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 شكر وتقديرال

 

إن خير ما أستيل بو حمد المولى _عز وجل_ فالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف 
لو وصحبو أجمعين، وانطالقا من آوعمى ،م تسميالأتم الخمق والمرسمين سيدنا محمد عميو أفصل الصالة و 

لذا ال يسعني في ىذا المقام  م: " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس".حديث المصطفى صل اهلل عميو وسم
في انجاز ىذا العمل المتواضع  اإال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أصحاب الفضل الذين أسيمو 

خراجو إلى حيز النور، وأخص بالذكر من سعدت بالتتممذ عمى يديو، لمن منحني من فكره الرشيد ورأيو  وا 
ا أعانني عمى انجاز الدراسة، والذي عممني أيضا كيف يكون اإلنسان موضوعيًا متواضعًا حثيثًا السديد م

 في الرائع األستاذ الدكتورفي بحثو، منطمقًا في تفكيره، وصفات أخرى ال زلت في طور تعمميا إلى مشر 
 عفيف زيدان.

، وشاركوني برأييم ونصحيم، كما أزجي شكري وتقديري العميق لمسادة المحكمين لما أعطوني من فكرىم
وال يفوتني أن أتقدم بفائق الحب واالحترام لمدراء المدارس والمعممين والمعممات الذين تعاونوا معي وسيموا 

، ي قام بالتدقيق االمالئي ليذا العملذواشكر ابي المعمم ال عمي تطبيق أدوات الدراسة داخل المدارس.
 .ممخص إلى المغة االنجميزيةوالدتي العزيزة التي قامت بترجمة الو 

واتقدم بجزيل الشكر لكمية العموم التربوية في جامعة القدس لما تقدمو من تسييالت لمطمبة والعمل عمى 
التي تكونت من الدكتورة  دم بجزيل الشكر الى لجنة المناقشةوكما اتق تشجيعيم عمى البحث العممي المميز،

 والدكتور معمر شتيوي . ،ايناس ناصر عميدة كمية العموم التربوية
 زوأخيرا، أتوجو بكل مشاعر الحب واالمتنان لكل من ساعدني وشجعني وشاركني ولو بالدعاء في انجا

 ىذا الجيد المتواضع.
 

 والحمد هلل رب العالمين
 الباحثة                                                                     

 شيماء مصطفى البدارين                                                                          



 

 

 

 ملخصال

 
مدى امتالك معممي التربية االسالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة

التفكير االبداعي في الخميل لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي وعالقتيا باتجاىاتيم نحو تبني أنماط 
تكون مجتمع الدراسة من جميع  في ضوء متغيرات الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة. و التدريس،
(، قد بمغ 2016 / 2017لمعام الدراسي ) التربية اإلسالمية في مديرية وسط الخميل  ومعممات معممي

( معمم، و 146( معمم ومعممة، منيم )325عددىم حسب إحصائيات مديرية التربية والتعميم في الخميل )
عينة طبقية عنقودية من معممي ومعممات التربية االسالمية لممرحمة تم اختيار  وبعد ذلك( معممة. 179)

( في مدينة 2017-2018( معممًة في الفصل الثاني من العام )45( معممًا و )39االساسية العميا منيم )
مدى امتالك معممي التربية االسالمية لممبادئ ما استبانة لقياس بناء أداتين لمدراسة ى الخميل، وتم

تبني أنماط ( فقرة، واستبانة تقيس اتجاىات المعممين نحو 31الديمقراطية في التدريس الصفي مكونة من )
، وبعد التأكد من صدق اداتي الدراسة وثباتيما تم ( فقرة35مكونة من )التفكير االبداعي في التدريس 

 .دراسةتطبيق ال
 امتالك معممي التربية االسالمية لممبادئ الديمقراطية في التدريس   مدىبينت الدراسة النتائج التالية: إن 

 د
 وجود فروق ذات داللة إحصائية وعدم (، 4.20الصفي جاء بدرجة كبيرة حيث بمغ المتوسط الحسابي )

ي التربية االسالمية لممبادئ امتالك معمم في متوسطات درجة  ≥ α) (0.05 عند مستوى الداللة 
 الديمقراطية في التدريس الصفي تعزى لمجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة.

 بدرجة كبيرة جاء  تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس واظيرت الدراسة ان اتجاىات المعممين نحو
 (0.05 ة عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائي(، وعدم 3.83حيث بمغ المتوسط الحسابي )

(α ≤  تعزى لمجنس طالبيم  التفكير االبداعي لدى بني أنماطن نحو تيالمعمم اتجاىاتفي متوسطات
وكانت العالقة بين درجة امتالك معممي التربية االسالمية لممبادئ  والمؤىل العممي وسنوات الخبرة، 

وأوصت الباحثة بضرورة عقد بداعي عالقة قوية جدا.الديمقراطية واتجاىاتيم نحو تبني انماط التفكير اإل



 

 

 دورات تدريبية لزيادة ميارة المعممين في تنمية التفكير االبداعي لدى طالبيم وخاصة في مجال التقويم.
 واعطاء المعممين دورات تزيد من قدرة المعمم عمى تطبيق المبادئ الديمقراطية داخل الصف الدراسي.
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Abstract:  

 

The aim of this study was to investigate The extent to which the teachers of 

Islamic education in Hebron have the principles of democracy and its 

relationship to their attitudes toward adopting Creative Thinking style in 

teaching. The researcher studied also the effect of gender, educational 

qualification and the experience to achieve this goal. A sample of (84) male 

and female was clustery chosen including (39) male and (45) female, 

during the second semester for the year (2017-2018) in Hebron. 

 

To achieve the aims of the study,  two instruments have been constructed. 

First, a questionnaire to see how much democratic principles those  

teachers possess, which consists of (31) items .Another questionnaire that 

measures attitudes toward adopting Creative Thinking style in teaching 

among teachers of Islamic education in Hebron, which consists of (35) 

item. Validity and reliability of both instruments were checked and the two 

instruments have been implemented  as package.  

The result of this study showed that the average of democratic principles  

 و



 

 

among the lower basic school teachers was (4.20). There were no 

significant differences due to gender, educational qualification or 

experience.  

The study showed that the average of developing creative thinking among 

students by the teachers of Islamic Education  was about  (3.83). Also, 

there were no significant differences according to gender, educational 

qualification, or experience.  

Therefore, the researcher recommended doing practical lectures to increase 

the skills of those teachers to develop the  creative thinking of their 

students, especially in the field of evaluation .Besides, giving lectures of 

how to increase the teacher`s ability to apply democracy principles in their 

classes. 
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 األولالفصل 
 

 خلفية الذراسة وأهميتها

 

 ; مقدمة 1 . 1
سائر   سبحانو كتعالى كميزه عمى غيره مف اهلل سمة يتسـ بيا اإلنساف الذم كرموالتفكير أرقى 
كلقد حث اهلل سبحانو كتعالى البشر عمى التفكير في الكثير مف اآليات القرآنية  ، الكائنات الحية

ىذه األدياف الذم ككـر العقؿ كالعمـ كالعمماء كأف األدياف السماكية حثت عمى التفكير كاإلسبلـ أحد 
عد التفكير فريضة إسبلمية كفريضة التفكير في القرآف تشمؿ العقؿ اإلنساني بكامؿ ما احتكاه مف 

 الكظائؼ بخصائصيا جميعا
ف التقدـ الحضارم الذم نممسو في مختمؼ جكانب حياتنا المعاصرة إنما يعكد إلى تطكر كنتاج إ

 (1990 ،تفكير أجياؿ متعاقبة مف الجنس البشرم )داؤد
كقد استخدـ الباحثكف أكصافا عديدة لمتمييز ، يتطكر التفكير عند األفراد بتأثير عكامؿ البيئة كالكراثة

الشكاىد عمى مدل  د أكصاؼ التفكير كتسمياتو احد بيف نكع كآخر مف أنكاع التفكير كربما كاف تعد
اىتماـ الباحثيف بدراسة التفكير كفؾ رمكزه منذ بدأت المحاكالت الجادة لقياس الذكاء بعد منتصؼ 

 القرف التاسع عشر .
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كمما الشؾ فيو فاف لمبيئة أثرا كبيرا عمى أفراد المجتمع فيي تممي عمييـ أنماطا سمككية معينة كلذا 
عض الثقافات تؤدم إلى أساليب تفكير معينة دكف ( اف بSternberg 1`997يرل ستيرتبيرغ )

غيرىا كىذا ما أكدتو نتائج الدراسات التي قارنت بيف أساليب التفكير في أقطار مختمفة إذا أكدت 
في أسمكب التفكير   تفكؽ الطمبة الصينييف  (Haung and Sisco 1994دراسة ىكنج كسيسكك) 

 إلى كجكد فركؽ في أساليب 1995حبيب عاـ  العممي عمى طمبة األمريكييف كما أكدت دراسة
ارتفع مستكل التفكير التحميمي كالكاقعي لدل الطبلب المصرييف  التفكير ترجع الختبلؼ البيئة إذ

 .بينما ارتفع مستكل التفكير العممي لدل الطمبة الميبييف
 

، مياراتو في عقكؿ أبنائوفقد أرسى اسسو ديننا الحنيؼ كرسخ ، إف االىتماـ بالتفكير ليس أمرا حديثا
فقد دعانا القراف إلى التفكر كالتأمؿ كالتدبر كحثنا عميو في كثير مف اآليات القرآنية كمف ىذه 

  (.50 آية، األنعاـ)سكرة }ُقْؿ َىْؿ َيْسَتِكم اأْلَْعَمى َكاْلَبِصيُر َأَفبَل َتَتَفكَُّركَف { : اآليات قكلو تعالى
ككاف لممنيج االسبلمي دكر ، بالتفكير منذ بزكغ شمس الدعكة االسبلميةكقد سبؽ االىتماـ كالعناية 

عماؿ العقؿ فيك احد الطرؽ الدالة عمى كجكد الخالؽ كعظمتو ، ميـ في حث االنساف عمى التفكر كا 
كيعد التفكير مصدرا لتزكيد االفراد بمجمكعة كبرزت الدعكة إليو في العديد مف آيات القراف الكريـ. 

يجيات يستطيعكف خبلليا التفاعؿ كالتعامؿ مع البيئة التي ينتمكف إلييا بشكؿ أفضؿ مف االسترات
  .(2003، )عبداليادم كاخركف

مف المشاركة الفاعمة في  الفرد ىداؼ التربية الحديثة بناء شخصية متكازنة متكاممة تمكفأىـ أكمف 
يج، جميع مجاالت الحياة ف كالعمؿ عمى مكاجية جميع مشكبلت الحياة كا  اد بدائؿ مناسبة ليا. كا 

 اسكاء كاف تفكير ، تطكر أم امة مف األمـ مرتبط بشكؿ مباشر بتنمية ميارات التفكير عند أفرادىا
إلنيـ طاقات االمة كاذا استثمرتيـ ، . كاألمة المبدعة تيتـ بأفرادىا المبدعيفاإبداعي ااك تفكير  اناقد

كيتـ االىتماـ بالمبدعيف عف طريؽ الكشؼ المبكر ، بمثابة الكنز ليذه األمة فنك ك كسيبشكؿ صائب 
 كذلؾ عف طريؽ المعمميفعندىـ كالعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ، إلبداعاتيـ أكال
كالعمؿ عمى اثرائيـ ، في التفكير المتعبير عف آرائيـ كطرح أسئمة تفتح ليـ افاق ليـ بتكفير الحرية

اصبح االبداع اليكـ مف اىـ االىداؼ التربكية التي ك عاتيـ. كتكفير الفرص الكافية إلظيار ابدا
كنظرا لمتطكر التكنكلكجي فقد بات ميما . 1987، تسعى المجتمعات لتحقيقييا عند افرادىا )زيتكف
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كىذا يتطمب كجكد معمـ كفؤ قادر عمى قيادة الركب العممي كالكصكؿ بو إلى ، مكاكبة ىذا التطكر
 (. 2005، الزاكية في العممية التربكية التعميمية )البعدانيفالمعمـ حجر ، القمة

( أف المعمـ ىك العامؿ الحاسـ في مدل فاعمية التدريس عمى الرغـ مف كؿ 2007كاشار العاجز ) 
المستحدثات الجديدة التي زخر بيا الفكر التربكم كما تقدمو التكنكلكجيا المعاصرة مف مبتكرات 

فالمعمـ ىك الذم ينظـ الخبرات كيديرىا كينفذىا في اتجاه االىداؼ. كالمعمـ ، تستيدؼ تيسير التعميـ
المبدع ىك الذم يؤمف بأف العبء االكبر في التعميـ االبداعي يقع عمى عاتقو فيحسف استخداـ 

 (. 2008، كطريقة التدريس التي يستخدميا )الحجيمي، المقرر الذم يقـك بتدريسو
فالمعمـ المبدع في عممية التعميـ ، ف استخداـ االبداع في التدريسطبلب مبدعيف ال بد م كإلنتاج

يعزز طبلبو خاصة اذا كانت اجاباتيـ ك ، يطرح مسائؿ تحتمؿ الشؾ، نيايةاليطرح اسئمة مفتكحة 
 يقكـ بطرح اسئمة بطرؽ مختمفة.ك ، يفتح افاقا كاسعة لمتفكيرك ، غير مألكفة

بل بد اف يشعر الطالب بالحرية كاالماف حتى يقكؿ ما ف، كاالبداع مف اىـ اركانو الحرية النفسية
اك عدـ قبكؿ الف التفكير االبداعي ىك تفكير تباعدم ، يجكؿ بخاطره دكف اف يتمقى ام استيزاء

كيحتاج ممف يحمؿ الفكر االبداعي الثقة القكية بالنفس لمكاجية ، كغير مقبكؿ في بداية االمر
فسكؼ يتشجع لنشر افكاره كالعمؿ عمى ، كيتقبؿ أفكاره فإذا كجد معمما يتقبمو، مجتمع بأكممو

 تطبيقيا. 
 المتقدمة الدكؿ عمى تقتصر كال، كحدينثا قديما مستمرة جيكد ىي بدعيفالم رعاية جيكد أف كالحقيقة
نما بعينيا جية مسؤكلية ليست أنيا كما، كحدىا  أفراد جميع بيف كمكزعة مشتركة مسؤكلية ىي كا 

 مادة مسؤكلية مف ليس -جميعا نرجكه تربكم كيدؼ– قدراتيـ كتنمية المكىكبيف رعاية إف. المجتمع
 المكاد جميع بيف كمكزعة مشتركة مسؤكلية كلكنو، غيرىا دكف مكاد مجمكعة حتى أك، معينة دراسية
 أكلى مع يبدأ أف يجب كلكنو، معيف دراسي لمستكل ىدفا ليس التربكم اليدؼ ىذا أف كما، الدراسية
  .(2003، حمداف) ككجدانو فكره في خطا كمسارنا ليككف، الفرد حياة طكاؿ كيظؿ، العمر سنكات

لكي يتـ الكصكؿ إلى االبداع في التدريس مما ، "كلذلؾ فإف العبء األكبر يقع عمى المعمـ المبدع
 .(2008، يساعد عمى نمك الميارات اإلبداعية لدل تبلميذه" )احمد

كالمعمـ ىك المسؤكؿ األكؿ ، الحرية في التفكير كعدـ التقيد كالتقميدكيحتاج التفكير اإلبداعي إلى 
تنمية الشاممة كلم، عف جعؿ غرفة الصؼ مناخا صالحا كايجابيا الزدىار ابتكار المتعمميف كابداعيـ
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كذلؾ لف يتحقؽ اال باإلدارة الصفية الفاعمة كىي ، لشخصياتيـ بما يحقؽ اىداؼ العممية التعميمية
 .( 2007، امؿ الحاسمة في نجاح المعمـ اك فشمو في مينتو )الرزقيمف اىـ العك 

فالمناخ الصفي الديمقراطي يؤثر بشكؿ ، كتمعب االدارة الصفية دكرا ميما في عممية التعمـ كالتعميـ 
كىذا بعكس المناخ التسمطي ، كيشجعيـ عمى اظيار ابداعاتيـ كمكاىبيـ، ايجابي عمى المتعمميف

كمعمـ التربية االسبلمية ىك الذم يؤدم إلى اثار سمبية اتجاه المتعمميف تحد مف اظيار مكاىبيـ. 
"عممية تفاعؿ بيف الفرد كالبيئة االجتماعية : مف يدرس مادة التربية االسبلمية. كالتربية االسبلمية

بناء الشخصية االنسانية المسممة المتكاممة  بيدؼ، المحيطة بو مستضيئة بنكر الشريعة االسبلمية
 ( 2003 ، كعيد، في جكانبيا كميا كبطريقة متكازنة" )الخكالدة

، كاىـ اىداؼ التربية االسبلمية ىي عممية تعميـ الناس عبادة اهلل عز كجؿ ىذا اسمى كاىـ ىدؼ
 : فيي كاما االىداؼ االخرل

 كتعامؿ، بجميع جكانب االنساف مف جسـ كعقؿ كركحاىتـ االسبلـ فقد : بناء شخصية انسانية سكية
 باألكؿامرتو : بالجسـ مف ناحية البقاء مع ىذه المككنات بطريقة متكازنة. فمف ناحية اىتمامو

كالشرب كالنظافة كاالىتماـ بالجسد كالصحة كعدـ اىبلؾ نفسو كغيره.... اما مف ناحية االىتماـ 
كامرنا بالتعمـ كالحكمة ضالة ، بالعقؿ امرنا اهلل بالتفكر كاكساب العقؿ الميارات كالمعارؼ كالخبرات

ىتماـ بالركح عف كأنزؿ العمماء منزلة عظيمة.... كاما مف ناحية اال، المؤمف اينما كجدىا اخذىا
كاىـ ىدؼ مف اىداؼ التربية ، طريؽ العبادات مف صبلة كصياـ كزكاة كصدقة كقراءة قراف

بحيث كانت االخبلؽ تعترييا االحكاـ الخمسة ، مية ىك زرع االخبلؽ بيف المجتمع االسبلميبلاالس
ثت التمـ مكاـر "انما بع: كقد جاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ، مف فرض مندكب مباح مكركه حراـ

 .االخبلؽ"
، كمادة التربية االسبلمية ىي مادة الزامية مف الصؼ األكؿ االبتدائي إلى الصؼ الثاني عشر

كتككف كؿ ، االخبلؽ، الفقو، السيرة النبكية، القراف الكريـ، العقيدة: كيقسـ الكتاب إلى عدة كحدات
عمى المرحمة ىذا البحث لمطمبة. كبما اف  كحدة مككنة مف عدة دركس تتناسب مع المستكل النمائي

 : ىي الخطكط العريضة ليذه المرحمة كلقد تضمنت، االساسية العميا
بحيث تتناسب كمتطمبات ، التركيز عمى النكاحي العممية كالتطبيقية لمادة التربية االسبلمية .1

 كحاجات الطمبة في كؿ مرحمة مف مراحؿ نمكىـ
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اثارة حب التعمـ الذاتي كالتفاعؿ  -حكليا مكضكع المنياجاف يقكـ عمى اسس ثابتة يدكر  .2
العقمي لدل الطمبة مف خبلؿ مشاركتيـ في انشطة تثير فييـ حب التفكير كاالبداع بما 

 يتناسب مع قدراتيـ العقمية كنمكىـ الفكرم
 آياتوتناكؿ القراف الكريـ مع التركيز عمى احكاـ التجكيد ليحسف الطبلب تبلكتو كتدبر  .3
 كيز في تكضيح مكانة القدس خاصة كفمسطيف عامة في الرسالة االسبلمية"التر  .4

إلف معمـ التربية : كلمعمـ التربية االسبلمية تأثير مباشر كميـ جدا لممتعمميف سكاء تربكيا اك تعميميا
كمعمـ التربية ، حيث انيا مبلزمة لكؿ انساف، االسبلمية اكتسب اىميتو مف اىمية مادتو

 االسبلمية يمثؿ القدكة الحسنة... 
عمى مكاجية التحديات التي تكاجو  اكقادر  ؤاكبما اف العالـ اليكـ يتطمب معمما لمتربية االسبلمية كف

غير منفعؿ يتضح  اال بد اف يتصؼ المعمـ بالدىاء كالحنكة كاف يككف ىادئلذا ، االسبلـ كالمسمميف
كثقة بطمبتو كيعامميـ معاممة انسانية  ايظير اىتمامك ، طمبةالمعمكمات لم عميو شعكر الثقة عند تقديـ

عمى ربطيا في كقادرا تطكرات العمـ كالعمؿ  آلخراف يككف مثقفا متابعا ، حتراـقائمة عمى اال
اف يككف دارسا لنفسية الطبلب الذيف يدرسيـ حتى يعامميـ عمى قدر عقكليـ كاستعدادىـ ك ، المنياج
يككف كاعيا بالمؤثرات كاالتجاىات العالمية كما تتركو في نفكس الطمبة مف اثر عمى كاف ، النفسي

كمعمـ التربية االسبلمية لو عدة كظائؼ فيك معمـ  . (2010، معتقداتيـ كاساليب تفكيرىـ )العمرم
معمـ التربية ف، كمبدع كمحفز عمى االبداع، كمرب كمرشد كمجدد كقدكة كناصح اميف كصديؽ حميـ

كمادة التربية اإلسبلمية تحتاج لطبلب . االسبلمية يستطيع بناء مجتمع اذا اراد التغيير الحقيقي
كالعمؿ عمى تشجيع ، كربط العقيدة بالكاقع، كالفقو، مفكريف كمبدعيف كخاصة في قضايا التفسير

طية في ف عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي عند طبلبيـ كذلؾ بتكفير جك مف الديمقرايالمعمم
 الصؼ الدراسي. 

كتتماشى مع التطكر ، لتكاكب التطكرات كالتغييرات التي تحدث في كؿ يكـجاءت ىذه الدراسة 
 جيؿ مف الطمبة المبدعيف القادريف عمى مكاجية التطكرات كالتغيرات  بناءالعممي السريع فبل بد مف 

فبل ، كالتقدـ التقني كالتكنكلكجيكالتغييرات الجذرية ، في عصر االنفجار المعرفي كعصر العكلمة
 . كذلؾ عف طريؽ تحسيف مخرجات التعميـ بقاء في ىذه الحياة اال لمقكم المبدع
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 مشكمة الدراسة 1 . 2
في انتاج جيؿ  توكنظرا ألىمي، اف االتجاه العالمي اليكـ يقكـ عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

 اكيفتح افاق، كاىميتو في ترسيخ مبدأ التعمـ الذاتي، مخترع كمبتكر كقادر عمى حؿ المشكبلت
طرح أسئمة مثيرة  مثؿميارات ال ىذه تدريب المتعمميف عمىخبلؿ مف  ، لمتفكير لدل الطبلب

داخؿ  المبدعيفكفتح مكاضيع لمنقاش ليس ليا أجكبة محددة. تقتضي عممية ادارة الطمبة ، لمتفكير
يستطيع مف خبلليا التعرؼ عمى إمكانيات ، الميارة الصؼ أف يككف المعمـ عمى مستكل عاٍؿ مف

يستطيعكف فيو استخداـ ىذه الميارات كالقدرات في  أفضؿ الطمبة كقدراتيـ لمسير بيـ نحك مستقبؿ
عممية بناء الحضارة كقيادة دفة مستقبؿ الشعكب. كال يمكف أف يتـ التعمـ الحقيقي الفعاؿ في صؼ 

أك تنتشر بيف تبلميذه حالة مف ، عميو أجكاء القمؽ كالتكتر أك تسيطر، تسكده الفكضى كاالضطراب
 االسترخاء كالفتكر كعدـ االكتراث بما يجرم. 

يبلحظ انيا ما زالت تركز عمى ، كبنظرة لكاقع الممارسات الميدانية لتدريس التربية االسبلمية
يا كاالستفادة المعمكمات كغاية لمتدريس. كليس ىدؼ التدريس تكظيؼ ىذه المعمكمات كاستخدام

كيقكـ المعممكف ، منيا. كمادة التربية اإلسبلمية في الغالب يصفيا المتعممكف بأنيا ال تحتاج لمتفكير
ف التربية اإلسبلمية ىي منياج حياة تعمؿ عمى فإكىذا عكس الحقيقة ، بشرح المنياج بشكؿ حرفي

كال بد مف ، أينما كجدىا اخذىاكالحكمة ضالة المؤمف ، ياتكاكب كؿ التطكرات كالتغييرات فيأف 
رجع يتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطبلب في جميع المكاد كخاصة التربية اإلسبلمية حتى 

كيشار الى معممي التربية االسبلمية في مجتمعاتنا بصفات لبلمة اإلسبلمية عزىا كمجدىا القديـ. 
بذلؾ يدافعكف عف اعتقاداتيـ  أنيـ ا منيـالتشدد كعدـ قبكؿ الرأم اإلخر كجديتيـ في النقاش ظن

فعمى العكس مف ذلؾ  فإف ، دكف اف يككف ليـ ىدؼ  استراتيجي مف اىداؼ التربية االسبلمية
التشدد كالتعصب  ساىـ عمى مر السنكات  في خمؽ ردة فعؿ أدت الى تراجع المفاىيـ  كاالتجاىات 

ربية االسبلمية في تغيير المجتمعات كتطكيره كالىمية معممي الت، االيجابية  نحك الديف االسبلمي
كحمايتو مف االنييار جاء اىتماـ الباحثة بمعممي التربية االسبلمية  لمتحقؽ مف صدؽ ىذه 
االتيامات كمف ثـ اظيار الكجو االخر لمحكار كالديمقراطية كالنقاش الحر عند معممي التربية 

 االسبلمية في ايجاد جيؿ مفكر كمبتكر.
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مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة  األساسية العميا الدراسة لمعرفة  ت ىذهجاءكلذلؾ 
أنماط  تبني في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك

 . التفكير االبداعي في التدريس
 

 اسئمة الدراسة 1 . 3
 : التاليةسعت الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة 

العميا في مدينة الخميؿ األساسية مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة ما  ; السؤال األول
 ؟لمبادئ الديمقراطية في التدريس

 ما اتجاىات معممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ نحك; السؤال الثاني
 ؟  في التدريسأنماط التفكير االبداعي  تبني
العميا في مدينة  األساسية مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمةىؿ يختمؼ ; السؤال الثالث

سنكات ، المؤىؿ العممي، ختبلؼ )الجنسابالخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
 الخبرة(؟     

اتجاىات معممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة  ختمؼتىؿ ; السؤال الرابع
المؤىؿ ، )الجنس باختبلؼ أنماط التفكير االبداعي في التدريس تبني الخميؿ نحك

 سنكات الخبرة(؟   ، العممي
العميا في  االساسية امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة ما العبلقة بيف ; السؤال الخامس

أنماط التفكير  تبني اتجاىاتيـ نحكك  مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس
 ؟ االبداعي في التدريس

 

 الدراسة فرضيات 1 . 4
 : تحكيؿ أسئمة الدراسة الثالث كالرابع كالخامس إلى الفرضيات الصفرية اآلتيةتـ 
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في  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ; ول الفرضية ال 
امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ  متكسطات 

 تعزل لمتغير الجنس. لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
في  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ; ثانيةالفرضية ال

امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ  متكسطات 
 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي. لممبادئ الديمقراطية في التدريس 

في  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ; ثالثةالفرضية ال
امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ  متكسطات 

 تعزل لمتغير سنكات الخبرة. لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
في  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ; رابعةالفرضية ال

األساسية العميا في مدينة اتجاىات معممي التربية االسبلمية لممرحمة متكسطات 
 تعزل لمتغير الجنس.  أنماط التفكير االبداعي في التدريس تبني الخميؿ نحك

في  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ; خامسةالفرضية ال
اتجاىات معممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة متكسطات 

تعزل لمتغير المؤىؿ  أنماط التفكير االبداعي في التدريس تبني نحكالخميؿ 
 العممي. 

