْ اٌّزٛصظ اٌؼ( 3. 4)ضؼ ِٓ اٌغلٚي ٠ذ

 وّب .وبٔذ وج١وح كهعخ ِغبي طوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش أْ ئٌٝ، ٚ٘نٖ اٌم١ّخ رش١و  %72.4، ٚثٕضجخ ِئ٠ٛخ  ( 0.45) 

 (.4.29) ِزٛصظ ؽضبثٟ ٚثأػٍٝ األٚيعبءد فٟ اٌزور١ت  " ٠ّٙل ٌٍلهس ثأصئٍخ ِٕشطخ ِٚض١وح ٌالٔزجبٖرج١ٓ أْ اٌفموح 

٠ٕزمً "  ٚاٌفموح  (.4.13 )ٞ ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ اْفٟ اٌزور١ت اٌش  "٠وثظ ِؾزٜٛ اٌّبكح اٌلهاص١خ ثبٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ" حٚاٌفمو

 ١ّ٠ً ئٌٝ رمل٠ُ  اٌفموحأْوّب رج١ٓ (. 4.04)فٟ اٌزور١ت اٌضبٌش ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ "  ِٓ فىوح ئٌٝ أفوٜ ثضالصخ

" ١ٍ٠ٚٙب اٌفموح  ( 2.79 )       ٚثّملاهادلوٌف ِزٛصظ ؽضبثٟ ث١ٓ اأكٔٝؽصٍذ ػٍٝ  "اٌّؼٍِٛبد ثطو٠مخ رؾزًّ اٌشه

٠ضزقلَ "  ١ٍ٠ٚٙب اٌفموح. ( 2.93)ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ ِملاهٖ " ٠طوػ أفىبهاًا غو٠جخ ٚغ١و ِأٌٛفخ ٌزىْٛ ِؾٛهاًا ٌٍٕمبط

 د اٌفمواأْٚ علا، عبءد ثلهعخ وج١وح( 27، 33، 29 ، 26 )د اٌفمواأْٚرج١ٓ .  ( 3.20 " )أصٍٛة ِغّٛػبد إٌمبط

ث١ّٕب عبءد ثلهعخ ِزٛصطخ فمل ( 31، 21، 20، 28، 34)اٌفمواد أِب . عبءد ثلهعخ وج١وح ( 24، 23، 32، 30، 22)

.  ثلهعخ ل١ٍٍخ(31 ) وبٔذ اٌفموح

 مدبل األسئهة انتقويمية 4: 2: 4

٠ج١ٓ ٔز١غخ رؾ١ًٍ فمواد ِغبي  (4 . 4)ثّغبي األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ، ٚاٌغلٚي  فموح رزؼٍك ح ػشواصٕزٟ اٌّغبي ٘نا ْرضُٞ

 . األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ

 

كبٌرة جدا % 80.8 0.63 4.04ٌنتقل من فكرة إلى أخرى بسالسة  33 3

ٌوظف مواد من البٌئة المحلٌة فً تفسٌر المفاهٌم  27 4
المطروحة 

كبٌرة جدا % 80.6 0.80 4.03

ٌعمل على تغٌٌر أسلوب العرض لٌتناسب مع طبٌعة  22 5
المادة المطروحة والموقف التعلٌمً 

 كبٌرة% 79.6 0.86 3.98

ٌراعً الفروق الفردٌة فً قدرات الطلبة ومستوٌاتهم  30 6
العقلٌة 

 كبٌرة% 78.8 0.82 3.94

 كبٌرة% 75.8 0.81 3.79ٌعدل فً خطته الدراسٌة تبعا للموقف التعلٌمً  32 7

 كبٌرة% 73.2 0.89 3.66ٌفسر للطلبة معانً األشٌاء ال األشٌاء نفسها  23 8

 كبٌرة% 70.8 0.91 3.54ٌشعر طلبته بأنه لٌس المصدر الوحٌد للمعرفة  24 9

10 34 
 

متوسطة % 67.8 0.93 3.39ٌبتكر أسالٌب جدٌدة لمعالجة المشكالت المطروحة 

ٌثري المادة التعلٌمٌة بمواد وتجهٌزات تتطلب  28 11
معالجات تحلٌلٌة 

متوسطة % 67.0 0.98 3.35

ٌزود طلبته بموضوعات جدٌدة تشجعهم على البحث  20 12
عن األفكار األصٌلة 

متوسطة % 66.0 0.85 3.30

متوسطة % 64.0 1.19 3.20ٌستخدم أسلوب مجموعات النقاش  21 13

ٌطرح أفكاراً غرٌبة وغٌر مألوفة لتكون محوراً  31 14
للنقاش 

قلٌلة % 58.6 0.90 2.93

قلٌلة % 55.8 1.12 2.79ٌمٌل إلى تقدٌم المعلومات بطرٌقة تحتمل الشك  25 15

كبٌرة % 72.4 0.45 3.62الدرجة الكلٌة للمجال   



 55 

 

 

 

