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of Grades 1-10 from the Educational Supervisors View in
Al-Dhahira Governorate Schools
Rashid Saif Al azri
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rashid.azri@moe.om

Abstract
The study aimed to determine to what extent the teachers of Grades 1-10 use creative
thinking skills from the educational supervisors view. The sample of the study
consisted of 88 educational supervisors. It used a questionnaire comprising 47 skills
of the creative thinking skills divided into four main dimensions, which are; fluency,
flexibility, originality and sensitivity to problem. The results indicated that the use
of creative thinking skills by teachers was moderate from the educational supervisors
view. The study results also showed that there was no significant differences in using
creative thinking skills by teachers due to the major and gender. The researcher
recommended the importance of training teachers on using creative thinking skills.
Keywords: Teachers, Creative Thinking Skills, Creative Thinking.
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استخدام معلمي الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري

راشد سيف العزري

استخدام معلمي الصفوف (  ) 11-1لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشرفين
التربويين في مدارس محافظة الظاهرة
راشد بن سيف العزري
وزارة التربية والتعليم – سلطنة عمان
rashid.azri@moe.om

الملخص:

استهدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى استخدام معلمي الصفوف (  )11 -1لمهارات التفكير

االبتكاري من وجهة نظر المشرفين التربويين .تكونت عينة الدراسة من ( )88مشرفـا ومشرفة،
واستخدمت استبانة اشتملت على ( )74مهارة من مهارات التفكير االبتكاري ،وزعت على أربعة أبعاد،
هي :الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،والحساسية للمشكالت .وأشارت النتائج إلى أن مستوى استخدام

المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشرفين التربويين كان متوسطا ،كما أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري تعزى
للتخصص والجنس .وأوصى الباحث بالتأكيد على أهمية تدريب المعلمين على استخدام مهارات التفكير
االبتكاري.

الكلمات المفتاحية :المعلمون ،مهارات التفكير االبتكاري ،التفكير االبتكاري.
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المقدمــة

اإلنسان ه ـ ـ ـ ــو الهدف األسمى للتربية والتعليم المتمجا في إيجاد المواطن الصالو لنفس ووطن
وأمت  ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطنة عمان ك يرها من الدوا تولي اهتماما كبي ار بأبنائها؛ ألنهم أغلى وأجمن ما تمتلك
باعتبارهم أداة التنمية وصناعها وهدفها في نفس الوقت ،وذلك من خالا توظيف طاقاته ـ ــم وقدراته ـ ـ ــم
إلى أقصى حد ممكن؛ لالستفادة منها بما يع ـ ــود عليه ـ ـ ـ ــم وعلى مجتمعهم بالفائدة وال ـ ـ ـرق ــي ،ومن أجا

تحقيق هذا الهدف ،فقد أولت السـ ـ ـ ــلطنة اهتماما كبي ار بتطوير التعليم؛ اسـ ـ ـ ــتجابة لمتطلبات العصـ ـ ـ ــر،
فاتخذت و ازرة التربية والتعليم عدة خطوات تطويرية في مختلف محاور العملية التعليمية معتمدة في
ذلــك على أحــدث االتجــاهــات التربويــة في مجــاا التعليم والتعلم؛ لتحقيق الهــدف الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للعمليــة
التعليميــة وهو تزويــد الطــالــب بــالمعــارف ،والمهــارات ،والقيم ،واالتجــاهــات التي تؤهل ـ للتعــامــا مع

مت يرات العالم المعاص ـ ـ ـ ــر بكفاةة وفاعلية ومعرفة احخرين ،واحترام خص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــياتهم الجقافية .ويأتي
تطبيق نظام التعليم األسـ ـ ــاسـ ـ ــي منذ العام الد ارسـ ـ ــي 1999/1998م انعكاسـ ـ ــا للسـ ـ ــياسـ ـ ــة التربوية في
الســلطنة التي تؤكد رــرورة إعداد الطالب القادر على التفكير الذي يســاعده على اتخاذ القرار الس ـليم
في حيات العلمية والعملية (و ازرة التربية والتعليم.)1999 ،
والتفكير االبتكاري نوع من أنواع التفكير يكشـ ــف عن عالقات جديدة ،ويأتي بالحلوا المبتكرة

غير المألوفة للمش ــكالت التي يواجها اإلنس ــان ،وقد جبت أن نظام التعليم األس ــاسـ ـي يؤدي إلى تطوير
التفكير االبتكــاري لــدى الطلبــة ،كونـ يتبنى مجموعــة من األهــداف المرتبطــة بهــذا النوع من التفكير،
منها التركيز على طرائق وأس ــاليب التدريس التي تش ــجع على تطوير التفكير االبتكاري ،مجا أس ــلوب
التعلم الفردي ،والتعلم في مجموعات ،وحا المشــكالت ،ولعب األدوار ،وتشــجيع البحث واالســتقص ـاة

(البحرانية .)2112 ،وبالنظر إلى ما تر ــمنت هذه األهداف نجد أنها من المداخا المهمة في تطوير
التفكير االبتكاري ،فاس ـ ــتخدام التعلم الفردي والتعلم في مجموعات يتيو للمعلم اتباع أس ـ ــلوب تدريس ـ ــي
يوازن في بين التعلم الفردي والتعلم التعاوني ،وهو ما أكد علي دين وبتلر وهوبا ووسـ ـ ـ ــتون ()2112
ع ندما أشـاروا إلى أن على المعلمين إذا أرادوا لطلبتهم التمكن من مهاراتهم فننهم يحتاجون إلى تمرين
مســتقا وان االعتماد الكلي على التعلم التعاوني قد يشــعر الطالب بالملا؛ نتيجة ورــع في مجموعة
ال تحقق ل استجمار قدرات الذاتية ،وبالتالي فنن إعطاة الطالب فرصة ممارسة خصائص الشخصية

85

استخدام معلمي الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري

راشد سيف العزري

وأسـ ــلوب في التفكير سـ ــيشـ ــجع على تقديم ابتكارات الخاصـ ــة ،والتعلم في مجموعات هو احخر يوفر
للطلبة فرص ـ ــة التفاعا والمش ـ ــاركة للتعبير عن ررائهم وأفكارهم في جو يس ـ ــوده الحوار البناة ،ومن جم
يهئ جوا من المناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بين مجموعات الطلبة يؤدي إلى بث رو التنافس ،وتنمية الجقة بالنفس،
وزيادة مس ــتوى الدافعية بينهم ،وأش ــار عدد من الباحجين إلى أن هناك عالقة إيجابية بين هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
المت يرات والتفكير االبتكاري (عبد اهلل.)2114 ،

ويسـ ـ ـ ـ ــهم التعلم المبني على حا المشـ ـ ـ ـ ــكالت في تطوير التفكير االبتكاري ،إذ يمكن أن ينمي

لدى الطلبة رو الفريق الواحد ،ويوفر لهم مواقف ومص ـ ـ ـ ـ ــادر تعلم قائمة على التجريب واالكتش ـ ـ ـ ـ ــاف
تجعلهم مبدعين ومكتشـ ــفين لما يتعلموه ،حيث يتم ورـ ــع هؤالة الطلبة أمام مشـ ــكالت حقيقية مرتبطة
ببيئتهم وواقعهم تسـ ـ ــاعدهم على اسـ ـ ــتجارة تفكيرهم االبتكاري لحلها ،وهذا ما أكد علي الباحجون من أن

تتهيأ أفر ــا الظروف للتعلم عندما يواج المتعلمون بمش ــكالت أو مهمات واقعية ذات ص ــلة بحياتهم

وواقعهم ،حيث أنها تتيو لهم فـ ـ ــرصا للبحث عن المعرفة في صورة حلوا للمشكالت ،وبالتالي تـ ـ ـ ــزيد
من جقتهم في قدرتهم على حلها (القحطاني واليوسـ ـ ـ ـ ـ ــف2112 ،؛ & Wheatly, 1991; Brooks
 .)Brooks, 1999وفيما يتعلق بالتعلم المبني على لعب األدوار ،فقد أكدت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أن لعب
ال ــدور من الطرق الف ــاعل ــة في تطوير ق ــدرات التفكير االبتك ــاري (Karwowski & Soszynsk,

) .2008ويرى الكبيسـ ــي والعيسـ ــاوي ( )2112إلى أن من أهم األسـ ــباب الرئيسـ ــية لالهتمام بالتفكير
االبتكاري هي أننا في حاجة إلى نوع من التعليم الذي يؤدي إلى ت يرات مقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة للكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عن
القدرات االبتكارية لدى الطلبة واسـ ــتجمارها .ونظ ار للدور الذي يمكن أن يقوم ب التعليم األسـ ــاسـ ــي في
إظهار القدرات االبتكارية لدى الطلبة جاةت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للتعرف إلى أي مدى يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم معلمو

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفين التربويين في مدارس
محــافظــة الظــاهرة  ،والتي يمكن من خاللهــا التعرف على مــدى حــاجــة هؤالة المعلمين للتــدريــب على
تطوير التفكير االبتكاري.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

نظ ار ألن المعلم أس ـ ـ ــاس نجا أي نظام تربوي بحكم دوره الحيوي والهام في العملية التعليمية،

فنن إكسـ ـ ــاب القدرة على التجديد واالبتكار أصـ ـ ــبو رـ ـ ــرورة حتمية تقترـ ـ ــيها معطيات العصـ ـ ــر التي

مهارت التفكير
ا
ورـ ــعت أمام أدوار جديدة ،لعا أبرزها توفير بيئة تعليمية تعما على إكسـ ــاب الطلبة
االبتكاري باعتباره مطلبا رـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروريا لدعم عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مجتمع المعرفة؛ إلحداث التقدم والنمو في كافة
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مجاالت الحياة ،ويتفق الباحجين على أهمية تهيئة الظروف البيئية والصـ ـ ـ ـ ــفية المناسـ ـ ـ ـ ــبة للطلبة؛ لكي
يمارسوا التفكير االبتكاري تحت إشراف المعلم وتوجيه واستخدام لألدوات المناسبة التي تحقق ذلك،

وهذا لن يتأتى إال بوجود معلم مبتكر قادر على اس ـ ــتخدام مهارات هذا النوع من التفكير ،والتي تنش ـ ــأ

محصـ ــلة اجتهاده المس ــتمر ،والبحث عن أس ــاليب جديدة الس ــتخدامها وتطبيقها في الحص ــة الد ارس ــية
(موافى2112 ،؛ عبد الوهاب .)2112 ،لذا فنن موروع مهارات التفكير االبتكاري من الموروعات
المهمة التي ينب ي التركيز عليها في قرــايا التعليم؛ للتعرف إلى أي مدى يســتخدم المعلمون مهارات

التفكير االبتكاري .

