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ـــة تهـــ      ـــة الالزمـــة لمعّلمـــي ومعّلمـــات التربي ـــد مهـــارات التـــدريس اإلبداعّي ـــى تحدي دف هـــذه الدراســـة إل
المهنّية، والتعّرف على درجة ممارستهم لهذه المهارات في ضـوء اقتصـاد المعرفـة فـي محافظـة إربـد/ االردن. 

حكوميّـة التابعـة لمـديريات يتكّون مجتمع الدراسة من جميع معّلمـي ومعّلمـات التربيـة المهنيّـة فـي المـدارس ال
) والبـاقي إناثـاً، تـّم 199)، ويبلغ عـدد الـذكور مـنهم (447التربية والتعليم في محافظة إربد والبالغ عددهم (

  معّلمة. 49معّلم و 40اختيار عّينة منهم وبمقدار 
حقيـق أهـداف استخدم في البحث المنهج شبه التجريبي الذي يعتمد المالحظة العينيّـة المباشـرة، ولت     

الدراســة تــّم بنــاء بطاقــة مالحظــة خاصــة تكّونــت مــن أربــع مهــارات رئيســّية هــي: الطالقــة، المرونــة، األصــالة، 
مهـارة فرعيـة .كمـا تـم حسـاب عوامـل الصـدق والثبـات بأنواعـه،  42والحساسية للمشـكالت، تنـدرج تحتهـا 

  الرئيسي. أما صدق المالحظة فقد تّم تثبيتها بواسطة مالحظ ثاٍن مع الباحث
  اظهرت النتائج باستخدام تحليل التباين األحادي والمتعدد ما يأتي: 

  وهي درجة ممارسة مقبولة. %75حقق المعّلمون نسبة ممارسة إبداعّية زادت عن نسبة 
ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائّية بــين أفــراد العّينــة تبعــاً إلــى عــاملي النــوع(الجنس) ومســتوى المؤّهــل 

 العلمي.
فــروق دالّــة إحصــائّياً بــين درجــة ممارســة معّلمــي ومعّلمــات التربيــة المهنيّــة لمهــارات التــدريس  لــم تظهــر

 اإلبداعية في ضوء اقتصاد المعرفة يُعزى لمتغّير الخبرة التدريسّية.
في ضوء هذه النتائج تّم تقديم بعض التوصيات والمقترحـات منهـا: االسـتمرار فـي تـدريب المعّلمـين علـى 

التـدريس اإلبـداعي، ومحاولـة تأهيــل حملـة مؤّهـل الـدبلوم المتوسـط والبكـالوريوس للحصــول  أسـلوب ونمـاذج
 على مؤّهل الدبلوم العالي فأعلى.

  
  
  
  
  .األردن، الريموكجامعة ، كلية الرتبية  *
  .جامعة الريموك، األردن*كلية الرتبية،  *
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  :المقـدمة  -1
 افيه ازدادت رتن مع الثورة املعلوماتّية والتكنولوجّية، اليتالذي اقحنو اقتصاد املعرفة  اليوم جه عامليتّ      

ة سلع املعلومات من السلع اهلامّ  أصبحت السلع املعرفية أو حىت ،ة بشكل كبرينسبة القيمة املضافة املعرفيّ 
 على اً الذي يعتمد اعتمادًا أساسيّ ، اقتصاد املعرفةبعد ما كان ينظر إليها أّا عوامل ثانوية.  إّن  جداً،

ب كما يتطلّ   التعليم والتدريب.من  ونوعًا جديداً  ب جهودًا أكربيتطلّ  واالّتصاالت، تكنولوجيا املعلومات
  )          2007. ( مرايايتمستوى علمي وتكنولوجي للعمالة أعلى من السابق

ناعّية إّن عصر املعلومات هو عصر وجود وسائل تكنولوجيا املعلومات، كاحلاسوب واألقمار الص     
واهلواتف النّقالة وغريها. إال أّا مجيعًا ال تكّون عصر معرفة دون وجود العامل اإلنساين احلر املتمّكن من 

  ). 4:  2005إرادته واملستمّر يف إبداعه. ( عربيات ، 
عام  ولتوضيح أمهّية االقتصاد القائم على املعرفة يف حياتنا اليومّية، نشري إىل تقرير دويل صدر يف     

 OECD " ( Organization for Economic Co-operationعن منظمة (  1996
and Development  أظهر أّن أكثر من نصف اإلنتاج يف الدول املتقّدمة خالل السنوات القليلة

املاضّية اعتمد على االقتصاد املعريف. أي ذلك االقتصاد القائم على العامل اإلنساين املتداخل واملسيطر 
  ).www: 2005ستخدم لتكنولوجيا املعلومات. (اجلمري ، وامل

إّن إعداد جمتمع مّتسق ومنسجم مع االقتصاد القائم على املعرفة يتطّلب تنمّية بشريّة مستدامة واليت      
االجتماعّية، جتعل اإلنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع األبعاد  –هي نظريّة يف التنمّية االقتصاديّة 

أو االجتماعّية للتنمّية باعتبارها العنصر املهيمن، وتنظر للطاقات املاديّة باعتبارها شرطًا من شروط  البشريّة
حتقيق هذه التنمّية، دون أن مل أمهّيتها اليت ال تذكر. فهدف التنمّية احلقيقي هو خلق بيئة متّكن 

 2005ملّتحدة اإلمنائي يف األردن ، اإلنسان من التمّتع حبياة طويلة وصحّية وخالّقة. ( برنامج األمم ا
،www..  (  

إىل تطوير مكونات العملّية التعليمّية ( معّلمني، منهج، طلبة، بيئة  رحيتاج أي نظام تربوي باستمرا     
تربوية ) ملواجهة التحّديات، اليت يفرضها النمو املتسارع بوسائل اكتساب املعلومات واملهارات، دف 

 األردنّية بدأت وزارة الرتبية والتعليمملطلوب منه بكفاءة تامة. واستجابة لكّل ذلك الوصول إىل الغرض ا
"  ERfKE"  الذي رمزت له الوزارة بكلمة ، وتطبيق مشروع تطوير التعليم حنو اقتصاد املعرفةب

) وقد عّرب هذا املشروع Educational Reform for Knowledge Economyوتعين(
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ة ة اليت توازن بني االحتياجات الوطنيّ ة الوظيفيّ ة واهليكليّ تمثل يف تطوير املوارد البشريّ تاليت  إسرتاتيجيته عن
  احلايل. القرن يف ةالعامليّ  اتوالتحديّ 

ال تتّم عملّية تطوير التعليم إال بوجود املعّلم املتمّيز املبدع الذي يرتك بصماته على سلوك طّالبه، وإّن 
ىل االهتمام مبسألتني، أّوهلما السلوك التعليمي املبدع، الذي ينبغي تكوينه إعداد مثل هذا املعّلم حيتاج إ

داخل حجرة الدرس، والثاين حمتوى املادة العلمّية ذات العالقة باإلبداع. يّتضح من األدب الرتبوي يف جمال 
أن نوفّر معّلمني مبدعني  تربويّة إبداعّية، فال بدّ  ةاإلبداع، أّن هناك حقيقة مفادها: إذا ما أردنا أن نوفّر بيئ

)، وأنّه  " كّلما كانت الصور الذهنّية للمعّلم عن ظاهرٍة ما،  424:  1992(برنامج التعليم املفتوح ،
 Olson)أكثر تنظيماً وانتظاماً  يف نسق معني، زادت قدرته على التفكري واإلبداع يف ممارساته "

للصور والنماذج اليت حبوزة املعّلم عن ظاهرة اإلبداع  . ومبعىن آخر، فإّن قوة النسق التنظيمي  (2004:8
هي اليت حتّدد مستوى إبداعه. والنموذج الذهين لإلبداع عند املعّلم عبارة عن مجلة متماسكة من 
اإلدراكات املعرفّية واالنفعالّية ( املفاهيم واملبادئ واملعتقدات والقيم واالّجتاهات ) اليت تتكّون لديه، وتتطور 

خرباته احلياتّية املختلفة. فاملعّلم حباجة إىل خربات عاّمة، وخربات منّظمة وخربات خاّصة، وميكن  نتيجة
  ).1التعبري عن ذلك بالشكل رقم ( 

  ) يبين النموذج الذهني لإلبداع عند المعّلم  1شكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 5:  1992( محارنة ، 
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مبدعًا متسّلحًا باملعرفة العلمّية العميقة، وقادرًا على استخدام  يتطلب تدريس الرتبية املهنّية الفاعل معّلماً 
)   1:  1991طرائق التدريس والتقومي املالئمة، وتوظيف التكنولوجيا يف عملية التدريس. ( الكيالين، 
تنظيم مدخالت  .يشّكل معّلم الرتبية املهنّية عنصراً  أساسياً يف العملّية التعليمّية التعلمّية، ألنّه املسؤول عن

العملّية التعليمّية التعلمّية، وحتويلها إىل واقع ملموس، كما يستطيع تعويض أي نقص أو تقصري يف املناهج 
والكتب والربامج املدرسّية واإلمكانات املاديّة األخرى بطريقة، متّكنه من اكتشاف  قدرات طلبته ، والعمل 

  .  على تنمية طاقام التحصيلّية واإلبداعّية
) املهارة  108:  1994يشمل مفهوم التدريس مصطلحني مها املهارة والتدريس، فقد عرف زيتون (      

بأّا : "القدرة على القيام بعملية معيّنة بدرجة من السرعة واإلتقان مع اقتصاد يف اجلهد املبذول ". 
تفاعلّية، ينبغي أن يقودها املعّلم،  والتدريس الذي ميّثل العمل الرئيس للمعّلم داخل غرفة الصف هو عملية

ويشرتك فيها الطلبة مبناخ تعليمي خاص تكون اخلربات املربجمة (حمتوى املنهج ) هي العامل التابع.  إال أّن 
)  يرى يف التدريس: " نظام من األعمال املخّططة يف كّل من اإلعداد والتنفيذ  26:  2002هويدي ( 

  طلبة املعارف واملهارات والقيم واالّجتاهات وامليول املناسبة ".  والتقومي ... من أجل إكساب ال
متثل الدراسة احلالّية حماولة متواضعة للكشف عن أثر تطبيق برنامج تدرييب، خاص جبوانب التعليم     

فاق اإلبداعي على عيّنة من املعّلمني، الذين اخنرطوا فعًال يف برامج التدريب للتدريس اإلبداعي، ولعدم االتّ 
 واملؤّهل التعليمي ) sex( بني الدراسات والبحوث العربية واألجنبية على أثر عامل اجلنس

)Educational certificate   ) واخلربة يف التدريس (Teaching Experience    انظر)(
). ستتناول الدراسة احلالّية تلك العوامل للكشف  Poltink 2001,  2005,الشقران 2004الزند

  ريها يف نوع املمارسات اإلبداعّية وحجم وجودها بني أفراد عيّنة الدراسة.عن تأث

    :مشكلة الدراسة -2
سعت وزارة الرتبية والتعليم يف األردن إىل ربط مجيع مدارسها على املنظومة احلاسوبّية التعليمّية      

EDUWAVE رتوين للطلبة للتعلم االلكرتوين، ملا توفّره هذه املنظومة من فرص االتصال االلك
وهليئات التدريس واإلدارة وأولياء األمور، فتمكنهم من االطالع على املناهج وطرق التدريس املتبعة، إضافة 
إىل كوا سجًال خاّصًا بالنتائج التحصيلّية لالمتحانات العاّمة، وميكن ألبناء اتمع الوصول إليها يف كّل 

يم، وحتسني إنتاجية الطلبة، و تفعيل القنوات بني نواتج التعليم وقت، كما أّا وسيلة مهّمة لتطوير التعل
  ).1 :2005واتمع اخلارجي، حتقيقاً لألهداف املرجوة من العملية التعليمّية التعلمّية (الشقران 



  د. الشنطاوي –د. الزند ......... إلبداعّية درجة ممارسة معّلمي ومعّلمات التربية المهنّية لمهارات التدريس ا
  
 

 319

رائط متثل مادة الرتبية املهنّية إحدى املواد الرئيسّية يف برامج التعليم املهين، وتتطّلب هذه املادة بناء خ 
معرفّية تشّكل على أسس مهاريّة، يلعب فيها العامل النفسي دوراً مهمًا يف سرعة استجابة املتعّلم، وجودة 
اكتسابه للمهارات واستبقائه للمعلومات. لقد ساهم إدخال تكنولوجيا املعلومات للمدارس املهنية مسامهة 

ليس فقط تيسري التدريس بقدر ما هو نقله إىل فاعلة يف تفعيل عملّية التدريس، إال أّن الغرض الرئيسي هو 
  مستوى التمّيز واإلبداع.

إن تضمني األساليب اإلبداعّية يف التدريس ضرورة قصوى ملا هلا من أمهّية، ليس للمعّلم فحسب بل   
ملعريف للطالب ولبيئة التعليم. وحيث أن مبحث الرتبية املهنّية ميزج يف متطلباته بني النظري والتطبيقي، وبني ا

واملهاري، فإّن ذلك يتطّلب معّلما متمّكناً مبدعاً راغباً يف النمو املستمّر والتطّور. ولغرض البدء بالتخطيط 
املستقبلي، لتطوير معّلمينا ذا االجتاه، ينبغي أوال الكشف عن واقع درجة استخدام معّلمينا ملهارات 

م من التكنولوجيا احلديثة، ونقلها بعناية وحتّدي اىل اإلبداع داخل حجرة الدرس، ودرجة قدرم على التعلّ 
   طلبتهم.

تتمثل مشكلة الدراسة يف حتديد مهارات التدريس اإلبداعّية ملعّلمي ومعّلمات مبحث الرتبية املهنّية      
وحماولة التعّرف على مدى ممارستهم هلذه املهارات من خالل مالحظتهم داخل غرفة الصف ، وذلك من 

  جابة عن أسئلة االتية:خالل اإل
ملعّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية يف ضوء برامج      ةما مهارات التدريس اإلبداعّية الالزم •

 تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف يف حمافظة إربد / األردن .
رامج ما درجة ممارسة معّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية ملهارات التدريس اإلبداعّية يف ضوء ب  •

 تطوير التعليم حنو اقتصاد املعرفة يف حمافظة إربد /األردن .
) بني املتوسطات احلسابّية α=0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى (  •

مبهارات التدريس اإلبداعّية، تُعزى ملتغّريات الدراسة :  ةلدرجة املمارسة الكلّية والفرعّية اخلاصّ 
  واخلربة ؟اجلنس واملؤّهل العلمي 

  أهمّية الدراسة: -3
تكمن أمهّية الدراسة يف أّا من طليعة الدراسات، اليت اهتمت مبمارسة معّلمي الرتبية املهنّية ملهارات      

التدريس، اليت تتطلب اإلبداع لدى املعّلمني .كما تأيت أمهّية البحث احلايل من أمهية موضوع االقتصاد 
أصبحا اللغة  ناإلبداعي والتفكري اإلبداعي وتوظيف التكنولوجيا، واللذااملعريف، الذي يتضّمن التدريس 
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السائدة يف العصر احلديث(عصر اقتصاد املعرفة )،  بعد أن انتقل اهتمام علماء النفس من دراسة 
الشخص الذكي إىل دراسة املبدع، والعوامل اليت تسهم يف إبداعه، وكيفّية تنمية اإلبداع الفردي واجلماعي،  

ا حتّول االهتمام من التعّلم املعريف الذي يعتمد على حشو املعلومات إىل التعّلم اإلبداعي، الذي يعتمد كم
على تعليم التفكري وطرق مواجهة املشكالت، وتقدمي احللول اإلبداعّية، وتوظيف التكنولوجيا املتقّدمة يف 

  عملّية التعّلم .
ا وهي الرتبية املهنّية، وذلك ألمهّيتها يف رفع مستوى أداء تكمن أمهّية الدراسة احلالّية يف موضوعه     

الطلبة العقلي والتطبيقي، وربط الطالب باحلياة اليومّية ( ربط املعرفة باحلياة )، إضافة إىل أّا تشحذ 
القدرات اإلبداعّية لدى املعّلم، وتسهم يف ابتكار أساليب تتناول املوضوعات العلمّية بشكل عام وموضوع 

رتبية املهنّية بشكل خاص، فضالً عن أّن الرتبية املهنّية هي إحدى جماالت املعرفة واملهارة الرئيسة يف إبراز ال
التقّدم والتطّور لكّل من املعّلم والطالب، وذلك ملا تتمّتع به من مكانة رائدة بني املباحث، وملا هلا من 

فع من مستوى حتصيل الطلبة. لقد طرحت وزارة تطبيقات متنّوعة ومتعّددة تنمي التفكري اإلبداعي، وتر 
)" تطوير التعليم حنو اقتصاد  ERfKEالرتبية والتعليم يف األردن برامج نوعّية خمتلفة، كان أبرزها برنامج (

املعرفة " ينفّذها املعّلمون الذين تلّقوا تدريباً  كافياً  يف مدارسها على هذه الربامج، حماولًة منهم لإلسهام يف 
 مستوى التعّلم والتعليم  بشكل عام،  ويف مبحث الرتبية املهنّية بشكل خاص، ولكن مل جتَر حتسني

الدراسات التقوميّية اليت حتّدد درجة جناح تلك الربامج.لذا جند أن هذه الدراسة قد تشّكل إضافة نوعّية يف 
 اال الرتبوي.

