



كهُخ انزشثُخ
انًدهخ انزشثىَخ
** *

أدوار املعلم يف تنمية التفكري االبتكاري
يف املدارس الثانىية احلكىمية من وجهة نظر الطالب

إعداد
أ.د .أمحد حسني الصغري
رئيس قسم أصول التربية – كمية التربية
جامعة سوهاج  -مصر
DOI:10.12816/EDUSOHAG.2019.44772

اجمللة الرتبوية ـ العدد الرابع والستون ـ يوليو 9102م
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

أدوار المعلم في تنمية التفكير االبتكاري في المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر الطالب.

ملخص:
يهدف البحث الحالي إلى التعررف لمرى دور المعممرين تري ت ميرة التاكيرر ايبتكرار لرد
الطالب تي المدارس الثا وية الحكومية بإمارة الشارقة ،تم اختيرار لي رة لشروائية تترم ت )6
مرردارس ثا ويررة حكوميررة ،حيررث طب ررت اسررتبا ة التاكيررر ايبتكررار لمررى  )082طالررب م ر هم
 142لممرري 142 ،ادبرري) ،ولمررى  )082طالبررة م ر هم  142لممرري و 142أدبرري) ،وكرران
لدد ايسرتبا ات الصرحيحة المرتجعرة  )532ب سربة تصرل إلرى  %37مرن مجمروع الطمبرة تري
المدارس التي تم اختيارها ،وتبين من ال تائج أن معوقرات التاكيرر ايبتكرار جرا ت تري المرتبرة
األولى بموات ة كبيرة ،مما يؤكد وجود معوقات مت ولة تحرد مرن التاكيرر ايبتكرار لرد الطرالب
م ها الم هج المدرسي والمعمم وطرائق التدريس وايمتحا ات وتوقعرات األسرر مرن الطرالب ،كمرا
جا دور البيئة المدرسية تي ت ميرة التاكيرر ايبتكرار لرد الطرالب تري المرتبرة الثا يرة ب سربة
موات ة كبيرة مما يؤكد أن ه اك جهودا حثيثة تبذل تي المدارس لمسالدة الطالب لمرى التاكيرر
ايبتكررار  ،ثررم جررا دور البيئرة الصرراية ترري ت ميررة التاكيررر ايبتكررار لررد الطررالب ترري المرتبررة
الثالثة بدرجة موات رة متوسرطة ،كمرا جرا دور المعمرم تري ت ميرة التاكيرر ايبتكرار تري المرتبرة
األخيرررة بدرجررة موات ررة متوسررطة ،حيررث حرراز دور المعمررم ترري ت ميررة كررل مررن المرو ررة الاكريررة
والطالقررة الاكريررة لمررى درجررة موات ررة متوسررطة ،بي مررا جررا دور المعمررم ترري ت ميررة األصررالة
الاكرية بدرجة موات ة قميمة ،كما تبين من ال تائج أ ه ي توجد ترروق ذات ديلرة إحصرائية ل رد
مسررتو

 )p≤0.05ترري واقررا مسرراهمة المعممررين ترري ت ميررة التاكيررر ايبتكررار بابعرراد الثالثررة

الطالقة واألصالة والمرو ة لد الطالب تعز لمتغير الجر س ،وأ ره ي توجرد ترروق ذات ديلرة
إحصائية ل د مسرتو

 )p≤0.05تري مسراهمة البيئرة المدرسرية تري ت ميرة التاكيرر ايبتكرار

لررد الطررالب تعررز لمتغيررر التخصررص ،كمررا ي توجررد تررروق ذات ديلررة إحصررائية ل ررد مسررتو
 )p≤0.05تررري واقرررا مسررراهمة المعممرررين تررري ت ميرررة المرو رررة الاكريرررة لرررد الطرررالب تعرررز
لمتخصررص ،بي مررا توجررد تررروق ذات ديلررة إحصررائية ل ررد مسررتو

 )p≤0.05ترري مس راهمة

البيئررة الصرراية ترري ت مي رة التاكيررر ايبتكررار لررد الطررالب تعررز لمتخصررص ولصررالم العممرري،
وتوجد تروق ذات ديلة إحصرائية ل رد مسرتو

 )p≤0.05تري مسراهمة المعممرين تري ت ميرة

الطالقرة الاكريررة لررد الطررالب تعررز لمتغيررر التخصررص ولصررالم العممرري ،وترري ت ميررة األصررالة
الاكرية لد الطالب تعز لمتغير التخصص ولصالم األدبي
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مكدمة:
يعد التاكير ايبتكار ترورة من ترورات الحياة تي المدارس المعاصررة ،وهرو يتمثرل تري
ت مية قدرة الطالب لمى التاكير الجا بي أو الحر الذ يمك ه من إلادة صرياةة ل اصرر الخبررة
أو الموقف تي أ ماط جديدة ،من خالل ت ديم أكبر لدد ممكرن مرن البردائل أو الحمرول المالئمرة
لممشرركمة أو الموقررف ،والترري تتميررز باألصررالة والاائرردة لكررل مررن الطالررب والمجتمررا ،وقررد أولررى
األدب التربو المعاصر أهمية كبيرة لت مية التاكير ايبتكار لرد الطرالب تري المردارس ،حيرث
أكرردت أبحرراث لمررم الر اس أن التاكيررر ي مررو بالممارسررة والتردريب ،وه رراك مررداخل واسررتراتيجيات
مت ولة يمكن لممعمم من خاللها ت مية التاكير ايبتكار لد الطالب
ترررالمعمم مرررن أهرررم مررردخالت العمميرررة التعميميرررة التعمميرررة وأخطرهرررا أثررر ار تررري إلرررداد وتربيرررة
ال ش  ،وهو أحد العوامل الاالمة تي ت مية التاكير ايبتكار لد الطالب تري المردارس ،وذلرك
يتوقف لمى مه ية المعمم ومد امتالكه لمهارات التدريس الاالل الرذ يسرت د إلرى أن المرتعمم
هو مركز العممية التعميمية ،ومد ولية بم ومرات وأهميرة ايبتكرار والتاكيرر ايبتكرار  ،وقدرتره
لمى تطبيق طرائق التدريس التي تسرهم تري ت ميرة التاكيرر ايبتكرار  ،تترال لرن دور الحاسرم
تي إدارة البيئة الصاية الاالمة ،التي تروتر لمطرالب الم راخ الصراي اآلمرن الرذ يشرجعهم لمرى
ت ررديم مررا لررديهم مررن أتكررار وحمررول أ كرران ولهررا ومررد ةرابتهررا ،البيئررة الصرراية الماعمررة
بالعالقات اي سا ية والتي يظهرر تيهرا المعمرم ت ردير لكرل األتكرار الجديردة التري ي ردمها الطرالب
لممواقف المشركمة تري حجررات الدراسرة ،إن ت ميرة التاكيرر ايبتكرار لرد الطرالب ممك رة ولكرن
بشرررط أي تترررك لمصرردتة ،تهرري لمميررة تحترراج بالدرجررة األولرى إلررى معمررم يمررارس أدوار بمه يررة
لالية

مشكلة البحح:
إن ت ميررة التاكيررر ايبتكررار لررد الطررالب يمثررل أحررد أهررم أهررداف التربيررة ترري المرردارس
المعاصرة ،وذلرك ألن الحيراة المعاصررة تخترا لعمميرات تغيرر مسرتمرة ،وأن المهرارات والمعرارف
التي تمزم األتراد مست بال قد تكون ةير معروتة تري الوقرت الرراهن ،األمرر الرذ يتطمرب إكسراب
الطررالب ال رردرة لمررى التاكيررر ايبتكررار الررذ يسررالدهم ترري المسررت بل لمررى ا ترراج أتكررار جديرردة
تسهم تي التكيف ما الواقا المتجدد ،وتي ايجاد حمول ابدالية لما ي ابمهم من مشكالت ،ومرن
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ثم يواجهون التحديات المست بمية بأتكار ابدالية مت ولة توتر لهرم الحيراة تري مجتمرا المعرترة
سريا التغير والتجدد
إي أن واقرررررا التعمررررريم تررررري المررررردارس تررررري معظرررررم دول العرررررالم يعرررررا ي مرررررن ال مررررروذج
المدرسررري السرررائد

