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ظيييض
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قبر فجنت فمناقشت
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شكر وتقدير
الحمد هلل على ما وفق من تمام هذاا الرسذال وانجازهذا والصذة والسذةم علذى رسذو
وآله وأصحابه .
وبعد االنتهاء من هاا الجهد بتوفيق من

وتسديده ،فإنه يطيب لي أسطر كلم شذكر لكذ

من ساعدني وقدم لي النصح والمشور وتفض علي بما مكنني من اتمام هاا العم .
وابتدئ في الشكر إلى استاذي الدكتور محمود عبدالرحمن الحديدي
والاي لم يأ جهدا في اعانتي واقالذ عررتذي وابذداء مةحهاتذه ال يمذ وتوجيهاتذه السذديد
واعطاني الكرير من وقته وإني إاا اشكره العترف بت صيري في ح ذه اا ان بنذاني ليعجذز
عن تسطير ما تستح ه من شكر وال يملك لساني اال الدعاء لذه بكذ ريذر جذزاء مذا يتفذانى
في وقته وجهده في سبي طلب العلم .
وقد وجهني كريذرا حتذى اكتملذت هذاه الرسذال علذى هذاا النحذو  ،فهذو صذاحب رلذق رفيذ
واستاا لهاا الجي  .وارجو
بارك

ان ينفعنا بعلمه وأن يمد في أجله لينتف الباحرين مذن علمذه،

فيه ومأل بالفرح والسعاد قلبه وأب ى الصةح في ع به وجع الك فذي مذوازين

حسناته .انه سمي مجيب .
كمذذا وات ذذدم بالشذذكر الجزي ذ إلذذى اسذذاتاتي االفاض ذ الذذاين كذذان لهذذم الفض ذ الكريذذر فذذي
دراستي.
كمذذا وأت ذذدم بالشذذكر الجزيذ والعرفذذان الذذوافي إلذذى أعضذذاء لجنذ المناقشذ والتذذي سذذتكون
مةحهذذتهم مح ذ الت ذذدير واالحتذذرام لتصذذويب هذذاه الرسذذال فبذذارك
العطاء.

ف ذيهم وأجذذز لهذذم

هـ

اإلهداء

إلى روح والدي الطاهرة التي لم تفارقني في أي خطوة كنت أخطوها،إلى روحه التي كنت
أستمد منها الصمود والقوة في كل لحظة من لحظات حياتي.
إلى التي بين يديها كبرت وفي دفء قلبها احتميت وبين ضلوعها اختبأت ومن عطاءها
ارتويت،إلى أمي الغالية.
إلى رفيقة الدرب وصاحبة أطيب قلب إلى التي ساندتني دائما وكانت مصدر األمل والتفاؤل
إلى التي أعطت الحياة ٍ
معان أجمل إلى لؤلؤة العمر زوجتي الحبيبة.
إلى من هم نجوم تنير سمائي إلى من ضحكاتهم مصدر إلهامي وابتساماتي إلى من هم ورود
تزهو بها حياتي إلى أجمل عطايا ربي أبنائي (نور وعاصم وجود ورغد وريتان).
إلى من تشاركت معهم أجمل لحظات العمر إلى من كانوا دائما مالذي في هذه الحياة إلى من
لهم في القلب مستقر وبهم يطيب العمر ويزدهر أخواني الغالين (د .ماجد وعماد وعبدالمجيد
ومحمد وأحمد).
إلى رفقاء الدرب الذين كانوا لي العون والسند إلى الذين لم يبخلوا علي بوقتهم ومشورتهم
وجهدهم إلى من جمعتني بهم خير صحبة إلى إخوتي في هللا (عبدهللا سعيد ،علي أبو
شعيرة،الدكتور عمر البرصان،عادل عواد ،عماد عوض وشوكت وهدان) بارك هللا في صحبتنا
وجمعنا تحت ظله يوم ال ظل إال ظله.
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الملخص
ه ططدفت الد ارس ططة الحالي ططة التع ططرف إل ططى درج ططة توظي ططف مه ططارات التفكي ططر اإلب ططداعي ل ططد معلم ططي التربي ططة
اإلسططالميةفي المرحلططة األساسططية فططي لطواء ماركططا فططي العاصططمة عمططان ،و لططى تعططرف الفططروق تبعطالمتغيرات
(الجططنس والمؤهططل العلمططي ،وسططنوات الخب طرة)  ،و تكونططت عينططة الد ارسططة مططن (  )520معلم طا ومعلمططة تططم
اختيططارهم مططن مجتمططع الد ارسططة بالطريقططة العشطوائية بواقططع ( ( )52معلمطا و (  )023معلمططة وقططام الباحط
بتطوير استبانة لقياس درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي بعطد التأكطد مطن صطدقها وثباتهطا بالوسطائل
العلمي ططة  ،تكون ططت م ططن (  )37فقط طرة موزع ططة عل ططى أربع ططة مج ططاالت وه ططي مج ططال الطالق ططة (  )07فقط طرة،
ومجال المرونة(  )01فقرات ،ومجال األصالة (  ،)01ومجال التوسطع (  ، )01وتوصطلت الد ارسطة إلطى
النتائج اآلتية
 إن درجططة توظيططف مهططارات التفكيططر اإلبططداعي لططد معلمططي التربيططة اإلسططالمية جططاءت بدرجططة متوسطططةعلى جميع مهارات التفكير اإلبداعي.
 وجططود فططروق دالططة إحصططائيا تبعططا لمتغيططر الجططنس ولصططالا اإلنططاة علططى مهططارات الطالقططة ،واألصططالةوالتوسع باستثناء المرونة .

ك

وجود فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير المؤهطل العلمطي علطى مهطارات التفكيطر اإلبطداعي ولصطالا مؤهطلحملة الدكتو ارة والماجستير مقارنة بالبكالوريوس .
وجط ط طود فط ط طروق دالط ططة إحط ط طصائيا تبعط ططا لمتغيط ططر سط ططنوات الخب ط طرة ولصط ططالا أكثط ططر مط ططن  01سنط ط طوات مقارنط ططةمع  01 -2سنوات
فرلماا فميكاح ت
درجت ظيف
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Amman
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Abstract
The study aimed to know the degree of employing the skills of creative thinking skills
among the teachers of Islamic education in the cycle stage in the Marka Brigade in the
capital Amman and the differences according to gender, qualification and the years of
experience. The sample of the study consisted of (231),(95) male teachers and (136)
female teachers.The tool of the study was questionnaire developed to the purpose of the
study, consisted of (47) items covered for domains : fluency, flexability , originality and
expansion. The result of the study revealed that: the degree of employment of creative
thinking skills among teachers of Islamic education was moderate level on all skills of
creative thinking. There are statistically significant differences attributed to gender variable
in f avour to females on fluency, originality and expansion skills except for flexibility;
wherase there are statistically significant differences according to teachers’ qualification
in favor of higher education certificate. There are statistically significant differences
according to the variable years of experience and for more than ten years compared to (5) (10) years.
*Key words: degree of employing, creative thinking skills, Teachers of Islamic
Education.
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فيصل ألول
خلي ت فدرةت وأهم كها
مقدمت
أمططر اإلسططالم الحنيططف اإلنسططان العنايططة بططالتفكير وجعططل لططه مكانططة عظيمططه مططن خاللططه عططرف
اإلنسان خالقه وتعرف على حقائق الكون ونجد ذلك في قوله تعالى
َ
َ وجعةةل َف هةةا رو َةة وأَنهةةار و َمة ُكة َ ِ َ
ةل َف َهةةا َنو َجة َ َنة َ
( َو ُهة َةي ِفةةذي َمة ِةد ألَر َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ا َ
ّ
ةل فث َمةَةبا َج َعة َ
ُيغ َشةة

ِ
ةةاا فََقةةي َم َي َك َي ِر ُةةبو َن)(الرعططد )2،وقولططه تع طالى ( َو َة ِ
ةةخَب َف ُرةةم َمةةا َفةة
ةةار َإ ِن َفةة َذفَةة َ َقَي َ
ةةل فِن َه َ
فل َ

فس َم َاو َا َو َما َف
ِ

ألَر َ
اا فََقي َم َي َك َي ِرُبو َن) (سورة الجاثية.)02،
َ َج َم اعا َمن ُه َإ ِن َف َذفَ َ َقَي َ

كما ورد عن النبي محمد صلى

عليه وسلم العديد من األحاديث الشريف التي تذد علذى

أهميذذذ التفكططر والت ططدبر ف ططي األم ططور ،وذلططك واض ططا فيم ططا رو البيهق ططي فططي ش ططعب اإليم ططان ع ططن أب ططي
الدرداء ”تفكر ساعة خير من قيام ليله" (البيهقطي ،ج )0،022ففطي هطذا الحطدي

رفطع لمكانطة التفكطر

وتعظططيم لشططأنه ،وال عجططب فططي ذلططك ألن التفكيططر المتعمططق الطواعي طريططق لمعرفططة هللا سططبحانه وتعططالى
وأساس خشيته ومراعاة حدوده ،فالتفكير أساس اإليمان الصحيا.
ُي َعططد المعلططم مططن أهططم ركططائز النظططام التربططوي لططذا قبططل الحططدي

عططن إعططداد المتعلمططين وتططدريبهم

علططى مهططارات التفكيططر اإلبططداعي ال بططد مططن الوقططوف عنططد دور المعلططم بوصططفه الشططخص المؤهططل الططذي
تنططاط بططه مسططؤولية تنميططة مهططارات التفكيططر اإلبططداعي عنططد المتعلمططين ،س طواء عططن طريططق طططرح األسططئلة
المثيرة للتفكير و ثارة حب االستطالع أو عن طريق تشجيعهم على اإلختالف في الرأي وحفزهم نحو
إبداع أفكار جديدة ،وهذا الدور المتوقع من المعلم القيام به يتطلب اإلعداد قبطل الخدمطة وأثناءهطا مطن

2
خالل المشاركة المستمرة في الدورات وورش العمل المعدة لذلك بشكل يجعلطه أكثطر قطدرة وفاعليطة فطي
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لد المتعلمين(.علي)5117 ،
كما ت َعد استخدام استراتيجيات التفكير وأساليبه إحد الواجبات المتوقعة مطن المعلطم انجازهطا
في غرفة الصف لتنمية مهارات التفكير لد الطلبطة سطواء فطي أنشططة منهجيطة أم فطي مواقطف عامطة.
لذا يجب توفير ما يلزم المعلم من إمكانيات ووقت لنقل هذه المهارات داخل الغرفة الصطفية( .العتطوم
والجراح)5113،
إن التفكير كعمليات ذهنية أو عقلية يمكن تصنيفه ضمن مجموعات ،وذلك لتمييطز كطل
نوع عن اآلخر ،وربما كان تعدد أنواع التفكير دليال على اإلهتمام المتزايد من قبطل البطاحثين بد ارسطته
ويصططنف التفكيططر إلططى أنطواع عططدة منهططا التفكيططر المططادي والتفكيططر التططأملي والتفكيططر اإلبططداعي والتفكيططر
الناقد والتفكير االستبصاري والتفكير التباعدي (أبو جادوا  ،نوفل )5102 ،
لقطد سطيطر موضطوع التفكيطر اإلبطداعي منطذ الخمسططينات مطن القطرن العشطرين علطى اهتمطام البطاحثين فططي
ميدان التربية وعلم النفس بحي

أصبا مجاال مهمطا مطن مجطاالت البحط

العلمطي فطي عطدد كبيطر مطن

ال ططدول المتقدم ططة .ك ططذلك ظه ططر واض ططحا ب ططأن التفكي ططر اآلل ططي ل ططم يع ططد ق ططاد ار عل ططى تلبي ططة حاج ططات الف ططرد
المعاصر الذي يواجه باستمرار تحديات تقنية عديدة ،مما أد إلطى قيطام التربطويين باعطادة النظطر فطي
أسططاليب التفكي ططر الت ططي ي ططدربون الطلب ططة عليه ططا فططي المؤسس ططات التربويط طة المختلق ططة باع ططادة النظ ططر فيه ططا
والعمل على التعرف لجوانبها المتعددة واستراتيجيات التفكير اإلبداعي وتنميته لد الطلبة والتي تعطد
من أبرز األدوار التي يمكن أن تلعبها (عياد وعبد الهادي)5116 ،
لذا فنحن اليوم بحاجة أكثر من ذي قبل إلى استراتيجيات تعليم وتعلم تمدنا بآفاق تعليميطة واسطعة
ومتنوعة ومتقدمة تساعد الطلبة على إثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم العقلية المختلفة وتطدربهم علطى
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اإلبداع و نتاج الجديد والمختلطف .وهطذا ال يتطأتى بطدون وجطود المعلطم المتخصطص الطذي يعططي طالبطه
فرصططة المسططاهمة فططي وضططع التعميمططات وصططياغتها وتجربتهططا ،وذلططك مططن خططالل تزويططدهم بالمصططادر
المناس ططبة و ث ططارة اهتمام ططاتهم وحمله ططم عل ططى االس ططتغراق ف ططي التفكي ططر اإلب ططداعي وقي ططادتهم نح ططو اإلنت ططاج
اإلبداعي بأن تكطون لطديهم المقطدرة علطى االهتمطام بأفكطار الطلبطة واسطتخدامهم ألسطاليب بديلطة لمعالجطة
المشكالت ،وعرض خططوات التفكيطر عنطد معالجطة المشطكلة بطدال مطن عطرض النتيجطة فقط  ،ممطا يطدفع
الطلبة نحو تطوير نماذج التفكير والمقدرة على تقييم نتائج التعلم بشكل فعال(البلوشي)5101 ،
إن التفكيطر اإلبططداعي كغيطره مططن أنطواع التفكيططر لططه مكونطات ومهططارات ينفطرد بهططا عطن غيطره مططن
أنطواع التفكيططر ويكططاد يتفططق التربويططون علططى تصططنيف مكونططات اإلبططداع بططل يططذهب بعىططهم إلططى تسططميتها
مه ط ط ططارات التفكي ط ط ططر اإلب ط ط ططداعي والت ط ط ططي تتى ط ط ططمن أرب ط ط ططع مه ط ط ططارات أساس ط ط ططية للتفكي ط ط ططر اإلب ط ط ططداعي وه ط ط ططي
(الطالقة،المرونة،األصالة،التوسع أو اإلفاضة) (رزوقي وعبد الكريم)5102،
كططذلك ُي َعططد ُُتططدريس التربي طة اإلسططالمية كبقيططة المنططاهج متعلططق بططالمحتو الد ارسططي ال طذي ي طراد تدريسططه
وحاجة المعلم المستمرة إلى االستفادة من أنواع ومجاالت التفكير في فهم واستنباط األحكطام الشطرعية
ومط ططدلوالتها ونقلهط ططا مط ططن الجانط ططب النظط ططري إلط ططى الجانط ططب العملط ططي التطبيقط ططي ،وأر أن منط ططاهج التربيط ططة
اإلسالمية تشترك في نفس اإلستراتيجيات التي تعتمد عليهطا بطاقي المنطاهج الد ارسطية األخطر  ،وهطذا
ما يسطاعد علطى إبطداعات الطلبطة ،وعلطى الطرغم مطن أهميطة الموضطوعات التطي تطرحهطا المنطاهج بشطكل
عام ومناهج التربية اإلسالمية بشكل خاص لن يكون بمقدورها تنمية مهطارات التفكيطر دون أن يكطون
للمعلم المقدرة الكافية واإلمكانات التي تساعده على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي للطالب .
لططذا تططم تنططاول هططذه الد ارسططة الحاليططة لمعلمططي التربيططة اإلسططالمية للتعططرف علططى درجططة توظيططف مهططارات
التفكي ططر اإلب ططداعي وأس ططاليبه وخصائص ططه لتواك ططب التط ططور العلم ططي الح ططدي

ولتع ططالج أي قص ططور ف ططي
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المناهج التعليمية ولتحقيق هذا الغرض قام الباح

بعمل دراسة لمعرفة درجة توظيف معلمي التربية

اإلسالمية للصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تربية لواء ماركا.

مشكلت فدرةت
ينظر إلى التفكير على أنه ميزة فريدة امتاز بها اإلنسان عن سائر المخلوقطات األخطر فهطو
يمثططل سططلوكا معقططدا يمكنططه مططن التعامططل والسططيطرة علططى الموجططودات والمواقططف المختلفططة التططي يواجههططا
أثنططاء تفاعلططه مططع البيئططة التططي يعططي

فيه طا إذا يعمططل علططى تمكينططه مططن اكتسططاب المعططارف والمعلومططات

وتططوير أنمطاط سطلوك وفهطم طبيعطة األشططياء وتفسطيرها وحطل المشطكالت واالكتشطاف والتخططي واتخططاذ
الق اررات (سمارة)5116 ،
وُي َعططد التفكيططر كنططز الطاقطات اإلبداعيططة الططذي ال ينىططب ،فكططم مططن أمططة نمططت وتطططورت بفىططل
اإلسططتثمار فططي تربيططة عقططول أبنائهططا ،ويشططدد المربططون علططى ضططرورة اإلهتمططام بعمليططات التفكيططر وتنميططة
مها ارت ططه بوص ططفها الثم ططار الحقيقي ططة للتعل ططيم  .كم ططا وأص ططبحت المه ططارات ذات العالق ططة ب ططالتفكير مث ططل
مه ططارات التفكي ططر الناق ططد واإلب ططداعي وح ططل المش ططكالت واتخ ططاذ قط ط اررات مهم ططة ج ططدا ف ططي حي ططاة الطلب ططة إذ
تساعدهم في تعاملهم مع مشكالت الحاضر والمستقبل (عطية)5115،
إن م ططن يت ططولى مهم ططة تعل ططيم م ططادة التربي ططة اإلس ططالمية ينبغ ططي أن تتط طوافر في ططه كفاي ططات تتعل ططق
بممارسته لمهنة التعليم ويشترك فيها مع غيره من المعلمين كالتخطي و دارة الصف واختيطار ط ارئطق
التططدريس وتنفيططذها والتقططويم ،وكفايططات خاصططة تتعلططق بتعلططيم مططادة التربيططة اإلسططالمية بفروعهططا المختلفططة
من حي

إلمامه بأحدة النظريات التربوية ومعرفة خصائص طلبته النفسية ،وكذلك إلمامه بأساليب

التقط ط ط ططويم والتخطط ط ط ططي والقط ط ط ططدرة علط ط ط ططى صط ط ط ططياغة األهط ط ط ططداف التربويط ط ط ططة وعط ط ط ططداد الوسط ط ط ططائل التعليميط ط ط ططة.
(البرقعاوي.)5103،
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وتكمن مشكلة الدراسة في قيامي باجراء حوار مع بعض الزمالء من معلمي التربية اإلسالمية
حول مفهوم مهارات التفكير اإلبداعي فوجدت أننا نفتقر إلى اإللمام به ممطا أثطار فطي نفسطي الفىطول
للبح

في هذا الموضوع ألتوصل إلى إدراكه واإللمام به واكتساب الخبرة واكسابها لآلخرين.
وقط ط ط ططد أوصط ط ط ططت العديط ط ط ططد مط ط ط ططن الد ارسط ط ط ططات بتىط ط ط ططمين مهط ط ط ططارات التفكيط ط ط ططر اإلبط ط ط ططداعي  ،منهط ط ط ططا

د ارسططة(البلوشططي )5101،بتىططمين بطرامج إعططداد المعلمططين فططي مؤسسططات التعلططيم العططالي واسططتراتيجيات
تنميططة التفكيططر اإلبططداعي وأوصططت د ارسططة ( عبططد الططرحمن )5100،بتطططوير و تططدريب المعلمططين قبططل
الخدمططة وأثنائهططا ،ولططذلك تبلططورت مشكلةالد ارسططة الحاليططة ب طالتعرف إلططى درجططة توظيططف معلمططي التربيططة
اإلسالمية في المرحلة األساسية لمهارات التفكير اإلبداعي في لواء ماركا للعاصمة عمان

هدف فدرةت وأةئلكها
هططدفت الد ارسططة الحاليططة التعططرف إلططى درجططة توظيططف مهططارات التفكيططر اإلبططداعي لططد معلمططي
التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية فطي لطواء ماركطا فطي العاصطمة عمطان،من خطالل اإلجابطة علطى
األسئلة اآلتية
فسةةل ل ألول مططا درجططة توظيططف معلمططي التربيططة اإلسططالمية فططي المرحلططة األساسططية فططي ل طواء
مارك المهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظرهم؟
فسةةل ل فثةةان هططل توجططد فططروق ذات داللططة إحصططائية عنططد مسططتو (  ) α≤ 0.05فططي
تقطديرات عينطة الد ارسطة لدرجطة توظيطف معلمطي الصطف العاشطر لمهطارات التفكيطر اإلبطداعي فطي تطدريس
التربية اإلسالمية في لواء ماركا تبعا لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي.

