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  والعرفانشكر ال
 

ْْمررْأ َ  ﴾٢﴿ :القائررل فرري محكررم التنزيررلالحمررد     ْرْبكَررْْلَاْْ َِ  ﴾٣﴿ اقْرررْأ َْ َِْك ررَْلْ ْم ََْلررََ َْْ ﴾٤﴿ الَّرري عَْلمَّرر َْ َْاررَ َِْاِْ  ْلمَّرر
َِْ  حتررى يبلررح الحمررد منتهرراه حمرردا يليررق بعظرريم سررلطانه وواسررع عطائرره حمررد الشرراكرين الررذاكرين" ﴾٥﴿ يْرْعمْرر

فإنه من دواعي  ،والصالة والسالم على خير األنام محّمد بن عبد ا  وعلى آله وصحبه األطهار الكرام
سرررروري أن أتقررردم بخرررالع الشررركر وعظررريم االمتنررران إلرررى مرررن سرررعدت بالنهرررل مرررن بحرررر علمهرررا وفررريض 

كمررا وأشرركر عضرروي لجنررة المناقشررة  ،القررديرة الرردكتورة ميسررون التميمرريعطائهررا ونبررل أخالقهررا مشرررفتي 
 اعلررى تفضررلهمالرردكتور الفاضررل إبررراهيم محّمررد عرمرران  والرردكتور الفاضررل غسرران عبررد العزيررز سرررحان 

ثرائها بما قدماه ،هذه الرسالةبقبول مناقشة   .من مالحظات بناءة وا 
 
المحّكمرين الرذين غمرونري بلطفهرم أجزي شكري لتلك الكوكبة المضيئة في سماء العلم والمعرفرة للسرادة و 
 .جادوا بثمرة علمهم وشاركوني برأيهم ونصحهم فكان لهم بالح األثر في إغناء هذه الّدراسةو 
 
لشكر موصول لجميع أساتذتي في برنامج أساليب التدريس في جامعة القدس وأخرع بالرذكر الردكتور وا

الفاضرررل إبرررراهيم عرمررران الرررذي كررران للعلرررم واألمانرررة عنررروان والررردكتور القررردير محسرررن عررردس الرررذي تعجرررز 
وأشررركر الغائرررب الحاضرررر فررري قلررروب طلبتررره الررردكتور  ،الكلمرررات عرررن وصرررف غرررزارة علمررره ونبرررل أخالقررره

المرحوم زياد قباجة سائال المولى عز وجل أن يسكنه الفردوس األعلى مع األنبياء والشهداء والصديقين 
 .وحسن أولئك رفيقا

 
وأخيرررا أتقرردم بررارق عبررارات الشرركر إلررى كررل مررن سرراندني وشررجعني ووقررف إلررى جررانبي ولررو بالررّدعاء فرري 

 .إنجاز هذا العمل المتواضع
 

 والحمد   رّب العالمين
 

الشرحة إبراهيم عبد الحميد أشرف :الباحث  
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 صلملخّ ا
 

اربرداعّي وصرعوبات العربّية الستراتيجيات التفكير  مي اللغةالدراسة معرفة واقع ممارسة معلّ هذه هدفت 
والمرحلررة  ،والتخصررع ،الجررنس)فرري ضرروء متغيرررات ديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل توظيفهررا فرري م

معّلمرين ومعّلمرات بمرا نسربته ( 207)من على عينة تكونت  ،(والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ،الدراسية
سرتراتيحيات ع ممارسرة معلمري اللغرة العربّيرة الهمرا اسرتبانة لقيراس واقروتم بناء أداتين للدراسرة  ،(36%)

األصرالة والطالقرة والمرونررة  :مجرراالت هريفقرررة موّزعرة علرى أربعرة ( 32)التفكيرر اربرداعي تكّونرت مرن 
ضافة التفصيالت واسرتبانة لقيراس صرعوبات توظيرف معلمري اللغرة العربّيرة  ،إضافة إلى سرؤال مفتروح ،وا 

 المعلّررررم: فقرررررة موّزعررررة علررررى أربعررررة مجرررراالت هرررري (40)مررررن  تكونررررتالسررررتراتيجيات التفكيررررر اربررررداعّي 
وتاكد الباحث مرن صردق أداتري  ،إضافة إلى سؤال مفتوح ،والتقويم ،البيئة التعليمّيةو  ،المحتوى الّدراسيّ و 

  .(0.96)معامل ثبات األداة الثانية و ( 0.93)األداة األولى ثباتل ح معاموثباتهما حيث بلالدراسة 
 

درجررررة ممارسررررة معلمررررّي اللغررررة العربّيررررة اّن مجموعررررة مررررن النتررررائج تمثلررررت برررر وقررررد توّصررررلت الدراسررررة إلررررى
 أظهررررت عررردم وجرررودو  ،جنررروب الخليرررل كبيررررة وتعلررريم التفكيرررر اربرررداعّي فررري مديرّيرررة تربيرررةالسرررتراتيجيات 

والتخصررع  ،الجررنس) اسررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي برراختالفة العربيررة اخررتالف لممارسررة معلمرري اللغرر
المعلّررم لمرحلررة الترري يدّرسررها يوجررد اخررتالف لتلررك الممارسررة ل، بينمررا ( وسررنوات الخبرررة ،والمؤهررل العلمرري

درجررة الصررعوبات الترري تواجرره معلمرري اللغررة العربّيررة فرري وبّينررت أّن  ،المرحلررة األساسررّية العليررا صررال ول
التخصرررع ) تختلرررف تلرررك الصرررعوبات بررراختالفال و  ،متوّسرررطةتوظيرررف اسرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعّي 

توظيفهررا وكررذلك حملررة ت فرري يواجرره المعلمررون صررعوبة أكثررر مررن المعلمرراو ، (والمرحلررة وسررنوات الخبرررة 
 .  الدبلوم

إنتراج الوسرائل التعليميرة دريبية لمعلمي اللغة العربية فري توصي الدراسة عقد دورات ت وبناء على النتائج
دارة الصررف ثررراء مقررررات اللغررة العربيررة بنصرروع أدبيررة مررن عيررون األدب العربرري مثيرررة للتف ،وا   و ،كيررروا 

والتعراون  مصرقل الطاقرات اربداعّيرة لردى طلبرتهلتخفيف األعبراء الوظيفيرة الملقراة علرى عراتق المعلمرين 
مررع المجتمررع المحلرري فرري تطرروير البنيررة التحتيررة للمرردارس وتزويرردها بكررل مررا تحترراج لرره لصررقل مواهررب 

واعتمرررراد  ،المبرررادرات التربويررررة اربداعّيرررة وتشرررجيع ،الطلبرررة كالمكتبرررات والمسررررارح والوسرررائل التكنولوجيررررة
 .ستراتيجيات التفكير اربداعيامساقات جامعّية متخصصة في تدريس 
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Abstract 

 

This study aimed at identifying the reality of the practice of the Arabic language teachers 

in creative thinking strategies and the difficulties of employing them in the Directorate of 

Education / South Hebron in the light of the variables (gender, specialization, school stage, 

academic qualification and years of experience), on a sample of (207) teachers (36%).Two 

tools were developed for the study which are a questionnaire to measure the reality of the 

practice of Arabic language teachers of creative thinking strategies, consisting of (32) 

paragraphs divided into four areas: authenticity, fluency, flexibility and adding details, in 

addition to an open question, and a questionnaire to measure the difficulties of employing 

the language teachers the strategies of creative thinking consisted of (40) paragraphs 

divided into four areas: teacher, learning content, educational environment, and evaluation, 

in addition to an open question. The researcher confirmed the validity of the study tools 

and the reliability, where the reliability coefficient of the first tool was (0.93) and the 

reliability coefficient of the second instrument was (0.96). 

The study found a set of results that the degree of practice of Arabic language teachers in 

creative thinking in the Directorate of Education / South Hebron is great. It also showed 

that there is no difference in the practice of creative thinking teachers in the Arabic 

language according to gender, specialization, scientific qualification and years of 

experience. While there is a difference of practice for the stage taught by the teacher and in 

favor of the upper basic stage, and showed that the degree of difficulties faced by teachers 

of the Arabic language in the use of creative thinking strategies are medium. These 

difficulties are not different depending on specialization, age and years of experience, 

while teachers face more difficulty than teachers in hiring them as well as diploma 

holders.. 

Based on the results, the study recommends holding training courses for the teachers of the 

Arabic language in teaching aids production classroom management. In addition, it 

recommends enriching the Arabic language courses with literary texts from the eyes of the 

Arab literature, which is thought-provoking, and to alleviate the vocational burdens placed 

on the teachers to improve the creative energies of their students and cooperation with the 

local community in developing schools infrastructure and providing them with all that they 

need, to refine the talents of students, like libraries, theaters and technological means. It 

also recommends encouraging the creative educational initiatives, and the adoption of 

university courses specialized in the teaching of creative thinking strategies
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 الفصل األّول 
 خلفّية الّدراسة وأهمّيتها 

 
 المقدمة  1.1

 
ا فقررد اصررطفاها ا  لغررة للقرررآن الكررريم  ؛تحتررل اللغررة العربيررة مكانررة سررامية فرري نفرروس أبنائهرر

َ﴾٦﴿ :قال تعالى ْ ْ َْر َْح ْْ ْأََْرَْلر ْل  ر َا َّ   َ ْب ْأك ي رََلنذ نري  َْل َاَر ْأن َقر  ْْل ر ْي ََإ ْل ْن ْر ي ْرْح  َْ ل ْْل ْي َرْْم َْْْعر   َا  ْ ْ ر ْر َي ْب ْرت نري 
ع  َ  َالاَّر َِف  ٌق أ ير َْرْف  ِ َْْنَّر َا َِف  أ يٌق َْف َف يه  ْب َْبْي مّيرزت عرن ت ،( 6-7 42سرورة الشرورى رقرم )"﴾٧﴿ َْل

ا يرردور فرري عقررل  ا مررن اللغررات بالفصرراحة والبيرران والغنررى المعجمرري  فرري التعبيررر عمرر غيرهرر
اارنسرران بدقررة متناهيررة وقرردرة عقليررة مذهلررة فرري  ا وأبنيتهرر لتصررب   لغررة  ؛الررّربط بررين مفرداتهرر

انيَّة يئة فررري مسررريرة الحضرررارة ارنسررر فلرررم  ؛خالررردة فررري تررراريخ البشررررية سرررّطرت صرررفحات مضررر
رجمرة  قرل والّت ة حتى انتقلرت مرن مرحلرة الّن ولة ارسالمّي مان على قيام الدَّ يمِض قرن من الزَّ

اليف واربرردات فرري شررتى الحقررول المعرفيَّررة ذلك مؤلفررات الفررارابّي والكنرردّي تشررهد برر ،إلررى الترر
ينا والرررَّازّي والخرروارزمّي وغيرررهم مررن أعررالم الفكررر العربرري ارسررالميّ  لتصررب  لغررة  ،وابررن سرر

 .عالميَّة
 

العالقررة الوثيقررة بررين مهررارات اللغررة العربيررة األربررع القررراءة والكتابررة واالسررتمات  (2002ويصررف عمررار )
فهي تعكس النضرج العقلري والنمرو المعرفري والتعبيرر عرن  ؛والمحادثة من جهة  والتفكير من جهة أخرى

والتواصل مع اآلخرين برالقراءة والكتابرة  وما تنطوي عليه من مشاعر وأحاسيسمكنونات النفس البشرية 
اربداعية باساليب جمالّية توّسع آفاق ارنسان وتجعله يطل على ثقافات اآلخررين وتسراعده فري التكّيرف 

عررن طريررق  ؛وصررقل الحررس الّنقرردّي للمشرركالت الحياتّيررة وفهمهررا وتجاوزهررا ،فاتمررع المخترعررات والمكتشرر
والّتعرود علرى الكتابرة علرى  ،ممارسة الّرياضرة الفكرّيرة وترذوق الّنصروع األدبّيرة وارقبرال علرى المطالعرة

 .مستوى الجملة والفقرة والمقالة والّتلخيع الكتابّي والّشفويّ 
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ة ممّيزة في األدب الّتربوي في ظل الثّرورة المعرفّيرة المتزايردة واالنفجرار ويحتل تعليم مهارات التّفكير مكان
األمر الذي يدفع المؤسسات الّتعليميَّة لالهتمام بتعليم التّفكير فمعيرار نجراح الّتعلريم  ،الّتكنولوجّي الّسريع

تجعلره يفكرر تفكيررا  ،سرابه عرادات فكريَّرة سرليمةتكالتري يحفظهرا الّطالرب إلرى كيفّيرة ايتعدى مقدار المادة 
األمرررر الرررذي يرردعو المعلمرررين وواضرررعي  ،علمّيررا سرررليما، وتقررديم حلرررول ابتكاريَّرررة للمشرركالت التّررري تواجهرره

لردوره فري نقرل المرتعلم  ؛المقررات الدراسية إلى االهتمرام بتردريس التفكيرر فري المواقرف التعليميرة المختلفرة
مر الذي يزيد من تحصيله الّدراسي ويعرزز قدراتره من متلق للمعرفة إلى صانع لها مشارك في بنائها األ

وتحقيرق الرتعّلم الرّذاتي وتحّمرل  ،العقلّية العليا مثل الّتحليل والّتركيرب والتّقرويم  وتطروير مهاراتره اربداعّيرة
وتوظيررف المعرفررة المكتسرربة فرري سررياقات حياتّيررة مشررابهة  ،المسررؤولّية وتقرردير الررذات وصررقل الشخصررية

ثارة دافعّيته ن واالحتفاظ بالمعلومات فترة أطول  ،حو المدرسة وتعويده على االنضباط والعمل الجماعيوا 
 .(2015 ،عزيز ومهدي)والفهم العميق لها 

 
اربدات باسلوبه الّتدريسّي الّشائق المثير لدافعيَّتهم والرغبرة الحقيقّيرة  علىطلبته يشجع ويمكن للمعّلم أن 

فال يكتفي بتخزين المعارف في عقولهم، بل يبحث عن طرق إيصالها مرن خرالل تنميرة  ،في التّاثير بهم
لنفسره عنردما يكرون مؤمنرا باهمّيتره فري بنراء ارنسران الّصرال  الّنرافع  ،قدرات المتعّلم على التّفكيرر الّسرليم
ه فري التّري تعرزز مرن مهاراتر ،مواكبة  كرل جديرد فري أسراليب التردريس ومجتمعه من خالل الحرع على

طرررح األسررئلة واالسررتمات رجابررات المتعلمررين واحترامهررا وتشررجيعهم علررى المشرراركة الفاعلررة فرري مختلررف 
وتحترم أفكارهم وتلبي  جاذبة لهم تمنحهم دورا إيجابّيا في ظل بيئة تعليمّية ديمقراطّية ،المواقف التعليمية

م للتّامرل الرّذاتي وتحفّرزهم علرى طررح تردفعه ؛وتشربع اهتمامراتهم بمرا يقدمره مرن أنشرطة تعليمّيرة ،حاجاتهم
وتوليد اتجاهات إيجابية كراحترام زمالئهرم وارصرغاء إلريهم والتعراون  ،الكثير من التساؤالت غير المالوفة

فيتحرررّول الطَّالرررب مرررن متلرررقى للمعرررارف إلرررى المشرررارك المبررردت  ،معهرررم فررري حرررل المشررركالت التررري ترررواجههم
 .(2010 ،الحالق ،2011 ،العياصرة)المفّكر المتاّمل المستمتع 

 
أّن الّشخصرية االبتكارّيرة تتطلَّرب ثقرة بالرّذات وحبرا للقرراءة العميقرة تمكنره مررن  (2012)ويبرّين أبرو نصرر 

وخيررراال سرررمعيا وبصرررريا وترررذّوقا فنّيرررا واسرررعا يكسرررر خوفررره مرررن  ،الّطالقرررة فررري الّتعبيرررر الكترررابّي والّشرررفويّ 
والّتركيررز فرري حررل المشرركالت بشررتى الطرررق  ،وترردوين مالحظاترره ،ومالحظررة العررالم مررن حولرره ،المجهررول

واالستدالل علرى الحلرول والبردائل وتحفيرز حريرة التفكيرر  ،حل األلغاز والكلمات المتقاطعة :الممكنة مثل
 .والنظر إلى األشياء من زوايا متعددة ،وكتابة القصة والغناء ،بالرسم

 
لعصرف الرذهني وقبَّعرات التّفكيرر الّسرت القائمرة علرى الّتحرول ويمكن اعتبار الّتدريس القائم على طريقرة ا

أو ي صررورة معلومررات محايرردة بيضرراء فرر ،باسررلوب التّفكيررر مررن طريقررة معينررة إلررى طريقررة مغررايرة أخرررى
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و أسررروداء أو أفكرررار إبداعّيرررة خضرررراء  أو سرررلبّية أو نظررررات إيجابّيرررة صرررفراء، ،انفعررراالت متباينرررة حمرررراء
وأسررراليب التّنبرررؤ واّتخررراذ القررررارات ومراعررراة ذكررراءات المتعّلمرررين المتعرررددة العقلّيرررة  ،أحكرررام تقويمّيرررة زرقررراء

 .(2014 ،حمادنة)والعاطفّية والجسمّية والبصرّية والروحّية واالكتشاف 
 

أهمّية طريقة حل المشكالت في تهيئة المناخ الّتعليمّي المثير للتّفكير اربداعّي ( 2009)ويبّين المظّفر 
ثررررمَّ تحديررررد مالمحهررررا فجمررررع  ،خطرررروات منظَّمررررة ومتسلسررررلة تترررردرَّج مررررن ارحسرررراس بالمشرررركلةمررررن خررررالل 

األمررر الررذي يعررّزز  ؛وتطبيقهررا فرري مواقررف جديرردة ،المعلومررات المتعلقررة بهررا إلررى الوصررول لحلررول مبتكرررة
ثرارة د ،ويردّربهم علرى مواجهرة المشركالت الحياتيَّرة ،مهارات التَّفكير اربداعّي لدى الطَّلبرة افعيَّرتهم لبرذل وا 
 .جهد مضاعف في سبيل حل المشكلة

 
عتمررراد أسررراليب كاتعلرررق برررالمعّلم مرررا يويواجررره تررردريس التّفكيرررر اربرررداعّي العديرررد مرررن الصرررعوبات ومنهرررا 

ومنهرررا مررا يتعلرررق بالمدرسررة تتمثرررل بترردني إدراك مرررديري  رة القائمرررة علررى ارلقررراء والتلقررينالتّرردريس المباشرر
مكانيررات ماديررة المرردارس أهميررة امررتالك المت غفررال ترروفير مررا يلررزم مررن مررواد وا  عّلمررين مهررارات التّفكيررر وا 

كما تتعدى تلك الصعوبات حدود المدرسة لتشمل غياب رؤية وطنّية تتخذ من تنمية  ،ومعنوية لتدريسها
 .(2014 ،مهارات التّفكير اربداعّي هدفا قائما بحد ذاته )المطيري

 
المقررررات الّدراسررية بتعزيررز التّفكيررر بصررفة عامررة والتّفكيررر ضررعف اهتمررام ( 2015)ويضرريف مصررطفى 
وتهررتم بمقرردار المعلومرررات  ،فهرري ترّكرررز علررى إكسرراب المتعّلمررين الجانرررب المعرفرريّ  ؛اربررداعّي خصوصررا

كما يررى  ،وتغفل استراتيجيات الّتدريس العملّية التي تبقى مع المتعّلم وتدفعه لتوظيفها في حياته العملّية
ويعراني  من النَّاحية العلمّية أكثر من النواحي التَّربويرة ة  متخصصينالّدراسي اتالمقرر  يفمؤلّ معظم  أنّ 

مسرتوياته المختلفررة  ق توظيررف اسرتراتيجيات التّفكيرر فرريمرن اضرطرابات سررلوكّية تعير عردد مرن المتعّلمررين
عررن تحديررد وقصرروره  ،تتمثررل؛ بصررعوبة الّتوصررل إلررى حلررول منطقّيررة للمشرركالت البسرريطة الترري تررواجههم

وضررعف ثقترره  ،الهرردف التعليمررّي الررذي يسررعى لتحقيقرره وافتقرراره إلررى الّتسلسررل المنطقررّي فرري ترتيررب أفكرراره
 .بنفسه

 
أنَّ ارعرداد األكرراديمي الجرامعي يلعرب دورا جوهرّيررا فري ترردني ( 2011) والفلفرري والعليبريويررى الحردابي 

فهررو يقرروم علررى أسرراليب تقليدّيررة كالمحاضرررة والتلقررين  ؛اهتمررام المعلمررين باسررتراتيجيات التّفكيررر اربررداعيّ 
أو المقررررات الجامعّيررة لعرردد مررن المسرراقات علررى نحررو سررلبي ال يثيررر تفكيررر  ،ويعتمررد علررى الملخصررات

ويتبّنررى أسرراليب تقررويم غيررر حقيقيررة تقرريس العمليررات المعرفّيررة وتجعررل عقررل المررتعّلم مسررتودعا  المتعلمررين
 .ا للتّفكير واربداتللمعلومات والمعارف ال محّرك
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فري تنميرة قردرات المرتعّلم فري المجرال اربرداعّي وسربل  ذه الّدراسة اهتمامها بشكل أساسولعلَّ ما يمّيز ه
حيرررث  ؛باعتبرررار التّفكيرررر اربرررداعّي الغايرررة األسرررمى لبنررراء المجتمعرررات ؛الّتغلرررب علرررى صرررعوبات توظيفهرررا

وتعمرل علرى مواكبرة التَّطرونرات الثَّقافيرة  ،اربداعيةتكشف عن مواهب المتعلم الّذاتية وتصقل استعداداته 
فرالتَّعليم يقرود األمرم إلرى القمرم ويشرحذ الهمرم، ويعكرس مردى التَّقردم  قتصادية واالجتماعيرة والّسياسرية،واال

وسبل تنميَّتها بما يتماشى مع روح العصر من خالل حرث  ،لذا تسعى الّدراسة لالهتمام بالقدرات العقليَّة
و تحفّرز الطَّاقرة اربداعيَّرة  ،على تطوير أساليب تردريس حديثرة تغررس الثّقرة فري نفروس المتعّلمرين المعّلم

وتحقّررق أحررالم األسرررة فرري  ،وحررل المعضررالت ،ومواجهررة التَّحررديات ،لررديهم وتسرراعدهم فرري اتخرراذ القرررارات
 .(2016 ،ورسم مالم  حياتهم في تحديد مهنة المستقبل )عطية ،تفونق أبنائها

 
ن فرري ومررن خررالل عمررل الباحررث معلمررا للغررة العربيَّررة لمرردَّة إحرردى عشرررة سررنة ومالحظترره قصررور المتعّلمرري

باألصالة واالبتكار واعتقاد المشرفين التربويين في مديرية تربية وتعليم جنروب  توليد أفكار إبداعيَّة تتسم
 .أسباب إخفاق المتعلمينالخليل أّن أساليب المعلمين التقليدية المعتمدة على التلقين هي أحد 

 
التفكيررر سررتراتيجيات الاللغررة العربيَّررة  يمعّلمرر واقررع ممارسررةعلررى مررا سرربق ارترراى الباحررث دراسررة  وتاسيسررا

جعررل تفكيررره مرنررا ويالطالقررة فرري التعبيررر الشررفوي والكتررابي يسرراعد المررتعلم اكتسرراب نحررو  اربررداعي علررى
للخروج عن المالوف حل المشكالت التي تواجهه وتاخذ بيده  علىساعده تقبل أفكار اآلخرين ويبحيث ي

وتحديد الصعوبات التي تحول دون تحقيق تلك  ،بما يضيفه على المعرفة المكتسبة من تفاصيل جمالية
 .األهداف وسبل التغلب عليها

 

 مشكلة الّدراسة 2.1 
 

فري وزارة التَّربيرة والتَّعلريم  العربيَّرةمجال عمله معّلمرا للغرة نبعت مشكلة الدِّراسة من مالحظة الباحث في 
 سررريَّة والبررررامج التَّدريبيَّرررة بتحقيرررق األهرررداف المعرفيرررة أكثرررر مرررن األهرررداف المهاريرررةالمنررراهج المدر  اهتمرررام
المسررابقات  اربداعّيررة فرري العديررد مررن وترردني مشرراركات المتعلمررين ،المرتبطررة بالسررياقات الحياتيررة األدائيررة

واالعتمراد علرى مرا يمليره علريهم المعلّرم فري  ،ربداعّيرة وتحردي القرراءة وأّيرام الشرعرالتربوية مثرل الكتابرة ا
كمررا الحررظ الباحررث أثنرراء الزيررارات التبادليررة مررع زمررالء  ،والحفررظ الصررم للمعلومررات ،ارجابررة عررن األسررئلة

وقد كشفت دراسة  ،المبحث اعتماد معظم المعلمين المزارين على األساليب التقليدية القائمة على التلقين
غيررراب رؤيرررة واضرررحة فررري كلّيرررات التربيرررة فررري تررردريب الطلبرررة المعلمرررين أثنررراء الدراسرررة ( 2012)الهسررري 

 .الجامعّية على التّفكير اربداعيّ 
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لمواكبة التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا التعلريم علرى نحرو  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تسعىو 
 من جوائز الداعمة لتدريس اربردات ومنهرا جرائزة بما تقدمه يدفع المعلمين لإلبدات في التخطيط للدروس

عن أهميرة مواكبرة ( 2014فقد تحدَّث الحيلة ) ،( 2019 ،وزارة التربية والتعليم العالي) ارنجاز والتمّيز
المسررتجدات الحديثررة فرري طرائررق التَّرردريس فرري الوقررت الترري أضررحت فيرره الطرائررق التَّقليديررة غيررر مالئمررة 

 .بحيث يصب  المتعّلم محور العمليَّة التعليميَّة التعلنمّية ؛لتقنيات العصر؛ لتحقيق أهداف التعلم المنشود
 

يررر مررن الصررعوبات الترري تحررول أّن هنرراك الكث( 2010)جرراد ا  وفرري السررياق نفسرره فقررد أظهرررت دراسررة 
كمرا يالحرظ الباحرث  ،دون االرتقاء بمستوى تاهيل المعلمين للقيام برادوار إبداعّيرة فري المواقرف التعليميرة

صعوبة توظيف استراتيجيات التّفكير اربرداعّي لردى بعرض المعلمرين غيرر المرؤهلين علرى تردريس طررق 
سرائل التعليميرة ومصرادر الرتعلم المختلفرة، أضرف إلرى التدريس الحديثة وقلة ارمكانرات الماديرة مثرل: الو 

األمررر الررذي يتطلررب وقتررا إضررافّيا لتنفيررذ تلررك  ؛ذلررك تضررخم المنرراهج الفلسررطينية بالمعلومررات والمعررارف
ومرررن خرررالل إطرررالت الباحرررث علرررى  ة برررين المتعلمرررين فررري صرررعوبة الرررتعلماالسرررتراتيجيات، والفرررروق الفردّيررر

فكيررر األدب التربرروي لررم يجررد االهتمررام الكررافي بدراسررة واقررع ممارسررة معلّررم اللغررة العربّيررة السررتراتيجيات التّ 
 –على حّد علم الباحث  – اربداعّي وصعوبات توظيفها

 
سرررتراتيجيات ممارسرررة معلمررري اللغرررة العربيرررة ال واقرررعالباحرررث برررإجراء هرررذه الّدراسرررة لمعرفرررة  قرررامومرررن هنرررا 

 .جنوب الخليل وتعليم التّفكير اربداعّي وصعوبات توظيفها في مديرية تربية
 

 أسئلة الّدراسة 3.1 
 

 :األسئلة البحثية اآلتية عنالدراسة ارجابة  حاولت
 

  :السُّؤال األّول
 

وتعلرريم جنرروب  مررا واقررع ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التَّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة
  ؟الخليل
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  :الّسؤال الثَّاني
 

ممارسرة معلمري اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التّفكيرر اربرداعّي  لدرجرةهل تختلرف المتوسرطات الحسرابّية 
، والمؤهررل والمرحلررة الدراسررّية، والتخصررع، الجررنس)برراختالف جنرروب الخليررل  وتعلرريم فرري مديريررة تربيررة

 ؟( وسنوات الخبرة ،العلمي
 

 :الّسؤال الثَّالث
 

مررا صررعوبات توظيررف معلمرري اللغررة العربيررة السرررتراتيجيات التَّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلررريم 
 جنوب الخليل؟

 
   :الّسؤال الرَّابع

 
صرعوبات توظيرف معلمري اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التَّفكيرر درجرة هل تختلف المتوسطات الحسرابّية ل

 المرحلررة الدراسررية، و والتخصررعالجررنس، ) برراختالفجنرروب الخليررل  وتعلرريم تربيررةاربررداعّي فرري مديريررة 
 ؟( وسنوات الخبرة ،المؤهل العلميّ و 
 

 فرضّيات الّدراسة 4.1 
 

 :اآلتية صفريةالفرضيات القام الباحث بتحويل سؤالي الدراسة الثاني والرابع إلى 
 

 الفرضية الصفرية األولى:
 
 لدرجرةبين المتوسطات الحسرابّية  (α ≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة "

ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل 
 تعزى لمتغير الجنس "
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 :الفرضّية الّصفرّية الثّانية
 
 لدرجةبين المتوسطات الحسابّية  (α  ≤0.05)اللة الدّ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "

ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل 
 تعزى لمتغير الّتخصع  "

 
 الفرضّية الّصفرّية الثّالثة:

 
 لدرجةالمتوسطات الحسابية  بين (α  ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"

ل ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليرر
 " تعزى لمتغير المرحلة الدراسّية

 
 :الفرضّية الّصفرّية الرّابعة

 
 لدرجرةبين المتوسطات الحسرابّية  (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

خليررل ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب ال
 " تعزى لمتغير المؤهل العلميّ 

 
 :الفرضّية الّصفرّية الخامسة

 
 لدرجرةبين المتوسطات الحسرابّية  (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة "

خليررل ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب ال
 "تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

 
 :الفرضّية الّصفرّية الّسادسة

 
درجرة الحسرابّية لالمتوسطات  بين (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة "

جنروب  ربرداعّي فري مديريرة تربيرة وتعلريمصعوبات توظيف معلمي اللغة العربية السرتراتيجيات التّفكيرر ا
 الخليل تعزى لمتغير الجنس "
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 :الفرضّية الّصفرّية الّسابعة
 
درجرة لبين المتوسطات الحسرابّية  (α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )"

جنروب  صعوبات توظيف معلمي اللغة العربية السرتراتيجيات التّفكيرر اربرداعّي فري مديريرة تربيرة وتعلريم
 " الخليل تعزى لمتغير التخصع

 
 :الفرضّية الّصفرّية الثّامنة

 
برررين المتوسرررطات الحسرررابّية  (α ≤ 0.05)ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائّية عنرررد مسرررتوى الداللرررة "
صعوبات توظيف معلمي اللغرة العربّيرة السرتراتيجيات التّفكيرر اربرداعّي فري مديريرة تربيرة وتعلريم درجة ل

 جنوب الخليل تعزى لمتغير المرحلة الدراسّية "
 

 :الفرضّية الّصفرّية التّاسعة
 
درجرة لبين المتوسطات الحسرابّية  (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة "

السرتراتيجيات التّفكيرر اربرداعّي فري مديريرة تربيرة وتعلريم جنروب ف معلمي اللغة العربّية صعوبات توظي
 " خليل تعزى لمتغير المؤهل العلميّ ال
 

 :الفرضّية الّصفرّية العاشرة
 
درجرة لبرين المتوسرطات الحسرابّية  (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مسرتوى الّداللرة )"

السرتراتيجيات التّفكيرر اربرداعّي فري مديريرة تربيرة وتعلريم جنروب  عوبات توظيف معلمي اللغة العربيةص
 " لخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرةا
 

 أهداف الّدراسة 5.1 
 

 :الدراسة تحقيق األهداف اآلتية حاولت
 
اللغة العربية الستراتيجيات التّفكير اربداعّي في تردريس مهرارات ممارسة معلمي درجة التَّعرنف إلى  -أ 

 .اللغة العربّية
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 .معرفة الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربّية في تدريس استراتيجيات التّفكير اربداعيّ  -ب
 

 أهميَّة الّدراسة6.1 
 

 :الدراسة فيهذه أهمية  تكمن
 

تضريف إلرى األدب التربروي مرادة معرفّيرة مهمرة حرول  قد تتمثل أهمية الدراسة في أنها :األهمية النظرية
تسرّلط كمرا أنهرا  ،التَّفكير اربداعّي ومرا يتعلرق بره مرن اسرتراتيجيات ومسرتويات وشرروط ومبراد  ومراحرل

وء على يمية والمحتوى م والبيئة التعلالصعوبات التي تواجه تدريس التفكير اربداعي المتعلقة بالمعلّ  الضَّ
 األمر الذي قد يسهم في إثراء الّدراسات التَّربويَّة بالمعارف النَّظريَّة  ؛التعليمي وأساليب التقويم

 
تردفع قرد توفر هذه الدراسة دليال تطبيقيا لعدد مرن اسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي قد  :األهمية التطبيقية

الّتعلرريم ورفررع كفرراءة الررّتعّلم مررن خررالل الحرررع علررى تنفيررذ دروس  بدرجررةمعلمرري اللغررة العربّيررة للنهرروض 
القائمين على المقررات الدراسية فري  كما تساعد  ،اللغة العربيَّة باستخدام استراتيجيات التَّفكير اربداعيِّ 

ي المعّلمين من تبنر وتمكن ،تصميم وبناء مناهج دراسية تعّزز من تفكير المتعلمين وتدفعهم إلى اربدات
األمرر الرذي سريترك أثررا إيجابّيرا فري الّتغلرب  ؛أساليب تدريس حديثة تتخذ المتعّلم محورا للعملّية التعليمّية

 .على صعوبات توظيفها في البيئة الفلسطينّية
 

تسرراعد فرري إثررراء األدب التربرروي بدراسررات  قررد تكمررن أهميررة الدراسررة البحثيررة فرري أنهررا :األهميةةة البحثيةةة
ويمكرررن االسرررتفادة مرررن هرررذه  ،تتنررراول واقرررع ممارسرررة اسرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي وصرررعوبات توظيفهرررا

تقرديم و  توسيع آفاق الباحثين في إعرداد بحروث مسرتقبليَّة عرن اسرتراتيجيات التَّفكيرر اربرداعيِّ الدراسة في 
 في مبحث اللغة العربّية  ستراتيجياتاال تلك يفعدد من المقترحات التي تواجه توظ

 
 حدود الّدراسة 7.1 

 
 :اآلتية على الحدودالّدراسة  اشتملت

 
ترمَّ تطبيرق الّدراسرة علرى معلمري اللغرة العربّيرة للمرحلرة األساسرية الردنيا والعليرا والثانوّيرة  :الحردود البشررّية

 .المتخصصين في اللغة العربّية  في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل
 .تمَّ تطبيق الّدراسة في مديريَّة تربية وتعليم جنوب الخليل :الحدود المكانيَّة
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 .(2019-2018)بيق الّدراسة خالل الفصل الّدراسّي الثاني تمَّ تط :الحدود الزمانّية
 .تتحدد نتائج الّدراسة بالمفاهيم والمصطلحات ارجرائية الواردة فيها :الحدود المفاهيمّية
 تتحدد نتائج هذه الّدراسة وتعميمها باألدوات المستخدمة فيها من حيث صدقها وثباتها.:الحدود ارجرائيِّة

 
 الّدراسةمصطلحات 8.1 

 
  :اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية

 
 واقع ممارسة 

 
الدرجة التي حصل عليها المعلم في درجرة ممارسرته السرتراتيجيات  :إجرائياواقع ممارسة عرف الباحث 

 .التفكير اربداعي على فقرات االستبانة التي أعدها الباحث ألغراض هذه الدراسة
 

 استراتيجّية
مجموعة القرارات التي يتخذها المعلم بشان التحركات المتتالية التي  " (:157ع ،2011)علي  عّرفها

 .بغية تحقيق أهداف تعليمية محددة " ؛يؤديها في أثناء تنفيذ مهامه التدريسية
 

 التَّفكير
نشررراط ذهنرررّي وات غيرررر ملمررروس ينرررتج عرررن االسرررتجابة لمثيررررات معينرررة "  (:37 ،2015)عّرفررره عطّيرررة 

 ." عليه باللفظ أو الكتابة أو اريماءات في السياقات الحياتّية المختلفةويستدّل 
 التَّفكير اإلبداعي  

نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قويرة فري البحرث عرن حلرول  " (:32ع  ،2016)عّرفه إيمان 
 .أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا "

 ." نشاط عقلّي أو عملّية ذهنيَّة تنتهي بنواتج إبداعّية أصيلة " (:63ع  ،2016)عّرفته محّمد و 
 

 صعوبات توظيف 
الدرجرررة الترري حصرررل عليهرررا المعلررم فررري درجرررة صرررعوبات  وعةةةّرف الباحةةةث صةةةعوبات التوظيةةةف إجرائيةةةا:

توظيفرررره السررررتراتيجيات التفكيررررر اربررررداعي علررررى فقرررررات االسررررتبانة الترررري أعرررردها الباحررررث ألغررررراض هررررذه 
   .الدراسة
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 الفصل الثاني 
 اإلطار الّنظرّي والّدراسات الّسابقة 

 
  المقدمة 1.2
 

فرري تحقيررق غايررات سررامية  ؛ لرردوره الجرروهريّ ربررويّ بمكانررة مرموقررة فرري األدب التّ  فكيررر اربررداعيّ حظرري التّ 
علررى العررالم مررن حولرره بفكررره الحررر الخرراّلق م مواطنررا صررالحا منفتحررا ومقاصررد نبيلررة  تجعررل مررن المررتعلّ 

وعقله الواعي القادر علرى المشراركة الفاعلرة فري   ،وبصيرته النافذة ،وشخصيته المبتكرة ،وخياله الرحب
 .مواكبة روح العصر والتعبير عن الذات واحترام اآلخر واستشراف المستقبل

 
باسرلوب جراذب وعررض شرائق وتسلسرل  عرفريّ ة بمحتواهرا المة غنّيرم مادة نظرّيروقد جاء هذا الفصل ليقدّ 

فكير بشكل عام من حيث بالحديث عن التّ  الثة محاور رئيسة استهّله الباحثم متناغم موزعا على ثمنظّ 
اصرطالحا وأشركاال وأهردافا  فكير اربرداعيّ ثم تناول التّ  ،الماهية واألساليب والمعايير والمثيرات والوسائل

فكيرر سرتراتيجيات التّ امرن  بعررض عردد بعرد ذلرك مرّي المحفّرز لره ليبردأوخصائع المنراخ التعلي ،ومهارات
قرررويم وصررروال بالكشرررف عرررن أبررررز نفيرررذ والتّ خطررريط والتّ وآلّيرررة التّ  ،وتبيررران دور المعلرررم والمرررتعلم ،اربرررداعيّ 

وأسرراليب  راسرريّ م والمحترروى الدّ م والمررتعلّ المتعلقررة بررالمعلّ  فكيررر اربررداعيّ الصررعوبات الترري تواجرره ترردريس التّ 
 .ةقويم والبيئة التعليميّ التَّ 
 

بررة ترتيبررا زمنيررا مررن أّمررا القسررم الثرراني فقررد خصررع للحررديث عررن الدراسررات السررابقة العربّيررة واألجنبيررة مرتّ 
األحدث إلرى األقردم وفرق رؤيرة محرددة أخرذت بعرين االعتبرار تروافر خمسرة عناصرر رئيسرة وهري المرنهج 

وقرد حراول الباحرث فري القسرم ، ترائج التري توصرلت إليهرابرات والنّ والثّ دق والمجتمع أو العينة واألداة والّصر
الثالرررث  التعقيرررب علرررى تلرررك الدراسرررات مرررن حيرررث أوجررره الشررربه واالخرررتالف واألصرررالة وقرررد جررراء ارطرررار 

  :النظرّي على النحو اآلتي
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 الخلفية النظرّية المتعّلقة بالّتفكير .2 2
 

 :ة الّتفكيرماهيّ 1.2.2 
  

ماغ عنردما يتعررض لمفهروم ة التري يقروم بهرا الردّ سلسلة من النشاطات العقلّيرباّنه ( 2007)الكبيسي  يرى
والتفكير بمعناه الواسع عملية بحث عرن  ،أو أكثر من الحواس الخمس واحدة ما يتم استقباله عن طريق

وهو ينطوي على أبعاد ومكونات متشرابكة تعكرس الطبيعرة المعقردة للردماغ  ،معنى في الموقف أو الخبرة
 .البشريّ 

 

 :أساليب الّتفكير2.2.2 
 
 :من أبرزهاو  نالك أساليب تفكير متباينة عند المتعلمينه
 
نتاج حلول أو أفكار غر مالوفة تتسم بالجدة واألصالة إوهو عبارة عن القدرة على  :ركيبيّ التّ  فكيرالتّ  -أ

 .والدقة والمقدرة على عرضها بطرق واضحة ومبتكرة
عبيرررر عررن وجهرررة نظررره باسررراليب مختلفررة والسرررير وفررق رؤيرررة مقرردرة الفررررد علررى التّ  :المثررراليّ  فكيرررالتّ  -ب

 .واضحة ومخطط لها من األهداف المحددة واستشراف المستقبل بما يعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه
 لدرجرةواالحتكراك با لره بالمالحظرة المباشررة والمعايشرةإدراك الفرد للظواهر مرن حو  :الواقعيفكير التّ  -ج

 .بما فيه من حقائق ومعارف
تلررررك واعيررررة ألبعرررراد  حررررديات وحررررل المشرررركالت بطريقررررةالقرررردرة علررررى مواجهررررة التّ  :حليلرررريّ فكيررررر التّ التّ  -د

 .والحرع على التريث في اتخاذ القرارات المشكالت ومسبباتها ونتائجها
ي مرت بره الخبرات الشخصية الت باعتمادمقدرة الفرد على إصدار أحكام صحيحة  :فكير العمليّ التّ  -ه

 .( 2010،الحالق) خالل تفاعله مع المجتمع
 

يرى الباحث تفاوت أسراليب التفكيرر برين السرطحية المقتصررة علرى الحقرائق المجرردة ومالحظرة الظرواهر 
مرا مراهرا فري األمرر الرذي يتطلرب معلّ  ،منطقريّ ال ياضريّ والرّ  ،اقدالنّ  فكير الواعيالمختلفة المحيطة إلى التّ 

إلررى  ،فكيررر بشررتى الوسررائل الممكنررة مررن عصررف ذهنرري إلررى حررل للمشرركالتانتقرراء األسرراليب المثيرررة للتّ 
ز وبنرراء أدوات التقررويم المسررتمر الررذي يعررزّ  ،وتامررل ممارسرراته التربويررة ،تعويررد المررتعلم علررى الررتعلم الررذاتي
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بداعاتررهمواهبرره و  عررادة النّ  ،ا  والحرررع علررى اختيررار األنشررطة الترري تعطرري  ،ةراسرريّ ظررر فرري المنرراهج الدّ وا 
 .م المعلومات في قوالب جاهزةب األنشطة التي تقدّ وتجنّ  ،فكيرالمتعلم مساحة من الحرية في التّ 

 

 :معايير التفكير السليم 3.2.2
 

معلومرات صرحة الوالحررع علرى  ،األسئلةوح في عرض األفكار وطرح الوضأّن ( 2011)األشقر  بّين
ة قرررو و  ،ة تفاصررريل تثرررري القضرررايا المطروحرررةالدقرررة المتناهيرررة فررري إضرررافو  ،دون تعّصرررب لررررأي دون آخرررر

االتسررات والشررمولية و  راءة الموضرروت مررن جوانبرره المختلفررةالعمررق فرري قررو  ،العالقررة بررين الظررواهر واألحررداث
مرررن م والمتررردرج فررري تنررراول الموضررروعات طقررري المرررنظالتسلسرررل المنو  ،واالسرررتمات آلراء وأفكرررار اآلخررررين

