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   *إياد عبد احلليم حممد النجار. د

  
 א

  
  : هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيةحتاول

 املعلمني ختصص علوم؟/ يس اإلبداعي الالزم توافرها لدى الطالبما مهارات التدر
  املعلمني ختصص علوم ملهارات التدريس اإلبداعي؟/ ما مدى امتالك الطالب
املعلمني ختصص علوم ملهـارات التـدريس اإلبـداعي بتحـصيلهم           / ما عالقة امتالك الطالب   

 األكادميي يف الكلية؟
لقنفـذة،  املعلمني ختصص علوم يف كلية املعلمني با      / الطالبمجيع  وقد تكونت عينة الدراسة من      

معلماً، وبعد اطالع الباحث على األدبيـات املتعلقـة         / ني وعشرين طالباً  اثن ) ٢٢(والبالغ عددهم   
عشرين مهارة، مث وضعت هذه     ) ٢٠(بالدراسة قام بإعداد قائمة مبهارات التدريس اإلبداعي وتضم         

معلمي العلوم ملهـارات التـدريس      / ظة لقياس مدى امتالك طالب    املهارات على شكل بطاقة مالح    
اإلبداعي، وقد حصل الباحث على معدالت الطالب التراكمية من قسم القبـول والتـسجيل يف               

  . الكلية والذي يشري إىل حتصيلهم األكادميي
 لتدريس معلمي العلوم تقريباً ال ميتلكون مهارات     / وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن مجيع طالب       

ومل تبني عالقة بني التحصيل األكـادميي       . اإلبداعي، وأم ميارسون تدريسهم ممارسة تقليدية تلقينية      
  .املعلمني وامتالكهم ملهارات التدريس اإلبداعي/ للطالب

وقد اقترحت الدراسة ضرورة تطوير مقررات كليات التربية واملعلمني وبراجمها، وتطوير أساليب            
بح مبنية على أساس تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي، وإعداد بـرامج تدريبيـة             تقومي الطالب لتص  

ملعلمني يف امليدان إلكـسام مهـارات التـدريس         ة التدريس يف الكليات التربوية وا     ألعضاء هيئ 
  .اإلبداعي

  
  
  . جامعة أم القرى-كلية املعلمني بالقنفذة * 
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 ١٤٩

١−:
ية وتدريس العلوم، وهلـذا     لأهم األهداف التربوية يف التربية العم     إن اإلبداع والتفكري اإلبداعي من      

ية أن تدريب الطلبة على اختالف مستويام التعليمية وتعلـيمهم          العلماء واملختصون بالتربية العمل   يعترب  
  .مهارات التفكري اإلبداعي وتنمية اجتاهام اإلبداعية من األغراض األساسية يف تدريس العلوم

 بالطرائق التقليدية التلقينية كفيالً بتنمية مهارات       - ومنها العلوم  -ليم حمتوى املواد الدراسية     مل يعد تع  
التفكري اإلبداعي لدى الطلبة على اختالف مستويام، لذلك بدأت الدول املتقدمة صناعياً بإصالحات             

لميـة والتقـدم العلمـي      جذرية شعارها تنمية التفكري واإلبداع، األمر الذي أدى إىل تفجر املعرفة الع           
والتكنولوجي يف العصر احلديث، ويرى الكثري من املهتمني باإلبداع والتفكري أن مدارس املستقبل جيب              

إذا كان اإلبداع والـتفكري اإلبـداعي واالهتمـام         ، وعليه. أن التصمم للتعلم فقط بل للتفكري أيضاً      
، فيجب أن تتزايد أمهيته يف بلداننا العربية، بل         بالتدريس اإلبداعي مهماً لدى اتمعات املتقدمة صناعياً      

  .أن تفوق أمهيته يف الدول الصناعية
بني علماء التربية وعلماء النفس علـى أن        أن هناك اتفاقاً    كثرية إىل   أشارت دراسات وحبوث تربوية     

 الـتفكري   ، هي سنوات حرجة يف تنمية       )االبتدائية  ( مرحلة الطفولة املبكرة، وسنوات املدرسة األوىل       
؛ حيث يقوم بتدريس هذه املرحلة املعلمون املتخرجون يف كليات التربية واملعلمني،            )تهأو إعاق (اإلبداعي  

األمر الذي يتطلب من هؤالء املعلمني امتالكاً لقسٍط وافر من مهارات التـدريس اإلبـداعي لتطـوير                 
املعلمني وتدريبهم تدريباً خاصاً يف     ولتحقيق ذلك، البد من إعداد      . قدرات طالم يف التفكري اإلبداعي    

هذا اال، لكي يستطيعوا صوغ النشاطات العلمية والربامج الدراسية املناسـبة السـتثارة الطاقـات               
اإلبداعية وتنميتها لدى طلبتهم، حيث أشارت الدراسات التربوية أن املعلم وأساليبه التدريسية من أهم              

  ).٢٠٠٣ ، السرور ٢٠٠٤جروان ، (تعلقة بالتفكري اإلبداعي العوامل يف جناح الربامج التربوية امل
لذلك فإن اإلعداد اجليد للمعلم الداعم لإلبداع هو بداية حركة التغيري والتطوير الفعلي يف العمليـة                

فاملعلم الذي ليس لديه الكفايات الالزمة لتنمية اإلبداع لن يـسهم يف            . التعليمية ومنظومة التعليم كلياً   
كري اإلبداعي، وستقتصر املواقف التعليمية اليت خيططها وينفذها على مواقف تقليدية تستهدف            تنمية التف 

فطرائق التدريس التقليدية التلقينية الـشائعة تعكـس ضـعف          . نقل ما يف الكتاب إىل عقول الطالب      
إلبداعيـة  خلفيات اإلعداد املهين للمعلمني، وتشري إىل خلو هذه اخللفيات من التدريب على األساليب ا             

  .املتميزة
كيف ميكن أن يكون املعلم مشجعاً على اإلبداع وداعمـاً للـتفكري            : والسؤال الذي يطرح نفسه   

ناقشت الكثري من األدبيات التربوية هذا السؤال وحاولت الوصول إىل إجابة، فمـن هـذه                اإلبداعي؟
  كانـت األسـئلة،    سئلتهم أياً احترام استجابات املتعلمني وأ   : املمارسات اليت تشجع التفكري اإلبداعي    

 اخليالية والعادية، وإشعار التالميذ أن ألفكارهم قيمة مهما كانت بسيطة، وإعطاء            طلبةواحترام أفكار ال  
 دون خوف من التقومي، وتشجيع التالميذ علـى إدراك األسـباب             املتعلمني فرص املمارسة والتجريب   



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر …… .  .......................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١٥٠

استخدام عدة استراتيجيات تساعد على إعمال العقل       كما أن تعليم التفكري اإلبداعي يتطلب       . والنتائج
العصف الذهين، واالستقصاء، واالكتشاف، والتعلم التعاوين، واملناقـشة املـثرية          : والعمل املشترك مثل  

وميكن أن يضاف إىل ما سبق توفري جو عملي واجتماعي متفاعل           . للتفكري، واأللعاب التعليمية وغريها   
املركز (رواألفكا  والتجريب وتبادل اآلراء     ومرنة تتميز باالستقصاء والبحث    مفتوح، وبيئة تربوية واقعية   

  ).NCTT ،2003Slabbert,1994(الوطين لتعليم التفكري يف أمريكا 
 بناًء على ذلك البد من تبين استراتيجيات تعليم وتعلّم متقدمة تساعد الطالب على تنمية مهـارات             

اإلبداع وإنتاج اجلديد واملختلف، وهذا ال يتـأتى إال بـاملعلم           التفكري اإلبداعي لديهم، وتدرم على      
املبدع الذي يعطي طالبه فرصة لإلسهام يف االستقصاء والبحـث والتجريـب واالكتـشاف وحـل                

فاملعلم هو املسؤول عن إعداد جو تعليمي جيـد مـن           . املشكالت، على أن  يصبحوا مفكرين مرنني      
ذا الدور املهم للمعلم فعليه إحداث تغيريات جذرية على املستوى          وانعكاساً هل . خالل األنشطة التعليمية  

