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 الملخص باللغة العربية

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تدريس التفكير اإلبداعي لدى   

الطالبااات المعلمااات تخيااص رياوااياتف  تنااره فااي تنميااة مهااارات التفكياار اإلبااداعي لاادى  الباااته  فااي 

نهج الم مطعااة المرحلااة المتطسااطةع  اعتمااد هااذا البحاات علااى تحااد تيااميمات الماانهج الت ريباايف  هااط ماا

الطاحدة.  م  تهم تد ات البحت: بطاقة مالحظة تداء الطالبات المعلمات لمهارات تدريس التفكير اإلبداعي 

)م  إعداد الباحثة(ع اختبار يقيس مهارات التفكير اإلبداعي لدى  البات اليف األ ل متطسا  )ما  إعاداد 

ات فاي الفرقاة الثالثاة ما  قيام رياوايات بكلياة الباحثة(.  يتألف م تمع البحت م  جمياع الطالباات المعلما

 التربية للبنات بال بيل   الباته .

  قد تطصل البحت إلى العديد م  النتائج م  تهمها ما يلى:

( بااي  متطساا  األداء القبلااي  متطساا  0.0.≥  جااطد فاار ت دات دإلااة إحيااائية ) عنااد  ميااتطى -1

فااي تدائهاا  لمهااارات التاادريس اإلبااداعي التااي األداء البعاادل للطالبااات المعلمااات ) عينااة البحاات( 

 تضمنتها بطاقة المالحظة.

( باااي  متطساااطي درجاااات  الباااات 0.0.≥  جاااطد فااار ت دات دإلاااة إحياااائية )عناااد مياااتطى  -2

 )الطالبات المعلمات( في التطبيق القبلي  البعدل إختبار مهارات التفكير اإلبداعي .

 ما تطصي به الباحثة ما يلي:   في وطء نتائج الدراسة الحاليةف  فإن تهم  

تطااطير باارامج تليااات التربيااة العمليااة فااي وااطء األناااطة  المهااارات التااي يقااط  عليهااا التفكياار  -1

 اإلبداعي. 

تنمية القدرة لدى الطالبات المعلمات لترجمة المعارف النظرية إلى ممارسات تدرييية داخل غرفة  -2

عادد ما   را العمال داخال تلياة التربياة  اليفف بحيت يتم تدرييها  فق ممارساات تدريبياة فاي

 لتمكينها م  تساليب التدريس  إجراءاته.

 

the effectiveness of a proposed training program in developing the skills 

of teaching creative thinking of female teachers and its relation to the 

development of skills for their students in middle school 

The aim of this study is to measure the effectiveness of a training program in 

developing the skills of teaching creative thinking among the female students of 

Mathematics, and its impact on the development of the creative thinking skills 

of their students in the intermediate stage. The most important research tools: 

-card note the performance of students teachers of the skills of teaching creative 

thinking (prepared by the researcher(. 

-A test that measures the creative thinking skills of first grade students 

(intermediate(. 
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  The research community consists of all female students in the third division of 

the Mathematics Department at the College of Education for girls in Jubail and 

their students. 

The research found the following results: 

- There are statistically significant differences (at 0.05) between the average 

tribal performance and the average post-performance of the female students (the 

sample) in their performance of the creative teaching skills included in the 

observation card. 

- There are statistically significant differences (at 00,05) between the average 

scores of students (female students) in the tribal and remote application to test 

the skills of creative thinking. 

  In light of the results of the current study, the most important recommendations 

of the researcher include: 

- Developing the programs of the faculties of practical education in light of the 

activities and skills on which creative thinking is based. 

- Developing the capacity of male students to translate theoretical knowledge 

into teaching practices within the classroom so that they will be taught according 

to training practices in a number of workshops within the Faculty of Education 

to enable them to teach methods and procedures. 

 

 مقدمة البحث: 

تعتباار تنميااة التفكياار هاادفاً تساسااياً ماا  تهااداف العمليااة التعليميااة ف  إلعااداد مااتعلم يمتلاا  مهااارات التفكياار   

اإلبداعي فإن دل  يتطلب تيميم الخبرات التعليمياة فاي مطاقاف للتعلايمفيمك  ما  خاللهاا تن ياتعلم الماتعلم 

 رياااق تااادخل المعلااام  مهاااارات التفكيااار اإلباااداعيف تماااا يمكااا  تن تتحيااا  بالممارساااةف  خاصاااة عااا 

 (. 4 ف1991الماهر)سيدف

 تعد مادة الرياويات ميادانا خيابا لتنمياة اإلبادااف فاإلباداا إ ياتم ما  فارا  ف  إباد تن تيابقه مااكلة    

(ف فطبيعتهاا الترتيبياة stone , 1995, 3تتحدى العقلف لذا يمك  اتخاد الرياوايات ميادانا لتنمياة اإلباداا )

  نتي اة منطقياة لانفس المقادمات المعطااةف  بنيتهاا اإساتدإلية تعطاي المر ناة فاي تيمح باستنتاج تتثار ما

 (.222 -2.0 ف 1990تسلطب تنظيم المحتطى في الكتاب المدرسي )المفتيف 

 لقااد اهتمااا مناااهج الرياواايات فااي معظاام د ل العااالم بتنميااة التفكياار اإلبااداعي عنااد التالميااذ  إتيااابهم   

 م  المالحظ تن اساتخدا  تسالطب حال المااكالت  فعلى بناء رياوي دقيق  سليم ريقة في التفكير تعتمد 

في تدريس الرياويات يؤدل د را هاما في تطظيف جمياع تسااليب التفكيارف لايس فقا  فاي دراساة التالمياذ 

للرياويات  لك  في حياتهم اليطمية تيضاف  بالتالي إدا تحي  تدريس الرياويات  دراستها فان دل  ينمي 

 ف 1992(ف )عبياادف 42 ف 1999درات العقليااة عنااد المااتعلم  يطجههااا نحااط األصااالة  المر نااة ) ااطتف القاا

00.) 
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 قااد ت صااا م مطعااة ماا  الدراسااات بضاار رة اإهتمااا  بتيااميم باارامج تعليميااة تنمااي قاادرات التفكياار   

ةف  (ف ) اااحات1..2 (ف)حياا ف ...2 (ف )محماادف4..2اإلبااداعي لاادى الطلبااةف مثاال دراسااة )األساادف 

  (.0..2 (ف )عبدا ل ليلف4..2 ( ف )بكيرف1..2 البربرلف

 مماااا سااابق يتضاااح تن تنمياااة مهاااارات تااادريس التفكيااار اإلباااداعي لااادى الطالباااات المعلماااات مااا  قيااام    

الرياويات د  تهمية قيطى م  تجل انعكاس دل  على قدرات التفكير اإلباداعي لادى الطالبااتف  لتحقياق 

علمة  تدريبها لكي تيتطيع تن تقط  بتدريس الرياويات م  خالل تداء مهارات دل  ي ب إعداد الطالبة الم

 تدرييية تتيم بتنمية التفكير اإلبداعي. 

 برزت الحاجة للبحت م  خالل الحيثيات التالية:الحاجة للبحث: 

بالرجطا إلى المقررات التربطية التي تدرسها الطالبة المعلمةف  جدت الباحثة عد  تضامي  مقارر  -1

ت تادريس الرياوايات مطواطعات تعاالج تيفياة تادريس مهاارات التفكيار اإلباداعي  النماادج  ر

التطبيقية لدر س خاصة بتنمية مهارات التفكير اإلبداعيف بيطرة تياعدها على تمكي  الطالباات 

م  فهم  استيعاب تل  المهارات إلى الميتطى الذل تيتطيع فيه هؤإء الطالبات م  تطظياف تلا  

 الالزمة لحل الميائل الرياوية. المهارات

ما ت صا به العديد م  المؤتمرات الخاصة بتنمية اإلبداا م  تهمية د ر المعلم في تنمية التفكيار  -2

 اإلبداعي  م  ابرز هذه المؤتمرات ما يلي:

   : البحت في تربطيات الرياويات.2..2المؤتمر العلمي الثاني ف -

 ليم  تعلم الرياويات  تنمية اإلبداا.  : تع1..2المؤتمر العلمي الثالتف -

 على وطء ما سابق دتاره استااعرت الباحثاة الحاجاة لدراساة تياتهدف قيااس مادى فاعلياة برناامج 

تاادريبي مقتاار  فااي تنميااة مهااارات تاادريس التفكياار اإلبااداعي لاادى الطالبااات المعلمااات  تنااره علااى تنميااة 

 تطسطة.مهارات التفكير اإلبداعي لدى  الباته  بالمرحلة الم

في وطء ما سبق تم تحديد ماكلة البحت في اإلجابة ع  اليؤال الارئيس التاالي: ماا فاعلياة ماكلة البحت: 

برنااامج تاادريبي مقتاار  فااي تنميااة مهااارات تاادريس التفكياار اإلبااداعي للطالبااات المعلمااات  عالقتااه بتنميااة 

 األسئلة التالية:مهاراته لطالباته  بالمرحلة المتطسطة؟ع  يتفرا م  هذا اليؤال 

 ما مهارات تدريس التفكير اإلبداعي الطاجب تطافرها لدى الطالبات المعلمات؟ -1

ما التيميم المقتر  للبرنامج التدريبي لتنمية مهارات تدريس التفكير اإلبداعي لادى الطالباات  -2

 المعلمات؟

اعي لدى الطالبات ما فاعلية البرنامج التدريبي المقتر  في تنمية مهارات تدريس التفكير اإلبد -1

 المعلمات؟

ما عالقة البرنامج التدريبي المقتر  بتنمياة مهاارات التفكيار اإلباداعي لادى  الباات الطالباات  -4

 المعلمات في المرحلة المتطسطة؟
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 فر ض البحت:

( بي  متطس  درجات األداء  القبلاي للطالباات 0.0.≥ )عند  ميتطىتطجد فر ت دات دإلة إحيائية  -1

بطاقااة المالحظااة ألداء مهااارات تاادريس التفكياار اإلبااداعي  متطساا  األداء البعاادل المعلماااتف فااي 

للطالبااات المعلمااات )عينااة البحاات( فااي تدائهاا  لمهااارات التاادريس اإلبااداعي التااي تضاامنتها بطاقااة 

 المالحظة.

