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مستوى امتالك ُمَدرِّسي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية مهارات التدريس اإلبداعي وسبل 
 تعميقه من وجهة نظرهم

 ئزة حميدان حمود الصاعديم. د فا أ.
 كلية التربية جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية 

 
 امللخص:

هدفت الدراسة بيان مستوى 
سالمية باملحللة امتالك مدرسي الرتبية اإل

الثانوية مهارات التدريس اإلبداعي وسبل 
تعميقه من وجهة نظحهم، واستخدمت 
الدراسة املنهج الوصفي، وطبقت على 

( من ُمَدرِّسي 372عينة بلغت )
ومدرسات الرتبية اإلسالمية باملحللة 
الثانوية، واعتمدت على االستبانة يف مجع 
البيانات، وتوصلت الدراسة إىل أن 

توى امتالك ُمَدرِّسي الرتبية اإلسالمية مس
باملحللة الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي 
جاء يف اإلمجايل بدرجة متوسطة، كما 
توصلت النتائج إىل أن درجة املوافقة على 
السبل املقرتلة لتعميق مستوى امتالك 
ُمَدرِّسي الرتبية اإلسالمية باملحللة الثانوية 

داعي من وجهة ملهارات التدريس اإلب
 نظحهم جاءت محتفعة.

مهارات التدريس  الكلمات املفتالية:
األصالة  –املحونة  –الطالقة  –اإلبداعي 

 احلساسية للمشكالت. –
Abstract: 

The study aimed to 

demonstrate the level of 

possession of creative 

teaching skills among 

Islamic education teachers at 

the secondary stage and ways 

to deepen it from their point 

of view. The study used the 

descriptive method,  was 

applied on a sample of (372) 

of Islamic education teachers 

at the secondary stage, and 

used the questionnaire to 

collect data. Results showed 

that the level of possession 

of creative teaching skills 

among Islamic education 

teachers at the secondary 

stage was in a medium 

degree overall, and the 

degree of approval of the 

suggested ways to deepen the 

level of possession of 

creative teaching skills 
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among Islamic education 

teachers at the secondary 

stage from their point of 

view was high. 

Keywords: Creative 

Teaching Skills - Fluency - 

Flexibility– Authenticity- 

Sensitivity to Problems. 
 املقدمة:

هتدف الرتبية اإلسالميـة إىل بناء 
 ـ جسميـًا املسلم بناء شاماًل متكامـالً 

وعقلًيا ورولًيا واجتماعًيا، وتنشئتـه على 
عقيدة التوليد تنشئة صحيحة، وحتصينه 
بالوعي ضد االجتاهات الوافدة، واملذاهب 
الباطلة، والقيم الفاسدة، والتيارات 
املناهضة لديننا احلنيف، وقيمنا اإلسالمية 
األصيلة، ولعل من أهم أهداف الرتبية 

د إىل التأمل والتفكري اإلسالمية دفع الفح 
ليصل إىل محللة اليقني الذايت، والوعي 
الضدي، فكثري من اآليات القحآنية تدعو 
إىل ذلك، قال تعاىل : "ُقْل اْنظُُحوا َماَذا يفي 
السََّماَواتي َواأَلْرضي َوَما تـُْغِني اآليَاُت 
ُنوَن )سورة يونس،  َوالنُُّذُر َعْن قـَْوٍم ال يـُْؤمي

ل جل شأنه: "أََفال ( وقا101آية، 
يـََتَدبَـُّحوَن اْلُقْحآَن َوَلْو َكاَن ميْن عيْندي َغرْيي اللَّهي 
َلَوَجُدوا فييهي اْختيالفًا َكثيريًا )سورة النساء، 

( وقال عز وجل "أََفال يـَْنظُُحوَن إيىَل 82آية 
بيلي َكْيَف ُخليَقْت ) ( َوإيىَل السََّماءي  17اإلي

ىَل اْلْيَبالي َكْيَف ( َوإي 18َكْيَف رُفيَعْت )
َبْت ) ( َوإيىَل اأَلْرضي َكْيَف ُسطيَحْت 19ُنصي

، 18، 17( )سورة الغاشية، اآليات 20)
( واختتمت آيات عديدة 20، 19

بالدعوة إىل التفكري والتعقل، قال تعاىل: 
"إينَّ يفي َذليَك آليًَة ليَقْوٍم يـَتَـَفكَُّحوَن)سورة 

"إينَّ يفي ( وقال عز القائل: 11النحل، آية 
َذليَك آليَاٍت ليَقْوٍم يـَْعقيُلوَن" )سورة النحل، 

 (. 12آية 
ولقد دعا الدين احلنيف إىل 
التفكري، وقد ذكحت آيات عديدة يف 
القحآن الكحمي حتث على التفكح من ذلك 
قول اهلل تعاىل: )إن يف ذلك آلية لقوم 

(. واهتم 69يتفكحون( )سورة النحل، 
العقل والتفكري،  القحآن الكحمي بكٍل من

فهناك العديد من اآليات القحآنية اليت 
تشري إىل ذلك، ومن بينها قوله تعاىل: 
﴿إينَّ َشحَّ الدََّوابِّ عينَد اللَّهي الصُّمُّ اْلُبْكُم 

(، وقوله 22الَّذييَن اَل يـَْعقيُلوَن﴾ )األنفال:
تعاىل: }َلْو أَنزَْلَنا َهَذا اْلُقْحآَن َعَلى َجَبٍل 

عًا مَُّتَصدِّعًا مِّْن َخْشَيةي اللَّهي لَّحَأَ  يـَْتُه َخاشي
َوتيْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضحيبـَُها ليلنَّاسي َلَعلَُّهْم 

 (.21يـَتَـَفكَُّحوَن﴾ )احلشح:
ويعد اإلبداع مسة مميزة يف 
املؤسسات املعاصحة، خاصة التعليمية ذات 
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املستويات التنافسية املتقدمة اليت تقوم 
زانيتها للبحوث بتخصيص جزء من مي

والتطويح؛ لتحسني أدائها اإلداري، وزيادة 
إنتاجيتها، فاإلبداع يقدم لتلك املؤسسات 
للواًل مثلى يف عامل مليء بتحديات 
وضعت املؤسسات يف موقف لحج، 
يستدعى توفري أفحاد لديهم قدرات إبداعية 
قادرة على مواجهة التغريات املتسارعة، 

افسية صعبة فاإلبداع نتاج ظهور ظحوف تن
تولد حتديات جيب على أبناء اجملتمع 
التعامل معها، وقد أصبح اإلبداع مسة 
أساسية من مسات املؤسسات الحائدة، فإذا 
أرادت أي مؤسسة التميز أو االستمحار يف 
أدائها يف ظل التغريات العاملية؛ فإنه يستلزم 
على قياداهتا تبىن اإلبداع ضمن 

ن اإلبداع يعد اسرتاتيجياهتا التنظيمية؛ أل
مطلبا ليويا للتغيري يف املؤسسات، 
لتستطيع أن حتافظ على بقائها يف ظل 
بيئة متغرية واإلبداع ال ميكن املؤسسة من 
البقاء فحسب، ولكنه ميكنها من تقدمي  
كل ما هو جديد؛ وبالتايل النمو 

 (.388، 2015واالزدهار )عيد، 
ويشري اإلبداع املهِن إىل العملية 

يز هبا الفحد عندما يواجه مواقف اليت يتم
ينفعل هلا ويعايشها بعمق مث يستجيب هلا 

مبا يتفق وذاته، فتجيء استجابته خمتلفة 
عن استجابات اآلخحين وتكون منفحدة 
وتتضمن هذه العملية منتجات أو 
خدمات أو تقنيات عمل جديدة، أو 
أدوات وعمليات إدارية جديدة، كما 

ل يف طحح تشمل الفكح القيادي املتمث
 (. Soo et.al، 2002أفكار جديدة)

وحيتاج أي نظام تحبوي باستمحار 
إىل تطويح مكونات العملية التعليمية 
)معلمني،  ومنهج،  وطلبة،  بيئة تحبوية(،  
ملواجهة التحديات،  هبدف الوصول إىل 
الغحض املطلوب منه بكفاءة تامة،  وال 

باً يتملك إال بوجود املعلم املبدع يؤثح إجيا
على سلوك طالبه )الزند والشنطاوي،  

2016  ،259 .) 
ويعد املعلم العنصح املهم واملؤثح يف 
العملية التعليمية والرتبوية، الذي يحتبط به 
حتقق األهداف الرتبوية املتطلبة؛ ولذا فمن 
الضحوري أن يؤدي األدوار اليت تساعد يف 
حتسني ممارساته التدريسية لتنعكس إجيابياً 

ا يكتسبه طالبه من معارف على م
ومهارات واجتاهات، ولن يستطيع املعلم 
أن ميارس تلك املهام واألدوار إال من 
خالل لسن إعداده وتدريبه؛ ولذلك 
أصبحت عملية اإلعداد والتدريب تشغل 
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بال كثري من الرتبويني والقائمني على 
 العملية التعليمية.
 مشكلة الدراسة:

لم من بالحغم من ضحورة متكن املع
املهارات التدريسية اإلبداعية ملا يف ذلك 
من أمهية يف جمال أدائه املهِن؛ فإن الواقع 
التعليمي احلايل يكشف عن أن املعلمني 
يكتسبون إىل لد ما املعايري التقليدية 
للنجاح الرتبوي، أما فيما يتعلق مبهارات 
التدريس اإلبداعي فإن إملامهم هبا 

حائق ضعيف؛ ليث يعتمدون على ط
التدريس التقليدية اليت تعتمد على احلفظ 
والتلقني وعلى األسئلة التقليدية اليت 
تتطلب لفظ املعلومات واسرتجاعها 
وإجابات حمددة، كما أهنم ال يشجعون 
أفكار الطلبة اإلبداعية بل ويبالغون يف 
نقدهم مما انعكس سلبا على مستوى 
اإلبداع لدى طالهبم. وقد أكدت كثري 

اسات على ضعف املهارات من الدر 
اإلبداعية لدى املعلمني مثل دراسة عبد 

( 2011( ودراسة لسن )2011الحشيد )
( ودراسة بدوي 2012ودراسة حممود )

( ودراسة القحفة 2012الطيب )
(2013.) 

ويف سياق ُمتَّصل أكَّدت العديُد 
من الدراسات، مثل دراسة طويقات 

(2007،)،(2015 Asif&Rodrigue) ،
( على أمهية تطويح وتعزيز 2015)وعيد 

القدرات واملهارات اإلبداعية لدى عناصح 
 املنظومة التعليمية.

ومن مث تتلخص مشكلة الدراسة يف 
احلاجة امللحة إىل نوع خاص من الرتبية؛ 
وهو "الرتبية اإلبداعية"، سعيا إىل إجياد 
 جيل من املبدعني يف شىت منالي احلياة ،

امل يسهم يف وصوال إىل إلداث تغيري ش
 هنضة اجملتمع وتقدمه.

سعت الدراسة لإلجابة سؤاال الدراسة: 
 عن السؤالني التاليني:

ما مستوى امتالك مدرسي الرتبية  .1
اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات 
التدريس اإلبداعي من وجهة 

 نظحهم؟
ما السبل املقرتلة لتعميق مستوى  .2

امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية 
لة الثانوية ملهارات التدريس باملحل

 اإلبداعي من وجهة نظحهم؟
هدفت الدراسة حتقيق هدفا الدراسة: 
 األهداف التالية:

حتديد مستوى امتالك مدرسي  .1
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الرتبية اإلسالمية باملحللة الثانوية 
ملهارات التدريس اإلبداعي من 

 وجهة نظحهم.
عحض السبل املقرتلة لتعميق  .2

مستوى امتالك مدرسي الرتبية 
اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات 
التدريس اإلبداعي من وجهة 

 نظحهم.
تنبع أمهية الدراسة من عدة أمهية الدراسة: 

 اعتبارات ميكن إجيازها على النحو التايل:
أمهية التدريس اإلبداعي وما يرتتب  .1

عليه من آثار إجيابية على 
 الطالب.