ِغبي صطبد اٌؾضبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٚإٌضت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌلهعخ ٚاٌزور١ت ٌفمواد ٌّٚذا( 4 . 4 )لدوجال

 .اٌؼ١ٕخ أفواك أكاء  ِالؽظخصتػ األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ

الترتٌب 
الرقم فً 
االستبانة 

الفقرة 
المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

النسبة 
المئوٌة 

الدرجة 

ٌستخلص اإلجابة األصٌلة من بٌن  42 1
إجابات الطلبة المتعددة 

كبٌرة % 76.2 0.66 3.81

 كبٌرة% 75.8 0.82 3.79ٌطرح أسئلة عن العالقات بٌن األشٌاء  35 2

ٌطلب من طلبته إعطاء أكبر عدد ممكن  39 3
من اإلجابات للسؤال الواحد 

 كبٌرة% 72.0 0.85 3.60

ٌطرح أسئلة تكون مقدمة لفتح آفاق  41 4
وأفكار جدٌدة 

 كبٌرة% 71.2 0.84 3.56

ٌستمر فً محاورة الطلبة لحل مسألة  46 5
محٌرة 

 كبٌرة% 70.8 0.98 3.54

ٌطلب من الطلبة حل المشكلة بأكثر من  43 6
طرٌقة 

 كبٌرة% 70.0 0.97 3.50

ٌطلب من الطلبة إعطاء استخدامات  40 7
جدٌدة لشًء مألوف 

متوسطة % 69.2 0.93 3.46

متوسطة % 68.6 1.09 3.43ٌوجه أسئلة تستثٌر خٌال الطلبة  45 8

متوسطة % 67.6 1.01 3.38 (تفكٌر متماٌز  )ٌوظف أسئلة تفرٌقٌة  38 9

متوسطة % 66.8 0.87 3.34ٌوظف أسئلة فً مستوى التركٌب  37 10

متوسطة % 62.8 1.13 3.14ٌعطً أسئلة مفتوحة النهاٌة  44 11

قلٌلة % 59.6 1.06 2.98ٌقدم حلوال غٌر مكتملة للطلبة  36 12

متوسطة % 69.0 0.23 3.45الدرجة الكلٌة للمجال   

ٚثبٔؾواف ِؼ١بهٞ ِملاهٖ  (3.45)اثٟ ٌٍلهعخ اٌى١ٍخ فٟ ٘نا اٌّغبي ٟ٘ س أْ اٌّزٛصظ اٌؼ(4 . 4 )ضؼ ِٓ اٌغلٚي٠ذ

كهعخ    أْ ئٌٝٚ٘نٖ اٌم١ّخ رش١و  ،% 69.0، ٚثٕضجخ ِئ٠ٛخ  ( 0.23) 

 

 " ٠ضزقٍص اإلعبثخ األص١ٍخ ِٓ ث١ٓ ئعبثبد اٌطٍجخ اٌّزؼلكح"  رج١ٓ أْ اٌفموح وّب. ِزٛصطخ وبٔذِغبي األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ 

فٟ  " ٠طوػ أصئٍخ ػٓ اٌؼاللبد ث١ٓ األش١بء" ٚاٌفموح  . ( 3.81 ) ِزٛصظ ؽضبثٟ ٚثأػٍٝ األٚيعبءد فٟ اٌزور١ت 

٠طٍت ِٓ طٍجزٗ ئػطبء أوجو ػلك ِّىٓ ِٓ اإلعبثبد ٌٍضإاي  " حٚاٌفمو . ( 3.79 )ٞ ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ اْاٌزور١ت اٌش

ؽصٍذ  " ٠ملَ ؽٍٛال غ١و ِىزٍّخ ٌٍطٍجخ اٌفموح أْوّب رج١ٓ  .( 3.60 )فٟ اٌزور١ت اٌضبٌش ٚثّزٛصظ ؽضبثٟ   "اٌٛاؽل

 عبءد  (43، 46، 41، 39، 35، 42 )د اٌفمواأْٚرج١ٓ  (. 2.98 )ِؼلي ٚةادلوٌف ِزٛصظ ؽضبثٟ ث١ٓ اأكٔٝػٍٝ 

. ثلهعخ ل١ٍٍخ (36)، ث١ّٕب عبءد اٌفموح عبءد ثلهعخ ِزٛصطخ  (44، 37، 38، 45، 40)ٚاٌفمواد . ثلهعخ وج١وح
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وتبئح فرضيبت انذراسة :   بويبًا 3: 4

فٟ ( α =0,05)ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ اٌلالٌخ   :  وتبئح انفرضية األوني1: 3: 4

 ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ َِزٛصطبد ِلٜ اصزقلا

. رؼزٜ ٌّزغ١و اٌّل٠و٠خ

ِلٜ اصزقلاَ ِؼٍّٟ ٌفوٚق فٟ ِزٛصطبد ا ٌفؾص كالٌخ (T-Test )(د) اٌفوض١خ األٌٚٝ رُ اصزقلاَ افزجبه فزجبهال