( باي  متطساطي درجاات  الباات )الطالباات 0.0.≥ تطجد فر ت دات دإلة إحياائية )عناد مياتطى  -2

 ( في التطبيق القبلي  البعدل إختبار مهارات التفكير اإلبداعي .المعلمات

( بي  تنمية مهاارات تادريس التفكيار اإلباداعي 0.0.≥ تطجد عالقة دات دإلة إحيائية )عند ميتطى -1

 للطالبات المعلمات بتنمية مهاراته لطالباته  بالمرحلة المتطسطة.

 تهداف البحت:

 ر اإلبداعي الطاجب تطافرها لدى الطالبات المعلمات.إعداد بطاقة بمهارات تدريس التفكي -1

 إعداد برنامج تدريبي مقتر  في الرياويات لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي للطالبات المعلمات. -2

التعاارف علااى فاعليااة البرنااامج التاادريبي المقتاار  للطالبااات المعلمااات فااي تنميااة مهااارات تاادريس  -1

 التفكير اإلبداعي لديه .

 البحت:تهمية 

است ابة لما تنادل به اإت اهات الحديثة في م ال اإلعداد للطالبات المعلمات  تدعيم إعداده  قبل  -1

 الخدمة في تليات التربية.

قد يفيد البحت في تططير مقررات  رت تدريس الرياويات في تليات التربية م  خاالل تضامينها  -2

 مهارات تدريس التفكير اإلبداعي.

 مصطلحات البحث:

"القدرة على التأنير  بلط  األهداف  تحقيق النتائج المرجاطة " )اللقااني  (Effectiveness ):الفاعلية  -1

 (.31 ف 1..2 ال ملف 

التعريف اإلجرائي هى: الناتج اإلي اابي الاذل يحادت نتي اة لتطبياق البرناامج التادريبي المقتار  فاي تنمياة 

المعلمات  تنره على تنمية مهارات التفكيار اإلباداعي لادى مهارات تدريس التفكير اإلبداعي لدى الطالبات 

  الباته  بالمرحلة المتطسطة في الرياوياتف يتم تحديد هذا األنر بحياب نيبة الكيب المعدل لبالك.

"نطا م  تنطاا التدريب يهدف إلى إعداد الفارد  تدريباه  (:(Training Programالبرنامج التدريبي  -2

 ااإت اإقتياادية ف الاراعياة ف الياناعية ف الت ارياة ف  تهادف تطاطير معاارفهم في م ال معاي  ما  الم

 (.30 ف 1..2 مهاراتهم  ات اهاتهم في المهنة التي يعملطن فيها" )اللقاني  ال ملف 

التعريااف اإلجرائااي هااط: مخطاا  مياامم ماا  اإلجااراءات التدريبيااة  المعااد ماا  قباال الباحثااة  يتكااطن هااذا 
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م  األهدافف  المحتطىف  األناطة التعليمية التعلميةف  الطسائل التعليميةف  تد ات  البرنامج م : م مطعة

 التقطيم ف  التي تهدف إلى تنمية مهارات تدريس التفكير اإلبداعي لدى الطالبات المعلمات .

 :Creative Thinkingالتفكير اإلبداعي  -1

لب بمراحل متتابعة بهدف تنتاج تفكاار جديادة ف لام يعرف التفكير اإلبداعي بأنه: "عملية عقلية يمر بها الطا

تك  مطجطدة م  قبل ف م  خالل تفاعله مع المطاقف التعليمية المتعمقاة فاي المنااهج  تاتم فاي منااه يياطده 

 (.111 ف1..2اإتيات  التآلف بي  مكطناته" )اللقاني  ال ملف

ماا  األفكااار  اإساات ابات المتنطعااة التعريااف اإلجرائااي هااط: ناااا  عقلااي مطجااه إلنتاااج تتباار عاادد ممكاا  

  األصيلة غير التقليدية عند مطاجهة ماكلة ت  مثير معي .

 :(Creative Thinking skills)مهارات التفكير اإلبداعي  -4

 تعنااي قاادرة الفاارد علااى إنتاااج عاادد تبياار ماا  األفكااار ت  التيااطرات بيااهطلة : (Fluency)( الطالقااة 1

  سرعة.

هااي جاطهر  تساااس التفكيار اإلبااداعي  تعااي قادرة الفاارد علاى تغيياار الا ايااا : (Flexibility)( المر ناة2

الذهنيااة التااي ينظاار ماا  خاللهااا لو ااياء  المطاقااف المتعااددةف  إعااادة البناااء اليااريع  المناسااب للمعلطمااات 

  األنظمة  المعارف  فقا لمنظمات الحاإت الميت دةف  هي عكس اليالبة  جمطد التفكير.

 هي القدرة على إنتاج است ابات تصيلة تل قليلة التكرار بالمعنى اإلحياائي (Originality):( األصالة1

 (Guilford ,1956) .في داخل ال ماعة التي ينتمي إليها الفرد 

التعريف اإلجرائي: ىعملية عقلية منظمة تتمثل في قدرة الطالبة علاى إتقاان تداء العملياات العقلياة المعرفياة 

ة بمهارات التفكير اإلبداعي  ما تتضمنه هذه المهارات م  مهارات فرعية  دل  م  خاالل تفاعلهاا الخاص

مع المطاقف التعليمية المتعمقة في الرياوياتف  تقاس هذه المهاارات بالدرجاة التاي تحيال عليهاا الطالباة 

 في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي.

 :) Creative Thinking Instruction skills)مهارات تدريس التفكير اإلبداعي  -0

"م مطعة اليلطتيات التدريياية  اإسات ابات التربطياة التاي يظهرهاا المعلام تننااء مراحال عملياة  -

التااادريس  تتيااام بالطالقاااة  المر ناااة  األصاااالة  تهااادف إلاااى تنمياااة اإلباااداا لااادى التالمياااذ" 

 (.21 ف1..2)عبدالالهف

التدرييية  م مطعاة ما  اليالطتيات التاي يتطقاع تن تقاط  بهاا الطالباة التعريف اإلجرائي هى: الممارسات 

المعلمة تنناء تدرييها الرياويات  تتمك  م  ممارساتها بدقاة  إتقاان  بيارعة  بأقال جهاد  تكااليف تننااء 

التخطي  ت  التنفيذ ت  التقطيم  التي تتمثل في مهارات التفكير اإلباداعي مثال الطالقاة   األصاالة  المر ناة 

 التي يمك  مالحظتها  قياسها باستخدا  بطاقة المالحظة )ما  إعاداد الباحثاة( ما  تجال الطصاطل بالطالباة 

المعلمة إلى رؤية ت  اتتااف عالقات جديدة ت  حلطل تصايلة تتيام بال دياة  المر ناة ت  إنتااج تفكاار غيار 

 معتادة بهدف تنمية اإلبداا لدى  الباته .
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 :In Mathematics  (Creative Thinking( ياوياتالتفكير اإلبداعي في الر -2

"عملية عقلية لها مراحل متتابعة  تهدف إلى إنتاج يتمثل في إصدار حلطل متعددة تتيم بالتنطا  ال دة  -

 (.31-29 ف 1991 دل  في ظل مناه عا  ييطد اإتيات  التآلف بي  مكطناته" )المفتيف

عليها  البة المرحلاة المتطساطة فاي اختباار التفكيار اإلباداعي فاي التعريف اإلجرائي: الدرجة التي تحيل 

 الرياويات م  إعداد الباحثة.

 منهج البحث ومتغيراته:

يعتمااد هااذا البحاات علااى تحااد تيااميمات الماانهج الت ريباايف  هااط ماانهج الم مطعااة ماانهج البحاات:   -ت

 الطاحدة. 

المقتر  في تنمية مهارات تادريس  متغيرات ميتقلة تتمثل في: البرنامج التدريبيمتغيرات البحت:  -ب

التفكير اإلبداعي لدى الطالبات المعلمات تخيص رياوياتع  متغيرات تابعة تتمثال فاي: ال اناب 

األدائااي لمهااارات تاادريس التفكياار اإلبااداعي للطالبااات المعلمااات تخيااص رياوااياتع  مهااارات 

 التفكير اإلبداعي لدى  البات )الطالبات المعلمات(. 

 حدود البحث:

( م   البات الفرقة الثالثة م  القيام العلماي تخياص .4 بقا ت ربة البحت على عينة عددها ) -1

 هـ.1429هـ/1429 رياويات في تلية التربية بال بيل لعا 

اقتياار البحاات علااى تنميااة مهااارات تاادريس التفكياار اإلبااداعي التاليااة: ) مهااارة صااياغة  تطجيااه  -2

اإلباداعيف مهااارة بناااء بيئاة صاافية مثياارة للتفكيار اإلبااداعي ف مهااارة اساات ابة األسائلة المثياارة للتفكياار 

 المعلمة المحفاة للتفكير اإلبداعيف المعلمة تنمطدج للتفكير اإلبداعي(.

 قاما الباحثة بتطبيق البرنامج بنفيهاف  دل  في تلية التربية للبنات بال بيل.  -1

تياا  لتادريب الطالبااات المعلمااتف  دلا  فااي 9عاادل تساابيع( بم0اساتغرقا فتارة تطبيااق البرناامج ) -4

 هـ. 1429هـ/ 1429بداية العا  الدراسي 

تم قياس مهارات تدريس التفكير اإلبداعي )ال انب األدائي( لم مطعة البحت )الطالبات المعلماات  -0

 قيم رياويات( قبل  بعد اإنتهاء م  تنفيذ البرنامج. 

ناة ما   الباات الياف األ ل المتطسا ف  الالتاي تدرساه  تم قياس تنر البرنامج التدريبي على عي -2

 م مطعة البحت الطالبات المعلمات. 