تعدد التحديات واملستجدات  .2
طلب تطويح وتنمية الرتبوية اليت تت

 األداء املهِن للمعلمني باستمحار.
اهتمام الرتبية اإلسالمية بتنمية  .3

القدرات العقلية للطالب ويف 
مقدمتها مهارات التفكري 
اإلبداعي مما يتطلب من معلميها 
أن يكون لديهم مستوى امتالك 
 محتفع ملهارات التدريس اإلبداعي.

ميكن للدراسة أن تفيد مدرسي  .4
اإلسالمية باملحللة الثانوية الرتبية 

من خالل الوقوف على مستوى 

امتالكهم مهارات التدريس 
 اإلبداعي والسبل املقرتلة لتعميقه.

ميكن للدراسة أن تفيد خمططي  .5
ومطوري مناهج ومقحرات الرتبية 
اإلسالمية باملحللة الثانوية مبا 
يسهم يف تطبيق مهارات التدريس 

 اإلبداعي يف تدريسها.
دراسة أن تكون نقطة ميكن لل .6

انطالق أمام البالثني إلجحاء 
دراسات أخحى ذات صلة 

 مبوضوعها.
اقتصحت الدراسة على لدود الدراسة: 

 احلدود التالية:
احلدود املوضوعية: مستوى امتالك  .1

مهارات التدريس اإلبداعي املتمثلة 
 –املحونة األصالة  –يف )الطالقة 

احلساسية للمشكالت( والسبل 
 لتعميقه. املقرتلة

احلدود البشحية: مدرسي املحللة  .2
 الثانوية احملددين بعينة الدراسة.

احلدود املكانية: مدارس املحللة  .3
 -جدة  –الثانوية مبناطق )مكة 

الطائف( باململكة العحبية 
 السعودية. 

احلدود الزمانية: العام الدراسي  .4
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 م.2020/ 2019
 مصطلحات الدراسة:

فيذها اإلبداع: فكحة جديدة يتم تن .1
بقصد تطويح اإلنتاج أو العملية أو 
اخلدمة، وميكن أن يرتاوح أثح اإلبداع 
يف املنظمات من إلداث حتسينات 
طفيفة على األداء إىل إلداث تطويح 
جوهحي وهائل،  وميكن أن تتضمن 
هذه التحسينات، اإلنتاج والطحق 
اْلديدة يف التكنولوجيا واهلياكل 

واخلطط  التنظيمية واألنظمة اإلدارية 
والربامج اْلديدة املتعلقة باألفحاد 

، 248، 2006العاملني )احلحالشة، 
249 .) 

يحى جمدي  مفهوم التدريس اإلبداعي: .2
( أن التدريس اإلبداعي 2005عزيز) 

يقصد به " اتسام السلوك التدريسي 
بسمات إبداعية )طالقة، ومحونة، 
وأصالة، ولساسية للمشكالت(، 

تدعاء أكرب عدد عندما يقوم املعلم باس
ممكن من األفكار الرتبوية املناسبة 
وتنويع األفكار واالستجابات الرتبوية 
وتعديل املوقف التعليمي، وإعادة 
تنظيمه بشكل مناسب وإنتاج أفكار 
واستجابات تحبوية جديدة وقليلة 

التكحار".  وهذا هو التعحيف الذي 
 تتبناه الدراسة احلالية.

 :مهارات التدريس اإلبداعي .3
، 2010يشري إبحاهيم والسايح )

( إىل أن مهارات التدريس اإلبداعي 141
تعِن جمموعة السلوكيات التدريسية الفعالة 

 –اليت يظهحها املعلم يف، نشاطه التعليمي 
يف شكل  –داخل غحفة الصف أو خارجه 

استجابات لحكية أو لفظية تتميز بعناصح 
السحعة والدقة يف األداء، والتكيف مع 

املوقف التدريسي، وتعمل على  ظحوف
استثارة التفكري االبتكاري وتنميته لدى 

 املتعلمني.
وإجحائيًا هي تطبيق ألفكار 
جديدة ومفيدة تؤدي إىل حتسني وتطويح 
األداء التدريسي للمعلمني بكيفية هتدف 
إىل إلداث أثح إجيايب وناجح يسهم يف 
تطويح األداء التدريسي ويسهم يف تطويح 

التعليمية والتغلب على حتدياهتا، املنظومة 
ويتسم بالطالقة واملحونة واألصالة 

 واحلساسية للمشكالت.
تطبيق   :التدريس اإلبداعي هو .4

املدرس ألفكار جديدة ومفيدة تؤدي 
إىل حتسني وتطويح األداء التدريسي 
بكيفية هتدف إىل إلداث أثح إجيايب 
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وناجح يسهم يف تطويح األداء 
تطويح املنظومة التدريسي ويسهم يف 

التعليمية والتغلب على حتدياهتا، 
ويتسم بالطالقة واملحونة واألصالة 

 .واحلساسية للمشكالت
معلم الرتبية اإلسالمية: هو املعلم  .5

املعني من قبل وزارة التعليم بوظيفة 
معلم للرتبية اإلسالمية يف املدارس 
الثانوية، وميارس مهامًا وظيفية وفقا 

نصوص عليه يف للوصف الوظيفي امل
 التعليمات اخلاصة بذلك.

املحللة الثانوية: هي املحللة التعليمية  .6
اليت تأيت يف هناية السلم التعليمي قبل 

 اْلامعي.
 اإلطار النظحي:

 مفهوم اإلبداع: .1
( أن 682، 2018يحى )الفواز، 

اإلبداع يتمثل يف: "القدرات 
واالستعدادات واإلمكانيات اليت تتوفح 

لعمل علي تنميتها، من لدى القائد، وا
أجل تشجيعهم علي حتسني عملهم، 

 وبالتايل حتسني البيئة التعليمية ككل".
وهو تطبيق ألفكار جديدة ومفيدة 
تؤدي إىل حتسني ملحوظ يف األداء املهِن 
داخل املؤسسة التعليمية بكيفية هتدف إىل 

إلداث أثح إجيايب و ناجح على أداء 
، 2010ونتائج املؤسسة )نصح الدين، 

227.) 
ويشري اإلبداع املهِن إىل العملية 
اليت يتميز هبا الفحد عندما يواجه مواقف 
ينفعل هلا ويعايشها بعمق مث يستجيب هلا 
مبا يتفق وذاته، فتجيء استجابته خمتلفة 
عن استجابات اآلخحين وتكون منفحدة 
وتتضمن هذه العملية منتجات أو 
خدمات أو تقنيات عمل جديدة، أو 

وعمليات إدارية جديدة، كما  أدوات
تشمل الفكح القيادي املتمثل يف طحح 

 (. Soo et.al، 2002أفكار جديدة )
يتضح أنه تدور التعحيفات السابقة 

 لول عدد من اْلوانب على النحو اآليت:
يعد اإلبداع وليد فكح متأمل متححر  ●

من القيود الشخصية والثقافية احمليطة 
 باملبدع.

اط جدته ومتيزه إال اإلبداع بحغم اشرت  ●
أنه ال يشرتط أن يأيت من فحاغ فقد 
يكون تطويح ألفكار قدمية، وقد يكون 
إعادة لصياغة أفكار قائمة فضال عن 

 إبداع أفكار جديدة.
يشرتط لإلبداع يف أفكاره ونتاجه أن  ●

 يكون مفيًدا وقاباًل للتطبيق.
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لإلبداع أربعة أركان رئيسة هي: املبدع،  ●
املنتج اإلبداعي، وعملية اإلبداع، و 

 واملناخ اإلبداعي. 
يأيت اإلبداع فكحًا أو عماًل أو أسلوبًا  ●

 حلل املشكالت والبحث العلمي.
قد يأيت اإلبداع فحديًّا وقد يأيت مجاعيًّا  ●

 أو مؤسسيًّا.
 مهارات التدريس اإلبداعي .2

( 2003لددت بدرية حممد )
مهارات التدريس اإلبداعي يف: تعزيز 

واستخدام احللول السلوك اإلبداعي، 
البديلة، وعحض إبداعات العلماء، 
واستخدام األسئلة التباعدية، وهتيئة بيئة 
التعلم املثرية لإلبداع، وتقومي خمحجات 
التدريس اإلبداعي، واستخدام األنشطة 

 مفتولة النهاية.
( فيحدد 2005أما إبحاهيم )

مهارات التدريس اإلبداعي يف: املهارة يف 
ى مستوى اإلبداع صياغة األهداف عل

وهتيئة بيئة التعلم املثرية لإلبداع، استثارة 
الدافعية لدى املتعلمني للتعلم اإلبداعي 
واإلبداع، استخدام أسلوب االستقصاء 
من أجل تنمية اإلبداع لدى املتعلمني، 
استخدام األلداث املتناقضة لتنمية 
اإلبداع لدى املتعلمني، استخدام طحيقة 

ات من خالل اللعب االكتشاف والتشبيه
لتنمية اإلبداع، املهارة يف استخدام 
األنشطة العلمية املثرية لإلبداع، املهارة يف 
استخدام البدائل، املهارة يف استخدام 
التعيينات املنزلية املثرية لإلبداع، املهارة يف 

 تقومي خمحجات التدريس اإلبداعي.
م( أن 2013وذكح )قاسم،  

ني اتفقوا يف جمال غالبية البالثني والدارس
على أن هذا  اإلبداعياإلبداع والتفكري 

النوع من التفكري يشتمل ثالث مهارات 
رئيسية هي )طالقة،  محونة،  أصالة(،   
كما أن محاجعة ألكثح اختبارات التفكري 

تورانس اإلبداعي شيوعاً،  وهي اختبارات 
Torrance واختبارات جيلفورد  ،
Guilford ارات تؤكد على هذه امله

التفكريية الثالثة )طالقة،  محونة،  أصالة( 
علمًا بأن هناك مهارات أخحى للتفكري 
اإلبداعي،  مثل التفاصيل ولل 
املشكالت، وميكن التعحيف بأبحز مهارات 

 التفكري اإلبداعي على النحو التايل:
الطالقة: وعًحفت بأهنا قدرة الفحد 
على إنتاج أكرب قدر من األفكار 

وهي تشري إىل الكم أي  اإلبداعية، 
العدد،  وال تشري إىل جودة األفكار،  
على أن تتسم هذه األفكار باْلدة،  كما 
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أهنا تعِن السحعة أو السهولة يف صدور 
األفكار أو احللول للمشكالت مبا 
يتناسب مع متطلبات البيئة الواقعية حبيث 
ال تكون األفكار عشوائية وصادرة عن 

مة على افرتاض عدم معحفة وجهل،  وقائ
خاطئ وغري مقبول كاخلحافات وتقاس 
الطالقة بالقدرة على إنتاج أكرب عدد 
ممكن من األفكار يف وقت حمدد كذلك 

 (. 2010يعحفها )هشام، 
األصالة: تعِن قدرة الطفل املبدع 
على إنتاج أفكار غري مألوفة وغري تقليدية 

 م(.2013)اخللفي، 
 املحونة: تعِن قدرة الطفل املبدع
على تغيري وجهة نظحة وآرائه والقدرة على 
التححر من األفكار النمطية )فاتح، 

م(، كذلك عًحفها )عطيفي،  2011
م( أهنا قدرة الفحد على تغيري 2014

تفكريه بتغيري املوقف الذي ميح فيه حبيث 
تصدر استجابات متعددة ال تنتمي إىل 
فئة والدة للوصول إىل كافة األفكار 