وهناك العديد من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي اهتمت بمدى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري
كدراسة البنعلي ( ،)2112ودراسة ال امدي ( ،)2119ودراسة الخالدي والكيالني والعوامرة (،)2111
ودراسة الحيلة والعنزي ( ،)2112ودراسة ليم وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ) .(Lim & Chai, 2004وقد تناولت هذه
الدراسات معرفة استخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري في مواد وتخصصات مختلفة ،فبعرها

تناوا مادة الد ارسـ ــات االجتماعية (البنعلي2112 ،؛ الكسـ ــاب ،)2117 ،وتناوا بعرـ ــها مادة التربية
اإلسالمية (ال امدي2119 ،؛ الخالدي ،ورخرون ،)2111 ،والبعض احخر تناوا تخصصات علمية
(الحدابي والفلفلي والعليي ـ ـ ـ ــى2111 ،؛ الحيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة والعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ،)2112 ،وركزت هذه الدراسات في
معظمها على عينة المعلمين أنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم؛ للتعرف على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامهم لمهارات التفكير االبتكاري .وقد
تباينت نتائج هذه الد ارسـ ـ ــات فيما يتعلق باسـ ـ ــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري ،إذ توصـ ـ ــلت

د ارس ـ ــة البنعلي ( )2112إلى تدني مس ـ ــتوى اس ـ ــتخدام معلمي الد ارس ـ ــات االجتماعية لمهارات التفكير
االبتكاري ،وتوص ـ ــلت د ارس ـ ــة الخالدي ورخرون ( )2111إلى أن معلمي التربية اإلس ـ ــالمية ومعلماتها
يسـ ـ ـ ــتخدمون مهارات التفكير االبتكاري بمسـ ـ ـ ــتوى متوسـ ـ ـ ــط ،أما د ارسـ ـ ـ ــة الحيلة والعنزي ( )2112فقد
توصلت إلى أن درجة تطبيق معلمي الكهرباة لمهارات التفكير االبتكاري كانت مرتفعة.

وفي ر ـ ــوة هذه الد ارس ـ ــات التي أجريت يمكن القوا إن التفكير االبتكاري– كهدف تربوي– ليس
مســئولية مادة د ارســية معينة دون غيرها ،ولكنها مســئولية مشــترك بين جميع المواد الد ارســية .لذلك ال
بد من أن تنتقا طرق وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب التدريس بالطلبة من جقافة الذاكرة التي تعتمد على تلقين المعلومات
وتخزينها واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترجاعها إلى جقافة االبتكار المعتمدة على توليد األفكار القائمة على الفهم وتطبيق ما

يتعلموه في مواقف جديدة؛ لحا المش ــكالت التي قد تواجههم في مختلف جوانب حياتهم اليومية .ومن
هنا تترــو الحاجة إلى إجراة هذه الد ارســة؛ للتعرف على مدى اســتخدام معلمي الصــفوف من 11-1
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لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشــرفين التربويين في مختلف المواد الد ارســية ،ومما يؤكد
أهمية هذه الد ارس ـ ـ ـ ــة اعتمادها عينة المشـ ـ ـ ـ ـرفين التربويين الذين يقومون باإلشـ ـ ـ ـ ـراف الفني على هؤالة
المعلمين؛ لرصد مدى استخدامهم لمهارات التفكير االبتكاري بحكم خبرتهم الطويلة التي يتمتعون بها؛
نتيجة زياراتهم اإلشـ ـ ـ ـ ـرافية الص ـ ـ ـ ــفية ،وهو ما ال يتا ل يرهم في التعرف بدقة إلى أي مدى يسـ ـ ـ ـ ـتخدم
المعلمون مهارات التفكير االبتكاري في الحص ــة الد ارس ــية ،وبالتالي الكش ــف عن الجوانب التي يحتاج
إليها المعلمون للتدريب والتطوير .وعلي فنن مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تتلخص في التعرف إلى أي مدى

يس ـ ــتخدم معلمو الص ـ ــفوف من  11-1مهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشـ ـ ـرفين التربويين
في مدارس محافظة الظاهرة  .ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة البحجية التالية:
 -1ما مدى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام معلمي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوف من  11-1لمها ارت التفكير االبتكاري من وجهة نظر
المشرفين التربويين؟

 -2ها توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام معلمي الصفوف من  11-1لمهارات التفكير
االبتكاري تعزى للتخصص (علوم إنسانية ،علوم تطبيقية) ،والجنس (ذكور ،إناث) من وجهة
نظر المشرفين التربويين؟

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي:

 التعرف على مدى استخدام معلمي الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة
المشرفين التربويين.
 الكشف عن مدى وجود اختالف في وجهات نظر المشرفين التربويين حوا مدى استخدام معلمي
الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري باختالف التخصص (علوم إنسانية ،علوم

تطبيقية) ،والجنس (ذكور ،إناث).

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة الحالية في احتي:

 توجي اهتمام المعلمين بأهمية التفكير االبتكاري ،وررورة تطويره عند الطلبة؛ لتمكينهم من هذا
النوع من التفكير؛ لكي يكونوا قادرين على ابتكار أفكار جديدة ومبتكرة تساعدهم على التكيف مع
الحياة ،ومواكبة سوق العما.
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 توفر قائمة بمهارات التفكير االبتكاري تكشف عن مدى استخدام المعلمين لهذه المهارات في
الموقف الصفي ،والتي يمكن أن يستفيد منها المشرفون التربويون عند تقويمهم ألداة المعلمين

الذين يشرفون عليهم.

 تتطلع من خالا توصياتها أن تسهم في رفع مستوى مهارات المعلمين في تطوير التفكير االبتكاري.
مصطلحات الدراسة:

-1مهارات التفكير االبتكاري :ل رض هذه الدراسة تعرف بأنها قائمة من المهارات تمجا مجموعة

من المظاهر ،أو األساليب ،أو االستراتيجيات يرى المشرفون التربويون أن معلمي الصفوف من -1
 11يستخدمونها داخا الصف الدراسي ،ويعرفها الباحث إجرائيا بداللة الدرجة التي يحصا عليها أفراد
العينة على مهارات االستبانة المصممة لهذا ال رض.
-2التفكير االبتكــــاري :تتبنى الـ ـ ــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحـ ـ ــاليـ ـ ــة تعريف جيلفورد للتفكير االبتكـ ـ ــاري

) )Guilford,1986الذي ينص على أن تفكير في نسق مفتو يتميز بالطالقة ،والمرونة ،واألصالة،
والحساسية للمشكالت.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على:

 المشرفين التربويين الذين يقومون باإلشراف الفني على معلمي الصفوف من .11-1
 مدارس التعليم األساسي في محافظة الظاهرة.
 تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي 2112/2112م
 مه ـ ـ ـ ـ ــارات التفكي ـ ـ ـ ـ ــر االبتك ـ ـ ـ ـ ــاري المرتبطـ ـ ـ ـ ـ ـة بالطالق ـ ـ ـ ـ ــة ،والمرون ـ ـ ـ ـ ــة ،واألص ـ ـ ـ ـ ــالة ،والحساس ـ ـ ـ ـ ــية
للمشكالت.

اإلطـــــــار النظــــــــــري

يعـ ــد التفكيـ ــر أعلـ ــى م ارتـ ــب النشـ ــاط اإلنسـ ــاني ،فهـ ــو نشـ ــاط عقلـ ــي يوظف ـ ـ اإلنسـ ــان؛ إليجـ ــاد
حل ـ ــوا لمش ـ ــكالت حياتـ ـ ـ باعتب ـ ــاره عملي ـ ــة عقلي ـ ــة معرفي ـ ــة ي ـ ــتم فيه ـ ــا عم ـ ــا ش ـ ــية ذي معن ـ ــى م ـ ــن
خـ ــالا الخب ـ ـرات التـ ــي يمـ ــر بهـ ــا اإلنسـ ــان ) .(Beyer,2001والتفكيـ ــر مفهـ ــوم مجـ ــرد نسـ ــتدا علي ـ ـ
م ـ ــن رج ـ ــاره ونتائجـ ـ ـ ؛ ألن النش ـ ــاطات الت ـ ــي يق ـ ــوم به ـ ــا الــ ــدما عنــ ــد التفكي ـ ــر غي ـ ــر مرئي ـ ــة وال ـ ــذي
نش ـ ــاهده ونلمسـ ـ ـ ف ـ ــي الواق ـ ــع ه ـ ــو نـ ـ ـواتج التفكي ـ ــر .ويفت ـ ــرض جـ ـ ــون دي ـ ــوي Duey

 Johnأن

التفكي ـ ــر ه ـ ــو األداة الصـ ـ ــالحة لمعالج ـ ــة المشـ ـ ــاكا والت ل ـ ــب عليهـ ـ ــا وتبس ـ ــيطها (قطـ ـ ــامي،)2112 ،
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ويـ ـ ــرى ديبونـ ـ ــو ( )DeBono,1994أن التفكي ـ ـ ــر مه ـ ـ ــارة يمكـ ـ ــن أن تتط ـ ـ ــور بالتـ ـ ــدريب والممارس ـ ـ ــة،
وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالا تنظ ـ ــيم المواق ـ ــف والخبـ ـ ـرات المناس ـ ــبة؛ إلكس ـ ــاب الم ـ ــتعلم المع ـ ــارف والمعلوم ـ ــات
الت ـ ــي تتفاع ـ ــا م ـ ــع ذاتـ ـ ـ  ،وتق ـ ــوده إل ـ ــى البح ـ ــث ع ـ ــن معلوم ـ ــات جدي ـ ــدة ،وتمي ـ ــز قط ـ ــامي ()2112
بـ ــين تعلـ ــيم التفكيـ ــر وتعلـ ــيم مهـ ــارات التفكيـ ــر ،فتعلـ ــيم التفكيـ ــر يتمجـ ــا فـ ــي تهيئـ ــة المواقـ ــف وتنظـ ــيم
الخبـ ـ ـرات الت ـ ــي تت ـ ــيو أم ـ ــام الطلب ـ ــة الف ـ ــرص للتفكي ـ ــر ودفعه ـ ــم وح ـ ــجهم ومب ـ ــادرتهم؛ الس ـ ــتجمارها ،أم ـ ــا

تعلـ ـ ـ ــيم مهـ ـ ـ ــارات التفكيـ ـ ـ ــر فيترـ ـ ـ ــمن افت ـ ـ ـ ـراض أن التفكيـ ـ ـ ــر مجل ـ ـ ـ ـ مجـ ـ ـ ــا أي مهـ ـ ـ ــارة قابلـ ـ ـ ــة للـ ـ ـ ــتعلم
والتوظي ـ ــف ف ـ ــي مواق ـ ــف حياتي ـ ــة أو أكاديمي ـ ــة جدي ـ ــدة .وأجم ـ ــع العدي ـ ــد م ـ ــن العلم ـ ــاة عل ـ ــى ر ـ ــرورة
تعلـ ــيم مهـ ــارات التفكي ـ ــر عنـ ــد الطلبـ ــة ،وأك ـ ــدوا علـ ــى أنهـ ــا ال تنمـ ـ ـوا تلقائيـ ــا ،بـ ــا ال ب ـ ــد مـ ــن ت ـ ــدريب
وممارسة (النافع2118 ،؛ .)Beyer,1987

لقد أص ـ ــبو إدخاا التفكير في قر ـ ــايا التعليم ر ـ ــرورة حتمية؛ لرفع جودت وتحس ـ ــين مخرجات

بــاعتبــاره أحــد أهم األدوات؛ لمواجهــة تحــديــات العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الحــالي الــذي يعتمــد على أنواع التفكير في

المسـ ـ ـ ــتويات العليا :التفكير الناقد ،التفكير االبتكاري ،اتخاذ الق اررات ،حا المشـ ـ ـ ــكالت ،والتفكير فوق

المعرفي .ويعــد التفكير االبتكــاري أحــد أنواع التفكير الــذي ينطلق في ـ الفرد عبر مــا تعــارفــت علي ـ
الجماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي يعين فيها إلى مجاالت جديدة منتجا إنتاجا جديدا بالنسبة ل  ،أو للجماعة ،أو
لكليهما (محمد )1997 ،فهو تفكير يكشف عن عالقات جديدة ،ويأتي بالحلوا المبتكرة غير المألوفة
للمشـ ـ ـ ـ ـ ــكالت التي يواجها اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان .لذلك فنن تطوير التفكير االبتكاري أصـ ـ ـ ـ ـ ــبو أحد أهم األهداف

االسـ ــتراتيجية التي تسـ ــعى التربية والتعليم إلى تحقيقها؛ لتمكين الطلبة من هذا النوع من التفكير؛ لكي

يكونوا قادرين على التعاما بكفاةة وفعالية مع مش ـ ــكالت العالم المعاص ـ ــر والتي تتطلب حلوا مبتكرة
وغير مألوفة .ويسهم التفكير االبتكاري في تحقيق األهداف احتية عند الطلبة (قطامي:)2112 ،


زيادة وعيهم بما يدور حولهم.