 .لممارسة التفكير على نحو فّعال يحقق الغايات المطلوبة ؛المعايير الضرورية
 

 :وسائل تنمية التفكير 4.2.2
 

طررح أسرئلة متنّوعرة تسرتدعي خبررات  :هناك العديد من الوسرائل التري قرد تسراعد فري تنميرة التفكيرر منهرا
ب وتجّنرررر ،فكيرررررحررررول كيفيررررة ترررردريس التّ  راسرررريةكامررررل بررررين المباحررررث الدّ وتحقيررررق التّ  ،المتعلمررررين السررررابقة

م علرى البحرث عرن كرل جديرد من خالل حرع المعلّ  ؛االقتصار على تقديم المعلومات في قوالب جاهزة
 قررويموتطرروير أدوات التّ  ،ومثيرررة للتفكيررر ،ةة غنّيرروتهيئررة بيئررة تعليمّيرر ،دريس المحققررة لررذلكفرري أسرراليب التّرر

وتصرررميم وحررردات دراسرررّية قائمرررة علرررى العصرررف  ،داءات المتعلمرررينأل قرررويم الحقيقررريّ واالعتمررراد علرررى التّ 
 .(2006 ،بيّ الطّ )مين واستمطار أفكار المتعلّ  ،هنيالذّ 
 

عررن دور المدرسررة فرري تعزيررز التفكيررر الخررالق لرردى المتعلمررين مررن خررالل ( 2013عبررد العزيررز ) وتحرردث
وتحمررل  ،وتقبررل وجهررات النظررر والعمررل التشرراركي بررروح الفريررق الواحررد ترسرريخ مبرراد  االحترررام المتبررادل

والتعراون مرع المجتمرع  ،المسؤولية وتوفير األنشطة المثيرة لإلبدات ودراسة خصرائع المتعلمرين النمائيرة
عرن طريرق بنراء جسرور التواصرل مرع أوليراء األمرور بشرتى الوسرائل المحلي لتامين مصادر تعلم متعددة 

  .ن البيئة المدرسيةالممكنة لتحسي
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 :فكير في العملية التعليمّيةأهمّية تدريس التّ 5.2.2 
 

فكيررر فرري ضرررورة عنايررة المعلمررين وواضررعي المقررررات الدراسررية بترردريس التَّ  (2015)بررّين عزيررز ومهرردي 
لدوره المهم فري زيرادة التحصريل الدراسري للمتعلمرين وتعزيرز قردراتهم الذهنّيرة  ؛المواقف التعليمية المختلفة

وتحّمرل  الرتعّلم الرذاتي فيومساعدتهم  ،وتطوير مهاراتهم اربداعّية ،العليا مثل التحليل والتركيب والتقويم
ثرارة د ،ة مشرابهةوتوظيرف المعرفرة المكتسربة فري سرياقات حياتّير ،المسؤولّية وتقدير الرذات تهم نحرو افعّيروا 

 .عاونيشاركي التّ على االنضباط والعمل التّ  وتعويدهم ،التعّلم
 

والتقليرل مرن العنرف  ،ويضيف الباحث أهمّية تدريس التفكير فري ضربط سرلوك المتعلمرين داخرل المدرسرة
سررررّرب والكسررررل ة حرررراالت التّ وقلّرررر ،واالنتمرررراء لهررررا ،والمحافظررررة علررررى البيئررررة المدرسررررية ،والجسررررديّ  اللفظرررريّ 

 .شتتعور بالملل والتّ والشّ  ،والخمول وارهمال
 

  الخلفية الّنظرّية المتعّلقة بالّتفكير اإلبداعيّ .3 2
 

 :فكير اإلبداعيّ تعريف التّ  1.3.2
 

ة شررراملة ونشرررطة وهادفرررة للبحرررث عرررن حلرررول جديررردة لرررم تكرررن عمليرررة ذهنّيررر بانررره(  2014)حمادنرررة  يررررى
 .موجودة
مررن المهررارات العقليررة عاليررة المسررتوى الهادفررة إلررى إنترراج أفكررار  ا  مطررن(  2017)البرردارين  اعتبرتررهبينمررا 

 .جديدة مفيدة وقّيمة وأصيلة في ظل بيئة داعمة له
عمليرررة ذهنيرررة هادفرررة رنتررراج أفكرررار جديررردة وقّيمرررة غيرررر مالوفرررة تتسرررم باألصرررالة والجررردَّة  :وعّرفررره الباحرررث

 .واالبتكار
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 :أشكال الّتفكير اإلبداعيّ  2.3.2
 

  :فكير اربداعّي في صور عدة منهاالتّ  يظهر
 
معطررراة وارفرررادة مرررن الخبرررررات المعررررارف الوهرررو يتطلرررب توليررررد أفكرررار جديررردة مرررن  :فريقررريّ فكيرررر التّ التّ  -أ

 .طحية المباشرةابقة  التي ال تعتمد على ارجابة السّ المكتسبة السّ 
ذات إجابررة محررددة يتفرق علررى صررحتها  هرو يعمررل علررى إعطراء معلومررات دقيقرةو  :جميعرريّ فكيرر التّ التّ -ب
 .(2009،ة المتفق على صحتها والتي ال تقبل التاويل )غانمحويّ ة والقواعد النّ ياضيّ القوانين الرّ  :مثل

 

  :أهداف الّتفكير اإلبداعيّ 3.3.2
 

على جعل المتعلمين أكثر واعيا فيما يدور من حولهم ومعالجة المشكالت التري  فكير اربداعيّ يعمل التّ 
جاهرررات ة المختلفرررة وتكررروين اتّ وممارسرررة دور إيجرررابي فررري المواقرررف التعليمّيررر ،ترررواجههم مرررن زوايرررا متعرررددة

 .(2010 ،ة لديهم صوب المدرسة والخبرات المكتسبة )فضالةإيجابيّ 
 

 :خصائص التفكير اإلبداعي 4.3.2
 

 إنتاج أفكار جديردة غيرر مالوفرة  :وتعنياألصالة  :بالعديد من الخصائع منها فكير اربداعيّ يمتاز التّ 
ويقصرد الحساسرية للمشركالت  وكرذلك ،النظرر إلرى الموضروت مرن زوايرا متعرددة وهي عبرارة عرنالمرونة و 

دراك التناقضررات والنررواقع الموجررودةبهررا  تقررديم  أيارنتاجيررة اريجابيررة و  ،مالحظررة الظررواهر المحيطررة وا 
دمررج المعررارف المكتسرربة فرري البنيررة وينررتج عررن االنفترراح علررى العررالم الخررارجي و  ،منررتج جديررد وقررّيم ومفيررد

 .(2011.رفعت) بناء المعرفة بانفسهم فياألمر الذي يساعدهم  ؛المتعلمينة لدى المعرفّية الداخليّ 
 

  :المناخ المشّجع على التَّفكير اإلبداعيّ  5.3.2

 
عررن دور البيئررة التعليميررة فرري تنميررة التفكيررر اربررداعي وفررق شررروط محررددة ( 2011)تحرردثت المبيضررين 
 :عّلم والبيئة المدرسية على النحو اآلتيعّلم والمتيجب توفرها في الم
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 المتعّلم   :أوال
يتعاون مع زمالئه في طرح األسئلة والبحث عن الحلول  ،بقدراتهيحتاج التفكير طالبا فاعال مبادرا واثقا 

ور ل مرن الردّ فيتحروّ  ؛ة جديردةويوظّرف مهرارات التفكيرر فري سرياقات حياتّير ،يعبر عرن آرائره شرفوّيا وكتابّيرا
 .رالمنتج المفكّ  اريجابيّ  الجوهريّ  ور المحوريّ إلى الدّ  المتلقيّ  السلبيّ  التقليديّ 

 
 م المعلّ  :ثانيا

 ،في مختلف األنشطة الصفية طلبتهإشراك  من خالل يمكن اعتبار المعلم حجر الزاوية في تنمية تفكير
تاحرة وا لهرماالسرتمات و  ،وعردم السرخرية منهرا هرمتقبل واحترام آراءو  ،وتجنب التقليل من قدراتهم همتقدير و 

الحررع علرى و  خرر والتعراونآلكراحترام ا يهمتنميرة االتجاهرات اريجابيرة لرد ،الفرصة لهم للحوار والنقاش
عطراو  ،قائردافري أقوالره وأفعالره فيغردو أبرا ومرشردا وصرديقا وموجهرا و  للمتعلمينأن يكون قدوة حسنة   ئهما 

وحرل  هنيّ سرتراتيجيات تردريس إبداعيرة كالعصرف الرذّ ااسرتخدام و  ،ؤال وارجابرةفكير فري الّسروقتا كافيا للتّ 
 .المشكالت

 
 ة ة والمدرسيّ فيّ البيئة الصّ  :ثالثا

وارمكانررررات والوسررررائل واألنشررررطة المنهجيررررة  ،فرررري البيئررررات الخصرررربة بررررالخبرات فكيررررر اربررررداعيّ يولررررد التّ 
والمرسرم والمكتبرة ومركرز  ر المسررح المدرسريّ تروفّ  :والمراكرز التري تعرزز اربردات مثرل ،واألنشطة المرافقرة

 قدراتهمين وصقل مواهبهم و المتعلّ ة القادرة على إشبات رغبات المشاريع ومختبر إعداد الوسائل التعليميّ 
ضرررررررررورة ترررررررردريب المعلمررررررررين علررررررررى اكتشرررررررراف المبرررررررردعين وبنرررررررراء جسررررررررور ( 2015ويضرررررررريف مسررررررررلم )

لمعرفررررررة ومتابعررررررة تطررررررور اربرررررردات لرررررردى المتعلمررررررين داخررررررل وخررررررارج المدرسررررررة  ؛التواصررررررل مررررررع األسرررررررة
شخصررررررية ومراعرررررراة النمررررررو الشررررررامل والمتكامررررررل ل ،وترررررراليف مقررررررررات دراسررررررية حديثررررررة تتصررررررف بالمرونررررررة

جريررررب وتطررررروير وتشررررجعهم علررررى البحررررث والتّ  ،وتنشررررط أذهررررانهم ،ةوتوّسررررع آفرررراقهم اربداعّيرررر المتعّلمررررين
أدوات تقررررررويم تتصررررررف بالشررررررمولّية والموضرررررروعّية والمصررررررداقّية والمرونررررررة والثبررررررات ومسررررررتويات التفكيررررررر 

 .العليا
 

مرواطن القروة  عرنعن حاجرة التفكيرر اربرداعي ألسراليب تقرويم جديردة تكشرف ( 2010)ق وتحّدث الحاّل 
مرره مررن تغذيرة راجعررة مسررتمرة ويمكررن للمعلررم االسررتعانة بمقرراييس بمررا تقدّ  ؛وتبررز مكررامن الضررعف والخلررل

 .والبعديّ  اربدات المختلفة من أجل مقارنة التغيير في السلوك القبليّ 
 

بحاجررة إلررى تضررافر كافررة الجهررود المتصررلة بحيرراة المررتعّلم برردءا مررن  فكيررر اربررداعيّ الباحررث أن التّ  يرررى
 عبيرررر الحررررّ رة مبدعرررة قررادرة علرررى الحررروار والتَّ األسرررة التررري تعتبرررر التربرررة الخصررربة فرري تنشرررئة أجيرررال مفّكررر
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م ليكمل دورها المعلّ  ؛اا واجتماعيّ ا وسلوكيّ والعناية به فكريّ  ،فلوصقل شخصية الطّ  ،المنطلق غير المقيد
هررا ميسرررا يراعرري مررا موجّ ليصررب  معلّ  ؛نيافكيررر الرردّ ركيررز علررى مهررارات التَّ لقررين والتَّ يتعرردى حرردود التَّ  الررذي

وتنظريم  فيقوم بتهيئة بيئة صرفية مثيررة لالبتكرار واربردات وحرل المشركالت ،ةخصائع المتعلمين النمائيّ 
برؤ بالحرل وطررح األسررئلة م محوريرا فرري البحرث والتامرل واالستكشراف والتنم يجعرل المرتعلّ صرف مررن مرنظّ 

 .االبتكاريّ  فكير اربداعيّ األمر الذي يدفعه إلى امتالك مهارة التّ  ؛ة المفتوحةالجوهريّ 
 

  :مهارات التفكير اإلبداعي 6.3.2
 

 :في األمور اآلتية فكير اربداعيّ مهارات التّ  ( 2014) والجراح وموفقوالعتوم ( 2005)ذكر جميل 
 
 القة الطّ  -أ

ارنسان من إنتاج عدة أفكار أثناء التعرض لمثير معين بسرعة وسهولة في صورة لفظية أو ن وهي تمكّ 
 وترتيبهرررا ،وتحديرررد األفكرررار ،وتصرررنيفها ،وتقررراس عرررن طريرررق توليرررد الكلمرررات ،معنويرررة أو شررركلية مرئيرررة

 .ةة وتعبيريّ ة وارتباطيّ ة وفكريّ كما تتاثر بعوامل لفظيّ  ،وتوظيف كلمات كثيرة في جمل قصيرة
 
 المرونة  -ب

وهري علرى  ،فكيرر براكثر مرن طريقرةوالتّ  ،وهي قدرة ارنسان على إنتاج أفكار غيرر متوقعرة وغيرر مالوفرة
ة أو إعرادة صرياغة المصرطلحات بمعنرى وقد تكون المرونة تلقائية أو تكيفيّ  ،النقيض من الجمود العقليّ 

 .االهتمام بمقدار األفكار المنتجة
 
 األصالة  -ج

وتقراس بكميرة االسرتجابة  ،ب للنراسان بإنتاج أفكار نوعية جديردة مبتكررة علرى نحرو محّبروهي قيام ارنس
 .للمثيرات المختلفة النادرة والقدرة على انتقاء عناوين القصع

 
 ( ارفاضة  ،اركمال)التفاصيل  -د

 .وهي القدرة على ارسهاب وارطالة الجديدة المبتكرة غير الشائعة ألفكار معينة
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 الحساسية للمشكالت  -ه
رة فري البيئرة المحيطرة بره وهي قدرة ارنسان على المالحظة السريعة لمشاكل معينة غير مالوفرة أو محّير

ثارة العديد من األسئلة حولها  .وا 
 

مررن حيررث دقررة المعنررى وقدرترره  ،يظهررر فرري سررلوك المررتعّلم فرري كالمرره فكيررر اربررداعيّ الباحررث أن التّ  يرررى
سررات الخيررال والمهررارة فرري بنرراء واتّ  ،تعبررر عررن سررعة األفررق ؛علررى إعطرراء معرراني كثيرررة فرري كلمررات قليلررة

تقان فن الكالم والتكيف مع المواقف المختلفة ،قة مبتكرةأفكار خاّل   ،ةبما يتمتع به من ثقافة موسوعيّ  ؛وا 
 .فكيرقوي البديهة سريع التّ  وتجعل منه إنسانا ،تسعفه في المواقف الطارئة

 

 :مراحل التفكير اإلبداعيّ  7.3.2
 

الررذي ( 1.2) الشرركل الباحرث صررمموقررد  أن التفكيررر اربرداعي يمررّر برراربع مراحرل( 2002)ذكرر الحيررزان 
 :يوّضحها

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل التفكير اربداعيّ  (:1.2)شكل 
 

  :تلك المراحل على النحو اآلتي( 2002)فقد أوض  حيزان 
 
 :ارعداد -أ

تهررتم بتحديررد كررل مررا يتعلررق بالمشرركلة مررن معررارف سررواء بتثبيررت الملحوظررات أو طرررح األسررئلة وفررن إدارة 
المناقشات ويمتاز المبدت في هذه المرحلة بتكوين أفكار خاصة به دون االرتباط بافكار اآلخرين فيكون 

 .فكرة حرة غير مقيدة

مراحل التفكير 
 اربداعّي 

 نضوج الفكرة واكتمالها  التحقيق

الشعور بالسعادة عندما  ارلهام أو ارشراق 
 تشرق الفكرة في عقله 

 التصاق الفكرة بالشخع االحتضان

تحديد كّل ما يتعلق  ارعداد
 بالمشكلة
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  :االحتضان -ب
بالشررخع وارحسرراس الشررديد بهررا والسررعي الحثيررث لإللمررام بجميررع جوانبهررا فررال وتمترراز بالتصرراق الفكرررة 

ويسرتمر الشررخع فرري هررذه المرحلرة بجمررع المعررارف مررن  ،تكراد تغيررب عررن عقلرره فهرو دائررم االنشررغال بهررا
كافة المصادر الممكنة وقد يدفعه ذلك إلى تغيير فكرته التي انطلق من خاللها وهري متفاوترة مرن حيرث 

دى القصير أو الطويل في حال الوصول إلرى نهايرة عقيمرة مرن التفكيرر غيرر المقنرع وقرد الزمن على الم
أشررارت األبحرراث أن األشررخاع المبرردعين ترراتيهم األفكررار اربداعيررة فرري فترررات اسررترخائهم فرري يقظررتهم 

 .وأحالمهم
 
 :ارلهام وارشراق -ج

بسررعادة غررامرة ونشرروة عارمررة وقررد تبتسررم الحيرراة لإلنسرران المبرردت عنرردما تشرررق الفكرررة فرري عقلرره فيشررعر 
ينتظر الشخع المبدت سنوات طوال حتى ياتيره ارلهرام فهرذا أينشرتاين توصرل إلرى نظريتره النسربية بعرد 

 .سنوات من الترقب واالنتظار
 
 :التحقيق -د

وهررري مرحلرررة نضررروج الفكررررة واكتمالهرررا فررري صرررورتها النهائيرررة بعرررد المناقشرررة والتجريرررب والتحليرررل والتحقرررق 
 .والتهذيب

 
يالحررظ الباحررث أن التفكيررر اربررداعي يمررر بمراحررل مررن النمررو حتررى ينضررج منررذ مراحررل الطفولررة المبكرررة 

ن مرن تكروين فكررة ليرتمكّ  ؛التي يجمع فيها ارنسان قدرا كبيرا من المعارف المكتسربة مرن البيئرة المحيطرة
ب  جزءا من حياته ال تفارقه خاصة به يتعهدها بالبحث والغوع في أعماقها والتعايش معها بحيث تص

 .في آن واحد ائقةبتكار بعد رحلة طويلة شاقة وشهار إلى أن يهتدي إلى االكتشاف واالفي الليل والنّ 
 

 :التفكير اإلبداعّي واللغة العربّية 8.3.2
 

حتروي عليره مرن جماليرات عن طريرق مرا ت ؛دور اللغة العربية في والدة اربدات( 2015) إلهام أوضحت
فرالفنون األدبّيرة الشرعرّية والنثرّيرة تعمرل علرى بلرورة المفرردات الجامردة فري صرور جديردة  ؛منقطعة النظيرر
المسرحّي قادرة علرى كما تعّد مرآة صادقة للعوالم الداخلية لدى الشاعر والكاتب والممثل  ،مفعمة بالحياة

مرررن خرررالل تجسررريد  لدرجرررةااسرررتمالة القرررار  والتررراثير فررري سرررلوكه وتحريرررك عواطفررره وكشرررف السرررتار عرررن 
األمررر الررذي يتطلررب صررياغة لغويررة مررؤثرة ترردفع صرراحبها إلررى التمّيررز واالنفررراد والتحرررر مررن  ،مشرركالته
 .النمطية
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 الخلفية النظرّية المتعلقة باستراتيجيات الّتفكير اإلبداعّي  4.2
 

  :ستراتيجيات اآلتيةّي وسيقتصر الباحث الحديث على االستراتيجيات التفكير اربداعاهناك العديد من 
 

 :ستراتيجية العصف الذهنيا1.4.2 
 

بهررردف تنميرررة القررردرة علرررى مواجهرررة المشررركالت  ؛م1938سرررتراتيجية عرررام ابتكرررر ألررريكس وزبررروون هرررذه اال
 ،السرليتي)بطريقة إبداعّية من خالل توليد كم هائل من األفكار ومن ثّم غربلتهرا واختيرار الحرل األنسرب 

2015). 
 

وصرل إلرى حلرول ب التّ فكيرر علرى هيئرة مشركالت تتطلّرأحرد األسراليب المثيررة للتّ أنه ( 2016)إيمان  بّين
 .ل إلى األقكار الصائبةوالتوصّ  ،وتقويمها ،ثم تصنيفها ،وأفكار عديدة تخلو من النقد

مرررن اسررتمطار األفكرررار الكامنرررة فررري البنرررى العقليرررة الداخليرررة  هررري عمليرررة ذهنيرررة :عّرفهررا الباحرررث إجرائيررراو 
 .المكتسبة من أجل التوصل إلى الحل األمثل لموقف ما

 
 :هنيّ مبادئ العصف الذّ  1.1.4.2

 
إطالق العنرررران لحريررررة التفكيررررر دون قيررررود المتمثلررررة بررررمبرررراد  العصررررف الررررذهني ( 2006)د صررررال  حرررردّ 
ارفررادة مررن األفكررار المطروحررة بالحررذف وارضررافة و  ،الجديرردةاسررتمطار أكبررر قرردر ممكررن مررن األفكررار و 
 .تقويم اآلراء المقترحة في نهاية النقاشو 
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 :خطوات العصف الذهني 2.1.4.2
 

فررري الباحرررث  تسلسرررلسرررت خطررروات يجرررب أن تمرررر بهرررا جلسرررة العصرررف الرررذهني ( 2008)ذكررررت مجيرررد 
  :على النحو اآلتي عرضها

 

     
 العصف الذهنيخطوات (  2.2)شكل 

 
  :ستراتيجية حل المشكالتا 2.4.2

 
مرن خرالل مراحرل متتابعرة  راسيّ م داخل أو خارج الفصل الدّ يقوم به المعلّ  ،هي نشاط تعليمي مخطط له

 .(2014.مصطفى) لتحقيق األهداف المحددة ؛ومتناسقة

 تحديد المشكلة 
 رطالق العنان لتفكير المتعلمين •
إعطاء معلومات قليلة عن موضوت •

 ما  

 إعادة صياغة الموضوت 
 طرح أسئلة حول المشكلة •
 تحديد جوانب الموضوت المختلفة •

 تهيئة جو اربدات والعصف الذهني 
 يتدرب المتعلمون على ارجابات •
 مدة التهيئة ال تتجاوز خمس دقائق•

 العصف الذهني 
 حرية المتعلمين في التعبير عن أفكارهم •
 كتابة أسئلة •

 تحديد أغرب فكرة 
التفكير في توظيف األفكار الغريبة •

 في سياقات مفيدة 
تكليف المتعلمين تحديد أغرب •

 فكرة 

 التقييم 
تصنيف األفكار إلى مفيدة قابلة للتطبيق •

وأخرى مفيدة غير قابلة للتطبيق وطريفة 
 غير واقعية وأفكار ملغية واختيار األنسب
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جميررع األنشررطة التعليميررة المنظمررة المخطررط لهررا لمواجهررة قضررية معينررة مثررل معالجررة  :عّرفهررا الباحررثو 
  . أو التمييز بين الهاء والتاء المربوطة وغيرها من المشكالت ،قصور الطلبة في كتابة الهمزات بانواعها

 :للمشكالت الحل اإلبداعيّ  1.2.4.2
 

أي بط الررّ  :مجموعة من المظاهر تشرمل عن طريقارتيان بحلول غير متوقعة ( 2009)حسين  اعتبره
جزئررة المعلومررات ت الررذي يهرردفحليررل التّ و  ،إيجرراد روابررط لفقرررات غيررر مترابطررة مررن أجررل إنترراج فكرررة قّيمررة

مثرل تحليرل عناصرر القصرة  المركبة وتصنيفها وتوضي  العالقات بين أجزائهرا واتخراذ القررارات المناسربة
لفكررررة كرررام عرررن الظرررواهر المحيطرررة مثرررل الحكرررم علرررى نوعيرررة اهرررو إصررردار أح و قيررريمالتّ وكرررذلك  ،القصررريرة

هرررو اسرررتخدام المفررراهيم والمعرررارف المكتسررربة فررري و طبيرررق التّ إضرررافة إلرررى  ،اعتمرررادا علرررى مؤشررررات محرررددة
 .سياقات حياتّية جديدة

 
 :دور المعلم والمتعّلم في حل المشكالت 2.2.4.2

 
كمررا فرري إسررتراتيجية حررل المشرركالت تنفيررذ دور كررل مررن المعلّررم والمررتعّلم فرري ( 2013)دت القطررامي حرردّ 

  (:3.2)الشكل 
 دور المتعّلم  دور المعّلم

توجيررره المتعلمرررين وتوزيرررع األدوار بيرررنهم وتررروفير مصرررادر 
 .التعلم الالزمة

 .المشاركة في تبادل المعارف

 .واالحتماالتعرض البدائل  .متابعة المتعلمين والتاكد من فهم أدوارهم
 .العمل التشاركي بروح الفريق الواحد .تخطيط مواقف تعليمية غير تقليدية

 .التامل الذاتي للحلول والفرضيات تشخيع مستويات المتعلمين المعرفية وتحديد مستوياتهم 
 .تحمل مسؤولية التعلم وتقدير الذات .صقل شخصية المتعلمين وتعزيز ثقتهم بانفسهم

 .توظيف التعّلم في سياقات حياتّية .تساؤالت المتعلمين متى لزم األمرارجابة عن 
 إستراتيجية حل المشكالتدور المعّلم والمتعّلم في تنفيذ ( 3.2)شكل  
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   :فكير اإلبداعيّ العالقة بين حل المشكالت والتّ  3.2.4.2
 

ومررا ينررتج عنررره مررن اسرررتجابات  ،أن هنررراك عالقررة وثيقررة برررين حررل المشررركالت(  2000)بّينررت األعسررر 
فري توليرد نترائج غيرر  فكيرر اربرداعيّ والتَّ  ،جديدة وعناصر إبداعية واسعة مرن الحلرول والبردائل مرن جهرة

 .مالوفة تجعل الغريب مالوفا والمالوف غريبا
 

 :ستراتيجية حل المشكالتاخطوات  4.2.4.2
 
  :على النحو اآلتي ستراتيجية حل المشكالتثماني مراحل ال( 2014)رت مصطفى ذك
 
 .تحديد المشكلة من خالل ارحساس بها والّشعور باهمّية دراستها بالتعاون بين المعّلم والمتعّلم  - أ

لتصرنيفها  ،مع البيانات من المصادر المتعرددة تحرت إشرراف المعلرم بصرورة فرديرة أو جماعّيرةج - ب
 .وتبويبها

 .يتناولها المتعلمون بالمناقشة والحواراقتراح الحلول وهي عبارة عن مجموعة من الفروض      -ج
 .الختيار الحل األنسب القابل للتطبيق والمالئم للظروف وارمكانات المتاحة ؛الموازنة بين الحلولد
 .للتحقق من صحة الفروض التي تّم الّتوصل إليها ؛تجريب الحلول - ه
المعلرم ميسرر وموّجره مناقشة الحلول وتجريبها من خالل العمل الجماعي التعراوني ويكرون دور  - و

 .والمتعلم مفّكر ومتفاعل
 .التوّصل إلى الحل األمثل في ضوء معايير محددة - ز
 .تطبيق االستنتاجات وتعميمها في حل مشكالت مشابهة في المواقف الحياتّية المختلفة - ج
 :لتوضيحها ( ؛4.2)صمم الباحث الشكل  وقد

 
 مراحل استراتيجية حّل المشكالت ( 4.2)شكل 

 تحديد المشكلة

 جمع البيانات 

الموازنة بين  اقتراح الحلول 
 الحلول 

مناقشة الحلول 
 المقترحة  

التوصل إلى  تجريب الحلول
 الحل األمثل 

تطبيق 
 االستنتاجات 
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 تسّ عات الستراتيجية القبّ ا 3.4.2
 

 :ماهية القّبعات الّست 1.3.4.2
 

رثررراء الموضرروعات مررن خررالل  ؛هم المتسلسررل الموّجررفكيررر المررنظّ نمررط مررن التّ  أنرره( 2012)شررامّية  ترررى
 .ممارسة ستة أنوات من التفكير

بطريقررة معينررة وتعررود عبررارة عررن اسررتخدام أنمرراط معينررة مررن التفكيررر  (2015) داخررلزايررر و  اعتبرهرراكمررا 
 .فكرتها إلى الطبيب ديبونو

عقلررره وقلبررره تترررراوح برررين مهرررارات عّرفهرررا الباحرررث: اسرررتثارة المرررتعلم ألنررروات معينرررة مرررن التفكيرررر تخاطرررب و 
التفكيرر األساسرية والعليررا وتدفعره للنظرر لموضرروت معرين مررن جوانرب متعرددة اريجابيررة والسرلبية باسرراليب 

 .إبداعية
 

 :تعات السّ القبّ أنواع  2.3.4.2
 

 :ت حسب وظيفتها إلى األنوات اآلتيةعات السّ القبّ ( 2009) بونوديصّنف 
 
 .تختع بالحقائق والمعلومات والتساؤالت :القبعة البيضاء - أ
 .تختع بالعواطف والحدس تحت مظلة المالحظة :القبعة الحمراء - ب
تظهر النواحي السلبية في الظواهر المحيطة على هيئة تفكير ناقد مبرر ومقنع  :القبعة السوداء - ت

 .ينطلق من الحقائق
تنظر إلى األشياء المحيطرة نظررة إيجابيرة مرع تبيران األسرباب الحقيقيرة المقنعرة  :القبعة الصفراء - ث

 .لتلك النظرة
تهررتم باالبتكررار واربرردات وتوليررد أفكررار تتجرراوز حرردود التفكيررر السررطحية تعمررل  :القبعررة الخضررراء - ج

 .على تقديم منتج مفيد شائق
 .تصدر أحكاما وتقّدم رؤى ومقترحات وتتخذ قرارات :القبعة الزرقاء - ح

 
  :القراءة على النحو اآلتي دروسويذكر الباحث مثاال على القبعات الست في 

 .لموضوت الدرس بطرح مجموعة من األسئلة المباشرةالتمهيد  :القبعة البيضاء
 .يالمس مشاعر طلبته في تصوير معاناة الالجئين أو أسر األسرى والشهداء :القبعة الحمراء
 .استنتاج الخصال الحميدة لشخصيات القصع يطلب من طلبته:القبعة الصفراء
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أضرررررار الترررردخين  :الت مثررررليكلررررف طلبترررره توضرررري  األثررررر السررررلبي لموضرررروعات المقررررا :القبعررررة السرررروداء
 .والعزوف عن ممارسة الرياضة ،واالعتداء على الممتلكات العامة

 .يشجع المعلم طلبته على اربدات في تصميم اللوحات الجدارية والمجالت الثقافية :القبعة الخضراء
 .ترك نهاية القصة مفتوحة وحث الطلبة على اقتراح حلول غير متوقعة  :القبعة الزرقاء

 
 :تعات السّ أهداف التدريس باستخدام القبّ  3.3.4.2

 
 المتعّلمررينت فرري تحقيررق أهررداف الترردريس مررن خررالل تعويررد عررات الّسرردور القبّ ( 2013)بررّين السررامرائي 

وتصررميم بيئرررة  ،وتعزيرررز مهررارة التفكيررر واتقانهرررا ،علررى مهررارة االسرررتمات واحترررام وجهررات النظرررر جميعهررا
كمرا تعمرل  ،وتقديم معلومات صحيحة تشمل جميع جوانب المعرفرة ،تعليمية تتجاوز حدود التفكير الدنيا

كارحساس باآلخرين والتعاطف معهم واحترام طريقرة تفكيررهم  ؛ةاريجابيّ  المتعّلمينجاهات على تنمية اتّ 
فهري يمكرن أن تكرون بمثابرة  ،فكيري التّ ة  المشاعر فوالموضوعية في إصدار األحكام واالعتراف باهميّ 

 ( 2009ميد)ويضيف عبيدات وأبو السّ ،وتوليد أفكار جديدة غير مالوفة ،فكير اربداعيّ أرض خصبة للتّ 
الررة فرري المواقررف المشرراركة الفعّ  للمتعّلمررينعررة تسررم  ة متنوّ ت فرري تقررديم أنشررطة تعليمّيررعررات الّسرردور القبّ 

كمرا  ،فكير اريجابيعبير وتوليد األفكار والتّ قد والتّ ز قدرتهم على النّ يعزّ األمر الذي   ؛التعليمية المختلفة
أو التعبيرر  ،تفيد المعلم في تقويم أداء طلبته من خالل تكليفهم ارتداء قبعة معينة في إعطاء معلومة ما

 أو إصدار أحكام دقيقة ومقترحات بناءة ،أو انتقاد قضية معينة ،عن مشاعره
 

 :تعات السّ ستراتيجية القبّ اإيجابيات وسلبيات  4.3.4.2
 

كمرا موضر  علرى توظيرف إسرتراتيجية القبعرات السرت  السرلبياتعددا مرن المزايرا و  ( 2006ز )أورد عزي
  (:5.2)في الشكل 
 سلبيات المزايا

 تتطلب وقتا طويال في ارعداد والتنفيذ  تزيد من قوة المالحظة والفهم المثير لتفكير الطلبة 
 قد ال تناسب المراحل الدراسّية جميعها  تكّيف الطلبة مع السياقات المختلفة 
  الموضوعية واحترام اآلراء المتعددة 

  الجرأة في التعبير الحر وتقدير الذات 
  تعات السّ إستراتيجية القبّ مزايا وسلبيات توظيف ( 5.2)شكل 
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 :ستراتيجية التعلم باالكتشافا 4.4.2
 

  :التربويين لماهية التعّلم باالكتشاف ومنها على سبيل المثال ال الحصر اتفقت تصورات
 

 :ماهّية الّتعّلم باالكتشاف 1.4.4.2
 

محاولررة الطلبررة إيجرراد حلررول جديرردة غيررر مالوفررة عبررر  :الررتعلم باالكتشررافعررن ( 2006)عزيررز  تحرردث
 .عمليات عقلية خاصة مثل المالحظة والتنبؤ والوصف والتصنيف واالستنتاج

 
 :م باالكتشافم بالتعلّ دور المعلّ  2.4.4.2

 
حديد المعارف التي سريتم تتيجية التعلم باالكتشاف من خالل ستراادور المعلم في  (2012)ن رفاعي بيّ 

عرداد الوسرائل التعليميرة الالزمرة لتنفيرذ الردرسو  ،ساؤل مثيرر أو مشركلة بحاجرة لحلرولتعلمها في هيئة ت   ا 
همرات التعليميرة تحديرد المو  ،أن تساعد المتعلمرين فري التوصرل إلرى الحلرولصياغة األسئلة التي يمكن و 

تقرديم تغذيرة راجعرة و  ،فري سرياقات حياتيرة جديردة تقويم المتعلمين وتطبيق ما تعلمروهو  ،المطلوب إنجازها
 .حول أداءات المتعلمين

 
 :م باالكتشافخطوات التعلّ  3.4.4.2

 
تحديرررد موضررروت المشررركلة تبررردأ ب سرررتراتيجية الرررتعلم باالكتشرررافسررربع خطررروات ال (2010)ر الهويررردي ذكررر

طرررح ينتقررل بعررد ذلررك ل ،يررد الطلبررة بمعلومررات حررول الموضرروتالتقررديم للرردرس مررن خررالل تزو ثررم  ،الرررئيس
تجريرررب ، فيطلررب المعلررم مرررن طلبترره ( فرضررريات)تكررروين حلررول مقترحررة ثررم  ؛أسررئلة سررابرة مثيررررة للتفكيررر

ويحررع المعلرم علرى  ،التوصرل إلرى النترائج والتعميمراتف ،يميرة المناسربةالحلول باستخدام الوسرائل التعل
 .لتوليد أسئلة ومشكالت بحاجة إلى االكتشاف والتقصي والبحث طلبتهإثارة دافعية 

 
 :ستراتيجية التعلم باالكتشافامميزات  4.4.4.2

 
يكتشرف المعلومرات معتمردا  حيرث محرور العمليرة التعليميرة ومن أبرز هذه المميرزات أّنهرا تجعرل المرتعّلم 

بالجوانب األدائية التطبيقية أكثر من النرواحي  وتعتني  ،معلّ تتنمية عمليات الوتساعده على  ،على نفسه
 نحرو االكتشراف المتعّلمريندافعيرة و تثيرر  ،المقيدة بإجابرات محرددة وتبتعد عن األسئلة الضيقة ،ةظريّ النّ 
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( 2006.عزيررز)الررتعلم وارفررادة منرره فرري سررياقات حياتيررة  ديمومررةوتسررهم فرري  ،وتعررزز مررن ثقررتهم بانفسررهم
دور الررتعلم باالكتشرراف فرري تنميررة اتجاهررات إيجابيررة لرردى المميررزات تلررك إلررى ( 2009)ويضرريف عطيررة 

 يرهالتشرويق وارثرارة والمتعرة لدبما تحققه مرن  ؛فكير والبحث واالستقصاءالتّ  بّ مثل حُ المتعلم نحو التعلم 
على  اقادر  هتجعلو  ،العليا تفكيرهتنمي مهارات و  ،على التعلم الذاتي هتساعدو  ،عندما يكتشف شيئا جديدا

 .القيام بانشطة متنوعة واستنتاج حقائق وتعميمات علمية
 

 :هة لطريقة االكتشافاالنتقادات الموجّ  5.4.4.2
 

وقترا  حتراجفهري ت عددا من االنتقادات الستخدام طريقة االكتشاف في التدريس (2011)وّجه الخزرجي 
ية قرد ال تتروفر فري جميرع تطلب وسائل تعليموت ،نفيذ مقارنة مع الطرق التقليديةطويال في التحضير والت

وضروعات العلميرة أكثرر مرن تناسرب المو  ،برالمتعّلمينالمزدحمرة  الصرفوففري  وال تجدي نفعا  ،المدارس
 .هداف التعليميةما يحول دون تحقق األم ؛في إدارة الصف صعوبةقد يجد المعّلم و  ،األدبية

 
 :م باالكتشافأساليب التعلّ  6.4.4.2

كتشرررراف حسررررب مقرررردار أسرررراليب للترررردريس باال عرررردة( 2015) المسررررعودي والجبرررروريتحررررّدث الجبرررروري و 
   :الذي يوّضحها (6.2)وقد صمم الباحث الشكل  ،للمتعّلمينمة دّ التعليمات المق

 أساليب التعلم باالكتشاف ( 6.2)شكل  

أساليب التعلم 
 باالكتشاف 

يزود المعلم طلبته بالمعلومات الالزم ويكتفي المتعّلمون بتنفيذ  الموجه 
 .التعليمات المعطاة ، ويناسب  طلبة المرحلة األساسية الدنيا 

يعرض المعلم المشكلة وبعض الّتوجيهات ، ويمارس الطلبة دورا إيجابّيا في  شبه الموجه 
 .  وضع الحلول واختبارها والتوصل إلى النتائج 

وهو أفضلها يعرض المعلم مشكلة ما ، ثم يترك لهم حرية صياغة الفرضّيات  الحر 
 وتجريب الحلول وتنفيذ الّتجارب  ، وتطبيق الحلول في سياقات جديدة 

يّزود المعّلم المتعّلمين بالمعارف الالزمة الكتشافهم ، ثم يطلب منهم  االستقراء 
 .تسجيل مالحظاتهم وتفسير مشاهداتهم تمهيدا لالكتشاف 

االستنباط 
 االستداللي 

يقّدم المتعلمون مجموعة من التعميمات المستمدة من خبراتهم 
الّسابقة والمرتبطة بالّتعميم المطلوب التوصل إليه ، ثم يبدؤون 

 البحث عن أمثلة تدلل صحة التعميم المكتشف 
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 :زةستراتيجية األسئلة المركّ ا 5.4.2
 

 :ماهّيتها 1.5.4.2
 

يتم فيها  ؛حول قضية معينة المتعّلمشكل من األسئلة من إعداد المعلم أو  :أنها( 2014)يرى الخفاجي 
عررراوني وباالسرررتعانة مرررن خرررالل العمرررل التّ  المتعّلمرررينقررراش الجمررراعي بهررردف إثرررارة أفكرررار تبرررادل اآلراء والنّ 

فهررم المشرركالت وتفسرريرها وتحليلهررا واتخرراذ القرررار  للمتعّلمررينتترري   ،أو مسررموعة بوسررائل تعليميررة مكتوبررة
 .األنسب

 
 :فّيةأنواع األسئلة الصّ  2.5.4.2

 
  (:7.2)شكل وفق بّينها الباحث أنوات األسئلة المطروحة في الغرفة الصفّية ( 2010)بّينت الحريري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أنوات األسئلة الّصفّية ( 7.2)شكل ال
 

 :ويذكر الباحث من األسئلة الضيقة المحددة مثل
  ؟ما أنوات الجناس

 .اذكر ديوانا شعرّيا للشاعر محمود درويش
 .مّيز بين الطباق السلبي واريجابي

 .اشرح البيت الشعري شرحا أدبّيا وافيا
  ؟كيف سيؤثر ذلك على مجرى حياتهم ،أبطال رجال في الشمس وصلوا إلى الكويتافترض أّن 

 أنوات األسئلة 

 محددة وضّيقة 

استرجع ، الحظ  تذكارّية 
 ، تعّرف على 

عّرف ، سّم،  عقلّية
 عّين

اشرح ، بّين  تقارير 
 العالقة ، قارن

 مطلقة عريضة 
تنّبا ، توّقع ،  انفراجية 

 افترض 

احكم ، قّيم ،  تقييمية
 دافع عن  
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 :فوائد طرح األسئلة 3.5.4.2
 

ة التري يجرب علرى فيّ ة المختلفة إحدى المهارات الصّ عليميّ ربويون أن طرح األسئلة في المواقف التّ بّين التّ 
تقانهرا فهري تسرهم فري تردريب العقرل علرى  :المرتعّلملمرا لهرا مرن فوائرد جّمرة تعرود علرى  ؛المعلم امتالكها وا 

ة ع من آفاقره الفكرّيروتوسّ  ،ةوتكسبه ثروة لغويّ  ،فكير اربداعيّ وتدفعه للتّ  ،توليد أفكار جديدة غير مالوفة
عرررادة صرررياغة العبرررارات وتحديرررد األخطررراء مثيرررل والتّ نبرررؤ والتّ وتجعلررره قرررادرا علرررى االسرررتنتاج والتّ  لخررريع وا 

بحيررث يصررب  ز مررن ثقترره بنفسرره وتعررزّ  ،خرراذ القرررارات المناسرربةبط بررين أجررزاء المعرفررة واتّ والرررّ  ،ةالمفاهيمّيرر
 .(2012.عثمان)قاش  أكثر جرأة على الحوار والنّ 

 
 :ابرةأنواع األسئلة السّ  4.5.4.2

 
 :األسئلة السابرة إلى ثالث مجموعات رئيسة على النحو اآلتي (2009)صّنف غانم 

  
ماذا تقصد بقولرك؟ وهرل يمكرن أن تعّبرر  :مثل،المتعّلمينأسئلة سابرة مباشرة تساعد في تعديل تفكير  -أ

  ؟عن الفكرة بطريقة أوض 
ي يضفي ذاألمر ال ؛فكير في ارجابات المغايرةفي التّ  المتعّلمينأسئلة سابرة محّولة تهدف رشراك  -ب

 .ةفاعل والمشاركة اريجابيّ جوا من التّ 
لى التوصل إلرى تعميمرات محرددة ع المتعّلمينور حول فكرة معينة تشجع محة تتأسئلة سابرة ترابطيّ  -ج

 .كامل بين المعارفوتطبيقها في سياقات جديدة وتحقيق التّ 
 

  :دريسابرة في التّ مبادئ استخدام األسئلة السّ  5.5.4.2
 

ؤال ثرم الهدوء في طررح الّسربتتمثل  الّسابرة هناك العديد من المباد  الواجب مراعاتها أثناء طرح األسئلة
عطراو  لجرذب انتبراههم وتقليرل تشرتتهم المتعلمرينه إلى جميع هتوجيو  ،لإلجابة المتعّلميناختيار أحد   ئهما 

احتررام و  ،المتعّلمرينة برين العدالرة فري توزيرع األسرئلة مرع مراعراة الفرروق الفردّيرو  ،هوقترا كافيرا لإلجابرة عنر
تنميرة و  ،أساالسرتعانة باريمراءات ولغرة الجسرد مثرل حركرة اليردين والرر و  ،وتجنرب السرخرية منهرا اتهمإجاب