 تملة.واالستجابات احمل
لل املشكالت: تعِن قدرة الفحد 
املبدع على الشعور مبظاهح النقص 
والقصور،  وما هي الثغحات الكامنة يف 
األشياء وحماولة تقدمي للول إبداعية 

والسعي إلكمال الناقص )فخحي، 
م(،  كذلك لل املشكالت تعحف 2012

على أهنا قدرة الفحد على إدراك ماال يدركه 
مشكالت أو جوانب  غريه يف املوقف من

 م( 2013ضعف.)قاسم، 
 أمهية اإلبداع للمعلمني: .3

تظهح أمهية اإلبداع كونه: يطور 
قدرة الفحد على استنباط األفكار اْلديدة، 
ويساعده يف الوصول للحل الناجح 
للمشكلة، ويُعد مهارة لياتية ميارسها 
الفحد يوميا؛ وميكن تطويحها من خالل 

سهم يف حتقيق عملية التعلم والتدريب، وي
الذات اإلبداعية وتطويح املنتجات 
اإلبداعية، واإلسهام يف تنمية املواهب 
وإدراك العامل بطحيقة أفضل، وجيعل الفحد 
يستمتع باكتشاف األشياء بنفسه، ويؤدي 
إىل االنفتاح على األفكار اْلديدة، 
واالستجابة بفاعلية للفحص والتحديات 

تكيف مع واملسؤوليات إلدارة املخاطح وال
املتغريات، ويسهم يف حتفيز املؤسسات 
لتكون بيئة مالئمة الكتشاف املواهب 
والعمل على تنميتها من خالل توفري 
بحامج متخصصة )بديسي وشيلي ورزق 

 (.6، 2011اهلل،  
وميكن إمجال اإلجيابيات اليت 
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توفحها ظاهحة اإلبداع يف املدارس على 
مبا النحو التايل: حتسني خدمات التنظيم 

يعود بالنفع على املدرسة والطالب، 
واملسامهة يف تنمية القدرات الفكحية 
والعقلية للمعلمني يف املدرسة عن طحيق 
إتالة الفحص هلم يف اختيار تلك 
القدرات، واالستغالل األمثل للموارد املالية 
عن طحيق استخدام أساليب عملية 
تتواكب مع التطورات احلديثة، والقدرة 

التوازن بني اإلمنائية املختلفة  على إلداث
واإلمكانيات املادية والبشحية املتالة، 
ولسن استغالل املوارد البشحية واالستفادة 
من قدراهتم عن طحيق إتالة الفحص هلم يف 
البحث عن اْلديد يف جمال العمل 
والتحديث املستمح ألنظمته مبا يتفق مع 

 (.3،  2014التغريات احمليطة )أسامة،  
بات تنمية اإلبداع التدريسي لدى متطل .4

 املعلمني:
تتعدد املتطلبات اليت تسهم يف 

، 2012تنمية اإلبداع ومنها: احلحيحي )
254-255) 
اعتماد املؤسسة التعليمية على  -1

مبدأ املشاركة يف نظامها 
 املؤسسي.

أن يكون التدريب واجبًا وظيفياً  -2
متَّصاًل ومتجددًا لكل العاملني، 

تدريب جهد على اعتبار أن ال
 نظامي متكامل ومستمح.

إعطاء أولوية متميزة للبحث  -3
 والتجحيب.

تبِنِّ أنظمة موضوعية لغايات  -4
 تقييم األداء.

 امليل حنو الالمحكزية اإلدارية. -5
تأمني التكامل والتفاعل بني  -6

الكيان املؤسسي من نالية، 
وخمتلف الفعاليات البيئية من 

 نالية أخحى.
مل على دعم القيادة اإلدارية للع -7

هتيئة املناخ التنظيمي املناسب 
 لإلبداع.

إعطاء العاملني الوقت واحلحية  -8
للتعبري عن آرائهم ومقرتلاهتم، 

 واألخذ هبا بعد دراستها وحتليلها.
أن يكون القادة هم القدوة واملثل  -9

األعلى يف السلوكيات التنظيمية 
 والوظيفية.

تبِنِّ القادة ملفهوم التنافس، وتنمية  -10
 اه. هذا االجت
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وضع أنظمة ولوافز ذات كفاءة  -11
عالية وفاعلية، لتححيك مشاعح 

 ولاجات األفحاد حنو العمل.
-171، 2010ويضيف قنديل )

( أنَّ من أهم احملددات اليت تسهم 172
يف تطويح األداء اإلبداعي يف املؤسسات 

 التعليمية هي:
تدعيم اْلانب اإلنساين يف  -1

املؤسسة، واالرتقاء باإلنسانية، 
 رتام آراء األفحاد وفكحهم.وال

إعالء شأن املشاركة، واعتبار كل  -2
فحد يف املؤسسة مشارك فّعال، 

 وليس جمحد منفذ.
الفهم الواضح لحسالة املؤسسة،  -3

وغاياهتا االسرتاتيجية، واالقتناع 
هبا، واالستعداد للتحدي للوصول 

 إىل حتقيقها.
إشاعة روح اإللساس باملسؤولية  -4

، وحتوُّل  يف أرجاء املؤسسة كافة
كل فحد يف هذا اإللساس وكأنه 
هو املسئول األول عن جناح 

 أهداف املؤسسة أو فشلها.
إعطاء األفحاد القدر الكايف من  -5

احلحية حنو االبتكار واإلبداع، 
 وطحح األفكار اْلديدة.

تبِن العمل بحوح اإلبداع  -6
واالبتكار، ومتكني األفحاد من 
ذلك، حبيث يصبح ذلك ضمن 

دارية اليت تـَُعدُّ من بني املفحدات اإل
التوجهات احلديثة يف ضوء 

 التحديات الدولية.
هتيئة املناخ الذي يتسم باألمن  -7

واألمان واالستقحار ْلميع 
 العاملني.

السعي الدائم لتطويح التعليمات،  -8
والقحارات واللوائح املؤسسة 
للعمل، وكذلك أساليب العمل 

 وتبسيطها. 
 الدراسات السابقة:

( هدفت 2018لسني )دراسة آل  .1
تعحف درجة ممارسة القيادة اإلبداعية 
يف أربعة أبعاد وهي )بعد األصالة، 
وبعد املحونة، وبعد لل املشكالت، 
وبعد الطالقة( وذلك لدى قائدات 
مدارس املحللة االبتدائية مبحافظة 
لوطة بِن متيم واملعوقات اليت حتول 
دوهنا، من وجهة نظح عينة من 

( معلمة، 193املعلمات بلغت )
وتوصلت الدراسة إىل أن قائدات 
املدارس ميارسن القيادة اإلبداعية 
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بدرجة عالية يف أبعاد األصالة واملحونة 
والطالقة وبدرجة متوسطة يف بعد لل 
املشكالت، بالحغم من وجود معوقات 
شخصية وإدارية بدرجة متوسطة، مع 
وجود فحوق ذات داللة إلصائية تعزى 

لعلمي واخلربة لكل من املؤهل ا
 والدورات التدريبية.

(: هدفت 2017دراسة احلجازين ) .2
تعحف معوقات األداء اإلبداعي ملعلمي 
العلوم باملحللة األساسية مبنطقة الكحك 
من وجهة نظح املعلمني واملشحفني 
الرتبويني،  وبيان مدى اختالف هذه 
عوقات باختالف متغريات البحث: 

ُ
امل

وسنوات النوع،  واملؤهل العلمي، 
اخلربة،  والوظيفة احلالية. وقد استخدم 
البالث املنهج الوصفي،  واستخدمت 
استبانة كأداة للدراسة امليدانية. وتكّون 
جمتمع البحث من مجيع معلمي العلوم 
باملحللة األساسية العليا والبالغ 

( معلمًا ومعلمة،  260عددهم )
(،  8ومشحفو العلوم وعددهم )

أن معوقات  وأظهحت نتائج البحث
األداء اإلبداعي ملعلمي العلوم جاءت 
بدرجة متوسطة ومبتوسط لسايب 

( وفق 3.20)للدرجة الكلية( مقداره )

مقياس ليكحت اخلماسي،  وجاء 
باملحتبة األوىل جمال الطلبة واملحتبة الثانية 
جمال التنظيمات اإلدارية واملحتبة الثالثة 

ادة معلم العلوم واملحتبة األخرية طبيعة م
العلوم. كما أظهحت النتائج وجود 
فحوق ذات داللة إلصائية بني 
تقديحات أفحاد عينة البحث ملعوقات 
األداء اإلبداعي ملعلمي العلوم باملحللة 
تغري 

ُ
األساسية مبنطقة الكحك تُعزى مل

اْلنس،  وعدم وجود فحوق تُعزى 
تغري املؤهل العلمي،  وسنوات اخلربة،  

ُ
مل

 والعمل احلايل.
( دراسة هدفت 2016حى صربي )أج .3

تعحف معوقات اإلبداع لدى مدرسي 
ومدرسات مدارس املتميزات واملطورة 
يف العحاق،  والفحوق يف معوقات 
اإلبداع وحبسب متغري اْلنس،  
التحصيل العلمي،  واستخدم البالث 
املنهج الوصفي،  ولتحقيق أهداف 
الدراسة مت بناء استبانة معوقات 

رسني،  إذ تألفت اإلبداع لدى املد
( فقحة وقد تألفت 50االستبانة من)

( مدرس 100عينة الدراسة من )
ومدرسة من العاملني يف مدارس 
املتميزات واملطورة يف مدينة بعقوبة، 
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وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
أن درجة معوقات اإلبداع لدى أفحاد 
عينة الدراسة كانت كبرية على جماالت 

البيئة االجتماعية  )ظحوف العمل، 
والثقافية،  وجمال البيئة اإلدارية 
السائدة يف املدرسة(،  وكانت متوسطة 
على اجملاالت )احلوافز،  والعوامل 
الشخصية(،  وعدم وجود فحوق ذات 
داللة إلصائية تعزى ملتغري اْلنس 
على معوقات اإلبداع على مجيع 
جماالت معوقات اإلبداع،  وعدم 

لة إلصائية تعزى وجود فحوق ذات دال
ملتغري املؤهل العلمي لدى أفحاد عينة 

 الدراسة.
( 2016هدفت دراسة الطيطي ) .4

تعحف دور مديحي املدارس األساسية 
يف تنمية اإلبداع لدى املعلمني من 
وجهة نظح مساعدي مديحي املدارس،  
واستخدم البالث املنهج الوصفي،  
وتكون جمتمع الدراسة من مجيع 

املدارس األساسية مساعدي مديحي 
ومديحاهتا يف مديحية الرتبية والتعليم 
بقصبة إربد يف األردن،  والبالغ 

( مساعداً،  واختريت 164عددهم )
عينة الدراسة بالطحيقة العشوائية ليث 

( من مساعدي 92تكونت من )
مديحي املدارس ومديحاهتا،  ولتحقيق 
أهداف الدراسة طورت استبانة أداة 

( 34شتملت على )ْلمع البيانات ا
فقحة توزعت على مخسة جماالت هي: 
األصالة،  حتسني البيئة املدرسية،  
القدرة على لل املشكالت،  العملية 
التدريسية،  والتمكني،  وتوصلت 
الدراسة إىل عدد من النتائج كان من 
أمهها: أن دور مديحي املدارس 
األساسي يف تنمية اإلبداع لدى 

ساعدي املعلمني من وجهة نظح م
مديحي املدارس يف قصبة إربد كان 
بدرجة قليلة،  وعدم جود فحوق ذات 
داللة إلصائية بني متوسطات 
تقديحات أفحاد العينة على جماالت دور 
مديحي املدارس األساسي يف تنمية 
اإلبداع لدى معلمي املدارس يف 
مديحية الرتبية والتعليم يف قصبة إربد،  

ل العلمي تعزى ملتغريات النوع واملؤه
 واخلربة.

