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مدتتى تنىيم تتلنم امتتون ا اتت رنااىتك تت ن نعىكتتذ كن  ي كتتذ ن اتت ن اتت ننننن
  عىكذ  لن اماتذتن احقذئع لناامى ام ن

 
 

 *لوشيػػاف البػسليم د.
 **يالعز بن يوسف د و د.ؿبم

 
ن اماخص

 
كةت  ابتثكتيرو ناكمكتيل  لت  تهدف الدراسة إلى الكشف عن  مستثى  تميةتة ممييتل الميتىت ليث 

ممييتي  يتل الوت ىف  02عيى اتثكيرية اليي تيت القايبيةتة لييثمييتةنق نتتد تكىكتة عةمتة الدراستة متن 
(ق استثددت الييثاتيث اليظث تة الوت ةة لييييرستتيت الوت ةة اليق تية ليث كةت  ابتثكتيروق  يتتي 5-9)

رستىث عمتد الت ال اليمييتةنق تيمتدة  ظ تة سثةن مي ي  من اليي يت القايبيةة لييثمييةن الذين يد ثيظ
مي يت اخثة ت اخثةيرا  عشىابةي  ليثمييةن من عمد  ل مميمق نأشيرت المثيبج إلتى أث مستثى  مييرستة 
اليمييةن ليهيرات تميةة الث كة  ابتثكيرو  يكتة مثىست،ةق ن يكتة المتيو يت نة إالتة إثوتيبةي لوتيل  

عمتتتد ممييتتتةن  نو مييرستتتة عيلةتتتة لثميةتتتة الث كةتتت   مثىستتتر إر تتتيت مي تتتيت اليثمييتتتةن التتتذين إرستتتىا
 ابتثكيرو يةيي يدص تدرتل الي نكة ناألصيلةق تةميي لم تكن الميو ي نة تثميق تادرة ال،ظتة.
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 ادلؼدمة-1

لاػد دػدر العديػد  اإلبتكاري يف اآلونة األخػرية دراسػة وربلػيوت ومياويبػات  اإلبداعي/ازداد االهتماـ بالتفكري 
ؽبػػا  ةمػػن الدراسػػات اؼبةتلفػػة اؼبعنيػػة بدراسػػة اإلبػػداع والتفكػػري اإلبػػداعي  ودػػما الكيػػري مػػن الػػ ام  التدريبيػػ

إعػػػػوف (  وقػػػػد جػػػػاه هػػػػاا االهتمػػػػاـ منػػػػا 7002؛ عبػػػػادة  7002هبػػػػدؼ مينميػػػػة هػػػػال الاػػػػدرات  البلوشػػػػي  
عػػػن نة يػػػة بنػػػاه العاػػػق ميلػػػب الػػػ  نػػػ ؽ نيمهػػػا بػػػ  نػػػوع  مػػػن التفكػػػري نبػػػا  التفكػػػري  2590جيلفػػػورد يف عػػػاـ 

التباعػػػػدي والتفكػػػػري التاػػػػارل. ونتياػػػػة لػػػػالب كيػػػػ  االهتمػػػػاـ بػػػػالتفكري اإلبػػػػداعي وو ػػػػع  لػػػػ  العديػػػػد مػػػػن 
ونخػ وف   ة  يف  أبػو ظبا ػواؼبشػار إليػ (Newell, et. al., 1962 التع يفػات  ناػد ع نػ  نيويػق ونخػ وف 

بأن   "التفكري ال نيع الاي يتسا بعدـ التاليدية  وميتسا نواذب  باعبديػة والايمػة لػدل كػق مػن  (27  2557
الشةص اؼبفك  والياانة ال  ينتسب إليمها  وميدنع اؼبفك  دانعية قوية ومياب ة عالية ويتضمن اؼبمهػاـ الػ  ياػـو 

ة ؼبشػػػػػػكلة  امضػػػػػػة و ػػػػػػري ؿبػػػػػػددة يف البدايػػػػػػة"  وع نػػػػػػ  جيلفػػػػػػورد هبػػػػػػا الفػػػػػػ د نتياػػػػػػة سػػػػػػعي  ل ػػػػػػيا ة وا ػػػػػػح
 Guilford,1967  بأن  "ميفكري يف نسق مفتوح يتميز اإلنتاج ني  خبادية 7002( اؼبشار إلي  يف  سعادة )

ن يػػدة ميتميػػق يف مينػػوع اإلجابػػات اؼبنتاػػة الػػ  ال ربػػددها اؼبعلومػػات اؼبعطػػاة  ويتسػػا التفكػػري باالبتكػػار الػػاي 
( بأنػػ   العمليػػة الػػ  ينػػت  عنمهػػا  لػػوؿ 257  2521وؿ مواقػػف جديػػدة"  كمػػا ع نػػ   خػػري ا   يتمحػػور  ػػ

وأنكار زب ج عن اإلطػار اؼبعػ يف اؼبعلػـو لػدينا أو مػا يسػمط   اإلطػار التاليػدي(  سػواه أكػاف لػدل معلومػات 
كػػار  ويلزممهػػا أربعػػة الفػػ د الػػاي يفكػػ  أـ اؼبعلومػػات السػػائدة يف البيدػػة  وذلػػب هبػػدؼ فمهػػور اعبديػػد مػػن األن

جوانب أساسية هي  درجة عالية من اإل ساس باؼبشكوت الػ  ال مييػري الكيػري مػن النػاس العػادي   ودرجػة 
 عالية من الطوقة  ودرجة عالية من اؼب ونة  ودرجة عالية من األدالة.

 بًؽاري داخل الغرفة الصػقةت ادلعؾؿني حول تـؿقة الًػؽري االمماردا-2

معلمػػي العلػػـو داخػػق الهل نػػة  ؽبػػا أدػػ  كبػػري يف أداه الطػػوب بط ياػػة اهبابيػػة أو بط ياػػة سػػلبية  إف فبارسػات 
نإذا كاف معلا العلػـو يبػدي ر بػة وضباسػة يف الػتعلا واؼبع نػة وذلػب عػن ط يػق ط  ػ  لموعػة مػن الاضػايا أو 

اولة التودق إىل اغبػق  اؼبشكوت الواقعية ال  ربتاج إىل  لوؿ ناف ذلب ينعكس علط الطوب بالبحث وؿب
أما إذا كاف معلا العلـو يتبع الط ياة التاليدية يف التدريس والتلا  ناف ذلب سينعكس  تما  ب ػورة سػلبية 
علط الطوب ليباط الطوب بو سب ين للعاق علط التفكري ني ػابوف بػاعبمود الفكػ ي. ولعػق ذلػب نػامي  عػن 

ري و ق اؼبشكوت أو عػدـ اسػتةداـ التا بػة للتحاػق واإلدبػات عدـ قناعة بعض اؼبعلم  بأنبية ميعليا التفك
ا العلػػـو علػػط  أو عػػدـ اسػػتةداـ التكنولوجيػػا اغبدييػػة يف البحػػث كاغباسػػب اآلو واالنرتنػػ   أو اعتمػػاد معلػػ

للمع نة  أو انتاارل لألسػاليب أو الط ائػق اغبدييػة للتعلػيا والتػدريب  ػ   ات و يد ات م در  كتاب العلـو بودف 
 (.7009مها داخق ال ف  م طفط  يبارس

دور كبػػري يف إكسػػػاب الطػػوب اؼبمهػػارات العاليػػػة اؼبةتلفػػة  وذلػػب مػػػن خػػوؿ مينفيػػا األنشػػػطة  ةللممارسػػ
ال فية والودفية  واؼبمارسة ال  هي التفاعق ب  اؼبعلا وطوب  هبدؼ ميوسيع مداركمها اؼبع نية واؼبمهاريػة مػن 

 للتعليا والتاومي اؼبستم  القباز األهداؼ التعليمية اؼب جوة  خوؿ اإلدارة ال فية اؼبوئمة والت ميا
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 (. Cotton, 1995؛ 7002 اغبا ي  
مػػػن اؼبو ػػػا أف مػػػا يػػػدور داخػػػػق الهلػػػ ؼ ال ػػػفية يف كيػػػري مػػػػن مدارسػػػنا هبعػػػق دور الطالػػػب يف العمليػػػػة 

اقبة اؼبتعلا للموقف التعليمي والتعليمية ؿبدودا وسلبيا للهلاية  وال يتااوز عملية التلاي واغبفا  أو م   الرتبوية
الاي ىبطط ل  ػ هاا إذا كاف قد ُخطط ل  نعوت ػ وينفال اؼبعلا بكػق ميف ػيومي   إف الػدور اؽبامشػي للطػوب 
هو إن از للمناخ ال في التاليدي اؼبتم كز  وؿ اؼبعلا  والاي ميتحدد عملية التعلا ني  دبمارسات قائمة علط 

 تدريس والتلا  ينعكس سلبيات د من الفمها  إف اميباع اؼبعلا للط ياة التاليدية يف الالرتديد والتك ار واغبفا ال  
علػػط الطػػوب  األمػػ  الػػاي قػػد يػػندي  يف كيػػري مػػن األ يػػاف  إىل اعبمػػود الفكػػ ي  وناػػيض ذلػػب هػػو اؼبنػػاخ 

د  والتفكػػػري مػػػن جانػػػب الطػػػوب  زيػػػا  ال ػػػفي اآلمػػػن اؼبتم كػػػز  ػػػوؿ الطالػػػب  الػػػاي يػػػون  ن دػػػات للتفاعػػػق
 ( .7009  م طفط  7002

يشػػري األدب الرتبػػوي إىل أف هنػػاؾ  ػػعفات يف اعبمهػػد اؼببػػاوؿ لتنميػػة التفكػػري اإلبتكػػاري يف الهل نػػة ال ػػفية  
( إىل البفاض دور معلا العلـو يف مينمية ممهارات التفكري اإلبتكاري من وجمهة 2559وقد أشارت السلماف  

ف  البيػة معلمػي ال يا ػيات ق وبااػوا اغبػد األد  مػن ( أ2552نة  طوب ال ف التاسع  وي ل الكػ ش  
األداه اؼبابوؿ يف مدل ميوان  السلوكيات اؼبطلوبة ال  مييس  عملية االبتكػار داخػق   نػة الدراسػة  كمػا ميودػق  

( إىل  ػػػػػػػعف مسػػػػػػػتول أداه معلمػػػػػػػي 7007( و اؼبػػػػػػػالكي  7007( والتػػػػػػػودري  2555كػػػػػػق مػػػػػػػن خالػػػػػػػد  
( 2551يري عمليػة االبتكػار داخػق الهل نػة ال ػفية  بينمػا ميودػل  السػعيد  ال يا يات للممهارات الوزمة لتسػ

 إىل أف فبارسة اؼبعلمات ألساليب التفكري اإلبتكاري العلمي يف اؼب  لة االبتدائية كان  متوسطة.
ويشػػػري األدب الرتبػػػوي إىل أف اإلهتمػػػاـ بتحسػػػ  اؼبمارسػػػات ال ػػػفية اػبادػػػة بتنميػػػة التفكػػػري اإلبتكػػػاري 

( 2551كيري من األ ياف  إىل ربس  قدرات الطلبة اإلبداعية  وقد  دد  كق من علػي والهلنػاـ    يندي  يف
أهػا ممهػػارات التػػدريس اإلبتكػاري الوزمػػة يف مػػادة العلػـو للطػػوب اؼبعلمػػ  بكليػة الرتبيػػة باؼبن ػػورة دب ػػ     

يس اإلبتكػػػاري يف مػػػادة قامػػػا بت ػػػميا ب نػػػام  ميعليمػػػي ماػػػرتح يف إكسػػػاب الطوب/اؼبعلمػػػ  ممهػػػارات التػػػدر 
العلـو  وقد ميودق البا ياف إىل أف أداه الطوب اؼبعلم  ماارنة باؼبستول اؼبابوؿ مي بويػات قبػق ميطبيػق ال نػام  

  بينمػػا كػػاف لل نػػام  ادػػ  يف إكسػػاب الطػػوب اؼبعلمػػ  ممهػػارات التػػدريس اإلبتكػػاري بعػػد مينفيػػا  ػػعيفات كػاف 
ف معلمػػي ال ػػف اػبػػامس الػػاين دربػػوا علػػط ممهػػارات التفكػػري ( أRaths, 1999ال نػػام    وجػػد رادػػس  

اإلبتكاري ربسن مستول ميفكري طوهبػا ربسػنات جيػدات ماارنػة بػاؼبعلم  الػاين ق يتػدربوا علػط ال نػام   وجػاه 
( لتنكػػػػد أف للػػػػ ام  7001( ونلمبػػػػاف  7007( ودراسػػػػات التػػػػودري  Patrick, 2000لػػػػدل بامي يػػػػب  

 رات التفكري اإلبتكاري دورات كبريات يف ربسن اؼبعلم  ومن   ربسن مستول الطلبة.التدريبية للمعلم  ؼبمها
ومػػن اؼبمارسػػات ال ػػفية اغبدييػػة امفػػزة للعمليػػة اإلبداعية/اإلبتكاريػػة هػػو ميفعيػػق اؼبعلمػػ  لوسػػائق التاػػومي 

لػػػة أكيػػػ  علػػػط ميعلػػػا ميػػػندي  دورات يف مياػػػدمي أد( الػػػ  Portfoliosاغبدييػػػة كاؼبشػػػ وعات واؼبلفػػػات اغباائبيػػػة  
التوميػػا فبػػا ميادمػػ  وسػػائق التاػػومي التاليديػػة كاختبػػارات الورقػػة والالػػا  وسبك ػػن اؼبعلػػا مػػن اكتشػػاؼ عػػدد مػػن 