  .الرأسي واألفقي يف برامج إعداد معلمي العلوم وتدريبهم يف ضوء مدخل مهارات التدريس اإلبداعي
ويف بلد ناٍم متطور كاململكة العربية السعودية والذي يشهد باستمرار حركة قوية لتطوير العمليـة               

 نوعية التعليم يف مجيع مستويات التعليم، يكون االهتمام باإلبداع العلمي  والـتفكري              التعليمية وحتسني 
وكـذلك  . اإلبداعي ذا أمهية كربى يف ضة هذا البلد يف اجلوانب العلمية واالجتماعية واالقتـصادية             
ملتعلم واملبدع  سيعود هذا االهتمام بفائدة كربى يف رفد اململكة العربية السعودية والوطن العريب بالفرد ا             

  .املعطاء اخلير ألبنائه وأبناء وطنه الكبري
هذا وعلى الرغم من إعداد الكثري من الدراسات عن اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف الدول املتقدمة،               

إن التركيز على اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف العلوم وخاصة يف املنطقة العربية كـان قلـيالً نـسبياً،                  ف
هذا فضالً عن أن حاجة الـدول       . ن الباب ال يزال مفتوحاً يف هذا املوضوع لبحثه ودراسته         وبالتايل فإ 

النامية ومنها السعودية إىل االهتمام مبوضوع اإلبداع العلمي واملبدعني أكثر إحلاحاً من حاجة الـدول               
اليت تواجهها هـذه  املتقدمة، وذلك إلجياد احللول املناسبة للمشكالت التربوية واالقتصادية واالجتماعية        

  .الدول
ومن هنا جاء هذا البحث ليسد ثغرة يف جمال البحوث التربوية العلمية يف موضوع التدريس اإلبداعي                

  .يف العلوم ومدى امتالك معلمي العلوم ملهارات التدريس اإلبداعي وقدرم على إنتاج الطلبة املبدعني
א−٢ :א
א−١−٢ :א
املعلمني يف  / حتديد مهارات التدريس اإلبداعي الالزم توافرها لدى الطالب         الدراسة إىل   هذه دف

  .كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية ختصص علوم، والتعرف إىل مدى امتالكهم هلا
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א−٢−٢ :א
  :اآلتية عن األسئلة اإلجابة هذه الدراسة حاولت

 املعلمني ختصص علوم؟/ لتدريس اإلبداعي الالزم توافرها لدى الطالبما مهارات ا -١-٢-٢
  املعلمني ختصص علوم ملهارات التدريس اإلبداعي؟/ ما مدى امتالك الطالب -٢-٢-٢
املعلمني ختصص علوم ملهارات التدريس اإلبداعي بتحصيلهم       / ما عالقة امتالك الطالب    -٣-٢-٢

  األكادميي يف الكلية؟
:א−٣−٢
 هو الطالب الذي يدرس يف كلية املعلمني ختصص علوم يف املـستوى         :א/א−١−٣−٢

 . يف مدارس البنني التابعة لوزارة التربية والتعليم- متدرباً -الثامن، والذي يدرس مادة العلوم 
א−٢−٣−٢ א א  اللفظية  جمموعة من األساليب واإلجراءات والسلوكات    :א

املعلم يف أثناء تفاعله مع الطالب يف املوقف الصفي، واليت تعمـل            / الطالب  وغري اللفظية، اليت يقوم ا      
على استثارة قدرات التفكري اإلبداعي لدى الطالب، وتشتمل على األسئلة الـصفية املـثرية للـتفكري                

       يئة اجلو والبيئة الصفية الداعمة للـتفكري       اإلبداعي، واستجابة املعلم وسلوكه احملفز للتفكري اإلبداعي، و
 .اإلبداعي، وتقاس ببطاقة املالحظة املعدة من قبل الباحث

א−٣−٣−٢ א א نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية يف البحث         : א
 بالطالقة اللفظية   عن حلول أو التوصل إىل نواتج أصيلة مل تكن معروفة سابقاً، ويتميز التفكري اإلبداعي             

 :والفكرية واملرونة واألصالة والتفاصيل، واليت تعرف كما يأيت
قدرة الطالب على ذكر أكرب عدد ممكن من املفهومات واملصطلحات          :אא−١−٣−٣−٢

 .العلمية يف زمن حمدد
علمية يف زمن  قدرة الطالب على ذكر أكرب عدد ممكن من األفكار ال   :אא−٢−٣−٣−٢

 .معني، مثل حل مشكلة معينة
 قدرة الطالب على تنويع اإلجابات العلمية غري املألوفة لدى باقي الطـالب،             :א−٣−٣−٣−٢

 .حبيث تزداد درجة املرونة كلما زادت اإلجابات املتنوعة
 .هقدرة الطالب على سرعة إنتاجه أفكاراً علمية جديدة غري مألوفة لدى زمالئ: ألصالةا
 قدرة الطالب على تقدمي إضافات جديدة لفكرة معينة، أو البناء على أساس             :א−٤−٣−٣−٢

 .من األفكار واملعلومات املعطاة وإعطاء تفصيالت أكثر واقتراح توسيع زيادات يف جماالت خمتلفة
א−٤−٣−٢ راسية هو مدى حتقيق الطالب لألهداف املطلوبة يف املقررات الد        : א

  مبا تتضمنه من معرفة ومهارات علمية، ويقاس التحصيل األكادميي بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف 
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 . اإلختبارات التحصيلية والوسائل التقوميية املعدة هلذا الغرض
/ املعدل التراكمي يف مجيع املقررات اليت درسـها الطالـب         : ويقصد بالتحصيل يف البحث احلايل     -

 ختصص العلوم خالل دراسته يف سبعة فصول يف الكلية، ويتم احلصول عليه من قسم القبـول                 املعلم يف 
 . والتسجيل يف الكلية

:אא−٣
  :النقاط اآلتيةهذه الدراسة بتعميم نتائج تحدد ي
مهارات التدريس اإلبداعي اليت تضمنتها بطاقة املالحظة الـيت أعـدها            هذه الدراسة على     تقتصرا

 جامعـة أم    -املعلمني  ختصص علوم يف كلية املعلمني بالقنفذة         / ، كما اقتصرت على الطالب    الباحث
وعند تعمـيم نتـائج هـذه       .  هـ يف اململكة العربية السعودية     ١٤٢٨/١٤٢٩ للعام الدراسي    -القرى

 الًمتثـي الدراسة جيب األخذ بعني االعتبار ما إذا كانت العينة املشمولة يف الدراسة متثل جمتمع الدراسـة               
أدوات الدراسة املستخدمة، وآلية مجع البيانـات، واملـدة         : ، كما حيدد تعميم نتائج هذه الدراسة      اًجيد

الزمنية املستغرقة يف مجع البيانات، وعليه فإن تعميم النتائج على جمتمعات أخرى جيب أن تتشابه هـذه                 
   . اتمعات مبجتمع الدراسة احلالية

א−٤ :א
راسات كثرية عاملية وعربية أمهية دور املعلم ومهاراته التدريسية يف تنمية التفكري اإلبداعي             أظهرت د 
، إال أن الدراسات العربية  ) Seeley , 1997 ؛ ٢٠٠٤ ؛  جروان ، ٢٠٠٣السرور ، (لدى الطالب 

هذه املهـارات  عامة والسعودية خاصة واملتعلقة بامتالك معلم العلوم ملهارات التدريس اإلبداعي وعالقة    
 ) ١٩٩٨ ؛ الغنام وعلي،     ٢٠٠١اخلوجلي ،   (بتحصيلهم األكادميي مل تنل االهتمام الكبري من الباحثني،         
املعلمني ختصص علوم ملهـارات التـدريس       / وبذلك جاءت هذه الدراسة لتبني مدى امتالك الطالب       

ئق التدريس، وتكمن أمهية    اإلبداعي، وتوضح عالقة هذه املهارات بتحصيلهم األكادميي يف مقررات طرا         
  : هذه الدراسة يف االعتبارات اآلتية

تأيت هذه الدراسة استجابة لتوصيات بعض الندوات واملؤمترات والدراسـات، املتـضمنة             -١-٤
جامعة عني مشس ،    ( ضرورة االهتمام بربامج إعداد املعلم مبا يضمن تطوير مهارات التدريس اإلبداعي            

