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هدفت البحث الحالي إلى التعرف على واقع استخدام السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي  :الملخص

العليا من المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية. وتم استخدام المنهج لدى معلمات تربية الموهوبين بالصفوف 

( معلمة. وتم تطبيق بطاقة مالحظة السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير 43الوصفي، وتكونت عينة البحث من )

ائج إلى وجود فروقاً دالة المعلمات، وأشارت النت ىاإلبداعي. وأظهرت نتائج البحث ضعف السلوكيات التدريسية لد

على أبعاد )الطالقة، المرونة، واألصالة، والحساسية  إحصائياً بين متوسطات درجات المعلمات وفقاً لسنوات الخبرة

ً للمؤهل التعليمي على بعدي األصالة  للمشكالت( والدرجة الكلية لصالح سنوات الخبرة األكثر. ووجود فروق وفقا

 لمعلمات الحاصالت على دراسات عليا. ووفقاً للمشاركات في البرامج التدريبية على أبعادوإدراك التفاصيل، لصالح ا

)الطالقة، والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت(، والدرجة الكلية، لصالح المعلمات الالتي شاركن في البرامج 

قة، والمرونة، والحساسية للمشكالت(، والدرجة )الطال التدريبية بشكل أكبر. ووفقاً لعدد التلميذات في الفصل على أبعاد

الكلية، لصالح المعلمات الالتي تدرسن في الفصول التي بها تلميذات أقل. وتم تقديم مجموعة من التوصيات في ضوء 

 ما توصلت إليه نتائج البحث.
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Abstract: The current study aimed to identify the reality of teaching behaviours related 

to the creative thinking of gifted female teachers in the grades of elementary schools in 

Saudi Arabia. The descriptive method was used. The study sample consisted of (43) 

female teachers. An observation card of teaching behaviours related to creative thinking 

was administrated. The results of the study revealed the weakness of teaching behaviours 

of the female teachers. Moreover, the results indicated that there were statistically 

significant differences between the mean scores of the female teachers according to years 

of experience on the dimensions of (fluency, flexibility, originality, and sensitivity to 

problems) and the total score in favor of the most years of experience. Also, there were 

statistically significant differences according to the educational qualification on the 

dimensions of originality and detail recognition, in favor of the female teachers who have 

high studies. Furthermore, the female teachers who participated in the training programs 

even more excelled on the dimensions of (fluency, flexibility, originality, and sensitivity 

to the problems), and the total score. Additionally, there were statistically significant 

differences according to the number of female students in the class on the dimensions of 

(fluency, flexibility, and sensitivity to the problems), and the total score in favor of 

teachers who taught in classes that have fewer pupils. A set of recommendations in the 

light of the findings of the study results were provided. 
Key Words: Teaching behaviours, Creative Thinking, gifted female teachers, giftedness. 
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 مقدمة

شككككك أن الثروة البشككككرية هي المحرك األسككككاسككككي لكل القوى والموارد، وبدونها تصككككبح  ال 

لة إال عند وجود الفرد  قة هائ يات عديمة القيمة، ولن تتحول هذه الموارد إلى طا الثروات واإلمكان

وهادف، والطلبة المبدعون هم  المبدع القادر على اكتشافها واستغاللها وهذا يتطلب فكر وجهد منظم

الثروة البشككككككرية التي يجب على الدول اكتشككككككافها، وإطالق طاقاتها واسككككككتثمارها لصككككككالح تقدمها، 

 وتوجيههم التوجيه السليم وذلك ليسهموا في نهوض مجتمعاتهم ورقيها وتقدمها.

ي عصككككككر ففي القرن الحككالي تيايككد االهتمككام بتنميككة مهككارات التفكير نظراً ألننككا نعي  ف 

جار المعرفي،  لة في االنف ية المتمث عالم ية وال يات المحل حد التطورات والتغيرات المتسكككككككارعة والت

، والتطور التكنولوجي واالنفتاح على العالم نتيجة سككككككرعة المواصككككككالت واالتصككككككاالت )السككككككمير

وهدفاً  (. ومن أجل تقدم المجتمعات ورقيها؛ أصككككككبح االهتمام بالتفكير مطلباً ملحاً،2007، وآخرون

ية التمكن من  ية التربو بالعمل قائمين  قه، وعلى ال فاء بتحقي ناهج اإلي ية يتعين على الم ياً للترب رئيسكككككك

مهاراته، وإكسابها للمتعلمين من خالل األنشطة الصفية والالصفية، بدالً من االستناد فقط إلى المواد 

 الدراسية القائمة على المعارف التي تلقن بشكل سلبي للمتعلم.

قد أولت المملكة العربية السككككككعودية هذا األمر اهتماماً كبيراً، وانعكا هذا االهتمام فيما و 

هـ 1390أكدت عليه وثيقة "سككككككياسككككككة التعليم في المملكة العربية السككككككعودية" التي صككككككدرت عام 

ل األسككككككا والمباد  التي يرتكي عليها مسككككككار البناء 1970) م( كإعالن رسككككككمي من الدولة يافصككككككب

والككدور المنوط بككالتعليم في رعككايككة الن ء وإعككدادهم للحيككاة، حيككثا حككددت هككذه الوثيقككة  التعليمي،

األهداف العامة للتعليم في كافة المراحل االبتدائية والمتوسكككككطة والثانوية، وأشكككككارت إلى ضكككككرورة 

تدريب طالب المرحلة االبتدائية على ممارسكككككككة التفكير السككككككليم المنظم وذلك من خالل المواقف 

 (.1996مية في الغرف الصفية )الحقيل، التعلي

ويبرز التفكير اإلبداعي كأحد األنماط الرئيسية التي تستهدف التربية تنميتها لدى الطالب في  

كافة المراحل التعليمية. وقد بذلت محاوالت عدة وأاجريت كثير من الدراسكككككككات التجريبية وأعدت 

بداعي المختلفة. وأثبتت هذه التجارب والدراسككككات الكثير من البرامج بهدف تنمية جوانب التفكير اإل

أن المهارات والقدرات اإلبداعية شككككأنها شككككأن  يرها من القدرات األخرى يمكن تنميتها وتحسككككينها 

؛ صككككوافطه، 2007، ، وآخرونوجعلها أكثر فاعلية، ومن ذلك ما أكدته دراسككككات كل من )السككككمير

فكير اإلبداعي عملية ممكنة كان من الضكككروري (. ولما كانت عملية تنمية التGow, 2000؛ 2008

إعادة النظر في طرائق وأسككككاليب التدريا المتبعة في المدارس، والتي تعمل على إخماد الر بة في 

التفكير أو اسككتخدام العقل، وذلك بسككبب تركيي المدارس على عملية الحفال واالسككتظهار األعمى في 

سكككقى لهم من معلومات، دون تأمل أو تبصكككر أو سكككعي معظم المواد، مما جعل الطالب يرددون ما يا 

 (.2008 ،وراء استكشاف الحقائق )اليهراني

والحقيقة أن تنمية اإلبداع هدف تربوي يرجوه جميع القائمين على العملية التعليمية والتربوية  

وليا مسكككيولية مادة دراسكككية معينة، أو حتى مجموعة مواد دون  يرها، ولكنه مسكككيولية مشكككتركة 

ن وموزعة بين جميع المواد الدراسكككية، كما أن هذا الهدف التربوي ليا هدفاً لمسكككتوى دراسكككي معي

ولكنه يجب أن يبدأ مع أولى سكككككنوات العمر، ويظل مسكككككتمراً طيلة المسكككككتويات الدراسكككككية الالحقة 

(Oliva, 2008.) 

وتعد المرحلة االبتدائية من المراحل الخصكككبة لدراسكككة اإلبداع واكتشكككاف المبدعين، فقد أكد  

ذلك ال جدوى منه،  م أن اإلبداع إذا لم يشجع في مرحلة الطفولة فان تشجيعه بعد1962تورانا عام 

(. وبما أن التلميذ في المدرسكككة عموماً 2008إذ سكككرعان ما يخبو بعد سكككن السكككابعة عشكككر )منسكككي، 

والمرحلة االبتدائية على وجه الخصكو  يمثل البنية األسكاسكية في المجموع النهائي للثروة البشكرية 

شية الطالب والتأثير المبتغاة فإنه يجب العناية به منذ نعومة أظافره. فالمعلم له الدور  األساسي في تن

في سككككككلوكه، فعلى الر م من أهمية األهداف وطرق التدريا، والمحتوى الدراسككككككي، والوسككككككائل 

التعليمية، واألنشككطة الصككفية والالصككفية، كمكونات رئيسككية ألي منهج دراسككي، إال أنها ال يمكن أن 
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ذو كفايات تدريسككية، وسككمات شككخصككية تنجح وتؤدي دورها في تنمية اإلبداع، ما لم يكن هناك معلم 

 متميية يستطيع من خاللها أن يتعهد القدرات اإلبداعية لدى طالبه، ويعمل على تنميتها وتطويرها.

( اتضح أن المعلم يحتل المركي األول من حيث 1981ففي دراسة مسحية رائدة لـ رينيولي ) 

مسككة عشككر عامالً أسككاسككياً ذكرت من قبل أهميته في نجاح البرامج التربوية للطلبة الموهوبين بين خ

(. ومن األهميككة بمكككان أن 2002خبراء عككاملين في مجككال تعليم الموهوبين والمتفوقين )جروان، 

. ويشككير  (Renzulli, 1986)يكون معلمين هذه الفية من المتخصككصككين في مجال تربية الموهوبين

(Cropley, 2001) الموهوبين، فإنهم إما أن يسهموا في  إلى أن للمعلمين أدوار أساسية مع طالبهم

 زيادة تحصيل طالبهم الموهوبين، أو إضافة بعض الصعوبات والمشاكل في تعليمهم.

فالمواقف التي يكونها المعلم أثناء التدريا في الحجرة الدراسككككككية، هي التي تحدا التفاعل  

ث والتجريب، وتعطي وتؤثر في إدراك الطالب لذاتهم، كما أنها تسككككككاعد على االسككككككتقصككككككاء والبح

الطالب الفرصككة على حسككن االختيار، فالمعلم هو المسككيول عن توفير جو تعليمي جيد مثير للتفكير 

 اإلبداعي لدى الطالب.

؛ 2009 ، وآخرون،؛ اليعبي2009فقد أثبتت العديد من الدراسككات )على سككبيل المثال: ريم   

لمعلم يعد عامالً هاماً وأسكككاسكككياً في ( أن اAmabile, 1996; Cropley, 2001 ؛2009، الغامدي

مجال تنمية مهارات التفكير عامة، والتفكير اإلبداعي خاصككككة وذلك من خالل ممارسككككته السككككلوكية 

 الصفية. 

سية، التي تيسر   سلوكيات التدري ساً على ما سبق، فعلى المعلم أن يتبنى مجموعة من ال سي وتأ

لدى طالبه، وتدفعهم إلى طرح يب  التفكير اإلبداعي  بداء آرائهم وأن يتجنب األسكككككككال كارهم، وإ أف

التدريسكككية التقليدية المبنية على التلقين واالسكككترجاع، واألسكككلوب التسكككلطي في التعامل مع الطالب. 