مررروذج المصررر ا  ،والرررذ ي سرررم تيررره العمرررل لمرررى أسررراس التخصرررص،

وقابررررل ذلررررك ت سرررريم المررررواد الدراسررررية وت ررررا لمتخصصررررات ،ومررررن ثررررم توزيررررا العرررراممين ترررري
المدرسرررة كمرررا هرررو الحرررال تررري المصررر ا ،لم يرررام بمهرررام وواجبرررات محرررددة ،والتاتررريش لمررريهم
ومالح ررررررتهم بالتهديررررررد والوليررررررد ،وبمرررررررور الررررررزمن تحررررررول ال مرررررروذج ايدار

المدرسررررررة –

المصررررر ا إلرررررى المدرسرررررة – السرررررجن  ،حيرررررث تحولرررررت المررررردارس إلرررررى قرررررالع ،محاطرررررة
بأسررروار لاليرررة ومغم رررة برررأبواب حديديرررة ،يتجرررول تيهرررا المرررد ار والمعممرررون وهرررم يصررررخون
ويهرررددون مرررن تسرررول لررره اسررره الخرررروج لرررن ال ظرررام ،وهرررو ظرررام قاترررل ل بتكرررار والتاكيرررر
ايبتكار الخطيب)0226 ،
تالمرررردارس الترررري أ شررررئت ترررري ال رررررن التاسررررا لشررررر ،تأسسررررت لمررررى مجمولررررة مررررن
ايتتراتررررات الخاصررررة بالمعرتررررة وكيايررررة اكتسررررابها ،وكررررذلك لمررررى مجمولررررة مررررن المعت رررردات
حرررول أتترررل الوسرررائل لمتأكررررد مرررن أن الطرررالب يحاظررررون المعمومرررات ،وبالترررالي سيصرررربحون
مرررررواط ين صرررررالحين ،تالمررررردارس كالمصرررررا ا أمرررررراكن يرررررتم تيهرررررا ت رررررين التعمررررريم ،ويمكررررررن
لممعممرررررين توصررررريل المعمومرررررات لمطرررررالب لمرررررى شررررركل ح رررررائق معروترررررة ،تالمعرترررررة ثابترررررة
والمعممررررون يمتمكررررون قررررد ار م هررررا ترررري مجررررال التخصررررص ،ودورهررررم يتمثررررل ترررري ررررل تمررررك
المعرترررة إلرررى الطرررالب ،و ظررر ار ين المعرترررة ثابترررة تالمررردارس تعمرررل لمرررى ت ظررريم مرررا يعررررف
برررررالم هج لجميرررررا الطرررررالب ،وي ررررراس جررررراح المدرسرررررة بمرررررا يحاظررررره الطرررررالب مرررررن المررررر هج
حسرررب اختبرررارات التحصررريل ،وهرررذا األمرررر بعيرررد كرررل البعرررد لرررن ت ميرررة التاكيرررر ايبتكرررار لرررد
الطالب تي المدارس ار دز)2005 ،
ولميررره يمكرررن ال رررول برررأن العمميرررة التعميميرررة تررري المررردارس تسرررت د إلرررى حرررد كبيرررر لمرررى
ظريرررات واسرررتراتيجيات ومعت ررردات تربويرررة ي ت مررري لرررد الطرررالب التاكيرررر ايبتكرررار  ،حيرررث
يرررتم ت رررديم الح رررائق واألتكرررار جررراهزة لمطرررالب معتمررردين لمرررى طررررق تررردريس ت ميديرررة تؤكرررد
لمرررى التم رررين مرررن احيرررة ،وطررررق تاكيرررر م ط يرررة ومتسمسرررمة تؤكرررد خرررط تكرررر واحرررد مرررن
احيرررة أخررررر  ،وهرررري ممارسررررات ترررري جوهرهرررا تعرررروق لمميررررات ايبتكررررار والتاكيررررر ايبتكررررار ،
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بي مرررا ي تررري الطرررالب تررري المررردارس وقرررت قميرررل لمغايرررة تررري تعمرررم ت رررون التاكيرررر الجرررا بي
الرررررذ يبتعرررررد لرررررن ال مطيرررررة ويسرررررالد لمرررررى التاكيرررررر ايبتكرررررار  ،وتؤكرررررد دراسرررررة الع رررررز
 )1994مرررا سرررمف حيرررث توصرررمت إلرررى أن مرررا ت دمررره المررردارس تررري دول الخمررريج العربررري
ي يسهم تي ت مية التاكير ايبتكار لد الطالب
و ظرررررر ار ألن أبحرررررراث لمررررررم الرررررر اس أكرررررردت أن التاكيررررررر ي مررررررو بالممارسررررررة والترررررردريب،
وه رررراك مررررداخل واسررررتراتيجيات وطرائررررق مت ولررررة يمكررررن لممعمررررم مررررن خاللهررررا ت ميررررة التاكيررررر
ايبتكرررار لرررد الطرررالب ،ترررإن البحرررث الحرررالي يهررردف إلرررى التعررررف لمرررى أدوار المعمرررم تررري
ت ميرررة التاكيرررر ايبتكرررار مرررن وجهرررة ظرررر الطرررالب تررري المررردارس الثا ويرررة الحكوميرررة ،وذلرررك
من خالل ايجابة لمى السؤال الرئيسي التالي:
مرررررا مرررررد مسررررراهمة المعممرررررين تررررري ت ميرررررة التاكيرررررر ايبتكرررررار لرررررد الطرررررالب بالمررررردارس
الثا ويرررة الحكوميرررة تررري إمرررارة الشرررارقة مرررن وجهرررة ظرررر الطرررالب ؟ ويتاررررع مرررن هرررذا السرررؤال
األسئمة اآلتية:
 ما واقا مساهمة المعممين تي ت مية التاكير ايبتكار من وجهة ظرر الطرالب تري المردارسالثا وية الحكومية بامارة الشارقة؟
 مررا واقررا مسرراهمة البيئررة المدرسررية والبيئررة الصرراية ترري ت ميررة التاكيررر ايبتكررار مررن وجهررةظر الطالب تي المدارس الثا وية الحكومية بامارة الشارقة؟
 هل توجد تروق ذات ديلرة احصرائية تري واقرا مسراهمة المعممرين والبيئرة المدرسرية والبيئرةالصاية تري ت ميرة التاكيرر ايبتكرار لرد الطرالب تري المردارس الثا ويرة الحكوميرة بامرارة
الشارقة تعز لمج س أو التخصص ؟
 ما معوقات ت مية التاكير ايبتكار من وجهة ظرر الطرالب تري المردارس الثا ويرة الحكوميرةبإمارة الشارقة؟

أهداف البحح:

تتحدد أهداف الدراسة الحالية تي ال اط التالية:
 -1التعرررف لمررى أدوار المعممررين ترري ت ميررة التاكيررر ايبتكررار لررد طررالب المرحمررة الثا ويررة
الحكومية بإمارة الشارقة
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 -0التعرف لمى مساهمة البيئة المدرسرية والصراية تري ت ميرة التاكيرر ايبتكرار لرد الطرالب
تي المدارس الثا وية الحكومية بامارة الشارقة
 -3التعرررف لمررى أهررم معوقررات ت ميررة التاكيررر ايبتكررار لررد الطررالب ترري المرردارس الثا ويررة
الحكومية بإمارة الشارقة