معالجة القرايا من زوايا متعددة ومختلفة.



زيادة فاعلية الطلبة في معالجة ما يقدم إليهم من مواقف وخبرات.



زيادة كفاةة العما الذهني لدى الطلبة في معالجة المواقف.



تفعيا دور المدرسة ودور الخبرات الصفية.



زيادة حيوية ونشاط الطلبة في تنظيم المواقف أو التخطيط لها.

والتفكير االبتكاري يتطور بفعا تأجير تفاعا الفرد مع المواقف التي يواجها ،وقد تم التوصـ ـ ــا إلى أن
التفكير االبتكاري يختلف بين األفراد في مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتواه ونتائج  ،وبالتالي فهو متعدد الخص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص ،ومن هذه
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الخصائص كما أوردها قطامي وقطامي وحمدي وصبحي وأبو طالب (:)2118
تفكير أصيا نادر الحدوث.




تفكير يترمن عمليات عقلية عليا.



تفكير يتصف باألصالة.



تفكير يتصف بالمرونة.



تفكير يتصف بالخروج عن المألوف.



تفكير يستند إلى أدلة وبراهين.



تفكير يصعب التنبؤ بنتائج .



تفكير متشعب.



تفكير يسعى نحو التقصي واالكتشاف.



تفكير يعكس العالقة بين السبب والنتيجة.

تفكير يتميز بالتنوع والقدرة على معالجة مجموعة كبيرة من األفكار.



وفي روة هذه الخصائص ال بد أن يمتلك المعلمون مهارات االبتكار؛ لرفع كفاةتهم التدريسية،
وتلبية احتياجات خص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص الطلبة ،خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة أولئك الذين يظهرون خص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص مرتبطة بالتفكير
االبتكاري بص ـ ـ ــورة وار ـ ـ ــحة مقارنة بزمالئهم ،مجا االس ـ ـ ــتقاللية في التفكير ،والخياا الواس ـ ـ ــع ،وحب

االس ـ ـ ـ ــتطالع ،والطالقة الفكرية ،والجقة بالنفس ،والمرونة في التفكير ،واألص ـ ـ ـ ــالة في التفكير ،وتحما
ير أســ ــاس ـ ــيا؛ لتطوير التفكير االبتكاري،
ال موض ،ونقد الذات ،واتخاذ القرار .وعندما كان المعلم مت ا
فهناك الكجير مما يسـ ــتطيع فعل  ،فقد أشـ ــارت الد ارسـ ــات إلى أن التفكير االبتكاري الكامن لدى الطلبة
يحدث من خالا أساليب المعلم ومهارات واجارتها في الموقف الصفي ،فيورد عدد من الباحجين الكجير

من س ــلوكيات وأس ــاليب التعاما الص ــفي التي يس ــتخدمها المعلمون؛ لتش ــجيع التفكير االبتكاري ،منها

(حنورة2112 ،؛ :(Eunice, 1990 ;Torrance & Goff, 1990


يسمحون للطلبة بقدر من الحرية في العما.



يعطون الطلبة الفرصة للتعبير عن ررائهم وأفكارهم.



يشجعون المشاركة والتفاعا الصفي.



يحترمون األفكار والحلوا غير العادية التي يقدمها الطلبة.



يحترمون أسئلة الطلبة غير العادية.
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يشعرون الطلبة بأن أفكارهم لها قيمة.



يعطون الفرصة للطلبة للتفكير واالستكشاف ومكافأتهم على ذلك.



يعطون فترة كافية بعد إلقاة السؤاا جم تلقي االجابة.



يتجنبون إصدار أحكاما كابحة للتفكير خاصة عند تلقي االجابات عن األسئلة.



يهتمون بالتعلم القائم على لعب الدور وحا المشكالت.



يستخدمون استراتيجيات وطرائق التعلم النشط.

والقــدرة على التفكير االبتكــاري موجودة لــدى جميع األفراد بــدرجــة أو بــأخرى ،فكــا فرد لــدي ـ
االســتعداد لممارســة التفكير االبتكاري ،ويمكن اســتجارة هذه القدرة عن طريق تعلم المهارات التي تؤدي
إلى ممارسـ ـ ــة التفكير االبتكاري من خالا أسـ ـ ــاليب التدريب المختلفة بشـ ـ ــرط توفير الخبرات والمواقف

التربوية المناسـ ــبة (محمد1997 ،؛ خليفة .)2114 ،ويرى جيلفورد  Guilfordوغيره من الباحجين أن

القدرة على التفكير االبتكاري تتشـ ــكا من مجموعة من القدرات األسـ ــاسـ ــية يرجع األسـ ــاس النظري لها
للجهود البحجية التي قام بها جيلفورد في مجاا االبتكار عندما قدم تص ــوره للبناة العقلي الذي تر ــمن
إسهامات الكبيرة في تقديم المعرفة بالنشاط االبتكاري ،وهذه القدرات ،هي :الطالق ـ ـ ـ ــة التي تعني القدرة
على سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار اإلبداعية المناسبة في فترة زمنية محددة ،والمرونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

التي تعني القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من االستجابات المناسبة التي تتسم بالتنوع والالنمطية،
واألصالــة التي تعني القدرة على إنتاج أفكار جديدة غير شائعة؛ أي قليلة التكرار بالمعنى اإلحصائي
داخا المجموعة التي ينتمي إليها الفرد ،والحساسية للمشكالت التي تعني القدرة على رؤية المشكالت
والوعي بها والتوص ـ ـ ـ ــا إلى حلوا لها ،وهو ما يعني أن الش ـ ـ ـ ــخص المبتكر لدي القدرة أكجر من غيره

على إدراك الكجير من المش ــكالت والتحقق من وجودها في الموقف الواحد الذي ال يرى في أش ــخاص
رخرون أية مشكالت .ويرى جيلفورد أن الطالقة ،والمرونة ،واألصالة هي األساس لالبتكار في مجاا
العلم ،وأن األصــالة من أهم القدرات الالزمة لذلك ،كما يرى أن الحســاســية للمشــكالت شــرط رــروري
من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط االبتكار؛ ألنها تمجا الخطوة األولى ألي تفكير ابتكاري ،وقد اعتمد الباحث المهارات

االبتكارية التي تندرج تحت هذه القدرات والمتر ــمنة في تعريف جيلفورد للتفكير االبتكاري الذي تتبناه
الدراسة الحالية (محمد1997 ،؛ قطامي ،ورخرون.)2118 ،

الدراسات السابقة

أجرى ليم وجاي ) (Lim & Chai, 2004دراسة حالة لمدرستين أساسيتين ف ـ ـي سن افـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
بهدف معرفة وتحليا أين وكيف تدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت في األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة التعليمية
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بمدارس سن اف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة لتطوي ـ ـ ـ ـر مهارات التفكير العليا والتفكير االبتكاري عند الطلبة .وأورحت نتائج
الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن نقص المهارات التي يعما المعلمون في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياقها أدت إلى تدني ال فاعلية في تطوير

مهارات التفكير االبتكاري.

وقامت البنعلي ( )2112بنجراة د ارس ـ ـ ــة هدفت إلى تعرف مدى اس ـ ـ ــتخدام معلمي الد ارس ـ ـ ــات
االجتمــاعيــة للمرحلــة االبتــدائيــة لمهــارات التفكير العــامــة (المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى التمهيــدي) والتفكير االبتكــاري
(المس ــتوى المتقدم) لدى طلبتهم .تكونت عينة الد ارس ــة من ( )22معلما ومعلمة من معلمي الد ارس ــات

االجتماعية في منطقة الدوحة التعليمية ،طبق عليهم اس ـ ــتبانة وبطاقة مالحظة ،اش ـ ــتملت على ()72
مظه ار للتفكير االبتكاري للمسـ ـ ــتويين التمهيدي والمتقدم .ومن بين النتائج التي كشـ ـ ــفت عنها الد ارسـ ـ ــة
تدني مســتوى اســتخدام معلمي الد ارســات االجتماعية مهارات التفكير في المســتويين التمهيدي والمتقدم
والمهارات مجتمعة سواة من خالا رراة المعلمين أو مالحظتهم داخا حجرة الدراسة.
ويتفق ال امدي ( )2119في نفس النتيجة ،ولكن في مادة التربية اإلسـ ـ ــالمية ،إذ توصـ ـ ــلت نتائج

د ارسـ ـ ــت إلى رـ ـ ــعف امتالك معلمي التربية اإلسـ ـ ــالمية لمهارات التفكير االبتكاري ،وذلك في د ارسـ ـ ــة

هدفت إلى تحديد مدى ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معلمي التربية اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية بمدينة مكة المكرمة لمهارات التفكير
االبتكاري .تكونت عينة الد ارسـ ـ ــة من ( )21معلما تم اختيارهم عش ـ ـ ـوائيا ،وطبق الباحث عليهم بطاقة
مالحظة اش ـ ــتملت على ( )21مهارة توزعت على أربعة مجاالت ،هي :المهارات الخاص ـ ــة بالطالقة،
والمرونة ،واألصالة ،والحساسية للمشكالت.