أهم ت فدرةت:
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يؤمل من هذه الدراسة تحقيق األمور اآلتية
 اسططتفادة المتخصصططين التربططويين مططن مخطط طي المنططاهج والمعلمططين والمش طرفين مططن نتططائجهذه الدراسة في التخطي والتوجيه والتدريب.
 قططد تكططون إضططافة جديططدة لمجموعططة الد ارسططات فططي مجططال مهططارات التفكيططر اإلبططداعي لمططادةالتربية اإلسالمية .
 تزويد المعلمين بملفات عن مهارات التفكير اإلبداعي والتعريف بأهميتها وبيان أثرها -استفادة باحثين آخرين في إجراء دراسات الحقة.

حدود فدرةت:
تتحدد الدراسة الحالية بما يلي
 الحططد البشططري معلمططو الصططف العاشططر األساسططي لمططادة التربيططة اإلسططالمية فططي لططواء ماركططا\العاصمة عمان
 الحد المكاني المدارس األساسية الحكومية في لواء تربية ماركا  /العاصمة عمان. -الحد الزماني الفصل الثاني من العام الدراسي 5106/5107

محدد ا فدرةت
يحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بمد صدق وثبات األداة ودقطة اسطتجابة المعلمطين ،وال يمكطن
تعميم نتائج الدراسة إال على المجتمع الذي سحبت منه عينة الدراسة وعلى المجتمعات المماثلة.

مصطلحاا فدرةت:
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 -0التفكيط ططر اإلبط ططداعي هط ططو ذلط ططك النط ططوع مط ططن التفكيط ططر الط ططذي يتسط ططم بحساسط ططية فائقط ططة إلدراك
المشططكالت وبقططدرة كبيطرة ،وتحليلهططا وتقسططيمها و دراك نطواحي الططنقص والقصططور فيهططا ،كمططا
لصاحب هذا النوع من التفكير قدرة كبيرة على إنتاج األفكار التي تتسم بالتميز والتفطرد،
كمططا يتميططز بالسططهولة فططي إنتططاج عططدد كبيططر مططن األفكططار فططي وقططت قصططير مططع المرونططة
بالتحول من فكرة إلى أخر (رزوقي وعبد الكريم)5102 ،
ويعبفها فباحث إجبئ ةا التفكيطر اإلبطداعي بأنطه الدرجطة التطي حصطل عليهطا معلمطو الصطف العاشطر
األساسي من خالل إجاباتهم على فقرات األداة التي طورها الباح

لهطذا الغطرض والتطي تحتطوي علطى

مهارات التفكير اإلبداعي (الطالقة والمرونة واألصالة والتوسع) .
 -5مهطارات التفكيططر اإلبططداعي:هططي إنتططاج جديططد هططادف وموجططه نحططو هططدف معين،وهططو قططدرة
العقل على تكوين عالقات جديطدة تحطدة تغييط ار لطد التلميطذ،حي

الحفط واالسطتظهار

إل ططى التفكي ططر والد ارس ططة والتحلي ططل واالس ططتنتاج ث ططم االبتك ططار واإلب ططداع (الح ططدابي والفلفل ططي
والعلي)5115،
ويعبفها فباحث إجبئ ا بأنها هي قدرة الفرد على إصدار و طالق أفكار جديدة من خالل إيجاد
العالقات بين مجموع المعارف المختزنة في عقل الفرد والخروج بحلول مبتكرة لمشكالت تواجهه
في حياته  ،والتي ركزت عليها فقرات األداة التي استخدمت في الدراسة الحالية .
 -2الطالقة ونعني بهطا المهطارة فطي توليطد عطدد كبيطر مطن البطدائل،والمترادفات أو األفكطار أو
المشكالت أو االستعماالت،عند االستجابة لمثير معين،وهي السرعة والسهولة في توليد
البدائل والمترادفات أو األفكار أو المشكالت أو االستعماالت ،وهطي فطي جوهرهطا عمليطة
تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها( .سعادة)5102،
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ويعبفهةةا فباحةةث إجبئ ةةا بأنهةةا هططي قططدرة الفططرد علططى التفكيططر الس طريع إلنتططاج األفكططار
و يجاد البدائل بسهولة وسرعة خالل فترة زمنية معينة .
 -3المرونططة هططي المهططارة فططي التفكيططر بطططرق مختلفططة وغيططر عاديططة والنظططر للمشططكلة بأبعططاد
مختلفة وهي درجة السهولة التي يعبر بها الشخص عن موقف ما أو وجهة نظر معينه
وعدم التعصب لفكرة بحد ذاتها (السرور)5111،
ويعبفهةةةا فباحةةةث إجبئ ةةةا بأنهةةةا الق ططدرة عل ططى التفكي ططر ف ططي اتجاه ططات متع ططددة إلنت ططاج
استجابات مختلفة لمشكلة ما ،وتغيير تفكيره بتغير الموقف الذي يتعرض له .
 -2ألصةةافت :وهططي المقططدرة علططى اإلتيططان باألفكططار الجديططدة النططادرة والمفيططدة وغيططر المرتبطططة
بتكرار أفكار سابقة.وهي إنتاج غير مألوف وبعيد المد (السرور)5111،
ويعبفهةةا فباحةةث إجبئ ةةا بأنهةةا هططي القططدرة علططى إنتططاج اسططتجابات جديططدة خارجططة عططن
المألوف.
 -3فكيةةةةع أو عفاضةةةت هططي الق ططدرة علططى إضططافة حلططول أو أفك ططار متنوعططة حططول مش ططكلة
محطددة أو موقطف معطين أو هطي قطدرة الفطرد علطى تقطديم إضطافات أو زيطادات لفكطرة مططاتقود
بدورها إلى زيادات أو إضافات أخر ( .العياصرة)5102،
ويعبفهةةا فباحةةث إجبئ ةةا بأنهةةا القططدرة علططى إعطططاء إضططافات وزيططادات جديططدة لفكطرة مططا
و نتاج أفكار جديدة حول مشكلة معينة أو العمل على تطوير الفكرة و نجاحها.
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فيصل فثان
ألدب فنظبي
و فدرةاا فسابقت
تناول هطذا الفصطل اإلططار النظطري والد ارسطات السطابقة ذات الصطلة بموضطوع الد ارسطة وعلطى
النحو التالي
أوًل :ألدب فنظبي :ة كم ظناول فمي ض ع قظ ت:
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مفهوم التفكير وأهميته  ،ومستويات التفكير وأنواعه  ،مبر ارتطه ،والتطدريب علطى التفكيطر
وتعليمه  ،ومفهوم التفكير اإلبداعي  ،وأهمية التفكير اإلبداعي ومها ارتطه ،وخصائصطه
والخصائص الواجب توفرها في المعلطم ،وم ارحطل عمليطة التفكيطر ومسطتوياته  ،وأسطاليب
عملية في تنميته  ،وصفات المعلم المبدع  ،ومعوقات اإلبداع

ميهيم فكير ب وأهم كه:
التفكير أمر غاية في األهمية وهو الذي يؤدي إلى رقي األمطم وتقطدمها ،وتظهطر أهميتطه بأنطه ضطرورة
إنسطانية ال يمكطن االسططتغناء عنهطا ،كمططا أنطه عبطادة توصططل اإلنسطان إلططى التفكطر بطنعم الخططالق كمطا قططال
ابن القيم فطان الفكطر هطو المبطدأ والمفتطاح للخيطرات كلهطا فهطو طريطق النجطاح والتفطوق وهطذا مطا ورد عطن
بعض السلف إن تفكر ساعة خير من عبادة سنة ( .الحويجي والخزاعلة)5105 ،
التفكير في اللغة وتعني "إعمال الخاطر في الشيء" (ابن منظور.)5112،
ويعرفه جروان ( )5101سلسلة من النشاطات التي يقوم بها دماغ المتعلم عند تعرضه لمثيطر مطا تطم
اسططتقباله عبططر واحططدة أوأكثططر مططن الح طواس الخمططس .كمططا عرفططه بأنططه بح ط

المططتعلم عططن المعنططى فططي

الموقططف أو الخب طرة ،ممططا يتطلططب مططن المططتعلم التأمططل والططتمعن فططي الموقططف كططون المعنططى المنشططود قططد
يكططون واضططحا وظططاه ار فططي ح طين وقططد يكططون غامىططا فططي حططين آخ طر ويعرفططه زيتططون ( )5112بأن ططه
مجموعة من العمليطات والمهطارات العقليطة التطي يسطتخدمها المطتعلم للتوصطل إلطى إجابطة ونطواتج أصطيلة
عند تعرضه لمثير ما ،مع إمكانية تعلم هذه العمليات والمهارات.
ويعبفه فباحث إجبئ ا  :بأنطه نشطاط عقلطي يقطوم بطه المطتعلم للوصطول إلطى نتطائج جديطدة عنطد تعرضطه
لموقف معين
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أهم ت فكير ب
تكمن أهمية التفكير في عدة أمور منها أن التفكير يساهم في إنتاج المزيد من المعرفة الجديطدة  ،و
منها أنه يجعطل اإلنسطان أكثطر فعاليطة فيمطا يطدور حولطه مطن أحطداة  ،وأيىطا يشطجع علطى البحط

عطن

المعلومات التي تنقصه أو التي يرغب فيهطا إلشطباع حاجاتطه  ،ويطؤدي التفكيطر إلطى تحقيطق الطذات إذا
اقترن بالنجاح ،ويشجع التفكير على االستقاللية واتخاذ الق اررات.
ويطر (سططعادة  )5102،بططأن التربيطة اإلسططالمية تسططعى إلطى تنميططة التفكيططر اإليجطابي لططد الطلبططة فططي
المدارس والمعاهد والجامعات حتى يصبا إنسانا يخدم نفسه ووطنه  ،وتركز التربية اإلسالمية علطى
أهميططة فهططم الطططاب لذاتططه  ،وتقططوم مططادة التربيططة اإلسططالمية علططى تشططجيع الطلبططة علططى الق طراءة والكتابططة
واإلصغاء والتأمل وهي عناصر يركز عليها التعلم النش .

مسكيياا فكير ب:
إن مسططتو التعقيططد فططي التفكير،يعتمططد بصططورة أساسططية علططى مسططتو الصططعوبة والتجريططد فططي المهمططة
المطلوبططة ،فعنططدما يسططأل الفططرد عططن اسططمه أو رقططم هاتفططه ،فانططه يجيططب بصططورة آليططة ،دون أن يشططعر
بالحاجططة إلططى أي جهططد عقلططي ،ولكططن إذا طلططب إليططه أن يعطططي تصططو ار للعططالم بططدون كهربططاء أو بططدون
أجهطزة كمبيططوتر ،فانططه ال شططك سططيجد نفسططه أمططام مهمططة أكثططر صططعوبة ،وتسططتدعي القيططام بنشططاط عقلططي
أكثر تعقيدا ،ولقد قسمها (العياصرة)5100،
 -0التفكيططر األساسططي وهططو عبططارة عططن األنشطططة العقليططة أوالذهنيططة غيططر المعقططدة والتططي تتطلططب
ممارس ططة أو تنفي ططذ المس ططتويات الثالث ططة ال ططدنيا م ططن تص ططنيف بل ططوم للمج ططال المعرف ططي والعقل ططي
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والمتمثلططة فططي مسططتويات الحف ط والفهططم والتطبيططق مططع بعططض المهططارات القليلططة األخططر مثططل
المالحظة والمقارنة والتصنيف.
-5التفكيططر المركططب يمثططل مجموعططة العمليططات العقليططة المركبططة التططي تىططم مهططارات التفكيططر الناقططد
واإلبداعي للمشكالت وعملية صنع الق اررات والتفكير فوق المعرفي ويشطمل كطل واحطد عطددا
من مهارات التفكير  ،وخصائصه
وتتمثل خصائص التفكير المركب في أنه
 -يشتمل على حلول مركبة أو متعددة.

 -يتىمن إصدار حكمأو إعطاء رأي.

 -يستخدم معايير أو محكات متعددة.

 -يحتاج إلى مجهود - .يؤسس معنى للموقف.

أني ع فكير ب
إن تعدد التعريفات لمفهوم التفكير ،يبين مد تعقيد هذا المفهوم وتنوع المجاالت التي تناولته سابقا.
مما دفع المهتمين إلى التمييز بين نوع وآخر مطن أنطواع التفكيطر ممطا يطدل علطى مقطدار االهتمطام الطذي
حظي به موضوع التفكير(سعادة )5112،
 -0التفكيطر العلمطي ( )Scientific Thinkingهطو التفكيطر الططذي يعتمطد األسطلوب العلمططي أو
وجهات النظر العلمية مثل الواقعية والطبيعية والتربوية والتجريبية.
 -5التفكير التجريبي(( )Empirical Thinkingوهو التفكيطر الطذي يعتمطد التجربطة والبيانطات
المأخوذة من المالحظة العلمية.
 -2التفكيططر التحليلططي ( )Analytical Thinkingوهططو ويتنططاول القططدرة علططى تحليططل المثي طرات
البيئية إلى أجزاء منفصلة يسهل التعامل معها والتفكير فيها بشكل مستقل.
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 -3التفكيطر االسططتنتاجي ( )Inferential Thinkingوهططو التفكيططر الططذي ينتقططل فيططه المططتعلم أو
الفططرد مططن الكططل إلططى الجططزء ومططن األمثلططة إلططى القاعططدة ومططن الحططاالت الفرعيططة الخاصططة إلططى
األفكار الكلية العامة.
 -2التفكيططر االسططتقرائي ( )Inductive Thinkingوهططو عمليططة اسططتدالل عقلططي تهططدف إلططى
التوصططل إل ططى اس ططتنتاجات أو تعميم ططات مس ططتفيدة مططن األدل ططة المتط طوافرة أو المعلوم ططات الت ططي
حصل عليها الفرد من خالل خبراته السابقة.
 -3التفكير االستكشافي ( )Exploratory Thinkingويتحقق هذا التفكير من خطالل القطدرة
علططى ربط العالقططات ومحاولططة اكتشططاف األشططياء وتفسططيرها باسططتخدام أسططلوب طططرح األسططئلة
الهامة حول المواقف الجديدة التي يتعرض لها الفرد في حياته.
 -7التفكيططر الناقططد ( )Critical Thinkingوهططو التفكيططر القابططل للتقططويم بطبيعتططه المتىططمن
للتحلططيالت الهادفططة والدقيقططة والمتواصططلة ألي إدعططاء أو معتقططد ومططن أي مصططدر مططن أجططل
الحكم على دقته وصالحيته وقيمته الحقيقية.
 -6التفكيططر اإلبططداعي ( )Creative Thinkingهططو نشططاط عقلططي مركططب هططادف يعمططل علططى
توجيه رغبة قوية في البح

عن حلول أو التوصل إلى نتطائج أصطلية لطم تكطن معروفطة أو

مطروحة من ذي قبل.

مببرا فكدريب لى فكير ب وظعل مه:
حددها قطامي ( )5112باألسباب اآلتية
 -0تعلططيم األف طراد وخصوصططا الطلبططة كيفيططة معالجططة المعلومططات والخب طرات ،بططدالمن تزويططدهم
بالمعرفة بشكل تلقيني مباشر.
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 -5تعليم التفكير يساعد الفرد في التركيز على وظيفة التفكير أكثرمن إنتاج التفكير
 -2يسططاعد الفططرد علططى تطططوير منتجططات جديططدة ومبدعططة،تفوق فططي أهميتهططا حفظططا للمعلومططات
التي أنتجهااآلخرون.
 -3يوجه المعلمين والطلبة والمناهج الدراسية نحوالتركيزعلى أسلوب التفكيطر والطتعلم أكثطرمن
التركيزعلى عمليات تذكرالمعلومات .
 -2التفكي ط ططر يس ط ططما للم ط ططتعلم بممارس ط ططة التخط ط ططي والمراقب ط ططة والتق ط ططويم والتنظ ط ططيم واالس ط ططتنتاج
واالستنباط أثناء أداء المهمات،أو إنجاز أية مشاريع أو خط معينة.
 -3يعمل على تهذيب قدرات األفراد ويساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة والمستقبل
 -7يعمل علطى تنميطة ثقطة الفطرد بذاتطه ،وتحسطين مفهومطه عطن ذاتطه ،و مكانياتطه ،ويحسطن مطن
تقييمه
 -6يحسن مستو األداء األكاديمي والوظيفي لألفراد
 -5يعمل على زيادة شعور الفرد بالحيوية والنشاط والفعالية العالية .