حدود البحح:

ي تصرررر مجرررال البحرررث الحرررالي لمرررى دراسرررة وتحميرررل أدوار المعممرررين والبيئرررة المدرسرررية
والصاية تي ت ميرة التاكيرر ايبتكرار  ،وكرذلك تحميرل أهرم معوقرات ت ميرة التاكيرر ايبتكرار تري

المدارس ،تي لي ة من مدارس مرحمة التعميم الثا و الحكومي بإمارة الشارقة بدولرة اممرارات،
تي لام 0217/0216م

مهوج البحح:

يسررررتخدم ترررري الدراسررررة الحاليررررة المرررر هج الوصرررراي التحميمرررري وذلررررك لوصررررف وتحميررررل
الممارسررات التربويررة مررن قبررل المعممررين دوادارات المرردارس الثا ويررة والترري تسررتخدم ترري ت ميررة

التاكير ايبتكار  ،وتحميل أهم المعوقات التي تحد من التاكيرر ايبتكرار لرد الطرالب تري هرذ
المدارس
مصطلحات البحح :تب ى الباحث المصطمحات امجرائية اآلتية:

التاكيرررر ايبتكرررار  :هرررو شررراط ل مررري مررررن يت ررراول ال ترررايا والمواقرررف والمشررركالت والظرررواهر
بالتحميل والتاسير وال ظر تيها من زوايا متعددة بهدف الوصول إلى أتكار جديدة حولها
دور المعمم:كل ما ي وم بره المعمرم مرن أدا ات سروا داخرل الصرف أو خارجره تسرهم تري ت ميرة

التاكير ايبتكار لد الطالب

األدب الهظري:
يمثل الطمبة الثروة البشرية أل مجتما ،لذا تإن تربيتهم لمى التاكير ايبتكار
يسهم تي إلدادهم لممست بل الذ يمثل ايبتكار أحرد أهرم م وماتره الرئيسرة ،حيرث يعتمرد ت ردم

المجتمعرررات وتطورهرررا لمرررى الع رررول المبدلرررة والمبتكررررة التررري ترررم إلررردادها والع ايرررة بهرررا تررري
المرردارس ،لررذا يتعرراظم دور المرردارس ترري إلررداد الطمبررة المبتكرررين وال ررادرين لمررى ايجرراد حمررول
إبداليررة لمررا يواجرره المجتمررا مررن مشرركالت ،والررذين يممكررون مهررارات وقرردرات تسررالدهم لمررى
التاكير تي بدائل مت ولة وجديردة لمتغمرب لمرى مرا يرواجههم مرن قترايا ومشركالت متجرددة تري

المجتما
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وتربيررة الطررالب لمررى التاكيررر بمع ررا الواسررا تع رري تررربيتهم لمررى البحررث لررن مع ررى ترري

المواقف والخبرات وال تايا المطروحرة ،حيرث ي سرم التاكيرر إلرى رولين أحردهما يمثرل التاكيرر
الم ط ي المتسمسل الذ يتم وتق م هجية معي ة وهو يسرتغرق مرا ي ررب مرن  %98مرن وقرت

اي سرران ،والثررا ي التاكيررر الجررا بي أو األت رري وهررو يشرربه الحاررر ترري م رراطق متعررددة وي يسررير
بشرركل م ط رري أو متسمسررل دوا مررا يررتم ترري إتجاهررات مت ولررة ،وهررو يسررتغرق  %0مررن وقررت
اي سان ،وتربيرة الطرالب لمرى التاكيرر ايبتكرار تتترمن بايتراتة إلرى البحرث لرن مع رى تري

المواقرف والخبررات ،توجرره حرو التاكيرر ترري جديرد بخصرروص هرذ المواقرف أو ال تررايا لرم يكررن
معروتا من قبل ،وهو تاكير جا بي وشمولي يت راول ال ترايا المطروحرة مرن زوايرا مت ولرة ،وي

يعتمررد لمررى التسمسررل الم ط رري ،وي طررو لمررى ل اصررر معرتيررة دوا اعاليررة وأخالقيررة متداخمررة،
تشكل تي مجمولها حالة ذه يرة تريردة ،ترر المرألوف بطري رة ةيرر مالوتره ،لتصرل مرن خاللره
إلى أتكار جديدة يمكن أن يكون لها تطبيق مست بمي يخدم كل من اي سان والمجتما
وتتتم مسؤوليات المعمم المه ية تي األدب التربو

المعاصر من خالل قيامه

بمسالدة الطالب لمى المشاركة تي لمميات التعمم ،واتاحة الارص لهم من أجل تهم ما
يواجههم من صعوبات واحباطات ،واي شغال تي التجارب واأل شطة من أجل ب ا معارتهم،
كما يعمل المعمم لمى توتيرالتغذية الراجعة المستمرة لمطالب ،تتال لن دور المعمم تي أن
يوتر لمطالب اتجا موجب حو الخطأ ،تالمتعمم يح ق ت دما ذا مع ى ل دما يحمل جوا ب
الخطأ ويتعمم من مواقف الاشل ،كما يوتر بيئة صاية تالمة ومحازة ترتا من داتعية الطالب
وتسالدهم لمى المبادأة واييجابية وطرح األتكار ،بيئة يشعر تيها الطالب باألمن ال اسي
واحترام أرائهم وت دير ا جازاتهم ،وت دير كل جديد ي دمو ه مهما كان ةريبا Stephenson
)& York, 1998
كما يؤكد األدب التربو المعاصر لمى ترورة أن يدرك المعمم أن لميه مسؤوليات
مه ية جديدة ،تست د إلى تمساة واتحة تي التدريس ،ي مل تيها من الوقت المستغرق تي
امل ا وحشو المعمومات تي أذهان الطالب ،ويزيد من الوقت المخصص لأل شطة دواشغال

الطالب تي لمميات تعمم ذ

مع ى ،ويصبم المعمم متاالل ومااوض وميسر ومرشد وباحث

ومستشار وقائد يشجا الطالب لمى العمل المشترك والحوار والم اظرات العممية ،ويستخدم
أساليب مت ولة تي التدريس تسالدهم لمى استمطار األتكار لن ال تايا أو المسائل
المطروحة ،مثل العصف الذه ي والمالحظة وايكتشاف وحل المشكالت وايست صا
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تتول الطالب وت مي لديهم ال درة لمى ب ا

وايست تاج وةير من األساليب التي تغذ

المع ى وتوجههم إلى ا تاج أتكار جديدة ومبتكرة
إ ن ت مية التاكير ايبتكار تتطمب معمم يشجا الطالب لمى ا تاج أكبر لدد من األتكار
الجديدة المرتبطة بحمول ابدالية لممشكالت المعروتة ،ويشجعهم

لمى تب ي استجابات

مت ولة ومغايرة لأل ماط الذه ية المحددة ساب ا ،كما يشجعهم لمى ت ديم كل جديد وةريب
ومميز ،معمم يربى الطالب لمى أن المشكمة الواحدة لها أكثر من حل واحد ،وهو يت بل جميا
الحمول واألتكار ووجهات ال ظر وي درها ،إن المعمم الذ

