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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل
لأ�ساليب التفكري الإبداعي لدى طلبتهم يف حمافظة عجلون بالأردن ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )200معلم ومعلمة من معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل ،ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة
مكونة من ( )63فقرة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة� :إن درجة ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة
الأوىل لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي لدى طلبتهم كانت متو�سطة على املجموع الكلي
للأداة ،ويف جماالت :احلرية يف التعبري ،واالجتاه الإيجابي نحو الإبداع ،وطرق التدري�س،
وطرق التقومي ،والبيئة ال�صفية ،وحتفيز الإبداع ،كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة معلمي ال�صفوف لثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون
لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تب ًعا ملتغري :اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي على جميع
جماالت �أداة الدرا�سة
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Abstract:
This study aimed at recognizing the level of practice of the teachers of
the first three primary school grades for the methods that encourage creative
thinking in their students in Ajloun Governorate in Jordan.The study sample
included (200) teachers (males and females) who teach the first three primary
school class levels.The researcher used a questionnaire that consisted of (63)
item.The results showed that: teachers’ degree of practice of the methods that
encourage creative thinking in their students was moderate on the instrument
total score and in the fields of freedom of expression, positive perspectives
toward creativity teaching methods, methods of evaluation, class environment,
and creativity motivation.The study also shows that there were no significant
statistical differences related to the degree of teachers’ practice to encourage
students’ creative thinking according to variables of: sex, experience, and
qualification on all of the domains of the study instrument
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مقدمة:
�إن الهدف الأ�سمى من الرتبية هو تنمية التفكري بجميع �إ�شكاله لدى كل فرد ،ويعد
االهتمام بالتفكري الإبداعي لدى الطلبة �رضورة تفر�ضها طبيعة هذا الع�رص؛ ذلك �أن التقدم
العلمي والتقني املعا�رص ،واالنفجار املعريف الهائل ،والتزايد ال�رسيع ال�ستخدامات تطبيقات
املعرفة الإن�سانية -والذي يعد من نتاج الإبداعات الب�رشية� -أكرب دليل على الدور الذي ي�ؤديه
التفكري والإبداع يف رقي املجتمعات الإن�سانية ،التي ت�ؤمن ب�أن الرثوة احلقيقة لأي �أمة تكمن
يف الرثوة الفكرية اخلالقة والبناءة التي تنتج من عقول مبدعة ،لتخل�ص املجتمع والأفراد
من �أ�رس وقيد النمطية ،يف �سبيل امل�ساعدة على تطوير �أ�سا�سيات التقدم يف �شتى مناحي
احلياة (الغامدي. )2009 ،وقد �أ�شارت معظم البحوث �إىل �أن الإبداع مهم يف حت�سني عملية
حل امل�شكالت بتزويد الأفراد ب�أدوات حل امل�شكلة ،ويزيد من فاعلية اتخاذ القرار ،وبالتايل
تطور املجتمع وتقدمة ،الأمر الذي يتطلب �إعداد الأفراد �إعدا ًدا يجعلهم قادرين على �صياغة
.ونظرا لأهمية الإبداع يف �إحداث التطور يف املجاالت
احللول اجلديدة ()Mathers,2001
ً
كافة ترى جميع امل�ؤ�س�سات ،ويف �شتى املجاالت الرتبوية وال�سيا�سية واالقت�صادية �رضورة
تنميته لدى �أفرادها لتكون قادرة على النمو والتطور (. )Carling,2000وت�ؤدي املدر�سة دوراً
�أ�سا�س ًيا يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي ،وي�شري جيلفورد �أن هدف املدار�س يجب �أن يكون
حت�سني مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب ،ب�إثارة الأن�شطة ال�صفية التي ت�ساعد الطالب
على �أن يكون متق�صياً ،ومكت�شفاً.وتهيئ له املناخ الآمن لي�شعر باحلرية الكت�شاف �إمكاناته
(. )Fobes,2001كما ي�ؤكد توران�س على جمموعة من العوامل الرتبوية التي ميكن �أن تنمي
الإبداع لدى الطلبة يف املدر�سة ،وهي :االعرتاف بالقوى الكامنة لديهم ،واحرتام �أ�سئلتهم
و�أفكارهم ،وطرح الأ�سئلة املثرية والأ�صيلة ،وتنمية قدرتهم على حتديد امل�شكلة ،وتنمية
املهارات الإبداعية حلل امل�شكالت (. )Higgin ,2000ويرى تريفنجر ()Trefinger ,1995
�أن هناك جمموعة من العنا�رص يجب �أن تتوافر يف املدر�سة املثرية للإبداع هي :قيادة
تربوية قوية تركيز على تعليم الطالب املهارات الالزمة للتفكري ،وقادرة على توفري بيئة
تربوية �آمنة وم�شجعة ومنظمة.ويرى �أن املدر�سة املطورة هي املدر�سة التي تهتم بتطبيق
املبادئ الأ�سا�سية يف الرتبية ال�سليمة ومتار�س التطوير امل�ستمر ،وتهتم بنوعية الإجناز،
وتنمي االبتكار.ويقدم دنيل ( )Daniel,2001تو�صيات عدة لبيئة مدر�سية مثرية للتفكري
الإبداعي منها :دعم الأفكار واال�ستجابات غري العادية وتعزيزها ،وا�ستخدام الف�شل بطريقة
مقبولة بحيث يدرك الأطفال اخلط�أ يف مناخ داعم ،ومراعاة اهتمامات الطالب و�أفكارهم يف
الغرفة ال�صفية متى يكون ذلك ممكناً ،و�إعطاء احلرية للطالب لأن يفكروا ويطوروا �أفكارهم
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املبدعة ،و�إيجاد جو من االحرتام املتبادل والتقبل بني الطالب واملدر�سني حتى ي�ستطيع
الطالب امل�شاركة يف التعليم والإبداع ويتعلموا من بع�ضهم ب�شكل م�ستقل يف املجاالت
املختلفة ،وت�شجيع الن�شاطات الإبداعية يف املجاالت املختلفة (الفنون ،الأدب ،ال�صناعة،
…الخ) ؛ �إذ �إن الإبداع يدخل يف املجاالت كافة ،وت�شجيع ن�شاطات التعليم املتباعد
وتزويدهم بامل�صادر املختلفة ،واال�ستماع للطالب بجو من الدعم والدفء ،وتزويدهم
باحلرية والأمن يف تفكريهم ،وال�سماح للطالب �أن ي�شاركوا يف عملية اتخاذ القرار وذلك
بتزويدهم بخيارات متنوعة ،ودعم �أفكارهم ،وحلولهم للم�شكالت التي يواجهونها ودعم
ا�ستقالليتهم بذلك.وميكن �أن تقوم املدر�سة بدعم الإبداع ،وقد تقوم �أي�ضا ب�إعاقته ،وي�شري
امبيل وجاردنري ( )Gardner,1989,Ambile,1983الوارد يف عبداهلل ()Abdallah,1996
�أن الأطفال كلهم يولدون مبدعني ،و�أن روح الإبداع لديهم جتعلهم ينظرون �إىل العامل ب�شكل
مبدع ،لغاية ال�صف الثالث والرابع ف�إن هذا احلما�س لال�ستك�شاف يخبو فج�أة وب�شدة،
فاملدار�س تعوق الإبداع عندهم :مبمار�سة الرقابة والإ�رشاف املقيدين للحرية ،والرتكيز
على احلفظ ،وعدم �إعطاء الطالب فر�صة لإيجاد ما هو جيد ومبدع.وي�شري هيج ن (�Hig
� )gins,2000إىل جمموعة من العوامل التي تعوق التفكري الإبداعي داخل املدر�سة منها :عدد
الطالب داخل ال�صف ،ومتطلبات التقومي ،وقابليات التالميذ.ويورد كو�سي ()Casey,1994
بع�ض العوامل املعوقة للتفكري الإبداعي يف املدر�سة وهي :النظرة التقليدية للمدر�س ب�أنه
هو م�صدر املعرفة الوحيد ،وعدد الطالب يف ال�صف وم�ساحته ،اجلو املهدد يف املدار�س،
و�أمناط التدري�س التقليدية ،واجتاهات املدر�سني ال�سلبية نحو الإبداع.ويف هذا الإطار ي�ؤدي
املعلم دوراً �أ�سا�سي ًا يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطالب.ويذكر نورتن ()Norton,1994
عدداً من �صفات املعلم املبدع وهي :يح�سن ا�ستخدام الطرق واال�سرتاتيجيات التدري�سية
اجلديدة واملفيدة للطالب ،وي�أخذ �أفكار الطالب كلّها بعني االعتبار وي�ساعدهم يف التعبري
عنها بطريقة مفيدة ،ويفكر ويخطط ويجاهد ليجعل التعلم ذا معنى للطلبة ،ويبحث عن طرق
جديدة وخمتلفة وممتعة يف التدري�س ،وينوع يف طرق التدري�س يف �أثناء عر�ضه للمادة،
ويقوم بتن�سيق ن�شاطات التعليم الإبداعية وتنظيمها ،ويكيف ويعدل �أفكار املواد لتتالءم
مع احتياجات طالب �صفه ،ولديه القدرة على التعامل مع امل�شكالت ال�صفية وحلها.ويبني
اجاروال (� )Aggarwal,1999أن املعلم �إذا ما �أراد ت�شجيع الإبداع وتنميته داخل ال�صف
فعليه اتباع اخلطوات الآتية :ت�شجيع الطالب حتى يتعلموا اختالف الر�أي البناء ،وت�شجيع
الطالب ليحاكوا الأ�شخا�ص املبدعني ويقلدوهم ،وتزويد الطالب باخلربات املثرية لهم،
وجعل البيئة ال�صفية املتمتعة بالدفء والأمن ،وتزويدهم بالإر�شاد والن�صيحة ال�رضورية
من �أجل تنمية الدافعية لديهم ،وتركهم لي�س�ألوا �أ�سئلة غريبة ،ومكاف�أتهم على التخيل وطرح
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الأفكار الفردية ،والإظهار للطالب على �أن �أفكارهم قيمة ،وتزويدهم بفر�ص للتعليم الذاتي،
وتزويدهم باملواد التي تنمي اخليال لديهم ،وطرح الأ�سئلة التي تتحدى قدرات الطالب وال
حترجهم ،والرتكيز على املكاف�أة �أكرث من العقاب ،ويحرتم الطالب ،وتزويدهم بالأن�شطة
امل�شجعة للتفكري مثل الدراما وامل�رسح ،وي�شجع احلوار واملناق�شة بني الطالب ،وينوع
ب�أ�ساليب التقومي داخل ال�صف ،وي�شجع الطالب على التقومي الذاتي ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
�إثارة الطالب كالع�صف الذهني.هذا وتورد (زحلوقه )2002 ،بع�ض ال�سلوكيات التي ميكن �أن
يقوم بها املعلمون وحتد من الإبداع منها :العقاب على الت�سا�ؤل واالكت�شاف ،والرتكيز على
�أ�ساليب تربوية تهتم بالنواحي اللفظية ،و�إجبار الطلبة على االلتزام بطريقته على التفكري
والتعبري ،واجتاه املعلمني ملعاقبة الطالب الذين يظهرون �أدلة على التفكري الإبداعي ،اجتاه
املعلمني على مكاف�أة الطلبة الذين يبدون �سلوك الطاعة والإذعان وامل�سايرة.تف�ضيل املعلم
للطالب الذكي باملعنى التقليدي وعدم تف�ضيله للطالب املبدع.
وحتتل مرحلة التعليم الأ�سا�سي مكانة مهمة يف ال�سلم التعليمي� ،إذ �إنها متثل احللقة
الأوىل يف ال�سلم التعليمي ،لذلك ف�إن تنمية التفكري الإبداعي لتالميذ هذه املرحلة ميكن �أن
ي�ساعد يف بناء الإن�سان القادر على مواجهة امل�شكالت ،واملتزود باملنهج الذي يو�صل �إىل
طرق التفكري الإبداعي (باعوي�ضان. )2010 ،فثمة حقيقة مقررة وهي �أن التفكري الإبداعي
يت�أ�س�س منذ الطفولة املبكرة� ،إذ �إن كل طفل م�رشوع مبدع ،فبدايات التفكري الإبداعي
ومقوماته لدى الطفل تتمثل يف تلك اخل�صائ�ص التي متيز هذه املرحلة ،مثل اهتمامه
باال�ستك�شاف واال�ستطالع ،والتجريب والتعرف �إىل مكونات �أو عنا�رص ال�شيء ،والقدرة على
التخيل التي تظهر يف مواقف و�أن�شطة لعبة الإيهامي ،وكرثة الأ�سئلة التي يحاول �أن يح�صل
منها على �إ�شباع جلوعه العقلي وحاجاته �إىل البحث واال�ستق�صاء (امل�رشيف. )2003 ،وقد
�أ�شار توران�س (� ), 1993Torranceإىل �أن �سنوات املدر�سة االبتدائية هي ال�سنوات احلرجة يف
تنمية الإبداع والتفكري الإبداعي.وان تنمية االجتاهات الإبداعية ،وطرق التفكري الإبداعي قد
يكون لها �أثر كبري يف �سنوات الدرا�سة االبتدائية.وقد �أكد هونك (� )Hong,2006أن تطوير
مراحل عملية التفكري لدى الطلبة يقت�ضي �أن يبد�أ بها قبل ،من خالل تزويد الطلبة ب�أن�شطة
منظمة تغني تعلم التفكري الإبداعي لديهم ب�شكل مت�سل�سل ،بالإ�ضافة �إىل تزويدهم مبهارات
التوا�صل الإدراكي واالجتماعي التي تبد�أ �أوال من تعامل الطفل مع الأفراد املحيطني به.ويعد
املعلم من �أهم عوامل جناح برامج تعليم التفكري الإبداعي ،لأن النتائج املتحققة من تطبيق
�أي برنامج لتعليم التفكري الإبداعي تتوقف بدرجة كبرية على نوعية التعليم الذي ميار�سه
املعلم داخل ف�صول الدرا�سة (. )Carter, 1992ويت�ضح مما �سبق �أهمية الدور الذي ت�ؤديه
املدر�سة يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي باعتبارها البيئة الرتبوية املنظمة لتحقيق
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ذلك ،وهذا ال يتم �إال بوجود معلم قادر على اتباع الأ�ساليب املثرية للتفكري التي تتخذ من
املتعلم حموراً لها ،وت�شجيع الطالب على التفكري ومواجهتهم ب�أ�شكال مقبولة من التحدي،
و�إ�شاعة جو احلوار واملناق�شة املثري للأفكار ،وت�شجيع اجلديد منها ،بعي ًدا عن �أ�ساليب
التلقني واال�سرتجاع فقط.لذا ت�أتي هذه الدرا�سة.