  ويعػػد  التفكػػري اإلبتكػػاري مػػن هػػال (Vitale & Romance, 1999الاػػدرات الكامنػػة لػػدل ميوميػػال  
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اغباائبيػػة  يف اكتشػػانمها ودػػالمها  البلوشػػي   الاػػدرات الػػ  ميتة ػػص وسػػائق التاػػومي اغبدييػػة  ومنمهػػا اؼبلفػػات
 (.7007؛ جاب   7001؛ كونستنتينيو ودي لورنزو 7002
 مشؽؾة الدرادة وأدىؾًفا-3

معلومػات ومعػارؼ   لديمها وليسوا حباجة إىل ميلاػ إف الطلبة اليـو حباجة كبرية إىل مينمية ممهارات التفكري
منمهػػا  لون ػػ اؼيػػدخلوف اؼبدرسػػة دػػبا ا وهػػا متشػػوقوف قػػد مينسػػط  وال   ابػػة إذا كػػاف كيػػري مػػن اؼبتعلمػػ  

أ(  ولػػػالب كػػػاف البػػػد مػػػن االهتمػػػاـ بإعػػػادة النةػػػ  يف األنةمػػػة 7007  جػػػ واف  7002 اؽبويػػػدي  وصبػػػق  
التعليمية الاائمة  وبناه مناه  مي مياي بتفكري الطلبة وإعداد اؼبعلم  إعدادات ينهلمها إىل العمػق علػط مسػاعدة 

ارهتا اإلبتكاريػػة  وهػػاا مػػا أكدميػػ  النػػدوات واؼبػػنسب ات ومػػن أميلتمهػػا ميلػػب الػػ  أشػػار إليمهػػا الطلبػػة يف مينميػػة ممهػػ
؛ ونػػدوة دور اؼبدرسػػة  2559( يف دراسػػت  وهػػي  نػػدوة اإلبػػداع وميطػػوي  كليػػات الرتبيػػة  مػػايو7001نلمبػػاف  

؛ ومػنسب  منػاه  العلػـو  2552؛ واؼبنسب  العاؼبي السابع للتفكػري  2552واألس ة والتمع يف مينمية االبتكار  
؛ وورشة عمػق مينميػة ممهػارات التفكػري اؼبنمهاػي لػدل طػوب اؼب  لػة اؼبتوسػطة يف دوؿ 7000ومينمية التفكري 
  وذلػػػب مػػػن خػػػوؿ ميودػػػياهتا لػػػدور اؼبعلػػػا بودػػػف  ؿبػػػورات أساسػػػيات يف مينميػػػة التفكػػػري 7000اػبلػػػي  العػػػ ل  

ام  إعدادل وميطوي ها دبا يتوهـ والدور الاي سياـو اإلبتكاري لدل الطوب وأكدت   ورة ميهليري وميطوي  ب  
 ب .

ف ذلب ال   ورة مينميت  يف   نة ال ف  نإعلط ال  ا من أف اؼبعلم  يدعموف اإلبداع دعمات ميامات وي وف 
(  Cropley, 2001ة  ػيةمهػػ   البػػات يف اؼبمارسػػات ال ػػفية الفعليػػة الػػ  مي ػػدر عػػنمها يف دػػفونمها الدراسيػػ

تمػػاممها بتنميػػة اؼبمهػػارات اإلبتكاريػػة لػػدل طوهبػػا  وزبتلػػف درجػػات انعكػػاس هػػال التنميػػة ويتفػػاوت معػػدؿ اه
 علط اؼبة جات التعليمية اؼبةتلفة.

الػػاي يسػػتةدـ ( Portfolioإف مػػن اؼبسػػتحددات الرتبويػػة يف سػػلطنة عمػػاف اسػػتةداـ اؼبلػػف اغباػػائ   
اؽبػدؼ (  ولعػق 7009 وزارة الرتبيػة والتعلػيا  لتادمي أدلة علط أداه اؼبتعلا وعلط رباػق اؼبة جػات التعليميػة 

اؼبعػػع عنػػد الطالػػب  والاػػدرة علػػط ميطبيػػق اؼببػػادئ واؼبفػػاهيا  ياغباياػػي  للملػػف اغباػػائ  هػػو إفمهػػار الفمهػػا ذ
  (Al-Sarmi, 2002   اػ ين أساسي  نبػوؿ عن ػن خػق مػاا يتحاػ   وه(7002 البلوشي   العلمية
بنائيػػػة  وميتطلػػب مػػن الطػػػوب  وأمهللاػػة  وأمفتو ػػة  مهمػػات ميكػػوفإعطػػاه اؼبعلػػا طوبػػ  أنشػػػطة وم -1

 يف الاالت اؼبةتلفة بالشكق الاي يةمه  نمهممها للمفاهيا العلمية. مهااستةداـ اؼبع نة وميطبيا
تكػػوف ميلػػب اؼبػػواد معػػ ة عمػػا ل ػػمن ؿبتويػػات اؼبلػػف اغباػػائ     ميػػدخق لرتكيػػز علػػط نوعيػػة اؼبػػواد الػػ ا -0

علػػػ   وميعطػػػي دػػػورة وا ػػػحة عػػػن مػػػدل مياػػػدممها  ويتحاػػػق ذلػػػب مػػػن خػػػوؿ يفمهمػػػ  الطػػػوب ويسػػػتطيعوف ن
 اؼبلف  من  زبرت اؾ اؼبعلا والطالب يف عملية اختيار اؼبواد علط أف وبتفا الطالب باؼبواد ال  ق ػاشت

 اغباائ  يف ملف خاص ل  يف منزل .

ة اؼبتعلاػػة بتنميػة ممهػػارات لاػد رأل البا يػػاف نػدرة يف األدبيػػات الػ  ميبحػػث يف انعكػاس اؼبمارسػػات ال ػفي
التفكري اإلبتكاري علط اؼبة جات التعليمية  وخادة ميلب اؼبستع  ة يف اؼبلف اغباائ   وما طبيعة الادرات 
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االبتكاريػة الػػ  ميػػنعكس يف ميلػب اؼبلفػػات  لػػاا نػإف هػػال الدراسػػة ربػاوؿ مع نػػة مسػػتول فبارسػة معلمػػي العلػػـو 
ري اإلبتكاري داخق الهل نة ال فية  وذلب من خوؿ اإلجابة عن التفك مينمية ( ؼبمهارات5-9بال فوؼ من  
 األسدلة اآلميية 

التفكػػري اإلبتكػػاري داخػػق  مينميػػة ( ؼبمهػػارات5-9مػػا درجػػة فبارسػػة معلمػػي العلػػـو يف ال ػػفوؼ مػػن   -1
 الهل نة ال فية؟

بتكػاري التفكػري اإلمينميػة ( ؼبمهػارات 5-9هق زبتلف درجة فبارسة معلمػي العلػـو يف ال ػفوؼ مػن   -0
 داخق الهل نة ال فية باختوؼ اعبنس واػب ة؟

التفكػري اإلبتكػاري مينميػة ( ؼبمهػارات 5-9ما درجة انعكاس فبارسة معلمي العلـو يف ال ػفوؼ مػن   -3
 ؟اؼبلف اغباائ  للمتعلا داخق الهل نة ال فية علط ابتكارية

 أهداف الدرادة -4

 هتدؼ هال الدراسة إىل 
 التفكري اإلبتكاري داخق الهل نة ال فية. مينمية ة معلمي العلـو ؼبمهاراتاستا اه درجة فبارس -1-2

اؼباارنػػػة بػػػ  فبارسػػػة معلمػػػي العلػػػـو الػػػاكور واإلنػػػاث  وكػػػالب ذوي اػبػػػ ة العاليػػػة واؼبنةفضػػػة   -4-0
 ؼبمهارات التفكري اإلبتكاري داخق الهل نة ال فية.

 ة انعكػػاس فبارسػػة معلمػي العلػػـو ممهػػاراتربليػق اؼبلفػػات اغباائبيػػة للمتعلمػ  للوقػػوؼ علػػط درجػ -4-3
 .هال اؼبلفات التفكري اإلبتكاري داخق الهل نة ال فية علط ابتكاري  مينمية

 أهؿقة الدرادة  -5

 ميكمن أنبية هال الدراسة يف أهنا 
قػد ميسػمها نتػائ  الدراسػػة يف لفػ  انتبػال اؼبمهتمػػ  باإلمبػاه اؼبمهػم للمعلمػػ  ومطػوري اؼبنػاه  عػػن  -5-1

ممهػػارات التفكػػري اإلبتكػػاري  فبػػا قػػد يػػندي إىل إعػػادة النةػػ  يف بعػػض بػػ ام   لتنميػػة مارسػػة الفعليػػةمسػػتول اؼب
 إعداد اؼبعلم  وميدريبمها.

قد ميسمها يف ميطوي  دراسات أخ ل ؽبا عوقة بالتفكري اإلبتكاري واؼبمارسة الفعلية داخق الهل نة  -5-0
 ال فية.

 حدود الدرادة -6

 الدراسة يف اغبدود اآلميية  سوؼ يات   ميعميا نتائ  هال
 ـ. 7002/ 7002الف ق الدراسي األوؿ من العاـ الدراسي  احلدود الزمانية: -6-1
 ( باؼبنطاة الداخلية.5-9مدارس التعليا األساسي لل فوؼ من   احلدود املكانية: -6-2
 :احلدود املتعلقة باملوضوع -6-3

 مادة العلـو يف الف ق الدراسي األوؿ. -
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 التفكري اإلبتكاري التالية  الطوقة  األدالة  اؼب ونة. ممهارات -
 مصطؾحات الدرادة  -7

  وهي الطوقة  األدػالة  واؼب ونػة وميعػ ؼ Creative Thinking Skills مهيرات الث كة  ابتثكيرو
 كما يلي 

وميعػػػػم الاػػػػدرة علػػػػط ميوليػػػػد عػػػػدد كبػػػػري مػػػػن األنكػػػػار أو االسػػػػتعماالت عنػػػػد   Fluencyال،ظتتتتتة  -
(  ومياػػػػاس يف الدراسػػػػة اغباليػػػػة بعػػػػدد 17ب ص 7007اابة ؼبيػػػػري معػػػػ   بسػػػػ عة وسػػػػمهولة  جػػػػ واف  االسػػػػت

ؿبتويػػات اؼبلػػف اغباػػائ  اػبػػاص بالطالػػب مػػن أعمػػاؿ  باسػػتيناه االختبػػارات الا ػػرية أو أي عمػػق لػػيس مػػن 
 إنتاج الطالب  إذ يعطط الطالب درجة لكق عمق لتكوف  درجة الطوقة = عدد امتويات.

وميعم الادرة علط ميوليد أنواع ـبتلفة من األنكار ونق اؼبوقف اؼبيري  يف زمن    Flexibilityنكة الي   -
(  وميااس يف الدراسة اغبالية بعدد الفدات اؼبةتلفة ال  12ب  ص7007مع  وونق ش وط معينة  ج واف  

 مينتمي إليمها األعماؿ  لتكوف  درجة اؼب ونة =عدد الفدات.

وميعػػػم اعبػػػدة والتفػػػ د يف ميوليػػػد اكػػػ  عػػػدد فبكػػػن مػػػن األنكػػػار  ػػػري الشػػػائعة  Originalityاألصتتتيلة  -
علػػط درجػػة الشػػيوع  (  ومياػػاس يف الدراسػػة اغباليػػة اعتمػػادات 299  ص7002والط يفػػة  و ػػري اؼبألونػػة  ريػػاف  

نكلمػا كػاف العمػق نػادرا  ػمن عينػػة الدراسػة مػنر العمػق درجػة أكػػ   ومػن اإلمياػاف  لتكػوف  درجػة األدػػالة 
 درجة الشيوع + درجة اإلميااف. =

  هػػو التفاعػػق بػػ  اؼبعلػػا وطوبػػ  هبػػدؼ ميوسػػيع مػػداركمها اؼبع نيػػة واؼبمهاريػػة مػػن اليييرستتيت الوتت ةة -
ة بػػػػػخػػػػػوؿ اإلدارة ال ػػػػػفية اؼبوئمػػػػػة والت ػػػػػميا للتعلػػػػػيا والتاػػػػػومي اؼبسػػػػػتم  القبػػػػػاز األهػػػػػداؼ التعليميػػػػػة اؼب  و 

 Cotton,1995.) 
( مػػن ط ائػػق وأسػػاليب وأنشػػطة ميدريسػػية داخػػق ويع نمهػػا البا يػػاف بأهنػػا مػػا ي سػػتةدم  اؼبعلػػا  معلػػا العلػػـو

الهل نة ال فية ال  ؽبػا ميػأدري يف  ػدوث عمليػة الػتعلا  ومياػاس يف الدراسػة بالدرجػة الػ  يتح ػق عليمهػا اؼبعلػا 
 من خوؿ بطاقة اؼبو ةة ال  أعدت خ ي ا ؽباا الهل ض. 