أجحى كل من قباجة وخمامحة  .5
( دراسة هدفت تعحف 2014)

معوقات األداء اإلبداعي ملعلمي العلوم 
الطبيعية باملحللة املتوسطة من وجهة 
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نظح املعلمني واملشحفني الرتبويني يف 
حمافظة القدس وتوصلت الدراسة إىل 
النتائج التالية: أبحز املعوقات املتعلقة 

عف اإلعداد والتدريب،   باملعلم: ض
كثحة األعباء الوظيفية،  تفضيل طحق 
التدريس التقليدية،  ضعف الدوافع 
الداخلية. أبحز املعوقات املتعلقة 
بالتنظيمات اإلدارية: غياب جو احلحية 
وااللتزام بالقيود املهنية،  عدم تشجيع 

املعلمني على التفكري اإلبداعي،  
تنظيم لصص العلوم غري مناسب. 

بحز املعوقات املتعلقة بالتلميذ: كثحة أ
عدد الطلبة يف الصف،  تفضيل 
التعليم بالطحق التقليدية،  عدم جتاوب 
التالميذ مع الطحق املبدعة يف 
التدريس. أبحز املعوقات املتعلقة مبادة 
العلوم: كرب لجم املقحر،  قلة توفح 
الربامج واألجهزة ومصادر التعلم،  

على اإلبداع.  حمتوى املقحر ال يشجع 
كذلك ال توجد فحوق ذات داللة 
إلصائية تعزى ملتغريات املؤهل 
وسنوات اخلدمة بني استجابات أفحاد 
جمتمع الدراسة وهناك فحوق تعزى 

 ملتغري النوع.

املؤشحات املستنبطة من الدراسات 
 السابقة:

يتضح من العحض السابق تباين 
الدراسات السابقة يف تناوهلا ملهارات 

س اإلبداعي ما بني دراسات اهتمت التدري
بالكشف عن واقعها ودراسات أخحى 
اهتمت بعالقتها ببعض املتغريات، 
ودراسات أخحى اهتمت بسبل تنميتها 
وكيفية تطويحها، كما ياللظ تباين 
الدراسات السابقة من ليث جمتمعها 
وعينتها والفئة العمحية املستهدفة هبا، 

 هذه إضافة لتنوع املنهجية املتبعة يف
الدراسات، وتأيت هذه الدراسة متمشية مع 
الدراسات السابقة من ليث االهتمام 
بالتفكري اإلبداعي ولكنها تتميز عنها يف 
تحكيزها على مهارات التدريس اإلبداعي 
ومستوى امتالك املعلمني هلا من جهة 
إضافة لسعيها القرتاح بعض السبل 
املسهمة يف تعميقه من جهة أخحى، كما 

ز الدراسة احلالية عن الدراسات تتمي
السابقة يف جمتمعها وعينتها، واستفادت 
الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف 
تدعيم اإللساس مبشكلتها ويف صياغة 
أسئلتها ويف اختيار العينة وبناء األداة 



  2021( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )
 

209 

 

وبعض اإلجحاءات املنهجية باإلضافة 
 لالستفادة منها يف تفسري ومناقشة النتائج.

 ية الدراسة وإجحاءاهتا:منهج
اتبعت الدراسة املنهج  منهج الدراسة:

الوصفي ليث تبني إنه األنسب لتحقيق 
أهدافها فمن خالله مت الوقوف على 
مستوى امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية 
باملحللة الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي 

 وكذلك اقرتاح السبل املسهمة يف تعميقه.
تكون جمتمع الدراسة من  :جمتمع الدراسة

مجيع مدرسي ومدرسات الرتبية اإلسالمية 
 –جدة  –باملحللة الثانوية مبناطق )مكة 

الطائف( باململكة العحبية السعودية، 
( معلمًا ومعلمة 4058والبالغ عددهم  )

وفق ألدث إلصائيات شئون املعلمني 
 هـ( هبذه املناطق.1422)

عينة  اقتصحت الدراسة على عينة الدراسة:
( مدرساً 372عشوائية طبقية بلغت )

ومدرسة باملحللة الثانوية مت توزيعهم وفق 
متغريات النوع واملؤهل الدراسي وسنوات 

 اخلربة.
استخدمت الدراسة امليدانية أداة الدراسة: 

االستبانة بغحض مجع البيانات من عينة 
الدراسة، وقد مت إعداد هذه األداة يف ضوء 

ب النظحي للبحث يف ما أسفح عنه اْلان

ضوء الدراسات السابقة، واألدبيات 
العلمية املتخصصة يف جمال البحث، ومن 
مث قامت البالثة بتحكيم تلك األداة، 
وكذلك مت التأكد من صاللية أداة 
البحث ولساب معامالت الصدق 
 والثبات هلا، وقد جاءت النتائج كما يلي:

 صدق أداة الدراسة -1
كد من مت التأالصدق الظاهحي:  -1

صدق االستبانة اخلارجي من خالل 
عحضها على جمموعة من احملكمني 
من ذوي االختصاص واخلربة  يف 
اجملال حمل الدراسة؛ وذلك للقيام 
بتحكيمها بعد أن يطلع هؤالء 
احملكمني على عنوان الدراسة، 
وتساؤالهتا، وأهدافها، فيبدي 
احملكمني آرائهم وماللظاهتم لول 

ن ليث مدى فقحات االستبانة م
مالئمة الفقحات ملوضوع الدراسة، 
وصدقها يف الكشف عن املعلومات 
املحغوبة للدراسة، وكذلك من ليث 
تحابط كل فقحة باحملور الذي تندرج 
حتته، ومدى وضوح الفقحة، وسالمة 
صياغتها، واقرتاح طحق حتسينها 
باإلشارة باحلذف واإلبقاء، أو 
التعديل للعبارات، والنظح يف تدرج 
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املقياس، ومدى مالءمته، وغري ذلك 
مما يحاه مناسباً. وبناء على آراء 
احملكمني وماللظاهتم مت التعديل 
لبعض العبارات، وكذلك مت إضافة 
ولذف بعض العبارات حبيث 
أصبحت صاحلة للتطبيق يف الصورة 

 النهائية.
بعد حتكيم االستبانة  الصدق الذايت: -2

 وااللتزام بتعديالت السادة احملكمني

مت تطبيق االستبانة على عينة 
استطالعية من مدرسي الرتبية 

بلغت باملحللة الثانوية  اإلسالمية
( معلما، وبعد تفحيغ 50)

االستبانات وتبويبها، مت لساب 
الصدق الذايت باستخدام لساب 
اْلذر الرتبيعي ملعامل )ارتباط 
بريسون(، وكانت درجة الصدق 

 الذايت كما باْلدول التايل:
 (50( يوضح اْلذر الرتبيعي ملعامل ارتباط بريسون بني حماور االستبانة وجمموعها )ن=1ل )جدو 

 معامل ارتباط بريسون عدد العبارات احملور
اْلذر الرتبيعي ملعامل االرتباط 

 )الصدق(
 درجة الصدق

 محتفعة 774. **599. 38 األول
 محتفعة 907. **823. 30 الثاين

 ( أن1ياللظ من اْلدول )
معامل الصدق الذايت حملوري االستبانة 
يقرتب من الوالد الصحيح ومها درجتان 
مقبولتان إلصائًيا وبذلك تتمتع االستبانة 
بدرجة عالية من الصدق، وميكن االعتماد 

 على نتائجها يف الدراسة احلالية.   
 الثبات: -2

مت لساب الثبات االستبانة 
اخلاصة بالتعحف إىل مستوى امتالك 

لرتبية اإلسالمية باملحللة الثانوية مدرسي ا
ملهارات التدريس اإلبداعي وسبل تعميقه 
من وجهة نظحهم يف ضوء بعض املتغريات، 
باستخدام طحيقة معامل الفا كحونباخ، 

 ويتضح ذلك من خالل اْلدول التايل:
 (50( معامالت الثبات لالستبانة )ن=2جدول )

 معامل الفا كحونباخ العدد االستبانة

 901. 38 احملور األول

 921. 30 احملور الثاين

 903. 68 إمجايل االستبانة
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( أن قيمة 2يتضح من اْلدول )
معامل ألفا كحونباخ لثبات االستبانة، قد 

( كبرية، كما أن معامالت 903بلغت ).
الثبات حملوري االستبانة جاءت على 

(، 0.901الرتتيب بدرجة كبرية)
الثبات املقبول  (، مما يشري إىل0.921)

لالستبانة، وميكن أن يكون ذلك مؤشحًا 
 جيًدا لتعميم نتائجها.

 أساليب املعاْلة اإللصائية:
بعد تطبيق االستبانة وجتميعها، مت 
تفحيغها يف جداول حلصح التكحارات 
وملعاْلة بياناهتا إلصائًيا من خالل بحنامج 

 (SPSSاحلزم اإللصائية )
Statistical Package for 

Social Sciences  اإلصدار اخلامس
والعشحون. وقد استخدمت البالثة 
جمموعة من األساليب اإللصائية اليت 
تستهدف القيام بعملية التحليل الوصفي 
 واالستداليل لعبارات االستبانة، وهي:

معامل ارتباط بريسون، ومعامل ألفا  
كحونباخ، والنسب املئوية يف لساب 

لعينتني مستقلتني التكحارات، واختبار التاء 
(t – test Independent 

Simple واختبار حتليل التباين ،)
 One Wayألادي االجتاه )

ANOVA" واختبار ،)LSD "
 للمقارنات الثنائية البعدية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
اإلجابة عن السؤال األول: ما مستوى 
امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية باملحللة 

وية ملهارات التدريس اإلبداعي من الثان
 وجهة نظحهم؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت تحتيب 
عبارات احملور األول اخلاص مبستوى 
امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية باملحللة 
الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي من 
وجهة نظحهم لسب أوزاهنا النسبية، 

 واْلدول التايل يوضح ذلك:
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ن النسيب  ومستوى املوافقة على احملور األول مبستوى امتالك مدرسي الرتبية ( الوز 3جدول )
 (372اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي من وجهة نظحهم )ن=

 العبارة م
 درجة املوافقة

االحنحاف  الوزن النسيب
مستوى  الحتبة املعياري

 منخفضة متوسطة محتفعة املوافقة
 % ك % ك % ك

29 
ألفز الطالب على 

تدعيم ما يقولونه 
 باألدلة والشواهد

 متوسطة 1 89970. 2.1237 34.9% 130 17.7% 66 47.3% 176

34 

أنوع يف تفكريي 
للتوّصل مع 

الطالب إىل ما هو 
 غحيب وغري مألوف

 متوسطة 2 88613. 2.0995 34.7% 129 20.7% 77 44.6% 166

28 

أشجع الطالب 
إلتيان بأكرب على ا

عدد ممكن من 
النتائج املرتتبة على 

 املوقف التعليمية

 متوسطة 3 88525. 2.0780 35.5% 132 21.2% 79 43.3% 161

36 

أمارس التخطيط 
لتاليف لدوث 

مشكالت األداء 
 املهِن املتوقعة

 متوسطة 4 89219. 2.0672 36.6% 136 20.2% 75 43.3% 161

25 
ألحص على تطبيق 

 للقات نقاش
 يديحها الطالب

 متوسطة 5 86809. 2.0618 34.7% 129 24.5% 91 40.9% 152

30 

امتلك مهارة التنويع 
يف الطحق 

واالسرتاتيجيات 
 التدريسية باستمحار

 متوسطة 6 88658. 2.0323 37.6% 140 21.5% 80 40.9% 152

31 
أتقبل النقد من 
الطالب بصدر 

 رلب
 متوسطة 7 86549. 2.0161 36.6% 136 25.3% 94 38.2% 142

24 

أمني قدرات 
املتعلمني على 

اكتشاف 
املشكالت اليت 

 تواجههم

 متوسطة 8 84505. 2.0134 34.9% 130 28.8% 107 36.3% 135

38 
لدي مهارة 

اكتشاف اخللل يف 
 املواقف التعليمي

 متوسطة 9 88750. 1.9543 41.7% 155 21.2% 79 37.1% 138

 متوسطة 10 85734. 1.9409 %39.8 148 %26.3 98 %33.9 126أُعزز ثقة الطالب  26
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 هميف أنفس