مبحل مل ت عيد ع:
إن العمليططة اإلبداعيططة عمليططة ذهنيططة تىططم كافططة النشططاطات النفسططية والمعرفيططة والدافعيططة التططي
تحططدة داخططل الفططرد المبططدع ،بحي ط

توصططله إلططى الحقيقيططة .إن العلميططة اإلبداعيططة ال تحططدة مططن ف طراغ،

فهي تحتاج إلى خطوات تتولد من خاللها األفكار اإلبداعية( .العياصرة)5102 ،
إن اإلبداع ال يأتي دفعة واحدة بل يمر بمراحل عدة تبطدأ بالترتيطب ولهطذه الم ارحطل دور بطارز
في خروج اإلبداع بصورة مشرقة وهذا ما ذكره (سعادة.)5115 ،
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-0مرحلططة اإلعططداد  /التحىططير وفططي هططذه المرحلططة يططتم مططن خاللهططا تحىططير العقططل أو الططذهن لعمليططة
اإلبداع الخاصة بالتعامل مطع إحطد القىطايا والمشطكالت القائمطة المطروحطة للنقطاش بحيط

يطتم جمطع

المعلومات واألفكار ذات العالقة بها وفهمها جيدا استعداد للمرحلة الثانية.
 -5مرحلة االحتىان وهي مرحلة ترتيب وانتظار وفيها يتحرر العقل في كثير من األفكطار والمطواد
التي ال صلة لها بالمشكلة بل يترك الموقف عقليا حتى يأتي الحل تلقائيا
 -2مرحلةاإللهام وفيها تنبثق ش اررة اإلبداع وتتولد فيها الفكرة الجديدة والتي تؤدي بدورها إلطى حطل
المشكلة لذلك فهي تعد مرحلة دقيقة حاسمة للعقل في عملية اإلبداع.
 -3مرحلططة التحقططق وهططي مرحلططة التجريططب التططي يتعططين فيهططا علططى الفططرد أن يختبططر الفك طرة المبدعططة
ويعيد النظر فيها للتأكد من صحتها وفائدتها وما تحتاج إليه من تهذيب وصقل.

مسكيياا عيد ع:
تنوعططت مسططتويات اإلبططداع وامتططازت عططن بعىططها الططبعض ،ولكططل نططوع تعريططف ميطزه عططن غيطره ،وهططدف
واضا جعل لكل نوع أساسيات وفكر مختلف .ومن هذه المستويات كما ذكرها (جروان)5115 ،
 -0اإلبداع الخيالي وهو أعلطى مسطتويات اإلبطداع حيط

أن الفكطر يخلطق مطدارس وحركطات فكريطة

جديدة مثل أعمال فرويد أو اينشتاين وحتى بيكاسو الذي كان رساما طيلة حياته .
 -5اإلبداع التعبيري أي تطوير فكرة أو نواتج فريدة بغطض النظطر عطن نوعيتهطا أو جودتهطا مثطل
الرسومات العفوية لألطفال
 -2اإلبداع اإلنتاجي أو التقني هو يشير إلى التوصل إلى إنتاج مطن الططراز األول دونمطا شطواهد
قوية على العفوية المعبرة عن هذه النواتج.
 -3اإلبداع االبتكاري هو يشطير إلطى الب ارعطة فطي اسطتخدام المطواد لتططوير اسطتعماالت جديطدة لهطا
دون أن يمثططل ذلططك إسططهاما جوهريططا فططي تقططديم أفكططار أو معططارف أساسططية جديططدة ويتميططز هططذا
المسططتو مططن اإلبططداع بأنططه غالبططا مططا يخىططع لمعططايير وصططفات تحططددها عططادة دوائططر تسططجيل
براءات االختراعات التي تشترط أن يكون العمل غير مسبوق ونافعا.
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اإلبططداع التجديططدي وهططو أخططذ قططانون مططا أو فك طرة مططا وبنططاء متطلبططات جديططدة مططن خاللهططا مثططل األفكططار

الجديدة التي قدمها –جونجوادلر في نظريتهما المبينة على نظرية فرويد.
ميهيم فكير ب عيد

:

ظعبيف عيد ع :لغة بأنه"" القدرة على اإلتيان بالشيء الجديد "( ابن منظور )5112 ،
اصطططالحا هططو النظططر إلططى المططألوف بطريقططة أو مططن زاويططة غيططر مألوف طة  ,ثططم تطططوير هططذا النظ ططر
ليتحول إلى فكرة  ,ثم إلى إبداع قابل للتطبيق واالستعمال "( سليمان )5100
وعططرف قطططامي ( )5110التفكيططر اإلبططداعي

أن توجططد شططيئا معروفططا مططن شططيء غيططر معططروف وأن

تحول المعروف إلى شيء غير معطروف ،وكطذلك عرفطه (سطليمان )5100،بأنطه العمليطة الذهنيطة التطي
نستخدمها للوصول إلى األفكار والرؤ الجديدة أو التي تؤدي إلى الدمج بين األفكار أواألشياء التي
تعططد سططابقا أنهططا غيططر مألوفططة ،كمططا عرفططه الطيطططي ( )5110بأنططه عبططارة عططن قططدرة الفططرد علططى تجنططب
الططروتين العططادي والطططرق التقليديططة فططي التفكير،مططع حططدوة إنتططاج أصططيل جديططد أو غيططر مططألوف،يمكن
تحقيقه أو تنفيذه في أرض الواقع.
يعبفه فباحث إجبئ ا بأن التفكير اإلبداعي عبارة عن إشارات عقلية داخلية لد الفرد حطول مشطكلة
معينة للوصول إلى حلها .

أهم ت فكير ب عيد
تمثل تنمية قدرة الطلبة على التفكير اإلبداعي أهم أهداف التربية والتعليم  ،إذ أن تنميطة قطدرة
الطلبططة علططى التفكيططر تعيططنهم علططى التغلططب علططى مشططاكل الحيططاة التططي تطواجههم  ،إن التفكيططر اإلبططداعي
ليس عملية عشوائية ولكنها عملية ذهنية تحتاج إلى تدريب وممارسة حتطى يصطل المطتعلم إلطى نتطائج
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جي ططدة فم ططن خ ططالل التفكي ططر اإلب ططداعي ي ططتعلم األفط طراد الكثي ططر ع ططن طري ططق اس ططتخدام ك ططل م ططن التجرب ططة
واإلكتشاف والتطبيق وطرح األسئلة  (.العياصرة )5102،
بل أر أن أهمية التفكير اإلبداعي تكمن ايىا في اإلبتعاد عن الحف الشكلي للمعلومات ،
وتح ط

أيىططا االد ارسططة عططن الجديططد ويحتططاج هططذا إلططى تنميططة الثقططة بططالنفس والمجاهططدة الشططديدة  ،وال

ننسى أن لكل فرد منا رأي مستقل عن غيره حتى ال يكون مقلدا .

مهارا فكير ب عيد

:

يمت ططاز الف ططردعن غيط طره ف ططي ف ططي تفكيط طره  ،فم ططنهم م ططن امتل ططك تفكيط ط ار علمي ططا جعل ططه مب ططدعا ف ططي
تخصطص معططين  ،ومطنهم مططن امتلطك تفكيط ار إبططداعيا جعلطه مبططدعا فطي تخصصططات شطتى  ،وهططذا يعتمططد
كله على استخدام تلك المهارات ( مهارات التفكير اإلبداعي ) ومنها


فط قت  :عرفها أبو جادو ونوفل ( ) 5102بأنها القدرة على إنشاء أو توليد عدد كبير مطن
األفكار والحلول للمشكالت ،وتؤدي للفهم الجيد للمعلومات التي تعلمها الفرد ،وتتميز بانتاج
عدد كبيرمن األفكار والتصورات في مدة زمنية محددة.

 مكيناا فط قت فيب ت:
أ-الطالقة اللفظية تقاس بسرعة توليد أو إنتاج الكلمات وفق شروط معينة في بنائها وتركيبها.
ب -الطالقة الفكرية وتشير إلى سرعة توليد عطدد كبيطر مطن األفكطار ،أو الصطور العقليطة فطي موقطف
ما،وال يهتم هذا النوع بنوعية اإلجابة أو جودتها بقدر اهتمامه بعدد االستجابات.
ج -الطالقططة التعبيريططة تشططير إلططى قططدرة الفططرد علططى وضططع الكلمططات فططي أكبططر عططدد مكططن مططن الجمططل
والعبارات.
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د -طالقة األشكال وتعني القدرة على الرسم السريع لعدد من األمثلة والتفصيالت أو التعديالت في
االستجابة لمثير وضعي أو بصري.
ه -الطالقططة الحركيططة وتعنطي القططدرة علططى توليططد أكبططر عططدد ممكططن مططن االسططتجابات اللفظيططة والفكريططة
في فترة زمنية معينة.


فمبونةةةةةت : :عرفه ط ططاالطيطي( )5110بأنه ط ططا تغي ط ططر الحال ط ططة الذهني ط ططة ل ط ططد الش ط ططخص بتغي ط ططر
الموقف،وتعني القدرة على التفكير بطرق مختلفة ورؤية المشكلة من زوايا متعددة.

وتتخذ المرونة مظهرين
-0المرونة التلقائية سرعة الفرد في إصدار عدد ممكن من األفكطار المتنوعطة والمرتبططة بمشطكلة أو
مثير،ويميل الفرد إلى المبادرة التلقائية في المواقف ،وال يكتفي بمجرد االستجابة (الخليلي)5112،
-5المرونة التكيفية الطيطي ( )5110التوصل إلى حل مشطكلة مطا أو مواجهطة أي موقطف فطي ضطوء
التغذية الراجعة التي من ذلك الموقف.


ألصةةةةافت : :تعط ططد عنص ط ط ار أساسط ططيا فط ططي التفكيط ططر اإلبط ططداعي تقط ططوم علط ططى إنتط ططاج أفكط ططار جديط ططدة
ومبتكرة،أي هي التميز في التفكير والندرة والقدرة على النفاذ إلطى مطا وراء المباشطر والمطألوف
مططن األفكططار وتقططاس عططن طريططق احتسططاب كميططة االسططتجابات غيططر الشططائعة أو غيططر المألوفططة
(الطيطي)5110،



فكيةع : :هي تلك المهارة التي تستعمل من أجل تجميل الفكرة أو العملية العقلية وزخرفتها
والمبالغة فطي تفصطيل الفكطرة البسطيطة أو االسطتجابة العاديطة وجعلهطا أكثطر فائطدة وجمطاال ودقطة
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عن طريق التعبير عن معناها باسهاب وتوضيا،أو أنها عبارة عن إضافة تفصيالت جديدة
للفكرة أو األفكار المطروحة (العبيدي والشبيب)5103،

خصائص فكير ب عيد

:

يمتططاز التفكيططر اإلبططداعي بميطزات جعلتططه يكططون فططي الم ارتططب األولططى مططن م ارتططب التفكيططر ألنططه نططابع مططن
خيال اإلنسان ليبح

فيه عن األمور الجديدة والحديثة وهذا ما ذكره (رزوقي وعبد الكريم)5102،

 .0ال يططأتي التفكيططر دون وجططود المنططا اإلبططداعي النطططالق الطاقططات اإلبداعيططة لألف طراد واإلتيططان
بأفكار جديدة متنوعة للوصول إلى حل المشكالت التي تواجه األفراد.
 .5التفكير اإلبداعي يهدف إلى إنتاج شيء نادر وجديد.
 .2يسعى نحو االكتشاف وتدفق األفكار ومعالجة هذه األفكار.
 .3يثير الفكر وينمي مهارات وميول واتجاهات جديدة
 .2التفاوت في درجة اإلبداع الموجودة عند الناس.
 .3يمتاز التفكير اإلبداعي بالتنويع والقابلية للتحقق،ويتصطف بالفائطدة والقبطول االجتمطاعي وذلطك
في شكل إنتاج جديد.
 .7عملية ذهنية تؤدي إلى الدمج بين األفكار أو األشياء.
 .6اإلبداع يوجد لد كل فرد وليس أمر مقصو ار على قلة مختارة ولكنه يصطل إلطى قمطة نىطجه
وذروته عند بعض األشخاص وقد ال يحدة ذلك لد البعض األخر.

فصياا في جب ظي فبها ف

فمعلم فذي ينم

فكير ب عيد

فد

فطلبت:
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إن للمعلط ططم الط ططذي يسط ططاهم فط ططي تنميط ططة مهط ططارات التفكيط ططر اإلبط ططداعي لط ططد طلبتط ططه العديط ططد مط ططن
الخصططائص التططي تمي طزه ،ووردت هططذه الخصططائص فططي بعططض األدبيططات والد ارسططات التربويططة كمططا فططي
عبيد وعفانة ()5112وجبر ( )5113فهو يتميز بما يلي
 -0يمنا الوقت الكافي لطلبته في الحل.

 -2يعتبر الخطأ فرصة للتعلم.

 -3متساما وودو

 -4يتقبل ق اررات الطالب.

 -5متفائل بالنتائج.

 -6يقدر األفكار اإلبداعية.

 -7البعد عن أساليب التسلطية واستخدام التشجيع على التفكير اإلبداعي والنقد والتجديد وتقديرجهود
الطلبة.
 -6يدعم الجهد الذاتي للطالب نحو االكتشاف ونحو التفكير الخالق.
ولقد ذكر سعادة( ) 5112صفات المعلم وهي على النحو التالي
 -0الخيال الواسع.
 -2االنىباط الذاتي.

 -5قيادي في مواقف متنوعة
 -3الفىولية والحاجة لالستطالع.

 -2االتصاف بالدعابة وخفة الظل.
 -3القدرة العالية على التكيف مع المحي .
 -7القدرة على إدارة حلقات النقاش المختلفة.
 -6تحمططل الغمططوض ال يستسططلم للمشططكالت أو المواقططف الغامىططة ،بططل يتمتططع بالصططبر والتحمططل
للوصول إلى الحل.
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 -5االتصططاف بالعقططل المفتططوح و يتقبططل وجهططات نظططر اآلخ طرين وسططماعها واإللمططام بهططا مططن أجططل
تحليلها ومعرفة ما إذا كانت تتماشى مع مشكلة أو قىية ما.
-01

المرونة في المواقف المختلفة تمهيدا بالخروج بأفىل الحلول.

أةاف ب لم ت ظسهم ف ظنم ت عيد ع :
تختلططف األسططاليب وتتنططوع فططي تنميططة اإلبططداع ؛ألن التنططوع يثيططر الجططدل ويقططوي النقططاش وتتحططول
العملية التعليمية إلى مسرح لتبادل األفكار ومنها ينتج اإلبداعكما ذكرها (زيتون )0550،بأن
 )0المعلمين فرصة انجاز المهمات والنشاطات العلمية التي تتطلب ق اررات إبداعية
 )5احترام أسئلة المتعلمين وأفكارهم العلمية وغير العادية وتقديرها
 )2استخدام طرائق وأساليب مختلفة في التدريس يجعل القدرات العقلية هدفا للعملية التعليمية
 )3إعطططاء المتعلمططين وظططائف بيتيططه تتطلططب اسططتخدام قططدرات عقليططة مختلفططة فططي البحط

والتفكيططر

اإلبداعي
 )2إعطط ططاء المتعلمط ططين الحريط ططة فط ططي التعبيط ططر عط ططن أفكط ططارهم العلميط ططة ومشط ططاعرهم وتشط ططجيع العمط ططل
الجماعي وتوفير فرص التعلم الذاتي وتقديره.
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معيقاا عيد ع
إن أغلططب معوقططات اإلبططداع والتفكيططر اإلبططداعي توجططد فططي أنمططاط تفكيططر البشططر ،فططالخوف مططن
الوق ط ططوع ف ط ططي الخط ط ططأ ,وانع ط ططدام الثق ط ططة ب ط ططالنفس ,وكثطط طرة انش ط ططغالنا ,م ط ططع وج ط ططود أه ط ططداف كثيطط طرة ومتنوع ط ططة
ومتناقىططة،وقلة الح طوافز ,والتربيططة السططلبية وقتططل روح اإلبططداع كططل ذلططك يثططب اإلبططداع ويكططبا انطالقططة
ش اررة التفكير اإلبداعي(محسن)2010 ،
ولخص جروان ( )5115معوقات اإلبداع بما يلي
 معيقاا عيد ع ف

ألةبة:

المستو االقتصادي المتدني.
المستو التعليمي والثقافي المنخفض.
االتجاهات السلبية لألسرة وأسلوب التنشئة االجتماعية القائم على التسل والسيطرة.
 معيقاا عيد ع ف

فمدرةت:
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ط ارئططق التططدريس التلقينيططة ومنططاهج التططدريس المكتظططة وأسططاليب التقططويم المعتمططدة علططى حف ط

واسترجاع المعلومات.

نقص اإلمكانات التربوية المالئمة.
المنا التقليدي السائد والمعلم المتسل واآلمر الناهي.
 معيقاا عيد ع ف

فمجكمع:

االتجاهات والقيم السائدة في المجتمع.
التمييز بين الجنسين والتحديد الصارم ألدوار كل جنس.
التدهور االقتصادي واالجتماعي.