 :أهداف الدراسة  -4
تصاد املعرفة، وملا خلطّة التطوير الرتبوي من أثر إجيايب وأمهية قصوى يف نظراً لدور برامج تطوير التعليم حنو اق

حتسني العملّية التعليمّية التعلمّية، وإعداد القوى العاملة يف جمال التعليم بالشكل الذي يصل م إىل 
مستوى اإلبداع، جاءت هذه الدراسة للكشف عن مهارات التدريس اإلبداعّية اليت ميارسها مّعلمي 

  معّلمات الرتبية املهنّية، ويتّم ذلك مبالحظتهم داخل غرفة الصف الوصول إىل النتائج اآلتية:و 
حتديد مهارات التدريس اإلبداعّية الالزمة ملعّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية يف ضوء برنامج تطوير   -4-1

  ) واملتعلقة بـ : ERfKEالتعليم حنو اقتصاد املعرفة (
 اإلبداعي وعناصر التفكري اإلبداعي.اإلبداع والتفكري  -
 اسرتاتيجيات التدريس والتقومي وتعليم التفكري. -
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 توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريس. -
 ربط املعرفة باحلياة. -
التعرف على الفروق بني أفراد العيّنة يف درجة ممارستهم ملهارات التدريس اإلبداعّية داخل غرفة  -4-2

 لعوامل اجلنس، اخلربة التعليمّية، املؤّهل العلمي.الصف، يُعزى 

   :فروض الدراسة -5
  يف ضوء األهداف الواردة أعاله ستحاول الدراسة التحقق من الفروض الثالثة اآلتّية: 

فروق ذات داللة إحصائّية بني معّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية عند مستوى  دالتوج – 5-1   
)α=0.05 الكلّية والفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية يف ضوء االقتصاد املعريف تُعزى ) يف درجة املمارسة

  ملتغري اجلنس.
فروق ذات داللة إحصائّية بني معّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية عند مستوى  دال توج - 5-2     

)α=0.05االقتصاد املعريف تُعزى  ) يف درجة املمارسة الكلّية والفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية يف ضوء
  ملتغري املؤّهل العلمي.

فروق ذات داللة إحصائّية بني معّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية عند مستوى  دال توج - 5-3  
)α=0.05 يف درجة املمارسة الكلّية والفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية يف ضوء االقتصاد املعريف تُعزى (

  سّية.ملتغّري اخلربة التدري

   :حدود الدراسة -6
  تتحدد الدراسة احلالّية مبا يأيت :   

تتحّدد مبعّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية يف املدارس احلكومّية يف األردن؛ الذين تدربوا  بشريًّا:  -
  على برامج مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف يف األردن.

، 3، إربد/2، إربد/1التابعة حملافظة إربد، وهي: ( إربد/مديريّات الرتبية والتعليم  مكانيّاً: -
  الكورة، الرمثا، األغوار الشمالّية، وبين كنانة )  

 – 2006/2007مجع للمعلومات يف العام الدراسي  جراءإيف تتحدد الدراسة  زمانّياً: -
2007/2008   
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   :تعريف المصطلحات  -7
  استخدامها يف هذه الدراسة: فيما يايت تعريفاً ألهم املصطلحات اليت متّ   
احلصول على املعرفة واملشاركة فيها،  لاالقتصاد املعريف: هو االقتصاد الذي يدور حو  - 1- 7   

واستخدامها وتوظيفها وابتكارها وإنتاجها، دف حتسني نوعية احلياة مبجاالا كافة، من خالل اإلفادة 
متطّورة. واستخدام العقل البشري كرأس مال معريف مثني، من خدمٍة معلوماتية ثريّة، وتطبيقات تكنولوجية 

وتوظيف البحث العلمي إلحداث جمموعة من التغّريات اإلسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي، وتنظيمه 
ليصبح أكثر استجابة وانسجامًا مع حتديّات العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعاملّية املعرفة 

ولغايات هذه الدراسة فإّن  .) 43: 2004ستدامة مبفهومها الشمويل التكاملي.( مؤمتن ، والتنمية امل
املقصود باالقتصاد املعريف هو كيفّية تأثّر املعّلم بالتطّورات التكنولوجّية احلديثة، ووسائل التعليم 

  وبالتايل التمّيز واإلبداع. واسرتاتيجياته اجلديدة اليت اشتمل عليها، والعمل ا للوصول إىل التعّلم املطلوب
).:"  85:  1999) املذكور يف ( جروان ، Guilford,1959يعرّفه جيلفورد ( : اإلبـــــــــــــــداع -7-2

مسات استعداديّة تضّم طالقة التفكري، واألصالة، واملرونة، واحلساسّية للمشكالت، وإعادة تعريف املشكلة 
  وإيضاحها بالتفصيالت.   

رف هنا إجرائّيًا بأنّه: "القدرة على خلق وابتكار أفكار جديدة تتناسب وظرفية املوقف التعليمي ويُع     
التعّلمي، واستخدام هذه األفكار يف عملية التدريس، يف ضوء برامج مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد 

  املعريف يف األردن.
  البداعي منذ مخسينات القرن املاضي: وردت تعاريف كثرية للتفكري االتفكير اإلبداعي   -7-3

     )Guilford,1962:50 ) .(Torrance,1965:6   ، السـيد )(ولكّن  365:  1976 (
أكثر التعريفات مشولّية مثل ما جاء به  جروان،  الذي رأى يف التفكري اإلبداعي "نشاط عقلي مرّكب 

نواتج أصيلة مل تكن معروفة سابقاً، ويتمّيز وهادف، توجهه رغبة قويّة يف البحث عن حلول أو التوّصل إىل 
بالشمولّية والتعقيد، إذ ينطوي على عناصر معرفّية وانفعالّية وأخالقّية متداخلة، تشكل حالة ذهنّية فريدة." 

  )  96:  1999( جروان ، 
 جماالت ويعرف إجرائياً بأنّه:" حماولة البحث عن اجلديد، من خالل االستضاءة مبا هو موجود من قدمي يف 

  احلياة كافة، بشكل حيقق للمجتمع حياة متطّورة ومتجّددة وغري مألوفة.
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تعرف إجرائيًا بأا :" الدرجة اليت حصل عليها املعّلمون من قبل الباحث  درجة الممارسة:  -7-4
م وزميله املالحظ خالل مالحظام على فقرات أداة الدراسة (بطاقة املالحظة ) املستخدمة يف مالحظته

  داخل غرفة الصف. 
تعرف إجرائيًا بأّا :" عبارة عن املمارسات؛ اليت تكّون  مهارات التدريس اإلبداعّية: - 5 - 7   

السلوك التدريسي الواجب اتباعه من قبل املعّلم داخل غرفة الصف، لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي 
للطالب،  ياملمارسات دوافع إلثارة التفكري اإلبداعوتوظيف التكنولوجيا وربط املعرفة باحلياة، وتُعترب هذه 
  وُحتدد هذه املمارسات باألداء املطّور يف هذه الدراسة.

مبحث يُدّرس يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم يف األردن للمرحلة األساسّية حيتوي  التربية المهنّية: -7-6
مة، التجاري، العلوم املنزلية )، وهو ميزج بني على مخسة جماالت ( اال الزراعي، الصناعي، الصحة والسال

املعلومات النظريّة واملهارات العملّية، ويربط املعرفة باحلياة، و يقوم بتدريسه معّلمون متخّصصون يف هذا 
  دقيقة ) يف األسبوع. 90اال، ويدّرس بواقع حصتني متتاليتني( 

أكادمييًّا املعّني من قبل الوزارة واملتخّصص يف  : هو ذلك الشخص املؤّهلمعلم التربية المهنّية -7-7
  جمال مبحث الرتبية املهنّية، والذي حيمل مؤّهل دبلوم متوسط يف احلد األدىن. 

     :اإلطار النظري والدراسات السابقة -8
  ثالثة حماور نظريّة ذات ّصلٍة بالبحث سيتم مناقشتها يف هذه الدراسة:      

  املعريف وبراجمه الرتبويّة املتعّددة.احملور األول: االقتصاد  -
  احملور الثاين: اإلبداع وما يتعّلق به من مواضيع عديدة وخمتلفة. -
 احملور الثالث: تعليم التفكري والتفكري اإلبداعي، وتوظيف التكنولوجيا فيه.     -

  كما يتناول هذا اجلزء أيضاً استعراض ومناقشة بعض الدراسات السابقة ذات الّصلة.
   :القتصاد المعرفيا 8-1

يتلخص مفهوم اقتصاد املعرفة باستخدام املعرفة خللق املنافع االقتصاديّة، ويتمّيز هذا      
االقتصاد عن االقتصاد السابق الذي كان يقوم على عناصر رأس املال والعمل....، بأنّه 

اد عاملي، وأسواقه يعتمد بصورة أساسّية على املعلومات واملعرفة يف خلق الثروة، كما أنّه اقتص
 2004ذا االقتصاد. ( القضاة، ليس هلا حدود وطنّية، بل إّن العامل كّله يشّكل سوقاً  هل

 Educational) (ERfKE). وقد جاء مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف (4:
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Reform for Knowledge Economy  دف إىل تفعيل التغيري خبطًا (
 املراحل الدراسية مجيعها (رياض األطفال، واملرحلة األساسية، والثانوية) الرتبوي يف األردن  يف

ضمن إطار مرجعي مكّثف وشامل سعيًا وراء امتالك الطلبة ملهارات االقتصاد املعريف واملبينة 
  )www  2007)( املدرسة العربية ،  1-2يف الشكل ( 

  
  
  
  
  
  
  

            
  
  
  
  
 
  )91 - 90:  2007صاد املعرفة يف اإلسهام بتوفري اآليت: ( خلف ، ويربز دور التعليم يف ظل اقت 

توفري القدرات اإلداريّة والتنظيمّية اليت يتّم من خالهلا العمل على حتقيق االستخدام الكامل  •
  للموارد يف ااالت اليت خّصصت هلا بأقصى طاقة ممكنة.

ارف واملهارات، بشكل يزيد تطوير قدرات العاملني من خالل تزويدهم باملعلومات واملع •
 من إنتاجهم وحيقق التنمّية والتطور املنشودين.

إحداث التطور العلمي والتكنولوجي، وربط التعليم بالبحث العلمي والتطّور التكنولوجي  •
 بواسطة أحدث ما توصل إليه برنامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 أقصى طاقة.رفع إنتاجية العاملني يف كافة املؤسسات إىل  •

  

 مهارات التفكير الناقد
  

 مهارات جمع المعلومات

االقتصاد 

 مهارات البحث المعرفي

  

 مهارات التقييم

  

 مهارات توظيف التكنولوجيا

  

 رات االستنتاجمها

  

 مهارات التفكير اإلبداعي



  د. الشنطاوي –د. الزند ......... إلبداعّية درجة ممارسة معّلمي ومعّلمات التربية المهنّية لمهارات التدريس ا
  
 

 325

توفري املعلومات واملعارف وزيادة درجة وعي الفرد وثقافته وحتقيق الرشد والعقالنّية يف  •
 سلوكه وتصرفاته.

زيادة التحفيز والدوافع للفرد على بذل نشاطات وجهد أكرب، من أجل زيادة دخوهلم  •
  وحتسني مستويام املعيشّية ودرجة رفاهيتهم يف مجيع جوانب احلياة. 

 برامج التي تدرب عليها معلمو التربية المهنّية في ضوء برنامج تطوير االقتصاد المعرفي ال 8-2
ضمن برنامج تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف يف األردن، قامت وزارة الرتبية والتعليم بتدريب      

  ربامج هي: الكوادر الرتبويّة بدءاً من املشرفني الرتبويني واملعّلمني واإلداريني. وهذه ال
  )(مجيع الربامج ذات االستخدام الفردي والتعليمي). ICDLرخصة قيادة احلاسوب الدولية (  - 
  ). e-portfolioاحلقيبة التعليمّية االلكرتونّية (   -
  ) . e-Learning Eduwaveمنظومة التعلم االلكرتوين ( إيديوويف )(   -
  ) .  Thinking with technology courseتعليم التفكري بواسطة التقنّية  (   -

  ) Creativity and Creative Thinkingاإلبداع والتفكير اإلبداعي (  - 8-3
البديع والبدع يف لسان العرب، هو الشيء الذي يكون أوالً ، ويقال عن مبدع الشيء أنّه مبدعه بدعاً 

حانه وتعاىل (بديع وابتدعه أي أنشأه وبدأه. وأبدع الشيء، أي اخرتعه، على غري مثال، كقوله سب
). إّن اإلبداع مفهوم  352 – 351هـ:  789)، (ابن منظور، 117السموات واألرض) (البقرة، اآلية 

تعريفا لإلبداع ميكن تصنيفها إىل   50مرّكب من مفاهيم علم النفس املعريف وعلم النفس النمو، هناك 
  )89 - 83:  1999أربعة اجتاهات رئيسة، هي : ( جروان ، 

ويتبناه  Environmentات محورها المناخ الذي يقع فيه اإلبداع ( البيئة ) تعريف •
علماء االجتماع وعلماء اإلنسان وبعض علماء النفس االجتماعي. ويعرف أنصار هذا االجتاه 
اإلبداع على أنّه: " ظاهرة اجتماعية ذات حمتوى حضاري وثقايف، وأّن الفرد يصبح جديراً  

-63:  2001تأثريه على اتمع حدود املعايري العادية.( الطيطي ،  بوصف املبدع، إذا جتاوز
64 .(  

خبصائصه الشخصّية  ) Person  Creativeتعريفات محورها اإلنسان المبدع (  •
والتطوريّة واملعرفّية، ويتبناه علماء نفس الشخصّية حيث يعرف اإلبداع بأنّه: " مسات استعداديّة 

لتفكري واألصالة واحلساسية للمشكالت وإعادة تعريف املشكلة تضّم طالقة التفكري ومرونة ا
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وإيضاحها بالتفصيالت. وهي قدرات ميكن تصنيفها حتت مظلة التفكري الناقد "( 
Guilford,1959 :142 .( 