 أدوات البحث:

 بطاقة مالحظة تداء الطالبات المعلمات لمهارات تدريس التفكير اإلبداعي )م  إعداد الباحثة(.  -1

اد اختبار يقايس مهاارات التفكيار اإلباداعي لادى  الباات الياف األ ل متطسا  )ما  إعاد -1

 الباحثة(. 
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 مجتمع البحث وعينته: 

يتألف م تمع البحت م  جميع الطالبات المعلمات في الفرقاة الثالثاة ما  قيام رياوايات بكلياة التربياة 

للبنات بال بيل   الباته . تما عينة البحت فقد تم اختيار الطالبات المعلمات بطريقة عاطائية م  الطالباات 

 (  البة معلمة. .4بال بيلف  بلغ عدده )المعلمات بكلية التربية للبنات 

بعاام ماا   البااات اليااف األ ل المتطساا   الالتااي يقااط  بالتاادريس لهاا  الطالبااات المعلمااات ماا  عينااة  -

 البحت. 

 خطوات البحث وإجراءاته:

 الخططة األ لى:  تحديد تسس بناء البرنامج التدريبي م  خالل: 

 تنميتاه   بيعاة الرياوايات تماادة دراساية   بيعاة دراسة األدبيات فاي م اال التفكيار اإلباداعي  -ت

 التدريس اإلبداعي .

دراسااة األدبيااات فااي م ااال تنميااه مهااارات تاادريس التفكياار اإلبااداعي  اإسااتراتي يات المختلفااة  -ب

 لتحقيق دل .

 الخططة الثانية: عرض ألهم الدراسات  البحطت اليابقة دات اليلة بمطوطا البحت.

ءات البحتف  تضمنا ما يلي: ال اء األ ل: اإلعاداد إلجاراء الت رباةف  تطلاب دلا : الخططة الثالثة: إجرا

 -تيميم البرناامج التادريبي المقتار -إعداد قائمة بمهارات تدريس التفكير اإلبداعي -)تحديد م تمع البحت

 إعداد تد ات الدراسة(.

الدراسةع  تحليل البياناات  النتاائج ال اء الثاني: إجراء ت ربة البحتف  تطلب دل : إجراءات تنفيذ ت ربة 

 باألساليب اإلحيائية المناسبةع  تقديم التطصيات  المقترحات في وطء نتائج الدراسة الت ريبية.

 اإلطار النظري للبحث 

 :(Creative Thinking)المحور األول: التفكير اإلبداعي 

 :   Thinking Definitionت إً: مفهط  التفكير

م  الناا ات العقلية ت  العمليات المعرفياة التاي يقاط  بهاا الادما  عنادما يتعارض "سليلة متتابعة  –

لمثير يتم استقباله ع   ريق  احدة ت  تتثر م  الحطاس الخمية: )اللمس  البيار  اليامع  الاام 

 (..4 ف ص3..2 الذ ت(ف ت  هط عملية بحت ع  معنى في المطقف ت  الخبرة" )جر انف 

 : Creativity Definition نانياً: مفهط  اإلبداا

" ظاهرة متعددة األ جه تتثر م  اعتبارها مفهطما محدد التعريافف  يرجاع دلا  إلاى تن العملياات  –

 Harkoالعقلية المعرفية الميتخدمة في الناا  اإلبداعي على درجة عالية م  الغمطض  التعقيد" 

w,1996,p49).) 
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العمليات العقلية التي تؤدل إلى حلطل ت  تفكار " تعبير ييتخدمه المختيطن  غيرهم لإل ارة إلى  –

 .( Reber, 1985)ت  ت كال فنية ت  نظريات ت  إنتاجات فريدة ت  جديدة" 

 : Definition(Creative Thinking (التفكير اإلبداعي مفهط  نالثاً: 

 (.90ف   ...2"القدرة على اتتااف عالقات جديدة ت  حلطل تصيلة تتيم بال دة  المر نة" )عبيد ف -

"التفكيااار الاااذل يبتكااار  يخلاااق الياااطر  األفكاااار ال ديااادة المعبااارة عااا  تطلعاااات اإلنياااان  تحالماااه  -

  مطحاتهف  يتّيم بال ديةف  األصالة  اإلحياس بالطاقع الذل يعياه اإلنياان فاي تال زماان  مكاان" 

 (.211ف 0..2)جرجسف

 :( ing in Mathematics)Creative Thinkرابعاً: مفهط  التفكير اإلبداعي في الرياويات

"ظاهرة متعددة األ جه تتثر م  اعتبارها مفهطما محدد التعريفف  يرجع دل  إلى تن العمليات العقلية  -

 .(Harkow, 1996)المعرفية الميتخدمة في الناا  اإلبداعي على درجة م  الغمطض  التعقيد" 

الرياوايات  القادرة علاى إنتااج "القدرة علاى الخار ج عا  نمطياة التفكيار  التغلاب علاى ال ماطد فاي  -

 .(Hylock,1987)العديد م  اإلجابات المتنطعة  األصلية في مطاقف رياوية مفتطحة النهاية " 

 ً  :   Creative Thinking Instruction skills)مهارات التفكير اإلبداعي ) -خاميا

" القدرة على تطليد عدد تبير م  البدائل ت  الترادفات ت  األفكار عناد اإسات ابة  :(Fluency)الطالقة  -1

 (. 92  ف  2..2لمثير معي   اليرعة  اليهطلة في تطليدها". ) جر ان ف 

 تياانف الطالقااة إلااى تربعااة تنااطاا هااي الطالقااة اللفظيااةف الطالقااة الفكريااةف  الطالقااة التعبيريااةف 

(ف 12 ف2..2(ف )الحيااااااانف.2 ف 2..2(ف )الماااااالكيف 49 ف 2..2ةف الطالقاااااة الترابطياااااة )الحيلااااا

 . (Guilford,1956)(ع 09 ف 2..2)اليطيدانف 

تتمثاال تهميااة تاادريس مهااارة الطالقااة فااي تنهااا تياااعد أهميةةة تةةدريس مهةةارق الطالقةةة ومجةةاالت تطبيقهةةا:  

دات العالقاة بالمطواطا المطار   األفراد في اإنتقال بيير  سهطلة م  الذاترة  طيلة المدى إلى األفكار 

 (.230 ف 1..2) سعادةف 

ماا  بااي  تهاام م اااإت تطبيااق مهااارة الطالقااة: اتتااااف  اارت  تساااليب متنطعااة ماا  تجاال اإنتهاااء ماا   

 (ف 2..2الطاجباااات المنالياااة ت  المدرساااية المحلياااة ت  اساااتغالل ت قاااات الفااارا  الماع ة.)الياااطيدانف

  (. 1..2)سعادةف

"تنمي القدرة على تعديل اليالطك نحاط المطقاف المااكل بادإً ما  اإساتمرار  :ibility)(Flexالمر نة  -2

 تطجااد عاادة ت ااكال للمر نااة  منهااا: المر نااة التلقائيااةع (. .11 ف 1999فااي الطريااق الخطأ")سااليمانف 

(ف 112 ف2..2ف )بكاارف (1..2ف )سااعادة ف(2..2مر نااة إعااادة التعريااف )الياايدف  المر نااة التكيفيااة: 

 (.  21 ف1991لف)عاق

تتمثل تهمية تدريس مهارة المر نة فاي زياادة الخياارات أهمية تدريس مهارق المرونة ومجاالت تطبيقها: 

 (. 291 ف 1..2ع   ريق التحرك إلى ما هط تبعد م  النيائح التقليدية) سعادةف 
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 تتاطافر تد ات التفكيار تتمثل م اإت تطبيق مهارة المر نة في القيا  بعملية اإرت اال الفكارل عنادما إو 

التقليدلف مثل إي اد  ريقة تخرى للحيطل على رقم هاتف  خيي ما عندما إ يتطفر لدي  دليل الهاتفف 

 .(292 ف 1..2سعادةف  إي اد  ريقة تخرى )

" تتثر المهارات اختياصا بالتفكير اإلباداعيف ألنهاا تعناي بال ادة  التفاردف (:Originalityاألصالة ) -1

 هي العامل الماترك بي  معظم التعريفات التي ترتا علاى الناطاتج اإلبداعياة تمحا  للحكام علاى مياتطى 

 (. 49 ف2..2اإلبداا" )الحيلةف

رة فااي واار رة تفكياار تااتلخص تهميااة تاادريس المهاااأهميةةة تةةدريس مهةةارق األمةةالة ومجةةاالت تطبيقهةةا: 

(ف 1.1 ف  1..2التالميذ بطريقة تصيلة تياعدهم في العمل ال اد على البحت ع  تفكاار جديادة) ساعادةف 

  (. 2..2)الحيلةف

تتمثاال تهاام م اااإت تطبيااق هااذه المهااارة فااي إي اااد  ظيفااة ت  إي اااد  ساايلة تكنطلطجيااة جدياادةف ت  تتابااة و 

ائل رياويةفت  تأليف قية ف ت  إي ااد اساتخدامات جديادة  غيار  رائف جديدةف ت  إي اد حلطل جديدة لمي

مألطفة لبعم األ ياء م  حطلناف تاستخدا  القلم في ت ياء تخرى غير الكتابةف  استخدا  الكرسي في ت ياء 

 غير ال لطس عليه ..الخ.

 ً  تساليب الكاف ع  مهارات التفكير اإلبداعي:  -سادسا

 هي دل  النطا م  اإختباارات التاي يمكا  اساتخدامها : Personality Tests)اختبارات الاخيية ) -1

لاادى األفااراد  قياسااها ماا  خااالل قااطائم ساامات  Personality Traitsفااي الكاااف عاا  ساامات الاخيااية 

خاصة للتمييا بي  المبدعي   غيرهمف على افتراض تن المبدعي  لهم سمات ماترتة  محددة تمياهم عا  

 غيرهم م  األفراد العاديي .  