خ صت ألدب فنظبي :
مما سبق تبين للباحط

بطأن التقطدم العلمطي الطذي يشطهده هطذا العصطر عطامال رئيسطيا فطي تعطدد

األفكار وتنوع العقول ،فنالح االختالفات والتوافق بين الدارسين حول فكرة معينة،وهذا دليل قطعطي
عل ططى أن التفكي ططر ه ططو العام ططل الرئيس ططي ف ططي ه ططذا االختالف،فق ططد نظ ططر الدارس ططون إل ططى التفكي ططر نظط طرة
هامة،واختلفوا في تعريفه ولكنهم اتفقوا على أن الهدف منه الوصول إلطى األفكطار والطرؤ الجديطدة،أو
الوصول إلى غير المألوف ،والبد لهذا التفكير من مراحل متتابعة يمر بها حتطى يتحطول التفكيطر إلطى
إبططداع ،فططأالح مططن هططذه الم ارحططل دقتهططا فططي الوصططول إلططى اإلبططداع ولكططي يتأكططد الفططرد مططن مططد دقططة
طز عطن غيطره ،وال تنفصطل
إبداعه،ال بد لإلبداع من مهارات يختص بهطا حتطى يصطبا الفطرد مبطدعا متمي ا
هططذه المهططارات عططن م ارحططل اإلبططداع ألنهططا عبططارة عططن كططل متكامططل مططع بعىططه وال يكططون اإلبططداع فططي
مسططتو واحططد،ألن اإلبططداع يختلططف مططن فططرد إلططى فططرد ولإلبططداع مسططتويات عططدة منهططا اإلبططداع الخيططالي
واالبتكاري وغيره ،ولكل منها ميزات أفراده الذين امتازوا به ،وال بد من تواجطد ميطزات تميطزه عطن غيطره
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وقططد توقططف أصططحاب اإلبططداع عنططد خصائصططه ولقططد ذكططرت خصططائص اإلبططداع وتططم حصططرها فططي نقططاط
معينة وفي النهاية فطان اإلبطداع سطمة بطارزة وضطعها هللا فطي عبطاده وميطزهم عطن بعىطهم البعض،فلكطل
مططنهم إبداعاتطه.ولهططذا ال بططد لإلبططداع مططن شططخص مبططدع يقططدم هططذا االبططداع ويطططوره فلططذلك هنططاك صططفات
لينفرد بها المبدع عن غيره لتحقيق االهداف المرجوة من هطذا االبطداع .ولكطن ال ننسطى ان لكطل شطيء
معوقات تأخذه فهذا االبطداع وجطد لطه معوقطات متعلقطة فطي المجتمطع واألسطرة والمدرسطة فيجطب علينطا ان
نوجد حال لها حتى نخرج مبدعين.لعلنا نالح انه من المسطتحيل ان نجطد انتاجطا علميطا او اجتماعيطا
دون معوقات تقف في وجهه واإلبداع مثله مثل غيره نجد له معوقات تقطف عائقطا فطي وجهطه وهطذا مطا
قدمه (جروان)

ان ا  :فدرةاا فسابقت
تم عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية مرتبة من األقدم إلى األحدة
هدفت دراسة رصرص ( )5113التعرف إلى درجة ممارسة معلمي التربية االسالمية للمرحلطة
االساسططية فططي االردن للمهططارات االبداعيططة وعالقتهططا بتحصططيل طلبططتهم.و تكططون مجتمططع الد ارسططة
من معلمي ومعلمات التربية االسالمية جميعا فطي مديريطة التعلطيم الخطاص فطي محافظطة عمطان
للعام الدراسي /5113

 5112والبالغ عددهم ( )311معلما ومعلمه اما عينطة الد ارسطة فقطد

تكونت من ( )31معلما ومعلمة تم اختيارهم عشوائيا بنسبة ( )%01مطن المجتمطع االصطلي.
ولقد استخدم الباح

المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق اهداف الدراسة قامطت الباحثطة ببنطاء

بطاقة مالحظطة اشطتملت علطى ( )26فقطرة موزعطة علطى اربعطة مجطاالت هطي الطالقطة واألصطالة
واإلفاضة والمرونة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسطة معلمطي التربيطة االسطالمية فطي
المرحل ططة االساس ططية للمه ططارات االبداعي ططة الطالق ططة والمرون ططة واألص ططالة واإلفاض ططة كان ططت بدرج ططة
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متوسطططة ،وأنططه ال توجططد فططروق ذات داللططة احصططائية عنططد دالل طة ( )1.12فططي درجططة ممارسططة
معلم ططي التربي ططة االس ططالمية للمه ططارات االبداعي ططة ف ططي مجاالته ططا األربع ططة تع ططز لمتغي ططر الج ططنس
والمؤهل العلمي والخبرة العلمية.
وأجر

حمادنة ( )5115دراسةهدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة معلمي العلوم

والرياضيات في المرحلة األساسية العليا لمهارات التفكير االبداعي من وجهة نظر المشرفين
التربويين في محافظة إربد والكشف عن عالقتها بمتغيرات (المؤهل العلمي،والخبرة اإلشرافيةوالمجال
االشرافي) وتكونت عينة الدراسة من ( )22مشرفا من مشرفي العلوم والرياضيات التابعين لمديريات
التربية والتعليم في محافظة اربد من العام الدراسة  5116\5115وتم اختيارهم بالطريقة المقصودة،
وشكلوا ما نسبته ( )%62من مجتمع الدراسة ،واستخدم الباح
تحقيق أهداف الدراسة قام الباح

المنهج الوصفي المسحي ،ولغايات

بتطوير( االستبانة ) لقياس درجة ممارسة معلمي العلوم

والرياضيات في المرحلة االساسية العليا لمهارات التفكير اإلبداعي حي

تكون المقياس في صورته

النهائية من ( )31فقرة ،متىمنة مجاالت التفكير االبداعي الخمسة (الطالقة،المرونة،األصالة
التفاصيل الحساسية للمشكالت)  ،وأشارت نتائج الدراسة إلى ان درجة ممارسة معلمي العلوم
والرياضيات في المرحلة االساسية العليا لمهارات التفكير االبداعي من وجهة نظر المشرفين
التربويين في محافظة اربد على كل مهارة من مهارات التفكير االبداعي كانت بدرجة متوسطة
وكانت على المقياس ككل بدرجة متوسطة.
وقططام النفيعططي (0321ه) بد ارسططة هططدفت التعططرف إلططى درجططة ممارسططة معلمططي العلططوم لططبعض
مهارات تنمية التفكير اإلبداعي لد طلبة المرحلة المتوسطة،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ولقد
الدرسة وهي (بطاقطة المالحظطة) وشطملت علطى ( )55مهطارة مطن مهطارات التفكيطر اإلبطداعي
طبق أداة ا
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تم اختيارها مطن قائمطة مهطارات التفكيطر اإلبطداعي الالزمطة لمعلمطي العلطوم .وقطد تطم تطبيطق أداة الد ارسطة
علططى عينططة عشطوائية عنقوديططة مططن معلمططي العلططوم بمدينططة الريططاض وعططددهم ( )52معلمطا وبعططد تحليططل
البيانات أظهرت النتائج أن ممارسة معلمي العلوم لمهارات التكفير اإلبداعي كانت بدرجة قليلة.
وأجط ططرت البلوشط ططي ( )5101د ارسط ططة هط ططدفت التعط ططرف إلط ططى ن واقط ططع ممارسط ططة معلمط ططي التربيط ططة
اإلسالمية وأساليب تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وبيان أثرمتغير كل من النوع اإلجتمطاعي والخبطرة
ونوع المهارة على درجة الممارسةواسطتخدمت الباحثطة لطذلك المطنهج الوصطفي التحليلي،وتكطون مجتمطع
الدراسة وعينتها من ( )31معلما ومعلمة طبقطت علطيهم أداة الد ارسطة (بطاقطة المالحظطة) التطي تكونطت
مططن ( )22عبططارة موزعططة علططى أربططع مهططارات تنميططة التفكيططر اإلبططداعي ومططن أهططم النتططائج التططي توصططلت
إليهطا الد ارسطة أن درجطة ممارسطة معلمطي التربيطة اإلسطالمية ومعلماتهطا ألسطاليب تنميطة مهطارات التفكيططر
اإلبططداعي كانططت بدرجططة متوسطططة،كما وجططدت فططروق دالططة إحصططائيا بططين الططذكور واإلنططاة فططي درجططة
ممارسة التربية اإلسالمية ،ولصالا اإلناة وذلك في مهطارتي األصطالة والتوسطع وال توجطد فطروق دالطة
إحصائيا في مهارتي الطالقة والمرونة ولم تجد الدراسة فروقا دالة إحصائيا تعود لعامل الخبرة.
كم ططا أج ططر الح ططدابي والفلفل ططي والعلي ططي ( )5100د ارس ططة ه ططدفت إل ططى التع ططرف عل ططى مس ططتو
مهارات التفكير اإلبداعي لد الطلبة المعلمين في األقسام العلميطة بكليطة التربيطة والعلطوم التطبيقيطة –
مدينططة حجططة الج ازئططر واسططتخدم البططاحثون المططنهج الوصططفي  ،وقططد تكونططت عينططة البح ط

مططن () 000

طالبا وطالبة من الطلبة المعلمين في األقسام العلمية (كيمياء–فيزياء-أحياء) ولتحقيق هدف البحط
تم استخدام اختبار تورانس الصورة اللفظية (أ) لقياس مهارات التفكيطر اإلبطداعي (الطالقطة – المرونطة
– األصططالة ) وقططد توصططلت الد ارسططة الططى أن مسططتو مهططارات التفكيططر اإلبططداعي لططد الطلبططة المعلمططين
ف ططي األقس ططام العلمي ططة ض ططعيف ،كم ططا وج ططد ف ططروق ذات دالل ططة إحص ططائية ب ططين متوسط ط درج ططات الطلب ططة
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المعلمطين فططي مسطتو مهططارات التفكيطر اإلبططداعي تبعطا لمتغيططر الجطنس (ذكططور و نطاة) لصططالا اإلنططاة،
وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستو مهارات التفكير اإلبداعي والناقد تبعا لمتغيطر التخصطص
(كيمياء طفيزياء -أحياء)
وهدفت دراسة عبد الرحمن ( )5100إلى تعرف مد

ممارسة معلمي الصفوف الثالثة

األولى لمهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في المدارس التابعة لوكالة الغوة
الدولية في األردن،وعالقتها بمتغيرات (جنس المعلم ,والمؤهل العلمي،وسنوات الخبرة في
التدريس)،وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة األولى والمتمثلة
بمجتمع الدراسةوالبالغ عددهم (  )567معلما ومعلمة،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداتي
الدراسة (االستبانة – وبطاقة المالحظة) وتكونت في أداتي الدراسة في صورتها النهائية من ()32
فقرة موزعة على خمسة مجاالت (الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيل والحساسية للمشكالت)،
ومن أهم نتائج الدراسة أن المعلمين ال يمارسون مهارات التفكير اإلبداعي أثناء قيامهم بالتدريس
داخل الغرفة الصفية ،وأن درجة ممارسة معلمي الحلقة األولى لمهارات اكتشاف القدرات اإلبداعية
حسب كل مهارة من المهارات اإلبداعية كانت منخفىة،
هططدفت د ارسططة محفططوظ ()5105إلططى التعططرف علططى درجططة ممارسططة معلمططي الحلقططة األولططى مططن التعلططيم
االساسي لمهارات التفكير االبداعي داخل غرفة الصف ،و تكون مجتمطع الد ارسطة مطن معلمطي الحلقطة
االولى بمدارس التعليم االساسي العالي التابع لمديرية التربية بدمشق خالل الفترة الزمنية بين عامين
5105 /5101وتألف ططت عين ططة الد ارس ططة م ططن ( )315معلم ططا ومعلم ططة أي م ططا نس ططبته ( )%07.56م ططن
المجتمع االصلي ووزعت عليهم استبانة الدراسة،اما بالنسبة لبطاقة المالحظة فقد تألفت مطن ()35
معلما ومعلمة أي ما نسبته ( )%05.06من عينة المعلمين الذين طبقت علطيهم االسطتبانة ،وأشطارت
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نتائج الدراسة ان المعلمين يمارسون مهارات التفكير االبداعي اثناء قيامهم بعملية التدريس في غرفة
الصف بدرجة منخفىة.
وه ططدفت د ارس ططة ه ططارون) (Haroon,2017تقي ططيم م ططد ممارس ططة المعلم ططين مه ططارات التفكي ططر
اإلب ططداعي ف ططي الت ططدريس بكلي ططة جامع ططة  Sho’bachباس ططتخدام وجه ططة نظ ططر الطالب،باإلض ططافة إل ططى
معرفططة تططأثير نططوع جططنس الطططالب ومسططتو تقيططيمهم لمعلمططيهم .اختططار الباحط

عينططة الد ارسططة مططن 62

طالبططا للعططام الد ارسططي  5103/5102بتطبيططق المططنهج العشطوائي الطبقططي .تططم اسططتخدام اسططتبانة مكونططة
مططن ( )27فقطرة موزعططة علططى المهططارات الططثالة لقيططاس مهططارات التططدريس اإلبداعيططة الطالقططة والمرونططة
واألصططالة .تططم فحططص صططدق األداة مططن خططالل تقططديمها إلططى مجموعططة مططن الحكططام .وقططد بينططت نتططائج
الد ارسططة أن تقيططيم الطلبططة لكططل مططن المهططارات الططثالة بشططكل منفصططل ولجميططع المهططارات الجماعيططة كططان
متوسطا .كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للجنس لد الطلبة،أو على مسطتو
تقييمهم لمعلميهم.
هططدفت د ارسططة تركططي)(Turkey,2017إلططى التعططرف علططى مسططتو مهططارات التفكيططر اإلبططداعي
ل ططد الطلب ططة الموه ططوبين والع ططاديين الط ططالب  ،حس ططب ن ططوع المدرس ططة ومتغيط طرات المس ططتو األك ططاديمي.
تكونت عينة الدراسة من  31طالبا وطالبة التحقوا بمدرسطة الملطك عبطد هللا الثطاني للتميطز فطي الصطف
الثطامن والتاسطع والعاشطر ،الطذين تطم اختيطارهم عمطدا .باإلضطافة إلطى ذلطك عينطة أخطر تكونطت مططن 71
طالبا وطالبة مطن المطدارس العامطة مطن محافظطة الطفيلطة ،تطم اختيارهطا عشطوائيا .وتطم اسطتخدام اختبطار
 Torranceمتط ططأقلم للتفكيط ططر اإلبط ططداعي( )TTCTتط ططم اسط ططتخدام الوحط ططدة "أ" (الشط ططكل اللفظط ططي) لقيط ططاس
مهططاراتهم اإلبداعيططة .وأش ططارت نتططائج الد ارس ططة إلططى أن مسططتو مه ططارات التفكيططر اإلب ططداعي بططين جمي ططع
المشاركين كانت بدرجة متوسطة ،وكانت نتائج الدراسة تشير لصالا الطالب الموهوبين فطي جميطع
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مهط ططارات التفكيط ططر اإلبط ططداعي (الطالقط ططة والمرونط ططة واألص ط ططالة) .عط ططالوة علط ططى ذلط ططك  ،لط ططم تكط ططن هن ط ططاك
إحصططائيةاختالفات كبيطرة علططى مسططتو

األهميططة)0.05

≤ )α αكمططا هططو موضططا فططي التفكيططر اإلبططداعي

المهططارات (الطالقططة واألصططالة) بططين الطططالب العططاديين والموهططوبين  . ،بينمططا كانططت هنططاك فططروق ذات
داللط ططة إحصط ططائية فط ططي مهط ططارة المرونط ططة ،وأشط ططارت النتط ططائج أيىط ططا إلط ططى أن هنط ططاك داللط ططة إحصط ططائيا فط ططي
االختالفات في التفكير اإلبداعي بين مهارات الطالب الموهوبين وفقا للمستو األكطاديمي ،فطي حطين
أن هنططاك اختالفططات كبي طرة فططي مهططارة األصططالة بططين الطططالب الموهوبين.كططانوا لصططالا طططالب الصططف
العاشر (أعلى درجة).

ميقع فدرةت فحاف ت م

فدرةاا فسابقت

من خالل مراجعة الدراسات السابقة يلخص الباح

مجموعة من المالحظات كاآلتي

تتف ططق الد ارس ططة الحالي ططة م ططع د ارس ططة البلوش ططي ( )5101ود ارس ططة عب ططد ال ططرحمن ( )5100أنه ططا
عملططت داخططل الغرفططة الصططفية  ،كمططا اتفقططت الد ارسططة الحاليططة مططع د ارسططة النفيعططي ()0321و د ارسططة
(رصططرص) ( )5113ود ارسططة محفططوظ ( )5105فططي التعططرف إلططى درجططة ممارسططة المعلمططين لمهططارات
التفكيططر اإلبططداعي  ،و اتفقططت الد ارسططة الحاليططة مططع د ارسططة حمادنططة ( )5115ود ارسططة محفططوظ ود ارسططة
عبطططدالرحمن ( )5100فط ططي اختيط ططار األداة المسط ططتخدمة بالد ارسط ططة  ،كمط ططا اتفقط ططت مط ططع د ارسط ططة رصط ططرص
( )5113ودراسة البلوشي ودراسة محفوظ ( )5105في عينة الدراسة باختيارهم لفئة المعلمين ،
كمططا اتفقططت مططع جميططع الد ارسططات باسططتثناء د ارسططة هططارون باسططتخدامها للمططنهج الوصططفي  .واتفقططت مططع
د ارسططة رصططرص ( )5113ود ارسططة حمادنططة ( )5115ود ارسططة هططارون ( )5107حيط

ظهططرت النتططائج

جميعهطا المهططارات االبداعيطة التططي اسطتخدمت بدرجططة متوسططة واتفقططت مطع د ارسططة رصططرص ( )5113
في تطبيقها على المرحلة األساسية .
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واختلفططت الد ارسططة الحاليططة مططع د ارسططة هططارون( )5107فططي اختيططار المنهجيططة  ،واختلفططت مططع د ارسططة
حمادنط ططة ( )5115ود ارسط ططة الحط ططدابي ( )5100ود ارسط ططة هط ططارون ( )5107باختيط ططارهم لعينط ططة الد ارسط ططة
وكان طت مططن الطططالب  ،واختلفططت الد ارسططة الحاليططة مططع د ارسططة رصططرص ( )5113ود ارسططة النفيعططي (
)0321ه ود ارس ط ططة البلوشطط ططي ( )5101باختيط ط ططارهم الداة الد ارس ط ططة  .واختلف ط ططت م ط ططع د ارسطط ططة النفيعطط ططي
()0321ه ود ارس ططة الح ططدابي ( )5100ود ارس ططة محف ططوظ ( )5105ود ارس ططة عب ططد الط ططرحمن ()5100
حيط

اشطارت نتططائج هطذه الد ارسطات كانططت بدرجطة منخفىطة  ،كمططا اختلفطت عطن الد ارسططات السطابقة فططي

المرحلططة العمري ططة فق ططد أجريططت الد ارس ططةالحالية عل ططى ط ططالب الصططف العاش ططر،وأجريت د ارس ططة البلوش ططي
( )5101عل ططى المرحل ططة الد ارس ططية عل ططى طلب ططة الص ططفوف م ططن (ث ططامن شعاشر)،ود ارس ططة عب ططد ال ططرحمن
( )5101علططى الص ططفوف الثالث ططة األول ططي كمططا اختلف ططت الد ارس ططة الحالي ططة عططن الد ارس ططات الس ططابقة فق ططد
اختارت وبشكل مقصود معلمطو التربيطة اإلسطالمية جمطيعهم فطي لطواء ماركطا .واختلفطت الد ارسطة الحاليطة
مع الدراسات السابقة في المتغيرات  ،كما اختلفطت الد ارسطة الحاليطة مطع د ارسطة (الحطدابي )5115،فطي
نطوع العينطة فكانطت د ارسطته علطى الططالب وأمطا الد ارسطة الحاليطة علطى المعلمين،كمطا اختلفطت مطع د ارسطة
حمادن ط ططة (  )5115باختياره ط ططا لعين ط ططة الد ارس ط ططة م ط ططن المشط ط طرفين التربط ط طويين  ،وا اختلف ط ططت م ط ططع د ارس ط ططة
(البلوشي )5101،في نوع العينة والهدف،كما اختلفت مع دراسة رصرص ( )5113في العينطة التطي
أجريططت عليهططا الد ارسططة فقططد أجريططت الد ارسططة علططى معلمططي الحكومططة أمططا د ارسططة رصططرص علططى معلمططي
القطاع الخاص .
تميزت الدراسة الحاليطة عطن الد ارسطات السطابقة بد ارسطة درجطة توظيطف معلمطي الصطف العاشطر
في التربية اإلسالمية لمهارات التفكير اإلبداعي وأثره على تحسين العمليطة التعليميطة وتطورهطا والرقطي
بها.
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استفاد الباح

مطن خطالل االططالع علطى الد ارسطات السطابقة فطي بنطاء األدب النظطري وفطي اختيطار

عينة الدراسة،وتحديد منهجية الدراسة،وتفسير النتائج ومناقشتها.