) ومراحلها وارتباطها بحّل Creative Processتعريفات محورها العملية اإلبداعّية (  •
، ويتبّناها علماء النفس املعرفيون حيث يعّرف جة المعلوماتالمشكالت وإنماء التفكير ومعال

بأنّه" عملية تتحرك بني آفاق التفكري العقالين الواعي، وختيالت ما قبل الشعور وأحالم اليقظة، 
ودوافع الالوعي ". ويركز تورانس على العملّية اإلبداعّية يف تعريفه لإلبداع بأنه:" عملّية حتّسس 

ا ومبواطن الضعف والفجوات والتنافر والنقص فيها، وصياغة فرضيّات املشكالت، والوعي 
جديدة، والتوّصل إىل ارتباطات جديدة باستخدام املعلومات املتوافرة، والبحث عن حلول، 

 ). 88:  1999وتعديل الفرضيّات وإعادة فحصها عند اللزوم، وتوصيل النتائج" ( جروان ، 
اع " عمل هادف يقود إىل نواتج أصيلة وغري معروفة ) أّن اإلبد Rogersيرى روجرز (  •

). أّما اإلبداع من منظور تربوي فقد عرفه  Logan and Logan, 1971 : 4سابقاً . ( 
) بأنّه:" عملّية تساعد املتعّلم على أن يصبح      Torrance , 1963 : 19( ستور ان

، أو املعلومات واختالل أكثر حساسّية للمشكالت وجوانب النقص والثغرات يف املعرفة
االنسجام، وحتديد مواطن الصعوبة وما شابه ذلك، والبحث عن حلول، والتنبؤ، وصياغة 
الفرضيّات واختبارها وإعادة صياغتها أو تعديلها، من أجل التوّصل إىل نتائج جديدة ينقلها 

احة الفرص للطلبة املتعّلم لآلخرين". إّن اهلدف األساسي للرتبّية والتعليم ينبغي أن يكون إت
ليستمّروا يف تعليمهم، ومتكينهم من التفكري اإلبداعي، وإّن أفضل ما ميكن أن يعّلمه املعّلمون 
لطلبتهم املهارات الالزمة للتفكري اإلبداعي، ومتكينهم من ممارسة قدرام استعدادًا ملواجهة 

يئة من خالل إعطائهم الوقت احلياة. مع ضرورة التوازن بني اإلبداع واحلياة االجتماعّية والب
  )  56-55:  1999الكايف للمشاركة يف األنشطة املختلفة. ( احلارثي، 

   :مكونات ( عناصر ) اإلبداع والتفكير اإلبداعي 8-4
   :)Fluencyالطالقة  (  8-4-1

 تتمثل يف قدرة الشخص على إنتاج أكرب عدد ممكن من األفكار عن موضوع معني يف وحدة زمنّية ثابتة
باملقارنة مع غريه. أي أنّه على درجة عالية من القدرة على سيولة األفكار وسهولة توليدها.     ( قطامي 

  ) .وتقسم إىل أربعة أنواع: التعبرييّة، والفكريّة، واللفظية والتداعي احلر. 451:  1991وقطامي ، 
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   :) Flexibilityالمرونة (   8-4-2
على سرعة إنتاج أفكار تنتمي إىل أنواع خمتلفة من األفكار اليت ترتبط مبوقف يعرفها جيلفورد بأّا: القدرة 

). ويعرفها تورانس بأّا: قدرة الفرد على التفكري يف اّجتاهات خمتلفة تتضّمن فئات   Guilfordمعني.(
ل تفكريه خمتلفة من االستجابات، على أن يشمل إنتاجه أنواعًا متعّددة من األفكار، وكذلك إمكانّية حتوي

) . وتتمثل يف قدرة   Torranceمن مدخل إىل آخر، واستخدام جمموعة من اإلسرتاتيجيات ( 
الشخص املبدع على تغيري احلالة الذهنّية واألفكار، لكي تتناسب مع تعقد املوقف اإلبداعي. وتشري املرونة 

  ).455:  1991هنا إىل عكس ما يسمى بالتصّلب الذهين واجلمود. ( قطامي وقطامي ، 
  :) Originalityاألصالــة (   8-4-3
بأّا القدرة على إنتاج أفكار غري مألوفة.   Torrance وتورانس Guilfordيعرّفها كّل من جيلفورد  

وتتمثل يف القدرة على إنتاج األفكار غري العاديّة، وحّل املشكالت بطرق غري متوقعة، واستخدام األشياء 
عة. فاملبدع األصيل ذا املعىن ال يكّرر أفكار احمليطني به وحلوهلم التقليديّة واملواقف بأساليب غري شائ

  ).349:  1987للمشكالت، فهي بذلك تتضّمن االنفراد والتجديد يف األفكار.( إبراهيم ، 
   :)  Sensitivity to Problemsالحساسّية للمشكالت (  4- 4- 8 

:  1985ص أو الفجوات يف املوقف املثري" .( نشوايت ، هي :" القدرة على إدراك مواطن الضعف أو النق
) . كما وتتّمثل يف قدرة الشخص املبدع على رؤية الكثري من املشكالت يف املوقف الواحد، الذي  135

قد اليرى فيه شخص آخر أيّة مشكلة. فهو يعطي األخطاء يف األشياء اليت من حوله، ويدرك نواحي 
الت إحساساً  مرهفاً ، يظهر يف احلاجة إىل التغيري أو إىل حلول جديدة ( النقص والقصور، وحيّس باملشك

) .كما يعرفها جروان على أّا: الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر  704:  1972صاحل ، 
). ويعين ذلك أّن بعض األفراد أسرع من غريهم يف  85:  1999ضعف يف البيئة أو املوقف(جروان ، 

ة، والتحقق من وجودها يف املوقف، وهنا يظهر دور املبدع يف جمتمعه وإمكانّية مسامهته يف مالحظة املشكل
  عملية التطوير املستمّر. 

وبناء على ما سبق ذكره فقد ًمت اعتماد هذه العناصر األربعة يف تطوير أداة الدراسه احلالّية ( بطاقة  
) مهارة فرعّية تغطي مهارات التدريس  42تها ( املالحظة ) كمهارات رئيسة للتدريس اإلبداعي، تندرج حت

  اإلبداعّية.
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  :المناخ الصفي لإلبداع -8-5
حتقيق  ىتوافرها داخل الصف، واليت تساعد عل بيقصد باملناخ الصفي؛ اخلصائص والنشاطات الواج    

جيه   إىل " ). ويشري بيا 159- 158:  1988أهداف التعليم وزيادة دافعية الطالب للتعّلم .( النمر ، 
إّن التطور املعريف هو نتيجة تفاعل الفرد مع بيئته، ذلك التفاعل الذي تشكل األنشطة الصفّية جزءاً  منه، 
ويتعّلم الفرد من خالل هذا التفاعل؛ االستنتاجات التعليمّية املباشرة ( مهارات، مفاهيم، حقائق  ) ، مثّ 

)، وميكن للمناخ   Piaget, 1970 :66-67نواعه(  ينتهي إىل التطور النوعي يف أساليب التفكري وأ
الصّفي أن يؤّدي دورًا مهّمًا يف تعزيز عمليّات التفكري وكذلك التفكري اإلبداعي، وتدعيمه لدى الطلبة 

يف الصف، وتوافر  ةبصفة عاّمة، واملبدعني منهم بصفة خاّصة، وهذا يتطّلب ظروفاً  تعليمّية غري اعتياديّ 
) . أكد جيلفورد إىل أّن هناك  58:  2001يّنة لتشجيع التعّلم اإلبداعي.( الطيطي ، شروط تعليمّية مع

  مدخلني لتعزيز وتنمية القدرات اإلبداعّية مها:
  األسلوب املباشر: يتّم بإعداد برامج خاّصة عن أسلوب حّل املشكالت والتفكري اإلبداعي. -
ت دراسّية اعتياديّة، وحتليل كّل مقّرر من األسلوب غري املباشر: يتّم من خالل تدريس مفردا  -

)  7-6:  1985هذه املقررات يف ضوء األمنوذج الذي قدمه لبنية العقل.( اسكندر وحلمي ، 
. 
   :دور طرائق التدريس في تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي -8-6

مام بطرائق التدريس اليت لقد تنوعت طرائق التدريس وأساليبها يف السنوات األخرية، كما زاد االهت     
تساعد يف تنمية قدرات التفكري اإلبداعي، مما أتاح الفرصة للطلبة بالتدريب على التفكري اإلبداعي. كما 
أشار جيلفورد إىل ضرورة تشجيع مبادرة الطالب، واستخدام التدريب بصورة واسعة، حبيث يشمل كثرياً من 

) بعضًا من األساليب والطرائق التدريسّية اليت ميكن  2001النشاطات العقلّية. وقد أورد الطيطي ( 
  للمعّلم أن يستخدمها يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطلبة منها: 

إتباع األسلوب العلمي يف البحث والتنقيب والتجربة، وصوًال إىل احلقيقة وعدم  •
  التسليم ا كما وردت.

ر من االهتمام بالكم يف املادة االهتمام بـ : كيف تعلم الطّالب كيف يتعّلم، أكث •
 التعليمّية ، وهذا يقود إىل االهتمام باألسلوب الذي تعرض فيه املادة.

 قيام الطالب بنشاطات التعّلم الذايت مستفيداً من التسهيالت املتوافرة يف بيئة التعّلم. •
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توظيف فاعل حللقات املناقشة من خالل التعّلم التعاوين، وعرض ما توصلت إليه  •
 وعات العمل.جمم

استخدام أسلوب االستقصاء يف توليد املعرفة، واستخدامها توظيفًا لتوليد معلومات  •
 ) .128 -127: 2001أخرى ذات معىن لدى املتعّلم.( الطيطي ، 

   مواصفات المعلم المبدع:  -8-7
 ومديراً  اً بالتجريب ومنظمّ  ئاً ومبادِ  ،مبدعاً  ومبتكراً  داّ م القرن احلادي والعشرين حمتاج ألن يكون جمدّ معلّ      

ة، وهذه األدوار هي يف حقيقة الية عالية ودميقراطيّ ة بكفاءة وفعّ على إدارة التفاعالت الصفيّ  وقادراً  ،ومرشداً 
؛ وهي تتعلق بسعة الثقافة املعّلم وتنوعها، وتقبل آراء اآلخرين، واملعّلم املبدع ةاألمر أدوار غري تقليديّ 

الستهزاء، ويتبّين أساليب التحفيز والتشجيع، وميارس أساليب التواصل والتفاعل يتجّنب أساليب القمع وا
الصفي والعصف الذهين والعمل بنظام اموعات، ويتجنب أساليب التلقني وفرض األفكار. يدّرب طّالبه 
على أساليب التعليم الذايت من ْاجل الوصول إىل املعلومات بأنفسهم،  ويشجعهم على توظيف خطوات 
البحث العلمي حلّل املشكالت، كما يشجعهم على االستكشاف واستخدام املختربات وسائر التقنيّات 

 احلديثة وتعزيز روح املبادرة واألصالة. 
   :التدريس والتدريس اإلبداعي  -8- 8

يتّم  هو: " عملية تواصل بني املدرس واملتعّلم، ويعين االنتقال من حالة عقلّية إىل حالة عقلّية أخرى، حيث
  منو املتعّلم بني حلظة وأخرى، نتيجة تفاعله مع جمموعة من احلوادث التعليمّية التعلمّية اليت تؤثّر فيه ". 

). ويعّد  24:  1999وهو نظام شخصي فردي يقوم فيه املدّرس بدور مهين هو التدريس. ( احليلة ، 
ا، والتعليم ال يكون فعاًال، إّال إذا ّخطط له التدريس بأنّه اجلانب التطبيقي للتعليم، أو أحد أشكاله وأّمهه

  مسبقاً، أي قد صّمم بطريقة منظّمة ومتسلسلة.
  اإلبداع والتكنولوجيا: -8-9

للتكنولوجيا دور أساسي يف توافر مصادر التعّلم املتعّددة، حبيث ال يكون الكتاب املدرسي هو املصدر 
الوسائط املتعّددة اليت تعتمد على احلاسوب وشبكات الوحيد للتعّلم فحسب، وإّمنا يشرتك معه املعمل، و 

االتصال عن بعد، واإلنرتنت. ولقد أدى التطّور والتقّدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بكافة 
أشكاهلا إىل نتائج إجيابّية وهاّمة يف جمال زيادة إنتاجّية وفاعلية املؤسسات العاّمة واخلاّصة، سواًء كانت 

ال االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو السياسي.تعمل يف ا  
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   :التدريس اإلبداعي -10- 8 
يعترب التدريس اإلبداعي عملّية تربويّة تندرج حتت مظّلتها كافّة العوامل املكّونة للتعليم، وتستهدف    

من خالل التعاون  حتقيق أهداف تربويّة بعينها من خالل أداءات املعّلم منفرداً، أو املتعّلم منفرداً، أو
املشرتك بينهما، وحّىت حيّقق التدريس اإلبداعي أهدافه املأمولة، جيب أن تكون من منطلقاته األساسّية: 
إثارة انتباه الطلبة ودفعهم إىل املثابرة والتفاعل والتعامل مع الواقع ومواجهته من أجل تغيريه واالهتمام به، 

امل مع التناقض والغموض. إضافة إىل تعزيز ثقة الطّلبة بالذات وإثارة حّب االستطالع واملخاطرة، والتع
وعدم املسايرة، وإثارة دافعّية اإلجناز الداخلّية، والبحث عن تفسريات بديلة، وتقليل مستوى الضبط لتقليل 
درجات الضغط على الطالب داخل غرفة الصف، وإشاعة جو من الصداقة والدفء والطمأنينة واحلريّة. 

يع الطالب على املواجهة، وحتّمل مزيداً  من تبعات رفض املألوف ونقده. إضافة إىل إشاعة وذلك لتشج
جو من الدميقراطية، والبعد عن االستبداد، وشجاعة النقد واإلبداع، من خالل إتاحة فرص املواجهة 

تلك اليت  والتصدي. وكذلك تبين مشكالت غري حمّددة، حبيث تكون واقعّية وحقيقّية، يتّم اختيارها من
يواجهها الطلبة يف حيام اليومّية، إضافة إىل توفري املثريات واملواقف البيئّية اليت تساعد الطّلبة على عمل 

  أشياء بطريقة تقوم على التفكري اإلبداعي الفّعال .
 :مهارات التدريس اإلبداعية وتعليم التفكير   -1- 8-10

مرّكبة عليا هي: حّل املشكالت، اختاذ القرارات، التفكري  يقرتح " كوهن " وجود أربع عمليّات تفكرييّة
الناقد، والتفكري اإلبداعي. واملعّلم املبدع يستطيع أن خيتار لطلبته نوع املمارسة اليت تيّسر منوهم املعريف. وقد 

 2002برز يف اآلونة األخرية اجتاه حنو دمج تعليم مهارات التفكري يف تعليم املواد الدراسّية. (عرفة، 
)، وقد قامت وزارة الرتبية والتعليم يف األردن بإدخال برامج تعليم التفكري ضمن املناهج اجلديدة،  219:

وكذلك تدريب املعّلمني على هذه الربامج وكان ملعّلم الرتبية املهنّية السبق يف التدرب عليها، ونقل أثرها إىل 
  غرفة الصف.