ويؤكد الحدابي ورخرون ( )2111النتائج السـ ــابقة ،وذلك في الد ارسـ ــة التي أجروها بهدف التعرف
على مســتوى مهارات التفكير االبتكاري لدى الطلبة المعلمين في األقســام العلمية بكلية التربية والعلوم
التطبيقية بمدينة حجة .وقد تكونت عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من ( )111طالبا وطالبة من الطلبة المعلمين،

وطبق عليهم الباحث اختبار تورانس للتفكير االبتكاري اللفظي الصــورة (أ) ،وتوصــلوا إلى أن مســتوى
مهارات التفكير االبتكاري لدى الطلبة المعلمين كان رعيفا.
واهتمت دراسة الخالدي ورخرون ( )2111بالتعرف على درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية
ومعلماتها في مرحلة التعليم الجانوي لمهارات التفكير العليا (الناقد ،االبتكاري) من وجهة نظر الطلبة.
بل ت عينة الد ارس ــة ( )272طالبا و( )714طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشـ ـوائية واس ــتخدم الباحجين
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة اش ـ ـ ـ ـ ـ ــتملت على ( )14مظه ار س ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيا من مظاهر التفكير الناقد ،و( )18مظه ار للتفكير
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االبتكاري ،ومن بين النتائج التي أظهرتها الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن درجة ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة معلمي التربية اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية
ومعلماتها لمهارات التفكير العليا (الناقد ،االبتكاري) كانت متوسطة.
في حين اهتمت د ارس ـ ـ ـ ـ ــة الكس ـ ـ ـ ـ ــاب ( )2117بالتعرف على دور معلمي التربية االجتماعية في
تنميــة مهــارات التفكير (النــاقــد ،االبتكــاري) لــدى طلبــة المرحلــة الجــانويــة (أدبي) في مــدارس محــافظــة
القنفذة السـ ــعودية من وجهة نظر المعلمين والطلبة ،وذلك على عينة مكونة من ( )22معلما ومعلمة،

و( )998طالبا وطالبة .أظهرت النتائج أن اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامات المعلمين ألسـ ـ ـ ـ ـ ــاليب تنمية مهارات التفكير
االبتكاري كانت متوســطة ،وعند الطالب كانت مرتفعة في مجالي (الطالقة ،والمرونة) ومتوســطة في
مجاالت (األصالة ،وحساسية المشكالت ،والتفاصيا).
وهدفت دراسة كا من الحيلة والعنزي ( )2112إلى الكشف عن درجة تطبيق معلمي الكهرباة

للمرحلة المتوســطة لمهارتي األصــالة ،والمرونة ،وعالقتها بأدائهم التدريســي في دولة الكويت .تكونت
عينة الد ارسـ ــة من ( )72معلما ومعلمة يدرسـ ــون مادة الكهرباة المقررة على طلبة المرحلة المتوسـ ــطة
بدولة الكويت تم اختيارها عش ـ ـ ــوائيا ،اس ـ ـ ــتخدمت الد ارس ـ ـ ــة بطاقة مالحظة تطبيق مهارتي األصـ ـ ـ ـالة،
والمرونة والتي تكونت من ( )21فقرة موزعة على مهارة الطالقة ومهارة المرونة ،ومن بين ما كشــفت
عن نتائج الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة أن درجة تطبيق معلمي الكهرباة للمرحلة المتوس ـ ـ ـ ـ ــطة في دولة الكويت لمهارتي

األصالة ،والمرونة كانت مرتفعة.

أما د ارس ـ ـ ـ ــة الفريحات والس ـ ـ ـ ــالم والقر ـ ـ ـ ــاة ( )2112فقد هدفت إلى التعرف على دور معلمي
مدارس الملك عبد اهلل للتميز في تنمية التفكير االبتكاري لدى الطلبة المتفوقين .تكونت عينة الد ارس ــة
من ( )127معلما ومعلمة وزعت عليهم اسـ ـ ـ ــتبانة بمهارات التفكير االبتكاري .أظهرت النتائج أن دور

معلمي مدارس عبد اهلل للتميز في تنمية مهارات التفكير االبتكاري حظي بمدى مرتفع.
تعقيب على الدراسات السابقة:

من خالا استقراة الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يلي:

 جاةت معظم الد ارسـ ــات السـ ــابقة متفقة مع الد ارسـ ــة الحالية في هدفها الرئيسـ ــي وهو التعرف على
مدى اسـ ـ ــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري ،إال أنها اختلفت عن الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة في
أنها تتناوا مدى اس ـ ـ ــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري في مختلف المواد الد ارس ـ ـ ــية ،ولم

تركز على مادة معينة.

 أن معظم الد ارسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة التي تناولت معرفة اسـ ـ ـ ــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري
ركزت على عينات من المعلمين أنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم مجا :د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة البنعلي ( ،)2112ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال امدي
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( ،)2119وأن بعض الد ارسـ ـ ـ ـ ــات األخرى اعتمدت عينات من الطلبة كد ارسـ ـ ـ ـ ــة الخالدي ورخرون
( .)2111أما الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة الحالية فقد اعتمدت وجهة نظر المشـ ـ ـ ـ ـ ــرفين التربويين باعتبارهم يقومون

باإلش ـ ـ ـراف فنيا على المعلمين أجناة الحصـ ـ ــة الد ارسـ ـ ــية ،ويسـ ـ ــتطيعون مالحظتهم عن قرب لمدى
اس ـ ـ ــتخدامهم لمهارات التفكير االبتكاري ،وهذا ربما عاما مس ـ ـ ــاعد على جمع المعلومات بص ـ ـ ــورة

أكجر مورـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية ،وبالتالي تميزت عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحالية بأنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكجر
وجوقا.
منهج الدراسة:

اعتمدت الد ارسـ ـ ـ ــة الحالية المنهج الوصـ ـ ـ ــفي التحليلي؛ لرصـ ـ ـ ــد مدى اسـ ـ ـ ــتخدام المعلمين لمهارات

التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشرفين التربويين ،وذلك لمالةمت لطبيعة الدراسة وأهدافها.
مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الد ارســة من جميع المش ـرفين التربويين الذين يشــرفون على مدراس التعليم األســاســي

المشـ ـ ـ ــتملة على الصـ ـ ـ ــفوف من  11-1التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة للعام
الدراسي  ،2112/2112والبالغ عددهم ( )112مشرفا ومشرفة .وقد اعتمد الباحث الطريقة القصدية
في اختيار عينة الد ارس ــة ،إذ اقتص ــرت على المش ــرفين التربويين الذين يقومون باإلشـ ـراف الفني على
معلمي الصـ ـ ــفوف من  ،11-1والذين بلغ عددهم ( )88مشـ ـ ــرفا تربويا ،منهم ( )21مشـ ـ ــرفا ،و()24

مشرفة ،موزعين حسب إشراف العلوم اإلنسانية ( )22مشرفا ومشرفة ،والعلوم التطبيقية ( )22مشرفا
ومشرفة يمجلون المواد الدراسية المختلفة ذات الصلة بالعلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية.

أداة الدراســــــــة

بعد االطالع على أدوات الدراسات السابقة ذات العالقة بموروع الدراسة ،قام الباحث بتصميم
استبانة كأداة قياس تستند إلى التعريف الذي تتبناه الدراسة وهـ ـ ــو تعريف جيلفورد ))Guilford,1986
للتفكير االبتكاري الذي ينص على أن تفكير في نسق مفتو يتميز بالطالقة ،والمرونة ،واألصالة،

والحساسية للمشكالت ،وهي مجموعة األبعاد أو القدرات التي يتشكا منها التفكير االبتكاري على
افتراض أن القدرة على التفكير االبتكاري موجودة لدى جميع األفراد بدرجة أو بـأخرى ،وأن يمكن
تطوير هذه القدرة عن طريق تعلم المهارات التي تؤدي إلى ممارسة التفكير االبتكاري ،وعلى هذا
األساس تم تحليا هذه األبعاد إلى مهارات .وقد اشتملت االستبانة على ( )74مهارة ،توزعت على
األبعاد األربعة السابقة ،وهي :البعد األوا :المهارات المرتبطة بالطالقة :ويرم ( )11مهارة من (-1
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 ،)11والبعد الجاني :المهارات المرتبطة بالمرونة :ويرم ( )12مهارة من ( )27-12والبعد الجالث:
المهارات المرتبطة باألصالة :ويرم ( )11مهارة من ( ،)22-22والبعد الرابع :المهارات المرتبطة

بالحساسية للمشكالت :ويرم ( )12مهارة من ( .)74-22وتعتمد االستبانة التقدير الخماسي من نوع
(ليكرت)؛ لتقدير المشرفين التربويين ،وذلك وفق التدرج التالي :موافق بدرجة كبيرة جدا ،موافق بدرجة
كبيرة ،موافق بدرجة متوسطة ،موافق بدرجة ص يرة ،موافق بدرجة ص يرة جدا ،وتأخذ الدرجات ،2
1 ،2 ،2 ،7على التوالي.
صدق االستبانة وثباتها:

تم التحقق من صدق االستبانة بعررها على مجموعة من ذوي االختصاص في مجاا التربية

وعلم النفس؛ إلبداة ررائهم ومالحظاتهم حولها؛ للتأكد من أن أنها تقيس ما صــممت لقياس ـ من حيث

مدى مناسبة المهارات التي ترمنتها ،وارتباطها باألبعاد التي تقيسها ،واجراة أي تعديالت قد يرونها.
وقام الباحث بنجراة التعديالت بناة على مقترحاتهم .كما تم التحقق من ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق االتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الداخلي
بحســاب معامالت االرتباط بين الدرجات الفرعية ألبعاد مهارات التفكير االبتكاري (الطالقة ،المرونة،
األصالة ،الحساسية للمشكالت ،والدرجة الكلية) وذلك على عينة عشوائية من العينة األساسية بل ت

( )21من المشرفين التربويين .ويورو الجدوا ( )1مصف ـ ـ ـوفـ ـ ـ ـ ـة االرتباط بين ه ـ ـ ـذه األبعاد والمجموع
الكلي:

جدول ()1

معامالت االرتباط بين أبعاد التفكير االبتكاري والمجموع الكلي
األبعاد

الطالقة

المرونة

األصالة

الطالقة

-

الحساسية

الدرجة الكلية

للمشكالت
المرونة
األصالة

986

968

986

940

-

986

967

909

-

948

902

-

940

الحساسية للمشكالت

-

الــــدرجة الكليـــة

يترـ ـ ـ ــو من جدوا ( )1أن األبعاد المختلفة المكونة لالسـ ـ ـ ــتبانة ترتبط فيما بينها والمجموع الكلي

ارتباطا داال إحصــائيا حيث تراوحت معامالت االرتباط من ( )192-124وكلها دالة إحصــائيا عند
مستوى (< .)1.111أما بالنسبة للجبات فقد تم التحقق من جبات االستبان ـ ـــة باستخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام معاما ألفا
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لكرو نباخ  Cronbach alphaحيث بلغ معاما الجبات لفقرات االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة ( .)192وتدا جميع
المؤشرات السابقة على أن أداة الدراسة تتمتع بقدر عاا من الصدق والجبات.
المعالجة اإلحصائية:

تم اسـ ـ ـ ـ ــتخدام برنامج SPSS؛ لحسـ ـ ـ ـ ــاب معاما ألفا لكرونباخ؛ للتحقق من جبات أداة الد ارسـ ـ ـ ـ ــة،

ومعاما ارتباط بيرس ـ ــون لحس ـ ــاب االتس ـ ــاق الداخلي ،والمتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرافات المعيارية؛

لتقديرات وجهات نظر المشـ ـرفين التربويين ،واختبار (ت)؛ لمعرفة الفروق في وجهات نظر المشـ ـرفين
التربويين.

نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بالســـ ال ا ول :ما مدى اس ـ ــتخدام معلمي الص ـ ــفوف من  11-1لمهارات التفكير
االبتكاري من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

لإلجابة عن هذا السـؤاا بحســبت المتوســطات الحســابية ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات المشـرفين
التربويين على كا مهارة من مهارات التفكير االبتكاري .ولتفسير هذه التقديرات وفق التقدير الخماسي

معيار لوصف المتوسطات من خمسة مستويات متساوية المدى ،وذلك بحساب
ا
لألداة اعتمد الباحث

الفرق بين أعلى وأقا درجة ( )2-1ويس ـ ـ ـ ـ ــاوي ( )7درجات مقس ـ ـ ـ ـ ــومة على عدد مس ـ ـ ـ ـ ــتويات درجات
االس ـ ــتجابة الخمس ( )7÷2فيكون الناتج ( )1.8ير ـ ــاف إلى كا مس ـ ــتوى اس ـ ــتجابة من المس ـ ــتويات
الخمســة .وألن ال توجد اســتجابة أقا من ( )1فيكون مدى االســتخدام من ( )181-1بدرجة ص ـ يرة

جدا ،ومن ( )221-181بدرجة ص يرة ،ومن ( )2.71-2.21بدرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة متوسطة ،ومن (-2.71

 )7.21بدرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة كبيـ ـ ـرة ،ومن ( )2-7.21بدرجة كبيرة جدا .وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين
( ،)3.28-2.56في حين تراوحت االنحرافات المعيارية بين ( .)1.99-1.79واسـ ــتنادا إلى المعيار
الس ـ ـ ـ ــابق فنن جميع المهارات جاةت في المدى المتوس ـ ـ ـ ــط ،باس ـ ـ ـ ــتجناة مهارة واحدة جاةت في المدى
الص ير .وهـذه النتيجة تشير إلى أن معلمي الصفوف من  11-1من وجهة نظر المشرفين التربويين

في مدارس محافظة الظاهرة يسـتخدمون مهارات التفكير االبتكاري بدرجة متوسـطة .ولتحديد المسـتوى
المقبوا وغير المقبوا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري قام الباحث بتقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم مجموع
درجات مســتويات االســتجابة (وهو  12درجة) على أعلى درجة اســتجابة ( )2فيكون الناتج ()2؛ أي
أن المتوسـ ــط الحسـ ــابي المقبوا السـ ــتخدام المهارة هو ( )2.11فما فوق ،والمسـ ــتوى غير المقبوا هو

( )2.99فما دون .ووفقا لذلك ،فنن ( )12مهارة من بين ( )74تحقق فيها االستخدام المقبوا للمهارة،
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وهي ذات الرتب من ()12-1؛ حيث جاةت بمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات تراوحت بين ( ،)3.28-3.00أما بقية
المهارات وعددها ( )21فهي دون مس ـ ـ ـ ــتوى االس ـ ـ ـ ــتخدام المقبوا بمتوس ـ ـ ـ ــطات تراوحت بين (-2.56
 .)2.97وللتعرف على توزيع مهارات التفكير االبتكاري وفقا لألبعاد المرتبطة بها (الطالقة ،المرونة،
األصالة ،والحساسية للمشكالت) قام الباحث بفرزها وتوزيعها على كا ببعد على حدة ،وتم ترتيب هذه
المهارات تنازليا حس ـ ـ ـ ــب متوس ـ ـ ـ ــطاتها الحس ـ ـ ـ ــابية لتقديرات المش ـ ـ ـ ــرفين التربويين (أفراد العينة) ،وذلك

لمناقشتها في روة هذه األبعاد .والجداوا من ( )2-2تترمن نتائج هذا السؤاا.

جدول ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المشرفين التربويين على كا مهارة من مهارات التفكير

االبتكاري مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
االستخدام

1

11

يساعد الطلبة على ربط معلوماتهم
الجديدة بمعلوماتهم السابقة.

3.28

9.90

متوسط

متحقق
وغير
متحقق
متحقق

2

6

يبتعد عن إصدار أحكام تحبط
التفكير.

3.25

9.87

متوسط

متحقق

7

87

يحترم آراء وأفكار الطلبة التي
يطرحونها.

3.23

9.92

متوسط

متحقق

8

82

يقدم التغذية الراجعة عندما يحتاج
الطلبة إليها.

3.19

9.93

متوسط

متحقق

5

8

يستمع آلراء الطلبة دون مقاطعة.

3.18

9.99

متوسط

متحقق

8

2

يدير الحوار مع الطلبة في جو
يتصف بحرية التعبير التلقائي.

3.15

9.75

متوسط

متحقق

6

22

يغير أسلوب عرض المادة حسب
الموقف الصفي.

3.14

9.98

متوسط

متحقق

4

86

يعزز الثقة بالنفس لدى الطلبة في
قدرتهم على حل المشكالت.

3.12

9.80

متوسط

متحقق

0

15

يتسامح مع األخطاء المحدودة
إلجابات الطلبة بهدف فهمها
وتعديلها.

3.11

9.89

متوسط

متحقق

19

14

يرشد الطلبة للحصول على
المعرفة من مصادر متعددة.

3.10

9.97

متوسط

متحقق
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الرتبة

الرقم

مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
االستخدام

متحقق
وغير
متحقق

11

88

يشعر الطلبة بأن أفكارهم لها
قيمة.

3.08

9.98

متوسط

متحقق

12

78

يطلب من الطلبة عدم تكرار
أفكار زمالئهم اآلخرين.

3.07

9.98

متوسط

متحقق

17

1

يهيئ بيئة صفية تسمح بتدفق
األفكار.

3.05

9.69

متوسط

متحقق

18

28

ينوع في أساليب تقويم الطلبة.

3.02

9.86

متوسط

متحقق

15

79

يعزز األفكار اإلبداعية التي
يطرحها الطلبة.

3.00

9.95

متوسط

متحقق

18

75

يشجع الطلبة على التعلم الذاتي.

3.00

9.96

متوسط

متحقق

16

76

يحدد المشكلة بوضوح بالتعاون
مع الطلبة.

2.97

9.89

متوسط

غير
متحقق

14

29

يستخدم أساليب وطرائق تدريس
متنوعة.

2.97

0.97

متوسط

غير
متحقق

10

21

يهيئ مواقف ومصادر تعليمية
مختلفة.

2.95

9.97

متوسط

غير
متحقق

20

74

يصيغ المشكلة في عبارة واضحة.

2.95

9.97

متوسط

21

19

يشجع الطلبة على االشتراك في
اإلذاعة المدرسية.

2.95

9.99

متوسط

غير
متحقق
غير
متحقق

22

72

يشجع الطلبة على فهم األشياء
بأنفسهم.

2.93

9.88

متوسط

غير
متحقق

27

17

يشجع الطلبة على تقبل آراء
اآلخرين.

2.92

9.96

متوسط

غير
متحقق

28

88

يبتكر أنشطة ومواقف تعليمية
ذات صلة بالبيئة المحلية.

2.88

0.81

متوسط

غير
متحقق

25

24

يوجه الطلبة إلى تطبيق ما
يتعلموه في مواقف جديدة.

2.86

0.94

متوسط

غير
متحقق
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مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
االستخدام

2.85

0.85

متوسط

9.77

متوسط

متحقق
وغير
متحقق
غير
متحقق
غير
متحقق

الرتبة

الرقم

28

0

يشجع الطلبة على تبادل األفكار.

26

77

يصمم األنشطة التي تستحق
جهود الطلبة وتقودهم إلى
تحديات جديدة.

2.84

متوسط

غير
متحقق

24

71

يشجع الطلبة على استخدام
األشياء بطرق جديدة.

2.83

9.85

غير
متحقق

20

8

يشجع الطلبة على إعطاء أكثر
من حل للسؤال الواحد.

2.83

9.87

متوسط

79

81

يدرب الطلبة على أسلوب حل
المشكالت.

2.82

9.93

متوسط

غير
متحقق

71

18

يشجع الطلبة على إعطاء أفكار
من زوايا متنوعة.

2.82

9.89

متوسط

غير
متحقق

72

70

يعالج مواقف أو مشكالت واقعية
تدعو للتفكير.

2.81

9.83

متوسط

غير
متحقق

77

20

يدرب الطلبة على ربط وتحديد
العالقات بين األفكار ليصلوا إلى
فكرة جديدة.

2.81

9.90

متوسط

غير
متحقق

78

78

يعطي الطلبة فرصة كافية للتأمل
والتفكير في المشكلة المطروحة.

2.80

9.78

متوسط

غير
متحقق

75

89

يشجع الطلبة على إدراك مظاهر
النقص والقصور في األشياء.

2.80

متوسط

غير
متحقق

78

27

يوجه المواهب الطالبية المختلفة
والعمل على رعايتها وتنميتها.

2.78

9.92

متوسط

غير
متحقق

76

18

يشجع الطلبة على التفكير بإيجاد
البدائل والحلول المختلفة لمشكلة
أو موقف.

2.77

9.84

متوسط

غير
متحقق

74

5

يطلب من الطلبة تقديم أفكار
كثيرة عن موضوع معين.

2.76

9.87

متوسط

غير
متحقق

70

4

يساعد الطلبة على توليد الفكرة
تلو األخرى بسهولة ويسر.

2.74

9.86

متوسط

غير
متحقق
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الرتبة

الرقم

مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
االستخدام

89

28

يشجع الطلبة على تقديم أفكار
ذات قيمة.

2.72

9.80

متوسط

متحقق
وغير
متحقق
غير
متحقق

81

16

يدرب الطلبة على النظر إلى
المشكالت من زوايا مختلفة.

2.72

0.91

متوسط

غير
متحقق

82

10

يدرب الطلبة على تصنيف
المعلومات إلى فئات معينة.

2.70

9.82

متوسط

غير
متحقق

87

12

يشجع الطلبة على النقد البناء.

2.70

0.86

متوسط

88

85

يدرب الطلبة على رؤية الكثير
من المشكالت في الموضوع أو
الموقف الواحد.

2.69

0.76

متوسط

غير
متحقق
غير
متحقق

85

25

يشجع الطلبة على إعطاء أفكار
مبتكرة وغير مألوفة.

2.65

9.80

متوسط

غير
متحقق

88

26

يشجع الطلبة على تقديم
المبادرات الخاصة بهم.

2.63

9.89

متوسط

غير
متحقق

86

7

يطرح على الطلبة أسئلة مفتوحة
النهاية.

2.56

9.79

صغير

غير
متحقق

جدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات المرتبطة بالطالقة
مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

11

يساعد الطلبة على ربط معلوماتهم
الجديدة بمعلوماتهم السابقة.

3.28

9.90

استخدام
متحقق
وغير متحقق
متحقق

الرتبة

الرقم

2

6

يبتعد عن إصدار أحكام تحبط
التفكير.