35 

أمتكن من صياغة 
األفكار بلغة 

جديدة ختتلف عن 
لغة الكتاب 

 املدرسي

 متوسطة 11 80604. 1.9274 36.3% 135 34.7% 129 29.0% 108

27 
أدرب الطالب 

على امتالك مهارة 
 اإلقناع

 متوسطة 12 80888. 1.9220 36.8% 137 34.1% 127 29.0% 108

33 
ألحص على ابتكار 

خطط تدريسية 
 جديدة

 متوسطة 13 81710. 1.8925 39.2% 146 32.3% 120 28.5% 106

16 

أوجه الطالب 
لالستفادة من الثورة 

العلمية 
والتكنولوجيا 

 املعاصحة

 متوسطة 14 85791. 1.8737 43.8% 163 25.0% 93 31.2% 116

13 

أجتنب استخدام 
 أساليب القمع

لبعض سلوكيات 
 املوهوبني

 متوسطة 15 83444. 1.8387 44.1% 164 28.0% 104 28.0% 104

10 

أشجع الطالب 
على اختاذ قحارات 

مستقلة فيما يتعلق 
بأمورهم اخلاصة أو 
 مبناهجهم الدراسية

 متوسطة 16 70232. 1.8360 34.1% 127 48.1% 179 17.7% 66

9 

أهيئ أمام الطالب 
 املواقف االجتماعية
اليت حتفِّزهم على 
اخلحوج عن دائحة 
الذات إىل احلياة 

 االجتماعية األوسع

 متوسطة 17 72001. 1.8306 35.8% 133 45.4% 169 18.8% 70

8 

أدرب الطالب 
على أكثح من 
أسلوب وليس 

أسلوبًا حمدًدا يف 
لل املشكالت 

 اليت تواجههم

 متوسطة 18 76592. 1.8253 39.5% 147 38.4% 143 22.0% 82

4 
أدرب الطالب 

على الوصول حللول 
بديلة للمشكلة 

 متوسطة 19 89734. 1.7554 55.4% 206 13.7% 51 30.9% 115
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 املطحولة

7 

أطحح على الطالب 
األسئلة اليت تثري 
اهتمامهم لول 
موقف جديد أو 

 مشكلة جديدة

 متوسطة 20 84873. 1.7527 51.3% 191 22.0% 82 26.6% 99

23 

أشجع الطالب 
االستكشاف على 

ومجع املعلومات 
 ميدانيًا

 متوسطة 21 91741. 1.7473 57.8% 215 9.7% 36 32.5% 121

17 

ألحص على إثارة 
التحدي للمتعلمني 

من خالل أسئلة 
ذكية تستثري 

 طاقاهتم اإلبداعية

 متوسطة 22 70767. 1.7151 43.3% 161 41.9% 156 14.8% 55

20 

ألحص على إشباع 
لاجات الطالب 

يع ذات ملواض
مستوى رفيع 

 تتحدى قدراهتم

 متوسطة 23 71224. 1.6855 46.0% 171 39.5% 147 14.5% 54

12 

أتبىن طحق تدريس 
مبا يتناسب مع 

قدرات املوهوبني 
 يف الصف العادي

 متوسطة 24 71872. 1.6747 47.3% 176 37.9% 141 14.8% 55

3 
ألفز الطالب على 

ابتكار أفكار 
 جديدة

 متوسطة 25 90817. 1.6720 62.9% 234 7.0% 26 30.1% 112

21 

لدي القدرة على 
التححر من األفكار 
التقليدية يف التعامل 

 مع الطالب

 متوسطة 26 86615. 1.6694 59.4% 221 14.2% 53 26.3% 98

22 

أمتكن من تغيري 
طحيقة التدريس 

بتغري املوقف 
 التدريسي

 منخفضة 27 69934. 1.6425 48.7% 181 38.4% 143 12.9% 48

5 
أُقدر األسئلة اليت 
يطحلها الطالب 
 بني احلني واآلخح

 منخفضة 28 78242. 1.6022 58.3% 217 23.1% 86 18.5% 69

18 
أعمل على إثحاء 

املنهج بطحيقة 
خمططة وهادفة 

 منخفضة 29 68561. 1.5403 57.0% 212 32.0% 119 11.0% 41
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بإدخال خربات 
تعليمية إضافية 

أكثح تنوًعا إلثارة 
 املتعلمني

15 

أركز على أسلوب 
لل املشكالت 

للمتعلمني 
باستخدام خطوات 

 التفكري العلمي

 منخفضة 30 67826. 1.5296 57.5% 214 32.0% 119 10.5% 39

37 

أحتمل مسئولية 
للويل املقرتلة 

ملشكالت األداء 
 املهِن

 منخفضة 31 79897. 1.5215 67.2% 250 13.4% 50 19.4% 72

1 
ساليب أستخدم أ

تدريسية غري 
 تقليدية مع الطالب

 منخفضة 32 76751. 1.4651 70.4% 262 12.6% 47 16.9% 63

19 
ألحص على غحس 
لب االستطالع 
 يف نفوس املتعلمني

 منخفضة 33 73923. 1.4220 72.8% 271 12.1% 45 15.1% 56

14 

ألحض على بناء 
االجتاهات اإلجيابية 

لدى الطالب 
ملختلف املواد 

 سيةالدرا

 منخفضة 34 68065. 1.2984 82.8% 308 4.6% 17 12.6% 47

2 

أمتلك القدرة على 
إنتاج أفكار جديدة 

غري مألوفة يف 
 املواقف التعليمية

 منخفضة 35 65563. 1.2957 81.5% 303 7.5% 28 11.0% 41

6 

أُهيئ املواقف 
الرتبوية اليت تستثري 

التفكري لدى 
 املتعلمني

 منخفضة 36 67914. 1.2688 86.3% 321 5%. 2 13.2% 49

32 

ألحص على 
استقبال األفكار 

اْلديدة من 
 الطالب باستمحار

 منخفضة 37 58179. 1.2285 85.2% 317 6.7% 25 8.1% 30

11 

أُرشد الطالب 
ملصادر التعلم 
املتنوعة، مثل: 

القصص، والكتب، 
واجملالت، وبحجميات 

 منخفضة 38 61352. 1.2097 89.0% 331 1.1% 4 9.9% 37
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 احلاسب اآليل

جمموع األوزان النسبية لعبارات احملور  إمجايل احملور
(66.0296) 

 احملورمتوسط األوزان النسبية لعبارات 
(1.738) 

 متوسطة (57.921النسبة املئوية )

يوضح اْلدول السابق نتائج احملور 
األول اخلاص مبستوى امتالك مدرسي 

نوية ملهارات الرتبية اإلسالمية باملحللة الثا
التدريس اإلبداعي، وذلك يف ضوء التوزيع 
اإللصائي وفًقا للوزن النسيب ومستوى 
املوافقة على العبارة والحتبة، ليث يشري 
اْلدول إىل أن مستوى امتالك مدرسي 
الرتبية اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات 
التدريس اإلبداعي جاء يف اإلمجايل بدرجة 

جمموع األوزان النسبية متوسطة، إذ بلغ 
(، وبلغ 66.0296لعبارات احملور )

متوسط األوزان النسبية لعبارات احملور 
( بينما بلغت النسبة املئوية 1.738)
(57.921.) 

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء 
ضعف توافح متطلبات تطبيق مهارات 
التدريس اإلبداعي باعتبار أن بعض 

دافعية محتفعة املعلمني قد ال تتوافح لديهم 
المتالك هذه املهارات من جهة، كما أن 
املناهج قد ال ختضع للتطويح والتحديث 
باستمحار مبا يسمح بتطبيق مهارات 
التدريس اإلبداعي يف تدريسها، باإلضافة 
لغياب الدعم املتطلب للمعلمني لتطبيق 

مهارات التدريس اإلبداعي، جبانب ضعف 
كذلك بحامج اهتمام بحامج اإلعداد املهِن و 

التنمية املهنية أو التدريب املهِن أثناء 
اخلدمة على امتالك هذه املهارات، إضافة 
لكثحة املهام التدريسية وضغوط العمل اليت 
قد يتعحض هلا املعلم مما يؤثح سلبًا على 
امتالكه مهارات التدريس اإلبداعي، ولذا 
جاءت درجة امتالك مهارات التدريس 

 مني متوسطة.اإلبداعي لدى املعل
وتتفق النتيجة السابقة مع ما 
أشارت إليه بعض الدراسة من أنه بالحغم 
من ضحورة متكن املعلم من املهارات 
التدريسية اإلبداعية ملا يف ذلك من أمهية 
يف جمال أدائه املهِن؛ فإن الواقع التعليمي 
احلايل يكشف عن أن املعلمني يكتسبون 

للنجاح إىل لد ما املعايري التقليدية 
الرتبوي، أما فيما يتعلق مبهارات التدريس 
اإلبداعي فإن إملامهم هبا ضعيف؛ ليث 
يعتمدون على طحائق التدريس التقليدية 
اليت تعتمد على احلفظ والتلقني وعلى 
األسئلة التقليدية اليت تتطلب لفظ 
املعلومات واسرتجاعها وإجابات حمددة، 
كما أهنم ال يشجعون أفكار الطلبة 
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بداعية بل ويبالغون يف نقدهم مما اإل
انعكس سلبا على مستوى اإلبداع لدى 
طالهبم. وقد أكدت كثري من الدراسات 
على ضعف املهارات اإلبداعية لدى 

( 2011املعلمني مثل دراسة عبد الحشيد )
( ودراسة حممود 2011ودراسة لسن )

( 2012( ودراسة بدوي الطيب )2012)
 (.2013ودراسة القحفة )

ما يتعلق برتتيب عبارات حمور وفي
االستبانة اخلاص بامتالك مهارات التدريس 

 اإلبداعي أشارت النتائج إىل ما يلي:
أكثح العبارات اليت تعكس مستوى  

امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية 
باملحللة الثانوية ملهارات التدريس 
اإلبداعي من وجهة نظحهم، جاءت 

على يف الرتتيب األول: ألفز الطالب 
تدعيم ما يقولونه باألدلة والشواهد، 

( وهي درجة 2.1237بوزن نسيب)
 متوسطة.

وجاء يف الرتتيب الثاين: أنوع يف  
تفكريي للتوّصل مع الطالب إىل ما 
هو غحيب وغري مألوف، بوزن 

( وهي درجة 2.0995نسيب)
 متوسطة. 

وجاء يف الرتتيب الثالث: أشجع  
 الطالب على اإلتيان بأكرب عدد ممكن
من النتائج املرتتبة على املوقف 

( 2.0780التعليمية، بوزن نسيب)
 وهي درجة متوسطة. 

وجاء يف الرتتيب الحابع: أمارس  
التخطيط لتاليف لدوث مشكالت 
األداء املهِن املتوقعة، بوزن 

( وهي درجة 2.0672نسيب)
 متوسطة. 

وجاء يف الرتتيب اخلامس: ألحص  
على تطبيق للقات نقاش يديحها 

( وهي 2.0618الب، بوزن نسيب)الط
 درجة متوسطة. 