  :مهارات التفكير اإلبداعي  -2- 8-10
تطيع املعّلم أن يعلم طلبته مهارات التفكري اإلبداعي، وذلك جبعل التعليم إبداعياً  نقدياً، وهذا ال يتّم يس  

إّال إذا جتاوز املعّلم أسلوب تقدمي املعلومات اجلاهزة إىل تعليم قائم على طرح التساؤالت واستنتاج احلقائق، 
  ) 121:  1999اآلتية: ( جروان ،  فتحصل تنمية اإلبداع بالتدريج من خالل االسرتاتيجيّات

األسئلة املفتوحة مثل: أسئلة هلا أكثر من إجابة، حيث يقوم املعّلم بعرضها على الطلبة بكتابتها على   -
  السبورة، ويستقبل إجابام حوهلا. 
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 االستيضاح: يطلب املعّلم من الطالب توضيح إجابته وتعزيزها باألدلّة.  -
 ّلم عّدة ثوان ليتيح للطالب فرصة التفكري يف اإلجابة.االنتظار: ينتظر املع  -
تقبل اإلجابات: يطلب املعّلم من الطلبة كتابة اإلجابة قبل النطق ا، واستخدام أسلوب التعّلم   -

 التعاوين، مع إشراك مجيع فئات الطلبة باملناقشة بعد كتابة اإلجابات على السبورة.
بينهم، والتقليل من التعليمات والتعليقات، وتعزيز حسن االستماع تشجيع الطلبة على التفاعل فيما   -

 وأدب احلوار.
 ، مثّ يعلق على اإلجابات يف اية احلّصة.زاالستماع إلجابات الطلبة مع التعزي  -
  قبل اية احلّصة يقوم املعلم بإلقاء أسئلة سابرة مثل: كيف ...... ، ما هي ......  -
  كير اإلبداعي :أساليب تنمية التف- 8-11

  ) Brainstorming*  أسلوب العصف الذهني (  
وهو أحد أساليب املناقشة اجلماعية، اليت يشجع فيها أفراد جمموعة بإشراف رئيس هلا على توليد أكرب عدد 
من األفكار املتنوعة املبتكرة بشكل عفوي تلقائي حر، ويف مناخ مفتوح غري نقدي ال حيّد من إطالق هذه 

اليت ختّص حلوًال ملشكلة معيّنة خمتارة سلفاً، ومن ّمث غربلة هذه األفكار واختيار املناسب منها، األفكار 
) . ومن مزايا 138 -137، 1986ويتّم ذلك خالل جلسة أو عدة جلسات. ( اخلطيب، واخلطيب، 

إبداعية حلّل أسلوب العصف الذهين أنّه ينّمي التفكري اإلبداعي أو االبتكاري، ويؤدي إىل ظهور أفكار 
)   ومن األمثلة على هذا 578: 2001املشكالت، كذلك ينمي القدرة على التعبري حبريّة. ( زيتون، 

  األسلوب ما يأيت: 
  عرض الصور   *  القصص *  الرسم *  إطالق النكت والحزازير * 

أو هو تفكري يف التفكري.  : يعّرف التفكري الناقد بأنّه  تفكري فيما وراء األحداث،  * مهارة التفكير الناقد
وهو تعّلم كيفية استخدام املنطق، أو احملاكمة العقلّية لألحداث، كما هو تعّلم كيف ختتار الوقت املناسب 

 ). 82:  1999للمحاكمات العقلّية، وكيف ختتار نوع املنطق الذي حتاكم به األمور. ( احلارثي ، 
طرح املعلم أسئلة إبداعّية، أسئلة تتطلب صياغة للفروض :  لكي ي*  مهارات إبداعّية في  طرح األسئلة 

والتفكري والتقّصي والتجريب، عليه أن يسأل أسئلة متنوعة املستويات العقلّية للطالب املختلفني، فليس 
مجيع الطالب ُحيّث تفكريهم أو تُفّجر طاقام اإلبداعية بنفس النوع واملستوى من األسئلة، ويتطّلب ذلك 

  سجل دراسي، يوضح مراحل التطور اليت تطرأ على تفكري كّل طالب. االحتفاظ ب
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   :التربية المهنّية - 8-12
مبحث يدرس يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم يف األردن للمرحلة األساسّية، حيتوي على مخسة جماالت (  

بني املعلومات النظريّة  اال الزراعي، الصناعي، الصحة والسالمة، التجاري، العلوم املنزلّية ) وميزج
  واملهارات العملّية، يقوم بتدريسه معّلمون متخّصصون يف هذا اال . 

ّمت إدخال مبحث الرتبية املهنّية إىل اخلطة الدراسّية ملرحلة التعليم األساسي، وتطّورت خالل الفرتة من 
مينها عمليات التفكري ، حّىت وصلت إىل ما وصلت عليه من تطوير للمناهج، وتض1996ولغاية  1950

العليا، وأساليب وطرائق التدريس احلديثة، وإدخال التكنولوجيا فيها. وذا فإن منهاج الرتبية املهنّية ميزج 
  العملّية.  ةبني اإلطار النظري املعريف والنشاطات التطبيقيّ 

  الدراسات السابقة  - 9 
ة ملعّلمي الرتبية املهنّية وحتديدها، وحتديد ملا كان هدف الدراسة الكشف عن مهارات التدريس اإلبداعيّ 

درجة ممارسة معّلمي الرتبية املهنّية هلذه املهارات يف ضوء اقتصاد املعرفة، فقد ّمت حصرما أمكن من األحباث 
 والدراسات السابقة، اليت أجريت يف هذه ااالت وذات الّصلة مبتغريات الدراسة احلالّية:

  ) 2006دراسة (محمد، فاطمة  9-1
بعنوان "اجلودة الشاملة والتعلم االلكرتوين يف ضوء االقتصاد املعريف". هدفت هذه الدراسة إىل إبراز قضّية 
اجلودة الشاملة، والتعليم االلكرتوين كضرورة حتمّية يف العامل املعاصر، يف ظّل التقدم التكنولوجي املتسارع 

طّور تكنولوجيا االّتصاالت ونظم املعلومات، وتوظيفها املتالحقة، واملتمثلة يف ت همبتغرياته ومستجدات
  الستيفاء متطلبات اجلودة الشاملة. 

خلصت الدراسة إىل عجز النظم التعليمّية، وعدم فاعليتها ومقدرا على مواكبة وتلبية حاجات اتمعات 
عايل اجلودة لتعزيز  املعاصرة. أوصت الباحثة بضرورة العمل على مواجهة التحديّات بتطوير نظام تعليمي

  التنمّية االقتصاديّة القائمة على املعرفة.
   )  2005دراسة بطارسة (  9-2

هدفت إىل بناء برنامج تدرييب قائم على كفايات االقتصاد املعريف للتنمية املهنّية ملعّلمات االقتصاد املنزيل يف 
وب العشوائي الطبقي، ّمت إعداد قائمة  اختريت باألسل ) معّلمة 50األردن. تكّونت عيّنة الدراسة من ( 

)  101كفايات معلمات االقتصاد املنزيل يف ضوء متطلبات االقتصاد املعريف، اشتملت القائمة على ( 
كفاية، كما اشتملت على املقياس البياين اللفظي لتقدير درجة امتالك معّلمات االقتصاد املنزيل للكفايات 
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ظهرت النتائج بعد مجلة من املالحظات املباشرة وغري املباشرة تدين مستوى اليت يتطلبها االقتصاد املعريف .أ
  امتالك املعّلمات لكفايات االقتصاد املعريف.

  ) 2004دراسة (الريضي،  9-3
بعنوان " أثر برنامج تدرييب قائم على مهارات التفكري الناقد يف اكتساب معّلمي الدراسات االجتماعية يف 

ردن تلك املهارات ودرجة ممارستهم هلا ". ّمت بناء برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكري املرحلة الثانويّة يف األ
) 84الناقد لديهم، دف حتسني مستوى أدائهم يف توظيف تلك املهارات، تكّونت عيّنة الدراسة من (

العامة) للصفني: معّلمًا ومعّلمة، يدرسون مباحث الدراسات االجتماعّية (التاريخ، واجلغرافية، والثقافة 
) من جمتمع الدراسة. ّمت استخدام اختبار  %5.01األول والثاين الثانويني وتشكل عيّنة الدراسة ما نسبته (

كاليفورنيا لقياس مهارات التفكري الناقد، كذلك قائمة ملهارات التفكري الناقد الالزمة ملعّلمي الدراسات 
  ارة، وقد خلصت الدراسة إىل النتائج اآلتّية: ) مه25االجتماعّية، وتكّونت هذه القائمة من (

ّمت حتديد مخس مهارات أساسّية يف التفكري الناقد انبثقت عن كل منها  -
 مهارات فرعّية.

كانت درجة اكتساب معّلمي الدراسات االجتماعّية ملهارات التفكري الناقد  -
 منخفضة.

كري الناقد كانت درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماعّية ملهارات التف -
 منخفضة. 

كان للربنامج التدرييب أثر إجيايب يف اكتساب معّلمي الدراسات االجتماعّية  -
 للمرحلة الثانويّة      

  مهارات التفكري الناقد.            
  العراق  –) 2003دراسة مكاوي ( 9-4

تفكري اإلبداعي لدى طالب بعنوان "أثر استخدام أسلويب التعليم املصّغر وحّل املشكالت يف إثراء ال     
) طالباً، ّمت اختيارهم بصورة قصديّة من قسم السيارات 30التعليم الصناعي".  تألفت عيّنة الدراسة من (

يف مدرسة صناعية يف بغداد، وّمت توزيعهم إىل ثالث جمموعات متساويّة، حبيث تدرّبت اموعة األوىل على 
انية بأسلوب حّل املشكالت، وخضعت اموعة الضابطة (الثالثة) التعليم املصّغر، وتدرّبت اموعة الث

للتدريب التقليدي يف نفس مفردات الربناجمني التدريبني. ّمت تكافؤ اموعات يف املتغّريات اآلتية: التحصيل 
لدخل الدراسي، العمر، ومهنة األب، واملستوى الثقايف للوالدين، وعدد أفراد األسرة والتسلسل يف األسرة وا
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وجمموعة  السنوي، استخدم الباحث التصميم التجرييب ذو الضبط اجلزئي، إذ يعتمد جمموعتني جتريبيتني
  ضابطة. وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتّية: 

وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني اموعتني التجريبيتني (األوىل والثانية) من جهة، واموعة الضابطة  -
  (أي وجود أثر ذي داللة إحصائّية لكّل من الربناجمني يف إثراء التفكري اإلبداعي).  من جهة أخرى 

وجود أثر ذي داللة إحصائّية لربنامج حّل املشكالت يف إثراء عنصر (األصالة) يف التفكري اإلبداعي،  -
  وال يوجد مثل هذا األثر لربنامج التعليم املصّغر يف إثرائه. 

لة إحصائّية بني متوسطي درجات اموعتني التجريبيتني يف عنصري (الطالقة ال توجد فروق ذات دال -
  واملرونة) على اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي.

  )  2000دراسة شهاب (  9-5
بعنوان " أثر استخدام احلاسوب يف إمناء التفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف األردن. تكونت عّينة      

لباً وطالبة من طلبة الصفوف السادس والتاسع واألول الثانوي وسنة أوىل جامعة، ) طا 308الدراسة من ( 
للتفكري اإلبداعي الشكلي الصورة  سوقد ّمت اختيار مدارسهم بالطريقة العشوائّية، وّمت تطبيق اختبار تور ان

  ( أ ) واملعدل للبيئة األردنّية يف بداية العام الدراسي على أفراد عيّنة الدراسة. 
ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائّية بني متوسطات درجات التفكري اإلبداعي على مستوى أ

املرونة واألصالة بني الطلبة، الذين يستخدمون احلاسوب يف تعليمهم وبني الطلبة الذين ال يستخدمونه، 
يف التفكري اإلبداعي ولكن ال توجد هذه الفروق يف مستوى الطالقة. ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية 

على مستوى الطالقة واألصالة بني الطلبة ذوي املستويات التحصيلّية املختلفة، وإّمنا توجد مثل هذه الفروق 
  يف جمال املرونة تُعزى للمستوى الدراسي.

  :الطريقة واإلجراءات - 10
من حيث حتديد اتمع،  يتضّمن هذا اجلزء من الدراسة اإلجراءات املتّبعة، لتحقيق أهداف الدراسة     

واختيار عيّنة ممثّلة، وإجراءات بناء أداة الدراسة وخطواا، وطرق التحّقق من صدقها وثباا، والطريقة اليت 
ّمتت ا العملّيات اإلحصائّية املناسبة لتحليل بياناا ومعاجلتها، يف ضوء املتغريات املستقلة والتابعة 

  اإلجراءات. للبحث، وفيما يلي استعراض هذه
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  :منهجية الدراسة  1- 10
تعترب هذه الدراسة من الدراسات التقوميّية إذ أّا دف إىل الكشف عن مهارات التدريس اإلبداعي     

بعد التدريب وقياس أثار ذلك بعديّاً. والدراسات التقوميّية هي صنف ثالث من صنوف البحوث الرتبويّة  
حيث ميتاز هذا الصنف من  Creswell 2005و    Macmillan &Agnes 2001كما يشري

البحوث بأنّه ميثل حبوث تطبيقّية ذات منفعة. أي حتمًا أّا تنتهي باّختاذ قرار أو التوصّية باّختاذ تغيريات، 
وهو ما يطلق عليه بالتغذيّة املرتّدة. حيتاج هذا النوع من البحوث إىل تعّدد مصادر املالحظة والقياس، 

  ق من سالمة املقاييس املستخدمة، وهذا ما حاول الباحث القيام به.والتأّكد الدقي
   :مجتمع الدراسة 2- 10

تكّون جمتمع الدراسة من مجيع معّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية يف املدارس احلكومّية التابعة ملديريّات        
، الرمثا ، بين كنانة ، الكورة و األغوار  3، اربد /  2الرتبية والتعليم حملافظة إربد وهي ( اربد / ا ، اربد / 

) معّلمًا بسبب عدم حصوهلم على احلد  15)، استثين منهم (  462الشمالية )، والبالغ عددهم  ( 
) معّلماً  447األدىن للمؤّهل العلمي ( دون دبلوم متوسط )، حيث بلغ جمتمع الدراسة بشكله النهائي ( 

) يبّني توزيع املعّلمني يف جمتمع 5) معّلمة . وامللحق رقم ( 248(  ) معّلمًا و 199ومعّلمة، منهم (  
) يبّني توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب 1-4الدراسة حسب املديريّة واملؤّهل واخلربة واجلنس، واجلدول( 

  املتغّريات املشمولة بالدراسة.
  ) توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغّيرات الدراسة 1-4الجدول (

  مستويات املتغري املستقل تغري املستقلامل
  النسبة املئوية  العدد

  الكلية  الفرعية  الكلي  الفرعي

  اجلنس
  199  ذكر

447  
44.9  

100  
  55.1  248  أنثى

  املؤهل العلمي
  252  دبلوم متوسط

447  
51.7  

  38.2  169  بكالوريوس  100
  10.1  26  دبلوم عايل فأكثر

  اخلربة
  124  سنوات 5أقل من 

447  
23.6  

  40.4  151  سنة 15- 5من   100
  36  172  سنة 15أكثر من 
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  عينة الدراسة: 3- 10

) معّلمًا ومعّلمة من املدارس احلكومّية التابعة ملديريّات الرتبية والتعليم  89تكّونت عيّنة الدراسة من(  
) معّلمة،  49معّلماً و (  ) 40من جمتمع البحث، منهم  (  %20حملافظة إربد، وهم يشكلون ما نسبته 

وقد ّمت اختيارهم بالطريقة العنقوديّة الطبقّية، حبيث أّن وحدة االختيار هي ( املدرسة)، ويبّني اجلدول رقم ( 
  ) توزيع أفراد العيّنة حسب متغّريات الدراسة. 4-2

  ) توزيع أفراد عّينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة 2- 4الجدول ( 

  مستويات املتغري املستقل املتغري املستقل
  النسبة املئوية  العدد

  الكلية  الفرعية  الكلي  الفرعي

  اجلنس
  40  ذكر

89  
44.9  

100  
  55.1  49  أنثى

  املؤهل العلمي

  46  دبلوم متوسط

89  

51.7  

  38.2  34  بكالوريوس  100

  10.1  9  دبلوم عايل فأكثر

  اخلربة
  21  سنوات 5أقل من 

89  
23.6  

  40.4  36  سنة 15- 5من   100
  36  32  سنة 15أكثر من 

  
    :أداة الدراسة 4-4

) ،وهي مالحظة تتّم بأسلوب  Systematic observationاملالحظة املنّظمة ( مّمت استخدا     
علمي، ويف ظروف مضبوطة ضبطًا دقيقاً، مكاا يف هذه الدراسة هو غرفة الصف. يقوم الباحث 

هدة املعّلم أثناء املوقف التدريسي، وللمالحظة العلمّية املنّظمة شروط عند ومبساعدة مالحظ آخر مبشا
تنفيذها أّمهها املوضوعية، وهذا يتطّلب مالحظًا مؤّهالً  للمالحظة. واملالحظة العلمّية منظّمة، مضبوطة، 
 منضبطة وليست عشوائّية، تقوم على أساس سؤال أو مشكلة تشغل بال املالحظ ، حبيث توجهه حنو
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ترتيب خطواا وضبط جمرياا واإلحاطة بنواحيها املختلفة، وتسمح له باحلصول على بيانات ومعلومات 
 من اجلائز أال يكون قد فّكر فيها قبل إجراء مقابالت شخصّية مع جمموعة األفراد الذين يقوم مبالحظتهم.

