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 لدى طلبة األول عيدور معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبدا
 الثانوي في مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين والطلبة أنفسهم

 باسل حمدان الشديفات. د
  االردن- جامعة آل البيت-آلية التربية 

com.hotmail@88baselmosa  

 
 2008آانون أول 

 الملخص

 
هNدفت هNذه الدراسNة إلNى التعNرف على دور معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداع        

حيث تكون  .الطلبة أنفسهمالمعلمين ولNدى طلNبة األول الNثانوي فNي مNدارس قصNبة المفNرق من وجهة نظر           
تماعية في مدارس قصبة المفرق للمرحلة الثانوية حيث  مجNتمع الدراسNة مNن جمNيع معلمNي الدراسNات االج            

آمNNا تكNNون مجNNتمع الدراسNNة مNNن جمNNيع طلNNبة الصNNف األول الNNثانوي فNNي   . معلمNNًا ومعلمNNة) 79(بلNNغ عNNددهم 
معلمًا ) 43(أما عينة الدراسة فقد تكونت من . طالNبًا وطالبة ) 185(مNدارس قصNبة المفNرق والNبالغ عNددهم        

) 39( تكونت من  والتيستبانهاال    وتطوير عدادبأقNام الNباحث      .طالNبة ) 88( و طالNباً ) 95(و. معلمNة ) 36(و
  تم تجريب االستبانة على عينة  االداةولتقيق اهNداف الدراسNة قNام  الNباحث بالNتاآد مNن  صدق وثبات            فقNرة، 

هرت  وقد أظ.%)92.5(فNا والبالغ   مدرسNا وتNم تحليلNيها باسNتخدام معامNل االرتNباط  آNرونباخ  ال           )30 (مNن 
 :نتائج الدراسة ما يلي

أن تقديNNرات المعلمNNين لNNدورهم فNNي تنمNNية التفكيNNر اإلبداعNNي لNNدى طلNNبة الصNNف األول الNNثانوي فNNي     
والتي آانت بدرجة ) 6( باستثناء الفقرة رقممدارس قصبة المفرق على األداة آكل، آانت بدرجة آبيرة      

ير اإلبداعي من وجهة نظر الطلبة هي أن دور معلمNي الدراسات االجتماعية في تنمية التفك     ،ومتوسNطة 
 .بدرجة متوسطة

عNدم وجNود فNروق ذات داللNة إحصNائية فNي اسNتجابات المعلمين حول دور        آمNا واظهNرت النNتائج       
وجود  بيNنما  اشارت الى  الدراسNة المعلمNين فNي تنمNية التفكيNر اإلبداعNي لNدى الطلNبة، حسNب متغيNرات                  

لNبة حNول دور المعلمNين فNي تنمية التفكير اإلبداعي لدى     فNروق ذات داللNة إحصNائية فNي اسNتجابات الط        
 .الطلبة، حسب متغير الجنس، ولصالح الذآور

 طلNNNبة األول الNNNثانوي، قصNNNبة ، معلمNNNي الدراسNNNات االجتماعNNNية التفكيNNNر اإلبNNNداع،:الكلم222ات المفتاح222ية
 . المفرق
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Abstract  
This study aimed at identifying the role of the social studies teacher in 

developing creative thinking, from the perspective of tenth grade teachers and 

students of Qasabt AL-Mafraq Schools. The study sample consisted of (79) 

teachers of whom (43) were male and (36) female and (185) students, (85) male 

and (88) female. 

The study tool developed by the researcher was a questionnaire 

comprising (39) items which has been proven sufficiently reliable and valid for 

the aim of this study.  A pilot study was carried out, the questionnaire being 

distributed among (30) teachers from the study sample and the completed forms 

analyzed using the Kronbach Alpha correlation factor, resulting in a rating of 

(92.5%). 

This study shows that the teachers� self evaluation resulted in a high 

assessment rating for their role in developing creative thinking  of the  tenth 

grade students of Qasabt AL-Mafraq Schools in all of the items except (6) 

which was medial, whereas the students' evaluation of the teachers' role in 

developing creative thinking was shown as medial in general . 

The results also show no statistically significant difference in the study 

variables from the teachers' point of view, while from the students� perspective 

there is a statistically significant difference shown in item (6) according to sex 

variable by male students. 

 

Key Words: Creative Thinking, Social Studies� Teacher, Qasabt AL-Mafraq 

Schools, Tenth Grade Students. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها

 :المقدمة
هNNي االجتماعNNي والتNNربية االجتماعNNية، ف منNNبع الNNتعلم اعتNNبارهاب تبNرز أهمNNية الدراسNNات االجتماعNNية 

تNزيد مNن اهNتمام الطNالب بالمشNكالت االجتماعNية والعمNل علNى حلهNا، وتسNاعد علNى تنمية التفكير العلمي،              

ت المتنوعة، وتسهم في ربط الجوانب النظرية بالعملية، آما    والناقد، وتساعد على تنمية المهارا     واإلبداعي

 .أنها تساعد على فهم فكرة التفاهم الدولي وبناء اإلنسان الصالح

 في تنمية العالقات البشرية آالتعاون والتبادل الثقافي والحضاري    الدراسات االجتماعية  آمNا تسNهم   

 العالقNNات المNرتبطة باسNNتخدام اإلنسNNان للمصNNادر  وتقديNرها، وتنمNNية الفعالNNية االقتصNNادية مNن خNNالل تشNNجيع  

وتنمية الفهم الذاتي من خالل الشخصية . المتوافNرة لتحقNيق اإلشNباع المطلNوب لسد الحاجات غير المحدودة         

 ).2006الرشايدة،(المتكاملة للمتعلم والتي تنعكس على سلوآه وتعامله مع اآلخرين 

ثل فNي إآسNاب المعلNومات، وتنمNية التفكير، وتنمية      المNواد االجتماعNية لتتمN    سوتNتعدد أهNداف تNدري     

القNدرة علNNى اإلبNداع، وتنمNNية عاطفNة الNNوالء واالنNتماء والمواطNNنة، واآتسNاب القNNيم واالتجاهNات، واآتسNNاب       

 ).2001الغبيسي، (المهارات 

إن عصNNر المتغيNNرات المتسNNارعة فNNرض علNNى المؤسسNNات التNNربوية وعلNNى المNNربين الNNتعامل مNNع    و

 وأن تستمر مع اإلنسان آحاجة وضرورة لتسهيل تكيفه ،تعلNيم آعملNية ال يحNدها زمان وال مكان     التNربية وال  

وإن الNNتعلم الفعNال لمهNارات التفكيNر حاجNة ملحNNة أآثNر مNن أي وقNت مضNNى ألن        . مNع المسNتجدات فNي بيئNته    

 في شتى مناحي العNالم أصNبح أآثNر تعقNيدًا نتيجة للتحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

 ).1999جروان، (حياة اإلنسان 

ولقNد بيNنت الدراسNات العلمNية العديNدة أن المخNرجات التعليمNية لNنظام التعلم العام من معيار التفكير          

في وضع  إلNى حNد آبيNر، فالكثيNر من الطلبة الذين يحملون الثانوية العامة ليسوا         لآلمNال يكNاد يكNون محNبطًا       

دلة تتعدى الشرح الهامشي أو السطحي للمفاهيم والعالقات، عالوة على أنهم غير يNؤهلهم لتفسNير أو تقديم أ   

2005جمل، (المشكالت في العالم الواقعي المعرفة التي اآتسبوها في حل  قNادرون علNى تطبNيق مضNمون         

.( 

ولNذا تعNNد تنمNNية قNدرة التالمNNيذ علNNى التفكيNNر اإلبداعNي الخNNالق مNNن األهNداف التNNربوية المهمNNة التNNي      

أسNNلوب حNNل  ويNNتم ذلNNك عNNن طNNريق اسNNتخدام     . ى الدراسNNات االجتماعNNية إلNNى تحقNNيقها بشNNكل مباشNNر     تسNNع

المNنهاج لNتحديد المشNكالت    االمشNكالت، والتفكيNر الNناقد فNي الNتدريس؛ وذلNك مNن خNالل إتاحNة الفNرص فNي            
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 األفكار وطNرح األسNئلة والتنقيب عن معلومات مختلفة، وإعادة وتنظيم أفكار متنوعة، وتقديم مجموعة من      

 آما يتم استخدام أساليب التفكير اإلبداعي المتنوعة من مهارات جمع البيانات،     .والمقتNرحات بطريقة فاعلة   

ومهNNارات حNNل المشNNكالت، والمهNNارات الذهنNNية، ومهNNارات صNNنع القNNرار، ومهNNارات الNNتعامل مNNع اآلخNNرين   

 ).1991القاعود،(

مجNرد تزويد التالميذ بالمعلومات والحقائق  لNم تعNد وظNيفة مNدرس الدراسNات االجتماعNية          ذلNك أنNه     

آمNا آNان ينظNر إليه في الماضي، بل أصبحت في جوهرها عملية تربوية شاملة لجميع جوانب نمو التالميذ     

وإن علNNى مNNدرس الدراسNNات االجتماعNNية أن يكNNون قNNادرًا علNNى  . الجسNNمانية والعقلNNية والنفسNNية واالجتماعNNية

انة، وأن يكون قادرًا على توجيه طاقاتهم نحو االبتكار واإلبداع، لتكون الNتعامل مع التالميذ بكل صدق وأم    

 ).2003نّزال،(العملية التربوية فاعلة ومحققة لألهداف المرجوة 

وبإمكNان المعلم أن ينمي التفكير لدى الطالب من خالل تقديم مشاريع للطالب تتطلب خططًا ذهنية        

خدام قدراتهم العقلية، وإعطاء التالميذ التغذية الراجعة، وقد  وتنفNيذية، وتشNجيع الطNالب عNند محاولتهم است         

 ).Rosenblum-cale, 1987(يكون التعاون هو مدخل أساسي يسهم في تنمية التفكير اإلبداعي 

وإن معلNم الدراسNات االجتماعية يحتل مكانة مرآزية في العملية التربوية بسبب طبيعة المواد التي    