في  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ; سادسةالفرضية ال
اتجاىات معممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة متكسطات 
تعزل لمتغير سنكات  االبداعي في التدريسأنماط التفكير  تبني الخميؿ نحك

 الخبرة.
مدل امتبلؾ بيف  α) (0.05عند مستكل الداللة  اإحصائيال تكجد عبلقة دالة ; سابعةالفرضية ال

العميا في مدينة الخميؿ  األساسية معممي كمعممات التربية االسبلمية لممرحمة
أنماط التفكير االبداعي  تبني نحك يـاتجاىاتك  لممبادئ الديمقراطية في التدريس

 في التدريس.
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 أىداف الدراسة 1 . 5
 : الدراسة إلى تىدف
العميا في مدينة الخميؿ األساسية معرفة درجة امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة  . 1

 لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
العميا في مدينة الخميؿ نحك تبني  األساسية معرفة اتجاىات معممي التربية االسبلمية لممرحمة . 2

 أنماط التفكير االبداعي في التدريس. 
رتباطية بيف درجة امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة االعبلقة ال فحص -3

تجاىات معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا االخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس ك 
 في التدريس.خميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في مدينة ال

 

 أىمية الدراسة 1 . 6
 : نوتتضح اىمية ىذا البحث في أ

 يكاكب ىذا البحث تكجو كزارة التربية كالتعميـ في فمسطيف نحك تطكير التعميـ تطكيرا شامبل -1
 ؿمع ىدؼ الكزارة في تحسيف مخرجات التعميـ كتدريس انكاع التفكير مف خبل كيتبلئـ

 . المناىج كمف ضمنيا التفكير االبداعي
يساعد ىذا البحث في تكفير نتائج تساعد القائميف عمى التعميـ  كالمناىج في تطكير قد  -2

كتطكير ، محتكاىاتكجيات النظاـ التعميمي في مناىج التربية االسبلمية كخطكطيا العريضة ك 
طرؽ التدريس  كالنماذج التعميمية التي تساعد معمـ التربية االسبلمية عمى استخداـ االسمكب 
كالمنحى الديمقراطي في الحكار كالنقاش كتقبؿ الرأم اآلخر مف اجؿ اكتشاؼ الطاقات 

 . كالقدرات لدل الطمبة التي تمكنيـ مف التميز كاالبداع
في تصميـ مناىج التربية اإلسبلمية ، مصممي المناىج الفمسطينية كغيرىاقد يفيد ىذا البحث  -3

 بشكؿ ينمي ميارات التفكير اإلبداعي
تشجع ىذه الدراسة مسؤكلي الكزارة في التعميـ عمى تطكير كتحسيف برامج تدريب كتأىيؿ  -4

 المعمميف
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 قد يفتح ىذا البحث أفاقا اماـ باحثيف جدد لمبحث في مكاضيع اخرل -5
 

 حدود الدراسة 1 . 7
 . 2017 / 2016مف العاـ الدراسي  الفصؿ الثانيفي أجريت ىذه الدراسة : المحدد الزماني
  رية كسط الخميؿ.مدي: المحدد المكاني
 في مديرية كسط الخميؿ.  يامعممك التربية االسبلمية كمعممات: المحدد البشرم

 تقتصر ىذه الدراسة عمى المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا. : المحدد المفاىيمي
كعمى مجتمع ، اقتصرت الدراسة عمى األدكات المستخدمة فييا كىي االستبانة: المحدد االجرائي

 الدراسة كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة فييا. 
 

  مصطمحات الدراسة 1 . 8
معينة تعبر عف إتباعو  اتبممارسة سمككي كيقكـ، المعمـ ىك النمط الذم يتبعو; المبادئ الديمقراطية

إذ ال يكفي القكؿ أف ىذا المعمـ ديمقراطي بؿ ، ليذا النمط في ادارتو كفي تعاممو مع طبلبو
كتككف الممارسة ، ال بد مف الحكـ عمى ديمقراطيتو مف خبلؿ الممارسة العممية ليذا النمط

يتماشى مع أف  العممية انو يسمح بالحكار كيعزز النقاش كيتقبؿ االمك المستحدثة كيحاكؿ 
كتعرفو الباحثة اجرائيا بأنو ( 2007، )العاجز االمكر المستحدثة بدكف مخالفة الشرع.

بحيث يككف مناخا مريحا ، االسمكب المتبع مف قبؿ معمـ التربية االسبلمية في ضبط الصؼ
كتسكد العبلقات االنسانية ، نفسيا لمطبلب يستطيعكف التعبير عف رأييـ كالمطالبة بحقكقيـ

في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ  الحسنة بيف المعمـ كالطالب كيقاس اجرائيا
 عمى استبانة مبادئ الديمقراطية التي اعدت خصيصا ليذه الدراسة. 

ىك كؿ مف يقـك بتدريس مادة التربية االسبلمية التي تقدـ لطمبة ; التربية السالمية ومعمم
مناىج التربية االسبلمية لمصفكؼ مف مف خبلؿ المرحمة االساسية العميا في فمسطيف 

 .الخامس إلى العاشر
"نشاط عقمي : انوب( 2005جراكف ) عرفوي: (Creative Thinking) أنماط التفكير اإلبداعي
رغبة قكية في البحث عف حمكؿ اك التكصؿ إلى نكاتج اصيمو لـ تكف  تكجيومركب كىادؼ 
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ينطكم عمى عناصر معرفية  ألنوكيتميز التفكير اإلبداعي بالشمكلية كالتعقيد ، معركفة سابقا
في ىذه الدراسة بالدرجة  . كيقاس اجرائياكانفعالية كاخبلقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة"

 .عمى استبانة أنماط التفكير اإلبداعي التي اعدت خصيصا  التي يحصؿ عمييا المعمـ
 (162: 2001، نزعة الشخص اك ميمو نحك عناصر الككف التي تحيط بو)ممحـ; التجاه
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 ; الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 اإلطار النظري  3.2
 الدراسات السابقة 3.3
 الدراسات السابقةالتعقيب عم   4.3
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 ; الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة 
االطار النظرم المتعمؽ بالرسالة كيشمؿ المبادئ الديمقراطية في  تناكؿ ىذا الفصؿ
كفي ىذا الفصؿ ، كيشمؿ ايضا التفكير االبداعي في التدريس، التدريس الصفي

كالتفكير االبداعي ، المتعمقة بالمبادئ الديمقراطية في التدريس الصفيالدراسات السابقة 
 في التدريس.

 

 الطار النظري 1.2

 ; المبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي 2.2.3
قبؿ البدء بتعريؼ المبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي ال بد مف مقدمة بسيطة عف إدارة 
الصؼ؛ ألف إدارة الصؼ تعتبر مف أىـ مرتكزات التدريس الجيد كىي األساس فيما يتحقؽ مف 

مجمكعة : كيقصد باإلدارة الصفية. فائدة كنتيجة اكىي التي تجعؿ التعميـ كالتعمـ ذنتائج كاىداؼ 
ف األنماط السمككية التي يستخدميا المعمـ لكي يكفر بيئة تعميمية مناسبة كيحافظ عمى استمرارىا م

كعرفيا قطامي كقطامي ، (2008، بما يمكنو مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة )العامرم
"االجراءات التنظيمية التي تيدؼ إلى ايجاد تنظيـ فعاؿ لمعناصر : ( بأنيا21ص، 2005)

 فاعمة معا داخؿ غرفة الصؼ مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ تعميمية مرغكبة".المت
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دارة الصؼ ال تعني اليدكء التاـ في الصؼ فيذا اعتقاد خاطئ قد يككف اليدكء مطمكبا في ، كا 
إخراج صكت كبعض الحركة مف  ال بد لمطبلب ، كلكف ليس في جميع األكقات، بعض الكقت
 داخؿ الصؼ.

دارة الصؼ اإلبداعية ىي كيتـ ، التي يتـ فييا التركيز عمى التفاعؿ بيف الطمبة كالبيئة الصفية كا 
فالمناخ الصفي الجيد ىك المناخ الذم يعبر الطبلب عف رأييـ ، معاممة اتجاىات كمشاعر الطمبة

كيككف النقاش الصفي باحتراـ كتقبؿ اراء بعضيـ البعض. فإذا أراد المعمـ اف ينتج كينمي ، بحرية
كإلحداث التفاعؿ ال بد ، طبلبو ال بد مف تكفر الحرية لمطبلب لمتعبير عف آرائيـشخصيات كقدرات 

مف تكافر البيئة المناسبة كالمشجعة عمى التفاعؿ؛ ألف ليا تأثيرا كبيرا عمى نكاتج التعمـ سكاء كاف 
 (.1999، منيا معرفيا أك كجدانيا أك حركيا )الزيكد كاخركف

 

 ; نماط اإلدارة الصفيةأ

ىك نكع السمكؾ اإلدارم الذم يقكـ بو الفرد حينما يكجو نشاط جماعي نحك ىدؼ مشترؾ : النمط
دارة الصؼ بالنسبة لممعمـ تعني نمط السمكؾ األدارم الصفي الذم 1998، )النكيصر ػ(. كا 

 (.2000، يستخدمو في ممارسة السمطة الممنكحة لو كىك مختمؼ مف معمـ آلخر )الغامدم
النمط : ثبلثة انماط: ف االنماط التي يسمكيا المعممكف مع طبلبيـ الىكقسـ الباحثكف التربكيك 

 كالنمط الديمقراطي.، كالنمط التسمطي، الفكضكم
 

 ; األسموب الفوضوي )الترسمي(; أول
، كيمارسكف األنشطة دكف قيكد تذكر، في ىذا النمط المعمـ يترؾ الطمبة يعممكف بحرية داخؿ الصؼ

فيك ، النمط غير قادر عمى التحكـ في ضبط صفو كتحقيؽ االنضباط فيوفالمعمـ مف خبلؿ ىذا 
كدكف متابعة لمتبلميذ ، كيترؾ األمكر تسير كيفما اتفؽ دكف كجكد خطة كاضحة، يعمؿ بعشكائية

، كمعرفة الميارات التي اكتسبكىا. فالصؼ يتسـ بالفكضى، كمبلحظة تطكرىـ كنمكىـ كتعمميـ
فالتبلميذ يفعمكف ما ، تصكران منو بأنو ديمقراطي في أسمكبو، قة لمتبلميذعمـ الحرية المطمتبإعطاء الم

 يحمك ليـ دكف تكجيو كدكف اكتراث لكجكد المعمـ. 
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يتصؼ المعمـ مف خبلؿ ىذا األسمكب بضعؼ الشخصية كاإلىماؿ كعدـ القدرة عمى تكجيو  
كتعمميـ كالتصرؼ كما يحمك كفيو يمنح المعمـ حرية متناىية لممتعمميف في تكجيو شؤكنيـ ، الطمبة

كال يقدـ المعمـ تغذية راجعة حكؿ ، ليـ دكف تدخؿ مف المعمـ. كىنا يشعر الطبلب بالحيرة كالضياع
نتائج اعماؿ الطمبة فيزداد التردد عندىـ كتضعؼ قدرتيـ عمى تحمؿ المسؤكلية. كيعمؿ ىذا النمط 

كعدـ تحمؿ ، كعدـ قدرة الطبلب بإتخاذ القرارات، عمى تقميؿ اإلنتاج التعميمي لمطالب كىدر الكقت
 `)2003، )الصيرفيالمسؤكلية.

 
 ; األسموب التسمطي )الوتوقراطي(; ثانياً 

تنفيذ األكامر ة في الصؼ كيجب عمى جميع الطبلب في ىذا األسمكب يمارس المعمـ الديكتاتكري
، في صناعة القرارات التربكية كيتميز المعمـ ىنا بالمزاجية كعدـ النضج، كعدـ المعارضة نيائيا

رىاب كاستغبلؿ لممركز  كالبيئة التي يتـ فييا التفاعؿ بيف المعمـ كتبلميذه تككف بيئة قسر كا 
كدكر المعمـ يتمثؿ في تنفيذ النظاـ ، الكظيفي. كيميؿ المعمـ إلى عممية ضبط السمكؾ الطبلبي

لبطش كالمجكء إلى التيديد كالعقاب. كالحفاظ عميو. يتصؼ ىذا النمط اإلدارم بالقسكة كالشدة كا
طالبان منيـ ، كيمارس المعمـ في ىذا النمط سمطة إمبلئية مباشرة مف خبلؿ تكجيو الطبلب كتعميميـ

كىنا يميؿ المعمـ إلى الحـز كالشدة في التعامؿ مع ، السير كفؽ أىكائو كرغباتو دكف معارضة تذكر
، ية كالشخصية بتعمـ الطبلب كمعاممتيـ. )الخميميالطمبة كعدـ الكعي في تطبيؽ القرارات التربك 

2005.) 
كالمعمـ ىك الذم يقرر متى ينقد كمتى يثيب كمتى يعاقب كال يمنح اال القميؿ مف الثناء العتقاده بأف 

كيقاكـ أم محاكلة ، يحرص عمى المحافظة عمى الكضع التعميمي كما ىكك ذلؾ يفسد الطبلب 
، كيقيـ حاجزا بينو كبينيـ )الزيكد كاخركف، اإلنسانية بينو كبيف تبلميذهكيغفؿ العبلقات ، لمتغيير
كيفرض عمى ، (. كفي ىذا النمط يحاكؿ المعمـ استغبلؿ كظيفتو كاستخداـ أساليب القير1999

كيستخدـ حكمو الشخصي كال يثؽ ، الطبلب ما يجب اف يفعمكه ؟ كال يحاكؿ التعرؼ عمى الطبلب
(. كينطمؽ المعمـ مف مبدأ انو اكبر سنا مف الطبلب كأكسع 493، 1987، بقدرات الطبلب )زيتكف

منيـ خبرة كينتظر مف الطبلب الطاعة كالكالء المطمؽ. كمف أبرز الممارسات السمككية التي يتميز 
كال بد لمطبلب مف الطاعة المطمقة ، بيا المعمـ التسمطي أنو يستخدـ اإلرىاب كالتخكيؼ كالقسر
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كيحرص ، كيستبد برأيو كنادرا ما يشاكر الطمبة ال يسمح لطبلبو بالتعبير عف رأييـ، كالتنفيذ الفكرم
كييمؿ العبلقات ، عمى ضبط الصؼ كالحفاظ عمى النظاـ فيو كلك باستخداـ العقاب كالعنؼ

كيرفض النقاش كيفرض عمى التبلميذ ما يراه ، كيستخدـ أساليب التيديد، اإلنسانية بينو كبيف طبلبو
 مناسبا.

 
 ; النمط الديمقراطي; الثاً ث

كتككف رغباتيـ كآرائيـ ، بشكؿ إنسانيمف أىـ سمات المعمـ في ىذا األسمكب اف يتعامؿ مع طبلبو 
كيركز عمى إنسانية الطالب كاالستجابة ، معيارا أساسيا الختيار األنشطة التي تتناسب معيـ

كتبلميذه تتميز بتكفير مناخ تعميمي غير  لحاجاتيـ الفردية. كالبيئة التي يتـ فييا التفاعؿ بيف المعمـ
حيث تسكد ركح الصداقة كالثقة كالتفكير المشترؾ. كالمعمـ الديمقراطي يعمؿ عمى ، مثير لمقمؽ

تكفير مساحة كاسعة مف الحرية كالمركنة كالتعمـ بالقدكة كيسمح بارتفاع المعنكيات كتبادؿ 
في مفعـ بالمكدة كالطمأنينة كالحرية في يتصؼ ىذا النمط بمناخ ص، (2004، المعمكمات )عريفج

كتحفيز الطمبة عمى العمؿ كاالنجاز كفؽ فرص ، كالتعبير عف األفكار كالمشاعر، إبداء الرأم
كيتعدل دكره ، قريب الىمشاعر الطمبة يتممس احتياجاتيـ كمشاكميـمتكافئة لمجميع. فالمعمـ 

مساىمة في حميا. كىذا النمط الكسطي بيف التعميمي إلى متابعة المشكبلت التي تكاجو الطمبة كال
كيفصؿ اصدار حكمو عمييـ عف ، المعمـ مبدأ العدؿ بيف طبلبوفيو  الفكضى كالحـز بحيث يطبؽ 

 العبلقات الشخصية أك الحكـ الشخصي السابؽ عند المعمـ.
 : (2007، كيمتاز المعمـ الديمقراطي بالممارسات اآلتية عند )العاجز

 مما يتيح لمتبلميذ فرصة القياـ بأعماليـ بفعالية. ، جك مفعـ بالمكدة كالطمأنينةالحرص عمى إيجاد -
 احتراـ قيـ التبلميذ كتقدير مشاعرىـ كتطمعاتيـ.-
 كتشجيعيـ عمى التعاكف.، اتاحة فرص متكافئة اماـ التبلميذ-
 اشراؾ التبلميذ في المناقشة. -
 اشراؾ التبلميذ في كضع األىداؼ كصياغتيا كفي رسـ الخطط كاألساليب كاتخاذ القرارات. -
 ؽ النتاجات التعممية مف خبلؿ االثارة. يتشجيع التبلميذ عمى اإلقباؿ عمى التعمـ كتحق-
 التحمي بالتكاضع غير المفضي إلى التبسط الزائد معيـ.-
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، مما يؤدم إلى نتاج تعميمي كتربكم، كية لدل الطبلبكممارسات ىذا النمط ترتفع فيو الركح المعن
( لمتفاعؿ المفظي داخؿ حجرة الدراسة الذم يقسـ فيو سمكؾ Flandersكحسب تقسيـ فبلندرز )

فإف المعمـ الديمقراطي ىك معمـ غير مباشر يركز في تفاعمو ، المتعمـ إلى مباشر كغير مباشر
 اء كالتشجيع كتقبؿ اسئمتيـ.كالثن، المفظي مع الطبلب عمى تقبؿ المشاعر

 : كيؤثر النمط الديمقراطي في سمككيات كقدرات كاتجاىات كميكؿ الطبلب بشكؿ مباشر يظير منيا 
 اإلقباؿ عمى المعمـ كالدراسة برغبة صادقة. -1
 زيادة التفاعؿ بيف الطبلب داخؿ كخارج غرفة الصؼ. -2
دراؾ اىمية الكاجبات. -3  إحساس الطبلب بالمسؤكلية كا 
 ( 2007، )العاجز عمى تعزيز العمؿ التعاكني بيف الطمبةيعمؿ  -4

ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المعمـ في اداة البحث كالتي : النمط الديمقراطي لدل الباحثة
كالتي سكؼ يصدر ، تصؼ ممارساتو كسمككيات في الصؼ كأثناء التدريس كتعاممو مع الطبلب

 المستجيب اجابتو عمييا.
 

 ; الديمقراطية في التدريسالمبادئ 
معيارا أساسيا الختيار كاف تككف  كآرائيـ  طبلبو رغبات يراعي  عمى المعمـ الديمقراطي  اف

كيركز عمى إنسانية الطالب كاالستجابة ، كمع ميكليـ كاىتماماتيـ األنشطة التي تتناسب معيـ

كتبلميذه تتميز بتكفير مناخ تعميمي غير لحاجاتيـ الفردية. كالبيئة التي يتـ فييا التفاعؿ بيف المعمـ 

كيعمؿ المعمـ عمى تعزيز العمؿ التعاكني بيف الطمبة مف خبلؿ الدركس التي يقدميا ، مثير لمقمؽ

اتاحة فرص متكافئة اماـ كيعمؿ عمى  قدر مشاعرىـ كتطمعاتيـ.يـ قيـ التبلميذ ك حتر كي، لطبلبو

في كضع األىداؼ  يـاشراكك التبلميذ في المناقشة.  شراؾكيقكـ بإ، كتشجيعيـ عمى التعاكف، التبلميذ

شجع التبلميذ عمى اإلقباؿ عمى التعمـ كي، كصياغتيا كفي رسـ الخطط كاألساليب كاتخاذ القرارات

كيشجع الطمبة عمى ، كالتعزيز المباشر كغير المباشر كتحقؽ النتاجات التعممية مف خبلؿ االثارة

كيستخدـ اسمكب ، كيكضح لطمبتو معيار تصحيح االختبار ،كيتقبؿ الرأم اآلخر، حرية التعبير
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مطالب حرية اختيار لرؾ كيت، نشطة المقررةكيتيح الفرصة ليـ لممشاركة باأل، الحكار مع طمبتو

كال ، كيقكـ باإلجابة عمى جميع اسئمتيـ كلك مف خارج المقرر، نمي مكاىبو كابداعاتوتاالنشطة التي 

 عمى اضفاء جك مريح في الصؼ.كيعمؿ ، يفرض رأيو عمى الطمبة

 

 ; اإلبداع والتفكير اإلبداعي 3.2.3
 مفيـك اإلبداع كالتفكير اإلبداعي

كأبدع الشيء اخترعو عمى غير مثاؿ سابؽ )ابف ، بدع الشيء أنشأه كبدأه: اإلبداع لغة
، (2009، كفي قكاميس المغة اإلنجميزية تعني القدرة عمى الخمؽ كااليجاد )الحيمة، (351منظكر

انتاج شيء جديد أك صياغة عناصر مكجكدة : كعرفت المكسكعة الفمسفية العربية اإلبداع بأنو
 ( . 2005، بصكرة جديدة في أحد المجاالت كالعمـك كالفنكف كاآلداب )طافش

ىك نشاط : ( أف التفكير اإلبداعي2005يرل جركاف )، أما اإلبداع اصطبلحا فقد تعددت تعاريفو
جيو رغبة قكية في البحث عف حمكؿ أك التكصؿ إلى نكاتج أصيمة لـ تكف عقمي مركب كىادؼ تك 

كيتميز التفكير اإلبداعي بالشمكلية كالتعقيد ألنو ينطكم عمى عناصر معرفية ، معركفة سابقا
 كانفعالية كأخبلقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة. 

كانات كاستخداـ الخياؿ كتككيف فكرة أك القدرة عمى تكليد اإلم :"كيعرؼ باركز كسكارتز اإلبداع بأنو
 .Swartz,j;park,1994)شيء غير مألكؼ مف المعرفة المألكفة )

"كاما جميفكرد يشير إلى اإلبداع مف خبلؿ سمات القدرة التي تنتمي بصكرة منطقية ككاضحة إلى 
كطبلقة التفكير كمركنة التفكير إضافة إلى االصالة كالقدرة عمى اإلحساس بالمشكبلت ، اإلبداع

 ( . (Guilford , J.P.  1978كالقدرة عمى إعادة التعريؼ كالصياغة 
ثـ تطكير ، كأكرد الحمادم أف اإلبداع النظرة إلى المألكؼ بطريقة أخرل أك مف زاكية غير مألكفة

، ة ثـ إلى تصميـ ثـ إلى ابداع قابؿ لمتطبيؽ كاالستعماؿ )سعادةىذه النظرة كي تتحكؿ إلى فكر 
2003. ) 

اإلبداع مف جية يمثؿ القدرة عمى : كأما ىناريس فقد نظر إلى اإلبداع مف ثبلث زكايا مختمفة
كمف ، التخيؿ أك اختراع شيء جديد عف طريؽ التجميع أك التغيير أك إعادة تطبيؽ أفكار جديدة
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كالرغبة في المعب باألفكار ، اع اتجاه قائـ عمى القدرة بقبكؿ التغيير كالتجديدجية ثانية إف اإلبد
فالناس يعممكف بجد كاجتياد ، طريقة أك نيج: كالمركنة في كجيات النظر. كمف جية ثالثة اإلبداع

يجاد البدائؿ )سعادة  ( . 2003، كبشكؿ مستمر مف أجؿ تطكير األفكار كالكصكؿ إلى حمكؿ كا 
"التفكير المخاطر الذم يتميز باإلنحراؼ بعيدا عف االتجاه األصمي : بأنواإلبداع  يث كيعرؼ بارتم

بحيث يحطـ كؿ القكالب التقميدية كيصير معرضا لمخبرة كيسمح لشيء ما بأف يؤدم إلى شيء 
 ( . 2011، اخر" )القذافي

ريب مكثؼ عمى أنماط ىك نمط متقدـ مف التفكير يتكصؿ اليو المتعمـ بعد تد: أما التفكير اإلبداعي
كالتعامؿ مع قضايا الحياة ، كيمكنو مف التكيؼ مع أحكاؿ المجتمع الطارئة، التفكير التعميمي

"أم طريقة جديدة لحؿ مشكمة ما إذا ما خرج : كعرفو البغدادم، (2005، بكسائؿ مبتكرة. )طافش
لمفرد دكف االخريف" بإنتاج جديد أك طريقة تفكير أك اداء عمؿ شيء ما يعد أصيبل كمميزا 

، القدرة عمى النظر في األدلة الشرعية: كالتفكير اإلبداعي في العمكـ الشرعية، (2001، )البغدادم
ثـ استيعاب أساسيات الشريعة استيعابا يتيح استحضارىا كاستخداميا بطريقة منيجية عند الحاجة 

 http: //fiqh.islammessage.comكمنيا التعامؿ مع المستجدات كالقضايا العصرية. ، إلييا
، ىك تفكير عالي المستكل يحتاج لمستكيات عقمية عميا: كقد عرفت الباحثة التفكير اإلبداعي

كالعمؿ عمى انتاج أشياء جديدة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ كيعتمد التفكير اإلبداعي عمى التفكير 
 كيعتمد كجكد اإلبداع عمى الشخص كالبيئة المبدعة.، التباعدم

 
 ; اإلبداع عناصر

 : ( في األمكر التالية2002يتككف اإلبداع مف عناصر عدة ذكرىا العزة )
 ; اإلبداع اي يحصل فييالت بيئةال-2

يتضمف المكقؼ الكمي المعقد الذم يتـ مف خبللو استثارة : المناخ الذم يحصؿ فيو اإلبداع
كىذه البيئة قد تككف ، العممياتالعمميات اإلبداعية بشكؿ مبدئي كاالستمرار في ذلؾ إلى اف تتـ ىذه 

طبيعية أك نمكذجية يتـ تصميميا بحيث تكفر أفضؿ الظركؼ إلثارة القدرة عمى التفكير اإلبداعي 
 ( .2004، )أبك جادك
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 ; الشخص المبدع-3
الشخص المرف ذك األفكار االصيمة كالمتمتع : (  الشخص المبدعlewinfieldيصؼ لكينفيمد )

كالذم يمكنو التكصؿ إلى استخداـ األشياء المتداكلة ، تعريؼ األشياء أك تنظيميابالقدرة عمى إعادة 
، بطرؽ كأساليب جديدة تعطيو معاف تختمؼ عما ىك متداكؿ أك متفؽ عميو بيف الناس" )القذافي

كفي تحديد طبيعة العممية اإلبداعية مف حيث اعتمادىا عمى الخياؿ اـ العمـ كالمعرفة ، (2011
في حيف رجح ، %المتبقية خياؿ2ك % جيد98كالمنطؽ حيث يقكؿ اديسكف اف اإلبداع كالجيد 

كارسطك لو قكؿ مشيكر بأف التفكير مستحيؿ بدكف ، أينشتايف إلى ترجيح الخياؿ عمى المعرفة كالعمـ
 ( . 2012، خياؿ. )الخافض

ابداعية جاءت عف  كترل الباحثة اف االبداع يأتي مف الجيد كالخياؿ بشكؿ متساكم  فكـ مف فكرة
 كىناؾ افكار ابداعية كانت نتيجة البحاث عممية عميقة.، طريؽ الصدفة

 العممية اإلبداعية-3
 : مراحؿ العممية اإلبداعية

 : عممية التفكير اإلبداعي تتـ خبلؿ اربع مراحؿ متتالية ىي
ذم يبدع فيو كىي الخمفية الشاممة أك المتعمقة في المكضكع ال: مرحمة التحضير أك االعداد-1

لمتعامؿ مع المسألة  ئافي ىذه المرحمة يصبح المتعمـ مييك ، كىي مرحمة اإلعداد المعرفي، الفرد
كذلؾ باستحضار ما لديو مف معمكمات كخبرات كبالقراءة الكاعية ، المراد التعامؿ معيا

 كالمنظمة كطرح أسئمة عمى األشخاص الذيف لدييـ تجارب مماثمة. 
كىي فترة زمنية يحتاجيا المتعمـ ليعمؿ فييا فكره مف أجؿ تنقية المعمكمات : مرحمة اإلحتضاف-2

كالخبرات المتكفرة لديو مف الحشك الذم قد يؤخر الكصكؿ إلى الحؿ كيعترم المتعمـ حالة مف 
 القمؽ كالخكؼ البلشعكرم مف القياـ بالعمؿ كىي أصعب مراحؿ التفكير اإلبداعي.