امتلك  :وجاء يف الرتتيب السادس 
مهارة التنويع يف الطحق 
واالسرتاتيجيات التدريسية باستمحار، 

( وهي درجة 2.0323بوزن نسيب)
 متوسطة.

وجاء يف الرتتيب السابع: أتقبل النقد  
من الطالب بصدر رلب، بوزن 

( وهي درجة 2.0161نسيب)
 متوسطة. 
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وجاء يف الرتتيب الثامن: أمني قدرات  
املتعلمني على اكتشاف املشكالت 

( 2.0134اليت تواجههم، بوزن نسيب)
 وهي درجة متوسطة. 

وجاء يف الرتتيب التاسع: لدي مهارة  
اكتشاف اخللل يف املواقف التعليمي، 

( وهي درجة 1.9543بوزن نسيب)
 متوسطة. 

وجاء يف الرتتيب العاشح: أُعزز ثقة  
طالب يف أنفسهم، بوزن ال

( وهي درجة 1.9409نسيب)
 متوسطة. 

يف لني كانت أقل العبارات اليت 
تعكس مستوى امتالك مدرسي الرتبية 
اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات 

 ،التدريس اإلبداعي من وجهة نظحهم
جاءت يف الرتتيب الثامن والثالثني: أُرشد 

: الطالب ملصادر التعلم املتنوعة، مثل
القصص، والكتب، واجملالت، وبحجميات 

( 1.2097احلاسب اآليل، بوزن نسيب )
 وهي درجة منخفضة.

وجاء يف الرتتيب السابع والثالثني:  
ألحص على استقبال األفكار اْلديدة 
من الطالب باستمحار، بوزن 

( وهي درجة 1.2285نسيب)
 منخفضة. 

وجاء يف الرتتيب السادس والثالثني:  
الرتبوية اليت تستثري  أُهيئ املواقف

التفكري لدى املتعلمني، بوزن نسيب  
 ( وهي درجة منخفضة.1.2688)
وجاء يف الرتتيب اخلامس والثالثني:  

أمتلك القدرة على إنتاج أفكار 
جديدة غري مألوفة يف املواقف 

( 1.2957التعليمية، بوزن نسيب)
 وهي درجة منخفضة.

وجاء يف الرتتيب الحابع والثالثني:  
ض على بناء االجتاهات اإلجيابية ألح 

لدى الطالب ملختلف املواد الدراسية، 
( وهي درجة 1.2984بوزن نسيب )

 منخفضة.
وجاء يف الرتتيب الثالث والثالثني:  

ألحص على غحس لب االستطالع 
يف نفوس املتعلمني، بوزن 

( وهي درجة 1.4220نسيب)
 منخفضة.

وجاء يف الرتتيب الثاين والثالثني:  
أساليب تدريسية غري تقليدية  أستخدم

( 1.4651مع الطالب، بوزن نسيب )
 وهي درجة منخفضة.
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وجاء يف الرتتيب احلادي والثالثني:  
أحتمل مسئولية للويل املقرتلة 
ملشكالت األداء املهِن، بوزن نسيب 

 ( وهي درجة منخفضة.1.5215)
وجاء يف الرتتيب الثالثني: أركز على  

مني أسلوب لل املشكالت للمتعل
باستخدام خطوات التفكري العلمي، 

( وهي درجة 1.5296بوزن نسيب )
 منخفضة.

وجاء يف الرتتيب التاسع والعشحين:  
أعمل على إثحاء املنهج بطحيقة خمططة 
وهادفة بإدخال خربات تعليمية إضافية 
أكثح تنوًعا إلثارة املتعلمني، بوزن 

( وهي درجة 1.5403نسيب )
 منخفضة.

ل الثاين: ما السبل اإلجابة عن السؤا
املقرتلة لتعميق مستوى امتالك مدرسي 
الرتبية اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات 

 التدريس اإلبداعي من وجهة نظحهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت تحتيب 
عبارات احملور الثاين اخلاص بالسبل 
املقرتلة لتعميق مستوى امتالك مدرسي 

الثانوية ملهارات  الرتبية اإلسالمية باملحللة
التدريس اإلبداعي من وجهة نظحهم 
لسب أوزاهنا النسبية، واْلدول التايل 

 يوضح ذلك:

( الوزن النسيب ومستوى املوافقة على احملور الثاين اخلاص بالسبل املقرتلة لتعميق 4جدول )
 (372داعي )ن=مستوى امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات التدريس اإلب

 العبارة م
 درجة املوافقة

االحنحاف  الوزن النسيب
مستوى  الحتبة املعياري

 املوافقة
 منخفضة متوسطة محتفعة

 % ك % ك % ك
توفري مناخ  39

أكادميي يشجع 
احلحية يف طحح 

 األفكار

 محتفعة 1 71245. 2.5430 12.9% 48 19.9% 74 67.2% 250

تدريب مدرسي  45
رتبية اإلسالمية ال

على اإلتيان 
بطحق غري مألوفة 
لتطويح أدائهم 

 املهِن

 محتفعة 2 72027. 2.5376 13.4% 50 19.4% 72 67.2% 250

إتالة الفحصة  55
ملدرسي الرتبية 

 محتفعة 3 72414. 2.5349 13.7% 51 19.1% 71 67.2% 250
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اإلسالمية 
للمشاركة يف صنع 
واختاذ القحارات 

 املدرسية
تمام قيادة اه 43

املدرسية بتلبية 
التياجات 
ومتطلبات 

مدرسي الرتبية 
اإلسالمية ملمارسة 
مهارات التدريس 

 اإلبداعي

 محتفعة 4 71362. 2.5134 12.9% 48 22.8% 85 64.2% 239

احلحص على  51
ختفيف ضغوط 
العمل لدى 
مدرسي الرتبية 

 اإلسالمية

 عةمحتف 5 72499. 2.5 13.7% 51 22.6% 84 63.7% 237

تعزيز التعاون  48
واالنسجام بني 
مدرسي الرتبية 

اإلسالمية 
والتخصصات 

األخحى يف إجناز 
 العمل

 محتفعة 6 73234. 2.4919 14.2% 53 22.3% 83 63.4% 236

تدريب مدرسي  63
الرتبية اإلسالمية 
على استخدام 
أكثح من طحيقة 

واسرتاتيجية 
 تدريسية

 محتفعة 7 73231. 2.4892 14.2% 53 22.6% 84 63.2% 235

تقدمي احلوافز  41
املادية واملعنوية 
لذوي األفكار 
اإلبداعية من 
مدرسي الرتبية 

 اإلسالمية

 محتفعة 8 73953. 2.4839 14.8% 55 22.0% 82 63.2% 235

تدريب مدرسي  53
الرتبية اإلسالمية 

 محتفعة 9 76103. 2.4812 16.4% 61 19.1% 71 64.5% 240
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باستمحار على 
املدخل 

واالسرتاتيجيات 
 التدريسية احلديثة

متابعة شكاوى  50
مدرسي الرتبية 

اإلسالمية 
 واإلسحاع يف للها

 محتفعة 10 73940. 2.4785 14.8% 55 22.6% 84 62.6% 233

تشجيع اإلجيابية  68
والعمل اْلماعي 
داخل البيئة 
املدرسية مبا 
يضمن تبادل 
 اخلربات واملهارات

 محتفعة 11 76422. 2.4704 16.7% 62 19.6% 73 63.7% 237

حتويل البيئة  61
املدرسية ملدخل 
املنظمة املتعلمة 
إلتالة فحص 
التنمية املهنية 
 املستمحة للمعلمني

 محتفعة 12 78447. 2.4570 18.3% 68 17.7% 66 64.0% 238

مشاركة اجملتمع  66
احمللي يف تلبية 
متطلبات ممارسة 
مهارات التدريس 

 اإلبداعي 

 محتفعة 13 74193. 2.4543 15.1% 56 24.5% 91 60.5% 225

جعل ممارسة  60
مهارات التدريس 
اإلبداعي من 
ضمن متطلبات 
الرتقي ملدرسي 

 الرتبية اإلسالمية

 محتفعة 14 77011. 2.4489 17.2% 64 20.7% 77 62.1% 231

تطويح حمتوى  46
موضوعات الرتبية 
اإلسالمية مبا 
يكفل تطبيق 

ع مهارات اإلبدا 
 يف تدريسها

 محتفعة 15 80338. 2.4355 19.9% 74 16.7% 62 63.4% 236

 محتفعة 16 75803. 2.4301 %16.4 61 %24.2 90 %59.4 221تنظيم مسابقات  65
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تنافسية بني 
مدرسي الرتبية 
اإلسالمية لتنمية 
مهارات التدريس 

 اإلبداعي لديهم
إعداد أدلة  47

ملدرسي الرتبية 
اإلسالمية 

املتعلمني  لتدريبهم
على  ممارسة 
مهارات التدريس 

 اإلبداعي

 محتفعة 17 80834. 2.4167 20.4% 76 17.5% 65 62.1% 231

إشحاك مدرسي  52
الرتبية اإلسالمية 
يف التخطيط 
وتصميم مقحرات 

 الرتبية اإلسالمية

 محتفعة 18 77684. 2.4086 18.0% 67 23.1% 86 58.9% 219

تغذية مكتبة  67
املدرسة مبا 
يستجد من 
مؤلفات وكتابات 
تعزز التنمية املهنية 
 املستمحة للمعلمني

 محتفعة 19 78781. 2.3871 19.1% 71 23.1% 86 57.8% 215

منح مدرسي  40
الرتبية اإلسالمية 
فحصًا متعددة 

 للنمو املهِن

 محتفعة 20 82788. 2.3656 22.6% 84 18.3% 68 59.1% 220

تحكيز مؤسسات  54
إعداد مدرسي 

رتبية اإلسالمية ال
على تنمية 
املهارات اإلبداعية 

 لديهم

 محتفعة 21 80811. 2.3656 21.0% 78 21.5% 80 57.5% 214

لث مدرسي  58
الرتبية اإلسالمية 
على تبادل 
اخلربات فيما 

 بينهم

 محتفعة 22 74878. 2.3629 16.4% 61 30.9% 115 52.7% 196
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تعزيز ثقة مدرسي  56
الرتبية اإلسالمية 

 أنفسهم يف
 محتفعة 23 81903. 2.3522 22.0% 82 20.7% 77 57.3% 213

تدريب مدرسي  64
الرتبية اإلسالمية 
على تعديل طحيقة 
التدريس مبا 
يتناسب مع 
املوقف التعليمي 

والتياجات 
 املتعلمني

 متوسطة 24 83277. 2.3226 23.7% 88 20.4% 76 55.9% 208

التقييم السنوي  49
املوضوعي ألداء 

رسي الرتبية مد
اإلسالمية املهِن 
واقرتاح سبل 

 تطويحه

 متوسطة 25 86040. 2.2903 26.6% 99 17.7% 66 55.6% 207

تشجيع املشاركة  44
يف الربامج 

التدريبية 
املتخصصة لتطويح 
مهارات مدرسي 

 الرتبية اإلسالمية

 متوسطة 26 73829. 2.2876 16.9% 63 37.4% 139 45.7% 170

لث مدرسي  59
بية اإلسالمية الرت 

على االنفتاح 
على اخلربات 
التدريسية املتطورة 

 واالستفادة منها

 متوسطة 27 74037. 2.2823 17.2% 64 37.4% 139 45.4% 169

توفري األدوات  57
والتجهيزات 

املتطلبة ملمارسة 
مدرسي الرتبية 

اإلسالمية 
مهارات التدريس 

 اإلبداعي

 متوسطة 28 72686. 2.1371 20.4% 76 45.4% 169 34.1% 127

احلحص على توفري  62
املناخ املدرسي 

 متوسطة 29 96429. 1.9919 46.8% 174 7.3% 27 46.0% 171
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الداعم ألنشطة 
اإلبداع واالبتكار 

 للمعلمني
تبِن آليات  42

تطويحية لتنمية 
املهارات اإلبداعية 
ملدرسي الرتبية 

 اإلسالمية

 متوسطة 30 61039. 1.7581 33.6% 125 57.0% 212 9.4% 35

 إمجايل احملور
 احملورمتوسط األوزان النسبية لعبارات  (71.4785جمموع األوزان النسبية لعبارات احملور )

(2.383) 
املئوية  النسبة

 محتفعة (79.421)

يوضح اْلدول السابق نتائج احملور 
الثاين اخلاص بالسبل املقرتلة لتعميق 

مية مستوى امتالك مدرسي الرتبية اإلسال
باملحللة الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي 
من وجهة نظحهم، وذلك يف ضوء التوزيع 
اإللصائي وفًقا للوزن النسيب ومستوى 
املوافقة على العبارة والحتبة، ليث يشري 
اْلدول إىل أن درجة املوافقة على السبل 
املقرتلة لتعميق مستوى امتالك مدرسي 

الثانوية ملهارات  الرتبية اإلسالمية باملحللة
التدريس اإلبداعي من وجهة نظحهم 
جاءت محتفعة؛ ليث بلغ جمموع األوزان 

(، 71.4785النسبية لعبارات احملور )
وبلغ متوسط األوزان النسبية لعبارات احملور 

(، وجاءت النسبة املئوية 2.383)
(79.421 .) 