ولما كانت عملية التفكير اإلبداعي مرتبطة بتوافر مجموعة من السكككككلوكيات والمهارات التدريسكككككية 

عرفة مدى ممارسككة المعلمين لهذه السككلوكيات، وذلك من فقد أصككبح من الضككروري م المعلمين،لدى 

صلة بالتفكير اإلبداعي لدى معلمات تربية الموهوبين  سية ذات ال سلوكيات التدري سة واقع ال أجل درا

كناً أسككككاسككككياً  في المرحلة االبتدائية، حتى يكون ذلك نقطة انطالق في تطوير أداء المعلم، باعتباره را

 مية وهذا ما تسعى إليه الدراسة الحالية. من أركان العملية التعلي

 

 وأسئلته مشكلة البحث

يعد تخريج أجيال مفكرة ومبدعة هو أحد األهداف التربوية الهامة التي يسعى النظام التعليمي  

في المملكة العربية السكككككعودية إلى تحقيقها، إال أن هذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة عوامل، ومن أهمها 

ب إلى التحرر السككلوكيات التدريسككية للمعلمين، ومدى ممارسككتهم لبعض السككلوكيات التي تدفع الطال

من الخوف، وتحفيهم على اإلبداع وطرح اآلراء واألفكار. والنظريات الضككمنية اإليجابية والسككلبية 

 التي تتبناها اإلدارة المدرسية نحو تنمية اإلبداع لدى الطالب.

 ;Csikszentmihalyi, 1997; Fleith, 2000)وقككد أكككدت العككديككد من الككدراسككككككككات  

Gentry, et al., 2002; Sternberg & Lubart, 1999)  ما لممارسكككككككة المعلمين في البيية

 الصفية من تأثير على نمو القدرات االبداعية لدى الطالب. 

حول آراء معلمي  (Rash & Miller, 2000)وفي دراسككككككة اسككككككتطالعية قام بها كل من  

نمكاذ   الموهوبين، أظهرت نتكائجهكا أن معلمي الموهوبين يعترفون بكأهميكة المهكارات واسككككككتخكدام

متعددة في تدريا الموهوبين. وعلى الر م من أهمية تنمية اإلبداع لدى الطالب، نجد أن المعلمين 

تجاهلوا تعليم مهارات التفكير اإلبداعي وذلك قد يعود إلى عدم معرفتهم لكيفية تعييي اإلبداع او قد 

يكونوا متخصكككككصكككككين في تنمية يكون ليا لديهم فهم بطبيعة اإلبداع، كما أنهم قد ال يملكون تدريباً ل

سة كل من Sternberg, 2003التفكير اإلبداعي لدى الطالب ) شارت درا  ,.Bain, et al)(. كما أ
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الى أنه بالر م من أن معلمين الموهوبين كانوا واعين بأهمية اسككككتخدام النماذ  المختلفة في  (2003

ن بعض المعلمين ألفوا أنماطاً تدريسية ال تدريسهم إال أنهم نادراً ما يستخدمونها. هذا باإلضافة إلى أ

يحيدون عن ممارسككككككتها، فالمعلم ذاته لم يتعود على اإلبداع في التدريا، كما أنهم يقدمون الحلول 

الجاهية للمشكككككككالت التي يثيرونها أثناء التدريا. وال تقتصككككككر عوامل ومتغيرات تدريا التفكير 

؛ 2007؛ الطيطي، 2002من الدراسككككككات )جروان، اإلبداعي على المعلم فقط. فقد أشككككككارت العديد 

( إلى وجود بعض العوامل والمتغيرات التي ترتبط بأداء المعلم بشككككككل مباشكككككر أو 2005القريطي، 

  ير مباشر وتعوق السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي لدى الطالب.

ة والعلمية، إذ أكدت مجموعة من وبما أن فية الموهوبين فية لهم حاجاتهم الخاصكككككة األكاديمي 

(، كما أنهم يعانون Karnes & Bean, 2005الدراسات العلمية بأن هذه الفية تتعلم بطرق مختلفة )

من عدم مالئمة ما يقدم لهم من محتوى وأسكككككككاليب تدريسككككككية واسككككككتراتيجيات مع قدراتهم العقلية 

ن الضككككككروري على معلم تربيككة ( فكككان م2010واإلبككداعيككة، ممككا يفقككدهم متعككة التعلم )قطككامي  

الموهوبين أن يحر  على تنويع طرائق التدريا لتلبية حاجاتهم الملحة ولتنمية سككككككلوكيات التفكير 

اإلبداعي لديهم. وفي ضككوء ما سككبق تسككعى الدراسككة الحالية إلى دراسككة واقع السككلوكيات التدريسككية 

وبين بالصككككككفوف العليا من المرحلة ذات الصككككككلة بتنمية التفكير اإلبداعي لدى معلمات تربية الموه

 االبتدائية.

 األسيلة التالية: عنوبناء على ما سبق يسعى البحث الحالي اإلجابة 

ما واقع اسككككككتخدام السككككككلوكيات التدريسككككككية ذات الصككككككلة بالتفكير اإلبداعي لدى معلمات تربية  .1

 الموهوبين في صفوف المرحلة االبتدائية العليا بالمنطقة الشرقية؟

ن اسككككككتخدام السككككككلوكيات التدريسككككككية ذات الصككككككلة بالتفكير اإلبداعي لدى معلمات تربية ما تباي .2

الموهوبات في صككككفوف المرحلة االبتدائية العليا بالمنطقة الشككككرقية بإختالف: سككككنوات الخبرة، 

 والمؤهل، والتدريب، وعدد التلميذات في الفصل؟

 

  أهداف البحث

اسكككككتخدام السكككككلوكيات التدريسكككككية ذات الصكككككلة التعرف على واقع  يهدف البحث الحالي إلى

بالتفكير اإلبداعي لدى معلمات تربية الموهوبين بالصككككككفوف العليا من المرحلة االبتدائية بالمنطقة 

 الشرقية.

 

 أهمية البحث

 تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية:

بالمملكة العربية السككككككعودية يأتى البحث الحالي متسككككككق مع ما تدعو إليه األهداف العامة للتعليم  .1

هـكككككككك، حيث أشككارت إلى ضككرورة تدريب طالب  1390والتي حددتها وثيقة سككياسككة التعليم عام 

ية على التفكير السككككككليم المنظم وذلك من خالل المواقف التعليمية في حجرات  تدائ المرحلة االب

 (.1996الدراسة )الحقيل، 

ثة، خصككوصككاً أن هناك نق  في البحوا في كما يسككعى هذا البحث إلى تقديم إضككافة علمية حدي .2

مجال السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي. حيث ستقوم هذه الدراسة بقياس مدى 

ممارسة المعلمات للسلوكيات التدريسية التي تهدف إلى تنمية االبداع لدى الطالبات في الفصول 

سية، والتحقق من بعض االوضاع في الفصول الدر سية التي تسهم في تطوير اإلمكانيات الدرا ا

 اإلبداعية لدى الطالبات.
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ويمكن أن تؤدي نتككائج الككدراسككككككككة الحككاليككة إلى إعككادة النظر في معككايير اختيككار معلمككة تربيككة  .3

الموهوبين، بحيث تؤخذ السكككككلوكيات التدريسكككككية المتضكككككمنة في هذا البحث بعين اإلعتبار أثناء 

 المفاضلة بين المعلمات.

تائج الدراسكككككة الحالية القائمين على إعداد وتدريب معلمات تربية الموهوبين في تحديد وقد تفيد ن .4

 جيء من االحتياجات التدريبية، وتحسين برامج اإلعداد والتدريب قبل وأثناء الخدمة.

 

 مصطلحات البحث

 السلوكيات التدريسية

ن ألفاظ وتصككرفات، كل ما يصككدر عن المعلمة م بأنهاالسككلوكيات التدريسككية يعرف الباحثان  

واستجابات تربوية أثناء إدارتها لمجريات الحصة الدراسية، والتي تعمل على تنمية التفكير اإلبداعي 

  لدى الطالبات.

 التفكير اإلبداعي

( التفكير اإلبداعي بأنه نشككككاط عقلي مركب وهادف توجهه ر بة 8، 2010يعرف )جروان،  

نواتج أصكككيلة لم تكن معروفة سكككابقاً. وتقاس السكككلوكيات قوية في البحث عن حلول أو التوصكككل إلى 

التدريسكككككية ذات الصكككككلة بالتفكير اإلبداعي إجرائياً بالدرجة التي تحصكككككل عليها المعلمة على قائمة 

مالحظة السككككلوكيات التدريسككككية المعدة في البحث الحالي والمكونة من خمسككككة أبعاد هي )الطالقة، 

  لمشكالت، وإدراك التفاصيل(.والمرونة، واألصالة، والحساسية ل

 معلمات تربية الموهوبين

بأنهن  ية الموهوبين  مات ترب باحثان معل عام والتي  يعرف ال مات التعليم ال المتمييات من معل

ية الموهبة والموهوبين تنظمه اإلدارة العامة لرعاية  فاً في رعا ياً مكث تأهيل يا  تدريب أتممن برنامجاً 

ا تكامكا لالنتظككام في مجككال رعكايكة الموهوبكات في إحكدى المككدارس الموهوبكات، والمتفر كات تفر كك

االبتدائية تحت إشككككككراف فني متخصكككككك  من قبل اإلدارة العامة لرعاية الموهوبات وقسككككككم رعاية 

  الموهوبات في اإلدارة التعليمية.

 

 محددات البحث

 اقتصر البحث على ما يلي: 

االبتدائية في المنطقة الشككككرقية، ويعملن  معلمات تربية الموهوبات في الصككككفوف العليا للمرحلة .1

 في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تنفذ البرامج االثرائية للموهوبين.

م واستغرقت مالحظة المعلمات 2012/2013تم تطبيق البحث في الفصل الثاني للعام الدراسي  .2

 دقيقة( لكل حصة. 45، لمدة ال تتجاوز )شهرين، وذلك بحضور )حصتين( متنوعتين لكل معلمة

 بطاقة مالحظة السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي )من إعداد الباحثة(. .3

 

 منهج البحث

في ضككوء طبيعة البحث، تم اسككتخدام المنهج الوصككفي. وتم تطبيق أدوات البحث في الفصككل  

م، وقد شكككارك في التطبيق فريق من إدارات ومراكي 2012/2013الدراسكككي الثاني للعام الدراسكككي 

الموهوبات بالمنطقة الشكككككرقية، وتم عقد عدة ور  عمل مع الفريق لتوضكككككيح الهدف من الدراسكككككة 

ت وإجراءات التطبيق. وقد شكككاركت المعلمات في التطبيق بشككككل تطوعي، ولم يجبر وطبيعة األدوا

 أحد على إكمال المشاركة أو إكمال االستجابة على األدوات.
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 مجتمع وعينة البحث

  مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من جميع معلمات تربية الموهوبين في صككككفوف المرحلة االبتدائية العليا 

ية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المنطقة الشكككرقية والتي تنفذ البرامج االثرائية بالمدارس الحكوم

( معلمككة، خالل الفصككككككككل الككدراسككككككي الثككاني للعككام الككدراسككككككي 164للموهوبين والبككالع عككددهم )

 م. 2012/2013

 

 :التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة البحثعينة 

البحث في صكككككورتها  أداةللتعرف على الخصكككككائ  السكككككيكومترية ألدوات البحث تم تطبيق 

 ( معلمة بالصفوف العليا من المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية. 147األولية على )

 

 عينة البحث:

نظراً لصككككككعوبة تطبيق أدوات البحث على جميع معلمات المجتمع األصكككككككل، قامت الباحثة 

علمة بطريقة عشكككوائية حيث تم تحديد أسكككماء المعلمات، ثم مخاطبة إدارات ومراكي ( م50باختيار )

( معلمة 2( معلمات، ولم يتم استكمال األدوات من )5الموهوبات بالمنطقة الشرقية، اعتذرت منهن )

 ( معلمة. 43لعدم إمكانية التوصل إليهم، فأصبحت العينة النهائية )

 

 أداة البحث

 يات التدريسية ذات الصلة بالتفكر اإلبداعيبطاقة مالحظة السلوك

تم إعداد بطاقة مالحظة السككككلوكيات التدريسككككية ذات الصككككلة بالتفكير اإلبداعي لدى معلمات  

 تربية الموهوبات في الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية من خالل خطوتين هما:

 لتي تناولت الممارسككككات االسككككتفادة من بعض األطر واألدبيات النظرية والدراسككككات السككككابقة ا

والسكككككلوكيات التدريسكككككية المرتبطة بالتفكر اإلبداعي )على سكككككبيل المثال: أبو هرجة وآخرون، 

، والحربي ؛ المكككالكي2011؛ حبكككاككككة، 2009، الجغيمكككان وآخرون، 2010؛ جروان، 2007

 (.Fisher, 2005; Keller-Mathers, 2009؛ 2009

  الممارسات واألساليب التدريسية ذات الصلة بالتفكير االستفادة من بعض المقاييا التي تناولت

 (2012اإلبداعي، على سبيل المثال: مقياس الممارسات السلوكية من إعداد )شبيب، 

( فقرة تمثل بطاقة مالحظة السلوكيات التدريسية 40بناء على الخطوتين السابقتين تم صيا ة ) 

 ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي بصورتها األولية، وتم حساب الخصائ  السيكومترية للمقياس.

