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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 "

 