ويNتوقف نجاح معلم  . واألهNداف والنNتاجات التعليمNية التNي يطلNب مNنه تحقNيقها         يدرسNها، واتسNاع مجاالتهNا،       

الدراسNات االجتماعNية علNNى مNدى فهمNه لطبNNيعة الدراسNات االجتماعNية ومجاالتهNNا ومتغيNراتها وانعكاسNNاتها        

وقدرته على ترجمة الحقائق والمفاهيم إلى سلوك، إضافة إلى قدرته على    . علNى المناهج وأساليب التدريس    

 ).1995أبو حلو وآخرون، (التعامل من خالل العالقات اإلنسانية مع اآلخرين 

التفكير وسيلة من الوسائل العقلية والتي يستطيع اإلنسان من خاللها أن يتعامل مع األشياء،      ويعد 

عبد (ومع الواقع واألحداث وذلك من خالل العمليات المعرفية المتمثلة في استخدام الرموز والمفاهيم 

 ). 1997لقادر، ا

 لNدى الطNالب من خالل برامج موجهة، واستراتيجيات     التفكيNر وقNد ظهNر االهNتمام واضNحًا بتنمNية           

التعلNيم التعاونNي، والNتعلم باالآتشNاف، ودور الNتعلم، واالستقصNاء، واالختيار الحر،        : تNدريس مخNتلفة مNثل       

 .وأسلوب العصف الذهني وغيرها

العملية التي تتضمن اإلحساس بالمشكالت، والفجوات في " ويعرف التفكير اإلبداعي على أنه  

عبد   " (ثم تكوين بعض الفروض واألفكار التي تعالج أآبر المشكالت أو توصيل النتائج لآلخرين     . مجال ما

 ). 204، 1997القادر، 
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إلى أن التفكير اإلبداعي يمثل النشاط العقلي الحرآي، والهادف، وهذا      ) 1999(ويشير جروان  

وهذا التفكير يتميز     . وجه من قبل الرغبة القوية في البحث عن الحلول التي لم تكن معروفة سابقاً النشاط ي

بالشمولية والتعقيد ألنه ينطوي على عناصر معرفية، وانفعالية، وأخالقية متداخلة تشكل الحالة الذهنية  

 . الفريدة

لنتائج اإلبداعية فالمحك  تفكير مصاغ بطريقة تميل إلى ا  " آما يعرف التفكير اإلبداعي بأنه  

األساسي والنهائي لإلبداع هو الناتج، ونحن نسمي شخصًا ما مبدعًا عندما يحقق نتائج إبداعية باستمرار،  

 ). 22، 2005جمل، (أي نتائج أصلية ومناسبة، وفقًا لمحكات المجال موضوع النظر   

فNي يتضNمن تطويرًا   أن التفكيNر اإلبداعNي هNو نشNاط معر      ) Feldhusen,1998(ويNرى فNيلدهوزن     

واسNNتخدامًا لقاعNNدة ضNNخمة مNNن المعNNرفة ومهNNارات التفكيNNر، واتخNNاذ القNNرارات، وضNNبط العملNNيات فNNNوق            

إلNى أن الشNخص المNبدع هNو ذلNك الفNرد الذي يتمكن بشكل       ) Gardner,1993(ويشNير جاردنNر    . المعNرفية 

مجNال معين، بحيث تتميز  منNتظم مNن حNل المشNكالت وتطويNر النNتاجات، أو طNرح التسNاؤالت الجديNدة فNي             

 .بالجدة وتحظى بالقبول في وسط اجتماعي معين

 ):2001الشيخلي، (وتتعدد مهارات التفكير اإلبداعي لتشمل ما يلي

وهNي القNدرة علNى إنNتاج اآبNر عدد من األفكار الجديدة والصحيحة لمسألة أو        : Fluency: الطالقNة  -

 .مشكلة ما

 إنNتاج عNدد متنوع من األفكار، والتحول من نوع معين    وهNي القNدرة علNى     : Flexibility: المNرونة  -

 .من الفكر إلى نوع آخر عند االستجابة لمثير معين

وهNي القNدرة علNى التعبيNر الفNريد، وإنNتاج األفكNار البعNيدة والماهرة أآثر              : Originality: األصNالة  -

 .من األفكار الشائعة

عNرف علNى مشNكالت غامضNة ووضNNع     وهNي القNدرة علNNى الت  : Sensitivity: الحساسNية للمشNكالت   -

 .الحلول المناسبة لها

 .وهي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة لألفكار المعطاة: Elaboration: التفاصيل -

وتعتبر تنمية التفكير من أهم األولويات التي تقع على عاتق التعليم بصورة عامة، فالتفكير      

ن التفكير اإلبداعي هو تفكير في نسق مفتوح، وغير  اإلبداعي يحتل مكانة بارزة في العملية التعليمية، أل  

مقيد بروتين أو طريقة محددة، ويعمل على صقل مواهب الطلبة وقدراتهم، وخلق بيئة تربوية فعالة     

 .ونشطة
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 ) : 2004الهويدي،  ( وتتعدد األساليب والطرق التي تثير وتنمي التفكير اإلبداعي لتمثل ما يلي   

 . والبحث العلمي األساليب التي تستخدم التجربة .1

األساليب التي تستخدم المختبرات  العلمية الموثوقة للوصول إلى الحقيقة واإلجابة عن األسئلة     .2

 .التي تدور في ذهن الطالب

 .االهتمام بكيفية حصول الطالب على المادة أآثر من االهتمام بالمادة العلمية   .3

 . االتقاني والتعلم االهتمام بطرق التعلم الذاتي مثل التعلم بمساعدة الحاسوب  .4

 .توظيف مجموعات العمل التعاوني وعرض ما توصلت إليه المجموعات    .5

 . استخدام أسلوب االستقصاء وفي توليد األفكار والمعارف .6

ير في األساليب المناسبة، التي ينبغي على المعلم أن كومع هذا العصر الكوآبي العالمي البد من التف

ام بواجباته التربوية،  لتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، والتعامل مع  يتزود بها آي يكون قادرًا على القي

دينامية اإلبداع بأسلوب القائد المبدع الذي يخرج الطلبة المبدعين الذين يمتلكون المهارات التربوية      

 ). 2001 الطيطي،(واإلبداعية، التي تجعلهم قادرين على استثمار آل المفردات العلمية، والفنية، والمهنية  

إعطاء الطلبة الوقت الكافي : ويمكNن للمعلNم أن يعمNل على تنمية التفكير اإلبداعي للطلبة من خالل         

للتفكيNر فNي المهمNات والنشNاطات التعليمNية، ومNن خNالل تقNبل أفكNار الطلبة دون النظر إلى درجة موافقتهم               

ويكNون أيضNًا مNن خNالل تنمNية ثقة      . علNيها، ومNن خNالل تثمNين أفكNار الطلNبة باإلشNارة إلNى أنهNا أفكNار قNيمة                 

الطلNبة بأنفسNهم، وإعطNاءهم الNتغذية الNراجعة وذلNك بتشNجيع الطلNبة على االستمرار، والتفكير في إبداعات                 

 بطريقة يتم من خاللها تطوير اتجاهات الطلبة أخرى، هذا إضافة إلى تشجيع الطلبة على المناقشة والتعبير  

 ).2000السرور،  (نحو التفكير اإلبداعي

إن علNى معلNم الدراسNات االجتماعNية أن يرآNز علNى العملNيات العقلNية العلNيا مNن التفكير اإلبداعي،            

بما يؤهلهم لمجتمع نام ومتطور يتميز بالتعقيد ويمتلئ . والتفكيNر الNناقد، والتفكير التأملي في إعداده للتالميذ     

1979اللقاني، (ر بين األفراد والجماعات بألNوان الصNراع، ويعج بالمشكالت التي تنشأ من التفاعل المستم    

.( 

إلNNى أنNNه  ) Cropley, 1992(وآروبلNNي ) 1999(والحارثNNي ) 2001(ويشNNير آNNل مNNن الطيطNNي   

بإمكNان المعلNم اسNتخدام أسNاليب متNنوعة فNي العملNية التدريسNية والتي تسهم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى             

 :طلبته، ومن أبرزها

 .هاية لتوليد مشكالت علمية جديدة تسهم في التقصي واالآتشافاستخدام أسئلة مفتوحة الن -
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اسNNتخدام األسNNئلة التNNباعدية المتشNNعبة التNNي تنمNNي المNNواهب والقNNدرات اإلبداعNNية، والتوصNNل إلNNى           -

 .إجابات مختلفة

 أصNNالةاسNNتخدام أسNNلوب العصNNف الذهنNNي آNNنوع مNNن التفكيNNر الجماعNNي للوصNNول إلNNى أفكNNار ذات       -

 .ومتنوعة

المثيNرة والبعNيدة عNن المألNوف، ولفت انتباه الطلبة لألشياء الغامضة المتعلقة بالمادة     طNرح األسNئلة      -

 .الدراسية

 .إثارة التحدي عند الطلبة النجاز األعمال الصعبة ودفعهم للبحث عن المعرفة -

اسNتخدام أسNلوب حNل المشNكالت لمسNاعدة الطلNبة علNى التعامل بفعالية أآثر مع المواد التي تتطلب            -

 . عقلية عليامستويات

عNددًا مNن االقتNراحات التNي تسNهم فNي تنمNية التفكيNر اإلبداعNي في مجال          ) 1978( اللقانNي    قNدم آمNا   

 :المواد االجتماعية ومن أبرزها

 .أن يحرص معلم المواد االجتماعية على أن يقدم للتلميذ شيئًا فريدًا -

 .التأآيد على أن يفكر التالميذ تفكيرًا حرًا -

 . والكافي لإلبداعإفساح الوقت الالزم -

 .تنويع الطرق واألساليب باختالف التالميذ من حيث المستوى ومسار الفكر -

 .تشجيع التالميذ للتعبير عن رغبتهم في المزيد من التعلم -

 .الترآيز على الدافعية آمطلب أساسي من مطالب اإلبداع -

 :الدراسات السابقة

ذات العالقNة بموضNوع الدراسNة ، وقNد تم     قNام الNباحث بNاالطالع علNى عNدد مNن الدراسNات السNابقة           