 

 صدق المحكمين:

تم عرض بطاقة مالحظة السككلوكيات التدريسككية ذات الصككلة بالتفكير اإلبداعي في صككورتها  

األوليككة على محكمين من المتخصككككككصككككككين في القيككاس والتقويم، والموهبككة واإلبكداع، وعلم النفا 

التربوي، والمناهج وطرق التدريا، وذلك بهدف إبداء آرائهم في صكككالحية فقرات بطاقة المالحظة 

قياس ما وضككككعت من أجله، ومناسككككبة سككككلم التقدير على أبعاد وفقرات بطاقة المالحظة، وشككككمولها ل

إضكككافة إلى مدى وضكككوح صكككيا ة كل فقرة. وفي ضكككوء المرئيات والمقترحات التي أبداها السكككادة 

( فقرات لعدم مالئمتها الفية العمرية، 7( فقرة، وحذف )30المحكمين تم االتفاق بين المحكمين على )

أكثر من بعد، أو ترتبط بالممارسككككات التدريسككككية بشكككككل عام وال ترتبط بالتفكير اإلبداعي، أو تقيا 

 ( فقرات.3واتفق المحكمون على إعادة صيا ة )
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 الصدق العاملي:

للتحقق من صكككككككدق البناء العاملي لبطاقة مالحظة السككككككلوكات التدريسككككككية لمعلمات تربية  

م إجراء التحليل العاملي االسككتكشككافي باسككتخدام طريقة ( معلمة، وت134الموهوبين تم تطبيقها على )

سية  ، حيث تم التدوير المتعامد بطريقة Hotlingلـككككككك  Principal Componentsالمكونات األسا

Varimax  شبعاً لكل عامل بعد من أجل الحصول على العوامل من خالل اختيار المفردات األكثر ت

( وتصكككككنيفها على العامل الذي 0.3بعات التي تييد على )تدويره. وقد تم انتقاء المفردات ذات التشككككك

كان تشككبعها عليه أكبر، حيث وجد أن بعض المفردات تشككبعت على أكثر من عامل. ويوضككح جدول 

 ( نتائج التحليل العاملي لبطاقة مالحظة السلوكيات التدريسية لمعلمات تربية الموهوبين.1)

 الحظة السلوكيات التدريسية (: نتائج التحليل العاملي لبطاقة م1جدول )

 األصالة المرونة الطالقة المفردات م
الحساسة 

 للمشكالت

إدراك 

 التفاصيل

تمهد للدرس من خالل طرح أسيلة مثيرة للتفكير  1

 اإلبداعي

0.754     

تشجع التلميذات على اقتراح أفكار متعددة حول  2

 القضية المطروحة

0.821     

تطرح العديد من األسيلة التباعدية التي تتطلب  3

 إجابات متعددة، مثل: ماذا يحدا لو؟ 

0.807     

تبذل جهداً للحصول على أفكار إضافية في حال  4

 نضوب األفكار المطروحة

0.696     

توفر بيية تعليمية تتسم بالحرية وتساعد على  5

 انطالق األفكار الجديدة

0.881     

العديد من األسيلة المفتوحة التي تتطلب تطرح  6

 إجابات متنوعة

 0.687    

تستثير التلميذات لتقديم مجموعة من األفكار  7

 المتنوعة لحل مشكلة ما

 0.812    

توجه تلميذاتها إلى البناء على أفكار زميالتهن أو  8

 تطويرها أو اختصارها

 0.833    

للوصول إلى توجه التلميذات نحو البحث المتعمق  9

 حلول كثيرة متنوعة للمشكلة

 0.792    

تتيح الفرصة للتلميذات لطرح الحلول وإنتا   10

األفكار المختلفة للمشكلة من خالل استخدام طرائق 

 تدريا متنوعة

 0.821    

تحث التلميذات على تقديم تصور أو رأي مخالف  11

 آلراء زميالتهن

 0.749    

   0.665   إنتا  أفكار جديدةتشجع التلميذات على  12

تساعد التلميذات على إجادة صيا ة المشكالت  13

 بطريقة أصيلة )جديدة( 

  0.726   

   0.748   تطرح أسيلة تنمي األصالة لدى التلميذات 14

تساعد التلميذات على تطوير أفكارهن التي توصلن  15

 لها إلى حلول قابلة للتطبيق )منتجات محسوسة(

  0.811   

تساعد التلميذات على التركيب بين األفكار بطريقة  16

 مبتكرة

  0.740   

تعرض على التلميذات نماذ  لمشاريع وابتكارات  17

 ناجحة وأصيلة

  0.793   

ر ما تظهره التلميذات من إبداعات وأفكار  18 تاقدبِّ

 أصيلة

  0.659   
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 األصالة المرونة الطالقة المفردات م
الحساسة 

 للمشكالت

إدراك 

 التفاصيل

تعرض على التلميذات مواقف  ير مألوفة تتحدى  19

 أفكارهن وتتطلب إنتا  حلول جديدة

  0.717   

تختار المعلمة مشكلة تتناسب مع مستوى التلميذات  20

 العقلي

   0.714  

تثير إحساس التلميذات بالمشكلة قبل الموقف  21

 التعليمي

   0.621  

تطلب من التلميذات جمع المعلومات حول المشكلة  22

 من مصادر متعددة

   0.742  

حب االستطالع والر بة في البحث عن حل تثير  23

 للمشكلة من خالل األسيلة المفتوحة النهاية

   0.722  

، تستعرض مع التلميذات كافة الحلول للمشكلة 24

 لتحديد نقاط القوة والضعف لكل فكرة

   0.689  

تساعد التلميذات على اختبار صحة الفروض التي  25

 وضعوها لحل المشكلة

   0.691  

تركي على عمليات وخطوات حل المشكلة وليا  26

 على الحل نفسه

   0.709  

تطلب من التلميذات إعطاء تفصيالت وإضافات  27

 لبعض األفكار المطروحة لجعلها أكثر عملية

    0.781 

تساعد التلميذات على تطوير وتعديل أفكارهن التي  28

 توصلن إليها

    0.688 

التفاصيل في توضيح تطرح أسيلة تنمي مهارة  29

 األفكار

    0.735 

تستخدم إستراتيجية سكامبر لجعل الفكرة أو المنتج  30

 ً  أكثر وضوحا

    0.668 

تطرح أسيلة تنمي فهم التلميذات ألساليبهن  31

 وأساليب  يرهن في التفكير

    0.771 

تقدم مجموعة من األنشطة المتنوعة والتي تهدف  32

 مهارة التفاصيلإلى إكساب التلميذات 

    0.680 

تحث التلميذات على تفكيك الموضوعات واألفكار  33

 إلى مكوناتها األولية

    0.603 

 3.49 3.42 4.31 3.69 3.15 الجذر الكامن 

 10.58 10.36 13.06 11.18 9.55 نسبة التباين 

 %54.73 النسبة الكلية 
 

 

( مفردة مع عدم حذف أي مفرة، 33عليهم )أسككفر التحليل العاملي عن خمسككة عوامل تشككبعت 

( مفردات 5%(، وقد تشككككككبع على العامل األول )الطالقة( )54.73وبلغت قيمة التباين الكلي لهم )

%( من التباين الكلي. وتشككككبع 9.55(، وفسككككر نسككككبة )3.15وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل )

(، وفسككككككر 3.69مة الجذر الكامن لهذا العامل )( مفردات وبلغت قي6على العامل الثاني )المرونة( )

( مفردات وبلغت قيمة 8%( من التباين الكلي. وتشككبع على العامل الثالث )األصككالة( )11.18نسككبة )

%( من التباين الكلي. وتشكككبع على العامل 13.06(، وفسكككر نسكككبة )4.31الجذر الكامن لهذا العامل )

(، وفسككر 3.42لغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل )( مفردات وب7الرابع )الحسككاسككية للمشكككالت( )

( مفردات وبلغت قيمة 7%( من التباين الكلي. أما البعد الخاما واألخير تشككبع عليه )10.36نسككبة )

 %( من التباين الكلي.10.58(، وفسر نسبة )3.49الجذر الكامن لهذا العامل )
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 الثبات:

تدريسككككككية تم اسككككككتخدام طريقة معامل ألفا للتحقق من ثبات بطاقة مالحظة السككككككلوكيات ال 

( لألصكككككككالة، 71,0( للمرونة، و)76,0( للطالقة، و)72,0كرونباخ، وبلغت قيم معامالت الثبات )

( للدرجة الكلية. وتشير نتائج 78,0( إلدراك التفاصيل، و)74,0( للحساسية للمشكالت، و)69,0و)

 السلوكيات التدريسية والدرجة الكلية بثبات مناسب.ألفا كرونباخ إلى تمتع أبعاد بطاقة مالحظة 

 

  تصحيح بطاقة المالحظة:
تكونت بطاقة السككككككلوكيات التدريسككككككية لمعلمات تربية الموهوبين في صككككككورتها النهائية بعد  

( 5( فقرة موزعة على خمسككة أبعاد هي: بعد الطالقة ويتكون من )33حسككاب الصككدق والثبات من )

( فقرات، وبعككد 8( فقرات، وبعككد األصككككككككالككة ويتكون من )6يتكون من )فقرات، وبعككد المرونككة و

( 7( فقرات، والبعد األخير إدراك التفاصكككككيل ويتكون من )7الحسكككككاسكككككية للمشككككككالت ويتكون من )

درجات(، وتنطبق  5وفقاً للتدريج الخماسككككككي: تنطبق بدرجة كبيرة جداً ) الدرجاتفقرات. تتدر  

طة )درجات(، وتنطبق  4بدرجة كبيرة ) فة  3بدرجة متوسكككككك بدرجة ضككككككعي درجات(، وتنطبق 

)درجتان(، وال تنطبق على اإلطالق )درجة واحدة(، وبذلك يكون الحد األدنى للدرجات التي يمكن 

( درجة. ولتقييم السككككلوكيات التدريسككككية 165( درجة، والحد األقصككككى )33تحصككككل عليها المعلمة )

جات التي تحصككككل عليها المعلمة بعد اسككككتخدام لمعلمات تربية الموهوبين يتم حسككككاب متوسككككط الدر

 بطاقة المالحظة مرتين في يومين مختلفين. 