وميكن تفسري النتيجة السابقة يف 
سابقة مت ضوء أن مجيع املقرتلات ال

اشتقاقها من الدراسات السابقة واألدبيات 
الرتبوية اليت تناولت متطلبات ومهارات 
التدريس اإلبداعي من جهة، باإلضافة 
لالسرتشاد بآراء اخلرباء واملتخصصني يف 
اجملال من جهة أخحى، جبانب أنه مت 
محاعاة طبيعة املحللة العمحية للطالب من 

جهة  جهة وطبيعة ختصص املعلمني من
أخحى، وبالتايل جاءت املوافقة على السبل 
املقرتلة لتعميق امتالك مهارات التدريس 

 اإلبداعي محتفعة.
كما ميكن تفسري النتيجة السابقة 
يف ضوء أن التعليم اإلبداعي ال يعتمد 
على حتضري املعلم ملادة الدرس ونقل 
املعحفة، بل على رغبته ومؤهله وخربته 

كياته وفهمه وأنشطته ومهنيته وسلو 
لطالبه...هذا يعِن أن االستقحاء 
واالستنتاج والتأمل واكتشاف املعحفة هي 
املفاتيح األساسية لدور املعلم يف الولوج 
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إىل عصح اإلبداع، ألن الصورة اليت 
يطحلها الفكح الرتبوي احلديث للمعلم، 
هي صورة املعلم الواعد املبدع اليت تستمد 

، القادرة على مالحمها من املدرسة النقدية
إعادة قحاءة الواقع من لوله، وتقدمي رؤية 
جديدة ملشكالته وقضاياه املتغرية،  
كمدخل رئيس لتطويح التعليم، إذا ما أريد 
مواجهة التحديات املعاصحة 

(walklin.2002.) 
وفيما يتعلق برتتيب عبارات حمور 
االستبانة اخلاصة بالسبل املقرتلة لتعميق 

الرتبية اإلسالمية  مستوى امتالك مدرسي
باملحللة الثانوية مهارات التدريس اإلبداعي 

 أشارت النتائج إىل ما يلي:
أكثح العبارات اليت تعكس السبل  

املقرتلة لتعميق مستوى امتالك 
مدرسي الرتبية اإلسالمية باملحللة 
الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي من 
وجهة نظحهم، جاءت يف الرتتيب 

مناخ أكادميي يشجع  األول: توفري
احلحية يف طحح األفكار، بوزن 

 ( وهي درجة محتفعة.2.5430نسيب)
وجاء يف الرتتيب الثاين: تدريب  

مدرسي الرتبية اإلسالمية على اإلتيان 
بطحق غري مألوفة لتطويح أدائهم 

( وهي 2.5376املهِن، بوزن نسيب)
 درجة محتفعة. 

وجاء يف الرتتيب الثالث: إتالة  
درسي الرتبية اإلسالمية الفحصة مل

للمشاركة يف صنع واختاذ القحارات 
( وهي 2.5349املدرسية، بوزن نسيب)

 درجة محتفعة. 
وجاء يف الرتتيب الحابع: اهتمام قيادة  

املدرسية بتلبية التياجات ومتطلبات 
مدرسي الرتبية اإلسالمية ملمارسة 
مهارات التدريس اإلبداعي، بوزن 

 محتفعة. ( وهي درجة 2.5134نسيب)
وجاء يف الرتتيب اخلامس: احلحص  

على ختفيف ضغوط العمل لدى 
مدرسي الرتبية اإلسالمية، بوزن 

 ( وهي درجة محتفعة. 2.5نسيب)
تعزيز  :وجاء يف الرتتيب السادس 

التعاون واالنسجام بني مدرسي الرتبية 
اإلسالمية والتخصصات األخحى يف 

( 2.4919إجناز العمل، بوزن نسيب)
 ة محتفعة.وهي درج

تدريب  :وجاء يف الرتتيب السابع 
مدرسي الرتبية اإلسالمية على 
استخدام أكثح من طحيقة واسرتاتيجية 
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( وهي 2.4892تدريسية، بوزن نسيب)
 درجة محتفعة.

تقدمي  :وجاء يف الرتتيب الثامن 
احلوافز املادية واملعنوية لذوي األفكار 
اإلبداعية من مدرسي الرتبية 

( 2.4839ن نسيب)اإلسالمية، بوز 
 وهي درجة محتفعة.

يف لني كانت أقل العبارات اليت 
تعكس السبل املقرتلة لتعميق مستوى 
امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية باملحللة 
الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي من 
وجهة نظحهم، جاءت يف الرتتيب الثالثني: 
تبِن آليات تطويحية لتنمية املهارات 

درسي الرتبية اإلسالمية، بوزن اإلبداعية مل
 ( وهي درجة متوسطة.1.7581نسيب )

وجاء يف الرتتيب التاسع والعشحين:  
احلحص على توفري املناخ املدرسي 
الداعم ألنشطة اإلبداع واالبتكار 

( 1.9919للمعلمني، بوزن نسيب)
 وهي درجة متوسطة. 

وجاء يف الرتتيب الثامن والعشحين:  
يزات املتطلبة توفري األدوات والتجه

ملمارسة مدرسي الرتبية اإلسالمية 
مهارات التدريس اإلبداعي، بوزن 

( وهي درجة 2.1371نسيب  )
 متوسطة.

وجاء يف الرتتيب السابع والعشحين:  
لث مدرسي الرتبية اإلسالمية على 
االنفتاح على اخلربات التدريسية 
املتطورة واالستفادة منها، بوزن 

( وهي درجة 2.2823نسيب)
 متوسطة.

وجاء يف الرتتيب السادس والعشحين:  
تشجيع املشاركة يف الربامج التدريبية 
املتخصصة لتطويح مهارات مدرسي 
الرتبية اإلسالمية، بوزن نسيب 

 ( وهي درجة متوسطة.2.2876)
وجاء يف الرتتيب اخلامس والعشحين:  

التقييم السنوي املوضوعي ألداء 
اقرتاح مدرسي الرتبية اإلسالمية املهِن و 

( 2.2903سبل تطويحه، بوزن نسيب)
 وهي درجة متوسطة.

وجاء يف الرتتيب الحابع والعشحين:  
تدريب مدرسي الرتبية اإلسالمية على 
تعديل طحيقة التدريس مبا يتناسب مع 
املوقف التعليمي والتياجات 

( 2.3226املتعلمني، بوزن نسيب)
 وهي درجة متوسطة.
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ين: وجاء يف الرتتيب الثالث والعشح  
تعزيز ثقة مدرسي الرتبية اإلسالمية يف 

( 2.3522أنفسهم، بوزن نسيب )
 وهي درجة محتفعة.

 استنتاجات الدراسة:
أن التدريس اإلبداعي يقصد به  .1

تطبيق املدرس ألفكار جديدة 
ومفيدة تؤدي إىل حتسني وتطويح 
األداء التدريسي بكيفية هتدف إىل 
إلداث أثح إجيايب وناجح يسهم 

األداء التدريسي ويسهم يف تطويح 
يف تطويح املنظومة التعليمية 
والتغلب على حتدياهتا، ويتسم 
بالطالقة واملحونة واألصالة 

 واحلساسية للمشكالت.
السبل املقرتلة لتعميق مستوى  .2

امتالك معلمي الرتبية اإلسالمية 
باملحللة الثانوية ملهارات التدريس 
اإلبداعي، هي عبارة عن جمموعة 

بات واإلجحاءات من املتطل
التنفيذية اليت يؤدي توافحها لتعميق 
مستوى امتالك مهارات التدريس 
 اإلبداعي ملعلمي الرتبية اإلسالمية.

أن مستوى امتالك مدرسي الرتبية  .3
اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات 

التدريس اإلبداعي جاء بدرجة 
 متوسطة.

أن موافقة أفحاد عينة الدراسة على  .4
قرتلة لتعميق مستوى السبل امل

امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية 
باملحللة الثانوية ملهارات التدريس 

 اإلبداعي جاءت بدرجة محتفعة.
 توصيات الدراسة:

تطويح بحامج التدريب أثناء اخلدمة  .1
لتسهم يف تعزيز مهارات التدريس 
اإلبداعي لدى املعلمني بصفة 
عامة ومدرسي الرتبية اإلسالمية 

 الثانوية بصفة خاصة. باملحللة
تحكيز بحامج إعداد املعلمني على  .2

متطلبات التدريس اإلبداعي 
 وتدريب الطالب املعلمني عليها.

التفات اْلهات املسئولة بتحديد  .3
متطلبات التدريس اإلبداعي 

 والعمل على توفريها.
التفات اْلهات املسئولة بتحديد  .4

املشكالت واملعوقات اليت تواجه 
اإلبداعي ووضع تطبيق التدريس 

احللول واملقرتلات املسهمة يف 
 التغلب عليها.
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تقدمي الدعم املتطلب للمعلمني  .5
لتعزيز امتالكهم مهارات التدريس 

 اإلبداعي.
تصميم وتنفيذ العديد من  .6

الدورات والربامج التدريبية اليت 
تعزز امتالك املعلمني مهارات 

 التدريس اإلبداعي.
ربط الرتقي الوظيفي للمعلمني  .7

بامتالك مهارات التدريس 
اإلبداعي مع تسهيل وتقدمي 
الدعم املتطلب المتالكهم هذه 

 املهارات.
 مقرتلات الدراسة:

بحنامج تعليمي قائم على بعض  .1
االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة 
لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي 

 لدى الطالب املعلمني.
مستوى التدريس اإلبداعي لدى  .2

لثانوية وعالقته معلمي املحللة ا
 مبستوى التحصيل لدى طالهبم.

مستوى التدريس اإلبداعي لدى  .3
معلمي املحللة الثانوية وعالقته 

 بدافعية اإلجناز لدى طالهبم.

مستوى التدريس اإلبداعي لدى  .4
معلمي املحللة الثانوية وعالقته 

 باالجتاه حنو التعلم لدى طالهبم.
معوقات التدريس اإلبداعي لدى  .5

حللة الثانوية وآليات معلمي امل
 التغلب عليها من وجهة نظحهم.