 :عرضها، وفقًا للترتيب الزمني بدءًا باألحدث فاألقدم، آما يلي

دراسNة فNي مNنطقة جNدة هNدفت إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح لتعليم      ) 2005(أجNرت الخضNراء     

بتكاري والتحصيل مهNارات التفكيNر لتلمNيذات الصNف الثانNي المتوسNط فNي تنمNية مهارتNي التفكير الناقد واال          

طالبة من طالبات الصف الثاني ) 70(وقد تكونت عينة الدراسة من . لوحدة الدولة األموية في مادة التاريخ    

المتوسNط، وتNم تقسNيم الطالNبات إلNى ثالثNة مجموعات إحداهما تجريبية تدربت على مهارات التفكير الناقد،               
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لNثة مNثلت المجموعة الضابطة حيث درست بالطريقة   والثانNية تNدربت علNى مهNارات التفكيNر اإلبداعNي والثا          

 .التقليدية

وأشNارت نتائج الدراسة بأنه لم توجد فروق دالة إحصائيًا في فعالية البرنامج المقترح حول التفكير     

اإلبداعNNي المدمجNNة فNNي وحNNدة الدولNNة األمNNوية فNNي مNNادة الNNتاريخ للصNNف الثانNNي المتوسNNط فNNي تنمNNية قNNدرات    

 .والتفكير الناقد، وتحصيل الطلبةالتفكير االبتكاري 

بدراسNNة فNNي مNNنطقة الجلNNيل هNNدفت إلNNى الكشNNف عNNن دور المعلNNم فNNي تنمNNية   ) 2004(وقNNام أبNNو ريNNا 

) 41(معلمًا ومعلمة منهم ) 140(تكونت عينة الدراسة من . التفكيNر اإلبداعNي لNدى طلبة المرحلة االبتدائية       

ئج الدراسNNة بNNأن دور المعلمNNين فNNي تنمNNية التفكيNNر      أظهNNرت نNNتا . معلمNNة مNNن مNNنطقة الجلNNيل   ) 99(معلمNNًا و

ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات . اإلبداعي لطلبتهم آانت بدرجة متوسطة من وجهة نظرهم

 .بينما وجد أثر لمتغير الجنس ولصالح اإلناث. الخبرة والمؤهل العلمي

رف على تصورات المعلمين دراسNة هNدفت هNذه الدراسNة إلNى التع     ) ,2004Edith(أجNرى أيNديث   و

. فNNي مديNNنة اونNNتاريو الكNNندية لمهNNارات التفكيNNر اإلبداعNNي لNNدى طلبNNتهم الموهوبNNين والعNNوامل المؤثNNرة بهNNا       

ولتحقNيق هNدف الدراسNة اتNبعت الباحNثة منهجNية البحث النوعي، حيث قامت بإجراء مقابالت نوعية معمقة           

 عليهم أسئلة مثل آيفية تشخيص حاالت التفكير  حيث طرحت . معلمًا يدرسون المرحلة األساسية   ) 20(مNع   

وما هي الخصائص اإلبداعية . اإلبداعNي عNند طلبNتهم، واألساليب التعليمية التي يفضلها طلبتهم الموهوبين           

وقد خلصت الدراسة إلى أن هؤالء الطالب  . وبعNد جمNع البيانات وتحليلها نوعياً      . لهNؤالء الطلNبة المتفوقNين     

قدرة على التعبير، آما رأى المعلمون أن الطالب يعملون بحرية أآثر و تتفجر لديهم     يتسNمون بالمثابNرة وال    

ومن النتائج التي . الخصNائص اإلبداعNية مNثل االبتكار والعصف الذهني عندما يقومون بالتعلم بشكل فردي       

بشكل متماثل توصNلت إليها الدراسة أيضا أن المعلمين يؤيدون طرح البرامج الغنائية والنشاطات االثرائية      

 .للموهوبين وغير الموهوبين في الغرفة الصفية ألنها من أهم العوامل في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

دراسNة فNي سNلطنة ُعمNان هNدفت إلNى التعNرف على دور المعلم في تنمية          ) 2003(أجNرى الشNهاب     

تكونت عينة . لمعلمين أنفسهمالتفكيNر اإلبداعNي لNدى طلبة المدارس الحكومية، من وجهة نظر المشرفين وا      

معلمًا ) 2520(مشNرفًا تربويًا، من مجتمع الدراسة المكون من  ) 42(معلمNًا ومعلمNة و  ) 501(الدراسNة مNن     

وقNد أظهNرت نNتائج الدراسة أن درجة ممارسة المعلمين لدورهم في تنمية    . مشNرفًا تNربوياً   ) 64(ومعلمNة، و  

ة من وجهة نظر المشرفين، وبدرجة عالية من وجهة نظر التفكيNر اإلبداعNي لطلبNتهم آانNت بدرجة متوسط         
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وعNNدم وجNNود فNNروق ذات داللNNة إحصNNائية فNNي دور المعلمNNين فNNي تنمNNية التفكيNNر اإلبداعNNي تعNNزى   . المعلمNNين

 .لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي

وأسلوبه دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين خصائص المعلم ) (Caeeve,2003وأجNرى آيNيف     

) 20(التعليمNي وأداء الطلNبة وتحصNيلهم علNى اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي، وتكونت عينة الدراسة من      

وقNد تNNم  .  طالNبًا وطالNNبة فNي المNرحلة المتوسNطة فNNي لويNزيانا     ) 250(معلمNًا أمNريكيا يدرسNون مNNا مجمNوعه     

ديو، ثم حسبت عالمات الطلبة تسNجيل محاضNرات وأنشNطة المعلمNين داخل الغرفة الصفية على أشرطة في            

وأظهرت الدراسة أن خصائص المعلمين المرتبطة بدرجات عالية   . علNى اختNبار تNورنس للتفكير اإلبداعي       

استخدام أسلوب المجموعات، والتطبيق العملي للجوانب النظرية، وقابلية لتعلم   : على التفكير اإلبداعي هي   

 .مهارات التفكير

دراسNة هNدفت إلNى التعNرف علNى اثNر اسNتخدام        (Van Antwerp,2002) وأجNرى فNان انNتورب    

المعلNم ألسNNلوب التخNيل و التمثNNيل الخيالNNي آمNتطلب أساسNNي مNن متطلNNبات التفكيNNر اإلبداعNي علNNى تحصNNيل       

طالبًا وطالبة يدرسون في مدارس ضواحي مدينة آيب تاون في  ) 88(وتكونت عينة الدراسة من     . الطالب

سNيم الطالب إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، حيث تم تدريس المجموعة  وقNام الNباحث بتق  . جNنوب أفNريقا   

الضNابطة دروسNًا تقلNيدية فNNي التNربية الفنNية، بيNNنما تNدريس المجمNوعة التجNNريبية دروسNا بأسNلوب التخNNيل و          

وبعد ذلك أخضعت المجموعتين الختبار أعده الباحث خصيصا يقوم على . محاآNاة الواقNع لمNدة ستة أسابيع     

وأظهرت نتائج الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح . رسNومات و التعبيNر عNنها لفظNيا وآتابيا        تخNيل ال  

 .المجموعة التجريبية

 هNدفت إلNى الكشNف عNن العالقNة بNين إبNداعات        دراسNة   (Gerjovich,2000)أجNرى جيNرجوفيش   

لNNثانوية فNNي واليNNة    الطNNالب مNNن خNNالل تفكيNNرهم اإلبداعNNي و الطNNريقة التNNي يNNتعلمون بهNNا فNNي المNNدارس ا          

طالبًا وطالبة من طالب المرحلة الثانوية العليا   ) 142(وتكNونت عيNنة الدراسNة مNن         . نيومكسNيكو األمNريكية   

وقد استخدم الباحث استبانة طورها بنفسه حيث اشتملت . فNي المNدارس التابعة لوالية نيومكسيكو األمريكية     

م التنافسNي، والNتعلم الفNردي، وأساليب التعلم البصرية       الNتعل : فقNرة مNوزعة علNى األبعNاد التالNية          ) 67( علNى 

وبعNد توزيNع االسNتبانات واسNتردادها عقد الباحث مقابالت        . والسNمعية، وأسNلوب الNتعلم بالمNواد المحسوسNة         

هNل تعNتقد أنNك تNبدع فقط عند استخدامك نمط تعلم     : قصNيرة مNع الطNالب حNيث طNرح علNيهم السNؤال التالNي              

 :لى النتائج التاليةوخلصت الدراسة إ. معين؟
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 .هناك ارتباط ايجابي بين نمو التفكير اإلبداعي واستخدام أسلوب التعلم المفضل لدى الطالب -

هNNناك فNNروق ذات داللNNة إحصNNائية لصNNالح اإلنNNاث حNNول الNNتوجه نحNNو تNNنويع أسNNاليب الNNتعلم لمNNزيد مNNن     -

 .اإلبداع واالآتشاف

يالتهم سوف يشحذ هممهم لمزيد من المثابرة وافNق الطNالب علNى أن إعطائهم خيار التعلم بحسب تفض         -

 .واإلبداع

 دراسNNة تحليلNNية لتفضNNيالت المعلمNNين األمNNريكيين حNNول أسNNاليب      (Cotton,1997)أجNNرى آNNوتن  

وقNNد هNNدفت هNNذه الدراسNNة إلNNى مNNراجعة األدب التNNربوي والNNبحوث        . الNNتعلم التNNي تنمNNي التفكيNNر اإلبداعNNي    

تفضNيالتهم ألسNاليب الNتعلم الكفيلة بتنمية التفكير اإلبداعي    األمNريكية التNي أجNريت حNول طNرق المعلمNين و            

وثيقة صفية أو نظرية شملت ) 33(بحثُا و )56(وتNناولت الباحثة بالتحليل  . الخNالق عNن الطالNب األمريكNي       