 

 نتائج البحث:

 إجابة السؤال األول:

لإلجابة عن السكككؤال األول والذي ين  على "ما واقع اسكككتخدام السكككلوكيات التدريسكككية ذات  

الصلة بالتفكير اإلبداعي لدى معلمات تربية الموهوبين في صفوف المرحلة االبتدائية العليا بالمنطقة 

 Oneالشككككككرقية؟"، تم حسكككككككاب التكرارات والمتوسككككككطات واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

Sample T-Test  لدرجات المعلمات على قائمة مالحظة السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير

( يوضح مستوى تحقق السوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي لدى 2، وجدول )اإلبداعي

 معلمات تربية الموهوبين بالصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية.

بار "ت" لدر2جدول ) ية الموهوبين على قائمة مالحظة السككككككلوكيات (: قيم اخت جات معلمات ترب

 التدريسية 

 الفقرات م
 مستوى تحقق السلوكيات 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

5 4 3 2 1 

         أوالً: الطالقة

لة  1 لدرس من خالل طرح أسككككككي هد ل تم

 مثيرة للتفكير اإلبداعي

-

- 

-

- 

10 25 8 2.05 0.65 - 4.55** 

تشككككككجع التلميككذات على اقتراح أفكككار  2

 متعددة حول القضية المطروحة

-

- 

-

- 

13 20 10 2.07 0.74 - 3.83** 

تطرح العديد من األسيلة التباعدية التي  3

مثككل: مككاذا ، تتطلككب إجككابككات متعككددة

يحدا لو؟ أذكري اكبر عدد ممكن من 

القضايا؟ قارني بين؟  النتائج، األسباب،

 وضحي العالقة؟ أعطي أمثلة؟

-

- 

-

- 

13 20 10 2.07 0.74 - 3.83** 

تبذل جهداً للحصول على أفكار إضافية  4

في حال نضككككككوب األفكار المطروحة: 

)كأن تدعو التلميذات إلى قراءة األفكار 

-

- 

-

- 

15 19 9 2.14 0.74 - 3.18** 
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 الفقرات م
 مستوى تحقق السلوكيات 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

5 4 3 2 1 

ومحاولة إيجاد أفكار جديدة ، السككككككابقة

 من خاللها(

بكككالحريكككة تتسككككككم  تعليميكككةتوفر بييكككة  5

 على انطالق األفكار الجديدة وتساعد

-

- 

-

- 

14 19 10 2.09 0.75 - 3.56** 

 **8.20 - 1.67 10.42      الدرجة الكلية للطالقة

         ثانياً: المرونة

تطرح العديد من األسيلة المفتوحة التي  1

مثككل:)مككا ، تتطلككب إجككابككات متنوعككة 

االستخدامات المختلفة لـككككككك؟ فكري في 

حككاولي أن تجككدي حالً ، جميع الطرق

من ، هل هناك حل آخر، فريداً للمشكلة

 تعطي أمثلة أخرى؟(

-

- 

-

- 

13 19 11 2.05 0.76 - 3.94** 

تسككككككتثير التلميذات لتقديم مجموعة من  2

 األفكار المتنوعة لحل مشكلة ما

-

- 

-

- 

16 19 8 2.19 0.73 - 2.81** 

توجككه تلميككذاتهككا إلى البنككاء على أفكككار  3

 زميالتهن أو تطويرها أو اختصارها

-

- 

-

- 

11 22 10 2.02 0.71 - 4.42** 

توجككه التلميككذات نحو البحككث المتعمق  4

للوصككككككول إلى حلول كثيرة متنوعكككة 

 للمشكلة

-

- 

-

- 

13 23 7 2.14 0.68 - 3.50** 

تتيح الفرصكككة للتلميذات لطرح الحلول  5

األفكار المختلفة للمشكككككككلة من وإنتا  

خالل استخدام طرائق تدريا متنوعة: 

، العالقات القسككرية، كالعصككف الذهني

 المناقشة، أسيلة التفكير العليا

-

- 

-

- 

10 28 5 2.12 0.59 - 4.30** 

تحث التلميذات على تقديم تصككككككور أو  6

 رأي مخالف آلراء زميالتهن

-

- 

-

- 

13 22 8 2.12 0.70 - 3.61** 

 **7.87 - 1.98 12.63      الدرجة الكلية للمرونة

         ثالثاً: األصالة

تشككككككجع التلميككذات على إنتككا  أفكككار  1

 جديدة

-

- 

-

- 

11 19 13 1.95 0.76 - 4.75** 

تسككككاعد التلميذات على إجادة صككككيا ة  2

المشكككككككالت بطريقة أصككككككيلة )جديدة( 

 ) ير متكررة(

-

- 

-

- 

11 16 16 1.88 0.79 - 5.10** 

تطرح أسككككككيلككة تنمي األصكككككككالككة لككدى  3

لميكككذات ت ل لي، ا قترحي، مثكككل: عل ، ا

، اسككككككتنتجي، توقعي نهككايككة للقصككككككككة

 ، استنبطي

 استخلصي؟، صممي، برهني

-

- 

-

- 

14 18 11 2.07 0.77 - 3.67** 

تسككاعد التلميذات على تطوير أفكارهن  4

التي توصككككككلن لهكككا إلى حلول قكككابلكككة 

 للتطبيق )منتجات محسوسة(

-

- 

-

- 

16 22 5 2.26 0.66 - 2.43* 

عد التلميذات على التركيب بين  5 تسكككككككا

 األفكار بطريقة مبتكرة

-

- 

-

- 

14 20 9 2.12 0.73 - 3.44** 

تعرض على التلميذات نماذ  لمشاريع  6

 وابتكارات ناجحة وأصيلة

-

- 

-

- 

6 24 13 1.84 0.65 - 6.67** 
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 الفقرات م
 مستوى تحقق السلوكيات 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

5 4 3 2 1 

ر ما تظهره التلميذات من إبداعات  7 تاقدبِّ

 وأفكار أصيلة

-

- 

-

- 

12 24 7 2.12 0.66 - 3.80** 

تعرض على التلميكككذات مواقف  ير  8

مألوفة تتحدى أفكارهن وتتطلب إنتا  

 حلول جديدة

-

- 

-

- 

13 24 6 2.16 0.65 - 3.39** 

 **10.51 - 2.25 16.40      الدرجة الكلية لألصالة

         رابعاً: الحساسية للمشكالت

مشكككككككلة تتناسكككككككب مع  تختار المعلمة 1

 مستوى التلميذات العقلي

-

- 

-

- 

12 22 9 2.07 0.70 - 4.01** 

تثير إحسككككاس التلميذات بالمشكككككلة قبل  2

أو ، كعرض فيلم الموقف التعليمي:

ضافة ، أو زيارة مخت ، قصة ست أو ا

 حالة واقعية

-

- 

-

- 

15 22 6 2.21 0.68 - 2.83** 

تطلككب من التلميككذات جمع المعلومككات  3

 المشكككككككلة من مصككككككادر متعددة:حول 

، األفالم، نشككككككرات، المجالت، كالكتب

، الندوات، المقابالت، شككككبكة معلومات

، المالحظة، اسكككتبيانات، المحاضكككرات

 الحقائق، األحداا، األخبار

-

- 

-

- 

13 21 9 2.09 0.72 - 3.72** 

تثير حكككب االسككككككتطالع والر بكككة في  4

البحككث عن حككل للمشكككككككلككة من خالل 

 المفتوحة النهايةاألسيلة 

-

- 

-

- 

13 22 8 2.12 0.70 - 3.61** 

تسككككككتعرض مع التلميذات كافة الحلول  5

لتحديد نقاط القوة والضكككعف ، للمشككككلة

 لكل فكرة

-

- 

-

- 

13 24 6 2.16 0.65 - 3.39** 

تسكككككاعد التلميذات على اختبار صكككككحة  6

 الفروض التي وضعوها لحل المشكلة

-

- 

-

- 

13 21 9 2.09 0.72 - 3.72** 

تركي على عمليكككات وخطوات حكككل  7

 المشكلة وليا على الحل نفسه

-

- 

-

- 

14 20 9 2.12 0.73 - 3.44** 

 **10.36 - 1.67 14.86      الدرجة الكلية للحساسية للمشكالت

         خامساً: إدراك التفاصيل

تطلب من التلميذات إعطاء تفصككككيالت  1

وإضككككككافات لبعض األفكار المطروحة 

 لجعلها أكثر عملية

-

- 

-

- 

13 20 10 2.07 0.74 - 3.83** 

تسكككككاعد التلميذات على تطوير وتعديل  2

 أفكارهن 

-

- 

-

- 

17 19 7 2.23 0.72 - 2.44* 

تطرح أسيلة تنمي مهارة التفاصيل في  3

، كيف، مثل: ماذا، توضككككككيح األفكار 

 لماذا؟، متى

-

- 

-

- 

14 24 5 2.21 0.64 - 2.99** 

، إسككتراتيجية سكككامبر )كبريتسككتخدم  4

استبدلي( لجعل ، كيَّفي، أضيفي، عدلي

 ً  الفكرة أو المنتج أكثر وضوحا

-

- 

-

- 

14 25 4 2.23 0.61 - 2.87** 
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 الفقرات م
 مستوى تحقق السلوكيات 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

5 4 3 2 1 

تطرح أسككككككيلكككة تنمي فهم التلميكككذات  5

ألساليبهن وأساليب  يرهن في التفكير 

 )التفكير في التفكير(

-

- 

-

- 

10 14 19 1.79 0.80 - 5.79** 

مجموعة من األنشككككككطة المتنوعة تقدم  6

والتي تهككدف إلى إكسكككككككاب التلميككذات 

أضككككيفي كافة  مثل:، مهارة التفاصككككيل

يل الممكنة فاصكككككك ألفي ، صككككككممي، الت

 كبري، قصة

-

- 

-

- 

15 20 8 2.16 0.72 - 3.07** 

تككحكككث الككتككلككمككيكككذات عككلككى تككفكككككيكككك  7

الموضككككككوعات واألفكار إلى مكوناتها 

 األولية

-

- 

-

- 

16 19 8 2.19 0.73 - 2.81** 

 **7.46 - 2.30 14.88      الدرجة الكلية إلدراك التفاصيل

  0.05* دال عند مستوى  0.01** دال عند مستوى 
 

( أن قيم "ت" لجميع أبعاد التفكير اإلبداعي )الطالقة، والمرونة، 2أشارت النتائج في جدول ) 

، حيث بلغت قيم (p<0.05) مستوىواألصالة، والحساسية للمشكالت، وإدراك التفاصيل( دالة عند 

( 10.36-( لبعد األصكككككككالة، و)10.51-( لبعد المرونة، و)7.87-( لبعد الطالقة، و)8.20-"ت": )

( لبعد إدراك التفاصكككيل. وهذه النتيجة تظهر تحقق مؤشكككرات 7.46-لبعد الحسكككاسكككية للمشككككالت، و)

سية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي لدى  وأبعاد سلوكيات التدري معلمات تربية الموهوبين بالصفوف ال

بالمرحة االبتدائية بدرجة متوسككككطة وأقل من المتوسككككطة. كما توضككككح النتائج نسككككبة المعلمات  العليا

سية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي إلى  سلوكيات التدري ودرجة الممارسة لكل مؤشر من مؤشرات ال

 ما يلي:

 

 بعد الطالقة: 

مهيد للدرس من خالل طرح أسكككككيلة مثيرة للتفكير اإلبداعي %( من المعلمات الت23تمارس ) 

%( 30%( بدرجة ضعيفة. وتشجع )19) %( بدرجة أقل من المتوسط، بينما58بدرجة متوسط، و)

بدرجة متوسككككككطة،  ية المطروحة  عددة حول القضكككككك مات التلميذات على اقتراح أفكار مت من المعل