ب تجّنررب تكرررار طرررح السررؤال أو تحويلرره إلررى طالررو  ،اتي خررالل المناقشررةمهررارة االسررتمات واالنضررباط الررذّ 
 .(2011.الحارثي)تنويع صيح األسئلة السابرة  و  ،آخر أو تقبل ارجابة ثم رفضها

 
 



30 

 

  :م الّتعاونيّ استراتيجّية الّتعل 6.4.2
 

  :ياتيتناول الباحث هذه االستراتيجية وفق ما 
 

  :عاونيّ علم التّ معايير اختيار طريقة التّ  1.6.4.2
 

طبيعررة  يمكررن إجمالهررا فرري عرراونيّ م التّ علّ أربعررة معررايير الختيررار طريقررة الررتّ ( 2011)اد والفقيرره وضررع حّمرر
 ة ة والجسررررديّ فسرررريّ ة والنّ ة العقلّيررررالنمائّيرررر خصررررائع المتعّلمررررينو  ،اتيعلم الررررذّ الررررداعم للررررتّ  عليمرررريّ الموقررررف التّ 

 .فكيرزة للتّ ة المحفّ عليميّ درج في عرض المهمات التّ التّ و  ،مينة لدى المعلّ المهارات األدائيّ و 
 

 :عاونيّ علم التّ م في التّ دور المعلّ  2.6.4.2
 

فررري تحديرررد األهرررداف  عرراونيّ عّلم التّ سرررتراتيجية الرررتّ ام خررالل توظيرررف عمرررل المعلّررر( 2014)حررّدد الخفررراجي 
وتقررديم هررا متابعررة عملو  ،هرراتوضرري  مهمررة أفرادو  ،فرري مجموعررات متعاونررةتوزيررع المتعلمررين و  ،ةعليمّيررالتّ 

 .اتيّ ل الذّ امّ التّ  فيتقويم أداء المتعلمين ومساعدتهم و  ،المساعدة إذا لزم األمر لذلك
 

   :عاونيّ م التّ علّ في التّ  المتعّلمدور  3.6.4.2
 

المشاركة الفاعلرة فري كافرة األنشرطة  في عاونيّ ستراتيجية التعّلم التّ افي  المتعّلمدور ( 2011)حّدد علي 
رررو  ،ةعليمّيرررالتّ  المناقشرررة والحررروار والتفسرررير و  ،اتي ومسررراعدة زمالئرررهم الرررذّ علّ لرررتّ ال المسرررؤولية مرررن خرررالل تحمن

ررو  ،والبحررث والتجريررب واالسررتنتاج والقررراءة والكتابررة نجرراز المهمَّ عرراوني مررن م التَّ علن ة  ضررمن مجموعررة الررتَّ ا 
 :ار اآلتيةاألدو  خالل القيام باحد

 
 .ة على المعلمات على أفراد مجموعته وطرح أسئلة توضيحيّ ت المهمَّ يوزّ  :القائد -أ

 .يجمع المعلومات ويسجلها بالطريقة التي يرتئيها :لالمسجّ  -ب
 .تائج التي توصل إليها زمالؤه في المجموعةيكتب الحلول والنّ  :المقرر -ج
عادة الوسائل إلى أماكنهاى مسؤولية ترتيب يتولّ  :يانةمسؤول الصّ  -د  .المقاعد وا 
 .يتاكد من مشاركة كافة زمالئه ويشجعهم ويتجنب إحراجهم :عالمعّزز أو المشجّ  -ه
 .ةعليميّ ة التّ يضبط وقت تنفيذ المهمَّ  :الميقاتي -و
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وطبيعررة  ،بررّين الباحررث يمكررن لمعلّررم اللغررة العربيررة توزيررع األدوار بررين طلبترره حسررب الموقررف التعليمرريوي
ففي درس الهمزة المتوسطة يقسم الطلبة مجموعات  ،وارمكانات المتاحة ،والمحتوى الدراسي ،المتعلمين

وآخرر يبررر  ،فطالب يحردد الهمرزة المتوسرطة مرن نرع أدبري ؛ويوّزت األدوار بين أفراد المجموعة الواحدة
وخرامس يقرررأ  ،وطالرب رابررع يكترب الكلمرات فرري اللوحرة ،وثالرث يصرمم لوحررة جدارّيرة ،سربب كتابرة الهمررزة

 .الكلمات وهكذا
 

  :عاونيّ م التَّ علُّ خصائص التَّ   4.6.4.2
 
 عن مجموعة من الخصائع الواجب توفرها في التعلم التعاوني حتى يحقق( 2007)حّدث أبو جاللة ت

 :الذي صّممه الباحث( 8.2)شكل النتائج المنشودة كما موض  في 
 

  
 خصائع التعلم الّتعاوني( 8.2)شكل ال
  

 :عاونيّ م التَّ علُّ ستراتيجية التَّ ا إيجابّيات وسلبّيات 5.6.4.2
 

وّضرحها  عراونيم التَّ علن سرتراتيجية الرتَّ ابين مميرزات وسرلبيات اسرتخدام ( 2013)وازن القواسمة وأبو غزالة 
  (:9.2)شكل كما هو في  الباحث

 
 
 
 
 

العمل  النجاح للجميع التعاون
 حرّية التفكير الجماعي

مهارة االستمات  الجرأة  الشمولّية  المسؤولّية
 والمحادثة 

 التفاعل  الحوار اتخاذ القرار فهم الذات 
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 السلبّيات اريجابّيات
  قلة االهتمام بتدريب المعلمين على التعلم التعاوني .وزيادة حبهم للمدرسة المتعلمينالتفاعل اريجابي بين 

 المتعلمرررينبقررراء أثرررر الرررتعلم وترسررريخ المعلومرررات وتعويرررد 
 .ت التي تواجههم في واقع حياتهمعلى حل المشكال

وقلرررة تررروفر  برررالمتعلمينة فوف الدراسررريّ ازدحرررام الّصررر
عرراوني سرررواء م التَّ علن ة مناسررربة للررتَّ ة صررفيّ بيئررة تعليمّيرر

 .اوالت والكراسيفي عدد وحجم وشكل الطّ 
قلررة التكلفرررة الالزمرررة لتطبيرررق ارسرررتراتيجية وتررروفير منررراخ 

 حبة والعمل بروح الفريق الواحد تعليمي تسوده األلفة والم
كثررررة األعبررراء الوظيفيرررة الملقررراة علرررى عررراتق المعلرررم 

 ه الجيد لتنفيذحول دون التخطيط توالتي 
 .قويموالتّ  حضيرت خاصة للتّ الحاجة إلى سجاّل  وأوراق العمل  ةجهد في تصحي  الواجبات البيتيّ التقليل 

 مميزات وسلبيات إستراتيجية الّتعّلم الّتعاونّي ( 9.2)شكل ال
 

 :عاوني في المدارسم التَّ علُّ أسباب قلة استخدام التَّ  6.6.4.2
 

مررين مررين علررى ضرربط المتعلّ ضررعف قرردرة المعلّ  عرراوني فرري المرردارسعّلم التَّ الررتَّ ومررن أسررباب قلررة اسررتخدام 
 ةقليدّيررردريس التّ أنمررراط التّررر هاعتمرررادو  ،دريس الحديثرررةسرررتراتيجيات التّرررادريس وفرررق م غيرررر مؤهرررل للتّرررالمعلّرررو 

الخروف مرن الفشرل فري تحقيرق األهرداف و  ،ةربوّيرجديدات التَّ ومواكبة التَّ  وضعف الرغبة في النمو المهنيّ 
 .(2014.الخفاجيالسامرائي و )المنشودة  

 
 :ستراتيجية تآلف األشتاتا 7.4.2

 
ة مثررل وتشرمل اسررتخدام العلروم البالغّيرر ،وهري تجعررل الظراهرة المالوفررة غيرر مالوفررة وجعررل الغريبرة مالوفررة

م وبالترالي ة لردى المرتعلّ في البنيرة المعرفّيرفكير فيما يناظرها أو يشابهها من خالل التَّ  ؛المجاز واالستعارة
ة أو مظراهر طبيعيرة تقمرع المتعلمرين شخصريات تاريخّير :ومن أمثلرة ذلرك ،ةوصل إلى حلول إبداعيّ التّ 

أو المقارنة بين مفهومين ومحاولة إيجاد  ،وهو ما يسّمى بالقياس الذاتي ،موالتحدث عنها بضمير المتكلّ 
مررن خرررالل  ناقضررريّ أمرررا القيرراس التَّ  ،وهرررو يطلررق عليررره القيرراس المباشررر ،أوجرره الشرربه واالخرررتالف بينهمررا

 .(2012.البرقعاوي)توظيف مفردات متضادة في وصف حادثة ما مثل العسل العلقم والعدو الودود 
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 الخلفية النَّظرّية المتعّلقة بصعوبات توظيف استراتيجيات التَّفكير اإلبداعّي  5.2
 

فكيررر اربررداعّي لرردى سررتراتيجيات التَّ ار مررن الصررعوبات الترري تواجرره توظيررف الباحررث أن هنرراك الكثيرر يرررى
يمكرن الحرديث عنهرا مرن خرالل المحراور  ،حديردة علرى وجره التّ مين بشكل عام ومعلمي اللغة العربيّ المعلّ 

 :قويم على النحو اآلتيالمتعلقة بالمعّلم والمتعّلم والبيئة التعليمية والمحتوى الدراسّي وأساليب التّ 
  

 :الصعوبات المتعلقة بالمعّلم 1.5.2
 

ألهمّيررررة  دراك بعررررض المعّلمررررين غيررررر المررررؤهلينعررررن قلررررة إ( 2005)ومعمررررار ( 2014)تحرررردثت خوالرررردة 
ة فيّ والخوف من الفشل في توزيع الوقت على فعاليات الحّصة الصّ  ،الجانب اربداعّي األدائي للمتعلمين

تقّيررد عرردد مررن المعلمررين باسرراليب ( 2013)ويضرريف عبررد العزيررز  ،سررتراتيجياتبمررا يتناسررب مررع تلررك اال
األمررر إلررى  وحشررو أذهرران المتعلمررين بكميررة كبيرررة مررن المعررارف ،لقررينة القائمررة علررى التّ قليدّيرردريس التَّ التَّرر

ويشررير أبررو  ويحررول دون إطررالق العنرران ألخيلررتهم أن تحلّررق فرري فضرراء المعرفررة ،ةيضررّيق آفرراقهم الفكرّيرر
دة في سرياقات حياتّيرة وتقرديم إلى قصور بعض المعلمين على توضي  المفاهيم المجرَّ (  2007)جاللة 

يات الترري حرردّ عررن التَّ (  2008)كمررا تحرردثت الحربرري  ،معلومررات غيررر مكتملررة أو خاطئررة أو غيررر دقيقررة
الرردائم وشررعورهم  ة الملقرراة علررى عرراتقهمالوظيفّيرر برراءة ارداريررة وحجررم األعتواجرره المعلمررين بسرربب األنظمرر

وقلرة اطالعهرم  ،عن خروف المعلمرين مرن ضربط المتعلمرين( 2014)مخامرة ث قباجة و كما تحدَّ  ،بالقلق
صرردار األحكررام المسرربقةعلررى أسرراليب التَّرر مررين مررن ومنررع المتعلّ  ،دريس عامررة وترردريس اربرردات خاصررة وا 

 .عبير عن أفكارهم بالشكل الكافي تعيق تدريسهم بطرق إبداعّيةالتّ 
 

ف علرى أسرراس والفهرم الخراطإل ردارة الّصرر ،ةحرث أن شخصررية بعرض المعلمرين الديكتاتورّيررويضريف البا
لررزامهم إجابررة نموذجيررة واحرردة وال سرريما فرري  ،كبررت حريررة المتعلمررين ومررنعهم مررن االنطررالق فرري أفكررارهم وا 

والظرروف فّية واعتماد السبورة والطبشورة وسيلة التعلم الوحيدة فري معظرم الحصرع الّصر ،دروس القراءة
إلرررى كثررررة نصررراب  إضرررافة ،مرررن أجرررل ترررامين لقمرررة العررريش ألبنائررره ؛الماديرررة الصرررعبة التررري تجبرررره للعمرررل

 .الحصع وعالقة المعّلم المتوترة في البيئة المدرسية سواء مع زمالئه أو مديره تحول دون إبداعه
 

 :الصعوبات المتعّلقة بالمتعّلم 2.5.2
 

 :فكير اربداعّي تعود للمتعلم منهاالصعوبات التي تعيق تدريس التّ عن أبرز ( 2015)تحّدث مصطفى 
واهتمامهم بإحراز درجات مرتفعة  ،عّلمة لديهم نحو التّ افعيّ وقلة الدَّ  ،اكتظاظ الفصول الدراسية بالمتعلمين



34 

 

هم ة على حساب الجوانب المهاريرة واربداعّيرة وضرعف المهرارات األساسرية لرديحصيليّ في االختبارات التَّ 
 ،واالنقياد وراء ارجابات الجاهزة دون التاكد من مدى صحتها بالحجة والبرهران ،المساعدة على اربدات

والمفراهيم  ،خوف المتعلمين من الخطا أثناء ارجابة عن التساؤالت المختلفرة( 2011)ويضيف الكنانّي 
كمرا أشرار معمرار  ،وضعف القدرة على الفهم ،راسّية المختلفةالخاطئة لديهم التي تنتقل عبر المراحل الدّ 

وصررعوبة إحساسررهم بالمشرركالت المحيطررة  كالّيررةإلررى شررعور عرردد مررن المتعلمررين بررالخمول واالتّ ( 2005)
وشرررعور بعضرررهم برررالفراغ  ،ائررردالل الزّ بسررربب التنشرررئة األسررررّية الخاطئرررة القائمرررة علرررى العنرررف أو الررردّ  ؛بهرررم

 .سرّي تحول دون تفكيرهم باربداتالعاطفي والقلق النفسّي بفعل التفكك األ
 

وكثرررة الواجبررات البيتيررة الترري تثقررل  ،كنولوجّيررة المحيطررة بررالمتعلمينويضرريف الباحررث كثرررة المشررتتات التّ 
القراءة  _ ةطحّية أثناء تناولهم مختلف مهارات اللغة العربيّ كاهلهم واعتمادهم على المقاربة التعليمية السّ 

وقلرة الثرروة اللغوّيرة تقرف عائقرا  ،واألحاديث الجانبّية التي تعيرق فهمهرم ،_ اتوالكتابة والمحادثة واالستم
أضرررف إلرررى ذلرررك اعتمرررادهم شررربه الكامرررل علرررى أوليررراء أمرررورهم فررري  ،دون تمكرررنهم مرررن الكتابرررة اربداعّيرررة

 .فكير لديهميقّيد من مستوى التَّ  الواجبات البيتّية الموكلة إليهم ارجابة عن كافة
 

 :عليمّيةالمتعّلقة بالبيئة التّ  الصعوبات 3.5.2
 

والمتمثلررررة بافتقررررار المدرسررررة إلررررى  ،عررررن المعيقررررات الفيزيقيررررة الماديررررة لإلبرررردات (2015تحررررّدث حمررررداوي )
لممارسرة كافرة  ؛والقاعرات الرياضرّية ،باسراليب عصررّية المسرح المدرسي المعردّ  :ارمكانيات المادية مثل

للترفيرررره الخرررراّلق فرررري األدب والفررررن  ؛صررررةوالقاعررررات المخصّ  ،والمكتبررررة الغنّيررررة بالكتررررب القّيمررررة ،األلعرررراب
مررررين أنفسررررهم مررررن جهررررة واصررررل بررررين المتعلّ وضررررعف التّ  ،ةضررررافة إلررررى المعيقررررات االجتماعّيررررإ ،ياضررررةوالرّ 

اسررّية ر واصررل داخررل الفصررول الدّ وقلررة التّ  ،صررالبسرربب أحاديررة االتّ  ؛م مررن جهررة أخرررىوالمتعلمررين والمعلّرر
 .وتدني االهتمام باألنشطة غير المنهجّية التي تحّفز اربدات

 
بالكترب الخاصرة  ويضيف الباحث غياب اهتمام األنظمة التربوّية باحتياجرات معلمري اللغرة العربّيرة بردءا

وقلررة الكتررب الترري تعمررل علررى صررقل  ،تفعيررل المكتبررة المدرسررّية بالشرركل المناسررب ترردنيبررادب األطفررال و 
 ة الحديثة المثيرة لإلبداتكنولوجيّ قنيات التّ وقلة توفير التّ  ،مهارات المتعلمين في القراءة والكتابة اربداعّية

 أحيانرا والجسرديّ  وممارسرة العنرف اللفظريّ  ،وسخرية بعض المعلمرين مرن أفكرار المتعلمرين أمرام زمالئهرم
 .حو المطلوبعلى النَّ  فكير اربداعيّ ستراتيجيات التَّ اال تسم  بتطبيق ة التي فيّ ومساحة الغرف الصّ 
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 :الصعوبات المتعلقة بالكتاب المقرر 4.5.2
 

إلررى بعررض الصررعوبات المتعلقررة بالكترراب المدرسرري المقرررر فرري ( 2014)أشررارت أبررو منشررار والمخررامرة 
ل برالتركيز علررى وتتمثّر ،فكيررر اربرداعيّ التّ سرتراتيجيات ة والتري تحرد مررن ممارسرة المعلّرم الاللغرة ارنجليزير

وقلة األنشرطة المثيررة  ،تدريس المعارف المجردة دون محاولة توظيفها في سياقات حياتية تهم المتعلمين
 وميلره إلرى األسراليب التلقينيرة فري إيصراله ،واالهتمام بالكم أكثرر مرن الكّيرف والنوعّيرة ،فكير اربداعيّ للتَّ 

همال التّ  ،دريس اربداعيّ م للتّ تدفع المعلّ  وقلة الموضوعات التي  .عليميّ رابط بين المحتوى التَّ وا 
 

مرن أجرل إنهائهرا فري  ؛فالكتب المدرسرية المقرّررة المتمركرزة حرول المعرفرة تلرزم المعلّرم برذل قصرارى جهرده
 كمررررا أنهررررا تكرررراد تخلررررو مررررن األنشررررطة ،الوقرررت المحرررردد دون االهتمررررام بتنميررررة شخصررررية المررررتعّلم المبدعرررة

 ( 2017 ،الهيملية)التطبيقية العملّية القائمة على التجريب والبحث والمغامرة 
 

ويضيف الباحث إلى تلك الصعوبات التركيز على األهداف المعرفية الدنيا أكثر من األهداف الوجدانية 
وطررول  ،واالعتمرراد علررى األسررئلة مقيرردة ارجابررة ،ة العليرراركيررز علررى األهررداف المعرفّيرروقلررة التّ  ،والمهارّيررة

 .واعتماد الكتاب المقّرر الدراسّي على أساليب التقويم التقليدية  ،راسيّ الوقت الالزم لتنفيذ المحتوى الدّ 
 

 :الصعوبات المتعّلقة بالتقويم 5.5.2
 

الترري تتخررذ الورقررة والقلررم قليرردي قررويم التَّ إلررى تبنرري عرردد مررن المعلمررين أسرراليب التَّ ( 2005)أشررار معمررار 
همررال األسرراليب الحقيقيررة الترري تقرريس األداءات المهارّيرر ،معيررارا لنجرراح المتعلمررين وتمّيررزهم ة ة واربداعّيرروا 

 .دريس اربداعيّ يشكل عائقا أمام التّ 
 
ة ز علرررى الجانرررب المعرفررري أكثرررر مرررن الجوانرررب الوجدانّيرررة والمهارّيرررقرررويم السرررائد يرّكرررالباحرررث أن التّ  رىويررر

ة االختبررارات أساسررا لنجرراح ربوّيررواعتمرراد األنظمررة التّ  ،قررويم الحقيقرريوطررول الوقررت الررالزم لبنرراء أدوات التّ 
وضيق الوقت المتراح لتنفيرذ  ،بهاة التي يتطلن كاليف الماديّ والتَّ  ،واالنتقال بين المراحل الدراسّية ،المتعلمين

غفرال األنظمر ،الكتاب المقرر مقارنة مع تضرخم موضروعاته قرويم المسرتمر وصرعوبة بنراء ة التربوّيرة للتَّ وا 
بررداعات المتعلمررين علررى مرردار العررام الدراسرر ي تحررول دون ممارسررة سرراللم تقرردير تقرريس مرردى إنجررازات وا 

 .ستراتيجيات التّفكير اربداعيّ تقويم حقيقي ال
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 الّدراسات السابقة 6.2 
 

مرتبرررة مرررن  التررري اّطلرررع عليهرررا الباحرررثذات العالقرررة بموضررروت الدراسرررة  الدراسررراتأهرررم تنررراول هرررذا القسرررم 
  : األحدث إلى األقدم

 
 :راسات العربيةالدّ  1.6.2

 
تحديررد درجررة ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة لمهررارات تنميررة التفكيررر  (2018دراسةةة العظامةةات  هرردفت 

اسرتخدم الباحرث المرنهج الوصرفي  ،اربداعي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الباديرة الشرمالية الشررقية
لرت االثنرين معرا وتمثَّ  أو مرة للصرفين السرادس والسرابعم ومعلّ معلّر( 200) نة مرنة مكوَّ نة عشوائيّ على عيّ 

وأظهررت نترائج دراسرته أن درجرة ممارسرة معلمري اللغرة  ،أداة الدراسة باستبانة تحقق مرن صردقها وثباتهرا
ذات داللررررة بررررين المتوسررررطات الحسررررابّية  وال توجررررد فررررروق ،العربيررررة لمهررررارات تنميررررة التفكيررررر اربررررداعي 

فكيرررر لممارسرررة معلمررري اللغرررة العربيرررة لمهرررارات تنميرررة التَّ  (α ≤0.05) اللرررةإحصرررائية عنرررد مسرررتوى الدّ 
علررريم لمنطقرررة الباديرررة الشرررمالية الشررررقية تعرررزى لمتغيرررر الجرررنس والخبررررة ربيرررة والتّ فررري مديريرررة التّ  اربرررداعيّ 

 .والمؤهل العلمي
 

مرررردى امررررتالك معلمرررري التربيررررة ارسررررالمية للمرحلررررة  إلررررىالتعرررررف  (2017 دراسةةةةة  البةةةةدارين وهرررردفت 
األساسررّية العليررا فرري مدينررة الخليررل للمبرراد  الديمقراطّيررة فرري التّرردريس الصررفي وعالقتهررا باتجاهرراتهم نحررو 

نرررة طبقيرررة اسرررتخدمت فيهرررا المرررنهج الوصرررفي االرتبررراطي علرررى عي ،تبنررري التفكيرررر اربرررداعي فررري التررردريس
تري قيراس تمثلررت بنرت الباحثررة أدا ؛ولتحقيرق أهررداف الدراسرة ؛مرةمررا ومعلّ معلّ  ( 86)عنقوديرة بلرح عرددها 

ستبانة لمعرفة مدى امتالك معلمي التربية ارسالمية للمرحلة األساسّية العليا في مدينرة اب :األداة األولى
اتجاهرات معلمري التربيرة ارسرالمية نحرو  إلرىف سرتبانة للتعررن اوكرذلك بنرت  ،الخليل للمبراد  الديمقراطّيرة

وجاءت نتائج الدراسة لتظهرر  ،دريس بعد أن تحققت من صدقهما وثباتهمافي التَّ  فكير اربداعيّ تبني التَّ 
كمرا كشرفت  ،كبيررة فيّ يمقراطّيرة فري التّردريس الّصرأن درجة امتالك معلمي التربية ارسالمية للمبراد  الدّ 

الحسررابية المتوسررطات  بررين( α ≤0.05) اللررةلررة إحصررائية عنررد مسررتوى الدّ عرردم وجررود فررروق ذات دال
لدرجة امتالك معلمي التربية ارسالمية للمبراد  الديمقراطّيرة فري التّردريس الصرفي تعرزى لمتغيرر الجرنس 

ة نحرو تبنري جاهرات معلمري التربيرة ارسرالميّ راسرة أّن اتّ كما أظهرت الدّ  ،والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
ة عنرررد وال يوجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائيّ  ،دريس جررراءت بدرجرررة كبيررررة جررردافررري التَّررر فكيرررر اربرررداعيّ التَّ 

التجاهات معلمي التربية ارسالمية نحرو تبنري بين المتوسطات الحسابّية  (α ≤0.05) اللةمستوى الدّ 
أمررا العالقررة بررين  ،الخبرررةالتفكيررر اربررداعي فرري الترردريس تعررزى لمتغيررر الجررنس والمؤهررل العلمرري وسررنوات 
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في واتجاهراتهم نحرو تبنري دريس الّصريمقراطيرة فري التّرة للمبراد  الدّ درجة امتالك معلمي التربية ارسالميّ 
 .عالقة قوية جداف فكير اربداعيّ أنماط التَّ 

 
بالمرحلرة فقد هدفت إلى تحديد معّوقرات األداء اربرداعي لمعّلمري العلروم ( 2017 دراسة الحجازين أما 

حيررث اعتمررد الباحررث المررنهج  ،ربررويينمررين والمشرررفين التَّ األساسررّية بمنطقررة الكرررك مررن وجهررة نظررر المعلّ 
بعد أن  ،مشرفين تربويين( 8)معّلما ومعلمة و ( 130الوصفي على عّينة عشوائية بسيطة تكونت من )

قرات األداء اربرداعي لمعّلمري وقد أظهررت الدراسرة أن درجرة معوّ  ،ر استبانة تاكد من صدقها وثباتهاطوّ 
كمررا  ،العلروم بالمرحلررة األساسرّية بمنطقررة الكررك مررن وجهرة نظررر المعلمرين والمشرررفين التربرويين متوسررطة

الحسررابية المتوسررطات  بررين α) ≤0.05) اللررةبّينررت وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الدّ 
األساسررّية بمنطقررة الكرررك مررن وجهررة نظررر المعلمررين لمعّوقررات األداء اربررداعي لمعّلمرري العلرروم بالمرحلررة 

والمشرفين التربويين تعزى لمتغير الجنس وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المؤهرل العلمري 
 .وسنوات الخبرة والعمل الحالي

 
التي هدفت معرفة درجة ممارسة معلمي العلروم لمهرارات التفكيرر ( 2017دراسة حمدان واصبيرة  وفي 
وقرررد اسرررتخدمت الباحثتررران المرررنهج  ،برررداعي فررري تررردريس طلبرررة السرررادس األساسررري فررري مدينرررة الالذقيرررةار

راسررة بنررت الباحثترران بطاقررة ولتحقيررق أهرداف الدّ  ؛مررةمعلّ ( 60) مكونرة مررن عينررة عشرروائية الوصرفي علررى
فكيرر وأظهررت النترائج أن درجرة ممارسرة معلمري العلروم لمهرارات التَّ  ،تحققتا من صدقها وثباتها مالحظة

 بررررررين (α ≤0.05)ذات داللررررررة إحصررررررائية عنررررررد مسررررررتوى الّداللررررررة  فررررررروق يوجرررررردوال  ،متدنيررررررة اربررررررداعيّ 
فررري تررردريس طلبرررة السرررادس  فكيرررر اربرررداعيّ ة لممارسرررة معلمررري العلررروم لمهرررارات التّ الحسرررابيّ المتوسرررطات 

 .األساسي في مدينة الالذقية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 
مهرارات ( 10-1)هردفت إلرى معرفرة درجرة اسرتخدام معلمري الصرفوف  فقرد (2017دراسة العةزري   أما
نرررة اسررتخدم الباحررث المرررنهج الوصررفي علررى عيّ  ،مررن وجهرررة نظررر المشرررفين التربرررويين فكيررر اربررداعيّ التّ 

مشرررفة فرري مديريررة التربيررة والتعلرريم التابعررة لمحافظررة الظرراهرة ( 37) مشرررفا و( 51)نررة مررن مكوَّ ة قصررديّ 
فقرة توزعت على أربعرة محراور وهري ( 47) نة منولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة مكوّ 

ظهررت نترائج وقرد أ ،الطالقة والمرونة واألصالة والحساسرية للمشركالت بعرد أن تاكرد مرن صردقها وثباتهرا
مهررررارات التفكيررررر اربررررداعي مررررن وجهررررة نظررررر ( 10-1)راسررررة أن درجررررة اسررررتخدام معلمرررري الصررررفوف الدّ 

السررتخدام معلمرري  اكمررا كشررفت الدراسررة عرردم وجررود فررروق دالررة إحصررائيّ  ،متوسررطة المشرررفين التربررويين
غيرر الجرنس مهارات التفكير اربداعي من وجهرة نظرر المشررفين التربرويين تعرزى لمت( 10-1)الصفوف 
 .والتخصع



38 

 

فكيرررر س علرررم االجتمرررات فررري تنميرررة التَّ ي دور مررردرّ إلرررى تقّصررر ( 2016 دراسةةةة عبةةةد ا  بينمرررا هررردفت 
لدى طلبة المرحلة ارعدادية للفرت األدبي في مدارس الكرخ الثانيرة مرن وجهرة نظرر المدرسرين  اربداعيّ 

راسررة مررن جميررع معلمرري علررم وتكررون مجتمررع الدّ  ،اسررتخدمت الباحثررة المررنهج الوصررفي ،والطلبررة أنفسررهم
ولتحقيرق  طالرب وطالبرة( 200)مرة وومعلّ  امرمعلّ  (41) االجتمات في مدارس الكرخ الثانية البالح عددهم

رت الباحثرررة اسرررتبانة تاكررردت مرررن صررردقها وثباتهرررا باألسررراليب ارحصرررائية المناسررربة أهرررداف الدراسرررة طررروّ 
وعردم  ،كبيررة فكيرر اربرداعيّ سري علرم االجتمرات فري تنميرة التَّ مدرّ درجرة تقردير راسرة إلرى أّن لت الدّ وتوصّ 

الحسررابية لررردور المتوسرررطات  بررين (α ≤0.05) اللررةة عنررد مسرررتوى الدّ وجررود فررروق ذات داللرررة إحصررائيّ 
في مدارس  لدى طلبة المرحلة ارعدادية للفرت األدبيّ  فكير اربداعيّ علم االجتمات في تنمية التَّ  يمدرس

وجررود فررروق ذات داللررة كمررا كشررفت عررن  ،يررة تعررزى لمتغيررر الجررنس والمؤهررل العلمرري والخبرررةالكرررخ الثان
الحسابية في استجابات الطلبة حرول دور المتوسطات  بين( α ≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

 .سي علم االجتمات في تنمية التفكير اربداعي تعزى لمتغير الجنس ولصال  ارناثمدرّ 
 

واقع األداء الّتعليمّي اربداعّي لدى معلمي الحلقة األولى  الكشف عن ( 2016د  محمّ دراسة  وهدفت 
نرة اسرتخدمت الباحثرة المرنهج الوصرفي علرى عيّ  ،من التعليم األساسي فري ضروء معرايير الجرودة الشراملة

همررا وقررد بنررت أداترري قيرراس  ،ا ومشرررفةمشرررفا تربوّيرر( 46)مررة ومررا ومعلّ علّ م( 424) نررة مررنمكوّ  عشرروائّية
اسرررتبانة وبطاقرررة مالحظرررة بعرررد أن تاكررردت مرررن صررردقهما وثباتهمرررا باألسررراليب ارحصرررائية المناسررربة وقرررد 
أظهرررررت نتررررائج الدراسررررة أن درجررررة األداء الّتعليمررررّي اربررررداعّي لرررردى معلمرررري الحلقررررة األولررررى مررررن التعلرررريم 

بينمرا مرن وجهرة نظرر  ،كبيررة جردا دة الشراملة مرن وجهرة نظرر المعلمريناألساسي في ضروء معرايير الجرو 
كمررا بينررت النتررائج عرردم وجررود فررروق ذات  ،وهرري تتفررق مررع نتررائج بطاقررة المالحظررة ،المشرررفين متوسررطة

األداء الّتعليمررّي  لدرجررة بررين المتوسررطات الحسررابّية  (α ≤0.05) ة عنررد مسررتوى الداللررةداللررة إحصررائيّ 
معايير الجودة الشاملة تعزى لمتغير  اربداعّي لدى معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في ضوء

الحسرابّية المتوسرطات  برين (α ≤0.05) اللرةالجنس ووجود فروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدّ 
األداء الّتعليمرررّي اربرررداعّي لررردى معلمررري الحلقرررة األولرررى مرررن التعلررريم األساسررري فررري ضررروء معرررايير  لدرجرررة

ووجررررود فررررروق ذات داللررررة  ،لصررررال  الدراسررررات العليررررا ؛الجررررودة الشرررراملة تعررررزى لمتغيررررر المؤهررررل العلمرررريّ 
األداء الّتعليمّي اربداعّي  لدرجة بين المتوسطات الحسابّية (α ≤0.05) اللةة عند مستوى الدّ إحصائيّ 

لدى معلمي الحلقرة األولرى مرن التعلريم األساسري فري ضروء معرايير الجرودة الشراملة تعرزى لمتغيرر الخبررة 
 .لصال  سنوات الخبرة األكثر

 
دراسرة هردفت تحديرد معّوقرات تنميرة التفكيرر اربرداعي لردى تالميرذ المرحلرة ( 2015أحاندو  وقد أجرى 

اعتمررد الباحررث  ،مررن وجهررة نظررر معلميهررا ومررديريها( كرروت ديفرروار )سرراحل العرراجاألساسررية فرري مرردارس 
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بعد أن بنى استبانة  ،معّلما( 96) مديرا و( 18) تّالفت من ة بسيطةنة عشوائيّ المنهج الوصفي على عيّ 
معّوقرات تنميرة التفكيرر  توصل الباحث إلرى أن ،تاكد من صدقها وثباتها باألساليب ارحصائية المناسبة

من وجهة نظر معلميها ( بداعي لدى تالميذ المرحلة األساسية في مدارس كوت ديفوار )ساحل العاجار
قررات ا المعوّ أّمرر ،د علررى الحفررظ واالسررتظهارومررديريها المتعلقررة بالطالررب تتمثررل بفقرردان الثقررة بنفسرره والتعرروّ 

ز علررى فقررد رّكرر راسرريّ حتوى الدّ وفيمررا يتعلررق بررالم ،ةم فقررد تمثلررت فرري قلررة الخبرررات التربوّيررقررة بررالمعلّ المتعلّ 
فكيرررر ة إلرررى التجهيرررزات الالزمرررة لتنميرررة التَّ بينمرررا افتقررررت البيئرررة التعليمّيررر ،المعرررارف أكثرررر مرررن المهرررارات

 .(لدى تالميذ المرحلة األساسية في مدارس كوت ديفوار )ساحل العاج اربداعيّ 
 

لدى طلبة قسرم اللغرة  فكير اربداعيّ مهارات التَّ  إلىفقد جاءت للتعّرف  (2015 دراسة عبد الكريم أما 
 نرة مررننرة عشروائية مكوّ اسرتخدمت الباحثرة المرنهج الوصرفي علرى عيّ  ،ة فري كليتري التربيرة واآلدابالعربّير

بعررد أن  فكيررر اربررداعيّ لقيرراس مهررارات التَّ  ؛( 2010) واعتمرردت مقيرراس الحكرراك ،طالبررا وطالبررة( 112)
وأظهرت نتائج الدراسة أّن طلبة قسم اللغة العربية ال يمتلكون مهارات التفكير  ،تاكدت من صدقه وثباته

 (α ≤0.05) كمررا بّينررت النتررائج عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة ،اربررداعي
لردى طلبرة قسرم اللغرة العربيرة فري كليتري التربيرة  فكير اربداعيّ الحسابية في مهارات التّ المتوسطات  بين

 .واآلداب تعزى لمتغير الجنس والكلّية
 

إلررى تحديررد دور معلررم الرياضرريات فرري تنميررة مهررارات فقررد جرراءت للتعررّرف  (2015 دراسةةة عثمةةان أمررا 
 التفكير اربداعي لردى تالميرذ مرحلرة التعلريم األساسري مرن وجهرة نظرر المعلمرين بمحليرة غررب القراش /

 معلمررا ومعلمررة( 85)طّبررق فيهررا المررنهج الوصررفي علررى عينررة عشرروائية بسرريطة بلررح عررددها  ،واليررة كسررال
وقد بّينت نتائج الّدراسرة أن معلرم  ،ولتحقيق أهداف الدراسة بنى الباحث استبانة تاكد من صدقها وثباتها
لردى تالميرذ مرحلرة  اربرداعيّ فكيرر الرياضيات يوّظف طرائق تدريس وأساليب تقويم  تسهم فري تنميرة التَّ 

كمررا أظهرررت الدراسررة عرردم وجررود ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى  ،التعلرريم األساسررّي بدرجررة كبيرررة جرردا
فكيرررر ياضررريات فررري تنميرررة مهرررارات التّ لررردور معلرررم الرّ برررين المتوسرررطات الحسرررابّية  (α ≤0.05) الداللرررة

مررين بمحليررة غرررب القرراش / واليررة مررن وجهررة نظررر المعلّ  علرريم األساسرريّ لرردى تالميررذ مرحلررة التّ  اربررداعيّ 
كسرررال تعرررزى لمتغيرررر الجرررنس والوضرررع الررروظيفّي والمؤهرررل العلمرررّي والمؤهرررل المهنرررّي والخبررررة فررري مجرررال 

 .الّتدريس
 

التررري هررردفت إلرررى معرفرررة مررردى ممارسرررة معلمررري الفنرررون لمهرررارات التفكيرررر ( 2015دراسةةةة لبةةةد  وفررري 
اعتمررد الباحررث المررنهج الوصررفي علررى عينررة عشرروائية  ،جامعررة األقصررىاربررداعي مررن وجهررة نظررر طلبررة 

اسرتبانة تاكرد مرن  وقرد بنرى الباحرث ،طالبا وطالبة من طلبة جامعة األقصرى( 154) بسيطة تكّونت من
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و أظهررت دراسرته أّن نسربة ممارسرة معلمري الفنرون  ،صدقها وثباتها وفق األساليب ارحصائية المناسربة
عرردم  ، كمررا كشررفت( % 72) بررداعي مررن وجهررة نظررر طلبررة جامعررة األقصررى بلغررتلمهررارات التفكيررر ار

الحسرابية لممارسرة المتوسرطات  برين (α ≤0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسرتوى الداللرة
 ،معلمي الفنون لمهارات التفكيرر اربرداعي مرن وجهرة نظرر طلبرة جامعرة األقصرى تعرزى لمتغيرر الجرنس

الحسرابية المتوسرطات  برين (α ≤0.05) في حين توجد فروق ذات داللة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة
تبعرا لمتغيرر  ؛لممارسة معلمي الفنون لمهرارات التفكيرر اربرداعي مرن وجهرة نظرر طلبرة جامعرة األقصرى

 .والمستوى الدراسي لصال  المستوى الدراسي الثاني ،خصع ولصال  التربية الفنّيةالتّ 
 

قررات ممارسررة معلمرري التربيررة ارسررالمية للتفكيررر الناقررد دت معوّ فقررد حرردَّ  ( 2015 دراسةةة مصةةطفى أّمررا 
اعتمررد الباحرث المررنهج الوصررفي علررى  ،واربرداعي فرري دولررة ارمرارات العربيررة المتحرردة مررن وجهرة نظرررهم

أن طرّور اسرتبانة ة بعد معلمة للتربية ارسالميّ ( 250) معلم و( 200) عينة طبقية عشوائية تكّونت من
قات ممارسرة معلمري التربيرة ارسرالمية راسة أن درجة معوّ وقد كشفت نتائج الدّ  ،تاكد من صدقها وثباتها

كمررا كشررفت  ،فرري دولررة ارمررارات العربيررة المتحرردة مررن وجهررة نظرررهم كبيرررة جرردا اقررد واربررداعيّ فكيررر النَّ للتّ 
بررين المتوسررطات الحسررابّية  (α ≤0.05عنررد مسررتوى الداللررة ) عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية

لمعوقات ممارسة معلمي التربية ارسرالمية للتفكيرر الناقرد واربرداعي فري دولرة ارمرارات العربيرة المتحردة 
 .من وجهة نظرهم تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة

 
الممارسررات التدريسررية لذسررتاذ الجررامعي إلررى تحديررد العالقررة بررين ( 2014 دراسةةة األسةةود هرردفت وقررد 

اعتمرردت الباحثررة المررنهج الوصررفي االرتبرراطي علررى عّينررة عشرروائّية بسرريطة  ،وبعررض متغيرررات الّشخصررية
ولتحقيرق أهرداف الدراسرة بنرت الباحثرة  ؛أسرتاذا جامعّيرا مروّزعين علرى أربرع جامعرات( 450)تكّونرت مرن 

 وتبنرت ثرالث اسرتبانات لجيلفرورد وزيمرمران ،ستاذ الجامعيّ لقياس الممارسات اربداعّية لدى األ ؛استبانة
بعرررررد أن تاكررررردت مرررررن صررررردقها وثباتهرررررا باألسررررراليب  ،لقيررررراس االتّرررررزان االنفعرررررالّي والموضررررروعّية والّسررررريطرة

وقد توّصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة األستاذ الجامعي للممارسات اربداعّية  ،ارحصائّية المناسبة
بررررين  (α ≤0.05جررررود فررررروق ذات داللررررة إحصررررائّية عنررررد مسررررتوى الّداللررررة )كمررررا كشررررفت و  ،منخفضررررة

تعرررزى لمتغيرررر الجرررنس  ة لررردى أسررراتذة الجامعرررة فررري الجزائررررللممارسرررات اربداعّيرررالمتوسرررطات الحسرررابّية 
تبعرررا لمتغيرررر سرررنوات الخبررررة والمؤهرررل العلمرررّي وتصرررنيف  ،وال توجرررد فرررروق دالرررة إحصرررائيا ،والتخصرررع
وأظهرررررت الّدراسررررة وجررررود عالقررررة ارتباطّيررررة بررررين الممارسررررات التدريسررررية اربداعيررررة لذسررررتاذ  ،الجامعررررات

 .الجامعي في الجزائر والّسمات الشخصية وعي االتزان االنفعالّي والموضوعّية والّسيطرة
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 فكيرر اربرداعيّ سري البالغرة أسراليب تنميرة التّ تحديرد درجرة ممارسرة مدرّ ( 2014دراسة عوض  وهدفت 
ق الباحرث المرنهج الوصرفي علرى عينرة طبَّر ،العام في دمشق انويّ ل الثَّ ف األوّ من وجهة نظر طلبة الصّ 

 العرام فري دمشرق انويّ ل الثَّرف األوّ طالبا وطالبة مرن طلبرة الّصر( 236) عشوائية طبقية بلح عدد أفرادها
وتمثلرررت نتائجهرررا بررراّن درجرررة  ،راسرررة بنرررى الباحرررث اسرررتبانة تاكرررد مرررن صررردقها وثباتهررراولتحقيرررق أهرررداف الدّ 

 انويّ ل الثّررف األوّ مررن وجهررة نظررر طلبررة الّصرر فكيررر اربررداعيّ سرري البالغررة أسرراليب تنميررة التَّ ممارسررة مدرّ 
( α ≤0.05) بّينت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللرة و ،العام في دمشق متوسطة

مررن وجهررة  فكيررر اربررداعيّ أسرراليب تنميررة التَّ  سرري البالغررةالحسررابية لدرجررة ممارسررة مدرّ المتوسررطات  بررين
 .العام في دمشق تبعا لمتغير الجنس ولصال  ارناث انويّ ل الثَّ ف األوّ نظر طلبة الصّ 

 
فقرررد هررردفت تقصررري معّوقرررات األداء اربرررداعّي لمعلمررري العلررروم ( 2014  ومخةةةامرة قباجةةةةدراسةةةة أمرررا 

اسررررتخدم الباحثرررران المررررنهج الوصررررفي علررررى عينررررة  ،بمرررردارس المرحلررررة األساسررررية العليررررا بمحافظررررة القرررردس
ر الباحثرران اسررتبانة تاكرردا مررن ولتحقيررق أهررداف الدراسررة طرروّ  ؛مررةم ومعلّ معلّرر( 100) عشرروائية مؤلفررة مررن