يتطما بمهمة ت مية التاكير

ايبتكار يبد أن يتصف هو بايبتكارية ويمتمك مهارات تسالد لمى أن يبحر ما طالبه تي
رحالت من الخيال سوا كان الخيال ممزوج بواقا أو حتى بعيدا لن الواقا ،ليسالدهم لمى
أن يعيشوا بعض الوقت تي الخيال ،بإلتبار أول مراحل التاكير ايبتكار  ،ولميه تإن مسئولية
المعمم أساسية تي ت مية التاكير ايبتكار لد الطالب تي المدارس
وه اك استراتيجيات تدريسية مت ولة يمكن أن يستخدمها المعمم تي حجرات الدراسة،
الطالب ،ومن بين أهم هذ امستراتيجيات ما

وهي تالمة تي ت مية التاكير ايبتكار لد
يأتي :زيتون )1987،و سميمان)1999 ،

استراتيجية تآلف األشتات :هي استراتيجية تدريسية ت وم لمى الربط بين الع اصر المختماة
التي ي يبدو بي ها صمة أو رابطة ،وتسهم تي جعل المألوف ةريبا والغريب مألوتا ،وتست د
إلى العمميات الع مية كالتحميل والتعميم والمماثة أ البحث لن موذج ،وتي هذ ايستراتيجية
ي يكون الم صود هو مجرد السعي إلى الغرابة دوا ما محاولة والية من جا ب الارد تتيم له
رؤية جديدة لمعالم والحياة واألتكار ،وتشير دراسة المساليد  )0225إلى تعالية استراتيجية
تآلف األشتات تي ت مية التاكير ايبتكار

ككل ،وتي ت مية كل من مهارات الطالقة واألصالة

والمرو ة لد طالب الصف العاشر األساسي تي لمان باألردن
استراتيجية العصف الذه ي :تشير الدراسات إلى أن استراتيجية العصف الذه ي أكثر
ايستراتيجيات تالمية تي ت مية التاكير ايبتكار

الك در  )0210،و الشربي ي،)0210 ،

وتست د استراتيجية العصف الذه ي إلى طرح مشكمة لمى الطالب ثم يطمب م هم ت ديم أكبر
لدد من األتكار لحل هذ المشكمة ،ما ايلتزام بمبادئ العصف الذه ي ومن أهمها أن الكم
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قبل الكيف ،تمكي يتم الوصول إلى األتكار ايبدالية يبد من است ااذ الذخيرة الموجودة من
األتكار الت ميدية ،وكذلك إرجا ت ييم األتكار حتى تعطى ترصة كاتية مستمطار أكبر قدر
ممكن من األتكار  ،ولكي ت جم هذ الطري ة يبد من أن يكون الطالب لمى ولي بالمشكمة
المطروحة لم اش وما يرتبط بها من أتكار ومعمومات ،ودور المعمم تي جمسة العصف
الذه ي حياد إلى حد كبير ،تهو ي ود الجمسة ويشجا لمى استمطار األتكار
استراتيجية تمثيل األدوار :وهي استراتيجية تست د إلى أن ي وم المعمم ما الطالب بتحديد
الموتوع أو المشكمة ،وأن ي وم الطالب أ اسهم بوتا السي اريو وليس بالترورة ايلتزام تي
السي اريو بحاظ ص معين ،دوا ما تترك الحرية لمطالب تي التمثيل واي غماس تي الدور الذ
ي وم به ،وكمما كا ت أتكار جديدة وةريبة كا ت أتتل ،وهي استراتيجية تسالد الطالب لمى
ممارسة ما يتعممو ه ويتعم ون تي معا ي المواقف التي درسوها ،كما تتيم لمطالب التعبير
لن أ اسهم واختيار ما ي اسبهم من أدوار والمشاركة اييجابية تي ت ديم أتكارهم وآرائهم
استرايجية حل المشكالت :وهي استراتيجية ترتبط ب وة بت مية التاكير ايبتكار  ،وذلك ألن
جوهر ايبتكار ي وم لمى إدراك العالقات الجديدة والترابطات بين أبعاد الموقف أو المشكمة،
ويعد تدريب الطالب لمى ت ديم حمول ةير مطية وتق م هجية لممية معي ة ،مسالدا لهم
لمى ت مية التاكير ايبتكار الذ ي ودهم إلى أيجاد الحمول المبتكرة والجديدة لممشكمة
وبالرةم من أهمية التاكير ايبتكار وترورته لمست بل الطالب والمجتما ،إي أن ه اك
معوقات تحد من التاكير ايبتكار لد

الطالب تي المدارس ،حيث توصمت دراسة سعيد

والبموشي  ) 0225إلى أن األسرة تأتي تي المرتبة األولى كمعوق لمتاكير ايبتكار  ،حيث
ي ل الولي بأهمية التاكير ايبتكار تي األسر ،ولدم ايهتمام بايبتكار وتشجيعه ،كما يعا ي
الطالب من تغوط أسرية تجبرهم لمى مسايرة آ ار الكبار ،أما ايمكا ات المادية تجا ت تي
المرتبة الثا ية كمعوق لمتاكير ايبتكار لد الطالب ،وجا محتو الم هج تي المرتبة الثا ية
لما يتتم ه من حشو ولدم اهتمام بالتاكير ايبتكار  ،أما المعمم تجا تي المرتبة األخيرة
كمعوق لمتاكير ايبتكار  ،وتتاق دراسة لبادة  )0221جزئيا ما ال تائج الساب ة حيث
توصمت إلى أن محتو الم هج المدرسي والمعمم من معوقات التاكير ايبتكار تي المدارس
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وتؤكد دراسة المسيمم وزي ل  )1990أن معوقات األ شطة ايبتكارية تي مدارس
التعميم الثا و بالكويت مت ولة م ها الطالب والبيئة المدرسية والم هج المدرسي والمعممون،
أما درسة المأل والمطاولة  )1997ت د توصمت إلى أن الم هج المدرسي والمعمم من أهم
معوقات التاكير ايبتكار لد

الطالب تي المدارس ،ولميه يمكن ال ول أن ه اك ل اصر

متعددة تشترك تي الحد من التاكير ايبتكار لد

الطالب تي المدارس ،أهم هذ الع اصر

الطالب أ اسهم تالطالب الخائف والمتردد والذ

يعا ي من مشاكل ادراكية يصعب لميه

ممارسة التاكير ايبتكار  ،وكذلك محتو

الم هج المدرسي الذ

يعتمد لمى التسمسل

الم ط ي وت ديم الحمول الجاهزة والمعارف كح ائق ثابته ،والبيئة الصاية والمدرسية ةير
اآلم ة وةير المحازة لمى التعمم ،وكذلك التدريس الت ميد

الذ

يعتمد لمى التم ين من قبل

المعمم والتم ي والحاظ من قبل الطالب ،واألسرة التي ي صها الولي بمهارات التاكير ايبتكار
وأهميته ألب ائهم ،والمعمم الذ

يؤد

دور بشكل ت ميد

وظياي ،جميا هذ الع اصر تؤثر

بشكل سمبي لمى ت مية التاكير ايبتكار لد الطالب تي المدارس

الدراسات السابكة:
هدتت دراسة الهاشمي  )0213إلى معرتة أثر استخدام طري ة العصف الذه ي لمى
ت مية التاكير ايبتكار لطالبات الصف الثالث المتوسط تي مادة ايقتصاد الم زلي بمدارس
مكة المكرمة ،وتكو ت العي ة من  )71طالبة ،حيث تم تطبيق است ارتيجية العصف الذه ي
لمى المجمولة التجريبية  )36طالبة ،بي ما درست المجمولة التابطة  )35طالبة بالطري ة
العادية ،وتوصمت تائج الدراسة إلى وجود تروق تردية ذات ديلة احصائية بين متوسط
درجات اختبار التاكير ايبتكار لطالبات المجمولة التجريبية والتابطة ولصالم المجمولة
التجريبية ،وأوتحت تائج الدراسة تالمية استراتيجية العصف الذه ي تي ت مية التاكير
ايبتكار لد الطالب
ور الهاد  )0210ت د هدتت إلى التعرف لمى مد