فيصل فثافث
فطبيقت و عجبء ا
يتىط ططمن هط ططذا الفصط ططل عرض ط طا لمنهجيط ططة الد ارسط ططة ،ومجتمعهط ططا وعينتهط ططا ،وكيفيط ططة اختيارهط ططا،
واإلجط طراءات التط ططي اتبعه ططا الباح ط ط
استخدمها الباح

للتحق ططق مطططن ص ططدق وثبطططات األداة ،واألس ططاليب اإلحصطططائية التطططي

في معالجة وتحليل البيانات.

منهج ت فدرةت
تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لمالءمته ألغراض هذه الدراسة.

مجكمع فدرةت
تكططون مجتمططع الد ارسططة مططن معلمططي ومعلمططات التربيططة اإلسططالمية للصططف العاشططر لمديريططة تربيططة ل طواء
مارك ططا  /محافظ ططة العاص ططمةعمان ،والب ططالغ ع ططددهم ( )255معلمط طا ومعلم ططة م ططنهم ( )072معلم ططاو
( )553معلمة في المطدارس الحكوميطة لعطام  5107بحسطب مصطادر دائطرة التخططي فطي تربيطة لطواء
ماركا.

نت فدرةت
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تططم اختيططار عينططة الد ارسططة بالطريقططة العش طوائية البسططيطة وبلغططت ( )520معلمططا ومعلمططة بواقططع ()52
معلما و( )023معلمة وبنسبة مئوية  %26من مجتمع الدراسة .

أد ة فدرةت
قام الباح

بتطوير أداة الدراسة بدرجة توظيف معلمي الصف العاشطر األساسطي فطي التربيطة

اإلسالمية في المدارس الحكومية في لواء ماركا بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة
ذات الصلة بموضوع الد ارسطة كد ارسطة (البلوشطي)5101،ود ارسطة ( عبطدالرحمن  )5100 ،وتطم تقسطيم
الد ارسططة إلططى جطزأين  ،الجططزء األول تعلططق بمعلومططات عططن المعلمين(الخب طرة ،الجططنس ،المؤهططل العلمططي)
والجزء الثاني تم تقسيمه إلى أربعة مهارات من مهارات التفكير اإلبداعي واشتملت علطى ( )37فقطرة،
بواقع ( )07لمهارة الطالقة و ( )01لمهارة المرونة و ( )01لمهارة األصالة و ( )01لمهطارة التوسطع
بالصيغة النهائية

صدق أد ة فدرةت:
تم التأكد من الصطدق الظطاهري ألداة الد ارسطة(االسطتبانة)،إذ تطم توزيطع األداة علطى عطدد مطن المحكمطين
مططن ذوي الخب طرة واالختصططاص فططي المنططاهج وطططرق التططدريس فططي جامعططة الشططرق األوس ط والجامعططات
األردنية األخر بلغ عددهم تسعة محكمين كما في الملحق (،)5للوقوف على تحقيق الغاية المرجوة
منها،وذلك للتأكد مطن وضطوح الفقطرات وسطالمة صطياغتها وصطالحيتها لقيطاس مطا أعطدت لطه،وتم إجطراء
تع ططديل وح ططذف و ض ططافة ل ططبعض الفقط طرات بن ططاء عل ططى مالحظ ططات المحكم ططين ،وأخ ططذت الفقط طرة المنتمي ططة
والصالحة التي تم االتفاق عليها بنسبة  %61فما فوق ،واعتمدت االستبانة بصورتها النهائية ملحطق
()2
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باا أد ة فدرةت:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،تم استخدام طريقة اإلختبار وعادة االختبار – test
)،)retestإذ تم إعادة تطبيق األداة على عينة استطالعية مكونة من( )21فردا بفاصل زمني مدته
أسبوعين بين التطبيق األول والتطبيق الثاني وتم حساب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط
بيرسون ،للدرجة الكلية ولكل مجال،كما تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة
كرونبا الفا والجدول( )0يبين معامالت ثبات االستبانة على النحو اآلتي

فجدول ()1

الرقم
1
2
3
4

معامل ارتباط بيرسون
0.83
0.85
0.79
0.83
0.87

المجال
مهارة الطالقة
مهارة المرونة
مهارة األصالة
مهارةالتوسع
الدرجة الكلية

معامالت ثبات أداة الدراسة

مكغ با فدرةت
 .0الجنس ذكر – أنثى
 .5سنوات الخبرة وله ثالة مستويات
 أقل من  2سنوات -من  2سنوات إلى أقل من  01سنوات

كرونباخ الفا
0.79
0.81
0.85
0.84
0.88

34
أكثر من عشر سنوات .2المؤهل العلمي بكالوريوس ودراسات عليا

 .3درجط ططة توظيط ططف معلمط ططي التربيط ططة اإلسط ططالمية للصط ططف العاشط ططر األساسط ططي لمهط ططارات التفكيط ططر
اإلبداعي

فمعافجت عحصائ ت:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية
 لإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبارالتائي والتباين األحادي واختبار شيفيه في حالة وجود فروق دالة.
 -ولحساب معامل ثبات األداة تم استخدام طريقة اإلختبار وعادة اإلختبار ((test-retest

وكرونبا ألفا ( )Cronbach- Alphaلالتساق الداخلي.
وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي وعلى النحو التالي
بدرجططة كبي طرة جططدا ( ،)2بدرجططة كبي طرة ( ،)3بدرجططة متوسطططة ( ،)2وبدرجططة قليلططة ( )5وبدرجططة
قليلة جدا (.)0
لتحديد درجة التوظيف نستخدم المعادلة اآلتية
1,33 = 0 – 2
3

 من ( )2,33 -0منخفض من (  ) 3,67 - 2,33متوس من)  ) 2 - 3,68مرتفعإجبء ا فدرةت:
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 الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة. تحديد مجتمع الدراسة والعينة. تطوير أداة الدراسة التأكد من صدق وثبات األداة. -الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباح

من جامعة الشرق األوس .

 تطبيق أداة الد ارسة على عينة الدراسة. تفريغ البيانات في جداول خاصة تمهيدا إلجراء المعالجة اإلحصائية. تحليل البيانات اإلحصائية. عرض نتائج الدراسة. -مناقشة النتائج والتوصيات
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فيصل فببع
نكائج فدرةت
يتىمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة التي توصطلت إليهطا بعطد تحليطل البيانطات إحصطائيا
،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية
مهارا فكير ب عيد

فسل ل ألول :ما درجت ظيف
فمبحلت ألةاة ت ف في ء ماركا ف

فد

معلم

فكبة ت عة م ت ف

فعاصمت مان؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف
مهارات التفكير اإلبداعي لد

معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في

العاصمة عمان بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ( )5ذلك.
فجدول ()2
فمكيةطاا فحساي ت و ًلنحبفاا فمع اريت و فبظب فدرجت ظيف
معلم

فكبة ت عة م ت ف

مهارا فكير ب عيد

فمبحلت ألةاة ت ف في ء ماركا ف

فد

فعاصمت مان بحسب

مجاًلظها مبظبت ظنانف ا
فبقم

فمهارة

فمكيةط

ًلنحبف

فحساي

فمع اري

فبظبت

درجت

فكيف

2

مهارة المرونة

3.39

0.34

1

متوسطة

4

مهارة التوسع

3.24

0.36

2

متوسطة

1

مهارة الطالقة

3.18

0.20

3

متوسطة

3

مهارة األصالة

3.11

0.45

4

متوسطة

3.22

0.15

األداة ككل

متوسطة

37
 -0يالح

من الجدول ( )5أن درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لد

معلمي التربية

اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان كانت متوسطة ،إذ بلغ
المتوس

الحسابي لألداة ككل ( )3.22وانحراف معياري ( ،)0.15وجاءت المجاالت

جميعها في الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (،)3.11 -3.39
وجاء في الرتبة األولى " مهارة المرونة " ،بمتوس

حسابي ( )3.39وانحراف معياري

( )0.34وبدرجة متوسطة ،وجاء في الرتبة الثانية " مهارة التوسع " بمتوس

حسابي

( )3.24وانحراف معياري ( )0.36وبدرجة متوسطة ،وجاء في الرتبة قبل االخيرة " مهارة
الطالقة " بمتوس حسابي ( )3.18وانحراف معياري ( )0.20وبدرجة متوسطة ،في الرتبة
االخيرة " مهارة األصالة " بمتوس

حسابي ( )3.11وانح ارف معياري ( )0.45وبدرجة

متوسطة ،أما فيما يتعلق بفقرات كل مجال فجاءت على النحو التالي
-2

مجال مهارة فمبونت
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف مهارات التفكير

اإلبداعي لد معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان
لفقرات هذا المجال ،ويظهر الجدول ( )2ذلك.
فجدول ()3
فمكيةطاا فحساي ت و ًلنحبفاا فمع اريت و فبظب فدرجت ظيف
معلم

فكبة ت عة م ت ف

فمبحلت ألةاة ت ف في ء ماركا ف

مهارا فكير ب عيد

فد

فعاصمت مان فيقبا مجال

مهارة فمبونت مبظبت ظنانف ا

الرقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الرتبة

درجة

38
الحسابي

المعياري

التوظيف

21

أعد بعض األفكار الناتج عن حواري م طلبتي.

3.75

0.66

1

مرتفعة

23

أشج الطلب على نماج ح ائق ومفاهيم إلستردامها
في مواقف غير مألوف لديهم.

3.73

0.67

2

مرتفعة

25

أوجه الطلب إلى التوص إلى بدائ منط ي لمواقف يتم
عرضها على الطلب .

3.73

0.68

2

مرتفعة

20

أشج الطلب على ت ب واحترام آراء زمةئهم.

3.72

0.67

4

مرتفعة

22

أعد مسار الحص حسب متطلبات الموقف الصفي.

3.69

0.68

5

مرتفعة

24

اقترح مشكةت تستدعي استجابات تتسم بالتنوع.

3.69

0.68

5

مرتفعة

26

أساعد الطلب للتعبير عن اواتهم من رة إعطائهم
الفرص لطرح أفكارهم بحري .

3.53

0.53

7

متوسطة

27

أقدم أنشط تعليمي ترقى بمهارات التفكير اإلبداعي.

3.50

0.50

8

متوسطة

18

استردم طرائق تدريس متنوع مر ( :الحوار
والمناقش ،واالستكشاف،وتمري األدوار،والتعلم
التعاوني والعصف الاهني).

19

أت ب اآلراء المرالف لرأيي.
المجال ككل

يالح

2.24

0.99

9

منخفضة

2.06

1.08

11

منخفضة

3.39

0.34

من الجدول ( )3أن درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لد

متوسطة

معلمي التربية

اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان لفقرات مجال مهارة
المرونة ككل كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوس

الحسابي ( )3.39وانحراف معياري

( ،)0.34وجاءت الفقرات في الدرجات المرتفعة والمتوسطة والمنخفىة ،إذ تراوحت
المتوسطات الحسابية بين ( ،)2.06 -3.75وجاءت في الرتبة األولى الفقرة( )50التي
تنص على" أعدل بعض األفكار الناتجة عن حواري مع طلبتي " ،بمتوس

حسابي

( )3.75وانحراف معياري ( )0.66وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة الثانية
الفقرتان( )52التي تنص على" أشجع الطلبة على نمذجة حقائق ومفاهيم إلستخدامها في

39
مواقف غير مألوفة لديهم" )52( ،التي تنص على" أوجه الطلبة إلى التوصل إلى بدائل
منطقية لمواقف يتم عرضها على الطلبة" ،بمتوس حسابي ( )3.73وانحرافين معياريين
( )0.67و( )0.68وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة ( )06التي تنص
على" استخدم طرائق تدريس متنوعة مثل (الحوار والمناقشة ،واالستكشاف ،وتمثيل
األدوار ،والتعلم التعاوني والعصف الذهني)" بمتوس

حسابي ( )2.24وانحراف معياري

( ،)0.99وبدرجة منخفىة ،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )05التي تنص على" أتقبل
اآلراء المخالفة لرأيي " بمتوس

حسابي ( )2.06وانحراف معياري ( )1.08وبدرجة

منخفىة.
-3مجال مهارة فكيةع
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف مهارات التفكير
اإلبداعي لد

معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة

عمان لفقرات هذا المجال ،ويظهر الجدول ( )3ذلك.
فجدول ()4

الفقرة

الرقم

فمكيةط فحساي

ًلنحبف
فمع اري

38

أكلف الطلبةباعطاء التفاصيل للفكرة الواحدة.

39

أوفر للطلبة المصادر التعليمية التي تسهل توليد األفكار لديهم.

3.95

40

أبح

عن اإلمكانات البنائية التطويرية في أفكار الطلبة.

3.94

0.79

42

أشجع الطلبة على شرح األفكار المعروضة وتفسيرها والتوسع فيها.

3.52

0.50

4.03

فبظبت

درجت
فكيف

0.72

1

مبظيعت

0.77

2

مبظيعت

4

مبظيعت

3

مكيةطت

41
43

أساعد الطلبة على الرب بين ما يتعلمونه في مختلف المواد.

3.49

0.51

5

مكيةطت

3.46

0.50

3

مكيةطت

3.46

0.50

3

مكيةطت

45

أح

الطلبة على رب األفكار المتىمنة في الدرس بقيم المجتمع

2.23

1.18

8

منخيضت

46

أح

الطلبة على اإلفادة من إبداعات اآلخرين.

2.21

1.17

3

منخيضت

47

أقدم المعرفة بصورتها النهائية للطلبة.

2.14

1.08

11

منخيضت

3.24

0.36

عن المعرفة.

41

أشجع الطلبة على البح

44

أساعد الطلبة على الرب

بين ما يتعلمونه في المواد وخبراتهم

الحياتية.

فمجال ككل

فمكيةطاا فحساي ت و ًلنحبفاا فمع اريت و فبظب فدرجت ظيف
معلم

فكبة ت عة م ت ف

فمبحلت ألةاة ت ف في ء ماركا ف

مهارا فكير ب عيد

مكيةطت

فد

فعاصمت مان فيقبا مجال

مهارة فكيةع مبظبت ظنانف ا

يالح

من الجدول ( )4أن درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لد

معلمي التربية

اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان لفقرات مجال مهارة التوسعة
كانت بدرجة

متوسطة،إذ بلغ المتوس

الحسابي للمجال ككل ( )3.24وانحراف معياري

(،)0.36وجاءت الفقرات في الدرجات المرتفعة والمتوسطة والمنخفىة،إذ تراوحت المتوسطات
الحسابية بين (،)2.14 - 4.وجاءت في الرتبة األولى الفقرة( )26التي تنص على" أكلف الطلبة
باعطاء التفاصيل للفكرة الواحدة " ،بمتوس حسابي ( )4.03وانحراف معياري ( )0.72وبدرجة
مرتفعة،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة( )25التي تنص على"أوفر للطلبة المصادر التعليمية التي
تسهل توليد األفكار لديهم " ،بمتوس حسابي ( )3.95وانحراف معياري ( )0.77وبدرجة مرتفعة،
وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة ( )33التي تنص على"أح

الطلبة على اإلفادة من إبداعات

41
اآلخرين " بمتوس حسابي ( )2.21وانحراف معياري ( ، )1.17وبدرجة منخفىة ،وجاءت في
الرتبة االخيرة الفقرة ( )37التي تنص على"أقدم المعرفة بصورتها النهائية للطلبة " بمتوس حسابي
( )2.14وانحراف معياري ( )1.08وبدرجة منخفىة.
-4

مجال مهارة فط قت

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي
لد معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان لفقرات
هذا المجال،ويظهر الجدول ( )2ذلك.
فجدول ()5
فمكيةطاا فحساي ت و ًلنحبفاا فمع اريت و فبظب فدرجت ظيف
معلم

فكبة ت عة م ت ف

فمبحلت ألةاة ت ف في ء ماركا ف

مهارا فكير ب عيد

فد

فعاصمت مان فيقبا مجال

مهارة فط قت مبظبت ظنانف ا
الفقرة

الرقم

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة
التوظيف

3.84

0.36

1

مرتفعة

0.36

1

مرتفعة

3

مرتفعة
مرتفعة

1

أمهد للدرس بم دم ترير تفكير الطلب .

3

أشج الطلب على طرح أفكارهم من غير تردد.

3.84

4

أطرح أسئل تنمي الطةق مر  :مااا؟ كيف يمكن؟ ما الايأدى إلى؟

3.83

0.38

5

أشج الطلب على صياغ أفكارهم بحري .

3.81

0.39

4

6

أشج الطلب على التعبير عن أفكارهم بكلماتهم الراص .

3.78

0.42

5

مرتفعة

2

أتيح المجا للطلب السترةص المفاهيم الرئيس للدرس لتاكر الربرات الساب .

3.77

0.42

6

مرتفعة

9

أوفر بيئ مناسب للطلب لعرض ما لديهم من ربرات.

3.47

0.51

7

متوسطة

12

أشج الطلب على إعطاء أكبر عدد ممكن من العناوين المناسب لألحداث
المعروض .

3.47

0.50

7

متوسطة

7

أصمم مواقف تعليمي تتطلب استدعاء عدد كبير من األفكار في زمن محدد.

3.46

0.51

9

متوسطة

8

أساعد الطلب على استرةص أكبر عدد ممكن من الدروس والعبر المتعل بمنهاج
اإلسةمي .
التربي ٍ

3.42

0.50

11

متوسطة

42
10

أعزز األفكار الصحيح التي يطرحها الطلب .

3.39

0.49

11

متوسطة

11

أصوب األفكار غير الصحيح للطلب .