(  21  ص7009ة والتعليا بسلطنة عماف   يف وزارة الرتبييأخا البا ياف هنا بتع  الييف القايبيل -
الاي ينص علط أف اؼبلف اغباائ  وعاه ودائاي ذبمع  ني   مباذج من أعماؿ الطالب الكتابية والفنية اؼبتنوعة 
الػػ  ميشػػري إىل مسػػتول أدائػػ   وميو ػػر مػػدل اكتسػػاب  للمة جػػات أو األهػػداؼ التعلميػػة  ويعػػد هػػاا اؼبلػػف 

 ا ومدي  اؼبدرسة ووىل األم   و ريها من اؼبتابع  ؼبستول الطالب  ومدل ميادـ ميعلم .م جعات للمعل
 الطروؼة واإلجراءات -8

 مـفج الدرادة -8-1
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ميتبػػع الدراسػػة اؼبػػنمه  الودػػفي التحليلػػي الػػاي ياػػـو علػػط ردػػد اؼبمارسػػات ال ػػفية ؼبعلمػػي العلػػـو اؼب ميبطػػة 
ق اؼبلفات اغباائبية للمتعلم  للوقوؼ علط مدل سبيق قدرات بتنمية قدرات التفكري اإلبتكاري  وكالب ربلي

 .  التفكري اإلبتكاري يف هال األعماؿ بودفمها انعكاسات للممارسة ال فية ؼبعلمي العلـو
 جمًؿع الدرادة وعقـًفا -8-2

( مػن اػبػامس إىل التاسػع 5-9يتكوف ؾبتمع الدراسة من صبيع معلمي العلـو الػاين يدرسػوف ال ػفوؼ  
ـ يف الف ػق الدراسػي األوؿ دبػدارس اؼبنطاػة الداخليػة  7002/ 7002لتعليا األساسػي للعػاـ الدراسػي من ا

ومعلمة للعلـو   ( معلمات 70( معلما ومعلمة  بينما ميكون  عينة الدراسة من  722والبالغ عددها اإلصباو  
 ةومدرسػػت  للػػاكور  عشػػ  اختػػريوا عشػػوائيات مػػن بػػ  أربػػع مػػدارس بواقػػع مدرسػػت  ل(نػػاث  عشػػ  معلمػػات( 

( اؼبعتمػػدة علػػط 225  ص2557معلمػػ (  و يعػػد  اػػا العينػػة مناسػػبا لطبيعػػة الدراسػػة  عػػودة وملكػػاوي  
( مشاهدات لكق معلػا  كمػا اختػري دودػة ملفػات مػن اؼبلفػات اغباائبيػة لطلبػة  2اؼبشاهدات ال فية دبعدؿ  

ض ربليػػػق مضػػػامينمها وناػػػا لاػػػدرات التفكػػػري سػػػتوف ملفػػػات بهلػػػ   20كػػػق معلػػػا اختػػػريت عشػػػوائيات دبػػػا ؾبموعػػػ  
 اإلبداعي.

 أدوات الدرادة -8-3

لهل ض ربايق أهداؼ الدراسة قاـ البا ياف بإعداد بطاقة مو ةة دفية وبطاقة ربليق للملفات اغباائبية 
   للمتعلم  وذلب علط النحو اآليت 

 بطاقة ادلالحظة -8-3-1 

اػبادة بتنميػة التفكػري اإلبتكػاري   وقػد أعػدت قائمػة  دمم  بطاقة مو ةة ل دد اؼبمارسات ال فية
باؼبمارسات ال  يبكن ؼبعلا العلػـو الايػاـ هبػا ؼبمهػارات مينميػة التفكػري اإلبتكػاري داخػق الهل نػة ال ػفية  وذلػب 

؛  7002؛ ريػػػاف  7002باالسػػػتفادة مػػػن الاػػػوائا اؼبعػػػدة سػػػاباا واألدبيػػػات والدراسػػػات  السػػػاباة  البلوشػػػي  
؛ عبيػد و عفانػة   7002؛ سػعادة   7002؛ اغبػاردي   7002؛ زيتػوف 7001نلمباف   ؛7002ك ان   
 ,Beyer؛ 7002؛ ك وبلػػػػي  7002ب؛ ع ػػػ   7007؛ جػػػ واف  7002؛ اؽبويػػػدي و صبػػػق  7002

( ال  ميناول  مو وع مينمية التفكري اإلبتكاري  وانتم  هال اؼبمارسات إىل أربعة Harris, 1998؛ 2001
 ؿباور رئيسية 

 ( طبس فبارسات.9سدلة ال فية اؼبيرية للتفكري اإلبتكاري وربتوي علط  األ -
 ( سبع فبارسات.2استاابة اؼبعلا امفزة للتفكري اإلبتكاري وربتوي علط   -
 ( سبع فبارسات.2األنشطة العملية الداعمة للتفكري اإلبتكاري وربتوي علط   -
 ( س  فبارسات.2علط  الط ائق التدريسية الداعمة للتفكري اإلبتكاري وربتوي  -

للمو ةة؛ الميفاق  مع اؽبدؼ من استةداـ بطاقة اؼبو ةة وهو  Sign systemاختري نةاـ العومات 
قياس فبارسات معلمي العلـو ممهارات مينمية التفكري اإلبتكاري داخق الهل نة ال ػفية  ليتحلػق كػق مةمهػ  مػن 

أداه بعبػػارة ق ػػرية م ػػو ة إج ائيػػا يف زمػػن  مةػػاه  السػػلوؾ إىل عػػدد مػػن األداهات اإلج ائيػػة  ويودػػف كػػق
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(  لاػد  ػدد 17  2511اؼبضارع اؼبف د  ويو ع أماـ كق فبارسة مسػتول أداه اؼبعلػا ؽبػال اؼبمارسػة  اؼبفػ   
 أسلوب ميادي  فبارسات معلمي العلـو ونق ماياس متدرج بتدري  دودي كاآليت 

ارة وا ػػحة ودػػ وبة ودائمػة يف اؼبواقػػف ال ػػفية ميػػدؿ علػط أف فبارسػػة اؼبعلػػا للممهػ ( مييرستة  يةتت ة 3) -
 اؼبناسبة لطبيعة الدرس.

ميػدؿ علػط أف فبارسػػة اؼبعلػا للممهػػارة يكػوف يف بعػض اؼبواقػػف ال ػفية اؼبناسػػبة  ( مييرستة مثىستت،ة 0) -
 لطبيعة الدرس متوسطة.

بػدا يف اؼبواقػف ميدؿ علط أف فبارسة اؼبعلا للممهارة ميةمه  قليلة جػدا أو ال ميةمهػ  أ ( مييرسة تيةية 1) -
 ال فية.

 تعؾقؿات ادًخدام بطاقة ادلالحظة -8-3-1-1

هتػػػػدؼ البطاقػػػػة إىل قيػػػػاس مسػػػػتول أداه معلمػػػػي العلػػػػـو بعػػػػض فبارسػػػػات ممهػػػػارات مينميػػػػة التفكػػػػري  -1
 داخق الهل نة ال فية.اإلبتكاري 

 ميشتمق البطاقة علط أربعة ؿباور  كق ؿبور ماسا إىل عدة فبارسات ـبتلفة. -0

ايػػاس مياػػدي  دودػػي يو ػػر مسػػتول فبارسػػة اؼبعلػػا ؽبػػال اؼبمهػػارة يف أدنػػاه ميػػدريس مياػػاس اؼبمارسػػات دب -3
( علػػػط التػػػواو 2-7-2قليلػػػة(  وميعطػػػط لو ػػػدات اؼبايػػػاس الػػػدرجات    –متوسػػػطة  -العلػػػـو كػػػاآليت   كبػػػرية

  سب ما ورد يف الناطة الساباة.

 ميطبق بطاقة اؼبو ةة من بداية اغب ة الدراسية    هنايتمها. -4
 صدق بطاقة ادلالحظة-8-3-1-2

للتحاق من ددؽ بطاقة اؼبو ةة ع    البطاقة يف دورهتا األولية علط عدد من امكم  من أعضػاه 
هيدة التدريس دبناه  التدريس وعلا النفس بكلية الرتبية جبامعة السلطاف قابوس  وكليػات الرتبيػة  وعػدد مػن 

لػػط أراه امكمػػ  واقرتا ػػاهتا أعيػػد دػػوغ بعػػض العبػػارات مشػػ يف العلػػـو باؼبنػػاطق التعليميػػة اؼبةتلفػػة  وبنػػاه ع
عبػػارة  وذلػػب بػػدم  بعػػض العبػػارات  79إىل  21و ػػاؼ بعػػض العبػػارات  وقػػد ميالػػص عػػدد العبػػارات مػػن 

لتشاب  نك هتا  وإلهلاه عدد نخ  لتضمنمها يف عبارات أخ ل  ورأل عدد مػن امكمػ   ػ ورة ا تػواه البطاقػة 
يسمهق ردد اؼبمارسات ال  زبتص هبا يف الهل نة ال فية  وقلص عدد اماور من علط عدد أقق من العبارات ل

طبسة إىل أربعة ؿباور  وقد اشتمل  البطاقة يف دورهتا األولية علط ؿبور بعنػواف "األنشػطة اؼبةتلفػة الداعمػة 
 للتفكري اإلبتكاري"  ألهلي  ووزع  عبارامي  علط اماور األخ ل.

 الحظةثيات  بطاقة ادل -8-3-1-3

 للتأكد من دبات بطاقة اؼبو ةة  قاـ البا ياف باختيار ط ياة اميفاؽ اؼبو ة  للتحاق من دبات بطاقة 
 درب علط كيفية ػاؼبو ةة  وقد قاما باختيار مش ؼ مي بوي متعاوف  ميع ؼ إىل هدؼ البطاقة  ومي

ةػػػة ونداهتػػػا  إؼبامػػػ  ببنػػػود اؼبو اسػػػتةداممها يف الهل نػػػة الدراسػػػية  وبعػػػد التأكػػػد مػػػن ماػػػدرة اؼبشػػػ ؼ اؼبتعػػػاوف و 
( 5-9( عشػػػػ ين معلمػػػػا ومعلمػػػػة يف مػػػػدارس التعلػػػػيا األساسػػػػي لل ػػػػفوؼ مػػػػن  70  طباػػػػ  البطاقػػػػة علػػػػط
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اػبػػامس إىل التاسػػع بواقػػع زيػػارة دػػفية وا ػػدة لكػػق معلػػا  وقػػد قػػاـ البا ػػث اليػػا  واؼبشػػ ؼ اؼبتعػػاوف بػػإج اه 
دبػات اؼبو ةػ   باسػتةداـ معامػق االميسػاؽ بػ   زيارة لكػق معلػا يف الوقػ  نفسػ   وبعػدها  سػب  درجػة

 ( وهو معامق م ميفع  فبا يدؿ علط دبات بطاقة اؼبو ةة.0.15اؼبو ة  لكينداؿ نبلغ  
 بطاقة حتؾقل ادلؾػات احلؼائيقة لؾؿًعؾؿني -8-3-2

ا لػالب   لل  اؼبلفػات اغباائبيػة للمتعلمػ  ميبعػا لاػدرات التفكػري اإلبتكاريػة  يف اسػتمارة معػدة خ ي ػ
 علط النحو اآليت 

(  ومياػاس يف 7002؛ اغبػاردي  2512  وميااس بعدد األنكار اعبديػدة الػ  أُنتاػ   زيتػوف  ال،ظتة -
الدراسة اغبالية بعدد ؿبتويات اؼبلف اغباائ  من أنشطة  باستيناه االختبارات الا رية أو أي شيه ليس من 

ليكوف  عدد امتويات = درجة الطوقة(  علما بأف اغبد إنتاج الطالب  إذ يعطط الطالب درجة لكق عمق  
األق ػػط لدرجػػة طوقػػة اؼبلػػف الوا ػػد هػػو عػػدد مفتػػوح ويعتمػػد علػػط عػػدد األعمػػاؿ الػػ  ياػػدممها الطالػػب يف 

 ملف .
( 7002؛ ك انػػػ   2512  ومياػػػاس بتنػػػوع االسػػػتاابات واألنكػػػار لػػػدل الشػػػةص  زيتػػػوف  الي نكتتتة -

د الفدػػات اؼبةتلفػػة الػػ  مينتمػػي إليمهػػا صبيػػع األعمػػاؿ يف ملفػػات عينػػة الدراسػػة ومياػػاس يف الدراسػػة اغباليػػة بعػػد
سػػت  ملفػػات  اائبيػػات  ومػػن أميلػػة هػػال الفدػػات  الا ػػص  واؼبشػػ وعات العلميػػة  وال سػػـو  20والبػػالغ عػػددها 

ت عب ائد الكاريكاميورية  واألحباث  واؼبةططات التنةيمية كة ائط اؼبفاهيا واػب ائط الاهنية  وذبميع ق ادا
وؾبػػوت علميػػة  أو أي ندػػات أخػػ ل يبكػػن أف ميضػػاؼ مػػن خػػوؿ االطػػوع علػػط ملفػػات أعمػػاؿ الطػػوب  

أف اغبد األق ط اؼبفرتض  وميعطط كق ندة رمزات معينات يدؿ عليمها ليكوف   عدد الفدات = درجة اؼب ونة(  علمات 
 الدراسة.لدرجة م ونة اؼبلف الوا د هو عدد صبيع ندات األعماؿ يف صبيع عينة 

؛ الطيطػي  7002  وميااس بادرة الفػ د علػط إنتػاج أنكػار  ػري عاديػة و ػري شػائعة   ك انػ   األصيلة -
 علط درج  الشيوع واإلميااف علط النحو التاو   ( وميااس يف الدراسة اغبالية اعتمادات 7002

الطلبػة وذلػب علػػط األعمػاؿ اؼبوجػودة يف ملػف أعمػاؿ  قػيس الشػيوع ونػق ميكػ ار الفدػات يف  )أ( الشتةى 
  سب اػبطوات اآلميية 

 مي نيف كق عمق يف اؼبلف  سب نوع العمق كما ورد يف ندات اؼب ونة. -
  ساب ميك ار كق ندة حبساب ميك ارات ذلب النوع من األعماؿ يف صبيع العينة. -
   وربديد درجة لكق ندة من ندات التك ارات علط النحو اؼبب  يف   ز التك ارات يف جدوؿػن -

 (. 2اعبدوؿ رقا  

 
   (1الجدنة رتم )

 إر ة الشةى  نيق تك ار يئيت األعيية يل عةمة الدراسة
 األعيية نتمة ضين الذه ال ئة الدر ة مد  تك ار ال ئة

لاتتتتتيلات  –تقتتتتتىث  –الغتتتتتيا ن  ابتتتتتف  -الييوتتتتتايت–الاوتتتتتص  –الثياتتتتتةظت الدتيباةتتتتتة  5 1-5



 0202 – الثالثالعدد  - الثامنلمجمد ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 611 

 ميدويت  ثيتةة. -رسىميت تةيكةة –تويصيت نرتةة  –نمايتظت صىر 

 رسىميت  يريكيتىرية –مايات  –مجسييت  4 6-12

 رسىميت  –مم ييت تد،ة،ةة  3 11-15

 لةس الميو يئيت ضين الذا الثك ار 0 16-02

 لةس الميو يئيت ضين الذا الثك ار 1 01-05

 اليشيريع    -أكش،ة اص ةة مدثي ة  –الثايري   ص   06أ ا  من 

( وب ػق علػط أقػق درجػة والعكػس لػدل الفدػة األقػق  األكيػ  ميكػ ارات  األكي  شيوعات  إف العمق اؼبنتمي للفدة
التميػيوت  ( وب ق علط أعلط درجػة  نعلػط سػبيق اؼبيػاؿ كانػ  األعمػاؿ اؼبنتميػة لفدػات األقق ميك ارات  شيوعات 

ة ق ادات ورقي –لااهات وماابوت دور  –حبوث  –الهلاز وط ائف  -اؼبل اات –الا ص  –الدقائاية 
( درجػػػات  بينمػػػا 9ولػػػاا ناػػػد   ػػػل  علػػػط   ملة ػػػات كتابيػػػة  هػػػي األقػػػق شػػػيوعات  -رسػػػومات بيانيػػػة –

كان  اؼبشػاريع  األكيػ  شػيوعات لػالب   ػل    –أنشطة ال دفية ـبتلفة  –األعماؿ اؼبنتمية لفدات التااري  
   علط  دف ( درجة.          