راسررررة مسررررتوى معّوقررررات األداء وقررررد أظهرررررت نتررررائج الدّ  ،صرررردقها وثباتهررررا بررررالطرق ارحصررررائية المناسرررربة
راسرة كما كشفت الدّ  ،األساسية العليا بمحافظة القدس متوسطا اربداعّي لمعلمي العلوم بمدارس المرحلة

لمعّوقررات األداء اربررداعّي لمعلمرري العلرروم بمرردارس المرحلررة األساسررية  دالررة إحصررائّياعرردم وجررود فررروق 
   .العليا بمحافظة القدس تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

 
فري تردريس  فكيرر اربرداعيّ عررف علرى صرعوبات تطبيرق التّ التَّ فقرد هردفت ( 2014دراسة المطيةري  أما 

اعتمرررد الباحرررث  ،ة مرررن وجهرررة نظرررر المعلمرررين للمرحلرررة المتوسرررطة بدولرررة الكويرررتربيرررة ارسرررالميّ مرررادة التّ 
 ةربيرررة ارسرررالميّ معلّرررم يدّرسرررون التّ ( 200) نرررة عشررروائية عنقوديرررة مكونرررة مرررنالمرررنهج الوصرررفي علرررى عيّ 
ر  ،ّور الباحرث اسرتبانة تاكرد مرن صردقها وثباتهراولتحقيق أهداف الدراسة ط  راسرة إلرى أنلت الدّ وقرد توصَّ
في تدريس مادة التربيرة ارسرالمية مرن وجهرة نظرر المعلمرين  فكير اربداعيّ مستوى صعوبات تطبيق التّ 

راسرة وجرود فرروق دالرة إحصرائيا تعرزى لمتغيرر كمرا أظهررت الدّ  ،للمرحلة المتوسطة بدولة الكويرت مرتفرع
ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الخبرة التدريسية لصال  الفئة  ،الصف لصال  الصف السادس

 .سنوات 5أقل من 
 

لردى  فكيرر اربرداعيّ مهرارات التَّ  توظيرفالكشرف عرن واقرع  ( 2013دراسة جثير و حسين  وقد هدفت 
اسرررتخدم الباحثررران المرررنهج  ،بابرررل ة فررري محافظرررةانوّيرررة والثّ ة فررري المرحلرررة ارعدادّيرررمدرسررري اللغرررة العربّيررر
ان المالحظرررة كررراداة لجمرررع وقرررد اعتمرررد الباحثررر ،سرررامدرّ ( 20)نرررة مرررن ة مكوّ نرررة عشررروائيّ الوصرررفي علرررى عيّ 
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 فكيرر اربرداعيّ مهرارات التّ  توظيرفراسة أن درجة وأظهرت نتائج الدّ  ،وتاكدا من صدقها وثباتها البيانات
 .ارعدادية والثانوية في محافظة بابل قليلةة في المرحلة سي اللغة العربيّ لدى مدرّ 

 
لرردى  فكيررر اربررداعيّ الترري هرردفت تحديررد دور الحاسررب اآللرري فرري تنميررة التَّ  ( 2013دراسةةة الجمةةل   أمررا

الطلبررة مررن وجهررة نظررر معلمرري التكنولوجيررا فرري مديريررة التربيررة والتعلرريم فرري جنرروب الخليررل اتبررع الباحررث 
بعرد أن بنرى اسرتبانة تاكرد مرن  ،معلما ومعلمة( 160) المنهج الوصفي على مجتمع الدراسة المكون من

لدى  فكير اربداعيّ ة التَّ وأظهرت نتائج الدراسة أن للحاسب اآللي دورا متوسطا في تنمي ،صدقها وثباتها
كمررا أثبتررت  ،الطلبررة مررن وجهررة نظررر معلمرري التكنولوجيررا فرري مديريررة التربيررة والتعلرريم فرري جنرروب الخليررل

المتوسرررطات  برررين (α ≤0.05) الدراسرررة عررردم وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة
لرردى الطلبررة تبعررا لمتغيررر الجررنس والمؤهررل  فكيررر اربررداعيّ تنميررة التَّ  فرري لرردور الحاسررب اآللرريّ  الحسررابّية

 .العلمي وسنوات الخبرة وموقع المدرسة
 

لدى تالميذ المرحلة  فكير اربداعيّ قات تنمية التَّ ف معوّ عرّ التي هدفت التّ ( 2013دراسة سعدون  وفي 
اعتمرردت الباحثررة علررى المرررنهج الوصررفي علررى عينررة عشررروائية  ،األساسررية فرري مرردارس محافظررة حمرررع

اسررتبانة راسررة بنررت الباحثررة ولتحقيررق أهررداف الدّ  ؛مررديرا( 25) معلمررا و( 120)بسرريطة بلررح عرردد أفرادهررا 
توصرررلت فيهرررا إلرررى أن أبررررز معوقرررات تنميرررة التفكيرررر  ،بنررردا تاكررردت مرررن صررردقها وثباتهرررا( 30)تضرررمنت 

 ةراسريّ فوف الدّ ساسية في مدارس محافظة حمع متمثلة باكتظراظ الّصراربداعي لدى تالميذ المرحلة األ
كمرا  ،ة بالجانرب المعرفري أكثرر مرن الجانرب اربرداعيّ راسريّ واهتمام المقررات الدّ  ،وقلة ارمكانات المتاحة

برررررين  (α ≤0.05) اللرررررةة عنرررررد مسرررررتوى الدّ راسرررررة عررررردم وجرررررود فرررررروق ذات داللرررررة إحصرررررائيّ كشرررررفت الدّ 
ة فررري مررردارس لررردى تالميرررذ المرحلرررة األساسررريّ  فكيرررر اربرررداعيّ قرررات تنميرررة التَّ لمعوّ المتوسرررطات الحسرررابّية 

 .المدارس يريمين ومدحمع من وجهة نظر المعلّ  محافظة
 

ة نحرو تنميرة راسرات االجتماعّيرجاهات معلمي الدّ فقد هدفت إلى معرفة اتّ  ( 2013دراسة العساف  أما 
اعتمرد الباحرث  ،لدى طلبة المرحلة األساسية العليا مديريرة تربيرة عمران الثالثرة اربداعيّ فكير مهارات التَّ 

ر راسرة طروّ ولتحقيرق أهرداف الدّ  ؛معلمرا ومعلمرة( 133) فرة مرننرة عشروائية مؤلَّ علرى عيّ  المنهج الوصرفيّ 
وقررد  ،تاكرد مررن صردقها وثباتهرا باألسرراليب ارحصرائية المناسربة الّدراسرةرات الباحرث اسرتبانة لقيراس متغّيرر

ة نحررو تنميررة مهررارات التفكيررر اربررداعي راسررات االجتماعّيررجاهررات معلمرري الدّ إلررى أن اتّ  الدراسررةتوصررلت 
لرى وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائيّ  ،ةلدى طلبة المرحلرة األساسرية العليرا تربيرة عمران الثالثرة إيجابّير ة وا 

ة راسررات االجتماعّيررجاهررات معلمرري الدّ ة التّ الحسررابيّ المتوسررطات  بررين (α ≤0.05) اللررةلدّ عنررد مسررتوى ا
ة العليا تربية عمان الثالثة تعزى لمتغير لدى طلبة المرحلة األساسيّ  فكير اربداعيّ نحو تنمية مهارات التَّ 



43 

 

وعررردم وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى  ،المؤهرررل العلمررري لصرررال  حملرررة الدراسرررات العليرررا
ة نحررو تنميررة راسررات االجتماعّيررالحسررابية التجاهررات معلمرري الدّ المتوسررطات  بررين( α ≤0.05) اللررةالدّ 

ة العليرا تربيرة عمرران الثالثرة تعررزى لمتغيرر سررنوات لردى طلبررة المرحلرة األساسرريّ  فكيرر اربررداعيّ مهرارات التَّ 
 .الخبرة

 
فقرد هردفت تحديرد مردى ممارسرة معلمري التربيرة ارسرالمية ألسراليب التفكيرر  ( 2012 دراسة بربخ أّمرا 

اسرررتخدم الباحرررث  حيرررث ،اربرررداعي لررردى طلبرررة الصرررف التاسرررع بمررردارس وكالرررة الغررروث بمحافظرررات غرررزة
طالرب وطالبرة  ( 100)م ومرة ومعلّرمعلّ ( 100)ة بسيطة تكّونت من نة عشوائيّ المنهج الوصفي على عيّ 

لت الدراسرة وتوّصر ،تاكد من صدقها وثباتهرا ،من إعداده لكل من المعلمين والطلبة وّجه الباحث استبانة
اسررع ف التّ لرردى طلبررة الّصرر فكيررر اربررداعيّ ة ألسرراليب التّ ربيررة ارسررالميّ مرري التّ إلررى أّن درجررة ممارسررة معلّ 

ود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد كمررا أظهرررت وجرر ،بمرردارس وكالررة الغرروث بمحافظررات غررزة متوسررطة
لممارسررة معلمرري التربيررة ارسررالمية ألسرراليب بررين المتوسررطات الحسررابّية  (α ≤0.05) اللررةمسررتوى الدّ 

التفكير اربداعي لدى طلبة الصف التاسع بمدارس وكالة الغروث بمحافظرات غرزة تعرزى لمتغيرر الجرنس 
المتوسطات  بين (α ≤0.05)ة عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائيّ  توجدوال  ،ولصال  ارناث

الصرررف التاسرررع  الحسرررابية لممارسرررة معلمررري التربيرررة ارسرررالمية ألسررراليب التفكيرررر اربرررداعي لررردى طلبرررة
 .سنوات( 10)تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصال  أكثر من  بمدارس وكالة الغوث

 
ممارسررة معّلمرري الصررفوف الثالثررة  إلررى تحديررد مسررتوى ممارسررة( 2011 دراسةةة الفريحةةات وقررد هرردفت 

حيررث اسررتخدم الباحررث  ،األولررى ألسرراليب تشررجيع التفكيررر اربررداعي لرردى طلبررتهم فرري محافظررة عجلررون
ولتحقيق أهداف الدراسرة  ؛معّلما ومعّلمة( 200)مكونة من  الوصفي على عّينة عشوائية بسيطة المنهج

بنررت الباحثررة اسررتبانة بعررد أن عرضررتها علررى مجموعررة مررن المحكمررين للتاكررد مررن صرردقها و واسررتعانت 
وقرد أطهررت نترائج الدراسرة أن مسرتوى ممارسرة  ،باألساليب ارحصرائية المناسربة لحسراب معامرل الثبرات

بررداعي لرردى طلبررتهم فرري محافظررة ممارسررة معّلمرري الصررفوف الثالثررة األولررى ألسرراليب تشررجيع التفكيررر ار
 (α ≤0.05)كما كشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة  ،عجلون متوّسطا

الحسررابية لمسررتوى ممارسررة معّلمرري الصررفوف الثالثررة األولررى ألسرراليب تشررجيع التفكيررر المتوسررطات  بررين
 جنس والخبرة والمؤهل العلمّي اربداعي لدى طلبتهم في محافظة عجلون تعزى لمتغّير ال

 
فقررد هرردفت إلررى التعرررف علررى معوقررات األداء اربررداعي لمعلمرري العلرروم  ( 2009 دراسةةة الشةةعبي أمررا 

حيرررث اسرررتخدم الباحرررث  ،الطبيعيرررة بالمرحلرررة المتوسرررطة مرررن وجهرررة نظرررر المعلمرررين والمشررررفين التربرررويين
ولتحقيرررق أهرررداف  ،مشررررفين تربرررويين( 6)معلمرررا و( 78)المرررنهج الوصرررفي وتكرررون مجتمرررع الدراسرررة مرررن 
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وقد أظهرت نتائج الدراسة أبرز المعوقرات  ،الدراسة بنى الباحث استبانة بعد أن تاكد من صدقها وثباتها
أمررا فيمررا يتعلرق برراردارة المدرسررية غيرراب جررو  ،المتعلقرة بررالمعلم ضررعف الترردريب وكثررة األعبرراء الوظيفيررة

ام الفصرررول الدراسرررية برررالطالب عائقرررا أمرررام التررردريس ا شررركل ازدحرررالحريرررة وااللترررزام برررالقيود المهنيرررة بينمررر
 .اربداعي

 
إلرى التعرّرف علرى معّوقرات إبردات معّلمرة اللغرة ارنجليزيرة بالمرحلرة ( 2008 دراسة الحربي وقد هردفت 

حيررث  ،الثانويررة فرري ترردريس المررادة مررن وجهررة نظررر المشرررفات ومعلمررات اللغررة ارنجليزيررة بمّكررة المكرمررة
( 14معّلمررررة و )( 90)اسرررتخدمت الباحثررررة المرررنهج الوصررررفي علررررى عينرررة عشرررروائية بسرررريطة مكونرررة مررررن 

وقرد توصرلت  ،ولتحقيق أهداف الدراسة بنت الباحثة اسرتبانة بعرد أن تاكردت مرن صردقها وثباتهرا ،مشرفة
ر التعّلم المثيرة لإلبدات  الدراسة إلى أن قلة الدورات التدريبية أثناء الخدمة وافتقار البيئة التعليمية لمصاد

ر طررروّ مرررات عرررن التّ وعرررزوف المعلّ  ،واهتمرررام الطالبرررات بالجانرررب التحصررريلي أكثرررر مرررن النرررواحي المهاريرررة
تعيرررق  ،المهنررري واالطرررالت علرررى أسررراليب تررردريس اربررردات ووكثررررة األعبررراء الملقررراة علرررى عررراتق المعلمرررة

ائيا لمعّوقررررات إبرررردات معّلمررررة اللغررررة كمررررا أظهرررررت الدراسررررة وجررررود فررررروق دالررررة إحصرررر ،التررردريس اربررررداعي
ارنجليزية بالمرحلة الثانوية في تدريس المادة من وجهة نظر المشرفات ومعلمات اللغة ارنجليزية بمّكة 

حصرائيا إوعدم وجود فروق دالرة  ،مس سنواتالمكرمة تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصال  األقل من خ
 .تبعا لمتغير السن
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 الدراسات األجنبّية  2.6.2
 

 Sinkovic & Visnjic     (Slovacek & 2017,  وسةنكوفيج وفيسةنجكدراسة سفجك هدفت 
اسررررتخدم البرررراحثون المررررنهج  ،تقصررري دور المعلمررررين فرررري التعلرررريم اربرررداعي للقررررراءة والكتابررررة فرررري كرواتيرررا

االبتدائيررة فرري منطقررة مررا مررن معلمرري المرردارس معلّ ( 40) فررة مررنمررين مؤلّ نررة مررن المعلّ الوصررفي علررى عيّ 
بعرد  ،سرؤاال مفتوحرا( 12) زغروب الكرواتيرة ولتحقيرق أهرداف الدراسرة بنرى البراحثون اسرتبانة مكونرة مرن

وقرررد كشرررفت الدراسرررة أن مسرررتوى دور  ،أن تاكررردوا مرررن صررردقها وثباتهرررا باألسررراليب ارحصرررائية المناسررربة
 ≤0.05) اللرةة إحصرائية عنرد مسرتوى الدّ ووجرود فرروق ذات داللر ،مرتفع عليم اربداعيّ مين في التّ المعلّ 
α) للقررراءة والكتابررة فرري كرواتيررا تعررزى  علرريم اربررداعيّ مررين فرري التَّ الحسررابّية  لرردور المعلّ المتوسررطات  بررين

 .ر سنوات الخبرة لصال  األقل خبرةر العمر ولصال  األكبر سنا ومتغيّ لمتغيّ 
 

مررري المرحلرررة مررردى ممارسرررة معلّ  إلرررىالتعررررف  هررردفت فقرررد ((Al–Zboon,2017الزبةةةون دراسةةةة أمرررا 
ة بسريطة نرة عشروائيّ وقرد طّبقرت الباحثرة المرنهج الوصرفي علرى عيّ  ،ةفيّ االبتدائية لإلبدات في الغررف الّصر

ولتحقيررق أهررداف الدراسررة طررّورت الباحثررة  ؛مرري المرردارس االبتدائيررة األردنيررةمررن معلّ ( 197)نررة مررن مكوّ 
مررين حررول اربرردات ومعتقرردات المعلّ  ،مررينالشخصررية اربداعيررة للمعلّ  :اسررتبانة تكونررت مررن ثالثررة محرراور

راسرة أن وقد أظهرت الدّ  ،ورعايتهم له بعد أن تحققت من صدقها وثباتها باألساليب ارحصائية المناسبة
كمررا كشررفت وجررود فررروق  ،ة مرتفعررةفيّ درجررة ممارسررة معلمرري المرحلررة االبتدائيررة لإلبرردات فرري الغرررف الّصرر

ر سنوات الخبرة ة تعزى لمتغيّ فيّ ا لممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لإلبدات في الغرف الصّ دالة إحصائي
 .ولصال  مكان العمل لصال  المدارس الخاصة ،لصال  األقل من عشر سنوات

 
مررين حررول مرردى مسرراهمة آراء المعلّ  إلررىهرردفت التعرررف  فقررد( (Arseven,2017 أرسةةفن دراسةةةأّمررا 

فوف السررادس والسررابع والثررامن فرري تطرروير ة للّصررربيررة الوطنّيررفرري وزارة التّ  ركرريّ المنهرراج التّ  االسررتمات فرري
 نرررة مرررنة مكوّ نرررة عشررروائيّ علرررى عيّ  وقرررد اسرررتخدمت الباحثرررة المرررنهج الوصرررفيّ  ،فكيرررر اربرررداعيّ مهرررارات التَّ 

مرا بعرد أن تاكردت معلّ ( 13)راسة بنت الباحثة اسرتبانة ومقابلرة ولتحقيق أهداف الدّ  ؛معلما تركّيا( 150)
راسرررة أن درجرررة وقرررد أظهررررت الدّ  ،مرررن صررردق أداتررري القيررراس وثباتهمرررا باألسررراليب ارحصرررائية المناسررربة

امن فري ابع والثّرادس والّسرفوف الّسرة للّصرربيرة الوطنّيرفري وزارة التّ  ركريّ المنهراج التّ  مساهمة االستمات في
كما أظهرت عدم   ،رات القراءة والكتابة والمحادثةمقارنة مع مها ،قليلة فكير اربداعيّ تطوير مهارات التَّ 

لمسراهمة الحسرابّية المتوسطات  بين α)≤0.05) اللةالدّ ة عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 
امن فرري تطرروير ابع والثّررادس والّسررفوف الّسررة للّصررربيررة الوطنّيررفرري وزارة التّ  ركرريّ االسررتمات فرري المنهرراج التّ 

 .ر الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلميّ تعزى لمتغيّ  ،اربداعيّ فكير مهارات التَّ 
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التري هردفت إلرى معرفرة ( Makhamra & Abu Monshar, 2017 مخةامرة وأبةو منشةار دراسرة 
 قررات األداء اربررداعي لمعلمرري اللغررة ارنجليزيررة بمرردارس مديريررة تربيررة وتعلرريم يطررا مررن وجهررة نظرررهممعوّ 

مررة بعررد أن طررّور مررا ومعلّ معلّ ( 64)اسررتخدم الباحثرران المررنهج الوصررفي علررى عينررة عشرروائية مكونررة مررن 
راسرة أن وقرد أظهررت نترائج الدّ  ،تحققا من صدقها وثباتها برالطرق ارحصرائية المناسربة الباحثان استبانة

لرى  تربية وتعليم يطا متوسطةمي اللغة ارنجليزية بمدارس مديرية لمعلّ  قات األداء اربداعيّ درجة معوّ  وا 
ة الحسرررابيّ المتوسرررطات  برررين (α ≤0.05) اللرررةة عنرررد مسرررتوى الدّ عررردم وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائيّ 

مري اللغرة ارنجليزيرة بمردارس مديريرة تربيرة وتعلريم يطرا مرن وجهرة نظررهم لمعلّ  قات األداء اربرداعيّ لمعوّ 
  .رةوسنوات الخب تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلميّ 

 
مي اللغة ارنجليزيرة تحديد مدى ممارسة معلّ ( Al-Qahtani 2016 , دراسة القحطاني بينما هدفت 
علرى  استخدم الباحث المنهج الوصرفيّ و  ،ة اربدات في صفوفهم في المملكة العربية السعوديةكلغة أجنبيّ 

وقرد اسرتخدم الباحرث أداتري مشرفين فري مدينرة جردة ( 6)للغة ارنجليزية ومعّلما ( 45) نة تكّونت منعيّ 
استبانة ومقابلة ثمانية معلمين و مشرفين تاكد من صردقهما وثباتهمرا باألسراليب ارحصرائّية  :قياس هما
اربررردات فررري  _ كلغرررة أجنبيرررة _أن درجرررة ممارسرررة معلمررري اللغرررة ارنجليزيرررة الدراسرررةوأظهررررت  ،المناسررربة

 .صفوفهم في المملكة العربية السعودية منخفضة
         
سرررري بررررين مدرّ  معرفررررة مسررررتوى السررررلوك اربررررداعيّ الترررري هرررردفت ( Naser (2016, ناصةةةةردراسةةةةة أّمررررا 

ة نررة عشرروائيّ علررى عيّ  اسررتخدمت الباحثررة المررنهج الوصررفيّ  حيررث ،المرردارس العامررة داخررل الخررط األخضررر
 أنَّ  راسررةالدّ  كشررفتوقررد  ،بنررت اسررتبانة تاكرردت مررن صرردقها وثباتهررا، و مررةمررا ومعلّ معلّ ( 502) نررة مررنمكوّ 

كمرا أظهررت وجرود  ،سي المردارس العامرة داخرل الخرط األخضرر مرتفعرةبين مدرّ  لوك اربداعيّ درجة السّ 
سي المدارس العامة داخل الخط األخضر بين مدرّ  لوك اربداعيّ ة لمستوى السّ فروق ذات داللة إحصائيّ 

فرري مجررال األصررالة و  ،فرري مجررال المرونررة والحساسررية للمشرركالت تبعررا لمتغيررر الجررنس ولصررال  الررذكور
لصرررال  فسرررنوات أمرررا المرحلرررة ( 10-5) ومسرررتوى الخبررررة مرررن ،لصرررال  حملرررة البكرررالوريوس والماجسرررتير

 .ة العلياالمرحلة األساسيّ 
 

فري كتراب  فكير اربداعيّ التي هدفت تقويم مهارات التَّ ( (Abu Tailakh.2015أبو تيلخ وفي دراسة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة عشوائية من  حيث ،للغة ارنجليزية امن األساسيّ الصف الثَّ 

اسرتبانة  :ولتحقيق ذلك بنى الباحث أداتري قيراس همرا ؛مي اللغة ارنجليزية من أجل استطالت آرائهممعلّ 
فري  فكيرر اربرداعيّ وأظهررت نترائج الدراسرة نسربة مهرارات التَّ  ،بطاقة تحليل تاكرد مرن صردقهما وثباتهمراو 

 .%69لصف الثامن من وجهة نظر المعلمين أنشطة القراءة ل
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فكيرررر هررردفت تحديرررد درجرررة التَّ  (ALFuqaha.2015) & Tobasi  دراسةةةة طوباسةةةي والفقهةةةاوفررري 
نرررة اسرررتخدم الباحثررران المرررنهج الوصرررفي علرررى عيّ و ،سرررين فررري جامعرررة فيالدلفيرررا فررري األردنللمدرّ  اربرررداعيّ 

ولتحقيررق أهررداف الدراسررة بنررى الباحثرران اسررتبانة  ؛مررا فرري جامعررة فيالدلفيررامعلّ ( 90)نررة مررن عشرروائية مكوّ 
وقررد أظهرررت الدراسررة أن درجررة  ،بعررد أن تاكرردا مررن صرردقها وثباتهررا وفررق األسرراليب ارحصررائية المناسرربة

كما كشفت عدم وجود فرروق ذات  ،سين في جامعة فيالدلفيا في األردن متوسطةللمدرّ  فكير اربداعيّ التَّ 
ر الجرررنس عي للمدرسرررين فررري جامعرررة فيالدلفيرررا فررري األردن تعرررزى لمتغّيرررداللرررة إحصرررائية  للتفكيرررر اربررردا

 .خصيةمات الشّ والعمر وسنوات الخبرة والسّ 
 

  (Abdul-Kareem & AL-Nouh Taqi &, 2014  وعبةةد الكةةريم والنةةوحتقةةي  وقررد أجرررى
برداعهم فكيرر اربرداعيّ ة نحرو التّ سي اللغة ارنجليزيرة كلغرة أجنبّيرجاهات مدرّ اتّ  تحديدهدفت دراسة   و ،وا 

لغرة إنجليزيرة للمرحلرة  معّلمرة( 434)نرة مرن ة مكوّ نرة عشروائيّ استخدم الباحثون المنهج الوصفي على عيّ 
حيرررث  ،سرررتبانة ومقابلرررة تاكررردوا مرررن صررردقها وثباتهرررااالبررراحثون  ولتحقيرررق هررردف الدراسرررة بنرررى ؛ةاربتدائّيررر

برررداعهم  فكيرررر اربررداعيّ بيرررة نحررو التَّ سررري اللغررة ارنجليزيرررة كلغررة أجنجاهررات مدرّ أظهرررت الدراسرررة أن اتّ  وا 
لرى عردم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة ،عالية المتوسرطات  برين (α ≤0.05) وا 

 بين (α ≤0.05) اللةووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدّ  ،ةالحسابية تبعا لمتغير الجنسيّ 
والمنطقرررة  ،سرررنة( 30-21لصرررال  المعلمرررين األصرررغر سرررنا )الحسرررابية تبعرررا لمتغيرررر العمرررر المتوسرررطات 

وعدم وجود فروق  ،سنوات( 10-6دريس لصال  )وخبرة التَّ  ،ة لصال  المنطقة التعليمية الحديثةعليميّ التَّ 
سرري الحسررابية التجاهررات مدرّ المتوسررطات  بررين (α ≤0.05) ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة

بداعهم تبعا لمتغيّ  فكير اربداعيّ ية نحو التَّ اللغة ارنجليزية كلغة أجنب  .ر التدريب قبل الخدمةوا 
 

عرف على معتقردات معلمري اللغرة ارنجليزيرة لإلبردات والكتابرة لتّ ل( Khan,2012 دراسة خان وجاءت 
( 70) فرة مرننرة عشروائية مؤلّ استخدمت الباحثرة المرنهج الوصرفي علرى عيّ  حيث ،اربداعية في باكستان

ولتحقيق أهداف الدراسة بنرى الباحرث اسرتبانة احتروت فقررات  ؛ةمة في والية الهور الباكستانيّ ومعلّ ما معلّ 
كرد مرن صردق أداتري القيراس وقابل ست معلمات لغرة إنجليزيرة بعرد أن قامرت بالتا ،مغلقة وأسئلة مفتوحة

عتقرردات معلمرري وقررد كشررفت نتررائج الدراسررة تبرراين م ،مسررتخدمة األسرراليب ارحصررائية المناسرربة وثباتهمررا
اللغة ارنجليزية لإلبدات بين ترجمرة للمشراعر واالنفعراالت أو األصرالة واالبتكرار أو القردرة علرى مناقشرة 

اللرررة كمرررا كشرررفت الدراسرررة وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الدّ  ،المشررركالت االجتماعّيرررة
(0.05≥ α) ارنجليزية لإلبدات والكتابة اربداعية في لمعتقدات معلمي اللغة الحسابّية المتوسطات  بين

 .باكستان تعزى لمتغير الجنس ولصال  ارناث
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ي صرعوبات تردريس تقّصر( Abdulrab & Sridhar,2012دراسةة عبةد الةرب وسةريدهار  وهردفت 
نرررة اسرررتخدم الباحثررران المرررنهج الوصرررفى علرررى عيّ  و ،فكيرررر اربرررداعي لررردى معلمررري العلررروم فررري مايسرررورالتّ 

ولمعرفررة ذلررك بنررى الباحثرران اسررتبانة مكونررة مررن أربعررة  ؛مرراتمررين ومعلّ معلّ ( 103) كّلت مررنعشرروائية تشرر
بعرد أن تاكردا مرن صردقها وثباتهرا باألسراليب  ،مجاالت متعلقة بالمعلم والمتعلم والمدرسرة وأوليراء األمرور

التفكيررررر راسررررة وجررررود صررررعوبات حقيقيررررة متعلقررررة بترررردريس وقررررد أظهرررررت نتررررائج الدّ  ،ارحصررررائية المناسرررربة
وترردني االهتمررام بترردريب المعلمررين  ،دريساربررداعي لرردى معلمرري العلرروم فرري مايسررور تتمثررل باسرراليب التّرر

 .في المقررات الدراسية فكير اربداعيّ وقلة األنشطة المثيرة للتّ  ،على مهارات التفكير اربداعيّ 
 

  :ابقةراسات السَّ عقيب على الدّ التّ  3.6.2
 

علريم ومالحظرة ربيرة والتَّ األدب التربوّي والدراسات السابقة والعمل في وزارة التَّ ساعد اطالت الباحث على 
وتشررجيع المعلمررين ممارسررة الترردريس بطرررق إبداعّيررة فرري بنرراء تصررّور  ،ه الرروزارة لالهتمررام بالمبرردعينتوّجرر

  .النظريّ  نة وبناء األداة و إثراء ارطارحول أبعاد الدراسة من حيث اختيار العنوان والمجتمع والعيّ 
 

واقررع ممارسررة معلمرري اللغررة  تتناولررابقة كونهررا أول دراسررة راسررات السَّررعررن الدَّ  راسررةهررذه الدّ وقررد تمّيررزت 
كمررا تمّيررزت بالكشررف   - علررى حررد علررم الباحررث-سررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري فلسررطين العربّيررة ال

أسرررئلة مفتوحرررة حرررول تصرررّورات انفرررردت بطررررح و  ،وتقرررديم المقترحرررات ،وتحديرررد الصرررعوبات ،لدرجرررةعرررن ا
لتجرراوز تلررك الصررعوبات وحاولررت المقارنررة بررين المراحررل الدراسررّية الررثالث الرردنيا  ؛المعلمررين فرري الميرردان

والعليا والوسطى والمقارنة بين المعلمين من حيث التخصع في الوقت الرذي أهملرت الدراسرات السرابقة 
 .-حد علم الباحث-ذلك على 

 
ابقة تتض  مالم  االتفاق واالختالف فري خمسرة عناصرر رئيسرة علرى النحرو السّ راسات وبالنظر في الدّ 

بينمررا  ،لدرجررةفقررد تبّنررت المررنهج الوصررفي باعتبرراره األنسررب للكشررف عررن الظرراهرة كمررا هرري فرري ا :اآلترري
سرتراتيجيات التفكيرر ااعتمدت معظم الدراسات السابقة على اختيار فئة المعلمين لتحديد واقع ممارسرتهم 

الرررذي وقرررع اختيررراره علرررى  (2015)، و دراسرررة عبرررد الكرررريم (2017)العرررزري  ناء دراسرررةعّي باسرررتثاربررردا
أّما عينة الدراسة فقد توجّهت الدراسات السابقة الختيار العينة العشوائية البسيطة ما عردا دراسرة  ،الطلبة

العينرررة  ( 2017)العرررزري لعينرررة الطبقيرررة و الرررذي اخترررار ا (2015)مصرررطفى ودراسرررة  (2017)البررردارين 
و تمثلرررت أداة  ،اخترررار عينرررة عنقودّيرررة( 2014)المطيرررري العينرررة الطبقّيرررة و ( 2014)وعررروض القصررردّية 

مردت التري اعت( 2017الدراسة بارستبانة في معظم الدراسات السابقة باستثناء دراسرة حمردان واصربيرة )
ترري اعتمرردت بطاقررة ال ( 2016د )محّمرروأيضررا دراسررة ( 2013حسررين )المالحظررة وكررذلك دراسررة جثيررر و 
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 2016)ودراسررة   Arseven (2017) بينمررا اخترارت كررل مررن دراسررة ،سررتبانةإلررى اال إضررافةالمالحظرة 
،Al-Qahtani ) 2014 دراسرررة و ,& Abdul-Kareem & AL-Nouh Taqi)  مقابلرررة

 سرتراتيجياتوكشفت الدراسات السابقة أّن درجرة ممارسرة المعلمرين ال ،ستبانةإلى اال إضافةالمفحوصين 
( 2015)فقرررد جررراءت مرتفعرررة كمرررا فررري عثمررران  ،خصصرررات المختلفرررة متفاوترررةفررري التّ  فكيرررر اربرررداعيّ التَّ 

 Al–Zboon  (2017) دراسرةو   Naser (2016)دراسرة  و ،Slovacek et al (2017 ) ودراسرة
متوسطة  (Abdul-Kareem & AL-Nouh Taqi &, 2014 ودراسة( 2016)دراسة عبد ا  و 

دراسرررررررررة و ( 2012دراسرررررررررة برررررررررربخ ) (2014و دراسرررررررررة عررررررررروض ) (2018فررررررررري دراسرررررررررة العظامرررررررررات )
(ALFuqaha(2015  &Tobasi،  ( 2017متدنيرررة كمرررا فررري دراسرررة حمررردان واصررربيرة )بينمرررا جررراءت
 .Al-Qahtani (2016)دراسة و 
 

 وقد استفاد الباحث من الّدراسات السابقة 
 
حيرررث سررراهمت فررري عررررض مرررادة معرفيرررة متسلسرررلة  ،إثرررراء الدراسرررةمرررادة النظرّيرررة فررري ارفرررادة مرررن ال -أ

 الحررديث عررن بعررض ومتدرجررة مررن العررام  إلررى الخرراع برردءا بررالتفكير انتقرراال إلررى التفكيررر اربررداعي إلررى
كمرررا  ،وصررروال إلرررى الصرررعوبات التررري تواجررره توظيفهرررا والدراسرررات السرررابقةاسررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي 
رض المررادة النظريررة فرري تلررك الدراسررات مثررل االعتمرراد علررى المنظمررات حرراول الباحررث تطرروير طريقررة عرر

ظهار شخصيته في التعليق على محتواها المعرفي  .المتقدمة وتصميم األشكال وا 
 

ضافة محاور جديردة  أداتيبناء  -ب حيرث قرام الباحرث  ،و يحقرق أهرداف الدراسرةلهرا علرى نحرالدراسة وا 
بتحديررد الفقرررات المشررتركة وربطهررا بمبحررث اللغررة العربيررة بحيررث تشررمل مهررارة القررراءة والكتابررة والمحادثررة 
ضرافة التفصريالت  واالستمات وتنظيمها في أربعة محاور متخصصة وهي الطالقة واألصالة والمرونرة وا 

 العصف الرذهني الباحث من استراتيجي فقد تم اختيار مجموعة من االستراتيجيات المتناغمة فقد استفاد
وحرثهم علرى فقرات مجال األصالة المتعلقة فري إثرارة خيرال المتعلمرين  عدد من في بناء وحل المشكالت

كما استفاد من القبعات الست واألسئلة المركزة في بناء  ،صياغة أفكار جديدة وتشجيع الكتابة اربداعية
اء فري إنتراج أكبرر عردد ممكرن مرن الكلمرات الجديردة والتعبيرر عرن فقرات الطالقة المتعلقرة بالقبعرة البيضر

 إضررافة إلررى دراسررة ،آرائهررم وفرري مجررال إضررافة التفصرريالت تنميررة حررب االسررتطالت مررن خررالل األنشررطة
استراتيجيات التفكير اربرداعي توظيف الصعوبات التي تعيق  ومحاولة حصرعناصر العملية التعليمية 

ضررافة أسررئلة  والتقررويم ،والمحترروى الدراسرري والبيئررة التعليميررة ،هرري المعلررموتنظيمهررا فرري أربعررة محرراور و  وا 
 .تساعد في تحقيق أهداف الدراسة قد مفتوحة
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حيرررث حررردد الباحرررث المتغيررررات  ،والتعرررّرف علرررى العّينرررة المخترررارة تحديرررد متغّيررررات الدراسرررة المسرررتقلة -ج
وأضررراف عليهرررا  الفلسرررطينية ويخررردم أهرررداف الدراسرررة المختلفرررة المشرررتركة واخترررار منهرررا مرررا يناسرررب البيئرررة

كمررا الحررظ  ،التخصررع للمقارنررة بررين تخصصرري اللغررة العربيررة وآدابهررا واللغررة العربيررة وأسرراليب تدريسررها
نسرربة العينررة مررن المجتمررع ونرروت العينررة وكيفيررة اختيارهررا بنرراء علررى ارحصرراءات الترري حصررل عليهررا مررن 

 .مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل
 
حيرررث قرررارن الباحرررث برررين أوجررره االتفررراق واالخرررتالف فررري  ،النترررائج التررري توّصرررل إليهرررا الباحرررث مقارنرررة-د

ظهار شخصيته في  النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة وارفادة منها في توسيع آفاق الباحث وا 
 .تبرير النتائج التي توصل إليها
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 فصل الثالث ال

 الطريقة واإلجرا ات 
 

 مقدمة ال 1.3
 

ومجتمرررع وعّينرررة  ّدراسرررةشرررتمل علرررى مرررنهج الاي اتّبعهرررا الباحرررث فررري دراسرررته حيرررث ارجرررراءات التّررر تنررراول
هراء بالّنترائج بردءا باختيرار العنروان وانت ؛الدراسة وأدواتها وصدقها وثباتها، ووصفا تفصيلّيا لرحلة الّدراسرة

على متغّيرات الّدراسرة التّابعرة والمسرتقلة والمعالجرة ارحصرائية التري اسرتخدمت  ىحتو اكما  ،والّتوصيات
 .في تحليل البيانات والّتوّصل للنتائج

 
 منهج الّدراسة  2.3
 

هررم وتحليررل ووصررف مشرركلة الّدراسررة كونرره المررنهج األنسررب فرري ف ؛اعتمررد الباحررث علررى المررنهج الوصررفي
 .وصفا واقعّيا عن طريق جمع البيانات الحقيقية من الميدان من أجل التوّصل إلى نتائج صحيحة

 
 مجتمع الّدراسة  3.3
 

اللغرررة العربيرررة وأسررراليب تدريسرررها فررري  أدب مجتمرررع الّدراسرررة معّلمررري اللغرررة العربّيرررة المختصرررين فررري تكرررّون
( 574)والبالح عددهم  ،وب الخليل في المراحل الدراسية الدنيا والعليا والثانوّيةمديرية التربية والتعليم جن

  2019/ 2018حسب إحصائيات مديرية التربية والتعليم/ جنوب الخليل للعام الدراسّي  معّلما ومعّلمة
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 عّينة الّدراسة  4.3
 

عليم اللغة العربّية في مديرية التربية والتّ معّلمين ومعّلمات تمّثل معلمي ( 207)تكّونت عّينة الّدراسة من 
 .عشوائية بسيطةتمَّ اختيارهم بطريقة  ( % 36)جنوب الخليل بما نسبته 

  :أفراد عّينة الّدراسة حسب المتغّيرات الّديموغرافيةتوزيع  .1): 3)دول ج
 ( النسبة المئوية  % العدد المتغير
 49.3 102 ذكر الجنس

 50.7 105 أنثى
 100 207 المجموت

 53.1 110 أدب لغة عربية التخصع
 46.9 97 أساليب لغة عربية

 100 207 المجموت
ة الترررررري يدرسررررررها لررررررالمرح
 المعلم

 30.4 63 أساسية دنيا
 45.9 95 أساسية عليا

 23.7 49 ثانوية
 100 207 المجموت

 6.3 13 دبلوم المؤهل العلمي
 83.6 173 بكالوريوس
 10.1 21 عليادراسات 

 100 207 المجموت
 20.8 43 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 24.2 50 سنوات 10إلى  5من 
 55 114 سنوات 10أكثر من 

 100 207 المجموت
 

 الّدراسة  اتاأد 5.3
قيرراس مررن أجررل تحديررد واقررع ممارسررة معلمرري اللغررة العربّيررة السررتراتيجيات التَّفكيررر لل نبنررى الباحررث أداترري

  : (1ملحق) تعليم جنوب الخليلعّي وصعوبات توظيفها في مديرية تربية و اربدا
 



53 
 

اسةةتبانة / واقةةع ممارسةةة معّلمةةي اللغةةة العربّيةةة السةةتراتيجيات التفكيةةر  :أداة الدراسةةة األولةةى 1.5.3
 .اإلبداعي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل

 
  :في ثالثة محاور على النحو اآلتي موزعة (2ملحق) فقرة( 32تكّونت في صورتها النهائية من )

 
 معلومات عن أفراد عينة الّدراسة  :المحور األول
 (:2.3) فقرات االستبانة ومجاالتها كما في الجدول  :المحور الثاني

فقرررات اسررتبانة واقررع ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري  :.2)3)جرردول 
 .مديرية التربية والتعليم / جنوب الخليل

 النسبة  عدد الفقرات  المجال
 %34 فقرة 11 األصالة
 % 22 فقرات 7 المرونة
 % 19 فقرات  6 الطالقة

 %25 فقرات 8 إضافة التفصيالت
 %100 فقرة 32 المجموت

 
تكرّون مرن سررؤال مفتروح عرن الّتصرورات المقترحرة لتطرروير مهرارات معلمري اللغرة العربّيررة  :المحرور الثالرث

 .في ممارسة استراتيجيات التّفكير اربداعيّ 
 

استبانة / صعوبات توظيف معّلمي اللغة العربّيةة السةتراتيجيات التفكيةر  :أداة الّدراسة الثّانية 2.5.3
 اإلبداعّي في مديرية تربية وتعليم / جنوب الخليل 

 
  :في ثالثة محاور على النحو اآلتي موزعة (2ملحق ) فقرة( 40)تكّونت في صورتها النهائية من

 
 معلومات عن أفراد عّينة الّدراسة  :المحور األول

 (:3.3)جدول ات االستبانة ومجاالتها كما في تالف من فقر  :الثاني المحور
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مجررراالت صرررعوبات توظيرررف معلمررري اللغرررة العربيرررة اسرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري  (:3.3)جررردول 
 :مديرية التربية والتعليم /جنوب الخليل

 النسبة  عدد الفقرات  المجال
 %25 فقرات 10 المعّلم

 % 27.5 فقرة 11 المحتوى الّدراسيّ 
 % 20 فقرات  8 البيئة التعليمّية

 %27.5 فقرة  11 التقويم
 %100 فقرة 40 المجموت

 
تكررّون مررن سررؤال مفترروح عررن مقترحررات تجرراوز صررعوبات توظيررف اسررتراتيجيات التَّفكيررر  :المحررور الثالررث

 .اربداعّي لدى معلمي اللغة العربّية
 

 ا موثباته الدراسة ياتأدصدق  6.3
 

 صدق أداة الدراسة األولى وثباتها /واقع الممارسة  1.6.3
 

( 12)عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحّكمين مرن ذوي الخبررة واالختصراع بلرح عرددهم 
ومشرررفيِن تربرروييِن فرري مديريررة تربيررة  ،محّكمررا مررن حملررة درجررة الرردكتوراة فرري المنرراهج وطرائررق الترردريس

األخرررذ بررر رائهم فررري إعرررادة صرررياغة بعرررض الفقررررات أو حرررذفها وتعرررديلها أو  وترررمَّ  ،تعلررريم / جنررروب الخليرررلو 
 (.3)ملحق ارضافة عليها بما يثري الدراسة

 
خررالل عرضررها علررى مجموعررة بؤرّيررة مررن معلمرري اللغررة العربّيررة وقررد تاّكررد الباحررث مررن ثبررات أداة القيرراس 

معلمررررا ومعلمررررة السررررتطالت آرائهررررم حررررول مشرررركلة الّدراسررررة وأدواتهررررا والخررررروج بتوصررررياتهم  (22)شررررملت 
 .ومقترحاتهم

 .(0.93) معامل ثبات ق الداخلي كرونباخ ألفا حيث بلحوقد استخدم الباحث معامل االتسا
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 :معامل الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة وقيمة معامل الثّبات الكليّ  :.4)3)دول ج
 مجاالت االستبانة عدد الفقرات  معامل  الثبات 

واقررررررررع ممارسررررررررة معلمرررررررري اللغررررررررة العربيررررررررة  مجال األصالة  11 0.82
 مجال المرونة  7 0.78 رستراتيجيات  التفكير اربداعي

 مجال الطالقة  6 0.77
 مجال إضافة تفصيالت  8 0.85
 الدرجة الكلّية  32 0.93

 
 التوظيف أداة / صعوباتصدق  2.6.3

 
( 12)عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحّكمين مرن ذوي الخبررة واالختصراع بلرح عرددهم 

ومشرررفيِن تربرروييِن فرري مديريررة تربيررة  ،محّكمررا مررن حملررة درجررة الرردكتوراة فرري المنرراهج وطرائررق الترردريس
وحرررذفها وتعرررديلها أو وترررمَّ األخرررذ بررر رائهم فررري إعرررادة صرررياغة بعرررض الفقررررات  ،تعلررريم / جنررروب الخليرررلو 

 ( .3ملحق ) ارضافة عليها بما يثري الدراسة
 

بعررد عرضررها علررى مجموعررة بؤرّيررة مررن معلمرري اللغررة العربيررة وقررد تاكررد الباحررث مررن ثبررات أداة القيرراس 
السرررتطالت آرائهررررم حررررول مشرررركلة الّدراسرررة وأدواتهررررا والخررررروج بتوصررررياتهم  ؛معّلمررررا ومعلمررررة( 22)شرررملت 

 .ومقترحاتهم
 

 ( 0.96)وقد استخدم الباحث معامل  االتساق الداخلي كرونباخ ألفا حيث بلح معامل ثبات 
بات توظيرف معلمري اللغرة العربيرة معامل الثبرات لكرل مجرال مرن مجراالت اسرتبانة صرعو  (:5.3)جدول 

 .جنوب الخليلات التفكير اربداعي في مديرية تربية وتعليم ستراتيجيال
معامررررررررررررررررررررررررررل 

 الثبات 
عرررررررررررررررردد 
 الفقرات

 المتغير مجاالت االستبانة 

واقرررع صرررعوبات توظيرررف معلمررري اللغرررة  صعوبات متعلقة بالمعلم  10 0.90
 العربية الستراتيجيات التفكير اربداعي

 
 صعوبات متعلقة بالمحتوى الدراسي  11 0.93
 صعوبات متعلقة بالبيئة التعليمية  8 0.85
 صعوبات متعلقة بالتقويم  11 0.92
 الدرجة الكلية  40 0.96
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  إجرا ات الّدراسة 7.3
 

  :فيما ياتي توضي  لخطوات إجراءات الّدراسة
 ارطالت على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بطرائق التدريس. 
 عنوان الّدراسة اختيار. 
 ( 1ملحق )في صورتهما األولية  الّدراسة ياتبناء أد. 
  (3ملحق)تحكيم أداتي الّدراسة على يد مجموعة من المختصين التربويين. 
  خرراج االسرتبانتين فري صرورتهما األخذ برأي المحكمين في تعديل بعض فقرات أداتري الدراسرة وا 

 .(2ملحق )النهائية 
 (4قملح)سهيل مهمَّة من جامعة القدس الحصول على كتاب ت. 
 ( 5قملح)تعليم / جنوب الخليل بية و تر ى كتاب تسهيل مهمَّة من مديرية الحصول عل 
  التاكد من ثبات أداتي الدراسرة مرن خرالل  مجموعرة بؤرّيرة مرن معلمري اللغرة العربيرة مكونرة مرن
السررتطالت آرائهررم حررول مشرركلة الّدراسررة وأدواتهررا والخررروج بتوصررياتهم ومقترحرراتهم  ؛معّلمررا ومعلمررة( 22)

 .إثراء هذه الّدراسة فيما يساعد في
 تحديد أفراد عّينة الدراسة. 
 علمرري اللغررة العربّيررة فرري البرردء بجمررع البيانررات مررن خررالل توزيررع أداترري الدراسررة علررى عّينررة مررن م

 .تعليم / جنوب الخليلمديرية تربية و 
 معالجة البيانات باألساليب ارحصائية المناسبة والتوصل للنتائج وتقديم بعض المقترحات. 
 