الفكرة حيث يكمض الحؿ كتكلد الفكرة الجديدة في ذىف  ىي لحظة مخاض: مرحمة اإلشراؽ-3
في مكاف ما كربما ، المتعمـ. كىذه الحالة ال يمكف تحديدىا مسبقا فيي تحدث في كقت ما

تمعب الظركؼ المكانية كالزمانية كالبيئة المحيطة دكرا في تحريؾ ىذه الحالة كقد كصفت ىذه 
 المحظة باإللياـ.
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مة الحصكؿ عمى النتائج األصمية المفيدة كالمرضية كفييا يقكـ المتعمـ كىي مرح: مرحمة التحقؽ -4
 ( . 2006، الحؿ الذم تكصؿ اليو ليتأكد مف صبلحيتو كدقتو )طافش باختيار

 
 ; النواتج اإلبداعية

 (2002يتـ تقييـ الناتج اإلبداعي في ضكء ثبلث محاكر ذكرىا الحيزاف )
 الجدة كاالصالة.-1
( أم مدل نجاح المنتج في حؿ المشكبلت التي Resolutionكمبلئمة اليدؼ )المنفعة كالقيمة -2

 صنع مف أجميا.
 ( كتعني جماؿ المنتج كأناقتو كقكة جاذبيتو.Elaborationالتفاصيؿ التركيبية )-3

كيمكف اف تتضمف النكاتج اإلبداعية األنماط السمككية كاالدائية كاألفكار كاالشياء كغيرىا مف 
 ( . 2004، بأم كسيمة ممكنة لمتعبير عف ذلؾ )أبك جادك، رلالمنتجات األخ

 
 ; المناخ اإلبداعي

 : يحتاج المناخ اإلبداعي لشرطيف ميميف
 األمف النفسي: األكؿ
 الحرية النفسية: الثاني

يأتي أكال مف جك الحرية كاألماف النفسي : لذلؾ يتمثؿ دكر المدرسيف في تنمية اإلبداع لدل الطمبة
، كتكفير بيئة ابداعية يسمح فييا بحرية كاسعة لممتعمـ، المتبادؿ ما بيف الطالب كالمعمـكاالحتراـ 

كتنافس فكرم بيف التبلميذ كطرح افكار غريبة كلتحقيؽ ىذيف الشرطيف ال بد مف كجكد العمميات 
 : الثبلث

 قبكؿ الطالب كما ىك كمنحو الثقة الكافية-1
 الداخمي تجنب التقكيـ الخارجي كتشجيع التقكيـ-2
 الشعكر مع الطفؿ-3

فاإلبداع ينمك في جك المكدة كالعطؼ كالحناف كاحتراـ شخصية الطفؿ كشعكره كافكاره. كالحرية 
النفسية تنمي اإلبداع مف خبلؿ منح الحرية لؤلطفاؿ لمتعبير عما يجكؿ في خكاطرىـ كتشجيعيـ 
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؟ انيا ليست سيمة كما تتخيميا؟ كعدـ القكؿ ليـ عبارات انت سيء؟ فكرة غبية، عمى التعبير الحر
 (. 2006، لماذا ال تفكر قبؿ اف تتكمـ؟ )طافش

كىذا ال يتـ إال إذا كانت ، إف الكثير مف األفراد يككنكف مبدعيف إذا كجدكا أجكاء مشجعة لذلؾ
أما األجكاء المغمقة أك الصدكر الضّيقة كالحساسة ، األجكاء تسامحية كالميداف مفتكحان لمتنافس الحر

فإنيا ال تجيد أف تصنع مف أفرادىا عناصر مبدعة كخبّلقة؛ ألف القميؿ مف ، جاه الخطأ أك الفشؿت
رادة  األفراد يعممكف بركح الفاتح العظيـ لما تتطمبيا ىذه الركح مف نبكغ كشدة بأس كقكة كتصميـ كا 

ف بيذه الدرجة كالقميؿ مف األفراد يتحمك ، كصدر رحب لتحمؿ األعباء كمكاجية المشاكؿ كاالنتكاسات
ف الممكات اإلبداعية تنمك إذا ، لذا ينبغي أف نؤمف بأف جميع األفراد مبدعكف .مف الصبر كالمثالية كا 

كجدت التربة كالمناخ الصالحيف كتمكت في غيرىما.. كما أف تعاضد ىذه العناصر كالممكات 
، مستكل الفكر كالتخطيطسكاء كاف إبداعو عمى ، كانسجاميا يكّكف الشخصية القيادية لمفرد المبدع

  .أك عمى مستكل السمطة الركحية كقدرة النفكذ كالتأثير، أك عمى مستكل العمؿ كاإلنجاز
كبناء عمى ذلؾ يجب عمى المعمـ اف يبعد طبلبو عف كؿ ما يسبب ليـ القمؽ كيعيؽ التفكير 

، المحبطة عنيـ ابدعت..... كتبعد االمكر، اقتربت مف الحؿ، اإلبداعي مثؿ قكلو ليـ فكرم جيدا
 كتذكرىـ اف اإلبداع جزء مف االجتياد الذم يثاب فاعمو في ديننا الحنيؼ. 

 
 ; أىمية اإلبداع

كتحرص عمى أف تفسح ليـ ، إف األمة الكاعية ىي التي تسعى إلى اكتشاؼ المكىكبيف مف أبنائيا
فادة ببلدىـ ، المجاؿ لتنمية استعداداتيـ ظيار مكاىبيـ كقدراتيـ كا  بإبداعاتيـ. ألف الثركة البشرية كا 

إذا ما ارتقى إعدادىا كتميز ، أفضؿ فائدة كأعـ نفعا كأكثر عائدا مف جميع الثركات المادية األخرل
 تكجيييا كأحسف استغبلليا كتـ استخداميا في تطكير البشرية كاسعادىا. 

ككريا ، تايكاف، الياباف، سكيسرا: إف ببلدا عديدة في مقدمتيا، ؿ ال الحصراكيذكر عمى سبيؿ المث
كماليزيا ال تمتمؾ ثركات مادية تذكر كمع ذلؾ فيي تقؼ في مقدمة الدكؿ الصناعية ذات ، الجنكبية

الشأف ألنيا تحسف رعاية مكاىب أفرادىا كاستخداـ القدرات اإلبداعية الكامنة لدييـ بما يحقؽ فائدة 
 (. 2011، المجتمع )القذافي
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 ; صفات الشخص المبدع
 : صفات مميزة لمشخص المبدع كالتي تتمثؿ في االتي يكجد

خياؿ صاحب  كبآرائو كفمسفتو.  كيككف مستقبل، خريف قكال كعمبلحيث ال يتبع لآل: االستقبللية-1
ال يستسمـ لممشكبلت أك : تحمؿ الغمكضك الذم مف خبللو يعمؿ عمى البحث عمى االثارة. : كاسع

مف الصبر كالتحمؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى الحمكؿ األكثر  المكاقؼ الغامضة بؿ يتمتع بقدرة عالية
 دقة.
كحب المعرفة ، عف األمكر كاالستفسار، حيث يميؿ إلى طرح األسئمة: حب االستطبلع -2

حب التحدم في المكاقؼ ك اإلتصاؼ بالعقؿ المفتكح كتقبؿ كجيات نظر االخريف.ك منيا.  كاالستزادة
 الصعبة.

اإلتصاؼ بالطبلقة المفظية الكبيرة التي تساعده في الرد عمى ك  القدرة العالية عمى التكيؼ-3
 العمؿ عمى تأجيؿ القرارات تفاديا لطرح حمكؿ غير ناضجة.ك االستفسارات العديدة.

 الميؿ إلى التجديد فيما يطرحو مف أقكاؿ كأفعاؿ ك الميؿ إلى المغامرة كعدـ الخكؼ منيا.-4
 (.2003، )سعادةككضع تخيبلت مستقبمية ، الحدس كالتخميفك 
 

 ; نظريات اإلبداع
 : لقد تعددت االتجاىات التي تناكلت التفكير اإلبداعي مف حيث التحميؿ كالتفسير ككاف مف اشيرىا

، ىك تفكير ترابطي ينتج عف العبلقة التي تربط بيف المثير كاالستجابة: الترابطي االتجاه -1
التي إذا ما كانت قكية فإنيا تتكرر كتتحدد قيمة التفكير اإلبداعي بمدل نكعية الرابطة 

 غير مرغكب فيو. االتعزيز المطمكب فإنو يصبح تفكير  اما اذا لـ يبلؽ، كتقكل
مما ، اف التفكير اإلبداعي ىك نكع مف التفكير الذم يمقي التعزيز أك االثابة: اإلتجاه السمككي -2

يصبح تفكير غير مرغكب  اما اذا لـ يجد التعزيز المطمكب فإنو، يؤدم إلى إمكانية استمراره
 فيو.

تفكير استبصارم كتفكير حدسي. افترض أف التفكير اإلبداعي ىك : االتجاه الجشطالتي -3
فالفكرة اإلبداعية لديو ىي تمؾ الفكرة التي تتـ فييا صياغة المكقؼ أك المشكمة التي يصؿ 

 ع. ينشط فييا ذىف المبد، الفرد إلى الحؿ فجأة بفعؿ عمميات ذىنية فاعمة افيي
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اعطي التفكير البلكاعي الدكر الفاعؿ لمتفكير اإلبداعي كيفترض ككبيو أف : االتجاه التحميمي -4
 اإلبداع يتطمب حرية مؤقتو لما قبؿ الكعي كالشعكر. 

إف كؿ إنساف يكلد مبدعا كينبغي أف تتكفر لو الظركؼ كالخبرات كالمكاقؼ : االتجاه اإلنساني -5
 ممكف حتى يصؿ إلى التفكير اإلبداعي.التربكية كي يصؿ إلى أقصى نمك 

سمسمة مف العمميات التي يتـ مف  ىك يركز عمى أف التفكير اإلبداعي: االتجاه المعرفي -6
خبلليا معالجة المكضكع كربطو بعدد كبير مف الخبرات التي تـ تخزينيا في البيئة المعرفية 

ة المعرفية حتى يصؿ لمحمكؿ لممتعمـ كيعمؿ عمى إدخاليا في الذات ثـ يقكـ بدمجيا في البيئ
 (. 2003، الجديدة )سعادة

كقد تبنت الباحثة في ىذه الدراسة االتجاه االنساني بأف طبلبنا مبدعكف كلكف يجب اف تتكفر 
كركزت في ىذا ، الظركؼ كالخبرات كالمكاقؼ التربكية مف خبلؿ البيئة كالمعمـ كالمنياج .

 كير االبداعي في التدريسالبحث عمى دكر المعمـ في تبني انماط التف
 

 ; مستويات اإلبداع
 : ذكر تايمر اف لئلبداع عدة مستكيات ىي

 كيظير في الرسكمات العفكية لؤلطفاؿ.: اإلبداع التعبيرم-1
 يظير في النتاجات الفنية. كالمنتجات التي لـ يسبؽ احد لصناعتيا.: اإلبداع المنتج-2
كاألسمكب كالمكاد كاضافة ابتكارات جديدة لـ تكف مكجكدة التجديد في العمؿ : اإلبداع االبتكارم-3

 سابقا.
 ادخاؿ تحسينات عف طريؽ تعديؿ يشمؿ الميارات المتعمقة بالمفاىيـ.: اإلبداع التجديدم-4
 ( .2002، )العزةكما اشار ىك أعمى مستكيات اإلبداع : اإلبداع الخبلؽ-5
 

 ; ميارات التفكير اإلبداعي
فبل بد مف تكافر لمتفكير ، يتطمب ميكال كجدانية باإلضافة إلى الميارات العقميةإف ممارسة اإلبداع 

 : كقد اختمفت مف عالـ إلى اخر فبعضيـ حددىا أربعة كىذه الميارات ىي، اإلبداعي
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ميارة الطبلقة ىي الميارة العقمية التي تستخدـ مف أجؿ تكليد فكر ينساب : (Fluncyالطبلقة )-1
كمف كجية نظر الطمبة ىي تمؾ الميارة ، عدد مف األفكار ذات العبلقةبحرية تامة في ضكء 

التي تجعؿ أفكار الطمبة تنساب بحرية مف أجؿ الحصكؿ عمى أفكار كثيرة في اسرع كقت 
"القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار كالبدائؿ : كبعضيـ عرفيا، (2003، ممكف )سعادة

 (. 2006، ير معيف )السميتيكالمترادفات كالحمكؿ كاالستجابات لمث
كتتمثؿ أىمية تدريس ميارة الطبلقة إنيا تساعد األفراد في االنتقاؿ بيسر كسيكلة مف الذاكرة طكيمة 

كصنع ، مما يساعد عمى حؿ المشكبلت، المدل إلى األفكار ذات العبلقة بالمكضكع المطركح
 كالتفكير بطرؽ إبداعية. ، القرارات

ككتابة ، كرسـ لكحات فنية، القياـ بأبحاث كمشاريع إبداعية: ارة الطبلقةكمف أىـ مجاالت تطبيؽ مي
 قصص كركايات مختمفة.

أىداؼ تدريس ميارة الطبلقة تمكف الطالب أف يكلد استجابات عديدة تنساب بسرعة كذات عبلقة 
كيطبقيا ، كأف يختار الفكرة األفضؿ لمشكمة ما أك قضية معينة، بمكضكع ما أك سؤاؿ معيف

 المكاقؼ التعميمية كالحياتية المتنكعة. في 
 

 ; أنواع الطالقة الفكرية
ىي عبارة عف القدرة السريعة عمى إنتاج كممات كالكحدات : الطبلقة المفظية أك طبلقة الكممات -1

: التعبيرية المنطكقة كاستحضارىا بصكرة تناسب المكقؼ التعميمي التعممي. كمف األمثمة عمييا
كؿ كممة فييا بحرؼ مف حركؼ اسمؾ. أك أذكر أكبر عدد مف المفاىيـ ككف جممة مفيدة تبدأ 

 الفقيية التي تنتيي بتاء مربكطة؟
كىي إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار في كقت محدد بغض النظر عف نكع : الطبلقة الفكرية-2

ص فة فييا. كتتطمب ىذه القدرة مف المفحك اىذه األفكار أك مستكاىا أك جكانب الجدة كالطر 
اقترح ، اقترح استخدامات لعجؿ السيارة، تسمية أشياء مثؿ شيء صمب كأبيض كصالح لؤلكؿ

أكثر عدد ممكف مف العناكيف ليذا الدرس كىنا يعتمد عمى العدد الكمي لئلجابات كليس عمى 
 نكعيا. 
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ىي القدرة عمى تصميـ أكبر عدد ممكف مف األشكاؿ كالرسكمات أك التعديبلت : طبلقة األشكاؿ-3
نتيجة لمتعرض إلى مثيرات بصرية مختمفة كلتككيف رسكمات إلشكاؿ عديدة. كمف األمثمة 

 عمييا إعطاء األطفاؿ أشياء ليشكمكا منيا اقصى ما يستطيعكف.
ىي انتاج اكبر عدد ممكف مف المترادفات تستدعي مراعاة المعنى في : الطبلقة الترابطية -4

اعط مترادفات لكممة : مثمة عمييااليضا. كمف اكتسمى طبلقة التداعي أ، الكممات المقدمة
 قتاؿ نزاع مسمح معارؾ.: حركب

كىي القدرة عمى سيكلة التعبير كصياغة األفكار في الكممات بحيث تربط : الطبلقة التعبيرية-5
 (2003)سعادة بينيا كتجعميا جميعا متبلئمة.

 
 ; (flexibilityالمرونة )-3

كتكجيو كتحكيؿ مسار ، متنكعة ليست مف نكع األفكار المتكقعة عادةىي القدرة عمى تكليد أفكار 
كالمركنة عكس الجمكد الذىني الذم يعني تبني أنماط ذىنية محددة سمفا ، التفكير مع تغير المثير

 (. 2009، كغير قابمة لمتغير )الحيمة
 : كالمركنة نكعاف

القدرة عمى انتاج أفكار متنكعة ككثيرة كىي : (spontaneous flexibilityالمركنة التمقائية )-أ
بدكف تحفظ. إذ يطمب مف المفحكص التجكؿ بحرية في تفكيره. ففي عممية تسمية 
االستخدامات الممكنة لعجؿ السيارة عميو أف ينتقؿ بسيكلة مف فئة إلى أخرل. كمثاؿ عمى 

 ك الرضاعة.الككالة أ: المركنة اكتبي أكبر عدد ممكف مف األفكار حكؿ المكضكع التالي
كتتعمؽ بإيجاد حمكؿ لممشاكؿ بشرط أف تككف غير : (Adaptive flexibilityب_ المركنة التكيفية )

كتشير إلى قدرة الفرد عمى تغيير الكجية الذىنية في مكاجية المشكمة ككضع الحمكؿ ، اعتيادية
نة التكييفية ككمما أزدادت لدل الفرد القدرة عمى تغيير استجاباتو تطكرت لديو المرك ، ليا

: مف خبلؿ دراستؾ لمادة الفقو عددم ما يمي، كاإلبداعية. كمف األمثمة عمى المركنة التكييفية
 الظركؼ التي يجكز فييا التيمـ.

مركنة إعادة التعريؼ أك التخمي عف المفيكـ أك عبلقة قديمة مف أجؿ معالجة مشكمة جديدة. -ج
رتجاؿ الفكرم عندما ال تتكفر أدكات التفكير كمجاالت تطبيؽ المركنة في القياـ بعممية اإل
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التقميدم مثؿ إيجاد طريقة أخرل لفتح باب الشقة لعدـ تكفر مفتاح. كاليدؼ مف تدريس ميارة 
المركنة يككف الطالب قادرا عمى أف يزيد مف عدد أنماط االستجابات المطركحة كأف ينظر إلى 

 أبعد مف الحؿ األكلي لممشكمة. 
 
 ; (originalityاألصالة ) - 4

، ىي تمؾ الميارة التي تستخدـ مف اجؿ التفكير بطرؽ كاستجابات غير عادية أك فريدة مف نكعيا
كىي اكثر خصائص ارتباطا ، كتظير االصالة عمى شكؿ استجابة جديدة غير عادية أك نادرة

مفحكص كيتـ باإلبداع كالتفكير اإلبداعي كيمكف قياس االصالة بعدد االستجابات التي يقدميا ال
تقييميا انيا ذكية كيتمثؿ مجاؿ تطبيؽ ميارة األصالة في إيجاد كسيمة تكنكلكجية جديدة أك اختراع 
الة جديدة أك جياز جديد أك تأليؼ قصة أك ركاية. كييدؼ تدريس ميارة االصالة في أف المتعمـ 

ف نكعيا كيعالج كيقترح أفكار فريدة م، سيككف قادرا عمى أف يستخمص األمكر بطريقة متميزة
  (2006، .)السميتيالقضايا بطريقة غير مألكفة

 
 ( Elaboration_ التوسع أو تفصيل األفكار )5

كىي تمؾ الميارة ، يقصد بيا عدد التفصيبلت التي يمكف اضافتيا لمثير بسيط لجعمو اكثر تعقيدا
المبالغة في تفصيؿ الفكرة التي تستخدـ مف اجؿ تجميؿ الفكرة أك العممية العقمية كزخرفتيا ثـ 

التطكرات التي تحدث في الكمبيكتر كالتمفاز كالياتؼ : البسيطة كجعميا اكثر فائدة كجماال كدقة مثاؿ
كتتمثؿ أىمية ىذه الميارة انيا تمكف الطمبة مف تحسيف أك تطكير أك . (2003، الذكي. )سعادة

 كتجميميا. إعادة صياغة أك إعادة ترتيب األفكار كالعمؿ عمى تزينيا 
 
 ; _الحساسية لممشكالت6

كيعني ، يقصد بيا الكعي بكجكد المشكبلت أك احتياجات أك عناصر ضعؼ في البيئة أك المكقؼ
ذلؾ اف بعض االفراد اسرع مف غيرىـ في مبلحظة المشكمة كالتحقؽ مف كجكدىا في المكقؼ كال بد 

 البحث.مف اف اكتشاؼ المشكمة يمثؿ الخطكة األكلى مف عممية 
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 ; اإلبداع في اإلسالم
كمف ، إف اإلسبلـ ككما عكدنا ال يترؾ األمكر دكف ضابط بؿ يضع المعايير كالضكابط ألم أمر

( شركطا 305، 1993، ذلؾ اإلبداع فقد كضع المفكر اإلسبلمي عماد الديف خميؿ )المزيدم
 : سبلمية كىيلئلبداع يرل ضركرة تكفرىا في أم عمؿ حتى يككف إبداعا مف كجية نظر إ

 
 * الغاية تدرؾ بالكسيمة الشرعية كالغاية ال تبرر الكسيمة. 

 * اإلبداع يككف في كؿ أمٍر ال يتعارض مع اإلسبلـ. 
 * اإلبداع يككف في كؿ أمٍر يزيد معرفتنا بالرب تعالى. 

 * اإلبداع يككف في كؿ أمر فيو ارتقاء عممي يؤدم إلي ارتقاء إنساني. 
 * اإلبداع يككف في كؿ أمر يزيد مف قكة المسمميف كتمكنيـ. 

 * اإلبداع يككف في كؿ أمر يزيد في تكضيح اإلسبلـ أك انتشاره. 
كعمى ىذا فإف عماد الديف خميؿ يرل ضركرة إعادة النظر في التعريفات الغربية لئلبداع حتى يأخذ 

القدرة عمى تككيف : عمى انوhafelاع فمثبلن عرؼ ىافؿ اإلبد، بعدا جديدا كصياغة إسبلمية لو
فيرل خميؿ أف يضيؼ إلى التعريؼ ليتبلءـ مع كجية النظر اإلسبلمية ، ترتيبات أك تنظيمات جديدة

إف اإلبداع " : Simbisonىذه العبارة "عمى أف يككف ليا مردكدىا الحسف عمى اإلنسانية. كيعرؼ 
اؽ مف التسمسؿ العادم في التفكير إلى تفكير ىك المبادرة التي يبدييا الشخص بخبرتو عمى االنشق

مخالؼ كمية " فأضاؼ خميؿ كعمؽ عمى تعريؼ سيمبسكف " لكف عمى أال يتعدل الضكابط الشرعية 
 .(306، 1993، أك يككف في ذلؾ كسر لمصالح بني اإلنساف  )المزيدم، فيؤدم إلى االنفبلت

و الحسف البصرم حيث يقكؿ عن، عز كجؿكالتفكير بحد ذاتو عبادة يتقرب بيا المسمـ إلى اهلل 
 (.1991، "تفكر ساعة خير مف قياـ ليمة" )الزحيمي

 ; المخ واإلبداع
كيقسـ إلى فصيف أيمف كأيسر يربط ، اف المخ يتككف مف مجمكعة متشابكة مف الخبليا العصبية

، )حبيب كيشير ، (2008، بينيما رابط يسمى الجسر الجاسئ يتـ عبره تبادؿ المعمكمات )العطاس
، كالرياضية، ( إلى اف نصؼ المخ االيسر عادة ما يسيطر عمى النشاطات التحميمية23، 2000
بينما نجد النصؼ األيمف ، مما يؤكد ارتباطو بأنماط التفكير التقاربي، كالحرفية، كالخطية، كالمفظية
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التعبيرية كالخيالية كغير المفظية كغير الخطية كالمكانية كالمكسيقية : ذا عبلقة باألنشطة التالية
 كالفنية كالركحية كالدينية كىكما يدعـ ارتباطو بالتفكير التباعدم كاإلبداعي. 

كقد اتجو العمماء في بحثيـ عف مصدر اإلبداع كطبيعتو كقادىـ تفحص مكجات الفا اف ىذه 
 بينما تتبلشى في حاالت التفكير أك االنشغاؿ أك البحث المكجات تنتج في المخ حالة االسترخاء

يف فالشاعر اميؿ فير يف حساسكف غريبك االطكار كغير اجتماعيعف مشاكؿ. كمما يؤيده اف الفنان
كالشاعر تشيمر لـ يكف يستطيع الكتابة اال ، ىارف كاف ال يطيؽ سماع جرس الباب ألنو كاف يؤلمو

ثمج. كيؤكد بعض الفنانيف اف األفكار االصيمة تنبع مف احد بعد اف يغمر قدميو في الماء الم
  .(2011، )القذافي جكانب المخ المظممة ام مف الجانب األيمف لممخ

 

 ; استراتيجيات التفكير اإلبداعي
كتيدؼ إلى تكليد جمع عدد ، ىك استخداـ العقؿ في التصدم النشط لممشكمة: العصؼ الذىني -1

( كتعتمد عمى تقديـ كممة 2008، لحؿ مشكمة ما )عطية كبير مف األفكار كاالمكانيات
كتشجيع الطمبة عمى التذكر. كمف االمثمة لمعصؼ الذىني في السنة النبكية لمنبي ، مفتاحية

يا َرُسكؿ اهلل! المفمس فينا مف ال درىـ لو : )أتدركف مف المفمس؟ قالكا: عند اصحابو بسؤالو ليـ
لكف المفمس مف : َفَقاَؿ النبي صمَّى اهلُل َعَمْيِو َكَسمَّـَ  -مىذا العرؼ المادم البشر -كال دينار 

َـّ يأتي كقد ظمـ ىذا ، يأتي َيْكـَ الِقَياَمِة بحسنات كالجباؿ أك قاؿ بصبلة كصياـ كجياد كحج ُث
فيؤخذ مف حسناتو فيعطى َىؤالِء الذيف  -حيف تنصب المكازيف-كسرؽ ىذا كأخذ ماؿ ىذا 
فيمقى في النَّار( ، ت أخذ مف سيئاتيـ فطرحت عميودفإذا نف، ظمميـ كضربيـ مف حسناتو

 ( 223، 1975، )الترمذم
يكجد عدد كبير مف األطفاؿ تكلد لدييـ : استخداـ الرسكمات كالصكر مف اجؿ تكليد اإلبداع -2

كقد كاف النبي محمد يستخدـ ىذه الطريقة مع ، األفكار اإلبداعية مف خبلؿ الرسكمات
االمثمة عمى استخداـ النبي لطريقة الرسكمات لئليضاح عند اصحابو حديث كمف ، اصحابو

ثـ ، [208: خط لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خطا ]ص: قاؿ، عف عبد اهلل بف مسعكد
قاؿ  -" ىذه سبؿ : ثـ قاؿ، ثـ خط خطكطا عف يمينو كعف شمالو، «ىذا سبيؿ اهلل»: قاؿ
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}َكَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْستَِقيمنا : ثـ قرأ، شيطاف يدعك إليو "عمى كؿ سبيؿ منيا  -متفرقة : يزيد
ـْ َعْف َسِبيِمِو{ ]األنعاـ  [ 153: َفاتَِّبُعكُه َكاَل تَتَِّبُعكا السُُّبَؿ َفَتَفرََّؽ ِبُك

كيقصد بو استخداـ المجاز : استخداـ تآليؼ االشتات لتحفيز التفكير اإلبداعي لدل األطفاؿ -3
  .(2007، )جبرلتعميؽ الفيـ. 

 : كمف النشاطات التي تساعد عمى تنمية التفكير
 يحتاج الطفؿ إلى مثير ليركز تفكيره عميو كتعد الصكرة مصدرا ثريا ككضع أسئمة عمييا. : الصكر

 تعد مف المثيرات الغنية لمتفكير اإلبداعي كاقتراح بدائؿ فييا.: القصص
، مثؿ ارسـ ميزانا لكزف الفيؿ، تفكير شيئا محسكسايعد مف الطرؽ الفعالة التي تجعؿ مف ال: الرسـ

 صمـ الة لقص الشعر.
ليا دكر كاسع في تكسيع خياؿ األطفاؿ كتصكراتيـ مثؿ تفاحتاف كحدة : اطبلؽ النكت كااللغاز

 حمراء ككحدة خضراء كيؼ نجعميما بمكف كاحد؟
 

 ; دور المعمم في تنمية اإلبداع
 النشاط التعميـ يمثؿ كما، المستكل التنفيذم عمى المنيج تناكؿ في األساسي العنصر المعمـ كيمثؿ

السمككية  األطر عف كالكشؼ، التربكية األىداؼ إنجاز في عمى عممياتو يعتمد الذم لممعمـ الرئيسي
 بمدل المياـ بيذه القياـ عمى قدرة المعمـ كترتبط .األىداؼ ىذه لتحقيؽ البلزمة التنفيذية كاإلجراءات

 إبداع بمستكل القدرة ىذه ترتبط آخر كبمعنى .األىداؼ كمتجددة إلنجاز جديدة ألساليب امتبلكو
 (. 2004، )طافش التعميمي المعمـ

كيدرؾ أىمية المعرفة كالتفكير كشجاعة التعبير ، ىك معمـ يقاكـ العزلة كاالغتراب: كالمعمـ المبدع
( كلتربية متعمـ مبدع ال 180، 2005، كأسس تقكـ عمييا كؿ ممارساتو كانشطتو التربكية )محمكد

معمـ يمتمؾ عمى األقؿ مقكمات كصفات المعمـ الكؼء القادر عمى ، بد مف تخريج معمـ مبدع
 ( 127، 2005، ممارسة تربية كتعميـ التفكير اإلبداعي كالناقد )المشرفي

التخصص كالتعامؿ الثقافة العامة كالعمؽ في ، فعمى المعمـ المبدع اف تتكفر لديو كفايات معينة
بعدؿ كمساكاة كتقبؿ جميع الطبلب بغض النظر عف خصائصيـ االجتماعية العمؿ التعاكني مع 

ميارة ، ميارة استخداـ الطرؽ الحديثة في التدريس، ميارة تحديد االىداؼ كصياغتيا سمككيا، زمبلئو
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ب انفسيـ كبيف تشجيع عممية التفاعؿ الصؼ يبيف الطبل، كفيـ خصائص المتعمـ، طرح االسئمة
 كفيـ أساليب ادارة الصؼ.، المعمـ

كيرل المتخصصكف في اإلبداع أنو ما لـ يمتمؾ المعمـ حدان أدنى مف معامؿ اإلبداع فإف ذلؾ قد 
 ينعكس سمبيان عمى التبلميذ بعامة كعمى المبدعيف منيـ بخاصة. 