جامعة اإلمـارات    ؛   ١٩٩٦ ؛ جامعة قطر ،      ٢٠٠٠تعليم يف سلطنة عمان ،       ؛ وزارة التربية وال    ٢٠٠٠
، كما أن الدراسات السعودية حول معلـم        )١٩٩٤؛ جامعة العلوم التطبيقية ،       ٢٠٠٠ العربية املتحدة، 

العلوم ومهارات تدريسه اإلبداعية قليلة، وهنا تأيت هذه الدراسة بوصفها خطوة على طريـق التطـوير                
 .التربوي
معلمي العلوم ملهارات التدريس اإلبـداعي،      / توفر هذه الدراسة معرفة ملدى امتالك طالب       -٢-٤

 دراستهم العملية والنظرية يف كليام، ألم مل حيصلوا على خـربة تدريـسية         يفاليت اكتسبوها مباشرة    
يف كليات التربية   ها تدريسهم اإلبداعي، وبالتايل قد تفيد املدرسني واملسؤولني         يلإأخرى ميكن أن يعزى     
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لتطوير املقررات الدراسية تطويراً يشمل األهداف واحملتوى ووسائل التقومي، كما أا قد تفيد يف تصميم               
الربامج التدريبية اليت تعدها وزارة التربية و التعليم بغية تدريب هؤالء املعلمني اجلدد، ومـن مث تطـوير                  

لى التدريب يف الوزارة مراجعة براجمهم التدريبية، وتطـوير         ممارسام التدريسية، حيث تتيح للقائمني ع     
 .برامج تدريبية متخصصة يف التدريس اإلبداعي

تشري الدراسات والبحوث التربوية إىل اتفاق عام بني علماء التربية وعلماء النفس مـن أن                -٣-٤
اعي أو إعاقتـه، حيـث      هي سنوات حرجة يف تنمية التفكري اإلبد      ) االبتدائية  ( سنوات املدرسة األوىل    

 كليات التربية واملعلمني، األمر الذي يتطلـب مـن          يفيقوم بتدريس هذه املرحلة املعلمون املتخرجون       
هؤالء املعلمني امتالكاً لقسٍط وافر من مهارات التدريس اإلبداعي لتطوير قدرات طالم يف الـتفكري               

بداعي الالزم توافرها لدى معلمـي العلـوم   اإلبداعي، وتأيت هذه الدراسة لتحديد مهارات التدريس اإل     
  .ومدى امتالكهم هلا، األمر الذي يساعد على إعداد برامج تدريبية قبل اخلدمة وأثناءها

א−٥ א :א
وقد أشارت هـذه  . لتفكري اإلبداعي وكيفية تدريسه بالعديد من الدراسات العربية واألجنبية        حظي ا 

امة ومعلمي العلوم خاصة على أداء دور رئيس يف احلث علـى تنميـة              الدراسات إىل قدرة املعلمني ع    
وقد اطّلع الباحث على العديد من الدراسات واألدبيات العربية واألجنبية اليت           . اإلبداع والتفكري العلمي  

تناولت موضوع اإلبداع والتفكري اإلبداعي، والحظ أن هذه الدراسات قد تناولت هذه املوضـوعات              
عالقة اإلبداع بالتحصيل والذكاء، وخصائص املبدعني وكيفيـة الكـشف          : دة، مثل من جوانب متعد  

. عنهم، وبرامج تطويرهم وتدريبهم على اإلبداع، وبرامج تطوير مهارات التدريس اإلبداعي، وغريهـا            
 مستوى أداء املعلمني يف ختصصات خمتلفة ملهـارات التـدريس           اً يف وقد أظهرت هذه الدراسات ضعف    

إال أن الدراسـات    .  مكانية حتسني أدائهم هلذه املهارات من خالل برامج تدريبية مقترحة         اإلبداعي، وإ 
السعودية اليت تناولت مهارات التدريس اإلبداعي وبالتحديد يف جمال العلوم كانت قليلة مما يكسب هذه               

  .الدراسة أمهيتها
  :ومن الدراسات اليت تناولت موضوع مهارات التدريس اإلبداعي

 و دف إىل حتديد املعارف و املهارات املطلـوب إىل       :)Seeley,1997(א−١−٥
، حاجـام معرفة خصائص منو املبدعني و    : ارفو من بني املع   ، املعلم الداعم لإلبداع امتالكها   / الطالب

تخصصية املعرفة ال ، معرفة الدراسات و األحباث احلديثة    ، معرفة التطورات اجلديدة يف جمال تعليم املبدعني      
مهارة التوجيه و   ، مهارة التشخيص : أما املهارات فهي  . معرفة أساليب تصميم الدرس اإلبداعي    ، العميقة
مهارة تكوين املناخ الصفي الـداعم لظهـور        ، مهارة إجراء التجارب الداعمة لبزوغ اإلبداع     ، اإلرشاد
 .اإلبداع
  ) عينة الدراسة(ة املعلمات  مدى ممارسةعرفمدف إىل ـ و :)١٩٩٨(אא−٢−٥
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حيث طبقت الدراسة   ، ألساليب التفكري اإلبداعي مع تلميذات املرحلة االبتدائية يف إثناء تنفيذ الدروس          
مت اختيـارهن   ،  سبعمئة ومخسون معلمة   ٧٥٠عددهن  ، على عينة من معلمات منطقة الرياض التعليمية      

و كان مـن نتـائج   ). من إعداد الباحثة( استبانة  بطريقة عشوائية و مت استجواب أفراد العينة عن طريق        
، أن ممارسة معلمات املرحلة االبتدائية ألساليب التفكري اإلبداعي يف تدريسهن ظهوراً قلـيالً            : الدراسة

 ).٥ من ٣،٢٧(حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب ملمارسة املعلمات 
א−٣−٥ ات التـدريس اإلبـداعي    و دف إىل حتديد أهم مهار :)١٩٩٨(א

ومن مث التعرف إىل فاعلية الربنـامج التعليمـي املقتـرح يف            ، املعلمني/ الالزمة يف جمال العلوم للطالب    
و قد تكونت عينة الدراسة مـن       . املعلمني مهارات التدريس اإلبداعي يف جمال العلوم      / إكساب الطالب 

م و  ١٩٩٨علوم بكلية التربية باملنـصورة لعـام        طالب الفرقة الثالثة يف شعبة التعليم االبتدائي ختصص         
ولتطبيق الدراسة استخدم الباحثـان مقيـاس مهـارات         . مخسة وأربعون طالباً و طالبة    ) ٤٥(عددهم  

 أربعني مهارة من مهارات     ٤٠حتتوي على   ) من إعداد الباحثني  (وهو بطاقة مالحظة    ، التدريس اإلبداعي 
 املطلوبة قبل تطبيـق     تللمهارا) عينة الدراسة (املعلم  / طالبالتدريس اإلبداعي و ذلك ملالحظة أداء ال      

املعلمـني ملهـارات    / ضعف أداء الطـالب   : ا الدراسة و من النتائج اليت توصلت إليه     . عدهالربنامج و ب  
كما كان للربنامج املقترح فعالية يف      ،  املقبول تربوياً قبل تطبيق الربنامج     ى اإلبداعي عن املستو   سالتدري

  .مهارات التدريس اإلبداعي بعد تنفيذ الربنامج) عينة الدراسة(املعلمني / بإكساب الطال
א−٤−٥  و دف إىل إعداد برنامج لتنمية مهـارات التـدريس   :)Raths ,1999(א

و توصلت الدراسة إىل عـدد      . اإلبداعي لدى املعلمني الذين يدرسون طالب الصف اخلامس االبتدائي        
علمني الذين تدربوا على أساليب تنمية اإلبداع حتسن مستوى التفكري اإلبـداعي            من النتائج منها أن امل    

كما أوضحت  . لدى طالم بصورة أفضل من املعلمني الذين مل يتلقوا تدريبات يف جمال تنمية اإلبداع             
ـ                 ة و  نتائج الدراسة أن املعلمني الذين تدربوا على أساليب تنمية اإلبداع أظهروا مزيداً  مـن الدميقراطي

 .طرائق التدريس األصيلة يف احلجرة الدراسية
تأثري بـرامج تدريبيـة   ة مدى عرفمو دف إىل :)Patrick , 2000(א−٥−٥