 متغّيرات الّدراسة  8.3
 

  :تكّونت الدراسة من المتغيرات التابعة والمستقلة اآلتية
 

 المتغّيرات التَّابعة  :أّوال
  المتغير التابع األول 

تعلررريم جنررروب ديريرررة تربيرررة و واقرررع ممارسرررة معلمررري اللغرررة العربّيرررة السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري م
 .الخليل

  المتغّير التَّابع الثَّاني 
جنرروب  تعلريمو  تربيرةات التفكيررر اربرداعي فري مديريرة صرعوبات توظيرف معلمري اللغرة العربيرة اسرتراتيجي

 الخليل 



57 
 

وسررررنوات  ،والمؤهرررل العلمررري ،والمرحلرررة الدراسرررية ،والتخصرررع ،الجرررنس) :المتغيةةةرات المسةةةتقلة :ثانيةةةا
 .  (الخبرة

 
 المعالجة اإلحصائّية  9.3
 

حيررث قررام الباحررث باسررتخراج  ،( SPSS) ارحصررائية للعلرروم االجتماعيررةرزم الرر اسررتخدم الباحررث برنررامج
 Independent sample) واختبرار العينرات المسرتقلة  ،المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة

t-test )، وتحليررررل التّبرررراين األحرررادي((One Way ANOVA ،  ومعامرررل الثبرررات كرونبررراخ ألفرررا       
(Cronbach Alpa).  
 

 مفتاح التَّصحيح  10.3
 

  :نتائج الدراسةاعتمد الباحث الّدرجات اآلتية في تفسير 
 

 .درجة منخفضة             2.33 ≥المتوسط الحسابي 
 .درجة متوسطة  3.66  ≥المتوسط الحسابي   > 2.34

 .درجة كبيرة            3.67   <المتوسط الحسابّي 
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  الرابعفصل ال

 نتائج الدراسة 
 

 مقدمة  1.4
 

مرن أجرل التعرّرف  ؛تناول الفصل الرابرع عرضرا متسلسرال وفرق أسرئلة الدراسرة للنترائج التري توصرلت إليهرا
وصرعوبات توظيفهرا فري مديريرة  ،إلى واقع توظيف معلمي اللغة العربّية الستراتيجيات التفكيرر اربرداعيّ 

الجرررنس والّتخصرررع والمرحلرررة  :تربيرررة وتعلررريم جنررروب الخليرررل ومررردى االخرررتالف برررين متغيراتهرررا المسرررتقلة
 .والمؤهل العلمّي وسنوات الخبرة على الترتيب باستخدام األساليب ارحصائية المناسبة

 
 نتائج الدراسة  2.4
 

  :وفيما يأتي عرض مفّصل لنتائج الدراسة
 

 :الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األّول 1.2.4
 

تعلريم / جنروب التَّفكيرر اربرداعّي فري مديريرة تربيرة و ما واقع ممارسة معلمي اللغة العربية السرتراتيجيات 
 ؟الخليل

 
لإلجابررة عررن السررؤال األّول قررام الباحررث بإيجرراد المتوسررطات الحسررابّية واالنحرافررات المعيارّيررة لكررل فقرررة 

 ( 6)لية كما هو موض  في الملحق والدرجة الك
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لفقرررات االسررتبانة أن درجررة ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات ( 6)حيررث يتبررّين مررن الملحررق 
فقرررد بلرررح المتوسرررط الحسرررابي  ،جنررروب الخليرررل كانرررت كبيررررة وتعلررريم التَّفكيرررر اربرررداعّي فررري مديريرررة تربيرررة

  .(0.74)وانحراف معياري ( 4.00)
 
لة والطالقرة فقرات االستبانة ترتيبا تنازليا موّزعا في أربعة مجاالت حيث تساوى مجراال األصراقد رتبت و 

، بينمررا احتررلَّ مجررال المرونررة ( 0.44)وانحررراف معيرراري (4.08)حيررث بلررح متوسررط حسررابي كررل منهمررا 
وتراوح المتوسرط الحسرابي فري  ،( 0.48)وانحراف معياري بلح ( 4.01المركز الثاني بمتوسط حسابي )

 .وهي درجات كبيرة( 0.55)وبانحراف معياري ( 3.93)مجال إضافة التفصيالت 
 

 النتائج المتعّلقة بمجاالت واقع ممارسة معلمي اللغة العربية الستراتيجيات التَّفكير اإلبداعّي  2.2.4
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ارتاى الباحث تقسيم االستبانة إلى أربعة مجاالت رتب في كل مجال 
المعياريررة ترتيبررا تنازليررا حسررب درجررة ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التَّفكيررر اربررداعّي فرري 

ضرررافة التفصررريالت علرررى  ،مديريرررة تربيرررة وتعلررريم / جنررروب الخليرررل وهررري األصرررالة والطالقرررة والمرونرررة وا 
 .(1.4) الترتيب كما هو موض  في الجدول

ممارسرررررة معلمررررري اللغرررررة العربيرررررة  لدرجرررررةالمتوّسرررررطات الحسرررررابّية واالنحرافرررررات المعياريرررررة  (:1.4)جررررردول
المرونرة و  ،تعلريم جنروب الخليرل فري مجراالت )األصرالةات التفكير اربداعي في مديرية تربيرة و استراتيجي

ضافة التفصيالت ،الّطالقةو        ( وا 
 المجال المتوسط  الحسابي االنحراف المعياري الّدرجة
 مجال األصالة 4.08 0.44 كبيرة 
 مجال الّطالقة 4.08 0.48 كبيرة 
 مجال المرونة 4.01 0.48 كبيرة 
 مجال إضافة التّفصيالت 3.93 0.55 كبيرة
 الدرجة الكلّية  4.00 0.49 كبيرة 

  
ممارسررة معلمرري اللغررة  بدرجررةأّن الدَّرجررة الكلّيررة للمتوسررط الحسررابي المتعلررق ( 1.4)جرردول اليّتضرر  مررن 

وبرانحراف ( 4.00)العربّية الستراتيجيات التفكير اربداعي فري جميرع مجاالتره كانرت كبيررة حيرث بلغرت 
لمجررالي ( 4.08)أكبرهررا  بينمررا بلررح ،لمجررال إضررافة التفصرريالت( 3.93)كمررا بلررّح أقلهررا( 0.49)معيرراري 

 األصالة والّطالقة.
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مةةةن مجةةةاالت واقةةةع ممارسةةةة معلمةةةي اللغةةةة العربّيةةةة  النتةةةائج المتعلقةةةة بفقةةةرات كةةةل مجةةةال 3.2.4
 الستراتيجيات التَّفكير اإلبداعّي في مديرية التربية والتعليم /جنوب الخليل

 
 ( 2.4وقد رتب الباحث فقرات االستبانة تنازليا كما موض  في الجدول ) 

ممارسرة  لدرجة األصالةحرافات المعيارّية لمجال نتائج تحليل المتوسطات الحسابية واالن (:2.4)جدول 
 تعليم جنوب الخليلات التفكير اربداعي في مديرية تربية و معلمي اللغة العربية الستراتيجي

 فقرات االستبانة
المتوسةةط 
 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 0.72 4.31 أكّلف المتعلمين توظيف المفردات في جمل من إنشائهم
 كبيرة 0.71 4.25 توضي  المفاهيم المجردةأستعين بالبيئة المحلية في 

 كبيرة 0.67 4.15 أقّدم للمتعلمين أثناء التدريس أنشطة إثرائّية جديدة
 كبيرة 0.69 4.10 ُأشّجع المتعلمين الكتساب المعرفة بانفسهم

 كبيرة 0.66 4.08 أحّث المتعّلمين على صياغة أفكار جديدة مختلفة عن زمالئهم
 كبيرة 0.74 4.06 مواهب المتعّلمين اربداعّية في الكتابةأهتّم بالكشف عن 

أتعامل مع المتعّلم باعتباره متمّيزا حال كانت إجابته مختلفرة عرن 
 كبيرة  0.80 4.06 زمالئه

 كبيرة 0.72 3.99 ُأشّجع المتعلمين على تنفيذ أنشطة إبداعّية تميز ملفات  إنجازهم
 كبيرة 0.74 3.96 في التفكير من خالل األنشطة أثير خيال المتعّلمين

 كبيرة 0.86 3.95 أتابع كل جديد في أساليب تدريس اللغة العربية
أحّث المتعلمين علرى التّفكيرر بإعرداد وسرائل تعليميرة متنوعرة مرن 

 كبيرة 0.76 3.93 مواد بسيطة
 كبيرة  0.44 4.08 الدرجة الكلّية 

 
ممارسرررة المعلمرررين السرررتراتيجيات  لدرجرررةيالحرررظ أنَّ المتوسرررط الحسرررابي  ( 2.4)جررردول الوبرررالنظر إلرررى 

التّفكير اربداعّي في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل جاء مرتفعا فري جميرع فقررات مجرال األصرالة  
للفقررة التري ترنع " ( 3.93، فري حرين جراء أدنرى متوسرط حسرابي )( 4.08)حيث بلغت الدرجة الكليرة 

بينمرا بلرح أعلرى متوسرط طة "، المتعلمين على التّفكير بإعداد وسائل تعليمية متنوعة من مواد بسريأحّث 
للفقررة الترري ترنع " أكلّررف المتعلمرين توظيررف المفرردات فرري ( 4.31)حسرابي فري فقرررات مجرال األصررالة 

 جمل من إنشائهم "
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ممارسرة  لدرجرةنتائج تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّيرة لمجرال المرونرة  (:3.4)جدول 
 تعليم جنوب الخليلت التفكير اربداعي في مديرية تربية و معلمي اللغة العربية الستراتيجيا

 فقرات االستبانة
المتوسةةط 
 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 0.66 4.41 المختلفةأتقّبل تساؤالت المتعلمين 
 كبيرة 0.64 4.33 أعطي المتعلمين فرصا لتصحي  أخطائهم

 كبيرة 0.69 4.06 أمن  المتعّلمين وقتا كافيا للتّفكير في إجاباتهم عن األسئلة
 كبيرة 0.73 3.92 استخدم أدوات تقويم كثيرة

 كبيرة 0.77 3.85 أوّفر مصادر تعلم متعددة تساعد في التعلم الذاتي
 كبيرة 0.82 3.81 أختار نصوصا أدبّية شائقة مثيرة للتفكير

أشررررّجع المتعّلمررررين علررررى تقيرررريم تنبررررؤاتهم الترررري توصررررلوا إليهررررا فرررري 
 كبيرة 0.81 3.70 موضوعات ارمالء

 كبيرة 0.48 4.01 الدرجة الكلّية 
 

ممارسرررررة المعلمرررررين السرررررتراتيجيات التفكيرررررر  لدرجرررررةأنَّ المتوسرررررط الحسرررررابي  (3.4)جررررردول اليتبرررررّين مرررررن 
حيرث  ؛اربداعي في مديرية التربيرة والتعلريم جنروب الخليرل جراء مرتفعرا فري جميرع فقررات مجرال المرونرة

للفقرررة الترري ( 3.70، وبلررح أدنررى متوسررط حسررابي )( 4.01)بلغررت الدرجررة الكلّيررة لفقرررات مجررال المرونررة 
بينمررا بلررح  ،تنبررؤاتهم الترري توصررلوا إليهررا فرري موضرروعات ارمررالء "أشررّجع المتعّلمررين علررى تقيرريم تررنع " 

للفقررة التري ترنع " أتقّبرل تسراؤالت المتعلمررين ( 4.41)أعلرى متوسرط حسرابي فري فقررات مجرال المرونرة 
 .المختلفة "
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ممارسرة  لدرجرةنتائج تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية لمجرال الطالقرة  (:4.4)جدول 
 تعليم جنوب الخليلات التفكير اربداعي في مديرية تربية و معلمي اللغة العربية الستراتيجي

 فقرات االستبانة
المتوسةةط 
 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 0.66 4.26 احث المتعلمين على توظيف المفردات في سياقات متنوعة
 كبيرة 0.69 4.22 شفويااطلب من المتعّلمين الّتعبير عن آرائهم 
 كبيرة 0.72 4.18 أقّدم عددا من المترادفات  للمفهوم الواحد

 كبيرة 0.66 4.09 أشّجع المتعّلمين على إعطاء أكبر عدد من الكلمات الجديدة
أشررررّجع المتعّلمررررين علررررى تجريررررب العديررررد مررررن البرررردائل فرررري أسررررئلة 

 كبيرة 0.75 3.89 "المناقشة والتحليل "
 كبيرة 0.77 3.80 تعليمّية تحتاج إلى حلول عديدة أخّطط مواقف
 كبيرة  0.48 4.08 الدرجة الكلّية 

 
ات التفكيرررررر ممارسرررررة المعلمرررررين السرررررتراتيجي لدرجرررررةأنَّ المتوسرررررط الحسرررررابي  (4.4)جررررردول اليتبرررررّين مرررررن 

حيررث  ؛تعلرريم جنرروب الخليررل جرراء مرتفعررا فرري جميررع فقرررات مجررال الطالقررةاربررداعي فرري مديريررة تربيررة و 
للفقرررة الترري ( 3.80، وبلررح أدنررى متوسررط حسررابي )( 4.08) رجررة الكلّيررة لفقرررات مجررال الطالقررةبلغررت الد
بينمررا بلررح أعلررى متوسررط حسررابي فرري فقرررات  ،أخطّررط مواقررف تعليمّيررة تحترراج إلررى حلررول عديرردة"تررنع " 

  "سياقات متنوعةللفقرة التي تنع " أحث المتعلمين على توظيف المفردات في ( 4.26)مجال الطالقة 
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نترررائج تحليرررل المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعيارّيرررة لمجرررال إضرررافة التفصررريالت    (:5.4)جررردول 
تعلرريم جنرروب ات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة و ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجي لدرجررة
 الخليل

 فقرات االستبانة
المتوسةةةةةةةةةطات 

 الحسابية 
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 0.72 4.11 إثري الكتاب المقرر  بمعلومات منظمة متسلسلة
 كبيرة 0.76 4.09 أشّجع المتعّلمين على طرق الحوار البناءة من خالل تنويع األسئلة

 كبيرة 0.74 4.02 أطلب من المتعّلمين توضي  إجاباتهم عن األسئلة المختلفة
 كبيرة 0.77 3.97 حب االستطالت من خالل األنشطة أنّمي لدى المتعّلمين

أحررررثن المتعّلمررررين علررررى إضرررررافة تفاصرررريل جديرررردة لذفكررررار الثانويرررررة  
 كبيرة 0.68 3.95 لدروس القراءة

 كبيرة 0.74 3.94 ُأتي  للمتعّلمين الّنظر في الموضوت الواحد من زوايا متعددة
الواردة في دروس  األحداث أطلب من المتعّلمين الّتوسع في وصف

 كبيرة 0.83 3.82 القراءة األسباب والنتائج
أطلررررب مررررن المتعّلمررررين العررررودة للمكتبررررة وكتابررررة مقالررررة إثرائّيررررة حررررول 

 كبيرة 1.00 3.58 النصوع الّشعرّية
 كبيرة 0.55 3.93 الدرجة الكلّية

 
ات التفكيرررررر ممارسرررررة المعلمرررررين السرررررتراتيجي لدرجرررررةأنَّ المتوسرررررط الحسرررررابي ( 5.4)جررررردول اليتبرررررّين مرررررن 

 ؛التفصيالتتعليم جنوب الخليل جاء مرتفعا في جميع فقرات مجال إضافة اربداعي في مديرية تربية و 
أطلرب مرن للفقررة التري ترنع "( 3.58، وبلح أدنى متوسرط حسرابي )( 3.93) بلغت الدرجة الكلّيةحيث 

بينمرررا بلرررح أعلرررى متوسرررط  ،إثرائّيرررة حرررول النصررروع الّشرررعرّية "المتعّلمرررين العرررودة للمكتبرررة وكتابرررة مقالرررة 
بمعلومات التي تنع " إثري الكتاب المقرر  للفقرة( 4.11)حسابي في فقرات مجال إضافة التفصيالت 

 .منظمة متسلسلة "
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   :النَّتائج المتعّلقة بالّسؤال الثَّاني 4.2.4
 
عي ممارسرة معلمري اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التفكيرر اربردا لدرجرةل تختلرف المتوسرطات الحسرابية ه

 والمؤهررل العلمرريّ  ،والتخصررع ، والمرحلررة  ،الجررنس) برراختالفجنرروب الخليررل  وتعلرريم فرري مديريررة تربيررة
 ؟( وسنوات الخبرة

  :صفرّيةالفرضيات الولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني حّوله الباحث إلى 
 

  :األولىالفرضّية الّصفرّية 
  

المتوسرررطات الحسرررابية  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب  لدرجررة

 .الخليل تعزى لمتغير الجنس "
جردول موّض  في للعينات المستقلة كما  )ت( الفرضّية الصفرّية األولى استخدم الباحث تحليل ولفحع

(6.4 )  
ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات  لدرجررةللعينررات المسررتقلة  )ت(نتررائج تحليررل  (:6.4جرردول )

 ليم جنوب الخليل تعزى لمتغير الجنس  تعربية و ت التَّفكير اربداعّي في مديرية
مسةةةةةةةةةةةةتو  
 الداللةةةةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

   ت قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

درجةةةةةةةةةةةةات 
 الحرية

االنحةةةةةراف 
 المعياري

المتوسةةةةةةط 
 الحسابي

 المجال الجنس العدد

 مجال األصالة ذكور 102 4.03 0.41 205 1.5 0.127
 إناث 105 4.12 0.45

 المرونةمجال  ذكور 102 3.99 0.46 205 0.73 0.46
 إناث 105 4.01 0.49

 مجال الطالقة ذكور 102 4.01 0.52 205 1.8 0.068
 إناث 105 4.13 0.44

 مجال إضافة تفصيالت ذكور 102 3.88 0.55 205 1.33 0.183
 إناث 105 3.99 0.55

 الدرجة الكلية ذكور 102 3.98 0.40 205 1.60 0.11
 إناث 105 4.07 0.41
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أكيرررر مرررن مسرررتوى الداللرررة ( 0.11أن مسرررتوى الداللرررة المحسررروبة وقيمتهرررا ) (6.4)يّتضررر  مرررن الجررردول 
الحسابية المتوسطات  بينوعليه يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ( α ≤0.05) ارحصائية

تعلرريم جنرروب ات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة و ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجي لدرجررة
ممارسة معلمري  لدرجةالحسابية المتوسطات  بينعدم وجود فروق ، ويظهر  الخليل تبعا لمتغير الجنس
تعليم جنوب الخليل تبعرا لمتغيرر الجرنس ات التفكير اربداعي في مديرية تربية و اللغة العربية الستراتيجي

( 0.127) األصرررالة مجرررالفررري مجررراالت االسرررتبانة األربعرررة حيرررث بلرررح مسرررتوى الّداللرررة المحسررروبة فررري 
ضافة التفصريالت( 0.068) والطالقة( 0.46) والمرونة ، وهري أكبرر مرن مسرتوى الداللرة ( 0.183) وا 

 .(α≤0.05)ارحصائية 
 

  :الفرضية الصفرّية الثانية
 
المتوسرررطات الحسرررابية  برررين( α ≤0.05ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررة ) "

جنرروب  ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم لدرجررة
 " الخليل تعزى لمتغير التخصع

 
 ( 7.4)للعّينات المستقلة في الجدول  )ت(الفرضّية الصفرّية الثّانية استخدم الباحث تحليل  ولفحع

 ممارسرة معلمري اللغرة العربيرة السرتراتيجيات لدرجرةللعينرات المسرتقلة  )ت(نتائج تحليل  (:7.4)جدول  
 تعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير التخصعالَتفكير اربداعّي في مديرية تربية و 

مسةةةةةةةةةتو  
الداللةةةةةةةةةةةةة 
 المحسوبة 

   ت قيمةةةةةةةةة
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحةةةةةراف 
 المعياري

المتوسةةةةةةط 
 الحسابي

 المجال التخصص

 مجال األصالة أدب لغة عربية 4.10 0.44 205 0.96 0.33
 أساليب لغة عربية 4.05 0.42

 مجال المرونة أدب لغة عربية 4.07 0.46 205 1.87 0.06
 أساليب لغة عربية 3.95 0.49

 مجال الطالقة أدب لغة عربية 4.08 0.48 205 0.28 0.77
 أساليب لغة عربية 4.06 0.48

 مجال إضافة تفصيالت أدب لغة عربية 4.01 0.57 205 2.02 0.54
 أساليب لغة عربية 3.85 0.52

 الدرجة الكلية أدب لغة عربية 4.70 0.41 205 1.5 0.12
 أساليب لغة عربية 3.98 0.41
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أكبررررر مررررن مسررررتوى الداللررررة ( 0.12)أن مسررررتوى الداللررررة المحسرررروبة وقيمتهررررا( 7.4)يتبررررّين مررررن الجرررردول 
أي ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة  ،تررررم قبررررول الفرضررررية الصررررفرية الثانيررررةوعليرررره  α) ≤0.05ارحصررررائية )

ممارسرررة معلمررري اللغرررة  لدرجرررةالمتوسرررطات الحسرررابّية  برررين (α ≤0.05)إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
 .تعليم جنوب الخليل تبعا لمتغير الّتخصعالتّفكير اربداعّي في مديرية تربية و  العربّية الستراتيجيات

 
واقرع ممارسرة معلمري اللغرة العربيرة أن مسرتوى الداللرة المحسروبة لمجراالت ( 7.4)جردول كما يتبّين من 
أكبر من  تبعا لمتغير التخصع ،تعليم جنوب الخليلالتّفكير اربداعّي في مديرية تربية و  الستراتيجيات

بلرررح مسرررتوى الّداللرررة المحسررروبة فررري مجررراالت األصرررالة  حيرررث ( α≤0.05)مسرررتوى الداللرررة ارحصرررائية 
ضررررافة التفصرررريالت، ( 0.77)والطالقررررة  ،( 0.06)والمرونررررة، ( 0.33) وعليرررره تررررم قبررررول ،  (0.54) وا 

  .الفرضية الصفرية
 

  :الفرضية الصفرّية الثالثة
 

المتوسرررطات الحسرررابية  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب  لدرجررة
 .تعزى لمتغير المرحلة الدراسّية  " ،الخليل

 
ممارسة معلمي اللغة العربيرة وقد استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 

 السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل تبعررا لمتغيررر المرحلررة الدراسررّية
 (8.4لمعرفة الفروق الظاهرية بينها كما موض  في الجدول )
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ممارسررررة معلمرررري اللغررررة العربيررررة  لدرجررررة المتوسررررطات الحسررررابّية واالنحرافررررات المعيارّيررررة :(8.4)جرررردول 
 تبعا لمتغير المرحلة الدراسّية  الستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجال المرحلة

 مجال األصالة أساسية دنيا 3.98 0.39 كبيرة 
 أساسية عليا 4.14 0.46 كبيرة 
 ثانوية 4.08 0.43 كبيرة 
 مجال المرونة أساسية دنيا 3.87 0.48 كبيرة 
 أساسية عليا 4.11 0.47 كبيرة 
 ثانوية 4.45 0.45 كبيرة  
 مجال الطالقة أساسية دنيا 3.99 0.49 كبيرة
 أساسية عليا 4.16 0.47 كبيرة
 ثانوية 4.01 0.47 كبيرة
 مجال إضافة تفصيالت أساسية دنيا 3.78 0.48 كبيرة
 أساسية عليا 4.02 56. كبيرة
 ثانوية 3.97 58. كبيرة
 الدرجة الكلية أساسية دنيا 3.91 0.38 كبيرة
 أساسية عليا 4.11 0.42 كبيرة
 ثانوية 4.01 0.40 كبيرة

 
الفرضية الصفرّية  ولفحع ،وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية (8.4يتبين من الجدول)

في ؛ لتحديد داللة الفروق ( One Way ANOVAاستخدم الباحث تحليل التباين األحادي)الثالثة 
ممارسة معلمي اللغة العربية الستراتيجيات التفكير اربداعي  لدرجةالحسابية للدرجة الكلّية المتوسطات 

جدول حلة الدراسّية كما موّض  في تعزى لمتغير المر  التي لخليلجنوب ا وتعليم في مديرية تربية
(9.4  )  
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ممارسرة معلمري اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التفكيرر  لدرجةنتائج تحليل التباين األحادي  (:9.4)جدول 
 اربداعي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير المرحلة الدراسّية 

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتو  
 الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة 

 ف قيمةة 
 المحسوبة 

متوسةةةةةط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجمةةةةةةوع 
 المربعات

 المجال مصدر التباين

0.095 2.37 0.45 
0.19 

 مجال األصالة بين المجموعات  0.90 2
 داخل المجموعات 38.97 204
 المجموت الكلي 39.88 206

0.007 5.09 1.13 
0.22 

 مجال المرونة بين المجموعات 2.27 2
 داخل المجموعات 45.49 204
 المجموت الكلي 47.77 206

0.053 2.98 0.69 
0.23 

 الطالقةمجال  بين المجموعات 1.38 2
 داخل المجموعات 47.27 204
 المجموت الكلي 48.65 206

0.027 3.68 1.11 
0.30 

 مجال إضافة تفصيالت بين المجموعات 2.22 2
 داخل المجموعات 61.58 204
 المجموت الكلي 63.80 206

0.01 4.66 0.77 
0.17 

 المجموت بين المجموعات 1.55 2
 المجموعات داخل 33.99 204
 المجموت الكلي 35.54 206

 
مسررررتوى الداللررررة أقررررل مررررن  (0.01)وقيمتهررررا  مسررررتوى الداللررررة المحسرررروبةأّن  (9.4)يتبررررين مررررن الجرررردول 

حيررث توجرررد فرررروق ذات داللررة إحصرررائية عنرررد الصرررفرية  ؛ لرررذلك نرررفض الفرضرررية( 0.05) ارحصررائية 
ممارسررررررة معلمرررررري اللغررررررة العربيررررررة  لدرجررررررة الحسررررررابية متوسررررررطاتال بررررررين( α ≤ 0.05مسررررررتوى الداللررررررة )

فررري جنررروب الخليرررل تعرررزى للمرحلرررة الّدراسرررّية وتعلررريم السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعّي فررري مديريرررة تربيرررة 
 .الدرجة الكلية لجميع مجاالت االستبانة

 
وللكشرررف لصرررال  أي مرحلرررة دراسرررية تلرررك الفرررروق فررري المتوسرررطات الحسرررابية اسرررتخدم الباحرررث التحليرررل 

 (:10.4)جدول كما هو مبّين في  LSDارحصائي المتقدم 
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المتوسررررطات  بررررينللمقارنررررات الثنائيررررة البعدّيررررة للفرررررروق ( LSDنتررررائج تحليررررل اختبررررار) (:10.4)جرررردول 
تعرررزى للمرحلرررة التررري  ،ممارسرررة معلمررري اللغرررة العربيرررة السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي لدرجرررةالحسرررابية 

 .يدّرسها المعلم
 ثانوية أساسية عليا أساسية دنيا المرحلة التي يدرسها المعلم

 --- -0.003 --- أساسية دنيا
 --- --- 0.003 أساسية عليا

 --- --- --- ثانوية
 
فري مديريرة السررتجابات معلمري اللغرة العربيرة الحسرابية فري المتوسرطات شير المقارنات الثنائيرة للفرروق تُ 

تبعرا لمتغيررر المرحلرة التري يدّرسرها المعلرم، أن  ،واقرع التفكيرر اربرداعيتربيرة وتعلريم جنروب الخليرل نحرو 
 ل  معلمي مرحلة األساسية العليا.الفرق كان بين المرحلة األساسية الدنيا ومرحلة األساسية العليا، لصا

 
  :الفرضّية الصفرّية الرابعة

 
المتوسرررطات الحسرررابية  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررة 

ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب  لدرجررة
 ." المؤهل العلميّ  خليل تعزى لمتغيرال
 

ممارسة معلمي اللغة العربيرة وقد استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 
المؤهرررل العلمررري السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة تربيرررة وتعلررريم جنررروب الخليرررل تبعرررا لمتغيرررر 

 (11.4)لمعرفة الفروق الظاهرية بينها كما موض  في الجدول 
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ممارسرررة معلمرررري اللغرررة العربيررررة  لدرجرررة المتوسرررطات الحسررررابّية واالنحرافرررات المعيارّيررررة :(11.4)جررردول 
 تبعا لمتغير المؤهل العلمّي  الستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجال المؤهل العلمي

 مجال األصالة دبلوم 3.88 0.50 كبيرة
 بكالوريوس 4.10 0.42 كبيرة
 دراسات عليا 4.03 0.50 كبيرة
 مجال المرونة دبلوم 3.82 0.43 كبيرة
 بكالوريوس 4.04 0.48 كبيرة
 دراسات عليا 3.93 0.50 كبيرة
 مجال الطالقة دبلوم 4.07 0.50 كبيرة
 بكالوريوس 4.08 0.48 كبيرة
 دراسات عليا 3.99 0.51 كبيرة
مجال إضافة  دبلوم 3.81 0.41 كبيرة

 بكالوريوس 3.94 0.56 كبيرة تفصيالت
 دراسات عليا 4.01 0.58 كبيرة
 الدرجة الكلّية دبلوم 3.90 0.41 كبيرة
 بكالوريوس 4.10 0.42 كبيرة
 دراسات عليا 4.03 0.50 كبيرة

 
الفرضرية الصررفرّية  ولفحررعالمتوسررطات الحسرابية  برينوجررود فرروق ظاهريررة  (11.4يتبرين مررن الجردول)

فرري ؛ لتحديرد داللرة الفرروق ( One Way ANOVAاسرتخدم الباحرث تحليرل التبراين األحرادي) الرابعرة
ممارسة معلمي اللغة العربية الستراتيجيات التفكيرر اربرداعي  لدرجةالحسابية للدرجة الكلّية المتوسطات 

جررردول كمرررا هرررو موّضررر  فررري  المؤهرررل العلمرررّي تعرررزى لمتغيرررر  لخليرررلجنررروب ا وتعلررريم ريرررة تربيرررةفررري مدي
(12.4  )  
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ممارسة معلمي اللغة العربية الستراتيجيات التفكير  لدرجةنتائج تحليل التباين األحادّي  :(12.4)جدول 
 .اربداعي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلميّ 

 مسةةةتو  الداللةةةة
 المحسوبة

 فقيمةةةةةةةةةةةةةة 
 المحسوبة 

متوسةةةةةةةةةةط 
 المربعات

درجةةةةةةات 
 الحرية

مجمةةةةةةةةةةوع 
 المربعات

 المجال مصدر التباين

0.215 1.54 0.298 
0.193 

 مجال األصالة بين المجموعات 0.59 2
 داخل المجموعات 39.28 204
 المجموت الكلي 39.83 206

0.198 1.63 0.37 
0.23 

 مجال المرونة بين المجموعات 0.75 2
 داخل المجموعات 47.01 204
 المجموت الكلي 47.77 206

0.698 0.36 0.086 
0.238 

 الطالقةمجال  بين المجموعات 0.171 2
 داخل المجموعات 48.48 204
 المجموت الكلي 48.65 206

0.614 0.489 0.152 
0.311 

 مجال إضافة تفصيالت بين المجموعات 0.304 2
 داخل المجموعات 63.50 204
 المجموت الكلي 63.80 206

0.457 0.785 0.136 
0.173 

 المجموت بين المجموعات 0.27 2
 داخل المجموعات 35.27 204
 المجموت الكلي 35.54 206

 
مسررتوى الداللررة مررن  أكبررر (0.457)وقيمتهررا  أّن مسررتوى الداللررة المحسرروبة (12.4)يتبررين مررن الجرردول 

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بعدم وجود الصفرية الفرضية نقبل؛ لذلك (  0.05) ارحصائية
ممارسرررة معلمررري اللغرررة العربيرررة السرررتراتيجيات  لدرجرررة الحسرررابية متوسرررطاتال برررين( α ≤ 0.05الداللرررة )

فري الدرجرة الكليرة لجميرع  للمؤهرل العلمريجنوب الخليل تعرزى وتعليم التفكير اربداعّي في مديرية تربية 
 .مجاالت االستبانة
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 :الفرضّية الصفرّية الخامسة
 

المتوسرررطات الحسرررابية  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررة 
ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب  لدرجررة

 ." ةالخليل تعزى لمتغير سنوات الخبر 
 

ممارسة معلمي اللغة العربيرة وقد استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 
سرررنوات الخبررررة  السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة تربيرررة وتعلررريم جنررروب الخليرررل تبعرررا لمتغيرررر 

 (13.4لمعرفة الفروق الظاهرية بينها كما موض  في الجدول )
 

ممارسرررة معلمرررري اللغرررة العربيررررة  لدرجرررة متوسرررطات الحسررررابّية واالنحرافرررات المعيارّيررررةال(  13.4)جررردول 
 تبعا لمتغير سنوات الخبرة  الستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجال سنوات الخبرة

 مجال األصالة سنوات 5أقل من  4.08 0.44 كبيرة
 سنوات 10إلى  5من  4.10 0.44 كبيرة
 سنوات 10أكثر من  4.07 0.43 كبيرة
 مجال المرونة سنوات 5أقل من  3.89 0.50 كبيرة
 سنوات 10إلى  5من  4.10 0.43 كبيرة
 سنوات 10أكثر من  4.02 0.48 كبيرة
 مجال الطالقة سنوات 5أقل من  4.09 0.55 كبيرة
 سنوات 10إلى  5من  4.10 0.46 كبيرة
 سنوات 10أكثر من  4.05 0.47 كبيرة
 مجال إضافة تفصيالت سنوات 5أقل من  3.88 0.63 كبيرة
 سنوات 10إلى  5من  3.98 0.49 كبيرة
 سنوات 10أكثر من  3.93 0.55 كبيرة
 الدرجة الكلية سنوات 5اقل من  3.99 0.44 كبيرة
 سنوات 10إلى  5من  4.07 0.39 كبيرة
 سنوات 10أكثر من  4.02 0.41 كبيرة
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وقد استخدم الباحث تحليل التباين المتوسطات  بينوجود فروق ظاهرية  (13.4يتبين من الجدول)
ممارسة معلمي اللغة العربية  لدرجةبين المتوسطات الحسابّية  األحادي لقياس داللة الفروق

تعزى لمتغير سنوات الخبرة كما  ،الستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل
 .(14.4)جدول موّض  في 

 
ممارسة معلمي اللغة العربية الستراتيجيات التفكير  لدرجةنتائج تحليل التباين األحادي  :(14.4)جدول 

 اربداعي في مديرية تربية جنوب الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتو  
 الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 المحسوبة

 فقيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 المحسوبة 

متوسةةةةةةةةةةةةةةةط 
 المربعات

درجةةةةةةات 
 الحرية

مجمةةةةةةةةةةوع 
 المربعات

 المجال مصدر التباين
 

0.920 0.084 0.016 
0.195 

 مجال األصالة المجموعاتبين  0.033 2
 داخل المجموعات 39.85 204
 المجموت الكلي 39.88 206

0.117 2.17 0.498 
0.229 

 مجال المرونة بين المجموعات 0.99 2
 داخل المجموعات 46.77 204
 المجموت الكلي 47.77 206

0.811 0.21 0.050 
0.238 

 مجال الطالقة بين المجموعات 0.1 2
 داخل المجموعات 48.55 204
 المجموت الكلي 48.65 206

0.735 0.308 0.096 
0.312 

مجررررررررررال إضررررررررررافة  بين المجموعات 0.19 2
 داخل المجموعات 63.61 204 تفصيالت

 المجموت الكلي 63.8 206
0.628 0.466 0.081 

0.173 
 المجموت بين المجموعات 0.16 2

 المجموعاتداخل  35.38 204
 المجموت الكلي 35.54 206

 
مسرتوى الداللررة مررن  أكبرر (0.628)وقيمتهررا  أّن مسرتوى الداللررة المحسروبة ( 14.4)يتبرين مرن الجرردول 

توجررد فرروق ذات داللررة إحصرائية عنررد ال حيرث  الصررفرية  الفرضرية نقبررل؛ لرذلك (  0.05) ارحصرائية 
ممارسرررررة معلمررررري اللغرررررة العربيرررررة  لدرجرررررة الحسرررررابية  متوسرررررطاتال برررررين( α ≤ 0.05مسرررررتوى الداللرررررة )

 . لسنوات الخبرة جنوب الخليل تعزى وتعليم الستراتيجيات التفكير اربداعّي في مديرية تربية 
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 :األّول المفتوحالسؤال نتائج تحليل   5.2.4
 

ممارسةةةة السةةؤال األّول: مةةا التصةةورات المقترحةةة لةةديك لتطةةوير مهةةارات معلمةةي اللغةةة العربيةةة فةةي 
 استراتيجيات التفكير اإلبداعّي؟

 
عنررد طرررح هررذا الّسررؤال علررى المعلمررين فرري العّينررة، تبررّين أّن النسرربة األكبررر مررن المعلمررين يرّكررزون علررى 
تزويدهم بدورات تعتمد على إعداد معلمين مهرة، يتبادلون فيها خبراتهم، وأن تحمل هذه الدورات الطابع 

نسربة كبيررة مررن المعلمرين الرذين يررون أّن تنرّوت األسراليب واالسررتراتيجيات  العملري وارثرراء العلمري، تليهرا
التعليمية، كذلك استخدام الوسائل والتكنولوجيا، مثل استخدام التعلم النشط واأللعاب التربوية الترفيهية و 

اللغرة العربيرة.  تفعيل الدراما والغناء، واستخدام الوسائل التعليمية والترفيهية؛ لجذب المتعّلمرين نحرو مرادة
تليهررا نسرربة مررن المعلمررين الررذين يرررون فرري ترروفير بيئررة دراسررية مناسرربة لكررل مررن المعلررم والمررتعلم كترروفير 
غرف مصادر،وتفعيل المكتبرة، وشربكة ارنترنرت السرتثمارها للبحرث، كمرا وجردت نسربة ال براس بهرا مرن 

فررري ممارسرررة اسرررتراتيجيات  المعلمرررين يررررون مرررن تخفيرررف نصررراب المعلرررم طريقرررا مهمرررا لتطررروير مهررراراتهم
 التفكير اربداعّي.