  إلعداد بطاقة المالحظة ( أداة الدراسة )  تّم القيام بما يلي: 
    :الدراسات االستطالعّية 1- 4- 10

وذلك باالّطالع على األدب الرتبوي، من خالل الكتب و املقاالت و الشبكة االلكرتونية ( االنرتنت )   -
  وخطط التطوير الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن.

  املعريف.  متابعة الدورات التدريبّية املتعّلقة بربنامج تطوير التعليم حنو االقتصاد  - 
وقد ّمت التوّصل من خالل اإلجراءات السابقة إىل جمموعة من مهارات التدريس اإلبداعّية؛ اليت جيب على 

) مهارة فرعّية، تندرج حتت أربع مهارات  67املعّلم القيام ا داخل غرفة الصف، واليت بلغ عددها ( 
  الت.رئيسة هي : الطالقة ،األصالة ، املرونة ،واحلساسّية للمشك

ّمتت صياغة هذه املهارات صياغة إجرائّية تتمّثل يف سلوكّيات يقوم املعّلم مبمارستها يف غرفة الصف    -
على شكل فقرات يف بطاقة املالحظة. ّمت وضع تعليمات للبطاقة، تتضّمن معلومات عن املعّلم املراد 

). كما  7يل املالحظة ( امللحق )، إضافة إىل إرشادات للمالحظ حول كيفّية تسج 6مالحظته ( امللحق 
مت حتديد مستويات التقدير الكمّية لكّل مهارة من املهارات الواردة يف البطاقة حسب السلم البياين اللفظي 

)Graphic Rating   : مبقياس رباعي كما يلي (  
  ) عالمات. 4قام باملمارسة ( دائماً  ) وتعطى (  -
  ) عالمات. 3( قام باملمارسة ( أحياناً  ) وتعطى  -
  ) عالمتان. 2قام باملمارسة ( نادراً  ) وتعطى (  -
 ) عالمة واحدة. 1قام باملمارسة ( أبداً  ) وتعطى (  -

   :صدق أداة الدراسة 2- 4- 10
يقصد بالصدق أّن االداة فعالً تقيس ما ينبغي قياسه، وقد استخدم يف هذه الدراسة نوعان من الصدق 

  مها: 
) مهارة إبداعّية يف 67فمن خالل املسح النظري والدراسات السابقة ّمت وضع (: الصدق الظاهري-   

التدريس، ّمت مجعها حتت أربع مهارات رئيسّية تكّون عناصر اإلبداع املّتفق عليها من قبل الباحثني عرضت 
اليت اتّفق املهارات على جمموعة حمّكمني، وبعد األخذ بآرائهم من تعديل وحذف وتغيري، ّمت تبين الفقرات 

) مهارة فرعّية،  42من احملّكمني. فأصبحت املهارات الرئيسة، أربع مهارات تندرج حتتها (  %85عليها 
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) مهارات،  8) مهارة، وذلك على النحو التايل : مهارة الطالقة تشتمل على (  21مما يعين حذف ( 
) مهارة ، ومهارة احلساسّية  15، مهارة املرونة تشتمل على ( ) مهارة 12مهارة األصالة تشتمل على ( 

  )   2) مهارات. امللحق (  7للمشكالت تشتمل على ( 
ألغراض التحّقق من الصدق العاملي ( صدق البناء ) للمقياس؛ فقد ّمت حساب معامل  صدق البناء:- 

  ) 3- 4كما يف اجلدول (   كس ككل، وذلاالرتباط املصّحح بني الفقرة وجماهلا، وكذلك بني الفقرة واملقيا
  أداة الدراسة س) معامالت الصدق العاملي ( صدق البناء )  لمقيا 3- 4الجدول ( 

 اال
  مضمون  رقم

  املقياس  جماهلا
  الفقرة  الفقرة

القة
الط

   
   

   
   

   
   

ا 
  

  0.69  0.69  يطرح املعلم أفكاراً متعددة مناسبة ألهداف الدرس  1

  0.72  0.74  االعتبار األفكار الناجتة من حواره مع الطلبة يأخذ يف  2
  0.68  0.58  يعرب عن العالقات بني املوضوعات بطرق متعددة  3
  0.71  0.64  يقدم عدداً من املرتادفات للمفهوم الواحد  4

5  
يستخدم األسئلة ذات النهايات املفتوحة من أجل تنمية القدرات 

  اإلبداعية للطالب
0.76  0.76  

  0.45  0.47  ماذا حيدث لو؟، كيف أصبح...  6

7  
يأخذ يف االعتبار االفرتاضات واحلقائق اليت ميكن االعتماد عليها يف 

  حل املشكالت
0.67  0.8  

  0.58  0.58  …بني كيف ميكن؟، وضح العالقة؟  8
   

صالة
 األ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ا  

  

  0.8  0.77  صورة متفردة تتحدى فكر الطلبةيعرض األفكار واملفاهيم يف   9

10  
يعرض األفكار واملفاهيم بصورة تتطلب حلوالً جديدة أو استنتاج 

  أفكاراً ومفاهيم غري مألوفة
0.72  0.72  

  0.6  0.67  حيث الطلبة على طرح أفكار جديدة لتنمية مهارات الرتبية املهنية  11
  0.75  0.78  ملبحث الرتبية املهنيةيشجع الطلبة على ابتكار وسائل تعليمية   12
  0.77  0.74  يشجع الطلبة على استنتاج عالقات جديدة وتفسريها بشكل متميز  13
  0.69  0.66  يوجه الطلبة للبحث عن حلول فريدة للتمارين الصفية  14
  0.55  0.54  يقدم تفسريات متنوعة للبيانات واإلحصاءات واألشكال  15
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  0.67  0.75  ية ملبحث الرتبية املهنية يف مواقف حياتيةيطبق األفكار اإلبداع  16
  0.71  0.68  يقدر ما يظهره الطلبة من إبداعات وأفكار أصيلة  17
  0.31  0.3  يطرح أسئلة تثري التحفيز الدماغي (العصف الذهين) للطالب  18
  0.53  0.58  يشجع الطلبة على تنمية مهارام وإبداعام يف استخدام احلاسوب  19
  0.76  0.71  اقرتح...، استنبط...، برهن...، صمم...، استخلص...  20

   
رونة

  امل
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ا  
  

21  
يقدم أسئلة متنوعة على املفاهيم والعالقات واملهارات املوجودة يف 

  الدرس
0.46  0.44  

  0.75  0.8  ارةيهيئ مواقف تتطلب الربط بني أكثر من مفهوم وعالقة ومه  22

23  
يطلب من الطلبة إعادة صياغة املفاهيم والعالقات بطريقة غري 

  مألوفة
0.75  0.75  

  0.76  0.69  يوجه الطلبة إىل استخدام طرق مبتكرة للوصول إىل احلل  24
  0.87  0.87  ينوع يف طرق تدريسه للمفاهيم واحلقائق اجلديدة  25

26  
ق وأساليب واسرتاتيجيات إبداعية ينوع يف إيصال املادة املتعلمة بطر 

  متنوعة
0.65  0.64  

  0.67  0.63  يرتك احلرية للطلبة يف حل املسائل والتمارين  27

28  
يستخدم أساليب متنوعة ملساعدة الطلبة على فهم املشكالت 

  وحلها
0.78  0.81  

29  
يكلف الطلبة بتصميم حقائب تعليمية بأسلوب إبداعي على 

  احلاسوب
0.73  0.71  

  0.65  0.68  يشجع الطالب على البحث باستخدام شبكة االنرتنت  30
  0.3  0.25  يستخدم منظومة التعلم االلكرتوين يف عملية التدريس  31
  0.36  0.47  خياطب الطلبة وأولياء األمور من خالل منظومة التعلم االلكرتوين  32

33  
بحث الرتبية يفّعل دور املشغل يف تطبيق النشاطات العملية املتعلقة مب

  املهنية
0.78  0.79  

  0.79  0.73  يربط املواد التعليمية املختلفة بعضها ببعض  34

35  
يستخدم صيغاً متنوعة لتقومي مهارة املرونة لدى الطلبة، مثل: عدل،  

  كيف تعاجل؟، دلل على...، ما الذي أدى؟...
0.66  0.69  

 
   

ية 
ساس

 حل
ا

الت
شك

للم
  

  0.57  0.71  ت تستثري تفكري الطلبةيعرض دروسه يف صورة مشكال  36
  0.7  0.81  يشجع الطلبة على صياغة املشكلة بأسلوم اخلاص  37
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  0.58  0.56  يركز على وجود أكثر من حل للمشكلة الواحدة  38
  0.55  0.67  يساعد الطلبة يف اختبار صحة الفروض حلل املشكلة  39

40  
املهارات يف يساعد الطالب على توظيف املفاهيم والعالقات و 

  مواقف جديدة
0.78  0.84  

  0.61  0.67  يثري يف الطلبة دوافع حنو حتليل املسألة من مجيع جوانبها  41
  0.38  0.45  يستخدم التعزيز عند توصل الطالب حلل إبداعي للمشكلة  42

  
 الفقرة ) بأّن قيم معامالت االرتباط املصحح بني الفقرة وجماهلا، وكذلك بني 3- 4يالحظ من اجلدول ( 

، مما يدلل على توافق  0.20ومقياس أداة الدراسة، جتاوز املعيار املعتمد لشطب الفقرات الضعيفة أال وهو
  الصدق الداخلي يف بنية أداة الدراسة .

  :ثبات أداة الدراسة   3- 4- 10
ادة تطبيقها لكي يُعتمد على أداة الدراسة يُفرتض أن تكون ثابتة، وذلك إذا أعطت النتائج نفسها عند إع 

)، كما يعّد الثبات من   Bestuzey,1980 : 179على األشخاص أنفسهم وحتت الظروف نفسها (
املؤشرات الضروريّة للمقياس املوضوعي، كونه يشري إىل االتساق يف جمموعة درجات الفقرات؛ اليت تقيس 

)  Kerlinger,1973 : 429فعالً  ما جيب قياسه، واملقياس الثابت ؛هو الذي ميكن االعتماد عليه (
  ،وقد ّمت حساب ثبات املقياس والتأكد منه بإجراء ما يلي : 

  :ثبات اإلعادة (االستقرار)  3-1- 4- 10
). قام الباحث مبالحظة  417:  1977يقصد به مدى استقرار نتائج االختبار عرب الزمن ( خريي ،     

عيّنة الدراسة مؤلّفة من عشرين معّلماً ومعّلمة  مهارات التدريس اإلبداعية لدى عيّنة استطالعّية من خارج
) بفاصل زمين مّدته شهر بينهما، حيث ّمت Test-Retestبطريقة االختبار، وّمت إعادة االختبار (

)  57:  1977حساب معامل االرتباط اخلطي؛ ألنّه من أكثر معامالت االرتباط دقّة وشيوعاً ( خريي ، 
تطبيقني للمقياس وأبعاده. وقد تراوحت قيمه ألبعاد مقياس مهارات باستخدام معادلة بريسون بني ال

)، وذلك كما يف اجلدول  0.997) وللمقياس ككل (0.996-0.983التدريس اإلبداعّية ما بني (
)3- 4 (.  
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  ) معامالت ثبات اإلعادة (االستقرار) لمقياس مهارات التدريس اإلبداعية 4- 3الجدول (     
  عدد الفقرات  قرارثبات االست اال

  8  0.986  مهارة الطالقة
  12  0.983  مهارة األصالة
  15  0.996  مهارة املرونة

  7  0.993  مهارة احلساسية
  42  0.997  مهارات التدريس اإلبداعية

  
  :ثبات التجانس 3-2- 4- 10

إلبداعّية لدى ّمت حساب ثبات التجانس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لبطاقة املالحظة ملهارات التدريس ا
نفس العينة االستطالعّية سابقة الذكر، واملالحظة من قبل الباحث؛ حبيث تراوحت قيمه ألبعاد مقياس 

)، وذلك كما يف اجلدول ( 0.97)، وللمقياس ككل( 0.93-0.87مهارات التدريس اإلبداعية ما بني (
3-5 .(  

  لتدريس اإلبداعية) معامالت ثبات التجانس لمقياس مهارات ا 5 - 3الجدول (     
  عدد الفقرات  ثبات التجانس اال

  8 0.87  مهارة الطالقة
  12  0.91  مهارة األصالة
  15  0.93  مهارة املرونة

  7  0.88  مهارة احلساسية
  42  0.97  مهارات التدريس اإلبداعية

  
  :ثبات االتفاق / الصدق التالزمي  بين الباحث وزميله المالحظ  3-3- 4- 10

القة االرتباطّية اخلطّية باستخدام معادلة بريسون، بني تقييم الباحث وبني تقييم زميله ّمت حساب الع
املالحظ ، لدرجة ممارسة مهارات التدريس اإلبداعّية، لدى نفس العيّنة االستطالعّية سابقة الذكر؛ دف 



  2016 –العدد الرابع  - المجلد الرابع عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 342

إلبداعّية يف التطبيق التحّقق من إمكانّية اعتماد تقييم زميله املالحظ لدرجة ممارسة مهارات التدريس ا
)، 0.993-0.987النهائي، حبيث تراوحت قيمها ألبعاد مقياس مهارات التدريس اإلبداعي ما بني (

  ). 6-4) ، وذلك كما يف اجلدول ( 0.998وللمقياس( ككل 
  )  معامالت االرتباط بين الباحث والمالحظ اآلخر 6-4الجدول (                  

  عدد الفقرات  بني الباحث وزميله املقيممعامل االرتباط  اال

  8  0.989  مهارة الطالقة
  12  0.991  مهارة األصالة
  15  0.993  مهارة املرونة

  7  0.987  مهارة احلساسية

  42  0.998  مهارات التدريس اإلبداعية

  
     :الجانب التطبيقي  5- 10

  مت القيام مبا يأيت من خطوات:
  ومعّلمات ومن مثّ ّمت اختيار العيّنة عشوائّياً.حتديد جمتمع الدراسة من معّلمي  -
ّمتت االستعانة بأحد مشريف الرتبية املهنّية كمالحظ آخر حبيث قام الباحث واملالحظ  -

اآلخر مبالحظة املعّلمني ( يف مديريات الرتبية السبعة ) داخل الغرف الصّفية ، وتعبئة بطاقة 
 مالحظة من كليهما لكّل معّلم. 