إبداعو في النشاطات التدريسية فإف عميو أكالن أف يحدد مدل ، كلكي يحدد المعمـ معامؿ اإلبداع لديو
 : التالية

 
 ; اإلبداع في ترتيب وتنظيم الموضوعات الدراسية; أولً 
، أسيؿ طرؽ التدريس إتباع المعمـ كالتزامو بتدريس المكضكعات كما ىي مرتبة في الكتاب المقرر 

التدريسية حسب أك في خطة المنياج المدرسي. أك يقكـ المعمـ بترتيب المكضكعات كالنشاطات 
أك ثكراف ، حدكث ىزة أرضية في المنطقة: فمثبلن ، اعتبارات معينة لو دكر ميـ في إبداع المعمـ

أك نزكؿ المطر.. ، أك خركج رحمة فضاء، أك غرؽ باخرة بالقرب مف سكاحؿ الدكلة، بعض البراكيف
ىا في إعادة ترتيب أك احداث عالمية يمكف لممعمـ المبدع االستفادة مف ىذه األحداث كغير ، الخ

كيتحرر مف جمكد ، كىكذا يخرج عف الركتيف التدريسي، بعض المكضكعات بمركنة إبداعية
، عمـك، كىذا ينطبؽ بالطبع بغض النظر عف التخصص األكاديمي لممعمـ )لغة عربية، الكتاب

ح الدركس رياضيات.. الخ(. فمثبل معمـ التربية اإلسبلمية ممكف اف يستغؿ االحداث الكاقعية كيشر 
مكت ، احتباس المطر يقكـ بشرح درس صبلة االستسقاء :عمى سبيؿ المثاؿف ،قعابناء بربطيا بالك 

كيقـك المعمـ بربط  احد اقارب التبلميذ يشرح الدركس المتعمقة بالمكضكع الصبر صبلة الجنازة... 
االمثمة عمى القضايا كمف ، المكاضيع الدراسية بكؿ المستحدثات كالمستجدات في حياتنا المعاصرة

......فكؿ ىذه االمكر تحتاج ، تحديد جنس المكلكد، المعاصرة اطفاؿ االنابيب كحكميا في االسبلـ
 ككيؼ استند عمى ىذا الحكـ.، الى معمـ مبدع مفكر يقيس االمكر كيكضح حكميا

 
 ; اإلبداع في إثارة المشكالت; ثانياً 

أك أسئمة تتطمب اإلجابة عنيا. ككؿ طالب أك ، ينبغي أف تُقدـ المكضكعات عمى صكرة مشكبلت
مجمكعة مف الطبلب يرل المشكمة برؤية قد تختمؼ عف رؤية اآلخريف. كعمى المعمـ أف يثير 
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المشكبلت بطرؽ إبداعية بدرجات متفاكتة بحيث تستفز كتمبي قدرات الطبلب كتُفّجر طاقاتيـ 
 : ارتيا في صكرة أسئمة إبداعيةاإلبداعية. كمف أمثمة المشكبلت التي يمكف لممعمـ إث

 كيؼ يمكف اف نحؿ مشكمة البنكؾ الربكية؟ 1
 ػ ذىبت في رحمة إلى الصحراء كلـ تجد ماء كاردت اف تصمي فماذا تفعؿ؟ 2
 ػ سافرت بالطائرة كحضر كقت الصبلة كيؼ ستصمي؟ 3
خطيب اميا بعد ػ لماذا حـر اهلل زكاج االـ مف خطيب ابنتيا قبؿ العقد كحـر زكاج البنت مف  5

 العقد؟
 

 ; اإلبداع في تخطيط الدروس; ثالثاً 
كىذه الخطة ليست قكاعد ، ُينظر إلى التخطيط الدراسي باعتباره خطة مرشدة كمكجية لعمؿ المعمـ

تتسـ بالمركنة كاالستعداد لمتعديؿ ، بؿ ىي كسيمة كليست غاية، جامدة ُتطبؽ بصكرة حرفية
المتغيرات المستجدة. كىذا يعني أف إتباع المعمـ لخطة دراسية جامدة كالتطكير كالتحسيف في ضكء 

يعني أنو يبتعد عف االتجاىات اإلبداعية في التدريس. كىذا يعني أف ، لعدة حصص دراسية
التدريس اإلبداعي يتطمب عدة خطط لمحصة الكاحدة بحيث تبلئـ حاجات كاستعدادات الطبلب 

 (2000، )حبيبالعادييف كالمبدعيف.
 

 ; اإلبداع في السموك التدريسي الصفي; رابعاً 
يتضمف الخبرات كالميارات ، اقرار لبلتجاىات التربكية المستحدثة في التدريس: اإلبداع في التدريس

، كالطرؽ المناسبة كيكفر فرص التعميـ التي تحقؽ أقصى حد ممكف لمتعمـ لكؿ تمميذ )عبد اهلل
االجراءات كالسمككيات : في التربية اإلسبلميةكيقصد بالتدريس اإلبداعي ، (60ص، 2001

، كاالستجابات التربكية التي يقكـ بيا معمـ التربية اإلسبلمية قبؿ التدريس كيظيرىا اثناء التدريس
كيمارسيا بعده كتتسـ باألصالة كالطبلقة كالمركنة كتؤدم إلى اإلبداع في الفيـ كالتطبيؽ لدل 

  .(2012، المتعمميف )الخافض
ـ المبدع يمكف أف يعكض أم نقص أك تقصير ُمحتمؿ في النشاطات التدريسية كاإلمكانات المعم 

كمركنة ، المادية األخرل. كالسمكؾ التدريسي الصفي لممعمـ يتطمب إبداعان في إدارة الصؼ مف جية



- 34 - 

 

كحساسية لؤلنماط التعميمية لمطبلب فرادل كجماعات مف جية اخرل. كالمركنة تعني انتقاؿ المعمـ 
مف دكر الممقف لممعمكمات إلى دكر المستمع المناقش المكجو لمنشاطات الميسر لمتعمـ المرافؽ في 

جابات طبلبو عمى تنكعيا كجدتيا. كيجب عميو ، البحث كاالستقصاء المشّجع ألسئمة كنشاطات كا 
مية مسئكلية معمـ التربية اإلسبلجذب الطبلب كالعمؿ عمى اثارتيـ كتبسيط المعمكمات ليـ. كتقع 

بيئة تتحدل قدرات الطبلب ، في تكفير المناخ اإلبداعي لخمؽ بيئة تشجع عمى االكتشاؼ كالبحث
، بيئة خصبة غنية بالبدائؿ، لكي يصبحكا قادريف عمى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت كاتخاذ القرارات

كتكليد األفكار بيئة تككف فعالة كمؤثرة في العممية التعميمية كقادرة عمى اكتشاؼ القدرة اإلبداعية 
 الفصؿ داخؿ العاـ المناخ يعكس أف البدك ، اإلبداعية كمكافأة اإلنتاج اإلبداعي لدل الطبلب

 مساحة كجكد مع كالتفرد كاإلبداع كالمخاطرة ألخطاء التبلميذ كقبكليـ الكبار تشجيعدراسي ال
 .(18-17ص 2000، )حبيب .لمحرية

  
 ; الخذ بكل جديد اثناء التدريس; خامساً 

عمى المعمـ اف يراعي في تدريسو  المناقشة كالحكار كالبعد عف التمقيف كالحفظ كاف يعتمد عمى الفيـ 
كالعمؿ عمى الربط بيف المعمكمات حتى يستطيع الطالب في نقؿ اثر التعمـ كالعمؿ عمى تطبيقو في 

ع قدر االمكاف كعمى المعمـ اف يتاب، امكر اخرل خاصة في القضايا الفقيية كالمعامبلت كالعبادات
كتعميـ طبلبو كيؼ يستنبط ، المستجدات في حياتنا اليكمية كالعمؿ عمى ربطيا بالشريعة اإلسبلمية

 الحكـ الشرعي عف طريؽ معرفة العمة كالقياس. 
 

 ; اإلبداع واستراتيجية توجيو األسئمة; سادساً 
لمفركض كالتفكير كالتقصي عميو اف يطرح أسئمة تتطمب صياغة ، لكي يطرح المعمـ أسئمة إبداعية 

فميس جميع ، عميو أف يسأؿ أسئمة متنكعة تناسب المستكيات العقمية لمطبلب المختمفيف، كالتجريب
كيتطمب ذلؾ ، الطبلب ُيحث تفكيرىـ أك تُفّجر طاقاتيـ اإلبداعية بنفس النكع كالمستكل مف األسئمة

فكير كؿ طالب؟ كعمى المعمـ اف االحتفاظ بسجؿ دراسي يكضح مراحؿ التطكر التي تطرأ عمى ت
يشجع طبلبو عمى االسئمة االفتراضية التي تككف في صياغة أرأيت اف كاف كذا ككذا كاعطاؤىـ 

كتدريبيـ عمى النظر في االمكر مف زكايا المصالح ، الكقت الكافي لمتفكير في اجابات االسئمة
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ية منو. كالمعمـ المبدع الذم يشجع مثاؿ عمى ذلؾ التدخيف ما المصالح كالمفاسد المتأت، كالمفاسد
كيحتـر االسئمة التي يطرحكنيا كيقابميا بكؿ جدية كيمكف اف يحكؿ ، طبلبو عمى القاء االسئمة

كىكذا يكتسب ، المكقؼ مف مكقؼ سؤاؿ كجكاب إلى مكقؼ متعدد المشاركيف كمناقشة بيف طبلبو
( كيعمؿ المعمـ عمى 2008، حجيميالطبلب القدرة عمى استخداـ الكممات كاالتصاؿ باألخريف )ال

تقكيـ طبلبو مف خبلؿ استخداـ اسئمة غير محددة االجابة كاسئمة التمايز التي تتطمب اكثر مف 
 كاالسئمة التي تتحدل تفكير الطالب.، االجابة

 
 ; اإلبداع في النشطة; سابعاً 

استخداـ االنشطة التي تعتمد كيقمؿ مف ، يقكـ المعمـ بتقديـ االنشطة التي تشجع التفكير اإلبداعي
كالعمؿ عمى تشجيع االفكار ، كطرح اسئمة مثيرة لمجدؿ، كتشجيع التعبير التمقائي، عمى الذاكرة

 كتزكيدىـ بخبرات جديدة.، الجديدة
 

 ; اإلبداع في التقويم; ثامناً 
ـ إلى ييدؼ التقكيـ اإلبداعي إلى مقارنة أداء الطبلب باألىداؼ اإلبداعية التي يسعى المعم 

كىذا ، كلكي يككف التقكيـ شامبلن ينبغي تقكيـ تعمـ الطبلب مف جميع الجكانب، تحقيقيا لدل الطبلب
كاستخداـ األسمكب ، يشمؿ تقكيـ مدل كسبيـ لممعارؼ كعمميات العمـ كميارات التفكير اإلبداعي

 كمدل كسبيـ لمميكؿ كاالتجاىات اإلبداعية اإليجابية. ، العممي في حؿ المشكبلت
  

كيقدر الطبلب ، ال يرل نفسو المصدر الكحيد لمعارؼ طبلبو: اذان يتسـ المعمـ المبدع بأنو
كيسمح لطبلبو بالحرية في العمؿ ، كيتمتع باتجاىات إيجابية نحك اإلبداع كالمبدعيف، المبدعيف

كيشجع األفكار الغريبة ، كقادر عمى تكفير بيئة تعمـ إبداعية، كالتفكير كاختيارات نشاطات التعمـ
 كالجديدة كالمبادأة الذاتية لطبلبو. 

فإنو ، كلضماف المناخ اإلبداعي في المدرسة كبالتالي تنمية اإلبداع كتفجير الطاقات اإلبداعية
يتطمب مف مدير المدرسة كمساعدكه مساعدة المعمميف عمى ممارسة التدريس اإلبداعي كتكفير 

عميو أف ُيشعر معمميو بأنو يقّدر اإلبداع كتدريسيـ عندما ك ، متطمبات ممارستو في الصفكؼ
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كيييئ جك المدرسة ماديان كعقميان ككجدانيان لمطبلب ، كيستعد لتقبُّؿ األفكار المخالفة لرأيو، ُيبدعكف
كيشّجع أعماؿ الطبلب كمعممييـ التي تتصؼ باإلبداعية كيفخر بيا أماميـ في كجكد ، المبدعيف

  ة التعميمية كمما أمكف..المسئكليف عف المؤسس
 

 ; معوقات التفكير اإلبداعي
( العكامؿ التي تعكؽ التعميـ لممكىكبيف في بيئتنا العربية مف خبلؿ المحكريف 2003حدد الصيرفي )

 : التالييف
 

 ; العوامل المتعمقة بنظام التعميم وفمسفتو; المحور الول
التي تقمؿ مف حرية المعمـ كتفرض عميو كجكد اتجاىات تسمطية كظركؼ بيئية غير مناسبة -1

 كتضع أنظمة تقميدية نمطية لمحكـ عمى األداء.، األىداؼ كاألنشطة
 جعؿ التربية قاصرة عمى عممية التمقيف. -2
 سيادة مفيـك التربية مف اجؿ النجاح.-3
 اقتصار االمتحانات عمى قياس التحصيؿ في نطاؽ محدكد. -4
 كضركرة رعايتيا.غياب الكعي بأىمية المكىبة -5

 : العوامل المتعمقة بالمعمم اعداده وتدريبو; المحور الثاني
 عدـ تمكف المعمـ مف المادة التعميمية كمياراتيا في كثير مف األحياف.-1
كما انيـ ال يعرفكف طريقة اكتشاؼ ، عدـ استعداد المعمميف لتمبية حاجات التبلميذ المكىكبيف-2

 كغالبا ما يشعركف بعدـ الراحة اتجاه التمميذ المكىكب.، تقكيمياالقدرات اإلبداعية أك 
كعدـ السماح ليـ بالخركج عف محتكل الكتاب ، مسؤكلية المعمـ عف انياء المقررات الدراسية-3

 عبلكة عمى التنظيـ الجامد لحجرة الدراسة.، المدرسي
ا فترة إجازة يبتعد فييا المعمـ عف كأخذىا عمى اني، انعداـ الجدية في الدكرات كالبرامج التدريبية-4

 الصؼ كعف التبلميذ. 
 : حدد العكامؿ االتية كمعيقات لئلبداعفقد  كاما الخافض 
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كعدـ الرغبة في خمؽ صراع سمبي ناشئ عف االختبلفات بيف ، المحافظة عمى الكضع االجتماعي
ة عمى أساليب كطرؽ معركفة كالرغبة في المحافظ، الثقافة السائدة كالثقافة التي يستمزميا التغيير

، كعدـ الرغبة في التغيير بسبب التكاليؼ. )الخافض، كعدـ الرغبة في تحمؿ جيد لمتغيير، كتقميدية
2012.) 

  
 ; مفيوم التربية اإلسالمية 4.2.3

 : التربية اإلسبلمية لغة
 : يتككف مصطمح التربية اإلسبلمية مف كممتيف ىما )التربية( ك)اإلسبلمية(

: بمعنى التعيد بالتنمية كالتغذية كالتأديب كقيؿ التربية، يربي تربية، معنى التربية لغة مف ربى - 1
}َكَتَرل اأْلَْرَض : ( قاؿ تعالى326، 1973، نما كزاد )أنيس كآخركف: ربكا بمعنى، يربك، ربامف 

تبميغ الشيء إلى : [ كالتربية اصطبلحا ىي5: جَىاِمَدةن َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَء اْىَتزَّْت َكَرَبْت{ ]الح
 (.2010كمالو شيئا فشيئا )الكفكم 

 ( 446، 1973، )انيس كآخركف، االسبلـ لغة بمعنى اظيار الخضكع كالقبكؿ - 2
تيدؼ إلى تنشئة ، " عممية مقصكدة تستضيء بنكر الشريعة: اصطبلحا ىي: التربية اإلسبلمية

كيقكـ فييا أفراد ذكك كفاءة عالية ، العبكدية هلل سبحانو جميعيا لتحقؽجكانب الشخصية اإلنسانية 
بتكجيو تعمـ أفراد آخريف كفؽ طرؽ مبلئمة مستخدميف محتكل تعميميا محددا كطرؽ تقكيـ مبلئمة" 

تحسيف الظركؼ االجتماعية لمتنمية : كمف أىـ أىداؼ التربية اإلسبلمية  (  26، 2007، )الجبلد
كال يقتصر دكرىا حكؿ ما ىك مسمكح بو كما ىك غير ، األرض كفي المستقبؿالبشرية عمى 

كتعمؿ عمى التكازف بيف ، كشمكلية، كمف خصائص التربية اإلسبلمية أنيا ربانية المصدر مسمكح.
يجابية.، كعالمية، كمنسجمة مع الفطرة كثابتة األصكؿ، جميع الجكانب عند اإلنساف  كا 

 

 ; اإلسالميةمصادر التربية  1. 2 .1

كىك المصدر االساسي كاالكؿ الذم ترجع اليو التربية اإلسبلمية كىك شامؿ : الكريـالقرآف  - 1
 لجميع جكانب الحياة المختمفة كصالح لكؿ زماف كمكاف.
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مبينة لمجمؿ القرآف "كىي التطبيؽ العممي لمقراف الكريـ كالترجمة لو ككنيا : السنة النبكية - 2
 (.92-91، 1928، كمخصصة لعمكمو كمقيدة لمطمقو" )كزاف وكمفسرة لمبيم

 اإلجماع.-3
 القياس.-4
 

 ; الخطوط العريضة لمنياج التربية اإلسالمية
 : مف أىـ الخطكط العريضة لمتربية اإلسبلمية لممرحمة االساسية العميا في فمسطيف

 النكاحي العممية التطبيقية لمادة التربية اإلسبلمية. ركزت الخطكط العريضة عمى-1
 عمى اسس ثابتة تدكر حكليا مكضكعات المنياج. قامت  -2
اثارة حب التعمـ الذاتي كالتفاعؿ العقمي لدل الطمبة مف خبلؿ مشاركتيـ في أنشطة تثير فييـ  -3

 حب اإلبداع كالتفكير.
ياج التربية اإلسبلمية كمناىج المباحث حصكؿ التناسؽ كالتكامؿ بيف أىداؼ كمحتكل من-4

 .(1998، )كزارة التربية كالتعميـلاالخر 
 

كيراد لمنياج التربية في المرحمة االساسية اف يحقؽ لمطالب الكفايات االساسية في كؿ مف 
 : المجاالت االتية

 
الرأم كالتعبير عف ، تبلكة القرآف الكريـ بشكؿ سميـ: مجاؿ االتصاؿ كمف أىـ ىذه الكفايات .1

 كالقدرة عمى استعماؿ المغة العربية السميمة.، كحسف المشاركة في الحكار، بمكضكعية
كالكقكؼ ، الكعي الحقيقي بمعنى الشيادتيف: كمف أىـ الكفايات في ىذا المجاؿ: المجاؿ المعرفي .2

كؼ كالكق، كااللماـ ببعض عمكـ القرآف كشرح سكرا مف القرآف الكريـ، عمى معنى االسبلـ كاركانو
 كااليماف بصبلحية االسبلـ لكؿ زماف كمكاف كشمكليتو.، عمى سير بعض الصحابة

كتعظيـ القرآف الكريـ ، ترسيخ حب اهلل كحب رسكلو : كمف أىـ ىذه الكفايات: مجاؿ النمك .3
كالقدرة عمى التمييز بيف عقيدة االسبلـ ، كاف يعتز الطالب باإلسبلـ كاالنتماء لو، كالسنة النبكية
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كاعتماد االحكاـ الشرعية في حؿ المسائؿ العممية ، كغيرىا مف العقائد الباطمة كالفاسدةالصحيحة 
 كالتحمي بالركح الجماعية.، كالتحمي باألخبلؽ اإلسبلمية في السمككيات، في حياتو

الشعكر بأىمية : كمف أىـ الكفايات المراد تكفيرىا عند الطالب في المجاؿ الكطني، المجاؿ الكطني .4
كيقكـ بكاجب الفرد المسمـ نحك ، كيحافظ عمى الكطف في عاداتو كتقاليده، كاالنتماء اليوالكطف 
 كالمحافظة عمى كحدتو كتماسكو.، كطنو

كالشعكر بأىمية الماؿ كالكقت كصحة الجسد في التنمية ، ادراؾ اىمية العمؿ: المجاؿ االقتصادم .5
الميراث كنظاـ النفقات في االسبلـ كاىمية كادراؾ اىمية نظاـ ، كادراؾ اىمية االدخار، االقتصادية

 نظاـ الزكاة كالصدقات.
 

 ; معمم التربية اإلسالمية
المعمـ ىك الشخص المكمؼ بتدريس التبلميذ في المرحمة االساسية الدنيا كالعميا كالثانكية كىك المنفذ 

معمـ التربية عمى ك  (.1998، الفعمي لممنياج التربكم باستخداـ أساليب كطرؽ مختمفة )صالح
كاف ، كيقتنع بعممو كيرغب في اداء العمؿ ليس مف منطمؽ الكظيفة، اإلسبلمية اف يخمص النية هلل

يعمؿ عمى كعميو اف ، معمـ التربية اإلسبلمية يعتبر في عبادة مكصكلة ما داـ في رحاب العمـ
كف مف تدريس مناىج التربية تطكير كفاياتو المعرفية كاتجاىاتو الدينية في عممية التعمـ كالتعميـ ليتم

كعمى معمـ التربية ، االسبلمية التي تحقؽ رسالة االسبلـ كتنمي االخبلؽ الكطنية كاالنسانية
 (. 2008، اإلسبلمية اف يستشعر اف ما يمارسو ىك رسالة االسبلـ العظيمة )عفيؼ

تربية اإلسبلمية التي ىك كؿ مف يقكـ بتدريس مادة ال: كمعمـ التربية اإلسبلمية كما عرفتو الباحثة
تقدـ لطمبة المرحمة االساسية العميا في فمسطيف عبر مناىج التربية اإلسبلمية لمصفكؼ مف الخامس 

 إلى العاشر.
 

 ; الدراسات السابقة 3.3
 الدراسات السابقة المتعمقة بمدى امتالك معممي التربية اإلسالمية لممبادئ الديمقراطية 2.3.3

 ; وتبني أنماط التفكير البداعي في التدريس
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دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي مدارس المرحمة  (3126درس النعيمات )
كمعرفة الفركؽ بيف افراد العينة ، الثانكية في تربية قصبة عماف في األردف مف كجية نظر المعمميف

ثـ المؤىؿ ، كعدد سنكات الخبرة، غيرات )التخصصحكؿ تنمية اإلبداع لدل المعمميف كفقا لممت
كاظيرت النتائج انو جاءت درجة ممارسة لمقيادة ، العممي( كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي

 المدرسية بدرجة متكسطة. ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية تبعا لممؤىؿ العممي. 
 
أساليب ادارة الصؼ السائدة لدل اساتذة الرياضيات في التعميـ  (3125درس الشايب والشايب )و 

باالعتماد عمى استبياف لقياس أساليب ادارة الصؼ مف كجية نظر التبلميذ كالذم يتككف ، الثانكم
( بندا مكزعة عمى بعديف. كاظيرت النتائج اف االسمكب السائد في ادارة الصؼ ىك 24مف )

كما اظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة في االسمكب السائد ، مادة الدراسيةاالسمكب الميتـ بالتبلميذ كبال
 ككجكد فركؽ دالة في االسمكب السائد تعزل لمتخصص. ، تعزل لمجنس
في  األساسية معممي  إلى فحص العبلقة بيف إدراؾ معممي المرحمة (2013) ةو قالل وىدفت دراسة

كتككنت ، فاعميتيـ في التدريسبمحافظة "راـ اهلل كالبيرة" لمممارسات الديمقراطية التربكية ،كعبلقتيا 
كقد تـ إجراء ، ( معمما كمعممة تـ اختيارىا بالطريقة الطبقية العنقكدية142عينة الدراسة مف )

اؼ الدراسة . كلتحقيؽ أىد2012/2013الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 
االستبانة كالمقابمة. كأظيرت النتائج أف الدرجة الكمية إلدراكات : استخدمت الباحثة أداتاف ىما

معممي المرحمة األساسية لمممارسات الديمقراطية التربكية مرتفعة كأف درجة فاعمية معممي المرحمة 
كقد كانت ىناؾ فركقا في إدراكات معممي ، األساسية التدريسية في محافظة "راـ اهلل كالبيرة" عالية

، المرحمة األساسية لمممارسات الديمقراطية التربكية تعزل لمتخصص لصالح العمكـ اإلنسانية
كعدـ ، سنكات5كلسنكات الخبرة لصالح أقؿ مف ، كلممؤىؿ العممي لصالح أعمى مف بكالكريكس

ية مكجبة دالة احصائيان بيف إدراؾ كجكد فركؽ تعزل لمجنس. ك بينت النتائج كجكد عبلقة ارتباط
 معممي المرحمة األساسية لممبادئ الديمقراطية كفاعميتيـ التدريسية .

إلى معرفة مستكل السمكؾ اإلبداعي في إدارة الصؼ لدل معممي ( 3123دراسة الزعبي )ىدفت و 
يع استبانة مؤلفة مف حيث تـ تكز ، مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمّتميز في المممكة األردنية الياشمية

تـ اختيارىـ بالطريقة ، ( معممنا كمعممة159( فقرة عمى أفراد عينة الدراسة البالغ عددىـ )46)
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( كتكصمت الدراسة إلى أف معممي مدارس الممؾ 2010/2011الطبقية العشكائية لمعاـ الدراسي )
كأنو ال تكجد ، في إدارة صفكفيـعبد اهلل الثاني لمتَّميز يتمتعكف بمستكل عاٍؿ مف السمكؾ اإلبداعي 

( في مستكل السمكؾ إلبداعي في إدارة α=0. 05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الصؼ بيف معممي مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمّتميز، تعزل لمتغيرات المؤىؿ العممي كالخبرة 

مدارس مديريات التربية كالتعميـ كالجنس. كأكصت الدراسة بإجراء المزيد مف الدراسات عمى 
لغاية الكشؼ عف مستكل السمكؾ اإلبداعي في إدارة الصؼ لدل معممي ، المختمفة في األردف

 المدارس الحككمية في المممكة األردنية الياشمية. 
 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أنماط اإلدارة الصفية األكثر فقد  (3123دراسة مخامرة وابو سمرة )أما 
كبياف مدل اختبلؼ ، لدل معممي مدارس مديرية تربية ككالة الغكث في الخميؿ كبيت لحـ شيكعان 

كمكقع ، كسنكات الخدمة، كالمؤىؿ العممي، الجنس: ىذه األنماط باختبلؼ متغيرات الدراسة
كتكّكف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مدارس ، المدرسة. كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي

تـ اختيار عينة عشكائية ، ( معممان 565ككالة الغكث في الخميؿ كبيت لحـ كعددىـ )مديرية تربية 
( معممان. كأظيرت نتائج الدراسة أف أكثر أنماط اإلدارة الصفية شيكعان لدل المعمميف 113قكاميا )

، يميو النمط األكتكقراطي، ( كبدرجة مرتفعة4.13بمتكسط حسابي قدره )، ىك النمط الديمقراطي
بمتكسط حسابي ، كأقميا شيكعان ىك النمط الترسمي، ( كبدرجة منخفضة2.15بمتكسط حسابي قدره )

( كبدرجة منخفضة أيضان. كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 1.99قدره ))
في حيف ، كمكقع المدرسة، كسنكات الخدمة، الجنس: ممارسة أنماط اإلدارة الصفية تعزل لمتغيرات

أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ممارسة النمط الديمقراطي لصالح حممة المؤىؿ 
 العممي أعمى مف بكالكريكس.

لمتعرؼ إلى دكر القيادة المدرسية في تنمية  (3121دراسة كل من العاجز وشمدان ) ىدفتك  
كقد ، اإلبداع لدل معممي مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف

كبمغت عينة الدراسة ، استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو ليذا النمط مف الدراسات
كبعد تحميؿ النتائج باستخداـ ، (3416لبالغ )%( مف المجتمع األصمي ا 11( بنسبة )303)

.  تكصمت الدراسة إلى أنو ال : ( تكصمت الدراسة إلى النتائج التاليةspssالبرنامج اإلحصائي )
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي مدارس 
كال ، كجية نظر المعمميف تبعنا لمتغير المؤىؿ العمميالمرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي مدارس 
، المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف لمتغير التخصص في البكالكريكس

 أك الخبرة أك الدكرات التدريبية. 
 