تيتخد  مثل تل  اإختبارات فاي قيااس  :(Creative Thinking Tests)اختبارات التفكير اإلبداعي  -2

ي  التباعدل  المناتجف حيات تتطلاب تسائلة اختباارات التفكيار اإلباداعي  القاة  مر ناة فاي التفكيار التفكير

 للتفكير اللفظي الميطر.  Torrance م  هذه اإختبارات:  اختبارات تطرانس 

 : Creative Thinking Instruction skillsمهةارات تةدريس التفكيةر اإلبةداعي  -المحةور الاةاني

إن ميادر ا تقات ف حيت رات التدرييية التي تحتاجها معلمات الرياويات للتدرب عليهاي ب تحديد المها

المهارات التدرييية اإلبداعية تتحدد في وطء تيطرنا ألغراض التربية  تهادافها فاي  واع معاي ف  ما  

 تهم هذه الميادر ما يلى: 

 تد ار المعلمة المحفاة للتفكير اإلبداعي لدى الطالبات.  -1

 قطائم مهارات تدريس التفكير اإلبداعي.  -2

يُعد اإلبداا عملية إ بد لها م  المر ر بعدة مراحل ييل الفرد م  خاللها إلاى النااتج البيئة اإلبداعية:   -2

اإلبااداعيف  لكااي يياال الفاارد إلااى دلاا  فااال بااد ماا  تااطافر الظاار ف المكانيااة  الامانيااة )البيئااة اإلبداعيااة( 

فاي تال مرحلاة نحاط اإلبادااف حيات تن " اإلباداا هاط محيالة للتفاعال باي  التفكياار المناسابة  المحفااة لاه 

تعملية عقلية  ما يتيل به م  اليمات الاخيية للفارد ما   جدانياة انفعالياة  الظار ف النيابية الميايرة 

 (. 129ف 1999لإلبداا" )سليمانف 
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 : م  الخيائص التي ينبغي تطافرها في اليف المثير للتفكير ما يلي  

 الطالب محطر الناا  اليفي.  -1

 إ يحتكر المعلم  قا الحية.  -2

(ف 140 ف1999رد د المعلااام عااا  ماااداخالت الطلباااة المحفااااة علاااى التفكيااار" )جااار ان ف  -1

  (. 2..2)حامدف

 قا التفكير األ ل: بأنه" القدرة التي ينتظرها المعلام بعاد تطجياه الياؤال  Roweيعرف  قا التفكير:  -1

يذاً لإلجابةف ت  يكرر اليؤالف ت  يقطل تل  يءف  يعرف  قا التفكير الثاني؛ بأنه الفتارة  قبل تن يحدد تلم

التي تعقب است ابة التلميذ لليؤال  قبل تن يعلق المعلم عليهاف ت  ينتقل إلى الار  ت   ر  اليؤال اآلخر" 

 (. 421 ف .199) سالمةف

ية فاي حال المياائل الرياواية  تطبياق القاطاني ف تتضح األصالة في التفكير بيطرة جلتصالة التفكير:  -4

 دل  حي  التيدل لحل ميألة ما م  قبل الطالب فإنه للطهلاة األ لاى يباد  إلياه تناه إ تطجاد حلاطل تخارى 

غير الحل المطجطد في الكتاب ت  الذل يعروه المعلمف  لك  عندما يبذل الطالب جهداً متأنياً  تفكيراً عميقاً 

 حيطل على العديد م  البدائل للحل. في الحلف يمكنه ال

إن عملياة التفاعال اللفظاي اليافي باي  المعلام  استخدا  المعلم تلفاظاً محددة في التفاعل اللفظي اليفي: -0

 الطالب تحتل رتناً هاماً في العملية التعليمية برمتهاف  لذل  يعااى عاد  الطصاطل إلاى األهاداف المرجاطة 

 –   وط  الدإلة اللفظياة المياتخدمة فاي التطاصال اللفظاي ألل الطارفي  م  اإلجراءات التعلمية إلى عد

 بالتااالي عااد  الطصااطل إلااى تنميااة التفكياار اإلبااداعي للطااالب  الااذل هااط ماا  تهااداف  –المعلاام  المااتعلم 

 التطاصل التعليمي في المطقف اليفي. 

ياداً  تن ياا ع اإلنياات تيالطك إدا تراد المعلام ما   الباه تن يياتمعطا لاه ج :المعلم تنماطدج للتفكيار -2

مرغطب فيه عليه هط تن يتمثل هذا اليلطك  دل  بأن ييتمع هط  ينياا لطالباه عنادما يتكلماطنف  يبادل 

 اهتماماً بكالمهمف ليكطن بذل  نمطدجاً  قد ة لهم لالستماا ال يد.

تعاد تقنياات الاتعلم م ااإً يهاتم بتياهيل تعلام الفارد ما  خاالل الت دياد  التطاطرف  استخدا  تقنيات التعلم: -3

 التنظااايم  اإساااتخدا  المنظاااطمي لمياااادر الاااتعلم بأنطاعهاااا المختلفاااةف  مااا  خاااالل إدارة هاااذه العملياااات 

 (. 23 ف1990 تنظيمها")سالم ف 

 ً  قطائم مهارات تدريس التفكير اإلبداعي:  -نالثا

 (:.14 ف 4..2مهارة منها: )فلمبان ف  20فلمبانف  تحتطل على ت إً: قائمة 

 يطر  األسئلة التباعدية دات النهايات المفتطحة.  –

ييااما لاابعم الطقااا بعااد  اار  اليااؤال علااى الطااالب إلعطااائهم الفرصااة لمايااد ماا  التفكياار  –

  التأمل. 

 يطلب م  الطالب دتر تتبر عدد ممك  م  البدائل لإلجابة.  –
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األلفاظ الكابحة للتفكير التي تحطل د ن المايد م  التعمق في المعال ة المعرفية  يت نب استخدا  –

 للمهمات المطر حة على الطالب مثل: تحيناف ممتازف خطأف فكرة سقيمة...الخ(. 

 ييتعي  بالتقنيات التعليمية في تقديم المادة مطوطا التعلم.  –

 خل الح رة الدراسية. يضب  تسلطب تطجيه العبارات الناقدة ليلطك الطالب دا –

 (: 140 – 141 ف  2..2مهارة منها: )المالكي ف  19نانياً: قائمة المالكيف  تحتطل على 

 ييتخد  تسئلة المتابعة مثل: لماداف هل يمك  إعطاء بعم التفاصيلف هل تطافق.   –

 يطلب م  الطالب دتر تتبر عدد ممك  م  البدائل لإلجابة.   –

 لتطبيقات العملية للقطاني   النظريات التي يدرسطنها. يطلب الطالب اقترا  بعم ا  –

 يتيح الفرصة للطالب إستخدا  النمادج  الم يمات التعلمية تنناء  بعد الحية الدراسية.   –

يحاات الطااالب علااى اسااتخدا  تلفاااظ محااددة  متعلقااة بااالتفكير فااي التطاصاال اللفظااي العقلااي فااي   –

 الح رة الدراسية. 

 رئييية إلى مفاهيم فرعية. يحلل بعم المفاهيم ال  –

 يعطي تفييرات غير مألطفة للبيانات ت  النتائج ت  اإلحياءات ت  األ كال الهندسية.   –

 ً يرى دل بطنط تن تعليم التفكير يقع على عاتق التربية تهمية تنمية مهارات تدريس التفكير اإلبداعي:  -رابعا

 التعلاايم بااااكل عااا ف  علاااى المدرساااة باااكل خااااصف  دعاااا إلااى تعلااايم التفكيااار تمطوااطا رئااايس باااي  

المطوطعات الدراسية يططر عقل المعلم  الطالبف مما يؤدل إلى تططير م تمعيف  تن على التربية واخ 

ناااء جياال قااادر علااى التفكياار المنه اايف لرفااع ميااتطى مهاراتااه األفكااار  اإسااتراتي يات التااي تياامح بب

  (. 1999اإلبداعية)دل بطنطف

 ً  العطامل التي تؤدل إلى إعاقة تنمية مهارات تدريس التفكير اإلبداعي: -خاميا

  (: 9..2 (ف )مازنف0..2 (ف )الييدف1..2 (ف )سعادةف4..2 هذه العطامل تتمثل في )فرجف  

 لكتاب المقرر هطا لمرجع الطحيد للطالب  المعلم في تن  احدف مما يضعف ما  اعتقاد الكثيري  بأن ا

 اإستفادة الالزمة م  اإنف ار المعرفي. 

  سيادة األسلطب التقليدل في التعليم القائم على العرض المبا ر  هط تسلطب يتيم بييطرة المعلم على

 الناا  اليفي.

 يثة  المتنطعة تنناء التدريس. قلة استخدا   سائل  تكنطلطجيا التعليم الحد 

  اقتيار الكثير م  المعلمي  على عدد محد د ما  الطلباة المتفاطقي  فاي تطجياه األسائلة  فاي التفاعال

 اليفي. 

  .عد  تقبل تفكار الطالب التي تتعارض مع تراء المعلمي   تمي  معظم المعلمي  برتيهم  تفكارهم 

 ي تقيس مهارات التفكير الدنيا. ترتيا العديد م  المعلمي  على األسئلة الت 
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 برامج تدريب المعلمين قبل الخدمة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي: -المحور الاالث

يعاارف البرنااامج التاادريبي بأنااه: " م مطعااة اإلجااراءات مفهااط  باارامج تاادريب المعلاام قباال الخدمااة:  -ت إً 

التدريبية المنظمة  المخط  لهاف  التي تهدف إلى تنمية مهارات تدرييية لدى المعلمي ف م  خالل تطظيف 

 (. 12 ف1..2محتطى  تناطة  تساليب تدريبية متنطعة" )عبدالالهف

  ميمم م  اإلجراءات التدريبية  المعاد ما   يعرف البرنامج التدريبي إجرائيا في هذا البحت بأنه: مخط

قبل الباحثة  يتكطن هذا البرنامج ما : م مطعاة ما  األهاداف ف  المحتاطىف  األنااطة التعليمياة التعلمياةف 

 الطسااائل التعليميااةف  تد ات التقااطيمف  التااي تهاادف إلااى تنميااة مهااارات تاادريس التفكياار اإلبااداعي لاادى 

 الطالبات المعلمات.  

  ً  ف 1999 ف عقايالنف1990يلخاص تال ما  )المحمادلفتهداف برامج تدريب المعلمي  قبل الخدمة:  -نانيا

  ( تهم تهداف برامج تدريب المعلمي  قبل الخدمة: 1..2إبراهيمف

مياعدة الطالب المعلمي  على اساتخدا  األسالطب العلمايف  التفكيار الناقاد المبادا فاي التعامال ماع  -1

 مطاقف الحياة المختلفة. 