 
اريع فرري التعلرريم وتحفيررز كمررا وجررد أّن بعررض المعلمررين يرررون لتعزيررز ثقررة الطالررب بنفسرره وتوظيررف المشرر

 دورا مهما لتطوير مهاراتهم في ممارسة استراتيجيات التفكير اربداعّي. المعلمين
 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 6.2.4
 
 وتعلةيم صعوبات توظيةف معلمةي اللغةة العربيةة إلسةتراتيجيات التَّفكيةر اإلبةداعّي فةي مديريةة تربيةةما 

 جنوب الخليل؟
 

لإلجابة عن سرؤال الدراسرة الثالرث قرام الباحرث بإيجراد المتوسرطات الحسرابّية واالنحرافرات المعيارّيرة لكرل 
 .(7)فقرة والدرجة الكلية كما هو موض  في الملحق 

 
لفقرررات االسررتبانة أن درجررة صررعوبات معلمرري اللغررة العربّيررة السررتراتيجيات ( 7)حيررث يتبررّين مررن الملحررق 

فقررد بلررح المتوسررط الحسررابي  متوسررطةجنرروب الخليررل كانررت  وتعلرريم التَّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة
  .(1.10وانحراف معيارّي )( 2.92)
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  (:15.4)وقد رتبت فقرات االستبانة ترتيبا تنازليا موّزعا في أربعة مجاالت كما مبّين في الجدول 
المتوسررررطات الحسررررابّية واالنحرافررررات المعيارّيررررة لمجرررراالت اسررررتبانة صررررعوبات توظيررررف  :(15.4)جرررردول 

 ب الخليل  معلمي اللغة العربّية الستراتيجيات  التفكير اربداعّي في مديرية تربية وتعليم جنو 
 الدرجة  االنحراف المعيارّي  المتوسط الحسابيّ  المجال

 متوسطة 1.20 3.30 البيئة التعليمّية 
 متوسطة 1.00 3.00 التقويم 

 متوسطة 1.00 2.80 المحتوى الدراسيّ 
 متوسطة 1.00 2.60 المعّلم

 متوسطة  1.05 2.90 المجموت
 

العربّيررة يجرردون صررعوبة فرري توظيررف اسررتراتيجيات التفكيررر أن معلمرري اللغررة ( 15.4)يتبررّين مررن الجرردول 
اربرررداعي بدرجرررة متوسرررطة ألسرررباب متعلقرررة بالبيئرررة التعليميرررة والتقرررويم والمحتررروى الدراسررري والمعلّرررم علرررى 

 .الترتيب
 

نتةةائج تحليةةل المتوسةةطات الحسةةابّية واالنحرافةةات المعياريةةة لفقةةرات كةةل مجةةال مةةن مجةةاالت  7.2.4
 .صعوبات توظيف معلمي اللغة العربّية الستراتيجيات التفكير اإلبداعيّ 

 
توظيررف معلمرري صررعوبات نتررائج تحليررل المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعيارّيررة ل :(16.4)جرردول 

 اللغة العربّية رستراتيجيات التفكير اربداعّي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل 

 فقرات االستبانة
المتوسةط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 صعوبات متعلقة بالمعلم
 متوسطة 1.20 3.39 كثرة األعباء الوظيفية الملقاة على عاتقي

 متوسطة 98. 2.79 التفكير محدوداطالعي على طرائق تدريس 
 متوسطة 1.08 2.78 اعتمادي على الطرائق التقليدية في شرح النحو

 متوسطة 1.04 2.740 قلة مشاركتي في دورات متخصصة في تنمية التفكير اربداعي
 متوسطة 94. 2.72 قلة معرفتي باستراتيجيات التفكير اربداعي
 متوسطة 98. 2.50 القراءةصعوبة تطبيق حل المشكالت في تدريس 

 قليلة  1.10 2.40 الخوف من الفشل في تدريس مهارات اللغة العربية بطرائق إبداعية
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 قليلة  98. 2.39 ضعف ارلمام بإستراتيجية العصف الذهني
 قليلة  98. 2.35 تدني قناعتي باهمية التفكير اربداعي

 قليلة  1.05 2.29 التدريسضعف تحقيق االنضباط الذاتي للمتعلمين خالل 
 صعوبات متعلقة بالمحتو  الدراسي

 متوسطة 1.13 3.10 االهتمام بكمية المعارف المكتسبة
 متوسطة 1.19 3.02 الوقت الالزم لتنفيذ المحتوى الدراسي طويل

التركيررز علررى األهررداف المعرفيررة الرردنيا أكثررر مررن األهررداف الوجدانيررة 
 والمهارّية

2.93 1.044 
 متوسطة

 متوسطة 1.11 2.91 خلو المحتوى الدراسي من األنشطة المثيرة لإلبدات
 متوسطة 1.02 2.87 قلة التركيز على األهداف المعرفية العليا

 متوسطة 1.12 2.85 إهمال حاجات المتعلمين ورغباتهم وميولهم
 متوسطة 1.07 2.82 االعتماد على األسئلة مقيدة ارجابة

 متوسطة 1.09 2.78 أساليب التقويم التقليديةاعتماد على 
 متوسطة 1.08 2.72 إغفال طريقة االكتشاف في عرض المحتوى

 متوسطة 1.16 2.70 إغفال الفروق الفردية بين المتعلمين
 متوسطة 1.15 2.6 الحياة بدرجةقلة ربط النصوع األدبية 

 صعوبات متعلقة بالبيئة التعليمية
 كبيرة 1.26 3.54 الدراسية بالمتعلمينازدحام الفصول 

 متوسطة 1.33 3.44 خلو المدرسة من غرفة خاصة بالمصادر
 متوسطة 1.13 3.34 ارمكانات المادّية لتنمية اربدات كالمسرح المدرسي بسيطة

 متوسطة 1.06 3.22 الوسائل التعليمية المثيرة لإلبدات مثل الوسائط المتعددة محدودة
 المتعلمين باللهجة العامية داخل الفصلتحدث 

3.2 1.20 
 متوسطة

 
 متوسطة 1.23 3.15 قلة الكتب القيمة في المكتبة المدرسية

قلة توفير األثاث المدرسي الالزم لتنفيرذ األنشرطة اربداعّيرة كالمقاعرد 
 والكراسي

3.14 1.24 
 متوسطة

خلرررررو المدرسرررررة مرررررن مرافرررررق مخصصرررررة لصرررررقل  مواهرررررب المتعلمرررررين 
 كالمكتبة

3.13 1.26 
 متوسطة
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 صعوبات متعلقة بالتقويم
 متوسطة 1.157 3.22 غياب الّية محددة لتقييم ملف االنجاز

 متوسطة 1.03 3.21 االعتماد على االختبار الّتحصيلي كوسيلة التقويم الرئيسة
 متوسطة 1.08 3.14 صعوبة تقويم المهارات اربداعية واألدائية

 متوسطة 1.02 3.06 التقويم األخرىقلة تنوت أدوات 
 متوسطة 1.05 3.06 الوقت الالزم لبناء أدوات التقويم الحقيقي طويل
 متوسطة 1.07 3.04 توظيف أدوات التقويم التكويني /البنائي قليل

 متوسطة 99. 2.99 االهتمام بالكم المعرفي أكثر من الجوانب المهارّية
 متوسطة 1.04 2.97 التّامنل الذاتيقلة اعتماد المتعلمين على 

 متوسطة 1.02 2.94 توظيف أدوات التقويم الحقيقي محدود
 متوسطة 1.06 2.86 تدني توظيف أدوات التقويم الختامي
 متوسطة 1.08 2.85 قلة طرح أسئلة تطبيقية مثيرة للتفكير

 متوسطة 1.1 2.92 الدرجة الكلّية 
 

أّن المتوسررررررط الحسررررررابي لصررررررعوبات توظيررررررف معلمرررررري اللغررررررة العربيررررررة  (16.4)يّتضرررررر  مررررررن الجرررررردول 
الستراتيجيات التفكير اربداعّي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل كانت قليلة في أربع فقرات ضمن 
الصررعوبات المتعلقررة بررالمعّلم، وهرري )ضررعف تحقيررق االنضررباط الررذاتي للمتعلمررين خررالل الترردريس، ترردني 

فكير اربرداعي، ضرعف ارلمرام باسرتراتيجية العصرف الرذهني، الخروف مرن الفشرل فري قناعتي باهمّية الت
، حيث يرى المعلمون أّنهم يضربطون الصرف بشركل جيرد ( تدريس مهارات اللغة العربية بطرائق إبداعّية

 ويلمون باستراتيجية العصف الذهني ومقتنعون بالتّفكير اربداعّي. 
 

عوبات توظيررررف معلمرررري اللغررررة العربيررررة السررررتراتيجيات التفكيررررر صرررر لدرجررررةالمتوسررررط الحسررررابي كمررررا أّن 
 في معظم الفقرات. اكان متوسطاربداعّي 

كبيرر وهري أّن المعلمرين يررون ازدحرام الفصرول الدراسرية يعتبرر  حسابي كما ووجدت فقرة واحدة بمتوسط
تعتبرر هرذه الصرعوبة عّي، حيرث أكبر الصعوبات التي ترواجههم فري توظيرف اسرتراتيجيات التّفكيرر اربردا

ويجب على المسؤولين اّتخاذ ارجراءات الالزمرة  ،هذه الصعوبات المتعلقة بالبيئة التعليمية إلحاحا أكثر
 .لحّلها
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 النَّتائج المتعّلقة بالسؤال الرّابع  8.2.4
 

  :صفرّيةالفرضيات الحّوله الباحث إلى  عليهولإلجابة 
 

 :نتيجة الفرضية الصفرّية السادسة
 
الحسرررابية المتوسرررطات  برررين( α ≤ 0.05) ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة" 
 وتعلريم سرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي فري مديريرة تربيرةبات توظيف معلمي اللغرة العربيرة الصعو درجة ل

 .جنوب الخليل تعزى لمتغير الجنس "
 

الحسررابية لصررعوبات توظيررف معلمرري اللغررة العربيررة المتوسررطات  بررينقررام الباحررث بقيرراس داللررة الفررروق 
جنروب الخليرل تعرزى لمتغيرر الجرنس مرن خرالل  وتعلريم الستراتيجيات التَّفكير اربداعّي في مديرية تربيرة

 (  17.4)للعينات المستقّلة كما هو موّض  في الجدول  ت()معالجته إحصائيا باستخدام تحليل 
 

للعينرررررات المسرررررتقلة لصرررررعوبات توظيرررررف معلمررررري اللغرررررة العربيرررررة  )ت(تحليرررررل نترررررائج  :(17.4)جررررردول 
 رستراتيجيات التفكير اربداعّي في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير الجنس 

مسةةةةةةةةةتو  
 الداللةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة 

 تقيمةةةةةةةة 
 المحسوبة 

درجةةةةةات 
 الحرية

االنحةةةةراف 
 المعياري

المتوسةةةةةةط 
 الحسابي

 المجال الجنس
 

 صعوبات متعلقة بالمعلم ذكر 2.67 0.75 205 0.70 0.48
 أنثى 2.60 0.77

 صعوبات متعلقة بالمحتوى الدراسي ذكر 2.98 0.79 205 2.30 0.02
 أنثى 2.71 0.86

 صعوبات متعلقة بالبيئة التعليمية ذكر 3.39 0.83 205 1.98 0.04
 أنثى 3.15 0.87

 متعلقة بالتقويمصعوبات  ذكر 3.14 0.73 205 2.05 0.04
 أنثى 2.92 0.81

 المجموت ذكر 3.05 0.66 205 2.09 0.03
 أنثى 2.85 0.70
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أّن قيمرررة مسرررتوى الّداللرررة للدرجرررة الكليرررة لصرررعوبات توظيرررف معلمررري اللغرررة  ( 17.4)جررردول البرررين مرررن ت
تعرزى لمتغيرر الجرنس  ،العربّية رستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرية التربية والتعلريم جنروب الخليرل

و لرررذلك نررررفض  ،( α ≤0.05وهرررذه القيمرررة أقرررل مرررن القيمرررة المحرررددة فررري الفرضرررية ) (0.03تسررراوي )
المتوسرررطات  برررين (α ≤0.05)توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة  الفرضرررية حيرررث

فررري مديريرررة تربيرررة  داعيّ الحسرررابية لصرررعوبات توظيرررف معلمررري اللغرررة العربيرررة السرررتراتيجيات التّفكيرررر اربررر
وتعلرريم جنرروب الخليررل تعررزى لمتغيررر الجررنس لصررال  الررذكور، حيررث بلررح المتوسررط الحسررابي لوجهررة نظررر 

، وهررذا االخررتالف دال إحصررائيا عنررد مسررتوى (  2.85أمررا ارنرراث فكانررت )( 3.05)المعلمررين الررذكور 
 ( α ≤0.05الداللة )

 
الستراتيجيات التفكير االبداعي تملك مسرتويات كما أن مجاالت صعوبات توظيف معلمي اللغة العربية 

 في ثالث صعوبات وهي المتعلقة بالمحتوى الدراسي والبيئرة التعليميرة والتقرويم ،( 0.05داللة أقل من )
ممررا يرردلن علررى وجررود فررروق ذات  ؛علررى الترتيررب( 0.04،0.04 ،0.02حيررث كانررت مسررتويات الداللررة )

ثة تعرزى للجرنس، بينمرا كران مسرتوى الداللرة للصرعوبات المتعلقرة داللة إحصائية في هذه المجاالت الثال
أي أنره ال توجرد فرروق فري متوسرطات وجهرة نظرر المعلمرين  ؛وهي غير دالرة إحصرائيا( 0.48بالمعلم )

 نحو الصعوبات المتعلقة بالمعّلم تعزى للجنس.
 

 :الفرضية الصفرّية السابعة
 

الحسرررابية المتوسرررطات  برررين( α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
 صعوبات توظيف معلمي اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي فري مديريرة تربيرة وتعلريمدرجة ل

 ." جنوب الخليل تعزى لمتغير التخصع
 

لمعرفرررة داللرررة  ؛)ت( للعينرررات المسرررتقلة  تحليرررلالفرضرررية الصرررفرّية السرررابعة اسرررتخدم الباحرررث ولفحرررع 
صرعوبات توظيرف معلمري اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التفكيرر درجرة لبين المتوسطات الحسابّية  الفروق

كمررا موّضررر  فرري الجررردول جنررروب الخليررل تعررزى لمتغيرررر الّتخصررع  وتعلرريم اربررداعي فرري مديريرررة تربيررة
(18.4  ) 
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صرررعوبات توظيررف معلمررري اللغررة العربّيرررة درجررة للعّينررات المسرررتقلة ل )ت(تحليررل نترررائج ( 18. 4)دول جرر
 الستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرّية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير التخصع 

مسةةةةةةةةةةتو  
 الداللةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

 ت قيمةةةةةةةةة
 المحسوبة

درجةةةةةةات 
 الحرية

االنحةةةةةراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجال التخصص

صرررررررعوبات متعلقرررررررة  أدب لغة عربية 2.60 0.84 205 0.72 0.47
 أساليب لغة عربية 2.68 0.65 بالمعلم

صرررررررعوبات متعلقرررررررة  أدب لغة عربية 2.83 0.89 205 0.19 0.84
 أساليب لغة عربية 2.86 0.76 بالمحتوى الدراسي

صرررررررعوبات متعلقرررررررة  أدب لغة عربية 3.15 0.88 205 2.16 0.03
 أساليب لغة عربية 3.41 0.81 التعليميةبالبيئة 

صرررررررعوبات متعلقرررررررة  أدب لغة عربية 2.96 0.81 205 1.47 0.14
 أساليب لغة عربية 3.12 0.74 بالتقويم

 المجموت أدب لغة عربية 2.88 0.75 205 1.35 0.17
 أساليب لغة عربية 3.01 0.60

 
للدرجة الكليرة لصرعوبات توظيرف معلمري اللغرة  المحسوبة أّن مستوى الداللة (18.4)يتبين من الجدول 

 التخصرعتعزى لمتغير  ،تعليم جنوب الخليلتفكير اربداعي في مديرية تربية و العربية الستراتيجيات ال
لذلك نقبرل الفرضرية  ( ؛α ≤0.05وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية ) ( 0.17تساوي )

الحسرررابّية المتوسرررطات  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
جنروب  وتعلريم لصعوبات توظيف معلمي اللغة العربية الستراتيجيات التفكير اربداعي فري مديريرة تربيرة

 الخليل تعزى للتخصع.
 

العربية الستراتيجيات التفكير اربداعي تملك مسرتويات  كما أّن مجاالت صعوبات توظيف معلمي اللغة
حيرث  ،عردا الصرعوبات المتعلقرة بالبيئرة التعليميرة ،لجميرع مجراالت الصرعوبات (0.05داللة أكبرر مرن )

أي أّنرره توجررد فررروق فرري متوسررطات الصررعوبات  ؛وهرري دالررة إحصررائيا ،( 0.03امتلكررت مسررتوى داللررة )
المتعلقة بالبيئة التعليمية لدى المبحوثين تعرزى للتخصرع، أمرا بالنسربة لبراقي الصرعوبات فرال توجرد أّيرة 

 فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصع.
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  :الفرضّية الصفرّية الثامنة
 

الحسرررابية المتوسرررطات  برررين (α ≤ 0.05" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررة )
لصعوبات توظيف معلمي اللغة العربية الستراتيجيات التفكير اربداعي فري مديريرة تربيرة وتعلريم جنروب 

 .الخليل تعزى لمتغير المرحلة الدراسّية "
 

لصررعوبات توظيررف لدرجررة  واالنحرافررات المعياريررة لمجرراالتة وقررد اسررتخرج الباحررث المتوسررطات الحسررابي
معلمررري اللغرررة العربيرررة السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة تربيرررة وتعلررريم جنررروب الخليرررل تعرررزى 

 (19.4معرفة الفروق الظاهرية بينها كما موض  في الجدول )للمتغير المرحلة الدراسّية 
صررعوبات توظيررف معلمرري اللغررة درجررة ل واالنحرافررات المعيارّيررةالمتوسررطات الحسررابية  :( 19.4)جرردول 

تبعررا لمتغيررر المرحلررة  العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل
 الدراسّية 

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الصعوبة المرحلة

 متعلقة بالمعلمصعوبات  أساسّية دنيا 2.78 0.69 متوسطة 
 أساسّية عليا 2.58 0.76 متوسطة 
 ثانوية 2.56 0.83 متوسطة 
 صعوبات متعلقة بالمحتوى الدراسي أساسّية دنيا 2.93 0.80 متوسطة 
 أساسّية عليا 2.84 0.83 متوسطة 
 ثانوية 2.75 0.88 متوسطة 
 التعليميةصعوبات متعلقة بالبيئة  أساسّية دنيا 3.48 0.84 متوسطة 
 أساسّية عليا 3.24 0.88 متوسطة 
 ثانوية 3.06 0.80 متوسطة 
 صعوبات متعلقة بالتقويم أساسّية دنيا 3.11 0.72 متوسطة 
 أساسّية عليا 3.04 0.84 متوسطة 
 ثانوية 2.92 0.74 متوسطة 
 الدرجة الكلية أساسّية دنيا 3.08 0.62 متوسطة 
 أساسّية عليا 2.92 0.70 متوسطة 
 ثانوية 2.82 0.71 متوسطة 
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وقرد اسرتخدم الباحرث تحليرل  ،المتوسطات الحسابية  بينوجود فروق ظاهرية  (19.4يتبين من الجدول)
صرعوبات توظيرف معلمري اللغرة درجرة لبرين المتوسرطات الحسرابّية  التباين األحادي لقياس داللة الفرروق

العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل تعررزى لمتغيررر المرحلررة 
 .(20.4)الدراسّية كما هو موّض  في الجدول 

 
صرررررعوبات توظيرررررف معلمررررري اللغرررررة العربيرررررة درجرررررة نترررررائج تحليرررررل التبررررراين األحرررررادي ل :(20.4)دول جررررر

 الستراتيجيات التفكير اربداعّي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تبعا لمتغير المرحلة الّدراسّية  
مسةةةةةةةةتو  
 الداللةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

 فقيمةةةةةةة 
 المحسوبة 

متوسةةةةةط 
 المربعات

درجةةات 
 الحرية

مجمةةةةةةةةةةةةةةةوع 
 المربعات

 المجال مصدر التباين

0.185 1.703 0.982 
0.577 

 صعوبات متعلقة بالمعلم بين المجموعات 1.96 2
 داخل المجموعات 117.6 204
 المجموت الكلي 119.5 206

0.496 0.704 0.495 
0.703 

صررعوبات متعلقررة بررالمحتوى  بين المجموعات 0.99 2
 داخل المجموعات 143.4 204 الدراسي

 المجموت الكلي 144.4 206
0.036 3.378 2.45 

0.72 
صررررررعوبات متعلقررررررة بالبيئررررررة  بين المجموعات 4.91 2

 داخل المجموعات 148.3 204 التعليمية
 المجموت الكلي 153.3 206

0.433 0.842 0.517 
0.614 

 صعوبات متعلقة بالتقويم بين المجموعات 1.03 2
 داخل المجموعات 125.3 204
 المجموت الكلي 126.3 206

0.139 1.996 0.941 
0.471 

 المجموت بين المجموعات 1.88 2
 داخل المجموعات 96.1 204
 المجموت الكلي 98 206

مسررتوى الداللررة مررن  أكبررر (0.139)وقيمتهررا  أّن مسررتوى الداللررة المحسرروبة (20.4)يتبررين مررن الجرردول 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بعدم وجود الصفرية الفرضية نقبل؛ لذلك (  0.05) ارحصائية
صرررررعوبات توظيررررف معلمررررري اللغرررررة العربيرررررة درجرررررة لالحسررررابية  متوسرررررطاتالبرررررين ( α ≤ 0.05الداللررررة )
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السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل تبعررا لمتغيررر المرحلررة الّدراسررّية  
 .لجميع مجاالت االستبانة

 
  :التّاسعةالفرضّية الصفرّية 

 
الحسرررابية المتوسرررطات  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررة 

 وتعلريم  صعوبات توظيف معلمي اللغة العربية  الستراتيجيات التفكير اربرداعي فري مديريرة تربيرةدرجة ل
 ." خليل تعزى لمتغير المؤهل العلميّ جنوب ال

 
لصرعوبات توظيرف وقد اسرتخرج الباحرث المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة لمجراالت  لدرجرة 

معلمررري اللغرررة العربيرررة السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة تربيرررة وتعلررريم جنررروب الخليرررل تعرررزى 
 (21.4لمعرفة الفروق الظاهرية بينها كما موض  في الجدول ) المؤهل العلميلمتغير 

صررعوبات توظيررف معلمرري درجررة ل نتررائج المتوسررطات الحسررابّية واالنحرافررات المعيارّيررة :(21.4)ول جررد
تبعرررا لمتغيرررر المؤهرررل  اللغرررة العربيرررة  السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة تربيرررة جنررروب الخليرررل

 العلميّ 
 الصعوبة المؤهل العلمي المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الدرجة

 متعلقة بالمعلم  دبلوم 2.89 0.86 متوسطة 
 بكالوريوس 2.62 0.74 متوسطة 
 دراسات عليا 2.60 0.87 متوسطة 
 بالمحتوى الدراسي متعلقة  دبلوم 3.39 0.39 متوسطة 
 بكالوريوس 2.82 0.79 متوسطة 
 دراسات عليا 2.75 1.09 متوسطة 
 متعلقة بالبيئة التعليمية  دبلوم 3.82 0.75 كبيرة 

 بكالوريوس 3.27 0.82 متوسطة 
 دراسات عليا 2.92 1.06 متوسطة 
 متعلقة بالتقويم  دبلوم 3.58 0.57 كبيرة 

 بكالوريوس 3.01 0.76 متوسطة 
 دراسات عليا 2.83 0.95 متوسطة 
 الدرجة الكلية دبلوم 3.42 0.60 متوسطة 
 بكالوريوس 2.93 0.64 متوسطة 
 دراسات عليا 2.78 0.93 متوسطة 
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اسرتخدم الباحرث تحليرل قرد و ، المتوسرطات الحسرابية برينوجود فروق ظاهريرة  (21.4يتبين من الجدول)
صرعوبات توظيرف معلمري اللغرة درجرة لبرين المتوسرطات الحسرابّية  التباين األحادي لقياس داللة الفرروق

تبعررا لمتغيررر المؤهررل  جنرروب الخليررل وتعلرريم العربيررة  السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة
 .(22.4)كما موّض  في الجدول  العلميّ 

 
صرررررعوبات توظيررررررف معلمررررري اللغرررررة العربيررررررة درجرررررة لنترررررائج تحليرررررل التبرررررراين األحرررررادي ( 22.4)جررررردول 

  الستراتيجيات التَّفكير اربداعّي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل المتعّلقة بالمؤهل العلمّي 
مسةةةةةةةةةةةةةتو  
 الداللةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

 فقيمةةةةةةةةةةةةةة 
 المحسوبة 

متوسةةةةةةةةةةةةةةةط 
 المربعات

درجةةةةةات 
 الحرية

مجمةةةةةةةةةةةوع 
 المربعات

 المجال مصدر التباين

صرررررررررررررررعوبات  بين المجموعات 0.88 2 0.44 0.763 0.468
متعلقرررررررررررررررررررررررررررررة 

 بالمعلم
 داخل المجموعات 118.69 204

 المجموت الكلي 119.57 206 0.582
صرررررررررررررررعوبات  المجموعاتبين  4.14 2 2.07 3.01 0.051

متعلقرررررررررررررررررررررررررررررة 
بررررررررررررررررالمحتوى 

 الدراسي

 داخل المجموعات 140.28 204
 المجموت الكلي 144.42 206 0.68

صرررررررررررررررعوبات  بين المجموعات 6.48 2 3.24 4.50 0.012
متعلقرررررررررررررررررررررررررررررة 
بالبيئررررررررررررررررررررررررررررررة 

 التعليمية

 داخل المجموعات 146.82 204
 المجموت الكلي 153.30 206 0.72

صرررررررررررررررعوبات  بين المجموعات 4.84 2 2.42 4.06 0.019
متعلقرررررررررررررررررررررررررررررة 

 بالتقويم
 داخل المجموعات 121.50 204

 المجموت الكلي 126.35 206 0.59
 المجموت بين المجموعات 3.56 2 1.78 3.84 0.023

 داخل المجموعات 94.47 204
 المجموت الكلي 98.03 206 0.48
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مسررتوى الداللررة مررن  أقررل (0.023)وقيمتهررا  أّن مسررتوى الداللررة المحسرروبة ( 22.4)يتبررين مررن الجرردول 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بوجود الصفرية  الفرضية نرفض؛ لذلك (  0.05) ارحصائية 
صرررررعوبات توظيررررف معلمررررري اللغرررررة العربيرررررة درجرررررة لالحسررررابية  متوسرررررطاتال برررررين( α ≤ 0.05الداللررررة )

فرري السررتراتيجيات التَّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل المتعّلقررة بالمؤهررل العلمررّي 
 .الدرجة الكلية لجميع مجاالت االستبانة

 
لكشرف عرن حملرة الدرجرة العلميرة الرذين يواجهرون صرعوبات حقيقيرة فري توظيرف اسرتراتيجيات التفكيرر ول

 .اربداعي أكثر من غيرهم استخدم الباحث التحليل ارحصائي المتقّدم البعديّ 
 

برين المتوسرطات  للمقارنرات الثانئيرة البعدّيرة للفررروق (LSDتحليل اختبرار)نتائج تحليل  :(23.4)جدول 
نحرررو صرررعوبات توظيرررف معلمررري اللغرررة العربيرررة السرررتراتيجيات التفكيرررر السرررتجابات المبحررروثين الحسرررابّية 

 اربداعي في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل تعزى للمؤهل العلمي.
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم المؤهل العلمي

 0.008 -0.013 --- دبلوم
 --- --- -0.013 بكالوريوس

 --- --- 0.008 دراسات عليا
 

معلمري اللغرة العربّيرة فري مديريرة الحسرابية السررتجابات فري المتوسرطات ُتشير المقارنات الثنائيرة للفرروق 
تبعرا لمتغيررر المؤهرل  صرعوبات توظيرف اسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعيجنوب الخليرل نحرو  وتعليم تربية

 وريوس، لصرال  حملرة الردبلوم، كمرا وجردت فرروقالعلمي، أن الفرق كان بين حملة شهادة الدبلوم والبكال
 ات العليا، لصال  الدبلوم أيضا.ذات داللة إحصائية بين حملة الدبلوم والدراس

 
 :الفرضّية الصفرّية العاشرة

  
المتوسرررطات الحسرررابية  برررين( α ≤0.05" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررة )

لصعوبات توظيف معلمي اللغة العربية  الستراتيجيات التّفكير اربداعّي في مديرية تربية وتعليم جنوب 
 " لمتغير سنوات الخبرةلخليل تعزى ا
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لصررعوبات توظيررف لدرجررة  ة واالنحرافررات المعياريررة لمجرراالتوقررد اسررتخرج الباحررث المتوسررطات الحسررابي
معلمررري اللغرررة العربيرررة السرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة تربيرررة وتعلررريم جنررروب الخليرررل تعرررزى 

 (24.4موض  في الجدول )لمعرفة الفروق الظاهرية بينها كما  سنوات الخبرةلمتغير 
 
عوبات توظيررف معلمرري اللغررة لصرر نتررائج المتوسررطات الحسررابّية واالنحرافررات المعيارّيررة :(24.4)دول جرر

تبعررا لمتغّيررر سررنوات  ،السررتراتيجيات التّفكيررر اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل العربيررة
 الخبرة 

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الصعوبة سنوات الخبرة

صعوبات  سنوات 5أقل من  2.60 0.67 متوسطة 
 سنوات 10إلى  5من  2.70 0.72 متوسطة  متعلقة بالمعلم

 سنوات 10أكثر من  2.62 0.81 متوسطة 
صعوبات  سنوات 5أقل من  2.71 0.71 متوسطة 

متعلقة 
بالمحتوى 
 الدراسي

 سنوات 10إلى  5من  2.77 0.69 متوسطة 
 سنوات 10أكثر من  2.93 0.92 متوسطة 

صعوبات  سنوات 5أقل من  3.35 0.88 متوسطة 
متعلقة بالبيئة 

 التعليمية
 سنوات 10إلى  5من  3.40 0.84 متوسطة 
 سنوات 10أكثر من  3.18 0.85 متوسطة 
صعوبات  سنوات 5أقل من  3.05 0.78 متوسطة

 سنوات 10إلى  5من  3.11 0.67 متوسطة  متعلقة بالتقويم
 سنوات 10أكثر من  2.99 0.83 متوسطة 
 الدرجة الكلية سنوات 5أقل من  2.93 0.63 متوسطة 
 سنوات 10إلى  5من  3.00 0.59 متوسطة 
 سنوات 10أكثر من  2.93 0.75 متوسطة 

الباحرث تحليرل وقرد اسرتخدم  ،المتوسطات الحسابية  بينوجود فروق ظاهرية  (24.4يتبين من الجدول)
لصعوبات توظيف معلمي اللغرة العربيرة  بين المتوسطات الحسابّية  التباين األحادي لقياس داللة الفروق

كمرا  سرنوات الخبررةتبعرا لمتغيرر  جنروب الخليرل وتعلريم الستراتيجيات التفكيرر اربرداعي فري مديريرة تربيرة
 .(25.4)هو موّض  في الجدول 



87 
 

لصررعوبات توظيررف معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات نتررائج تحليررل التبرراين األحررادي  :(25.4)جرردول 
 جنوب الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة  وتعليم التَّفكير اربداعّي في مديرية تربية

مسةةةةةةةةةةةةةتو  
 الداللةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

 فقيمةةةةةةةة 
 المحسوبة

متوسةةةةةةط 
 المربعات

درجةةات 
 الحرية

مجمةةةةةةوع 
 المربعات

 المجال مصدر التباين

0.756 0.28 0.163 
0.585 

صرررررعوبات متعلقرررررة  بين المجموعات 0.32 2
119.2 204 بالمعلم

5 
 داخل المجموعات

206 119.5
7 

 المجموت الكلي

0.250 1.39 0.976 
0.698 

صرررررعوبات متعلقرررررة  بين المجموعات 1.95 2
142.4 204 بالمحتوى الدراسي

7 
 داخل المجموعات

206 144.4
2 

 المجموت الكلي

0.225 1.502 1.113 
0.741 

صرررررعوبات متعلقرررررة  بين المجموعات 2.22 2
151.0 204 بالبيئة التعليمية

8 
 داخل المجموعات

206 153.3
0 

 المجموت الكلي

0.613 0.490 0.302 
0.616 

صرررررعوبات متعلقرررررة  بين المجموعات 0.60 2
125.7 204 بالتقويم

4 
 داخل المجموعات

206 126.3
5 

 المجموت الكلي

0.817 0.203 0.097 
0.48 

 المجموت بين المجموعات 0.194 2
 داخل المجموعات 97.83 204
 المجموت الكلي 98.03 206
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مسررتوى الداللررة مررن  أكبررر (0.817)وقيمتهررا  أّن مسررتوى الداللررة المحسرروبة (25.4)يتبررين مررن الجرردول 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بعدم وجود الصفرية الفرضية نقبل؛ لذلك (  0.05) ارحصائية
صرررررعوبات توظيررررف معلمررررري اللغرررررة العربيرررررة درجرررررة لالحسررررابية  متوسرررررطاتال برررررين( α ≤ 0.05الداللررررة )

فري  تعزى لمتغيرر سرنوات الخبررة الستراتيجيات التَّفكير اربداعّي في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل 
 .الكلية لجميع مجاالت االستبانةالدرجة 

 
 الثّاني: المفتوحنتائج تحليل السؤال  9.2. 4
 

مةةا المقترحةةات التةةي تراهةةا مناسةةبة  لتجةةاوز صةةعوبات توظيةةف اسةةتراتيجيات التفكيةةر اإلبةةداعي لةةد  
   ؟معلمي اللغة العربية

 
التفكيررر اربررداعّي تهيئررة مررن المقترحررات الترري يراهررا المعلمررون لتجرراوز صررعوبات توظيررف اسررتراتيجيات 
كخفرض عردد الحصرع  ،الظروف للمعلم والطالب ليبدعا معرا، مرن خرالل تخفيرف الضرغط علرى المعلرم

ورفرع مسرتوى دخرل المعلرم، أّمرا بالنسربة  ،و التقليل من األعمال الكتابية التي ترهرق كاهلره ،التي يدّرسها
واسررتخدام  ،وترروفير الصررفوف النموذجيررة ،ةللطالررب فيررتم ذلررك مررن خررالل ترروفير الوسررائل التعليميررة الهادفرر

والتنويررع  ،وعررالج حرراالت الضررعف ،وزرت القرريم والمبرراد  فرري نفرروس الطلبررة والرردعم النفسرري ،التكنولوجيررا
 لتسهل عملية توظيف استراتيجيات التفكير اربداعّي. ؛في أساليب التدريس

 
كما كان لضرورة استخدام أنشطة ممنهجرة لتطبيرق اسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعّي والوسرائل مرن ضرمن 
المنهرررراج واسررررتخدام المشرررراريع التعليميررررة ومكتبررررة المدرسررررة بشرررركل جررررّذاب للمتعّلمررررين األثررررر فرررري تجرررراوز 

 الصعوبات. 
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 ملخص النتائج   10.2.4
 

  :توّصل الباحث إلى النتائج اآلتية
 
رسررة معلمررّي اللغررة العربّيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعّي فرري مديرّيررة تربيررة وتعلرريم ادرجررة مم - أ

حيرث يشرترك ، ( 0.49)وبرانحراف معيراري ( 4.00)حيث بلح المتوسط الحسرابي  ،جنوب الخليل كبيرة
التعبير عن و معظم معلمي اللغة العربية في تكليف الطلبة في توظيف المفردات في جمل من إنشائهم 

آرائهررم ويتقبلررون تسرراؤالت طلبررتهم ويمنحررونهم فرصررة تصررحي  أخطررائهم ويحرصررون علررى إثررراء الكترراب 
 .المدرسي المقرر بمعلومات منظمة

 
وقررررد كشررررفت نتررررائج الدراسررررة أّن أفضررررل مجرررراالت توظيررررف معلمرررري اللغررررة العربيررررة اسررررتراتيجيات التفكيررررر 

يليهمررا  (0.44)وانحررراف معيرراري ( 4.08)حسررابي  اربررداعي همررا مجرراال األصررالة والطالقررة  بمتوسررط
بينمرررا بلرررح المتوسرررط ( 0.48)وانحرررراف معيررراري ( 4.01)مجرررال المرونرررة حيرررث بلرررح المتوسرررط الحسرررابي 

     .(0.55)وانحراف معياري  (3.93)الحسابي لمجال إضافة التفصيالت 
 
ممارسة معلمّي اللغة العربّية الستراتيجيات التفكير اربداعّي في مديرّية تربية  درجة فختلتال   - ب

يطبرق  ، بينمرا( وسرنوات الخبررة ،والمؤهرل العلمري ،والتخصرع ،الجرنس) باختالفوتعليم جنوب الخليل 
 الدنيا والثانوية  المرحلتينمعلمو المرحلة األساسية العليا استراتيجيات التفكير اربداعي أكثر من معلمي 

 
درجة الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربّية في توظيرف اسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعّي فري   -ت

وانحررراف معيرراري  (2.90)حيررث بلررح المتوسررط الحسررابي  ،بيررة وتعلرريم جنرروب الخليررل متوّسررطةمديرّيررة تر 
حيررث اتفررق معظررم معلمرري اللغررة العربيررة علررى أن كثرررة األعبرراء الوظيفيررة الملقرراة علررى عرراتق  ،( 1.05)

المعلمين واهتمام المحتوى الدراسي بكمية المعارف المكتسربة وازدحرام الفصرول الدراسرية بالطلبرة وغيراب 
فكيرررر آليرررة محرررددة لتقيررريم ملفرررات ارنجررراز مرررن أبررررز الصرررعوبات التررري تواجررره توظيرررف اسرررتراتيجيات الت

 .اربداعي
 
اسررتراتيجيات التفكيررر فرري توظيررف  اللغررة العربّيررة ومعلمررالترري يواجههررا  عوباتالصرر درجررة تختلررفال  -ث

( وسررنوات الخبرررة ،والمرحلررة ،التخصررع)برراختالف جنرروب الخليررل  وتعلرريم  اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة
البكررالوريوس والدراسررات  مررن المعلمررات وحملررة درجترري يجررد المعلمررون وحملررة الرردبلوم صررعوبة أكبررربينمررا 
 .اتيجيات التفكير اربداعيّ استر في توظيف  العليا 
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 لفصل الخامس ا

 مناقشة النَّتائج والّتوصيات 
 

 مقدمة  1.5
 

يعررد الفصررل الخررامس جرروهر الرسررالة وثمرررة جهررد الباحررث فرري رحلترره العلمّيررة علررى مرردار فصررول دراسررته 
فهررو مرررآة صررادقة تعكررس النتررائج الترري توّصررل إليهررا مررن الميرردان حررول واقررع ممارسررة معلمرري  ،الجامعّيررة

 ،وصرررعوبات توظيفهررا فرري مديريررة تربيررة جنرروب الخليرررل ،اللغررة العربّيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعيّ 
تردريس يتضمن أبرز التوصيات والمقترحات التي قد تسهم في التحول من النمط التقليدي إلى أسراليب ال

لتجراوز الصرعوبات التري تحرول  ؛وبعض المقترحرات ،وال سيما التفكير اربداعي ،المثيرة للتفكير بانواعه
 .دون توظيف تلك األساليب بما يتناغم مع تلك النَّتائج

 
 مناقشة الّنتائج 2.5
 

 :تائج الّسؤال األّولمناقشة ن 1.2.5
 

الستراتيجيات التَّفكير اإلبداعّي في مديرية تربية وتعلةيم جنةوب ما واقع ممارسة معلمي اللغة العربية 
 ؟الخليل

 
تمررررت ارجابرررررة عرررررن السررررؤال األول بإيجررررراد المتوسرررررطات الحسررررابّية واالنحرافرررررات المعيارّيرررررة السرررررتجابات 

ممارسرة معلمري اللغرة العربّيررة  لدرجرةالمفحوصرين عرن فقررات مجراالت االسرتبانة وحسراب الدرجررة الكلّيرة 
 .الستراتيجيات التفكير اربداعّي في مديرّية تربية وتعليم جنوب الخليل
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أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي اللغة العربّية الستراتيجيات التفكير اربداعّي في مديرية 
؛ حيث بلغرت الدرجرة الكليرة للمتوسرطات الحسرابية ( 1.4)تربية وتعليم جنوب الخليل كبيرة وفقا لجدول 

ويعزو الباحث السبب في ذلرك  ،موّزعة على مجاالت االستبانة( 1.10)بانحراف معيارّي بلح ( 4.00)
التي يلتحق بها المعلمون بشكل عام ومعلمو اللغة العربّية بشركل خراع مثرل دورة  لتدريبّيةإلى البرامج ا

كمرررررا سرررراهمت الثرررررورة التكنولوجيرررررة فررررري جعررررل المعلرررررم أكثرررررر انفتاحرررررا علرررررى  ،الكتابررررة اربداعّيرررررة والررررردراما
أضررف إلررى ذلرررك السياسررة التربويررة التررري تنتهجهررا وزارة التربيررة والتعلررريم   ،اسررتراتيجيات الترردريس الحديثرررة

والرررذي بررردوره يوّسرررع مرررن آفررراق  ،حيرررث جعلرررت التاهيرررل التربررروّي شررررطا أساسرررّيا لاللتحررراق بمهنرررة التررردريس
كمرا  ،يهرتم بالمخرجرات التعليمّيرة ؛ربداعّية ويصرقل مهراراتهم فري تخطريط وتنفيرذ وتقرويم فّعرالالمعلمين ا

رروء علررى التجررارب الناجحررة أثرررا طّيبررا لرردى  تركررت الملتقيررات التربويررة والزيررارات التبادلّيررة الترري تسررّلط الضَّ
اف التربوي الذي بردأ يتحرول بارضافة إلى االرتقاء باساليب ارشر  ،المعلمين ودفعتهم للمزيد من اربدات

 .من األسلوب التقليدي البوليسي إلى أساليب ارشراف التطويري المساندة والداعمة للمعلمين
 

التي كشفت أن درجرة تقردير مدّرسري علرم االجتمرات فري ( 2016)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة عبد ا  
تنمية التفكير اربرداعّي لردى طلبرة المرحلرة ارعداديرة للفررت األدبري فري مردارس الكررخ الثّانيرة مرن وجهرة 

الترري أظهرررت أن درجررة األداء الّتعليمررّي ( 2016)نظررر المدرسررين والطلبررة أنفسررهم كبيرررة ودراسررة محّمررد 
حلقرة األولرى مرن التعلريم األساسري فري ضروء معرايير الجرودة الشراملة مرن وجهرة اربداعّي لدى معلمري ال

الترري بّينررت أنَّ معلّررم الرياضرريات يوظّررف طرائررق ( 2015)ودراسررة عثمرران  ،نظررر المعلمررين  كبيرررة جرردا
لرريم األساسررّي بدرجررة ترردريس وأسرراليب تقررويم  تسررهم فرري تنميررة التفكيررر اربررداعي لرردى تالميررذ مرحلررة التع

لتري اSinkovic & Visnjic  (Slovacek & 2017 ,)دراسرة و ( 2017)ودراسرة البردارين ، دكبيرة جر
 (2016,ودراسرة  كمرا اتفقرت مرع دراسرة ،توّصلت إلى مستوى دور المعلمين في التعليم اربداعي مرتفع

Naser)  التررري أظهررررت درجرررة السرررلوك اربرررداعي برررين مدرسررري المررردارس العامرررة داخرررل الخرررط األخضرررر
 &، 2014)ودراسررة ( 2015ودراسررة لبررد ) ((Al–Zboon,2017وكررذلك اتفقررت مررع دراسررة  ،مرتفعررة

Abdul-Kareem & AL-Nouh Taqi) ، التري أظهررت ( 2018)واختلفرت مرع دراسرة  العظامرات
أنَّ درجرررة ممارسرررة معلمررري اللغرررة العربيرررة لمهرررارات تنميرررة التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة التربيرررة والتعلررريم 

التررري كشرررفت أّن درجرررة ( 2017)لمنطقرررة الباديرررة الشرررمالية الشررررقية متوسرررطة ودراسرررة حمررردان واصررربيرة 
س األساسري فري مدينرة الالذقيرة ممارسة معلمي العلوم لمهارات التفكير اربداعي في تدريس طلبة الساد

التررري أظهررررت أّن طلبرررة قسرررم اللغرررة العربيرررة ال يمتلكرررون مهرررارات ( 2015)ودراسرررة عبرررد الكرررريم  ،متدنيرررة
التي كشفت أّن درجة ممارسة مدرسي البالغة أساليب تنمية ( 2014)التفكير اربداعي ودراسة عوض 

كمررا كشررفت  ،ي العررام فرري دمشررق متوسررطةالتفكيررر اربررداعي مررن وجهررة نظررر طلبررة الصررف األول الثررانو 
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العربيرة  أّن درجرة اسرتعمال مهرارات التفكيرر اربرداعي لردى مدرسري اللغرة( 2013)دراسة جثير وحسرين 
 .(2015)وكذلك دراسة  طوباسى والفقهاء  ،في المرحلة ارعدادية والثانوية في محافظة بابل قليلة

 
 مناقشة نتائج السؤال الثاني   2.2.5

 
  :ياتي نتائج السؤال الثانيوفيما 

 
 :مناقشة نتيجة الفرضية الصفرّية األولى

 
 لدرجرةالمتوسرطات الحسرابية  برين (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسرتوى الداللرة 

جنرروب الخليررل  وتعلرريم ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة
 .تعزى لمتغير الجنس "

 
 مرردى للكشررف عررن ؛للعينررات المسررتقّلة )ت(لفحررع الفرضررية الصررفرية األولررى اسررتخدم الباحررث تحليررل 