تكونت عينـة   . للمعلمني يف جمال التدريس اإلبداعي على قدرات التفكري اإلبداعي للطالب و اجتاهام           
و ، سم املعلمون إىل معلمني لديهم مهارات إبداعيـة        عشرين معلماً و معلمة، حيث قُ      ٢٠الدراسة من   

أظهرت نتائج الدراسة أن املهارات اإلبداعية اليت أظهرها املعلمون         . معلمني ليس لديهم مهارات إبداعية    
و اليت أدت إىل حتسن قدرات التفكري اإلبداعي لدى الطالب ذات ارتباط بتـأثري الـربامج التدريبيـة                  

 .للمعلمني
א−٦−٥ حيث ) ٢٠٠٢(والتودري  ) ٢٠٠٤( وهي تشبه دراسيت فلمبان    :)٢٠٠٢(א

 امتالك معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية مبدينة الطائف لبعض مهارات تنمية            ىدف إىل حتديد مد   
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مهارة من مهارات تنمية التفكري     ) ٢٥(و طبق الباحث بطاقة مالحظة تشتمل على        ، التفكري االبتكاري 
أظهرت نتائج تطبيق بطاقـة     . معلماً) ٢٠(ري على عينة قصدية من معلمي الرياضيات عددهم         االبتكا

ضعف امتالكهم ملهارات تنمية التفكري االبتكاري يف       ) عينة الدراسة (املالحظة على معلمي الرياضيات     
مهـارات  يف مجيـع    ) عينة الدراسة (كما بلغ متوسط األداء الكلي ملعلمي الرياضيات        ، احملاور األربعة 

 ).٣ من ١،٥٦(التدريس االبتكاري املتضمنة يف بطاقة املالحظة 
 و دف إىل حتديد أهم مهارات التدريس اإلبـداعي الـالزم            :)٢٠٠٤(א−٧−٥

ومن مث التعرف إىل فاعلية الربنامج التعليمي املقترح        ، املعلمني يف جمال الرياضيات   / توافرها لدى الطالب  
و قـد تكونـت عينـة    . املعلمني مهارات التدريس اإلبداعي يف جمال الرياضيات/ بيف إكساب الطال  

. واحد وعشرون طالبـاً   ) ٢١(الدراسة من طالب املستوى الثامن يف كلية املعلمني بالطائف، وعددهم           
 مخـس ) ٢٥(وحتتوي علـى    ، س اإلبداعي وقد استخدم الباحث بطاقة مالحظة لقياس مهارات التدري       

) عينة الدراسـة  (املعلم  / ن مهارات التدريس اإلبداعي، و ذلك ملالحظة أداء الطالب        وعشرين مهارة م  
عدم الكفايـة   : ها الدراسة يو من النتائج اليت توصلت إل     .  املطلوبة قبل تطبيق الربنامج و بعده      تللمهارا

راسـة  وأظهـرت الد  .  اإلبداعي قبل تطبيق الربنامج    ساملعلمني يف مهارات التدري   / التدريسية للطالب 
عينـة  (املعلمـني   /  فعالية الربنامج املقترح يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى الطـالب           كذلك
املعلم لتمتد إىل جمال تنمية التفكري      / وأقترح الباحث ضرورة تطوير أساليب تقومي أداء الطالب       ). الدراسة

         م مهارات     اإلبداعي، وضرورة بناء برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف كليام أثناء اخلدمة إلكسا
اليت تناولت معلمي الرياضـيات يف املرحلـة        ) ٢٠٠٢(التدريس اإلبداعي، وتشاها دراسة التودري      

 .اإلعدادية
  :مما سبق ميكن مالحظة ما يلي

باتريـك  ، و   )١٩٩٨(، و الغنام وعلـي      )٢٠٠٢(، و التودري    )٢٠٠٤(اتفقت دراسة فلمبان   -
)Patrick , 2000(اثز ، و ر )Raths, 1999  (    يف التعرف إىل فاعلية بـرامج مقترحـة يف تنميـة

وأظهرت نتائج هذه الدراسات فاعلية هـذه       . مهارات التدريس اإلبداعي للمعلمني يف ختصصات خمتلفة      
الربامج املقترحة، ودورها يف حتسني مستوى أداء املعلمني ملهارات التدريس اإلبداعي بعد تطبيق هـذه               

  .ترحةالربامج املق
و ) ١٩٩٨(و الـسعيد    ) ١٩٩٨(و الغنام   ) ٢٠٠٢(و التودري   ) ٢٠٠٤(اتفقت دراسة فلمبان   -

يف حتديد مهارات التدريس اإلبداعي الالزم توافرهـا  ) Seeley , 1997( و سيلي ) ٢٠٠٢(املالكي 
د وقد متت االستفادة منـها يف إعـدا       . لدى املعلمني يف ختصصات خمتلفة، ويف صفوف مدرسية خمتلفة        

  .مهارات التدريس اإلبداعي يف هذه الدراسة
مستوى أداء املعلمني ملهارات التـدريس اإلبـداعي،        يف   اًأظهرت معظم الدراسات السابقة ضعف     -

   إعداد برامج تدريبية أثناء اخلدمة لتنمية ابتكارية واقترحت ضرورة  تطوير مقررات الكليات اجلامعية، و
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  .  التدريس املشجعة على التفكري اإلبداعي وتنمية ابتكارية الطالباملعلم، وتدريبه على استراتيجيات
تنفرد الدراسة احلالية عن سائر الدراسات السابقة بأا من الدراسات األوىل يف جمال العلوم الـيت                 -

دف إىل حتديد مهارات التدريس اإلبداعي، وتوضيح العالقة بني هذه املهارات والتحصيل األكادميي،             
علم الباحثيف حدود –ا األوىل اليت تطبق يف منطقة مكة املكرمة كما أ -.  
א−٦ א א :א
א−١−٦ :א

املعلمني ختصص علوم يف كلية املعلمني بالقنفذة، والـذين         / الطالبمجيع  تكون جمتمع الدراسة من     
تابعة لـوزارة التربيـة والتعلـيم يف        مادة العلوم يف املدارس احلكومية ال      - بوصفهم متدربني  –يدرسون  

  .معلماً/  طالباًثالثني) ٣٠( هـ، والبالغ عددهم ١٤٢٩ / ١٤٢٨الفصل الدراسي الثاين لعام 
א−٢−٦ :א

 تكونت عينة الدراسة من مجيع أفراد جمتمع الدراسة، وبسبب معيقات إداريـة وفنيـة مل يـستطع                 
/ اثنتني وعشرين طالباً  ) ٢٢(، لذلك فقد بلغت عينة الدراسة       الباحث أن يكمل دراسته مع مثانية طالب      

  .معلماً
א−٣−٦ א :א

  :استخدمت يف الدراسة األدوات اآلتية
١−٣−٦−:

معلمي العلوم ملهـارات التـدريس      / وهي بطاقة أعدت خصيصاً لغرض قياس مدى امتالك طالب        
  .اإلبداعي

كل ِفقرة كانت مجلة تتضمن مهارة مـن        ، ِفقرة ) ٢٠(النهائية من   وقد تكونت البطاقة يف صورا      
مهارات التدريس، وتتطلب من املالِحظ أن يعرب عن رأيه فيها وفق مقياس متدرج مكون مـن ثالثـة                  

: ممتاز وتعين : املعلم للمهارات املطلوبة؛ وهذه التقديرات هي     / تقديرات تدل على مستوى أداء الطالب     
 يف املواقف التدريسية املناسبة هلـذه املهـارة؛         اً ودائم اًوصرحيأداًء واضحاً   م للمهارة   املعل/ أداء الطالب 

املعلم للمهارة يف بعض املواقف التدريسية، وتظهر بدرجة أقل وضـوحاً يف           / أداء الطالب :  وتعين اًوجيد
 جداً، أو ال يظهر أبداً يف املواقف التدريسية         تدريسه؛ أما ضعيف فتعين أن أداء املعلم للمهارة يظهر قليالً         

للتقديرات السابقة على التـوايل، وبالتـايل       ) ١،  ٢،  ٣( وقد مت إعطاء الدرجات      .املناسبة هلذه املهارة  
  .درجة) ٢٠(درجة والصغرى ) ٦٠(هاية العظمى لبطاقة املالحظة أصبحت الن