وبعNNد التحلNNيل الشNNامل اسNNتنتجت   . جمNNيع جNNوانب التفكيNNر اإلبداعNNي وخاصNNة المNNرونة والطالقNNة واألصNNالة   

 :تالية التي يفضلها المعلمونالباحثة األسس ال

 .ضرورة تدريس مهارات وتقنيات التفكير اإلبداعي عبر مراعاة نمط التعلم الذي يفضله الطالب -

 .إن تدريس مهارات التفكير اإلبداعي يحسن التحصيل األآاديمي للطالب -

ق دعNNم مهNNارات التفكيNNر اإلبداعNNي عNNن طNNريق اسNNتخدام بNNرامج خاصNNة مNNثل بNNرنامج الكNNورت، وتطبNNي    -

 .نس و روجرز و روي وأوتي وغيرها من المقاييسامقاييس التفكير اإلبداعي مثل مقياس تور

ضNNرورة تNNدريب المعلمNNين علNNى امNNتالك مهNNارات الكشNNف عNNن أسNNاليب وأنمNNاط الNNتعلم التNNي يفضNNلها          -

 .الطالب

دراسNNة هNNدفت إلNى التعNNرف علNNى أثNNر طNريقة الNNتعلم التعاونNNي فNNي تنمNNية    ) 1996(أجNرى القضNNاة  و

تكونت عينة . فكيNر اإلبداعNي عNند طلNبة الصNف العاشر في مبحث التاريخ، مقارنه بأثر الطريقة التقليدية           الت

طالبًا من طالب الصف العاشر من مديرية تربية محافظة عجلون، وتم تطبيق مقياس      ) 104(الدراسNة من    

 بين متوسط أداء الطلبة أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية. تورانس للتفكير اإلبداعي  

 .على مقياس التفكير اإلبداعي تعزى إلى طريقة التعلم التعاونية ولجنس المتعلم ولصالح اإلناث

بدراسة هدفت إلى قياس دور معلم العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي من ) 1995(وقامNت السNلمان     

وطالبة من طالب طالبًا ) 1030(من وقد تكونت عينة الدراسة  . وجهNة نظNر طلNبة الصف التاسع األساسي        
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وقNد أظهNرت نNتائج الدراسNة انخفاضًا عامًا في دور معلم العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي         . مNدراس عمNان   

إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية في مستوى مNن وجهNة نظر طلبة المرحلة األساسية، آما أشارت النتائج     

 .ن اإلناثالتفكير اإلبداعي لصالح الذآور أعلى م

 NNة ريتشاردسNNدفت دراسNNونوه) Richardson, 1988 (    فيNNناخ الصNNين المNNة بNNث العالقNNى بحNNإل

.  طالبًا وطالبة من طلبة الصف السادس)350(وقد تكونت عينة الدراسة من . واألداء اإلبداعي عند الطلبة  

 نNتائج الدراسNة أن   أظهNرت . نس للتفكيNر اإلبداعNي  ارث مNناخ التعلNيم الصNفي واختNبار تNو     وقNد اسNتخدم الNباح   

 موجNNبة بNNين اإلبNNداع ومسNNتوى رضNNا الطلNNبة فNNي الصNNف، وأن التعبيNNر عNNن الNNرأي      ارتباطNNيههNNناك عالقNNة 

 .والمشارآة في اتخاذ القرارات، وحرية اختيار المادة الدراسية تؤدي إلى تنامي تفكير الطلبة اإلبداعي

 :يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة ما يلي

 الدراسNNات السNNابقة، التعNNرف علNNى فاعلNNية بNNرنامج مقتNNرح فNNي تنمNNية التفكيNNر الNNناقد       حاولNNت بعNNض  -

 ).2005(آما في دراسة الخضرا. واإلبداعي لطالبات الصف الثاني المتوسط

سNعت بعNض الدراسNات السNابقة التعرف على دور المعلمين في تنمية التفكير االبداعي لدى الطلبة،          -

 ).1995؛ السلمان،2003الشهاب، ؛ 2004أبو ريا، (آما في دراسات

رآNNزت بعNNض الدراسNNات السNNابقة علNNى أثNNر الNNتعلم التعاونNNي فNNي تنمNNية التفكيNNر االبداعNNي لNNدى طلNNبة    -

 ).1995(آما في دراسة القضاة. الصف العاشر

 االبداعNي لNNدى  واألداءحاولNت بعNNض الدراسNات السNNابقة التعNرف علNNى العالقNة بNNين المNناخ الصNNفي       -

 ).(Richardson,1998سةآما في درا. الطلبة

حاولNت بعNض الدراسNات السNابقة التعNرف علNى تصورات المعلمين لمهارات التفكير االبداعي لدى                -

 .(Edith,2004)آما في دراسة. طلبتهم المتفوقين

 .تبين من خالل الدراسات السابقة أن دور المعلمين في تنمية التفكير االبداعي هو بدرجة متوسطة -

 فإنهNا تNتفق مNع الدراسات السابقة في تناول التفكير االبداعي لدى الطلبة، لكنها         أمNا الدراسNة الحالNية     

التعرف على دور معلمي  فهي تهدف إلى. تخNتلف عNن تلNك الدراسNات فNي هدفها، وعينتها، وأداتها         

الدراسNNات االجتماعNNية فNNي تنمNNية التفكيNNر اإلبداعNNي لNNدى طلNNبة األول الNNثانوي فNNي مNNدارس قصNNبة         

 .ستفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة، وتفسير نتائجهاوقد ا. المفرق
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 :مشكلة الدراسة
 :الل اإلجابة على األسئلة اآلتيةتتحدد مشكلة الدراسة من خ

- NNا دور معلمNNيم  NNي لNNر اإلبداعNNية التفكيNNي تنمNNية فNNات االجتماعNNي  دى  الدراسNNثانوي فNNبة األول الNNطل

 مين ؟قصبة إربد من وجهة نظر المعل

مNNا دور معلمNNي الدراسNNات االجتماعNNية فNNي تنمNNية التفكيNNر اإلبداعNNي لNNدى طلNNبة األول الNNثانوي فNNي      -

 قصبة إربد من وجهة نظر الطلبة؟

 الدراسNNNات يفNNNي دور معلمα = (.05NNN(عNNNند مسNNNتوى الداللNNNةهNNNل تNNNوجد فNNNروق دالNNNة إحصNNNائيًا   -

زى إلNNى متغيNNرات الجNNنس، تعNNالمعلمNNين  مNNن وجهNNة نظNNر االجتماعNNية فNNي تنمNNية التفكيNNر اإلبداعNNي 

 ؟والمؤهل العلمي والخبرة

فNNNي دور معلمNNNي الدراسNNNات α = (.05(هNNNل تNNNوجد فNNNروق دالNNNة إحصNNNائيًا عNNNند مسNNNتوى الداللNNNة  -

 تعزى إلى متغيرات الجنس؟الطلبة االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي من وجهة نظر 

 :أهمية الدراسة
 :تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل ما يلي

-  Nو التفكير اإلبداعي، باعتبار اإلبداع هو أساس أية مؤسسة تسعى         مNة وهNوع الدراسNية موضNن أهم

 .نحو التطور واإلبداع

 . لألدب النظري والدراسات السابقة الدراسةما يمكن أن تضيفه -

 .تفيد في الكشف عن دور معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي -

حNNول مهNNارات التفكيNNر اإلبداعNNي،   رة التNNربية فNNي عمNNل دورات تدريبNNية   تفNNيد المسNNؤولين فNNي وزا  -

 .وآيفية تنميتها لدى الطلبة

 :محددات الدراسة

 .2007/2008 هذه الدراسة زمانيًا بالعام الدراسي تدحدت -

 .بمدارس قصبة المفرق الدراسة مكانيًا تتحدد -

 .تقتصر هذه الدراسة على طلبة األول الثانوي -

 :ئيةالتعريفات اإلجرا
 .هو التفكير الذي يتميز بالطالقة اللغوية، والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت: التفكير اإلبداعي

 .اإلبداعي لدى طلبة األول الثانويدرجة إسهام معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير : الدور
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 :الطريقة واالجراءات

 :مجتمع الدراسة

يع معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس قصبة المفرق للمرحلة  تكNون مجNتمع الدراسNة مNن جم        

آمNا تكNون مجNتمع الدراسNة مNن جمNيع طلبة الصف األول       . معلمNًا ومعلمNة  ) 79(الNثانوية حNيث بلNغ عNددهم         

أما عينة الدراسة فقد تكونت من . طالبًا وطالبة) 1883(الNثانوي فNي مNدارس قصبة المفرق والبالغ عددهم            

 .طالبة، وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة) 88(طالبًا و) 95(و. معلمة) 36(معلمًا و) 43(

 

 :أداة الدراسة
قNام الNباحث بمNراجعة األدب النظNري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، حيث تم          

الجتماعية فقNرة، حNول دور معلمي الدراسات ا  ) 47(إعNداد اسNتبانه تكNونت بصNورتها األولNية مNن        

 .في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة
 : الدراسةأداةصدق 

قNNام الNNباحث بالNNتحقق مNNن صNNدق أداة الدراسNNة مNNن خNNالل عرضNNها علNNى مجمNNوعة مNNن المحكمNNين          -

 : إلبداء آرائهم من حيث في جامعة آل البيت، من أعضاء هيئة التدريسالمختصين،

 . سالمة الصياغة اللغوية للفقرات -

 . لما وضعت لهمدى مناسبة الفقرات -

 .حذف الفقرات غير المناسبة -

 .اقتراح فقرات مناسبة -

وقد . وقNد تNم األخNذ بمالحظNات المحكمNين، مNن حNيث حNذف بعNض الفقNرات، ودمNج بعضNها اآلخNر                

 ). 39(أصبحت بصورتها النهائية مكونة من

 : ثبات األداة
) 15( تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من قNام الNباحث بالNتأآد مNن ثNبات أداة الدراسNة مNن خالل         

، ومن ثم )test-re test(فNردًا مNن أفراد الدراسة من خارج نطاق عينة الدراسة بأسلوب االختبار وأعادته   

 ).89,5(حساب معامل االرتباط بيرسون والذي بلغ 

 :المعيار اإلحصائي
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 :تجابات أفراد الدراسة آما يلياعتمد الباحث النموذج اإلحصائي ذي التدريج المطلق لتفسير اس

 . بدرجة قليلة جدًا1.00-1.49 -

 . بدرجة قليلة1.50-2.49 -

 . بدرجة متوسطة2.50-3.49 !