متطلبات التدريس اإلبداعي  .6
وآليات حتققها من وجهة نظح 
أعضاء هيئة التدريس بكليات 

 الرتبية.
 قائمة املحاجع

(. 2005إبحاهيم، جمدي عزيز. ) .1
التدريس اإلبداعي وتعلم التفكري. 

 القاهحة: عامل الكتب
، السيد إبحاهيم، جمدي عزيز، والسايح .2

(. اإلبداع والتدريس 2010حممد. )
الصفي التفاعلي، القاهحة: عامل 

 الكتب.
(. اإلبداع عند 2012أمحد، فخحي. ) .3

االطفال وعوامل تنميته. جملة العحيب 
 .11الصغري، اْلزء األول، العدد 

(. أثح 2014أسامة، حمجويب. ) .4
اإلبداع التنظيمي على أداء العاملني 

واملتوسطة يف املؤسسات الصغرية 
"لالة شحكة ولدة حتويل البالستيك 
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للجنوب بورقلة. )رسالة ماجستري غري 
منشورة(، جامعة قاصدي محباح، 

 ورقلة، اْلزائح. 
آل لسني، سارة عبد اهلل عبد العزيز.  .5

(. القيادة اإلبداعية لدى 2018)
قائدات املحللة االبتدائية، اجمللة الدولية 

ؤسسة للعلوم الرتبوية والنفسية. امل
العحبية للبحث العلمي والتنمية 

 .179-97( ص ص 15البشحية، )
بديسي، فهيمة وشيلي، وسام. ورزق  .6

(. تنمية اإلبداع 2011اهلل، لنان. )
ودوره يف الحفع من أداء املنظمات. 
ورقة عمل مقدمة إىل امللتقـى الدولـي: 
لول اإلبـداع والتغييـح التنظيمـي فـي 

اسة جتارب املنظمـات احلديثـة، در 
 19و 18وطنية ودولية، الفرتة من: 

مايو، جامعة سعد دللب، البليدة، 
 اْلزائح. 

احلجازين، عبد اهلل عط اهلل.  .7
(. معوقات األداء اإلبداعي 2017)

ملعلمي العلوم باملحللة األساسية 
مبنطقة الكحك من وجهة نظح املعلمني 
واملشحفني الرتبويني، جملة الرتبية، العدد 

زء األول، أبحيل، كلية ، اْل173
 الرتبية، جامعة األزهح. 

أثح  .(2006) .حممد احلحالشة،  .8
التمكني اإلداري و الدعم التنظيمي 
يف السلوك اإلبداعي كما يحاه العاملون 
يف شحكة االتصاالت األردنية: دراسة 
ميدانية، جملة العلوم اإلدارية، 

 .2، العدد 33اجمللد
إدارة  (.2011احلحيحي، رافدة عمح ) .9

التغيري يف املؤسسات الرتبوية. عمان، 
 دار الثقافة للنشح والتوزيع. 

(. 2003لسانني، بدرية حممد. ) .10
بحنامج تدرييب قائم على التدريس 
اإلبداعي وأثحه يف تنمية هذه املهارات 
لدى معلمي العلوم ملحالل التعليم 
العام مبحافظة سوهاج، جملة دراسات 

، اْلمعية يف املناهج وطحق التدريس
املصحية للمناهج وطحق التدريس، 

 . 97-54( ص 48(، عدد )4جملد)
(. 2011لسن، سناء حممد. ) .11

بحنامج تدرييب مقرتح وأثحه يف تنمية 
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 (1ملحق )
ى امتالك مدرسي الرتبية اإلسالمية ملهارات التدريس اإلبداعي والسبل استبانة تعحف مستو 

 املقرتلة لتعميقه
 درجة املوافقة العبارة م

 منخفضة متوسطة محتفعة

 احملور األول: مستوى امتالك معلمي الرتبية اإلسالمية باملحللة الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي

بيق ألفكار جديدة ومفيدة تؤدي إىل حتسني وتطويح األداء التدريسي للمعلمني بكيفية هتدف إىل إلداث أثح إجيايب تط مهارات التدريس اإلبداعي هي: 
واحلساسية وناجح يسهم يف تطويح األداء التدريسي ويسهم يف تطويح املنظومة التعليمية والتغلب على حتدياهتا، ويتسم بالطالقة واملحونة واألصالة 

 للمشكالت

    م أساليب تدريسية غري تقليدية مع الطالبأستخد 1

    أمتلك القدرة على إنتاج أفكار جديدة غري مألوفة يف املواقف التعليمية 2

    ألفز الطالب على ابتكار أفكار جديدة 3

    أدرب الطالب على الوصول حللول بديلة للمشكلة املطحولة 4

    ني واآلخحأُقدر األسئلة اليت يطحلها الطالب بني احل 5

    أُهيئ املواقف الرتبوية اليت تستثري التفكري لدى املتعلمني 6

    أطحح على الطالب األسئلة اليت تثري اهتمامهم لول موقف جديد أو مشكلة جديدة 7

    أدرب الطالب على أكثح من أسلوب وليس أسلوبًا حمدًدا يف لل املشكالت اليت تواجههم 8

ب املواقف االجتماعية اليت حتفِّزهم على اخلحوج عن دائحة الذات إىل احلياة أهيئ أمام الطال 9
 االجتماعية األوسع

   

    أشجع الطالب على اختاذ قحارات مستقلة فيما يتعلق بأمورهم اخلاصة أو مبناهجهم الدراسية 10

بحجميات احلاسب أُرشد الطالب ملصادر التعلم املتنوعة، مثل: القصص، والكتب، واجملالت، و  11
 اآليل

   

    أتبىن طحق تدريس مبا يتناسب مع قدرات املوهوبني يف الصف العادي 12

    أجتنب استخدام أساليب القمع لبعض سلوكيات املوهوبني 13

    ألحض على بناء االجتاهات اإلجيابية لدى الطالب ملختلف املواد الدراسية 14

    لمتعلمني باستخدام خطوات التفكري العلميأركز على أسلوب لل املشكالت ل 15

    أوجه الطالب لالستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجيا املعاصحة 16
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    ألحص على إثارة التحدي للمتعلمني من خالل أسئلة ذكية تستثري طاقاهتم اإلبداعية 17

يمية إضافية أكثح تنوًعا أعمل على إثحاء املنهج بطحيقة خمططة وهادفة بإدخال خربات تعل 18
 إلثارة املتعلمني

   

    ألحص على غحس لب االستطالع يف نفوس املتعلمني 19

    ألحص على إشباع لاجات الطالب ملواضيع ذات مستوى رفيع تتحدى قدراهتم 20

    لدي القدرة على التححر من األفكار التقليدية يف التعامل مع الطالب 21

    طحيقة التدريس بتغري املوقف التدريسي أمتكن من تغيري 22

    أشجع الطالب على االستكشاف ومجع املعلومات ميدانًيا 23

    أمني قدرات املتعلمني على اكتشاف املشكالت اليت تواجههم 24

    ألحص على تطبيق للقات نقاش يديحها الطالب 25

    أُعزز ثقة الطالب يف أنفسهم 26

    على امتالك مهارة اإلقناعأدرب الطالب  27

    أشجع الطالب على اإلتيان بأكرب عدد ممكن من النتائج املرتتبة على املوقف التعليمية 28

    ألفز الطالب على تدعيم ما يقولونه باألدلة والشواهد 29

    امتلك مهارة التنويع يف الطحق واالسرتاتيجيات التدريسية باستمحار 30

    د من الطالب بصدر رلبأتقبل النق 31

    ألحص على استقبال األفكار اْلديدة من الطالب باستمحار 32

    ألحص على ابتكار خطط تدريسية جديدة 33

    أنوع يف تفكريي للتوّصل مع الطالب إىل ما هو غحيب وغري مألوف 34

    أمتكن من صياغة األفكار بلغة جديدة ختتلف عن لغة الكتاب املدرسي 35

    أمارس التخطيط لتاليف لدوث مشكالت األداء املهِن املتوقعة 36

    أحتمل مسئولية للويل املقرتلة ملشكالت األداء املهِن 37

    لدي مهارة اكتشاف اخللل يف املواقف التعليمي 38

ة الثانوية ملهارات التدريس اإلبداعي، وهي عبارة عن جمموعة من احملور الثاين: السبل املقرتلة لتعميق مستوى امتالك معلمي الرتبية اإلسالمية باملحلل
 املتطلبات واإلجحاءات التنفيذية اليت يؤدي توافحها لتعميق مستوى امتالك مهارات التدريس اإلبداعي ملعلمي الرتبية اإلسالمية.

    توفري مناخ أكادميي يشجع احلحية يف طحح األفكار 1

    المية فحصاً متعددة للنمو املهِنمنح معلمي الرتبية اإلس 2
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    تقدمي احلوافز املادية واملعنوية لذوي األفكار اإلبداعية من معلمي الرتبية اإلسالمية 3

    تبِن آليات تطويحية لتنمية املهارات اإلبداعية ملعلمي الرتبية اإلسالمية 4

لرتبية اإلسالمية ملمارسة مهارات اهتمام قيادة املدرسية بتلبية التياجات ومتطلبات معلمي ا 5
 التدريس اإلبداعي

   

    تشجيع املشاركة يف الربامج التدريبية املتخصصة لتطويح مهارات معلمي الرتبية اإلسالمية 6

    تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية على اإلتيان بطحق غري مألوفة لتطويح أدائهم املهِن 7

    اإلسالمية مبا يكفل تطبيق مهارات اإلبداع يف تدريسها تطويح حمتوى موضوعات الرتبية 8

    إعداد أدلة ملعلمي الرتبية اإلسالمية لتدريبهم املتعلمني على  ممارسة مهارات التدريس اإلبداعي 9

    تعزيز التعاون واالنسجام بني معلمي الرتبية اإلسالمية والتخصصات األخحى يف إجناز العمل 10

    لسنوي املوضوعي ألداء معلمي الرتبية اإلسالمية املهِن واقرتاح سبل تطويحهالتقييم ا 11

    متابعة شكاوى معلمي الرتبية اإلسالمية واإلسحاع يف للها 12

    احلحص على ختفيف ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اإلسالمية 13

    الرتبية اإلسالميةإشحاك معلمي الرتبية اإلسالمية يف التخطيط وتصميم مقحرات  14

    تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية باستمحار على املدخل واالسرتاتيجيات التدريسية احلديثة 15

    تحكيز مؤسسات إعداد معلمي الرتبية اإلسالمية على تنمية املهارات اإلبداعية لديهم 16

    ختاذ القحارات املدرسيةإتالة الفحصة ملعلمي الرتبية اإلسالمية للمشاركة يف صنع وا 17

    تعزيز ثقة معلمي الرتبية اإلسالمية يف أنفسهم 18

توفري األدوات والتجهيزات املتطلبة ملمارسة معلمي الرتبية اإلسالمية مهارات التدريس  19
 اإلبداعي

   

    لث معلمي الرتبية اإلسالمية على تبادل اخلربات فيما بينهم 20

    ة اإلسالمية على االنفتاح على اخلربات التدريسية املتطورة واالستفادة منهالث معلمي الرتبي 21

    جعل ممارسة مهارات التدريس اإلبداعي من ضمن متطلبات الرتقي ملعلمي الرتبية اإلسالمية 22

    حتويل البيئة املدرسية ملدخل املنظمة املتعلمة إلتالة فحص التنمية املهنية املستمحة للمعلمني 23

    احلحص على توفري املناخ املدرسي الداعم ألنشطة اإلبداع واالبتكار للمعلمني 24

    تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية على استخدام أكثح من طحيقة واسرتاتيجية تدريسية 25

   تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية على تعديل طحيقة التدريس مبا يتناسب مع املوقف التعليمي  26
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