نة إتاحة الفرصة لدى الطلبة لتقدمي التفاصيل،       وقد توزعت ِفقرات هذه البطاقة يف احملاور اآلتية متضم        
  :وكذلك مدى طالقتهم اللفظية، والفكرية، و مرونتهم، وأصالتهم يف إنتاج األفكار العلمية

  ) ٨(وقد بلغ عدد ِفقرات هذا احملور : ة املثرية للتفكري اإلبداعيـ األسئلة الصفي-١-١-٣-٦
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  .ِفقرات
وقد بلغ عدد ِفقرات هذا احملـور       : فز للتفكري اإلبداعي   استجابة املعلم وسلوكه احمل    -٢-١-٣-٦

  .ِفقرات) ٦(
) ٦(وقد بلغ عدد ِفقـرات هـذا احملـور         :  البيئة الصفية الداعمة للتفكري اإلبداعي     -٣-١-٣-٦
  .ِفقرات

  :وقد مت إعداد هذه البطاقة وفق اخلطوات اآلتية
ـ        -١-٣-١-٣-٦ ة اإلبـداع والـتفكري      مت حتليل الدراسات واألدبيات اخلاصة مبوضوع تنمي

، )٢٠٠٦فلمبان،  (،  )٢٠٠٢،  املالكي(،  )١٩٩٨الغنام وعلي،   (،  )Seeley,1997: (ومنها. اإلبداعي
  .واستخلصت منها قائمة مبدئية مبهارات التدريس اإلبداعي) ٢٠٠٢، التودري(

٢-٣-١-٣-٦- عددهم ستة أشخاص،    مني على جمموعة من احملكّ    اً فردي هاراترضت هذه امل   ع ،
 وعلم النفس   مناهجلل ورؤساء أقسام ،  متخصصون يف طرائق تدريس العلوم     امعاتيف اجل أساتذة  : موه

مهارات التـدريس    من حيث هي     هاراتلب إليهم أن حيكموا هذه امل      وطُ ومراكز املوهوبني و املبدعني؛   
 .هاراتائمة امل وقد متت كذلك مقابلة احملكمني ومناقشتهم يف إجابام وتنقيح ق         . اإلبداعي ملعلم العلوم  

 على احملاور الثالثة السابقة     - بعد مناقشة الباحث هلم    -كما وافق احملكمون    .  نالت موافقتهم التامة   ىتح
بوصفها احملاور الرئيسة اليت تندرج ضمنها املهارات التدريسية، متضمنة عناصر التفكري اإلبداعي الـيت              

. ، وهي الطالقة، واملرونة، واألصالة، والتفاصـيل      حددا البحوث والدراسات التربوية العلمية والنفسية     
 النهائيـة   هارات وقد مشلت قائمة امل    .ووافقوا على عدد الِفقرات اليت تضمنها كل حمور من هذه احملاور          

  . مهارة)٢٠(
وقد روعـي يف    ، بطاقة كتابة ِفقرات ال   تمت، ة املعد هارات من قائمة امل    انطالقاً -٣-٣-١-٣-٦
املعلـم  / اء الطالـب  ممتاز وتعين أد  (وى إتقان املهارة متدرجاً إىل ثالثة تقديرات         مست  أن يكون  تهاكتاب

 واضحاً وصرحياً ودائماً يف املواقف التدريسية املناسبة هلذه املهـارة، وجيـداً وتعـين أداء                للمهارة أداء 
 أما ضعيف   املعلم للمهارة يف بعض املواقف التدريسية، وتظهر بدرجة أقل وضوحاً يف تدريسه،           / الطالب

فتعين أن أداء املعلم للمهارة يظهر قليالً جداً، أو ال يظهر أبداً يف املواقف التدريـسية املناسـبة هلـذه                    
  ).املهارة
ـ     ها  مت عرض  صدق بطاقة املالحظة  للتحقق من    -٤-٣-١-٣-٦ ة روذكعلى جلنة احملكمـني امل
مهـارات التـدريس    قرات لقياس   كم على مدى مناسبة هذه الفِ     حي أن    كل فرد فيها   لب إىل وطُ، سابقاً

  . نالت موافقتهم التامةىتح، إجراء التعديالت املقترحة على الِفقراتمث مت  اإلبداعي،
 عالمات إذا كان مستوى     لى بطاقة املالحظة بإعطائهم ثالث    املعلمني ع / أداء الطالب  قد مت تقييم  و

 وعالمة واحدة إذا كان مستوى أدائهم       أدائهم للمهارة ممتازاً، وعالمتني إذا كان مستوى أدائهم جيداً،        
  ة الكلية محسبت العالمث  وقد حسبت عالمة كل حمور من احملاور الثالثة السابقة على حدة،. ضعيفاً
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  .اور الثالثةجبمع عالمات احمل
/  الطالـب   والتعبري عن األداءات املطلوب إىل     وللتأكد من قدرة ِفقرات بطاقة املالحظة على الوصف       

/ ام ا، قام الباحث بإجراء جتربة استطالعية لبطاقة املالحظة، حيث طبقها على مخسة طالب             املعلم القي 
/ معلمني من خارج عينة الدراسة، وأكدت هذه اخلطوة قدرة بطاقة املالحظة على وصف أداء الطالب              

  . وقياسهاملعلمني  يف ختصص العلوم ملهارات التدريس اإلبداعي
 استخدم الباحث طريقة اتفاق املالحظني، حيث قـام الباحـث           حظةثبات بطاقة املال  وللتأكد من   

/ مخسة من الطالب  ) ٥( بتطبيق هذه البطاقة على      - مت تدريبه على كيفية استخدامها     -ومالحظ متعاون   
املعلمني خارج عينة الدراسة، ملدة حصة دراسية كاملة لكل معلـم، مث مت حـساب معامـل الثبـات                   

، فكان متوسط النسبة املئوية لالتفاق بني الباحث واملالِحـظ يف  Cooper) ( باستخدام معادلة  كوبر 
  :، واجلدول اآليت يوضح النتائج اليت مت التوصل إليها) ٪٨٤( اللقاءات الثالثة  

  )١(اجلدول رقم 
  نسبة االتفاق بني الباحث واملالحظ املتعاون حلساب ثبات بطاقة املالحظة

 النسبة املئوية لالتفاق ٪   بني الباحث واملالحظعدد مرات االتفاق املعلم/ الطالب
٨٥  ١٧  ١  
٨٠  ١٦  ٢  
٩٠  ١٨  ٣  
٨٥  ١٧  ٤  
٨٠  ١٦  ٥  

  ٨٤  متوسط النسبة املئوية لالتفاق
وهي نسبة مقبولة لغرض هذا     )  ٪ ٨٤(يتضح من اجلدول السابق أن متوسط نسبة اتفاق املالحظني          

  .البحث
معلمي العلوم ملهارات التدريس    / قياس مدى امتالك طالب   بطاقة املالحظة اخلاصة ب   ) أ(ويبني امللحق   

  .اإلبداعي
وفضالً عن بطاقة املالحظة السابقة، مت مجع ما أمكن من الوثائق ذات العالقة مبهـارات تـدريس                 

املعلمون، مثـل تقـارير الزيـارات       / املعلم املتوافرة يف مجيع املدارس اليت يدرس فيها الطالب        / الطالب
املعلم / واملعلم املتعاون، وذلك بقصد الوقوف واالطالع على املهارات التدريسية للطالب         الصفية للمدير   

املعلم، األمر  / حيث يسجل مدير املدرسة واملعلم املتعاون أهم املالحظات حول مهارات تدريس الطالب           
  .ها سابقاً اليت حيصل عليها من بطاقة املالحظة املشار إليتدعيم النتائجالذي قد يساعد الباحث يف 

א−٧ א א :א
  ن ـوكما ذكر سابقاً، لإلجابة ع. هذه الدراسة وصفية حتليلية، اعتمدت أسلوب املالحظة أداة هلا
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املعلمني ختصص علـوم؟    / ما مهارات التدريس اإلبداعي الالزم توافرها لدى الطالب       : السؤال األول 
مهارة موزعة على ثالثة حماور رئيـسة        ) ٢٠(اعي تضمنت   أعد الباحث قائمة مبهارات التدريس اإلبد     