 . بدرجة آبيرة3.50-4.49 !

 . بدرجة آبيرة جدًا4.50-5.00 -

 :المعالجة اإلحصائية

المتمNNثلة لإلجابNNة علNNى أسNNئلة الدراسNNة فقNNد قNNام الNNباحث باسNNتخدام التحلNNيالت اإلحصNNائية المناسNNبة و 

 .(t-test)واختبار,بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين الثالثي

 :نتائج الدراسة
يتضNمن هNذا الجNزء عرضًا لنتائج الدراسة، من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، وقد تم عرضها              

  :آما يلي

دراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي  اليم2ا دور معلم   : "الن2تائج الم2تعلقة بالس2ؤال األول      :أوًال

 ".لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين ؟

 المعلمين واالنحرافات المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابيةلإلجابة على هذا السؤال تم استخراج    

  :يوضح ذلك) 1(والجدولعلى فقرات أداة الدراسة، 

 واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية) 1(الجدول رقم 
  مرتبة ترتيبًا تنازليًاعلى فقرات أداة الدراسة) المعلمين(

درجة 
 التقدير

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 رقم الفقرة الرتبة الحسابي

 الفقرة
 32 .الفردية بين الطلبةيراعي المعلم الفروق   1 4.66 0.70 آبيرة جدًا
 29 .يسعى المعلم إلى تنمية ثقة الطلبة بأنفسهم  2 4.65 0.95 آبيرة جدًا
يتيح المعلم للطلبة فرص اختيار النشاط الذي يرغبون   3 4.59 2.31 آبيرة جدًا

 .به
7 

الترآيب، (يرآز المعلم على العمليات العقلية العليا   4 4.57 0.75 آبيرة جدًا
 ).التقويم

1 

 16 .يشرك المعلم الطلبة في مواقف تنمي التفكير اإلبداعي  5 4.56 0.75 بيرة جدًاآ
 15 .يرآز المعلم على البحث واالستقصاء  6 4.53 0.86 آبيرة جدًا
يعطNي المعلNم الطلNبة الNوقت الكافNي للتفكير في النشاطات           7 4.49 0.90 آبيرة

 .التعليمية
30 

 3 .ثير التفكير اإلبداعييطرح المعلم أسئلة ت  8 4.42 0.99 آبيرة
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درجة 
 التقدير

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 رقم الفقرة الرتبة الحسابي

 الفقرة
 22 .يزود المعلم الطلبة المبدعين بالتغذية الراجعة  9 4.39 0.99 آبيرة
 36 .يقوم المعلم بتوعية الطلبة بأهمية اإلبداع  10 4.38 1.05 آبيرة
يطNNNرح المعلNNNم علNNNى طلبNNNته أسNNNئلة تNNNباعدية تحNNNتمل عNNNدة    11 4.32 0.95 آبيرة

 .إجابات صحيحة
31 

 5 .خدم المعلم طريقة حل المشكالت في تدريسهيست  12 4.14 0.81 آبيرة
 26 .يشجع المعلم طلبته على الحوار  13 4.10 0.82 آبيرة
يسNاعد المعلNم الطلNبة فNي الNبحث عNن معنى المفاهيم ذات                14 4.09 0.77 آبيرة

 .العالقة وفهمها
35 

 28 .يثمن المعلم أفكار الطلبة باإلشارة إلى أنها أفكار قيمة  15 4.09 0.80 آبيرة
 21 .يتابع المعلم آل جديد في حقل تخصصه  16 4.09 0.85 آبيرة
 18 .يوجه المعلم الطلبة إلى استغالل أوقات الفراغ  17 4.06 0.66 آبيرة
يوفر المعلم األمن النفسي والحرية النفسية في غرفة   18 4.05 0.84 آبيرة

 .الصف
37 

 34 .يوجه المعلم الطلبة نحو المشكالت الحقيقية  19 4.04 0.68 آبيرة
 8 .ينمي المعلم لدى الطلبة ُحب االستطالع  20 4.01 0.67 آبيرة
ينفتح المعلم على األفكار الجديدة والفريدة التي تصدر   21 4.01 0.73 آبيرة

 .عن الطلبة
33 

 2 .يتيح المعلم للطلبة فرص التعلم الذاتي  22 3.99 0.69 آبيرة
 23 .كار مهما آانتيشجع المعلم على طرح األسئلة واألف  23 3.99 0.78 آبيرة
 27 .يضع المعلم طلبته في مواقف تتطلب التفكير اإلبداعي  24 3.95 0.76 آبيرة
.يقدم المعلم أنشطة للطلبة يراعي فيها قدراتهم وإمكاناتهم  25 3.95 0.72 آبيرة 19 
.يوفر المعلم مناخًا تعليميًا يشعر الطالب بالحرية والمحبة  26 3.95 0.87 آبيرة 12 
 25 .يشجع المعلم طلبته على تبادل األفكار حول قضية ما  27 3.95 0.82 آبيرة
 17 .يسعى المعلم إلى استثمار طاقات الطلبة المبدعين  28 3.92 0.66 آبيرة
 24 .يوجه المعلم طلبته نحو التخيل واإلبداع  29 3.90 0.79 آبيرة
يعطي المعلم الطلبة المبدعين فرصًا لمساعدة الطلبة   30 3.85 0.92 آبيرة

 .عفاء في الصفالض
20 

.يسعى المعلم إلى الكشف عن معيقات اإلبداع لدى الطلبة  31 3.82 0.72 آبيرة 38 
 10 .يتقبل المعلم من الطلبة التساؤالت غير العادية  32 3.80 0.78 آبيرة
 39 .يسعى المعلم إلى تنمية ثقة الطلبة بأنفسهم  33 3.72 0.89 آبيرة
 11 .مادية ومعنوية للمبدعينيقدم المعلم حوافز   34 3.72 0.97 آبيرة
يرشد الطلبة إلى آيفية االستفادة من المعلومات   35 3.70 0.80 آبيرة

 .واستخدامها
13 

 4 .يتقبل المعلم األفكار غير المألوفة  36 3.52 0.71 آبيرة
 9 .ُيحث المعلم الطلبة على توليد أفكار جديدة  37 3.52 0.80 آبيرة
 14 .يا تثير الجدل وتتطلب المناقشةيثير المعلم قضا  38 3.48 0.85 متوسطة
 6 .ينمي المعلم روح المغامرة عند الطلبة  39 3.42 0.84 متوسطة
 المعدل  4.06 0.51 آبيرة

 

، بانحNNراف )4.66 �3.42( تNNراوحت بNNين  المتوسNNطات الحسNNابية أن ) 1(يتبNNين مNNن الجNNدول رقNNم   

وقNNد حصNNلت الفقNNرة الثانNNية   . يNNرةوبدرجNNة تقديNNر بNNين متوسNNطة وآب  ) 1.05-0.66(معNNياري يتNNراوح بNNين   
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 على أعلى وسط حسابي مقداره "يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطلبة" والثالثين، والتي تنص على

ثم تلتها الفقرة التاسعة والعشرين، والتي .وبدرجNة تقديNر آبيNرة جداً     ) 0.70(معNياري   ، وبانحNراف    )4.66(

(معياري ، وبانحراف )4.65( بوسط حسابي "ة بأنفسهميسعى المعلم إلى تنمية ثقة الطلب   "تNنص علNى     

ينمي المعلم روح المغامرة عند "على أما الفقرة السادسة والتي تنص    . وبدرجNة تقديNر آبيNرة جNداً       ) 0.95

وبدرجة تقدير ) 0.84(، بانحراف معياري )3.42(فقNد حصNلت علNى أدنNى وسط حسابي مقداره         " الطل2بة 

ن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات األداة آكل    ويتضNح آNذلك مNن الجدول أ       .متوسNطة 

 .وبدرجة تقدير آبيرة) 0.51(معياري بانحراف ) 4.06(آان 

ما دور معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي  ما دور معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي  : ": "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   ::ثان2ياً 

  ".". المفرق من وجهة نظر الطلبة  المفرق من وجهة نظر الطلبة لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصبةلدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصبة

لإلجابNة علNى هNذا السNؤال تNم اسNتخراج المتوسNطات الحسNابية واالنحNرافات المعNيارية الستجابات                

 .يوضح ذلك) 2(الطلبة على فقرات أداة الدراسة، والجدول
على ) الطالب(راسة  واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدالمتوسطات الحسابيةاستخراج  )2(الجدول رقم 

 فقرات أداة الدراسة مرتبة ترتيبًا تنازليًا

درجة 
 التقدير

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 رقم الفقرة الرتبة الحسابي

 الفقرة
يرشد الطلبة إلى آيفية االستفادة من المعلومات   1 3.43 1.12 متوسطة

 .واستخدامها
13 

 9 . أفكار جديدةُيحث المعلم الطلبة على توليد  2 3.43 1.15 متوسطة
 29 .يسعى المعلم إلى تنمية ثقة الطلبة بأنفسهم  3 3.34 1.40 متوسطة
يساعد المعلم الطلبة في البحث عن معنى المفاهيم ذات   4 3.32 1.23 متوسطة

 .العالقة وفهمها
35 

 21 .يتابع المعلم آل جديد في حقل تخصصه  5 3.28 1.20 متوسطة
على طلبته أسئلة تباعدية تحتمل عدة يطرح المعلم   6 3.27 1.21 متوسطة