 تنمية لديهم بعم اإت اهات اإلي ابية نحط العمل.  -2

 ً  نمادج تيميم البرامج التدريبية:  -نالثا

نمااطدج اليماااني لتنميااة مهاااارات تاادريس التفكياارف  ت ااتمل هاااذا النمااطدج علااى الخطااطات التالياااة:  -1

(: تحديد الهدف العا  للبرنامجع تحديد األهداف التفييليةع تحديد إستراتي يات 39 ف 0..2)اليمانيف

ع تقااطيم التاادريبع اختيااار الطسااائل التعليميااةع اختيااار المحتااطى المناسااب  تيلياالهع تنفيااذ البرنااامج

 البرنامج. 

نمطدج الكريع لتيميم البرنامج التدريبي القائم على مهارات التدريسف ياتمل هاذا النماطدج علاى  -2

 (:.11 ف0..2نالت مراحل هي: )الكريعف

  .المرحلة المبدئية 

  .المرحلة اإلعدادية 

  .المرحلة التنفيذية 

 ً  تقطيم البرامج التدريبية:  -رابعا

 ارات التعليمية التي ياتمل عليها البرنامج. المراجعة الميتمرة للمه -1

 تقطيم اإستراتي يات التعليمية ت  تساليب التدريب   سائطه الميتخدمة في البرنامج.  -2

  (. ...2 ف را دف1993ف جابر  آخر نف1992)عباسف 

 ً   رت  تساليب تدريب المعلمي  قبل الخدمة على تنمية التفكير اإلبداعي: -خاميا

 ع   ريق تيميم برامج تدريبية خاصة لتنمية اإلبداا  التفكير اإلبداعي. مبا رة:بطريقة  -1

بطريقة غير مبا رةف باستخدا  بعم اإستراتي يات  األساليب التربطية مع المنااهج المياتخدمة  -2

 (.29ف1999بعد تططيرها )جر ان
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 الدراسات والبحوث السابقة

 :التفكير اإلبداعي في مراحل التعليم العام المحور األول: دراسات اهتمت بتنمية مهارات

هادفا هاذه الدراساة إلاى تنمياة التفكيار الرياواي (:Ugur & Maker, 2006دراساة ا جار  ميكار ) -1

اإلبداعي عند الطالب  البحت ع  العالقة اإرتبا ية بي  العمر الامناي  عادد سانطات الدراساة  المعرفاة 

(  البا م  الياف األ ل إلاى الياف الخاامس 941الدراسة م  )المرتبطة في هذا الم الف  تكطنا عينة 

م  تربع مدارس ف  قد  بق الباحت مقاس دساكفرل لقيااس الرياواياتف  دلا  لقيااس المر ناة  األصاالة 

 الطالقة تمؤ رات على اإلبداا لدى الطالبف  تسفرت النتائج علاى تن المعرفاة المتعلقاة بالم اال تارتب  

طالقة  اإلسهاب م  اليف األ ل إلى اليف الخامس ارتبا ا إي ابياف بينماا العمار بالمر نة  األصالة  ال

 يرتب  باليفطف الدنيا.   

هدفا الدراسة إلى معرفة تنار برناامج تادريبي مياتند إلاى نظرياة ترياا فاي  (:9..2دراسة )العامرف  -2

 مهاارات التطاصال الرياواي تنمية حال المااكالت الرياواية إباداعيا  بعام مهاارات التفكيار اإلباداعي 

 تكطناا عيناة الدراساة ما  جمياع الطالباات المتفطقاات بالياف الثالات  لمتفطقات اليف الثالات المتطسا .

المتطس  الالتي يدرس  في المدارس الحكطمية في مدينة حائالف  تعتماد البحات علاى تد ات لقيااس فاعلياة 

راتااه: )الطالقااة ف المر نااة ف األصااالة (اليااطرة البرنااامج )اختبااار تااطر انااس للتفكياار اإلبااداعي باابعم مها

الاكليةف  تذل  اختبار يقيس قادرة الطالباات المتفطقاات علاى حال المااكالت الرياواية إباداعيا ما  إعاداد 

الباحثااة يطبااق قباال الت ربااة  بعاادهاف  تااذل  اختبااار يقاايس مهااارات التطاصاال الرياوااي لاادى الطالبااات 

إعاداد الباحثاة يطباق قبال الت رباة  بعادها(.  تاناا ما  تهام نتاائج  المتفطقات باليف الثالت المتطس  ما 

ف بااي  متطسااطي درجااات  البااات 0.≥ الدراسااة مااا يلااي: تطجااد فاار ت دات دإلااة إحيااائية عنااد ميااتطى 

الم مطعااة الت ريبيااة  بااي   البااات الم مطعااة الضااابطة فااي التطبيااق البعاادل لمقياااس تااطر انااس للتفكياار 

 اإلبداعي.

 على دراسات  بحطت المحطر األ ل: تعليق الباحثة

دراسات اهتما باساتخدا  اساتراتي يات  نماادج  تسااليب تادريس مختلفاة لتنمياة مهاارات التفكيار  -1

  (.9..2اإلبداعي لدى الطالب مثل دراسة )العامرف 

 ااملا الدراسااات فااي هااذا المحااطر مراحاال تعليميااة مختلفااة منهااا مااا تعلااق بالمرحلااة المتطسااطة  -2

  (.9..2مرفتدراسة: )العا

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات  البحطت اليابقة في ما يلي: 

 الهدف  هط تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى  لبة المرحلة المتطسطة. -1

 عينة البحت  هي  لبة اليف األ ل متطس  . -2

  الكاف ع  فاعلية البرنامج بت ريب  حدة م  البرنامج على عينة البحت. -1
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الااني: دراسات اهتمت بأسةاليب وبةرامج للتةدريب علةا مهةارات تةدريس التفكيةر اإلبةداعي لةد  المحور 

 معلم الرياضيات )قبل وأثناء الخدمة(:

هادفا هاذه الدراساة بااكل عاا  إلاى إعاداد برناامج تادريبي لميااعدة  (:Craig, 2005دراساة تاريج ) -1

علااى تحيااي  التفكياار الرياوااي اإلبااداعي  المعلمااي  فااي تطااطير مهااارات اإساات طاب الفعااالف  اناار دلاا 

( معلمااً ما  مدرساة ابتدائياةف تام 29 التحييل في الرياويات لدى  البهمع  تكطناا عيناة الدراساة ما  )

 تدريبهم  فق هذا البرنامج.

 استخدما الدراسة األد ات التالية: فيديط لتي يل مالحظة سالطك المعلام اليافيع  اختباارات فاي التفكيار 

إلبااداعي للطااالبع  تظهاارت نتااائج الدراسااة: تحياا  ساالطك المعلاام الياافي المتعلااق بمهااارات الرياوااي ا

 اإست طاب الفعال.

هاادفا الدراسااة إلااى الكاااف عاا  تناار األناااطة المدرسااية (:Mclaughlin, 2007دراسااة ماااتلطفي  ) -2

 عالقتاه علاى التادريب للرياويات دات النهاياة المفتطحاة  النهاياة المغلقاة بالقادرة علاى التفكيار التباعادل 

( معلماااً بناااء علااى 92 األداء لاادى معلمااي المرحلااة اإبتدائيااة قباال الخدمااةف  تكطنااا عينااة الدراسااة ماا  )

درجات اختبار تطر انس للتفكير اإلبداعيف  قد  بق الباحت قائمة لقياس اإت اهات )اختبار لوداء ف قائمة 

لتفكياار التباعاادلف  األداء علااى األناااطة دات النهايااات للتفضاايل(ف  تساافرت النتااائج علااى تن القاادرة علااى ا

المفتطحةف  األناطة دات النهايات المغلقة تانا ميتقلةف  تذل  لم تالحاظ عالقاة باي  القادرة علاى التفكيار 

 التباعدل  اإت اه نحط الرياويات.  

 تعليق الباحاة علا دراسات المحور الااني: 

اهتما الدراسات اليابقة اهتماماً تبيراً بتحديد مهاارات التادريس اإلباداعيف  قيااس مياتطى تاطفر  -1

 هذه المهارات لدى المعلم/الطالب  المعلم.  

دراسات تنا لاا التعارف علاى األسااليب المتبعاة  الماداخل التدريياية لتادريب الطالب/المعلماي ف  -2

 اعي لاااااديهم تدراساااااة: مااااااتلطفي   مااااا  نااااام قيااااااس تنرهاااااا علاااااى تنمياااااة التفكيااااار اإلباااااد

(Mclaughlin,2007). 

 مد  استفادق الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي تناولت مهارات التفكير اإلبداعي: 

مكناا هااذه الدراسااات الباحثااة ماا  التعاارف علاى المااداخل  الباارامج  األساااليب الميااتخدمة لتنميااة  -1

 ت  عينته. التفكير اإلبداعي بما يناسب متغيرات البح

مكنا هذه الدراسات الباحثة ما  إعاداد الادر س المالئماة التاي تعمال علاى تنمياة مهاارات التفكيار  -2

 اإلبداعي.

 إجراءات البحث      

 المنهج  به  الت ريبي.: Research Methodologyمنهج البحث وتصميمه التجريبي  -أوالا 

المتغيااار المياااتقل" هاااط العامااال ت  اليااابب الاااذل يطباااق :  Research Variablesمتغيااارات البحااات 

 (ف  يتمثااال المتغيااار المياااتقل فاااي هاااذا البحااات ...2بغااارض معرفاااة تناااره علاااى النتي اااة" )العياااافف 

المتغيااار التاااابع "هاااط العامااال الاااذل البرناااامج التااادريبي المقتااار  لمهاااارات تااادريس التفكيااار اإلباااداعي. 
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 (ف  تتمثااال المتغيااارات التاااابع فاااي هاااذا ...2لعياااافف يقااااس تنااار تطبياااق المتغيااار المياااتقل علياااه" )ا

 البحت: 

 مهارات تدريس التفكير اإلبداعي.  -    

 مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقةف المر نةف األصالة(.  -    

 ( يطوح التيميم الت ريبي للبحت2جد ل رقم )

 تد ات البحت  الت ربة عينة البحت تد ات البحت 

 التطبيق البعدل البرنامج التدريبي الطالبات المعلمات التطبيق القبلي

ا   مجتمع البحث وعينته: -ثانيا

( .0جمياااع الطالباااات المعلماااات تخياااص رياوااايات بكلياااة المعلماااات بال بيااالع  الباااالغ عااادده  ) -1

جمياااع  الباااات الياااف األ ل متطسااا  فاااي المااادارس الحكطمياااة بمديناااة ال بيااالف التابعاااة  الباااة معلماااةع  

 هـ..141هـ/1429التربية  التعليم في المملكة العربية اليعطدية لعا  لطزارة 

 الباااة معلماااة تااام اختيااااره  بطريقاااة عااااطائيةع  .4عيناااة البحااات: اقتيااارت عيناااة البحااات علاااى  -2

 تضاااامنا عينااااة البحاااات م مطعااااة ماااا   البااااات اليااااف األ ل المتطساااا   الالئااااي تقااااط  بتدرييااااه  

 عينة البحت م  الطالبات المعلمات.