، ٚمٌه وّب اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رجؼبًا ٌّزغ١و اٌّل٠و٠خ

(. 5 . 4)٘ٛ ِٛضؼ فٟ اٌغلٚي 
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اصزقلاَ ٌٍؼ١ٕبد اٌّضزمٍخ ٌّلٜ ( د) اٌّؼ١به٠خ ٚٔزبئظ افزجبه داٌّزٛصطبد اٌؾضبث١خ ٚاالٔؾوافب( 5 . 4)اندذول 

 .ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رجؼب ٌّزغ١و اٌّل٠و٠خ

المدٌرٌة مجاالت الدراسة 
المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

درجات 
الحرٌة 

قٌمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائٌة

مجال التشجٌع و 
التحفٌز  

 0.58 3.74الخلٌل 
78 0.05 0.96 

 0.57 3.75جنوب الخلٌل 

مجال طرق 
وأسالٌب 

التدرٌس  

 0.57 3.62 الخلٌل
78 0.14 0.88 

 0.55 3.61جنوب الخلٌل 

مجال األسئلة 
 التقوٌمٌة

 0.68 3.40الخلٌل 
78 0.87 0.39 

 0.62 3.53جنوب الخلٌل 

 الدرجة الكلٌة
 0.58 3.61الخلٌل 

78 0.23 0.82 
 0.53 3.64جنوب الخلٌل 

فٟ ِزٛصطبد  (α =0.05)أٔٗ ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ  (5 . 4)رش١و إٌزبئظ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي 

 اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رؼزٜ ِلٜ

 فٟ اٌّغبالد اٌضالس كالٌخ ئؽصبئ١بًا ١ٌضذ ماد ٟٚ٘  (0.05 )، ؽ١ش وبٔذ اٌلالٌخ اإلؽصبئ١خ اوجو ِٓ   ٌّزغ١و اٌّل٠و٠خ

 .ٚونٌه فٟ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

 فٟ (α =0,05) ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ اٌلالٌخ   :  وتبئح انفرضية انثبوية2: 3: 4

ِزٛصطبد ِلٜ اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ 

. رؼزٜ ٌّزغ١و اٌغٕش

 

 

 

كهعبد اصزقلاَ ِؼٍّٟ ٌفوٚق فٟ ِزٛصطبد ا ٌفؾص كالٌخ (t-test )(د) اٌفوض١خ اٌضب١ٔخ رُ اصزقلاَ افزجبه فزجبهال

، ٚمٌه وّب اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رجؼب ٌّزغ١و اٌغٕش

 (.6 . 4)٘ٛ ِٛضؼ فٟ اٌغلٚي 

اصزقلاَ ٌٍؼ١ٕبد اٌّضزمٍخ ٌّلٜ ( د) اٌّؼ١به٠خ ٚٔزبئظ افزجبه داٌّزٛصطبد اٌؾضبث١خ ٚاالٔؾوافب(  6. 4)اندذول 

 .ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رجؼب ٌّزغ١و اٌغٕش 

المدٌرٌة مجاالت الدراسة 
المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

درجات 
الحرٌة 

قٌمة ت 
المحسوبة 

الداللة 
اإلحصائٌة 

مجال التشجٌع 
والتحفٌز  

 0.56 3.66ذكر 
78 1.1 0.27 

 0.58 3.80أنثى 

 0.57 0.58 78 0.52 3.58ذكر مجال طرق 
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وأسالٌب 
التدرٌس  

 0.59 3.65أنثى 

مجال األسئلة 
 التقوٌمٌة

 0.66 3.42ذكر 
78 0.38 0.70 

 0.65 3.48أنثى 

الدرجة الكلٌة 
 0.53 3.57ذكر 

78 0.78 0.44 
 0.57 3.67أنثى 

فٟ  (α =0.05)أٔٗ ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ    (6 . 4)رش١و إٌزبئظ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي 

 اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ ِلِٜزٛصطبد 

 فٟ اٌّغبالد كالٌخ ئؽصبئ١خ١ٌضذ ماد ٟٚ٘  (0.05 )، ؽ١ش وبٔذ اٌلالٌخ اإلؽصبئ١خ اوجو ِٓرؼزٜ ٌّزغ١و اٌغٕش

 .اٌضالصخ ٚونٌه فٟ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

فٟ ( α =0,05) ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ اٌلالٌخ   :  وتبئح انفرضية انثبنثة3: 3: 4

ِزٛصطبد ِلٜ اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ 

. رؼزٜ ٌّزغ١و اٌزقصص

كهعبد اصزقلاَ ِؼٍّٟ ٌفوٚق فٟ ِزٛصطبد ا ٌفؾص كالٌخ (t-test )(د) اٌفوض١خ اٌضبٌضخ رُ اصزقلاَ افزجبه فزجبهال