 لدرجرررةالحسرررابية المتوسرررطات  برررين (α ≤0.05)الفرررروق ذات الداللرررة ارحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
جنرروب الخليررل  وتعلرريم ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة

أن مسرتوى الداللرة المحسروبة وقيمتهرا (  6.4)حيث تبين من تحليل نتائج جردول  ،تعزى لمتغير الجنس
وعليه تم قبول الفرضية الصرفرية بعردم وجرود فرروق ذات  ،أكبر من مستوى الداللة ارحصائّية( 0.11)

ممارسة معلمي اللغة  لدرجة الحسابيةالمتوسطات  بين( α ≤0.05)داللة إحصائّية عند مستوى الداللة 
جنرروب الخليررل تبعررا الجررنس، ويعررزو  وتعلرريم العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة

تردريس كرال الجنسرين الكتراب المدرسري نفسره والظرروف الوظيفيرة المشرتركة الباحث السبب في ذلك إلرى 
شرراكهم فري المسرابقات التربوّيرة علرى مسرتوى الروزارة والمديريرة  والمتعلقة بالكشف عن مواهرب الطرالب وا 

 والترري يدرسررها كررال الجنسررين ،والمسرراقات الجامعّيررة المتقاربررة مررن ناحيررة المضررمون فرري معظررم الجامعررات
البرررامج التدريبيررة أثنرراء الوظيفررة الموحرردة غالبررا وطبيعررة األنشررطة المتضررمنة فرري كتررب اللغررة  إضررافة إلررى

 .العربّية
 

ذات داللررة إحصررائية عنررد  باّنرره ال توجررد فررروق( 2018)وقررد اتفقررت هررذه الدراسررة مررع دراسررة العظامررات 
يررة العربيررة لمهررارات تنمالحسررابية لممارسررة معلمرري اللغررة المتوسررطات  بررين (α ≤0.05) مسررتوى الداللررة

 تعلررريم لمنطقرررة الباديرررة الشرررمالية الشررررقية تعرررزى لمتغيرررر الجرررنسالتربيرررة و الالتفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة 
مهرارات ( 10-1)عدم وجود فروق دالة إحصائيا الستخدام معلمري الصرفوف  (2017)ودراسة العزري 
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 ودراسررررررة ،غيررررررر الجررررررنسالتفكيررررررر اربررررررداعي مررررررن وجهررررررة نظررررررر المشرررررررفين التربررررررويين تعررررررزى لمت
Arseven,2017))  الترري كشررفت أّنرره ال توجررد فررروق دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوى الداللررة(0.05≥ α) 

المنهاج التركي في وزارة التربيرة الوطنيرة للصرفوف الّسرادس والّسرابع والثّرامن فري  لمساهمة االستمات في
 (ALFuqaha.2015) & Tobasiتعررزى لمتغيررر الجررنس ودراسررة  ،تطرروير مهررارات التّفكيررر اربررداعيّ 

داللررررة الترررري كشررررفت وجررررود فررررروق ذات ( 2016)واختلفررررت مررررع دراسررررة عبررررد ا   (2015)ودراسررررة لبررررد 
الحسرابية فري اسرتجابات الّطلبرة حرول دور المتوسرطات  برين (α ≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللرة

ودراسة عوض  ،ولصال  ارناثمدرسي علم االجتمات في تنمية التفكير اربداعي تعزى لمتغير الجنس 
الحسرابية المتوسرطات  برينالتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللرة ( 2014)

ررف األّول  لدرجررة ممارسررة مدرسرري البالغررة أسرراليب تنميررة التفكيررر اربررداعي مررن وجهررة نظررر طلبررة الصَّ
 (Naser (2016,واختلفررت مررع دراسررة  ،الثّررانوي العررام فرري دمشررق تبعررا لمتغيررر الجررنس ولصررال  ارنرراث

التي أظهرت وجود فروق ذات داللرة إحصرائية لمسرتوى السرلوك اربرداعي برين مدرسري المردارس العامرة 
 ،المرونرة والحساسرية للمشركالت تبعرا لمتغيرر الجرنس ولصرال  الرذكور يداخل الخرط األخضرر فري مجرال

لمعتقرردات معلمرري اللغررة ارنجليزيررة  إحصررائياوجررود فررروق دالررة  ((Khan,2012وكررذلك أظهرررت دراسررة 
 .لإلبدات والكتابة اربداعية في باكستان تعزى لمتغير الجنس ولصال  ارناث

 
 :مناقشة نتيجة الفرضية الصفرّية الثانية

  
المتوسرررطات الحسرررابية  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة  

جنرروب  وتعلرريم ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة لدرجررة
 .الخليل تعزى لمتغير التخصع  "

 
( 7.4)حيرث أظهرر جردول  )ت( للعينرات المسرتقلة للتحقق من صرحة الفرضرية اسرتخدم الباحرث تحليرل 

الداللرررة ارحصرررائية وعليررره ترررم قبرررول  أكبرررر مرررن مسرررتوى( 0.12أّن مسرررتوى الداللرررة المحسررروبة وقيمتهرررا )
المتوسرررطات  برررين (α ≤0.05) اللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررةدالفرضرررية بعررردم وجرررود فرررروق ذات 

 وتعلرريم  ممارسرة معلمري اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التّفكيرر اربرداعّي فري مديريرة تربيرة لدرجرةالحسرابية 
 .جنوب الخليل تعزى لمتغير الّتخصع

 
الباحررث السرربب فرري ذلررك إلررى حصررول الكثيررر مررن حملررة درجررة اللغررة العربّيررة وآدابهررا علررى دبلرروم ويرجررع 

وبالشرررراكة مرررع المؤسسرررات الداعمرررة للتعلررريم مثرررل  ،التاهيرررل التربررروي بالتعررراون مرررع الجامعرررات الفلسرررطينية
كمرررا سررراعدت البررررامج التعليميرررة التررري تبثهرررا بعرررض القنررروات التعليميرررة علرررى ارطرررالت علرررى  ،األمديسرررت
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أضرف إلرى ذلرك التسركين الروظيفي الرذي ينسرجم مرع قردرات  ،أساليب التدريس الحديثة لكال التخصصين
الطرالت كما أعتقد أن التقييم السنوي للمعلمرين يردفعهم إلرى ا ،المعلم للمرحلة التي يدّرسها يدفعه لإلبدات

أضف إلى ذلك الزيارات التبادلّيرة  ،على كل جديد في أساليب التدريس على حد سواء لكال التخصصين
كمررا  ،داخررل وخررارج المدرسررة سرراهمت فرري تبررادل الخبرررات بررين زمررالء المبحررث الواحررد والمباحررث األخرررى

ليب والطرائرررق شررركّلت المنترررديات التربويرررة عبرررر صرررفحات التواصرررل االجتمررراعّي نافرررذة علرررى شرررتى األسرررا
 .التدريسية

 
عنرد التري كشرفت عردم وجرود فرروق دالرة إحصرائية ( 2017)وقد اتفقت هرذه الدراسرة مرع دراسرة العرزري 

مهررارات ( 10-1)السررتخدام معلمرري الصررفوف بررين المتوسررطات الحسررابية  (α ≤0.05)مسررتوى الداللررة 
كمررا اتفقررت مررع دراسررة  ،تخصررعالتفكيررر اربررداعي مررن وجهررة نظررر المشرررفين التربررويين تعررزى لمتغيررر ال

 بررين (α ≤0.05) بعرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة ( 2015)عبررد الكررريم 
الحسررابية فرري مهررارات التفكيررر اربررداعي لرردى طلبررة قسررم اللغررة العربيررة فرري كليترري التربيررة المتوسررطات 

الترري أظهرررت وجررود فررروق ذات داللررة  (2015)واآلداب تعررزى لمتغيررر الكلّيررة  واختلفررت مررع دراسررة لبررد 
الحسرابية لممارسرة معلمري الفنرون لمهرارات المتوسرطات  بين (α ≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

التفكيررر اربررداعي مررن وجهررة نظررر طلبررة جامعررة األقصررى تبعررا لمتغيررر تبعررا التخصررع ولصررال  التربيررة 
 الفنّية. 

 
 :مناقشة نتيجة الفرضية الصفرّية الثالثة

 
 لدرجرةالمتوسطات الحسرابية  بين( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )"

ل جنرروب الخليرر وتعلرريم ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة
 ." تعزى لمتغير المرحلة الدراسّية

 
وللتحقرررق مرررن صرررحة الفرضرررية الصرررفرية اسرررتخدم الباحرررث تحليرررل التبررراين األحرررادي حيرررث كشرررف جررردول 

أقرررل مرررن مسرررتوى الداللرررة ارحصرررائية وعليررره ترررمَّ ( 0.01أن مسرررتوى الداللرررة المحسررروبة وقيمتهرررا ) (9.4)
 بررين α) ≤  0.05) ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الّداللررة فررروق رفررض الفرضررية الصررفرية لوجررود

ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة  لدرجررةالحسررابية المتوسررطات 
جنرررروب الخليررررل تعررررزى لمتغيررررر المرحلررررة الدراسررررّية ويعررررزو الباحررررث سرررربب ذلررررك الخررررتالف  وتعلرررريم تربيررررة

حلة األساسرّية ختلف طلبة الثانوية عن طلبة المر يالمراحل الدراسّية المختلفة حيث خصائع الطلبة في 
الدنيا في درجرة التفاعرل مرع األنشرطة الصرفية المختلفرة  بارضرافة إلرى اعتمراد المرحلرة األساسرية الردنيا 
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والعليا على ملف ارنجاز الذي يتضمن إبداعات الطلبة ومتابعة المجتمع المحلي ألبنائهم وال سيما فري 
أضررف إلررى ذلررك طبيعررة  ،الدراسررّية المختلفررةالمراحررل األساسررّية كرران سررببا فرري تلررك الفررروق بررين المراحررل 

الكتررب المدرسررية المقررررة المتمركررزة حررول حصررول الطالررب علررى أكبررر قرردر ممكررن مررن المعلومررات يحررول 
كمرا كشرف  ،دون توظيف المعلّرم السرتراتيجيات التفكيرر اربرداعّي علرى مردار المراحرل الدراسرّية المختلفرة

أن معلمرري المرحلررة األساسررّية العليررا ( 10.4)فرري جرردول ( L.S.D)التحليررل ارحصررائي البعرردي المتقرردم 
يمارسون استراتيجيات التفكير اربداعي أكثر من معلمري المررحلتين األساسرية الردنيا والثانويرة حيرث بلرح 

  .لصال  المرحلة األساسية العليا ربما لذسباب آنفة الذكر (0.003)الفرق في المتوسطات الحسابية 
 

عنرد  التري أظهررت وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية (Naser (2016, ة مرع دراسرةواتفقت هذه الدراس
لمستوى السلوك اربداعي بين مدرسري المردارس بين المتوسطات الحسابية  (α ≤0.05)مستوى الداللة 

المرونرة والحساسرية للمشركالت تبعرا للمرحلرة الدراسرّية ولصرال   يالعامة داخل الخرط األخضرر فري مجرال
دالرررة  حيرررث أظهررررت وجرررود فرررروق ( 2014)كمرررا اتفقرررت مرررع دراسرررة المطيرررري ،المرحلرررة األساسرررية العليا

 .لّصال  الصف السادسو إحصائيا تعزى لمتغير الصف 
 

 :مناقشة نتيجة الفرضّية الصفرية الرابعة
 
المتوسرررطات الحسرررابية  برررين( α ≤0.05إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررة  )ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة "

جنرروب  وتعلرريم ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة لدرجررة
 " مؤهل العلميّ الخليل تعزى لمتغير ال

 
أنَّ (  12.4)ولفحررع الفرضررية الصررفرية اسررتخدم الباحررث تحليررل التبرراين األحررادي حيررث أوضرر  جرردول 

أكبرررر مرررن مسرررتوى الداللرررة ارحصرررائية وعليررره ترررم قبرررول ( 0.457مسرررتوى الّداللرررة المحسررروبة وقيمتهرررا )
 بررررين (α ≤0.05)فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى الّداللررررة الفرضررررية الصررررفرية بعرررردم وجررررود 

ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة  لدرجررةالحسررابية المتوسررطات 
ويعررزو الباحررث سرربب ذلررك إلررى دور الخبرررة  خليررل تعررزى لمتغيررر المؤهررل العلمرريّ جنرروب ال وتعلرريم تربيررة

اليب جديررردة تثيرررر التربويرررة التررري قرررد تتفررروق علرررى حملرررة الررردرجات العلمّيرررة العليرررا فررري اكتسررراب المعلرررم أسررر
التفكير وتشجعه على اربدات  وحرع المعلم على االطالت على كل ما هو جديد في أساليب التدريس 

وحرع المعلم على بذل قصارى جهده في بناء شخصية الطالب  ،بفضل الوسائل التكنولوجية المتنوعة
ة الردرجات العلميرة األقرل فري أضرف إلرى ذلرك مشراركة حملر التزامه بتعاليم ارسالم الحنيف،انطالقا من 

 .البرامج التدريبّية المختلفة
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الحسررررابية  ذات داللررررة فرررري المتوسررررطات بعرررردم وجررررود فررررروق ( 2018واتفقررررت مررررع دراسررررة العظامررررات )
لممارسررة معلمرري اللغررة العربّيررة بررين المتوسررطات الحسررابية  (α ≤0.05) إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة

 تبعرا لمتغيرر في مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشرمالية الشررقيةلمهارات تنمية التفكير اربداعي 
الترري أظهرررت عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد ( 2017)ودراسررة البرردارين  ،المؤهررل العلمرري
الحسرابية التجاهرات معلمري التربيرة ارسرالمّية نحرو تبنري المتوسرطات  برين (α ≤0.05) مستوى الداللة

التي كشفت عدم ( 2017)ودراسة حمدان واصبيرة  ،تبعا للمؤهل العلميّ  ،اربداعي في التدريسالتفكير 
الحسرابية لممارسرة المتوسرطات  برين (α ≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مسرتوى الداللرة  وجود فروق

تعرزى  ،معلمي العلوم لمهارات التفكير اربداعي فري تردريس طلبرة السرادس األساسري فري مدينرة الالذقيرة
، (2016)ودراسررررة عبررررد ا    ((Arseven,2017 كررررذلك اتفقررررت مررررع دراسررررة ،لمتغيررررر المؤهررررل العلمرررريّ 

التررري بّينرررت ووجرررود فرررروق ذات داللرررة ( 2016)واختلفرررت مرررع دراسرررة محّمرررد ، (2013)ودراسرررة الجمرررل 
األداء الّتعليمرّي اربرداعّي لردى معلمري  لدرجرة برين المتوسرطات الحسرابّية  إحصائية عند مستوى الداللرة

الحلقرررة األولرررى مرررن التعلررريم األساسررري فررري ضررروء معرررايير الجرررودة الشررراملة تعرررزى لمتغيرررر المؤهرررل العلمررري 
الترري أظهرررت وجررود فرررروق ذات  (2013)كمرررا اختلفررت مررع دراسررة العّسررراف  ،ولصررال  الدراسررات العليررا

الحسابية التجاهات معلمي الدراسات المتوسطات  بين (α ≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
االجتماعية نحو تنمية مهارات التفكير اربداعي لدى طلبة المرحلرة األساسرية العليرا تربيرة عمران الثالثرة 

 لصال  حملة الدراسات العليا.و تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
 

 :مناقشة نتيجة الفرضية الصفرّية الخامسة
 

المتوسرررطات الحسرررابية  برررين  (α≤0.05)داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الّداللرررة " ال توجرررد فرررروق ذات 
لخليررل ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة جنرروب ا لدرجررة

 ." تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 

( 14.4)وللتاكد من صحة تلك الفرضية اعتمد الباحث على تحليل التباين األحادي حيث أظهر جدول 
أكبررر مررن مسررتوى الداللررة ارحصررائية وعليرره تررم قبررول ( 0.628)أنَّ مسررتوى الّداللررة المحسرروبة وقيمتهررا 

 بررررين (α≤0.05) الفرضررررية الصررررفرية بعرررردم وجررررود فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى الداللررررة
ممارسررة معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة  لدرجررةالحسررابية المتوسررطات 

ويعزو الباحث السبب في ذلك للمعلمين حديثي  ،جنوب الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة وتعليم تربية
العهررررد بالترررردريس إلررررى اهتمررررام الجامعررررات الفلسررررطينية بالتربيررررة العملّيررررة كمتطلررررب أساسرررري لنيررررل درجررررة 
البكرالوريوس وأسرراليب الترردريس فرري الجامعرات الترري عررززت مررن التعلرريم البنرائي األمررر الررذي يرردفع المعلررم 
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ة تتفرروق علررى سررنوات الخبرررة الترري قررد تصررب  مررع الوقررت إلررى البحررث عررن كررل جديررد مررن مصررادر متعرردد
سررررنوات فالزيررررارات ارشرررررافية والرررردورات التدريبّيررررة  10سررررنوات إلررررى  5نسررررخة مكررررررة أّمررررا المعلمررررون مررررن 

إلرررى ذلرررك حررررع بعرررض  ،والزيرررارات التبادليرررة أسرررهمت فررري اكتسررراب أسررراليب بيداغوجيرررة متنوعرررة أضرررف
إلررررى االعتمرررراد علررررى الترررردريس اربررررداعي الررررذي يسرررراهم  المعلمررررين علررررى النمررررو المهنرررري المسررررتمر تدفعرررره

 .بالنهوض بالعملية التعليمية جمعاء
 

ودراسررة العّسرراف ( 2017، ودراسررة البرردارين )( 2018)وقررد اتفقررت هررذه الدراسررة مررع دراسررة العظامررات 
التررررري أظهررررررت عررررردم وجرررررود داللرررررة ( 2015)، ودراسرررررة عثمررررران ( 2013)، ودراسرررررة الجمرررررل ( 2013)

لردور معلرم الرياضريات فري تنميرة  ؛المتوسطات الحسرابية بين (α≤0.05)مستوى الداللة  إحصائية عند
مهرارات التفكيررر اربررداعي لردى تالميررذ مرحلررة التعلرريم األساسري مررن وجهررة نظرر المعلمررين بمحليررة غرررب 

التري أظهررت  (2016)واختلفت مع دراسرة محّمرد ، القاش / والية كسال تعزى للخبرة في مجال الّتدريس
 لدرجررة بررين المتوسررطات الحسررابّية (α ≤0.05) وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة

األداء الّتعليمررّي اربررداعّي لرردى معلمرري الحلقررة األولررى مررن التعلرريم األساسرري فرري ضرروء معررايير الجررودة 
ووجررود ( 2012)راسررة برربخ واختلفرت مرع د ،الشراملة تعرزى لمتغيررر الخبررة لصرال  سررنوات الخبررة األكثررر

الحسابية لممارسة معلمي المتوسطات  بين (α ≤0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
تعررزى  الصررف التاسررع بمرردارس وكالررة الغرروث التربيررة ارسررالمية ألسرراليب التفكيررر اربررداعي لرردى طلبررة

 ((Al–Zboon,2017كمررا اختلفرررت مرررع دراسرررة  ،سرررنوات10لمتغيررر سرررنوات الخبررررة ولصررال  أكثرررر مرررن 
 بررين المتوسررطات الحسررابية (α ≤0.05)حيررث كشررفت وجررود فررروق دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوى الداللررة 

لممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لإلبدات في الغرف الصفية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصال  األقرل 
وجرود فرروق ذات ، و  Sinkovic & Visnjic (Slovacek & 2017 ,) ودراسرة ،مرن عشرر سرنوات

لردور المعلمرين فري التعلريم  بين المتوسطات الحسرابّية  (α ≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 .لصال  األقل خبرةو اربداعي للقراءة والكتابة في كرواتيا تبعا لمتغير سنوات الخبرة 

 
 مناقشة نتائج السؤال الثالث  3.2.5

 
ما صعوبات توظيف معلمي اللغة العربيةة إلسةتراتيجيات التَّفكيةر اإلبةداعّي فةي مديريةة تربيةة جنةوب  

 الخليل؟
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ات تمررررت ارجابررررة عررررن السررررؤال الثالررررث بإيجرررراد المتوسررررطات الحسررررابّية واالنحرافررررات المعيارّيررررة السررررتجاب
ظيرررف معلمررري اللغرررة بات تو صرررعو لسرررتبانة وحسررراب الدرجرررة الكلّيرررة المفحوصرررين عرررن فقررررات مجررراالت اال

 جنوب الخليل.  وتعليم ستراتيجيات التَّفكير اربداعّي في مديرية تربيةالعربية ال
 

سررررتراتيجيات التَّفكيررررر بات توظيررررف معلمرررري اللغررررة العربيررررة الأظهرررررت نتررررائج الدراسررررة أن مسررررتوى صررررعو 
درجررة حيررث بلغررت ال (16.4)جنرروب الخليررل متوسررطا  وفقررا لجرردول  وتعلرريم اربررداعّي فرري مديريررة تربيررة

 ،موّزعرررة علرررى مجررراالت االسرررتبانة( 1.1برررانحراف معيرررارّي بلرررح )( 2.92) الكليرررة للمتوسرررطات الحسرررابية
ويعررزو الباحررث السرربب فرري ذلررك إلررى خصررائع المعلّررم نفسرره حيررث يفتقررد بعررض المعلمررين إلررى مهررارات 

بسربب  ؛وقصور بعضهم على إدارة الصف ،أساسّية مثل التواصل مع الطالب وبناء جسور الثقة بينهما
واالحتراق الوظيفي بسبب كثرة األعباء الوظيفّيرة الملقراة  ،ضعف شخصيته وخوفه من إلحاق العقوبة به

وقد يكون السبب خصائع الطالب وكثررة المشرتتات مرن حرولهم وال سريما فري ظرل عصرر  ،على عاتقه
اسرررية لررردى بعرررض المتعلمرررين التررري تحرررول دون وضرررعف المهرررارات األس ،العولمرررة واالنفجرررار التكنولررروجي

إبداعهم في الكتابة أو التمثيل أو الظروف المعيشية الصعبة لدى بعضهم والتي تدفعهم لمساعدة أسرهم 
فررري تحسرررين ظرررروفهم والعمرررل لسررراعات متررراخرة األمرررر الرررذي يفقررردهم التركيرررز ويجعلهرررم متررراخرين دراسرررّيا 

عررض تلررك المرردارس للبنيررة التحتيررة الترري تعمررل علررى وكررذلك خصررائع المرردارس فرري بلرردي حيررث تفتقررد ب
صقل الموهبة مثل المسارح والمكتبات والغررف الصرفية الصرحّية  التري تكرتظ باعرداد كبيررة مرن الطرالب 
وقد تتعّلق تلك الخصائع باردارة المدرسية التي تصررف جرل اهتمامهرا بالحصرول علرى الردعم المرادي 

م بمتابعرررة أعمرررال المعلمرررين الكتابّيرررة التررري قرررد تكرررون بعيررردة عرررن وتهمرررل الجانرررب اربرررداعي لطلبتهرررا وتهرررت
التطبيررق ويضرريف الباحررث أسرربابا لهررا عالقررة بررالمحتوى الدراسرري الررذي يهرردف إلررى إكسرراب الطلبررة كمررا 
معرفّيررا هررائال مررن المعلومررات ويقلررل مررن أهمّيررة الجوانررب المهاريررة والتطبيقّيررة والررذي مررا زال أسررير الورقررة 

 .والقلم
 

التري أظهررت أنَّ درجرة  (Makhamra & Abu Monshar, 2017)نتيجرة تتفرق مرع دراسرة وهرذه ال
كما اتفقت  ،معوقات األداء اربداعي لمعلمي اللغة ارنجليزية بمدارس مديرية تربية وتعليم يطا متوسطة

حيث أوضحت أّن مستوى معّوقات األداء اربداعّي لمعلمي العلوم  ( 2014)مع دراسة مخامرة وقباجة 
فقرد  (2014)واختلفرت مرع دراسرة المطيرري ، ية العليا بمحافظرة القردس متوسرطابمدارس المرحلة األساس

جرراء مسررتوى صررعوبات تطبيررق التفكيررر اربررداعي فرري ترردريس مررادة التربيررة ارسررالمية مررن وجهررة نظررر 
إلررى  التري توّصررلت( 2013)وكررذلك دراسرة سررعدون  ،طة بدولررة الكويرت مرتفعرراالمعلمرين للمرحلررة المتوسر

أن أبرررز معوقررات تنميررة التفكيررر اربررداعي لرردى تالميررذ المرحلررة األساسررية فرري مرردارس محافظررة حمررع 
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متمثلة باكتظاظ الصفوف الدراسية وقلة ارمكانات المتاحة واهتمام المقررات الدراسية بالجانرب المعرفري 
 .لجانب اربداعيأكثر من ا

 
 مناقشة نتائج السؤال الرابع  2.4. 5
 

صعوبات توظيف معلمي اللغة العربية إلستراتيجيات التَّفكيةر درجة هل تختلف المتوسطات الحسابية ل
والمؤهل  ,والمرحلة الدراسية, والتخصصالجنس,  باختالف اإلبداعّي في مديرية تربية جنوب الخليل 

 ؟( وسنوات الخبرة ,العلميّ 
 

   :وقد انبثق عن سؤال الدراسة الرابع الفرضيات الصفرّية اآلتية
 

  :مناقشة نتيجة الفرضية الصفرّية السادسة
 

المتوسرررطات الحسرررابية  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
 وتعلريم اربرداعي فري مديريرة تربيرةصعوبات توظيف معلمي اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التفكيرر درجة ل

 جنوب الخليل تعزى لمتغير الجنس "
 

 (17.4)للعينرات المسرتقلة حيرث كشرف جردول  )ت( ضية الصفرية اسرتخدم الباحرث تحليرلولفحع الفر 
   أقرل مرن مسرتوى الداللررة ارحصرائية عنرد مسرتوى الداللررة( 0.03أن مسرتوى الداللرة المحسروبة وقيمتهررا )

( 0.05≥ (α ، ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وعليه تم رفض الفرضية الصفرية لوجود فروق
(0.05≥ α) صررعوبات توظيررف معلمرري اللغررة العربيررة السررتراتيجيات درجررة الحسررابية لالمتوسررطات  بررين

ويرجع الباحث ذلرك لعردة  ،جنوب الخليل تعزى لمتغير الجنس وتعليم التفكير اربداعي في مديرية تربية
أسررباب لعررل الطبيعررة السرريكولوجية المختلفررة عررن المعلررم حيررث تمتلررك القرردرة العاطفيررة علررى الترراثير فرري 

وكررذلك طبيعررة المعلمررة الفسرريولوجية واهتمامهررا بالتفاصرريل  ،طالباتهررا علررى نحررو قررد يفرروق قرردرة المعلمررين
تعليم وقدرتها الفطرية على القيام باكثر من واللمسات الجمالية في شتى شؤون حياتها وقس على ذلك ال

أضف إلى ذلك عزوف بعض المعلمين عن  ،مهّمة في آن واحد يجعل منها إنسانا مبدعا في كل شيء
التطّور المهني والظروف المادية الصعبة التي يعيشها تدفعه والتي بدورها تدفعه للعمل لساعات متاخرة 

مررن أجررل إنهرراء الكترراب  ؛ا يعتمررد علررى التلقررين وأسررلوب المحاضرررةتجعلرره معّلمررا نمطيررا تقليرردي ،مررن الليررل
   .المدرسي المقرر في الوقت المحدد
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وذلرررك بوجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية ( 2014)واتفقرررت هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة قباجرررة ومخرررامرة 
دس تعزى لمتغير لمعّوقات األداء اربداعّي لمعلمي العلوم بمدارس المرحلة األساسية العليا بمحافظة الق

التري أظهررت عردم وجرود  فررروق ( 2018)د وطراهر واختلفرت مرع دراسرة محّمر ،الجرنس ولصرال  ارنراث
الحسرررابية لصرررعوبات األداء المتوسرررطات  برررين (α ≤0.05) ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة

تعررزى لمتغيررر  اربررداعي لمدّرسرري قسررم الصررفوف األولررى فرري كلّيررة التربيررة األساسررية مررن وجهررة نظرررهم
التي توّصلت إلى عردم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية لمعوقرات ( 2015)ودراسة مصطفى  ،الجنس

ممارسة معلمي التربية ارسالمية للتفكير الناقد واربداعي في دولة ارمارات العربيرة المتحردة مرن وجهرة 
 .(Abdulrab & Sridhar,2012)ودراسة  ،،نظرهم تعزى لمتغيري الجنس

 
 :مناقشة نتيجة الفرضية السابعة

 
  المتوسرررطات الحسرررابية برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 

 وتعلريم صعوبات توظيف معلمي اللغرة العربيرة السرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي فري مديريرة تربيرةلدرجة 
 " جنوب الخليل تعزى لمتغير التخصع

 
للعينات المستقّلة حيرث تبرين  )ت(وللتاكد من مصداقّية الفرضية الصفرية السابعة اعتمد الباحث تحليل 

أكبر مرن مسرتوى الّداللرة ارحصرائية ( 0.17)أن مستوى الداللة المحسوبة وقيمتها ( 18.4)من جدول 
، وعليه تم قبول الفرضية الصفرية التي تنفي وجود فرروق ذات داللرة ( α ≤0.05عند مستوى الّداللة )

الحسرابية لصرعوبات توظيرف معلمري اللغرة المتوسرطات  برين (α ≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 
 جنروب الخليرل تعرزى لمتغيرر التخصرع وتعليم العربية الستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرية تربية

ب فررري ذلرررك إلرررى تشرررابه الظرررروف الوظيفيرررة المتعلقرررة بالمراقبرررة والمتابعرررة واألعبررراء ويبررررر الباحرررث السرررب
والماديررة المرتبطرررة بالترردريس فررري بيئرررات  نفسرررّية المتمثلررة بانمررراط الشخصرررّيةالواجررب إنجازهرررا والسررمات ال

الطلبة ومستويات  ،تعليمّية متشابهة إلى حد كبير بين حملة شهادة آداب اللغة العربّية وأساليب تدريسها
 .المتقاربة التي يدّرسونها

 
واقتصررر الباحررث علررى تبريررر النتيجررة دون الحررديث عررن مرردى االتفرراق واالخررتالف مررع الدراسررات السررابقة 
التي لم تتناول أثر التخصع في دراسة صعوبات توظيف استراتيجيات التفكير اربداعي على حد علم 

 .الباحث
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  :مناقشة نتيجة الفرضّية الثامنة
 

المتوسرررطات الحسرررابية  برررين α) ≤ 0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
 وتعلريم صعوبات توظيف معلمي اللغرة العربيرة رسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي فري مديريرة تربيرةدرجة ل

 جنوب الخليل تعزى لمتغير المرحلة الدراسّية "
 

أن (  20.4) وّضر  جردولاستخدم الباحرث تحليرل التبراين األحرادي ألفرضية الصفرّية الثامنة ولفحع ا
أكبررر مررن مسررتوى الداللررة ارحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة ( 0.139)مسررتوى الداللررة المحسرروبة وقيمتهررا 

(0.05≥ α) وعليه تم قبول الفرضية التري تنفري وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة  
( 0.05 ≥ α برررين )  سررررتراتيجيات بات توظيررررف معلمرررري اللغرررة العربيررررة الالحسررررابية لصرررعو المتوسررررطات

جنروب الخليرل تعرزى لمتغيرر المرحلرة الدراسرّية ويعرزو الباحرث  وتعلريم التفكير اربداعي في مديرية تربية
 ،ذلرك إلررى المراحررل الدراسرّية قررد تكررون فري بيئررة مدرسررّية واحردة تفتقررد إلررى البنيرة التحتيررة الداعمررة لإلبرردات

كما أن المعّلم الواحد قد ينتقرل لتردريس أكثرر مرن مرحلرة دراسرّية واحردة األمرر الرذي يتررك أثررا إيجابيرا أو 
أضف إلى ذلك أن األيديولوجية المسيطرة علرى المنظومرة التربويرة تتبرع فلسرفة واحردة علرى امترداد  اسلبي

المراحرررل الدراسرررّية الرررثالث والتررري قرررد تهمرررل جانرررب التررردريس اربرررداعي وتفتقرررر إلرررى التنررراغم برررين الكتررراب 
المقرررر والترردريس  المدرسرري المنفررذ وأسرراليب الترردريس المطبقررة ووسررائل التقررويم المناسرربة لكررل مررن الكترراب

عبر المراحل الدراسّية المختلفة وطبيعة الطلبة التي قد تعيق تنفيذ استراتيجيات التفكير اربداعي عنردما 
وأسرررس  ،ينتقرررل الطالرررب عبرررر المراحرررل الدراسرررية وهرررو ال يمتلرررك المهرررارات األساسرررية فررري القرررراءة والكتابرررة

صررفوف الدراسررية تكررتظ باعررداد كبيرررة مررن الطلبررة النجرراح والرسرروب بررين المراحررل الدراسررية والترري تجعررل ال
 .ضعاف التحصيل التي بدورها تحول دون توظيف المعّلم استراتيجيات تدريس حديثة

 
التي أظهررت وجرود فرروق دالرة إحصرائّيا لصرعوبات ( 2014)واختلفت هذه الدراسة مع دراسة المطيري 

مية من وجهة نظر المعلمرين للمرحلرة المتوسرطة تطبيق التّفكير اربداعّي في تدريس مادة التربية ارسال
 .بدولة الكويت تعزى لمغّير الصف ولصال  الّصف السَّادس

 
  :مناقشة نتيجة الفرضية الصفرية التاسعة

 
المتوسرررطات الحسرررابية  برررين (α ≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 

 وتعلريم العربية  الستراتيجيات التّفكير اربرداعّي فري مديريرة تربيرةصعوبات توظيف معلمي اللغة درجة ل
 " خليل تعزى لمتغير المؤهل العلميّ جنوب ال
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الفرضررية الصررفرّية التاسررعة اعتمررد الباحررث علررى تحليررل التبرراين األحررادي حيررث كشررف جرردول  ولفحررع
أقرررل مرررن مسرررتوى الداللرررة ارحصرررائية عنرررد ( 0.023)أنَّ مسرررتوى الدَّاللرررة المحسررروبة وقيمتهرررا ( 22.4)

فرروق ذات داللرة إحصرائية وعليه تم رفض الفرضية الصفرية وذلك لوجود  (α ≤0.05)مستوى الداللة 
ات توظيرررف معلمررري اللغرررة صرررعوبدرجرررة الحسرررابية لالمتوسرررطات  برررين (α ≤0.05)عنرررد مسرررتوى الداللرررة 

جنرروب الخليررل تعررزى لمتغيررر المؤهررل  وتعلرريم تربيررةسررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة العربيررة ال
الخرريجين مهرارات  اكتسرابالعلمّي ويعزو الباحث السربب فري ذلرك إلرى تطرور التعلريم العرالي ومحاوالتره 

القرررن الحررادي والعشرررين والترري تتصررل ياالتصررال والتواصررل واالحترررام والتعرراطف وتنميررة التفكيررر بشررتى 
ل الصعوبات التي تواجهه في كيفية تناول المحتوى المعرفي وربطه صوره والذي ساعد المعلم على تذلي

التعلرريم الجررامعي يختلررف إلررى حررد مررا فرري نظرترره  تّيررة مثيرررة للتفكيررر واربرردات فقررد أصررب فرري سررياقات حيا
 .لطبيعة لمعرفة والمتعّلم

 
ائّية عنرد ، حيث ال توجرد فرروق ذات داللرة إحصر( 2014)وقد اختلفت هذه الدراسة مع مخامرة وقباجة 

لمعّوقرررررات األداء اربرررررداعّي لمعّلمررررري اللغرررررة برررررين المتوسرررررطات الحسرررررابّية  (α ≤0.05)مسرررررتوى الداللرررررة 
 ارنجليزيررة بمرردارس مديريررة تربيررة وتعلرريم يطررا مررن وجهررة نظرررهم تعررزى لمتغيررر المؤهررل العلمررّي ودراسررة

(Makhamra & Abu Monshar, 2017 )  
 

  :العاشرةمناقشة نتيجة الفرضية الصفرّية 
 

المتوسرررطات الحسرررابية  ( برررين α≤0.05)" ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 
 وتعلريم سرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي فري مديريرة تربيرةات توظيف معلمي اللغرة العربيرة الصعوبدرجة ل

 " لخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرةجنوب ا
 

( 25.4)ولفحع الفرضرية الصرفرية العاشررة اسرتخدم الباحرث تحليرل التبراين األحرادي فقرد أظهرر جردول 
أكبر من مستوى الداللة ارحصائّية عند مستوى الداللة ( 0.817)أنَّ مستوى الداللة المحسوبة وقيمتها 

(0.05≥α ) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وعليه تم قبول الفرضّية الّصفرّية  التي تنفي وجود
ات توظيرررررف معلمررررري اللغرررررة العربيررررررة  صرررررعوبدرجرررررة الحسرررررابية لالمتوسرررررطات  برررررين( α≤0.05)الداللرررررة 

جنرروب الخليرررل تعررزى لمتغيرررر سررنوات الخبررررة  وتعلررريم سررتراتيجيات التفكيررر اربرررداعي فرري مديريرررة تربيررةال
عّلقررة بالفلسررفات التربوّيررة الترري ينطلررق منهررا ويبرررر الباحررث ذلررك إلررى ترراثر الخبرررة بررالظروف المحيطررة المت

واضعو الكتاب المدرسّي والمقرر وارمكانات المدرسّية التي تفرض على المعّلم استراتيجيات معينة مثل 
كثرة أعداد الطالب في الصفوف والتي يتجاوز خمسرين طالبرا أحيانرا وطرول الكترب المقرررة والتري تجعرل 
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لخبررة يتبنرى نمطرا معينرا مرن التردريس مرن أجرل إنهراء الكتراب المدرسرّي المعّلم مهمرا امتلرك مرن سرنوات ا
 .المقرر

 
، التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 2015)واتّفقت هذه النتيجة مع دراسة مصطفى 

لمعوقرات ممارسرة معلمري التربيرة ارسرالمية بين المتوسرطات الحسرابّية  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 
الناقررد واربررداعي فرري دولررة ارمررارات العربيرررة المتحرردة مررن وجهررة نظرررهم تعررزى لمتغيررر سرررنوات  للتفكيررر
 & Makhamra)واختلفت مرع دراسرة (  2014)كما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة المطيري  ،الخبرة

Abu Monshar, 2017 ) 
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 الّتوصيات والمقترحات 
 

  :فإن الباحث يوصي بجملة من األموربناء على نتائج الدراسة 
 
دارة الصف تدريبية لمعلمي اللغة العربية فيعقد دورات  -1  .إنتاج الوسائل التعليمية وا 
 .إثراء مقررات اللغة العربية بنصوع أدبية من عيون األدب العربي مثيرة للتفكير -2
الحصرريلة اللغويررة تخصرريع حصررة أسرربوعية للمكتبررة المدرسررية األمررر الررذي قررد يسررهم فرري إثررراء  -3

 .لدى الطلبة وتنمية الطالقة اللغوية لديهم
التعرراون مررع المجتمررع المحلرري فرري تطرروير البنيررة التحتيررة للمرردارس وتزويرردها بكررل مررا تحترراج لرره  -4

 .الوسائل التكنولوجيةاهب الطلبة كالمكتبات والمسارح و لصقل مو 
ن من صقل الطاقات اربداعّيرة تخفيف األعباء الوظيفية الملقاة على عاتق المعلمين حتى يتمك -5

 لدى طلبته
الترري مررن شررانها تنميررة التفكيررر اربررداعي لرردى بنرراء مقررررات دراسررّية قائمررة علررى الررتعّلم البنررائي  -6

 .المتعّلم
 .باألهداف المهارية األدائية في مقرر اللغة العربيةأكثر االهتمام  -7
واعتماد رؤية محددة في تقييم ملفات تدريب معلمي اللغة العربية على أساليب التقويم الحقيقي   -8

 إنجاز الطلبة.
تشررررجيع الزيررررارات التبادليررررة بررررين معلمرررري المراحررررل الدراسررررية المختلفررررة الكتسرررراب خبرررررات جديرررردة  -9

واالطالت على أساليب تدريس حديثة، و تذليل بعض الصعوبات التي تواجههم في تطبيق استراتيجيات 
 التفكير اربداعّي.
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 المقترحات 
 

  :كما يقترح الباحث
 
إجراء المزيد من الدراسات التربوية لدراسة واقع ممارسة معلمي المباحث األخررى السرتراتيجيات  -1

 .التفكير اربداعي
معلمرري المباحررث  إجررراء المزيررد مررن الدراسررات التربويررة لدراسررة الصررعوبات الترري تواجرره توظيررف -2

 .ستراتيجيات التفكير اربداعيا رىالدراسية األخ
اسرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي تتعلرررق  عوبات توظيرررف معلمررري اللغرررة العربيرررةإجرررراء دراسرررة لصررر -3

  .بالمتعلم
تهيئة الظروف المادية والمعنوية المناسبة للمعلم حتى يتسنى له اربدات مثل رفع مسرتوى دخرل  -4

وتقليررررل األعبرررراء الوظيفيررررة الملقرررراة علررررى عاتقرررره كنصرررراب الحصررررع وتقررررديم المكافرررر ت والحرررروافز المعلررررم 
واألعمررال الكتابيررة المتمثلررة بالتحضررير اليررومي والمشرراركة فرري مختلررف اللجرران المدرسررية وتشرركيل األسررر 

عرررداد الخطرررط اليوميرررة والفصرررلية  وتحليرررل محتررروى الكتررراب المقررررر األمرررر الرررذي يرهرررق المعلرررم الصرررفية وا 
 .رة تعتمد على التلقينويجعله يتبنى أساليب مباش

تاسيس قناة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية متخصصة بعرض التجارب التربوية  -5
 .الناجحة لكل من المعلمين والطالب تجعلهم على اطالت دائم بكل ما هو جديد في أساليب التدريس

العربيررة وآدابهررا تكسرربهم  تربويررة متخصصررة فرري أسرراليب الترردريس لطلبررة اللغررةمسرراقات اعتمرراد  -6
 .الخبرة في إدارة الصف ومراعاة أنماط المتعلمين المختلفة

إشراك المعلمين وأولياء األمور في تصميم المقررات الدراسية على نحو يعزز اربردات لكرل مرن  -7
 .المعلم والطالب وتجنب االقتصار على أساتذة الجامعات

لتروفير مرا تحتراج إليره المردارس مرن مرافرق مثرل تنسيق الجهود برين المردارس والمجتمرع المحلري  -8
المكتبررات والمسرررارح والمختبررررات وغررررف المصررادر وبنررراء المزيرررد مرررن المرردارس لتقليرررل ازدحرررام الصرررفوف 

 .بالطلبة
 .تشجيع المبادرات التربوية اربداعّية -9
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 ،الجامعررة ارسررالمّية ،رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة،الكتةةابي لةةد  طالبةةات الصةةف السةةادس األساسةةيّ 
 فلسطين
معوقةةات األدا  اإلبةةداعي لمعلمةةي العلةةوم الطبيعيةةة بالمرحلةةة المتوسةةطة مةةن .(2009) .وليررد ،الشررعبي

مكررة  ،جامعررة أم القرررى ،رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة ،وجهةةة نظةةر المعلمةةين والمشةةرفين التربةةويين
 السعودية  ،المكرمة

دار الثقافررة  ،3ط  ،تعلةةيم التفكيةةر ومهاراتةة  تةةدريبات وتطبيقةةات عملّيةةة .(2013) .سررعيد ،عبرد العزيررز
 األردن  ،عّمان ،للنشر والتوزيع

دور مدرسي علم االجتمات في تنمية التفكير اربرداعّي لردى طلبرة المرحلرة  .(2016) .إفتخار ،عبد ا 
مجلةةةة  ،ارعدادّيرررة للفررررت األدبرررّي فررري مررردارس الكررررخ الثانيرررة مرررن وجهرررة نظرررر المدرسرررين والطلبرررة أنفسرررهم

 العراق  ،بغداد ،478 -456ع ع  ،48العدد  ،البحوث التربوّية والنفسّية
 ،اسةتراتيجيات التةدريس فةي القةرن الحةادي والعشةرين.(2009) .سرهيلة ،أبرو السرميد ؛ذوقان ،عبيدات