 .إجابات صحيحة
31 

 26 .يشجع المعلم طلبته على الحوار  7 3.23 1.22 متوسطة
 25 .يشجع المعلم طلبته على تبادل األفكار حول قضية ما  8 3.21 1.27 متوسطة
 23 .يشجع المعلم على طرح األسئلة واألفكار مهما آانت  9 3.20 1.22 متوسطة
 3 .يطرح المعلم أسئلة تثير التفكير اإلبداعي  10 3.19 1.22 متوسطة
 18 .يوجه المعلم الطلبة إلى استغالل أوقات الفراغ  11 3.17 1.24 متوسطة
 6 .ينمي المعلم روح المغامرة عند الطلبة  12 3.17 1.41 متوسطة
 17 .يسعى المعلم إلى استثمار طاقات الطلبة المبدعين  13 3.16 1.21 متوسطة
 14 .يثير المعلم قضايا تثير الجدل وتتطلب المناقشة  14 3.14 1.19 متوسطة
 28 .يثمن المعلم أفكار الطلبة باإلشارة إلى أنها أفكار قيمة  15 3.14 1.29 متوسطة
الترآيب، (يرآز المعلم على العمليات العقلية العليا   16 3.14 1.04 متوسطة

 ).التقويم
1 
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درجة 
 التقدير

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 رقم الفقرة الرتبة الحسابي

 الفقرة
 32 .ردية بين الطلبةيراعي المعلم الفروق الف  17 3.12 1.28 متوسطة
 2 .يتيح المعلم للطلبة فرص التعلم الذاتي  18 3.12 1.07 متوسطة
ينفتح المعلم على األفكار الجديدة والفريدة التي تصدر   19 3.11 1.25 متوسطة

 .عن الطلبة
33 

.يوفر المعلم مناخًا تعليميًا يشعر الطالب بالحرية والمحبة  20 3.09 1.20 متوسطة 12 
 8 .ينمي المعلم لدى الطلبة ُحب االستطالع  21 3.08 1.27 متوسطة
 5 .يستخدم المعلم طريقة حل المشكالت في تدريسه  22 3.07 1.10 متوسطة
يعطي المعلم الطلبة الوقت الكافي للتفكير في النشاطات   23 3.06 1.25 متوسطة

 .التعليمية
30 

 36 .يقوم المعلم بتوعية الطلبة بأهمية اإلبداع  24 3.05 1.32 متوسطة
 16 .يشرك المعلم الطلبة في مواقف تنمي التفكير اإلبداعي  25 3.05 1.19 متوسطة
 34 .يوجه المعلم الطلبة نحو المشكالت الحقيقية  26 3.00 1.25 متوسطة
 15 .يرآز المعلم على البحث واالستقصاء  27 2.97 1.18 متوسطة
 27 .إلبداعييضع المعلم طلبته في مواقف تتطلب التفكير ا  28 2.90 1.25 متوسطة
 22 .يزود المعلم الطلبة المبدعين بالتغذية الراجعة  29 2.87 1.26 متوسطة
يوفر المعلم األمن النفسي والحرية النفسية في غرفة   30 2.85 1.47 متوسطة

 .الصف
37 

 10 .يتقبل المعلم من الطلبة التساؤالت غير العادية  31 2.85 1.32 متوسطة
 24 .طلبته نحو التخيل واإلبداعيوجه المعلم   32 2.81 1.16 متوسطة
.يسعى المعلم إلى الكشف عن معيقات اإلبداع لدى الطلبة  33 2.80 1.35 متوسطة 38 
.يقدم المعلم أنشطة للطلبة يراعي فيها قدراتهم وإمكاناتهم  34 2.78 1.22 متوسطة 19 
يعطي المعلم الطلبة المبدعين فرصًا لمساعدة الطلبة   35 2.77 1.30 متوسطة

 .ء في الصفالضعفا
20 

يتيح المعلم للطلبة فرص اختيار النشاط الذي يرغبون   36 2.76 1.34 متوسطة
 .به

7 

يقوم المعلم بمعالجة ومواجهة معيقات اإلبداع لدى   37 2.73 1.38 متوسطة
 .الطلبة

39 

 4 .يتقبل المعلم األفكار غير المألوفة  38 2.69 1.30 متوسطة
 11 . مادية ومعنوية للمبدعينيقدم المعلم حوافز  39 2.49 1.36 قليلة

 

، بانحNNراف )3.43 �2.49( تNNراوحت بNNين  المتوسNNطات الحسNNابية أن ) 2(يتبNNين مNNن الجNNدول رقNNم   

وقد حصلت الفقرة الثالثة عشر، .  ومتوسطةقليلةوبدرجNة تقديNر بين   ) 1.47-1.07(معNياري يتNراوح بNين      

 على أعلى "ن المعل2ومات واس2تخدامها  يرش2د المعل2م الطل2بة إل2ى آيف2ية االس2تفادة م2       " والتNي تNنص علNى     

ثNNم تلNNتها الفقNNرة    .وبدرجNNة تقديNNر متوسNNطة  ) 1.12(، وبانحNNراف معNNياري  )3.40(وسNNط حسNNابي مقNNداره   

، )3.34( بوسNNط حسNNابي  "يح22ث المعل22م الطل22بة عل22ى تول22يد أفك22ار جدي22دة    "التاسNNعة، والتNNي تNNنص علNNى   

يقدم  " الحNادي عشNر والتNي تNنص علNى     أمNا الفقNرة  . وبدرجNة تقديNر متوسNطة   ) 1.15(وبانحNراف معNياري    

، بانحراف )2.49(فقد حصلت على أدنى وسط حسابي مقداره " المعل2م حوافز مادية ومعنوية للمبدعين   
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ويتضNح آNذلك مNن الجدول أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد     .قلNيلة وبدرجNة تقديNر     ) 1.36(معNياري   

 .بدرجة تقدير متوسطةو) 0.73(ف معياري بانحرا) 3.05(العينة على فقرات األداة آكل آان 

≤α((هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   : ": "الن2تائج المتعلقة بالسؤال الثالث    الن2تائج المتعلقة بالسؤال الثالث    ::ثال2ثاً ثال2ثاً 
 الدراس22ات االجتماع22ية ف22ي تنم22ية   الدراس22ات االجتماع22ية ف22ي تنم22ية  ييف22ي دور معلم22ف22ي دور معلم22) ) المعلم22ينالمعلم22ين((ف22ي تقدي22رات أف22راد عي22نة الدراس22ة ف22ي تقدي22رات أف22راد عي22نة الدراس22ة ) ) 0.050.05

الجنس ، الجنس ، ((التفكي2ر اإلبداع2ي ل2دى طل2بة الص2ف األول ال2ثانوي ف2ي م2دارس قص2بة المف2رق تع2زى لمتغي2ر               التفكي2ر اإلبداع2ي ل2دى طل2بة الص2ف األول ال2ثانوي ف2ي م2دارس قص2بة المف2رق تع2زى لمتغي2ر               
  ".".؟؟))المؤهل العلمي، الخبرةالمؤهل العلمي، الخبرة

 و االنحرافات المعيارية في تقديرات المتوسطات الحسابيةولإلجابNة عNن هNذا السNؤال تم استخراج       

تماعية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة  الدراسات االجيفي دور معلم) المعلمين(أفNراد عيNنة الدراسNة    

و يبين ) الجنس ، المؤهل العلمي، الخبرة(الصNف األول الNثانوي فNي مNدارس قصبة المفرق تعزى لمتغير          

 :ذلك )  3(الجدول رقم 
معلم في دور ) المعلمين( و االنحرافات المعيارية في تقديرات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية )3(جدول رقم

 قصبة المفرق تعزى لمتغير الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس

 )الخبرةوالمؤهل العلمي، و، الجنس(

العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري المتغير الفئة
 ذآر 43 4.117 0.57
 أنثى 36 3.900 0.57

الجنس

 بكالوريوس 38 3.978 0.64
 أعلى من بكالوريوس 41 4.039 0.56

المؤهل 
 العملي

  سنوات5-1من  11 3.836 0.51
  سنة10-6من  31 4.201 0.46
  سنة فأآثر11من  37 3.987 0.43

سنوات 
 الخبرة

 
 
 

 األداةوجNNNود فNNNروق ظاهNNNرية فNNNي تقديNNNرات المعلمNNNين علNNNى فقNNNرات  ) 3(يتNNNبن مNNNن الجNNNدول رقNNNم  

الجNNنس، (اللNNة الفNNروق بNNين تقديNNرات المعلمNNين علNNى مجNNاالت أداة الدراسNNة وفقNNًا لمتغيNNر      آكل،ولمعNNرفة د

 .يبين ذلك) 4(تم استخدام تحليل التباين الثالثي، والجدول رقم ) والمؤهل العلمي، والخبرة
المؤهل والجنس، (نتائج تحليل التباين الثالثي لتقديرات المعلمين على فقرات أداة الدراسة آكل حسب متغير ) 4(جدول 

 ) الخبرةوالعلمي، 
مجموع  درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة

 المربعات
 مصدر التباين

 الجنس 0.824684 1 0.824684 3.47362 0.066
 المؤهل العلمي 0.062898 1 0.062898 0.264929 0.608
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مجموع  درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة
 المربعات

 مصدر التباين

 الخبرة 1.356853 2 0.678427 2.857574 0.064
 الخطأ 17.5686 74 0.237414  
 المجموع 20.045 78   

 

إلNNى عNNدم وجNNود فNNروق ذات داللNNة إحصNNائية عNNند مسNNتوى  ) 4(تشNNير النNNتائج الNNواردة فNNي الجNNدول  

المؤهل والجنس، (فNي تقديرات المعلمين على فقرات أداة الدراسة آكل تعزى لمتغير ) α ≥ 0.05(الداللNة   