3.25

9.87

متحقق

7

8

يستمع آلراء الطلبة دون مقاطعة.

3.18

9.99

متحقق

8

2

يدير الحوار مع الطلبة في جو
يتصف بحرية التعبير التلقائي.

3.15

9.75

متحقق

5

1

يهيئ بيئة صفية تسمح بتدفق
األفكار.

3.05

9.69

متحقق
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استخدام معلمي الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري
الرتبة

الرقم

راشد سيف العزري

مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

8

19

يشجع الطلبة على االشتراك في
اإلذاعة المدرسية.

2.95

9.99

استخدام
متحقق
وغير متحقق
غير متحقق

6

0

4

8

يشجع الطلبة على تبادل األفكار
.
يشجع الطلبة على إعطاء أكثر
من حل للسؤال الواحد.

2.85

0.85

غير متحقق

2.83

9.87

غير متحقق

0

5

يطلب من الطلبة تقديم أفكار
كثيرة عن موضوع معين.

2.76

9.87

غير متحقق

19

4

يساعد الطلبة على توليد الفكرة
تلو األخرى بسهولة ويسر.

2.74

9.86

غير متحقق

11

7

يطرح على الطلبة أسئلة مفتوحة
النهاية.

2.56

9.79

غير متحقق

يترـ ــو من الجدوا ( )2أن المهارة ( )11جاةت في المرتبة األولى بمتوسـ ــط ( ،)3.28وفي
المرتبة الجانية جاةت المهارة ( )4بمتوســط ( ،)3.25وفي المرتبة الجالجة جاةت المهارة ( )2بمتوســط
( ،)3.18وجاةت المهارة ( )2في المرتبة الرابعة بمتوس ـ ـ ـ ــط ( ،)3.15وفي المرتبة الخامس ـ ـ ـ ــة جاةت
المهارة ( )1بمتوســط ( .)3.05وهذه المهارات الخمس حققت مســتوى االســتخدام المقبوا للمهارة ،أما
بقية المهارات فقد جاةت دون المستوى المقبوا.
جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات المرتبطة بالمرونة
مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

22

يغير أسلوب عرض المادة حسب الموقف
الصفي.

3.14

9.98

استخدام
متحقق
وغير متحقق
متحقق

الرتبة

الرقم

2

15

يتسامح مع األخطاء المحدودة إلجابات
الطلبة بهدف فهمها وتعديلها.

3.11

9.89

متحقق

7

14

يرشد الطلبة للحصول على المعرفة من
مصادر متعددة.

3.10

9.97

متحقق

8

28

ينوع في أساليب تقويم الطلبة.

3.02

9.86

متحقق

5

29

يستخدم أساليب وطرائق تدريس متنوعة.

2.97

0.97

غير متحقق
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مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

8

21

يهيئ مواقف ومصادر تعليمية مختلفة.

2.95

9.97

استخدام
متحقق
وغير متحقق
غير متحقق

6

17

يشجع الطلبة على تقبل آراء اآلخرين.

2.92

9.96

غير متحقق

4

18

يشجع الطلبة على إعطاء أفكار من زوايا
متنوعة.

2.82

9.89

غير متحقق

0

27

يوجه المواهب الطالبية المختلفة والعمل
على رعايتها وتنميتها.

2.78

9.92

غير متحقق

19

18

يشجع الطلبة على التفكير بإيجاد البدائل
والحلول المختلفة لمشكلة أو موقف.

2.77

9.84

غير متحقق

11

16

يدرب الطلبة على النظر إلى المشكالت
من زوايا مختلفة.

2.72

0.91

غير متحقق

12

10

17

12

يدرب الطلبة على تصنيف المعلومات إلى
فئات معينة.
يشجع الطلبة على النقد البناء.

2.70

9.82

غير متحقق

2.70

0.86

غير متحقق

يبين الجدوا ( )7أن ( )7مهارات حققت المسـ ـ ــتوى المقبوا السـ ـ ــتخدام المهارة ،إذ جاةت المهارة
( )22في المرتبة األولى بأعلى متوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي بلغ ( )3.14يليها في المرتبة الجانية المهارة ()12
بمتوسـ ــط بلغ ( ،)3.11وجاةت في المرتبة الجالجة المهارة ( )18بمتوسـ ــط حسـ ــابي ( )3.10في حين
جاةت المهارة ( )27في المرتبة الرابعة ،حيث بلغ متوس ـ ـ ــطها الحس ـ ـ ــابي ( ،)3.02أما بقية المهارات
فهي دون المستوى المقبوا.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات المرتبطة باألصالة
الرتبة

الرقم

مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

78

2

79

يطلب من الطلبة عدم تكرار أفكار زمالئهم
اآلخرين.
يعزز األفكار اإلبداعية التي يطرحها الطلبة.

3.07

9.98

استخدام
متحقق
وغير متحقق
متحقق

3.00

9.95

متحقق

7

75

يشجع الطلبة على التعلم الذاتي.

3.00

9.96

متحقق

8

72

يشجع الطلبة على فهم األشياء بأنفسهم.

2.93

9.88

غير متحقق

5

24

يوجه الطلبة إلى تطبيق ما يتعلموه في
مواقف جديدة.

2.86

0.94

غير متحقق
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استخدام معلمي الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري
مهارات التفكير االبتكاري

راشد سيف العزري
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

استخدام
متحقق
وغير متحقق

الرتبة

الرقم

2.84

9.77

غير متحقق

8

77

يصمم األنشطة التي تستحق جهود الطلبة
وتقودهم إلى تحديات جديدة.

9.85

غير متحقق

6

71

يشجع الطلبة على استخدام األشياء بطرق
جديدة.

2.83

غير متحقق

4

20

يدرب الطلبة على ربط وتحديد العالقات بين
األفكار ليصلوا إلى فكرة جديدة.

2.81

9.90

0
19

28
25

يشجع الطلبة على تقديم أفكار ذات قيمة.
يشجع الطلبة على إعطاء أفكار مبتكرة
وغير مألوفة.

2.72
2.65

9.80
9.80

غير متحقق
غير متحقق

11

26

يشجع الطلبة على تقديم المبادرات الخاصة
بهم.

2.63

9.89

غير متحقق

يشير الجدوا ( )2إلى أن المهارة ( )27حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره (،)3.07
وبذلك احتلت المرتبة األولى ،وجاةت المهارة ( ،)21وكذلك المهارة ( )22في المرتبة الجانية بمتوسط
حسابي بلغ ( .)3.00وهذه المهارات الجالث حققت مستوى االستخدام المقبوا ،أما بقية المهارات فقد
جاةت دون المستوى المقبوا.

جدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات المرتبطة بالحساسية للمشكالت
الرتبة

الرقم

مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

87

يحترم آراء وأفكار الطلبة التي يطرحونها.

3.23

9.92

استخدام
متحقق وغير
متحقق
متحقق

2

82

7

86

يقدم التغذية الراجعة عندما يحتاج الطلبة
إليها.
يعزز الثقة بالنفس لدى الطلبة في قدرتهم
على حل المشكالت.

3.19

9.93

متحقق

3.12

9.80

متحقق

8

88

يشعر الطلبة بأن أفكارهم لها قيمة.

3.08

9.98

متحقق

5

76

يحدد المشكلة بوضوح بالتعاون مع الطلبة.

2.97

9.89

غير متحقق

8

74

يصيغ المشكلة في عبارة واضحة.

2.95

9.97

غير متحقق
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الرتبة

الرقم

مهارات التفكير االبتكاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

6

88

يبتكر أنشطة ومواقف تعليمية ذات صلة
بالبيئة المحلية.

2.88

0.81

استخدام
متحقق وغير
متحقق
غير متحقق

4

81

يدرب الطلبة على أسلوب حل المشكالت.

2.82

9.93

غير متحقق

0

70

يعالج مواقف أو مشكالت واقعية تدعو
للتفكير.

2.81

9.83

غير متحقق

19

89

يشجع الطلبة على إدراك مظاهر النقص
والقصور في األشياء.

2.80

0.83

غير متحقق

11

78

يعطي الطلبة فرصة كافية للتأمل في
المشكلة المطروحة.

2.80

9.76

غير متحقق

12

85

يدرب الطلبة على رؤية الكثير من
المشكالت في الموضوع أو الموقف
الواحد.

2.69

0.76

غير متحقق

يترو من الجدوا ( )2أن المهارة ( )72جاةت في المرتبة األول ــى بمتوسط بلغ (،)3.23

تالها في المرتبة الجانية المهارة ( )72بمتوس ــط ( )3.19جم المهارة ( )74في المرتبة الجالجة بمتوس ــط
بلغ ( ،)3.12وفي المرتبة الرابعة جاةت المهارة ( )77بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.08وهذه المهارات
األربع حققت االستخدام المقبوا ،بينما بقية المهارات جاةت دون مستوى االستخدام المقبوا.
النتائج المتعلقة بالس ال الثاني :ها توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام معلمي الصفوف

من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري تعزى للتخصـ ـ ـ ـ ـ ــص (علوم إنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية ،علوم تطبيقية) ،والجنس
(ذكور ،إناث) من وجهة نظر المشرفين التربويين؟
لإلجابة عن هذا السؤاا تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المشرفين

التربويين ،واختبار (ت) للعينات المستقلة؛ لمعرفة الفروق بين متوسطي التخصص والجنس .والجدوا
( )4يورو النتائج.
جدوا ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي التخصص والجنس

لتقديرات المشرفين التربويين في استخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري
المتغيرات
التخصص

العلوم اإلنسانية

المتوسط
الحسابي
2.45

العدد
57

105

االنحراف
المعياري
9.56

قيمة (ت)
1.824

مستوى
الداللة
9.156

استخدام معلمي الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري

الجنس

راشد سيف العزري

العلوم التطبيقية

75

7.91

9.48

ذكور

51

2.42

9.49

إناث

76

2.04

9.56

1.785

9.168

يتر ـ ــو من الجدوا ( )4بالنس ـ ــبة لمت ير التخص ـ ــص عدم وجود فروق ذات داللة إحص ـ ــائية بين
تقديرات المشـ ـ ـرفين التربويين تعزى للتخص ـ ــص .كما يتر ـ ــو من الجدوا عدم وجود فروق ذات داللة
إحصـ ـ ـ ـ ــائية يمكن عزوها لمت ير الجنس .وهذه النتيجة تعني من وجهة نظر المش ـ ـ ـ ـ ـرفين التربويين أن
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام المعلمين لمهــارات التفكير االبتكــاري في مــدارس محــافظــة الظــاهرة ال يختلف بــاختالف
التخصــص (علوم إنســانية ،علوم تطبيقية) ،والجنس (ذكور ،إناث) كما تقيســها األداة المســتخدمة في
الدراسة الحالية.