 األردن ،عّمان ،ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع
تنميةة مهةارات التفكيةر نمةاذح نظريةة  .(2014) .موفرق ،بشرارة ؛عبرد الناصرر ،الجّراح ؛عدنان ،العتوم

 األردن ،عّمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،وتطبيقات عملّية
 مصر ،القاهرة ،مركز الراية للنشر وارعالم ،مهارة للمعلمة الناجحة 55 .(2012) .هشام ،عثمان
 األردن ،عّمان ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،المنهج والتفكير .(2015) .مريم ،مهدي ؛حاتم ،عزيز

اتجاهات معلمّي الدراسات االجتماعّية نحو تنمية مهارات التفكير اربداعي  .(2013) .جمال ،العّساف
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 األردن ،عّمان
 ،عمرران ،دار المنرراهج للنشررر والتوزيررع ،المنةةاهج الحديثةةة وطرائةةق التةةدريس .(2009) .محسررن ،عطّيررة
 األردن
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عي فرري درجرة ممارسرة معلمري اللغررة العربّيرة لمهرارات تنميرة التفكيرر اربردا .(2018) .هايرل ،العظامرات
مجلةةةة جامعةةةة تشةةةرين للبحةةةوث والدراسةةةات  ،مديريرررة التربيرررة والتعلررريم لمنطقرررة الباديرررة الشرررمالّية الشررررقّية

 سورية  ،الالذقية ،411 -391ع ع  ،( 1) 40 ،العلمّية
دار المسريرة للنشرر  ،اتجاهات وتطبيقات حديثة في المنةاهج وطةرق التةدريس .(2011) .محّمد ،عليّ 

 األردن ،عّمان ،والتوزيع والطباعة
 األردن ،عّمان ،مؤسسة الرسالة ،اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربّية.(2002) .سام ،عمار

 األردن ،عّمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،التفكير واللغة .(2011) .وليد ،العياصرة
 األردن ،عّمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مقدمة في تدريس التفكير .(2009) .محمود ،غانم

مسررتوى ممارسرة معّلمرري الصرفوف الثالثررة األولرى ألسرراليب تشرجيع التفكيررر .(2011) .عمرار ،الفريحرات
العردد  ,مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحةاث والدراسةات ،اربداعي لدى طلبتهم في محافظة عجلرون

 فلسطين  ،رام ا  ،114 – 77ع ع  ،31
 األردن ،عّمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،التدريس الصفيمهارات  .(2010) .صال  ،فضالة
معّوقرررات األداء اربرررداعي لمعلمررري العلررروم بمررردارس المرحلرررة  .(2014) .كمرررال ،مخرررامرة ؛زيررراد ،قباجرررة

 ،بابررل ،18 – 3ع ع  ،16ت  ،مجلّةةة كلّيةةة التربيةةة األساسةةّية ،األساسررّية العليررا بمحافظررة القرردس
 العراق 
 ،دار المسرريرة للنشررر والتوزيررع والطباعرررة ،نمةةوذج شةةةوارتز وتعلةةيم التفكيةةةر .(2013) .نايفررة ،القطررامي
 عّمان 

دار صرفاء للنشرر  ،تنمية مهارات التعلم والتفكيةر والبحةث.(2013) .دمحمّ  ،أبو غزلة ؛أحمد ،القواسمة
 األردن  ،عمان ،والتوزيع
 ،ديبونررو للطباعررة والنشررر والتوزيررع ،تنميةةة التفكيةةر بأسةةاليب مّشةةوقة .(2007) .عبررد الواحررد ،الكبيسرري
 األردن ،عّمان
عّمران،  ،دار المسريرة للنشرر والتوزيرع والطباعرة ،سيكولوجية الطفل المبةدع .(2011) .ممدوح ،الكناني
 األردن

 األردن  ،عمان ،دار ديبونو للنشر والتوزيع ،التفكير خارج الصندوق .(2011) .النا ،المبيضين
 ،عّمران ،دار صرفاء للنشرر والتوزيرع ،تنمية مهةارات التفكيةر اإلبةداعي الناقةد .(2008) .سوسن ،مجيد
 األردن
واقةةةع األدا  التعليمةةّي اإلبةةةداعّي لةةةد  معلمةةي الحلقةةةة األولةةى مةةةن الّتعلةةةيم  .(2016) .إيمرران ،محّمررد

 سورية  ،جامعة دمشق ،رسالة ماجستير منشورة ،األساسّي في ضو  معايير الجودة الشاملة
دار المعتررررز للنشررررر  ،اإلبةةةةداع واالبتكةةةةار اإلدارّي فةةةةي الّتنظةةةةيم والتنسةةةةيق .(2015) .عبررررد ا  ،مسررررلم

 األردن  ،عمان ،والتوزيع
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 ،دار الوفرررراء لرررردنيا الطباعررررة والنشررررر ،إسةةةةتراتيجيات التةةةةدريس الفّعةةةةال .(2014) .عفرررراف ،مصررررطفى
 مصر ،ارسكندرّية
معّوقررات ممارسررة معلمرري التربيررة ارسررالمّية للتفكيررر الناقررد واربررداعّي فرري  .(2015) .مهّنررد ،مصررطفى

ت  ,المجلةةة الدولّيةةة لألبحةةاث التربويةةة ،تدريسررهم فرري دولررة ارمررارات العربّيررة المتحرردة مررن وجهررة نظرررهم
 ارمارات العربّية المتحدة ،دبي ،29-1ع ع   ،37

بةداعي فةي تةدريس مةادة التربيةة اإلسةالمّية صةعوبات تطبيةق التفكيةر اإل .(2014)  .أحمرد ،المطيري
جامعررة  ،رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة ،مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين للمرحلةةة المتوسةةطة بدولةةة الكويةةت

 الكويت  ،الشرق األوسط
 ،كراتشرري ،شرربكة المرردارس ارسررالمية ،طةةرق التةةدريس وأسةةاليب االمتحةةان .(2009) .ولرري ،المظفّررر

 باكستان 
 األردن ،عّمان ،ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع ،علم التفكير.(2006) .صالح ،معمار
 ،الدار المصررّية اللبنانّيرة ،الّتفكير الفلسفّي المبادئ المهارات وتطبيقاتها .(2013) .مصطفى ،الّنّشار
 مصر ،القاهرة
معةايير  واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة فةي ضةو  .(2012) .جمال ،الهسي

 فلسطين  ،غزة ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجودة الشاملة
 ،دار الكتاب الجامعيّ   ،2ط  ،أساليب تدريس العلوم في المرحلة األساسّية .(2010) .زيد ،الهويديّ 
 دولة ارمارات العربّية المتحدة  ،العين

طالب الحلقة األولةى مةن الّتعلةيم األساسةّي بمةدارس معّوقات اإلبداع لد   .(2017) .إيمران ،الهيملية
 ،جامعة نرزوى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،والية المضيبي من وجهة نظر المعلمات وأوليا  األمور

 سلطنة ُعمان 
 فلسطين  ،جائزة ارنجاز والتمّيز لدعم التعليم في فلسطين .(2019) .وزارة التربية والتعليم العالي
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 أداتا الّدراسة في صورتهما األولّية ( 1)ملحق 
 

 جامعة القدس 

 

 كلية العلوم التربوية
 

 .........................................المحترم / ة.حضرة الدكتور/ة
 :وبعد ،السالم عليكم ورحمة ا  وبركاته

 
" واقع ممارسة معلمي اللغة العربية إلستراتيجيات التَّفكير اإلبةداعّي يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك استكماال  لمتطّلبات الحصول علرى  ،جنوب الخليل " وتعليم وصعوبات توظيفها في مديرية تربية
 درجة الماجستير في أساليب تدريس اللغة العربية في جامعة القدس.

 
يشرررتمل المحرررور األول علرررى  :قرررام الباحرررث ببنررراء اسرررتبانة مكّونرررة مرررن أربعرررة محررراور علرررى النحرررو اآلتررري

بينمررا يضررم المحررور الثرراني مقياسررا يبررين واقررع ممارسررة معلمرري  ،معلومررات شخصررية ألفررراد عينررة الدراسررة
أمررا المحررور الثالررث فقررد  ،اللغررة العربيررة رسررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة جنرروب الخليررل

خصع لصعوبات توظيف إسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي لردى معلمري اللغرة العربيرة فري مديريرة تربيرة 
وفي المحور الرابع طرحت ثالثة أسئلة مفتوحة حول مردى توظيرف  ،عدة مجاالتجنوب الخليل مقسما ل

ونظررا لخبررتكم الميدانيرة فري  ،والمرامول لدرجرةإستراتيجيات التفكير اربداعي في مبحرث اللغرة العربيرة  ا
يرجرى مرن حضررتكم قرراءة  ،تدريس مبحث اللغة العربية  والتي سيكون لهرا برالح األثرر فري إثرراء الدراسرة

أمرام البنرد الرذي يعّبرر عرن رأيكرم علمرا ( X)بنود هذا المقياس برتمعن وصردق وموضروعية ووضرع إشرارة 
 .أن جميع البيانات التي سيتم جمعها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

 شاكرا لكم حسن تعاونكم
 أشرف إبراهيم عبد الحميد الشرحة  :الباحث

 :معلومات شخصّية :المحور األول
 كر                    أنثىذ                الجنس 

 مكان السكن           مدينة                   قرية                      مخيم 
 المؤهل العلمي          دبلوم                    بكالوريوس               دراسات عليا

 سنوات10أكثر من               ( 10-5)  سنوات        5سنوات الخبرة          أقل من 
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واقع ممارسة معلمي اللغة العربية إلسةتراتيجيات التفكيةر اإلبةداعي فةي مديريةة تربيةة  :المحور الثراني
 جنوب الخليل

 .أمام الدرجة التي تراها مناسبة (X)ضع إشارة  ،عزيزي المعّلم / ة
 الدرجة الفقرة  الرقم

كبيرررررررررررة 
 جدا

 قليلة ضعيفة متوسطة كبيرة

      أدّرب المتعلمين على المبادرات اربداعية  -1
      أحترم أفكار المتعلمين وأسئلتهم   -2
      أثير خيال المتعلمين الخصب  -3
      أمن  المتعلمين وقتا كافيا للتفكير في ارجابة  -4
      أطرح أسئلة مثيرة للنقاش  -5
      أستخدم طرق تدريس تتحدى قدرات المتعلمين  -6
أعررررض موضررروعات النحرررو علرررى هيئرررة مشررركالت مثيررررة  -7

 للتفكير 
     

      أمّهد لدروس القراءة باسئلة العصف الذهني  -8
      أخطط مواقف تعليمية تحتاج إلى حلول عديدة  -9

      أتي  للمتعلمين تصحي  أخطائهم بانفسهم   -10
      أستخدم وسائل تعليمية متنوعة  -11
      أشجع المتعلمين على التحليل و االستنتاج   -12
أحررث المتعلمررين علررى إضررافة تفاصرريل جديرردة  لذفكررار  -13

 الثانوية 
     

أشررجع  المتعلمررين علررى تجريررب العديررد مررن البرردائل فرري  -14
 أسئلة المناقشة والتحليل 

     

      أطرح أسئلة مفتوحة تتي  للمتعلمين حرية التعبير  -15
أشررجع المتعلمررين علررى إصرردار أكبررر عرردد مررن الكلمررات  -16

 والجمل والتعبيرات غير المالوفة 
     

      أتقبل تساؤالت المتعلمين المختلفة  -17
      أعزز المتعلمين المبدعين بشكل مستمر  -18
      أشجع المتعلمين على الحوار  -19
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      أقّدم عددا من المترادفات للمفهوم الواحد   -20
      أتابع كل جديد في أساليب تدريس اللغة العربية  -21
      أستعين بالبيئة المحلية في توضي  المفاهيم المجّردة  -22
      أّوفر مصادر تعلم متعددة تساعد في التعّلم الذاتي  -23
أوّجه المتعلمين الستكشاف حلول فريدة ألسئلة المناقشرة  -24

 والتحليل 
     

      أقّدر أعمال المتعلمين اربداعية  -25
      أستخدم أدوات تقويم متعددة  -26
أشرررررجع المتعلمرررررين علرررررى ابتكرررررار وسرررررائل تعليميرررررة غيرررررر  -27

 تقليدية 
     

      أشرك المتعلمين الموهوبين في المسابقات التربوية  -28
      أحتفظ بسجل خاع باعمال المتعلمين اربداعية  -29
أحث المتعلمرين علرى صرياغة أفكرار جديردة مختلفرة عرن  -30

 زمالئهم 
     

أهررررتم بالكشررررف عررررن مواهررررب المتعلمررررين اربداعيررررة فرررري  -31
 الكتابة وارلقاء 

     

      أتي  للمتعلمين حرية ترتيب كراساتهم  -32
      أنّمي لدى المتعلمين  حب االستطالت والبحث  -33
أفت  المجرال للمتعلمرين للنظرر فري الموضروت الواحرد مرن  -34

 زوايا متعددة 
     

      أثري الكتاب المقرر بانشطة متنوعة  -35
      أطلب من المتعلم  توضي  إجابته وتعزيزها باألدلة  -36
      أعد وسائل تعليمية من مواد بسيطة  -37
      أدفع المتعلم الكتساب المعرفة بنفسه  -38
أعتبررررر المررررتعّلم متمّيررررزا إذا كانررررت إجاباترررره مختلفررررة عررررن  -39

 زمالئه 
     

أشرررررجع المتعلمرررررين علرررررى صرررررياغة ارجابرررررات باسرررررلوبهم  -40
 الخاع 

     

      أختار نصوصا أدبّية شائقة مثيرة للتفكير  -41
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      أكّلف المتعلمين توظيف المفردات في جمل من إنشائهم   -42
أطلرررب مرررن المتعلمرررين التوسرررع فررري وصرررف الشخصررريات  -43

 واألسباب والنتائج 
     

أطلررب مررن المتعلمررين العررودة للمكتبررة ومصررادر المعرفررة  -44
 وكتابة فقرة ومناقشة محتواها 

     

أشجع المتعلمين على تنفيذ أنشطة إبداعّيرة تمّيرز ملفرات  -45
 إنجازهم  

     

      أوّجه المتعّلمين نحو محاسبة النفس وضبط تصّرفاتهم  -46
      أستخدم األسئلة السابرة لمعرفة أفكار المتعلمين   -47
أعرررزز المرررتعلم فررري إبرررداء رأيررره حرررول التنبرررؤات التررري ترررّم  -48

 التوّصل إليها في موضوعات النحو
     

      أطرح أسئلة سابرة توضيحية على المتعلم لتبرير إجابته  -49
أسررتخدم األسررئلة السررابرة فرري شرررح جميررع مهررارات اللغررة  -50

 العربّية 
     

 
صعوبات توظيف معلمي اللغة العربية إلستراتيجيات التفكير اإلبداعي فةي مديريةة تربيةة جنةوب  :المحور الثالرث

   الخليل
 .أمام الدرجة التي تراها مناسبة ((Xضع إشارة  ،عزيزي المعّلم / ة 

 الدرجة الفقرة الرقم
كبيررررررررررررررة 

 جدا
 قليلة ضعيفة متوسطة كبيرة

 صعوبات تتعلق بالمعّلم
      قلة معرفتي بإستراتيجيات التفكير اربداعي  -1
      قلة الدورات التدريبية في تنمية التفكير  -2
      إغفال طرق التدريس الحديثة  -3
      قلة  إطالعي على طرق تدريس التفكير  -4
ضرررعف ارلمرررام بطرائرررق العصرررف الرررذهني وحرررل المشررركالت  -5

 واالكتشاف 
     

     االعتمرررراد علررررى الطريقررررة التقليديررررة فرررري تنرررراول موضرررروعات  -6
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 النحو والصرف
      كثرة األعباء الوظيفية الملقاة على عاتقي  -7
الخوف مرن الفشرل فري تردريس مهرارات اللغرة العربيرة بطررق  -8

 إبداعية 
     

عدم قدرتي على تحقيرق االنضرباط الرذاتي للمتعلمرين خرالل  -9
 التدريس التعاوني 

     

      ضعف  قناعتي باهمية التدريس اربداعي   -10
 صعوبات تتعلق بالمتعلم

      ضعف المهارات األساسية للمتعلمين   -11
ضررعف الدافعيررة لرردى المتعلمررين فرري إنترراج وسررائل تعليميررة  -12

 بطرق إبداعية 
     

      قلة االنضباط الذاتي لدى المتعلمين  -13
      االعتماد على الحفظ الصم للمعارف المختلفة  -14
      قلة الثقة بالنفس والكشف عن اربدات -15
      االهتمام بالتحصيل أكثر من اربدات واالبتكار -16
ضرررررعف توظيرررررف الخبررررررات المكتسررررربة فررررري مواقرررررف جديررررردة  -17

 وسياقات حياتّية  
     

      ضعف  الربط بين الخبرات السابقة والالحقة  -18
      سيطرة المتعلمين المتفوقين دراسيا على المشاركة الصفية  -19

 بالمحتوى الدراسيصعوبات تتعلق 
التركيررررز علرررررى األهرررررداف المعرفيررررة أكثرررررر مرررررن  -20

 المهارية 
     

االهتمررام بكميررة المعررارف المكتسرربة  أكثررر مررن  -21
 نوعيتها 

     

      االعتماد على األسئلة الضيقة المباشرة  -22
      الحياة  بدرجةقلة ربط النصوع األدبية  -23
خلرررو المحتررروى الدراسررري مرررن األنشرررطة المثيررررة  -24

 للتفكير اربداعي 
     

      إهمال حاجات المتعلمين  ورغباتهم   -25
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      إغفال الفروق الفردية بين المتعلمين  -26
االعتمررراد علرررى الطريقرررة االسرررتقرائية والقياسرررية  -27

 فقط
     

إغفررررررررررال طريقررررررررررة العصررررررررررف الررررررررررذهني وحررررررررررل  -28
 المشكالت 

     

      طول الوقت الالزم لتنفيذ المحتوى الدراسي  -29
      االعتماد على أساليب التقويم التقليدية  -30

 صعوبات تتعلق بالبيئة التعليمية
      قلة الوسائل التعليمية المثيرة لإلبدات  -31
      قلة ارمكانات المادية الالزمة لتنمية اربدات   -32
ضرررررررررعف التواصرررررررررل برررررررررين البيئرررررررررة المدرسرررررررررية  -33

 والمجتمع المحلي 
     

خلررررو المدرسررررة مررررن مراكررررز مخصصررررة لصررررقل  -34
 مواهب المتعلمين  

     

      قّلة تعزيز المتعلمين المبدعين وتعميم أفكارهم  -35
      ازدحام الفصول الدراسية بالمتعلمين -36

 صعوبات تتعلق بالتقويم
االعتمررررراد علرررررى االختبرررررار التحصررررريلي كوسررررريلة  -37

 التقويم األهم 
     

االهتمرررررام برررررالكم المعرفررررري أكثرررررر مرررررن الجوانرررررب  -38
 المهارية 

     

      قلة طرح أسئلة تطبيقية مثيرة للتفكير  -39
      قلة تعزيز المبدعين بشكل مستمر  -40
      قلة اعتماد المتعلمين على التامل الذاتي  -41
      طول الوقت الالزم لبناء أدوات التقويم الحقيقي -42
      قلة تنّوت أدوات التقويم األخرى  -43
      صعوبة تنفيذ ملف ارنجاز  -44
      صعوبة تقويم المهارات اربداعّية واألدائّية -45
      قلة توظيف أدوات التقويم التكويني المتنّوعة -46
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 األسئلة المفتوحة  :المحور الرابع
 :عزيزي المعّلم / ة أرجو ارجابة عن األسئلة اآلتية بموضوعّية

 .إذا كانت ارجابة نعم اذكرها ؟هل هناك أمور أخرى غير واردة ترغب في ذكرها -1
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
...............…………………………………………………………..................... 

ما المقترحات التي تراها مناسبة لتجاوز صعوبات توظيف إسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي لردى  -2
 ؟معلمي اللغة العربّية للمرحلة األساسّية العليا

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
.......................…………………………………………………………............. 

مررا التصررّورات المقترحررة لررديك لتطرروير مهررارات معلمرري اللغررة العربّيررة فرري ممارسررة إسررتراتيجيات  -3
  ؟بداعّي لدى طلبة المرحلة األساسّية العلياالتَّفكير ار

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
...........…………………………………………………………......................... 

 شكرا لحسن تعاونكم
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 ( الّسادة المحّكمون 2ملحق  
 

 المؤسسة التابع لها  المحّكم
 جامعة القدس عفيف زيدان.أ.د
 جامعة القدس إبراهيم عرمان د.
 جامعة القدس إيناس ناصر  د.
 جامعة القدس المفتوحة  خالد كتلو د.
 جامعة القدس غسان سرحان د.
 جامعة القدس محسن عدسد.
 جامعة الخليل معن مناصرة د.
 جامعة الخليل  منال أبو منشار د.
 جامعة بوليتكنك فلسطين  منير كرمة  د.
 جامعة القدس المفتوحة ميرفت الشريفد.
 مشرف لغة عربّية / مديرية التربية والتعليم /جنوب الخليل  وليد ربعي . أ
 مشرفة لغة عربّية / مديرية التربية والتعليم /جنوب الخليل  منى طهبوبأ.
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 أداتا الّدراسة في صورتهما النهائية ( 2 ملحق 
 

 جامعة القدس 

 

 كلية العلوم التربوية
 

 .........................................المحترم / ة.حضرة المعلم /ة
 :وبعد ،وبركاتهالسالم عليكم ورحمة ا  

 
" واقةةع ممارسةةة معلمةةي اللغةةة العربيةةة إلسةةتراتيجيات التَّفكيةةر اإلبةةداعّي يجررري الباحررث دراسررة بعنرروان 

وذلرك اسرتكماال  لمتطّلبرات الحصرول علرى درجرة  ،وصعوبات توظيفها في مديرية تربية جنوب الخليل "
 الماجستير في أساليب تدريس اللغة العربية في جامعة القدس.

 
يشرتمل المحرور األول علرى معلومرات  :الباحث اسرتبانة مكّونرة مرن ثالثرة محراور علرى النحرو اآلتري بنى

قع ممارسة معلمري اللغرة العربيرة بينما يضم المحور الثاني مقياسا يبين وا ،شخصية ألفراد عينة الدراسة
وسررؤاال مفتوحررا  سررتراتيجيات التفكيررر اربررداعي فرري مديريررة تربيررة جنرروب الخليررل مقسررما لعرردة مجرراالتال

إثرائيا للمقياس، أما المحور الثالث فقد خصع لصعوبات توظيف إسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي لردى 
معلمي اللغة العربية في مديرية تربيرة جنروب الخليرل مقسرما لعردة مجراالت وسرؤاال مفتوحرا يثرري الدراسرة   

لتي سيكون لها بالح األثر في إثراء الدراسرة  وا  ،ونظرا لخبرتكم الميدانية في تدريس مبحث اللغة العربية
أمررام البنررد ( X)يرجررى مررن حضرررتكم قررراءة بنررود هررذا المقيرراس بررتمعن وصرردق وموضرروعية ووضررع إشررارة 

الرررذي يعّبرررر عرررن رأيكرررم علمرررا أن جميرررع البيانرررات التررري سررريتم جمعهرررا لرررن تسرررتخدم إال ألغرررراض البحرررث 
 .العلمي

 شاكرا لكم حسن تعاونكم
 براهيم عبد الحميد الشرحة أشرف إ :الباحث

 :معلومات شخصّية :المحور األول
 أنثى                  ذكر     الجنس                

 التخصع             أدب لغة عربية         أساليب لغة عربية  
 المرحلة                 أساسية دنيا            أساسية عليا              ثانوية  

 المؤهل العلمي          دبلوم                    بكالوريوس               دراسات عليا
 سنوات10أكثر من               ( 10-5سنوات       ) 5سنوات الخبرة          أقل من 
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مديريةةة واقةةع ممارسةةة معلمةةي اللغةةة العربيةةة إلسةةتراتيجيات التفكيةةر اإلبةةداعي فةةي  -أ :المحررور الثرراني
 تربية جنوب الخليل
 .أمام الدرجة التي تراها مناسبة ( (Xضع إشارة ،عزيزي المعّلم / ة

 الدرجة الفقرات  الرقم 
 قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 مجال األصالة
      أكّلف المتعلمين توظيف المفردات  في جمل من إنشائهم  -1
أحررث المتعلمررين علررى صررياغة أفكررار جديرردة مختلفررة عررن  -2

 زمالئهم 
     

      أستعين بالبيئة المحلية في توضي  المفاهيم المجّردة  -3
      أقدم للمتعلمين أثناء التدريس أنشطة إثرائية جديدة  -4
      أثير خيال المتعلمين في التفكير من خالل األنشطة   -5
علرررررى التفكيرررررر بإعرررررداد وسرررررائل تعليميرررررة أحرررررث المتعلمرررررين  -6

 متنوعة من مواد بسيطة
     

      أشجع المتعلمين الكتساب المعرفة بانفسهم  -7
أتعامررررل مررررع المررررتعلم باعتبرررراره متميررررزا حررررال كانررررت إجابترررره  -8

 مختلفة عن زمالئه  
     

أشررجع المتعلمررين علررى تنفيررذ أنشررطة إبداعّيررة تمّيررز ملفررات  -9
 إنجازهم  

     

      أهتم بالكشف عن مواهب المتعلمين اربداعية في الكتابة   -10
      أتابع كل جديد في أساليب تدريس اللغة العربية  -11

 مجال المرونة
      أعطي المتعلمين فرصا لتصحي  أخطائهم  -12
      أتقبل تساؤالت المتعلمين المختلفة  -13
      أّوفر مصادر تعلم متعددة تساعد في التعّلم الذاتي  -14
      أستخدم أدوات تقويم كثيرة   -15
أمررررن  المتعلمررررين وقتررررا كافيررررا للتفكيررررر فرررري إجابرررراتهم عررررن  -16

 األسئلة
     

      أختار نصوصا أدبّية شائقة مثيرة للتفكير  -17
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توصررلوا إليهررا ُأشررجع المتعلمررين علررى تقيرريم تنبررؤاتهم الترري  -18
 في موضوعات ارمالء

     

 مجال الطالقة
      أخطط مواقف تعليمية تحتاج إلى حلول عديدة  -19
ُأشرررجع  المتعلمرررين علرررى تجريرررب العديرررد مرررن البررردائل فررري  -20

 أسئلة "المناقشة والتحليل" 
     

أشرررجع المتعلمرررين علرررى إعطررراء أكبرررر عررردد مرررن الكلمرررات  -21
 الجديدة

     

أحرررررث المتعلمرررررين علرررررى توظيرررررف المفرررررردات فررررري سرررررياقات  -21
 متنوعة 

     

      أطلب من المتعلمين التعبير عن آرائهم شفويا   -22
      أقّدم عددا من المترادفات للمفهوم الواحد   -23

 مجال إضافة تفصيالت
      أثري الكتاب المقرر بمعلومات منظمة متسلسلة    -24
أحرررث المتعلمرررين علرررى إضرررافة تفاصررريل جديررردة  لذفكرررار  -25

 الثانوية لدروس القراءة 
     

أنّمرررررري لرررررردى المتعلمررررررين  حررررررب االسررررررتطالت مررررررن خررررررالل  -26
 األنشطة 

     

أشرررجع المتعلمرررين علرررى طررررق الحررروار البّنررراءة  مرررن خرررالل  -27
 تنويع األسئلة 

     

زوايررررا أترررري  للمتعلمررررين النظررررر فرررري الموضرررروت الواحررررد مررررن  -28
 متعددة

     

أطلررررب مررررن المتعلمررررين  توضرررري  إجابرررراتهم عررررن األسررررئلة  -29
 المختلفة

     

أطلب من المتعلمين التوسع في وصف األسرباب والنترائج  -30
 الواردة في دروس القراءة 

     

أطلب من المتعلمرين العرودة للمكتبرة  وكتابرة مقالرة إثرائيرة  -31
 حول النصوع الشعرّية 
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  ؟ما التصّورات المقترحة لديك لتطوير مهارات معلمي اللغة العربّية في ممارسة إستراتيجيات التفكير اربداعيّ  -ب
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................ 

 
ة إلسةةتراتيجيات التفكيةةر اإلبةةداعي فةةي مديريةةة تربيةةة صةةعوبات توظيةةف معلمةةي اللغةةة العربيةة -أ  :المحرور الثالررث
   جنوب الخليل

 
 .أمام الدرجة التي تراها مناسبةX) ) ضع إشارة ،عزيزي المعّلم / ة 

 الدرجة الفقرات   الرقم
 قليلة جدا  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 صعوبات متعلقة بالمعّلم
      قلة معرفتي بإستراتيجيات التفكير اربداعي  -1
قلرررة مشرررراركتي فرررري دورات متخصصررررة  فرررري تنميررررة التفكيررررر  -2

 اربداعي
     

      إطالعي على طرائق تدريس التفكير محدود -3
      ضعف ارلمام بإستراتيجية العصف الذهني  -4
      صعوبة تطبيق حل المشكالت في تدريس القراءة -5
      اعتمادي على الطرائق التقليدية في شرح النحو -6
      كثرة األعباء الوظيفية الملقاة على عاتقي  -7
الخوف من الفشل في تدريس مهارات اللغة العربيرة بطرائرق  -8

 إبداعية 
     

      ضعف  تحقيق االنضباط الذاتي للمتعلمين خالل التدريس  -9
      تدني قناعتي باهمية التفكير اربداعي  10
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 صعوبات متعلقة بالمحتوى الدراسي
التركيررز علررى األهررداف المعرفيررة الرردنيا أكثررر مررن األهررداف  -11

 الوجدانية والمهارية 
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 بسيطة  
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      تحّدث المتعلمين باللهجة العامية داخل الفصل -25
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      قلة طرح أسئلة تطبيقية مثيرة للتفكير  -32
      قلة اعتماد المتعلمين على التامل الذاتي  -33
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 ( كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس 4ملحق   
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 ربية والّتعليم جنوب الخليل ( كتاب تسهيل مهّمة من مديرية التّ 5ملحق  
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اسةتبانة واقةع  نتائج تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافةات المعيارّيةة لمجةاالت فقةرات :(6 ملحق 
تعلةيم جنةوب الخليةل ات التفكير اإلبداعي في مديريةة تربيةة و ممارسة معلمي اللغة العربية الستراتيجي

 :مرتبة ترتيبا تنازليا لكل مجال من تلك المجاالت

 العدد فقرات االستبانة
المتوسةط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مجال األصالة
 كبيرة 0.72 4.31 207 المفردات في جمل من إنشائهمأكّلف المتعلمين توظيف 

 كبيرة 0.71 4.25 207 أستعين بالبيئة المحلية في توضي  المفاهيم المجردة
 كبيرة 0.67 4.15 207 أقّدم للمتعلمين أثناء التدريس أنشطة إثرائّية جديدة

 كبيرة 0.69 4.1 207 ُأشّجع المتعلمين الكتساب المعرفة بانفسهم
 كبيرة 0.66 4.08 207 المتعّلمين على صياغة أفكار جديدة مختلفة عن زمالئهمأحّث 

 كبيرة 0.74 4.06 207 أهتّم بالكشف عن مواهب المتعّلمين اربداعّية في الكتابة
أتعامرررل مرررع المرررتعّلم باعتبررراره متمّيرررزا حرررال كانرررت إجابتررره مختلفرررة عرررن 

 كبيرة  0.8 4.06 207 زمالئه
 كبيرة 0.72 3.99 207 على تنفيذ أنشطة إبداعّية تميز ملفات  إنجازهمُأشّجع المتعلمين 

 كبيرة 0.74 3.96 207 أثير خيال المتعّلمين  في التفكير من خالل األنشطة
 كبيرة 0.86 3.95 207 أتابع كل جديد في أساليب تدريس اللغة العربية

مرن مرواد  أحّث المتعلمرين علرى التّفكيرر بإعرداد وسرائل تعليميرة متنوعرة
 كبيرة 0.76 3.93 207 بسيطة

 الدرجة الكلّية 
 

 كبيرة 0.44 4.08
 مجال المرونة

 كبيرة 0.66 4.41 207 أتقّبل تساؤالت المتعلمين المختلفة
 كبيرة 0.64 4.33 207 أعطي المتعلمين فرصا لتصحي  أخطائهم

 كبيرة 0.69 4.06 207 أمن  المتعّلمين وقتا كافيا للتّفكير في إجاباتهم عن األسئلة
 كبيرة 0.73 3.92 207 استخدم أدوات تقويم كثيرة

 كبيرة 0.77 3.85 207 أوّفر مصادر تعلم متعددة تساعد في التعلم الذاتي
 كبيرة 0.82 3.81 207 أختار نصوصا أدبّية شائقة مثيرة للتفكير

 كبيرة 0.81 3.7 207 موضوعات ارمالءأشّجع المتعّلمين على تقييم تنبؤاتهم التي توصلوا إليها في 
 الدرجة الكلية

 
 كبيرة 0.48 4.01
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 مجال الطالقة
 كبيرة 0.66 4.26 207 المتعلمين على توظيف المفردات في سياقات متنوعة حثّ أ
 كبيرة 0.69 4.22 207 طلب من المتعّلمين الّتعبير عن آرائهم شفوياأ

 كبيرة 0.72 4.18 207 الواحدأقّدم عددا من المترادفات  للمفهوم 
 كبيرة 0.66 4.09 207 أشّجع المتعّلمين على إعطاء أكبر عدد من الكلمات الجديدة

أشررّجع المتعّلمررين علررى تجريررب العديررد مررن البرردائل فرري أسررئلة "المناقشررة 
 كبيرة 0.75 3.89 207 والتحليل "

 كبيرة 0.77 3.8 207 أخّطط مواقف تعليمّية تحتاج إلى حلول عديدة
 الدرجة الكلية 

 
 كبيرة 0.44 4.08

 مجال إضافة الّتفصيالت
 كبيرة 0.72 4.11 207 إثري الكتاب المقرر  بمعلومات منظمة متسلسلة

 كبيرة 0.76 4.09 207 أشّجع المتعّلمين على طرق الحوار البناءة من خالل تنويع األسئلة
 كبيرة 0.74 4.02 207 المختلفةأطلب من المتعّلمين توضي  إجاباتهم عن األسئلة 

 كبيرة 0.77 3.97 207 أنّمي لدى المتعّلمين حب االستطالت من خالل األنشطة
أحثن المتعّلمين على إضرافة تفاصريل جديردة لذفكرار الثانويرة  لردروس 

 كبيرة 0.68 3.95 207 القراءة
 كبيرة 0.74 3.94 207 ُأتي  للمتعّلمين الّنظر في الموضوت الواحد من زوايا متعددة

أطلرررب مرررن المتعّلمرررين الّتوسرررع فررري وصرررف الرررواردة فررري دروس القرررراءة 
 كبيرة 0.83 3.82 207 األسباب والنتائج

أطلرررررب مرررررن المتعّلمرررررين العرررررودة للمكتبرررررة وكتابرررررة مقالرررررة إثرائّيرررررة حرررررول 
 كبيرة 1.00 3.58 207 النصوع الّشعرّية

 الدرجة الكلية 
 

 كبيرة  0.55 3.93
 كبيرة 0.74 4 207 لمجاالت االستبانة الكلّيةالدرجة 
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نتةةةائج تحليةةةل المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعيارّيةةةة لمجةةةاالت فقةةةرات اسةةةتبانة ( 7 ملحةةةق 
تعليم جنوب ات التفكير اإلبداعي في مديرية تربية و صعوبات توظيف معلمي اللغة العربية الستراتيجي

 :مجال من تلك المجاالت الخليل مرتبة ترتيبا تنازليا لكل

 العدد فقرات االستبانة
المتوسةةط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

  صعوبات متعلقة بالمعلم
 متوسطة 1.20 3.39 207 كثرة األعباء الوظيفية الملقاة على عاتقي

 متوسطة 98. 2.79 207 اطالعي على طرائق تدريس التفكير محدود
 متوسطة 1.08 2.78 207 التقليدية في شرح النحواعتمادي على الطرائق 

قلررررررة مشرررررراركتي فرررررري دورات متخصصررررررة فرررررري تنميررررررة التفكيررررررر 
 متوسطة 1.04 2.740 207 اربداعي

 متوسطة 94. 2.72 207 قلة معرفتي باستراتيجيات التفكير اربداعي
 متوسطة 98. 2.50 207 صعوبة تطبيق حل المشكالت في تدريس القراءة

الفشررل فرري تررردريس مهررارات اللغررة العربيررة بطرائرررق الخرروف مررن 
 قليلة  1.10 2.40 207 إبداعية

 قليلة  98. 2.39 207 ضعف ارلمام بإستراتيجية العصف الذهني
 قليلة  98. 2.35 207 تدني قناعتي باهمية التفكير اربداعي

 قليلة  1.05 2.29 207 ضعف تحقيق االنضباط الذاتي للمتعلمين خالل التدريس
  صعوبات متعلقة بالمحتو  الدراسي
 متوسطة 1.13 3.10 207 االهتمام بكمية المعارف المكتسبة

 متوسطة 1.19 3.02 207 الوقت الالزم لتنفيذ المحتوى الدراسي طويل
التركيررررز علررررى األهررررداف المعرفيررررة الرررردنيا أكثررررر مررررن األهررررداف 

 الوجدانية والمهارّية
207 2.93 1.044 

 متوسطة
 متوسطة 1.11 2.91 207 خلو المحتوى الدراسي من األنشطة المثيرة لإلبدات

 متوسطة 1.02 2.87 207 قلة التركيز على األهداف المعرفية العليا
 متوسطة 1.12 2.85 207 إهمال حاجات المتعلمين ورغباتهم وميولهم

 متوسطة 1.07 2.82 207 االعتماد على األسئلة مقيدة ارجابة
 متوسطة 1.09 2.78 207 على أساليب التقويم التقليديةاعتماد 

 متوسطة 1.08 2.72 207 إغفال طريقة االكتشاف في عرض المحتوى
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 متوسطة 1.16 2.70 207 إغفال الفروق الفردية بين المتعلمين
 متوسطة 1.15 2.6 207 الحياة بدرجةقلة ربط النصوع األدبية 

 صعوبات متعلقة بالبيئة التعليمّية 
 كبيرة 1.26 3.54 207 ازدحام الفصول الدراسية بالمتعلمين

 متوسطة 1.33 3.44 207 خلو المدرسة من غرفة خاصة بالمصادر
 متوسطة 1.13 3.34 207 ارمكانات المادّية لتنمية اربدات كالمسرح المدرسي بسيطة

الوسرررررائل التعليميرررررة المثيررررررة لإلبررررردات مثرررررل الوسرررررائط المتعرررررددة 
 متوسطة 1.06 3.22 207 محدودة

 متوسطة 1.20 3.2 207 تحدث المتعلمين باللهجة العامية داخل الفصل
 متوسطة 1.23 3.15 207 قلة الكتب القيمة في المكتبة المدرسية

قلرررة تررروفير األثررراث المدرسررري الرررالزم لتنفيرررذ األنشرررطة اربداعّيرررة 
 كالمقاعد والكراسي

207 3.14 1.24 
 متوسطة

مرافرق مخصصرة لصرقل  مواهرب المتعلمرين خلو المدرسة مرن 
 كالمكتبة

207 3.13 1.26 
 متوسطة

 صعوبات متعّلقة بالتقويم 
 متوسطة 1.157 3.22 207 غياب الّية محددة لتقييم ملف االنجاز

 متوسطة 1.03 3.21 207 االعتماد على االختبار الّتحصيلي كوسيلة التقويم الرئيسة
 متوسطة 1.08 3.14 207 اربداعية واألدائيةصعوبة تقويم المهارات 

 متوسطة 1.02 3.06 207 قلة تنوت أدوات التقويم األخرى
 متوسطة 1.05 3.06 207 الوقت الالزم لبناء أدوات التقويم الحقيقي طويل
 متوسطة 1.07 3.04 207 توظيف أدوات التقويم التكويني /البنائي قليل

 متوسطة 99. 2.99 207 من الجوانب المهارّيةاالهتمام بالكم المعرفي أكثر 
 متوسطة 1.04 2.97 207 قلة اعتماد المتعلمين على التّامنل الذاتي
 متوسطة 1.02 2.94 206 توظيف أدوات التقويم الحقيقي محدود
 متوسطة 1.06 2.86 207 تدني توظيف أدوات التقويم الختامي
 متوسطة 1.08 2.85 207 قلة طرح أسئلة تطبيقية مثيرة للتفكير

 متوسطة 1.1 2.92 207 الدرجة الكلّية 
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 فهرس الجداول 
 

رقةةةةةةةةةةةةةم 
 الجدول

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةم  الجدولعنوان 
 الصفحة 

 52 .أفراد عّينة الّدراسة حسب المتغّيرات الّديموغرافيةتوزيع   1.3
فري  فقرات استبانة واقع ممارسة معلمي اللغة العربية الستراتيجيات التفكير اربرداعي 2.3

 .مديرية تربية جنوب الخليل
53 

مجاالت صرعوبات توظيرف معلمري اللغرة العربيرة اسرتراتيجيات التفكيرر اربرداعي فري  3.3
 .مديرية التربية والتعليم /جنوب الخليل

54 

 55 .معامل الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة وقيمة معامل الثبات الكليّ  4.3
ن مجررراالت اسرررتبانة صرررعوبات توظيرررف معلمررري اللغرررة معامرررل الثبرررات لكرررل مجرررال مررر 5.3

 .العربية رستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرية التربية والتعليم  جنوب الخليل
55 

لدرجررررة ممارسررررة معلمرررري اللغررررة العربيررررة المتوّسررررطات الحسررررابّية واالنحررررراف المعيرررراري  1.4
جنوب الخليل فري مجراالت ستراتيجيات التفكير اربداعي في مديرية التربية والتعليم ا

  (.ضافة التفصيالتا  و  الّطالقة، المرونة، )األصالة،

59 

 لدرجرررة لمجررال األصررالة نتررائج تحليررل المتوسرررطات الحسررابية واالنحرافررات المعيارّيرررة  2.4
ربيرررة التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة التّ سرررتراتيجيات مررري اللغرررة العربيرررة الممارسرررة معلّ 

 عليم جنوب الخليل.والتّ 

60 

 لدرجرررة لمجرررال المرونرررة نترررائج تحليرررل المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعيارّيرررة 3.4
ربيرررة سرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة التّ مررري اللغرررة العربيرررة الممارسرررة معلّ 

 عليم جنوب الخليل.والتّ 

61 

 لدرجرررة لمجرررال الطالقرررة تحليرررل المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعيارّيرررةنترررائج   4.4
ربيرررة سرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة التّ مررري اللغرررة العربيرررة الممارسرررة معلّ 

 عليم جنوب الخليل.والتّ 

62 

 لمجال إضرافة التّفصريالت نتائج تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية  5.4
سرررتراتيجيات التفكيرررر اربرررداعي فررري مديريرررة مررري اللغرررة العربيرررة الممارسرررة معلّ  لدرجرررة

 عليم جنوب الخليل.ربية والتّ التّ 

63 

ة ممارسرررررررة معلمرررررري اللغرررررررة العربّيررررررر لدرجرررررررةللعينرررررررات المسررررررتقلة )ت( نتررررررائج تحليرررررررل   6.4
الخليرررل تعرررزى السرررتراتيجيات التَّفكيرررر اربرررداعّي فررري مديريرررة التَّربيرررة والتَّعلررريم جنررروب 

64 
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 .لمتغير الجنس
ممارسررررررة معلمرررررري اللغررررررة العربيررررررة  لدرجررررررةللعينررررررات المسررررررتقلة  )ت( نتررررررائج تحليررررررل   7.4

السرررتراتيجيات الَتفكيرررر اربرررداعّي فررري مديريرررة التربيرررة والتعلررريم جنررروب الخليرررل تعرررزى 
 .لمتغير التخصع

65 

ممارسرررة معلمررري اللغرررة العربيرررة  لدرجرررةالمتوسرررطات الحسرررابّية واالنحرافرررات المعيارّيرررة  8.4
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