ا ثا  إعداد قائمة بمهارات تدريس التفكير اإلبداعي:  -لاا

 تحديد الهدف م  إعداد القائمة. -1

 الكتب المتخييةف  المقاإت  الدراسات اليابقة.  ميادر بناء القائمة: -2

 المبادئ التي مراعاتها عند ا تقات  بناء القائمة في صطرتها األ لية. -1

( مهااااارة فرعيااااة مطزعااااة علااااى تربعااااة محااااا ر 02تضاااامنا علااااى ) اليااااطرة المبدئيااااة للقائمااااة: -4

 رئيية.

م مطعااااة ماااا  الخبااااراء  المتخييااااي  فااااي م ااااال المناااااهج   اااارت تاااادريس  تحكاااايم القائمااااة: -0

الرياواااايات  القياااااس  التقااااطيم.  علااااى وااااطء تراء اليااااادة المحكمااااي  تاااام حااااذف  تعااااديل بعاااام 

نيااابي لكااال مهاااارة فرعياااةف  قاااد تااام إقااارار مهاااارات تااادريس التفكيااار اإلباااداعيف  تااام تحدياااد الاااطزن ال

 ( مهارة. 20فأتثرف لييبح عددها ) %90المهارات الفرعية التي حازت على  زن نيبي 
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 ( يطوح المتطسطات الحيابية  اإنحرافات المعيارية 1جد ل رقم ) 

  الطزن النيبي لمهارات تدريس التفكير اإلبداعي

 المتوسط المهارات م
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 أوالا: توجيه األسئلة الصفية المايرق للتفكير اإلبداعي: 

1 
تطاار  األساائلة التاااعيبية دات النهايااات المفتطحااة مثاال: مااادا 

 يحدت لط؟
1010 .011 .0.4 

 0.10. 011. 100 تت نب  ر  تسئلة تتضم  تلمات تطحي باإلجابة. 2

 0.41. 012. 10.4 تطر  تسئلة في ميتطى التحليل. 1

4 
تيتخد  تسائلة المتابعاة مثل:لماادا؟ع هال يمكا  إعطااء بعام 

 التفاصيل؟عهل تطافق؟
1042 .014 .0.42 

 (1تابع جد ل رقم )

 المتوسط المهارات م
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

0 
تيااما لاابعم الطقااا بعاااد  اار  األساائلة علااى الطالباااات 

 إلعطائه  الفرصة لمايد م  التفكير  التحليل.
1043 .011 .0.42 

ا: استجابة المعلمة المحفزق للتفكير اإلبداعي:  ثانيا

2 
عم الطقا بعد ساماا اإلجاباة ما  الطاالب لحاثهم بتيما ل

 على المايد م  اإلجابة.
1010 .011 .0.13 

3 
تطلب م  الطالبات تفييرات للبيانات المتطفرة  النتاائج التاي 

 تم التطصل إليها.
1012 .011 .0.19 

 0.41. 012. 1044 تطلب م  الطالبات التنبؤ في وطء المعطيات. 9

9 
تطلااب ماا  الطالبااات تحديااد المعطيااات  المطلااطب للميااائل 

  األ كال الرياوية.
1040 .01. .0.41 

 0.41. 012. 1011 تطلب م  الطالبات إجراء المقارنات بي  األفكار المطر حة. .1

11 
التطبيقات العملياة للقاطاني  تطلب م  الطالبات اقترا  بعم 

  النظريات التي يدرسطنها.
1011 .010 .0.41 
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ا: بناء بيئة مفية مناسبة للتفكير اإلبداعي:   ثالاا

12 
تتاااايح الفرصااااة للطالبااااات إسااااتخدا  النمااااادج  الم ياااامات 

 التعليمية تنناء  بعد الحية الدراسية.
1012 .01. .0.4 

11 
للحيطل على معلطمات إوافية تاير إلى الميادر المختلفة 

 ع  المادة مطوطا التعلم.
1012 .012 .0.19 

 0.41. 010. 104 تت نب الترتيا على العالمات في الحية اليفية. 14

10 
ترحب بكل األفكار اليادرة م  الطالباات مهماا يكا  نطعهاا 

  ميتطاها.
1049 .012 .0.41 

 (1تابع جد ل رقم )

 المتوسط المهارات م
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 0.13. 013. 1040 تحت الطالبات على تبادل األفكار المطر حة للنقاا. 12

13 
تثياار لاادى الطالبااات  الاااعطر بالماااكلة لاادى قيااامه  بحاال 

 الميألة الرياوية.
1043 .019 .0.42 

19 
تضب  تسلطب تطجيه العبارات الناقدة ليلطك الطالبات داخال 

 غرفة اليف.
1040 .013 .0.41 

 .0.4. 010. 1042 تيتعي  بالتقنيات التعليمية في تقديم المادة مطوطا التعلم. 19

ا: المعلمة كنموذج للتفكير اإلبداعي:   رابعا

2. 
تخطاا  ألناااطة تعليمية/تعلميااة تثياار التفكياار اإلبااداعي لاادى 

 الطالبات.
104 .011 .0.19 

21 
الميااائل  تطبيااق تفكاار بيااطت مياامطا للطالبااات تنناااء حاال 

 القطاني .
104 .011 .0.41 

22 
تحاااادد العالقااااات  المتغياااارات فااااي الميااااائل  الماااااكالت 

 الرياوية.
1044 .014 .0.41 

 0.41. 014. 1049 تقد  بعم التنبؤات في وطء المعطيات المتطافرة. 21

 0.19. 011. 1042 تضع بعم الفر ض للماكالت الرياوية. 24

20 
مألطفاااااة للبياناااااات ت  النتاااااائج ت  تعطاااااي تفيااااايرات غيااااار 

 اإلحياءات ت  األ كال الهندسية.
1043 .012 .0.41 
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ا   تصميم البرنامج التدريبي. -رابعا

ا   إعداد أدوات البحث. -خامسا

 إعداد بطاقة مالحظة تدريس التفكير اإلبداعي: -ت

 تحديد الهدف م  البطاقة. -1

 صياغة عبارات البطاقة. -2

 تقدير تداء الطالبة المعلمة للمهارات المطلطبة.تحديد تسلطب  -1

 تعليمات استخدا  بطاقة المالحظة. -4

 تقدير صدت  نبات بطاقة المالحظة. -0

بالتعااااا ن مااااع مالحظااااة اسااااتخدما الباحثااااة  ريقااااة اتفااااات المالحظااااي : حياااات قامااااا الباحثااااة 

متعا ناااة )تااام تعريفهاااا  تااادريبها علاااى اساااتخدا  هاااذه البطاقاااة(ف بتطبياااق بطاقاااة المالحظاااة علاااى خمياااة 

مااا  الطالباااات المعلماااات مااا  خاااارج عيناااة الدراساااةف تااال معلماااة حياااة دراساااية تاملاااةف  تاااّم حيااااب 

 (: 139 ف1993تما يلي ) عيمهف ((Cooperمعامل الثبات باستخدا  معادلة تطبر

 

 

  ال د ل التالي يطوح النتائج التي تم الطصطل إليها بعد تفريغ البيانات:

 ( يوضح النتائج التي تم الومول إليها بعد تفريغ البيانات4جدول رقم )              

 النيبة المئطية لالتفات عدد مرات اإتفات المعلمة

1 10 9300 % 

2 12 9.% 

1 12 9.% 

4 13 9200% 

0 10 9300% 

 %9904 متطس  النيبة المئطية لالتفات

  قاااااااد بلاااااااغ متطسااااااا  النيااااااابة المئطياااااااة لالتفاااااااات باااااااي  الباحثاااااااة  المالحظاااااااة المتعا ناااااااة    

(  هااي نياابة جياادة  فعالااة إسااتخدا  بطاقااة المالحظااةف حياات تنهااا تاادل علااى ارتفاااا نبااات 9904%) 

بطاقااااة المالحظااااةف  بانتهاااااء هااااذه الخطااااطة تصاااابحا بطاقااااة المالحظااااة جاااااهاة بيااااطرتها النهائيااااة 

 %111×     عدد فئات االتفاق بين المالحظتينمعامل الابات=  

 عدد فئات أداق المالحظة
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إساااتخدامها فاااي قيااااس مياااتطى تداء الطالباااة المعلماااة تخياااص رياوااايات )عيناااة الدراساااة( لمهاااارات 

 (.  4كير اإلبداعيف انظر الملحق رقم )تدريس التف

 إعداد اختبار مهارات التفكير اإلبداعي لطالبات اليف األ ل متطس : -ب

 تحديد الهدف م  اإختبار. -1

 تحديد األبعاد التي يقييها اإختبار.  -2

 إعداد  تتابة تسئلة اإختبار. -1

 ارات التفكير اإلبداعي( يطوح عدد تسئلة تل بعد م  تبعاد اختبار مه0جد ل رقم )

 عددها األسئلة التي تقييها األبعاد)المهارات األساسية(  

 0 11-9-3-1-1 الطالقة 1

 0 12-.1-9-2-2 المر نة 2

 0 10-14-11-0-4 األصالة 1

 10 الم مطا

 صياغة تعليمات اإختبار. -4

 عرض اإختبار على المحكمي . -0

  ريقة تيحيح اإختبار. -2

 الت ربة اإستطالعية إختبار التفكير اإلبداعي. -3

بعاااد ماااا تااام التأتاااد مااا  اليااادت  الثبااااتف تصااابح اختباااار  واااع اإختباااار فاااي صاااطرته النهائياااة.  -9