مناقشة النتائج

أشارت النتائ ـج المتعلقة بالسؤاا األوا إلى أن تقديرات المشرفين التربويين لمدى استخدام معلمي

الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري بصورة عامة جاة بمستوى متوسط ،ووفقا للمحك
المعتمد لقبوا استخدام المهارة ،فنن ( )12مهارة وبنسبة ( )%27من بين ( )74مهارة حققت االستخدام
المقبوا للمهارة ،مما يعني أن ( )21مهارة وبنسبة ( )%22جاةت دون المستوى المطلوب .ويرى
الباحث أن هذه النتيجة بم ررية على اعتبار أن الذين رصدوا استخدام المعلمين لهذه المهارات هم
المشرفون التربويون الذين يقومون باإلشراف الفني على المعلمين باعتبارهم األكجر تماسا معهم بحكم
الزيارات الصفية ،كما أن هؤالة المشرفين يتصفون بدرجة عالية من المعرفة ،ولديهم خصائص الخبرة

والتقييم الدقيق لمهارات المعلمين ،وهو ما ال يتا ل يرهم لرصد األداة الحقيقي بعيدا عن التخمين،
وهي قيمة بحجية تميزت بها الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي حاولت التعرف على مدى
استخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظرهم الذين ربما يعطون تقديرات عالية

ألنفسهم.

وهذه النتيجة وان كانت بمررية ،إال أن ما نسبت ( )%22من المهارات التي لم تحقق االستخدام

ويبرز الحــاجــة إلى مزيــد من تــدريــب المعلمين على مهــارات التفكير
المقبوا أمر ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــان ب ـ  ،ب
االبتك ــاري من خالا التركيز على إعط ــائهم خبرات نظري ــة وتطبيقي ــة حوا ه ــذه المه ــارات ،وكيفي ــة

اس ــتخدامها ،وكذلك تزويدهم بأدوات التفكير االبتكاري التي تعتمد على مش ــاركة الطلبة بص ــورة فاعلة
تجعلهم قادرين على أن يفكروا تفكي ار ابتكاريا باعتباره أحد أهم مخرجات العملية التعليمية في الوقت
الحارر .وتؤكد الدراسات ررورة تطوير مهارات التدريس االبتكاري ،واعداد برامج تدريبية للمعلمين؛
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لرفع مسـ ـ ـ ـ ــتوى مهاراتهم االبتكارية وتطبيقهم لها في الحصـ ـ ـ ـ ــة الد ارسـ ـ ـ ـ ــية (الخالدي ورخرون2111 ،؛
موافي2112 ،؛ الكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب .)2117 ،وأكد عدد من الباحجين رـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إعداد المعلم المبتكر الذي
يتصــف بخصــائص الســلوك االبتكاري على المســتوى الشــخصــي والتدريســي؛ لتســهم في تنشــيط قدرات

الطلبة (حنوة2112 ،؛ .(Eunice, 1990; Torrance & Goff, 1990
وفيما يتعلق بتوزيع مهارات التفكير االبتكاري على األبعاد المرتبطة بها ،فقد كشـ ـ ـ ــفت النتائج أن
( )2مهارات في ببعد الطالقة حققت مسـ ـ ـ ــتوى االسـ ـ ـ ــتخدام المقبوا وفق المحك المعتمد ،حيث احتلت
المهارة ( )11ونصـ ــها "يسـ ــاعد الطلبة على ربط معلوماتهم الجديدة بمعلوماتهم السـ ــابق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" المرتبة
األولى ،واحتلت المهارة ( )4التي نصـ ـ ـ ـ ـ ــت على "يبتعد عن إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار أحكام تحبط التفكير" المرتبة
الجانية ،وجاةت المهارة ( )2التي تنص على "يس ـ ـ ــتمع حراة الطلبة دون مقاطعة" في المرتبة الجالجة،
وفي المرتبة الرابعة جاةت المهارة ( )2التي تنص على "يدير الحوار مع الطلبة في جو يتص ـ ـ ـ ــف
بحرية التعبير التلقائي" ،أما في المرتبة الخامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فقد جاةت المهارة ( )1التي تنص على " يهيئ

بيئة ص ــفية تس ــمو بتدفق األفكار" .ويمكن تفس ــير هذه النتيجة في ر ــوة اهتمام المعلمين بالتحص ــيا
الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إذ ربما تعكس اهتمامهم بالحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا على كم المعلومات من الطلبة عن طريق التمهيد
للدرس الجديد وهي طريقة معتادة مع بداية الحصـ ـ ـ ـ ـ ــة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــية يتم فيها ربط الدرس الحالي بالدرس
الس ـ ــابق من خالا طر العديد من األس ـ ــئلة ،وبالتالي يبتعدون عن إص ـ ــدار أحكام تحبط التفكير عند

تلقي اإلجابات عن األس ـ ـ ـ ــئلة ،كما أنهم يس ـ ـ ـ ــتمعون لهذه اإلجابات دون مقاطعة ،وكا ذلك يهيئ بيئة
صــفية تســاعد الطلبة على التعبير التلقائي وتدفق األفكار ،ومن جم توليد أكبر كم من المعلومات التي
يرغب المعلمون في الحص ــوا عليها .وتبدو أن هذه النتيجة ترتبط مع ما أش ــار إلي جروان ()2117
من أن الطالقة في جوهرها عملية تذكر واستدعاة لمعلومات أو خبرات ،أو مفاهيم سبق تعلمها.

ور ـ ــمن ببعد المرونة أش ـ ــارت النتائج إلى أن ( )7مهارات تحقق فيها االس ـ ــتخدام المقبوا ،حيث
اترــو أن المهارة ( )22التي نصــها " ي ير أســلوب عرض المادة حســب الموقف الصــفي" جاةت في
المرتبــة األولى ،تلتهــا في المرتبــة الجــانيــة المهــارة ( )12التي تنص على "يتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامو مع األخطــاة
المحدودة إلجابات الطلبة بهدف فهمها وتعديلها" ،وجاةت المهارة ( )18التي تنص على " يرشـ ـ ـ ـ ــد
الطلبة للحص ـ ـ ــوا على المعرفة من مص ـ ـ ــادر متعددة" في المرتبة الجالجة ،بينما جاةت المهارة ()27
التي تنص على " ينوع في أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب تقويم الطلبة" في المرتبة الرابعة .وقد تعزى هذه النتيجة إلى

محاولة المعلمين تطبيق أساليب التدريس والتقويم التي أكدت عليها أهداف التعليم األساسي ،فالمهارة
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المرتبطة بت يير أســلوب عرض المادة ربما الحظها المشـ ـرفون التربويون عند عرض المعلمين للدرس
بأس ـ ـ ـ ـ ــاليب وطرق مختلفة تجعا من الطلبة قادرين على االس ـ ـ ـ ـ ــتفادة مما يطلب منهم مجا ت يير نمط
جلوس ـ ــهم حس ـ ــب الموقف الص ـ ــفي كأن يكون جلوس ـ ــهم في مجموعات إلنجاز مش ـ ــروع معين ،أو كا
طالبين مع بعرهما للنقان والحوار ،وما يصاحب هذه األساليب من وسائا عرض المادة مجا أجهزة
العروض التقديمية ،والسـ ـ ـ ـ ـ ــبورة التفاعلية وغيرها من الوسـ ـ ـ ـ ـ ــائا واألجهزة التربوية ،وبالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة للمهارة

المرتبطة بتسـ ــامو المعلم مع أخطاة الطلبة المحدودة ،فربما يعود السـ ــبب في اسـ ــتخدام المعلمين لهذه
المهارة إلى أنهم غالبا ما يسـ ــتخدمون الحوار مع الطلبة في الحصـ ــة الد ارسـ ــية الذي يتيو لهم فرصـ ــة
التفاعا والمشـ ـ ـ ـ ــاركة في التعبير عن ررائهم وأفكارهم في جو متسـ ـ ـ ـ ــامو يسـ ـ ـ ـ ــاعد على تطوير تفكيرهم
االبتكاري ،وهنا ربما الحظ المشـ ـ ـ ـ ــرف التربوي بورـ ـ ـ ـ ــو ما يصـ ـ ـ ـ ــاحب هذا الحوار من اهتمام المعلم

بأخطاة الطلبة وتقبل إلجاباتهم وتس ـ ــامح مع ما يرافقها من أخطاة محدودة دون مقاطعتهم؛ لتأجيلها
إلى ما بعد الحوار حتى يعدا في األفكار الناتجة من حواره مع طالب  ،ومن جم توجيههم إلى المســار

الصـ ـ ــحيو .وبالنسـ ـ ــبة للمهارة المرتبطة بنرشـ ـ ــاد الطلبة للحصـ ـ ــوا على المعرفة ،فربما جاةت تقديرات
المش ـرفين التربويين لها؛ لتعكس ما الحظوه من توجي المعلم للطلبة؛ الســتجمار ما توفره المدرســة من
مص ـ ـ ـ ـ ــادر مختلفة مجا اإلنترنت في غرفة الحاس ـ ـ ـ ـ ــوب ،والكتب والمراجع في مركز مص ـ ـ ـ ـ ــادر التعلم،

والتجـارب واألجهزة العلميــة في مختبرات العلوم ،أمــا المهــارة المرتبطــة بتنوع أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب تقويم الطلبـة
فجاةت هي األخرى نتيجة ما الحظ المش ـ ـ ـ ـرفون من اسـ ـ ـ ــتخدام المعلم االختبارات بأنواعها المختلفة،
وكتابة التقارير ،والبحوث ،وعما المشـ ـ ـ ـ ــروعات .لذلك يمكن القوا إن ما تقدم المدرسـ ـ ـ ـ ــة في التعليم
األســاســي من خبرات مختلفة يمكن أن تســاعد المعلم على اســتخدام مهارات مرونة التفكير من خالا

استجمارها في ت يير مواقف الطلبة الذهنية والتفكيرية من موقف إلى موقف رخر.