مشكلة الدراسة:
يعد املعلم يف جميع املراحل الدرا�سية الأ�سا�س الأول يف عملية التعليم ،وميثل حجر
الزاوية للعملية التعليمية ،ومفتاح النجاح لأي برنامج مدر�سي.وي�ؤدي املعلم �أي�ضا دوراً
�أ�سا�سي ًا يف تنمية مهارات التفكري لدى الطلبة.وتعد مرحلة التعليم الأ�سا�سي الفرتة التي ير�سي
فيها الطالب الأ�س�س لكثري من جوانب �شخ�صيته؛ فاملعارف واالجتاهات واملهارات التي
يكت�سبها التلميذ يف هذه املرحلة متثل الركائز الأ�صيلة التي يعتمد عليها منوه يف املراحل
الآتية ،وترتك �أثارها املتميزة على معامل �شخ�صيته ،ومدى توافقه ال�شخ�صي واالجتماعي؛
�إذ ينمو حب اال�ستطالع لديه ،وتزداد قدراته اللغوية والعددية ،وتزداد حم�صلته اللغوية،
ويتحول تفكريه من تفكري ح�سي �إىل تفكري جمرد.وغريها من اخل�صائ�ص املعرفية والعقلية
التي متكّن املعلم من تنمية مهارات التفكري الإبداعي لديه با�ستخدام الأن�شطة والربامج
الالزمة لذلك ،ومن خالل �إيجاد البيئية الرتبوية املنا�سبة� ،إال �أنه ميكن �أن يكون ا�ستخدام
املعلم للأ�ساليب التقليدية يف التدري�س ،التي يكون الرتكيز فيها على احلفظ واال�سرتجاع
دون مراعاة لقدرات التلميذ على االكت�شاف ،و�أ�ساليب التقومي التي يركَّ ز فيها على الإجابة
التالميذ.نظرا الهتمام جميع
املحددة لأ�سئلة املدر�س معوقة لنمو املهارات الإبداعية عند
ً
ونظرا للدور الفعال للمعلم فيه؛ وت�أتي هذه الدرا�سة
الأنظمة الرتبوية بالإبداع وتنميته،
ً
للتعرف �إىل الأ�ساليب التي ي�ستخدمها معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف الأردن يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي لدى طلبتهم وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون يف الأردن
لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي من وجهة نظرهم؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل
يف حمافظة عجلون ،مل�ستوى ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تبع ًا جلن�س
املدر�س (ذكر� ،أنثى) ؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل
يف حمافظة عجلون مل�ستوى ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تبعا ل�سنوات
خربة املدر�س (�أقل من � 5سنوات ،من � 10 -5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) ؟
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4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل
يف حمافظة عجلون مل�ستوى ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تبع ًا للم�ؤهل
العلمي للمدر�س (دبلوم متو�سط ،بكالوريو�س ،ما بعد البكالوريو�س) ؟

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية املو�ضوع الذي تتناوله ،واملتعلق ب�أ�ساليب
ت�شجيع التفكري الإبداعي يف الغرفة ال�صفية ،وكذلك من �أهميه الدور الذي ي�ؤديه املعلم
يف ت�شجيع التفكري الإبداعي لدى الطلبة ،كما تربز �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املرحلة
التعليمية التي تتناولها ،التي تت�شكَّل فيها معامل �شخ�صية الطفل�.إ�ضافة �إىل ذلك ميكن �أن

ت�سهم هذه الدرا�سة يف �أنها:
1 .1ت�ساعد معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل ومعلماتها على االرتقاء مب�ستوياتهم

الأدائية ،من خالل الك�شف عن بع�ض اجلوانب الرتبوية لواقع �أ�ساليب التدري�س التي
ي�ستخدمها معلمو ال�صفوف الثالثة الأوىل يف الأردن.
2 .2توجه �أنظار امل�ؤ�س�سات القائمة على �إعداد املعلمني �إىل مكامن ال�ضعف يف برامج
الإعداد؛ لإعادة النظر فيها ،مبا يوجه هذه الربامج نحو التطوير ال�شامل ملكونات الربنامج.
3 .3ت�سهم يف تطوير الإ�رشاف الرتبوي يف �إعداد منوذج لو�سيلة تقومي �أداء معلم املرحلة
الأ�سا�سية يف جمال تنمية التفكري االبتكاري
4 .4تعزز ميدان الدرا�سات والبحوث العربية والأردنية بدار�سة حديثة يف حتديد
الأ�ساليب التي يجب �أن ي�ستخدمها املعلمون لت�شجيع التفكري الإبداعي لدى تالميذ ال�صفوف
الثالثة الأوىل ،وبخا�صة �أن هناك ندرة -ح�سب علم الباحث -للدرا�سات التي تتناول
�أ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي التي ميكن �أن ي�ستخدمها املعلمون لتنمية مهارات التفكري
الإبداعي لدى التالميذ يف هذه ال�صفوف

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
1 .1التعرف �إىل م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون

يف الأردن لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي من وجهة نظرهم
2 .2التعرف �إىل الفروق بني تقديرات معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة
عجلون مل�ستوى ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تبعا �إىل املتغريات :اجلن�س،
اخلربة ،امل�ؤهل العلمي.
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حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدرا�سة باملحددات الآتية:
 حمدد ب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل
يف حمافظة عجلون يف الأردن.
 حمدد مكاين :اقت�رصت هذه الدرا�سة على املدار�س احلكومية واخلا�صة التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة عجلون ،التي توجد فيها ال�صفوف الثالثة الأوىل.
 حمدد زماين :حتددت بزمن تطبيقها خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي
()2011 -2010
 حمدد مو�ضوعي :يتعلق ب�أداة الدرا�سة ودالالت �صدقها وثباتها ومدى ا�شتمال
فقراتها لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي ،ومدى �صدق ا�ستجابة �أفراد العينة لهذه الفقرات.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄مهارات التفكري الإبداعي :قدرة عقلية فردية ،وذات مراحل متعددة ينتج عنها
فكر �أو عمل جديد يتميز ب�أكرب قدر من الطالقة واملرونة والأ�صالة واحل�سا�سية للم�شكالت،
فهو يت�ضمن القدرة على تكوين تنظيمات و�أبنية جديدة للأفكار واملواقف(.العتوم و�آخرون،
)2008
◄◄�أ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي :هي الطرق والأ�ساليب التي يتبعها املعلم يف
املواقف التعليمية املختلفة ،التي تي�رس ظهور الإبداع ،و تنتج عن التفاعالت بني املعلم
والطالب ،وقد �صنفت لأغرا�ض هذه الدرا�سة �ضمن جماالت هي :حرية التعبري عن الر�أي،
وتقبل الإبداع ،وطرق التدري�س والتقومي ،والبيئة ال�صفية ،وحتفيز الإبداع.
◄◄مدى املمار�سة :هي كل ما يقوم به معلمو ال�صفوف الثالثة الأوىل من �أ�ساليب
لت�شجيع التفكري الإبداعي بتفاعلهم مع التالميذ �سواء �أكان ذلك قبل احل�صة �أم خاللها �أم
بعدها ،وتقا�س با�ستجابة املعلمني واملعلمات على �أداة الدرا�سة.
◄◄معلمو ال�صفوف الثالثة الأوىل :هم جميع معلمي ومعلمات ال�صفوف الثالثة
الأوىل الذين يقومون بالتدري�س يف املدار�س التابعة ملديرية تربية حمافظة عجلون يف
الف�صل الدرا�سي الأول (. )2011 -2010
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الدراسات السابقة:
�أجرى عو�ض ( )1994درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع ممار�سة معلمي اللغة
العربية للمهارات الإبداعية �أثناء التعليم من �أجل تنمية التفكري الإبداعي لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )162معلم ًا ومعلمة ،ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة تبني
املجاالت اخلم�سة للمهارات الإبداعية التي توقع ممار�ستها.وتو�صلت الدرا�سة� :إىل �أن
ممار�سات املعلمني الإبداعية يف �أثناء تدري�سهم ،ومن وجهة نظرهم مقبولة ،وال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف ممار�سات معلمي اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية يف �أثناء التعليم
تعزى �إىل جن�س املعلم يف جماالت :الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة ،يف حني توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف ممار�سات املعلمني للمهارات يف �أثناء التعليم ،تعزى �إىل اجلن�س يف
املجالني :التفا�صيل ،واحل�سا�سية للم�شكالت ،ويف الدرجة الكلية ل�صالح املعلمني الذكور.
و�أجرت الباقر درا�سة ( )1997هدفها تقومي دور معلمات الريا�ضيات يف املرحلة
الإعدادية يف تنمية الإبداع لدى تلميذات تلك املرحلة يف دولة قطر ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )31معلمة من معلمات الريا�ضيات باملرحلة الإعدادية يف قطر ،وتلميذات الف�صول
التي يقمن بالتدري�س لها يف املدار�س احلكومية بقطر.وطبقت الباحثة بطاقة املالحظة
على معلمات عينة البحث حيث متت مالحظة كل معلمة خالل ثالث ح�ص�ص ،مدة كل ح�صة
( )45دقيقة ،وبذلك بلغ العدد الإجمايل للح�ص�ص ( )93ح�صة.كانت نتائج الدرا�سة �أن
درجة ممار�سة معلمات عينة البحث للأن�شطة التعليمية الإيجابية امل�شجعة واملثرية للإبداع
لدى تلميذاتهن يف حجرة الدرا�سة يف فئة التقدير (�ضعيف) .كما �أظهرت النتائج �أن درجة
ممار�سة معلمات عينة البحث للأن�شطة التعليمية ال�سلبية التي تعوق الإبداع لدى تلميذاتهن
يف حجرة الدرا�سة يف فئة التقدير »قليلة �إىل حد ما» ،كما ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني درجات املمار�سة ملجموعات عينة البحث يف الأن�شطة التعليمية مو�ضوع البحث تعزى
ملتغري اخلربة�.أي �أن اخلربة لي�س لها دور يف درجة ممار�سة معلمات عينة البحث للأن�شطة
التعليمية امل�شجعة واملثرية للإبداع لدى تلميذاتهن يف حجرة الدرا�سة.
كما �أجرت ق�شوع ( )2001درا�سة هدفت �إىل معرفة وجهة نظر طلبة ال�صف الثامن
الأ�سا�سي يف الدور الذي يقوم به معلم العلوم يف تنمية التفكري الإبداعي لديهم ،تكونت
العينة من ( )441طالب ًا وطالبة ،اختريوا بالطريقة العنقودية الع�شوائية الب�سيطة ،وقد
اُ�ستخدمت يف الدرا�سة �أداتان :الأوىل مقيا�س دور معلم العلوم يف تنمية التفكري الإبداعي،
واختبار القدرة على التفكري الإبداعي.وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن دور معلم العلوم يف تنمية
التفكري الإبداعي كان متو�سط ًا من وجهة نظر الطلبة ،كما دلت النتائج �أي�ضا على وجود
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فروق �إح�صائية للجن�س ل�صالح الإناث ،و�أي�ضا مل�ستوى التح�صيل ل�صالح ذوي التح�صيل
العلمي املرتفع ،ومل تك�شف النتائج عن وجود فروق يف التفاعل امل�شرتك بني اجلن�س وبني
م�ستوى التح�صيل العلمي
وهدفت درا�سة خري�شة ( )2001التعرف �إىل م�ستوى م�ساهمة معلمي التاريخ للمرحلة
الثانوية يف تنمية مهارات التفكري الناقد والإبداعي لدى طلبتهم ،ومعرفة �أثر جن�س املعلم
وخربته وم�ؤهله يف ذلك ،وحتديد العالقة بني �آراء املعلمني حول م�ستوى م�ساهمتهم يف
تنمية مهارات التفكري ،وبني م�ستوى م�ساهمتهم من خالل مالحظة مبا�رشة داخل حجرة
الدرا�سة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )33معلم ًا من معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية يف
مديرية الرتبية والتعليم لق�صبة املفرق ،طُ بقت عليهم ا�ستبانة للتعرف �إىل �آرائهم يف
م�ستوى م�ساهمتهم يف تنمية مهارات التفكري الناقد والإبداعي ،وبطاقة مالحظة التعرف
�إىل م�ستوى م�ساهمتهم من خالل مالحظتهم داخل حجرة الدرا�سة.وتكونت كل من اال�ستبانة
والبطاقة من ( )55مظهراً �سلوك ًيا ت�سهم يف تنمية مهارات التفكري العليا منها ( )24مظهراً
للتفكري الناقد و ( )31مظهراً للتفكري الإبداعي.دلت النتائج على تدين م�ستوى م�ساهمة
معلمي التاريخ يف تنمية التفكري الناقد والإبداعي واملهارات جمتمعة �سواء من خالل �آراء
املعلمني �أم من خالل مالحظتهم داخل حجرة الدرا�سة ،فقد كان م�ستوى م�ساهمتهم �أقل من
امل�ستوى املقبول تربوي ًا ( ، )%85ومل تظهر فروق دالة �إح�صائ ًيا بني �آراء معلمي التاريخ �أو
نتيجة ملالحظتهم داخل حجرة الدرا�سة يف م�ستوى م�ساهمتهم يف تنمية مهارات التفكري،
تعزى �إىل جن�س املعلم �أو خربته �أو م�ؤهله.ومل تظهر عالقة دالة �إح�صائ ًيا بني �آراء املعلمني
يف م�ستوى م�ساهمتهم يف تنمية مهارات التفكري وبني م�ستوى م�ساهمتهم يف تنمية تلك
املهارات نتيجة ملالحظتهم داخل حجرة الدرا�سة.
و�أما الدرا�سة التي �أجرتها خ�صاونه ( )2001فهدفت �إىل معرفة درجة ممار�سة معلمي
التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا ملظاهر �سلوكية ذات �صلة بالإبداع ،وم�ستوى الإبداع لدى
طلبتهم ،وتكونت عينة الدرا�سة من جميع معلمي مديرية �إربد الثانية ،و ( )534طالب ًا وطالبة،
وا�ستخدمت الباحثة بطاقة مالحظة من �إعدادها ،واختبار توران�س للتفكري الإبداعي� ،أظهرت
النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني عنا�رص التفكري الإبداعي لدى الطلبة،
ودرجة ممار�سة معلمي التاريخ ملظاهر �سلوكية ذات �صلة بالإبداع ،وكذلك عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط ممار�سة معلمي التاريخ للمظاهر ال�سلوكية تعزى
�إىل اجلن�س ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف مدى اكت�ساب طلبة معلمي التاريخ
ملهارة الطالقة والأ�صالة والعالمة الكلية تعزى �إىل اجلن�س �أو لل�صف.يف حني كانت هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للجن�س يف اختبار املرونة ول�صالح الذكور.
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كما هدفت درا�سة زيدان ،والعودة ( )2008التعرف �إىل ا�ستخدام معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الدنيا لأمناط التفكري الإبداعي يف تدري�س العلوم مبحافظة اخلليل ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )80معلم ًا ومعلمة ،طور الباحثان �أداة للدرا�سة ،وهي بطاقة مالحظة ،تكونت
من ( )46فقرة.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية
الدنيا لأمناط التفكري الإبداعي يف العلوم ،كان بدرجة كبرية بن�سبة ( ، )72.6وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري اخلربة يف جمايل طرق
التدري�س ،والأ�سئلة التقوميية� ،إذ كانت الفروق ل�صالح �سنوات اخلربة (�10 -5سنوات) و
(�أكرث من �10سنوات) مقارنة مع اخلربة (�أقل من � 5سنوات)  ،كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى� :إىل جن�س املعلم� ،أو اخت�صا�صه� ،أو للم�ؤهل العلمي.
هدفت درا�سة العازمي ،والقالف ،وخ�رض ( )2008التعرف �إىل دور املعلم يف تنمية
التفكري االبتكاري لدى طلبة املرحلة الثانوية يف الكويت.و�أعدت لهذا الغر�ض ا�ستبانة
مكونة من ( )43فقرة ،طبقت على عينة من معلمي املرحلة الثانوية بنظاميها يف جميع
التخ�ص�صات ،وبلغ عددهم ( )140معلماً.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن للمعلم دوراً فعا ًال
يف تنمية عوامل التفكري االبتكاري والإبداع وذلك من خالل املمار�سات اليومية مع طالبه
باحرتامهم ،و�إتقانه لعمله و�إخال�صه فيه.و�أن للمعلم دوراً فعا ًال نحو متطلبات تربية الإبداع
وتنمية التفكري االبتكاري لدى طلبة املرحلة الثانوية وذلك باملمار�سات اليومية مع الطالب
مثل :قبوله الأفكار اجلديدة التي تطرح من قبلهم ،واحرتام �أرائهم ،وتنمية جوانب االن�ضباط
وااللتزام.و�أن للمعلم دوراً فعا ًال يف الأ�ساليب التنظيمية يف تربية الإبداع وتنمية التفكري
االبتكاري لدى طلبة املرحلة الثانوية ،وذلك باختيار الطلبة ملو�ضوعات �أبحاثهم ب�أنف�سهم،
وعمل تقارير لتدعيم خرباتهم الرتبوية ،وتدريبهم على القيام بتدريبات �صفية جديدة ،كما
�أ�شارت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بالن�سبة ملتغريات املنطقة التعليمية،
ونوع املدر�سة ،التخ�ص�ص ،و�أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا تعود ملتغري اجلن�س ول�صالح
الإناث.
و�أجرى الزعبي ،والهواملة ،وال�شديفات ( )2009درا�سة هدفت التعرف �إىل درجة
ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الثانوية لأ�ساليب ت�شجيع التفكري
الإبداعي يف حمافظة املفرق يف الأردن من وجهة نظرهم ،ا�ستخدم الباحثون الأ�سلوب
الو�صفي ،وا�ستبانة طورت بعد التحقق من �صدقها وثباتها ،وقد وزعت اال�ستبانة على
جمتمع الدرا�سة املكون من ( )126معلم ًا ومعلمة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن معلمي
والرتبية الإ�سالمية ومعلماتها ميار�سون بدرجة كبرية يف جمال تقبل الإبداع ،وبدرجة
متو�سطة يف املمار�سات املتعلقة بحرية التعبري عن الر�أي ،وتقدمي الكتب ،وطرق التدري�س،
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وطرق التقومي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أي�ضا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجة ممار�سة معلمي الرتبية الإ�سالمية للعوامل امل�شجعة للتفكري الإبداعي تعزى ملتغريي:
امل�ؤهل العلمي ،و �سنوات اخلربة.
وهدفت درا�سة الغامدي (� )2009إىل حتديد مدى ممار�سة معلمي الرتبية الإ�سالمية
يف املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة ملهارات تنمية التفكري �أالبتكاري.اعد الباحث
بطاقة ملالحظة �أداء معلمي الرتبية الإ�سالمية من حيث تنمية مهارات التفكري لدى الطالب،
مكونة يف �صورتها النهائية من ( )50مهارة موزعة على �أربعة حماور :املهارات اخلا�صة
مبهارة الطالقة ،املهارات اخلا�صة مبهارة الأ�صالة ،املهارات اخلا�صة مبهارة املرونة،
للم�شكالت.وطبقت بطاقة املالحظة على عينة من
املهارات اخلا�صة مبهارة احل�سا�سية
ّ
معلمي الرتبية الإ�سالمية باملرحلة الثانوية مبدار�س مكة عددها ( )30معلماً.اختريوا
بطريقة ع�شوائية طبقية ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن متو�سط �أداء معلمي الرتبية
الإ�سالمية (عينة الدرا�سة) الكلي ملهارات تنمية التفكري االبتكاري (املت�ضمنة يف بطاقة
املالحظة) بلغ ( ، )161وتندرج هذه القيمة يف امل�ستوى (�ضعيف)  ،وتدل على �ضعف
امتالك معلمي الرتبية الإ�سالمية (عينة الدرا�سة) ملهارات تنمية التفكري االبتكاري ،وعدم
الكفاية التدري�سية ملعلمي الرتبية الإ�سالمية لل�سلوكيات التدري�سية التي يظهرها املعلمون
يف ن�شاطهم التعليمي داخل حجرة الدرا�سة ،التي تعمل على ا�ستثارة والتفكري االبتكاري
وتنميته.