ويئـة  ، واستجابة املعلم وسلوكه احملفز للتفكري اإلبداعي     ، األسئلة الصفية املثرية للتفكري اإلبداعي    : هي
 - كما ذكر سابقاً     -البيئة الصفية الداعمة للتفكري اإلبداعي، وبعد أن حتقق الباحث من صدقها وثباا             

  . ئمة جاهزة بصورا النهائيةأصبحت القا
املعلمني ختصص علوم ملهـارات التـدريس       / ما مدى امتالك الطالب   : السؤال الثاين ولإلجابة عن   

اإلبداعي؟ بعد اإلجابة عن السؤال األول وحصول الباحث على قائمة مبهارات التـدريس اإلبـداعي،               
:  على ثالثة حماور رئيسة هـي  عشرين مهارة موزعة   ) ٢٠(وضعها على شكل بطاقة مالحظة تضمنت       

ويئة البيئـة   ، واستجابة املعلم وسلوكه احملفز للتفكري اإلبداعي     ، األسئلة الصفية املثرية للتفكري اإلبداعي    
الصفية الداعمة للتفكري اإلبداعي، بعد ذلك قام الباحث جبمع البيانات بنفسه حيث كان مشرفاً علـى                

/ ربية العملية، وقد قام حبضور حصة دراسية كاملة لكـل طالـب  املعلمني  يف مقرر الت    / هؤالء الطالب 
معلم من أوهلا حىت ايتها خالل شهري ربيع الثاين ومجادى األول من الفصل الثاين للعـام الدراسـي                  

/  هـ، ومتت تعبئة بطاقة املالحظة بتقدير مستوى مهارات التدريس اإلبداعي للطالب           ١٤٢٨/١٤٢٩
وقد كانت الـصفوف    . لألداء الضعيف ) ١(لألداء اجليد، و    ) ٢(املمتاز، و   لألداء  ) ٣(املعلمني بوضع   

وقد اجتهد الباحث أن حيضر     . املعلمون هي صفوف املرحلة االبتدائية    / الدراسية اليت درس فيها الطالب    
املعلمني  وذلك من خالل التنسيق املسبق معهم، وذلك لتحقيق املزيد           / الدرس نفسه عند مجيع الطالب    

للصف الرابع  " التغريات الفيزيائية والكيميائية    " صدق لبطاقة املالحظة، فقد حضر الباحث درس        من ال 
من أفراد العينة، إال أنه وبسبب اختالف الصفوف االبتدائية اليت يدرسها أفـراد             ) ٪   ٣٢(االبتدائي عند   

  .العينة فقد تنوعت الدروس اليت حضرها الباحث
معلم على كل حمور من احملـاور       / سط احلسايب ألداء كل طالب    ساب املتو بعد ذلك قام الباحث حب    

الثالثة على حدة، وكذلك حساب متوسط األداء الكلي ملهارات البطاقة مجيعاً، ومت تقـدير مـستوى                
  ). ممتاز٣-٢،٥أكثر من (، ) جيد٢،٥-١،٥أكثر من (، ) ضعيف١،٥-١من: (األداء كاآليت

املعلمني ختصص علوم ملهـارات التـدريس       / الك الطالب ما عالقة امت  : لإلجابة عن السؤال الثالث   
  اإلبداعي بتحصيلهم األكادميي يف مقررات الكلية؟

املعلمـني  / بعد اإلجابة عن السؤال األول والثاين، وحصول الباحث على مـستوى أداء الطـالب             
  :ئات إىل ثالث ف- كما ذكر سابقاً -املعلمني / ملهارات التدريس اإلبداعي، مت تقسيم الطالب

 .معلمون ميتلكون مهارات التدريس اإلبداعي بشكل ممتاز/ طالب -
 .معلمون ميتلكون مهارات التدريس اإلبداعي بشكل جيد/ طالب -
  .معلمون ميتلكون مهارات التدريس اإلبداعي بشكل ضعيف/ طالب -
  ي معلم يف مهارات التدريس اإلبداع/ ام الباحث بإجراء مقارنة بني مستوى أداء كل طالبـمث ق
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  .وحتصيله األكادميي، حيث حصل على املعدالت التراكمية من قسم القبول والتسجيل
 ساعد يف إجـراء هـذه املقارنـات         ، األمر الذي  اً كمي رت نتائج إجابة السؤال األول    ـد ظه ـوق

لتوضيح معامل االرتبـاط وإجيـاد      ) Pearson(، مث طبق الباحث معادلة بريسون       التحصيل األكادميي ب
  . التحصيل األكادميي ومتوسط األداء ملهارات التدريس اإلبداعيالعالقة بني
א−٨ :א

يتناول هذا الفصل نتائج حتديد مهارات التدريس اإلبداعي و حتليل بطاقة املالحظة اخلاصة بقيـاس               
ا يتنـاول حتليـل     كم. و املشار إليها سابقاً   ، املعلمني ملهارات التدريس اإلبداعي   / مدى امتالك الطالب  

  .املعلمني األكادميي و مدى امتالكهم ملهارات التدريس اإلبداعي/ العالقة بني حتصيل الطالب
عشرين مهارة موزعة علـى     ) ٢٠(أعد الباحث قائمة مبهارات التدريس اإلبداعي تضمنت         -١-٨

علم وسلوكه احملفز للتفكري    واستجابة امل ، األسئلة الصفية املثرية للتفكري اإلبداعي    : ثالثة حماور رئيسة هي   
  .ويئة البيئة الصفية الداعمة للتفكري االبداعي، اإلبداعي
طبق الباحث بطاقة املالحظة اخلاصة بقياس مدى امتالك الطـالب ملهـارات التـدريس               -٢-٨

 و متوسط األداء الكلـي    ، اإلبداعي و مت حساب املتوسط احلسايب لألداء يف كل حمور من احملاور الثالثة            
  .يوضح هذه النتائج) ٢(واجلدول رقم . و قد ذُكر تقدير مستوى األداء سابقاً، ملهارات البطاقة مجيعاً

  )٢(اجلدول رقم 
  املعلمني  ملهارات التدريس اإلبداعي/ أداء الطالب

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  احملور
  ٠،٢٩  )ضعيف   (١،٢٢  االسئلة الصفية املثرية للتفكري اإلبداعي

  ٠،٣٩  )ضعيف  (١،١٧  سلوك املعلم و استجابته احملفزة للتفكري اإلبداعي
  ٠،٣٥  )ضعيف  (١،٠٥  يئة البيئة الصفية الداعمة للتفكري اإلبداعي

  ٠،٣٩  )ضعيف  (١،١٥  البطاقة كاملة
يف  احملاور الثالثة ملهارات التدريس اإلبداعي كـان         يفأن متوسط األداء    ) ٢(يتضح من اجلدول رقم     

 ) ١،٠٥( ،   )١،١٧( ،   )١،٢٢( فقد كانت املتوسطات احلسابية هلذه احملـاور        ، املستوى الضعيف 
  .على التوايل

املعلمني يف مهارات التدريس اإلبداعي ضعيفاً حيـث        / كذلك كان متوسط األداء الكلي للطالب     
   ).١،١٥( كان املتوسط احلسايب للبطاقة كاملة 
ها الباحث واملتعلقة بتقارير مديري املدارس واملعلمني املتعاونني عن         كذلك أظهرت الوثائق اليت مجع    

املعلمني تقريباً كان بعيداً كـل البعـد عـن التـدريس            / املعلمني أن أداء مجيع الطالب    / أداء الطالب 
استخدم املعلم طريقة احملاضرة، عرض أمامهم بعـض أشـكال          : "اإلبداعي؛ فقد ذكرت بعض التقارير    

/ مل تشر التقارير إىل استراتيجيات االستقصاء واالكتشاف، أو استخدام هؤالء الطالب          ، و ..."الفلزات
  . املعلمني لطرائق تدريسية مميزة مثرية للتفكري وحمفزة لإلبداع لدى طالم
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مـن قـسم    ) عينة الدراسة   ( املعلمني  / حصل الباحث على املعدالت التراكمية للطالب      -٣-٨
  .القبول والتسجيل يف الكلية

معلم ملهـارات التـدريس     / يوضح هذه النتائج مرتبطة مبستوى أداء كل طالب       ) ٣(واجلدول رقم   
  .اإلبداعي