ورــمن ببعد األصــالة أورــحت النتائج أن ( )2مهارات قد حققت المســتوى المقبوا الســتخدام
المهارة ،إذ حصـ ـ ـ ـ ـ ــلت المهارة ( )27التي تنص على" يطلب من الطلبة عدم تكرار أفكار زمالئهم
احخرين" على المرتبة األولى ،وجاةت المهارة ( )21التي تنص على " يعزز األفكار اإلبداعية التي

يطرحها الطلبة" ،وكذلك المهارة ( )22التي تنص على" يش ــجع الطلبة على التعلم الذاتي" في المرتبة
الجانية .وربما يعزى تحقيق هذه المهارات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المقبوا إلى أن من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها مالحظتها أجناة
الموقف الص ــفي ،فهذه المهارات مرتبطة باس ــتخدام المعلم ألســـلوب التعلم في مجموعات الذي يتبادا
في الطلبة األفكار ،وبالتالي تتا لهم فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الربط بين هذه األفكار للخروج بأفكار جديدة ،وهنا
يمكن أن يالحظ المش ـ ـ ـ ـ ــرف التربوي توجي المعلم لطلبت باالبتعاد عن تكرار أفكار زمالئهم احخرين،
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وتعزيزه لألفكار الجيدة التي قد يظهرها الطلبة ،وكذلك تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيعهم على أن يتعلموا ذاتيا من خالا
تكليفهم بمهمات معينة مجا كتابة تقرير ،أو بحث ،أو إنجاز مش ـ ـ ـ ــروع .ويؤكد دين ورخرون ()2112

أن إعطاة الطالب فرصــة ممارســة خصــائص ـ الش ــخصــية وأس ــلوب في التفكير ســيشــجع على تقديم
ابتكارات الخاصة.
ور ـ ــمن ببعد الحس ـ ــاس ـ ــية للمش ـ ــكالت أش ـ ــارت النتائج إلى أن ( )7مهارات تحقق فيها المس ـ ــتوى
المقبوا الس ـ ــتخدام المهارة فقد جاةت المهارة ( )72التي تنص على "يحترم رراة وأفكار الطلبة التي

يطرحونها" في المرتبة األولى ،يليها في المرتبة الجانية المهارة ( )72التي تنص على "يقدم الت ذية
الراجعة عندما يحتاج الطلبة إليها" ،جم جاةت المهارة ( )74التي تنص على" يعزز الجقة بالنفس

لدى الطلبة في قدرتهم على حا المش ــكالت" في المرتبة الجالجة ،أما في المرتبة الرابعة جاةت المهارة
( )77التي تنص على" يشـ ــعر الطلبة بأن أفكارهم لها قيمة" .وقد تعزى هذه النتيجة إلى وعي المعلم
بدوره في الموقف الص ــفي ،إذ لم يعد يقتص ــر على مجرد نقا المعلومات ،با موج وميس ــر ومس ــاعد
للطلبة على التعلم .فهذه النتيجة تور ــو أن المعلمين لديهم إحس ــاس بالطلبة داخا الص ــف الد ارســي،

ويحترمون رراةهم وأفكــارهم التي يطرحونهــا ،ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعروهم بــأن هــذه األفكــار لهــا قيمــة ،ويقــدمون لهم
المساعدة عندما يحتاجونها ،كما يشع ـ ـ ـروهم بالجق ـ ـ ـة بالنفس في ق ـ ـ ـدرتهم على حا المشكالت التـ ـي قـ ـد
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـواجههم وتلك التـ ـ ـ ـ ـي تواجـ ـ ـ ـ ـ مجتمعهم .وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا التفسيـ ـر تعـ ـ ـ ـ ـ ــززه النتيجة التي توصا إليها ي ــونك

) (Eunice, 1990من أن يجب على المعلم لكي يطور التفكير االبتكاري لدى طلبت أن يهتم بهم
كأفراد ،ويساعدهم عند الحاجة ،وما أشار إلي جالونجو وليسنبرج ( )2112إلى أن ما يجب أن يفعل
المعلم لتحفيز التفكير االبتك ــاري عن ــد الطلب ــة هو توفير ال ــدعم والت ــذي ــة الراجع ــة اإليج ــابي ــة لحلوا

المشكالت وعدم االكتفاة بحلها فقط.

وعلي فنن من المناسـ ـ ــب أن يقوم المش ـ ـ ـرفون التربويون بتفعيا المهارات التي حققت االسـ ـ ــتخدام

يارتهم اإلشـ ـ ـرافية
المقبوا من خالا توجي المعلمين باس ـ ــتخدامها في الحص ـ ــة الد ارس ـ ــية ،وذلك عند ز ا
الصـ ــفية .أما فيما يتعلق بالمهارات التي جاةت دون المسـ ــتوى المقبوا السـ ــتخدام المهارة – اسـ ــتخدام
غير متحقق -وفق المحك المعتمد ،فقد بينت النتائج أن هذه المهارات بلغ عددها ( )21مهارة بنس ــبة
( ) %22توزعــت على مختلف األبعــاد ،وقــد تعزى هــذه النتيجــة إلى قلــة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام المعلمين لهــذه
المهارات .ويمكن أن يعود السبب في ذلك إلى أن المعلم يحتاج إلى وقت كاف للتمكن من استخدامها
في الحص ـ ـ ــة الد ارس ـ ـ ــية ،وهذا الوقت قد ال يوفره المعلم؛ لحرصـ ـ ـ ـ واهتمام بزمن التعلم المقرر للمادة

109

استخدام معلمي الصفوف من  11-1لمهارات التفكير االبتكاري

راشد سيف العزري

الد ارسـ ـ ــية ،والذي قد يعتبره حق من حقوق الطالب ،فعلى سـ ـ ــبيا المجاا كان أقا المهارات اسـ ـ ــتخداما
هي المهارة ( )2المتعلقة بطر األسـ ـ ـ ـ ــئلة مفتوحة النهاية ،وهي أسـ ـ ـ ـ ــئلة في مسـ ـ ـ ـ ــتويات التفكير العليا
جاةت في المرتبة األخيرة في ببعد الطالقة .والمعروف أن طر هذا النوع من األســئلة في المناقشــات
الصـ ـ ـ ـ ــفية يحتاج إلى إعطاة الطالب مسـ ـ ـ ـ ــاحة كافية من الوقت .ويمكن إرجاع هذا التفسـ ـ ـ ـ ــير إلى ما
أشارت إلي بروكهارت ( )2112إلى أن الدراسات المتعلقة بتحليا االختبارات الصفية على مدى عدة

عقود قد بينت أن معظم االختبارات التي يعدها المعلمون هي في مسـ ــتوى تذكر المعلومات ،والسـ ــبب
كما ترى بروكهارت سـ ـ ـ ــهولة كتابتها واسـ ـ ـ ــتخدامها في الصـ ـ ـ ــف دون سـ ـ ـ ــابق إعداد ،وأن المعلمين ال

يخططون مســبقا ألســئلة المناقشــات الصــفية تتطلب مســتويات تفكير عليا ،فهم يســألون أســئلة تقع في
ال الب بمســتوى التذكر ،والتي ال تتطلب من الطلبة ســوى اســترجاع المعلومات ،وبالتالي ال تســاعدهم
على التفكير بعمق؛ ليتعلموا معلومات جديدة ،وهذه الحالة ص ـ ــادقة حتى بالنس ـ ــبة ألفر ـ ــا المعلمين.

ولعا هذه النتيجة تكشـف رـرورة ترـافر جهود المشـرفين التربويين للعما على رفع مسـتوى اسـتخدام
المعلمين للمهارات التي لم تحقق المس ـ ـ ـ ــتوى المطلوب الس ـ ـ ـ ــتخدام المهارة؛ نظ ار ألهميتها في الموقف
الصــفي ،وأخذها في االعتبار عند تخطيط الدروس واألنشــطة المصــاحبة لها ،وربطها باألهداف التي
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى المعلمون إلى تحقيقها؛ ليتمكنوا من بناة مهارات ذات قيمة ابتكارية لدى الطلبة ،وذلك من

خالا بناة وتنفيذ مش ــاغا وورن تدريبية تتر ــمن أنش ــطة تتحدى قدرات الطلبة وتقودهم إلى تحديات
جديدة ،بحيث يتم فيها التركيز على المهارات المرتبطة بس ـ ــرعة التفكير (مهارات الطالقة) ،والمهارات
المرتبطــة بمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة الطلبــة على التكيف وت يير مواقفهم الــذهنيــة والتفكيريــة وقــدرتهم على الت يير
والتعديا (مهارات المرونة) ،والمهارات المرتبطة بالتفكير األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا (مهارات األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة) ،وكذلك

المهارات المرتبطة بالبحث عن المعرفة في صـ ـ ــورة حلوا للمشـ ـ ــكالت ،بحيث يتم ربطها بحياة الطلبة

وواقعهم (مهارات الحساسية للمشكالت) .كما يمكن رفع مستوى استخدام المعلمين لهذه المهارات من
خالا لفت انتباههم إلى أهمية االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار في تطوير قدراتهم التدريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية بالبحث ذاتيا عن طرق
وأســاليب تدريســية مبتكرة؛ الســتخدامها مع طلبتهم في الحصــة الد ارســية بصــورة تشــجعهم على تطوير

مهاراتهم االبتكارية.

وبالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤاا الجاني الذي يتعلق بالمقارنة بين وجهتي نظر المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفين التربويين وفقا
للتخص ــص والجنس في تقديراتهم الس ــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري ،اترـ ـو أن ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المشرفين التربويين في تخصص العلوم اإلنسانية ،وتخصص
العلوم التطبيقية ،كما اترو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث .وهذه النتيجة
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تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن المعلمين ال يختلفون في درج ــة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام مه ــارات التفكير االبتك ــاري ب ــاختالف
تخصصاتهم وجنسهم .ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن مهارات التفكير االبتكاري المستخدمة في

هذه الد ارسـ ــة ذات طبيعة عامة يمكن أن يسـ ــتخدمها كا معلم في أي تخص ـ ـص د ارسـ ــي ،كما أنها ال

تختص بجنس معين .وبما أن الذين رص ـ ـ ــدوا مدى اس ـ ـ ــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري هم
المشـ ـ ـ ـرفون التربويون في مختلف المواد الد ارس ـ ـ ــية ،فربما كانت هذه المهارات وار ـ ـ ــحة بالنس ـ ـ ــبة لكا
مشرف عند المعلمين الذين يشرف عليهم ،وبالتالي أعطوا تقديراتهم للمهارات نفسها.

وأخي ار فنن ما توص ــلت إلي هذه الد ارس ــة من نتائج حوا اس ــتخدام معلمي الص ــفوف من 11-1

لمهارات التفكير االبتكاري تبقى مرتبطة بعواما كجيرة ربما تكون قد أجرت إيجابا ،أو سـ ـ ــلبا س ـ ـ ـواة من
حيث تصـ ــميم أداة الد ارسـ ــة وأسـ ــلوب تطبيقها ،والعينة وحجمها وطبيعتها وكيفية اختيارها ،وبالتالي ال
يمكن تعميم هذه النتائج على جميع أفراد مجتمع الد ارس ـ ــة ،وفي نفس الوقت عدم التقليا من أهميتها.
ومن هنا فنن من المناسـ ـ ــب إجراة د ارسـ ـ ــة مماجلة ،ولكن على عينة أكبر وممجلة للمش ـ ـ ـرفين التربويين
على مستوى السلطنة للتعرف على مدى استخدام هؤالة المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري.

توصيات الدراسة

اعتمادا على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

 .1بناة وتنفيذ برنامج تدريبي للمشـ ـرفين التربويين يكون ر ــمن ب ارمج التنمية المهنية خاص بتطوير
وتقويم مهارات التفكير االبتكاري في الحصة الدراسية.
 .2أورحت الدراسة ررورة اهتمام المشرفين التربويين بتوجي أداة المعلمين نحو استخدام مهارات
التفكير االبتكاري.

 .2تنظيم برامج تدريبية لمعلمي الص ـ ــفوف من  11-1ر ـ ــمن برامج التنمية المهنية تركز على رفع
مســتواهم في اســتخدام مهارات التفكير االبتكاري المرتبطة بالطالقة ،والمرونة ،واألصــالة ،وزيادة
الحساسية للمشكالت.

 .7زيادة االهتمام بتقديم برامج تدريبية؛ لتدريب المعلمين قبا الخدمة رــمن برامج مؤس ـســات إعداد
المعلمين.
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