، ٚمٌه اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رؼزٜ ٌّزغ١و اٌزقصص

 (.7 . 4)وّب ٘ٛ ِٛضؼ فٟ اٌغلٚي 

اصزقلاَ ٌٍؼ١ٕبد اٌّضزمٍخ ٌّلٜ ( د) اٌّؼ١به٠خ ٚٔزبئظ افزجبه داٌّزٛصطبد اٌؾضبث١خ ٚاالٔؾوافب( 7 . 4)اندذول 

 .ٌّزغ١و اٌزقصص ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رجؼب

المدٌرٌة مجاالت الدراسة 
المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

درجات 
الحرٌة 

قٌمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائٌة

مجال التشجٌع 
والتحفٌز  

 0.56 3.80علوم إنسانٌة 
78 1.10 0.27 

 0.59 3.65علوم طبٌعٌة 

مجال طرق 
وأسالٌب 

التدرٌس  

 0.59 3.68علوم إنسانٌة 
78 1.23 0.22 

 0.52 3.52علوم طبٌعٌة 

مجال األسئلة 
 التقوٌمٌة

 0.72 3.52علوم إنسانٌة 
78 1.12 0.26 

 0.52 3.35علوم طبٌعٌة 

الدرجة الكلٌة 
 0.58 3.69علوم إنسانٌة 

78 1.24 0.22 
 0.50 3.53علوم طبٌعٌة 

 أٔٗ ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ  (7 . 4)رش١و إٌزبئظ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي 

 =α(0.05)  اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِلٜفٟ ِزٛصطبد 

كالٌخ ١ٌضذ ماد ٟٚ٘  (0.05  )، ؽ١ش وبٔذ اٌلالٌخ اإلؽصبئ١خ اوجو ِِٓؾبفظخ اٌق١ًٍ رؼزٜ ٌّزغ١و اٌزقصص

 . فٟ اٌّغبالد اٌضالصخ ٚونٌه فٟ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبيئؽصبئ١خ
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فٟ ( α =0,05) ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ اٌلالٌخ   :  وتبئح انفرضية انراثؼة4: 3: 4

ِزٛصطبد ِلٜ اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ 

 .رؼزٜ ٌّزغ١و صٕٛاد اٌقجوح

 اصزقلاَ ِلٜ  افزجبه رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ ٌفؾص كالٌخ اٌفوٚق فٟ ِزٛصطبدكاٌَفؾص اٌفوض١خ اٌواثؼخ رُ اصزـ

ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رؼزٜ ٌّزغ١و صٕٛاد 

 (.8 . 4)، ٚمٌه وّب ٘ٛ ِٛضؼ فٟ اٌغلٚي اٌقجوح

ِزٛصطبد ِلٜ اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة ٔزبئظ افزجبه رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ ي( 8. 4)خذول 

 .اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رجؼبًا ٌّزغ١و صٕٛاد اٌقجوح

 مصذر انتجبيه مدبالت انذراسة
مدموع 

 انمرثؼبت
درخبت 

 انحرية
متوسط 

 انمرثؼبت
قيمة ف 

 انمحسوثة
انذالنة 

 اإلحصبئية

 ِغبي اٌزشغ١غ ٚ اٌزؾف١ز 

 

 0.38 2 0.76 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 0.33 77 25.5 كافً اٌّغّٛػبد 0.32 1.15

  79 26.2 اٌّغّٛع

ِغبي طوق ٚأصب١ٌت 

اٌزله٠ش 

 

 0.96 2 1.9 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 0.3 77 23.2 كافً اٌّغّٛػبد  *0.047 3.1

  79 25.1 اٌّغّٛع

ِغبي األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ 

 1.28 2 2.27 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 0.4 77 30.98 كافً اٌّغّٛػبد  *0.046 3.2

  79 33.56 اٌّغّٛع

 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

 0.73 2 1.46 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

2.44 0.093 
 0.3 77 23 كافً اٌّغّٛػبد

 اٌّغّٛع
 

25.5 79  

( α0.05= )دال إحصبئيب ػىذ مستوى انذالنة * 

 

فٟ  (α =0.05) فوٚلبًا ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ         ٕ٘بنأْ (8. 4)رش١و إٌزبئظ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي 

 اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ ِلِٜزٛصطبد 

 ِغبي طوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش ٚ األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ، ؽ١ش وبْ ِضزٜٛ ، ٚمٌه فٟ ِغبٌٟرؼزٜ ٌّزغ١و صٕٛاد اٌقجوح

ٌُٚ رصً اٌفوٚق فٟ اٌلهعخ اٌى١ٍخ اٌٝ ِضزٜٛ اٌلالٌخ اإلؽصبئ١خ . ػٍٝ اٌزٛاٌٟ (0.046)ٚ  (0.047)اٌلالٌخ اٌّؾضٛة 

 α(0.05.)= ٟٚ٘ اوجو ِٓ ِضزٜٛ اٌلالٌخ  (0.093)ؽ١ش ثٍغ ِضزٜٛ اٌلالٌخ اٌّؾضٛة 

ٌٍّمبهٔبد اٌجؼل٠خ ٌّغبٌٟ طوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش  (L.S.D)ٌٍٚزؼوف ػٍٝ ارغبٖ اٌلالٌخ اإلؽصبئ١خ، رُ اصزقلاَ افزجبه 