علػػػط درجػػػة  ( وذلػػػب اعتمػػػادات 2  7  2  1  9  قػػػيس اإلمياػػػاف بتػػػدري  مػػػن طبػػػس ناػػػاط  ابتاتتتيث ب( 
( خلػػو 7( ذبػػانس اؼبضػػموف  و 2اإلمياػػاف يف األعمػػاؿ الػػ  وبتػػوي عليمهػػا اؼبلػػف  ونػػق طبسػػة معػػايري هػػي   

( االطػػػوع 9( اعبػػػدة واغبدادػػػة  و 1( فمهػػػورل بط ياػػػة صباليػػػة منسػػػاة  و 2العمػػػق مػػػن األخطػػػاه العلميػػػة  و 
اغباػػائ  درجػػة ونػػق عػػدد اؼبعػػايري الػػ  مينطبػػق عليػػ   حبػػد أق ػػط  اػبػػارجي  ويعطػػط العمػػق اؼبتضػػمن يف اؼبلػػف

 طبس درجات لكق عمق.
   ربسب الدرجة الكلية لألدالة جبمع درجة  الشيوع + اإلميااف(الدر ة الكيةة لألصيلة

 = الشيوع + اإلميااف األصيلة
د األق ػػط لدرجػػة ؾبمػػوع للحػػ 20أف اغبػػد األق ػػط لدرجػػة أدػػالة أي عمػػق يف اؼبلػػف اغباػػائ  هػػو  علمػػات 

الشيوع  طبس درجات(  واغبد األق ط لدرجة اإلميااف  طبس درجات(  ومن   وب ق علط الدرجة الكلية 
 وذلب جبمع درجات الطوقة واؼب ونة واألدالة.
 = الطوقة + اؼب ونة + األدالة إر ة الث كة  ابتثكيرو ليييف الىاثد

 اػائ  هػو رقػا مفتػوح نتياػة أف درجػة الطوقػة هػي رقػا  أف اغبد األد  لدرجة ابتكاريػة أي ملػف علمات 
مها الطالب يف ملف  اغباػائ   ونتياػة لػالب ي ػبر اغبػد األق ػط فةمفتوح يعتمد علط عدد األعماؿ ال  وب

 العتمادنبا علط عدد األعماؿ اؼبتضمنة يف اؼبلف. لدرج  اؼب ونة واألدالة مفتو ات 
 ؼائيقة لؾؿًعؾؿنيؾقل ادلؾػات احلصدق بطاقة حت-8-3-2-1

 للتحاق من ددؽ بطاقة ربليق اؼبلفات اغباائبية للمتعلم  ع    علط عدد من امكم  من أعضاه 
هيدة التدريس دبناه  التدريس وط ائامها وعلا النفس بكلية الرتبية جبامعة السلطاف قابوس  وأجػ ي عػدد مػن 

واؼب ونػػة واألدػػالة للملفػػات  ومػػن هػػال  التعػػديوت عليمهػػا  ػػ  أدػػبح  موئمػػة غبسػػاب درجػػات الطوقػػة
التعديوت مياييق البطاقة باعبدوؿ رقا وبتوي علط اسػا ممهػارة التفكػري اإلبتكػاري وميع يفػات ـبت ػ ات ؽبػا يسػاعد 
املق علط عملية التحليق وخانػة يضػع نيمهػا الدرجػة اؼبعطػاة لتلػب اؼبمهػارة  أ ػيف اإلطػوع اػبػارجي بودػف  
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 ػػيا ة اللهلويػػة من ممهػػارة األدػػالة  وبعػػض التعػػديوت الطفيفػػة األخػػ ل علػػط الجػػزهات مػػن درجػػة اإلمياػػاف  ػػ
 لتعليمات البطاقة.

 ؼائيقة لؾؿًعؾؿنيثيات بطاقة حتؾقل ادلؾػات احل -8-3-2-2

  نبلػػػغ عشػػػ ين ملفػػػات  اائبيػػػات  70 سػػػب معامػػػق ك ونبػػػاخ ألفػػػا ل(ميسػػػاؽ الػػػداخلي لنتػػػائ  بطاقػػػات ربليػػػق 
علما أف زمن التحليق ق يكن عاموت ؿبددات نة ات الخػتوؼ كػا كػق ملػف    وهو معامق جيد لليبات 0.12

أكيػػ  يف ربليلمهػػا عػػن  ريهػػا  وال مينخػػا مػػدة التحليػػق  عػػن اآلخػػ   نػػبعض اؼبلفػػات كانػػ  ميسػػتهل ؽ وقتػػات   وكيفػػ
 باالعتبار عند ربليق الودائق كالكتب واؼبلفات و ريها.

 ادلعاجلات اإلحصائقة -8-4

ألسػػدلة الدراسػػة  ناامػػا حبسػػاب اؼبتوسػػطات اغبسػػابية  عبػػات اإل  ػػائية اؼبناسػػبة وناػػات قػػاـ البا يػػاف باؼبعا
مينميػػة واالكب انػػات اؼبعياريػػة وذلػػب ل(جابػػة عػػن السػػناؿ األوؿ واؼبتعلػػق بدرجػػة فبارسػػة معلمػػي العلػػـو ؼبمهػػارات 

ت  وذلب الستا اه ( للماموعت  اؼبستالt-testاختبار ت   بتكاري داخق الهل نة ال فية  طبااالتفكري اإل
التفكري اإلبتكاري باختوؼ اعبنس  ذك   أنيػط( واػبػ ة  مينمية أد  اختوؼ فبارسات معلمي العلـو ؼبمهارات

 سنوات اليا   س  سنوات نأكي (. 2 وميتكوف من مستوي   األوؿ  اقق من 

التفكػػػػري  ميػػػػةمين واسػػػػتةدما اختبػػػػار ت أيضػػػػا لدراسػػػػة درجػػػػة انعكػػػػاس فبارسػػػػات معلمػػػػي العلػػػػـو ؼبمهػػػػارات
 اؼبلفات اغباائبية  وقد قسما اؼبلفات اغباائبية للمتعلم  إىل ؾبموعت   ةاإلبتكاري علط ابتكاري

معلموف ذوو فبارسػة  مهاوهي ملفات  اائبية لطلبة ياـو بتدريس األنلى  مجيىعة اليييرسة الميلةة  -
 عالية لتنمية التفكري اإلبتكاري.

وهػػي ملفػػات  اائبيػػة لطلبػػة ياػػـو بتدريسػػمها معلمػػوف ذوو  ليمد ضتتة الايكةتتة  مجيىعتتة اليييرستتة ا -
 فبارسة منةفضة لتنمية التفكري اإلبتكاري.

قدرات الطوقة واؼب ونة واألدالة  هامي  الموعت  من اؼبلفات ونق واستةدـ اختبار ت هنا للماارنة ب 
 والموع الكلي لدرجات التفكري اإلبتكاري.

 ـاقشًفانًائج الدرادة وم -9

 مماردة مفارات تـؿقة الًػؽري اإلبًؽاري -9-1

 ( اؼبتوسطات اغبسابية واالكب انات اؼبعيارية ؼبمارسات معلمي العلـو ممهارات 7يو ر اعبدوؿ رقا  
 مينمية التفكري اإلبتكاري علط بطاقة اؼبو ةة الكلية  وعلط كق ندة من الفدات األربع  وقسا مستول 

 كبري(.  2 – 7.90متوسط(    من  7.15 -2.90 عيف(   من  2.15 -2األداه كاأليت   من 
( أف متوسط فبارسة معلمي العلـو ؼبمهارات مينمية التفكري اإلبتكاري من خوؿ 7يتضر من اعبدوؿ رقا  

( ومياػػع  ػػمن مسػػتول األداه اؼبتوسػػط  ولعػػق هػػاا اؼبسػػتول اؼبتوسػػط يف مينميػػة 2.27بطاقػػة اؼبو ةػػة بلػػغ  
(  بينما ىبتلف مع نتائ  كيري من الدراسات الساباة ال  2551ي يتفق مع دراسة السعيد  التفكري اإلبتكار 
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؛ خالػػد  7007؛ اؼبػػالكي  7007ميودػػل  إىل إلبفػػاض مسػػتول مينميػػة التفكػػري اإلبتكػػاري ميػػق  التػػودري  
 (.2559؛ السلماف  2552؛ الك ش  2551؛ علي والهلناـ  2555

 (0الجدنة رتم )
 ة نااكق اييت اليمةيرية ليييرسيت ممييل الميىت ثىة تميةة الث كة  ابتثكيرواليثىس،يت القسيتة

 مسثى  األإال اليمةيرو ااكق اف القسيتل اليثىسر ال ئة
 مثىسر 2.39 0.32 األسئية الو ةة .1
 مثىسر 2.18 1.98 اسثجيتة اليميم .0
 ضمةف 2.17 1.31 األكش،ة المييةة .3
 ضمةف 2.02 1.31   ابق الثدريس .4
 مثىسر 2.01 1.70 ي،يتة الكيةةال

(  ويعزو البا ياف السػبب 7.20لاد عززت ندة األسدلة ال فية هاا اؼبستول اؼبتوسط دبتوسط أداه بلغ  
يف ذلػػػب إىل كتػػػب العلػػػـو الدراسػػػية اعبديػػػدة الػػػ  ألفػػػ  مػػػنخ ات  ألهنػػػا هتػػػتا باألسػػػدلة امفػػػزة للتفكػػػري وذات 

أمػق " و كلمػات ميػق " اختػ  نمهمػب " و " قػف وميعلػط  ربتػوي  بعػات م نيمهااإلجابات اؼبتعددة واؼبفتو ة  
و ةػػة ال ػػفية خػػوؿ هػػال أسػػدلة ميػػرية للتفكػػري يف هنايػػة كػػق ن ػػق  ومػػن خػػوؿ اؼب "عػػاق مبػػدع" نضػػوت عػػن

نستنت  أف كيريات من معلمي العلـو ياوموف بط ح أسػدلة متنوعػة وبعضػمها أسػدلة سػاب ة  ميسػتيري ميفكػري  الدراسة
 الطلبة.

أنضػق بودػف  دػا  كما عزز هاا األداه اؼبتوسط لتنمية التفكري اإلبتكاري من خوؿ ندة اسػتاابة اؼبعلػا 
(  لاد ال ا البا ياف خوؿ اؼبو ةة ال فية التابعة ؽبال الدراسة أف أ لب اؼبعلم  2.51أداه إذ بلهل   

لػػػاي يعطػػػي أنكػػػارات متميػػػزة وال يسػػػتمعوف برتكيػػػز لكػػػق مػػػا ياولػػػ  الطالػػػب ويعملػػػوف علػػػط مكانػػػأة الطالػػػب ا
 يسة وف من األنكار ال  يط  مها الطوب ممهما كان  ميلب األنكار شاذة أو  ري مألونة ؽبا. 