%( من المعلمات 30ة ضككككعيفة. وتطرح )%( بدرج23%( بدرجة أقل من المتوسككككط، بينما )47و)

%( بدرجة أقل من المتوسككككط، بينما 47أسككككيلة تباعدية تتطلب إجابات متعددة بدرجة متوسككككطة، و)

%( من المعلمات جهداً للحصكككول على أفكار إضكككافية في حال 35%( بدرجة ضكككعيفة. وتبذل )23)

%( 21وسكككككط، بينما )%( بدرجة أقل من المت44نضكككككوب األفكار المطروحة بدرجة متوسكككككطة، و)

%( من المعلمات بيية تعليمية تتسم بالحرية وتساعد على إنطالق األفكار 33بدرجة ضعيفة. وتوفر )

 %( بدرجة ضعيفة. 23%( بدرجة أقل من المتوسط، بينما )44الجديدة بدرجة متوسط، و)

 

 بعد المرونة: 

متنوعة بدرجة متوسطة، %( من المعلمات األسيلة المفتوحة التي تتطلب إجابات 30تطرح ) 

%( من 37%( بدرجة ضككككككعيفة. وتسككككككتثير )26%( بدرجة أقل من من المتوسككككككط، بينما )44و)

%( 44المعلمات التلميذات لتقديم مجموعة من األفكار المتنوعة لحل مشكككلة ما بدرجة متوسككطة، و)

اتها إلى %( من المعلمات تلميذ26%( بدرجة ضكككككعيفة. وجه )19بدرجة أقل من المتوسكككككط، بينما )

%( بدرجة أقل من 51البناء على أفكار زميالتهن أو تطويرها أو اختصككككارها بدرجة متوسككككطة، و)

فة. وتوجه )23المتوسككككككط، بينما ) %( من المعلمات التلميذات نحو البحث 30%( بدرجة ضككككككعي

%( بدرجة أقل من 53المتعمق للوصكككككول إلى حلول كثيرة متنوعة للمشككككككلة بدرجة متوسكككككطة، و)
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%( من المعلمات الفرصكككككة للتلميذات لطرح 23%( بدرجة ضكككككعيفة. وتتيح )16، بينما )المتوسكككككط

األفكار المختلفة للمشكلة من خالل استخدام طرائق تدريا متنوعة بدرجة متوسطة،  وإنتا الحلول 

%( من المعلمات 30%( بدرجة ضككككككعيفة. وتحث )12%( بدرجة أقل من المتوسككككككط، بينما )65و)

%( بدرجة أقل 51م تصور أو رأي مخالف آلراء زميالتهن بدرجة متوسطة، و)التلميذات على تقدي

 %( بدرجة ضعيفة. 19من المتوسط، بينما )

 

 بعد األصالة: 

%( 44%( من المعلمات التلميذات على إنتا  أفكار جديدة بدرجة متوسكككطة، و)26تشكككجع ) 

%( من المعلمات التلميذات 26%( بدرجة ضكككعيفة. وتسكككاعد )30) بينمابدرجة أقل من المتوسكككط، 

%( بدرجة أقل من 37على إجادة صكككيا ة المشككككالت بطريقة أصكككيلة )جديدة( بدرجة متوسكككطة، و)

%( من المعلمات أسكككيلة تنمي األصكككالة لدى 33ضكككعيفة. وتطرح ) بدرجة%( 37المتوسكككط، بينما )

%( بدرجة ضككككككعيفة. 25من المتوسككككككط، بينما ) %( بدرجة أقل42التلميذات بدرجة متوسككككككطة، و)

%( من المعلمات التلميذات على تطوير أفكارهن التي توصككككككلن لها إلى حلول قابلة 37وتسككككككاعد )

%( بدرجة ضعيفة. وتساعد 12%( بدرجة أقل من المتوسط، بينما )51للتطبيق بدرجة متوسطة، و)

بطريقككة مبتكرة بككدرجككة متوسككككككطككة، %( من المعلمككات التلميككذات على التركيككب بين األفكككار 33)

%( من المعلمات 14%( بدرجة ضكككعيفة. وتعرض )20%( بدرجة أقل من المتوسكككط، بينما )47و)

%( بدرجة أقل من 56على التلميذات نماذ  لمشاريع وابتكارات ناجحة وأصيلة بدرجة متوسطة، و)

ه التلميذات من %( من المعلمات ما تظهر28%( بدرجة ضككككككعيفة. وتقدر )30المتوسككككككط، بينما )

%( بدرجة 16%( بدرجة أقل من المتوسككط، بينما )56بدرجة متوسككطة، و) أصككيلةإبداعات وأفكار 

%( من المعلمات على التلميذات مواقف  ير مألوفة تتحدى أفكارهن وتتطلب 30ضعيفة. وتعرض )

ة %( بدرج14%( بدرجة أقل من المتوسككككككط، بينما )56إنتا  حلول جديدة بدرجة متوسككككككطة، و)

 ضعيفة.

 

 بعد الحساسية للمشكالت: 

%( من المعلمات مشكككلة تتناسككب مع مسككتوى التلميذات العقلي بدرجة متوسككطة، 28تختار ) 

%( من المعلمات 35%( بدرجة ضككككككعيفة. تثير )21%( بدرجة أقل من المتوسككككككط، بينما )51و)

%( بدرجة أقل من 51إحسككككككاس التلميذات بالمشكككككككلة قبل الموقف التعليمي بدرجة متوسككككككطة، و)

%( من المعلمككات من التلميككذات جمع 30درجككة ضككككككعيفككة. وتطلككب )%( بكك14المتوسككككككط، بينمككا )

%( بدرجة أقل من المتوسككط، 49المعلومات حول المشكككلة من مصككادر متعددة بدرجة متوسككطة، و)

%( من المعلمات حب االسككتطالع والر بة في البحث عن 30%( بدرجة ضككعيفة. وتثير )21بينما )

%( بدرجة أقل من المتوسط، 51اية بدرجة متوسطة، و)حل للمشكلة من خالل األسيلة المفتوحة النه

، %( من المعلمات مع التلميذات كافة الحلول للمشكلة30%( بدرجة ضعيفة. وتستعرض )19بينما )

%( بدرجة أقل من المتوسككككط، بينما 56لتحديد نقاط القوة والضككككعف لكل فكرة بدرجة متوسككككطة، و)

ساعد )14) ات التلميذات على اختبار صحة الفروض التي %( من المعلم30%( بدرجة ضعيفة. وت

%( بدرجة 21%( بدرجة أقل من المتوسككط، بينما )49وضككعوها لحل المشكككلة بدرجة متوسككطة، و)

%( من المعلمات على عمليات وخطوات حل المشكككلة وليا على الحل نفسككه 32ضككعيفة. وتركي )

 رجة ضعيفة.%( بد21%( بدرجة أقل من المتوسط، بينما )47بدرجة متوسطة، و)

 

 بعد إدراك التفاصيل: 

%( من المعلمات من التلميذات إعطاء تفصككككككيالت وإضكككككككافات لبعض األفكار 30تطلب ) 

%( 23%( بدرجة أقل من المتوسكككط، بينما )47المطروحة لجعلها أكثر عملية بدرجة متوسكككطة، و)
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رهن التي توصلن %( من المعلمات التلميذات على تطوير وتعديل أفكا40بدرجة ضعيفة. وتساعد )

%( بدرجة ضكككعيفة. وتطرح 16%( بدرجة أقل من المتوسكككط، بينما )44إليها بدرجة متوسكككطة، و)

%( 56%( من المعلمات أسككيلة تنمي مهارة التفاصككيل في توضككيح األفكار بدرجة متوسككطة، و)33)

يجية %( من المعلمات إسترات33%( بدرجة ضعيفة. وتستخدم )11بدرجة أقل من المتوسط، بينما )

احذفي( لجعل الفكرة أو المنتج أكثر ، ادمجي، اسكككككتبدلي، كيَّفي، أضكككككيفي، عدلي، سككككككامبر )كبري

%( بدرجة ضعيفة. وتطرح 9أقل من المتوسط، بينما ) بدرجة%( 58وضوحاً بدرجة متوسطة، و)

ساليب  يرهن في التفكير )التفكير23) سيلة تنمي فهم التلميذات ألساليبهن وأ في  %( من المعلمات أ

%( بدرجة ضككعيفة. وتقدم 44%( بدرجة أقل من المتوسككط، بينما )33التفكير( بدرجة متوسككطة، و)

%( من المعلمات مجموعة من األنشككككككطة المتنوعة والتي تهدف إلى إكسككككككاب التلميذات مهارة 35)

%( بدرجة ضعيفة. وتحث 18%( بدرجة أقل من المتوسط، بينما )47متوسطة، و) بدرجةالتفاصيل 

من المعلمات التلميذات على تفكيك الموضككككككوعات واألفكار إلى مكوناتها األولية بدرجة  %(38)

 %( بدرجة ضعيفة. 18%( بدرجة أقل من المتوسط، بينما )44متوسطة، و)

 

 :الثانيإجابة السؤال 

لإلجابة عن السكككؤال الثاني والذي ين  على "ما تباين اسكككتخدام السكككلوكيات التدريسكككية ذات 

بالتف لة  يا الصكككككك ية العل تدائ ية الموهوبات في صككككككفوف المرحلة االب كير اإلبداعي لدى معلمات ترب

بالمنطقة الشككرقية بإختالف: سككنوات الخبرة، والمؤهل، والتدريب، وعدد التلميذات في الفصككل؟". تم 

لقياس الفروق بين  Independent Samples t-Testاسككككككتخدام اختبار "ت" للعينات المسككككككتقلة 

لمعلمات على السكككككلوكيات التدريسكككككية ذات الصكككككلة بالتفكير اإلبداعي )الطالقة، متوسكككككط درجات ا

والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت، وإدراك لتفاصيل( وفقاً لـككككك: سنوات الخبرة، والمؤهل، 

 والتدريب، وعدد التلميذات في الفصل، بعد التحقق من شروط استخدامة.

 أوالً: سنوات الخبرة

ح الفرق بين المعلمات في السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي وفقاً (: يوض3جدول )

 لسنوات الخبرة
حجم  سنوات الخبرة المتغيرات

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 47,1 83,13 24 سنوات 5أكثر من  الطالقة
41 37,4** 

 92,1 58,11 19 سنوات 5أقل من 

 15,1 88,14 24 سنوات 5أكثر من  المرونة
41 29,5** 

 08,1 05,13 19 سنوات 5أقل من 

 55,1 83,15 24 سنوات 5أكثر من  األصالة
41 99,1* 

 31,1 95,14 19 سنوات 5أقل من 

الحساسية 

 للمشكالت

 37,1 33,15 24 سنوات 5أكثر من 
41 51,2* 

 41,1 26,14 19 سنوات 5أقل من 

إدراك 

 التفاصيل

 79,1 17,17 24 سنوات 5أكثر من 
41 28,1 

 39,1 53,16 19 سنوات 5أقل من 

التفكير 

 اإلبداعي

 91,3 04,77 24 سنوات 5أكثر من 
41 54,6** 

 39,2 37,70 19 سنوات 5أقل من 

  

بين متوسطي ، (p<0.01) مستوى( أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند 3يتضح من الجدول )

والدرجة الكلية للسككككككلوكيات والمرونة، درجات المعلمات وفقاً لسككككككنوات الخبرة على بعد الطالقة، 

( لبعد 29,5( لبعد الطالقة، و)37,4التدريسككككككية المرتبطة بالتفكير اإلبداعي، حيث بلغت قيم "ت" )

 مسكككككتوى( للدرجة الكلية. وأشكككككارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصكككككائياً عند 54,6المرونة، و)



 

 41 عالء الدين أيوب ووجدان الهايم... .واقع السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي

 

 

 

(p<0.05) ، بين متوسككطي درجات المعلمات وفقاً لسككنوات الخبرة على بعدى األصككالة والحسككاسككية

( على التوالي، وكانت جميع الفروق لصكككككككالح 51,2(، )99,1للمشكككككككالت حيث بلغت قيم "ت" )

سنوات(. وهذه النتائج تشير إلى تفوق ذوي سنوات الخبرة األكثر  5ر من سنوات الخبرة األكثر )أكث

في القيام بالممارسات التدريسية المتعلقة بأبعاد الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت. 