(. 9. 4)ِٚغبي األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ ٚفمب ٌضٕٛاد اٌقجوح، وّب ٠ش١و ئٌٝ مٌه اٌغلٚي 

ٌّغبي طوق ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش  ِٚغبي األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ ؽضت ِزغ١و  (L.S.D)ٔزبئظ افزجبه  (9. 4)اندذول 

صٕٛاد اٌقجوح 

 (J )   ( I)  (I-J)  مستوى الداللة 

مجال طرق وأسالٌب 
 التدرٌس

 سنوات5اقل من 
(3.33) 

  سنوات5-10
(3.72) 

0.39  0.017*  
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 سنوات 10أكثر من 
(3.62) 

0.29  0.048*  

مجال األسئلة 
 التقوٌمٌة

 سنوات5اقل من 
( 3.13) 

  سنوات5-10
(3.57) 

0.44  0.018*  

 سنوات 10أكثر من 
(3.54) 

0.41  0.04*   

( α0.05= )دال إحصبئيب ػىذ مستوى انذالنة *

-5)ِٚغّٛػخ اٌقجوح  ( صٕٛاد5الً ِٓ ) ئٌٝ ٚعٛك كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ ِغّٛػخ اٌقجوح  (9 . 4)٠ش١و اٌغلٚي هلُ 

 5الً ِٓ ) ، ٚونٌه ٚعٛك كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ ِغّٛػخ اٌقجوح ( صٕٛاد10-5)ٌصبٌؼ ِزغ١و اٌقجوح  ( صٕٛاد10

ٚمٌه فٟ ِغبي طوق  ( صٕٛاد10أوضو ِٓ )ٌصبٌؼ ِزغ١و اٌقجوح  ( صٕٛاد10أوضو ِٓ )ِٚغّٛػخ اٌقجوح  (صٕٛاد

٠ٚش١و اٌغلٚي أ٠ضب  . ٚأصب١ٌت اٌزله٠ش

-5)ِٚغّٛػخ اٌقجوح  ( صٕٛاد5الً ِٓ  ) ئٌٝ ٚعٛك كالٌخ ئؽصبئ١خ فٟ ِغبي األصئٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ ث١ٓ ِغّٛػخ اٌقجوح 

 5الً ِٓ ) ٚونٌه ٚعٛك كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ ِغّٛػخ اٌقجوح . ( صٕٛاد10-5)ٌصبٌؼ ِزغ١و اٌقجوح  ( صٕٛاد10

. ( صٕٛاد10أوضو ِٓ )ٌصبٌؼ ِزغ١و اٌقجوح  ( صٕٛاد10أوضو ِٓ )ِٚغّٛػخ اٌقجوح  (صٕٛاد

 فٟ (α =0,05) ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ اٌلالٌخ   : وتبئح انفرضية انخبمسة5: 3: 4

ِزٛصطبد ِلٜ اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ 

 .رؼزٜ ٌّزغ١و اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ ِلٌٜفوٚق فٟ ِزٛصطبد اٌفؾص كالٌخ  (د) رُ اصزقلاَ افزجبه ح اٌفوض١خ اٌقبِشفزجبهال

، ٚمٌه وّب األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رؼزٜ ٌّزغ١و اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 (.10 4)٘ٛ ِٛضؼ فٟ اٌغلٚي 

ٚمٌه ٌصغو ؽغُ  (اٌلهاصبد اٌؼ١ٍب) رُ االصزغٕبء ػٓ اٌؼ١ٕخ اٌّّضٍخ ٌٍّضزٜٛ اٌضبٌش 

. اٌؼ١ٕخ فٟ ٘نا اٌّضزٜٛ

 

 

اصزقلاَ ٌٍؼ١ٕبد اٌّضزمٍخ ٌّلٜ ( د) اٌّؼ١به٠خ ٚٔزبئظ افزجبه داٌّزٛصطبد اٌؾضبث١خ ٚاالٔؾوافب( 10 .4)اندذول 

ٌّزغ١و اٌّإً٘  ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ رجؼبًا 

 .اٌؼٍّٟ
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فٟ  (α =0.05)أٔٗ ال رٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل ِضزٜٛ   (10 . 4)رش١و إٌزبئظ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي 

 اصزقلاَ ِؼٍّٟ اٌّوؽٍخ األصبص١خ اٌل١ٔب ألصٍٛة اٌزفى١و اإلثلاػٟ فٟ رله٠ش اٌؼٍَٛ فٟ ِؾبفظخ اٌق١ًٍ ِلِٜزٛصطبد 

 فٟ كالٌخ ئؽصبئ١خ١ٌضذ ماد ٟٚ٘  (0.05 )، ؽ١ش وبٔذ اٌلالٌخ اإلؽصبئ١خ اوجو ِٓرؼزٜ ٌّزغ١و اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