ىدفت لمكشؼ عف كاقع ممارسة المعمميف فقد  (:311دراسة الصمادي ودعوم وفريحات )أما 
دارة الصفكؼ مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ كتـ استخداـ المنيج المسحي بالعينة ، لحفظ النظاـ كا 

 2008(معمـ كمعممة مف محافظتي عجمكف كجرش لعاـ 180القصدية كتككنت عينة الدراسة  مف)
كبعد تطبيؽ االداة اظيرت النتائج اف ، حقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطكير اداة ليذا الغرضكلت 2009-

. كاظيرت النتائج كجكد فركؽ 4متكسط اجابات المعمميف كاف مرتفعا حيث بمغ المتكسط الحسابي 
ككما ، ذات داللة احصائية في ممارسة المعمميف لميارات حفظ النظاـ  كادارة الصؼ لصالح االناث

النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية ألثر المؤىؿ العممي كلصالح المعمميف مف حممة  اظيرت
الماجستير فأكثر مقارنة بالمعمميف مف حممة درجة البكالكريكس . كاظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات 

-3داللة احصائية في ممارسة المعمميف ألثر الخبرة التدريسية  كلصالح المعميف الذيف خبرتيـ مف 
 سنكات. 10
 
أساليب االدارة الصفية لدل معممي المرحمة االساسية العميا في األردف  (3117درس المواضيو )و 

كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية بمغت ، ( معممان 2530كتككف مجتمع الدراسة مف )، أقميـ الجنكب
رسة لدل معممي ( معممان. كقد تكصمت الدراسة إلى أف أكثر أساليب اإلدارة الصفية مما380)

كما أشارت النتائج إلى كجكد ، المرحمة األساسية العميا في إقميـ الجنكب ىك األسمكب الديمقراطي
كلصالح الذككر في األسمكب ، لصالح اإلناث في األسمكب الديمقراطي: فركؽ ذات داللة إحصائية

سنكات( في األسمكب  5ككذلؾ لصالح ذكم الخبرة )اقؿ مف ، األكتكقراطي كاألسمكب الترسمي
، سنكات( لؤلسمكب الترسمي 5ك)أقؿ مف ، سنة كأكثر( لؤلسمكب الديمقراطي 11األكتكقراطي ك)
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)كالماجستير( ، ككذلؾ لصالح ذكم المؤىؿ العممي )بكالكريكس( في األسمكب األكتكقراطي كالترسمي
 في األسمكب الديمقراطي. 

 
حجرة الصؼ مع الطمبة في المدارس  الطرؽ المتبعة داخؿ( Platt, 2001) بميتدرس و 

( معممان مف معممي المرحمة االبتدائية 120تككنت عينة الدراسة مف )، االبتدائية في كالية كاليفكرنيا
في كالية كاليفكرنيا. أشارت نتائج الدراسة إلى أف الطرؽ االستبدادية التقميدية لمتعامؿ مع الطمبة في 

الديمقراطية في التعامؿ مع الطمبة في قاعة الدرس أكثر  كأف الطرؽ، قاعة الدرس أقؿ فاعمية
 كالطرؽ الترسمية ىي أضعفيا في اإلدارة الصفية. ، فاعمية

 
تعّرؼ أنماط المناخ المدرسي السائدة في لم فقدىدفت (3112صادق والمعضادي ) أما دراسة

مكؾ المدير كما يقاس مدارس التعميـ العاـ بدكلة قطر. كاستخدمت استبانة ضمت أبعادان تتعمؽ بس
كالبعد المتعمؽ بسمكؾ المعمميف كما يقاس ، مف خبلؿ التركيز عمى اإلنتاج كعمى العبلقات اإلنسانية

مف خبلؿ األلفة كالبعد المتعمؽ بسمكؾ الجماعة كما يقاس مف خبلؿ الركح المعنكية كالبعد المتعمؽ 
( مدرسان 1081اة الدراسة عمى )بسمكؾ الطمبة كما يقاس مف خبلؿ عامؿ االلتزاـ. كطبقت أد

اختيركا بطريقة عشكائية مف عدد مف المدارس االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية في قطر. كأظيرت 
حيث ترتفع درجة تركيز المدير عمى العبلقات ، النتائج أف المدارس القطرية تتمتع بمناخ عائمي

ا تتكسط درجات التركيز عمى الركح بينم، كدرجات األلفة بيف المدرسيف، اإلنسانية في سمككو
بينما ، المعنكية. كما ظير أف السمة الغالبة لمدارس البنات ارتفاع درجات األلفة بيف المدرسات

 تميزت مدارس البنيف بمناخ يقترب مف المناخ المفتكح. 
 

ارس حكؿ انماط القيادة الصفية لدل معممي المرحمة الثانكية بالمد (2007دراسة القرشي )وجاءت 
كالتي طبقت عمى عينة ، الحككمية لمبنيف بالعاصمة المقدسة مف كجية نظر المعمميف كالطبلب

ككانت النتائج ، طبلب تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية طبقية متساكية 403معمما ك 250مككنة مف 
، التسيبياف النمط القيادم السائد مف كجية نظر المعمميف ىك النمط الديمقراطي ثـ االكتكقراطي ثـ 
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كىك ما يؤكد اف رأم ، ككجكد فركؽ دالة احصائيا بيف اراء المعمميف كالطبلب بيف النمط السائد
 المعمميف يختمؼ عف رأم الطبلب حكؿ نفس النمط القيادم. 

 
ىدفت إلى إظيار الفركؽ في إدارة فقد  (Martin & Shoho,1999) وشوىو  دراسة مارتنأما 

كبيف ، الذيف تخرجكا مف الجامعات التقميدية ببرامج تدريب عاديةالصؼ بيف المعمميف القدامى 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات ، ( الجديدACالمعمميف الذيف شارككا في برنامج )

ككاف مف أبرز ، كقد تـ اختيار عينة عشكائية طبقية مف مجتمع الدراسة، كالية تكساس األمريكية
أف المعمميف القدامى يميمكف إلى استخداـ األسمكب : ا الدراسةالنتائج التي تكصمت إليي

كىذا األسمكب يميؿ إلى التدريس التمقيني في التعامؿ مع الطمبة داخؿ حجرة الصؼ. ، األكتكقراطي
كىذا األسمكب يشجع الطمبة عمى التعبير ، ( الديمقراطيACكاف المعمميف الذيف شارككا في برنامج )

 الصؼ.  عف آرائيـ داخؿ حجرة
  

كاقع تنمية اإلبداع لدل طمبة المرحمة االساسية في السمط في األردف مف  (3126درس محمد )
كجية نظر المديرات كالمعممات كرصد معكقات تنمية اإلبداع لدييـ كتككنت عينة البحث مف 

لمتحميؿ الرباعي  ( مديرة كمعممة كاستخدمت الباحثة استبانة كاعتمدت عمى أسمكب سكات140)
حصؿ كاقع تنمية اإلبداع كمعكقاتو مف كجية نظر المديرات : كاظيرت دراستيا النتائج ما يمي

 ككجكد عبلقة عكسية دالة احصائيا بيف كاقع تنمية اإلبداع كمعكقاتو.، كالمعممات بدرجة متكسطة
 

بلثة االكلى مدل ممارسة معممي الصفكؼ الث (3124درس عبدالرحمن والخطيب )وكذلك فقد 
لميارات التفكير اإلبداعي مف كجية نظر المعمميف انفسيـ في المدارس التابعة لككالة الغكث 

معمما كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كاظيرت  287الدكلية في االردف كتككف مجتمع الدراسة 
ي كاف مرتفعا النتائج اف مدل ممارسة معممي الصفكؼ الثبلثة االكلى لميارات التفكير اإلبداع

ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح االناث ككجكد فركؽ ذات داللة 
احصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح درجة البكالكريكس كلـ تظير فركؽ ذات داللة 

 احصائية تعزل لمتغير سنكات الخبرة في التدريس في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
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ىدفت إلى معرفة اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك فقد ( 3124دراسة عساف )ا أم

، تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة االساسية العميا في مديرية تربية عماف الثالثة
( معمـ 133كتـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف )، المؤىؿ العممي كالخبرة: كعبلقتو بمتغيرات

المحكر االكؿ اتجاىات : ( فقرة مكزعة عمى ثبلث محاكر45كتككنت اداة الدراسة مف )، معممةك 
كاتجاىات المعمميف نحك الكشؼ عف الميارات ، المعمميف نحك تنمية قدرات التفكير اإلبداعي

كاتجاىات المعمميف نحك تشجيع كتبني اإلبداع. كتكصمت الدراسة إلى اف ، اإلبداعية كتحديدىا
ات المعمميف نحك تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة ايجابية مع كجكد فركؽ ذات اتجاى

كعدـ كجكد ، كلصالح حممة شيادات الدراسات العميا، داللة احصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
فركؽ ذات داللة احصائية في اتجاىات المعمميف نحك تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة 

 تعزل لمتغير الخبرة. 
 

إلى التعرؼ عمى مستكل ميارات التفكير  (3122دراسة الحدابي والفمفمي والعميبي )وىدفت 
كقد ، لتربية كالعمكـ التطبيقية مدينة حجةاإلبداعي لدل الطمبة المعمميف في األقساـ العممية بكمية ا

-( طالبا كطالبة مف الطمبة المعمميف في األقساـ العممية )كيمياء111تككنت عينة البحث مف )
كلتحقيؽ ىدؼ البحث تـ استخداـ اختبار تكرانس ، مدينة حجة-فيزياء احياء( في كمية التربية

الدراسة لطبلقة المركنة االصالة( كقد تكصمت الصكرة المفظية لقياس ميارات التفكير اإلبداعي )ا
 : النتائج اآلتية الى
جكد ك ، اف مستكل ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المعمميف في األقساـ العممية ضعيؼ 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة المعمميف في مستكل ميارات التفكير 
كعدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا ، اناث( لصالح االناث–)ذككر اإلبداعي تبعا لمتغير الجنس 

 فيزياء احياء( -في مستكل ميارات التفكير اإلبداعي كالناقد تبعا لمتغير التخصص )كيميا
 
درجة ممارسة معممي كمعممات التربية اإلسبلمية  (:311والشديفات )، واليواممة، الزعبي ودرس

كاستخدـ ، في المرحمة الثانكية ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي في محافظة المفرؽ في االردف
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ككشفت نتائج الدراسة اف ، ( معمما كمعممة126كتككف مجتمع الدراسة )، الباحثكف المنيج الكصفي
كبدرجة متكسطة في ، كف بدرجة كبيرة تقبؿ اإلبداعمعممي كمعممات التربية اإلسبلمية يمارس

، كطرؽ التدريس كطرؽ التقكيـ، كتقديـ الكتب، الممارسات المتعمقة بحرية التعبير عف الرأم
كاظيرت نتائج التدريس عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في درجة ممارسة معممي كمعممات 

المؤىؿ : ب تشجيع التفكير اإلبداعي تعزل لمتغيرمالتربية اإلسبلمية في المرحمة الثانكية ألسالي
 العممي كسنكات الخبرة. 

 
ىدفت لمتعرؼ عمى عبلقة البيئة المدرسية بالسمكؾ فقد  (Alborzi, 2007) البوزيدراسة أما 

الذاتي كالنجاح. كقاـ الباحثكف بدراسة  كتحقيؽ االكتفاء، اإلبداعي لدل طبلب المرحمة االبتدائية
باإلضافة إلى تصكرات المعمميف عف ، عدد مف المتغيرات التي تمعب دكرا بارز ا في التدريس

أىميا أف السمكؾ اإلبداعي يتأثر بمتغيرات التحفيز ، الطبلب. كقد خرجت الدراسة بعدد مف النتائج
 مف قبؿ المعمميف كاآلباء.

 
إلى تحديد مدل ممارسة معممي التربية اإلسبلمية في المرحمة  (:311) وىدفت دراسة الغامدي

ككانت اداة الدراسة استبانة مككنة مف ، الثانكية بمكة المكرمة لميارات تنمية التفكير االبتكارم
ميارة األصالة ميارة ، الميارات الخاصة بميارة الطبلقة: ( فقرة مكزعة عمى اربع محاكر50)

( معمما اختيركا بطريقة 30حساسية لممشكبلت كطبقت عمى عينة عددىا )ميارة ال، المركنة
كاظيرت النتائج عمى ضعؼ امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لميارات تنمية ، عشكائية طبقية

 التفكير االبتكارم. 
 

فعالية استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة المصاحب لمرتكز ( 3119ودرس عجيب )
ـ عمى تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم في مادة االحياء لطالبات الصؼ األكؿ مصادر التعم

( طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ 81كتككنت عينة الدراسة مف )، الثانكم بمدينة مكة المكرمة
( طالبة كأخرل ضابطة تتككف 40الثانكم تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف احداىا تجريبية تتككف مف )

، كتـ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة عمى المجمكعة التجريبية، ( طالبة41مف )
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كاختبار في التفكير االبتكارم ، كقد تـ اعداد اختبار تحصيمي في كحدة النبات كحكاس االنساف
كاظيرت الدراسة العديد مف النتائج أىميا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي افراد 

 ح المجمكعة التجريبية. العينة لصال
 

ىدفت لمتعرؼ عمى استخداـ معممي المرحمة االساسية الدنيا  (3119ودرس زيدان والعودة )
معمما  80تككنت عينة الدراسة مف ، ألنماط التفكير اإلبداعي في تدريس العمكـ بمحافظة الخميؿ

نتائج الدراسة اف درجة  ( فقرة كاظيرت46ككانت اداة الدراسة بطاقة مبلحظة مككنة مف )، كمعممة
استخداـ معممي المرحمة االساسية ألنماط التفكير اإلبداعي في العمكـ كانت بدرجة كبيرة 

كاظيرت فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير الخبرة في مجالي طرؽ ، %(6، 72بنسبة)
اسة عدـ كجكد ( سنكات. كما اظيرت الدر 10-5التدريس كاالسئمة التقكيمية لصالح سنكات الخبرة )
 أك اختصاصو أك لممؤىؿ العممي.، فركؽ ذات داللة احصائية تعزل إلى جنس المعمـ

 
دكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحككمية في  (3119ودرس بمواني )
كما سعت إلى معرفة دكر ، كسمفيت(، كطكباس، كجنيف، كقمقيمية، كطكلكـر، محافظات )نابمس

كالمؤىؿ ، المدرسية في تنمية اإلبداع مف كجية نظر المديريف باختبلؼ متغيرات الجنساإلدارة 
كمكاف العمؿ. كقد تككنت عينة الدراسة مف ، كالتخصص في البكالكريكس، كسنكات الخبرة، العممي

ككاف عدد ، %( تقريبا مف المجمكع الكمي لعدد المديريف 50أم ما يعادؿ )، ( مديرا كمديرة215)
( فردا. كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي الميداني لجمع 196اد الذيف أعادكا االستبانات )األفر 

باإلضافة ، ( سؤاال39كقد قامت الباحثة بإعداد استبانة تككنت مف )، البيانات مف مجتمع الدراسة
ككمية في إلى سؤاليف إنشائييف لمتعرؼ إلى دكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الح

محافظات الشماؿ كمعيقاتيا. كقد تكصمت الدراسة إلى أف مجاؿ المعمـ في تنمية اإلبداع كاف كبيرا 
، %( 75كأف مجاؿ اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع كاف كبيرا بنسبة )، %(86.7جدا بنسبة )

%( 70.4ا بنسبة )كأف مجاؿ المجتمع المحمي كمجاؿ البيئة المدرسية في تنمية اإلبداع كاف كبير 
%(. كأف 1، 68كأف مجاؿ المناىج التعميمية في تنمية اإلبداع كاف متكسطا بنسبة )، لكؿ منيما

الدرجة الكمية إلجابات عينة الدراسة نحك األسئمة المتعمقة بدكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع 
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، %(1، 76مديرييا بمغت) في المدارس الحككمية في محافظات الشماؿ كمعيقاتيا مف كجية نظر
كلـ تظير فركؽ عمى ، كىذا يدؿ عمى نسبة مكافقة كبيرة في دكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع

 كلكف ظيرت فركؽ عمى متغير الجنس. ، كمكاف العمؿ، كالتخصص، متغيرات الخبرة
 

ىدفت إلى التعرؼ إلى معكقات تدريس مكاد التربية اإلسبلمية  فقد( 3119دراسة عفيف )أما 
: ( معممنا. فكانت أىـ نتائج الدراسة120( مشرفنا ك)30كتككنت عينة الدراسة مف )، بمكة المكرمة

، عدـ كجكد نظاـ يضع حدا لمطالب المقصر: كجكد معكقات تتعمؽ بمعمـ التربية اإلسبلمية؛ أبرزىا
عدـ فتح المجاؿ : كمكانتو. ككجكد معكقات تتعمؽ بالمناىج الدراسية؛ أبرزىاكيحفظ لممعمـ ىيبتو 

لممعمميف لممشاركة في تخطيط منيج التربية اإلسبلمية. ككذلؾ كجكد معكقات تتعمؽ بطرائؽ 
عدـ إلماـ المعمـ بطرائؽ التدريس الحديثة التي يمكف استخداميا بفعالية في تدريس : التدريس أبرزىا

عدـ التزاـ الطبلب باألداء : ة اإلسبلمية. كأخيرنا كجكد معكقات تتعمؽ بالطبلب؛ أبرزىامكاد التربي
 الجدم كالعممي. 

 
دراسة  (Aljughaiman. A . & Mowrer Reynolds, 2005) الجغيمان ومورروأجرى  

كقد تـ تحقيؽ مفاىيـ المعمميف كالطبلب ، ىدفت إلى التعرؼ عمى مفاىيـ اإلبداع لدل المعمميف
، عمى اإلبداع الخبلؽ. كتكزيع استبيانات لممعمميف في المدارس االبتدائية لدراسة مكاقفيـ كمعتقداتيـ

مف خبلؿ ممارسات الفصؿ الدراسي. كتـ العثكر عمى مدرسيف لدييـ مفاىيـ غير دقيقة حكؿ ماىية 
حيث تـ ، مع كشؼ السمككيات الصفية تبعا لما أبداه الطبلب المبدعيف، اإلبداع كالصراعات

كذلؾ لممساىمة بحؿ ، اكتشاؼ التناقض لدعـ كتخصيب اإلبداع غير الظاىرم داخؿ الغرفة الصفية
 كتعديؿ مستكل اإلبداع لدييـ. ، المعتقدات الخاطئة

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ ميارات تنمية التفكير : (3118درس الحربي )و 

كالتعرؼ عمى ، معممي التربية اإلسبلمية في المرحمة الثانكيةرم البلـز امتبلكيا مف قبؿ /8االبتكا
مدل امتبلكيـ ليذه الميارات. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كبطاقة مبلحظة لجمع البيانات 

كبينت نتائج الدراسة اف ميارة الطبلقة جاءت في الترتيب األكؿ تمييا ميارة ، ( معمـ32عف  )
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كىذه النتائج تشير إلى ضعؼ امتبلؾ المعمميف لميارات ، لممشكبلت المركنة ثـ االصالة فالحساسية
تنمية التفكير االبتكارم. كقد أكصى الباحث بعقد دكرات تدريبية لممعمميف اثناء الخدمة كالطبلب في 
كميات التربية ككميات المعمميف في مجاؿ تنمية ميارات التفكير االبتكارم كاالستراتيجيات التدريسية 

 .ليذه الميارات المبلئمة
 

إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة معمـ العمكـ لمميارات المنمية  (3117ىدفت دراسة الشيابي )
لمتفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي مف كجية نظر الطمبة كتككنت عينة 

بمدينة تعز  ( مدارس ثانكية حككمية8( طالبان كطالبة كقد تـ اختيارىـ مف )265الدراسة مف )
ال تكجد : كلتحقيؽ فركض الدراسة استخدـ الباحث االستبانة أداة لو كقد بينت الدراسة النتائج اآلتية

ال تكجد فركؽ دالة ، فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط آراء أفراد العينة كالمتكسط الفرضي لممجتمع
معمـ العمكـ لمميارات المنمية  إحصائيان بيف متكسط الطبلب كمتكسط الطالبات فيما يتعمؽ بممارسة
 لمتفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي بمدينة تعز. 

 
ىدفت لمكشؼ عف معكقات تنمية اإلبداع لدل طمبة المرحمة  فقد (3116دراسة دياب )أما 

 حيث قاـ بإعداد، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، األساسية في مدارس قطاع غزة
كالطالب. ، كالمعمـ، كالبيئة المدرسية، استبانة تشمؿ أربعة أبعاد تتضمف معكقات تتعمؽ بالمنياج
( معمـ تـ 100عمى عينة مككنة مف )، كقاـ بتطبيؽ ىذه االستبانة بعد التأكد مف صدقيا كثباتيا

د جمع البيانات اختيارىـ عشكائينا مف عشر مدارس تابعة لككالة ىيئة األمـ المتحدة بمدينة غزة. كبع
كترتيب ىذه المعكقات ، كتحميميا تـ الكصكؿ إلى معكقات تنمية اإلبداع لدل طمبة المرحمة األساسية

كذلؾ مف كجية نظر عينة الدراسة. كأظيرت النتائج أف جميع فقرات أداة ، بحسب درجة تأثيرىا
ة المعيار المحدد في ىذه الدراسة كالتي تعبر عف معكقات تنمية اإلبداع تجاكزت في نسبتيا المئكي

كذلؾ بحسب استجابة أفراد العينة. حيث إف النسبة المئكية ليذه الفقرات تراكحت ، الدراسة لقبكليا
حيث ، %( ككاف ىناؾ تفاكت في النسب المئكية ليذه المعكقات بحسب أبعادىا92-61) –بيف 

فقرات البعد األكؿ كالتي تعبر : يميبمغت النسبة المئكية لمفقرات في كؿ بعد مف أبعاد االستبانة كما 
فقرات البعد الثاني كالتي تعبر عف معكقات ، (88%-61عف معكقات متصمة بالمنياج مف )%
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معكقات متصمة بالمعمـ –%( فقرات البعد الثالث كتعبر عف 65-90متصمة بالبيئة المدرسية مف )
-%73بالطالب مف ) %( كفقرات البعد الرابع كالتي تعبر عف معكقات متصمة63-89مف )
92)%. 
  

مستكل مساىمة معممي التاريخ لممرحمة الثانكية في تنمية ميارات التفكير ( 3112 ) درس خريشة
كدلت النتائج عمى تدني مستكل مساىمة معممي التاريخ في تنمية ، الناقد كاإلبداعي لدل طمبتيـ

كلـ ، %(85المستكل المقبكؿ تربكيا )ككاف مستكاىـ اقؿ مف ، ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي
 .تظير فركؽ دالة احصائيا بيف اراء المعمميف تعزل لجنس المعمـ أك خبرتو أك مؤىمو

 
 ; التعميق عم  الدراسات السابقة 3.2

مف خبلؿ الدراسات السابقة كالنظر إلى االدبيات التربكية اتضح لدل الباحثة اىمية البحث في 
اف كثيرا مف المدرسيف  كما تبيف، خرآ يزداد االىتماـ بيا عاما بعدالتي انماط االدارة الصفية 
ككذلؾ الدراسات التي اىتمت بتنمية التفكير اإلبداعي ، إلى األفضؿالصفية اختمفت انماط ادارتيـ 

كذلؾ الف اإلبداع اصبح عنصرا ميما لمف اراد مكاكبة ، قد نالت حظا كافرا مف اىتماـ الباحثيف
كعصر العكلمة كاالنفجار المعرفي. فأصبح اىتماـ التربكييف إنشاء جيؿ مبدع غير التحديات 

 حتى يستطيع مكاكبة التغيرات كيمحؽ في ركب التقدمية. ، تقميدم في تفكيره
بمدل امتبلؾ كقد تميزت دراستي عف الدراسات السابقة انيا أكؿ دراسة عمى حد عمـ الباحثة تتعمؽ 

لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس معممي التربية االسبلمية 
اتفقت دراستي  كقد، الصفي كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس

تحميمي مع جميع الدراسات السابقة ما عدا دراسة الحدابي كالفمفمي كالعتابي بأنيا منيج كصفي 
اعتمدكا المنيج التجريبي كتميزت دراستي عنيـ جميعا انيا ، (2008اسة عجيب )كدر ، (2011)

 اعتمدت المنيج الكصفي التحميمي االرتباطي. 
اتفقت مع دراسة ، كاتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات بأف العينة المراد استجابتيـ ىـ المعممكف

كدراسة العاجز ، (2012كابك سمرة ) كدراسة مخامرة، (2012كدراسة الزعبي )، (2016النعيمات )
كدراسة ، (2001كدراسة الصادؽ كالمعضادم )، (2006كدراسة المكاضية )، (2010كشمداف )
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كالعكدة ، كدراسة زيداف، (2008كدراسة عفيؼ )، (2013كدراسة عساؼ )، ، (2007القرشي )
 (. 1999كدراسة مارتف كشكىك )، (2008)

كدراسة الحدابي كالفمفمي كالعتابي ، ق(1428كدراسة القرشي )، (2014كاختمفت مع الشايب )
. كاختمفت مع دراسة بمكاني طمبة( حيث كجيت االستبانة لم2008كدراسة عجيب )، (2011)
( حيث كجو االداة 2008( بحيث كجيت اداة الدراسة لممديرات. كاختمفت مع عفيؼ )2008)

 لممشرفيف كالمعمميف.
نحك معممي المرحمة االساسية العميا كقد اتفقت مع دراسة المكاضية  ةمكجيجاءت ىذه الدراسة ك 
( كدراسة 2005كدراسة دياب )، (2013كدراسة عساؼ )، (2015كدراسة محمد )، (2006)

 (. 2008كالعكدة )، زيداف
( 2010( كدراسة العاجز كشمداف )2014( كدراسة )الشايب )2016كاختمفت مع دراسة النعيمات )

، كاليكاممة، ( كدراسة الزعبي2006( كدراسة الشيابي )2008دراسة عجيب )، (2007كالقرشي )
( كانت 2013( كدراسة عبدالرحمف كالخطيب )2009( كدراسة الغامدم )2009كالشديفات )

 دراستيـ مكجية لممرحمة الثانكية.
( كدراسة عفيؼ 2007التربية اإلسبلمية كلـ تتفؽ اال مع دراسة الحربي ) يمعمم الدراسةكعينة 

، ( التي ىدفت إلى التعرؼ إلى معكقات تدريس مكاد التربية اإلسبلمية بمكة المكرمة2008)
( ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة معممي كمعممات 2009كالشديفات )، كاليكاممة، كدراسة الزعبي

( 2009كدراسة الغامدم )، لمرحمة الثانكية ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعيالتربية اإلسبلمية في ا
إلى تحديد مدل ممارسة معممي التربية اإلسبلمية في المرحمة الثانكية بمكة المكرمة لميارات تنمية 

كاختمفت دراستي بأنيا أشمؿ بحيث تقيس مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية ، التفكير االبتكارم
حمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي كعبلقتيا لممر 

كاف الدراسات السابقة التي تحدثت عف  باتجاىاتيـ نحك تبني أنماط التفكير اإلبداعي في التدريس.
التربية  اال اف استيداؼ معممي التفكير االبداعي كثيرة في المستكيات المحمية كاالقميمية كالدكلية

كربطيا مع تطبيؽ الديمقراطية عند المعمميف يشكؿ تحديا كبيرا ، االسبلمية في حد ذاتو يعتبر جديدا
كقد كجدت شحة كندرة قميمة في ، قراطية في االسبلـمبالنسبة لمباحثة لعدـ كجكد معايير محددة لمدي

كعند ، س الصفي بشكؿ عاـاالبحاث التي تناكلت تطبيؽ المعمميف لممبادئ الديمقراطية في التدري
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كلذلؾ كاف االطار النظرم الذم تحدث عف المبادئ ، التربية االسبلمية بشكؿ خاص يمعمم
 الديمقراطية في التدريس الصفي قميبل. 
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 أدوات الدراسة 4.  3
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 الثالثالفصل 
 

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 
 

 مقدمة
لئلجراءات التي  مفصبليضان كصفان أكتضمف ، تناكؿ ىذا الفصؿ المنيج المتبع في ىذه الدراسة

، اتبعتيا الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة مف حيث منيج الدراسة ككصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا
جراءاتيا، أدكات الدراسة كصدقيا كثباتيا، كالطريقة التي اختيرت بيا كمتغيرات ، تصميـ الدراسة كا 

 الكصكؿ إلى النتائج. كالمعالجة االحصائية المستخدمة البلزمة لتحميؿ البيانات ك ، الدراسة

 ; منيج الدراسة 1.  3

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي االرتباطي لقياس مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة 
األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك 

 . كذلؾ لمبلءمتو لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات، التدريستبني أنماط التفكير اإلبداعي في 
 
 
 

 ; مجتمع الدراسة 2.  3 

لمعاـ  التربية اإلسبلمية في مديرية كسط الخميؿ  كمعممات معمميتككف مجتمع الدراسة مف جميع 
قد بمغ عددىـ حسب إحصائيات مديرية التربية كالتعميـ في الخميؿ ، (2016 / 2017الدراسي )

 ( معممة. 179ك )، ا( معمم146منيـ )، كمعممة امعمم( 325)
 

 ; عينة الدراسة 3.  3

استخدمت الباحثة في اختيار عينة الدراسة العينة الطبقية العنقكدية تبعا لمتغير جنس المعمـ بنسبة 
لعاـ  معممي التربية اإلسبلمية في مديرية كسط الخميؿ%( مف مجتمع الدراسة المككف مف 25)
 ا( معمم86فكاف عدد أفراد العينة )، بحيث تككف العينة ممثمة لممجتمع، (2016 / 2017)
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( استبانة 86( استبانة عمى مجتمع الدراسة كتـ استرداد )90كمعممة. حيث قامت الباحثة بتكزيع )
كيبيف الجدكؿ ، كبعد إتماـ عممية جمع البيانات تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي ليا، صالحة التحميؿ

 ( تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة. 1.  3)

 

 تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة: (1.  3جدكؿ )ال

 %النسبة المئكية العدد البدائؿ المتغيرات
 الجنس

 
 8 .41 36 ذكر
 2 .58 50 أنثى

 المؤىؿ العممي 
 80 .5 5 دبمكـ 

 2 .80 69 بكالكريكس 
 0 .14 12 أعمى مف بكالكريكس 

 الخبرة في التدريس
 5 .10 9 سنكات  5أقؿ مف 

 6 .25 22 سنكات  10 – 5
 9 .63 55 سنكات  10أكثر مف 

 

 ; أدوات الدراسة  4.  3

قامت الباحثة مف ، إدراكنا مف الباحثة ألىمية أداة جمع المعمكمات المرتبطة بمكضكع ىذه الدراسة
 : بالمكضكع كالدراسات السابقة بإعداد األدكات اآلتيةخبلؿ االطبلع عمى األدب النظرم المتعمؽ 

 
العميا في مدينة الخميل الساسية استبانة مدى امتالك معممي التربية اإلسالمية لممرحمة ; ولً أ

 ; لمبادئ الديمقراطية
عمى األدب التربكم السابؽ الخاص بيذا  يااعتمدت الباحثة أداة خاصة لمدراسة بناءن عمى اطبلع

ثـ قامت بتطكير ىذه االداة بحيث قامت الباحثة بإضافة ، (2013) مثؿ دراسة قبللكة المكضكع
بعض التعديبلت عمى ىذه الفقرات مف حيث تغيير بعض العبارات كالكممات حتى تتبلءـ مع 

بحيث تككنت ىذه االستبانة مف ، استبانةكبذلؾ قامت الباحثة بكضع ، معممي التربية اإلسبلمية
( كانت فقرة سمبية لمعرفة صدؽ 21ما عدا الفقرة رقـ )، ككانت جميع فقراتيا ايجابية، ( فقرة31)



- 56 - 

 

 ، قميمة جدان(، قميمة، متكسطة، كبيرة، كاستخدمت مقياس ليكرت الخماسي )كبيرة جدان ، المستجيبيف
 . االستبانة بصكرتيا النيائية( 1الممحؽ رقـ )كيبيف 

 
 ; صدق الستبانة

يف قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكم
يف جامعييف كحممة الدكتكراه في التربية كعمـ النفس في جامعة التربكييف كالمتخصصيف مف مدرس

( مف أجؿ إبداء الرأم في 3مف ذكم الخبرة في التعميـ كما في ممحؽ رقـ )، القدس كجامعة الخميؿ
كعمى ضكء المبلحظات التي ، كمدل سبلمة الصياغة المغكية لمفقرات، مقياسلمدل مبلءمتيا 

حتى خرجت االستبانة في ، كتـ حذؼ بعض الفقرات، أشاركا إلييا تـ إعادة صياغة بعض الفقرات
 شكميا النيائي. 