بينما أشككككككارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصككككككائياً بين متوسككككككطي درجات المعلمات وفقاً 

( وهي قيمة  ير دالة 28,1على بعد إدراك التفاصككككككيل حيث بلغت قيمة "ت" ) لسككككككنوات الخبرة

 إحصائياً.

 

 ثانياً: المؤهل التعليمي

 (: الفرق بين المعلمات في السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي وفقاً للمؤهل4جدول )
المتوسط  حجم العينة المؤهل المتغيرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 36,1 79,12 19 دراسات عليا الطالقة
41 15,0 

 44,2 88,12 24 بكالوريوس

 56,1 00,14 19 دراسات عليا المرونة
41 28,0 

 36,1 13,14 24 بكالوريوس

 22,1 95,14 19 دراسات عليا األصالة
41 99,1* 

 61,1 83,15 24 بكالوريوس

 45,1 74,14 19 دراسات عليا الحساسية للمشكالت
41 49,0 

 52,1 96,14 24 بكالوريوس

 71,1 42,17 19 دراسات عليا إدراك التفاصيل
41 98,1* 

 47,1 46,16 24 بكالوريوس

 57,4 89,73 19 دراسات عليا التفكير اإلبداعي
41 24,0 

 88,4 25,74 24 بكالوريوس

  

بين متوسطي ، (p<0.05) مستوى( أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند 4يتضح من الجدول )

األصالة وإدراك التفاصيل، حيث بلغت قيم "ت"  بعديدرجات المعلمات وفقاً للمؤهل التعليمي على 

( لبعد إدراك التفاصيل وكانت الفروق لصالح المعلمات الحاصالت 98,1( لبعد األصالة، و)99,1)

دراسات عليا. وهذه النتائج تشير إلى تفوق ذوي المؤهل التعليمي األعلي في القيام بالممارسات  على

بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة  التدريسية المتعلقة ببعدي األصالة وإدراك التفاصيل.

، والمرونة، إحصككككككائياً بين متوسككككككطي درجات المعلمات وفقاً للمؤهل التعليمي على كل من الطالقة

والحسككاسككية للمشكككالت، والدرجة الكلية على السككلوكيات التدريسككية ذات الصككلة بالتفكير اإلبداعي، 

 الحسكككككككاسككككككية( لبعد 49,0( لبعد المرونة، و)28,0( لبعد الطالقة، و)15,0حيث بلغت قيم "ت": )

 ( للدرجة الكلية وهي جميعها قيم  ير دالة إحصائياً.24,0للمشكالت، و)

 المشاركة في البرامج التدريبية ثالثاً:

(: يوضح الفرق بين المعلمات في السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي وفقاً 5جدول )

 للتدريب
حجم  مرات التدريب المتغيرات

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 79,0 25,14 20 تدريبات 3أكثر من  الطالقة
41 97,5** 

 95,1 61,11 23 تدريبات 3أقل من 

 26,1 00,15 20 تدريبات 3أكثر من  المرونة
41 94,4** 

 05,1 26,13 23 تدريبات 3أقل من 
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حجم  مرات التدريب المتغيرات

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 47,1 05,16 20 تدريبات 3أكثر من  األصالة
41 65,2** 

 35,1 91,14 23 تدريبات 3أقل من 

 26,1 70,15 20 تدريبات 3أكثر من  الحساسية للمشكالت
41 08,4** 

 25,1 13,14 23 تدريبات 3أقل من 

 00,2 00,17 20 تدريبات 3أكثر من  إدراك التفاصيل
41 43,0 

 28,1 78,16 23 تدريبات 3أقل من 

 43,3 00,78 20 تدريبات 3أكثر من  التفكير اإلبداعي
41 12,8** 

 44,2 70,70 23 تدريبات 3أقل من 

  

بين متوسطي ، (p<0.01) مستوى( أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند 5يتضح من الجدول )

واألصالة، درجات المعلمات وفقاً للمشاركات في البرامج التدريبية على كل من الطالقة، والمرونة، 

 والحسكككاسكككية للمشككككالت، والدرجة الكلية للسكككلوكيات التدريسكككية المرتبطة بالتفكير اإلبداعي، حيث

( لبعد 08,4( واألصكككككالة، و)65,2( لبعد المرونة، و)94,4( لبعد الطالقة، و)97,5بلغت قيم "ت" )

( للدرجة الكلية. حيث كانت جميع الفروق لصكككالح المعلمات الالتي 12,8الحسكككاسكككية للمشككككالت، و)

مج شككككاركن في البرامج التدريبية بشكككككل أكبر. وهذه النتائج تشككككير إلى تفوق المشككككاركات في البرا

التدريسككككككية المتعلقة بأبعاد الطالقة والمرونة واألصككككككالة  بالممارسككككككاتالتدريبية األكثر في القيام 

والحسكككاسكككية للمشككككالت. بينما أشكككارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصكككائياً بين متوسكككطي 

غت قيمة وفقاً للمشكككككاركة في البرامج التدريبية على بعد إدراك التفاصكككككيل حيث بل المعلماتدرجات 

 ( وهي قيمة  ير دالة إحصائياً.43,0"ت" )

 

 رابعاً: عدد التلميذات في الفصل

(: يوضح الفرق بين المعلمات في السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي وفقاً 6جدول )

 لعدد التلميذات في الفصل
حجم  عدد التلميذات المتغيرات

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 81,1 12,12 25 20أكثر من  الطالقة
41 01,3** 

 89,1 83,13 18 20أقل من 

 18,1 32,13 25 20أكثر من  المرونة
41 09,5** 

 08,1 11,15 18 20أقل من 

 41,1 08,15 25 20أكثر من  األصالة
41 92,1 

 51,1 94,15 18 20أقل من 

 35,1 32,14 25 20أكثر من  للمشكالتالحساسية 
41 12,3** 

 34,1 61,15 18 20أقل من 

 50,1 60,16 25 20أكثر من  إدراك التفاصيل
41 35,1 

 78,1 28,17 18 20أقل من 

 32,3 44,71 25 20أكثر من  التفكير اإلبداعي
41 84,5** 

 77,3 78,77 18 20أقل من 

 

بين متوسطي ، (p<0.01) مستوى( أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند 6يتضح من الجدول ) 

ية الطالقة، ودرجات المعلمات وفقاً لعدد التلميذات في الفصكككككككل على بعد  المرونة، والحسكككككككاسكككككك

الكلية للسككلوكيات التدريسككية المرتبطة بالتفكير اإلبداعي، حيث بلغت قيم "ت"  والدرجةللمشكككالت، 

( 84,5( لبعد الحسكككككاسكككككية للمشككككككالت، و)12,3( لبعد المرونة، و)09,5( لبعد الطالقة، و)01,3)
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لصككككككالح المعلمات الالتي تدرسككككككن في الفصككككككول التي بها  الفروقللدرجة الكلية. حيث كانت جميع 

تلميذات أقل. وهذه النتائج تشككككير إلى تفوق المعلمات في الفصككككول األقل في عدد التلميذات في القيام 

بالممارسات التدريسية المتعلقة بأبعاد الطالقة والمرونة والحساسية للمشكالت. بينما أشارت النتائج 

إحصككائياً بين متوسككطي درجات المعلمات وفقاً لعدد التلميذات في الفصككل  إلى عدم وجود فروق دالة

( على التوالي وهي 35,1(، و)92,1على بعدي األصكككالة، وإدراك التفاصكككيل حيث بلغت قيم "ت" )

 قيمة  ير دالة إحصائياً.

 

 مناقشة النتائج:

الصكككلة بالتفكير هدفت الدراسكككة إلى التعرف على واقع اسكككتخدام السكككلوكيات التدريسكككية ذات  

اإلبداعي )الطالقة، والمرونة، واألصككالة، والحسككاسككية للمشكككالت، وإدراك التفاصككيل( لدى معلمات 

تباين اسككككككتخدام السككككككلوكيات ودراسككككككة تربية الموهوبين بالصككككككفوف العليا من المرحلة االبتدائية. 

فوف المرحلة اإلبداعي لدى معلمات تربية الموهوبات في صكككككك بالتفكيرالتدريسككككككية ذات الصككككككلة 

االبتدائية العليا بالمنطقة الشرقية بإختالف سنوات الخبرة، والمؤهل، والتدريب، وعدد التلميذات في 

 الفصل.

 واقع استخدام السلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير اإلبداعي لدى معلمات تربية الموهوبين

ات الصككلة بالتفكير اإلبداعي أظهرت النتائج تحقق مؤشككرات وأبعاد السككلوكيات التدريسككية ذ 

بدرجة متوسككككككطة وأقل من  ية  تدائ بالمرحة االب يا  بالصككككككفوف العل ية الموهوبين  لدى معلمات ترب

المتوسطة. حيث أشارت النتائج إلى أن جميع السلوكيات التدريسية المرتبطة بمهارة الطالقة تمارس 

(. وأظهرت النتائج أن 14,2 – 05,2بدرجة أقل من المتوسككككككط، حيث تتراوح متوسككككككطاتها بين )

للحصككككككول على أفكار إضككككككافية في حال نضككككككوب األفكار  جهداً السككككككلوك المتعلق ببذل المعلمات 

المطروحة حصل على أعلى متوسط، ويمكن تفسير ممارسة هذا السلوك من جانب المعلمات بدرجة 

ارات التفكير متوسككككككطة إلى أن أهم األهداف التي تسككككككعى لتحقيقها برامج الموهوبين هي تنمية مه

اإلبداعي لدى الطالبات، وما يتضككككككمنه ذلك الهدف من ضككككككرورة قيام المعلمات باسككككككتنياف طاقة 

الطالبات للحصول على العديد من األفكار اإلبداعية حول القضية أو المشكلة المعروضة أمامهن في 

لطالبات كأن األفكار المطروحة، وذلك من خالل تقديم االسكككتثارة والتحدي المناسكككب ل نضكككوبحال 

تدعوهن لقراءة األفكار السكككككككابقة ومحاولة إيجاد أفكار جديدة من خاللها. فعندما يكون لدى معلمة 

الموهوبكات مبكدأ االحترام المتبكادل مع الطكالبكات وإعطكائهن حريكة التعبير عن أرائهن وأفككارهن، 

اع، فهذا من شكككككككأنه أن وعدم انتقاد إجاباتهن وتناولها بطريقة ديمقراطية ال تعمل على كبت اإلبد

يسكككككككاعد على تقديم أكبر كم ممكن من األفكار من قبلهن. وتتفق هذه النتائج مع دراسكككككككة )الكر ، 

( والتي أشككككككارت نتائجها إلى قيام 2010النتيجة مع دراسككككككة )الشككككككديفات،  هذه(، كما تتفق 1997

 المعلمين بحث الطلبة على توليد أفكار جديدة. 