. اٌّغبالد اٌضالصخ ٚونٌه فٟ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدٌرٌةمجاالت الدراسة 
المتوسط 

الحسابً 

االنحراف 

المعٌاري 

درجات 

الحرٌة 

قٌمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائٌة

مجال التشجٌع 

والتحفٌز  

 0.53 3.78دبلوم 
76 0.68 0.50 

 0.64 3.69بكالورٌوس 

مجال طرق 

وأسالٌب 

التدرٌس  

 0.53 3.62دبلوم 

76 0.12 0.90 
 0.62 3.60بكالورٌوس 

مجال األسئلة 

 التقوٌمٌة

 0.73 3.46دبلوم 
76 0.15 0.87 

 0.58 3.44بكالورٌوس 

الدرجة الكلٌة 
 0.55 3.65دبلوم 

76 0.39 
0.70 

 0.58 3.60بكالورٌوس  
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انفصم انخبمس 

مىبقشة انىتبئح و انتوصيبت  

ىذا الفصؿ مناقشة لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، حيث فسرت كنكقشت النتائج باإلجابة  يتناكؿ
وكانت . أكال عف السؤاؿ الرئيسي ثـ اإلجابة عمى فرضياتيا الصفرية الخمس سعيان لتحقيؽ أىدافيا

: النتائج عمى النحو التالي

:  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس

ما مدى استخدام معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير اإلبداعي في تدريس العموم في 
محافظة الخميل؟ 

مدل استخداـ أن بينت النتائج مف خبلؿ فحص المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاالت الثبلثة 
معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ جاءت 

 ، (%72.6)بنسبة  (3.63)بدرجة كبيرة كبمتكسط حسابي 

:  وقد جاء ترتيب المجاالت عمى النحو اآلتي

كبدرجة كبيرة، يميو في  (3.74)مجاؿ التشجيع كالتحفيز جاء في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي 
بدرجة كبيرة أيضا، ثـ في  (3.62)المرتبة الثانية مجاؿ طرائؽ كأساليب التدريس بمتكسط حسابي 

(.  3.45)المرتبة الثالثة مجاؿ األسئمة التقكيمية بمتكسط حسابي 

: وتعزو الباحثة ىذه النتائج في المجال األول ألسباب عديدة منيا

 إف استخداـ معممي كمعممات المرحمة األساسية الدنيا التشجيع كالتحفيز يزيد مف دافعية التعمـ لدل 
إضافة إلى أف .الطمبة في ىذه المرحمة كىذا يؤدم إلى إطالة كقت التعمـ الفعاؿ أثناء الحصة الصفية

. (الطمبة يحتاجكف إلى تعزيز مف البيئة المحيطة بيـ  )التعزيز في ىذه المرحمة يككف خارجيا 

 

فيك يؤدم لمكصكؿ إلى الناتج التعميمي المرغكب فيو عند الطمبة بشكؿ أسرع كىذا ما يدركو معظـ 
. معممي كمعممات المرحمة األساسية الدنيا
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أما بالنسبة لطرائؽ كأساليب التدريس، فتعزك الباحثة نتائج ىذا المجاؿ إلى أف المعمميف كالمعممات 
 كدكرات في أساليب التدريس لمكاكبة المستجدات التربكية ةأثناء الخدمة يتـ تدريبيـ عمى مكاد تدريبي

التي دخمت عمى المناىج الجديدة مثؿ دكرات أساليب كمحتكل خاصة بالرياضيات كالعمـك كالمغة 
. العربية دكرات تعالج الدراما كاالستقصاء كأسمكب حؿ المشكبلت كالتعمـ النشط كاأللعاب التربكية

أما بالنسبة لمجاؿ األسئمة التقكيمية، فتعزك الباحثة االنخفاض في نتائج ىذا المجاؿ مقارنة بالمجاليف 
: السابقيف لؤلسباب اآلتية

تركيز بعض المعمميف عمى استخداـ أسئمة تقكيمية تركز عمى ميارة الحفظ كاالسترجاع كالفيـ كفي  .1
حاؿ استخداـ بعض المعمميف أسئمة تحتاج إلى ميارات عميا في التفكير ال يمنح الطالب الكقت 
الكافي لئلجابة عنيا حيث أنيا تحتاج إلى كقت أطكؿ مما تحتاجو أسئمة الحفظ كاالسترجاع، 

 .كالمعمـ مرتبط بفترة زمنية محدكدة إلنياء حصتو

التقكيـ الذم يستخدـ في المرحمة األساسية الدنيا ىك تقكيـ تقميدم بمعنى أف اليدؼ منو ىك معرفة  .2
مدل تحقؽ األىداؼ السمككية التي حددت مسبقا، باإلضافة إلى عدـ اىتماـ الكزارة بإعطاء دكرات 

 . تدريبية لممعمميف عمى ميارة طرح األسئمة التقكيمية

عدـ كجكد طريقة مكحدة كمعتمدة لمتقكيـ سكاء مف قبؿ كؿ مف كزارة التربية كالتعميـ أك داخؿ  .3
. المديرية الكاحدة لممرحمة األساسية الدنيا