(( ف معااااداً إسااااتخدامه فااااي قياااااس 0مهااااارات التفكياااار اإلبااااداعي فااااي صااااطرته النهائيااااة)انظر ملحااااق)

 المتطس .مهارات التفكير اإلبداعي لدى  البات اليف األ ل 

ا   إجراءات تنفيذ تجربة البحث: -سادسا

 تطبيق تد ات الدراسة قبلياً. -1

 تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات تدريس التفكير اإلبداعي. -2

 تطبيق تد ات البحت بعدياً.  -1

ا   T)– اختباااارات "ت" تحديةةةد األسةةةاليب اإلحصةةةائية المسةةةتخدمة فةةةي معالجةةةة البيانةةةات:  -سةةةابعا

Test) ؛ لمعرفاااااة دإلاااااة الفااااار ت باااااي  متطساااااطي األداء القبلاااااي  األداء البعااااادل للطالباااااات المعلماااااات

 )عينة البحت( في مهارات التدريس التفكير اإلبداعي في الرياويات قبل تنفيذ البرنامج  بعده. 
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 عرض النتائج ومناقشتها, والتوميات والمقترحات

أنةةةه ) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية  نتةةةائج التحقةةةق مةةةن مةةةحة الفةةةرض األول الةةةذي يةةةن  علةةةا

( بةةةةين متوسةةةةط درجةةةةات األداء  القبلةةةةي للطالبةةةةات المعلمةةةةات  فةةةةي بطاقةةةةة 1010≥ )عنةةةةد  مسةةةةتو 

المالحظةةةةة ألداء مهةةةةارات تةةةةدريس التفكيةةةةر اإلبةةةةداعي ومتوسةةةةط األداء البعةةةةدي للطالبةةةةات المعلمةةةةات ) 

 ها بطاقةةةةةة المالحظةةةةةة(.عينةةةةةة البحةةةةةث( فةةةةةي أدائهةةةةةن لمهةةةةةارات التةةةةةدريس اإلبةةةةةداعي التةةةةةي ت ةةةةةمنت

" لتطوااايح دإلاااة الفااار ت باااي  األدائياااي  paired Samples Testاساااتخدما الباحثاااة اختباااار " 

القبلاااااي  البعااااادل للطالباااااات المعلماااااات ألبعااااااد مهاااااارات تااااادريس التفكيااااار اإلباااااداعي علاااااى بطاقاااااة 

 المالحظة  جاءت النتائج تما يطوحها ال د ل التالي:

 (7جدول رقم )  

" للفروق بين األدائين القبلي والبعدي للطالبات المعلمات في paired Samples Testنتائج اختبار " 

 أبعاد مهارات تدريس التفكير اإلبداعي

 الدإلة قيمة "ت" اإنحراف المعيارل المتطس  العدد األداء المتغير
 مربع تيتا      

 ) ح م التأنير (

تطجيااه األساائلة 

اليفية المثيرة 

للتفكياااااااااااااااااااار 

 اإلبداعي

 012. 1043 .4 قبلي

90302 .0...**  .024 
 002. 2023 .4 بعدل

اساااااااااااااااااات ابة 

المعلماااااااااااااااااااة 

 للطالبات

 043. 1002 .4 قبلي

90231 .0...**  .009 
 002. 2049 .4 بعدل

بناء بيئة صفية 

مناسابة للتفكيار 

 اإلبداعي

 011. 20.1 .4 قبلي

30912 .0..1**  .001 
 049. 2094 .4 بعدل

المعلماااااااااااااااااااة 

تنمااااااااااااااااااطدج  

للتفكياااااااااااااااااااار 

 اإلبداعي

 029. 1099 .4 قبلي

30222 .0..1**  .002 
 090. 2041 .4 بعدل

 فأقل.  0.1.** فر ت دالة إحيائياً عند ميتطى 

يتضاااح مااا  خاااالل النتاااائج المطواااحة تعااااله  جاااطد فااار ت دات دإلاااة إحياااائية عناااد مياااتطى 

فأقااال باااي  األدائياااي  القبلاااي  البعااادل للطالباااات المعلماااات علاااى تبعااااد مهاااارات تااادريس التفكيااار  0.1.

اإلباااداعي ببطاقاااة المالحظااااة )تطجياااه األسااائلة الياااافية المثيااارة للتفكيااار اإلبااااداعيف اسااات ابة المعلمااااة 

اتف بنااااء بيئاااة صااافية مناسااابة للتفكيااار اإلباااداعيف المعلماااة تنماااطدج  للتفكيااار اإلباااداعي( لياااالح للطالبااا
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األداء البعااادل فاااي هاااذه المهاااارات  علياااه فاااأن هاااذه النتي اااة تباااي  فعالياااة البرناااامج التااادريبي فاااي تنمياااة 

ة تااال مهاااارات تااادريس التفكيااار اإلباااداعي  للطالباااات المعلمااااتع  تتفاااق هاااذه النتي اااة ماااع نتاااائج دراسااا

 ف 1999 ف عقااااااااااااايالن ف1999 ف زهااااااااااااارانف1992 ف اليااااااااااااار رف 1992مااااااااااااا : )محباااااااااااااات ف

  ف عباااااااااااااادالاله 2..2 ف سااااااااااااااعيد ف1..2 ف سااااااااااااااالمةف...2 ف محماااااااااااااادف...2الريا اااااااااااااايف

هااااااااااااـف 1420 ف الاااااااااااادميخيف1..2 ف محماااااااااااادف1..2 ف متااااااااااااطليف2..2 فالحااااااااااااارنيف2..2ف

ت ااااارت إلااااى  (  التاااايKabonoff(1991),Craig (2005)  ف0..2 ف اليمااااانيف4..2فلمبااااانف

 تن البرامج التدريبية لها التأنير الفعال في تنمية ال انب األدائي لمهارات تدريس التفكير.

نتةةةائج التحقةةةق مةةةن مةةةحة الفةةةرض الاةةةاني الةةةذي يةةةن  علةةةا أنةةةه توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية 

( بةةةةةين متوسةةةةةطي درجةةةةةات طالبةةةةةات )الطالبةةةةةات المعلمةةةةةات( فةةةةةي التطبيةةةةةق 1010≥ )عنةةةةةد مسةةةةةتو  

 والبعدي الختبار مهارات التفكير اإلبداعي( القبلي

" لتطواااايح دإلااااة الفاااار ت بااااي  paired Samples Testاسااااتخدما الباحثااااة اختبااااار " 

األدائيااااي  القبلااااي  البعاااادل لطالبااااات )الطالبااااات المعلمااااات( فااااي تبعاااااد التفكياااار اإلبااااداعي علااااى تداة 

األصاااالة (  جااااءت النتاااائج تماااا يطواااحها اإختباااار( ممثلاااة فاااي األبعااااد التالياااة )الطالقاااةف المر ناااةف 

 ال د ل التالي:

 (8جدول رقم )

 " paired Samples Testنتائج اختبار " 

 للفروق بين األدائين القبلي والبعدي لطالبات ) الطالبات المعلمات ( 

 في أبعاد مهارات التفكير اإلبداعي

 الدإلة قيمة "ت" اإنحراف المعيارل المتطس  العدد األداء المتغير
مربع تيتا      

 )ح م التأنير (

 الطالقة
 020. 1001 40 قبلي

90204 .0...**  .002 
 012. 2033 40 بعدل

 المر نة
 023. 1090 40 قبلي

30024 .0..1**  .001 
 029. 2094 40 بعدل

 األصالة
 001. 1021 40 قبلي

90.13 .0...**  .004 
 022. 2020 40 بعدل

 فأقل 0.1.دالة إحيائياً عند ميتطى ** فر ت 

يتضاااح مااا  خاااالل النتاااائج المطواااحة تعااااله  جاااطد فااار ت دات دإلاااة إحياااائية عناااد مياااتطى  

فأقاااال بااااي  األدائيااااي  القبلااااي  البعاااادل لطالبااااات )الطالبااااات المعلمااااات( علااااى تبعاااااد مهااااارات  0.1.
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مر ناااةف األصاااالة( لياااالح األداء التفكيااار اإلباااداعي باإختباااار ممثلاااة فاااي األبعااااد التالياااة )الطالقاااةف ال

البعاادل فااي هااذه المهااارات  عليااه فااأن هااذه النتي ااة تبااي  فعاليااة البرنااامج التاادريبي فااي تنميااة مهااارات 

تاااادريس التفكياااار اإلبااااداعي  للطالبااااات المعلمااااات األماااار الااااذل تنعكااااس علااااى مهااااارات  الباااااته  فااااي 

 صالة(.تبعاد التفكير اإلبداعي التالية ) الطالقة ف المر نةف األ

نتةةةائج التحقةةةق مةةةن مةةةحة الفةةةرض الاالةةةث الةةةذي يةةةن  علةةةا أنةةةه توجةةةد عالقةةةة ذات داللةةةة إحصةةةائية 

( بةةةين تنميةةةة مهةةةارات تةةةدريس التفكيةةةر اإلبةةةداعي للطالبةةةات المعلمةةةات بتنميةةةة 1010≥ )عنةةةد مسةةةتو 

 مهاراته لطالباتهن في المرحلة المتوسطة(. 