( يف البفاض مسػتول مينميػة 2.22( وط ائق التدريس  2.22 بنسبة لاد أسمهم  ندتا األنشطة اؼبعملية 
تويات متدنية جػدات مػن األداه  ومػن أميلػة هػال التفكري اإلبتكاري  وسال  عبارات ميابعة ؽبامي  الفدت  مس

العبػػارات  "وبػػث التوميػػا علػػط ميسػػايق أنكػػارها اػبادػػة يف سػػاق خػػاص هبػػا"  و"يشػػاع التوميػػا علػػط 
ميطبيػػػق أنكػػػػارها اؼببتكػػػػ ة وذب يبمهػػػػا مػػػا أمكػػػػنمها ذلػػػػب"  "يطلػػػػب إلػػػيمها أف ي ػػػػمموا خطػػػػوات التا بػػػػة بػػػػدؿ 

ـ ط ائػػق مبتكػػ ة يف عػػ ض نتػػائ  االستكشػػانات لػػزموئمها"  إعطػػائمها إياهػػا"  وكػػالب يطلػػب إلػػيمها اسػػتةدا
وكالب يطلػب إلػيمها مي ػميا مبػاذج دوديػة األبعػاد أو مياليػد بعػض األجمهػزة باسػتةداـ مػواد بيديػة"  و"يعطػي 
أنشطة ال دفية ميعمق علط مينمية اإلبداع"  و"يتابق ط ائق ـبتلفة غبق اؼبسائق اغبسابية"  و"يستةدـ ط ائق 

 مة علط ابتكار ـبططات مينةيمية ؼبو وع الدرس".التدريس الاائ
 ( من اػبامس إىل التاسع األساسي 5-9لاد ال ا البا ياف أف معةا معلمي العلـو يف ال فوؼ  

يف عينػػػة الدراسػػػة ال يزالػػػوف يسػػػتةدموف الط ياػػػة التاليديػػػة يف التعلػػػيا مػػػن  يػػػث ميلاػػػ  اؼبعلومػػػات للطػػػوب 
رس علػػط هيدػػة مشػػكوت علميػػة واقعيػػة قابلػػة للتفكػػري وحباجػػ  إىل  ػػق  واسػتةمهارها  وال يمهتمػػوف بتنفيػػا الػػد

( يف اؼبملكػػة الع بيػػة السػػعودية كمػػا 2551وهػػاا يتطػػابق مػػع مػػا دلػػ  عليػػ  نتػػائ  الدراسػػات ميػػق السػػعيد  
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اميضر من خوؿ مناقشة بعض هناله اؼبعلم  أنػ  لػيس لػدل الكيػري مػنمها نكػ ة كبػرية ووا ػحة عػن التفكػري 
واألنشػػطة ال ػػفية الػػ  قػػد ميسػػاعد علػػط مينميتػػ   ويتفػػق ذلػػب مػػع مػػا ورد يف نتػػائ  دراسػػة نلمبػػاف اإلبتكػػاري  

(  لاػػد عػػزا بعػػض هػػناله اؼبعلمػػ  مػػن عينػػة الدراسػػة هػػاا الػػناص إىل انشػػهلاؽبا بكيػػ ة اؼبمهػػاـ اإلداريػػة 7001 
الدراسػػي مػن أيػػاـ مفتو ػػة اؼبسػندة إلػػيمها  نضػوت عػػن الفعاليػػات الكيػرية الػػ  مياػػاـ داخػق اؼبدرسػػة طػواؿ العػػاـ 

وممه جانػػات والػػ   البػػا مػػا ميكػػوف بعيػػدة عػػن العمليػػة التعليميػػة التعلميػػة  فبػػا يػػندي إىل عػػدـ ربايػػق الوقػػ  
الكػػايف إلكمػػاؿ اؼباػػ ر  نضػػو عػػن اإلدػػ اه واسػػتةداـ أسػػاليب وبػػ ام  مي بويػػة  دييػػة ناجحػػة ميسػػمها يف دنػػع 

 ط مع التحوالت اؼبعاد ة.الطوب كبو مزيد من التفكري واؼبع نة ال  ميتمش
كمػػا أشػػار بعػػض معلمػػي العلػػـو إىل  يػػاب التشػػايع واؼبتابعػػة مػػن قبػػق اؼبشػػ ن  الرتبػػوي  ؼبمهػػارات مينميػػة 

بتكػػاري  وذلػػب ألف اسػػتمارة اؼبو ةػػة اػبادػػة الميػػنص علػػط متابعػػة اؼبشػػ ؼ للمعلػػا  كمػػا يػػ ل التفكػػري اإل
بعض اؼبعلم  أف ب ام  التدريب أدناه اػبدمػة ال مياػدـ ؽبػا ميػدريبا علػط األسػاليب اؼبتنوعػة الػ  مييػ ي التفكػري 

 اإلبتكاري. 

 اجلـس ومفارات تـؿقة الًػؽري اإلبًؽاري -9-2

( اؼبتوسػػػطات اغبسػػػابية واالكب انػػػات اؼبعياريػػػة واختبػػػار "ت" للفػػػ وؽ بػػػ  اؼبعلمػػػػ  2يبػػػ  اعبػػػدوؿ رقػػػا  
( إىل ميفػوؽ 2واؼبعلمات يف بطاقة مو ةة فبارساهتا ال فية لتنمية التفكري اإلبتكاري. ويشري اعبػدوؿ رقػا  

التعلػػػػيا ( مػػػػن 5-9فوؼ مػػػػن اػبػػػػامس إىل التاسػػػػع  ال ػػػػاؼبعلمػػػػات يف اؼبمارسػػػػة ال ػػػػفية علػػػػط اؼبعلمػػػػ  يف 
( α≤ 0.09األساسػػي باؼبنطاػػة الداخليػػة  ناػػد أفمهػػ ت النتػػائ  ن وقػػات ذات داللػػة إ  ػػائية ؼبسػػتول داللػػة  

(  يف  ػ  2.92ل احل   اإلناث( اؼبعلمات  وقد بلهل  متوسػطات درجػات اؼبعلمػ  يف بطاقػة اؼبو ةػة  
أف قيمة  ت(  2اعبدوؿ رقا (  و يةمه  من 2.15بلهل  متوسطات درجات اؼبعلمات يف بطاقة اؼبو ةة  

( ل ػػاحل اؼبعلمػػات  وميتفػػق نتػػائ  الدراسػػة اغباليػػة مػػع نتػػائ  α≤ 0.09دالػػة إ  ػػائيا عنػػد مسػػتول داللػػة  
ة ػ(  بينما زبتلف نتائ  الدراسػة اغباليػ2552؛ سعادة و قطامي  2551بعض الدراسات الساباة  الشعار  

 ؛ 2550؛ الكنا   7002اضاة  ة  رواشدة و الػات الساباػ  بعض الدراسػع نتائػم
 (.2512اليد   عبد

 كثيبج اخثيير )ت( لي  ة تةن مثىس،ل ممييل نمميييت الميىت يل ت،يتة اليظث ة (3الجدنة رتم )
 تةية )ت( الق ية      إر يت  اليمةيرو         اكق افا القسيتل        اليثىسر  المدإ        الجمس     
 *       5.32        18          2.141 1.56 12 اليمييىث
 2.147 1.89 12 اليميييت

 (α≤ 0.09*دالة إ  ائيا عند مستول داللة  
 لاد ال ا البا ياف يف ال فوؼ ال  سب  مو ةتمها أف الكيري من الطالبات لديمهن ال  بة واغب ص 

ا أك  لاراة ر بة الطالبات وشػهلفمهن واالهتماـ بالتعلا فبا ينعكس ذلب بدورل علط اؼبعلمة ألهنا ميبدي جمهد
للتعلا  ولكي ميةمه  اؼبعلمة باؼبةمه  الوئق داخق اؼبدرسة والتمع نإهنػا ميلاػأ إىل البحػث واالطػوع واإلمييػاف 
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باعبديد فبا يعمق علط إد اه العملية التعليمية التعلمية وبالتاو يةمه  ذلب جليا ميفوؽ اؼبعلمات علط اؼبعلم  
 تعليمية.يف اؼبنةومة ال

لاد فمه ت يف   ػص معلمػات العلػـو اللػوايت شػاهدف خػوؿ هػال الدراسػة العديػد مػن ط ائػق التػدريس 
ال  ميساعد علط مينمية اإلبػداع واػبيػاؿ كاسػرتاميياية التةيػق اؼبوجػ   وكػالب ربويػق الػدرس إىل موقػف سبييلػي 

 أو ق ة أو رسـو كاريكاميورية يف معةا الدروس.
خوؿ اؼبو ةة ال فية ومناقشة بعض اؼبعلمات أف هناؾ مينانسا ب  اؼبعلمات كما ال ا البا ياف من 

يف ميادمي ما هو جديد للطالبػات فبػا يػندي إىل سػمهولة الػتعلا و اخت ػار يف الوقػ  واعبمهػد  وميبػ  أف بعػض 
دمػة  نمػن األنكار ال  فمه ت يف الهل نة ال فية هي من األنكار اؼبط و ة ؽبن يف الدورات التدريبيػة أدنػاه اػب

الوا ػػر أف اؼبعلمػػات أكيػػ  جديػػة يف ميطبيػػق مػػا يتعلمنػػ  مػػن خػػوؿ هػػال الػػدورات التدريبيػػة  نبماػػ د انتمهػػاه 
تنفيػا مػا ميػدربن عليػ  لتطبياػ  يف دػورة فبارسػات نعليػة داخػق ة اؼبنفاة يامن مباش ة باإلعػداد لالدورة التدريبي
 الهل نة ال فية.

 إلبًؽارياخلربة ومفارات تـؿقة الًػؽري ا -3 -9

 ≥α( واؼبتعلاة باػب ة ن وقات ذات داللة إ  ائية عند مستول داللة  1ق ميةمه  النتائ  يف اعبدوؿ رقا  
سػػػنوات( ومتوسػػػطات معلمػػػي  2( بػػػ  متوسػػػطات فبارسػػػات معلمػػػي العلػػػـو ذوي اػبػػػ ة األقػػػق مػػػن  0.09

فكري اإلبتكاري داخػق الهل نػة ال ػفية سنوات نأكي ( يف فبارساهتا ؼبمهارات مينمية الت 2العلـو ذوي اػب ة  من
يف بطاقػػػة اؼبو ةػػػة  فبػػػا يػػػدؿ علػػػط أف مسػػػتول فبارسػػػة معلمػػػي العلػػػـو ؼبمهػػػارات مينميػػػة التفكػػػري اإلبتكػػػاري ال 

( 2552ىبتلػػف بػػاختوؼ اػبػػ ة  لاػػد اختلفػػ  نتػػائ  الدراسػػة يف هػػاا السػػناؿ مػػع نتػػائ  دراسػػة  موسػػط  
دالػػة إ  ػػائيا يف ممهػػارات التفكػػري ل ػػاحل أف هنػػاؾ ن وقػػات دت ( الػػ  أكػػ7002اؼبشػػار إليمهػػا يف  الشا ػػي  
 اؼبعلم  ذوي اػب ة الطويلة.

  (4الجدنة رتم )
 كثيبج اخثيير )ت( لي  ة تةن مثىس،ل  نو الدي ة الاوة ة نال،ىيية يل ت،يتة اليظث ة

 تةية )ت( الق ية إر يت اليمةيروااكق اف  القسيتل اليثىسر المدإ الدي ة
 1.46 18 2.04 1.66 11 سة سمىات اتل من

 2.16 1.82 9 سة سمىات يأ ا 
ميشػػػػري هػػػػال النتػػػػائ  إىل أف سػػػػم اػبدمػػػػة ردبػػػػا ال ميسػػػػمها يف ربسػػػػ  األداه ال ػػػػفي ل ػػػػاحل مينميػػػػة التفكػػػػري 
  اإلبتكاري  وهاا م د ل إما لضعف سعي بعض اؼبعلم  لتنمية أنفسمها ممهنيا نيما ىبػص التفكػري اإلبتكػاري

وائػػػق ـبتلفػػػة ربػػػوؿ دوف ميطبيػػػق اؼبعلمػػػ  ؼبػػػا يتعلمونػػػ  أدنػػػاه الػػػدورات التدريبيػػػة  ػػػوؿ مينميػػػة التفكػػػري ع أو إىل
اإلبتكػػاري يف   ػػص العلػػـو  ومػػن هػػال العوائػػق الػػ  أشػػارت إليمهػػا عينػػة الدراسػػة  زيػػادة العػػبه التدريسػػي  

 التدريبية  وؿ    وندرة الدورات وعدـ اهتماـ اؼبش ن  الرتبوي  بتنمية التفكري اإلبتكاري
 مينمية التفكري اإلبتكاري.

 إبًؽاروة ادلؾػات احلؼائيقة لؾؿًعؾؿنيانعؽاس مماردات ادلعؾؿني عؾى  -9-4
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سػػات ر قسػم  عينػػة الدراسػة مػػن اؼبعلمػ  علػػط  سػب مسػػتول أدائمهػا يف بطاقػػة اؼبو ةػة اػبادػػة باؼبما
( كػػػػاف عػػػػددها شبانيػػػػة  2.27 ≤عاليػػػػة  ال ػػػػفية اػبادػػػػة بتنميػػػػة التفكػػػػري اإلبتكػػػػاري إىل  فبارسػػػػ  بدرجػػػػة 

( هنػػػا هػػػي 2.27اُدنػػػا عشػػػ  معلمػػػات  والايمػػػة   27( وكػػػاف عػػػددها 2.27وفبارسػػػ  بدرجػػػة منةفضػػػة    
(  ولاػػد ا ػػط  7متوسػػط أداه عينػػة الدراسػػة مػػن اؼبعلمػػ  يف بطاقػػة اؼبو ةػػة اؼبشػػار إليمهػػا يف اعبػػدوؿ رقػػا  

ق مػػع مسػػتويات درجػػة اؼبمارسػػة اؼبػػاكورة ننفػػات والػػاي وبػػدد البا يػػاف إىل هػػاا التاسػػيا الػػاي يبػػدو  ػػري متسػػ
هػاا اؼبسػتول مػن    إىلعلمػمػن اؼبأي ودػوؿ (  وذلب بسبب عػدـ 2 – 7.9اؼبمارسة الكبرية دبدل قدرل  

(  لالب اختار البا ياف اؼبتوسط 7.0اؼبمارسة العالية  كما ق وب ق إال معلمتاف علط متوسط نوؽ الايمة  
  عاليي اؼبمارسة ومنةفضيمها.كايمة نادلة ب 

دودة ملفات من اؼبلفات اغباائبية لطلبة كق معلا من هناله اؼبعلم  ب ورة عشوائية دبا  اختري بعد ذلب
بهل ض ربليق مضامينمها وناا لادرات التفكري اإلبتكاري    قورف بػ  هػامي  الفدتػ   ملفات  20ؾبموع  ستوف 

 التفكري اإلبتكاري  الطوقة واؼب ونة واألدالة والموع الكلي.من اؼبلفات علط  سب متوسطات قدرات 
( بػػ  α≤ 0.09( ن وقػػات ذات داللػػة إ  ػػائية عنػػد مسػػتول داللػػة  9ق ميةمهػػ  النتػػائ  يف اعبػػدوؿ رقػػا  