 ).الخبرةوالعلمي، 

في تقديرات أفراد عينة في تقديرات أفراد عينة ) ) α≥0.050.05((ت دالل2ة إحص2ائية ع2ند مس2توى الداللة     ت دالل2ة إحص2ائية ع2ند مس2توى الداللة     ه2ل ت2وجد ف2رق ذا     ه2ل ت2وجد ف2رق ذا     : ": "رابع2اً رابع2اً 
 الدراس2ات االجتماع2ية ف2ي تنم2ية التفكي2ر اإلبداع2ي ل2دى طلبة الصف           الدراس2ات االجتماع2ية ف2ي تنم2ية التفكي2ر اإلبداع2ي ل2دى طلبة الصف          ييف2ي دور معلم2    ف2ي دور معلم2    ) ) الط2الب الط2الب ((الدراس2ة الدراس2ة 
  ".".؟؟))الجنسالجنس((متغير متغير انوي في مدارس قصبة المفرق تعزى إلى انوي في مدارس قصبة المفرق تعزى إلى األول الثاألول الث
-t)(ت( و االنحرافات المعيارية واختبارالمتوسطات الحسابية جابNة عن هذا السؤال تم استخدام        لإل 

test(      ةNنة الدراسNراد عيNرات أفNي تقديNف ) البNي دور معلم ) الطNالدراسات االجتماعية في تنمية التفكير يف 

، و يبNNين )نسالجNN(اإلبداعNNي لNNدى طلNNبة الصNNف األول الNNثانوي فNNي مNNدارس قصNNبة المفNNرق تعNNزى لمتغيNNر    

 .ذلك)  5(الجدول رقم 

 

 
في تقديرات أفراد عينة )t-test)(ت(االنحرافات المعيارية واختبار  والمتوسطات الحسابية )5(جدول رقم

في دور معلم الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي في ) الطالب(الدراسة

 )الجنس(متغير مدارس قصبة المفرق تعزى ل

قيمة ت مستوى الداللة العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري المتغير الفئة
 ذآر 43 4.17 0.32 2.04 *0.042
 أنثى 36 3.94 0.65  

الجنس

 
 ) α ≥ 0.05(توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

في )  α ≥ 0.05(د مستوى الداللة وجNود فNرق ذو داللNة إحصNائية عن    ) 5(يتNبن مNن الجNدول رقNم         

مقابNل وسNNط  ) 4.17(تقديNرات الطلNبة علNNى فقNرات األداة آكل،وآNان الفNNرق لصNالح الذآور،بوسNط حسNNابي      

 .لإلناث) 3.94(حسابي 
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 :مناقشة نتائج الدراسة

 على دور معلمي الدراسات  على دور معلمي الدراسات يتضNمن هNذا الجNزء مناقشNة نNتائج الدراسNة، التNي هNدفت إلNى التعNرف                يتضNمن هNذا الجNزء مناقشNة نNتائج الدراسNة، التNي هNدفت إلNى التعNرف                  

  ..في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصبة المفرقفي تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصبة المفرقاالجتماعية االجتماعية 

 الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير  الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير ييم2ا دور معلم   م2ا دور معلم   : ": "مناقش2ة الن2تائج الم2تعلقة بالس2ؤال األول        مناقش2ة الن2تائج الم2تعلقة بالس2ؤال األول        : : أوًالأوًال

  ".".اإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين ؟اإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين ؟

 أن تقديNرات المعلمNين لدورهم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف     نNتائج الدراسNة   أشNارت    

وتختلف هذه النتيجة مع  .آبيرةاألول الNثانوي فNي مNدارس قصNبة المفNرق علNى األداة آكNل، آانNت بدرجNة           

لمين في تنمية والتي بينت أن دور المع) 1995؛ السلمان،2003؛ الشهاب،2004أبNو ريا،    (نNتائج دراسNات   

 .التفكير اإلبداعي هو بدرجة متوسطة

على أعلى المتوسطات الحسابية، حيث تراوحت ما ) 32،29،7،1،16،15(وقNد حصNلت الفقرات     

 .على التوالي، بدرجة تقدير آبيرة) 4.53-4.66(بين

تنمية حNيث تشNير مضNامين هNذه الفقNرات إلNى قNيام المعلمNين بمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، و            

. ثقNة الطلبة بأنفسهم، والترآيز على العمليات العقلية العليا، آما يرآزون على عمليات البحث واالستقصاء       

ويNرى الNباحث بNأن إعطNاء الطلNبة واجNبات حسNب مقNدراتهم العقلNية تنمNي مهNارات التفكيNر اإلبداعNي، من                   

 الطلNNبة ذوي إلNNىواجNNبات التNNي تقNNدم  والاألسNNئلةحNNيث أن الطلNNبة المNNتفوقون علNNى سNNبيل المNNثال ال يناسNNبهم  

 تNNزيد مNNن مهNNارات آمNNا أن الترآيNNز علNNى العملNNيات العقلNية المNNتعلقة بالتNNرآيب والNNتقويم  . التحصNيل المتدنNNي 

 .التفكير اإلبداعي، آالمرونة واألصالة

) 3.42، 3.48(علNى أدنى متوسطين حسابيين، بلغ مقدارهما ) 14،16(فNي حNين حصNلت الفقNرتين        

حNيث تNرتبط مضNامين هاتNين الفقNرتين بإثNارة المعلمين للقضايا التي       . بدرجNة تقديNر متوسNطة   علNى التوالNي    

وقNد تعNزى هNذه النتيجة إلى أن طبيعة    . تثيNر الجNدل وتNتطلب المناقشNة، وتنمNية روح المغامNرة لNدى الطلNبة           

 يمNتلكون هذه  أو أن المعلمNين أنفسNهم ال  . ال تحNتوي فNي ثNناياها علNى قضNايا جدلNية       بعNض المNواد الدراسNية       

 .المهارات

ما دور معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير  ما دور معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير  : ": "مناقش2ة النتائج المتعقلة بالسؤال الثاني     مناقش2ة النتائج المتعقلة بالسؤال الثاني     : : ثان2ياً ثان2ياً 

  .. ؟ ؟ة المفرق من وجهة نظر الطلبةة المفرق من وجهة نظر الطلبةاإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصباإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس قصب

في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة  معلمي الدراسات االجتماعية     معلمي الدراسات االجتماعية    أظهNرت نNتائج الدراسة أن دور       

 هذه  هذه وتتفقوتتفق. . الصNف األول الNثانوي فNي مNدارس قصNبة المفNرق مNن وجهة نظر الطلبة هي بدرجة متوسطة               الصNف األول الNثانوي فNي مNدارس قصNبة المفNرق مNن وجهة نظر الطلبة هي بدرجة متوسطة               
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التNNNي بيNNNنت أن دور ) 1995؛ السNNNلمان،2003؛ الشNNNهاب،2004أبNNNو ريNNNا، (النتNNNيجة مNNNع نNNNتائج دراسNNNات  النتNNNيجة مNNNع نNNNتائج دراسNNNات  

  .المعلمين في تنمية التفكير اإلبداعي هو بدرجة متوسطة

وقNNد يعNNزو الNNباحث هNNذه النتNNيجة إلNNى أن المعلمNNين أنفسNNهم ال يمNNتلكون مهNNارات التفكيNNر اإلبداعNNي،    وقNNد يعNNزو الNNباحث هNNذه النتNNيجة إلNNى أن المعلمNNين أنفسNNهم ال يمNNتلكون مهNNارات التفكيNNر اإلبداعNNي،      

. . وإذا آNان األمNر آNذلك فكNيف سيقوم المعلمون بتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة       وإذا آNان األمNر آNذلك فكNيف سيقوم المعلمون بتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة       . . بدرجNة آبيNرة   بدرجNة آبيNرة   

. . يئ الجو الصفي لإلبداعيئ الجو الصفي لإلبداعوقNد يعNزى أيضNًا إلNى عدم توفر الوسائل واألساليب داخل الغرف الصفية التي ته       وقNد يعNزى أيضNًا إلNى عدم توفر الوسائل واألساليب داخل الغرف الصفية التي ته       

  ..آما أن عدم االهتمام بحاجات الطلبة ورغباتهم واتجاهاتهم يعمل على قتل اإلبداع لدى الطلبةآما أن عدم االهتمام بحاجات الطلبة ورغباتهم واتجاهاتهم يعمل على قتل اإلبداع لدى الطلبة

وبدرجة وبدرجة ) ) 2.492.49((حصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ مقدارهحصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ مقداره) ) 1111((آمNا تبNين من النتائج أن الفقرة    آمNا تبNين من النتائج أن الفقرة      

وقNد يعNزى ذلNك إلNى     وقNد يعNزى ذلNك إلNى     . . ية للطلNبة المبدعNين  ية للطلNبة المبدعNين  وتNرتبط هNذه الفقNرة بNتقديم الحوافNز الماديNة والمعNنو       وتNرتبط هNذه الفقNرة بNتقديم الحوافNز الماديNة والمعNنو       . . تقديNر قلNيلة  تقديNر قلNيلة  

آما أن المعلمين ال آما أن المعلمين ال . . ضNعف المعلمين في تحديد المهارات اإلبداعية لدى الطلبة، وبالتالي عدم تحفيزهم لها     ضNعف المعلمين في تحديد المهارات اإلبداعية لدى الطلبة، وبالتالي عدم تحفيزهم لها     

يمتلكون السلطة في منح الطلبة حوافز مادية للطلبة المبدعين، وبالتالي ضعف تنمية التفكير اإلبداعي لدى   يمتلكون السلطة في منح الطلبة حوافز مادية للطلبة المبدعين، وبالتالي ضعف تنمية التفكير اإلبداعي لدى   

إلNى وجNود عالقNة بNين المناخ الصفي واألداء     ) Richardson, 1988(دسNون  ريتشار حNيث أشNار    حNيث أشNار   ..الطلNبة الطلNبة 

  ..اإلبداعي عند الطلبة

ه22ل ت22وجد ف22روق ذات دالل22ة إحص22ائية ع22ند مس22توى  ه22ل ت22وجد ف22روق ذات دالل22ة إحص22ائية ع22ند مس22توى  : ": "لثلثمناقش22ة الن22تائج الم22تعلقة بالس22ؤال ال22ثا مناقش22ة الن22تائج الم22تعلقة بالس22ؤال ال22ثا : : ثال22ثًاثال22ثًا