استخدام المعمم

أما دراسة

لممااهيم ال اسية والتربوية التي تؤثر لمى ت مية التاكير ايبتكار لد

طالب المرحمة

الثا وية ،حيث طبق استبا ة لمى لي ة من  )122معمم ومعممة تم اختيارهم بطري ة
لشوائية ،وتوصمت تائج الدراسة إلى أن درجة استخدام المعمم لممااهيم ال اسية والتربوية
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التعزيز وداتعية التعمم والتدريس ايبتكار ) ت حصر بين متوسطة وتعياة ،وهي تشير إلى
أن مساهم ة المعمم تي ت مية التاكير ايبتكار تتراوح ما بين تعياة ومتوسطة ،كما تبين أ ه
ي توجد تروق ذات ديلة احصائية بين المعممين والمعممات تي ت مية التاكير ايبتكار ترجا
لعامل الج س
وتتاق دراسة الغامد  )0229ما تائج الدراسة الساب ة ،حيث أجر الغامد
لمت عرف لمى مد

دراسة

ممارسة معممي التربية ايسالمية تي المرحمة الثا وية بمكة المكرمة

لمهارات ت مية التاكير ايبتكار  ،وقام بتطبيق بطاقة مالحظة لمى لي ة من  )32معمم تي
 ) 19مدرسة ثا وية ،وتوصمت ال تائج إلى أن ممارسة المعممين لمهارات التاكير ايبتكار
جا ت تعياة ،مم ا يشير إلى قمة إلمام المعممين بالمهارات الترورية لت مية التاكير
ايبتكار لد الطالب
أما دراسة العازمي  )0229تتوصمت إلى تائج تختمف ما تائج الدراستين الساب تين
حيث طبق العازمي استبا ة لمى لي ة تكو ت من  )142معمم ومعممة بالمرحمة الثا وية
بدولة الكويت ،بهدف التعرف لمى دور المعمم تي ت مية التاكير ايبتكار لد

الطالب،

وجا ت تائج الدراسة تؤكد أن لممعمم دور تعال تي ت مية لوامل التاكير ايبتكار لد
الطالب ،وذلك من خالل الممارسات اليومية المتمثمة تي طرائق التدريس التي تسالدهم لمى
طرح األتكار الجديدة ،وقبول األتكار الجديدة وايشادة بها ،واحترام آرائهم وت مية جوا ب
اي تباط لديهم ،وتشجيعهم لمى المشاركة وا جاز األلمال بأ اسهم

إجراءات البحح:
جمتمع البحح:
يتكون مجتما البحث من طالب المدارس الثا وية الحكومية تي إمارة الشارقة بدولة
اممارات العربية المتحدة

عيهة البحح:
تم اختيار لي ة لشوائية تتم ت  )6مدارس ثا وية حكومية ،م ها  )3مدارس
ل اث وهي مدرسة واسط ومدرسة الزه ار ومدرسة ال رائن) ،و  )3مدارس لمذكور وهي
مدرسة العروبة ومدرسة حموان ومدرسة ال موذجية) ،وذلك ب سبة تزيد لن  %08من
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المجتما األصمي ،ويبمغ لدد الطمبة تي المدارس التي تم اختيارها  )1395طالب وطالبة،
م هم  )589طالب  030لممي 357 ،أدبي) ،و  )826طالبة  365لممي441 ،
أدبي) ،وتم تطبيق استبا ة

التاكير ايبتكار

لمى  )082طالب م هم  142لممي،

 142ادبي) ،ولمى  )082طالبة م هم  142لممي و 142أدبي) ،وكان لدد ايستبا ات
الصحيحة المرتجعة  )532ب سبة تصل إلى  %37من مجموع الطمبة تي المدارس التي تم
اختيارها

أداة البحح:

تررم ب ررا أداة البحررث بايسررتاادة مررن األدب ال ظررر  ،والكتابررات والدراسررات الترري لالجررت
موترروع التاكيررر ايبتكررار ترري المرردارس ،وتكو ررت امسررتبا ة مررن أربعررة محرراور األول :المعمررم
وت مية التاكير ايبتكار  ،والثرا ي البيئرة الصراية والتاكيرر ايبتكرار  ،والثالرث :البيئرة المدرسرية
و ت ميررة التاكيررر ايبتكررار  ،والرابررا :معوقررات التاكيررر ايبتكررار ترري المرردارس ،حيررث تتررم ت
المحاور األربعة  )38ت رة

صدق األداة:
لحساب صدق ايستبا ة قام الباحث بعرتها لمرى مجمولرة مرن األسراتذة المتخصصرين
ترري التربيررة ولمررم ال ر اس ،وقررد أبررد المحكمررون بعررض المالحظررات بخص روص صررياةة بعررض
الا رات من حيث كو ها تعبر لن أدا ات تعمية لممعممرين ،وكرذلك مرد م اسربة بعرض الا ررات
لممحراور ،وبعررد إجر ار جميررا التعررديالت ترري تررو اقتراحررات السررادة المحكمررين ،أخررذ ايسررتبيان
صورته ال هائية بما يعرف باسم الصدق الم ط ي أ ظر ممحق رقم )1
ثبات األداة:
تررررم حسرررراب ثبررررات ايسررررتبا ة باسررررتخدام بر ررررامج  ، SPSSحيررررث تررررم حسرررراب قيمررررة
 Cronbach’s Alphaوكا ت  2 79ت ريبا ،وهو ثبات م اسب

املعاجلة اإلحصائية:
تتم ت استبا ة التاكير ايبتكار

أربعة محاور أوي :محور المعمم وت مية التاكير

ايبتكار وتتمن  )1المعمم وت مية الطالقة الاكرية )0 ،المعمم وت مية األصالة الاكرية،
 )3المعمم وت مية المرو ة الاكرية ،ثا يا :محور البيئة الصاية وت مية التاكير ايبتكار ،
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ثالثا :محور البيئة المدرسية وت مية التاكير ايبتكار  ،رابعا :محور معوقات التاكير ايبتكار
تي المدارس ،تم معالجة هذ المحاور إحصائيا باستخدام بر امج  SPSSاصدار  ،03وتم
إدخال البيا ات األولية من كل استبا ة لمى حدة ،ثم حددت المحاور وأدخمت األوزان ال سبية
لمعبارات والمحاور ،وقد استُخدمت بعض العمميات امحصائية كالمتوسطات ،واي حراتات
المعيارية ،واختبار ت
معيار الحكم لمى درجة توتر متمون الا رة أو المحور :ظ ار ألن لي رة الدراسرة مرن الطمبرة،
تجيب لن استبا ة مرن خرالل م يراس ليكرارت الخماسري وتيره ألمرى قيمرة لالسرتجابة  5وأد رى
قيمة  ،1لذا تم التماد المعيار التالي لمحكم لمى متوسرط سربة ايسرتجابة ،وهرو معيرار أخرذت
به كثير من الدراسات ايجتمالية والتربوية
خذول ( )1يعُبس انسكى عهً دسخخ رىفش يؼًىٌ انفمشح أو انًسىس
انمًُخ
انذسخخ

4.2
فأكثش
كجُشح خذا

 3.4إنً ألم
يٍ 4.2
كجُشح

 – 2.6إنً
ألم يٍ 3.4
يزىعطخ

 – 1.8إنً
ألم يٍ 2.6
لهُهخ

ألم يٍ
1.8
لهُهخ خذا

عرض ومهاقشة الهتائج:
ل جابة لن أسئمة البحث تم حساب المتوسط واي حراف المعيار يستجابات لي ة
البحث الكمية من الطمبة لمى استبا ة التاكير ايبتكار  ،وجا ت تائج المحاور كما يأتي:

يسبوس االعزجبَخ
يعىلبد انزفكُش االثزكبسٌ

انًزىعؾ
3.81

انجُئخ انًذسعُخ ورًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ
انجُئخ انظفُخ ورًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ
انًعهى ورًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ

3.44
3.06
2.78
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جدول  )0متوسط استجابة الطمبة لمى مكو ات استبا ة التاكير ايبتكار مرتبة ت ازليا
يشير جدول  )0إلى أن معوقات التاكير امبتكار جا ت تي المرتبة األولى ،وحازت
لمى متوسط استجابة  ،)3.81مما يؤكد وجود معوقات تحد من التاكير ايبتكار تي
المدارس بدرجة كبيرة ،أما دور البيئة المدرسية تي ت مية التاكير ايبتكار تجا ت تي المرتبة
الثا ية بدرجة موات ة كبيرة تي ت مية التاكير ايبتكار لد

الطالب ،بمتوسط استجابة

 ،)3.44ثم جا دور البيئة الصاية تي المرتبة الثالثة وهي تسهم بدرجة موات ة متوسطة
تي ت مية التاكير ايبتكار بمتوسط استجابة  ،)3.06وجا محور دور المعمم تي ت مية
التاكير ايبتكار تي المرتبة األخيرة بمتوسط استجابة  )2.78وبدرجة موات ة متوسطة
وتيما يأتي ايجابة لمى أسئمة البحث است ادا إلى ال تائج مرتبة ت ازليا حسب متوسط
ايستجابة:

أوال :معوقات التفكري االبتكاري
لرض تائج سؤال

ما معوقات ت مية التاكير ايبتكار من وجهة ظر الطالب تي

المدارس الثا وية الحكومية بإمارة الشارقة؟
خذول (َ )3ىػر اعزدبثخ عُُخ انجسث يٍ انطهجخ عهً "يعىلبد انزفكُش االثزكبسٌ"
Q

انفمشح

32
29

انىلذ انًزبذ نهذساعخ ػُك وال َزُبعت يع يًبسعخ انزفكُش االثزكبسٌ.
يسزىي انكزبة انًذسعٍ َشدع عهً انزفكُش انًُطمٍ انزٌ ال َُزح افكبس
اثزكبسَخ.
االيزسبَبد رمُظ انزسظم وال رمُظ انمذسح عهً انزفكُش االثزكبسٌ نذي
انطالة.
َمذو انًعهًىٌ انًبدح انذساعُخ كًغهًبد طسُسخ ال رسزبج إنً يُبلشخ.
ؽشائك انزذسَظ انًغزخذيخ فٍ يعظًهب رمهُذَخ وال رشدع عهً انزفكُش
االثزكبسٌ.
اَخفبع وعٍ األعشح ثأهًُخ رًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ نذي األثُبء.
رىلعبد األعشح وانًذسعخ انؼبغطخ يٍ أخم رسظُم أعهً انذسخبد رعىق
انزفكُش االثزكبسٌ.
افزمبس انًُهح انًذسعٍ نًىػىعبد رًٍُ خُبل انطالة ورغبعذهى عهً
انزفكُش االثزكبسٌ.
االداسح انًذسعُخ ال رشدع عهً انزفكُش االثزكبسٌ وال رهزى ثبنًجزكشٍَ.
خهى انجُئخ انًذسعُخ يٍ يثُشاد ويسفضاد انزفكُش االثزكبسٌ.

33
35
30
33
31
36
34
37
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انًزى
عؾ
4.00
3.98
3.98
3.98
3.92
3.92
3.75
3.75
2.97
2.40
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يالحظ من جردول  )3أن ت ررة الوقرت المتراح لمدراسرة تريق وي يت اسرب مرا ممارسرة
التاكيررر ايبتكررار

ترري المرتبررة األولررى بمتوسررط اسررتجابة  ،)4.00وجررا ترري المرتبررة الثا يررة

كررل مررن ت رررة محتررو الكترراب المدرسرري يشررجا لمررى التاكيررر الم ط رري الررذ ي ي ررتج أتكررار
ابتكاريررة  ،وت رررة ايمتحا ررات ت رريس التحصررل وي ت رريس ال رردرة لمررى التاكيررر ايبتكررار لررد
الطالب  ،وت رة ي دم المعممرون المرادة الدراسرية كمسرممات صرحيحة ي تحتراج إلرى م اقشرة
وحررازت جميعهررا لمررى موات ررة بدرجررة متوسررطة بمتوسررط اسررتجابة  ،)3.98أمررا ت رررة طرائررق
الترردريس المسررتخدمة ترري معظمهررا ت ميديررة وي تشررجا لمررى التاكيررر ايبتكررار

تحررازت لمررى

المرتبة الثالثة بدرجرة كبيررة وب سربة اسرتجابة  ،)3.92وتتارق هرذ ال تيجرة مرا دراسرة لبرادة
 )0221حيث توصمت إلى أن محتو الم هج المدرسي والمعمم من معوقات التاكير ايبتكرار
تي المدارس
كما جا ت ت رة توقعات األسررة والمدرسرة التراةطة مرن أجرل تحصريل ألمرى الردرجات
تعوق التاكير ايبتكار

تري المرتبرة الرابعرة بدرجرة موات رة كبيررة بمتوسرط اسرتجابة ،)3.75

وتتاق هذ ال تيجة ما دراسة سعيد والبموشي  )0225حيرث توصرمت إلرى أن األسررة ترأتي
ترري المرتبررة األولررى كمعرروق لمتاكيررر ايبتكررار  ،وحررازت ت رررة ايدارة المدرسررية ي تشررجا لمررى
التاكير ايبتكار وي تهتم بالمبتكرين لمى درجة موات ة متوسطة بمتوسرط اسرتجابة ،)2.97
أما ت رة خمو البيئة المدرسية من مثيررات ومحارزات التاكيرر ايبتكرار ت رد حرازت لمرى درجرة
موات ررة قميمررة بمتوسررط اسررتجابة  ،)2.40وهمررا تشرريران إلررى أن إدارات المرردارس تبررذل جهررودا
ممموسة تي مجال ت مية التاكير ايبتكار لد الطالب

ثانيا :البيئة املدرسية وتهمية التفكري االبتكاري
لرررض تررائج س رؤال مررا واقررا مسرراهمة البيئررة المدرسررية والصرراية ترري ت ميررة التاكيررر
ايبتكار من وجهة ظر الطالب تي المدارس الثا وية الحكومية بامارة الشارقة؟
خذول (َ )4ىػر اعزدبثخ عُُخ انجسث يٍ انطهجخ عهً"انجُئخ انًذسعُخ ورًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ"
Q
17
19
18
16
20
21

انفمشح
رعضص اإلداسح انًذسعُخ انًغبثمبد انسشح ثٍُ فظىل انًذسعخ نزًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ.
رعشع إداسح انًذسعخ أعًبء وطىس انطالة انًجذعٍُ فٍ نىزخ انششف.
رذعى إداسح انًذسعخ وركشو انًجذعٍُ يٍ انطالة.
رذعى انجُئخ انًذسعُخ انسىاس انجُبء ورسزشو أساء انطالة.
رمُى إداسح انًذسعخ وسػ عًم نهًعهًٍُ عٍ ؽشائك انزذسَظ انزٍ رًٍُ انزفكُشاالثزكبسٌ.
رزجًُ إداسح انًذسعخ األفكبس اندذَذح نهطالة ورىفش االيكبَبد انالصيخ نزطجُمهب.
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3.85
3.85
3.70
3.15
3.08
3.00
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يشير جدول  )4إ لى أن الا رات الثالثة األولى حازت لمى درجة موات ة كبيرة ،وهي
تؤكد أن إدارات المدارس تهتم بإقامة المساب ات التي ت مي التاكير ايبدالي ،كما تهتم
بالطمبة المبدلين وتكرمهم وتعرض صورهم تي المدرسة ،وتتاق هذ ال تيجة ما دراسة لبد
ال ادر  )1990التي توصمت إلى أهمي ة الم اخ المدرسي تي ت مية التاكير ايبتكار لد
الطالب ،أما باقي الا رات ت د حازت لمى درجة موات ة متوسطة ،وهي تشير إلى حاجة
المدارس لمزيد من ايهتمام بتب ي األتكار الجديدة لمطالب ومزيد من الحوار الب ا معهم
وت دير آرائهم ،وبمزيد من ورش العمل لممعممين وخاصة ما يرتبط م ها بمهارات التاكير
ايبتكار