 
 ; ثبات الستبانة

كمف خارج عينة الدراسة ، عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة قامت الباحثة بتطبيؽ االستبانة عمى
كالذم بمغ ، كقد تـ استخداـ معادلة كركنباخ الفا إليجاد معامؿ الثبات، لمتحقؽ مف ثبات االستبانة

 ( مما يدؿ عمى أنيا تتمتع بدرجة عالية مف الثبات. 0.895)
 

 ; التفكير البداعي في التدريسن نحو تبني أنماط ياتجاىات المعمماستبانة ; ثانياً 
اعتمدت الباحثة أدكات خاصة لمدراسة بناءن عمى اطبلع الباحثة عمى االدب التربكم السابؽ الخاص 

تـ  إذ، (2008زيداف كالعكدة )كقد استفادت الباحثة مف االداة المستخدمة في ، بيذا المكضكع
بلت عمى ىذه الفقرات مف حيث تغيير تطكير ىذه االداة بحيث قامت الباحثة بإضافة بعض التعدي

بعض العبارات كالكممات حتى تتبلءـ مع معممي التربية اإلسبلمية. حيث قامت الباحثة بكضع أداة 
بحيث تككنت ىذه ، لقياس اتجاىات المعممكف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس

كاستخدمت مقياس ليكرت ، فقراتيا ايجابيةككانت جميع ، ( فقرة35مف ) بشكميا النيائي االستبانة
االستبانة ( 2الممحؽ رقـ )كيبيف  ، قميمة جدان( (، قميمة، متكسطة، كبيرة، الخماسي )كبيرة جدان 

 .بصكرتيا النيائية
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 ; صدق الستبانة

يف قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكم
يف جامعييف كحممة الدكتكراه في التربية كعمـ النفس في جامعة كالمتخصصيف مف مدرسالتربكييف 

( مف أجؿ إبداء الرأم في 3مف ذكم الخبرة في التعميـ كما في ممحؽ رقـ )، القدس كجامعة الخميؿ
كمدل ، مدل مبلءمتيا لقياس اتجاىات المعممكف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس

كعمى ضكء المبلحظات التي أشاركا إلييا تـ إعادة صياغة بعض ، لصياغة المغكية لمفقراتسبلمة ا
 حتى خرجت االستبانة في شكميا النيائي. ، كتـ حذؼ بعض الفقرات، الفقرات

 
 ; ثبات الستبانة

كمف خارج عينة الدراسة ، قامت الباحثة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة
( 0.90كالذم بمغ )، كقد تـ استخداـ معادلة كركنباخ الفا إليجاد معامؿ الثبات، يالمتحقؽ مف ثبات

 مما يدؿ عمى أنيا تتمتع بدرجة عالية مف الثبات. 
 
 

 ; متغيرات الدراسة 5.  3

 : شممت ىذه الدراسة عمى المتغيرات اآلتية
 ; المتغيرات المستقمة

 أنثى( . ، الجنس )ذكر 
  أعمى مف بكالكريكس( . ، بكالكريكس، العممي )دبمكـالمؤىؿ 
  سنكات(  10أكثر مف ، سنكات 10 – 5، سنكات 5الخبرة في التدريس )أقؿ مف 

 
 ; المتغيرات التابعة

تقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ : ممبادئ الديمقراطيةلامتالك معممي التربية اإلسالمية 
 عمييا المعمـ عمى استبانة مبادئ الديمقراطية التي اعدت خصيصا ليذه الدراسة. 
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كيقاس في ىذه الدراسة : ن نحو تبني أنماط التفكير البداعي في التدريسياتجاىات المعمم
بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى استبانة أنماط التفكير اإلبداعي التي اعدت خصيصا 

 ليذه الدراسة. 
 

 ; اجراءات الدراسة 6.  3

قامت ، (5؛ ممحؽ  4)ممحؽ  بعد حصكؿ الباحثة عمى مكافقة مديرية التربية في مدينة الخميؿ
 يفبطباعة االستبانتيف  كتـ ضميـ لبعض  كمف ثـ اخذت قائمة كاممة بأسماء المدرس حثة االب

المرحمة االساسية في مدينة الخميؿ  كذىبت الى كؿ مدرسة عمى حده كقمت بتكزيعيا عمى جميع 
المدارس بشكؿ عشكائي في جميع  كقمت بإختيار، معممي التربية االسبلمية في كؿ مدرسة دخمتيا

كمف ثـ قامت ، ـ عمى عينة الدراسة2017في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي انحاء المدينة 
كقد بمغ عدد االستبانات المعادة كالتي كانت مكجية لعينة الدراسة مف معممي ، الباحثة بتجميعيا

فريغ البيانات عمى برنامج اكسؿ . كبعد جمعيما قمت بت( 90( مف أصؿ )86التربية اإلسبلمية )
ميؿ االحصائي كبناء عميو تـ كبعد ذلؾ استخرجت نتائج التح spssكبرنامج التحميؿ االحصائي 

 النتائج في الفصؿ الخامس. تفسير

 ; اإلحصائية معالجةال 7.  3

كاالنحرافات حيث تـ استخراج المتكسطات الحسابية ، تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات
كقد تـ فحص فرضيات الدراسة باستخداـ اختبار )ت( ، المعيارية لمفقرات كالدرجات الكمية لمفقرات

أما الفرضيات ذات المتغير المستقؿ ، لمعينات المستقمة لمفرضيات ذات المتغير المستقؿ بمستكييف
كلقياس ، (One Way ANOVAبثبلثة مستكيات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
( كمعامبلت Alpha Cronbachالصدؽ كالثبات فقد تـ استخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا )

كذلؾ باستخداـ الحاسكب ك برنامج الرـز ، االرتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجات الكمية ليا
 . SPSSاإلحصائية 
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 الفصل الرابع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة 
 

 مقدمة
مف خبلؿ اجابة افراد العينة عمى ، تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة

الدراسة المتعمقة بقياس مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة الفقرات المتضمنة في اداة 
األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك 

كقد اىتمت باإلجابة عف االسئمة التي دارت حكؿ ، تبني أنماط التفكير اإلبداعي في التدريس
كالمتغيرات التابعة مبادئ ، الخبرة في التدريس(، المؤىؿ العممي، تية )الجنسالمتغيرات اال

 كأنماط التفكير اإلبداعي. ، الديمقراطية
 : كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد المقياس الكزني التالي 

 مدل متكسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67 – 2.33 متكسطة

 فأعمى  3.68 مرتفعة
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 ; نتائج أسئمة الدراسة
مدى امتالك معممي التربية السالمية لممرحمة ما ; النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1. 2. 4

 ؟في التدريس العميا في مدينة الخميل لمبادئ الديمقراطية
الستجابات أفراد عينة الدراسة قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة 
 ( يكضح ذلؾ. 4 .1الخميؿ لممبادئ الديمقراطية كالجدكؿ )

سة لمدل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدرا: (4 .1جدكؿ )ال
مرتبة حسب ، امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية

 األىمية

 الفقرة رقـ الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

1 
أحتـر الطمبة الذيف يؤدكف كاجباتيـ بغض النظر عف 

 53 .0 74 .4 انتماءاتيـ. 
 مرتفعة

 مرتفعة 52 .0 66 .4 أرسخ قيـ التسامح لدل الطمبة 3
 مرتفعة 49 .0 56 .4 أنمي قيـ التعاكف بيف الطمبة.  2
 مرتفعة 71 .0 54 .4 أعامؿ طمبتي بشكؿ عادؿ 7

 مرتفعة 73 .0 54 .4 أترؾ لمطالب حرية اختيار األنشطة التي تنمي مكاىبو كابداعاتو 21
 مرتفعة 54 .0 53 .4 األخرأشجع الطمبة عمى تقبؿ الرأم  4

 مرتفعة 61 .0 52 .4 أسمح لمطالب بالمراجعة في عبلمة االختبار 14
 مرتفعة 61 .0 52 .4 أقكـ بتعزيز الطالب بعد اإلجابة الصحيحة 17
 مرتفعة 52 .0 51 .4 أشجع الطمبة عمى حرية التعبير 5
 مرتفعة 61 .0 51 .4 أساىـ في غرس مشاعر احتراـ تعميمات المدرسة 6

 مرتفعة 66 .0 51 .4 أعيد شرح المادة دكف غضب اذا طمب مني احد الطمبة 16
 مرتفعة 61 .0 47 .4 أحاكؿ بناء اتجاىات ايجابية لدل الطمبة نحك المجتمع 15
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 مرتفعة 66 .0 42 .4 في الصؼ امريح اأضفي جك  31
 مرتفعة 63 .0 37 .4 أمدح طبلبي بكممات تنمي ذاتيـ مثؿ لؾ مستقبؿ رائع....  26
 مرتفعة 64 .0 35 .4 أفتح المجاؿ لممناقشة داخؿ غرفة الصؼ  12
 مرتفعة 58 .0 34 .4 أتعاكف مع طبلبي في حؿ أم مشكمة تكاجييـ 23
 مرتفعة 79 .0 33 .4 أقـك باإلجابة عمى جميع اسئمتيـ كلك مف خارج المقرر الدراسي 25
 مرتفعة 77 .0 32 .4 المدرسةألقي التحية عمى طبلبي خارج  22
 مرتفعة 72 .0 31 .4 أفضؿ استخداـ اسمكب الحكار في التدريس 13
 مرتفعة 66 .0 27 .4 أتيح الفرصة لمطمبة بالمشاركة باألنشطة المقررة 18
 مرتفعة 75 .0 22 .4 أحاكر طمبتي في أم مكضكع ميـ بالنسبة ليـ 24
 مرتفعة 75 .0 13 .4 طبلبي أتحكـ في مزاجي كال اجعمو يؤثر عمى 27
 مرتفعة 91 .0 11 .4 أعتذر لطمبتي إذا اخطأت في حقيـ 11
 مرتفعة 72 .0 01 .4 أعرؼ طمبتي حقكقيـ  10
 مرتفعة 86 .0 98 .3 ال أفرض رأيي عمى طبلبي 29

20 
أترؾ لمطالب حرية اختيار األنشطة التي تنمي مكاىبو 

 73 .0 93 .3 كابداعاتو
 مرتفعة

 مرتفعة 78 .0 89 .3 أكضح لطمبتي معيار تصحيح االختبار 9
 متكسطة 96 .0 66 .3 أتكاصؿ مع أكلياء االمكر لتحسيف مستكل الطمبة 19

29 
أقبؿ طمبات الصداقة مف طمبتي عمى مكاقع التكاصؿ 

 41 .1 18 .3 االجتماعي
 متكسطة

 متكسطة 3 .1 08 .3 في مكاقع التكاصؿ االجتماعي طمبتيأعمؽ عمى منشكرات  30
 متكسطة 94 .0 05 .3 أشارؾ طمبتي مناسباتيـ االجتماعية 8
 مرتفعة 37 .0 20 .4 الدرجة الكمية 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف 4 .1يكضح الجدكؿ )
التي تقيس مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ 
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كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ ، الديمقراطية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المتكسط الحسابي
تبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية كانت أف مدل ام

( مع انحراؼ 4.20حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس ، مرتفعة
لعميا ( كبالتالي استنتج بأف مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة ا0.37معيارم مقداره )

 في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية مرتفعان. 
: كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات، كرتبت فقرات االستبياف ترتيبا تنازليا حسب المتكسط الحسابي

( بمتكسط حسابي مقداره أحتـر الطمبة الذيف يؤدكف كاجباتيـ بغض النظر عف انتماءاتيـالفقرة )
 ( . 0.53)( كانحراؼ معيارم مقداره 4.74)

( بمتكسط حسابي مقداره أشارؾ طمبتي مناسباتيـ االجتماعيةالفقرة ): في حيف كانت أدنى الفقرات
 .( 0.94( كانحراؼ معيارم مقداره )3.3)
 

ما اتجاىات معممي التربية السالمية لممرحمة العميا ; النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 3. 2. 4

 أنماط التفكير البداعي في التدريس؟في مدينة الخميل نحو تبني 
قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف اتجاىات المعممكف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .2التدريس كالجدكؿ )
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى : (4 .2جدكؿ )ال

 اتجاىات المعممكف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس. 
رقـ 
 مجاؿال

 مجاؿال
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 مرتفعة 43 .0 10 .4 التشجيع كالتحفيز 1
 مرتفعة 48 .0 72 .3 التدريسطرؽ كأساليب  2
 متكسطة 53 .0 3.51 األسئمة التقكيمية 3
 مرتفعة 39 .0 83 .3 الدرجة الكمية 

 



- 65 - 

 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مجاؿ مف مجاالت 4 .2يكضح الجدكؿ )
التدريس مرتبة ترتيبا االستبياف التي تقيس اتجاىات المعممكف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في 

ف يمعممكتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات ال، تنازليا حسب المتكسط الحسابي
حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه ، نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس كانت مرتفعان 

لتالي استنتج ( كبا0.39ه )( مع انحراؼ معيارم مقدار 3.83الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس )
 . تفكير االبداعي في التدريس مرتفعف نحك تبني أنماط اليبأف اتجاىات المعمم

كقد جاء في مقدمة ىذه ، كرتبت مجاالت االستبياف ترتيبا تنازليا حسب المتكسط الحسابي
 ( . 0.43( كانحراؼ معيارم مقداره )4.10)التشجيع كالتحفيز( بمتكسط حسابي مقداره ): المجاالت

( كانحراؼ 3.51)األسئمة التقكيمية( بمتكسط حسابي مقداره ): في حيف كانت أدنى المجاالت
 (. 0.53معيارم مقداره )

 
 ; أوًل التشجيع والتحفيز

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
تعبر عف مستكل التشجيع كالتحفيز لدل معممي التربية اإلسبلمية في عمى فقرات االستبانة التي 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .3مدينة الخميؿ كالجدكؿ )
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى : (4 .3جدكؿ )ال

 مرتبة حسب األىمية، مستكل التشجيع كالتحفيز لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 مرتفعة 68 .0 51 .4 أنمي شعكر الثقة بالنفس لدل الطمبة 2
 مرتفعة 58 .0 41 .4 أعزز ركح التنافس اإليجابي بيف الطمبة 3
 مرتفعة 81 .0 32 .4 أشجع الطمبة عمى التعبير عف أفكارىـ بحرية 1
 مرتفعة 55 .0 31 .4 أعمؿ عمى تحفيز التفكير لدل الطمبة 5
 مرتفعة 61 .0 25 .4 أثير انتباه الطمبة باألفكار المتنكعة 4
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 مرتفعة 61 .0 18 .4 أشجع الطمبة عمى تكليد أفكار جديدة 6

10 
أساعد الطمبة عمى تعزيز أنفسيـ حينما يحققكف أفكارا جديدة 

 61 .0 18 .4 لـ تكف مكجكدة مف قبؿ
 مرتفعة

11 
اشجع الطمبة عمى استنباط معمكمات جديدة مف المعمكمات 

 68 .0 13 .4 التي بيف أيدييـ
 مرتفعة

 مرتفعة 81 .0 07 .4 أرحب بأسئمة الطمبة الخارجة عف المقرر الدراسي 9
 مرتفعة 66 .0 04 .4 أشجع الطمبة عمى التفكير بطريقة مستقمة عف اراء زمبلئيـ 7
 مرتفعة 66 .0 04 .4 الطمبة عمى إكماؿ األفكار الناقصة أحفز 8

 مرتفعة 71 .0 96 .3 أشجع الطمبة عمى إثارة نقاش حكؿ مكضكع ما 14

12 
أشجع الطمبة عمى تقديـ عدد كبير مف االضافات الجديدة 

 68 .0 89 .3 لفكرة ما
 مرتفعة

 مرتفعة 81 .0 84 .3 أكمؼ الطمبة بنشاطات تظير قدراتيـ االبداعية 13
 متكسطة 02 .1 45 .3 أشجع الطمبة عمى قبكؿ غير المألكؼ مف األفكار 15
 مرتفعة 43 .0 10 .4 الدرجة الكمية 

 
( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف 4 .3يكضح الجدكؿ )

اإلسبلمية في مدينة الخميؿ مرتبة ترتيبا التي تقيس مستكل التشجيع كالتحفيز لدل معممي التربية 
كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف مستكل التشجيع ، تنازليا حسب المتكسط الحسابي

حيث بمغ المتكسط الحسابي ، كالتحفيز لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ كانت مرتفعة
( كبالتالي 0.43( مع انحراؼ معيارم مقداره )4.10ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس )

 يستنتج بأف مستكل التشجيع كالتحفيز لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ مرتفعان. 
 _: ة التي نصتالفقر  تكقد جاء، كرتبت فقرات االستبياف ترتيبا تنازليا حسب المتكسط الحسابي

( كانحراؼ معيارم 4.51( بمتكسط حسابي مقداره )الطمبةأنمي شعكر الثقة بالنفس لدل الفقرة )
 ( . 0.68مقداره )
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أدنى ( أشجع الطمبة عمى قبكؿ غير المألكؼ مف األفكار) _: ة التي نصتفي حيف كانت الفقر 
 .(1.02( كانحراؼ معيارم مقداره )3.45بمتكسط حسابي مقداره )الفقرات 

 
 ; طرق وأساليب التدريس; ثانياً 

الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة قامت 
عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف طرؽ كأساليب التدريس لدل معممي التربية اإلسبلمية في 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .4مدينة الخميؿ كالجدكؿ )
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى المتكسطات الحسابية كاالنحرافات : (4 .4جدكؿ )

 مرتبة حسب األىمية، طرؽ كأساليب التدريس لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 مرتفعة 61 .0 25 .4 اتحرر مف جمكد الفكر مع طمبتي 18

19 
طبيعة المادة ك أعمؿ عمى تغيير أسمكب العرض بما يتناسب 

 57 .0 25 .4 المطركحة كالمكقؼ التعميمي
 مرتفعة

 مرتفعة 75 .0 17 .4 أميد لمدرس بأنشطة مثيرة لبلنتباه 16
 مرتفعة 72 .0 15 .4 مف البيئة المحمية في تفسير المفاىيـ المطركحة  اأكظؼ مكاد 17
 مرتفعة 65 .0 89 .3 أساليب جديدة لمعالجة المشكبلت المطركحة بتكرأ 21
 مرتفعة 79 .0 79 .3 تحميمية معالجات كتجييزات تتطمب بمكاد التعميمية أثرم المادة 22

23 
بمكضكعات جديدة تشجعيـ عمى البحث عف  يبتأزكد طم

 81 .0 76 .3 األفكار األصيمة
 مرتفعة

 متكسطة 92 .0 54 .3 النقاش مجمكعات أسمكب أستخدـ 24
 متكسطة 79 .0 46 .3 طمبتي يفسركف معاني األشياء كليس األشياء نفسيا 20
 متكسطة 02 .1 11 .3 لمنقاش محكران  مألكفة؛ لتككف كغير غريبة أفكاران  أطرح 25
 متكسطة 18 .1 67 .2 الشؾ تحتمؿ بطريقة المعمكمات أميؿ إلى تقديـ 26
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 مرتفعة 48 .0 72 .3 الدرجة الكمية 
 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف 4 .4يكضح الجدكؿ )
التي تقيس مستكل طرؽ كأساليب التدريس لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ مرتبة 

في الجدكؿ أف طرؽ كأساليب كتشير الدرجة الكمية الكاردة ، ترتيبا تنازليا حسب المتكسط الحسابي
حيث بمغ المتكسط ، التدريس لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ كانت بدرجة مرتفعة

( 0.48( مع انحراؼ معيارم مقداره )3.72الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس )
 . سبلمية في مدينة الخميؿ مرتفعإلكبالتالي استنتج بأف طرؽ كأساليب التدريس لدل معممي التربية ا
: كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات، كرتبت فقرات االستبياف ترتيبا تنازليا حسب المتكسط الحسابي

( كانحراؼ معيارم مقداره 4.25( بمتكسط حسابي مقداره )اتحرر مف جمكد الفكر مع طمبتيالفقرة )
(0.61 .) 

( بمتكسط إلى تقديـ المعمكمات بطريقة تحتمؿ الشؾأميؿ الفقرة ): في حيف كانت أدنى الفقرات
  .(1.18( كانحراؼ معيارم مقداره )3.67حسابي مقداره )

 
 ; األسئمة التقويميةثالثًا 

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
التقكيمية لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف األسئمة 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .5الخميؿ كالجدكؿ )
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى : (4 .5جدكؿ )

 مرتبة حسب األىمية، األسئمة التقكيمية لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 مرتفعة 77 .0 96 .3 اطرح أسئمة تككف مقدمة لفتح افاؽ كأفكار جديدة 35
 مرتفعة 02 .1 87 .3 المتعددة الطمبة بيف إجابات مف األصيمة اإلجابة استخمص 27
 مرتفعة 79 .0 75 .3 أطمب مف الطمبة حؿ المشكمة بأكثر مف طريقة 33
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 مرتفعة 83 .0 75 .3 استمر في محاكرة الطمبة لحؿ مسألة محيرة 34
 متكسطة 93 .0 65 .3 أكجو اسئمة تستثير خياؿ الطمبة 31
 متكسطة 81 .0 58 .3 أطمب مف الطمبة إعطاء استخدامات جديدة لشيء مألكؼ 32
 متكسطة 98 .0 31 .3 اسأؿ أسئمة في مستكل العمميات العقمية العميا 30
 متكسطة 14 .1 11 .3 اسأؿ أسئمة مفتكحة بالنياية 29
 متكسطة 29 .1 51 .2 غير مكتممة لمطمبة اقدـ حمكال 28
 متكسطة 53 .0 3.51 الدرجة الكمية 

 
( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف 4 .5يكضح الجدكؿ )

التقكيمية لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ مرتبة ترتيبا تنازليا التي تقيس األسئمة 
كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف األسئمة التقكيمية لدل معممي ، حسب المتكسط الحسابي

حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى ، التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ كانت متكسطة
( كبالتالي يستنتج بأف األسئمة 0.53( مع انحراؼ معيارم مقداره )3.51جة الكمية لممقياس )الدر 

 بدرجة متكسطةن. جاءت التقكيمية لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ 
كقد جاء في ، ترتيبا تنازليا حسب المتكسط الحسابي لممجاالت الثبلث فقرات االستبياف جميع كرتبت
( بمتكسط حسابي اطرح أسئمة تككف مقدمة لفتح افاؽ كأفكار جديدةالفقرة ): ىذه الفقراتمقدمة 
 ( . 0.77( كانحراؼ معيارم مقداره )3.96مقداره )

( بمتكسط حسابي مقداره غير مكتممة لمطمبة اقدـ حمكالالفقرة ): في حيف كانت أدنى الفقرات
 .(1.29( كانحراؼ معيارم مقداره )2.51)
  

 ; النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 2. 2. 4

ىل يختمف مدى امتالك معممي التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل 
الخبرة في التدريس( ، المؤىل العممي، لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي باختالف )الجنس

 ؟
 : تاليةكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات ال
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 ; نتائج الفرضية األول 
مدى في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

امتالك معممي التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في 
 .تعزى لمتغير الجنسالتدريس 

اختبار "ت" لمعينات المستقمة كالمتكسطات الحسابية كلفحص الفرضية الصفرية تـ استخداـ 
الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في 

( 4 .6مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي تعزل لمتغير الجنس كالجدكؿ )
 يكضح ذلؾ. 