اؼبلفػػػات اغباائبيػػػة للػػػاين يدرسػػػوف لػػػدل معلمػػػ  ذوي فبارسػػػة عاليػػػة يف مينميػػػة يف متوسػػػطات قػػػدرة الطوقػػػة 
اري  وأولدب الاين يدرسوف عند معلم  ذوي فبارسة منةفضػة يف مينميػة التفكػري اإلبتكػاري  التفكري اإلبتك

بينمػػػا كانػػػ  هنػػػاؾ نػػػ وؽ دالػػػة إ  ػػػائيا لاػػػدريت اؼب ونػػػة واألدػػػالة والمػػػوع الكلػػػي للاػػػدرات ل ػػػاحل اؼبلفػػػات 
 إلبتكاري.اغباائبية للمتعلم  الاين يدرسوف لدل معلم  ذوي فبارسة عالية يف مينمية التفكري ا

 كثيبج اخثيير )ت( لدالة ال  ة تةن مثىس،يت إر يت اليي يت القايبيةة لييثمييةن   (5الجدنة رتم )

 مسثى  اليهيرة
 مييرسة اليميم

 عدإ
 اليي يت

 اليثىس،يت
 القسيتةة

 ااكق اييت
 )ت( تةية الق ية إر يت اليمةيرية

 1.39 58 0.60 4.72 04 عية ال،ظتة
 0.84 3.69 36 ممد ض 

 *0.61 58 1.34 3.33 04 عية الي نكة
 1.45 0.36 36 ممد ض 

 1.16 0.82 36 ممد ض *0.99 58 2.84 3.63 04 عية األصيلة

 4.70 8.86 36 ممد ض *0.43 58 3.84 11.67 04 عية اليجيى 
 ( α≤ 0.09داؿ إ  ائيا عند مستول داللة  * 

ات سػواه أكانػ  ؼبمهػارات التفكػري اإلبتكػاري أـ للمامػوع الكلػي  يبكن مو ةة البفاض صبيع اؼبتوسط
 ولاد ال ا البا ياف أدناه عملية التحليق أف ؿبتويات عدد من اؼبلفات اغباائبية كان  بسيطة 

   أو أف ميكوف نسةات    وكان  ميااري  مناولة   نيات من م ادر خارجية   وبعيدة عن اإلميااف جدات 
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لة ػات أعػدها اؼبعلػا  لػالب ناػد أدػ  ذلػب يف اؼبتوسػطات العامػة ؼبمهػارات التفكػري الختبارات ق رية  أو م
اإلبتكػػاري وؾبموعمهػػا الكلػػي  يف اؼباابػػق نػػإف بعػػض  هػػال اؼبلفػػات كػػاف فبيػػزات لدرجػػة كبػػرية  سػػواه أكػػاف مػػن 

 نا ية نوعية األعماؿ أـ عددها.
 ت التفكري اإلبتكاري كما يلي (  سب قدرا9يبكن مناقشة الف وؽ ال  يشري إليمها اعبدوؿ رقا  

 الطالقة -9-4-1

لاػػد كانػػ  درجػػة الطوقػػة اػبادػػة باؼبلفػػات اغباائبيػػة للمتعلمػػ  هػػي ؾبمػػوع األعمػػاؿ اؼبتضػػمنة يف ميلػػب 
اؼبلفػػات  وكػػاف معةػػا اؼبعلمػػ  يطلبػػوف  يف معةػػا األ يػػاف  مػػن الطػػوب مينفيػػا أعمػػاؿ متشػػاهبة باعتبػػار أف 

وؽباا ناف قياـ اؼبعلا بتلب اؼبمهارات أدل إىل انعكاسمها علط التوميا من  ري  اؼبنمه  وا د واألنشطة وا دة 
 أف يكوف للممارسة العالية أو اؼبنةفضة أي اد  يف ذلب. 

ن وؽ يف ممهارة الطوقة ب  ملفات طلبة فمهور يبكن ال جوع إىل بطاقة اؼبو ةة للودوؿ إىل ميفسري عدـ 
اؼبنةفضة  ألف عددات من بنػود بطاقػة اؼبو ةػة كانػ  موجمهػة إىل مينميػة معلمي العلـو ذوي اؼبمارسة العالية و 

( يبكن مو ةػة أف متوسػطات األداه بػ  اؼبعلمػ  2قدرة الطوقة  وبالنة  إىل ميلب البنود يف اعبدوؿ رقا  
ق عػاليي اؼبمارسػة ؼبمهػارات مينميػة التفكػري اإلبتكػاري  وأولدػب منةفضػي اؼبمارسػة  كانػ  متااربػة  نعلػط سػػبي

العبػارة "ي ػم  لػبعض الوقػ  لتوليػد ميػق ؼبػاذا  هػق يبكػن  مػاذا لػو" و  اؼبياؿ العبارة "يستةدـ أسدلة اؼبتابعػة
( ومتوسػػػػط اؼبعلمػػػػ  ذوي 2.00 لػػػوؿ ؼبشػػػػكوت واقعيػػػػة"  بلػػػغ متوسػػػػط اؼبعلمػػػػ  ذوي اؼبمارسػػػة العاليػػػػة  

ا اػبادػة يف سػاق خػاص هبػا"   (  والعبارة "وبث التوميا علط ميسايق أنكػاره7.20اؼبمارسة اؼبنةفضة  
(  وهاا بػدورل يشػاع الطػوب علػط كتابػة 2.00وهو   كاف متوسطمها للممارسة العالية واؼبنةفضة متساويات 

اكػػ  قػػدر فبكػػن مػػن األنكػػار يف السػػاق وم اجعتمهػػا كػػق نػػرتة واإل ػػانة إليمهػػا مػػن أنكػػار قػػد ميػػأيت نيمػػا بعػػد  
ـ األلفاظ ال  ميعمق علط كبر التفكري ميق  نك ة  ري جيدة  والعبارة "ال يسة  من أنكار التوميا باستةدا

(  وهػاا يػدؿ علػط أف اؼبعلمػ   سػواه 2.00 ق خطأ"  إذ كاف اؼبتوسط للممارسة العالية واؼبنةفضة هػو  
منةفضيمها ؼبمهارات مينمية التفكري اإلبتكاري  كانوا يشاعوف الطوب علط ط ح ما أـ أكانوا عاليي اؼبمارسة 

 أنكار و لوؿ ب ورة أكي  ج أة ودانعية فبا يندي إىل إهباد جو من التنانس ب  الطوب لديمها من 
 
 
 
 

  (6الجدنة رتم )
 اليثىس،يت القسيتةة نااكق اييت اليمةيرية ليييرسيت ممييل الميىت عيى ت،يتة اليظث ة 

 اليييرسيت ال ئة
ممييىث  نن مييرسة 

 يلةةع
ممييىث  نن مييرسة 

 ممد ضة
   ت   ت

 2.48 0.11 2.05 0.79 تمهيييت م ثىثة تييعديهي، ح أسئية . 1)أ( األسئية 
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الو ةة الياة ة 
ليث كة  
 ابتثكيرو

 2.42 0.70 2.22 3.22 يسثددت أسئية اليثيتمة مال ليي اق الل ييكنق مي ا لى. 0

 2.45 1.75 2.35 0.54 الثظمةذ     ا ي  عدإ ميكن من اليدابل لإل يتة إلى ي،يب. 3

 2.41 0.69 2.22 3.22 لثىلةد ثيىة ليشكظت ناتمةة يوية ليمض الىتة تمد   ح األسئية. 4

 2.06 1.14 2.35 1.88   تثقد  ت كة  الثظمةذ أسئيةي، ح . 5

)ب( اسثجيتة 
اليميم اليق ية 

ليث كة  
 ابتثكيرو

 . يكتتتييل الثظمةتتتذ عمتتتد تميةتتت الم عتتتن يكتتت ة  ديتتتدة تيةتتتيث متتتد  تيةتتتي التتتذه6
 ال ك ة

0.17 2.47 1.08 2.34 

 2.22 1.22 2.22 1.22 يل سجل خيص تهميقث الثظمةذ عيى تسجةل أيكيرالم الديصة . 7

 2.22 1.22 2.39 1.05 هم  ل أمكممي نتج ييهي  ييثك ةيشجع الثظمةذ عيى ت،يةق أيكيرالم ال. 8

 تتتي    األل تتتيل الثتتتل تميتتتل عيتتتىتيستتتثددات الثظمةتتتذ  أيكتتتيرا يستتتد  متتتن . 9
 يك ة غة   ةدةق ثل خي لالث كة  مال  

3.22 2.22 3.22 2.22 

 2.16 1.11 2.32 1.75 ي،ظب عيى تييإة األيكير الي، نثة ليمايشهةل مىاتف لي. 12

 2.16 0.89 2.22 3.22 لكل مي ي، ثه الثظمةذ من أيكير سثيع تث  ةيي. 11

مةذ ليييد متن الث كةت  تمد سيي  اب يتة من الثظ. يوية ليمض الىتة 10
 2.35 0.75 2.22 3.22 ن  ح اليدابل

)ج( 
األكش،ة المييةة 
الداعية ليث كة  

 ابتثكيرو

الثظمةتتتتذ اتثتتتت اح تمتتتتض الث،يةاتتتتيت المييةتتتتة لياتتتتىاكةن الثتتتتل  إلتتتتىي،يتتتتب . 13
 يدرسىكهي

1.52 2.31 1.26 2.13 

 2.22 1.22 2.35 1.05 هم إيياليب. ي،يب إلى الثظمةذ تويةم خ،ىات الثج تة تدة إع،ي14

. ي،يتتتتتتب إلتتتتتتى الثظمةتتتتتتذ استتتتتتثددات   ابتتتتتتق ميثكتتتتتت ة يتتتتتتل عتتتتتت ض كثتتتتتتيبج 15
 ااسثكشيييت ليمظبهم

1.09 2.45 1.22 2.22 

. ي،يتتب إلتتى الثظمةتتذ تاتتديم تاتتيري  لييشتتيريع ناألكشتت،ة المييةتتة توتتىرة 16
 غة  تايةدية ماية) نرتة ع ض  ية ةق م،ىيةق ش ير يةديىق ت ص  ييةىت (

1.17 2.05 1.00 2.33 

تقىيتل التدرل ليىتتف إتتداعل ماتل  توتة أن رستم  الثظمةتذ  إلىي،يب . 17
  يريكيتىرو أن مىتف تياةيل

0.96 2.10 0.22 2.62 

 
 ظ ةة األتميإ أن تايةد تمض األ هتية  الثظمةذ تويةم كيي ج إلىي،يب . 18

 تيسثددات مىاإ تةئةة
1.28 2.15 1.11 2.32 

 2.32 1.11 2.10 1.24 ابتدا اص ةة تميل عيى تميةة  ،ةأكشيم،ل . 19

)إ(   ابق 
الثدريس 

الداعية ليث كة  
 ابتثكيرو

. يستتتثددت   ابتتتتق تتتتتدريس تستتتيعد عيتتتتى تىلةتتتتد األيكتتتير ماتتتتل  الموتتتتف 02
 الذالمل ن ثل اليشكظت ن الثميم الثمينكل ن خ ابر الي يالةم

0.22 2.52 1.58 2.35 

 2.59 1.52 2.42 0.01 تسيعد عيى الثدةل . يسثددت   ابق تدريس01

 2.22 1.22 2.10 1.24 . يثايل   ابق مدثي ة لقل اليسيبل القسيتةة00

 2.12 1.23 2.05 1.17 نت،ىي الي اآلخ ين أيكيريسي  تيليميل عيى . 03

ستتتتثددت   ابتتتتق الثتتتتدريس الايبيتتتتتة عيتتتتى اتثكتتتتير مد،،تتتتيت تم ةيةتتتتتة ي. 04
 ليىضى  الدرل 

1.28 2.15 1.22 2.22 

 2.32 1.14 2.33 1.38 الثظمةذ تىظةف الثامةيت االكث نكةة تشكل ميثك  . ي،يب إلى05

لطػػ ح مزيػػد مػػن األنكػػار وهػػو مػػا فمهػػ  مػػن خػػوؿ العبػػارة "يسػػتمع برتكيػػز لكػػق مػػا يط  ػػ  التوميػػا مػػن 
لػبعض الوقػ  بعػد ( والعبارة "ي م  7.50( واؼبنةفضة  2.00أنكار"  إذ كاف متوسط اؼبمارسة العالية  

( 2.00ظبػػاع اإلجابػػة مػػن التوميػػا ؼبزيػػد مػػن األنكػػار وطػػ ح البػػدائق"  والػػ  كػػاف متوسػػط اؼبمارسػػة العاليػػة  
( وهي متوسػطات متااربػة  وأيضػا مياػارب يف اإلعمػاؿ اؼبادمػة مػن قبػق التوميػا 7.29واؼبمارسة اؼبنةفضة  

ميادمي ميااري  للمشاريع واألنشطة العملية ب ورة  ري  التوميا إذ فمه  من خوؿ العبارة "يطلب إىل وميشاهبمها
مياليديػػة ميػػاؿ  ورقػػة عػػ ض كبػػرية  مطويػػة  شػػ يط نيػػديو  قػػ ص كمبيػػومي ("  وبالتػػاو نو ػػا مياػػارب متوسػػط 
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اؼبعلمػػ  ذوي اؼبمارسػػة العاليػػة ماارنػػة دبتوسػػط اؼبعلمػػ  ذوي اؼبمارسػػة اؼبنةفضػػة يف العبػػارات اؼبتعلاػػة دبمهػػارة 
 طاقة اؼبو ةة.الطوقة يف ب

يف اؼباابق نإف العدد اؼب ميفع لألعماؿ يف اؼبلف اغباائ   أي اؼبتوسط العاو لادرة الطوقة  ال يعم جودة 
العمق وأدالت   ناد ياـو اؼبعلا بتكليف الطوب دبيق ميلػب األنشػطة اإلبتكاريػة  إال أهنػا ال ياومػوف دبتابعػة 