ثالجا :البيئة الصفية وتهمية التفكري االبتكاري
خذول (َ )5ىػر اعزدبثخ عُُخ انجسث يٍ انطهجخ عهً"انجُئخ انظفُخ ورًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ"
Q

انفمشح

22
25

َىفش انًعهى ثُئخ طفُخ آيُخ رغبعذ انطالة عهً اثذاء أساهى دوٌ خىف.
انجُئخ انظفُخ رشدع انطالة عهً إززشاو انشأٌ االخش واالعزفبدح يُه إرا كبٌ
طسُسب.
َىفش انًعهى يُبش طفٍ يسجت وخبرة ويثُش نهزعهى ونهًشبسكخ االَدبثُخ.
َىفش انًعهى ثُئخ طفُخ يفعًخ ثبنشازخ انُفغُخ وانزشوَر انزٌ َشدع عهً
انزفكُش ثسشَخ
َزىاطم انًعهى يع انطالة ثفعبنُخ رغبعذهى عهً اَزبج أفكبس أطُهخ وخذَذح.
َزُر انًعهى فشص انسىاس انذًَمشاؽٍ الَزبج أكجش عذد يٍ األفكبس اندذَذح.
انجُئخ انظفُخ رًٍُ نذي انطالة انًغئىنُخ انزارُخ وانمذسح عهً ارخبر انمشاس.

23
26
28
24
27

انًزىع
ؽ
3.27
3.24
3.08
2.92
2.89
2.75
2.49

يالحظ من جدول  ) 5السابق أن جميا الا رات جا ت بدرجة موات ة متوسطة ما لدا
الا رة األخيرة البيئة الصاية ت مي لد

الطالب المسئولية الذاتية وال درة لمى اتخاذ ال رار

ت د حازت لمى متوسط استجابة  )2.49وبدرجة موات ة قميمة ،وهو ما يشير إلى ترورة
بذل جهد أكبر من المعممين تي حجرات الدراسة لتوتير بيئة صاية آم ة ومثيرة ومحببة إلي
الطالب بحيث تسالدهم لمى ا تاج األتكار األصيمة ،وتدربهم لمى المرو ة الاكرية وتسالدهم
لمى إبدا آرائهم وزيادة داتعيتهم والمبادأة والمشاركة اييجابية واحترام ال أر اآلخر
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رابعا :املعلم وتهمية التفكري االبتكاري
لررررض ترررائج ايجابرررة لمرررى سرررؤال :مرررا واقرررا مسررراهمة المعممرررين تررري ت ميرررة التاكيرررر
ايبتكار من وجهة ظر الطالب تي المدارس الثا وية الحكومية بامارة الشارقة؟
خذول (َ )6ىػر اعزدبثخ عُُخ انجسث يٍ انطهجخ عهً يسىس"انًعهى ورًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ"
انًعهى ورًُُخ انزفكُش االثزكبسٌ
انًعهى ورًُُخ انًشوَخ انفكشَخ
انًعهى ورًُُخ انطاللخ انفكشَخ
انًعهى ورًُُخ األطبنخ انفكشَخ

انًزىعؾ
3.12
2.77
2.46

يشير جدول  )6أن دور المعمم تي ت مية المرو ة الاكرية جا تي المرتبة األولى
بدرجة موات ة متوسطة ،كما جا دور المعمم تي ت مية الطالقة الاكرية تي المرتبة الثا ية
ب درجة موات ة متوسطة ،بي ما جا دور المعمم تي ت مية األصالة الاكرية تي المرتبة األخيرة
بدرجة موات ة قميمة ،وتشير هذ ال تيجة إلى ترورة إلادة ال ظر تي مد

مساهمة المعممين

تي ت مية التاكير ايبتكار تي المدارس ،وتتاق هذ ال تيجة ما دراسة ور الهاد )0210
ودراسة الغامد  )0229حيث توصمتا إلى أن دور المعمم تي ت مية التاكير ايبتكار يتراوح
بين متوسط وتعيف ،وتيما يأتي شرح لدور المعمم تي ت مية التاكير ايبتكار :

( )0املعلم وتهمية املرونة الفكرية
خذول (َ )7جٍُ اعزدبثخ انعُُخ عهً يكىٌ "انًعهى ورًُُخ انًشوَخ انفكشَخ"
Q
12
15
14
13
11

انفمشح
َشدعٍُ انًعهى عهً إززشاو أفكبس اِخشٍَ يهًب كبَذ غشَجخ.
َىفش انًعهى فشص نهسىاس ثٍُ األلشاٌ وَششذهى إنً عذو انزعظت نشأٌ
ثال دنُم طسُر.
َشدعٍُ انًعهى عهً رغُُش يعزمذارٍ وافزشاػبرٍ انًعشفُخ يٍ خالل
انسىاس انجُبء.
َششذٍَ انًعهى إنً رمذَى أكثش يٍ زم نهًغأنخ انىازذح وأٌ هُبن دائًب
زم أفؼم يٍ اِخش.
َىفش انًعهى يهبو ردعهٍُ أكثش زغبعُخ نهًشكالد ورشدعٍُ عهً انجسث
عٍ زهىل نهب.

انًزىعؾ
3.68
3.17
3.08
3.00
3.00

يشير جدول  )7إلى أن ت رة يشجع ي المعمم لمى إحترام أتكار اآلخرين مهما كا ت
ةريبة جا ت تي المرتبة األولى بدرجة موات ة كبيرة وبمتوسط استجابة  ،)3.68أما باقي
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الا رات تحازت لمى درجة موات ة متوسطة ،وهي تشير إلى أن المعمم يسهم بدور متوسط
تي ت مية المرو ة الاكرية لد

الطالب ،لذا يجب تدريب المعممين لمى كياية ت مية مهارات

المرو ة الاكرية لد الطالب ،من خالل المهام والمشرولات وطرائق التدريس

( )9املعلم وتهمية الطالقة الفكرية
خذول (َ )8جٍُ اعزدبثخ انعُُخ عهً يكىٌ "انًعهى ورًُُخ انطاللخ انفكشَخ"
انفمشح
Q
َ 5ىفش انًعهى أَشطخ الطفُخ رغبعذ انطالة عهً رمذَى أفكبس خذَذح
يزُىعخ.
َ 6شدع انًعهى ثبعزًشاس عهً انزعجُش ثأعبنُت خبطخ ويزُىعخ عٍ انفكشح
انىازذح.
َ 3زجًُ انًعهى أعهىة انعظف انزهٍُ فٍ رمذَى ثعغ يىػىعبد انًُهح
انذساعٍ.
َ 4ىفش انًعهى يىالف خجشح غُش رمهُذَخ رغبعذٍَ عهً رمذَى أكجش عذد يٍ
األفكبس اندذَذح.
َ 1ىخه انًعهى أعئهخ رجبعذَخ راد َهبَبد يفزىزخ إلثبسح رفكُش انطالة فٍ
اردبهبد يزُىعخ.
َ 2عشع انًعهى كهًبد يٍ انًُهح انذساعٍ وَطهت كزبثخ يب َخطش ثجبنُب
عُهب.