حظة مناسب لبطاقة املالحظة، حيث يتّم مالحظة املعّلم من قبل املالحظني زمن املال -
 ) دقيقة. 90الباحث وزميله خالل حّصتان صفيّتان وبزمن ( 

يتّم إدخال اإلجابات مباشرة أثناء املالحظة ( بنفس أسلوب اإلشراف الرتبوي املتعارف  -
املتعلقة بتوظيف التكنولوجيا اليت عليه بني املشرفني ومعّلميهم ) باستثناء بعض الفقرات 

  حتتاج من املالحظني التأّكد منها على الواقع . 
  مجع البيانات وإدخاهلا احلاسب ومعاجلتها إحصائيّاً. -
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  :المعالجات اإلحصائّية   6- 10
  ّمت استخدام الوسائل اإلحصائّية اآلتية:

بني نتائج املهارات  اإلحصاء الوصفي الستخراج املتوسطات واالحنرافات املعياريّة -10-6-1
  التدريسّية.

اإلحصاء االستنتاجي سيما اختبار حتليل التباين األحادي لقياس الفرق يف األداء  -10-6-2
 اإلبداعي بني املعًلمني تبعاً ملتغريات البحث.

لقياس الفروق بني أداء   Scheffeاستخدام حتليل التباين املتعدد اتبع باختبار شافية -10-6-3
 دراسة.العيّنة تبعاً ملتغريات ال

  :نتائج الدراسة - 11
هدفت الدراسة إىل التعّرف على درجة ممارسة معّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية ملهارات التدريس اإلبداعية    

  يف ضوء تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف، وذلك من خالل اإلجابة عن كّل من األسئلة اآلتية : 
   :لإلجابة عن السؤال األول  11-1 

ما مهارات التدريس اإلبداعّية الالزمة ملعّلمي ومعّلمات الرتبية املهنّية يف ضوء تطوير التعليم حنو االقتصاد " 
  املعريف يف حمافظة إربد/األردن"؟ 

  ) مهارة فرعّية تندرج حتت أربع مهارات رئيسة. 42ّمت حتديد (  
   :لإلجابة عن السؤال الثاني   2- 11

ومعّلمات الرتبية املهنّية ملهارات التدريس اإلبداعّية يف ضوء تطوير التعليم حنو  ما درجة ممارسة معّلمي"  
  االقتصاد املعريف؟  

نظراً الشتمال السؤال على جانبني أحدمها يتناول درجة املمارسة الكلّية ودرجات املمارسة الفرعّية ،واآلخر 
ارسة فرعّية ؛ فقد ّمت جتزئته إىل جزأين وذلك منهما يتناول مهارات التدريس اإلبداعية اخلاصة بكّل درجة مم

  على النحو اآليت: 
  فيما يتعلق بدرجة الممارسة الكلّية والدرجات الفرعّية لمهارات التدريس اإلبداعّية  1- 2- 11

ّمت حساب املتوسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة لدرجة املمارسة الكلّية ملهارات التدريس اإلبداعّية،   
اإلضافة إىل درجات املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية مع مراعاة ترتيبها ترتيبًا تنازليًا وفقاً ب

  ) . 1- (5ملتوسطاا احلسابّية، وذلك كما يف اجلدول 
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) المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لدرجات الممارسة الكلّية والفرعّية  1-  (5الجدول
  دريس اإلبداعّية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابًيةلمهارات الت

  الدرجة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اال  الرتبة رقم اال

  0.45  3.46  مهارة الطالقة  1  1

  أحياناً 
  0.52  3.46  مهارة احلساسية  2  4
  0.44  3.36  مهارة األصالة  3  2
  0.42  3.21  مهارة املرونة  4  3

  أحياناً   0.44  3.34  ات التدريس اإلبداعيةمهار 

  
مجيعها ضمن درجة ممارسة واحدة  ) بأّن النتائج اخلاصة به قد صنفت 1-5يالحظ من اجلدول (

  ، وذلك وفقاً للرتتيب اآليت : (أحياناً )
جاءت درجة املمارسة الفرعّية ملهارة الطالقة يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  -

 ) . 0.45راف معياري مقداره () واحن3.46مقداره ( 
جاءت درجة املمارسة الفرعّية ملهارة احلساسّية للمشكالت يف املرتبة الثانية  -

 ) . 0.52) واحنراف معياري مقداره ( 3.46مبتوسط حسايب مقداره ( 
جاءت درجة املمارسة الفرعّية ملهارة األصالة يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب  -

 ) . 0.44راف معياري مقداره () واحن3.36مقداره ( 
جاءت درجة املمارسة الفرعّية ملهارة املرونة يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب  -

  ) . 0.42) واحنراف معياري مقداره (3.21مقداره ( 
) جاءت ضمن درجة ممارسة ( أحياناً  علماً  بأن درجة املمارسة الكلية ملهارات التدريس اإلبداعّية، قد     
  ) . 0.44) واحنراف معياري مقداره (  3.34ط حسايب مقداره ( مبتوس
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  فيما يتعلق بفقرات درجات الممارسة الفرعّية لمهارات التدريس اإلبداعّية  2- 2- 11
إىل أربعة أقسام على النحو نظراً  الشتمال هذا اجلزء على أربع درجات ممارسة فرعّية؛ فقد مت تقسيمه 

  :اآليت
  التدريس اإلبداعّية ذات العالقة مبهارة الطالقة فيما يتعلق مبهارات •
ّمت حساب األوساط احلسابّية واالحنرافات املعياريّة ملهارات التدريس اإلبداعّية اخلاّصة بدرجة ممارسة        

  ) . 2-5مهارة الطالقة مع مراعاة ترتيبها ترتيباً تنازلياً وفقاً ألوساطها احلسابّية، وذلك كما يف اجلدول ( 
) األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التدريس اإلبداعية ذات  2-5الجدول (

  تنازلياً  وفقاً  ألوساطها الحسابية  ةالعالقة بمهارة الطالقة مرتب
رقم 

 الفقرة
  مضمون فقرات مهارات الطالقة   الرتبة

الوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الدرجة

  0.46  3.67  متعددة مناسبة ألهداف الدرس يطرح املعلم أفكاراً   1  1

  0.58  3.62  يأخذ يف االعتبار األفكار الناجتة من حواره مع الطلبة  2  2  دائماً 

  0.51  3.6  يعرب عن العالقات بني املوضوعات بطرق متعددة  3  3
  0.6  3.46  ماذا حيدث لو؟، كيف أصبح...  4  6

  أحياناً 

  0.63  3.42  …بني كيف ميكن؟، وضح العالقة؟  5  8

  0.67  3.3  يقدم عدداً من املرتادفات للمفهوم الواحد  6  4

5  7  
يستخدم األسئلة ذات النهايات املفتوحة من أجل تنمية 

  القدرات اإلبداعية للطالب
3.3  0.62  

7  8  
يأخذ يف االعتبار االفرتاضات واحلقائق اليت ميكن االعتماد 

  عليها يف حل املشكالت
3.29  0.61  

  
) بأّن النتائج اخلاّصة به، قد صّنفت ضمن درجيت ممارسة، وذلك على النحو  2-5من اجلدول ( يالحظ 
  اآليت: 
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) مبتوسطات حسابّية  3 – 1ضمن درجة ممارسة ( دائماً  ): على كل من الفقرات ذوات الرتب (   -
 -0.46اوحت ما بني ( ) على الرتتيب تنازليّاً، وباحنرافات معياريّة تر  3.67 – 3.60تراوحت ما بني ( 

0.58 . (  
) بأوساط  8 – 4ضمن درجة ممارسة ( أحياناً  ): على كل من الفقرات ذوات الرتب (  -

)  تنازليّاً، وباحنرافات معياريّة تراوحت ما بني (  3.46 – 3.29حسابّية تراوحت ما بني ( 
0.60- 0.67 . (  
ة مبهارة احلساسّية للمشكالت ّمت حساب فيما يتعلق مبهارات التدريس اإلبداعّية ذات العالق •

األوساط احلسابّية واالحنرافات املعياريّة ملهارات التدريس اإلبداعّية اخلاّصة بدرجة املمارسة 
الفرعّية ملهارة احلساسّية للمشكالت مع مراعاة ترتيبها ترتيبًا تنازليًّا وفقًا ألوساطها احلسابّية، 

  ) . 3-5وذلك كما يف اجلدول (
) األوساط الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لمهارات التدريس اإلبداعّية ذات  3-5دول (الج

  تنازليّاً وفقاً ألوساطها الحسابّية ةالعالقة بمهارة الحساسّية للمشكالت مرتّب
رقم 

 الفقرة
  الوسط احلسايب  مضمون فقرات مهارة احلساسية للمشكالت  الرتبة

االحنراف 
  املعياري

  الدرجة

42  1  
يستخدم التعزيز عند توصل الطالب حلل إبداعي 

  للمشكلة
3.72  0.49  

  دائماً 
41  2  

يثري يف الطلبة دوافع حنو حتليل املسألة من مجيع 
  جوانبها

3.57  0.58  

40  3  
يساعد الطالب على توظيف املفاهيم والعالقات 

  واملهارات يف مواقف جديدة
3.48  0.61  

  أحياناً 

36  4  
مشكالت تستثري تفكري  يعرض دروسه يف صورة

  الطلبة
3.48  0.63  

  0.63  3.39  يركز على وجود أكثر من حل للمشكلة الواحدة  5  37

38  6  
يشجع الطلبة على صياغة املشكلة بأسلوم 

  اخلاص
3.28  0.64  

39  7  
يساعد الطلبة يف اختبار صحة الفروض حلل 

  املشكلة
3.28  0.67  
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نتائج اخلاّصة به قد صنفت ضمن درجيت ممارسة، وذلك على النحو ) بأّن ال 3-5يالحظ من اجلدول ( 
  اآليت: 

)  2 – 1ضمن درجة ممارسة ( دائماً ): على كل من الفقرتني ذوايت الرتب (  -
) على الرتتيب تنازليّاً،  3.72 – 3.57بوسطني حسابيني مقدارمها ( 

 )  0.58 -0.49وباحنرافني معياريني مقدارمها ( 
 – 3سة ( أحيانًا ): على كل من الفقرات ذوات الرتب ( ضمن درجة ممار  -

) على الرتتيب  3.48 – 3.28) بأوساط حسابّية تراوحت ما بني ( 7
  ) . 0.67 -0.61تنازليّاً ، وباحنرافات معياريّة تراوحت ما بني ( 

فيما يتعلق مبهارات التدريس اإلبداعّية ذات العالقة مبهارة األصالة: ّمت حساب  -
احلسابية، واالحنرافات املعياريّة ملهارات التدريس اإلبداعّية اخلاّصة  األوساط

بدرجة املمارسة الفرعّية ملهارة األصالة، مع مراعاة ترتيبها ترتيبًا تنازليًّا وفقاً 
  ) . 4-5ألوساطها احلسابّية، وذلك كما يف اجلدول ( 

لمهارات التدريس اإلبداعّية ذات ) األوساط الحسابّية واالنحرافات المعياريّة  4- 5الجدول ( 
  تنازلّياً وفقاً ألوساطها الحسابّية ةالعالقة بمهارة األصالة مرتب

رقم 
 الفقرة

  مضمون الفقرات مهارة األصالة  الرتبة
الوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الدرجة

16  1  
يطبق األفكار اإلبداعية ملبحث الرتبية املهنية يف 

  مواقف حياتية
3.68  0.52  

  دائماً 
11  2  

حيث الطلبة على طرح أفكار جديدة لتنمية مهارات 
  الرتبية املهنية

3.65  0.53  

15  3  
يقدم تفسريات متنوعة للبيانات واإلحصاءات 

  واألشكال
3.6  0.53  

  0.58  3.56  يقدر ما يظهره الطلبة من إبداعات وأفكار أصيلة  4  17
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18  5  
ف الذهين) يطرح أسئلة تثري التحفيز الدماغي (العص

  للطالب
3.48  0.63  

  أحياناً 

12  6  
يشجع الطلبة على ابتكار وسائل تعليمية ملبحث 

  الرتبية املهنية
3.48  0.59  

  0.63  3.37  يوجه الطلبة للبحث عن حلول فريدة للتمارين الصفية  7  14

13  8  
يشجع الطلبة على استنتاج عالقات جديدة وتفسريها 

  بشكل متميز
3.3  0.65  

10  9  
عرض األفكار واملفاهيم بصورة تتطلب حلوًال جديدة ي

  أو استنتاج أفكاراً ومفاهيم غري مألوفة
3.22  0.61  

9  10  
يعرض األفكار واملفاهيم يف صورة متفردة تتحدى 

  فكر الطلبة
3.21  0.63  

20  11  
اقرتح...، استنبط...، برهن...، صمم...، 

  استخلص...
2.99  0.57  

19  12  
تنمية مهارام وإبداعام يف  يشجع الطلبة على
  استخدام احلاسوب

2.84  0.66  

  
) بأن النتائج اخلاّصة به قد صنفت ضمن درجيت ممارسة وذلك على النحو  4-5يالحظ من اجلدول ( 

  اآليت : 
ضمن درجة ممارسة ( دائماً ): على كل من مهارات التدريس اإلبداعّية ذوات  -

)  3.68 – 3.56راوحت ما بني ( ) بأوساط حسابّية ت 4 – 1الرتب ( 
  ). 0.58 -0.52على الرتتيب تنازليّاً، وباحنرافات معياريّة تراوحت ما بني ( 

ضمن درجة ممارسة ( أحياناً ): على كل من مهارات التدريس اإلبداعّية ذوات  -
)  3.48 – 2.84) بأوساط حسابّية تراوحت ما بني (  12 – 5الرتب ( 

 ).  0.66 -0.57وباحنرافات معياريّة تراوحت ما بني (  على الرتتيب تنازليّاً،
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فيما يتعلق مبهارات التدريس اإلبداعّية ذات العالقة مبهارة املرونة: ّمت حساب  -
األوساط احلسابّية واالحنرافات املعياريّة، ملهارات التدريس اإلبداعّية ذوات 

ّيًا وفقًا ألوساطها احلسابّية، العالقة مبهارة املرونة، مع مراعاة ترتيبها ترتيبًا تنازل
 ). 5-4وذلك كما يف اجلدول ( 

  
) األوساط الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لمهارات التدريس اإلبداعّية ذات  5-5الجدول (

  تنازليّاً وفقاً ألوساطها الحسابّية ةالعالقة بمهارة المرونة مرتب

رقم 
 الفقرة

  مضمون الفقرات مهارة املرونة  الرتبة
الوسط 
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

  الدرجة

  0.49  3.66  يربط املواد التعليمية املختلفة بعضها ببعض  1  34

  دائماً 

21  2  
يقدم أسئلة متنوعة على املفاهيم والعالقات واملهارات املوجودة يف 

  الدرس
3.65  0.47  

  0.54  3.62  يهيئ مواقف تتطلب الربط بني أكثر من مفهوم وعالقة ومهارة  3  22

33  4  
يفّعل دور املشغل يف تطبيق النشاطات العملية املتعلقة مببحث الرتبية 

  املهنية
3.6  0.59  

28  5  
يستخدم أساليب متنوعة ملساعدة الطلبة على فهم املشكالت 

  وحلها
3.47  0.65  

  أحياناً 

  0.63  3.46  ينوع يف طرق تدريسه للمفاهيم واحلقائق اجلديدة  6  25

26  7  
يصال املادة املتعلمة بطرق وأساليب واسرتاتيجيات إبداعية ينوع يف إ

  متنوعة
3.39  0.68  

  0.66  3.35  يوجه الطلبة إىل استخدام طرق مبتكرة للوصول إىل احلل  8  24

  0.61  3.24  يرتك احلرية للطلبة يف حل املسائل والتمارين  9  27

35  10  
مثل: عدل،   لبة،يستخدم صيغًا متنوعة لتقومي مهارة املرونة لدى الط

  كيف تعاجل؟، دلل على...، ما الذي أدى؟...
3.24  0.63  
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  0.63  3.13  يطلب من الطلبة إعادة صياغة املفاهيم والعالقات بطريقة غري مألوفة  11  23