 
مدل امتبلؾ نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة عمى : (4 .6جدكؿ )ال

معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
 لمتغير الجنس بعات الصفي

المتكسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 37 .0 23 .4 36 ذكر
84 0. 48 0. 63 

 38 .0 19 .4 50 أنثى

 t( كىي اكبر مف قيمة 0.63( أف مستكل الداللة المحسكبة تساكم )4 .6يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
ال تكجد فركؽ في مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية  كبناء عميو، (0.48)

كبذلؾ تـ قبكؿ ، لمتغير الجنس بعاالعميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي ت
 الفرضية الصفرية. 
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 ; نتائج الفرضية الثانية
مدى في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

امتالك معممي التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في 
 لمتغير المؤىل العممي. تعزى التدريس 

أفراد عينة الدراسة عمى مدل كلفحص الفرضية الصفرية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة 
امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .7التدريس الصفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كالجدكؿ )
مدل في  أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة : (4 .7جدكؿ )ال

امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في 
 التدريس الصفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي. 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي
 27 .0 36 .4 5 دبمكـ 

 38 .0 18 .4 69 بكالكريكس 
 34 .0 30 .4 12 أعمى مف بكالكريكس 

 37 .0 20 .4 86 المجمكع
( كجكد فركؽ ظاىرة في مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية 4 .7يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي تعزل لمتغير 
 one wayكلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )، المؤىؿ العممي

ANOVA( كما يظير في الجدكؿ )يبيف ذلؾ4 .8 ) : 
تعزل لمتغير المؤىؿ  الدراسةنتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد عينة : (4 .8) جدكؿال

 العممي. 
 مصدر التبايف

 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسكبة

 مستكل الداللة

 148 .0 2 296 .0 بيف المجمكعات
 83 897 .11 داخؿ المجمكعات 36 .0 1.34

0. 143 
 85 193 .12 المجمكع
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( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.36( كمستكل الداللة )1.34يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )
(α ≤ 0. 05 أم أنو ال تكجد ) فركؽ دالة إحصائيان في مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية

لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي تعزل لمتغير 
 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية. ، المؤىؿ العممي

 ; نتائج الفرضية الثالثة
مدى في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

امتالك معممي التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في 
 تعزى لمتغير الخبرة في التدريس. التدريس 

الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مدل كلفحص الفرضية الصفرية تـ حساب المتكسطات الحسابية 
امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .9التدريس الصفي تعزل لمتغير الخبرة في التدريس كالجدكؿ )
مدل في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة : (4 .9جدكؿ )ال

امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في 
 التدريس الصفي تعزل لمتغير الخبرة في التدريس. 

 الخبرة في التدريس
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد
 26 .0 18 .4 9 سنكات  5أقؿ مف 

 44 .0 31 .4 22 سنكات  10 – 5
 36 .0 16 .4 55 سنكات  10أكثر مف 
 37 .0 20 .4 86 المجمكع

 

( كجكد فركؽ ظاىرة في مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية 4 .9يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي تعزل لمتغير لممرحمة األساسية العميا في مدينة 

 one wayكلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )، الخبرة في التدريس
ANOVA( كما يظير في الجدكؿ )يبيف ذلؾ4 .10 ) : 
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نتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مدل امتبلؾ معممي : (4 .10) جدكؿال
التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي 

 تعزل لمتغير الخبرة في التدريس. 
 

 مصدر التبايف
 

مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسكبة

 مستكل الداللة

 172 .0 2 344 .0 بيف المجمكعات
 

1.20 
 83 849 .11 داخؿ المجمكعات 30 .0

0. 143 
 85 193 .12 المجمكع

 
( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.30( كمستكل الداللة )1.20يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )

(α ≤ 0. 05 أم أنو ال تكجد فركؽ ) دالة إحصائيان في مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية
لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي تعزل لمتغير 

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية. ، الخبرة في التدريس
 

 ; النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع  4. 2. 4

 اتجاىات معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل نحو ختمفتىل 
  سنوات الخبرة(؟، المؤىل العممي، )الجنس باختالف أنماط التفكير البداعي في التدريس تبني
 : كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات التالية  
 

 ; نتائج الفرضية الرابعة
اتجاىات في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

أنماط التفكير  تبني معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل نحو
 تعزى لمتغير الجنس.  البداعي في التدريس
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لمعينات المستقمة كالمتكسطات الحسابية كلفحص الفرضية الصفرية تـ استخداـ اختبار "ت" 
الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .11االبداعي في التدريس تعزل لمتغير الجنس كالجدكؿ )
اتجاىات نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة عمى : (4 .11جدكؿ )ال

 تعزل لمتغير الجنسالمعممكف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس 
 الجنس 

 
المتكسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 84 47 .0 88 .3 36 ذكر
1. 06 0. 29 

 32 .0 79 .3 50 أنثى
 

، (0.29كمستكل الداللة )، (06 .1( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )4 .11يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
أم أنو ال تكجد فركؽ في اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي 

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية. ، في التدريس تعزل لمتغير الجنس
 

 ; نتائج الفرضية الخامسة
اتجاىات في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

أنماط التفكير  تبني معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل نحو
 تعزى لمتغير المؤىل العممي.  البداعي في التدريس

كلفحص الفرضية الصفرية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى 
اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .12المؤىؿ العممي كالجدكؿ )
 
في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة : (4 .12جدكؿ )ال

اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير 
 المؤىؿ العممي. 
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 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي
 32 .0 80 .3 5 دبمكـ 

 39 .0 81 .3 69 بكالكريكس 
 94 .0 94 .3 12 أعمى مف بكالكريكس 

 39 .0 83 .3 86 المجمكع
( كجكد فركؽ ظاىرة في اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك 4 .12يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

تـ كلمعرفة مصدر الفركؽ ، تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
( يبيف 4 .13( كما يظير في الجدكؿ )one way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

 : ذلؾ
نتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في اتجاىات المعممكف في : (4 .13) جدكؿ

  مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
 مصدر التبايف

 
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسكبة

 مستكل الداللة

 093 .0 2 186 .0 بيف المجمكعات
 .13 داخؿ المجمكعات 55 .0 0.58

185 
83 

0. 159 
 .13 المجمكع

372 
85 

 
أكبر مف مستكل الداللة  ( كىي0.55( كمستكل الداللة )0.58يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )

(α ≤ 0. 05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك )
كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ، تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 الصفرية. 
 

 ; نتائج الفرضية السادسة
اتجاىات في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

أنماط التفكير  تبني معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل نحو
 تعزى لمتغير الخبرة في التدريس.  البداعي في التدريس



- 76 - 

 

المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى كلفحص الفرضية الصفرية تـ حساب 
اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير 

 ( يكضح ذلؾ. 4 .14الخبرة في التدريس كالجدكؿ )
في نة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عي: (4 .14جدكؿ )

اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير 
 الخبرة في التدريس. 

 الخبرة في التدريس
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد
 37 .0 75 .3 9 سنكات  5أقؿ مف 

 49 .0 00 .4 22 سنكات  10 – 5
 34 .0 77 .3 55 سنكات  10أكثر مف 
 39 .0 83 .3 86 المجمكع

( كجكد فركؽ ظاىرة في اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك 4 .14يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
كلمعرفة مصدر الفركؽ ، تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير الخبرة في التدريس

( يبيف 4 .15( كما يظير في الجدكؿ )one way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 : ذلؾ

نتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في اتجاىات المعممكف في : (4 .15) جدكؿ
 مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير الخبرة في التدريس. 

 مصدر التبايف
 

مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسكبة

 مستكل الداللة

 418 .0 2 837 .0 بيف المجمكعات
 .12 داخؿ المجمكعات 07 .0 2.77

535 
83 

0. 151 
 .13 المجمكع

372 
85 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.07( كمستكل الداللة )2.77يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )
(α ≤ 0. 05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك )

كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ، تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير الخبرة في التدريس
 الصفرية. 
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 ; النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس4 .2 .5 
معممي التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ مدى امتالك ما العالقة بين 

 ؟ أنماط التفكير البداعي في التدريس تبني اتجاىاتيم نحوو  الديمقراطية في التدريس
 : لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحكيمو إلى الفرضية اآلتية

مدى امتالك بين  α) (0.05عند مستوى الدللة  اإحصائيل توجد عالقة دالة ; الفرضية السابعة
معممي ومعممات التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في 

 أنماط التفكير البداعي في التدريس. تبني اتجاىاتيم نحوو  التدريس
كبذلؾ تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )ر( كالداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

اتجاىات امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لمبادئ الديمقراطية ك بيف 
 : يبيف ذلؾ( 4 .16المعممكف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس كالجدكؿ )

امتبلؾ معممي التربية بيف معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائية : (4 .16جدكؿ رقـ )
اتجاىات المعممكف نحك تبني أنماط اإلسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لمبادئ الديمقراطية ك 

 التفكير االبداعي في التدريس
 المتغيرات

 
 الداللة اإلحصائية قيمة معامل الرتباط )ر( 

امتبلؾ معممي التربية 
اإلسبلمية لممرحمة العميا 
في مدينة الخميؿ لمبادئ 

 الديمقراطية 

معممي التربية اتجاىات 
اإلسبلمية لممرحمة العميا في 

نحك تبني  مدينة الخميؿ
أنماط التفكير االبداعي في 

 التدريس

0.71 0.00 

مستكل الداللة كبمغ ، (0.71ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )معامؿ ( أف 4 .16يبلحظ مف الجدكؿ )
لذا يتـ قبكؿ الفرضية القائمة تكجد عبلقة إيجابية بيف ، ( كىي قيمة دالة إحصائيان 0.00اإلحصائية )

امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لمبادئ الديمقراطية كاتجاىات 
 أنماط التفكير االبداعي في التدريس. المعممكف نحك تبني 

 ; ممخص النتائج
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مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية كانت 
 مرتفعة

 اتجاىات المعممكف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس كانت مرتفع
مدل امتبلؾ في متكسطات  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

تعزل معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
 لمتغير الجنس.

مدل امتبلؾ ت في متكسطا ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
تعزل معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس 

 .مؤىؿ العمميلمتغير ال
مدل امتبلؾ في متكسطات  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

تعزل معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
 الخبرة في التدريس. لمتغير 

اتجاىات في متكسطات  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
أنماط التفكير  تبني في مدينة الخميؿ نحكمعممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا 

 .جنستعزل لمتغير ال االبداعي في التدريس
اتجاىات في متكسطات  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

أنماط التفكير  تبني معممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ نحك
 .مؤىؿ العمميتعزل لمتغير ال التدريساالبداعي في 

اتجاىات في متكسطات  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
أنماط التفكير  تبني معممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ نحك

 تعزل لمتغير الخبرة في التدريس.  االبداعي في التدريس
ادئ تكجد عبلقة إيجابية بيف امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لمب

  ف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس.يالديمقراطية كاتجاىات المعمم
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 الفصل الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج
 

 ; مقدمة
مدل امتبلؾ  ىدفت إلى معرفةكالتي ، تناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة

معممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
كبياف أثر كؿ مف ، الصفي كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس

اسة. ككذلؾ الخركج بمجمكعة سنكات الخبرة( عمى متغيرات الدر ، المؤىؿ العممي، المتغيرات )الجنس
 مف التكصيات كالمقترحات بشأف ذلؾ. 

 
 ; مناقشة النتائج5 .1

 ; مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 2.2.6
مدى امتالك معممي التربية السالمية لممرحمة العميا في ما ; النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 ؟التدريسمدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في 
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كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ، تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بحساب األعداد
كالدرجة الكمية التي تعبر ، الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االختبار كفقا لمجاالت الدراسة

 لممبادئ الديمقراطية. عف مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ 
ككانت درجة امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية 

( حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 1.4مرتفعان حسب الجدكؿ )
سبب في ذلؾ إلى اف المعمميف ( .كتعزك الباحثة ال0.37( مع انحراؼ معيارم مقداره )4.20

أصبحكا اكثر انفتاحا كادراكا ألىمية التغيير االيجابي فمذلؾ أخذكا بمبدأ الديمقراطية كاالنفتاح حكؿ 
الذم يحتـ عمييـ ، كقد يككف السبب الرئيسي ىك الكازع الديني لدل معممي التربية االسبلمية، العالـ

كيعامؿ جميع الطبلب بشكؿ ، مـ احدا مف الطبلبفبل يظمـ المع، كضع مخافة اهلل نصب أعينيـ
كالعمؿ عمى زرع محبة ، كال يشتـ الطبلب اك يعاقبيـ مف باب عدـ الكقكع في المعاصي، عادؿ

التربية االسبلمية ىـ القدكة كالشمعة المضيئة التي يقع عمييا الدكر  الف معممي، الطبلب فييـ
 ؿ االمانة الممقاة عمييـ. كاحساسيـ بثق، الكبير في التغيير نحك االفضؿ
بأف أكثر أنماط اإلدارة الصفية ( 2012مخامرة كابك سمرة )مف ؿ كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ك

كدراسة ، (كبدرجة مرتفعة4.13بمتكسط حسابي قدره )، شيكعان لدل المعمميف ىك النمط الديمقراطي
 ( . 2012كدراسة الزعبي)، (2007)كدراسة القرشي ، (2006المكاضية )

لمنمط الديمقراطي ( حيث كانت درجة ممارسة لمقيادة المدرسية 2016كاختمفت مع دراسة النعيمات )
 . بدرجة متكسطة

 
ما اتجاىات معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية ; النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 3.2.6

 ؟ التفكير البداعي في التدريسالعميا في مدينة الخميل نحو تبني أنماط 
. حيث بمغ المتكسط فكير االبداعي في التدريس مرتفعف نحك تبني أنماط التيإف اتجاىات المعمم

 (0.39( مع انحراؼ معيارم مقداره )3.83الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس )
كقد جاء في مقدمة ىذه ، الحسابيلمجاالت االستبياف ترتيبا تنازليا حسب المتكسط  كرتبت

، (0.43( كانحراؼ معيارم مقداره )4.10)التشجيع كالتحفيز( بمتكسط حسابي مقداره ): المجاالت
( كانحراؼ 3.51الفقرة )األسئمة التقكيمية( بمتكسط حسابي مقداره ): في حيف كانت أدنى المجاالت
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ممكف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي (. أظيرت النتائج أف اتجاىات المع0.53معيارم مقداره )
 في التدريس مرتفعان.

كقد جاء في مقدمة ىذه ، كجاءت مجاالت االستبياف ترتيبا تنازليا حسب المتكسط الحسابي
  .)األسئمة التقكيمية( : في حيف كانت أدنى المجاالت، )التشجيع كالتحفيز(: المجاالت

التفكير االبداعي كاف نتيجة الدكرات تبني انماط ك ف نحيكتعزك الباحثة في اف اتجاىات المعمم
كمف ، التدريبية كاالنشطة اإلثرائية التي تقدـ لممعمميف مف خبلؿ مديريات التربية كالتعميـ مف جية

جية اخرل ىك النضج العقمي لدل طبلبنا كاالنفتاح عند ىؤالء الطبلب يحتـ عمى المعمـ العمؿ 
عرض المحتكل الدراسي محاكلة كزارة التربية كالتعميـ ب ية ثالثة كمف ج، عمى تشجيعيـ نحك االبداع

 أصبح ممنيجا نحك تنمية التفكير االبداعي عند طبلبنا. 
كحصؿ المجاؿ االكؿ )التشجيع كالتحفيز( عمى نسبة مرتفعة نكعا ما. كالتشجيع يككف ببناء الثقة 

افكارىـ بحرية...... كتعزك الباحثة في كتعزيز التنافس االيجابي كالتعبير عف ، بالنفس عند الطبلب
حصكؿ المعمميف عمى درجة مرتفعة بأف االسبلـ يجيز حرية التعبير ما لـ تتعارض مع الشريعة 

كبناء عميو قاـ المعممكف بتطبيؽ ىذه المبادئ في ، كتشجع عمى العمـ كالبحث كالمعرفة، االسبلمية
كاذا أخطأ  ال يتمقى أم ، تقديـ اجابات صحيحةكالعمؿ عمى تعزيز الطمبة عند ، تدريسيـ الصفي

 عقاب بالعكس يقـك المعمـ بتكضيح الخطأ كتكجيو نحك الصكاب.
، ككاف مستكل مجاؿ االسئمة التقكيمية لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة الخميؿ  متكسطة

ى جميع اشكاؿ كتعزك الباحثة السبب في اف ىذا المجاؿ كاف متكسطا لعدـ تدريب المعمميف عم
التربية االسبلمية عمى االختبارات التقميدية كلـ  كقد اعتاد معممك، التقكيـ الحقيقي كغير حقيقي

 يتعكدكا عمى استخداـ ادكات التقكيـ البديؿ مثؿ قكائـ الشطب كسبللـ التقدير. 
ممؾ عبد ( كتكصمت الدراسة إلى أف معممي مدارس ال2012كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الزعبي )

كمع دراسة عساؼ ، اهلل الثاني لمتَّميز يتمتعكف بمستكل عاٍؿ مف السمكؾ اإلبداعي في إدارة صفكفيـ
كتكصمت الدراسة إلى اف اتجاىات المعمميف نحك تنمية ميارات التفكير االبداعي ( حيث 2013)

اؿ المعمـ في تكصمت  إلى أف مجكالتي ( 2008بمكاني )كاتفقت مع دراسة ، لدل الطمبة ايجابية
، (2009كالشديفات )، كاليكاممة، كدراسة الزعبي، %( 7. 86تنمية اإلبداع كاف كبيرا جدا بنسبة )

  .(2013كدراسة عبدالرحمف كالخطيب )، (2008كدراسة زيداف كالعكدة )
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لقيادة اممارسة ( حيث جاءت درجة ممارسة 2016كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة النعيمات )
( كدلت النتائج عمى تدني مستكل مساىمة 2001كدراسة خريشة )، بدرجة متكسطةالمدرسية 

ككاف مستكاىـ اقؿ مف المستكل المقبكؿ ، معممي التاريخ في تنمية ميارات التفكير الناقد كاالبداعي
 ( .2009كدراسة الغامدم )، %(85تربكيا )

 
 ; السؤال الثالثمناقشة النتائج المتعمقة ب 4.6

 عنو ثالث فرضيات أتي اآلن عم  مناقشتيا;وقد انبثق 
 ; مناقشة نتائج الفرضية األول 

مدى في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 
امتالك معممي التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في 

 تعزى لمتغير الجنس. التدريس 
( لمكشؼ فيما إذا t-testلفحص ىذه الفرضية الصفرية تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة )

( في مدل امتبلؾ معممي α ≤ 0. 05كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
دريس الصفي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في الت

 (0.631(أف مستكل الداللة المحسكبة تساكم )6.4تعزل لمتغير الجنس. تبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
أم أنو ال تكجد فركؽ في مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية ، T ((0.482)كىي اكبر مف قيمة

الصفي تعزل لمتغير لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
كتشير الباحثة انو ال يكجد فركؽ بيف الجنسيف النيـ يدرسكف نفس المقررات الدراسية ، الجنس

 كاألنثىكاف االسبلـ جاء لمذكر ، كيعيشكف في نفس الظركؼ المعيشية كاالجتماعية كاالقتصادية
 ـ )طبلبيـ( عف رعيتي كمسئكلكفكجميعيـ مكمفكف ليـ حقكؽ كعمييـ كاجبات ككميـ راعكف 

اظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة في االسمكب ( حيث 2014كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الشايب )
كأظيرت النتائج عدـ كجكد ( 2012سمرة ) كأبككاتفقت مع دراسة مخامرة ، السائد تعزل لمجنس

 ، فركؽ ذات داللة إحصائية في ممارسة أنماط اإلدارة الصفية تعزل لمتغير الجنس
فركؽ ذات داللة ( اشارت النتائج إلى كجكد 2006فت ىذه الدراسة مع دراسة المكاضية )كاختم

 لصالح اإلناث في األسمكب الديمقراطي.: إحصائية
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 ; مناقشة نتائج الفرضية الثانية
مدى في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

امتالك معممي التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في 
 تعزى لمتغير المؤىل العممي. التدريس 

( One Way ANOVAتـ فحص الفرضية الصفرية الثانية باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
( كىي أكبر مف مستكل 0.36ة )( كمستكل الدالل1.34أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية ) حيث تبيف
( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مدل امتبلؾ معممي التربية α ≤ 0. 05الداللة )

اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي تعزل 
 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.  ، لمتغير المؤىؿ العممي

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة اف  المعمميف في جميع المراحؿ التعميمية يدرسكف مكاد التربية العممية 
تأىيؿ معممييـ كتطكيرىـ نحك عمى كحرص كزارة التربية كالتعميـ ، التدريس الحديثة كأساليب

 األفضؿ ميما كاف مؤىميـ العممي.
كد فركؽ ذات داللة احصائية تبعا لممؤىؿ ( بكج2016كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة النعيمات )
أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ( 2012العممي. كمع دراسة مخامرة كابك سمرة )

مف  حممة المؤىبلت االعمى في ممارسة أنماط اإلدارة الصفية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح
 ( حيث اظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة احصائيا لصالح2006) كدراسة المكاضية، البكالكريكس

 . الماجستير مؤىؿ
 

 ; مناقشة نتائج الفرضية الثالثة
( في مدى امتالك معممي α ≤ 0. 05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )

التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في التدريس 
 الصفي تعزى لمتغير الخبرة في التدريس. 

( One Way ANOVAكلفحص الفرضية الصفرية الثالثة تـ استخداـ تحميؿ التبايف االحادم )
( 1.20(   أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )10.4كتبيف مف الجدكؿ) ،الستجابة أفراد عينة الدراسة

( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة α ≤ 0. 05( كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.30كمستكل الداللة )
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إحصائيان في مدل امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميؿ 
كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ، يس الصفي تعزل لمتغير الخبرة في التدريسلممبادئ الديمقراطية في التدر 

، الصفرية. كترجع الباحثة اف امتبلؾ المعمميف لممبادئ الديمقراطية يتككف عند المعمـ منذ الصغر
، فانتقؿ معو ىذا االسمكب في التدريس، انو تعكد عمى استخداـ الديمقراطية في البيت كالمجتمع

 س ليس ليا دكر في تبنيو لؤلسمكب الديمقراطي اك االكتكقراطي اك الترسمي.فالخبرة في التدري
كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات ( 2012مع دراسة مخامرة كابك سمرة ) كاتفقت ىذه الدراسة

 ، داللة إحصائية في ممارسة أنماط اإلدارة الصفية تعزل لمتغير الخبرة
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ دكر  التي بينت ( 2010)، العاجز كشمدافكمع دراسة 

القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف 
 .كجية نظر المعمميف تبعنا لمتغير الخبرة

 
 ; مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 5.2.6

اتجاىات معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل نحو  ىل تختمف
 سنوات الخبرة(؟   ، المؤىل العممي، باختالف )الجنس تبني أنماط التفكير البداعي في التدريس

 : انبثؽ عف ىذا السؤاؿ ثبلث فرضيات كفيما يمي مناقشة ىذه الفرضيات
 

 ; الرابعةمناقشة نتائج الفرضية 
اتجاىات في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل نحو تبني أنماط التفكير 
 تعزى لمتغير الجنس.  البداعي في التدريس

لمعينات المستقمة لمكشؼ كتبيف مف خبلؿ الجدكؿ تـ فحص ىذه الفرضية باستخداـ اختبار )ت( 
أم أنو ال تكجد فركؽ ، (0.29كمستكل الداللة )، (1.06( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )11.  4)

في اتجاىات المعممكف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل 
 ة. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفري، لمتغير الجنس
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كيريدكف التخمص مف االحتبلؿ كبناء ، كتشير الباحثة اف كبل الجنسيف ميتـ في انشاء جيؿ مبدع
نشاءتطكير أنفسيـ عممكف عمى كي، شعب عظيـ يعتمد عمى نفسو كؿ ما ىك جديد كمبتكر.  كا 

 كالكعي كاالدراؾ مف كبل الجنسيف عمى اىمية االبداع كاالبتعاد عف التدريس التمقيني. 
مما ، معممي التربية االسبلمية مف كبل الجنسيف يحممكف تصكرا مشتركا عف ميارات االبداعكاف 

كليـ خصائص متشابية مف ، ادل إلى كجكد مكقؼ مشترؾ نحك ميارات التفكير ككيفية تشجيعيا
كزاد االىتماـ الفمسطيني كمستكيات الطمبة متشابية.، حيث المؤىبلت العممية كالدكرات التدريبية

مستكل المؤسسات  الحككمية كاالىمية بمفيكـ االبداع كالتميز مف خبلؿ انشاء العديد مف عمى 
الييئات كالمراكز لرعاية المبدعيف كتقديـ الحكافز كالجكائز ليـ كمع تمكف عدد مف المعمميف 

عند المعمميف كساعد  المبدعيف  في الحصكؿ عمى جكائز دكلية االمر الذم عزز الفكر االبداعي
 كما حصؿ مع المعممة حناف حركب. انتشارهعمى 

فركؽ ذات داللة إحصائية في  د( في عدـ كجك 2012كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الزعبي )
إلبداعي في إدارة الصؼ بيف معممي مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمّتميز، تعزل امستكل السمكؾ 

  . (2008لمتغير الجنس. كمع دراسة زيداف كالعكدة )
فركؽ ذات داللة النتائج اف ىناؾ  كأظيرت( 2011الحدابي كالفمفمي كالعميبي )ختمفت مع دراسة كا

إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة المعمميف في مستكل ميارات التفكير اإلبداعي تبعا لمتغير 
( اكدت كجكد فركؽ في متغير 2008كدراسة بمكاني )، اناث( لصالح االناث–الجنس )ذككر 

 ( لصالح االناث.2013كدراسة عبدالرحمف كالخطيب )، صالح االناثالجنس ل
 

 ; مناقشة نتائج الفرضية الخامسة
اتجاىات في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل نحو تبني أنماط التفكير
 تعزى لمتغير المؤىل العممي.  البداعي في التدريس

تـ فحص الفرضية الصفرية بحساب اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عما إذا كاف ىناؾ 
( في متكسطات اتجاىات المعممكف α ≥ 0. 05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
عي في التدريس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.كمف في مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبدا
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( كىي 0.55( كمستكل الداللة )0.58( يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )13.4خبلؿ الجدكؿ)
( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات المعممكف α ≤ 0. 05أكبر مف مستكل الداللة )

، االبداعي في التدريس تعزل لمتغير المؤىؿ العمميفي مدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير 
 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية. 

كترجع الباحثة االمر إلى اف التفكير االبداعي عند المعمميف يحتاج إلى ميارات شخصية كليس إلى 
التأىيؿ مف خبلؿ برامج مدكرات التدريبية التي حصؿ عمييا المعممكف لكقد يككف ، مؤىبلت عممية

ضافة، لتربكم قد أكسبيـ ىذه المياراتا كبما انو اصبح ، إلى أىمية التفكير االبداعي في التعميـ كا 
اصبح كؿ معمـ حريصا عمى اف يزكد طمبتو بأىـ االفكار االبداعية ، ىدفا مف اىداؼ التعميـ

 كنظرا لتطكر اساليب التدريس مف استقصاء كحؿ المشكبلت فكؿ ىذه األفكاركالتحرر مف جمكد 
 االمكر ادت إلى تشجيع االبداع لدل المعمميف بغض النظر عف المؤىؿ العممي

( في عدـ كجك فركؽ ذات داللة إحصائية عند 2012كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الزعبي )
إلبداعي في إدارة الصؼ بيف معممي مدارس ا( في مستكل السمكؾ α=0. 05مستكل الداللة )

( . 2008يز، تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كمع دراسة زيداف كالعكدة )الممؾ عبد اهلل الثاني لمّتم
  .(2009كالشديفات )، كاليكاممة، كدراسة الزعبي

، كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي( 2016كاختمفت مع دراسة عساؼ )
  .(2013كالخطيب ). كمع دراسة عبدالرحمف كلصالح حممة الشيادات الدراسات العميا

 
 ; مناقشة نتائج الفرضية السادسة

اتجاىات في متوسطات  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 
معممي التربية السالمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة الخميل نحو تبني أنماط التفكير 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. البداعي في التدريس
تـ فحص الفرضية الصفرية بحساب اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عما إذا كاف ىنالؾ 

ف في ي( في متكسطات اتجاىات المعممα ≥ 0. 05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
، لمتغير الخبرة في التدريسمدينة الخميؿ نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.07( كمستكل الداللة )2.77يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )
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(α ≤ 0. 05أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات المعمم )ف في مدينة الخميؿ نحك ي
كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ، ي التدريستبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس تعزل لمتغير الخبرة ف

 الصفرية. 
فكثير مف ، كتعزك الباحثة اف عدد سنكات خدمة المعمـ ال تعني بالضركرة تعبيرا صادقا عف خبرتو

كيصبح التدريس لدييـ ، المعمميف يكتفي بما تعممو في الجامعة كال يعمؿ عمى تطكير نفسو مينيا
مدكرات التأىيمية كالتدريبية لممعمميف لكقد يككف ، فييا كال تجديدعممية تكرار لمسنة االكلى ال ابتكار 

 ردـ الفجكة بيف المعمميف ذكم الخبرة القميمة كالخبرة الطكيمةدكر في الجدد 
فركؽ ذات داللة إحصائية عند  د( في عدـ كجك 2012كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الزعبي )

( في مستكل السمكؾ إلبداعي في إدارة الصؼ بيف معممي مدارس الممؾ α=0. 05مستكل الداللة )
عدـ كجكد فركؽ ذات ( 2016عبد اهلل الثاني لمّتميز تعزل لمتغير الخبرة. كمع دراسة عساؼ )

داللة احصائية في اتجاىات المعمميف نحك تنمية ميارات التفكير االبداعي لدل الطمبة تعزل 
كلـ تظير فركؽ دالة احصائيا تعزل لمتغير الخبرة كدراسة ( 2008ني )كدراسة بمكا، لمتغير الخبرة

  .(2013( كدراسة عبدالرحمف كالخطيب )2009كالشديفات )، كاليكاممة، الزعبي
( كاظيرت فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير 2008كالعكدة )، كاختمفت مع دراسة زيداف

 .( سنكات10-5يمية لصالح سنكات الخبرة )الخبرة في مجالي طرؽ التدريس كاالسئمة التقك 
 

 ; مناقشة نتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 6.2.6
مدى امتالك معممي التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ ما العالقة بين 

 ؟ اتجاىاتيم نحو تبني أنماط التفكير البداعي في التدريسو  الديمقراطية في التدريس
 : السؤاؿ انبثقت عنو الفرضية السابعة التي تنص عمى انو كىذا

مدى امتالك معممي ومعممات بين  α) (0.05ل توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى الدللة 
اتجاىاتيم و  التربية السالمية لممرحمة العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية في التدريس

 البداعي في التدريس.نحو تبني أنماط التفكير 
"( كالداللة اإلحصائية الستجابات rكالختبار ىذه الفرضية تـ حساب قيمة معامؿ االرتباط )بيرسكف "

أفراد عينة الدراسة بيف امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الخميؿ لمبادئ 
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االبداعي في التدريس. كتبيف مف الجدكؿ  ف نحك تبني أنماط التفكيريالديمقراطية كاتجاىات المعمم
كبمغ مستكل الداللة اإلحصائية ، (0.71( أف معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )16.4)
لذا يتـ قبكؿ الفرضية القائمة تكجد عبلقة إيجابية بيف امتبلؾ ، ( كىي قيمة دالة إحصائيان 0.00)

الخميؿ لمبادئ الديمقراطية كاتجاىات المعممكف  معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة العميا في مدينة
 نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في التدريس. 