من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة نالحظ:
�أن هناك تباي ًنا يف درجة ممار�سة املعلمني الذين �شملتهم الدرا�سات لأ�ساليب ت�شجيع
التفكري الإبداعي� ،إذ �أ�شارت درا�سة (الباقر1997 ،؛ خري�شه2001 ،؛ الغامدي)2009 ،
�إىل درجة ممار�سة �ضعيفة ،و�أ�شارت درا�سة (عو�ض� )1994 ،إىل درجة ممار�سة مقبولة،
و�أ�شارت درا�سة (الزعبي ،والهواملة ،وال�شديفات� )2009 ،إىل درجة ممار�سة متو�سطة ،يف
حني �أ�شارت درا�سة (زيدان والعودة� )2009 ،إىل درجة ممار�سة مرتفعة.كما �أظهرت نتائج
الدرا�سات ال�سابقة �أن هناك تباي ًنا يف درجة ممار�سة املعلمني الذين �شملتهم الدرا�سات
لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي بالن�سبة ملتغري اجلن�س فقد �أ�شارت درا�سة (خري�شه،
2001؛ خ�صاونه2001 ،؛ زين ،والعودة� )2008 ،إىل عدم وجود فروق بني املعلمني
واملعلمات يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي ،يف حني �أ�شارت
درا�سة (ق�شوع2001 ،؛ العازمي ،والقالف ،وخ�رض� )2008 ،أن هناك فروق ًا بني املعلمني
واملعلمات يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي ول�صالح الإناث ،يف
حني �أ�شارت درا�سة (عو�ض� )1994 ،إىل عدم وجود فروق بني اجلن�سني من املعلمني يف
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درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع الإبداع يف جماالت الطالقة واملرونة والأ�صالة ،وكذلك
�أظهرت الدار�سة �أن هناك فروقاً ،ول�صالح املعلمني الذكور يف الدرجة الكلية ،وعلى جمايل
احل�سا�سية للم�شكالت والتفا�صيل.يف حني �أ�شارت درا�سة (اخل�صاونة� )2001 ،إىل عدم
وجود فروق بني اجلن�سني من املعلمني يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع الإبداع يف
جماالت الطالقة والأ�صالة والعالمة الكلية.و�أن هناك فروق ًا ول�صالح املعلمني الذكور يف
جمال املرونة.كما �أظهرت نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أن هناك تباي ًنا يف درجة ممار�سة
املعلمني الذين �شملتهم الدرا�سات لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي بالن�سبة ملتغري اخلربة،
فقد �أ�شارت درا�سة (الباقر1997 ،؛ خري�شة2001 ،؛ الزعبي ،والهواملة ،وال�شديفات)2009 ،
�إىل عدم وجود فروق بني املعلمني يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي
تعزى �إىل متغري اخلربة ،يف حني �أ�شارت درا�سة (زين ،والعودة� )2008 ،إىل �أن هناك فروق ًا
بني املعلمني يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي ،تعزى �إىل متغري
اخلربة ول�صالح املعلمني الأكرث خربة�.أما بالن�سبة ملتغري امل�ؤهل العلمي ،فقد �أ�شارت درا�سة
(خري�شة2001 ،؛ زين والعودة2008 ،؛ الزعبي ،والهواملة ،وال�شديفات� )2009 ،إىل عدم
وجود فروق بني املعلمني يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي ،تعزى �إىل
متغري امل�ؤهل العلمي.
تتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها مو�ضوع �أ�ساليب ت�شجيع
التفكري الإبداعي لدى الطلبة� ،إال �أنها تختلف عنها يف عينة الدرا�سة ،التي ت�شكلت من معلمي
ال�صفوف الثالثة الأوىل� ،إذ نلحظ �أن عينات الدرا�سات ال�سابقة متخ�ص�صة مببحث حمدد ويف
مراحل تعليمية متقدمة.ومل تتطرق �أي منها �إىل معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل بالرغم من
�أهمية هذه ال�صفوف.
تت�شابه هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة من حيث تناولها ملتغريات اجلن�س ،واخلربة،
وامل�ؤهل العلمي؛ �إال �أن التباين يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة يجعل من الأهمية القيام
ب�إجرائها؛ لذا فقد ا�ستفادت هذه الدرا�سة من تلك الدرا�سات يف تطوير �أداتها ،والإجراءات
املتبعة.وجاءت مكملة لها� ،إذ �أ�ضافت بع ًدا يف الأداة مل تتناوله �أي من الدرا�سات ال�سابقة
وهو بعد االجتاه الإيجابي نحو الإبداع ،والبيئة ال�صفية كبعدين مهمني يف ت�شجيع الإبداع.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ملنا�سبته طبيعة الدرا�سة ،والذي يتناول
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درا�سة �أحداث وظواهر وممار�سات قائمة موجودة متاحة للدرا�سة والقيا�س دون تدخل
الباحث يف جمرياتها (االغا )2002 ،ويف هذه الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة للتعرف
�إىل م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي لدى
طلبتهم من وجهة نظرهم ،يف �ضوء متغريات :اجلن�س ،اخلربة ،امل�ؤهل العلمي.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف املدار�س
احلكومية واخلا�صة التابعة ملديرية تربية وتعليم عجلون يف الف�صل الدرا�سي الثاين من
العام الدرا�سي ( ، )2011 -2010والبالغ عددهم ( )311معلم ًا ومعلمة ،ح�سب �إح�صائيات
ق�سم التخطيط يف املديرية.حيث اختريت مديرية تربية وتعليم عجلون بو�صفها جمتمع ًا
متي�رساً (. )Available Populationوذلك لأ�سباب منها :توفري عينة الدرا�سة ،والإمكانات
لت�سهيل �إجراءات الدرا�سة ،وتطبيق �أداتها.وا�شتملت عينة الدرا�سة على جميع �أفراد املجتمع
املذكور ،وقد ا�ستجاب ( )200معلم على الأداة امل�ستخدمة من هذه الدرا�سة واجلدول ()1
يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات الدراسة

املتغري
اجلن�س

اخلربة

امل�ؤهل العلمي

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

25

%12.5

�أنثى

175

%87.5

املجموع

200

%100

�أقل من � 5سنوات

85

%42.5

� 10 -5سنوات

90

%45

�أكرث من � 10سنوات

25

%12.5

املجموع

200

%100

دبلوم متو�سط

35

%17.5

بكالوريو�س

120

%60

ما بعد البكالوريو�س

45

%22.5

املجموع

200

%100
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أداة الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى ممار�سة معلمي ومعلمات ال�صفوف الثالثة
الأوىل لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي لدى طلبتهم من وجهة نظرهم ،وجلمع البيانات
الالزمة �أعد الباحث �أداة الدرا�سة؛ وذلك باطالعه على املراجع والدرا�سات ذات ال�صلة كدرا�سة
(زيدان والعودة2008 ،؛ والزعبي ،والهوامله ،وال�شديفات2009 ،؛ الغامدي ، )2009 ،وقد
تكونت �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأولية من ( )70فقرة ،وزعت على خم�سة جماالت هي:
احلرية يف التعبري ،االجتاه الإيجابي نحو الإبداع ،طرق التدري�س والتقومي ،البيئة ال�صفية،
ت�شجيع الإبداع.
صدق األداة:
بعد �أن �أع َّدت �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأوليةُ ،عر�ضت على حمكمني متخ�ص�صني يف
جماالت :القيا�س والتقومي ،وعلم النف�س الرتبوي ،واملناهج وطرق التدري�س وعددهم (، )10
�إذ ر�صد الباحث ملحوظاتهم ،واقرتاحاتهم ،حول مدى منا�سبة الفقرات ،وانتمائها للمجال
الذي تنتمي له ،ومدى و�ضوحها ،ومدى �سالمة �صياغتها اللغوية ،وبعد تفريغ ملحوظاتهم
�أخذ الباحث ب�آراء املحكمني واقرتاحاتهم� ،إذ اختريت الفقرات التي وافق عليها ( )%80من
املحكمني بعد مراجعتها ،وحذفت الفقرات التي مل حتقق هذه الن�سبة ،وعليه �أ�صبح عدد
فقرات الأداة ( )63فقرة موزعة على جماالتها كما هي مو�ضحة يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
يبين عدد فقرات أداة الدراسة حسب كل مجال من مجاالتها

عدد الفقرات

�أرقام الفقرات يف الأداة

الرقم
1

احلرية يف التعبري

11

57 ،46 ،37 ،30 ،23 ،20 ،15 ،12 ،10 ،1,5

2

االجتاه الإيجابي نحو الإبداع

8

63 ،58 ،53 ،47 ،35 ،28 ،17 ،7

3

طرق التدري�س

16

62 ،59 ،52 ،48 ،43 ،41 ،39 ،36 ،32 ،26 ،22 ،21 ،18 ،11 ،9 ،3

التقومي

9

60 ،51 ،40 ،34 ،27 ،19 ،13 ،8 ،2

4

البيئة ال�صفية

9

61 ،56 ،55 ،50 ،42 ،33 ،29 ،14 ،4

5

ت�شجيع الإبداع

10

54 ،49 ،45 ،44 ،38 ،31 ،25 ،24 ،16 ،6

املجموع

املجال

63
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كما ُح�سب �صدق االت�ساق الداخلي ،وذلك بتطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية مكونة
من ( )15معلم ًا من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي ،ومن غري عينة الدرا�سة� ،إذ ح�سب الباحث
معامالت االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت الأداة ،واملجاالت الأخرى ،وكذلك كل
جمال بالدرجة الكلية للأداة ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكلية

احلرية يف
التعبري

املجال
احلرية يف التعبري

االجتاه
الإيجابي
نحو الإبداع

طرق
التدري�س

التقومي

البيئة
ال�صفية

ت�شجيع
الإبداع

1

االجتاه الإيجابي نحو
الإبداع

( ) 0,66

1

طرق التدري�س

( ) 0,50

( ) 0,56

1

التقومي

( )0.52

( ) 0.51

( ) 0.58

1

البيئة ال�صفية

( ) 0,54

( ) 0,65

( ) 0,57

( ) 0,55

1

ت�شجيع الإبداع

( ) 0,64

( ) 0,75

( ) 0,77

( ) 0,65

( ) 0,69

1

( ) 0,71

( ) 0,67

( ) 0,69

( ) 0,67

( ) 0,65

( ) 0,60

الأداة ككل

الأداة
ككل

إجراءات الثبات:
اُ�ستخرجت معامالت الثبات عن طريق االختبار و�إعادة االختبار ،وذلك ب�إعادة تطبيق
الأداة على العينة اال�ستطالعية ،وبفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان ،واُ�ستخرج معامل ارتباط
وح�سب معامل الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ
(بري�سون) بني مرتي التطبيق للأداة ككلُ ،
�ألفا.هذا ويبني اجلدول ( )4معامالت الثبات للأداة ككل وللمجاالت الفرعية للأداة.
الجدول ()4
معامالت الثبات للمجاالت الفرعية ولألداة ككل

طريقة احل�ساب املجاالت

ارتباط بري�سون بالإعادة معامل كرونباخ �ألفا

احلرية يف التعبري

0,74

0,82

االجتاه الإيجابي نحو الإبداع

0,72

0,74

طرق التدري�س

0,87

0,87
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د .عمار الفريحات

ارتباط بري�سون بالإعادة معامل كرونباخ �ألفا

التقومي

0,70

0,69

البيئة ال�صفية

0,85

0,83

ت�شجيع الإبداع

0,82

0,79

0,84

0,89

الأداة ككل

مما �سبق يت�ضح لنا �أن �أداة الدرا�سة تتمتع بدالالت �صدق وثبات مقبولة تربر
ا�ستخدامها لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
تصحيح األداة:
متدرجا وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي لتقدير درجة
�أعطى الباحث لكل فقرة وز ًنا
ً
وتثل رقم ًا ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على
املمار�سة (كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً) مُ
الرتتيب.وبذلك ترتاوح درجات اال�ستجابة على هذه الأداة ما بني ( )315=5×63كدرجة
عليا ،و ( )63= 1×63كدرجة متدنية ،ومن �أجل معرفة درجة ممار�سة املعلمني لأ�ساليب
ت�شجيع التفكري الإبداعي اعتمد الباحث املعيار الآتي :درجة (عالية) ؛ �إذا كان متو�سط
الإجابة �أكرث من ( ، )3,5ودرجة متو�سطة �إذا كان متو�سط الإجابة ( ، )3,5 -2.5ودرجة
�ضعيفة �إذا كان متو�سط الإجابة �أقل من (. )2,5

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية :املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لل�س�ؤال الأول ،واختبار (ت)  ،واختبار حتليل التباين
الأحادي لل�س�ؤالني الثالث والرابع.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول والذي ين�ص على :ما م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف
الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون يف الأردن لأ�ساليب ت�شجيع التفكري
الإبداعي من وجهة نظرهم.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
فقرة من فقرات الأداة ولكل جمال من جماالتها وهي كالآتي.
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1 .1م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون يف الأردن
لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي على جماالت الدرا�سة ككل.
جاء ترتيب م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة يف حمافظة عجلون يف الأردن
لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي على جماالت �أداة الدرا�سة ح�سب الدرجة الكلية لكل جمال
على النحو املبني يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى ممارسة عينة الدراسة
ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي على مجاالت األداة ككل

الرقم

املجال

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري م�ستوى املمار�سة

1

طرق التدري�س

3.25

0.92

متو�سطة

2

البيئة ال�صفية

3.15

0.78

متو�سطة

3

حتفيز الإبداع

3.02

0.84

متو�سطة

4

االجتاه الإيجابي نحو الإبداع

2.78

0.87

متو�سطة

5

احلرية يف التعبري

2.64

1.02

متو�سطة

6

طرق التقومي

2.60

1.16

متو�سطة

املجموع الكلي

2.75

1.04

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية للأداة للمجاالت
اخلم�سة هو ( )2.75وبانحراف معياري ( )1.04وهذه القيمة ت�شري �إىل �أن م�ستوى ممار�سة
معلمي لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي كانت متو�سطة ،و�أن جمال طرق التدري�س جاء
باملرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي ( )3.25ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة ،وجاء جمال البيئة
ال�صفية يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.15ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة� ،أما جمال
حتفيز الإبداع فجاء باملرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي ( )3.02ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة،
يف حني احتل جمال االجتاه الإيجابي نحو الإبداع املرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي ()2.78
ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة ،وجاء جمال احلرية يف التعبري يف املرتبة اخلام�سة مبتو�سط
ح�سابي ( )2.64ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة ،و�أخريا جاء جمال التقومي يف املرتبة الأخرية
مبتو�سط ح�سابي ( )2.60ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة.ويعزو الباحث ذلك �إىل عوامل عدة
منها� :أن الطرق التي ي�ستخدمها املعلمون يف عملية التدري�س ما زالت تركز على احلفظ
والتلقني وا�ستخدام الأ�سئلة النمطية ذات الإجابات املحددة ،و�إىل عدم ت�أهيلهم يف جمال
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د .عمار الفريحات

التفكري الإبداعي؛ �إذ �إن من املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام املعلمني لأ�ساليب تنمية
التفكري الإبداعي عدم تلقي التوجيهات بهذا اخل�صو�ص ،وعدم الإملام مباهية هذه الأ�ساليب،
وعدم اهتمام معلمي ال�صفوف الثالثة بتهيئة مالئمة لتنمية التفكري الإبداعي ،وقد يرجع
ذلك �أي�ضا �إىل :ق�رص الوقت املخ�ص�ص للمنهج ،والكم الكبري من املحتوى الدرا�سي املعطى
للطالب ،مما يقلل الفر�ص املتاحة ملناق�شة ما يطرحه الطالب ،وقد يرجع ذلك �إىل عدم
معرفة املعلمني لبع�ض الطرق التدري�سية واال�سرتاتيجيات امل�ساعدة على تنمية التفكري
الإبداعي :مثل الع�صف الذهني والأ�سئلة ال�سابرة ،و�إىل نظرة املعلم �إىل �أن عملية التدري�س
نقل للمعرفة؛ لذلك ال ي�ستخدم طرق ًا ت�ساعد على حت ّدى تفكري الطلبة وتنميته ،و�إىل ان�شغال
املعلم واهتمامه الرئي�سي بتغطية املادة الدرا�سية تلبية لرغبات امل�س�ؤولني الذي يحكمون
على عمل املعلم مبقدار ما يقطعه من املادة الدرا�سية ،وعدم توافر املواد التعليمية املنا�سبة
التي ت�ساعد تنمية مهارات التفكري ومنها الكتاب املنا�سب ،وتركيز برامج �إعداد املعلمني
على جمرد تعريف املعلمني نظري ًا مبهارات التفكري و�إهمالها لطرق تنمية تلك املهارات
العليا وو�سائلها وعدم معرفة املعلمني املعرفة الكافية بخ�صائ�ص منو املتعلم يف املراحل
املختلفة؛ مما جعلهم يتوقعون القليل منه ،وبالتايل النظر �إليه على �أنه قادر على ممار�سة
مهارات التفكري.كما �أن هناك ق�صوراً وا�ضح ًا يف برامج �إعداد املعلمني وت�أهيلهم قبل
اخلدمة ويف �أثنائها؛ �إذ �إنها تركز على اجلوانب النظرية ،وتهمل �أو ال تعطي اجلوانب العملية
االهتمام الكايف.فهي تزود املعلمني برثوة كبرية من املعلومات واملعارف عن الأمور
الرتبوية املختلفة� ،إال �أنها ال تزوده بالطرق والو�سائل العملية والإجرائية التي ت�ساعده
يف ترجمة هذه الأمور �إىل واقع وممار�سة عملية.وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة كل من:
(الزعبي ،والهواملة ،وال�شديفات )2009 ،التي �أ�شارت �إىل درجة ممار�سة متو�سطة ملعلمي
الرتبية الإ�سالمية لأ�ساليب ت�شجيع الإبداع لدى طلبتهم ،حني �أنها اختلفت مع نتيجة درا�سة
كل من( :الباقر1997 ،؛ خري�شه2001 ،؛ الغامدي )2009 ،التي �أ�شارت �إىل درجة ممار�سة
�ضعيفة ،ودرا�سة (عو�ض )1994 ،التي �أ�شارت �إىل درجة ممار�سة مقبولة ودرا�سة (زيدان
والعودة )2009 ،التي �أ�شارت �إىل درجة ممار�سة مرتفعة.
2 .2م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون يف الأردن
لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي على كل جمال من جماالت الأداة على حدة.
وللتعرف �إىل م�ستوى ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل لأ�ساليب ت�شجيع التفكري
الإبداعي� ،ضمن كل جمال من جماالت الأداة ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،وم�ستوى املمار�سة لكل جمال على حدة ،وفيما ي�أتي عر�ض لذلك:
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♦

♦جمال طرق التدري�س:
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى ممارسة عينة الدراسة
ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي على مجال طرق التدريس

ت�سل�سل ترتيب
الفقرة الفقرة

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

16

1

�أجتنب التلقني يف التدري�س

3.60

0.85

مرتفعة

15

2

�أنوع يف �أ�ساليب التدري�س مبا يتنا�سب مع طبيعة املادة املطروحة
واملوقف التعليمي

3.58

0.67

مرتفعة

6

3

�أوظف مواد من البيئة املحلية يف تف�سري املفاهيم املطروحة

3.55

0.75

مرتفعة

10

4

�أراعي الفروق الفردية يف قدرات الطلبة وم�ستوياتهم

3.50

0.77

مرتفعة

14

5

�أعدل يف خطتي الدرا�سية؛ تبعا للموقف التعليمي

3.44

1.02

متو�سطة

8

6

�أنوع يف طرح الأفكار بطريقة تت�سم املرونة

3.34

1.01

متو�سطة

4

7

�أركز على طرق التدري�س احلديثة كاملناق�شة ،والع�صف الذهني ،وحل
امل�شكالت

3.21

0.64

متو�سطة

3

8

�أختار �أهداف الدر�س وو�سائل التنفيذ مبا ينمي التفكري االبتكاري

3.11

0.90

متو�سطة

7

9

�أخطط لأن�شطة تعليمية ت�سمح للتالميذ بالعمل اجلماعي وتبادل
الأفكار

2.90

0.74

متو�سطة

1

10

�أنظم عنا�رص الدر�س ب�شكل مت�سل�سل ومنطقي

2.75

0.78

متو�سطة

2

11

�أمهد للدر�س ب�أن�شطة مثرية للتفكري

2.65

0.87

متو�سطة

13

12

�أحث املتعلمني على �إثارة �أفكار متعددة حول املو�ضوع الواحد

2.63

0.93

متو�سطة

5

13

�أبتكر و�سائل تعليمية جديدة ت�ساعد على تنمية التفكري االبتكاري
لدى الطلبة

2.61

1.03

متو�سطة

12

14

�أوجه الطلبة �إىل �إيجاد العالقات بني الأفكار املطروحة لهم

2.59

0.82

متو�سطة

9

15

�أخطط لأن�شطة تتطلب البحث واال�ستق�صاء و�إ�صدار �أحكام وحلول
بديلة

2.53

1.11

متو�سطة

11

16

�أطلب من الطلبة �إعطاء ا�ستخدامات جديدة للأ�شياء امل�ألوفة

2.47

1.16

متدنية

3.25

0.92

متو�سطة

املجال الكلي
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د .عمار الفريحات