3.26

0.44

12

منخفىة

16

أوهف االسئل التباعدي اات اإلجابات المفتوح .

2.24

0.99

13

منخفىة

15

أت ب أفكار الطلب مهما كان عددها.

2.17

0.99

14

منخفىة

13

أقدم للطلب مشكةت شبه مفتوح تحتم حلوالً عديد .

2.09

1.00

15

منخفىة

14

أقترح حلوالًللمشكةت التي تواجه الطلب .

2.08

1.00

16

منخفىة

17

أقدم أنشط توجه ميو الطلب نحو إنتاج األفكار.

2.06

1.08

17

منخفىة

3.18

0.20

المجال ككل

يالح

من الجدول ( )5أن درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لد

متوسطة

معلمي التربية

اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان لفقرات مجال مهارة الطالقة
كانت متوسطة،إذ بلغ المتوس الحسابي للمجال ككل ( )3.18وانحراف معياري (،)0.20وجاءت
الفقرات في الدرجات المرتفعة والمتوسطة والمنخفىة،إذ ت اروحت المتوسطات الحسابية بين
(،)2.06 -3.84وجاءت في الرتبة األولى الفقرتان( )0التي تنص على" أمهد للدرس بمقدمة تثير
تفكير الطلبة"،و( )2التي تنص على" أشجع الطلبة على طرح أفكارهم من غير تردد " بمتوس
حسابي ( )3.84وانحرافين معياريين ( )0.36و( )0.36وبدرجة مرتفعة،وجاءت في الرتبةقبل
االخيرة الفقرة ( )03التي تنص على"أقترح حلوالللمشكالت التي تواجه الطلبة " بمتوس

حسابي

( )2.08وانحراف معياري (،)1.00وبدرجة منخفىة،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )07التي
تنص على"أقدم أنشطةتوجه ميول الطلبة نحو إنتاج األفكار " بمتوس حسابي ( )2.06وانحراف
معياري ( )1.08وبدرجة منخفىة.
-2مجال مهارة ألصافت

43
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي

لد معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان لفقرات
هذا المجال،ويظهر الجدول ( )6ذلك

فجدول ()3

فمكيةطاا فحساي ت و ًلنحبفاا فمع اريت و فبظب فدرجت ظيف

فد معلم

فكبة ت عة م ت ف

مهارا فكير ب عيد

فمبحلت ألةاة ت ف في ء ماركا ف

فيقبا مجال مهارة ألصافت مبظبت ظنانف ا

فعاصمت مان

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة
التوظيف

30

أبحث م الطلب تطبي ات لفكر غير مألوف لموضوع الدرس

3.84

0.77

1

مرتفعة

31

أدعو الطلب إلى عدم تكرار أفكار زمةئهم.

3.74

0.70

2

مرتفعة

29

أشج الطلب على ممارس مهارات التفكير اإلبداعي الكتشاف ح ائق متعل
بالدرس ااته.

3.67

0.68

3

متوسطة

33

أساعد الطلب في صياغ األسئل واجاباتها.

3.53

0.51

4

متوسطة

34

أشج الطلب على تطبيق أفكارهم وم ترحاتهم المبتكر بطرق غير مألوف .

3.48

0.52

5

متوسطة

32

أحفز الطلب على إعطاء تفسيرات غير مألوف للمواقف المرتلف .

3.45

0.52

6

متوسطة

28

أبحث م الطلب إيجاد بدائ جديد .

1.23

7

متوسطة

37

أهتم بإبداعات الطلب وأفكارهم الجديد .

2.12

1.17

8

منخفضة

36

أدرب الطلب على ارتيار عناوين جديد للدرس الواحد.

2.04

1.26

9

منخفضة

35

أعزز آراء الطلب التي تعبر عن أفكار ترالف المألوف.

2.03

1.25

11

منخفضة

3.11

0.45

الفقرة

الرقم

المجال ككل

يالح

3.21

من الجدول ( )6أن درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لد

متوسطة

معلمي التربية

اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان لفقرات مجال مهارة األصالة
كانت متوسطة،إذ بلغ المتوس الحسابي للمجال ككل ( )3.11وانحراف معياري (،)0.45وجاءت
الفقرات في الدرجات المرتفعة والمتوسطة والمنخفىة،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين
(،)2.03 -3.84وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )21التي تنص على" أبح

مع الطلبة

44
تطبيقات لفكرة غير مألوفة لموضوع الدرس "،بمتوس

حسابي

للمجال كك( )3.84وانحراف

معياري ( )0.77وبدرجة مرتفعة،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )20التي تنص على" أدعو
الطلبة إلى عدم تكرار أفكار زمالئهم "،بمتوس

حسابي ( )3.74وانحراف معياري ()0.70

وبدرجة مرتفعة،وجاءت في االخيرة الفقرة ( )23التي تنص على"أدرب الطلبة على اختيار عناوين
جديدة للدرس الواحد " بمتوس

حسابي ( )2.04وانحراف معياري (،)1.26وبدرجة

منخفىة،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )22التي تنص على"أعزز آراء الطلبة التي تعبر عن
أفكار تخالف المألوف " بمتوس حسابي ( )2.03وانحراف معياري ( )1.25وبدرجة منخفىة.

فسل ل فثان
درجت ظيف

 :هل ظيجد فبوق ذ ا دًلفت إحصائ ت ند مسكي ( ) a<0.05ف
معلم

فص

فعاشب فمهارا فكير ب عيد

ف

ظدريس فكبة ت

عة م ت ف في ء ماركا ظبعا فمكغ با فجنس وةني ا فخببة و فملهل فعلم ؟

تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو االتي
 -0متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمي الصف العاشر
لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية في لواء ماركا،تبعا لمتغير الجنس،كما تم
تطبيق اختبار ( )t-testويظهر الجدول ( )7ذلك.
فجدول ( )3

45
فمكيةطاا فحساي ت و ًلنحبفاا فمع اريت فدرجت ظيف
عيد

معلم

فص

فعاشب فمهارا فكير ب

ف ظدريس فكبة ت عة م ت ف في ء ماركا،و خكبار ( ،)-testظبعا فمكغ ب فجنس

المهارة

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت المحسوبة

مستوى الداللة

مهارة الطالقة

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

95
136
95
136
95
136
95
136
95
136

3.13
3.21
3.37
3.41
2.97
3.21
3.15
3.31
3.15
3.27

0.19
0.21
0.33
0.35
0.39
0.46
0.36
0.35
0.12
0.15

-3.078

0.002

-0.877

0.381

-4.110

0.000

-3.258

0.001

-6.557

0.000

مهارة المرونة
مهارة األصالة
مهارة التوسع
المجموع الكلي

تشير النتائج في الجدول ( )7إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ()α≥1.12
لدرجة توظيف معلمي الصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية في
لواء ماركا،تبعا لمتغير الجنس،استنادا إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت ( )-6.557وبمستو
داللة ( )0.000وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≥1.12في مهارات
الطالقة واالصالة والتوسع،استنادا إلى قيم (ت) المحسوبة إذ بلغت بين ()-3.078 --4.110
وبمستو داللة بين ( .)0.002-0.000وكانت الفروق لصالا االناة بدليل ارتفاع متوسطاتهن
الحسابية عن متوسطات الذكور،في حين لم تظهر فروق في مهارة المرونة.

 -2متغير المؤهل العلمي:

46
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمي الصف العاشر
لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية في لواء ماركا تبعا لمتغير المؤهل العلمي،
ويظهر الجدول ( )8ذلك.
فجدول ()8
فمكيةطاا فحساي ت و ًلنحبفاا فمع اريت فدرجت ظيف
عيد

ف ظدريس فكبة ت عة م ت ف في ء ماركا ظبع ا فمكغ ب فملهل فعلم

المهارة

المؤهل
بكالوريوس

مهار الطةق

مهار المرون

مهار األصال

مهار التوس

المجموع الكلي

معلم

فص

فعاشب فمهارا فكير ب

العدد
187

المتوسط الحسابي
3.15

االنحراف المعياري
0.18

ماجستير

37

3.25

0.25

دكتوار

7

3.39

0.18

المجموع

231

3.18

0.20

بكالوريوس

187

3.32

0.30

ماجستير

37

3.71

0.33

دكتوار

7

3.74

0.26

Total

231

3.39

0.34

بكالوريوس

187

3.01

0.38

ماجستير

37

3.46

0.47

دكتوار

7

3.89

0.24

المجموع

231

3.11

0.45

بكالوريوس

187

3.21

0.36

ماجستير

37

3.38

0.35

دكتوار

7

3.41

0.29

المجموع

231

3.24

0.36

بكالوريوس

187

3.17

0.11

47
ماجستير

37

3.42

0.05

دكتوار

7

3.57

0.03

231

3.22

0.15

المجموع

يالح من الجدول ( ) 6وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توظيف معلمي
الصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية في لواء ماركا تبعا
لمتغير المؤهل العلمي،إذ حصل أصحاب فئة الدكتوارة على متوس حسابي( )3.57وهو أعلى
متوس

أخير جاء المتوس
الحسابي لفئة الماجستير إذ بلغ(،)3.42و ا

حسابي،يليه المتوس

الحسابي لفئة البكالوريوس إذ بلغ (،)3.17ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات
داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≥ 1.15تم تطبيق تحليل التباين االحادي ( One way
،)ANOVAوجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول ()5

فجدول ()9

ظحل ل فكباي
ظيف

المهارة

معلم

ًلحادي( )one way–ANOVAو فق مت ( ف ) ًليجاد دًلفت فيبوق فدرجت
فص

فعاشب فمهارا فكير ب عيد

ف ظدريس فكبة ت عة م ت ف

في ء ماركا ظبعا فمكغ ب فملهل فعلم

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

مستوى

48
مهارة
الطالقة
مهارة
المرونة
مهارة
األصالة
مهارة
التوسع
المجموع
الكلي

بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

المربعات
0.303
0.038

المحسوبة
7.962

الداللة
0.000

المربعات
0.605
8.668
9.273
5.671
21.178
26.849
10.617
35.089
45.706
1.161
28.485
29.646

الحرية
2
228
230
2
228
230
2
228
230
2
228
230

2.835
0.093

30.526

0.000

5.308
0.154

34.492

0.000

0.580
0.125

4.645

0.011

140.14
8

0.000

2.852

2

1.426

2.32
5.172

228
230

0.010

تشير النتائج في الجدول ( )10إلىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو (1.15
≥)αلدرجة توظيف معلمي الصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية
في لواء ماركا تبعا لمتغير المؤهل العلمي،استنادا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت
(،)140.148وبمستو داللة (،)0.000وكذلك وجود فروق في جميع المجاالت،استنادا إلى قيمة
ف المحسوبة إذ بلغت بين (،)4.645 -34.492وبمستو داللة (،)0.011-0.000ومن أجل
تحديد لصالا من كانت الفروق تم تطبيق تحليل شفيه للمقارنات البعدية وتظهر النتائج في الجدول
( ) 01

الجدول ()10
ظحل ل شي ه فلمقارناا فبعديت فدرجت ظيف

معلم

فص

فعاشب فمهارا فكير ب عيد

ظدريس فكبة ت عة م ت ف في ء ماركا ظبعا فمكغ ب فملهل فعلم

ف

49
المؤه

المهار

دكتورا

مهار الطةق

3.39
المؤه
مهار المرون

دكتورا
3.74
-

3.71
1113
-المتوسط الحسابي
ماجستير

3.41
-

3.38
1113
المتوسط الحسابي
ماجستير

3.41
-

3.38
1113
المتوسط الحسابي
ماجستير

المؤه
مهار األصال

دكتورا

المؤه
مهار التوس

دكتورا

المؤه

المجموع الكلي

دكتورا
3.57


المتوسط الحسابي
ماجستير
3.25
1114
المتوسط الحسابي
ماجستير

3.42
1115

بكالوريوس
3.15
*1124
1111
بكالوريوس
3.32
*1142
*1139
بكالوريوس
3.21
*1121
1117
بكالوريوس
3.21
*1121
1117
بكالوريوس
3.17
*1141

الفرق دال احصائيا عند مستوى )) α≤ 0.05

يالح من الجدول السابق أن الفرق على المجموع الكلي لمهارات التفكير االبداعي كان لصالا
مؤهل الدكتوراة والماجستير عند مقارنته بالبكالوريوس ،و لى عدم وجود فرق بين الدكتوراة
والبكالوريوس في توظيف معلمي الصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية
اإلسالمية .
 -2مكغ ب ةني ا فخببة:

51
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمي الصف العاشر
لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية في لواء ماركا تبعا لمتغير سنوات الخبرة،
ويظهر الجدول ( )11ذلك.
فجدول )) 11
فمكيةطاا فحساي ت و ًلنحبفاا فمع اريت فدرجت ظيف
عيد
المهارة
مهار الطةق

مهار المرون

مهار األصال

مهار التوس

المجموع الكلي

معلم

فص

فعاشب فمهارا فكير ب

ف ظدريس فكبة ت عة م ت ف في ء ماركا ظبع ا فمكغ ب ةني ا فخببة
الخبرة
اق من  5سنوات
5-10سنوات
اكرر من  01سنوات
المجموع
اق من  5سنوات
5-10سنوات
اكرر من  01سنوات
المجموع
اق من  5سنوات
5-10سنوات
اكرر من  01سنوات
المجموع
اق من  5سنوات
5-10سنوات
اكرر من  01سنوات
المجموع
اق من  5سنوات
5-10سنوات
اكرر من  01سنوات
المجموع

العدد
48
93
90
231
48
93
90
231
48
93
90
231
48
93
90
231
48
93
90
231

المتوسط الحسابي
3.15
3.15
3.22
3.18
3.41
3.36
3.41
3.39
3.11
3.01
3.22
3.11
3.25
3.24
3.25
3.24
3.22
3.18
3.27
3.22

االنحراف المعياري
0.19
0.21
0.20
0.20
0.36
0.35
0.32
0.34
0.45
0.41
0.46
0.45
0.34
0.37
0.36
0.36
0.13
0.14
0.16
0.15

يالح من الجدول ( )01وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توظيف معلمي
الصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية في لواء ماركا تبعا
لمتغير سنوات الخبرة ،إذ حصل أصحاب فئة اكثر من  01سنوات على متوس
( )3.27وهو أعلى متوس

حسابي ،يليه المتوس

حسابي

الحسابي لفئة اقل من  2سنوات إذ

بلغ( ،)3.22وأخي ار جاء المتوس الحسابي لفئة  01-2سنواتاذ بلغ ( ،)3.18ولتحديد فيما إذا

51
كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≥ 1.15تم تطبيق
تحليل التباين االحادي ( ،)One way ANOVAوجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي
يوضحه الجدول ( )05
ظحل ل فكباي
ظيف

المهار
مهار
الطةق
مهار
المرون
مهار
األصال
مهار
التوس
المجموع
الكلي


معلم

فجدول ()12

ًلحادي( )one way -ANOVAو فق مت ( ف ) ًليجاد دًلفت فيبوق فدرجت
فص

فعاشب فمهارا فكير ب عيد

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

ف ظدريس فكبة ت عة م ت ف

في ء ماركا ظبعا فمكغ ب ةني ا فخببة
مجموع
المربعات
0.266
9.007
9.273
0.157
26.692
26.849
1.919
43.787
45.706
0.008
29.637
29.646
0.32
4.852
5.172

درجات
الحري
2
228
230
2
228
230
2
228
230
2
228
230
2
228
230

متوسط
المربعات
0.133
0.04

قيم ف
المحسوب
3.373

مستوى
الدالل
0.036

0.079
0.117

0.672

0.512

0.96
0.192

4.997

0.008

0.004
0.13

0.033

0.968

0.16
0.021

7.523

0.001

الفرق دال احصائيا عند مستوى )) α≤ 0.05

تشير النتائج في الجدول ( )00إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو (.0.0
≥  )αلدرجة توظيف معلمي الصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية
في لواء ماركا تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،استنادا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت (،)7.523
وبمستو داللة ( ،)0.001وكذلك وجود فروق في مهارتي الطالقة واالصالة ،استنادا إلى قيمة ف
المحسوبة إذ بلغت بين ( ،)3.373 -4.997وبمستو داللة ( .)0.036-0.008ومن أجل
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تحديد لصالا من كانت الفروق في الدرجة الكلية ومهارتي الطالقة واالصالة تم تطبيق تحليل شفيه
للمقارنات البعدية وتظهر النتائج في الجدول التالي
الجدول ()13
ظحل ل شي ه فلمقارناا فبعديت فدرجت ظيف

معلم

فص

فعاشب فمهارا فكير ب عيد

ف

ظدريس فكبة ت عة م ت ف في ء ماركا ظبع ا فمكغ ب ةني ا فخببة
المهارة

مهار الطةق

مهار األصال

المجموع الكلي



المتوسط الحسابي
أق من 5سنوات من 01 -5
سنوات
3.15
3.15
*1117
*1117
1111
المتوسط الحسابي

سنوات الخبرة

أكرر من 01
سنوات
3.22
-

سنوات الخبرة

أكرر من 01
سنوات
3.22
-

أق من 5سنوات من 01 -5
سنوات
3.01
3.11
*1121
1111
1111
المتوسط الحسابي

سنوات الخبرة

أكرر من 01
سنوات
3.27
-

أق من 5سنوات من 01 -5
سنوات
3.18
3.22
*1119
1115
1114
-

اكثر من  11سنوات
اقل من 5
5-10سنوات

اكثر من  11سنوات
اقل من 5
5-10سنوات

اكثر من  11سنوات
اقل من 5
5-10سنوات

لفرق دال احصائيا عند مستوى )) α≤ 0.05

يالح من الجدول السابق( )02وجود فروق في مهارة التفكير اإلبداعي( مهارة الطالقة) تبعا
لمتغير سنوات الخبرة لصالا أكثر من  01سنوات عند مقارنته بأقل من  2سنوات وكذلك من-2
 01سنوات ووجود فروق في مهارة التفكير اإلبداعي لمهارة األصالة تبعا لمتغير سنوات الخبرة،
ولصالا الخبرة أكثر من  01سنوات مقارنة بالخبرة أقل من  2سنوات وكذلك من  01-2سنوات.
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فيصل فخامس
مناقشت فنكائج و فكيص اا
أوال مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول والذي نص على ما يلي
ما درجت ظيف

مهارا فكير ب ًليد

فد

معلم

فكبة ت ًلة م ت ف

في ء ماركا

فعاصمت مان .أظهرت النتائج في الجدول(  )5أن درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لد
معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان جاءت متوسطة،
إذ بلغ المتوس

الحسابي ( )3.22وانحراف معياري ( ،)0.15وجاءت المجاالت جميعها في

الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.11 -3.39وجاء في الرتبة األولى
" مهارة المرونة " ،بمتوس حسابي ( )3.39وانحراف معياري ( )0.34وبدرجة متوسطة ،وجاء في
الرتبة الثانية " مهارة التوسع " بمتوس

حسابي ( )3.24وانحراف معياري ( )0.36وبدرجة

متوسطة ،وجاء في الرتبة قبل االخيرة " مهارة الطالقة " بمتوس

حسابي ( )3.18وانحراف

معياري ( )0.20وبدرجة متوسطة ،في الرتبة االخيرة " مهارة األصالة " بمتوس حسابي ()3.11
وانحراف معياري ( )0.45وبدرجة متوسطة ،ويعزو الباح

هذه النتائج وقد يعود السبب لقلة

تدريب المعلمين على مهارات التفكير اإلبداعي منفردة  ،و التي تساعد على تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي داخل الغرفة الصفية ،مما يعطي فعالية في تطوير استخدام مهارات التفكير اإلبداعي ،
كما اثبتت بعض الدراسات كدراسة ( البلوشي  )5101 ،استخدامها لبعض استرتيجيات مثل
(التعلم التعاوني وحل المشكالت ،والعصف الذهني ) وغيرها وكان لها األثر الواضا في تطوير
العملية التعليمية ،وأيىا اعتماد المعلم على التدريس في أغلب األوقات على الطريقة التقليدية في
التدريس(التلقين) ،وحف
اإلبداعي لد طلبتهم.