مهملػػوف مينفيػػا نين   قػػد يػػنعكس ذلػػب علػػط بعػػض الطػػوب مػػدل مينفيػػا أولدػػب الطػػوب لتلػػب األنشػػطة ومػػ
 لعدـ السناؿ عنمها من قبق اؼبعلا.  األنشطة واألعماؿ اؼبطلوب إليمها مينفياها نة ات 

 ادلرونة -9-4-2

لاد ال ا البا ياف خوؿ اؼبشاهدات ال فية أدناه ميطبيق بطاقة اؼبو ةة أف اؼبعلم  اؼبمارسػ  بدرجػة 
لتفكػػري اإلبتكػػاري وبيػػوف طوهبػػا علػػط مينفيػػا األعمػػاؿ والتاػػاري  واؼبشػػ وعات وع  ػػمها عاليػػة ؼبمهػػارات مينميػػة ا

بط ائق ـبتلفة  فبا أدل إىل فمهور عدد من الفدات اؼبةتلفة لدل الطوب يف اؼبلفات اغباائبية  وكالب هتيدة 
نػ وؽ يف ور فمهػمواقف جيدة لتبادؿ األنكار وط ح  لوؿ جديدة لاضػايا واقعيػة  لػالب نػإف هػاا قػد يفسػ  

ممهارة اؼب ونة ب  ملفات طلبة معلمي العلـو ذوي اؼبمارسة العاليػة وذوي اؼبمارسػة اؼبنةفضػة ل ػاحل اؼبمارسػة 
العالية  وبال جوع إىل نتائ  بطاقة اؼبو ةة يبكن الوقوؼ علط ميفوؽ معلمي العلـو اؼبمارس  ؼبمهػارات مينميػة 

لػ  ميةمهػ  نيمهػا قػدرة اؼب ونػة  ناػد فمهػ  ذلػب وا ػحات يف العبػارة التفكري اإلبتكاري ب ورة عاليػة يف العبػارات ا
الػ  كػاف متوسػط اؼبعلمػ  اؼبمارسػ  بدرجػة بػادؿ األنكػار اؼبط و ػة للناػاش"  "يمهيئ مواقف للطوب علط مي

(  وكالب العبارة "يطلب إىل التوميا 2.22( و متوسط اؼبعلم  اؼبمارس  بدرجة منةفضة  2.29عالية  
( ومتوسػط 2.90ض التطبياات العملية للاوان  ال  يدرسػوهنا"  إذ كػاف متوسػط اؼبمارسػة العاليػة  اقرتاح بع

(  وفمهػػػ  أيضػػػات مػػػن خػػػوؿ العبػػػارة "يطلػػػب إىل التوميػػػا ربويػػػق الػػػدرس ؼبوقػػػف 2.09اؼبمارسػػػة اؼبنةفضػػػة  
( 7.59ة العاليػة  إبداعي ميق ق ة أو رسا كاريكاميوري أو موقف سبييلي"  إذ كػاف متوسػط الفاػ ة للممارسػ

(  وفمهػػػ  ذلػػػب مػػػن خػػػوؿ العبػػػارة " يطلػػػب إىل التوميػػػا مي ػػػميا 7.00ومتوسػػػطمها للممارسػػػة اؼبنةفضػػػة  
( ومتوسط اؼبمارس  2.79خطوات التا بة بدؿ إعطائمها إياها"  وقد بلغ متوسط اؼبمارس  بدرجة عالية  

ـ اؼبمارسػػ  بدرجػػة عاليػػة انعكسػػ  (  إف أنضػػلية األداه هػػال ل ػػاحل معلمػػي العلػػو 2.00بدرجػػة منةفضػػة  
علط ملف أعماؿ الطوب بةمهور ندات ـبتلفة كالتااري  واؼبشػاريع والا ػص وال سػـو وال ػور و اؼبةططػات 

 التنةيمية والبحوث و ريها 
 من الفدات ال  فمه ت يف اؼبلفات  وال  بدورها رنع  متوسط قدرة اؼب ونة.

 األصالة -9-4-3

 لدل اؼبعلم  عاليي اؼبمارسة ؼبمهارات مينمية التفكري اإلبتكاري بدرجة  لاد سبتع  أعماؿ الطوب
جيػػدة مػػن اإلمياػػاف يف مينفيػػا األعمػػاؿ ال ػػفية والودػػفية مػػن مياػػاري  وحبػػوث وق ػػص  وميفػػ د بعػػض الطػػوب 

الدقائايػة  يػاتخػ   أي أف نسػبة شػيوعمها كانػ  قليلػة كالا ػص والتمييلبأعماؿ  ري مك رة لدل بعضمها اآل
ات الكتابيػػة والبحػػوث واأللهلػػاز والط ائػػف والا ادػػات الورقيػػة  أدل هػػاا إىل ارميفػػاع متوسػػط قػػدرة واؼبلة ػػ
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األدػػالة لػػدل هػػال الفدػػة  وبػػال جوع إىل نتػػائ  بطاقػػة اؼبو ةػػة يبكػػن الوقػػوؼ علػػط العبػػارات الػػ  ميفػػوؽ هبػػا 
ة "يكانئ التوميا عند ميعبريها أدحاب اؼبمارسة العالية وال  ارميبط  بادرة األدالة نعلط سبيق اؼبياؿ العبار 

( ومتوسػػطمها 7.22عػػن نكػػ ة جديػػدة ببيػػاف مػػدل سبيػػز هػػال الفكػػ ة"  إذ بلػػغ متوسػػطمها للممارسػػة العاليػػة  
(  فبا أدل إىل زيادة يف دانعية التوميا يف إفمهار أعماؿ جيدة و ري شائعة عند 2.72للممارسة اؼبنةفضة  

إىل التوميػػػػػا اسػػػػػتةداـ ط ائػػػػػق مبتكػػػػػ ة يف عػػػػػ ض نتػػػػػائ  الكػػػػػق  وفمهػػػػػ  أيضػػػػػا مػػػػػن خػػػػػوؿ العبػػػػػارة "يطلػػػػػب 
( ومتوسػػػػػطمها 2.75االستكشػػػػانات لػػػػزموئمها"  إذ كػػػػػاف متوسػػػػط هػػػػػال الفاػػػػ ة للممارسػػػػ  بدرجػػػػػة عاليػػػػة  

( فبػػػا يػػػدؿ علػػػػط أنضػػػلية للمعلمػػػ  اؼبمارسػػػػ  بدرجػػػة عاليػػػة  ويبكػػػػن 2.00للممارسػػػ  بدرجػػػة منةفضػػػػة  
مارس  بدرجة عالية يساعدوف طوهبا علط التفكري ب ورة دحيحة االستنتاج من ذلب أيضا أف اؼبعلم  اؼب

والودوؿ إىل أنكار جديػدة و ػري مألونػة ويوففػوف التانيػات اغبدييػة يف التعلػيا والػتعلا كمػا فمهػ  مػن خػوؿ 
بلغ متوسػط اؼبمارسػ   نادالفا ات الساباة  وكالب العبارة "يستةدـ ط ائق ميدريس ميساعد علط التةيق"  

(  والعبػػارة "يسػػمر بالبنػػاه علػػط أنكػػار اآلخػػ ين 2.90( واؼبمارسػػ  بدرجػػة منةفضػػة  7.72ليػػة  بدرجػػة عا
وميطوي ها" والعبارة "يستةدـ ط ائق التدريس الاائمة علط ابتكار ـبططات مينةيمية ؼبو وع الػدرس" والعبػارة 

ن خػوؿ األعمػاؿ الػ  قػاـ "يطلب إىل التوميا ميوفيف التانيات االلكرتونية ميوفيفػات مبتكػ ات"  وفمهػ  ذلػب مػ
مها كػػاف بتنفيػػاها الطػػوب وامفوفػػة يف ملفػػات أعمػػاؿ ألف بعػػض هػػال األعمػػاؿ كانػػ  جيػػدة اإلمياػػاف وبعضػػ

 اؼبلفات األخ ل للطوب الاين درسوا عن ط يق معلم  ذوي فبارسة منةفضة. قليق الشيوع ماارنة ببعض
معلم  اؼبمارسػ  بدرجػة عاليػة أنضػلية عػن نضو عن ذلب ومن خوؿ مو ةة البا ي  ال فية نإف لل

 اؼبعلم  اؼبمارس  بدرجة منةفضة يف 
 ميونري ن ص موئمة للطلبة للتفكري حب ية وإبداع. -
 ربط الطالب بالبيدة املية وذلب من خوؿ األنشطة ال  يكلف هبا اؼبعلا طوب . -
مػػ ة ياومػػوف بتكليػػف الطػػوب بأنشػػطة ميعويػػد الطػػوب علػػط إمياػػاف العمػػق وذبويػػدل باسػػتم ار ويف كػػق  -

 دفية أو الدفية.
ميوديػػق وريػػة ؼبع نػػة مػػدل قػػدرة الطالػػب علػػط اهتمػػاـ اؼبعلػػا بػػاؼبلف اغباػػائ  للمػػتعلا ومتابعتػػ  ب ػػورة د -

 أعمال  واقبازها يف الوق  امدد.
علمها مػػػع اسػػػتةداـ ط ائػػػق ميػػػدريس متنوعػػػة وـبتلفػػػة أدت إىل انفتػػػاح يف ميفكػػػري الطػػػوب وزيػػػادة يف ميفػػػا -
 اؼبعلا.

 وميتفق نتائ  هال الدراسة مع بعض الدراسات ال  درس  انعكاس فبارسة اؼبعلم  ؼبمهارات التفكري 
 ;Jeffrey & Woods, 1996ات  ػػػػا دراسػمهػػة ومنػػػدريبيػ  التػ  ال امػػة وادػػػق الطلبػػاري يف رب يػػاإلبتكػ

Acker, 1995;ور قػػوي واهبػػال يف ممهػػارات مينميػػة التفكػػري ( الػػ  دلػػ  علػػط أف اؼبعلػػا هػػو الػػاي ياػػـو بػػد
اإلبتكاري لدل الطلبة وميعمق فبارسامي  علط ميفاري الطاقات الكامنة لدل الطوب ويطلػق ؽبػا العنػاف للتطػور 

  والتميز.
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 اخلالصة -11

 ويتضر فبا سبق ما يلي 
ري مسػتول متوسػطات  بلغ متوسط األداه ؼبعلمي العلـو يف اؼبمارسات ال ػفية الداعمػة للتفكػري اإلبتكػا -

 مدعومات بالتنوع يف األسدلة ال فية وباإلستاابة اؼبتفمهمة للمعلا لتساؤالت ميوميال وأنكارها.

ق ميكػػن اؼبمارسػػات التدريسػػية لػػػدل بعػػض معلمػػي العلػػػـو بالاػػدر اؼبطلػػوب يف فػػػق عػػاق متنػػاـ يتسػػػا  -
بالتاليديػة والتبعيػة وعػدـ ال  بػة يف التطػوي  بالس عة والتطور اؽبائق يف ش  الػاالت  بػق مػا زاؿ اؼبعلػا يتسػا 

 ومتابعة اعبديد ومواكبة العاق والعلا.
ميفوؽ اإلناث  اؼبعلمات( علط الاكور  اؼبعلم ( يف اؼبمارسػة الداعمػة للتفكػري اإلبتكػاري داخػق ع نػة  -

 ال ف.
ة  نممارسػػة قػػد ميػػنعكس فبارسػػات اؼبعلمػػ  علػػط الطػػوب باإلهبػػاب وهػػو مػػا دلػػ  عليػػ  هػػال الدراسػػ -

اؼبعلم  ب ورة عالية ؼبمهارات التفكري اإلبتكاري أدل إىل انعكاس ذلػب م ونػة وأدػالة انتاجػات الطػوب يف 
 ملفاهتا اغباائبية.

ال ربةط اؼبلفات اغباائبية للمتعلم  باالهتماـ الكبري من قبق بعض اؼبعلم  بػال  ا مػن اعتمػاد وزارة  -
 علط أساليب مياومي بديلة  ري االمتحانات ومن بينمها اؼبلف اغباائ  للمتعلا.الرتبية والتعليا يف سلطنة عماف 

 ادلؼرتحات -11

 بناه علط النتائ  ال  ميودل  إليمها الدراسة اغبالية يارتح البا ياف ما يأيت 
ميشايع اؼبعلم  علط فبارسػة ممهػارات التفكػري اإلبتكػاري داخػق الهل نػة ال ػفية  ؼبػا لػ  مػن ادػ  كبػري يف  -

 و قدرات اؼبتعلا العالية والتفكريية.مب
االهتماـ بإقامة دورات ميدريبية ومشػا ق مي بويػة وورش عمػق ميعاونيػة ؼبعلمػي العلػـو يف ممهػارات التفكػري  -

 اإلبتكاري   الطوقة  واؼب ونة  واألدالة( ؼبا ؽبا من م دود اهبال علط اؼبعلا وانعكاس علط الطالب.
 علم  علط فبارسة عمليات التفكري اإلبتكاري وممهارات مينميتمها لدل االهتماـ بتدريب الطوب اؼب -

 ميومياها وذلب من خوؿ الرتبية العملية ومعامق التدريس اؼب هل .

قيػاـ اؼبشػ ن  الرتبػػوي  بضػ ورة متابعػة اؼبعلمػػ   ػوؿ مػػدل فبارسػتمها ؼبمهػارات التفكػػري اإلبتكػاري  مػػع  -
 نوا قادرين علط التوادق مع اؼبعلم  و يمها علط متابعة إعطائمها دورات ميدريبية يف ذلب    يكو 

 اعبديد يف اإلش اؼ والط ائق واألساليب الرتبوية اغبديية والدراسات ال  ربدث عن هاا اؼبو وع.