�أ�سفرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( )2.47 -3.60وبانحراف معياري تراوح بني ( )1.16 -0.85ومب�ستوى ممار�سة
تراوحت بني املرتفعة واملتدنية ،فقد جاءت الفقرة ( )16يف املرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )3.60وانحراف معياري ( )0.85ومب�ستوى ممار�سة مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة
( )15يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.58وبانحراف معياري ( ، )0.67ومب�ستوى
ممار�سة مرتفعة ،وجاءت الفقرة ( )6باملرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي ( )3.55وبانحراف
معياري ( )0.75ومب�ستوى ممار�سة مرتفعة ،وجاءت الفقرة ( )11باملرتبة الأخرية مبتو�سط
ح�سابي ( )2.47وبانحراف معياري ( ، )1.16وقد جاء م�ستوى املمار�سة الكلية للمجال
متو�سطة بو�سط ح�سابي ( )3.25وانحراف معياري ( ، )0.92وقد جاء ترتيب هذا املجال
بالن�سبة لدرجة ممار�سته من املعلمني يف الدرجة الأوىل مقارنة مع غريه من جماالت �أداة
الدرا�سة.ويعزو الباحث ذلك �إىل اهتمام معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل بالإطار الرتبوي
العام الذي يركز على �أن عملية التدري�س هي نقل للمعلومات واملعارف املت�ضمنة باملنهاج
الدرا�سي املقرر ،وب�أ�ساليب تعتمد على مدى حفظ الطلبة لهذه املعلومات ،التي تقا�س عادة
باالختبارات املحددة التي يدل ح�صول الطالب على عالمة النجاح فيها �أنه �أتقنها ،وب�شكل
حريف دون النظر بعيداً يف ا�ستثمار الطرق التدري�سية احلديثة يف التدري�س ب�شكل ي�شجع على
التفكري الإبداعي.
♦

♦جمال البيئة ال�صفية:
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مستوى ممارسة عينة الدراسة
ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي على مجال البيئة الصفية

ت�سل�سل ترتيب
الفقرة الفقرة

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

7

1

�أجتنب االنفعال الزائد وال�رصامة والعبو�س يف اال�ستجابة
ل�سلوكيات الطالب

3.67

0.72

مرتفعة

4

2

�أوفر جواً �صفي ًا خالي ًا من القلق مفعم ًا باحلرية واملرح

3.66

0.67

مرتفعة

9

3

�أ�ستخدم �ألفاظ ًا وا�ضحة وحمددة يف التوا�صل اللفظي يف
الغرفة ال�صفية

3.54

0.62

مرتفعة

1

4

ال �أمانع �إذا رغب الطالب يف تغيري مكان جلو�سه

3.34

0.78

متو�سطة
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ت�سل�سل ترتيب
الفقرة الفقرة

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

5

5

�أحر�ص على �إيجاد بيئة �صفية م�شجعة على التفكري
االبتكاري

3.30

0.83

متو�سطة

2

6

�أغري من منط جلو�س الطالب التقليدي يف غرفة ال�صف
�إىل �أو�ضاع جديدة �أخرى

3.12

0.90

متو�سطة

6

7

�أعمل على �إ�شباع حاجات الطلبة وميولهم

2.60

1.01

متو�سطة

3

8

�أختار �أ�ساليب الإدارة ال�صفية التي جتعل الطالب حموراً
للن�شاط ال�صفي

2.68

1.06

متو�سطة

8

9

�أوفر امل�صادر واخلامات ال�رضورية لإنتاج و �إخراج
�أفكار التالميذ

2.55

1.08

متو�سطة

3.15

0.78

متو�سطة

املجال الكلي

�أ�سفرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( )2.55 -3.67وبانحراف معياري تراوح بني ( )1.08 -0.72ومب�ستوى ممار�سة
تراوحت بني املتو�سطة واملرتفعة ،فقد جاءت الفقرة ( )7يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( ، )3.67وانحراف معياري ( ، )0.67ومب�ستوى ممار�سة مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة ( )4يف
املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.66وبانحراف معياري ( )0.67ومب�ستوى ممار�سة
مرتفعة ،وجاءت الفقرة ( )8باملرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.55وبانحراف معياري
( )1.08وقد جاءت املمار�سة الكلية للمجال متو�سطة بو�سط ح�سابي ( )3.15وانحراف
معياري ( ، )0.78وقد جاء ترتيب هذا املجال بالن�سبة لدرجة ممار�سته من املعلمني
يف الدرجة الثانية مقارنة مع غريه من جماالت �أداة الدرا�سة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن
يرون �أن البيئة ال�صفية التي ت�سهل للمتعلم حفظ املحتوى التعليمي املقرر ،والبيئة
املعلمني ْ
التي يجل�س فيها الطالب بهدوء ي�ستمع ملا يقدم له من املعلم هي البيئة الرتبوية الأن�سب
والأمثل للطالب؛ لذا ف�إن �إجابات املعلمني جاءت بهذا ال�شكل.
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♦

د .عمار الفريحات

♦حتفيز الإبداع:
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى ممارسة عينة الدراسة
ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي على مجال تحفيز اإلبداع

ت�سل�سل ترتيب
الفقرة الفقرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

5

1

�أ�شجع الطلبة على الثقة ب�أنف�سهم وانه ميكنهم النجاح باالعتماد على
�أنف�سهم

3.60

0.71

مرتفعة

4

2

�أ�شجع الطلبة على التنظيم والتخطيط وعدم الع�شوائية �أثناء املناق�شات

3.58

1.00

مرتفعة

3

3

�أحفز الطلبة على طرح الت�سا�ؤالت ،والت�أكد من �صحة الأفكار املطروحة

3.50

0.84

مرتفعة

6

4

�أوجه التالميذ �إىل النظر للق�ضايا من زوايا عدة

3.41

0.69

متو�سطة

10

5

�أعزز روح املثابرة والتناف�س الإيجابي بني الطلبة

3.30

0.86

متو�سطة

1

6

�أوفر للطالب الوقت الكايف للتفكري يف �أي �أمر

3.25

0.81

متو�سطة

8

7

�أحفز الطلبة على �إكمال الأفكار الناق�صة

2.89

0.79

متو�سطة

7

8

وت�شجع ال�سلوكيات املغايرة البناءة وتقبلها
�أوفر مواقف تثري التحدي،
ّ

2.78

1.02

متو�سطة

9

9

�أ�ساعد الطلبة على تعزيز �أنف�سهم حينما يحققون �أفكاراً جديدة مل تكن
قد ظهرت من قبل

2.67

0.98

متو�سطة

2

10

�أ�شجع الأفكار اجلديدة والغريبة التي ت�صدر من التالميذ

2.62

0.73

متو�سطة

3.02

0.84

متو�سطة

املجال ككل

�أ�سفرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول (� )8أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( )2.62 -3.60وبانحراف معياري تراوح بني ( ، )0.73 -0.71ومب�ستوى ممار�سة
تراوحت بني املرتفعة واملتو�سطة ،فقد جاءت الفقرة ( )5يف املرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )3.60وانحراف معياري ( ، )0.71ومب�ستوى ممار�سة مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة
( )4يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.58وبانحراف معياري ( ، )1.00ومب�ستوى
ممار�سة مرتفعة ،وجاءت الفقرة ( )3باملرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.50وبانحراف
معياري ( ، )0.84ومب�ستوى ممار�سة مرتفعة ،وجاءت الفقرة ( )2باملرتبة الأخرية مبتو�سط
ح�سابي ( )2.62وبانحراف معياري ( )0.73ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة.وقد جاء م�ستوى
املمار�سة الكلية للمجال متو�سطة بو�سط ح�سابي ( )3.02وانحراف معياري ( ، )0.84وقد
جاء ترتيب هذا املجال بالن�سبة لدرجة ممار�سته من املعلمني يف الدرجة الثالثة مقارنة
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مع غريه من جماالت �أداة الدرا�سة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن تركيز املعلمني على جانب
التح�صيل وت�شجيعه كاف للت�شجيع على الإبداع.
♦

♦االجتاه الإيجابي نحو التفكري الإبداعي:
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى ممارسة عينة الدراسة
ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي على مجال االتجاه اإليجابي نحو التفكير اإلبداعي

ت�سل�سل ترتيب
الفقرة الفقرة

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

7

1

�أعطي الطلبة املبدعون فر�صة مل�ساعدة الطلبة ال�ضعفاء يف ال�صف

3.60

0.81

مرتفعة

6

2

�أرحب ب�أ�سئلة الطالب خارج املقرر الدرا�سي

3.55

0.72

مرتفعة

1

3

�أحرتم خياالت التالميذ

3.33

0.89

متو�سطة

2

4

�أرحب بالأفكار اجلديدة التي يقدمه التلميذ

3.00

0.76

متو�سطة

8

5

�أظهر �إعجابي عند حل الطالب مل�شكلة ما بطريقة �إبداعية

2.85

1.01

متو�سطة

3

6

�أقدر الأفكار الإبداعية للطلبة

2.63

0.91

متو�سطة

5

7

�أفتح املجال للمتعلم للبحث يف �شيء حمدد بعمق

2.50

0.93

متو�سطة

4

8

�أ�سعي للك�شف عن معوقات الإبداع عند املتعلمني

2.44

1.13

متدنية

املجال ككل

2.78

0.87

متو�سطة

�أ�سفرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول (� )9أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( )3.60 -2.44وبانحراف معياري تراوح بني ( ، )1.13 -0.81وبدرجة تراوحت
بني الدرجة املرتفعة والدرجة املتدنية ،فقد جاءت الفقرة ( )7يف املرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )3.55وانحراف معياري ( ، )0.81ومب�ستوى ممار�سة مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة
( )6يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.55وبانحراف معياري ( ، )0.88ومب�ستوى
ممار�سة مرتفعة ،وجاءت الفقرة ( )1باملرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي ( )3.33وبانحراف
معياري ( ، )0.89ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة ،وجاءت الفقرة ( )4باملرتبة الأخرية
مبتو�سط ح�سابي ( )2.44وبانحراف معياري (. )1.13وقد جاء م�ستوى املمار�سة الكلي
للمجال متو�سط بو�سط ح�سابي ( )2.78وانحراف معياري ( ، )1.02وقد جاء ترتيب هذا
املجال بالن�سبة مل�ستوى ممار�سته من املعلمني يف الدرجة الرابعة مقارنة مع غريه من
جماالت �أداة الدرا�سة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن هذا املجال يرتبط بغريه من جماالت
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د .عمار الفريحات