سككككلوك المتعلق بمدى ممارسككككة المعلمات التمهيد للدرس من خالل كما أشككككارت النتائج أن ال 

طرح أسككككيلة مثيرة للتفكير اإلبداعي حصككككل على أدنى متوسككككط حسككككابي. ويمكن تفسككككير ممارسككككة 

أو نادرة يعود إلى أن هذا السككلوك من شككأنه أن يأخذ جيءا كبيراً  قليلةالمعلمات لهذا السككلوك بدرجة 

المعلمات له، خصوصاً أن زمن الحصة محدد وقصير، مما يقلل من الحصة الدراسية عند ممارسة 

شتهن، ويجعل اهتمام المعلمة بالدرجة األولى منصب على إنهاء البرنامج،  من الفر  المتاحة لمناق

لذا فالمعلمة ترى أن التمهيد للدرس من خالل طرح مجموعة من األسككككككيلة المثيرة للتفكير اإلبداعي 

من قبل الطالبات قد ال يمكنها من إكمال ما هو مقرر عليها إكماله خالل  واالسكككتماع ألكثر من إجابة

الحصكككككككة الدراسككككككية، وقد يعيق تقدمها في البرنامج على المدى البعيد. كما أن بعض الطالبات قد 

يقترحن إجابات  ير متوقعة تتطلب وقتاً أطول للتفسككككير وهذا قد يؤثر على تخطيط المعلمة للدرس، 

حصكككككك  متفق عليها بشكككككككل رسككككككمي لتدريا الموهوبات، يشكككككككل عائقاً آخر  كما أن عدم وجود
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ألسككاسككيات الدرس التعليمي وما يحمله من مجموعة  المعلماتللمعلمات. إضككافة إلى أن عدم معرفة 

من المواقف التعليمية ومن أهمها التمهيد للدرس من خالل األسككككككيلة المثيرة للتفكير اإلبداعي، وعدم 

واالسككتراتيجيات التعليمية المسككاعدة على تنمية التفكير اإلبداعي كالعصككف  معرفتهن لبعض الطرق

الذهني، واألسككيلة السككابرة، يشكككل سككبباً آخر لتدني هذا السككلوك. وتأتي هذه النتيجة متفقة مع شككروط 

؛ جروان، 2006المناخ الصككككككفي المثير للتفكير اإلبداعي والتي وردت في األدب التربوي )جابر، 

 ;Hamza & Griffith, 2006 ؛2011؛ الككعككيكككاصكككككككرة، 2003وهككويكككدي،  ؛ الككجككمكككل2010

Klimovien, et al., 2010; Sternberg & Wiliams, 1996) جة مع هذه النتي ، كما تتفق 

( حيثا حصلت مهارة )يطرح األسيلة التباعدية ذات النهايات المفتوحة( على 2001دراسة )المالكي 

 أقل متوسط.

يع السلوكيات التدريسية المرتبطة بمهارة المرونة تمارس بدرجة وأشارت النتائج إلى أن جم 

(. وحصكككككل السكككككلوك المتعلق 19,2 – 02,2بين ) متوسكككككطاتهاأقل من المتوسكككككط، حيث تراوحت 

باستثارة المعلمات للتلميذات لتقديم مجموعة من األفكار المتنوعة لحل مشكلة ما على أعلى متوسط. 

سعي معلمات الموهوبات إلى تطبيق مفهوم المرونة في التفكير،  ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء

والذي يقصكككككككد به توليد أفكار متنوعة ليسكككككككت من نوع األفكار المتوقعة، وهذا يتطلب من المعلمة 

بطرق مختلفة: كأن تطرح أسكككككيلة متنوعة مثل: هل هناك طريقة أخرى؟ عدلي؟  الطالباتاسكككككتثارة 

نهن إعادة النظر إلى أفكارهن أو تطويرها، أو تقديم كلمات أو كيف تعالجي؟ صكككنفي، أو أن تطلب م

صكككور مفتاحيه ممكن أن تسكككاعدهن في الوصكككول إلى أفكار متنوعة، أو تقدم فكرتين مختلفتين تماماً 

وتطلب منهن تقديم رابط بينها، أو توفر مجموعة من األنشطة الصفية لتساعد الطالبات على التفكير. 

نتيجككة إلى دور البرامج التككدريبيككة في التركيي على تككدريككب معلمككات تربيكة ويمكن أن تعيى هككذه ال

الموهوبين على طرق تنمية مهارات التفكير اإلبداعي. كما حصكل السكلوك المتعلق بتوجيه المعلمات 

لتلميذاتهن إلى البناء على أفكار زميالتهن أو تطويرها أو اختصارها على أدنى متوسط. وتعيى هذه 

أن معظم الحجرات الدراسككككية تقليدية، فالمقاعد منظمة في صككككفوف متوازية فهذا له أثر النتيجة إلى 

سككلبي في عملية التفكير إذ تتيح للطالبات مشككاهدة المعلمة فقط وليا بالضككرورة مشككاهدة زميالتهن، 

وتشجع للسمع واإلنصات على المعلم فقط، وال تشجع على تبادل الحوارات والنقاشات بين التلميذات 

المعلمة معاً وبشكل آمن. باإلضافة إلى ذلك أن المعلمة هي سيدة الموقف والمتحكمة بيمام األمور، و

وال تفضككل إضككاعة الوقت في تنقيح األفكار وتطويرها أو االسككتماع إلى أراء التلميذات والتي تكون 

تدري ية في ال يد قة التقل مات اعتدن على الطري ما أن المعل فة آلراء زميالتهن. ك ا كون أ لب مخال

أفراد العينة ليسكككوا متخصكككصكككات في مجال تربية الموهوبين، فالزلن متمسككككات بأدوارهن التقليدية 

الالتي اعتدن عليها، والتي تؤكد في نظرهن بأنهن المصككككككدر الرئيسككككككي للمعرفة وال تتركن مجال 

سعيد،  سة كل من )ال شة والحوار. وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه درا ؛ الغامدي، 1999للمناق

2009.) 

وفيما يخ  السككككلوكيات التدريسككككية المرتبطة بمهارة األصككككالة أشككككارت النتائج أنها تمارس  

(. كما أشككارت 26,2 – 84,1متوسككطات المؤشككرات بين ) تراوحتبدرجة أقل من المتوسككط، حيث 

إلى حلول قابلة النتائج أن قيام المعلمات بمسككككاعدة التلميذات على تطوير أفكارهن التي توصككككلن لها 

للتطبيق )منتجات محسوسة( حصل على أعلى المتوسطات. ويمكن أن تعيى هذه النتيجة إلى طبيعة 

البرامج االثرائية التي تمر بثالثة مراحل هي: االكتشكككاف، واإلتقان، والتميي، حيث يتم تحديد المنتج 

ترط توافر مجموعككة من مع التلميككذات الموهوبككات أي )المخرجككات التعليميككة المتوقعككة(، كمككا يشكككككك

المعايير لهذه المنتجات وهي: األصكككككالة في الناتج اإلبداعي، وأن تتضكككككح روح المخاطرة في الناتج 

اإلبداعي، ومناسكككبة المنتجات لألهداف وفعاليات ومناشكككط البرنامج االثرائي، وأن تعبر الطالبة عن 

ك كونها من أحد مقومات البرنامج، منتجها بنفسها. ولذلك تسعى معلمات تربية الموهوبين لتحقيق ذل

ومرحلة من مراحله. وأظهرت النتائج انخفاض المؤشككككككرات المرتبطة بتعرض التلميذات لمواقف 

 ير مألوفة تتحدى أفكارهن وتتطلب إنتا  حلول جديدة، طرح المعلمات ألسككيلة تنمي األصككالة لدى 
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نب المع جا جة إلى ضككككككعف ال هذه النتي باحثة  يذات. وتعيو ال ية التلم مات ترب لدى معل رفي لإلبداع 

الموهوبين، باإلضككافة إلى خلو المكتبات المدرسككية من المراجع المتعلقة باإلبداع وكيفية تنميته، كما 

تفسككر الباحثة تدني مسككتوى ممارسككة معلمات تربية الموهوبين لمؤشككرات األصككالة يعود إلى أن مثل 

بل التلميذات، وقد تجعل بعض التلميذات تقترح هذه السكككككلوكيات قد تسكككككمح بالتلقائية والمبادرة من ق

حلوالً، وتكتشككف عالقات  ير متوقعة من قبل المعلمة. وهذا في نظر العديد من المعلمات يؤثر سككلباً 

على تخطيط الدرس ويجعلها في موقف محر  أمام تلميذاتها. كما تعتقد الباحثة أن المعلمة الجديدة 

داً مضاعفاً لرفع مستوى تلميذاتها، ولكنها سرعان ما تتعرض تأتي إلى المدرسة متحمسة وتبذل جه

للضغوط من قبل زميالتها في المدرسة؛ فتبدأ في مسايرتهن وتقليدهن، وبالتالي يقل عطاءها ويخبو 

( إلى أن ضغط اليمالء على الفرد الموهوب للمسايرة مع 2001نشاطها. وهذا ما أشار إليه )عبادة، 

عة يعد من أبرز المعوقات التي تتعلق باإلدارة المدرسككككككية ونظام التعليم. نفا السككككككلوك العام للجما

( والذي أشارت نتائجهم الى 1997؛ الكر ، 2009وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )الغامدي، 

 تدني المتوسط العام لممارسة المعلمين للسلوكيات التدريسية المتضمنة في محور األصالة.

ميع السككككلوكيات التدريسككككية المرتبطة بمهارة الحسككككاسككككية للمشكككككالت وأظهرت النتائج أن ج 

(. وتعيي الباحثة 21,2 – 07,2تمارس بدرجة أقل من المتوسككككط، حيث تراوحت متوسككككطاتها بين)

تلك النتيجة على أن المشكككككككالت التي تعرض على التلميذات في البرامج االثرائية تكاد تكون موحدة 

المعلمات من قبل إدارة الموهوبات بتطبيق هذه المشكككككككلة طيلة  تاجبرعلى مسككككككتوى المنطقة، حيثا 

الفصككل الدراسككي، فقد تكون هذه المشكككالت ال تتناسككب مع ميول التلميذات، وال تتناسككب مع قدرات 

تلميذات المرحلة االبتدائية، فهي تحتا  إلى مسكككككتوى عقلي أعلى من ذلك. كما يمكن عيو نتيجة هذا 

المعلمات بطريقة تدريا حل المشكالت وخطواتها العلمية من تحديد المشكلة  الضعف إلى عدم إلمام

وجمع المعلومات وتوليد الحلول واألفكار واختبار الفرضكككككيات واختيار الحل األفضكككككل، أو قد ترى 

بعض المعلمات أن هذا السككككككلوك المخت  باسككككككتعراض كافة الحلول للمشكككككككلة لتحديد نقاط القوة 

سككتطالع لدى الطالبات من خالل األسككيلة، وجمع المعلومات عن المشكككلة، والضككعف وإثارة حب اال

واختبار صكككككحة الفروض يحتا  إلى جيء كبير من الحصكككككة التدريسكككككية والتي تعتبر محدودة لدى 

معلمات الموهوبات خصككككوصككككاً أنهن ال يمتلكن حصككككصككككا دراسككككية خاصككككة بهن، ويقمن بتدريا 

حل  بخطواتذا يعيق من قدرة المعلمات على القيام الموهوبات في حصككك  النشكككاط أو االنتظار وه

؛ 1997المشكككككلة بالشكككككل المطلوب. وتتفق نتيجة هذه الدراسككككة مع نتائج دراسككككات كل من )الباقر، 

 لمهارة( والتي أشككككككارت نتائجهم إلى ضككككككعف امتالك المعلمين 2009؛ الغامدي، 2002التودري، 

 اعي.الحساسية للمشكالت كإحدى مهارات التفكير اإلبد

سية تمارس بدرجة أقل   سلوكيات التدري شارت النتائج أن جميع ال سبة لمهارة التفاصيل أ وبالن