المعلومات ،و نهاء المقرر الدراسي فق  ،وليس تنمية مهارات التفكير
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وقد يعود السبب في عدم متابعة المشرفين التربويين للمعلمين في تطبيق مهارات التفكير
اإلبداعي
و اتفقت هذة الدراسة بنتائجها مع دراستي( البلوشي ) 5101،و ( رصرص  )5113،أن درجة
ممارسة معلمي التربية االسالمية في المرحلة االساسية للمهارات االبداعية كانت بدرجة متوسطة
ومع دراسة (حمادنه )5115،أن درجة ممارسة معلمي العلوم والرياضيات في المرحلة االساسية
لمهارات التفكير االبداعي بدرجة متوسطة.
واختلفت نتيجة هذة الدراسة مع نتائج دراسة( الحدابي والفلفلي والعلي )5100 ،التي بينت
أن مستو استخدام مهارات التفكير في االقسام العلمية (كيمياء،فيزياء،احياء)كانت ضعيفة ،كما
تختلف مع دراسة( النفيعي0321 ،ه) أن ممارسة معلمي العلوم لمهارات التفكير االبداعي كانت
بدرجة قليلة  .وفيما يتعلق بفقرات المجاالت فكانت كاآلتي
-1مجال مهارة فمبونت
النتائج في الجدول(  )2أن مجال مهارة المرونة ككل كانت متوسطة في درجة توظيف معلمي
التربية اإلسالمية لمهارات التفكير اإلبداعي  ،إذ جاءت فقراتها بالدرجة المرتفعة و المتوسطة
والمنخفىة ،وحصلت على الرتبة األولى الفقرة( )50التي تنص على" أعدل بعض األفكار الناتجة
عن حواري مع طلبتي " بدرجة مرتفعة  ،ويعزو الباح

هذة النتيجة إلى أن المعلم يعطي األولوية

للطرح من قبل الطلبة إلبداء آرائهم ألن الطلبة هم محور العملية التعليمية داخل الغرفة الصفية
وهذا أيىا من توجيهات االشراف التربوي من خالل الزيارات التي يقومون بها للمعلمين باعطاء
الفرصة للطلبة إلبداء آرائهم ومشاركتهم ومن ثم يكون التوجيه لهم والتعديل على أفكارهم وآرائهم
وذلك من خالل التنوع في أساليب النقاش  ،وأيىا يعطي انطباع عن المعلم على أنه يستطيع
مجارات األفكار التي يطرحها الطلبة ويعمل على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديهم .
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وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )19التي تنصها على" أتقبل اآلراء المخالفة لرأيي "
وبدرجة منخفىة .ويعزو الباح

هذه النتيجة إلى أن عدد الطلبة كبير وزمن الحصة قصير فال

يستطيع المعلم السماع لجميع أجوبة الطلبة في الصف وعدم القدرة على ضبطها  ،وعلى كل فقرة
من فقرات الدرس فال يستطيع مناقشتهم في أجوبتهم جميعا  ،ألن تركيزه يكون على كيفية إنهاء
الدرس بالوقت المناسب .
 -2مجال مهارة فكيةع
أظهرت النتائج في الجدول ( )3أن مجال مهارة التوسع ككل كانت متوسطة في درجة
توظيف معلمي التربية اإلسالمية لمهارات التفكير اإلبداعي  ،وجاءت فقراتها في الدرجات المرتفعة
والمتوسطة والمنخفىة ،وجاءت في الرتبة األولى الفقرة( )26التي تنص على" أكلف الطلبة
باعطاء التفاصيل للفكرة الواحدة " ،وبدرجة مرتفعة ،" ،وقد يعز ذلك إلى أن معلمي ومعلمات
التربية اإلسالمية يطلبون من طلبتهم الرجوع إلى مصادر خارجية أو ما يوفره المعلمون للطالب
داخل المدرسة من مصادر للحصول على معلومات إضافية لما هو موجود بالكتاب المدرسي،
وأيىا من خالل توصيات المشرفيين التربويين وتوجيهاتهم للمعلمين والمعلمات بىرورة إرشاد
الطلبة إلى االستعانة بالمصادر الخارجية الستثارة عقولهم وذلك إلنتاج أفكار جديدة والوصول
لمعلومات إضافية.
وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )37التي تنص على" أقدم المعرفة بصورتها النهائية
للطلبة " وبدرجة منخفىة ،وقد يعز ذلك إلى عدم قدرة بعض المعلمين على توجيه الطلبة إلى
االستفادة من خبرات زمالئهم عند طرحهم لألفكار الجديدة وذلك ألن المناهج لم تتىمن مثل تلك
المهارات التي يمكن للمعلم االستعانة بها وتوجيه الطلبة إليها ،وألنه ال يوجد أيىا دليل استرشادي
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يعين المعلم في هذه المهام ،وأيىا لىيق الوقت وعدم قدرته على تلبية احتياجات الطلبة والتي ال
يستطيع المعلم تجميع األفكار جميعها واستعراضها وبيان الصواب منها والخطأ وتوجيه الطلبة
إليها.
-4

مجال مهارة فط قت

أظهرت النتائج في الجدول (  )2أن مجال مهارة الطالقة ككل كانت متوسطة في درجة
توظيف معلمي التربية اإلسالمية لمهارات التفكير اإلبداعي  ،وجاءت فقراتها في الدرجات المرتفعة
والمتوسطة والمنخفىة ،وجاءت في الرتبة األولى الفقرتان( )0التي تنص على" أمهد للدرس بمقدمة
تثير تفكير الطلبة" ،و( )2التي تنص على" أشجع الطلبة على طرح أفكارهم من غير تردد "
وبدرجة مرتفعة ،ويعزو ذلك الباح

إلى رغبة المدرسين في جذب انتباه الطلبة للدرس وعدم

اإلنشغال بأمور أخر  ،وحتى يثير تفكيرهم لطرح أمور مرتبطة بالدرس وهذا ما تدرب عليه
المعلمون ويحاولوا تطبيقه في الميدان  ،وكذلك من خالل الحصص التوجيهية التي يقوم بها
المشرفون التربويون للمدرسين في حصصهم فيكتسب المعلمون هذه الخبرات ويطبقوها.
وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )07التي تنص على" أقدم أنشطة توجه ميول الطلبة نحو
إنتاج األفكار " وبدرجة منخفىة،ويعزو الباح

هذه النتيجة لعدم وجود وقت كاف لطرح مثل هذه

المشاكل وعطاء فرصة للتفاعل معها  ،وأيىا لعدم تدريب المعلمين على مثل هذه المواقف ليتم
طرحها وكيفية التعامل معها واستخالص النتائج من قبل الطلبة.

-3مجال مهارة ألصافت
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يالح من الجدول (  )3أن مجال مهارة األصالة ككل كانت متوسطة في درجة توظيف
معلمي التربية اإلسالمية لمهارات التفكير اإلبداعي  ،وجاءت فقراتها في الدرجات المرتفعة
والمتوسطة والمنخفىة ،وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )21التي تنص على" أبح
تطبيقات لفكرة غير مألوفة لموضوع الدرس " ،وبدرجة مرتفعة ،ويعزو الباح
وجود جو من الدافعية والتحفيز لد

مع الطلبة

تلك النتيجة إلى

بعض المعلمين داخل الحصة ليجعلوا من حصتهم حصة

نموذجية من خالل تطبيق بعض تلك المهارات داخل الغرفة الصفية وبالتالي السيطرة على مجريات
الحصة والخروج منها ضمن الوقت المحدد وبتحقيق النتائج التي يريد الوصول إليها  ،وأيىا
لتشجيع الطلبة على تنمية مهارات التفكير لديهم من خالل الحوافز التي يقدمها المعلم لطلبته .
وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )22التي تنص على" أعزز آراء الطلبة التي تعبر عن
أفكار تخالف المألوف " وبدرجة منخفىة ويعزو الباح

تلك النتائج إلى عدم تدريب المعلمين

والمعلمات على آلية استخراج بدائل جديدة لموضوعات الدرس وبالتالي ال يستطيعوا نقلها إلى
طلبتهم ،ولعدم وجود دليل استرشادي يسير عليه أو يستطيع الرجوع لالستفادة منه .
السؤال الثاني  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.12في درجة توظيف
معلمي الصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية في لواء ماركا تبعا
لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي .
تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو االتي

 -1مكغ ب فجنس:

58
أظهرت النتائج في جدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية لألدة ككل عند مستو
( )α≥1.12تبعا لمتغير الجنس ،استنادا إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت ( )-6.557وبمستو
داللة ( )0.000وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≥1.12في مهارات
الطالقة واالصالة والتوسع ،استنادا إلى قيم (ت) المحسوبة إذ بلغت بين ()-3.078 --4.110
وبمستو داللة بين ( .)0.002-0.000والتي اشارت نتائجها لصالا اإلناة  ،في حين لم تظهر
فروق في مهارة المرونة.
وقد يعز ذلك ألن اإلناة بطبيعتهن عندهن حب المنافسة فيما بينهن و ظهار التفوق
فتجدهن يبحثن عن كل ما هو جديد ومبدع لتتميز عن زميالتها ،وعندهن متابعة لكل شيء جديد
في التربية ،ويعود أيىا إلى أن أسس التعيين أحيانا تتطلب معدالت مرتفعة في جانب اإلناة
فتكون المنافسة في اختبار التوظيف كبيرة جدا بسبب وفرتهن في جميع التخصصات بشكل كبير
جدا.
وقطد يعططود السططبب أيىطا إلططى أن المعلمططات يقمطن بالزيططارات التبادليططة فيمطا بيططنهن فتقططوم المعلمططة
بتجهيططز نفسططها فططي اسططتخدام أفىططل الوسططائل واألسططاليب التدريسططية أمططام زميالتهططا لتبططدي لهططن حصططتها
أنها أفىل حصة من غيرها  ،وعلى العكس مطن ذلطك المعلمطين فطال يقومطون بعمطل الزيطارات التبادليطة
إال ما ندر .
أمططا المعلمططون فططنالح قلططة التنططافس عنططدهم كمططا يقططل الططدافع عنططدهم أيىططا ألن لططديهم اهتمامططات
خارجية بعد الدوام وتفكيرهم منصب فق على كيفية إنهاء المقرر و نهاء اليوم الدراسي.
وتتفططق نتططائج الد ارسططة الحاليططة مططع د ارسططتي (عبططدالرحمن )5100،و (البلوشططي  )5101،بوجططود
فروق ذات داللة احصائية تعز لمتغير الجنس لصالا االناة.
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كما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة محفوظ ( )5105في عدم وجود فروق ذات
داللة احصائية تعود لمتغير الجنس.
 -5مكغ ب فملهل فعلم :
أظهرت النتائج في جدول ( )5وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توظيف
معلمي الصف العاشر لمهارات التفكير اإلبداعي في تدريس التربية اإلسالمية في لواء ماركا
تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،إذ حصل أصحاب فئة دكتوارة على متوس حسابي ( )3.57وهو
أعلى متوس
المتوس

حسابي ،يليه المتوس

الحسابي لفئة ماجستير إذ بلغ( ،)3.42وأخي ار جاء

الحسابي لفئة بكالوريوس إذ بلغ ( ،)3.17ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين

المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≥ 1115تم تطبيق تحليل التباين
االحادي (.)One way ANOVA
ويعزو الباح

هذه النتيجة إلى أن أصحاب الشهادات العليا قد توسعت مداركهم واكتسبوا

خبرة اضافية من خالل المواد التي درسوها بالجامعة ،وأيىا من خالل دراستهم الجامعية تعرفوا
على البرامج والدورات التي تخدم طموحهم في تطوير وخدمة أهداف العملية التعليمية ،مما أعطاهم
الميزة و القدرة الكافية على رب النتائج باألسباب.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراستي العساف (  )5102ومحفوظ ( )5105بوجود
فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالا حاملي شهادة الدكتوراة.
وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراستي السعودي والحجايا ( )5102ودراسة عبدالرحمن
( )5100بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالا حاملي شهادة
البكالوريوس.
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 -4مكغ ب ةني ا فخببة:
يالح من الجدول ( ) 00وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية تبعا
لمتغير سنوات الخبرة ،إذ جاءت النتائج ألصحاب فئة أكثر من  01سنوات في الدرجة الكلية وعلى
جميع المهارات مقارنة مع أصحاب فئة من  01 – 2سنوات ومع أصحاب فئة أقل من  2سنوات .
وقد تعز هذه النتيجة إلى أن أصحاب فئة ( أكثر من  01سنوات ) أن لهم خبرة
واسعة ورؤية متقدمة في مجال التدريس وذلك ألنهم وصلوا إلى اختيار أفىل األساليب
التعليمية الناجحة لإلبداع وتنمية مهارات التفكير لطلبتهم وذلك من خالل فترة تدريسهم
واحتكاكهم بالخبرات المتنوعة  ،وأيىا ألنهم قد يكونو شاركوا في بداية المسيرة التعليمية
بجميع الدورات التي عقدتها و ازرة التربية والتعليم والتي كان لها أكبر األثر في تطويرهم
وتنمية مهارات التفكير لديهم.
فئة ( 01-2سنوات) يكون لهم رؤية خاصة في التدريس واالبداع وتنميته واثبات الوجود بعد
لنفسه عن كيفية االبداع و ثبات الذات ،حتى أنه ال يلتحق بأية دورة قد

مرور هذه الفترة ،فيبح

تطرح العتماده على تطوير ذاته من نفسه.
فئة (أقل من  2سنوات)

يكونون في بداية مسيرتهم التعليمية فيكون تركيزهم على إثبات وجودهم

أمام اإلدارة والطالب ،و نهاء المقرر ،وتطبيق ما تم تعلمه في الدورات التي سبقت إلتحاقهم بالتعليم
مثل (تحىير الخطة ،والتخطي
االبداعي وتنميتها لد

للدرس و لقاؤه) ،وليس هدفهم كيفية استخدام مهارات التفكير

طالبهم .تتفق هذه الدراسة مع دراسة ( محفوظ  ، )5105،بوجود فروق

ذات داللة إحصائية تعود لعامل الخبرة لمن هم خدمتهم أكثر من  01سنوات.
وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراستي (البلوشي  )5101 ،ودراسة (العساف  ) 5100 ،بعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود لعامل الخبرة .
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فكيص اا و فمقكبحاا
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أوًل  :فكيص اا:
بناء على نتائج هذه الدراسة يوصي الباح

باآلتي

نتيجة السؤال األول
إن درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لد معلمي التربيةاإلسالمية جاءت بدرجة
متوسطة
يوصي الباح

باآلتي

عقد دورات تدريبية للمعلمين في كيفية استخدام مهارات التفكير اإلبداعي .تحفيز المعلمين على استخدام استراتيجيات التدريس التي تعمل على تنمية مهاراتالتفكير اإلبداعي .
نتيجة السؤال الثاني
وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس ولصالا اإلناة .لذا يوصي الباح

بما يلي

العمل على عقد دورات خاصة بالمعلمين ( الذكور ) في كيفية استخدام استراتيجياتالتدريس التي تعمل على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي .
 توجيه المشرفين التربوين بعمل استمارة تقويم لمتابعة المعلمين في كيفية استخدامهملمهارات التفكير اإلبداعي .
نتيجة السؤال الثال
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير المؤهل العلميلذا يوصي الباح

بما يلي

العمل على تطوير الشهادات الجامعية للمعلمين بالحاقهم بالجامعات الحكومية . عقد دورات تأهيلية للمعلمين قبل التعيين وأثناء التدريسنتيجة السؤال الرابع
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرةلذا يوصي الباح

بما يلي
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تىمين مناهج التربية االسالمية بأنشطة ابداعية ومهارية متنوعة وتدريب المعلمين على اليةالتعامل معها.
التأكيد على استخدام مهارات التفكير االبداعي من خالل وجودها وتىمينها -لدليل المعلم من جميع الجوانب من حي

تحديد المهارة وآلية استخدامها وتطويرها.

التركيز على الطالب وجعله محور العملية التعليمية وذلك من خالل التركيز على استخداممهارات التفكير االبداعي.
ان ا  :مقكبحاا:
 إجراء دراسات اخر على مهارات جديدة في التفكير االبداعي في مادة التربية اإلسالمية. إجراء دراسات على مهارات التفكير االبداعي في مواد دراسية اخر وعلى مراحل دراسيةأخر
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قائمت فمبجع
أوًلا :فمبجع فعبة ت:
القرآن الكريم
البيهقي  ,أحمد بن الحسين (  . )5112فجامع فشعب ًليمان  .الرياض دار الرشد
ابن منظور ،محمد(.)5112فسان فعبب.القاهرة دار الحدي
أبوجاد نوفل ،وصالا محمد (.)5102ظعل م فكير ب( فنظبيت و فكطب ق) .ط 3عمان دار
المسيرة للنشر
البرقعاوي ،فرسان جالل ( .)5103فكير ب فناقد و عيد

 .عمان دار صفا للنشر والتوزيع.