الأداة ،التي يعتقد معلمو ال�صفوف الثالثة الأوىل �أن تنفيذها داخل الغرفة ال�صفية ميكن �أن
يكون على ح�ساب احل�صة الدرا�سية املحددة بوقت معني وحمتوى تدري�سي على املعلم �أن
ينفذه ،كما ميكن عزو ذلك �إىل اعتقاد املعلمني �أن الأ�ساليب التدري�سية التي ي�ستخدمونها
يف احل�صة تعك�س اهتمامهم بتح�صيل الطالب ومدى ا�ستيعابه للمقررات وتقبله لها �ضمن
وقت وحمتوى احل�صة الدرا�سية.
♦

♦جمال احلرية يف التعبري:
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى ممارسة عينة الدراسة
ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي على مجال الحرية في التعبير

ت�سل�سل ترتيب
الفقرة الفقرة

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

8

1

�أعطي كل تلميذ حقه يف �أن يعرب عن ذاته من خالل الأفكار التي يطرحها

3.48

0.82

متو�سطة

4

2

�أفتح املجال ملناق�شة الطالب للأفكار التي اطرحها

3.23

0.92

متو�سطة

7

3

3.20

1.11

متو�سطة

6

4

3.12

0.83

متو�سطة

10

5

�أترك املجال للطالب للنظر للمو�ضوع املطروح من زوايا متعددة

3.11

0.76

متو�سطة

11

6

�ألتزم احلياد جتاه الكثري من مناق�شات الطالب

2.91

0.67

متو�سطة

1

7

�أترك احلرية للطالب للتعبري عن �آرائه وحقوقه واحرتمها

2.56

0.87

متو�سطة

5

8

�أقوم بت�أجيل ر�أيي يف املو�ضوع املطروح بعد ر�أي الطلبة

2.45

1.10

متدنية

2

9

�أ�سمح للطالب يف �أن يعرب عن تذمره من الن�شاطات التي يظهر �أنها
متناق�ضة

2.43

1.09

متدنية

3

10

�أعطي الوقت الكايف للطالب ليعربوا عن �أفكارهم

2.37

1.12

متدنية

9

11

�أتقبل االختالف الطالبي معي يف املوا�ضيع املطروحة

2.15

1.15

متدنية

املجال ككل

2.64

1.02

متو�سطة

ال �أ�صدر �أحكام ًا على ا�ستجابات التالميذ �أو اعرب عن �آراء كابحة
لتفكريهم
�أ�ستمع �إىل التالميذ و�أ�صغي �إليهم و�إتاحة الفر�صة �أمامهم للك�شف عن
�أفكارهم

�أ�سفرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول (� )10أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( ، )3.48 -2.15وبانحراف معياري تراوح بني ( ، )1.20 -0.82ومبمار�سة تراوحت
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بني الدرجة املتو�سطة والدرجة املتدنية ،فقد جاءت الفقرة ( )8يف املرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )3.48وانحراف معياري ( )0.82ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة ،ثم تلتها الفقرة
( )4يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.45وبانحراف معياري ( )0.90ومب�ستوى
ممار�سة متو�سطة ،وجاءت الفقرة ( )9باملرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.15وبانحراف
معياري ( )1.15ومب�ستوى ممار�سة متدنية.وقد جاء م�ستوى املمار�سة الكلي للمجال
متو�سط بو�سط ح�سابي ( )2.64وانحراف معياري (. )1.02وقد جاء ترتيب هذا املجال
بالن�سبة مل�ستوى ممار�سته من املعلمني يف الدرجة اخلام�سة مقارنة مع غريه من جماالت
�أداة الدرا�سة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن املعلم حمدد بوقت لإنهاء متطلبات املنهاج خالل
الف�صل الدرا�سي ،وهذا ما ُيتابع من قبل الإ�رشاف والإدارة وبالتايل ف�إن املعلم يرى �أن فتح
املجال للطالب للتعبري بحرية عن ر�أيه ميكن �أن ي�أخذ احل�صة خارج �إطار الدر�س ،وبالتايل
ي�شعر ب�إ�ضاعة احل�صة دون حتقيق �شئ مت�صل باملادة الدرا�سية؛ لذا فهو حري�ص على �أن
ينهي املقرر الدرا�سي املحدد له ،و�أحيان ًا قد تكون هناك �صعوبة يف �ضبط احل�صة الدرا�سية
حال ال�سماح لكل طالب ب�أن يعرب عما يريد ،وبخا�صة يف هذه املرحلة.
♦

♦جمال طرق التقومي:
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب مستوى ممارسة عينة الدراسة
ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي على مجال طرق التقويم

ت�سل�سل ترتيب
الفقرة الفقرة

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

9

1

�أ�ساعد املتعلم كي ي�صل �إىل الإجابة بنف�سه

3.45

1.11

متو�سطة

8

2

�أنوع ب�أ�ساليب تقومي الطلبة

3.33

0.93

متو�سطة

5

3

�أوجه �أ�سئلة ت�ستثري خيال الطلبة

3.23

0.90

متو�سطة

4

4

�أراعي يف التقومي بان يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني

2.79

0.89

متو�سطة

3

5

�أطلب من الطلبة �إعطاء اكرب عدد ممكن من الإجابات لل�س�ؤال الواحد

2.66

1.11

متو�سطة

2

6

�أبتعد عن �إ�صدار الأحكام النقدية على �إجابات الطلبة

2.56

1.01

متو�سطة

6

7

2.47

1.03

متدنية

1

8

2.44

1.13

متدنية

�أوجه العديد من الأ�سئلة ذات النهايات املفتوحة مثل :ماذا يحدث
لو........؟
�أ�ضمن بع�ض االختبارات �أ�سئلة غري م�ألوفة تتطلب مهارات عليا
من التفكري
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ت�سل�سل ترتيب
الفقرة الفقرة
7

9

د .عمار الفريحات

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة
�أطلب من الطالب تكوين �إجابات �أولية ،ثم اطلب منه �أن ي�سربها
مرة �أخرى
املجال ككل

2.35

1.18

متدنية

2.60

1.16

متو�سطة

�أ�سفرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول (� )11أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( )2.35 -3.45وبانحراف معياري تراوح بني ( ، )1.18 -1.11ومب�ستوى ممار�سة
تراوحت بني املتو�سطة واملتدنية ،فقد جاءت الفقرة ( )9يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( )3.45وانحراف معياري ( )1.11ومب�ستوى ممار�سة متو�سطة ،ثم تلتها الفقرة ( )8يف
املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.33وبانحراف معياري ( ، )0.93ومب�ستوى ممار�سة
متو�سطة ،وجاءت الفقرة ( )9باملرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.35وبانحراف
معياري (. )1.18وقد جاء م�ستوى املمار�سة الكلية للمجال متو�سطة بو�سط ح�سابي
( )2.60وانحراف معياري ( ، )1.16وقد جاء ترتيب هذا املجال بالن�سبة لدرجة ممار�سته
من املعلمني يف الدرجة ال�ساد�سة والأخرية مقارنة مع غريه من جماالت �أداة الدرا�سة.ويعزو
الباحث ذلك �إىل جمود نظم التقومي التي جترى يف املدار�س� ،إذ ما زالت هناك حزمة من
التعليمات اخلا�صة باالختبارات والتقومي تعود �إىل ا�سرتجاع املعلومات من ذاكرة املتعلم
ق�صرية املدى ،ومل يرق التقومي بعد لي�شمل طرق التقومي احلديث التي تدفع الفرد لإنتاج
معرفة جديدة� ،أو توظيف معارفه يف مواقف جديدة ،يتمكن بها من حل م�شكالت خا�صة
باملوقف الذي يتعلمه.وتركيز بع�ض املعلمني على ا�ستخدام �أ�سئلة تقوميية تركز على احلفظ
واال�سرتجاع والفهم ،ويف حال ا�ستخدام بع�ض املعلمني �أ�سئلة حتتاج �إىل مهارات عليا يف
التفكري ،ال مينح الطالب الوقت الكايف للإجابة عنها؛ �إذ �إنها حتتاج �إىل وقت �أطول مما
حتتاجه �أ�سئلة احلفظ واال�سرتجاع ،واملعلم مرتبط مبدة زمنية حمدودة لإنهاء ح�صته

◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني تقديرات معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون مل�ستوى
ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تبعا جلن�س املدر�س (ذكر،
�أنثى) ؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث اختبار (ت)  ،حل�ساب الفروق بني متو�سطات
تقديرات معلمي ال�صفوف لثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون لدرجة ممار�ستهم لأ�ساليب
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ت�شجيع التفكري الإبداعي يف جماالت املقيا�س مو�ضع الدرا�سة تبع ًا ملتغري جن�س املدر�س،
واجلدول ( )12يو�ضح ذلك.
الجدول ()12
نتائج اختبار (ت) للفروق في متوسطات درجات تقديرات معلمي الصفوف الثالثة األولى
في محافظة عجلون لدرجة ممارستهم ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي
في مجاالت المقياس موضع الدراسة تبعاً لمتغير جنس المدرس

املجال
احلرية يف التعبري
االجتاه الإيجابي نحو لإبداع
طرق التدري�س
طرق التقومي
البيئة ال�صفية
حتفيز الإبداع
الدرجة الكلية

جن�س املعلم العدد املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكر

30

37.1

5.0428

�أنثى

170

37.9

4.9616

ذكر

30

38.4

7.3891

�أنثى

170

39.8

6.4564

ذكر

30

18.9

4.0321

�أنثى

170

19.6

3.4017

ذكر

30

39.8

8.1735

�أنثى

170

40.1

8.3690

ذكر

30

34.4

7.1847

�أنثى

170

33.9

6.6542

ذكر

30

17.5

5.2502

�أنثى

170

18.3

4.7650

ذكر

30

41،56

10،52

�أنثى

170

43،15

12،02

قيمة (ت)

الداللة

0.60

غري دال

1.68

غري دال

1.02

غري دال

0.671

غري دال

0.39

غري دال

1.22

غري دال

0،52

غري دال

ت�شري الواردة يف اجلدول (� )12إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05يف متو�سطات درجات تقديرات معلمي ال�صفوف لثالثة الأوىل يف
حمافظة عجلون لدرجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي يف جماالت املقيا�س
مو�ضع الدرا�سة تبع ًا ملتغري جن�س املدر�س ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن معلمي ال�صفوف
الثالثة الأوىل من اجلن�سني ،على حد �سواء يحملون ت�صوراً م�شرتك ًا عن ماهية هذه املهارات
مما �أدى �إىل وجود موقف موحد نحو مهارات التفكري وكيفية ت�شجيعها لدى الطلبة ،فجاءت
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د .عمار الفريحات

تقديراتهم واحدة.وقد يعود ال�سبب �إىل �أن لهم خ�صائ�ص مت�شابهة من حيث امل�ؤهالت
العلمية ،والدوراًت التدريبية التي تدربوا فيها وال�صفوف التي يدر�سونها ،وم�ستويات
الطلبة املت�شابهة ،بالإ�ضافة �إىل �أنهم جميعا ي�ستخدمون الكتب املدر�سية املقررة نف�سها.
وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة كل من( :خري�شه2001 ،؛ خ�صاونه2001 ،؛ زين ،والعودة،
 )2008التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق بني املعلمني واملعلمات يف درجة ممار�ستهم
لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي ،يف حني �أنها اختلفت مع نتيجة درا�سة كل من (ق�شوع،
2001؛ العازمي ،والقالف ،وخ�رض )2008 ،والتي �أ�شارت �إىل �أن هناك فروق بني املعلمني
واملعلمات يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي ول�صالح الإناث

◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني تقديرات معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون مل�ستوى
ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تبعا ل�سنوات خربة املدر�س
(�أقل من � 5سنوات ،من � 10 -5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) ؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي ،حل�ساب
الفروق بني متو�سطات تقديرات معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون لدرجة
ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي يف جماالت املقيا�س مو�ضع الدرا�سة تبع ًا
ملتغري �سنوات اخلربة ،واجلدول ( )13يو�ضح ذلك
الجدول ()13
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات تقديرات معلمي الصفوف الثالثة األولى
في محافظة عجلون لدرجة ممارستهم ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي
في مجاالت المقياس موضع الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة.