(. كما أشارت النتائج أن مؤشرين وهما: 23,2 – 79,1من المتوسط، حيث تتراوح متوسطاتها بين )

مبر تسكككاعد التلميذات على تطوير وتعديل أفكارهن التي توصكككلن إليها، وتسكككتخدم إسكككتراتيجية سككككا

، كيَّفي، اسكككككتبدلي، ادمجي، احذفي( لجعل الفكرة أو المنتج أكثر وضكككككوحاً أضكككككيفي)كبري، عدلي، 

حازتا على أعلى المتوسككطات. وتفسككر الباحثة سككبب ارتفاع هذا السككلوكيين إلى تلقي معظم معلمات 

ستراتيجية سكامبر في التدريا، فهذا من ش أنه تربية الموهوبين دورات تدريبية بخصو  تطبيق إ

عيو يمكن أن يسكككككككاعد التلميذات على تطوير وتعديل أفكارهن التي توصككككككلن إليها وإ نائها. كما 

الضككعف في بقية مؤشككرات بعد إدراك التفاصككيل إلى عدم تمكن المعلمات من مهارة التفاصككيل حيث 

ية للتفكير اإلبداعي، فهم دائما يرون أن مهارات التف كير ال يعتبرون أنها من المهارات األسكككككككاسكككككك

اإلبداعي تقتصككككر على ثالا مهارات: الطالقة، المرونة، األصككككالة، فهذا يعود إلى انخفاض الجانب 

 المعرفي لإلبداع من قبل المعلمات.
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الفروق في درجة ممارسة المعلمات للسلوكيات التدريسية ذات الصلة بالتفكير االبداعي وفقاً 

ركة في البرامج التدريبية، عدد التلميذات في لمتغيرات )سنوات الخبرة، المؤهل التعليمي، المشا

 الفصل(

 سنوات الخبرة

( بين متوسككككط 0.01أشككككارت نتائج الدراسككككة إلى وجود فروقاً دالة إحصككككائياً عند مسككككتوى ) 

الخبرة على بعد الطالقة، والمرونة، واألصككككككالة، والحسككككككاسككككككية  لسككككككنواتدرجات المعلمات وفقاً 

سنوات الخبرة األكثر من خما سنوات، كما أشارت النتائج لصالح  الفروقللمشكالت وكانت جميع 

إلى عدم وجود فرق دالة إحصكككائياً بين متوسكككطات درجات المعلمات وفقاً لسكككنوات الخبرة على بعد 

التفاصككككككيل. ويمكن تفسككككككير هذه النتيجة بأن المعلمات ذوي الخبرة األكبر لديهم إلمام أكثر بطبيعة 

واسككككككتراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي، كما أنهن أكثر فهماً  تدريا الطالبات الموهوبات وطرق

بات الموهوبات بحكم خبرتهن، فالمعلمات األكثر خبرة لديهن قدرة على التكيف مع  لحاجات الطال

ظروف العمل، فكلما ازدادت خبرة المعلمة ازدادت تمكناً من أداء عملها وإدراكها لألخطاء التي تقع 

ن أكثر اسككككككتبصككككككاراً للميايا فتنكب عليها. عالوةً على ذلك فإن الخبرة تييد فيها فتعيف عنها وتكو

المعلمة استقراراً في عملها، وتعطيها قدرة على التكيف مع متطلبات مهنتها كمعلمة تربية موهوبين. 

؛ الي بي والهواملة والشديفات، 2012وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من )بربخ، 

( والتي أشككككككارت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصككككككائياً في ممارسككككككة 2010بدالجواد، ؛ ع2009

المعلمين ألسكككككاليب التفكير اإلبداعي والتي تعيى للخبرة التدريسكككككية. كما تفسكككككر الباحثة نتيجة عدم 

وجود فروق بين متوسككككككطات درجات المعلمات على بعد التفاصككككككيل إلى أن معلمات الموهوبات ال 

المهكارة كغيرهكا من المهكارات كونهكا تحتكا  إلى وقكت أطول عن بكاقي المهكارات يمكارسككككككن هكذه 

األخرى، حيث يتم من خاللها تناول الفكرة بإعطاء تفصيالت وتوسيعات أكثر لجعلها أكثر وضوحاً، 

 فهذا يستغرق الوقت من الحص  الدراسية المحددة لهن.

 

 المؤهل التعليمي

( بين متوسككككككطي درجات 0.01ائياً عند مسككككككتوى )أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصكككككك 

شارت إلى عدم وجود  المعلمات وفقاً للمؤهل التعليمي على بعدي األصالة وإدراك التفاصيل، بينما أ

فروق دالة إحصكككائياً على كل من الطالقة، والمرونة، والحسكككاسكككية للمشككككالت. وتفسكككر هذه النتيجة 

ممارسككات التدريسككية المتعلقة ببعدي األصككالة والتفاصككيل ذوي المؤهل التعليمي األعلى في القيام بال

إلى أن ذوات المؤهالت المرتفعة )الماجسكككتير( يكون لديهن معرفة اكبر ور بة أكثر في االسكككتيادة 

وطلب المعلومة، فإذا اسكككككتصكككككعب عليهن أمر أو لم تكن لديهن المعلومات الكافية عنه يقمن بالبحث 

يصكككلن إلى درجة من الكفاية المعرفية، وهذا ما يفسكككر تفوقهن في في المعرفة حتى  واالسكككتيادةعنه 

هاتين المهارتين بالذات كونهن من أصكككعب المهارات تطبيقاً على أرض الواقع، كما أن السكككلوكيات 

الخاصككككككة بهاتين المهارتين تتطلب معلمة لديها قدر من الوعي والفهم لهاتين المهارتين. وتتفق نتائج 

( والتي أشككارت نتائجها إلى وجود فروق بين درجة ممارسككة 2005ة )بدر، هذه الدراسككة مع دراسكك

معلمات الرياضككككيات الحاصككككالت على بكالوريوس والحاصككككالت على درجة الماجسككككتير بالنسككككبة 

 لألنشطة التعليمية التي تنمي التفكير اإلبداعي لصالح الحاصالت على درجة الماجستير.

 

 المشاركة في البرامج التدريبية

( بين متوسككطات 0.01رت نتائج الدراسككة إلى وجود فروقاً دالة إحصككائياً عند مسككتوى )أشككا 

درجات المعلمات وفقاً للمشكككاركة في البرامج التدريبية على كل من الطالقة، والمرونة، واألصكككالة، 

والحسككاسككية للمشكككالت لصككالح المعلمات الالتي شككاركن في البرامج التدريبية، بينما ال توجد فروق 

درجات المعلمات وفقاً للمشككاركة في البرامج التدريبية على بعد إدراك  متوسككطاتلة إحصككائياً بين دا

التفاصكككككيل. وهذا يعني تفوق المشكككككاركات في البرامج التدريبية في القيام بالممارسكككككات التدريسكككككية 
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ة الحالية مع المتعلقة بأبعاد الطالقة والمرونة واألصككالة والحسككاسككية للمشكككالت. وتتفق نتائج الدراسكك

 ,Cropley,1994; Gow, 2000; Mann؛ 1996ما توصككككلت إليه دراسككككة كل من )معاجيني، 

( والتي أشكككككككارت بأن البرامج التدريبية في مجال اإلبداع لها أثر إيجابي على تنمية مهارات 2009

 التدريا اإلبداعي لدى المعلمين.

 

 عدد التلميذات في الفصل

( بين متوسككطات 0.001أظهرت نتائج الدراسككة أن هناك فروقاً دالة إحصككائياً عند مسككتوى ) 

ية  درجات المعلمات وفقاً لعدد التلميذات في الفصكككككككل على بعد المرونة، والطالقة، والحسكككككككاسكككككك

للمشكككككالت، لصككككالح المعلمات الالتي يدرسككككن في الفصككككول التي بها عدد أقل من التلميذات، بينما 

تائج إلى عدم ووجود فروق دالة إحصككككككائياً وفقاً لعدد التلميذات في الفصككككككل على بعدي أشككككككارت الن

األصكككالة وإدراك التفاصكككيل. ويمكن تفسكككير هذه النتيجة بأنه كلما قل عدد التالميذ في الفصكككل، كلما 

كانت المعلمة قادرة على التفاعل معهن بصكككككورة أفضكككككل، كما أنها تجد فرصكككككة لمناقشكككككة تلميذاتها 

أفكارهن والتعليق على مبادراتهن، وفي المقابل فإن المعلمة التي تدرس ألعداد كبيرة من  وسككككككماع

للحوار والمناقشكككككة مع تلميذاتها، كما أن ذلك يؤدي في بعض األحيان إلى  فرصكككككةالتلميذات ال تجد 

 شككك به يحد من فر  تنمية فقدان السككيطرة عليهن وعدم القدرة على إشككباع ر باتهن، وهذا مما ال

(، حيث توصككلت إلى وجود فروق ذات داللة 1999التفكير. وتتفق هذه النتيجة مع دراسككة )السككعيد، 

إحصكككككائية بين المعلمات في درجة ممارسكككككتهن للمنطلقات النظرية للتفكير اإلبداعي في تدريسكككككهن 

تعيى إلى عدد التلميذات في الصككككف الدراسككككي لصككككالح المعلمات الالتي يقمن بتدريا الصككككفوف 

 عدداً أقل من التلميذات.ي سية التي تحوالدرا

 

 توصيات البحث

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها البحث فإن الباحثة تتقدم بالتوصيات التالية: 

عقد دورات تدريبية لمعلمات تربية الموهوبين )أثناء الخدمة(؛ إلرشادهم إلى تبني أنماط سلوكية  .1

 الموهوبات. تساعدهم على تنمية اإلبداع لدى التلميذات

العمل على تطوير برامج إعداد معلمات تربية الموهوبين )قبل الخدمة(، وضكككرورة التأكيد على  .2

 مهارات التدريا المرتبطة بالتفكير اإلبداعي لدى التلميذات الموهوبات.

وتنظيم المقاعد بطريقة يسككككككمح للتلميذات  اإلبداعي،تهيية البيية الصككككككفية المناسككككككبة للتدريا  .3

 تلميذة. 20على أن يكون عدد التلميذات محدود في كل فصل ال يتجاوز  والتفكير، بالمناقشة

تطوير برامج تدريب المشككرفات التربويات أثناء الخدمة فنياً وإدارياً بما يشككجعهن على مسككاعدة  .4

 المعلمات على التدريا االبداعي.

تشككككككمكل جيءاً لتقييم تطوير اسككككككتمكارة تقويم األداء الوظيفي لمعلمكة تربيكة الموهوبين، بحيكث  .5

 سلوكيات المعلمة الالزمة لتنمية التفكير اإلبداعي لدى التلميذات الموهوبات.

ية والتعليم، ووزارة التعليم العالي؛  .6 قامة قنوات اتصكككككككال مفتوحة بين وزارة الترب العمل على إ

هوبين أثناء لالستفادة من الكوادر الجامعية المؤهلة في إقامة دورات تدريبية لمعلمات تربية المو

 الخدمة في مجال التدريا اإلبداعي.

ان تشرك اإلدارة المدرسية معلماتها في الدورات التدريبية المختلفة والتي تسهم في رفع الجانب  .7

 المعرفي واألدائي للمعلمات العامالت في برامج الموهوبين.

اء المهني بهذا وربط االرتق اإلبداع،ضككككككرورة تبني اإلشككككككراف التربوي إليامية التدريب على  .8

 التدريب.
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تأكيد على الجانب التطبيقي في الدورات وعدم االكتفاء بالجوانب النظرية فيما يتعلق بتنمية  .9 ال

 مهارات التدريا اإلبداعي.
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