  )٣(اجلدول رقم 
  املعلمني يف مقررات الكلية/ املعدالت التراكمية للطالب

  )البطاقة كاملة( متوسط األداء ملهارات التدريس اإلبداعي   التقدير  املعدل التراكمي الطالب
  )ضعيف            ( ١،٢٥  جيد جداً  ٤،٣٠  ١
  )ضعيف            ( ١،٠٥  جيد جداً  ٤،٠١  ٢
  )ضعيف            ( ١،٢٠  جيد جداً  ٤،٠١  ٣
  )ضعيف            ( ١،١٠  جيد جداً  ٤،٠٠  ٤
  )ضعيف            ( ١،١٠  جيد جداً  ٣،٩٩  ٥
  )ضعيف            ( ١،١٥  جيد جداً  ٣،٩٤  ٦
  )ضعيف           (   ١،٠٥  جيد  ٣،٦٨  ٧
  )ضعيف             ( ١،١٥  جيد  ٣،٦١  ٨
  )ضعيف            ( ١،١٥  جيد  ٣،٥٤  ٩
  )ضعيف            ( ١،٢٠  جيد  ٣،٥٠  ١٠
  )ضعيف             ( ١،٠٠  جيد  ٣،٣٢  ١١
  )ضعيف             ( ١،٠٥  جيد  ٣،٣٠  ١٢
  )جيد              (   ١،٦٥  جيد  ٣،٢٩  ١٣
  )جيد             (    ١،٧٥  دجي  ٣،٢٧  ١٤
  )ضعيف            ( ١،٠٥  جيد  ٢،٩٧  ١٥
  )ضعيف            ( ١،٠٠  جيد  ٢،٩٢  ١٦
  )ضعيف            ( ١،٠٥  جيد  ٢،٨٧  ١٧
  )ضعيف            ( ١،٠٠  جيد  ٢،٨٢  ١٨
  )ضعيف            ( ١،١٥  مقبول  ٢،٢٩  ١٩
  )ضعيف            ( ١،٠٥  مقبول  ٢،٢٦  ٢٠
  )ضعيف            ( ١،١٠  مقبول  ٢،٢٥  ٢١
  )ضعيف            ( ١،١٠  مقبول  ٢،٢٠  ٢٢

كان أداؤهم ضعيفاً يف مهـارات      )  ٪ ٩١(املعلمني  / أن معظم الطالب  ) ٢(يتضح من اجلدول رقم     
كان جيداً وجيداً جـداً،     ) ٪  منهم  ٨٢( التدريس اإلبداعي، بالرغم من أن املعدل التراكمي ملعظمهم         

كان أداؤهم ضعيفاً يف مهارات التـدريس       ) مقبول(املعلمني الذين كانت تقديرام     / ك الطالب وكذل
   كان أداؤمها جيداً يف مهارات التدريس اإلبداعي فلم يكن ناملعلمان اللذا/ داعي، أما الطالبانـاإلب
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 ، )جيداً (حتصيلهما األكادميي مميزاً فقد كان تقديرمها 
املعلمـني  / تبني أن معامل االرتباط بني حتصيل الطـالب       ) Pearson (وباستخدام معادلة بريسون  

يشر إىل عالقة بني املعدل     مل   وهذا   )٠،٠١(األكادميي ومتوسط أدائهم ملهارات التدريس اإلبداعي هو        
  .التراكمي ومهارات التدريس اإلبداعي

א−٩ :א
املعلمني يف ختصص العلوم ملهارات التـدريس       / الطالبدف هذه الدراسة إىل حتديد مدى امتالك        

  .اإلبداعي يف اململكة العربية السعودية، وعالقته بتحصيلهم األكادميي يف مقررات الكلية
 بطاقة املالحظة   يفاملعلمني كانت عالمام    / من الطالب )  ٪ ٩١( وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن       

وقد كانت يف املستوى الضعيف،      ) ١،١٠(لتدريس اإلبداعي   اخلاصة بقياس مدى امتالكهم ملهارات ا     
، وقد كانت يف املـستوى  )١،٧٠( بطاقة املالحظة املعلمني كانت عالمام يف/ طالبمن ال ) ٪  ٩( و  

وتتفق هذه النتائج   . املعلمني مهارات التدريس اإلبداعي بشكل ممتاز     / ومل ميتلك أحد من الطالب    . اجليد
  ). ٢٠٠٢، التودري ٢٠٠٤فلمبان، ( ت السابقة الدراسامع نتائج بعض 

واحلقيقة أنه جيب على معلم العلوم أن ميتلك مهارات التدريس اإلبداعي بشكل ممتـاز، إذا أردنـا                 
 من مهماته اإلسهام يف تنمية      - كما ذكر سابقاً   -ذلك أن معلم العلوم     ، حتقيق التطور الذي نطمح إليه    

لبة، ويتطلب ذلك تدريباً خمتلفاً وطرائق واستراتيجيات تعليم إبداعية         اإلبداع والتفكري اإلبداعي لدى الط    
  .بعيدة عن الطرائق التقليدية

قد يعـين أن هـؤالء      ) يف عينة الدراسة  (إن تدين امتالك معلمي العلوم ملهارات التدريس اإلبداعي         
، كمـا أن    اًسـليم  حالًاملعلمني ال يدركون فلسفة املنهاج وتوجهاته حنو االستقصاء وحل املشكالت           

وبعبارة أخرى يبدو أن معلمي العلوم      . وعيهم لإلبداع و التفكري اإلبداعي وطرائق تنميته مل يكن جيداً         
 مستخدمني الطرائق التقليدية التلقينية يف التدريس، بعيداً عمـا          ة تقليدي ممارسةميارسون تدريسهم للعلوم    

ل معه، وعما تتطلبه سيكولوجية تعلم العلوم وتعليمها        تقتضيه النظرة احلديثة لطبيعة العلم وكيفية التعام      
  .املالئمة من أجل تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي

ملهارات التدريس اإلبـداعي إىل     ) يف عينة الدراسة    ( املعلمني  / وميكن أن يرد تدين امتالك الطالب     
  :االعتبارات اآلتية

 وكليات املعلمني لطلبة العلوم مل تصمم ومل تـنب          يبدو أن املقررات الدراسية يف الكليات التربوية       -
على أساس تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي ورعايته، وكذلك ليس هناك مقررات أو منـاهج خاصـة    
بتنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي ومهارات التدريس اإلبداعية، على الرغم من أن األدب التربوي يؤكد              

ناهج تدريسية وبرامج هادفة ومصممة لتنمية قدرات الطـالب اإلبداعيـة           أمهية احلاجة إىل مقررات وم    
  ).٢٠٠٤زيتون، ( والتفكري اإلبداعي 

 املعلمني تأثروا بطرائق تدريس معلميهم يف املدارس، أو أساتذم يف كليام / يبدو أن الطالب -
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 أدوار أساتذم عنـدما     احلالية، فرمبا شكلوا مناذج تدريسية أمامهم، حيث قام هؤالء الطالب بتقمص          
أصبحوا معلمني يف امليدان، وهذا يشري إىل أن أساتذة الكلية مل يركّزوا يف تدريـسهم علـى طرائـق                   
التدريس اخلاصة بتنمية مهارات التدريس اإلبداعية والتفكري اإلبداعي لدى الطالب، بـل اسـتخدموا              

ؤالء الطالب مل يتأثروا يف تدريـسهم بـأي   ومما يدعم هذا التفسري أن ه    . الطرائق التقليدية يف التدريس   
مؤثرات خارجية كاألفكار النمطية السلبية اليت حيملها بعض املعلمني يف املدارس، فهم معلمون جدد مل               

 .يؤثر يف سلوكهم التدريسي سوى دراستهم يف الكلية
ريس اإلبداعي  املعلمني ملهارات التد  / كذلك مل تظهر نتائج هذه الدراسة عالقة بني امتالك الطالب         

والتحصيل األكادميي، ويف هذا الصدد فقد أشارت الدراسات والبحوث التربوية الكـثرية إىل عالقـة               
ن الكفاءة العالية   إ: ، مما يرجح القول    )٢٠٠٣زيتون،  (ضعيفة بني التحصيل العلمي والتفكري اإلبداعي       