املجال

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

متو�سط
درجة احلرية
املربعات

بني املجموعات

35.10

2

17.55

2947.09

197

2982.19

199

بني املجموعات

36.4

2

داخل املجموعات

8578.6

197

املجموع

8614.9

199

احلرية يف التعبري داخل املجموعات
املجموع
االجتاه الإيجابي
نحو لإبداع
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95 ،14

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

 1.17غري دال

18.2
43.5

 0.41غري دال
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املجال
طرق التدري�س

طرق التقومي

البيئة ال�صفية

ت�شجيع الإبداع

الدرجة الكلية

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

متو�سط
درجة احلرية
املربعات

بني املجموعات

23.3

2

داخل املجموعات

2371.7

197

املجموع

2395.0

199

بني املجموعات

100.7

2

داخل املجموعات

13434.7

197

املجموع

13535.5

199

بني املجموعات

34.65

2

داخل املجموعات

8460.3

197

املجموع

8806.7

199

بني املجموعات

43.2

2

داخل املجموعات

2345.9

197

املجموع

2389.0

199

ينب املجموعات

38.54

2

داخل املجموعات

3040.79

197

املجموع

3079.33

199

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

11.65
12.03

 0.96غري دال

50.36
68.19

 0.73غري دال

17.32
94 ،42

0.40

غري دال

21.6
11.90

 1.81غري دال

19.27
15.43

 1.24غري دال

يالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجة ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون لأ�ساليب
ت�شجيع التفكري الإبداعي تعزى �إىل متغري عدد �سنوات اخلربة على جميع جماالت �أداة
الدرا�سة ،مما يدل على �أن عدد �سنوات اخلربة ،لي�س لها ت�أثري جوهري يف درجة ممار�سة
معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي.
ويعزو الباحث ال�سبب يف ذلك �إىل �أن عدد �سنوات خدمة املعلم ال تعرب بال�رضورة تعبرياً
�صادق ًا عن خربته احلقيقية؛ �إذ �إن كثرياً من املعلمني يكتفون مبا تعلموه واكت�سبوه من
خالل برامج �إعدادهم ،وال يتابعون منوهم املهني بعد تخرجهم ،ويف �أثناء ممار�ستهم
العملية ،وبذلك ت�صبح �سنوات خدمتهم عبارة عن تكرار لل�سنة الأوىل من تلك اخلدمة،
وهذا ي�ؤدي �إىل جعل عملية التدري�س من وجهة نظرهم عملية روتينية ال جتديد ،وال ابتكار
فيها ،وهذا �أدى �إىل ت�ساوي تقديراتهم بغ�ض النظر عن �سنوات خدمتهم.كما �أن للدوراًت
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د .عمار الفريحات

التدريبية التي تعقدها وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني اجلدد ،التي تهدف �إىل �إك�سابهم
الأ�ساليب واملهارات ال�رضورية للقيام بعملية التدري�س ال�صفي على الوجه الأمثل ،دوراً يف
تقليل من الفجوة املتوقعة بني املعلمني ذوي اخلربة القليلة واملتو�سطة ،وبني ذوي اخلربة
الطويلة فيما يتعلق بطرق التدري�س ودرجة ممار�ستهم ملبادئ ت�شجيع الإبداع يف التدري�س
ال�صفي ،التي قد تنجم عن الفرق يف عدد �سنوات اخلربة.وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة كل
من( :الباقر1997 ،؛ خري�شة2001 ،؛ الزعبي ،والهواملة ،وال�شديفات )2009 ،التي �أ�شارت
�إىل عدم وجود فروق بني املعلمني يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي
تعزى �إىل متغري اخلربة ،يف حني �أنها تختلف مع نتيجة درا�سة (زيدان ،والعودة)2008 ،
التي �أ�شارت �إىل �أن هناك فروق ًا بني املعلمني يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري
الإبداعي تعزى �إىل متغري اخلربة ول�صالح املعلمني الأكرث خربة

◄◄نتائج ال�س�ؤال الرابع والذي ين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني تقديرات معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون مل�ستوى
ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تبعاً للم�ؤهل العلمي للمدر�س
(دبلوم متو�سط ،بكالوريو�س ،ما بعد البكالوريو�س) ؟ .
للإجابة على ال�س�ؤال الرابع ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي ،حل�ساب
الفروق بني متو�سطات تقديرات معلمي ال�صفوف لثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون لدرجة
ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي يف جماالت املقيا�س مو�ضع الدرا�سة تبع ًا
ملتغري امل�ؤهل العلمي ،واجلدول ( )14يو�ضح ذلك
الجدول ()14
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات تقديرات معلمي الصفوف لثالثة األولى
في محافظة عجلون لدرجة ممارستهم ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي
في مجاالت المقياس موضع الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.

املجال

احلرية يف التعبري

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجة احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

87.5

2

43.75

داخل املجموعات

4611.9

197

23.41

املجموع

4699.4

199
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قيمة
(ف)
1.86

م�ستوى
الداللة
غري دال
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املجال

م�صدر التباين
بني املجموعات

37.22

2

7222.7

197

7594.9

199

بني املجموعات

79.9

2

داخل املجموعات

4312.1

197

املجموع

2295.0

199

بني املجموعات

208.6

2

داخل ملجموعات

13126.8

197

املجموع

13335.4

199

بني املجموعات

85.3

2

داخل املجموعات

8521.5

197

املجموع

8706.8

199

بني املجموعات

35.8

2

داخل املجموعات

2328.2

197

املجموع

2373.0

199

بني املجموعات

36.4

2

داخل املجموعات

8578.6

197

املجموع

8614.9

199

االجتاه نحو الإبداع داخل املجموعات
املجموع
طرق التدري�س

طرق التقومي

البيئة ال�صفية

ت�شجيع االبداع

الدرجة الكلية

جمموع املربعات درجة احلرية

متو�سط
املربعات
18.61
36.66

قيمة
(ف)
0.50

م�ستوى
الداللة
غري دال

39.95
21.88

1.82

غري دال

104.3
66.63

1.56

غري دال

42.65
43.25

0.98

غري دال

17.9
11.81

1.51

غري دال

18.2
43.5

0.41

غري دال

يالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجة ممار�سة معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون لأ�ساليب
ت�شجيع التفكري الإبداعي تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي على جميع جماالت �أداة الدرا�سة،
مما يدل على �أن امل�ؤهل العلمي لي�س له ت�أثري جوهري يف درجة ممار�سة معلمي ال�صفوف
الثالثة الأوىل يف حمافظة عجلون لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي.وميكن �أن يعود
ال�سبب يف ذلك �إىل �أن معلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يتلقون برامج تدريب و�إعداد ،قد
تكون مت�شابهة يف م�ضامينها ،وانطالقا من مرتكزات خطة التطوير الرتبوي التي تتبناها
وزارة الرتبية والتعليم ،التي �أ�صبحت هي الإطار املرجعي جلميع برامج الإعداد والتدريب
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والت�أهيل ،وت�سعى �إىل �إك�ساب املعلمني قدراً م�شرتك ًا من املعارف واالجتاهات واملهارات
ومنها مهارات التفكري الإبداعي ب�رصف النظر عن م�ؤهالتهم فقد جاءت تقديراتهم
مت�شابهة� ،إ�ضافة �إىل �أن الإعداد الأكادميي ملعلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل يف خططه
الدرا�سية مت�شابهة يف جميع جامعات اململكة الأردنية الها�شمية؛ �إذ يعني للتدري�س يف
هذه ال�صفوف من يحمل درجة البكالوريو�س يف تربية الطفل �أو معلم �صف ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض التعيينات حلملة الدبلوم تربية الطفل �أو الرتبية االبتدائية ،وخطط هذه التخ�ص�صات
حتتوي على بع�ض املواد التي لها عالقة بتعلم التفكري.وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة كل
من درا�سة (خري�شة2001 ،؛ الزعبي ،والهواملة ،وال�شديفات )2009 ،التي �أ�شارت �إىل عدم
وجود فروق بني املعلمني يف درجة ممار�ستهم لأ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي تعزى �إىل
متغري امل�ؤهل العلمي.

التوصيات:
1 .1عقد دوراًت تدريبية ملعلمي ال�صفوف الثالثة الأوىل ،يف �أثناء اخلدمة لإك�سابهم
مهارات تنمية التفكري الإبداعي.
2 .2عقد دوراًت تدريبية ملعلمي ال�صفوف الثالثة لتدريبهم على �إتقان مهارات التقومي
والتفكري والتحليل والإبداع يف املواقف ال�صفية.
3 .3تطوير مناهج ال�صفوف الثالثة الأوىل بحيث ترتبط ارتباط ًا مبا�رشة مبهارات
التفكري الإبداعي ،وت�ضمينها �أن�شطة لتنميتها ،والعمل على ت�ضمني مهارات التفكري الإبداعي
يف املحتوى املقرر
4 .4تطوير مناذج الإ�رشاف الرتبوي بحيث حتتل �أ�ساليب ت�شجيع التفكري الإبداعي التي
ي�ستخدمه معلم ال�صفوف الثالثة الأوىل جزءاً مهم ًا منها.
5 .5اال�ستفادة من �أداة الدرا�سة احلالية يف تطوير مناذج اال�رشاف امل�ستخدمة لتقومي
اداء معلمي ال�صفوف الثالثة االوىل.
�6 .6إعادة النظر يف مقررات اخلطط الدرا�سية لتخ�ص�صات معلم ال�صف وتربية الطفل
بحيث حتتوى على م�ساقات لها عالقة مبهارات ،و�أ�ساليب تنمية التفكري وخا�صة التفكري
الإبداعي ،وم�ساقات القيا�س والتقومي بحيث حتتل م�ساحة �أكرب مما هي عليه الآن.
�7 .7إجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة بهذا امليدان ،وتناول متغريات مل تتطرق لها
هذه الدرا�سة.
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