  0.41  2.9  يستخدم منظومة التعلم االلكرتوين يف عملية التدريس  12  31

  0.64  2.57  االنرتنت يشجع الطالب على البحث باستخدام شبكة  13  30

29  14  
يكلف الطلبة بتصميم حقائب تعليمية بأسلوب إبداعي على 

  احلاسوب
2.54  0.71  

  نادراً   0.55  2.36  خياطب الطلبة وأولياء األمور من خالل منظومة التعلم االلكرتوين  15  32

  
ت ممارسة، وعلى ) بأّن النتائج اخلاّصة به، قد ّصنفت ضمن ثالث درجا 5- 5يالحظ من اجلدول ( 

   :النحو اآليت
ضمن درجة ممارسة ( دائماً ): على كّل من مهارات التدريس اإلبداعّية ذوات  -

)   3.66 – 3.60) بأوساط حسابّية تراوحت ما بني(  4 – 1الرتب من ( 
  ). 0.59 -0.47تنازليّاً وباحنرافات معياريّة تراوحت ما بني ( 

كل من مهارات التدريس اإلبداعّية ذوات ضمن درجة ممارسة ( أحياناً ): على   -
)   3.47 – 2.54) بأوساط حسابية تراوحت ما بني (  14 – 5الرتب ( 

 ). 0.71 -0.41تنازلياً، وباحنرافات معياريّة تراوحت ما بني ( 
 15ضمن درجة ممارسة ( نادراً ): على مهارة التدريس اإلبداعية ذات الرتبة (  -

خالل منظومة التعلم  نوأولياء األمور م  )؛ اليت نصت" خياطب الطلبة
)، واحنراف معياري مقداره (  2.36االلكرتوين" بوسط حسايب مقداره ( 

0.55 .(  
  لإلجابة عن السؤال الثالث  3- 11

) بني α  =0.05الذي نص على :" هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة(
رعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية يف ضوء تطوير التعليم حنو متوسطات درجات املمارسة الكلّية والف

  االقتصاد ملعريف يف حمافظة إربد/ األردن تُعزى ملتغريات الدراسة ( اجلنس ، املؤهل العلمي ، اخلربة ) ؟ " 
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نظرًا الشتمال هذا السؤال على جانبني أحدمها يتناول درجة املمارسة الكلّية ملهارات التدريس         
اإلبداعّية، واآلخر منهما يتناول درجات املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية ( الطالقة، األصالة، 

  املرونة واحلساسّية للمشكالت ) ؛ فقد متت جتزئته إىل جزأين:
  فيما يتعلق بدرجة الممارسة الكلّية لمهارات التدريس اإلبداعّية 1- 3- 11
بّية واالحنرافات املعياريّة لدرجة املمارسة الكلّية ملهارات التدريس اإلبداعّية، ّمت حساب املتوسطات احلسا   

وفقًا الختالف فئيت نتغري اجلنس ومستويات متغّريات الدراسة املستقلة ( املؤهل العلمي، اخلربة )،وذلك  
  ).6-5كما يف اجلدول (

جة الممارسة الكلّية لمهارات )المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لدر  6-4الجدول( 
  التدريس اإلبداعّية حسب متغّيرات الدراسة

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  مستويات املتغري املستقل املتغري املستقل

  اجلنس
  0.51  3.27  ذكر

  0.36  3.4  أنثى

  املؤهل العلمي

  0.47  3.27  دبلوم متوسط

  0.41  3.35  بكالوريوس

  0.14  3.67  دبلوم عايل فأكثر

  اخلربة

  0.38  3.42  سنوات 5أقل من 

  0.47  3.24  سنة 15- 5من 

  0.43  3.41  سنة 15أكثر من 

  
) وجود فروق ظاهريّة بني املتوسطات احلسابّية اخلاّصة بدرجة املمارسة  6-4يالحظ من اجلدول (    

س ومستويات كّل من املتغريين ( الكلّية ملهارات التدريس اإلبداعّية، ناجتة عن اختالف فئيت متغري اجلن
املؤهل العلمي واخلربة )؛ ودف التحّقق من جوهريّة الفروق الظاهريّة سابقة الذكر؛ فقد ّمت إجراء حتليل 
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، )Way Univariat ANOVA 3التباين األحادي ثالثي املتغّريات املستقّلة ( عدمي التفاعل )(  
  ) . 7-5وذلك كما يف اجلدول ( 

  
) نتائج تحليل التباين األحادي ثالثي المتغّيرات المستقّلة لدرجة الممارسة الكلّية  7- 5الجدول ( 

  لمهارات التدريس اإلبداعّية حسب متغّيرات الدراسة

 مصدر التباين
جمموع 
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط  
  املربعات

) ف(قيمة
  احملسوبة

الداللة 
  ةاإلحصائيّ 

الداللة 
  ةالعمليّ 

  %7.70  0  6.898  1.17  1  1.17  اجلنس

  %10.40  0  4.799  0.81  2  1.627  املؤهل العلمي

  %2.00  0.4  0.863  0.15  2  0.293  اخلربة

           0.17  83  14.071  اخلطأ

              88  16.726  الكلي

  
  ): 7-5يتّضح من اجلدول (

) بني املتوسطني  α  =0.05وجود فرق جوهري دال إحصائيّاً عند مستوى الداللة ( -
ني اخلاّصني بدرجة املمارسة الكلّية ملهارات التدريس اإلبداعّية يُعزى الختالف احلسابي

)  كما هو  3.40فئيت متغّري اجلنس، ولصاحل املعّلمات مبتوسط حسايب مقداره ( 
) للمعّلمني كما  3.27) مقارنة مبتوسط حسايب مقداره (  7-5مثبت يف اجلدول (

  ) .  4- 5هو مثبت كذلك يف اجلدول ( 
) وجود فروق جوهريّة دالة إحصائيًّا عند مستوى  7-5ما ويتضح من اجلدول ( ك -

) بني املتوسطات احلسابّية اخلاّصة بدرجة املمارسة الكلّية α  =0.05الداللة (
ملهارات التدريس اإلبداعّية تُعزى الختالف مستويات متغّري املؤّهل العلمي؛ ومبا أّن 

متعّدد املستويات، فينبغي استخدام أحد اختبارات متغري املؤّهل العلمي هو متغّري 
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البينّية الظاهريّة للمتوسطات  تاملقارنة البعديّة، دف الكشف عن جوهريّة الفروقا
احلسابّية اخلاّصة، بدرجة املمارسة الكلّية ملهارات التدريس اإلبداعّية، حسب 

ات املقارنات البعديّة مستويات متغّري املؤهل العلمي؛ ولتحديد أي اختبار من اختبار 
)  leveneجيب استخدامه فقد ّمت التحقق من جتانس التباين باستخدام اختبار( 

  ) . 8-4وذلك كما يف اجلدول ( 
  ) لتجانس التباين   levene) نتائج اختبار ( 8- 4الجدول ( 

  ةالداللة اإلحصائيّ   )2درجة احلرية (  )1درجة احلرية ( احملسوبة

1.957  14  74  0.03  
  

=  α) وجود فرق جوهري دال إحصائياً  عند مستوى الداللة ( 8-5يّتضح من اجلدول (                 
) بني األخطاء املعياريّة لتباينات املتغّري التابع، يُعزى الختالف فئات ومستويات متغّريات الدراسة  0.05

-Gamesتقّرر استخدام اختبار ( املستقّلة؛ مما يعين وجود انتهاك يف جتانس التباين؛ وبناًء عليه 
Howell ) 9-5)  كما يف اجلدول . (  
) ، للمقارنات البعديّة المتعّددة الخاّصة  Games-Howell)نتائج اختبار ( 9- 5الجدول ( 

  بدرجة الممارسة الكلّية لمهارات التدريس اإلبداعّية حسب متغّير المؤّهل العلمي

 املؤهل العلمي
املتوسط 
  احلسايب

دبلوم 
  متوسط

  دبلوم عايل فأكثر  بكالوريوس

3.27  3.35  3.673  

  3.272  دبلوم متوسط
      

  0.08  3.351  بكالوريوس
    

  0.32  0.4  3.673  دبلوم عايل فأكثر
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) بأن الفروقات البينّية الظاهريّة اخلاّصة باملتوسطات احلسابّية لدرجة  9-5يتضح من اجلدول      
) على    α  =0.05دريس اإلبداعّية ، قد كانت جوهريّة عند مستوى الداللة (املمارسة الكلّية ملهارات الت

  كّل من :
  لصاحل محلة الدبلوم العايل فأكثر، مقارنة حبملة الدبلوم املتوسط. –
  .سلصاحل محلة الدبلوم العايل فأكثر، مقارنة حبملة البكالوريو   - 

التدريس اإلبداعّية حسب متغّيرات  فيما يتعلق بدرجات الممارسة الفرعّية لمهارات 2- 3- 11
  الدراسة 

ّمت حساب املتوسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة لدرجات املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس       
اإلبداعّية ( الطالقة، األصالة، املرونة واحلساسية للمشكالت )، وفقًا الختالف فئيت متغّري اجلنس 

  ) . 10-5ين ( املؤهل العلمي واخلربة )، وذلك كما يف اجلدول ( ومستويات كّل من املتغريّ 
) المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لدرجات الممارسة الفرعّية  10-5(الجدول 

  لمهارات التدريس اإلبداعّية حسب متغّيرات الدراسة

املتغري 
 املستقل

مستويات املتغري 
  املستقل

  مهارة احلساسية  مهارة املرونة  صالةمهارة األ  مهارة الطالقة

توسط امل
  سايباحل

حنراف اال
  عياريامل

 املتوسط 
حنراف اال
  عياريامل

توسط امل
  سايباحل

حنراف اال
  عياريامل

توسط امل
  سايباحل

حنراف اال
  عياريامل

  اجلنس
  1  3  1  3  1  3.3  0.5  3  ذكر
  0  4  0  3  0  3.4  0.4  4  أنثى

  1  3  0  3  0  3.3  0.5  3  دبلوم متوسط  املؤهل

  1  3  0  3  0  3.4  0.5  3  بكالوريوس  العلمي
  0  4  0  4  0  3.7  0.2  4 دبلوم عايل فأكثر  

  اخلربة
  0  4  0  3  0  3.5  0.4  4  سنوات 5أقل من 

  1  3  0  3  0  3.3  0.5  3  سنة 15- 5من 
  1  4  0  3  0  3.4  0.4  4  سنة 15أكثر من 
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ني املتوسطات احلسابّية اخلاّصة بدرجات املمارسة ) وجود فروق ظاهريّة ب 10-5يالحظ من اجلدول (    

الفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية (الطالقة، األصالة، املرونة واحلساسّية للمشكالت ) ناجتة عن اختالف 
فئيت متغّري اجلنس ومستويات متغريي( املؤهل العلمي واخلربة )؛ ودف التحقق من جوهريّة الفروق 

لذكر، توجب استخدام أحد نوعني من حتليالت التباين؛ ولتحديد أّي منهما ينبغي الظاهريّة سابقة ا
)؛ الذي يكشف عن جوهريّة العالقات االرتباطّية بني  Bartlettاستخدامه، فقد ّمت استخدام اختبار(  

  )11-4درجات املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية وذلك كما يف اجلدول( 
  

  ) Sphericity)  للكروية (   Bartlett) نتائج اختبار ( 11-5الجدول 

  الداللة اإلحصائية  درجة احلرية  التقريبية 2كا النسبة الرتجيحية

0  487.1  9  0  

  
=  α) وجود فرق جوهري دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( 11-4يتّضح من اجلدول (       

بواقي التباينات املصاحبة وبني عناصر مصفوفة ) ؛ مما يعين وجود تناسب بني عناصر مصفوفة 0.05
  [الوحدة؛ وبناًء عليه جيب استخدام حتليل التباين املتعدد ثالثي املتغريات املستقّلة ( عدمي التفاعل ) 

3Way Multivariate ANOVA ( without interaction) [  نظرًا لوجود عالقات
-4عّية، وذلك كما يف اجلدول ( هارات التدريس اإلبداارتباطّية معتربة بني درجات املمارسة الفرعية مل

12.(  
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) نتائج تحليل التباين المتعدد ثالثي المتغيرات المستقلة ( عديم التفاعل )  12- 4الجدول ( 
  لدرجات الممارسة الفرعية لمهارات التدريس اإلبداعية حسب متغيرات الدراسة

  االختيار املتعدد األثر
قيمة 

االختبار 
  تعددامل

الكلية ) ف(قيمة
  احملسوبة

درجة 
حرية 

  الفرضية

درجة 
حرية 
  اخلطأ

الداللة 
  اإلحصائية

  الداللة العملية

  اجلنس
Hotelling's 
Trace 

0.213 4.256  4  80  0  17.50%  

املؤهل 
  العلمي

Wilks' 
Lambda 

0.814 2.171  8  160  0.03  9.80%  

  اخلربة
Wilks' 
Lambda 

0.938 0.646  8  160  0.74  3.10%  

  
)  ملتغّري  α  =0.05) وجود أثر دال إحصائّيًا عند مستوى الداللة ( 12-4يتبني من اجلدول (       

اجلنس على درجات املمارسة الفرعية ملهارات التدريس اإلبداعّية جمتمعة، كما يتبني وجود أثر دال إحصائيّاً 
رجات املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس )  ملتغّري املؤهل العلمي على د α  =0.05عند مستوى الداللة (

)  ملتغّري  α  =0.05اإلبداعّية جمتمعة، يف حني مل يثبت وجود أثر دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة (
اخلربة على درجات املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية جمتمعة؛ ولتحديد على أي من درجات 

لتدريس اإلبداعّية أثّر كّل من متغريي اجلنس واملؤهل العلمي، فقد ّمت إجراء حتليل املمارسة الفرعّية ملهارات ا
  ) . 13-4التباين األحادي ثالثي املتغّريات املستقّلة ( عدمي التفاعل ) ، ذلك كما يف اجلدول ( 

 ) نتائج تحليل التباين األحادي ثالثي المتغيرات المستقّلة ( عديم التفاعل ) 13- 4الجدول ( 
  لدرجات الممارسة الفرعّية لمهارات التدريس اإلبداعّية حسب متغّيرات الدراسة

مصدر 
 التباين

 املتغري
  التابع

جمموع 
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

قيمة(ف) 
  احملسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  الداللة العملية

  اجلنس
مهارة 
  الطالقة

0.655  1  0.655  3.4  0.068  0.039  
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مهارة 
  صالةاأل

1.01  1  1.01  5.8  0.018  0.066  

مهارة 
  املرونة

1.103  1  1.103  6.9  0.01  0.077  

مهارة 
  احلساسية

2.53  1  2.53  11  0.002  0.114  

  املؤهل
مهارة 
  الطالقة

1.011  2  0.506  2.6  0.078  0.06  

  العلمي
مهارة 

  األصالة
1.911  2  0.956  5.5  0.006  0.117  

   
مهارة 
  املرونة

1.664  2  0.832  5.2  0.008  0.111  

مهارة   
 احلساسية

1.986  2  0.993  4.2  0.018  0.092  

  اخلربة

مهارة 
  الطالقة

0.373  2  0.186  1  0.383  0.023  

مهارة 
  األصالة

0.264  2  0.132  0.8  0.471  0.018  

مهارة 
  املرونة

0.315  2  0.157  1  0.379  0.023  

مهارة 
  احلساسية

0.328  2  0.164  0.7  0.503  0.016  

  طأاخل

مهارة 
  الطالقة

15.937  83  0.192           

مهارة 
  األصالة

14.414  83  0.174           

مهارة 
  املرونة

13.31  83  0.16           
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مهارة 
  احلساسية