" لتطواااايح دإلااااة  Pearson Correlationاسااااتخدما الباحثااااة معاماااال ارتبااااا  بيرسااااطن " 

العالقاااة باااي  تنمياااة مهاااارات تااادريس التفكيااار اإلباااداعي للطالباااات المعلماااات بتنمياااة مهاااارات التفكيااار 

      اإلباااااااااااااداعي لطالبااااااااااااااته   جااااااااااااااءت النتاااااااااااااائج تماااااااااااااا يطواااااااااااااحها ال اااااااااااااد ل التاااااااااااااالي:                                

 (9جدول رقم )

" لتوضيح داللة العالقة بين تنمية مهارات  Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون " 

تدريس التفكير اإلبداعي للطالبات المعلمات وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لطالباتهن بالمرحلة 

 المتوسطة

تبعاد مهارات التدريس 

 الطالبات المعلمات

 تبعاد مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالبات معامل اإرتبا 

 األصالة المر نة الطالقة الدإلة اإلحيائية
التفكير اإلبداعي 

 بيطرة عامة

تطجيااه األساائلة الياافية 

المثيااااااااااارة للتفكيااااااااااار 

 اإلبداعي

 0012. 0031. 0290. 0914. معامل اإرتبا 

 **...0. **...0. **...0. **...0. الدإلة اإلحيائية

اساااااااااات ابة المعلمااااااااااة 

 للطالبات

 0919. 0222. 0292. 0902. معامل اإرتبا 

 **...0. **...0. **...0. **...0. الدإلة اإلحيائية

بناء بيئاة صافية مناسابة 

 للتفكير اإلبداعي

 0392. 0922. 0934. 0229. معامل اإرتبا 

 **...0. **...0. **...0. **...0. الدإلة اإلحيائية

المعلمااااااااااة تنمااااااااااطدج  

 للتفكير اإلبداعي

 0302. 0934. 0992. 0029. معامل اإرتبا 

 **...0. **...0. **...0. **...0. الدإلة اإلحيائية

 مهارات التدريس
 0324. 0911. 0911. ..00. معامل اإرتبا 

 **...0. **...0. **...0. **...0. الدإلة اإلحيائية

 فأقل 0.1.** عالقة دالة إحيائياً عند ميتطى 



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                     مجلة البحث العلمى فى التربية 

222 
 

 جاااطد عالقاااة  ردياااة دات دإلاااة إحياااائية عناااد يتضاااح مااا  خاااالل النتاااائج المطواااحة تعااااله 

فأقاااال بااااي  تنميااااة مهااااارات تاااادريس التفكياااار اإلبااااداعي للطالبااااات المعلمااااات بالمرحلااااة  0.1.ميااااتطى 

المتطساااطة ممثلاااة فاااي مهاااارات التااادريس التالياااة )تطجياااه األسااائلة اليااافية المثيااارة للتفكيااار اإلباااداعيف 

بة للتفكيااار اإلباااداعيف المعلماااة تنماااطدج  للتفكيااار اسااات ابة المعلماااة للطالبااااتف بنااااء بيئاااة صااافية مناسااا

اإلباااداعي(  تنمياااة مهاااارات التفكيااار اإلباااداعي لطالبااااته  )الطالقاااةف المر ناااةف األصاااالة( حيااات يتضاااح 

تنااااه تمااااا تاااام تنميااااة مهااااارات تاااادريس التفكياااار اإلبااااداعي للطالبااااات المعلمااااات بالمرحلااااة المتطسااااطة 

باااداعي ف اسااات ابة المعلماااة للطالباااات ف بنااااء بيئاااة صااافية )تطجياااه األسااائلة اليااافية المثيااارة للتفكيااار اإل

مناساااابة للتفكياااار اإلبااااداعيف المعلمااااة تنمااااطدج  للتفكياااار اإلبااااداعي( تلمااااا تحياااانا مهااااارات التفكياااار 

اإلباااداعي لطالبااااته  )الطالقاااةف المر ناااةف األصاااالة(  علياااه  بنااااء علاااى هاااذه النتاااائج يتضاااح صاااحة 

( باااي  تنمياااة 0.0.≥ إلاااة إحياااائية )عناااد مياااتطىالفااارض الاااذل يااانص علاااى )تطجاااد عالقاااة دات د

مهاااااارات تااااادريس التفكيااااار اإلباااااداعي للطالباااااات المعلماااااات بالمرحلاااااة المتطساااااطة  تنمياااااة مهاااااارات 

 التفكير اإلبداعي لطالباته ( .

 توميات البحث: 

تطاااطير بااارامج تلياااات التربياااة العملياااة فاااي واااطء األنااااطة  المهاااارات التاااي يقاااط  عليهاااا  -1

 ي. التفكير اإلبداع

تنمياااة القااادرة لااادى الطالباااات المعلماااات لترجماااة المعاااارف النظرياااة إلاااى ممارساااات تدريياااية  -2

داخااال غرفاااة اليااافف بحيااات ياااتم تدريياااها  فاااق ممارساااات تدريبياااة فاااي عااادد مااا   را 

 العمل داخل تلية التربية لتمكينها م  تساليب التدريس  إجراءاته. 

واااياتف لتمتاااد إلاااى م اااال تنمياااة التفكيااار إعاااادة النظااار فاااي فليااافة بااارامج إعاااداد معلماااي الريا -1

 اإلبداعي لدى الطالب المعلمي . 

 مقترحات البحث: 

تطبياااق نفاااس البحااات  لااانفس المرحلاااة  لكااا  علاااى متغيااارات تابعاااة تخااارى مثااال: )التفكيااار  -

 الناقدف....(. –الهندسي  –الرياوي 

لاادى معلمااي إجااراء دراسااة لبناااء برنااامج تاادريبي لتطااطير مهااارة تاادريس التفكياار اإلبااداعي  -

 الرياويات في المراحل التعليمية المختلفة. 

تقاااديم بااارامج ممانلاااة للبرناااامج الحاااالي علاااى تنمياااة مهاااارات تااادريس التفكيااار اإلباااداعي لااادى  -

 معلمات في المطاد الدراسية األخرى. 

دراسااااة العالقااااة بااااي  اإحتياجااااات التدرييااااية لمعلمااااات الرياواااايات فااااي وااااطء معااااايير  -

 ي  برامج إعداده  في تلية التربية.التدريس اإلبداعي  ب
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 المراجــع العربية

ف القاااهرة: مكتبااة األن لااط تطةةوير التعلةةيم فةةي عصةةر العولمةةة (: ...2إبااراهيمف م اادل عايااا ) -1

 الميرية.

ف منظومة تكوين المعلم في ضوء معةايير الجةودق الشةاملة (: 1..2إبراهيمف محمد عبد الرزات ) -2

 عمان : دار الفكر.

أثةةر برنةةامج تةةدريبي مسةةتند إلةةا نظريةةة الحةةل اإلبةةداعي  (: 1..2تبااط جاااد ف صااالح محمااد ) -1

رسااالة  للمشةةكالت فةةي تنميةةة التفكيةةر اإلبةةداعي لةةد  عينةةة مةةن طلبةةة الصةة  العا ةةر األساسةةي  

 دتتطراه غير مناطرةف جامعة عمان العربية ف تلية الدراسات التربطية العليا.

تطبيقةات عمليةة فةي تنميةة التفكيةر اإلبةداعي باسةتخدام  (: 3..2تبط جاد ف صالح محمد علاي )  -4

 ف عمان: دار الار ت. نظرية الحل االبتكاري للمشكالت

)دراسااة  دور معلةةم الرياضةةيات فةةي تنميةةة اإلبةةداب لةةد  الطلبةةة (: 1992تبااط عمياارة ع محبااات ) -0

 ع القاهرة.ت ريبية(ع مؤتمر اإلبداا  التعليم العا ع المرتا القطمي للبحطت التربطية

)دراساة تطبيقياة(ف القااهرة: مكتباة الادار المتفوقةون والرياضةيات  (: ...2تبط عميرةف محباات ) -2

 العربية للكتاب.

 ف القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتب. اإلبداب في تعليم الرياضيات (: 2..2تبط عميرةف محبات ) -3

دليل المعلم إلا تنمية مهارات  (: 4..2تبط عنابف سعد ميطفى؛  عبد اللطيفف تحيي  حي  ) -9

 ف الرياضف مطابع الحنيطي.1ف  التفكير

تةةةأثير األلغةةةاز الرياضةةةية علةةةا تنميةةةة مهةةةارات التفكيةةةر العليةةةا  (: 1992تباااط عميااارةف محباااات ) -9

 جامعااااة عااااي   اااامسف   ف م لااااة تليااااة التربيااااةواالتجاهةةةةات لةةةةد  تالميةةةةذ المرحلةةةةة اإلعداديةةةةة

 . 123 -144(ف ص 19العدد )

ف الرياااض: دليةةل التةةدريب التربةةوي واالبتعةةاثهااـ(: 1421لعامااة للتاادريب  اإبتعااات )اإلدارة ا -.1

  زارة المعارف.

أثةةر اسةةتخدام أسةةلو  الحةةل المبةةدب للمشةةكالت فةةي تحسةةين  (: 4..2األساادف نهلااة ميااطفى ) -11

التحصيل العلمي في مادق العلوم وتنمية القدرات اإلبداعية لد  طلبة الص  األول المتوسط في 

 ف رسالة ماجيتير غير مناطرةف جامعة الخليج العربي. لكويتدولة ا

 ف عمان: دار المنهل. التدريس اإلبداعي (: 1..2األلطسيف صائبف الاعبيف  الل ) -12

برنةةامج مقتةةةرح فةةي التقةةةدير  (: ...2البااازف عاااادل إبااراهيم؛  الرياااااف حماااة عبااادالحكيم ) -11

وتةةأثيرع علةةا تنميةةة الحةةس العةةددي التقريبةةي والحسةةا  الةةذهني لنةةواتج العمليةةات الحسةةابية 

ف م لاااة تربطياااات الرياواااياتف ال معياااة والتفكيةةةر الرياضةةةي لةةةد  تالميةةةذ المرحلةةةة االبتدائيةةةة
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-2.9الميرية لتربطيات الرياوياتف جامعة الاقازيقف فرا بنهاف الم لاد الثالاتف يطلياطف ص)

222 .) 

نفيذ الةدر  ومةد  توافرهةا كفايات معلم الرياضيات الخامة بت (: 1991الباقرف نيرة روا ) -14

(ف 02(ف ال ااء )9ف م لاد ) مجلةة دراسةات تربويةةف في معلمةات المرحلةة االبتدائيةة القطريةات

 القاهرة: عالم الكتب.

ف الماؤتمر العلماي الخاامس عاار منااهج التعلايم تأميل التفكيةر(: 1..2البريث ف خالد عبد هللا ) -10

جامعاة عاي   امسف الم لاد األ ل  –ر الضايافة ( يطلياطف دا22-21 اإلعداد للحياة المعاصرةف )

 (.229-213ص ص )

أثةر برنةامج تةدريبي لتنميةةة القةدرات اإلبداعيةة علةا طةال  الصةة   (: 1993الباارلف يحياى ) -12

 ف رسالة ماجيتير غير مناطرةف جامعة المل  سعطدف الرياض. الاالث متوسط
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