يالحظ من جدول  )8أن ت رة
ت ديم أتكار جديدة مت ولة  ،وت رة

انًزىعؾ
3.45
3.43
3.21
2.70
2.45
2.40

يوتر المعمم أ شطة يصاية تسالد الطالب لمى

يشجا المعمم باستمرار لمى التعبير بأساليب خاصة

ومت ولة لن الاكرة الواحدة حازتا لمى درجة موات ة كبيرة ،أما ت رة يتب ى المعمم أسموب
العصف الذه ي تي ت ديم بعض موتولات الم هج الدراسي  ،وت رة

يوتر المعمم مواقف

خبرة ةير ت ميدية تسالد ي لمى ت ديم أكبر لدد من األتكار الجديدة  ،ت د حازتا لمى درجة
موات ة متوسطة ،بي ما حازت ت رة

يوجه المعمم أسئمة تبالدية ذات هايات ماتوحة مثارة

تاكير الطالب تي اتجاهات مت ولة  ،وت رة

يعرض المعمم كممات من الم هج الدراسي

ويطمب كتابة ما يخطر ببال ا ل ها لمى درجة موات ة قميمة ،مما يشير إلى ترورة أن ي وم
المعممون بجهد أكبر تي مجال ت مية الطالقة الاكرية لد الطالب تي المدارس
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( )3املعلم وتهمية األصالة الفكرية
خذول (َ )9جٍُ اعزدبثخ انعُُخ عهً يكىٌ "انًعهى ورًُُخ األطبنخ انفكشَخ"
انفمشح
Q
َ 3عمذ انًعهى يُبفغبد ثٍُ ؽالة انظف رشدعهى عهً رىنُذ أفكبس خذَذح.
َ 9زجًُ انًعهى أعهىة زم انًشكالد نًغبعذح انطالة عهً رمذَى أفكبس أطُهخ
يشرجطخ ثبنًُهح.
َ 7شزت انًعهى ثبألفكبس انغشَجخ انزٍ َطشزهب انطالة وَشدع عهً اعزذعبء
انًضَذ يُهب.
َ 11ىفش انًعهى يهبو رغزُذ عهً انزفكُش انًعكىط أٌ انزفكُش فٍ األشُبء ثعكظ
يب رغزعًم نه عبدح.

انًزىعؾ
3.15
2.95
2.38
1.70

يالحظ من جدول  )9أن ت رة يع د المعمم م اتسات بين طرالب الصرف تشرجعهم لمرى
توليد أتكار جديدة وت رة يتب ى المعمرم أسرموب حرل المشركالت لمسرالدة الطرالب لمرى ت رديم
أتكار أصيمة مرتبطة بالم هج قد حازتا لمى موات ة بدرجة متوسطة ،أما ت ررة يرحرب المعمرم
باألتكررار الغريبررة الترري يطرحهررا الطررالب ويشررجا لمررى اسررتدلا المزيررد م هررا ت ررد حررازت لمررى
موات ة بدرجة قميمة ،بي ما ت ررة يروتر المعمرم مهرام تسرت د لمرى التاكيرر المعكروس أ التاكيرر
تي األشيا بعكس ما تستعمل له لرادة ت رد حرازت لمرى موات رة بدرجرة ترعياة ،وتشرير هرذ
ال تائج إلى ترورة أن يبذل المعممون تي المدارس جهدا أكبر تي ت مية األصرالة الاكريرة لرد
الطالب
تيما يأتي لرض ل تائج السؤال هل توجد تروق ذات دي لة احصائية تي واقرا مسراهمة
المعممرررين والبيئرررة المدرسرررية والبيئرررة الصررراية تررري ت ميرررة التاكيرررر ايبتكرررار لرررد الطرررالب تررري
المدارس الثا وية الحكومية بامارة الشارقة تعز لمج س أو التخصص؟ :
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خذول ()11
دالنخ فشوق انًزىعطبد فٍ يغبهًخ انًعهًٍُ وانجُئخ انًذسعُخ وانظفُخ رعضي نًزغُش اندُظ
Levene's Test
for Equality
of Variances
Sig. (2)tailed

df

t

.770

528

.293

Sig.

F

16.579 .000

.293 511.772 .770
.613

528

.506

12.075 .001

.506 501.490 .613
.392

528

.613 -.856

.256

-.856 527.902 .392
.000

528

.020 5.202

5.441

5.199 520.150 .000
.000

528

41.302 .000 3.816

3.812 483.690 .000

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

انطاللخ

األطبنخ

انًشوَخ

انًذسع
َخ

انظفُخ

يالحظ من الجدول السابق أ ه ي توجد تروق ذات ديلة إحصائية ل د مستو
 )p≤0.05تي واقا مساهمة المعممين تي ت مية التاكير ايبتكار بابعاد الثالثة الطالقة
واألصالة والمرو ة الاكرية لد

الطالب تعز لمتغير الج س ،وتتاق هذ ال تيجة ما ما

توصمت إليه دراسة لطية  ،)0229بي ما توجد تروق ذات ديلة إحصائية ل د مستو
 ) p≤0.05تي مساهمة البيئة المدرسية والبيئة الصاية تي ت مية التاكير ايبتكار لد
الطالب تعز لمتغير الج س ولصالم الذكور
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خذول ()11
دالنخ فشوق انًزىعطبد فٍ يغبهًخ انًعهًٍُ وانجُئخ انًذسعُخ وانظفُخ رعضي نًزغُش
انزخظض
Levene's
Test for
Equality of
Variances
Sig. (2)tailed

df

t

.000

528

4.076

.000

520.911

4.074

.000

528

-7.899

.000

489.100

-8.060

.781

528

-.278

.785

443.830

-.273

.501

528

.674

.517

323.429

.649

.000

528

7.344

.000

486.902

7.497

Sig.

F

2.322 .128

 Equal variancesانطاللخ
assumed
Equal variances not
assumed

63.133 .000

 Equal variancesاألطبنخ
assumed
Equal variances not
assumed

11.824 .001

 Equal variancesانًشوَخ
assumed
Equal variances not
assumed

136.19
.000
2

 Equal variancesانًذسعُخ
assumed
Equal variances not
assumed

7.342 .007

 Equal variancesانظفُخ
assumed
Equal variances not
assumed

يالحرررظ مرررن الجررردول السرررابق أ ررره ي توجرررد ترررروق ذات ديلرررة إحصرررائية ل رررد مسرررتو
 )p≤0.05ترري مسرراهمة البيئررة المدرسررية ترري ت ميررة التاكيررر ايبتكررار لررد الطررالب تعررز
لمتغير التخصص ،كما ي توجد تروق ذات ديلة إحصرائية ل رد مسرتو
- 02 -
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مساهمة المعممين تي ت مية المرو ة الاكرية لد الطالب تعز لمتخصرص ،بي مرا توجرد ترروق
ذات ديلرة إحصرائية ل رد مسرتو

 )p≤0.05تري مسرراهمة البيئرة الصراية تري ت ميرة التاكيررر

ايبتكار لد الطالب يعز لمتخصص ولصالم العممي ،كمرا توجرد ترروق ذات ديلرة إحصرائية
ل د مستو

 )p≤0.05تي مساهمة المعممين تي ت مية الطالقة الاكرية لرد الطرالب تعرز

لمتغيررر التخصررص ولصررالم العممرري ،وترري ت ميررة األصررالة الاكريررة لررد الطررالب تعررز لمتغيررر
التخصص ولصالم األدبي
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