19.666  83  0.237           

  الكلي

مهارة 
  الطالقة

17.841  88              

مهارة 
  األصالة

17.265  88              

مهارة 
  املرونة

15.839  88              

مهارة 
  احلساسية

23.749  88              

 
)   α  =0.05) وجود فرق جوهري دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( 13-4يّتضح من اجلدول ( 

بني املتوسطني احلسابيني اخلاّصني بكّل من درجات املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية ( األصالة، 
يُعزى الختالف فئيت متغري اجلنس، لصاحل املعّلمات مبتوسطات حسابّية (  املرونة، احلساسية للمشكالت )

) ،  10-4كما هو مثبت يف اجلدول (   -) على الرتتيب حسب الظهور 3.56؛  3.26؛  3.41
) على الرتتيب حسب الظهور تناظريّاً   3.32؛  3.15؛  3.31مقارنة باملعّلمني ومبتوسطات حسابية ( 

  ) . 10-4اجلدول (  كما هو مثبت كذلك يف
 α) وجود فروق جوهريّة دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( 13-4كذلك يّتضح من اجلدول (         

)  بني املتوسطات احلسابّية اخلاّصة بكل من درجات املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس  0.05= 
الختالف مستويات متغّري املؤّهل العلمي؛ اإلبداعّية ( األصالة، املرونة، احلساسية للمشكالت ) تُعزى 

ولكون متغّري املؤّهل العلمي هو متغّري متعّدد املستويات، فيجب على الباحث استخدام أحد اختبارات 
البينّية الظاهريّة للمتوسطات احلسابّية اخلاّصة بدرجات املمارسة  تاملقارنات البعديّة لتبيان جوهريّة الفروقا

لتدريس اإلبداعّية ( األصالة، املرونة، احلساسّية للمشكالت ) وفقًا الختالف مستويات الفرعّية ملهارات ا
متغّري املؤّهل العلمي؛ ودف حتديد أي نوع من االختبارات البعديّة جيب استخدامه؛ فقد ّمت التحقق من 

  ). 14-4)  جدول (  Leveneجتانس التباين باستخدام اختبار(  
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  ) لتكافؤ األخطاء المعياريّة للتباينات Leveneئج اختبار (  ) نتا 14- 4الجدول ( 

 املهارة
قيمة(ف) 

  احملسوبة
درجة احلرية 

)1(  
درجة 

  )2احلرية (
الداللة 

  اإلحصائية

  0.16  74  14  1.427  مهارة الطالقة

  0.03  74  14  1.995  مهارة األصالة

  0.08  74  14  1.696  مهارة املرونة

  0.07  74  14  1.708  مهارة احلساسية

  
) بني  α  =0.05) وجود فرق جوهري دال إحصائيّاً عند مستوى الداللة ( 14-4يّتضح من اجلدول ( 

األخطاء املعياريّة للبيانات اخلاّصة بدرجة املمارسة الفرعّية ملهارة األصالة، يُعزى الختالف مستويات متغّري 
) للمقارنات البعديّة املتعّددة لدرجات Scheffeاملؤّهل العلمي ؛ وبناًء عليه جيب استخدام اختبار (  

املمارسة الفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية ( املرونة واحلساسّية للمشكالت ) واستخدام اختبار ( 
Games-Howell ) للمقارنات البعديّة املتعّددة لدرجة املمارسة الفرعّية ملهارة التدريس اإلبداعّية (

  ) . 15-4دول ( األصالة )، وذلك كما يف اجل
) نتائج اختبارات المقارنات البعدية لدرجات الممارسة الفرعية لمهارات التدريس  15- 4الجدول ( 

  اإلبداعية  حسب متغير المؤهل العلمي

 مهارة األصالة

-Games املؤهل العلمي
Howell  

املتوسط 
  احلسايب

دبلوم 
  متوسط

  دبلوم عايل فأكثر  بكالوريوس

3.279  3.38  3.74  

           3.279  دبلوم متوسط
        0.103  3.382  بكالوريوس

     0.35  0.457  3.736  دبلوم عايل فأكثر
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  مهارة املرونة

  املؤهل العلمي
املتوسط 
  احلسايب

دبلوم 
  متوسط

  دبلوم عايل فأكثر  بكالوريوس

Scheffe  3.141  3.22  3.54  

           3.141  دبلوم متوسط
        0.08  3.222  بكالوريوس

     0.32  0.399  3.541  دبلوم عايل فأكثر

مهارة 
احلساسية 
  للمشكالت

  املؤهل العلمي
املتوسط 
  احلسايب

دبلوم 
  متوسط

  دبلوم عايل فأكثر  بكالوريوس

LSD  3.38  3.47  3.77  

           3.38  دبلوم متوسط
        0.092  3.473  بكالوريوس

     0.3  0.389  3.77  دبلوم عايل فأكثر
  

  ) بأّن النتائج اخلاّصة به ، قد كانت على النحو اآليت: 15-4يّتضح من اجلدول ( 
فيما يتعلق بدرجة املمارسة الفرعّية ملهارة التدريس اإلبداعّية ( األصالة ): وجود فرق  -

) وفقًا الختبار  α  =0.05جوهري دال إحصائيًا عند مستوى الداللة (
)Games-Howell ّمن: ) لصاحل كل 
املعّلمني واملعّلمات من محلة الدبلوم العايل فأكثر، مقارنة باملعّلمني واملعّلمات من محلة  - أ

 الدبلوم املتوسط .
املعّلمني واملعّلمات من محلة الدبلوم العايل فأكثر، مقارنة باملعّلمني واملعّلمات من محلة  -ب

  البكالوريوس.
لتدريس اإلبداعّية ( املرونة ): وجود فرق فيما يتعّلق بدرجة املمارسة الفرعّية ملهارة ا -

 ) وفقًا الختبار (  α  =0.05جوهري دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة (
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Scheffe لصاحل املعّلمني واملعّلمات من محلة مؤهل الدبلوم العايل فأكثر مقارنة (
  باملعّلمني واملعّلمات من محلة الدبلوم املتوسط .

اإلبداعّية ( احلساسيّة ة الفرعّية ملهارة التدريس فيما يتعلق بدرجة املمارس -
)  α  =0.05): وجود فرق جوهري دال إحصائيّاً عند مستوى الداللة (للمشكالت

: أقّل فرق دال )* لصاحل املعّلمني واملعّلمات من محلة    LSD     وفقاً  الختبار ( 
  من محلة الدبلوم املتوسط . مؤّهل الدبلوم العايل فأكثر، مقارنة باملعّلمني واملعّلمات

  :مناقشة النتائج والتوصيات - 12
  :مناقشة النتائج وتفسيرها  1- 12
على أربع مهارات  تفيما يتعلق ببناء أداة الدراسة وهي عبارة عن بطاقة مالحظة اشتمل -1-1- 12    

ة فرعية، ّمت  استخراج ) مهار 42رئيسة ( الطالقة، املرونة، األصالة، واحلساسية للمشكالت ) تندرج حتتها (
  صدقها الظاهري وثباا جتريبياً.

جاءت النتائج بتبّوء جمال مهارة الطالقة املرتبة األوىل، وجمال مهارة احلساسّية للمشكالت  -2- 1- 12
واألخرية،  يف املرتبة الثانية، يليه جمال مهارة األصالة يف املرتبة الثالثة وأخرياً جمال مهارة املرونة يف املرتبة الرابعة

ضمن درجة ممارسة ( أحيانًا ) لكّل من ااالت السابقة الذكر؛ ويعزو  جميء درجة املمارسة الكلّية 
 –مبعىن فوق املتوسط  –ودرجات املمارسات الفرعّية ملهارات التدريس اإلبداعّية ضمن درجة ( أحيانًا ) 

وي على النشاطات العملّية، األمر الذي جيعله نظرًا لكون مبحث الرتبية املهنّية هو من املباحث اليت حتت
مبحث حمبب من قبل الطلبة مقارنة ببقية املباحث اليت تّتصف بعدم املرونة، من حيث أّا تتطلب دراية 
ومعرفة باجلانب النظري أكثر من اجلانب التطبيقي ، األمر الذي حيّد من بروز املهارات اإلبداعية يف بقية 

  حث الرتبية املهنية الذي يظهر من خالله املعلمني و الطلبة مهارات إبداعّية.املباحث، مقارنة مبب
كما ميكن أن نعزو النتيجة السابقة على أّا تتفق وواقع احلال على الرغم من تناقضها ظاهريًّا من الرتبية   

يف املرتبة األوىل املنطقّية ملهارات التدريس اإلبداعّية، من حيث وجوب جميء مهارات الطالقة اإلبداعّية 
ومهارات املرونة يف املرتبة الثانية تليها مهارات األصالة يف املرتبة الثالثة وأخريًا  مهارات احلساسية 

  للمشكالت يف املرتبة الرابعة. 
فمعّلم مبحث الرتبية املهنّية كأي معّلم آخر يتعّرض موعة من احملّددات، اليت حتّد من ظهور ممارسته  

لتدريس اإلبداعّية كما هو متوخى منطقياً، كونه يدّرس منهاج موضوع من قبل وزارة الرتبية ملهارات ا



  2016 –العدد الرابع  - المجلد الرابع عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 362

مبعىن أّن هذا املنهاج له خطوطه العريضة وأهدافه، اليت جيب تغطيتها ضمن زمن حمّدد ويف  –والتعليم 
رسة املعّلم ملهارات داخل احلصص الصفّية املقّررة، فكيف باملعّلم أن يتجاوز هذه احملّددات. ولذلك فمما

التدريس اإلبداعّية جاءت على النحو الذي تبني من خالل النتائج اليت ظهرت وعلى الرتتيب الذي ظهر، 
هلذا يرتئي املعّلمون وحبكم خربام املتفاوتة على أن يهتّموا بتفعيل مهارات الطالقة اإلبداعّية يف املقّدمة، 

ت من حيث أّا ختتزل اإلشكالية اليت تعرتضهم، يف عدم قدرم تليها مباشرة مهارات احلساسّية للمشكال
  على ممارسة مهارات التدريس اإلبداعّية على الوجه األمثل.

مستوى  دمناقشة نتائج السؤال الذي نص على:" هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عن -3- 1- 12
هارات التدريس اإلبداعّية يف ضوء االقتصاد ) لدرجات املمارسة الكلّية والفرعّية مل  α =0.05الداللة  ( 

  املعريف يف حمافظة إربد / األردن تُعزى ملتغّريات اجلنس، املؤّهل العلمي واخلربة التدريسّية "؟ 
أظهرت النتائج  وجود فرق جوهري دال إحصائيّاً بني املتوسطني احلسابيني اخلاّصني مبهارات التدريس  -

ارات التدريس اإلبداعّية( األصالة، واملرونة، واحلساسية للمشكالت، ) اإلبداعية ككّل، وبكّل من مه
لصاحل معّلمات الرتبية املهنّية ( اإلناث ) مقارنة بنظرائهن معّلمي الرتبية املهنّية  من الذكور؛ ونرى هذه 

ناث بشكل أكرب النتيجة بأّا منطقّية، حبيث أّا تّتفق مع األحباث الرتبويّة من حيث اهتمام والتزام اإل
من الذكور، كما أّن الطالبات اللوايت يدرّسن من قبل املعّلمات،   ال يصنعن مداخالت غري موضوعية 
دف تعطيل سري احلصة، باإلضافة إىل جّديتهن حنو الدراسة واالستفادة، كّل هذا يسهم يف أن تستثمر 

مراعاة تفعيل مهارات التدريس اإلبداعّية يف املعّلمة الوقت املخّصص هلا يف إعطاء املادة التعليمّية مع 
ضوء االقتصاد املعريف لديهّن، من حيث إثارة احلساسّية للمشكالت لدى طالبان، انتقاًال إىل مهارات 

  األصالة، فمهارات املرونة، وأخرياً مهارات الطالقة. 
سابّية اخلاّصة بدرجة املمارسة أظهرت النتائج  وجود فروق جوهريّة دالة إحصائيًّا بني املتوسطات احل  -

الكلّية ملهارات التدريس اإلبداعّية ودرجة املمارسة الفرعّية ملهارة األصالة لصاحل محلة املؤّهل العلمي 
(دبلوم عايل فأكثر )، مقارنة بكّل من محلة مؤّهل ( الدبلوم املتوسط )، من ّمث محلة مؤّهل 

طق من حيث أنّه كلما كان املؤّهل العلمي للمعّلم أعلى كلما  (البكالوريوس) ؛ تّتفق هذه النتيجة  واملن
كانت لديه املعرفة أكثر. وبالتايل يستطيع أن يفّعل ما لديه من معرفة يف هيئة مهارات تدريسّية إبداعّية، 
خاّصة وأنّه قد تعّرض ملساقات متعّددة يف جمال أساليب التدريس املختلفة، باإلضافة إىل حصوله على 

قيادة احلاسوب ،  -متعّددة يف جمال االقتصاد املعريف( برامج تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف دورات 
 إنتل ، تعليم التفكري) .
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) من مهارات التدريس اإلبداعّية واليت نصت على :"خياطب املعّلم الطلبة  32جاءت الفقرة رقم (   -
"بدرجة ممارسة نادراً؛ وميكن تفسري هذه النتيجة إىل  وأولياء األمور من خالل منظومة التعلم اإللكرتوين

أّن عملية تشغيل املنظومة يشوا نوع من عدم االنتظام، حبيث تتعّطل عن العمل كثري من األحيان مما 
  جيعل املعّلمني عاجزين أحياناً عن متابعة العمل فيها وخماطبة طلبتهم وأولياء أمورهم بشكل منتظم.

   :التوصيات 2- 12
  ضوء النتائج ميكن اخلروج بالتوصيات اآلتية: يف

تضمني أدلة وكتب الرتبية املهنّية ملواقف تعليمّية حقيقّية قابلة للتطبيق حول كيفّية تنمية مهارات  -
  .التدريس اإلبداعّية

 ني.تطوير مناذج اإلشراف الرتبوي حبيث حتتل مهارات التدريس اإلبداعّية جزءاً هاّماً عند تقومي املعّلم -
االستفادة من أداة هذه الدراسة لتطوير أداة شاملة تتضمن اإلجراءات اليت جيب على املعّلمني  -

 واملعّلمات القيام ا لتنمية اإلبداع، وتوزيعها على املعّلمني لتطبيقها.
اع تضمني كتب الرتبية املهنّية ومناهجها مشكالت تتحّدى تفكري املعّلمني والطلبة حلفزهم على اإلبد -

 بطرق خمتلفة.
 عقد دورات تدريبّية خاّصة مبهارات التدريس اإلبداعّية للمعّلمني. -
تطوير أهداف برامج إعداد معّلم الرتبية املهنّية حبيث تصبح مهارات التدريس اإلبداعّية من بني  -

 املهارات اليت تبىن عليها هذه الربامج.
 يف كليات الرتبية يف اجلامعات. ختصيص مساقات خاصة مهارات التدريس اإلبداعّية -
إجراء دراسات أخرى مشاة هلذه الدراسة على عّينات أخرى من املعّلمني والطلبة، يف املواد الدراسّية  -

 األخرى وضمن متغّريات خمتلفة.
 التدريس اإلبداعّية إىل غرفة الصف.  تمتابعة املعّلمني من حيث نقل أثر التدريب على مهارا -
  على معّلمي الرتبية املهنية بضرورة التوّسع يف استخدام منظومة التعّلم اإللكرتوين.   التأكيد  -
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