 الدراسات االجتماعية  الدراسات االجتماعية ييفي دور معلم  في دور معلم  ) ) المعلمينالمعلمين((اسةاسةف2ي تقدي2رات أف2راد عي2نة الدر        ف2ي تقدي2رات أف2راد عي2نة الدر        ) ) α≥0.050.05((الدالل2ة   الدالل2ة   

انوي ف22ي م22دارس قص22بة المف22رق تع22زى إل22ى    انوي ف22ي م22دارس قص22بة المف22رق تع22زى إل22ى    ف22ي تنم22ية التفكي22ر اإلبداع22ي ل22دى طل22بة الص22ف األول ال22ث    ف22ي تنم22ية التفكي22ر اإلبداع22ي ل22دى طل22بة الص22ف األول ال22ث    

  ".".؟؟))الخبرةالخبرةووالمؤهل العلمي، المؤهل العلمي، ووالجنس ، الجنس ،  ( (اتاتمتغيرمتغير

ر ر أظهNرت نNتائج الدراسNة عNدم وجNود فNروق ذات داللNة إحصNائية في استجابات المعلمين حول دو          أظهNرت نNتائج الدراسNة عNدم وجNود فNروق ذات داللNة إحصNائية في استجابات المعلمين حول دو            

وهذا وهذا . . المعلمين في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة     المعلمين في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة     

يعنNي أن المعلمNين ذآNNورًا وإناثNًا علNNى اخNتالف مNNؤهالتهم العلمNية وخبNNراتهم التدريسNية مNNتفقون علNى أنهNNم        يعنNي أن المعلمNين ذآNNورًا وإناثNًا علNNى اخNتالف مNNؤهالتهم العلمNية وخبNNراتهم التدريسNية مNNتفقون علNى أنهNNم        

  ..يقومون بتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة بدرجة متوسطةيقومون بتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة بدرجة متوسطة

التNNي بيNNنت عNNدم وجNNود فNNروق ذات داللNNة   التNNي بيNNنت عNNدم وجNNود فNNروق ذات داللNNة   ) ) 20042004((هNNذه النتNNيجة مNNع نNNتائج دراسNNة أبNNو ريNNا   هNNذه النتNNيجة مNNع نNNتائج دراسNNة أبNNو ريNNا   وتNNتفق وتNNتفق   

آمNا تNتفق مع    آمNا تNتفق مع      آماآما. . إحصائية في استجابات المعلمين حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرةإحصائية في استجابات المعلمين حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة

التNي بيNنت عNدم وجNود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المعلمين، حسب       التNي بيNنت عNدم وجNود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المعلمين، حسب       ) ) 20032003((دراسNة أبNو ريNا     دراسNة أبNو ريNا     

    ..ري الجنس، والمؤهل العلميري الجنس، والمؤهل العلميمتغيمتغي

هل توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ": " النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعمناقشةمناقشة: : رابعًارابعًا

))α≥0.050.05 ( (  قدي2رات أف2راد عي2نة الدراس2ة       قدي2رات أف2راد عي2نة الدراس2ة       ف2ي ت  ف2ي ت))الدراسات االجتماعية في تنمية  الدراسات االجتماعية في تنمية ييفي دور معلمفي دور معلم) ) الطلبةالطلبة 
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متغي222ر متغي222ر انوي ف222ي م222دارس قص222بة المف222رق تع222زى إل222ى   انوي ف222ي م222دارس قص222بة المف222رق تع222زى إل222ى   ي222ر اإلبداع222ي ل222دى طل222بة الص222ف األول ال222ث  ي222ر اإلبداع222ي ل222دى طل222بة الص222ف األول ال222ث  التفكالتفك

  ".".؟؟))الجنسالجنس((

 ≤ α(وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة إلى ) 5(تشNير النNتائج فNي الجNدول رقNم           

حث  الNNبا، ويعNزو )الجNنس (متغيNر لNى فقNرات أداة الدراسNة آكNل تعNزى إلNى       فNي تقديNرات الطNالب ع   ) 0.05

داخNNل وخNNارج -علNNى عكNNس اإلنNNاث -سNبب ذلNNك إلNNى التواصNNل الجNNيد والكبيNNر بNNين المعلNم وطالبNNه الذآNNور    

هذه مع وتتفق . المدرسNة،األمر الNذي يؤثNر علNى تقديNر  دور معلNم الدراسNات االجتماعNية مNن قNبل الذآNور               

بة حسب متغير التNي بيNنت وجNود فNروق ذات داللNة إحصNائية فNي اسNتجابات الطل         ) 1995(دراسNة السNلمان   

 .الجنس، ولصالح الذآور
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  ::التوصياتالتوصيات

 : اسة أوصى الباحث بما يليفي ضوء نتائج الدر

عقNد دورات تدريبNية لمعلمNي ومعلمNات الدراسNات االجتماعNية تNتعلق بكيفية تنمية مهارات التفكير               .1

 .اإلبداعي لدى الطلبة

لتNNي تسNNهم فNNي تنمNNية روح   ضNNرورة مNNراعاة معلمNNي الدراسNNات االجتماعNNية للمهNNارات اإلبداعNNية ا    .2

 .المغامرة لدى الطالب

عقNد دورات تدريبNية لمعلمNات الدراسNات االجتماعNية حول مهارات االتصال داخل الغرفة الصفية        .3

 .والتي تسهم في تنمية روح اإلبداع لدى الطالبات

لدافعية ضNرورة تبنNي معلمNي الدراسNات االجتماعNية مبدأ تحفيز الطلبة ماديًا ومعنويًا ألجل زيادة ا            .4

 .لديهم وبالتالي تنمية التفكير اإلبداعي



 
   th , Jan7, Year 45Issue. -  2010شتاء : 45العدد : لسنة السابعةا NL.ULUM.WWW مجلة علوم انسانية

 

 24

 المراجع

 :المراجع العربية

، طالعلوم االجتماعية وطرائق تدريسها).1995.(أبو حلو، يعقوب ومرعي، توفيق والطيطي، صالح وأبو شيخة، صالح 

 .، عمان، جامعة القدس المفتوحة1

 . دار الكتاب الجامعي : ، العين، اإلمارات العربية المتحدة 1 ط،تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات). 1999.(جروان، فتحي  

 . ، العين، اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي  1ط. تنمية مهارات التفكير اإلبداعي). 2005.(جمل، محمد 

 .، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنيةتعليم التفكير). 1999.(الحارثي، إبراهيم   

1، عمان، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، طتنمية التفكير االبتكاري والناقد دراسة تجريبية). 2005.(الخضراء، فادية  

. 

عمان، دار يافا   . الكفايات التعليمية لقراءة الخريطة واالستقصاء في الدراسات االجتماعية). 2006.(الرشايدة، محمد 

 .للنشر والتوزيع

 .عمان: ، دار وائل للنشر والتوزيع1، طداعمقدمة في اإلب). 2000. (السرور، ناديا

 .، عمان، وزارة الشباب تنمية التفكير اإلبداعي). 2001.(الشيخلي، عبد القادر   

عمان، دار التنوير العلمي للنشر    . طرائق التشخيص وأدواته المحوسبة: الموهبة واإلبداع). 1992.(صبحي، تيسير  

 .والتوزيع

 .عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع . ات التفكير اإلبداعيتنمية قدر). 2001.(الطيطي، محمد 

دار : ، الكويت1ط. تدريس الدراسات االجتماعية، تخطيطه وتنفيذه وتقويم عائدة التعليم). 2001.(الغبيسي، محمد 

 . الفالح

 .مان، دار األمل للنشر والتوزيع، ع1ط. مناهجها، أساليبها، تطبيقاتها: الدراسات االجتماعية). 1991.(القاعود، إبراهيم  

أثر طريقة التعلم التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي من طلبة الصف العاشر في مبحث التاريخ ). 1996.(القضاة، بسام  

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ابد، األردنفي األردن

 .عالم الكتب: ، القاهرة2 طاتجاهات في تدريس التاريخ،). 1979.(اللقاني، أحمد   

 .القاهرة، عالم الكتب. المواد االجتماعية وتنمية التفكير). 1979.(اللقاني، حسن  

 .، العين، اإلمارات، دار الكتاب الجامعي 1ط. مناهج الدراسات االجتماعية وأصول تدريسها). 2003.(نّزال، شكري 

 .  اإلمارات العربية المتحدة  : ، دار الكتاب الجامعي، العين 1د. تهماهيته، اآتشافه، تنمي: اإلبداع). 2004. (الهويدي، زيد



 
   th , Jan7, Year 45Issue. -  2010شتاء : 45العدد : لسنة السابعةا NL.ULUM.WWW مجلة علوم انسانية

 

 25

 :المراجع األجنبية
Caeeve, L. (2004). The Relationship of teacher believes and characteristics to creative 

thinking skills among middle- level students, DAI , 54 (2). P, 450. 

Cotton, K.(1997). Teaching Thinking skills through American teacher preferences 

methods: analytical meta-study of research series. Boston: SIRS Publishers. 

Cropley. A. (1992). Fostering Creativity in the Classroom General Principals. The Journal of 

Creative Behavior, (16). Pp38-113. 

Edith, R. (2004). An Insider's Perspective: Teachers Observations Of Creative Thinking In 

Exceptional Children. Exceptional Children Review, 16(4), pp 30-77. 

Feldhusen J. F .(1998). Creativity Teaching and Testing. Elsevier Science Ltd, Retrieved 

March1, 2007, From: Education: The Complete Encyclopedia. 

Gerjovich, W.(2000). The relationship between students' creativity and preferred learning 

styles. Dissertation Abstract international,48(7),P16 � A53. 

Rosenblum-Cale, Karen .(1987). Teaching Thinking Skills: Does it Improve Creativity? 

Gifted � Child � Today (GCT); Vll, N2, p44-46. 

Van Antwerp, G.(2002). Fantasy and imagination as prerequisites for creative thinking 

during foundation base Education. Unpublished master thesis. University of South 

Africa. South Africa. 

  