ك (2001)الخصاكنة كلدل مقارنة ىذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة تبيف أنيا تختمؼ مع كؿ مف 
في تدني مساىمة المعمميف في ممارسة أساليب ذات عبلقة  (2004)كالعتـك  (2004)أبك عجمية 

 .باإلبداع

 

 

 

 

: مناقشة نتائج الفرضيات
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 في متكسطات ( α =0,05) عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  :الفرضية األولى
مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة 

. الخميؿ تعزل لمتغير المديرية

تـ قبكؿ الفرضية الصفرية بناء عمى الدرجة الكمية حيث كاف مستكل الداللة المحسكب ليذه الفرضية 
. (α= 0 .5 0)كىي اكبر مف مستكل الداللة  (0.82)

كيمكف أف تعزل ىذه النتائج إلى تشابو الظركؼ البيئية كاالجتماعية في كمتا المديريتيف حيث انو يتـ 
. تدريس نفس المنياج كيتـ إعطاء المعمميف نفس الدكرات التدريبية

 في متكسطات ( α =0,05) عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية:الفرضية الثانية
مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة 

. الخميؿ تعزل لمتغير الجنس

أظيرت النتائج صحة ىذه الفرضية بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (t-test )(ت)بناءن عمى نتائج اختبار
كىي اكبر مف  (0.44 )ةإحصائية تعزل لمتغير الجنس، حيث كانت قيمة الدرجة الكمية لمفرضي

. مما يعني قبكؿ الفرضية الصفرية.(α =0، 05 )مستكل الداللة

 إلى أف معممي العينة ليـ خصائص متشابية مف حيث المؤىبلت العممية، كالدكرات كقد يعزل ذلؾ
التي تدربكا فييا كالصفكؼ التي يدرسكنيا، كمستكيات الطمبة المتشابية، كىذا باإلضافة إلى أنيـ جميعا 

 .يستخدمكف الكتب المدرسية المقررة نفسيا 

، (2003)كركاشدة كالقضاه (2003)، كعبكد (2004) كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة أبك عجمية 
، األستاذ كالعممة (2001)كخريشة،  (Marten, Craft, Tellema 2002) تميما كآخركف ةكدراس

، في عدـ كجكد اثر لجنس المعمـ عمى ممارسة التفكير اإلبداعي ، كاختمفت مع نتيجة قشكع (1999)
كدراسة جيرجكفتش , ((Oqwa, 1991 ك اكككا(1999)كخميؿ  (2001)، كخصاكنة (2001)

.     ، في كجكد اثر لجنس المعمـ عمى ممارسة التفكير االبداعي (Gerjovch & Wrigh 1988)كرايت

 

في متكسطات   (α =0,05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :الفرضية الثالثة 
مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة 

 .الخميؿ تعزل لمتغير التخصص
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 كىي اكبر مف مستكل الداللة  (0.22) تـ قبكؿ ىذه الفرضية بناء عمى نتائج الدرجة الكمية 
(α =0,05) في متكسطات درجة استخداـ معممي  مما يشير إلى صحة ىذه الفرضية بعدـ كجكد فركؽ

المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير 
. التخصص

كتعزل النتائج إلى أف اليدؼ الذم تسعى إليو كزارة التربية كالتعميـ ىك تحقيؽ المنحى التكاممي بيف 
التخصصات كذلؾ مف خبلؿ الدكرات التي تعقدىا؛ فمثبل يتـ إعطاء دكرات في تدريس العمكـ لمعمميف 

كفي المقابؿ تعطى دكرات أساليب تدريس  (أساليب كمحتكل  )بتدائية تسمى مف تخصص التربية اال
كذلؾ مف اجؿ إكساب المعمميف  (أساليب تربية عامة )لمعمميف متخصصيف في مادة العمكـ تسمى 

. الميارات األساسية التي يحتاجكنيا أثناء ممارستيـ لمعممية التعميمية

  .(2003)،كعبكد  (2004) كقد اتفقت ىذه النتيجة مع كؿ مف أبك عجمية

في متكسطات   (α =0,05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :الفرضية الرابعة 
مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك في محافظة 

. الخميؿ تعزل لمتغير سنكات الخبرة

= α)كىي اكبر مف مستكل الداللة  (0.093) تـ قبكؿ ىذه الفرضية بناءن عمى الدرجة الكمية لمفرضية 
، كلكف أظيرت النتائج كجكد فركؽ في مستكيات الفرضية تعزل لسنكات الخبرة كلكنيا لـ تؤثر (0,05

في  مجالي طرؽ   كجدت فركؽثعمى الدرجة الكمية التي قبمت الفرضية الصفرية بناءن عمييا حي
. مجاؿ األسئمة التقكيمية ك كأساليب التدريس

عمى أف ىذه الفركؽ كانت عمى الشكؿ التالي كجكد داللة  (LSD)فقد دلت نتائج االختبار البعدم  
لصالح متغير  ( سنكات10-5)كمجمكعة الخبرة  ( سنكات5اقؿ مف  )إحصائية بيف مجمكعة الخبرة 

اقؿ  ) ، ككذلؾ كجكد داللة إحصائية بيف مجمكعة الخبرة ( سنكات10-5)الخبرة 

 

 ( سنكات10أكثر مف )لصالح متغير الخبرة  ( سنكات10أكثر مف )كمجمكعة الخبرة  ( سنكات5مف 
باإلضافة إلى كجكد داللة إحصائية في مجاؿ األسئمة . كذلؾ في مجاؿ طرؽ كأساليب التدريس

لصالح متغير  ( سنكات10-5)كمجمكعة الخبرة  ( سنكات5اقؿ مف  )التقكيمية بيف مجمكعة الخبرة 
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 ( سنكات5اقؿ مف ) ، ككذلؾ كجكد داللة إحصائية بيف مجمكعة الخبرة ( سنكات10-5)الخبرة 
. ( سنكات10أكثر مف )لصالح متغير الخبرة  ( سنكات10أكثر مف )كمجمكعة الخبرة 

 كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمـ كالمعممة يزداد لدييـ النمك الميني كالدراية بمككنات مكاقؼ 
العممية التعميمة كمما زادت فترة الخبرة لدييـ، نتيجة لتمقييـ العديد مف الدكرات أثناء الخدمة كطكؿ فترة 
التعامؿ مع الطمبة التي تزيد مف معرفتيـ بقدرات كمكامف اإلبداع كالذكاء لدييـ بشكؿ عاـ ك تؤىميـ 

، كىذا أمر منطقي إذ انو كمما ـأيضا لمعرفة أىـ أساليب كطرؽ تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبتو
.   زادت الخبرة زادت دراية الفرد بما ىك مطمكب

، كاختمفت مع األستاذ كالعممة (2001)كخريشة  (2004) اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة أبك عجمية 
( . 1997) ك مقابمةGerjovch & Wright (1988)ك (1999)

في   (α =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الخامسة
متكسطات مدل استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسمكب التفكير اإلبداعي في تدريس العمـك 

.   العمميؿفي محافظة الخميؿ تعزل لمتغير المؤه

ممكف أف تعزل النتائج إلى أف الدكرات التدريبية التي تعطى لممعمميف لتطبيؽ المنياج الجديد يشارؾ 
فييا معممكف كمعممات مف حممة الدبمـك كالبكالكريكس عمى حد سكاء، باإلضافة إلى أف حممة الدبمـك 

 تيتـ تدريبيـ عمميان كنظريان أثناء الدراسة مدة فصميف كامميف، كفي المقابؿ فاف حصيمة المعمكما
، كما أف ىناؾ تكجو مف  النظرية التي يتمقاىا حممة البكالكريكس تككف أكثر، مقارنة بحممة الدبمـك

الكزارة بضركرة تبادؿ الزيارات الصفية بيف المعمميف مف نفس المدرسة كمعمميف مف مدارس مختمفة 
يتـ خبلليا تبادؿ الخبرات التعميمية بيف حممة الدبمـك كالبكالكريكس، ىذه  (إشراؼ األقراف )تسمى 

. العكامؿ مجتمعة يمكف أف تؤدم إلى تبلشي الفركؽ بيف المؤىؿ العممي

 

 

ك          (2001)كخربشة  (2004) كقد اتفقت نتيجة ىذه الفرضية مع كؿ مف دراسة أبك عجمية 
(. 1999)، كاختمفت مع األستاذ كالعممة ( 1997)مقابمة

: التوصيات
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: في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات اآلتية

ضركرة عقد دكرات تدريبية مطكرة لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية تنمية التفكير اإلبداعي لدل  -1
الطمبة أثناء تدريسيـ الصفي، كبناء مكاقؼ تعميمية مكجيو نحك تحفيز تفكير الطمبة مف خبلؿ 

. طرح أسئمة التقكيـ النيائي

 االستفادة مف أداة الدراسة لتطكير أداة شاممة تتضمف اإلجراءات التي يجب عمى معممي  -2
. كمعممات العمـك القياـ بيا لتنمية اإلبداع كتكزيعيا عمى المعمميف لبلستفادة منيا

دراكيـ لمتفكير اإلبداعي، كمدل كعييـ باألساليب  -3 إجراء دراسات تربكية تبحث في فيـ المعمميف كا 
. كاالستراتيجيات التدريسية التي تؤدم إلى تنمية التفكير اإلبداعي داخؿ غرفة الصؼ

إجراء دراسات مقارنة بيف المدارس الحككمية كمدارس الككالة لمكقكؼ عمى أكجو االختبلؼ  -4
. كالتشابو بالنسبة لمظاىر التفكير اإلبداعي

إجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة عمى مراحؿ دراسية أخرل كضمف متغيرات مختمفة، في  -5
 .مديريات التربية كالتعميـ المختمفة
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