البلوشي ،مريم بنت سلمان ( .)5101و قع ممارةت معلم
مهارا فكير ب عيد
ألةاة

ف

ةلطنت

ف

فكبة ت عة م ت أةاف ب ظنم ت

ظدريس طلبت فحلقت فثان ت م

مبحلت فكعل م
جامعة

مان( .رسالة ماجستير غير منشورة ) .عمان

مؤتة
جبر ،دعاء ( .)5113ظير ب مغايب ظنم ت مهارا فكير ب فناقد و عيد
فلسطين مركز القطان للبح

فد

ألطيال.

والتطوير التربوي

جروان ,فتحي عبد الرحمن ( .)5115عيد ع .مان دار الفكر
جروان ،فتحي عبد الرحمن( .)5101ظعل م مهارا فكير ب مياه م وظطب قاا.ط 2عمان

دار

الفكر

الحدابي داوود ،والفلفليي هناء ،والعليي تغريد( .)5100مستو مهارات التفكير اإلبداعي لد
الطلبة المعلمينفي األقسام العلمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية .فمجلت فعبة ت
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فكطييب فكييق فعدد  ،4م ( 5ص )23الى ( ص)22
حمادن  ،برهان محمود(.) 2112درجة ممارسة معلمي العلوم والرياضيات في المرحلة
األساسية العليا لمهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين التربويين في
محافظة اربد ،رسالة ماجستير (رسالة ماجستير غير منشورة ) .عمان  :جامع
البل اء التطبي ي .
الحويجي خليل  ،والخزاعلة محمد سلمان ( .)5105مهارا فكعلم و فكير ر .عمان دار
أسامة للنشر والتوزيع
الخليلي ،أمل( .)5112فطيل ومهارا فكير ب .عمان دار الصفاء للنشر والتوزيع.
رزوقي رعد  ،وعبد الكريم سهى ( .)5102فكير ب وأنماطه .عمان دار المسيرة
زيتون،عاي
زيتون ،عاي

(.)0550طب عت فعلم وة ئكه .عمان دار عمان للنشر والتوزيع
( .)5112ظعل م فكير ب رؤيت ظطب ق ت ف ظنم ت فعقيل فميربة .القاهرة عالم الكتب

السرور ،ناديا ( .)5111مدخل إفى ظبة ت فمكم زي و فميهية  .عمان دار الشروق
سعادة ،جودت ( .)5112ظدريس مهارا فكير ب مع مئاا م
الشروق

ألمثلت فكطب ق ت .عمان دار

سعادة ،جودت ( .)5115ظدريس مهارا فكير ب .عمان دار الشروق للنشر والتوزيع
سعادة ،جودت ( .)5102مهارا فكير ب و فكعل م .عمان دار المسيرة للنشر
سليمان ،سناء ( .)5100فكير ب أةاة اظه وأني ه ،وظعل مه وظنم ت مهارظه .ط00
القاهرة عالم الكتب
سمارة ،نواف أحمد ( .)5116مياه م ومصطلحاا ف
الطيطي ،محمد ( .)5110ظنم ت فكير ب عيد

فعليم فكبةييت .عمان دار المسيرة

 .ط 5عمان دار المسيرة.
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عبد الرحمن ،عبد السالم هاني ( .)5100مد

ممارةت معلم

فصييف فث ت ألوفى

أنيسهم ف

فمد رس فكابعت

فمهارا فكير ب عيد

م وجهت نظب فمعلم

فيكافت فغيث فدوف ت ف

ألردن( .رسالة ماجستير غير منشورة ) .عمان جامعة

البلقاء التطبيقية
عبيدعفانة ،وليمعزو ( .)5112فكير ب و فمنهاج فمدرة ( .ط ،)0الكويت مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع

العتوم عدنان  ،الجراح عبدالناصر ( .)5113ظنم ت مهارا فكير ب .ط 5عمان دار
الفكرللنشر والتوزيع
عطية ،محسن علي ( .)5115فجيدة فشاملت و فجديد ف

فكدريس .عمان دار صفاء للنشر

علي ،مصطفى عبد هللا ( .)5117مهارا فلغت فعبة ت .ط ،5عمان دار المسيرة للنشر
وعبدالهادي وليد ( .)5116ةكبظ ج اا ظعلم مهارا فكير ب ي

عياد نبيل،

و فكطب ق ت .عمان دار وائل للنشر والتوزيع

فنظبيت

العياصرة ،وليد رفيق ( .)5100ةكبظ ج اا ظعل م فكير ب ومهارظه .عمان دار أسامة للنشر
والتوزيع
العياصرة ،وليد رفيق ( .)5102مهارا فكير ب عيد

وحل فمشك ت .عمان دار أسامة

للنشر والتوزيع
قطامي ،نايفة ( .)5110ظعل م فكير ب فلمبحلت ألةاة ت .عمان دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع.
قطامي ،نايفة (.)5112ظعل م فكير ب فألطيال .عمان دار الفكر للطباعة والنشر
محسن,عبد العزيز محمود حسن ( .)2010أ ب فكدريس باةكخد م مهارظ
ف

ظحص ل طافباا فص

ألول فثانيي ف

فط قت و ألصافت

منطقت مان فببعت بمادة ليم
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ألرَ و فب ئت و ظجاهاظه نحيها (.رسالة ماجستير غير منشورة ) عمان جامعة
الشرق األوس
النفيعي ،ناصر بن قطيم (0321ه) .مد
فكير ب عيد

فد

ممارةت معلم

فعليم فبعض مهارا ظنم ت

ط ب فمبحلت فمكيةطت بمدينت فبياَ( .رسالة غير

منشورة ) .الرياض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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قائمت فملحقاا

ملحق رقم ()1

71

قائمة االستبانة
(استبانة المحكمين)
استبانة درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان
المجال األول  :الطالقة

الصياغة

انتماء للمجال

امكانية
المالحظة

مناسبة تعدل تنتمي ال تنتمي نعم
1
2
3
4

أتيا للطلبة المجال الستخالص المفاهيم الرئيسة للدرس لتذكر الخبرات

السابقة

أشجع الطلبة على طرح أفكارهم دون تردد.
أقوم بطرح أسئلة تنمي الطالقة مثل ماذا؟ كيف يمكن ؟ ما الذي أد إلى
؟

5
6

أصمم مواقف خبراتية تتطلب استدعاء عدد كبير من األفكار في زمن محدد.
أقوم بمساعدة الطلبة على استخالص أكبر عدد ممكن من الدروس والعبر

المتعلقة بمنهاج التربية ٍ
اإلسالمية

8

أوفر بيئة نفسية واجتماعية للطلبة لعرض ما لديهم من خبرات .

9

أعزز األفكار الصحية التي يطرحها الطلبة وأصوب األفكار الغير صحيحة

10

ال

أقوم بالتمهيد للدرس بمقدمة تثير تفكير الطلبة.

أشجع الطلبة على صياغة أفكارهم والتعبير عنها بكلماتهم الخاصة.

7

التعديل

أح

الطلبة على إعطاء أكبر عدد ممكن من العناوين المناسبة لألحداة

والمواقف المعروضة .

11

أقدم للطبة مشكالت شبه مفتوحة وتحتمل حلول عديدة

12

أقترح حلوال كثيرة للمشكالت التي تواجه الطلبة

13

أتقبل جميع أفكار الطلبة مهما كان عددها وال أكتفي بفكرة واحدة

14

أوظف االسئلة التباعدية ذات االجابات المفتوحة

15

أقدم أنشطة وتمارين وأسئلة توجه ميول الطلبة نحو انتاج األفكار
المجال الثاني  :المرونة

الصياغة
مناسبة

1

استردم طرائق تدريس متنوع  :الحوار والمناقش  ،واالستكشاف ،وتمري
األدوار ،والتعلم التعاوني والعصف الاهني .

2

ات ب آراء المرالف لرأيي وأشج الطلب على ت ب واحترام آراء زمةئهم.

3

أسعى لتعدي بعض األفكار الناتج من حواري م طلبتي.

4

اعد مسار الحص حسب متطلبات الموقف الجاري

5

اشج الطلب على نماج ح ائق ومفاهيم واستردامها في مواقف غير مألوف
لهم.

انتماء للمجال

امكانية
المالحظة

تعدل تنتمي ال تنتمي نعم

ال

التعديل
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6

اقترح مشكةت تستدعي استجابات تتسم بالتنوع والتعدي

7

أوجه الطلب الى التوص لبدائ منط ي لمواقف يتم عرضها على الطلب

8

أساعد الطلب للتعبير عن اواتهم من رة اعطائهم الفرص لطرح أفكارهم
وحري التعبير عنها

9

أقدم أنشط تعليمي تعلُّمي ترقى بمهارات التفكير االبداعي

10

أعطي الطلب فرص للتعبير عن اواتهم من رة تناو أفكار وحلو
للمشكةت التي يتم طرحها .
فص اغت
فمجال فثافث  :ألصافت
أبح

1

نكماء فلمجال

مناةبت ظعدل ظنكم

ًل

ظنكم

مكان ت

فم حظت

نعم

ًل

فكعديل
فمقكبح

مع الطلبة على إيجاد بدائل وحلول جديدة ونادرة لمشكلة أو موقف ما

.
أشجع الطلبة على ممارسة مهارات التفكير اإلبداعي الكتشاف حقائق

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ومفاهيم متعلقة بذات الدرس .
أبح

مع الطلبة تطبيقات لفكرة أصيلة غير مألوفة .

أدعوا الطلبة إلى عدم تكرار أفكار زمالئهم .
أحفز الطلبة على إعطاء تفسيرات غير مألوفة للمواقف المختلفة.
أجيب عن أسئلة الطلبة ومساعدتهم في صياغة االجابات
أشجع الطلبة على تطبيق أفكارهم ومقترحاتهم المبتكرة بطرق غير مألوفة .
أعزز آراء الطلبة التي تعبر عن أفكار تخالف المألوف.
أدرب الطلبة على اختيار عناوين جديدة للدرس الواحد .
أهتم بابداعات الطلبة وأفكارهم الجديدة .

فمجال فببع :فكيةع

فص اغت
مناةبت

ظعدل

نكماء فلمجال
ظنكم

ًل

ظنكم

مكان ت فم حظت
نعم

ًل

فكعديل

فمقكبح
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1

أكلف الطلبة باإلفاضة واعطاء التفاصيل للفكرة الواحدة والزيادة عليها.

2

أوفر للطلبة المصادر والمواد التعليمية التي تسهل استخراج األفكار .
عن اإلمكانات البنائية التطويرية في أفكار وأعمال الطلبة.

3

أبح

4

أشجع الطلبة على البح

عن المعرفة والتجريب .

5

اح

6

أشجع الطلبة على شرح األفكار المعروضة وتفسيرها والتوسع فيها.

7

الطلبة على اإلفادة من إبداعات وابتكارات اآلخرين .

يقدم المعرفة بصورتها النهائية للطلبة .

8

أساعد الطلبة على الرب بين مايتعلمونه في مختلف المواد.

9

أساعد الطلبة على الرب بين ما يتعلمونه في المواد وخبراتهم الحياتية.

10

أح

الطلبة على رب األفكار المتىمنة في الدرس بقيم المجتمع واتجاهاته.
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ملحق رقم ()2
قائمة بأسماء المحكمين
االسم

التخصص

مكان العمل

أ.د ابتسام جواد مهدي

مناهج وطرق التدريس

جامعة الشرق األوس

أ .د عباس الشريف

إدارة تربوية التربوية

جامعة الشرق األوس

ا.د أحمد فتحي

إدارة تربوية التربوية

جامعة الشرق األوس

د خالد كايد الرفوع

مناهج وطرق تدريس

و ازرة التربية والتعليم

د أيمن خاطر

مناهج وطرق تدريس

و ازرة التربية والتعليم

د أمجد محمود درادكة

إدارة تربوية التربوية

جامعة الشرق األوس

د تغريد موسى المومني

مناهج وطرق التدريس

جامعة الشرق األوس

د أحمد عبد العزيز السالمات

اللغة العربية  /الدراسات اللغوية

و ازرة التربية والتعليم

د.فواز حسن شحادة

مناهج وطرق التدريس

جامعة الشرق األوس
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ملحق رقم ( )4

ككاب ظسه ل فمهمت
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ملحق رقم ( )3
فببءة فبحث ت
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ملحق رقم ( )5

كلية العلوم التربويةالتخصص المناهج وطرق التدريس
قسم اإلدارة والمناهجالعام الجامعي  /الفصل الدراسي الثاني 5106/5107
استبانة بصورتها النهائية
الدكتور الفاضل  /الدكتورة الفاضلة

...............................................................

تحية طيبة وبعد
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يقوم الباح
عة م ت ف

باجراء دراسة بعنوان"درجت ظيف

مهارا فكير ب عيد

فمبحلت ألةاة ت ف في ء ماركا ف

فد معلم

فكبة ت

فعاصمت مان"وذلك استكماال لمتطلبات

الحصول على درجة الماجستير في التربية /تخصص المناهج وطرق التدريس من جامعة الشرق
األوس .
ولتحقيقأهداف الدراسة قام الباح

بتطوير أداة الدراسة (اإلستبانة )لقياس درجة توظيف المعلمين

والمعلمات لهذه المهارات وهي الطالقة والمرونة واألصالة والتوسع.
ونظ ار لما تملكون من خبرة واسعة وطويلة في مجال البح

العلمي،ولما عهدناه عنكم من سمعة

علمية طيبة ومرموقة،نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبانة و بداء رأيكم حول فقراتها من حي

للمجال ،ومد مناسبتها للصياغة اللغوية ,وأية اقتراحات ترونها مناسبة ).
اسم المشرف االستاذ الدكتور محمود الحديدي
القرنة
بيانات المحكم
:

(انتمائها

اسم الطالب علي عيسى
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االسم
الرتب األكاديمي
الترصص
جه العم (الجامع \ الكلي )
استبانة درجة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في لواء ماركا في العاصمة عمان

بالمجال األول  :مهارة الطالقة

الصياغة
مناسبة

تعدل

انتماء للمجال
تنتمي

ال تنتمي

امكانية
المالحظة
ال
نعم

التعديل

أمهد للدرس بم دم ترير تفكير الطلب .
1
أتيح المجا للطلب السترةص المفاهيم الرئيس للدرس لتاكر الربرات
2
الساب .
أشج الطلب على طرح أفكارهمlمن دونتردد.
3
4

أطرح أسئل تنمي الطةق مر  :مااا؟ كيف يمكن؟ ما الاي أدى إلى؟

5

أشج الطلب على صياغ أفكارهم بحري .

6
7
8
9
10

أشج الطلب على التعبير عن أفكارهم بكلماتهم الراص .
أصمم مواقف تعليمي تتطلب استدعاء عدد كبير من األفكار في زمن محدد.
أساعد الطلب على استرةص أكبر عدد ممكن من الدروس والعبر المتعل
اإلسةمي .
بمنهاج التربي ٍ
أوفر بيئ مناسب للطلب لعرض ما لديهم من ربرات.
أعزز األفكار الصحيح التي يطرحها الطلب .

أصوب األفكار غير الصحيح للطلب .
11
أشج الطلب على إعطاء أكبر عدد ممكن من العناوين المناسب لألحداث
12
المعروض .
أقدم للطلب مشكةت شبه مفتوح تحتم حلوالً عديد .
13
14

أقترح حلوالًللمشكةت التي تواجه الطلب .

15

أت ب أفكار الطلب مهما كان عددها.

16

أوهف االسئل التباعدي اات اإلجابات المفتوح .

17

أقدم أنشط توجه ميو الطلب نحو إنتاج األفكار.
المجال الثاني  :مهارة المرونة

18
19
20
21
22
23
24

(الحوار
مر :
متنوع
تدريس
طرائق
استردم
والمناقش ،واالستكشاف،وتمري األدوار،والتعلم التعاوني والعصف الاهني).
أت ب اآلراء المرالف لرأيي.
أشج الطلب على ت ب واحترام آراء زمةئهم.
أعد بعض األفكار الناتج عن حواري م طلبتي.
أعد مسار الحص حسب متطلبات الموقف الصفي.
أشج الطلب على نماج ح ائق ومفاهيم إلستردامها في مواقف غير
مألوف لديهم.
اقترح مشكةت تستدعي استجابات تتسم بالتنوع.

الصياغة
مناسبة

تعدل

انتماء للمجال
تنتمي

ال تنتمي

امكانية
المالحظة
ال
نعم

التعديل
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أوجه الطلب إلى التوص إلى بدائ منط ي لمواقف يتم عرضها على
25
الطلب .
أساعد الطلب للتعبير عن اواتهم من رة إعطائهم الفرص لطرح
26
أفكارهم بحري .
أقدم أنشط تعليمي تعلُّمي ترقى بمهارات التفكير اإلبداعي.
27

المجال الثالث  :مهارة األصالة

الصياغة
مناسبة

تعدل

انتماء للمجال
تنتمي

ال
تنتمي

امكانية
المالحظة
نعم

ال

التعديل

أبحث م الطلب إيجاد بدائ جديد .
28
أشج الطلب على ممارس مهارات التفكير اإلبداعي الكتشاف ح ائق
29
متعل بالدرس ااته.
أبحث م الطلب تطبي ات لفكر غير مألوف لموضوع الدرس.
30
31
32
33
34
35
36
37

أدعو الطلب إلى عدم تكرار أفكار زمةئهم.
أحفز الطلب على إعطاء تفسيرات غير مألوف للمواقف المرتلف .
أساعد الطلب في صياغ األسئل واجاباتها.
أشج الطلب على تطبيق أفكارهم وم ترحاتهم المبتكر بطرق غير
مألوف .
أعزز آراء الطلب التي تعبر عن أفكار ترالف المألوف.
أدرب الطلب على ارتيار عناوين جديد للدرس الواحد.
أهتم بإبداعات الطلب وأفكارهم الجديد .
المجال الرابع  :مهارة التوسع

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

أكلف الطلب بإعطاء التفاصي للفكر الواحد .
أوفر للطلب المصادر التعليمي التي تسه توليد األفكار لديهم.
أبحث عن اإلمكانات البنائي التطويري في أفكار الطلب .
أشج الطلب على البحث عن المعرف .
أشج الطلب على شرح األفكار المعروض وتفسيرها والتوس فيها.
أساعد الطلب على الربط بين ما يتعلمونه في مرتلف المواد.
أساعد الطلب على الربط بين ما يتعلمونه في المواد وربراتهم الحياتي .
أحث الطلب على ربط األفكار المتضمن في الدرس ب يم المجتم .
أحث الطلب على اإلفاد من إبداعات اآلررين.
أقدم المعرف بصورتها النهائي للطلب .

الصياغة
مناسبة

تعدل

انتماء للمجال
تنتمي

ال
تنتمي

امكانية
المالحظة
نعم

ال

التعديل