تؤكد الباحثة مف كجكد عبلقة ارتباطية بيف الديمقراطية كالتفكير االبداعي فأينما كجدت الحرية في ك 
حالة خكؼ دائـ الطمبة الذيف يعيشكف في اما ، التعبير عف الرأم كجد التقدـ كاالزدىار كالنمك

فبل بد مف تكفير الراحة ، كاضطراب مف المعمـ فبل يمكف لمطالب اف يفكر في ىذا الجك السيء
النفسية كالمادية لطمبتنا االعزاء حتى ترتفع درجة التفكير لدييـ حتى تصؿ الى اعمى مراتب التفكير 

ـ االمف النفسي حتى اعطائيدـ تخكيفيـ ك )الناقد كاالبداعي( كال بد مف التعزيز الدائـ لمطمبة كع
ابداع كتطكر  ـال يككف عندى، في ظمـ كاضطياد كجبركت  كاف الطمبة الذيف يعيشكف، يبدعكا

كيككف ىدؼ افرادىا التخمص مف االضطياد كالظمـ فبل يككف في مجاؿ لبلبداع. كبما اف درجة 
اع ممحكظ لدل طمبتيـ يجب اف يككف ىناؾ ابد معممي التربية االسبلمية مرتفع الديمقراطية عند

 .بسبب تكفر الحرية النفسي كاالماف النفسي عند الطالب 
 ; التوصيات والمقترحات 5 .2

 : كبناءن عمى النتائج السابقة فإف الباحثة تكصي
اجراء المزيد مف الدراسات عمى معممي التربية االسبلمية كمدل تكفر االبداع كالديمقراطية لدييـ -1

 تبلميذىـ.مف كجية نظر 
تطبيؽ المبادئ اجراء المزيد مف الدكرات التدريبية لمعمميف التربية االسبلمية في مجاؿ -2

 .الديمقراطية في التدريس
اعتماد خطة تطكير لمدرسي التربية اإلسبلمية عمى كافة المستكيات المادية كالمعنكية كالفنية -3

تاحة الفرصة ليـ ، كالبحثية كالتعميمية كالتربكية لمتفرغ لبلطبلع عمى النماذج العالمية كا 
 .كاعداد بحكث تربكية االمر الذم سيؤدم إلى تفجر طاقات االبداع لدييـ

تخصيص جكائز لممبدعيف مف المعمميف كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ اختبار يقيس مستكل ابداعات -4
 طبلبيـ في نياية العاـ الدراسي.
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 المصادر والمراجع
 ف الكريـ. آالقر 

الدار المصرية لمتأليؼ ، 9ج، لسان العرب، جماؿ الديف محمد مكـر االنصارم، ابف منظكر
 مصر. ، كالترجمة

(. برنامج تدريبي باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات 2008اماؿ محمد )، احمد
 التدريس اإلبداعي لدل معممات العمكـ كأثره في تنمية التفكير التباعدم لدل تمميذاتيف

جامعة عيف ، دار الضيافة، الجمعية المصرية لمتربية العممية، بمرحمة التعميـ األساسي
المؤتمر العممي الثاني عشر التربية العممية والواقع المجتمعي التأثير ، شمس
 . 272-229ص، والتأثر

(. 1973محمد خمؼ اهلل. )، عطية. كأحمد، عبد الحميـ. كالصكالحي، إبراىيـ. كمنتصر، أنيس
 بيركت. ، دار إحياء التراث العربي، 2طلمعجم الوسيط. ا

 غير ماجستير رسالةالتربية.  بكمية العممية التربية تقويم(. 2005لؤلؤة عبداهلل. )، ، البعداني
 . صنعاء جامعة، التربية كمية، منشكرة

 القاىرة. ، دار الفكر العربي، النشطة البداعية لألطفال(. 2001محمد رضا. )، البغدادم
دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية (. 2008نجكد شحادة. )، بمكاني

 رسالة ماجستير، في محافظات شمال فمسطين ومعيقاتيا من وجية نظر مديرييا
 فمسطيف. ، الكطنية جامعة النجاح، منشكرة غير

 مصر. ، . مكتبة مصطفى الحمبي3. ج2. طسنن الترمذي(. 1975محمد بف عيسى. )، الترمذم
تطبيقات عممية في تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام (. 2004صالح محمد عمي. )، أبك جادك

 عماف. ، . دار الشركؽ كدار يافا العممية. األردفنظرية الحل البتكاري لممشكالت
لدى األطفال. مؤسسة تفكير مغاير تنمية ميارات التفكير الناقد والبداعي (. 2007دعاء. )، جبر

 فمسطيف. ، راـ اهلل، 2ط، القطان
 عماف. ، . دار الفكر. األردف2. طالموىبة والتفوق والبداع، (2005فتحي عبد الرحمف )، فكاجر 
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دار المسيرة لمطباعة كالنشر : . عماف2. طتدريس التربية اإلسالمية(. ٢ٕٓٓماجد زكي. )، الجبلد
 كالتكزيع.

  الرياض.، (. تعميـ التفكير.مكتبة الممؾ فيد الكطنية1996مجدم)، حبيب
 القاىرة. ، . االنجمك المصريةالطفل المبدع(. 2000مجدم عبد الكريـ. )، حبيب

ممارسة معممات العموم في المرحمة الثانوية بالمدينة (. 2008امؿ بنت عكض. )، الحجيمي
ر غير منشكرة. جامعة يست. رسالة ماجالمنورة لطرق تنمية ميارات التفكير البداعي

  .طيبة. المممكة العربية السعكدية
(. مستكل ميارات التفكير اإلبداعي لدل 2011تغريد. )، ىناء.  العميبي، داكد. الفمفي، الحدابي

المجمة العربية ، الطمبة المعمميف في األقساـ العممية في كمية التربية كالعمكـ التطبيقية
  .57 – 34، (3)2 ، لتطوير التفوق

مدى امتالك معممي التربية اإلسالمية لميارات تنمية (. 2007بدريف عبد اهلل مخمد. )، الحربي
، . رسالة ماجستير غير منشكرةالتفكير البتكاري في المرحمة الثانوية بمدينة حائل

 مكة المكرمة. ، جامعة اـ القرل، كمية التربية
كزارة التعميـ العالي كالبحث ، الواقع والفاق; دنالتعميم العالي في الر (. 2003محمد. )، حمداف

 االردف. ، العممي
، . مطابع اضكاء المنتدللمحات عامة في التفكير البداعي(. 2002عبد اإللو إبراىيـ. )، الحيزاف

 الرياض. 
 األردف.  ،. دار المسيرة2ط، تكنولوجيا التعميم من اجل تنمية التفكير(. 2009محمد. )، الحيمة

نكر ، ايركاف. بنت احمد، محي الديف يعقكب. كصبرم، حسنة بنت عبد. كابك اليكؿ، الخافض
(. االبداع في تعميـ دراسات الشريعة في مؤسسات التعميـ العالي 2012صمة.  )

مجمة بحوث اسالمية واجتماعية "طبلب جامعة العمكـ االسبلمية الماليزية نمكذجا". 
  .251 – 221، (3)2 ، متقدمة

(. مستكل مساىمة معممي التاريخ بالمرحمة الثانكية في تنمية ميارات التفكير 2001عمي. )، خريشة
العدد ، جامعة قطر، مجمة مركز البحوث التربويةالناقد كاالبداعي لدل طمبتيـ. 

 . 45-13 ص، (19)
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 دار صفا لمنشر. : عماف، ادارة الصف المدرسي .(2005)، أمؿ، الخميمي
طرائق تدريس التربية السالمية واساليبيا وتطبيقاتيا ، (2003يحيى. )، ناصر. كعيد، الخكالدة

 . مكتبة الفبلح. الككيت. 2طالعممية. 
مطابع دار الحكمة لمطباعة ، مناىج البحث التربوي(.1990حسيف .)، عزيز حنا.أنكر، داؤد

 بغداد.، كالنشر
طمبة المرحمة األساسية في مدارس  معوقات تنمية البداع لدى(. 2005سييؿ رزؽ. )، دياب

 غزة. ، . بحث مقدـ لممؤتمر الثاني لكمية التربية الجامعة اإلسبلميةقطاع غزة
واقع ممارسة معممي المرحمة المتوسطة لميارات إدارة الصف ىػ(. 1428زيدم. )معيض ، الرزقي

. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة أـ القرل. كمية الدراسي في محافظة القنفذة
 التربية. 

 بيركت. ، . دار الفكر المعاصر لبنافالتفسير المنير(. 1991كىبة. )، الزحيمي
(. درجة ممارسة معممي 2009صادؽ حسف. )، محمد. كالشديفات، ابراىيـ. كاليكاممة، الزعبي

ة ألساليب تشجيع التفكير االبداعي في كمعممات التربية االسبلمية في المرحمة الثانكي
مجمة جامعة ام القرى لمعموم التربوية محافظة المفرؽ باألردف مف كجية نظرىـ. 

 .154-114، (1) 1، والنفسية
(. مستكل السمكؾ اإلبداعي في إدارة الصؼ لدل معممي مدارس 2012ميسكف طبلع. )، الزعبي

. مجمة الزرقاء لمبحوث األردنية الياشمية الممؾ عبد اهلل الثاني لمتَّميز في المممكة
  .161 -143، (1) 14، والدراسات النسانية

 عماؿ المطابع جمعية، "العموم تدريس في والتفكير اإلبداع تنمية"(. ٨٩٢ٔ. )عايش، زيتكف
 . ألردف، عماف، التعاكنية

التعمم والتعميم (. 1999. )ىشاـ، تيسير.عمياف، صالح. ككافحة، اليندمنادر فيمي. ك ، الزيكد
 االردف. ، عماف، دار الفكر، 4. طالصفي

(. درجة استخداـ معممي المرحمة االساسية الدنيا ألنماط 2008فداء. )، عفيؼ كعكدة، زيداف
، . مجمة الجامعة السالميةالتفكير االبداعي في تدريس العمكـ في محافظة الخميؿ

  .691 – 667، (2)16 .غزة 
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. دار الشركؽ. راـ تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية(. 2003جكدت. )، سعادة
 فمسطيف. ، اهلل

 عماف. ، . عالـ الكتب الحديثة. اربدالتفكير الناقد والبداعي(. 2006فراس. )، السميتي
تذة (. أساليب االدارة الصفية السائدة لدل اسا2014محمد الساسي. )، خكلة. كالشايب، الشايب

الرياضيات في التعميـ الثانكم مف كجية نظر التبلميذ )دراسة عمى عينة مف تبلميذ 
، مجمة العموم النسانية والجتماعيةالمرحة الثانكية بمدينة كرقمة )الجزائر(. 

 . 198-183ص، 14العدد
بداعي (. درجة ممارسة معمـ العمكـ لمميارات المنمية لمتفكير اإل2006مصطفى بجاش. )، الشيابي

المجمة العممية لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم القسـ العممي مف كجية نظر الطمبة. 
  .169 – 150، (1)1، جامعة ذمار، كمية التربية، بكمية التربية

(. أنماط المناخ المدرسي السائدة في مدارس التعميـ 2001فاطمة. )، حصة. كالمعضادم، صادؽ
. جامعة مجمة مركز البحوث التربوية. المتغيراتالعاـ بدكلة قطر كعبلقتيا ببعض 

 . 59-27، 20قطر. العدد
مدى تحقيق المنياج الدراسي لألىداف التربوية لممرحمة الساسية في (. 1998معزكز. )، صالح

. رسالة ماجستير غير منطقة نابمس من وجية نظر المشرفين والمعممين والمعممات
 فمسطيف. ، نابمس، جامعة النجاح الكطنية، منشكرة

(. كاقع ممارسة المعمميف لحفظ 2009عمار. )، حامد. كفريحات، محارب. كدعـك، الصمادم
دارة الصفكؼ مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ.  مجمة البحوث التربوية النظاـ كا 

 . 61-33ص، 23. العدد والنفسية
 االردف. ، عماف، ر كالتكزيع. دار صفا لمنشاإلدارة الرائدة(. 2003محمد عبدالفتاح. )، الصيرفي

 اليازكرم. ، الصف المتمايز( 2008محمد. )، عامر عبد الرؤكؼ ك ربيع، طارؽ
 االردف. ، . دار الفرقافالبداع في الشراف التربوي والدارة المدرسية(. 2004محمكد. )، طافش
 عماف. ، . جرينة لمنشر. العبدليمبدعاً  كيف تكون معمماً (. 2006محمكد. )، طافش
 . دار التقدـ العممي. تعميم التفكير(. 2005محمكد. )، طافش
 غزة. ، . دار المقداد3. طالدارة الصفية بين النظرية والتطبيق(. 2007فؤاد. )، العاجز
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(. دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل 2010فايز كماؿ. )، فؤاد عمي. كشمداف، العاجز
مجمة نكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف. معممي مدارس المرحمة الثا

  .37 – 1، (1)18، سمسمة الدراسات اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية
 عماف. ، . دار اسامة لمنشرالمعمم الناجح(. 2008عبد اهلل. )، العامرم
فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض ميارات التدريس (. 2001نايؼ يكسؼ سيؼ. )، عبد اهلل

كمية البداعي لدى معممي المغة العربية وأثره عم  تنمية البداع لدى تالميذىم. 
 رسالة ماجستير غير منشكرة. ، جامعة اسيكط، التربية بالكادم الجديد

الثبلثة االكلى  (. مدل ممارسة معممي الصفكؼ2013ببلؿ. )، عبدالسبلـ. كالخطيب، عبد الرحمف
لميارات التفكير االبداعي مف كجية نظر المعمميف في المدارس التابعة لككالة الغكث 

، (2)32، مجمة الجامعة السالمية لمدراسات التربوية والنفسيةالدكلية في االردف. 
259 – 283.  

، المغة والتفكيرميارات في (. 2003. )خالد، عبد العزيز. بسندم، أبك حشيش نبيؿ.، عبد اليادم
 دار المسيرة. : عماف

فعالية استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة المصاحب (. 2008كفاء معتكؽ. )، عجيب
مصادر التعمم عم  تنمية التحصيل والتفكير البتكاري في مادة الحياء لمراكز 

، شكرة. رسالة ماجستير غير منلطالبات الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة
 جامعة اـ القرل. ، كمية التربية

 عماف. ، . دار الفكرالدارة التربوية المعاصرة(. 2004سامي سمطي. )، عريفج
دار الثقافة لمنشر : عماف، . االردفتربية الموىوبين والمتفوقين(. 2002سعيد حسني. )، العزة

 كالتكزيع. 
(. اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحك تنمية ميارات التفكير 2013جماؿ. )، عساؼ

مجمة االبداعي لدل طمبة المرحمة االساسية العميا في مديرية تربية عماف الثالثة. 
  .292 – 269، (1)32، الجامعة السالمية لمدراسات التربوية والنفسية
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. اسيامات االسرة في تربية االبداع لدل اطفاليا مف (2008)سمكل بنت احمد عبداهلل. ، العطاس
مكة المكرمة. رسالة ، جامعة ام القرى كمية التربيةمنظكر التربية االسبلمية. 

 ماجستير غير منشكرة. 
. دار دراسة ميدانية، اسموب حل المشكالت في العممية التعميمية(. 2008عطية خميؿ. )، عطية

 ف. عما، الجنادرية لمنشر كالتكزيع
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 المالحق

 

 (1)  الملحق

 

 جامعة القدس            

 عمادة الدراسات العميا   

  

 

 استبانة

 

/ة           ػ: حضرة المعمـ/ة المحتـر

 
مذي امتالك معلمي التربية االسالمية للمرحلة  األساسية حقوو انباحثت بذراست بعىوان " 

التذريس الصفي وعالقتها باتجاهاتهم نحى تبني العليا في مذينة الخليل للمبادئ الذيمقراطية في 

ورنك كمخطهب نهحصول عهى درجت انماجسخير في أسانيب ". أنماط التفكير االبذاعي في التذريس

 انخذريس مه جامعت انقذس.

يرجى مه حضرحك انخعاون في اسخكمال انبياواث مه خالل االسخجابت عهى جميع فقراث 

عهما بان جميع ، كم فقرة وححج درجت انخقذير انخي حراها مىاسبت ( أماوXبوضع إشارة )، االسخباوت

 إجاباحك سخسخخذو نغاياث انبحث انعهمي فقط.

 كشكرا لكـ عمى حسف تعاكنكـ

 شيماء شاور: الباحثة
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 : القسـ األكؿ

 في المكاف المناسب لكضعؾ. × ( الرجاء كضع إشارة ) : المعمكمات العامة

 أنثى     □ذكر                    □            ; الجنس 

أعمى مف  □بكالكريكس                □دبمكـ                  □      :  المؤىل العممي
 بكالكريكس   

 11أكثر مف  □سنكات          11 – 5 □     سنكات 5أقؿ مف   □ : الخبرة في التدريس
 سنكات  

 

 مة العميا في مدينة الخميل لممبادئ الديمقراطية.مدى امتالك معممي التربية السالمية لممرح

 بدرجة الفقرة الرقـ

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

أحتـر الطمبة الذيف يؤدكف كاجباتيـ بغض النظر عف  1
 انتماءاتيـ. 

     

      أنمي قيـ التعاكف بيف الطمبة.  2

      أرسخ قيـ التسامح لدل الطمبة 3

      أشجع الطمبة عمى تقبؿ الرأم األخر 4

      أشجع الطمبة عمى حرية التعبير 5

      أساىـ في غرس مشاعر احتراـ تعميمات المدرسة 6

      أعامؿ طمبتي بشكؿ عادؿ 7
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      أشارؾ طمبتي مناسباتيـ االجتماعية 8

      أكضح لطمبتي معيار تصحيح االختبار 9

      أعرؼ طمبتي حقكقيـ  10

      أعتذر لطمبتي إذا اخطأت في حقيـ 11

      أفتح المجاؿ لممناقشة داخؿ غرفة الصؼ  12

      أفضؿ استخداـ اسمكب الحكار في التدريس 13

      أسمح لمطالب بالمراجعة في عبلمة االختبار 14

      المجتمعأحاكؿ بناء اتجاىات ايجابية لدل الطمبة نحك  15

أعيد شرح المادة دكف غضب اذا طمب مني احد  16
 الطمبة

     

      أقكـ بتعزيز الطالب بعد اإلجابة الصحيحة 17

      أتيح الفرصة لمطمبة بالمشاركة باألنشطة المقررة 18

      أتكاصؿ مع أكلياء االمكر لتحسيف مستكل الطمبة 19

األنشطة التي تنمي مكاىبو أترؾ لمطالب حرية اختيار  20
 كابداعاتو

     

      أصؼ الطبلب بالغباء كالمبادة اذا لـ يفيمكا المادة 21

      ألقي التحية عمى طبلبي خارج المدرسة 22

      أتعاكف مع طبلبي في حؿ أم مشكمة تكاجييـ 23
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      أحاكر طمبتي في أم مكضكع ميـ بالنسبة ليـ 24

عمى جميع اسئمتيـ كلك مف خارج المقرر  أقكـ باإلجابة 25
 الدراسي

     

أمدح طبلبي بكممات تنمي ذاتيـ مثؿ لؾ مستقبؿ  26
 رائع.... 

     

      أتحكـ في مزاجي كال اجعمو يؤثر عمى طبلبي 27

      ال أفرض رأيي عمى طبلبي 28

أقبؿ طمبات الصداقة مف طمبتي عمى مكاقع التكاصؿ  29
 االجتماعي

     

في مكاقع التكاصؿ  طمبتيأعمؽ عمى منشكرات  30
 االجتماعي

     

      أضفي جك مريح في الصؼ 31
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 (2)  الملحق

 

 جامعة القدس            

 عمادة الدراسات العميا   

  

 

 استبانة

 

/ة           ػ: حضرة المعمـ/ة المحتـر

 
التربية االسالمية للمرحلة  األساسية مذي امتالك معلمي حقوو انباحثت بذراست بعىوان " 

العليا في مذينة الخليل للمبادئ الذيمقراطية في التذريس الصفي وعالقتها باتجاهاتهم نحى تبني 

ورنك كمخطهب نهحصول عهى درجت انماجسخير في أسانيب ". أنماط التفكير االبذاعي في التذريس

 انخذريس مه جامعت انقذس.

 

في اسخكمال انبياواث مه خالل االسخجابت عهى جميع فقراث يرجى مه حضرحك انخعاون 

عهما بان جميع ، ( أماو كم فقرة وححج درجت انخقذير انخي حراها مىاسبتXبوضع إشارة )، االسخباوت

 إجاباحك سخسخخذو نغاياث انبحث انعهمي فقط.

 كشكرا لكـ عمى حسف تعاكنكـ

 شيماء شاور: الباحثة
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 تبني أنماط التفكير البداعي في التدريس. اتجاىات المعممون  نحو
 

 

 الرقـ

 

 التشجيع والتحفيز; أول

 بدرجة

 قميمة جدا قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      أشجع الطمبة عمى التعبير عف أفكارىـ بحرية 1

      أنمي شعكر الثقة بالنفس لدل الطمبة 2

      أعزز ركح التنافس اإليجابي بيف الطمبة 3

      أثير انتباه الطمبة باألفكار المتنكعة 4

      أعمؿ عمى تحفيز التفكير لدل الطمبة 5

      أشجع الطمبة عمى تكليد أفكار جديدة 6

      أشجع الطمبة عمى التفكير بطريقة مستقمة عف اراء زمبلئيـ 7

      أحفز الطمبة عمى إكماؿ األفكار الناقصة 8

      الطمبة الخارجة عف المقرر الدراسيأرحب بأسئمة  9

أساعد الطمبة عمى تعزيز أنفسيـ حينما يحققكف أفكارا جديدة  10
 لـ تكف مكجكدة مف قبؿ

     

اشجع الطمبة عمى استنباط معمكمات جديدة مف المعمكمات  11
 التي بيف أيدييـ

     

     أشجع الطمبة عمى تقديـ عدد كبير مف االضافات الجديدة  12
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 لفكرة ما

      أكمؼ الطمبة بنشاطات تظير قدراتيـ االبداعية 13

      أشجع الطمبة عمى إثارة نقاش حكؿ مكضكع ما 14

      أشجع الطمبة عمى قبكؿ غير المألكؼ مف األفكار 15

 

 

 قميمة جدا قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا طرق وأساليب التدريس; ثانيا

      بأنشطة مثيرة لبلنتباهأميد لمدرس  16

      أكظؼ مكاد مف البيئة المحمية في تفسير المفاىيـ المطركحة  17

      اتحرر مف جمكد الفكر مع طمبتي 18

أعمؿ عمى تغيير أسمكب العرض بما يتناسب طبيعة المادة  19
 المطركحة كالمكقؼ التعميمي

     

      األشياء نفسياطمبتي يفسركف معاني األشياء كليس  20

      بتكر أساليب جديدة لمعالجة المشكبلت المطركحةأ 21

 معالجات تتطمب  كتجييزات بمكاد التعميمية المادة أثرم  22
 تحميمية

     

أزكد طمبتو بمكضكعات جديدة تشجعيـ عمى البحث عف  23
 األفكار األصيمة

     

      النقاش مجمكعات أسمكب أستخدـ 24
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      لمنقاش محكران  مألكفة؛ لتككف كغير غريبة أفكاران  أطرح 25

      الشؾ تحتمؿ بطريقة المعمكمات تقديـ إلى أميؿ 26

 

 السئمة التقويمية; ثالثاً 
 قميمة جدا قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      انمخعذدة انطهبت إجاباث بيه مه األصيهت اإلجابت اسخخهص 27

      مكخمهت نهطهبت اقذو حهول غير 28

      اسأل أسئلة مفتوحة بالنهاية 29

      اسأل أسئلة في مستوى العمليات العقلية العليا 30

      أوجه اسئلة تستثير خيال الطلبة 31

      أطلب من الطلبة إعطاء استخدامات جديدة لشيء مألوف 32

      أطلب من الطلبة حل المشكلة بأكثر من طريقة 33

      استمر في محاورة الطلبة لحل مسألة محيرة 34

      اطرح أسئلة تكون مقدمة لفتح افاق وأفكار جديدة 35

 

 انتيت الستبانة

 



- 116 - 

 

 ( قائمة السادة المحكمين ألدوات الدراسة 4الممحق )

 المؤسسة العممية االسـ الرقـ

 جامعة القدس د. غساف سرحاف 1

 جامعة الخميؿ د. محمد عجكة 2

 جامعة الخميؿ د. فاطمة عيدة  3

 جامعة الخميؿ د. ابراىيـ ابك عقيؿ 4

 كزارة التربية كالتعميـ د. خالد قطكش 5

 جامعة الخميؿ د. كماؿ مخامرة 6

 جامعة القدس د. ايناس ناصر 7

 جامعة الخميؿ د. معف مناصرة 8

 جامعة الخميؿ د. نبيؿ الجندم 9

 الخميؿجامعة  د. مناؿ أبك منشار 10

 جامعة القدس د. ابراىيـ عرماف 11

 جامعة الخميؿ د. كامؿ كتمك 12

 جامعة القدس د. بعاد خالص 13

 جامعة الخميؿ أ. اريج صبلح 14
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 ( كتاب تسييل الميمة5الممحق)
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 ( كتاب تسييل الميمة6الممحق )
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 فيرس المالحق
 

 الصفحة عنكاف الممحؽ الرقـ 
مدل امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة األساسية العميا في استبانة  1

 مدينة الخميؿ لممبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي
97 

استبانة عف اتجاىات المعمميف نحك تبني أنماط التفكير االبداعي في  2
 التدريس"

101 

 105 اسماء المحكميف 3
 106 كتاب تسييؿ الميمة 4
 107 2كتاب تسييؿ الميمة  5
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 فيرس الجداول
 

 الصفحة الجدكؿ الرقـ 
 54 تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 1.3
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  1.4

امتبلؾ معممي التربية االسبلمية لممرحمة العميا في مدينة الدراسة لمدل 
 مرتبة حسب األىمية، الخميؿ لممبادئ الديمقراطية

61 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  2.4
الدراسة عمى  اتجاىات المعممكف نحك تبني انماط التفكير االبداعي في 

 التدريس

63 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا د عينة  3.4
الدراسة عمى مستكل التشجيع كالتحفيز لدل معممي التربية اإلسبلمية في 

 مرتبة حسب األىمية، مدينة الخميؿ

64 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا د عينة  4.4
التدريس لدل معممي التربية اإلسبلمية في الدراسة عمى طرؽ كاساليب 

 مرتبة حسب األىمية، مدينة الخميؿ

66 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا د عينة  5.4
الدراسة عمى االسئمة التقكيمية لدل معممي التربية اإلسبلمية في مدينة 

 مرتبة حسب األىمية، الخميؿ

67 

"ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة عمى مدل نتائج اختبار  6.4
امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا في مدينة 
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