 دم  ممهارات التفكري يف مناه  العلـو اؼبةتلفة  إلعداد م فونة ميبدأ من ال فوؼ األوىل للتعليا  -
 ا  عش  من التعليا العاـ ويدرس نيمها هال اؼبمهارات  من سياؽ الدرس. ال ف اليوإىلاألساسي 

ميفعيػػػق أدوات التاػػػومي الرتبػػػوي لتحتػػػوي علػػػط قيػػػاس ممهػػػارات التفكػػػري اإلبتكػػػاري اؼبةتلفػػػة  واالهتمػػػاـ  -
 بتفعيق مياومي اؼبلفات اغباائبية من قبق اؼبعلا واؼبدي  واؼبش ؼ الرتبوي    يكوف ل  معع لدل الطالب ووو

 األم .
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ميفعيق استةداـ اؼبلف اغباائ  إلعطاه مسا ة يف اؼبلف ل(بداع  وكالب و ػع معػايري مياػومي وا ػحة  -
 للملف من قبق الوزارة يلتـز هبا الكق وميايس صبيع األهداؼ اؼبو وعة واؼب اد ربايامها. 

التدريس اإلبتكاري  دراسة ناعلية مي ميا ب نام  ميدري  مارتح ميطبيا  إلكساب معلمي العلـو ممهارات -
 داخق الهل نة ال فية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلراجع

 ادلراجع العربقة

تميةتتتتتتة اليىالتتتتتتىتةن نالث،تتتتتتىي  (.2557ظبا ػػػػػػة  كمػػػػػػاؿ و ؿبفػػػػػػوظ  نبيػػػػػػق  و الفػػػػػػ ح  وجيػػػػػػ    ابػػػػػػو -
 عماف  األردف  دار الف قاف.الث تىو.
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يتتل  (e-Portfolio) استتثددات الييتتف القاتتيبيل ابلكث نكتتل(. 7002البلوشػػي  سػػليماف ؿبمػػد   -
ورقػػة عمػػق مادمػػة يف  التتثميم عتتن تمتتد نتاتتىيم األإال يتتل تتت امج إعتتداإ اليمييتتةن  كيتتى ج  يممتتة أيتتىا. 

 International Conferenceاؼبنسب  الدوو للػتعلا عػن بعػد  الػتعلا عػن بعػد  اكتشػاؼ ننػاؽ جديػدة( 

of Distance Education (ICODE2006) سػلطنة عمػاف   –سػاط م –(. جامعػة السػلطاف قػابوس
 .7002مارس  72-75

العوقة ب  كق من قدرات التفكري اإلبداعي وعمليات العلا "(. 7002البلوشي  سليماف بن ؿبمد   -
والتح يق الدراسي يف اؼبواد الدراسية لػدل عينػة مػن اؼبتعلمػات ذوات التح ػيق اعبيػد والضػعيف يف ال ػف 

 .272-15( 17 72  جامعة الكوي   الكوي   اليجية الث تىية  "التاسع يف سلطنة عماف

. إكسػػاب بعػػض ممهػػارات التػػدريس اإلبػػداعي لل يا ػػيات ؼبعلمػػي "(7007التػػودري  عػػوض  سػػ    -
 (.22  العدد  مجية  يةة الث تةة تسىاليج  "ريا يات اؼب  لة اإلعدادية

 يةتذ ناليتدرل.اتجياليت نتجيرب مميص ة يتل تاتىيم أإال الثي(. 7007جاب   جاب  عبداغبميػد   -
 الااه ة  م    دار الفك  الع ل.

  الطبعػػة األوىل  م تيالةم نت،يةاتيت -تميتةم مهتتيرات الث كةت أ(. 7007جػ واف  نتحػي عبػدال ضبن   -
 عَماف  األردف  دار الفك  للطباعة والنش  والتوزيع.

. الطبعػة تدرييته ابتدا   م هىمهق مميية هق ك  ييتهق تةيستهقب(. 7007ج واف  نتحي عبدال ضبن   -
 األوىل  عَماف  األردف  دار الفك  للطباعة والنش  والتوزيع.

   الطبعة اليالية  ال ياض  اؼبملكة الع بية تميةم الث كة .  (7002ا  ػا مسلػاغباردي  إب اهي -
 السعودية  مكتبة الشا ي.

  يييرسيتهم الو ةةمسثى  يهم ممييل الميىت ل،يةمة الميم نعظتثه  ت(.7002اغبا ي   سن   -
 رسالة ماجستري  ري منشورة  كلية الرتبية  جامعة السلطاف قابوس  مساط  سلطنة عماف.

اؼبمهػػارات التدريسػػية الوزمػػة ؼبعلػػا ال يا ػػيات لتنميػػة الاػػدرة االبتكاريػػة "(. 2555خالػػد  زينػػب اضبػػد   -
 .225-225(  7  مجية ت تىييت ال ييضةيتق  "عند ميوميا التعليا االبتدائي واإلعدادي

   الطبعة األوىل  الااه ة  م   عاق الكتب.تقىث ك سةة نت تىية(. 2521خريا   سيد   -

ادػ  ط ياػػة التعلػيا التعػاو  يف العلػػـو يف مينميػة التفكػػري "(. 7002رواشػدة  إبػ اهيا و الاضػػاة  باسػق   -
 .221-299( 7 20ية    اعبامعة األردنإراسيت  "اإلبداعي لدل طلبة ال ف اليامن األساسي

. الطبعػػة األوىل  مهتتيرات الث كةتت  نستت عة اليديهتتة نثايبتتب تدرييةتتة(. 7002ريػػاف  ؿبمػػد هاشػػا   -
  وو  الكوي   دار الفوح للنش  والتوزيع.

 نسةة الكرتونية( سب   اسثددات اليىرت ىلةى  أإاة تديية ليثاىيم األ يإييل(. 7002زياد  ؿبمد   -
 . www.pcc.jer.orgـ  من 72/2/7002خ زيارة اؼبوقع بتاري

http://www.pcc.jer.org/
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. الطبعػػة تميتتةم الث كةت   ر يتة ت،يةاةتتة يتل تميةتتة الماتىة الي كت ة(. 7002زيتػوف   سػن  سػ    -
 األوىل  الااه ة  م    عاق الكتب.

  الطبعة األوىل  دريس الميىتتميةة ابتدا  نالث كة  ابتداعل يل ت(. 2512زيتوف  عايش ؿبمود   -
 .ةعماف  األردف  صبعية عماؿ اؼبطابع التعاوني

   الطبعة األوىل  عماف  األردف  دار الش وؽ.تدريس مهيرات الث كة (. 7002سعادة  جودة   -
قػػدرة التفكػػري اإلبػػداعي لػػدل طلبػػة جامعػػة "(. 2552سػػعادة  جػػودت أضبػػد  وقطػػامي  يوسػػف ؿبمػػود  

  اللػػد األوؿ  جامعػػة السػػلطاف قػػابوس  سػػلطنة سيستتية الدراستتيت الم ستتةة نالث تىيتتة. "السػػلطاف قػػابوس
 عماف.
مد  مييرسة اليمييتيت ألستيلةب الث كةت  المييتل متع تييةتذات (. 2551السعيد  هدل راشػد   -

ب رسػػالة ماجسػػتري  ػػري منشػػورة  كليػػة الرتبيػػة  جامعػػة اؼبلػػ الي ثيتتة ااتثدابةتتة تيم،اتتة ال يتتيض الثميةيةتتةق
 سعود  ال ياض  اؼبملكة الع بية السعودية.

إنر مميم الميىت يل تميةة الث كة  ابتداعل من ن هة ك    يية (. 2559السلماف  بنات ؿبمد   -
 رسالة ماجستري  ري منشورة  اعبامعة األردنية  عماف  األردف. الوف الثيسع األسيسلق

نالث كة  ابتداعل ل،يية الوف األنة  السييت الشدوةة(. 2551الشعار  علياه نشأت علي   -
 رسالة ماجستري  ري منشورة  اعبامعة األردنية  عماف  األردف.الايكىو يل مقيي يت شيية ييس،ةنق 

   رسالة ماجستري ابتدا  المييل ل،يية الي ثية الايكىية تسي،مة عييث(. 7002الشا ي  خالد   -
 لريموؾ  األردف. ري منشورة  كلية الرتبية والفنوف  جامعة ا

الطبعة الياليػة  عمػاف  األردف  دار  تميةة تدرات الث كة  ابتداعل.(. 7002الطيطي  ؿبمد ضبد   -
 اؼبسرية للنش  والتوزيع والطباعة.

  الطبعػػػػة األوىل  تتتتدرات الث كةتتت  ااتثكتتتيرو يتتتل م اثتتتل الثميتتتةم المتتتيت(. 7002عبػػػادة  اضبػػػد   -
 .الااه ة  م    م كز الكتاب للنش 

اليستتتتثى  اا ثيتتتتيعل نااتثوتتتتيإو نالااتتتتييل لألستتتت ة نعظتثتتتته (. 2512اليػػػػد  مػػػػ زوؽ   عبػػػػد -
   رسالة ماجستري  ري منشورة  جامعة تيلث كة  أاتثكيرو لألتميل يل الي ثية ااتثدابةة تيل يف نالقض 

 اإلسكندرية  كلية الرتبية  الااه ة  م  .

  الطبعػػػػػة األوىل  الكويػػػػػ   ث كةتتتتت  ناليمهتتتتتيج اليدرستتتتتلال(. 7002عبيػػػػػد  ولػػػػػيا و عفانػػػػػة  عػػػػػزو   -
 الكوي   مكتبة الفوح.

  الطبعػػػػة األوىل  (. الث كةتتتت ق مهيراتتتتته ن استتتتث اتةجةيت تدريستتتته7002ع ػػػ    سػػػػن عبػػػػدالباري   -
 اإلسكندرية  م    م كز اإلسكندرية للكتاب.
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ح يف إكساب الطػوب اؼبعلمػ  ناعلية ب نام  مارت "(. 2551علي  ؿبمد السيد والهلناـ  ؿب ز عبدل   -
ممهػػػارات التػػػدريس االبتكػػػاري ومينميػػػة اذباهػػػاهتا كبػػػول يف ؾبػػػاؿ العلػػػـو وادػػػ  ذلػػػب علػػػط مينميػػػة التفكػػػري لػػػدل 

 .25-2(  22العدد   مجية  يةة الث تةة تيليموىرةق  "ميومياها

  كستيكةةأسيسةيت اليقث المييتل يتل الث تةتة نالميتىت اب(. 2557عودة  أضبد وملكاوي  نتحي   -
 إربد  األردف  مكتبة الكتا .

ناعليػػػة ب نػػػام  ماػػػرتح إلكسػػػاب الطػػػوب اؼبعلمػػػ  زب ػػػص "(. 7001نلمبػػػاف  ظبػػػري بػػػن نورالػػػدين   -
 (.7 1  مجية  يةيت اليمييةن  "ريا يات ممهارات التدريس اإلبداعي

والرتصبػػػة بػػػدار  . مي صبػػػة عبنػػػة التػػػأليفابتتتتدا  يتتتل م ثيتتتة ال، ىلتتتة الييكتتت ة(. 7002ك انػػػ   انػػػا   -
 الكتاب اعبامعي  الطبعة األوىل   زة  نلسط    دار الكتاب اعبامعي.

السلوكيات اؼبطلوبة لعملية االبتكار ومدل ميوان ها لدل عينة معلمػي "(. 2552الك ش  ؿبمد اضبد   -
 . 55-17  277  العدد ق مجية  يةة الث تةة"ال يا يات يف اؼب  لة اليانوية بدولة قط 

   مي صبة إب اهيا اضبد اغباردي و ؿبمد سعيد ابتدا  يل الث تةة نالثميةم(. 7002بلي  ارد   ك و  -
 مابق  ال ياض  اؼبملكة الع بية السعودية  مكتبة الشا ي.

الطبعػة األوىل  الكويػ   الكويػ    األستس الم ستةة لظتثكتيرق(. 2550الكنا   فبدوح عبداؼبنعا   -
 يع.مكتبة الفوح للنش  والتوز 

ميتتتتف ابكجتتتتيا ابلكث نكتتتتل  إلةتتتتل اليميتتتتم (. 7001كوسػػػػتانتينو  بامي يشػػػػا ودي لػػػػورنزو  مػػػػاري   -
 . مي صبة ؿبمد طالب سليماف  الع   اإلمارات الع بية اؼبتحدة  دار الكتاب اعبامعي.اليثيةي
متتتتد  امتتتتثظو ممييتتتتل ال ييضتتتتةيت لتتتتيمض مهتتتتيرات الث كةتتتت  (. 7007اؼبػػػػالكي  عػػػػوض دػػػػاحل   -

 رسالة ماجستري  ري منشورة  كلية الرتبية  جامعة أـ الا ل  مكة اؼبك مة  اؼبملكة الع بية   وأاتثكير 
 السعودية.

ال، تتتل نأسيستتتةيت الث كةتتت  المييتتتلق متتتدخل إلتتتى الثج يتتتب نتميتتتةم  (.7009م ػػػطفط  نمهػػػيا   -
 ع ل.الطبعة األوىل  الااه ة  م     دار الفك  الالثكمىلى ةي يل م ثية الثميةم األسيسلق 

   منسسة اػبلي  الع ل  الااه ة.سيىو الثدريس(. 2511اؼبف   ؿبمد ام    -

( من الثميةم 9-5ن ةاة الثاىيم الث تىو لجيةع اليىاإ ليو ىف )(. 7009وزارة الرتبية والتعليا   -
 . مساط سلطنة عماف  وزارة الرتبية والتعليا.الميت

أستيلةب الكشتف عتن الييتدعةن ناليث تىتةن نتميةتة  .(7002اؽبويدي  زيد و صبق  ؿبمد جمهػاد   -
   الع   اإلمارات الع بية اؼبتحدة  دار الكتاب اعبامعي.الث كة  ن ابتدا 
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