طاً يف امتالك مهارات التدريس      العلمي ليست شرطاً أساسياً لتحقيق اإلبداع، وليست شر        ليف التحصي 
  .اإلبداعي

  :وعند حماولة تفسري سبب هذه العالقة الضعيفة، جند أن األسباب اآلتية تبدو معقولة
الدرجات اليت تعطى لطالب الكليات التربوية يف املقررات الدراسية، يبدو أا تعطى إلتقان تعلم               -

لتايل فإن إتقان تعلم املعرفة يعد مؤشراً غـري كـاٍف   املعلومات واسترجاع املعرفة العلمية وتذكرها، وبا    
 .لألداء اإلبداعي

يتقمصون أدوار أساتذم يف الكلية مـستخدمني       ) يف عينة الدراسة    ( املعلمني  / يبدو أن الطالب   -
فيبدو أن  . أنه هكذا تعلمنا وهكذا نعلّم    : املعلمني  / طرائقهم التدريسية، حيث أشار أحد هؤالء الطالب      

ذة يف الكليات التربوية مل يهدفوا إىل تنمية املهارات اإلبداعية يف التدريس لـدى طلبتـهم، ومل                 األسات
 .يدربوهم على ذلك ومل يستخدموا وسائل تقوميية هلذا الغرض

 :א−١٠
  :   يف ضوء النتائج السابقة، فإن الباحث يقترح ما يأيت

علمني لطلبة العلوم تطويراً شامالً لألهـداف و        تطوير مقررات وبرامج كليات التربية وامل      -١-١٠
وإضـافة  ، احملتوى، ووسائل التقومي، لتصبح مبنية على أساس تنمية اإلبداع ورعايته، والتفكري اإلبداعي           

مناهج وبرامج خاصة تؤكد أمهية تكوين املعلم احلافز واملشجع على االبتكار واإلبداع، باعتبار كليات              
  . املعلمني لقيادات العمل الوطين يف املستقبلالتربية واملعلمني مصنع

تطوير إستراتيجيات وطرائق تدريس أعضاء هيئة التدريس ومناذجهم الفكرية يف كليات            -٢-١٠
املعلمني لتصبح مرتكزة على اإلستراتيجيات والطرائق اخلاصة بتنمية الـتفكري اإلبـداعي ومهـارات              

 دف إىل تنمية أعضاء هيئـة التـدريس وتطـوير           و ذلك بعقد دورات وندوات    ، التدريس اإلبداعية 
كما تعمل على تعميق الوعي لديهم، األمر الذي يقودهم إىل التأثري يف طالم وإعدادهم              ، إستراتيجيام

 .إعداداً أفضل للمستقبل
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 ١٦٤

وإعادة النظر بالدرجات   ، املعلمني يف مقرر التربية العملية    / تطوير أسلوب تقومي الطالب    -٣-١٠
 عطى لطالب الكليات التربوية يف مقرر التربية العملية إلتقان مهارات التدريس التقليدية واعتمـاد              اليت ت

بعد تدريب هؤالء الطالب على هذا      ، مهارات التدريس اإلبداعي بوصفه حموراً أساسياً يف عملية التقومي        
 .اال

   وتدريبه على استراتيجيات داد برامج تدريبية أثناء اخلدمة لتنمية ابتكارية املعلم،ـإع -٤-١٠
 .التدريس املشجعة على التفكري اإلبداعي وتنمية ابتكارية الطالب

إجراء حبوث أخرى مشاة للبحث احلايل يف كليات تربوية أخـرى، ويف ختصـصات               -٥-١٠
  .ومراحل دراسية خمتلفة
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 ١٦٥

א  א
א א :א

 إكساب بعض مهارات التدريس اإلبداعي للرياضيات ملعلمي        .)م٢٠٠٢. ( عوض حسني  ،التودري -
 .٥٨-٣١) ١٧(، جملة كلية التربية  جامعة جنوب الوادي بسوهاج، .رياضيات املرحلة اإلعدادية

تعلـيم يف   الندوة التفكري اإلبداعي وإسـتراتيجيات       ).م٢٠٠٠. (جامعة اإلمارات العربية املتحدة    -
 .ليو، العني يو٢٢-٢٠ ،القرن احلادي والعشرين

 البحث والتطوير واالبتكـار  ،املؤمتر العلمي العشرين  توصيات   ).م١٩٩٤. (جامعة العلوم التطبيقية   -
 . أيلول، عمان، األردن٢٦-٢٤ ،العلمي يف الوطن العريب

 ،مناهج التعليم و تنمية التفكري     ،املؤمتر العلمي الثاين عشر    توصيات   ).م٢٠٠٠. (جامعة عني مشس   -
 .القاهرة،   يوليو٢٦-٢٥

 ٢٨-٢٥ ،دور اتمع واملدرسة يف تنمية االبتكار      ،املؤمتر العلمي  توصيات   ).١٩٩٦. (جامعة قطر  -
 .آذار، الدوحة، قطر

 دار الكتـاب    :العني، اإلمارات العربية املتحدة   ،  )٢ط(،   تعليم التفكري  ). ٢٠٠٤. (جروان، فتحي  -
 .اجلامعي

وزارة . رؤية مـستقبلية  : يف العامل العريب  كارية   التربية االبت  ).م٢٠٠١. (نهشام عثما ،  اخلوجلي -
 .١٤٠-٩٨ )٢(، جملة كليات املعلمنيالرياض، : املعارف

 دار  : عمـان، األردن   ،اإلصدار الرابع . أساليب تدريس العلوم  ). م٢٠٠٤( .زيتون، عايش حممود   -
 .الشروق للنشر والتوزيع

، عمـان،   بداعي يف تدريس العلـوم    تنمية اإلبداع والتفكري اإل   ). م٢٠٠٣( .زيتون، عايش حممود   -
 .دار عمار: األردن
: ، عمان، األردن  )٢ط. (مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني     ).م٢٠٠٣. (  السرور، ناديا هايل   -

 .دار الفكر
مدى ممارسة املعلمات ألساليب التفكري العلمي مع تلميـذات          ).م١٩٩٨. (هدى راشد ، السعيد -

جامعـة امللـك    ، كلية التربيـة  ، ملخصات رسائل املاجستري  . لرياض التعليمية املرحلة االبتدائية مبنطقة ا   
 .سعود، الرياض

/  فاعلية برنامج مقترح يف إكساب الطـالب       ).م١٩٩٨. (حممد السيد ، عبده و علي  حمرز  ، الغنام -
 علـى تنميـة     املعلمني مهارات التدريس االبتكاري و تنمية اجتاهام حنوه يف جمال العلوم و أثر ذلـك              

 .٣٩-٣) ٣٧( ،جملة كلية التربية املنصورة، جامعة املنصورة، .التفكري لدى تالميذهم
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 ١٦٦

املعلمني ختـصص   /  فاعلية برنامج مقترح إلكساب الطالب     .)م٢٠٠٤. (فلمبان، مسري نور الدين    -
 .٥١-٢٢ )٢(، جملة كليات املعلمني. ، الرياضرياضيات مهارات التدريس اإلبداعي

مدى امتالك معلمي الرياضيات لبعض مهارات تنمية الـتفكري          ).٢٠٠٢. (عوض صاحل ، املالكي -
 .جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  كلية التربية،ملخصات رسائل املاجستري ،االبتكاري

تعلـيم   ألوىل،ورشـة العمـل ا    ). ٢٠٠٣(. )NCTT(  املركز الوطين لتعليم التفكري يف أمريكا      -
 .ينة املنورة املدمركز النافع للبحوث،، مهارات التفكري

توصيات ورشة عمل تنمية مهـارات الـتفكري       ،  )م٢٠٠٠. (وزارة التربية و التعليم بسلطنة عمان      -
 ،عمان، مسقط، م٢٠٠٠  مارس ، الرياض، املنهجي لدى طالب املرحلة املتوسطة يف دول اخلليج العريب        

 .١٨-١١) ٧٥( ، اخلليج العريبةرسال، مكتب التربية لدول اخلليج العريب، الرياض
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 ». ٢١/٤/٢٠٠٩ خت الموافقة على نشره بتاريصدرو، ٣٠/١١/٢٠٠٨ريخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتا «


