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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سـيدنا محمـد وعلـى 
  كثيرا. اآلة وصحبه األطهار وسلم تسليمً 

األســـتاذة الدكتورة/خولـــة إلـــى  يســـرني أن أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل
متــه لــي مــن توجيهــات ومعلومــات دة مشــرفة الرســالة علــى مــا قديالســعا

قيمة. كما أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء المناقشـة الـدكتور مطـاع بركـات، 
والدكتور يوسف أبوشندي، والـدكتور عبـدالفتاح الخواجـة علـى المالحظـات 

  القيمة التي أثرت الرسالة.

مـن األسـاتذة الكـرام مـديرات المـدارس  كما أتوجه بالشكر الجزيـل لكـًال 
المضـيبي وأعضـاء مجلـس األمهـات علـى اسـتجابتهن وتـرحيبهن فـي بوالية 

شـكر تطبيق الدراسة، وأشكر كل معلمة شاركت باإلجابة على االسـتبانة. كمـا أ
وجامعـة السـلطان قـابوس علـى تحكـيمهم  الدكاترة األفاضل بجامعـة نـزوى

مـن د/سـعيد  ألداة الرسالة وعلى مالحظاتهم الطيبة، كما أخـص بالشـكر كـًال 
اني على مساعدته اإلحصائية، واألستاذة/ رحمة المعوليـة علـى التـدقيق السن

  على الترجمة. االنشراحاللغوي، ومعلمات اللغة اإلنجليزية بمدرسة 

كما أخـص بالشـكر الجزيـل أخـواتي مـن المعلمـات واألمهـات اللـواتي 
تجــاوبن معــي فــي المقابلــة الشخصــية وهــن: الفاضــلة/خديجة الغناميــة، 

دة الهيمليــة، واألســتاذة/ هــدى الهيمليــة، واالســتاذة/ الغاليــة والفاضــلة/فري
البوسعيدية. وكل الشكر والتقدير لزوجي العزيـز علـى مـا بذلـه مـن جهـد 

  في البحث عن المواضيع ذات الصلة بموضوع دراستي.
  الباحثة



 ه 

  ملخص الدراسة

   بمدارس والیة المضیبياألساسي من التعلیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلمعوقات "

  "األمورولیاء أمن وجهة نظر المعلمات و 
  

  یمان بنت سلیمان بن سعید الهیملیةإعداد: إ

مـن التعلـیم األولـى لـدى طـالب الحلقـة بـداع اإلتعـرف علـى مسـتوى معوقـات للهدفت الدراسة الحالیـة 

 ، وكـذلك التعـرفاألمـورولیـاء أبمدارس والیة المضیبي مـن وجهـة نظـر المعلمـات ومـن وجهـة نظـر األساسي 

لــدى بــداع اإل) فــي مســتوى معوقــات ٠,٠٥حصــائیة عنــد مســتوى الداللــة (إفــروق ذات داللــة  هنــاك كانــتإذا 

ــة  طـــالب  اتبمــــدارس والیــــة المضــــیبي بــــین متوســــطات درجــــات المعلمــــاألساســــي مــــن التعلــــیم األولــــى الحلقــ

معوقــات  ىحصــائیة فـي مسـتو إكانـت هنــاك فـروق ذات داللـة إذا  ، ومعرفـةاألمــورولیـاء أومتوسـطات درجـات 

مــن وجهــة نظــر المعلمــات  بمــدارس والیــة المضــیبياألساســي مــن التعلــیم األولــى لــدى طــالب الحلقــة بــداع اإل

  وسبل الحد من هذه المعوقات.  ،ومستوى الدخلالمؤهل الدراسي،  يتعزى لمتغیر  األمورولیاء أو 

بوالیـــة المضـــیبي والبـــالغ األولـــى مجتمـــع الدراســـة علـــى جمیـــع معلمـــات مـــدارس الحلقـــة  اشـــتملوقـــد 

 ابكــل مدرســة، وتــم اختیــار عینــة الدراســة عشــوائیً  األمــورولیــاء أعضــاء مجلــس أوجمیــع  معلمــة١٩٤عــددهن 

ــة  ٥٨بحیــــث اشــــتملت علــــى  ـــة أمــــر بنســــبة ( ٥٠و ،%)٢٠بنســــبة (أي معلمــ اســــتخدام  %). وقــــد تــــم٥٠ولیـ

مــن األولــى لــدى طــالب الحلقــة بــداع اإللقیــاس معوقــات أداة  الوصــفي فــي هــذه الدراســة، كمــا تــم بنــاءالمــنهج 

  النتائج أن المقیاس یتمتع بثبات مرتفع. توأوضح، األداةوثبات تم التحقق من صدق و  ،ساسيالتعلیم األ

    توصلت الیها الدراسة: التي النتائجأهم و 

مـن وجهـة بوالیـة المضـیبي األساسـي من التعلـیم األولى لدى طالب الحلقة بداع وقات لإلتوجد مع .١

البیئــة تعــزى ألســباب متعلقــة بالطالــب والمعلــم والمــنهج الدراســي و  األمــورنظــر المعلمــات وأولیــاء 

 .األمرولي و  التعلیمیة

لــدى بــداع اإل) لمســتوى معوقــات ٠,٠٥الداللــة (ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى  .٢

ــیم األولــى طــالب الحلقــة  المضــیبي مــن وجهــة نظــر المعلمــات  مــدارس والیــةباألساســي مــن التعل

فـــي محـــاور المـــنهج  األمـــورلمتوســـطات درجـــات المعلمـــات ودرجـــات أولیـــاء  اتبًعـــ األمـــوروأولیـــاء 

وق فــي محــور المعلمــة لصــالح ولــي ، بینمــا توجــد فــر الدراســي واإلدارة والبیئــة المدرســیة والطــالب

 .لصالح المعلمة األمر، وتوجد فروق في محور ولي األمر

  وخرجت الدراسة الحالیة بمجموعة من التوصیات.



 و 

 

  رقم الصفحة  المحتویات  م

  أ  أعضاء لجنة المناقشة  ١

  ب  آیة قرآنیة  ٢

  ج  اإلهداء  ٣

  د  شكر وتقدیر  ٤

  ه  ملخص الدراسة باللغة العربیة  ٥

  ز -و  قائمة المحتویات  ٦

  ح   الجداول قائمة  ٧

  ط  قائمة المالحق  ٨

  ٩-١  الفصــــل األول: مشكلـــة الدراســـــة وأهمیتهـــــا  ٩

  ٢  مقدمة الدراسة  ١٠

  ٥  مشكلة الدراسة  ١١

  ٧  تساؤالت الدراسة  ١٢

  ٧  أهداف الدراسة  ١٣

  ٨  أهمیة الدراسة  ١٤

  ٩  مفاهیم ومصطلحات الدراسة  ١٥

  ٩  حدود الدراسة  ١٦

  ٤٠- ١٠  الثانــي: اإلطـــار النظــــــري والدراســــات السابقــــــة الفصــــل  ١٧

  ١١  أوال: اإلطار النظري  ١٨

  ١١  مفهوم اإلبداع  ١٩

  ١٣  نظریات في اإلبداع  ٢٠

  ١٤  قواعد تنمیة اإلبداع  ٢١

  ١٥  مقومات اإلبداع  ٢٢

  ١٩  معوقات االبداع  ٢٣

  ١٩    المعوقات النفسیة  ٢٤

  ٢١  الذهنیة  المعوقات  ٢٥

  ٢٢  االجتماعیةالمعوقات   ٢٦



 ز 

  رقم الصفحة  المحتویات  م

  ٢٤  معوقات أسریه  ٢٧

  ٢٥  معوقات تتعلق بالبیئة المدرسیة  ٢٨

  ٢٧  معوقات تعلیمیة  ٢٩

  ٢٩  االحتیاجات اإلرشادیة للطفل المبدع  ٣٠

  ٣١  : الدراسات السابقةثانًیا  ٣١

  ٣٩  : مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقةثالثًا  ٣٢

  ٤٨- ٤١  الفصـــل الثالــــــــث: منهجیـــــة الدراســــة وٕاجراءاتهــــــــــــا  ٣٣

  ٤٢  منهج الدراسة  ٣٤

  ٤٢  مجتمع وعینة الدراسة  ٣٥

  ٤٢  أداة الدراسة  ٣٦

  ٤٣  الدراسةأداة  بناء  ٣٧

  ٤٤  الصدق والثبات لمقیاس الدراسة  ٣٨

  ٤٨  أسالیب المعالجة اإلحصائیة  ٣٩

  ٦٧- ٤٩  الفصــــل الرابــــع: نتائــــج الدراســـــــة وتفسیرهـــــــــــا  ٤٠

  ٥٠  أوًال: عرض ومناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول  ٤١

  ٥٤  عرض ومناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني  ٤٢

  ٥٧  عرض ومناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثالث  ٤٣

  ٦٠  عرض ومناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الرابع  ٤٤

  ٦٥  عرض ومناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الخامس  ٤٥

  ٦٦  : التوصیاتثانًیا  ٤٦

  ٦٧  : المقترحاتثالثًا  ٤٧

  ٧٤- ٦٨  المـــــراجــــــع   ٤٨

  ٩٦  أوال: المراجع العربیة  ٤٩

  ٧٣  : المراجع االجنبةثانًیا  ٥٠

  ٩٨-٧٥  المالحق  ٥١

 a  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة  ٥٢

 



 ح 

  الجداول قائمـــة

 الصفحة عنوان الجدول  رقم الجدول

 ٤٢  جدول توزیع مجتمع وعینة الدراسة.  ١

(معوقـات تتعلـق بـالمنهج الدراسـي) األول معامل ارتباط فقرات المجال   ٢

  والمجموع الكلي.

٤٥ 

الثــاني (معوقــات تتعلــق بــاإلدارة والبیئــة معامــل ارتبــاط فقــرات المجــال   ٣

  المدرسیة) والمجموع الكلي.

٤٥ 

معامـــــل ارتبـــــاط فقـــــرات المجـــــال الثالـــــث (معوقـــــات تتعلـــــق بالمعلمـــــة)   ٤

  والمجموع الكلي.

٤٦ 

ـــــالطالب)   ٥ معامـــــل ارتبـــــاط فقـــــرات المجـــــال الرابـــــع (معوقـــــات تتعلـــــق ب

  والمجموع الكلي.

٤٦ 

) األمــرالخــامس (معوقــات تتعلــق بــولي معامــل ارتبــاط فقــرات المجــال   ٦

  والمجموع الكلي.

٤٧ 

معامل ارتباط الفقرات بین المجموع الكلي لكـل مجـال والمجمـوع الكلـي   ٧

  للمقیاس.

٤٧ 

 ٤٨  ألفا بالنسبة لمقیاس الدراسة. خمعامل الثبات بمعادلة كرونبا  ٨

 ٥٠  المعیار المعتمد في تفسیر نتائج الدراسة حسب المتوسط الحسابي  ٩

االنحرافــــات المعیاریــــة ومســــتوى المعــــوق مــــن و  المتوســــطات الحســــابیة  ١٠

  الدراسة.أداة  بالنسبة لمحاور األموروجهة نظر أولیاء 

٥١ 

المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة ومســــتوى المعــــوق مــــن   ١١

  الدراسة.أداة  وجهة نظر المعلمات بالنسبة لمحاور

٥٤ 

ت) لمســـتوى ر (الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة واختبـــا المتوســـطات  ١٢

تبًعــــا  األمــــورمــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــات وأولیــــاء بــــداع اإلمعوقــــات 

  .األمورلمتوسطات درجات المعلمات ومتوسطات درجات أولیاء 

٥٨ 

تحلیـــل التبـــاین الثنـــائي لمتغیـــري المؤهـــل العلمـــي ومســـتوى الـــدخل مـــع   ١٣

  بالنسبة للمعلمات.بداع اإلجمیع محاور مقیاس معوقات 

٦١ 

للمقارنات البعدیـة لمتغیـر الـدخل لمحـوري اإلدارة والبیئـة  LSDاختبار   ١٤

  المدرسیة والطلبة وكذلك في المجموع الكلي.

٦٢ 

تحلیـــل التبــــاین الثنــــائي لمتغیــــري المؤهـــل العلمــــي والــــدخل مــــع جمیــــع   ١٥

  األموربالنسبة ألولیاء بداع اإلمحاور مقیاس معوقات 

٦٤ 



 ط 

  المالحق قائمـــة

  الصفحة  الملحق اسم  م

  ٧٦  رسالة تسهیل مهمة باحث من جامعة نزوى  ١

  ٧٧  أسماء المحكمین  ٢

  ٧٨  المقیاس في صورته األولیة  ٣

  ٨٥  المقیاس في صورته النهائیة  ٤

  ٩٢  المقابالت  ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١ 

  

  

  ولالفصل األ 

  اـــــادهـــة وأبعـــة الدراســـمشكل

  

  .مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــــــــــة. ١
  

  .مشـــــــــــــــــــــــــــــــكلة الدراســـــــــــــــــــــــــــــــة. ٢
  

  .تســـــــــــــــــــــــــــــاؤالت الدراســـــــــــــــــــــــــــــة. ٣
  

  .أهـــــــــــــــــــــــــــــــداف الدراســـــــــــــــــــــــــــــــة. ٤
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــــــــــة. ٥   .أهمی
  

  .حـــــــــــــــــــــــــــــــــدود الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــة. ٦
  

  .مفــــــــــاهیم ومصــــــــــلحات الدراســــــــــة. ٧
  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢ 

  ل األولــالفص

  اــــادهــة وأبعــة الدراســمشكل

  المقدمة:. ١

أطفــال الیــوم هــم أمــل الغــد فــي النهــوض بــالمجتمع ورقیــه مــن خــالل مواكبــة عصــر الســرعة 

األطفال لم تنمى لدى إذا  إبداعیة والتكنولوجیا والتغیر في طبیعة الحیاة المستقبلیة وهذا یتطلب قدرات

كما أكدت الدراسات ترتبط أهمیته بالمراحل بداع اإلفستكون النتیجة هي التخلف عن ركب الحضارة، 

مــن عمــر االنســان وذلــك لمــا یمتلكــه مــن خصــائص وقــدرات فریــدة فــي النمــو االبــداعي لــدى األولــى 

علــى خطــًرا وتشــكل بــداع اإلمنهــا فــي أیــة مرحلــة أخــرى، ولكــن هنــاك ثمــة أشــیاء تعیــق  أكثــراألطفـال 

للطفـل المبـدع، أو المعلـم والـذي یكمـل األساسـي والتـي هـي المنشـأ األسـرة بالمجتمع قد تكون مرتبطة 

  .للطفل المبدع، أو المجتمع الذي یتفاعل معه الطفلاألولى دوره في سنوات العلم 

"أعطنـي عشـرة أطفـال أسـویاء أصـنع لـك مـنهم مـا تشـاء"، فالمجـال فـي تنشـئة  یقول واطسـون

أطفـــال مبـــدعین قـــادرین علـــى مواجهـــة مشـــكالت المســـتقبل مطلـــب یمكـــن تحقیقـــه مـــن خـــالل دراســـة 

ومــن خــالل األساســي مــن التعلــیم األولــى فــي الحلقــة  لألطفــالخصــائص المراحــل العمریــة وممیزاتهــا 

والســعي للتغلـب علـى كــل مـا یحـد مــن  األمـروالتواصـل البنـاء مــع ولـي المعرفـة بكیفیـة التعامـل معهــم 

  بدأ یفرض نفسه على الساحة التعلیمیة ألهمیته الالمحدودة.بداع اإلاالبداع. فموضوع 

ى إنتاج شيء جدید القدرة عل :بأنهبداع اإل )١٣: ٢٠١١(المذكور في الكناني  تورانس یعرف

المختلفــة فــي فئــات أربــع بــداع اإلأنــه باإلمكــان حصــر تعریفــات  كمــا طــرح ثورنــدایك .ذو طــابع متفــرد

وتعریفــات  عملـه،فـي  المبـدعبهـا  تعریفـات تتركـز علـى العملیـة اإلبداعیـة أو الكیفیــة التـي یبـدع :وهـي

تركز على اإلنتاج اإلبداعي، وتعریفات تركز على السمات الشخصیة للمبدعین، وتعریفات تركز على 

كمـــا تتكشـــف مـــن خـــالل األداء علـــى االختبـــارات النفســـیة التـــي تـــنهض بقیـــاس  .اإلمكانیـــة اإلبداعیـــة

ویعرفه  ).٢٤: ٢٠١٤ ؛ ولف،١٨: ٢٠٠٦حجازى،ال( یة المشكلة ألبعاد هذه اإلمكانیةالقدرات اإلبداع

قــدرة الفــرد علــى اإلنتــاج بحیــث یتمیــز بــأكبر قــدر مــن الطالقــة الفكریــة  :بأنــه )٤٣: ١٩٩١(خیــر اهللا،

  .رلك استجابة لمشكلة أو موقف مثیاألصالة وذو  والمرونة التلقائیة



٣ 

إنتاج جدید وهادف وموجه نحو هدف معین وهذا اإلنتـاج یتمیـز بداع اإلیتضح مما سبق أن 

بـل هـي  اوتنمیـة قـدراتهم اإلبداعیـة لیسـت ترًفـ ، وأن رعایـة الطلبـة المبـدعینوالمرونـة األصـالةو  بالجدة

وقفـة  األمـورمن التربـویین وأولیـاء  یحتاج من كًال بداع اإلف. تحكمه عملیات وأسس متنوعه امهمً  اأمرً 

  مبرر له. متأنیة ینظر من خاللها نظرة موضوعیة بعیدة عن التحیز والهوى الذي ال

بــداع اإللتحقیــق ) ٢٠٠٥دیــات،(أوضــحها دیــات فــي دراســته لــذلك هنــاك جملــة مــن الحقــائق

  والحد من معوقاته وهي كالتالي:

ولیســت  ،بــداعظــاهرة اجتماعیــة یتفاعــل فیهــا الفــرد المبــدع مــع المجتمــع المحتضــن لإلبــداع اإل .١

 مجرد سلوك فردي.

لـدوافع ، وقـد تكـون بحاجـة حد مـاإلى  اهرةقد تكون كافیة أو ظبداع لإل ستعداداكل طالب لدیة  .٢

 خارجیة إلبرازها.

ــؤول االجتمــــاعيالمنــــاخ  .٣ ــوي مســـ ـــى  أســــري أو تربــ   حــــد كبیــــر عـــــن دفــــع هــــذه الطاقــــة للنمـــــو إلـ

 أو الذبول.

ــود االجتماعیـــةأن البیئـــة  .٤   لیســـت هـــي المنـــزل والمدرســـة أو جماعـــة الرفـــاق فحســـب بـــل المقصـ

الحیـــاة الیومیـــة قـــد یـــتم مــن خـــالل بــداع اإلن نمـــو أو  ،األكبــر للمجتمـــع االجتمـــاعيهــو الســـیاق 

 والخبرة الحیاتیة.

تنــاول ، مــن خــالل التغیــر الســریع فــي عصــرنا الحــالي، الــذي یتطلــب أن نوتتضــح أهمیــة اإلبــداع

نجـازه مــن إبمـا تـم  مقارنـة القادمـة التطـور والتقــدم فـي السـنواتن نتوقـع كثـرة أالمشـكالت بطریقـة إبداعیـة و 

، ألن تعلـم مفهـوم الـتعلم المسـتمر خـالل حیاتـه، لذلك وجب على كـل فـرد أن یتبنـى قبل في مثل تلك الفترة

یضـمن أن نواجـه مشـكالت المسـتقبل بفاعلیـة، إمـا التسـلح بالقـدرة اإلبداعیـة فإنهـا  كم محدد من المعرفـة ال

عــن  ءبنــاولیة. ولكــي یعبــر األؤ المســتقبل بدرجــة عالیــة مــن الكفــاءة والمســتحــدیات تمــدنا بوســیلة مواجهــة 

 ،ویســتفیدوا منــه كــذلكبــداع اإلعوا بویســتمت الجدیــدة أفكــارهمیعبــروا عــن  علــیهم أنأنفســهم بتلقائیــة وانفتــاح، 

لحیــاة ولكــن قــد یحتــاج الــبعض بمجــال مــن مجــاالت ابــداع اإلأفــراد المجتمــع لدیــه قــدره علــى  فكــل فــرد مــن



٤ 

مـن حیـث معوقـات أمـا  بداعیـة لدیـة.جوانـب اإلدوافع خارجیة، ومساعدات خارجیة لبروز الإلى  فرادمن األ

فهـي كالتـالي: الخـوف ) Adams,2005: 4-5( المـذكور فـي أدمـزا قائمـة أمابیـل كمـا أوضـحتهبـداع اإل

التقییــد بــاألعراف و حبــاط، تجنــب اإلو الیقــین المبــالغ فیــه، و رد، نقــص المــواو التــردد وعــدم الثقــة، و مـن الفشــل، 

 المجهول.، والخوف من االنطالقةالتردد في و ، القدیمة

بصـفة عامــة وتقلـل مــن بــداع اإلســتة عوامـل قــد تعیـق إلـى  خلصــتومـن خـالل مجموعــة أبحـاث 

  منها: )٢١١: ٢٠٠٦( كما أوضحها الحجازيهارات اإلبداعیة بصورة خاصة درجة االهتمام بالم

مـن أقـل عهم التقویم المتوقع. األفراد الذین یركزون على كیفیة تقویم إنتـاجهم یكـون مسـتوى إبـدا .١

 .نتباهاااد الذین ال یعیرون هذه المسائل األفر 

إبــداع أقــل الــذین یشـعرون دائمــا أنهـم موضــع إشــراف ومراقبـة  فــرادالمراقبـة واإلشــراف. فنتـاج األ .٢

 وٕاتقان من إنتاج األفراد الذین ال یشعرون بذلك.

دون مــن الــذین یعملــون أقــل المكافــأة یكــون نتــاجهم أجــل  المكافــأة. فــاألفراد الــذي یعملــون مــن .٣

 انتظار أیة مكافأة.

 ٕابداعهم.و  المنافسة. فاألفراد الذین یشعرون بقوة منافسهم یقل نتاجهم .٤

ــــات الحدیثـــــة و   ــت الدراســ ـــس منهــــــاأثبتـــ أن الـــــذكریات المرتبطــــــة  )Rais,2008( دراســـــة رایـــ

مــن العمــر. بالتعلیقــات الوالدیــة الســلبیة منحــدرة فــي البنــاء النفســي للمبــدعات حتــى بعــد مــرور ســنین 

  ونقص الثقة بالذات.االختبارات والقرارات الشخصیة و  خصیةالعوامل الش المعوقات الداخلیةومن 

وغیرهــا تــدفع بالطالــب إلبــراز  االجتماعیــةحقــائق مهمــة كالعالقـات بــداع أن لإل ممــا ســبق فیتضـح

، وتسـخیر تـه وتحریـره مـن سـیطرة وقیـود الكبـارمواهبة وقدراته الداخلیة وذلك من خالل شعوره بالثقة فـي ذا

لــدى الفــرد، وتكمــن أهمیــة رعایــة بــداع اإلجــاه واحــد یرغــب بــه، بــذلك یتحقــق لدیــة فــي اتاإلمكانیــة الطاقــة 

اإلبــداع، ومعوقــات ســوى  یواكبــهال الــذي الطالـب الموهــوب ألننــا نعــیش فــي عصــر الســرعة والتقــدم الهائــل 

 جمیــع مــنوجــب تكــاثف ال المشــكالت، علیــه ؤشــر لهیمنــة وتفــاخمفهــي م إن ســیطرة علــى الطالــببــداع اإل

طـالق العنـان م التقییـد بكـم محـدد مـن المعرفـة، وإ وذلـك مـن خـالل عـدبـداع اإلالـتخلص مـن معوقـات أجل 



٥ 

للتوســعة فــي حــل المشــكالت مــن زوایــا مختلفــة، بــذلك نضــمن جیــل ومجتمــع خــال مــن معوقــات  للطالــب

  .االجتماعيو  ویسیر في خطى آمنة لتحقیق االستقرار النفسيبداع اإل

  مشكلة الدراسة: .٢

عملیة التعلم في عصـرنا الحـالي تعـاني مـن عـزل المعـارف وتجزئتهـا بـدال مـن اقامـة التكامـل 

 لــدى المــتعلم ابـین مختلــف المصـادر الداخلیــة والخارجیــة، فاعتمادهـا علــى الدافعیـة الداخلیــة قلیــل جـدً 

ــــة، فمــــن  ــــالحوافز الخارجی ــــة ب ــــرز مقارن ـــذا النــــوع أب ــــائج هـ ــــذهني نت ــــة النمــــو ال ــــل فــــي قل التقلیــــدي یتمث

ي، اإلنسـانللمتعلمین والمعلمـین، وقلـة االسـهام فـي اإلنمـاء الـوطني والقـومي و  االجتماعيوالشخصي و 

 (عبـدالعزیز، أفضـل للحیـاة المسـتقبلیة اال تكفـي إعـدادً  أساسـیةواالقتصار على تعلم ضعیف لمهارات 

  ).١٠٦ :٢٠١٠سلیم،

بالســلوك والممارســات وبالتنشــئة المتكاملــة، بــداع اإلفلألســرة دور مهــم فــي تربیــة االبنــاء علــى 

فــي التربیــة األســرة ویســتمر مــع كافــة االدوار، فالبــدیل لــدور األخــرى بــل أن دورهــا یبــدأ قبــل االدوار 

 ربویــة بنــاءً ، كمــا یتحــدد مســتوى مخرجــات العملیــة التاألســرةاالبداعیــة ألطفالنــا. والمعلــم مكمــل لــدور 

  ).١٦٣، ٢٠١٠على أداءه لدوره وهذا ما یتطلب التعلیم والتعلم االبداعي (عبدالكافي،

) أن معوقـــات التـــدریس االبـــداعي مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین Zhou:2013(زهـــو أوضـــحت

ــوروأولیــــاء  ــد  األمــ ــد علــــى االمتحانــــات، والمعلــــم المتقیــ بالوالیــــات المتحــــدة تتمثــــل فــــي: النظــــام المعتمــ

بینمــا معوقــات التــدریس االبــداعي بالمملكــة المتحــدة وألمانیــا واســترالیا بــالمنهج، وقلــة المــوارد المتاحــة. 

  في التعلیم، وقلة الموارد.بداع اإلألهمیة  اإلنسانفتتمثل في مناهج التعلیم، وسوء فهم 

كمتغیـرات لدراسـتها  الباحثـةوهناك عـدة عوامـل تـؤثر فـي العملیـة االبداعیـة منهـا مـا اختارتهـا 

ــود ـــحت دراســــة محمــ ـــث أوضـ ـــدخل، بحیـ ـــتوى الــ ـــي ومسـ ـــاع ٢٠٠١( وهــــي المؤهــــل العلمـ ) أن لألوضــ

الطــالب، وأوضــح لــدى بــداع اإلفتــرة الحــروب التــي مــرت بهــا مصــر أثـر كبیــر فــي إعاقــة االقتصـادیة 

ـــداع اإلأن مـــن معیقــــات  )٢٠١٠موســـى ورشـــاد،و( )١٢٤: ٢٠٠٩( رشـــاد ــدى ب ــتوى األطفـــال لـ المســ

 أكثرالمرتفع والمتوسط كفاءتهم االبداعیة االقتصادي ذوي المستوى األطفال فاالقتصادي و  االجتماعي



٦ 

) أن للخبرات ٢٠٢: ٢٠٠٣(عبدالفتاح،، كما أوضح المنخفضاالقتصادي ذوى المستوى األطفال من 

ینقلها الوالدین لألطفال دور كبیر في ازدیاد القدرة االبداعیـة لـدى االبنـاء. ویؤكـد منسـي التربویة التي 

افتقـدوا إذا  اابـداعیً  اأن یفكروا تفكیرً األطفال  ع) بأنه ال یستطی٢٠٠٣عبدالفتاح،ر (في دراسته والمذكو 

  الخبرات الضروریة في طفولتهم من أسرهم ومعلمیهم.

) أن مـــن العقبـــات التـــي تحـــول دون التـــدریس االبـــداعي Yilmaz,2011:84وأوضـــح یلمـــز(

المعلمـــین إبـــداع فـــإذا كانـــت كافیـــة بالمدرســـة فمـــن الممكـــن االقتصـــادیة بالمصـــادر  متصـــلمعظمهـــا 

 Bange & sue and(ســو وكــارلوو  بــانج والمسـاعي االبداعیــة المرتبطــة بالطفــل. كمــا أوضــح

Carlo،:2013 8(  ــت ــیس لدیـــه الوقـ ــئیلة ولدیـــه ضـــغوطات أخـــرى فلـ ـــم یتقاضـــى مبـــالغ ضـ أن المعل

  الكافي للتدریس االبداعي.

أن ضـعف االنتـاج االبــداعي ال یرجـع لعوامــل  )٢٠٠٣كور فـي (عــویس،المــذ لیهمـانأوضـح 

  ، وقلة المال، وقلة وقت الفراغ، وظروف المدرسة.األسرةوراثیة، وانما لظروف 

األساســي مــن التعلــیم  )٤-١( ولــىالباحثــة مــن خــالل عملهــا فــي تـدریس الحلقــة األ الحظـت 

الحلقـــة  نفتـــاح العقــل وٕابـــراز المواهـــب العقلیـــة لـــدى طـــالبأن الحاجــة ملحـــة لتهیئـــة الجـــو المناســـب ال

ولكــن وٕاكســابهم الثقــة الالزمــة لتفجیــر طاقــاتهم اإلبداعیــة.  ،وتــدریبهم علــى التفكیــر المنطقــي األولــى،

حـــول  األمـــورالواقـــع یكشـــف لنـــا خطـــورة تهـــدد الطـــالب وهـــي كثـــرة التحـــدیات بـــین المعلمـــات وأولیـــاء 

. اوذهنیـا وعلمًیـ ازعزعة الطالـب سـلوكیً إلى  ومما أدى ذلك الذي هو محور العملیة التعلیمیة،الطالب 

ــم األمــرلــولي االقتصــادیة كمــا ســعت الباحثــة لدراســة المتغیــرات العلمیــة و  ومــدى تأثیرهــا علــى  وللمعل

  الطالب.إبداع 

مــن التعلــیم األولــى لــدى طــالب الحلقــة بــداع اإلوضــوع فــي ضــوء مــا ســبق یمكــن القــول أن م

بدأ یفرض نفسه على النظام التعلیمي. والبد مـن وجـود تصـور واضـح ألهـم المعوقـات التـي األساسي 

لتكــون إضــافة جدیــدة ومفیــدة لتطــویر وهــذا مــا دفــع الباحثــة للقیــام بهــذه الدراســة بــداع اإلتحــد مــن هــذا 

  .والیة المضیبي العملیة التعلیمیة بمدارس



٧ 

  . تساؤالت الدراسة:٣

لــدى بــداع اإلمعوقــات : مــا اإلجابــة علــى الســؤال الــرئیس وهــو تــتلخص مشــكلة الدراســة فــي

أولیـاء و  بمدارس والیـة المضـیبي مـن وجهـة نظـر المعلمـاتاألساسي من التعلیم األولى طالب الحلقة 

 وبذلك حددت الباحثة المشكلة باألسئلة التالیة:؟ األمور

ـــات  مــــا. ١ ـــداع اإلمعوقـ ــــدى طــــالب الحلقــــة بـ ـــى ل ــیم األولـ ــ ـــي مــــن التعل ـــدارس والاألساسـ یــــة بمـ

 ؟األمورأولیاء المضیبي من وجهة نظر 

ـــات  مــــا .٢ ـــداع اإلمعوقـ ــــدى طــــالب الحلقــــة بـ ـــى ل ــیم األولـ ــ ـــي مــــن التعل ــدارس والیــــة األساسـ بمــ

  ؟المعلماتمن وجهة نظر  مضیبيال

درجات المعلمـات ومتوسـط درجـات أولیـاء  حصائیة في متوسطإهل توجد فروق ذات داللة  .٣

�	∝عند مستوى الداللةبداع اإلفي أبعاد مقیاس معوقات  األمور   ؟	0.05

�	∝عنــد مســتوى الداللــة  حصــائیةإهــل توجــد فــروق ذات داللــة  .٤ فــي مســتوى معوقــات  0.05

بمدارس والیـة المضـیبي مـن وجهـة نظـر األساسي من التعلیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإل

  المؤهل الدراسي ومستوى الدخل؟ يتعزى لمتغیر  األمورالمعلمات وأولیاء 

  ؟للحد من هذه المعوقات الحلول المناسبة مقترحات ماهي .٥

  :أهداف الدراسة .٤

 تحقیق مجموعة من األهداف من أهمها:إلى  تهدف هذه الدراسة

ــیم األولـــى لـــدى طـــالب الحلقــة بــداع اإلالتعــرف علـــى معوقـــات  .١ بمـــدارس األساســـي مـــن التعل

 .األمورأولیاء والیة المضیبي من وجهة نظر 

ــیم األولـــى لـــدى طـــالب الحلقــة بــداع اإلالتعــرف علـــى معوقـــات  .٢ بمـــدارس األساســـي مـــن التعل

 .المعلماتوالیة المضیبي من وجهة نظر 

ـــروق ذإذا  معرفــــة مــــا .٣ ــاك فـ ـــات إات داللــــة كانــــت هنــ ــط درجــــات المعلمـ حصــــائیة فــــي متوســ

 بداع.بعاد مقیاس معوقات اإلأفي  األمورولیاء أومتوسط درجات 



٨ 

لـدى طـالب بـداع اإلحصـائیة فـي مسـتوى معوقـات إكانت توجد فروق ذات داللـة إذا  معرفة .٤

بمـــدارس والیـــة المضـــیبي مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــات األساســـي مـــن التعلـــیم األولـــى الحلقـــة 

 المؤهل الدراسي، والمستوى االقتصادي. يتعزى لمتغیر  األموروأولیاء 

 ساسي.من التعلیم األاألولى لدى طالب الحلقة بداع اإلتحدید سبل الحد من معوقات  .٥

  :أهمیة الدراسة .٥

هــا مــن فجــر التــاریخ علین بقــدر مــا وجــد رض مــن الســكان اآل"علــى وجــه األ :یقــول غیلفــورد

ن، فهــل عنــدنا االن حصــتنا مــن العبــاقرة المبــدعین؟ أم أننــا نعــیش علــى رأســمالنا المــوروث؟ حتــى اآل

 ).١١٩: ١٩٧٥(عاقل، بهذا الخصوص؟" اوهل نستطیع أن نفعل شیئً 

  علیه تكمن أهمیة هذه الدراسة من حیث:

  همیة النظریة:األ

 األبحاث والدراسات التي أجریت في هذا المجال على المستوى المحلي. ندرة   .١

لــدى طــالب بــداع اإلقــد تســهم نتــائج الدراســة فــي تســلیط الضــوء علــى جانــب تعلمــي مهــم وهــو   .٢

التعلـیم الـذي یتوقـف بشـكل كبیـر علـى نوعیـة بـداع اإلن . وألمن التعلیم األساسـياألولى الحلقة 

 التربیة الوالدیة.، وعلى یمارس داخل المدرسة

 همیة التطبیقیة:األ

منـذ الطفولـة المبكـرة، وبدایــة التفكیـر اإلبـداعي ومعوقاتـه لـدى طـالب الحلقــة بـداع اإلبدایـة وانطالقـة  .١

لـى األشـیاء أو تتمثـل فـي الخصـائص التـي تتمیـز بهـا هـذه المرحلـة مـن اهتمامـات للتعـرف عاألولى 

 األمــوراقامــة بــرامج تدریبیــة لكــال مــن المعلمــات وأولیــاء فــي  فقــد تســهم هــذه الدراســة .التعامــل معهــا

 .توضح كیفیة التعامل مع أبنائهم المبدعین الستغالل طاقاتهم االبداعیة

كال مـن المعلمـات والطـالب وأولیـاء  قد تسهم الدراسة الحالیة في وضع برامج إرشادیة لمساعدة .٢

 .في التغلب على معوقات االبداع األمور



٩ 

بأطفـــالهم المبـــدعین،  االعتنـــاءفـــي أهمیـــة  األمـــورولیـــاء أل إقامـــة بـــرامج توعویـــةقـــد تســـهم فـــي و  .٣

 وخلق الجو المناسب لهم لإلبداع.

  :مفاهیم ومصطلحات الدراسة .٦

ـــة لــــدى  :معوقـــات اإلبـــداع .١ ـــدرة اإلبداعی مجموعـــة مـــن العقبـــات أو العوامــــل التـــي تعیـــق وتحـــد مـــن الق

 ).٧٨ :٢٠١١(الكناني، األمرالطالب تكون مرتبطة بالعملیة التعلیمیة كما یدركها المعلم وولي 

  :التعریف االجرائي

مجموعـة مـن العقبـات أو العراقیـل التـي تمنـع الطالـب إجرائیـا بأنهـا: بـداع اإلتعرف معوقات 

ــــكالت  ــــع المشــ ــــل مــ ـــــي التعامــ ـــــة فـ ـــن الحریـ ــــف مـــ ــــــة كوالمواقــ ـــــة أو الحیاتی ــره التربویـ ــدركها فكــــ ــــ ـــــا ی   مـ

نتاجــات أصــیلة وذات قیمــة إلــى  بالطریقــة الســلیمة، وهــي عقبــات تمنــع الوصــول بالعملیــة االبداعیــة

  علمیة للمجتمع.

األول ٕانــاث) یتلقــون بدایــة تعلــیمهم المدرســي مــن الصــف و  ذكــور(: طــالب ولــىطــالب الحلقــة األ  .٢

على أیـدي معلمـات. بحیـث  ،بمدارس مختلطةاألساسي من التعلیم األساسي ) ٤-١الرابع (إلى 

 ) سنوات.١٠-٦تتراوح أعمارهم (

  :حدود الدراسة .٧

  :تقتصر الدراسة الحالیة على ما یلي

األولــى اســتطالع رأي عینــة عشــوائیة مكونــة مــن معلمــات مــدارس الحلقــة الحــدود البشــریة:  .١

  .األموربمدارس والیة المضیبي والتابعة لدى وزارة التربیة والتعلیم وكذلك أولیاء  )٤-١(

المعلمــات/ أولیــاء أمــور الطـــالب) (تطبیــق الدراســة علـــى العینــة المختــارة  الحــدود الزمانیــة: .٢

  م.٢٠١٦ العام الدراسيخالل 

  بوالیة المضیبي.األساسي ) من التعلیم ٤-١( مدارس الحلقة االولى :لحدود المكانیةا .٣

ــدى بـــداع اإلمعوقـــات  :ود الموضـــوعیةلحـــدا .٤ ــیم األولـــى الب الحلقـــة طـــلـ األساســـي مـــن التعلـ

 .األموربمدارس والیة المضیبي من وجهة نظر المعلمات وأولیاء 



١٠ 

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  الخلفیة النظریة للدراسة

  

  اإلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري.. ١
  

الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة. . ٢
  

  أهمیة الدراسـة الحالیـة بـین الدراسـات السـابقة..٣
  

  

  

   



١١ 

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  : اإلطار النظري:أوًال 

  مقدمة:

 المقومـاتو  وأهـم النظریـات فـي االبـداع، ا،الحً طلغـة واصـبـداع اإلمفهـوم  یعرض هذا الفصل

مــن حیــث مفهومــه، بــداع اإل، بعــد ذلــك تطـرق للحــدیث عــن معوقــات التـي ینبنــي ویقــوم علیهــا االبــداع

تطـرق لـذكر  والبیئة التعلیمیـة والمعلـم، بعـد ذلـكاألسرة من الطالب و  وتوضیح المعوقات المتعلقة بكًال 

  من االحتیاجات االرشادیة للطفل المبدع. ابعضً 

  بداع:مفهوم اإل

  ة:ـــلغبداع اإل

والتخیـــل، بـــداع اإلو التكـــوین أو االبتكـــار، وفیمـــا یتعلـــق بـــالفرق بـــین ألـــق و الخأیجـــاد اإلهـــو 

ــــل  ـــداع اإلأمــــــا  تلقائیــــــة، أكثــــــرفالتخیــ ــــو بـــ ــــلفهــ ـــى  یصــ ـــعحإلـــ ــــي عــــــالم الواقـــ ــــا فــ ـــول یمكــــــن تحقیقهــ   لـــ

  .)١٧ :١٩٩٥ (المجادي،

 وضــاعالتجدیــد أي الخــروج عــن األ :هــوبــداع اإل )Hedblom,2013:35( وأوضــح هــدبلوم

ــف المتغیـــر ــتمر لســـیاق المشـــكلة  الســـائدة والتكیـــف للموقـ ـــیم المسـ مـــن خـــالل حلقـــة مـــن التولیـــد والتقی

ــــد ــــتج جدیـــ ـــــق منـــ ـــــائف المعرفیـــــــة لخلــ ــــتخدام الوظــ ــويباســـ ــنفس التربـــــ ــــم الـــــ ـــــي علـــ ــــ . وفــ   ي المـــــــذكور فـــ

و أالقــدرة علــى ابتكــار شــيء جدیــد علــى غیــر مثــال ســابق، هــو " فاإلبــداع: )٢٣: ٢٠٠٩ الشــعراني،(

واالبداع: سمة من سمات الـذكاء البشـري، ویتسـم بالقـدرة علـى  ".یجاد عالقات بین أشیاءإالقدرة على 

شـــيء جدیـــد وتـــوفیر قیمـــة لحلـــول إلـــى  االدراك والتـــذكر مـــن خـــالل إعـــادة تراكیـــب عناصـــر معروفـــة

  ).Sefertzi,2000: 3( مشكلة ما، سافرتیز
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ــویدان أمــــا ـــألوف  فیعرفــــه أنــــه )٢٢: ٢٠٠٩(المــــذكور فــــي الشــــعراني  طــــارق الســ "النظــــر للمـ

  .االستخدامو  قابل للتطبیقإبداع إلى  فكرة ثمإلى  ا النظر لیتحولبطریقة غیر مألوفة ثم تطویر هذ

ما إذا  ستعدادات والخصائص الشخصیة التيمزیج من القدرات واالهو یعني: بداع اإلوكذلك 

ــؤدي ن تترقـــى بالعملیـــات العقلیـــةأوجـــدت بیئـــة مناســـبة یمكـــن  وذلـــك  نتاجـــات أصـــیلة ومفیـــدةإلـــى  لتـ

  ).Gabora,2013( ة، جابوراوباألصالة والمرونة والحساسیة للمشكل باالنخراط في التفكیر التباعدي

ـــداع: الطریقــــة التــــي ینظــــر بهــــا) اإلCardoso,2008: 74( وأوضــــح كاردوســــو  إلــــى  بـ

للمشـكلة بـنفس  رال ینظـالشخص والعمل والمنتج مـن خـالل تصـوراتهم لإلبـداع، وهـو الشـخص الـذي 

  الطریقة والقیام بعمل أفضل وبنهج مبتكر.

  اصطالحا:بداع اإل

عملیــة تســاعد الفــرد أنــه "بــداع تــورانس لإل تعریــف مــن بــین التعــاریف التــي اختارهــا البــاحثون

حساســـیة للمشــكالت والنقـــائض والثغــرات فـــي المعلومــات والمعرفـــة أو اخـــتالل  أكثــرن یصـــبح أعلــى 

ـــجام ــد الصــــعوبات وتب االنسـ ــــم تحدیــ ـــدم التناســــق، ث ـــیوعـ ــول و یـ ـــن الحلــ ـــث عـ ـــم البحـ جــــراء إ ن هویتهــــا ثـ

صــیاغة النتــائج ونقلهــا  ارً خیــأالتخمینــات وصــیاغة فرضــیات واختبارهــا واعــادة صــیاغتها واختبارهــا، و 

  .)Runco:2004:2رنكو(و  )٢٠٣: ٢٠١١رة،قاو  (الصافي لألخرین

، وأن أن تــرى مــاال یــراه اآلخــرون بــل هــولــیس محاكــاة بــداع اإلا للمفهــوم الســیكولوجي فووفًقــ

   )١١: ٢٠٠٨ (أبـــو غریبـــه، ة، وكـــذلك اإلتیـــان بكـــل مـــا هـــو جدیـــدتـــرى المـــألوف بطریقـــة غیـــر مألوفـــ

  .)De souse,2008: 3( دي سوساو 

ــاله أن  ـــد والحداثــــة، وتحویـــل المــــألوف بــــداع اإلیتضـــح مـــن خــــالل التعـــاریف أعـ هـــو: التجدی

نتــائج إیجابیــة إلــى  للوصــولاألحــداث الغیــر مــألوف، ومرونــة فــي التكیــف مــع الوقــائع و إلــى  والمعتــاد

وذلـــك مـــن خـــالل التحســـس الســـریع للمشـــكالت، وحلهـــا  واالرتقـــاءالتمیـــز إلـــى  تـــؤدي بـــالفرد والمجتمـــع

فیها تعـود بـالنفع للفـرد وللمجتمـع، فكـل فـرد یولـد ولدیـه قـدرة لنتائج مأمول  بطرق علمیة سلیمة وصوًال 
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علــى اإلبــداع، ولكــن تختلــف مــن فــرد آلخــر فــي توظیفهــا، وفــي مســاندة المجتمــع المحــیط بــالفرد فــي 

  بداع.بتها بمعیقات اإلتفعیل وتسخیر الطاقة االبداعیة أو ك

    بداع:نظریات في اإل

وحــددها فــي بــداع اإلمجموعـة مــن المحــددات لعملیـة فـي االبــداع: وضــع تــورانس  نظریــة تــورانس .١

النفســیة فــي  بالتفاصــیل، كمــا وضـع نظریتــه فــي االختبـاراتصــالة واالهتمـام الطالقـة والمرونــة واأل

ــــاؤالت، ـــرح التســـ ـــــه طــــ ـــــمنت نظریتــ ــــداع. وتضــ ـــــي لإلبـــ ــــة القیـــــــاس النفســ ــینات،  دراســـ طـــــــرح التحســـــ

 .)٢٢٥: ٢٠١٠عبدالكافي،( واالستعماالت الغیر معتادة

) والتـي تــرى أن الموازنــة بــین الحاجــات Humanistic Theories:(النظریــة اإلنســانیة لإلبــداع .٢

، تعتبــر ضــروریة فــي النمــو ور الســوي لوظیفــة األنــاطــاالبداعیــة والــدوافع مــن جهــة أخــرى وبــین الت

امكاناتـه خاصـیة مـن خصـائص اإلنسـان ولـیس نتـاج والتطور. فالفرد یمیل لتحقیق ذاته واسـتثمار 

بـداع اإللحیاة اإلنسان، ویـرون أن تحقیـق الـذات هـو الـدافع نحـو االبـداع. فیـرى روجـرز أن تنمیـة 

ـــالمة النفســــیة، وال ــوافر شــــرطین: السـ ـــرد منوطــــة بتــ ــــاحترام آراء الفـ ـــق ب ـــذا یتحقـ ــــة النفســــیة، وهـ حری

 ).٣٧: ٢٠٠٧(أبوجادو، واالستكشاف لالستطالعوشخصیته، واتاحة الفرص المختلفة 

والتـــي عنیـــت بفهـــم التمثـــیالت العقلیـــة  Cognitive Theories)( :النظریـــة المعرفیـــة لإلبـــداع .٣

 Geneplore Model تقف خلف التفكیر االبـداعي. فأوضـح نمـوذج جنبلـور والعملیات العقلیة التي

ــة تولیــد األفكــار  ، Generative Phaseمــرحلتین أساســیتین فــي التفكیــر االبــداعي همــا: مرحل

عملیـات معرفیـة فـي هـذه النظریـة یتضـمن بـداع اإلف ،Exploratory Phaseوالمرحلة االستكشافیة 

 ).٢٢٦: ٢٠١٠(عبدالكافي، وینشأ عنها نتاج إبداعي غیر مألوف، اعادیة، تتضافر جهودها معً 

التعـرف علـى إلـى  نشاط عقلـي ویهـدفبداع اإل: أوضح سیبرمان أن النظریة العاملیة في االبداع .٤

ـــت ـــم اسـ ــین المــــدركات ثـ اط نباألشــــیاء والخبــــرات التــــي یواجههــــا مــــن خــــالل إدراك الفــــرد للعالقــــة بــ

ـــورد ـــي العالقــــات. بینمــــا جیلفـ ـــل تســــهم فـ ـــح عــــدة عوامـ ـــداع اإل، فأوضـ منهــــا الطالقــــة واألصــــالة بـ

 ).٥٥: ٢٠٠٩(أهل،  والحساسیة للمشكالت
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یرى أفالطـون أن القـوى االلهیـة هـي التـي تسـیطر علـى الفـرد وتدفعـه لإلبـداع،  :النظریة الطبیعیة .٥

ــطو ـــداع اإلأوضــــح أن  بینمــــا أرســ ـــتج منتجــــات، وهــــذه بـ ــوانین الطبیعیــــة، فالطبیعــــة تنـ یخضــــع للقــ

ــــح  ــــــت فأوضــــ ـــــا كانـ ــدفة. أمــ ــــظ والصــــــ ــق الحـــ ـــــ ــــن طری ـــــائي، أو عـــ ـــكل تلقـــ ــــر بشــــ ـــات تظهـــ   المنتجــــ

توجــد  إنتــاج فطــري، والبــداع اإلأن الشــخص المبــدع هــو الــذي یعــي القــوانین الخاصــة بالعمــل، ف

ـــداع. ــذلك اإلبـــــ ــــــه لــــــ ـــدده ومقنعــ ــــات محـــــ ــــین و  تعلیمـــ ـــــربط بــــ ـــد یـــ ــــاإلفرویــــ ــــــةداع بــــ ـــة الوراثیــ    والتنمیـــــ

 ).١٧: ٢٠٠٨ (أبو غریبة،

أن النظریـــات جـــاءت واضـــحه ومناســـبة لتفســـیر االبـــداع، فیتضـــح مـــن النظریـــات أعـــاله، 

مــن تــورانس، والنظریــة العاملیــة فــي الحــدیث عــن العوامــل التــي  بحیــث تشــابهت وجهــة نظــر كــًال 

المعرفیــة والتــي أهتمــت بــإطالق  كاألصــالة والطالقــة والمرونــة. وكــذلك النظریــةبــداع اإلتســهم فــي 

ــت العنــــان للتفك ــذات  النظریــــة االنســــانیةیــــر وكــــذلك تولیــــد االفكــــار الجدیــــدة، كمــــا أهتمــ بتحقیــــق الــ

  سیة مطلبین یساعدان على االبداع.والسالمة النف

  قواعد لتنمیة االبداع:

جملــة مـــن القواعــد أشـــار إلیهــا علمـــاء الــنفس والتـــي مــن شـــأنها  ،)٢٠٠٩( أوضــح الشـــعراني

  منها: بداع اإلرب النفس على دت

 .استخدام قدرات المخ االیمن -

واختیــار وقــت طلــوع الشــمس  ن النــوم بعــد الــدرس مباشــرةأحیــث  لــتعلم:لاختیــار التوقیــت المناســب  -

 .المعلومات في الذاكرة تركیز لتعلم جمیعها تساهم فيل

ركـز بشـدة إذا  ذات كفـاءة عالیـةأداة  نسـاني یصـبحإلن العقـل اأیؤكد علماء النفس  حیث :الصالة -

حصــر الــذهن إلــى  مــن الشــرود نتقــالاالهــو فلخشــوع فــي الصــالة ، أمــا اوهــذا یحصــل بالمرانــة

علـى عقــب لمــا فــي ذلــك تــدفق  اقلــب الجســم رأًســ لكوكــذ، فـي ذلــك تمــرین علــى حصــر الـذهنو 

 .بالسجود الدماغ وهذا یحدثإلى  الدم

فجلسـات الفكـر والمـدارك  ،اقـدمً بـداع اإلویدفع بعجلـة  جماعیةً  افكارً أیستلهم  فهو :العمل الجماعي -

 فاقا جدیدة للعطاء.آتفتح 
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فــي بعـــض نشــاطاتهم بشـــرط مراعــاة اكتســـابهم بـــداع اإلقــادرین علـــى تحقیــق األطفـــال فجمیــع 

ــد للمعــــارف ذات الصــــلة بنشــــاطهم الــــذي یحبونــــه ــتمكن مــــن اجــــراء ، ومــــن خــــالل تمدیــ ـــم الطفــــل لیــ فهـ

ــــل ــــــب والتخیــــ ـــن واللعــ ـــــالل الفـــــ ــــن خـــ ـــــرى مــــ ــــم وأخـــ ــــ ـــــة تعل ـــین منطقـــ ــــ ـــة بـ ـــــاالت ابداعیـــــ ـــــارب .اتصـــ  شـــ

)Sharp,2004:5(  ،العیاصرة)٢٠١١و(.  

  :مقومات االبداع

المبدع هو حصیلة تآلف بین الخصائص العقلیـة واالسـتعدادات االنفعالیـة والمنـاخ المناسـب، 

والمدرسة والمجتمـع األسرة بین الرباعي المؤلف من الشخص الموهوب و والعالقات متداخلة ومترابطة 

لیس خاصیة ثابته في الشخصـیة، بـل انـه یتغیـر مـع الوقـت بحیـث تعمـل علـى ظهـوره بداع اإلككل، ف

  ).٢٠٠٥؛ النجاحي، ٦١: ١٩٩٥(حمود، بعض الظروف واالوضاع وتعرقله ظروف أخرى

قسـم  التـي ینبنـي علیهـا، فقـد ساسـیةمقوماتـه األ بد من معرفـةالبداع اإلالتطرق لمعوقات قبل 

ت رئیســیة وهـي: متغیــرات أسـریة، والمتغیــرالثالثــة أقسـام األطفـال عنــد بـداع اإلمقومــات علمـاء الـنفس 

  التعلیمیة، والمتغیرات البیئیة.

ـــرات األســـریة: .١ ــذ طفولتـــه لهـــااألســـرة ف المتغی فهـــي ترســـم معـــالم  ،دور بـــارز فـــي تربیـــة المبـــدع منـ

بـــداع اإلزرع یـــففـــي مرحلـــة الطفولـــة  ،قدراتـــه الذهنیـــة ومهاراتـــه الســـلوكیة تعـــرف علـــىشخصـــیته وت

فكـار یمثـل جـو مـن الحریـة والحـوار والدیموقراطیـة والحـوار الناقـد واأل اخصـبً  اوجد مرتًعـإذا  ویثمر

ائلیـة. وال شــك مألوفــة، فالمبـدعون ال ینحــدرون مـن أســر تعـاني مــن ضـغوطات ومشــاكل عالغیـر 

 یلتـدل تبـالغ فـي الطفل المبدع بحیـث ال وءنسب الفرص لنشأأن الطبقات الوسطى هي التي توفر 

المحاولـة و  االكتشـاففهـذا یعنـي حرمانـه مـن  عنـه الطفل بمنحه كل مـا یریـد وٕازالـة جمیـع العقبـات

 ).١٣٦: ١٩٧٥ (عاقل،

إال  أبحــاث الطفــل وتجاربــه عــدم التــدخل فــيبــداع اإلوأعظــم مــا یســهم بــه الجــو األســري فــي 

یزیــد  أن ن شـأنهفمــالحـوار أمــا . الخیـاللعــاب التـي تنمــي االبــاء ألبنـائهم األ واختیـارعلـى طلبــه،  بنـاءً 

فهـم  بنـاءألبالمسؤولیة، وكذلك التربیة الوالدیة التـي ال تقبـل أخطـاء ا بناءیشعر األو األسرة التفاهم بین 
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بداعیـــة عـــرض تســـاخ مالبســهم ضـــاربین بقـــدراتهم اإلألـــوان خشـــیة و األأمســـكوا األوراق إذا  همینهــرون

والتـــي هـــي ضـــروریة للمهـــارات الیدویـــة  قـــدان الطفـــلوالنتیجـــة ف ،الحـــائط مســـتبدلین التجریـــب بـــالتلقین

  .)٦٦ :٢٠٠٩الشعراني،ي (العملبداع لإل

لهــا دور فــي تنمیــة الخصــائص األســرة ن أ )١٨٩ :٢٠١١( الصــافي وقــارةمــن  كــًال  وأوضــح

بنهــا المبــدع والتــي تمیــز الفــرد المبــدع وتقــوده ألن یســلك بطریقــة تختلــف عمــا هــو ســائد الشخصــیة إل

فـي كیفیـة التعامـل مـع  اسریة حـول خصـائص الشخصـیة المبدعـة یخلـق لـدیها تـوترً رفة األفانعدام المع

مــن  افریـدً  االخصـائص التـي تتطلـب نمًطـن هنـاك مجموعـة مــن أ باالعتبـارخـذ المبـدع، دون األ بنهـاإ

، وهــذا یتطلــب المبــدع أبــنهم لقــدرات االبــاء فــي التعامــل مــع اخاًصــ اكونهــا تمثــل تحــدیً  ،نمــاط التنشــئةأ

  .بداعیة بشكل تربوي مدروسرشاد المالئم للتعامل مع الحاالت اإلر اإلتوفی

علــى  اتــؤثر ســلبً  فإنهــا وفــي غرفــة الفصــل ،وفــي الروضــة ،األســرةالمؤلمــة فــي األحــداث أمــا 

ن تـؤثر علـى أالمؤلمـة التـي یمكـن األحـداث ومـن ، بـداعمكانیـة اإلمـن إ اتقلـل كثیـرً تعلم و لقدرة الطفل ل

ة عاقــاإلو سـوء معاملــة الطفـل، و المــرض، و رسـمي، الغیـر  االنفصــالو الطـالق، و الطفـل فهـي: المــوت، 

  ).١٢٥: ١٩٩٥المجادي،(

مــن عمــرهم، فتشــیر كثیــر األولــى فالــدور الهــام لألســرة فــي حیــاة أبنائهــا خاصــة فــي الســنوات 

مـن خـالل  أو عرقلـة نمـوهبداع اإلآثار الظروف المختلفة للبیئة األسریة على تنمیة إلى  من الدراسات

  ).١٦٣، ٢٠١٠؛ عبد الكافي، ١٨٣: ١٩٩٧(حمود، تعاملها مع أبنائها

االقتصــادي المســتوى التعلیمــي والثقــافي لألســرة یفــوق فــي أهمیتــه المســتوى  :المتغیــرات التعلیمیــة .٢

. فالمنـاخ الثقـافي لألسـرة یمكـن أن یشـكل دافعـا بـداعاإلفي تنمیة قدرات االبنـاء علـى  االجتماعيو 

لألبنـــاء فالنســـبة العالیـــة مـــن األســـر العربیـــة األمیـــة أو ذات المســـتوى التعلیمـــي والثقـــافي المتـــدني 

  ).١٨٤: ١٩٩٧حمود،م (لدى أبنائهبداع اإل إعاقةسبب في 

األولـى سـنواتهم  فـي خـالل تفـاعلهماألطفـال بعـد المرحلـة الحاسـمة مـن تنمیـة حـواس وقـدرات 

 هــاتبــدأ المــؤثرات التعلیمیــة بفــرض متطلبات عــن القیــود والضــوابط الخارجیــة، ادً بعیــ احــرً  اطبیعًیــ تفــاعًال 
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لمدرســیة وثقافیــة تــأتي القواعــد واالنظمــة ا اجتماعیــة اتلضــغوط اووفًقــ ،طــار نظــامي صــارمإضــمن 

بــداعي عالجـة المثیــرات فتعـوق التفكیــر اإلأســالیب م تنمــیطو  فكــار القدیمـةوصـالبة المنــاهج لتشـجع األ

 ).١٢٥: ١٩٩٥المجادي،ي (الجاهز التقلیدإلى  لطفلفي مهده بذلك یركن ا

الكــالم، و : الحركــة، ربعــة وهــياألیتــابع المعلــم دوره فــي الغرفــة الصــفیة بكبــت حریــات الطفــل 

مــن معلمـه مصــدر  اتســمیر جسـده فــي ذلـك الكرسـي دون تفكیــر متخـذً  منـه اطالًبــ ختیـارواال التفكیـر،و 

و أیـة حـوار بـل أالتـام دون نقـاش  نقیـاداالبـذلك ینشـأ الطفـل علـى ، والنهي والعصمة من الخطأ األمر

  .)٢٠٠٩الشعراني،ى (منذ وهلته األولبداع اإلالقدرة على  وبذلك یفقد الطفل ،مستمع ومنفذ

عـــدم مراعـــاة ثقافـــة المدرســـة ك ،مرتبطـــة ببیئـــة الطالـــب المدرســـیةعـــدد مـــن المشـــاكل ال توجـــد 

خبـرات تربویـة إلـى  عـن غیرهـا، وحاجتـه العادیة ومعاییرها لتمیز واخـتالف خصـائص الطالـب المبـدع

و ألـــدى المبـــدع مشـــاكل عدیـــدة كتـــدني تحصـــیله الدراســـي  تبـــدأبالتـــالي و ثـــراء وتنـــوع، إ أكثـــروتعلیمیـــة 

 و عدم قدرته على التعـاون مـع زمالئـه، فـاالطالع علـى خصـائص المبـدع یـؤديأتسربه من المدرسة 

د ال الخاصـة التـي قـة احتیاجاتـه فـراد المحیطـین بـه ممـا یسـهل تلبیـتجسیر الفجوة بین المبـدع واألإلى 

  .)١٨٥: ٢٠١١،في وقارةالصام (تتوفر بمدارس التعلیم العا

همــال الفــروق إ البیئــات الصـفیة المنفــردة ومــا یـنجم عــن ذلـك مــن ضــغوطات نفسـیة و كمـا أن  

تجاهـــل الطفــل المبــدع فتتــدنى دافعیتـــه، إلــى  ســالیب التـــدریب الجمعیــة یــؤديأالفردیــة والتركیــز علــى 

  ال یطاق. ممًال  افالمدرسة باتت مكانً  ،فأنى له بعد ذلك البحث عن ذاته

ضحى التعلـیم دوامـة مغلقـة غیـر قـادرة علـى التأهیـل الصـحیح للمعلمـین، فاألسـاتذة تحكمهـم أ

ــون فـــي  ــالب تحلیـــل  انتظـــارقوالـــب محـــددة، والطـــالب یتزاحمـ شـــهادات التخـــرج، طـــالب تلقـــین ال طـ

ــم یتعــعبــاء األأفكیــر، طــالب غیــر قــادرین علــى تحمــل وت ود علــى حــل المشــكالت وانمــا مــة ففكــرهم ل

  ).٢٠٠٩الشعراني،ي (التلق

، وأن ابــداعیً إمــن عوامــل نمــو الطفــل  اواحــدً  عــامًال إال  بمــا أن المدرســة لیســت المتغیــرات البیئیــة: .٣

  ).  ١٥٣: ١٩٧٥عاقل،ا (بین المدارس صغیرة جدً  اتعلیه فالفروق ،رجح هو البیتالعامل األ
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ــوي أال یمكــــن حصــــر البیئــــة بوســــط جغرافــــي  ـــاج الكلــــي لجمیــــع أو تربــ و ســــلوكي، فهــــي النتـ

المؤثرات التي تؤثر على الفرد من الحمل حتى الوفاة. فدراسة هذه العوامـل البیئیـة تسـاعدنا علـى فهـم 

بـداعات نجــدها اتج عـن التفاعـل بینـه وبـین البیئـة. فـأعلى اإلن السـلوك نـأذ إسـلوك وتصـرفات الطفـل 

بـذلك علــى  ،التشـویشو  ضـیاع الوقـتإلـى  ة تـؤديقیــر البیئـات الف أن فـي بیئـات جیـدة التنظـیم فـي حـین

تحسـینها بخـالف الوراثـة و  وذلـك إلمكانیـة الـتحكم بهـا ،لـتعلم المبـدعفضل بیئـة ممكنـة أالمربین تأمین 

% ٨٠نسـبته  مـاإلـى  . وال یمكن اغفال دور العوامل الوراثیة فقـد تصـل احیانـاینعدم فیها التأثیروالتي 

داء أ الجینیـة للتعبیـر عـن االسـتعداداتن تتـرجم أن البیئة هي التـي تحـدد كیـف یمكـن أإال  من الذكاء

ال تنــتج مطلقــا  المبـدع وهــي التــي تقـرر ظهورهــا ومــدى تطویرهــا، فالبیئـة مهمــا تغیــرت وتطـورت فإنهــا

 ).١٩٧٥وعاقل، ؛٢٠٠٥الشعراني،ة (ما یخالف الوراث

ـــى  باإلضـــافة أهمیـــة المجـــال  )٢٠١١ي (قـــارة والصـــاف مـــن كـــًال  عـــاله أضـــافأالمقومـــات إل

ـــى  ـــائص األاالرشــــادي فــــي التعــــرف علـ ــــة مــــن خصـ ـــتم التركیــــز علــــى جمل ــث یـ فــــراد المبــــدعین. بحیــ

رشــادیة خاصــة إوالجســدیة ومــا یــرتبط بهــا مــن حاجــات  االجتماعیــةو  نفعالیــةواالالخصــائص المعرفیــة 

ي بالتـالو والتفوق یمثالن نمو غیـر متـزامن مـع أعمـار زمنیـة غیـر متوقعـه بداع اإلف ،باألفراد المبدعین

التربیـــة  أســلوب، ممــا یســـتدعي التــدخل المناســب والتعــدیل فــي عرضــة للفشــل أكثــریجعــل المبــدعین 

ــوي لتقـــدیم الخـــدمات اإلتجاهـــات المجتمعیـــة و ســـریة واالاأل مثـــل رشـــادیة لتقـــدیم نمـــوهم األالـــوعي التربـ

  .روعطائهم المستم

یـال لخصائص والسمات التـي یتمتـع بهـا المبـدع مـن التجریـد والرغبـة فـي الكمـال والخلك فاكذ

وغیرهــا ینبثــق  داء الوظــائفأخالقــي المبكــر والتركیــز والمثــابرة فــي الواســع وشــغف الــتعلم والحــس األ

رشــادیة التــي تتطلــب التعامــل بحــذر واهتمــام لیــتم التعامــل معهــا بطریقــة عنهــا عــدد مــن الحاجــات اإل

ــورإ ــم هــــذه أبــــداعي ومــــن مشــــكالت مستعصــــیة یســـتحیل معهــــا العمــــل اإلإلــــى  یجابیـــة كــــي ال تتطــ هــ

 ،ره الشـعور بعـدم تقبلـه مـن قبـل الغیــختالفـه عـن االخـرین ممـا یولـد لدیـاحسـاس المبـدع ب: إالحاجـات

نـه یخشـى أحـد العـداء، كمـا إلـى  معاناته من عدم تفهم االخرین لقدراته والتي قـد تصـلإلى  باإلضافة

ــــوع فــــي الخطــــأ  ـــل ویتحاشــــى الوق ـــى  األمــــرمــــام زمالئــــه، وقــــد یصــــل بــــه أالفشـ ــــإلـ ــــة بحًث عــــن  االعزل
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جـــازه ألعمالـــه یعرضـــه لإلحبـــاط المتكـــرر جـــراء فشـــله فـــي بعـــض إنمیلـــه للكمـــال فـــي و  ،الخصوصـــیة

ــور  ـــد یتطـ ـــاق وقـــد یمیـــلالخـــوف المرضـــي مـــن اإلإلـــى  األمـــرالمواقـــف، وق ـــى  خف ـــذاتيإل  القصـــور ال

مام االخـرین كـي ال تهتـز صـورته أحمایة ذاته إلى  اساعیً یضل ، و تجنبا ألي أداء منقوص والتقاعس

ــــــامهأ ــــدم، مـ ـــ ــیص المب ـــــي تخلـــــ ـــــادي فــ ــــــال االرشــ ــــة المجـ ــــن أهمیـــ ــــا تكمـــ ـــي هنـــ ــــ ــــكالت الت ــــن المشـــ ع مـــ

  ).١٨٦: ٢٠١١،الصافي وقارة ؛٢٠١٠عبدالقادر،(تواجهه

ــة أنــ فیتضــح إال  االبــداع، فمــا تــأثیر الوراثــةللطفــل ینشــأ لدیــه القــدرة علــى األولــى ه منــذ الوهل

بالشيء القلیل مقارنة بالوسط المحیط به، ولكن هذه القدرة االبداعیة ستتحقق وتحقق معها النجاح في 

الفرد من خالل اتحـاد جملـة مـن التوافـق األسـري، والتوافـق المدرسـي، والتوافـق الشخصـي. بینمـا  حیاة

التربوي على خصائص الطفل المبـدع وكیفیـة التعامـل سري و ان لم یتعرف المجتمع األبداع اإلینحدر 

عطـائهم الحـق فـي االستكشـاف والبحـث ، والمـنح والقـبض، وإ معهـا بحـذر وبوسـطیة بـین الشـد والرخـاء

أو معلم ألنها قـد تحـدث زعزعـه ولي أمر كان  االمؤلمة سوآءً األحداث ینبغي تجنب عن البدائل. كما 

  )٩٧: ٢٠١٠عبدالكافي،(بداع تبعده عن اإلفي نفس الطالب، وتشتت ذهنه بالتالي 

  :معوقات االبداع

إلــى  بــداع، قســمها علمــاء الــنفسدون تحقیــق اإل ات التــي تقــف حــائًال هنــاك جملــة مــن المعوقــ

ــباب متعلقــــة بالطالـــب وأخـــرى بـــالمجتمع وأســـباب متعلقـــة  ـــات تعـــود ألسـ بالبیئــــة مجموعـــة مـــن المعوق

  الدراسیة.المدرسیة وأسباب متعلقة بالمناهج 

یة وتتجلـى فـي فقـدان الثقـة تكمـن فـي الـنفس البشـر  التـي هـم المعوقـاتأوهي من  المعوقات النفسیة: .١

مثـــبط أبـــرز بــداع. و مــن الفشـــل والوقـــوع فــي الخطـــأ فـــذلك مــن شـــأنه یثـــبط اإل ا، والتـــردد خوًفـــبــالنفس

یصــعب تعلمــه وتحقیقــه، ولكــن بمجــرد  هوانــبــداع اإل القــدرة علــى الشــعور الــداخلي بعــدمهــو بــداع لإل

 .سیتحقق ذلك ویكون سهل المنال إلثبات شخصیته الفریدة وتعزیزهابداع اإلعقد العزم على 

أبرزهـــا: عـــدم بـــداع لإللنفســـیة جملـــة مـــن المعوقـــات ا )١٠٠: ٢٠٠٥ (عـــامر،أوضـــح و 

ـــتقالللالخــــرین والمیــــل مــــع األ نــــدماجاالالرغبــــة فــــي  بدرجــــة كبیــــرة وذلــــك رغبــــة فــــي العمــــل  سـ
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نفعـــالي بســـبب اللحظـــات الحرجـــة ضـــطراب االواال ،بشـــكل عـــام رابواالضـــطالقلـــق و ، زنجـــاواإل

  .عن الجدید أو الحلول البدیلة احثً التي یكون فیها با

  ):٢٠٠٩ي (كما أوضحها الشعران النفسیة من العوائقو 

الواقـع لعـدم الجـرأة علـى المخالفـة الخوف من اللوم والسـخریة، والشـعور بـالعجز عـن تغیـر  -

 هتمـامواالالـذاتي  سـتقاللاالفتقـار اإلـى  نسیاب وراء محاكاة وتقلید االخـرین فـذلك مـردهواال

 بأفكار الغیر ومجاراة المعاییر السائدة.

لكــن بالقــدر بــداع لإل فالخیــال مجــدٍ ، حــالم والغفلــة عــن الواقــعالعــیش فــي عــالم الخیــال واأل -

 وتجدیده في حدود الممكن. واقعإلى  خیالتطویر الإلى  الذي تسعى فیه

 الصعوبة في تحدید المشكلة. -

عـــن  الحرمــان مــن النتـــائج، فالحمــاس مطلــوب لكــنإلــى  ســتعجال الشــيء یـــؤدياالتهــور و  -

 حكام قبل اصدارها.درایة وتأني لیتسنى دراسة األ

 البیئة من حوله.غمته علیه أر نما إ ، و نتفاء الرغبة فیهاعدم القناعة بالعمل الممارس، و  -

 یتسم بالعزة والطموح وحب المغامرة.بداع اإلف بداع،االتصاف بسمات تناقض اإل -

میــزة بــداع اإلأن ) Nazari&Shahdadnejad,2011( شــهدنجادو  مــن نــزاري كــًال  وأوضــح

، عـدم سـاوي المـوت والـدمار، ومـن معوقاتـهعلى األرض، ومعوقاته تولد االكتئاب وحیاة فقیرة ت للعباد

  القبول والتسامح من االنتقادات في الصراعات واالستبداد.وجود 

ســبابها أوترجـع  سـریة ومدرسـیةأغلـب مشـكالت علــى األ هـي: أسـباب المشـكالت النفسـیةمـن 

األسـرة هتمـام المیول الطفل والعمل على قمـع نشـاطاته وألعابـه، وعـدم األسرة عدم تفهم إلى  ساسیةاأل

، وعـــدم تفهــم المعلـــم لقواعـــد النمـــو األســـرةوضــغوطات الحیـــاة المختلفـــة علــى  بـــویننشـــغال األابســبب 

قلق إلى  نفعالیة للطفل الموهوبقد تثیر الخصائص االو  جابات المبدع عن أقرانه،إختالف االمعرفي و 

والمعلم ألعمال األسرة بداعیة معها، وعدم تقدیر قمعها وقمع قدرة الطفل اإلإلى  والمعلم فیعمداألسرة 

سـباب . وترجـع هـذه األالـب المبـدعشـى مـع طبیعـة الطافتقار المدرسة لعناصـر تتماوكذلك  ،مبدعینال

ویخلــق لــه بداعیــة ممــا یبعــث لــه الملــل مــع كفاءتــه وقدرتــه اإل تــتالئملــى: تكلیــف المبــدع بواجبــات ال إ



٢١ 

التفــوق بــن علــى الفــراط فــي حــث ااإلو ،والمدرســةاألســرة مشــكالت كثیــرة فــي التكیــف النفســي فــي محــیط 

، ضـراب النفسـي، ضـغوط الوالـدین لالبـن عنـد ممارسـة هوایاتـهواإل الفشـلإلـى  علـى االقـران وهـذا قـد یـؤدي

  ).٩٤: ٢٠١٠عبدالكافي،؛١٠٨: ٢٠٠٥،عامرة (المسایر أجل  وضغوط الزمالء من

ـــیة إًذا ــون ، فالمشــــكالت النفسـ ـــمقــــد تكــ ـــم وولــــي  كــــًال  ناجمــــة عــــن عــــدم تفهـ  األمــــرمــــن المعلـ

وعـدم الـتفهم ، األسـرةالفردیـة بـین الطـالب واالبنـاء فـي وللفـروق ص المرحلـة العمریـة للطالـب، ئلخصا

متحققـة بـذواتهم ألبنـائهم، الغیـر ، فیصب الوالدین رغباتهم لخصائص وسمات الجیل الحدیث للطالب

ممتـاز مـع أن یكـون كـ المستحیل مـن الطالـبإنجاز طلب على ما نشأوا وجبلوا علیة، و  وتنشئتهم بناءً 

خــرین، فجمیعهــا نیــل القبــول مــن اآلأجــل  المســایرة مــنحــرص األبــن علــى و  ،اأن قدراتــه هــي جیــد جــدً 

  .تنشئ فجوة نفسیة بین الطالب وأبویه تارة، وبین الطالب ومعلمه تارة أخرى

، وتكمــن فــي آلیــة الــدماغ التــي طبــع اإلبــداعساســي فــي تعطیــل ألهــا دور  المعوقــات الذهنیــة: .٢

 :)٢٠٠٥ر (كما أوضحها عام علیها الطفل. ومن هذه المعوقات

فالــذي ال یحســن التفكیــر فــي طــرق حــل المشــكلة یلجـــأ  ،تجــاه المشــكلة ةالفعــل الســلبی ةرد -

 بحــد كبــر مــن المشــكلةأفمشــكلة تعــوق التفكیــر  ،خــرآ وقــتإلــى  و تأجیلهــاأللهــروب منهــا 

 تجعله ال شعوریا یصاب بالترهل الفكري والجمود العقلي. حیث ذاتها،

وربـــط الفكــر بالمـــألوف والعــادة ونبـــذ التجدیــد، فهـــذا  المشـــكلة مــن زاویـــة واحــدةإلــى  النظــر -

عــدم القــدرة فــي تصــویب إلــى  التقیــد بــنمط محــدد فــي التفكیــر، والتســلیم لالفتراضــات یــؤدي

ة فتقطـع علـى الفـرد فرصـته فـي تفكیـر القرار، كذلك التصاق فكره بوجود حـل واحـد للمشـكل

 .)Schutz,2006:1-4ستشز( جدید

ــه إلیــة الذهنیــة للــدماغ عنــد الفــرد، فالــدماغ علــى مــا تعــود، اآل - ن عــود علــى الراحــة طــاب ل

 .بتكار وحل المشكالتفي اال اضحى ماهرً أالخمول الذهني، وان عود على العمل 
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المجتمــع نحــو المبتكــرین، ومــدى مالئمــة بیئــة تجــاه اوهــي معوقــات تتعلــق ب :االجتماعیــةالمعوقــات  .٣

، ور المؤسســـات الثقافیـــة فـــي المجتمـــعفـــال المبتكـــرین، ومعوقـــات تتعلـــق بـــدطالمجتمـــع الخـــارجي لأل

 ).١٠٦: ٢٠٠٥عامر،م (ومعوقات تتعلق بوسائل االعال ،وعالقة المدرسة بالمجتمع

حــوال بأیــة حــال مــن األاذ ال یمكــن بــداع اإللهــا دور كبیــر فــي خنــق  االجتماعیــةفالمعوقــات 

تلقــي هــذه المعوقــات وابلهــا  ینتمــي إلیهــا، بــن بیئــةإفالطفــل ، عــزل الفــرد عــن وســطه وتأثیراتــه الجانبیــة

مـــن  اعملهــا بــدءً  االجتماعیــةفتمــارس المعوقــات ، ســرته ومدرســته ثــم فـــي مجتمعــهأ مــن خــاللعلیــة 

 أســلوبوالتعلیمــي والثقــافي لألســرة واتجاهاتهــا و  االجتمــاعيو االقتصــادي فتتمثــل فــي المســتوى األســرة 

 ).٢٠٠٩الشعراني،ا (فیه االجتماعیةالتنشئة 

فقــدان و والتعلـق بأهــداف حضـاریة بالیـة،  ،العـادات والتقالیـد :االجتماعیــةومـن أهـم المعوقـات 

تــراكم المشــاكل لـــدى االنســان المبــدع، ومواجهـــة إلــى  ديیـــأ علیــة ممــاعــدم الســـیطرة و  الوقــت الكــافي

ــ اكــان ســلبً  رفــض التغییــر ســواءً و االفكــار الجدیــدة أي عــدم مواكبــة التغیــرات البنــاءة،  . یقــول اأو إیجاًب

، لـذلك نـرى أن االختراعـات البـد أن ال یمكـن أن یقبـل األفكـار الجدیـدة"إن المجتمع  توماس أدیسون:

 ).٦٦:٢٠٠٥(سلیمان،ها الناس..."ا كثیرة قبل أن یقبلتنتظر أوقات

ولكــن  ،بــداعلألســرة یحــول دون تــأمین محفــزات ومثیــرات اإل لمتــدنيااالقتصــادي المســتوى كــذلك 

 یـؤدياألسـرة ي یخـیم فـي ذوكـذلك الجهـل الـ بنسـبة قلیلـة لـدى طـالب التعلـیم األساسـي،بداع اإلتأثیره على 

ا بالتــالي طمســها فــي نهایــة وتنمیتهــ االبداعیــة وفــي اكتشــاف قــدراتهماألطفــال الجهــل فــي التعامــل مــع إلــى 

ــرة إلــــى  فنتــــائج الدراســــات أوضــــحت أن المبــــدعین ینتمــــون بشــــكل أساســــي .المطــــاف ذات المســــتوى األســ

  )١٨٤: ١٩٩٧حمود،ر (المتوسط، وذات الحجم الصغی االجتماعيو االقتصادي 

تشـجیعه وقلـة التحـاور معـه كبیر فاالسـتهزاء بالطفـل وعـدم ال تأثیرال له التربیة أسلوبكما أن 

، وتوجیـــه مقتلـــة لإلبـــداع فهـــو وكـــذلك الضـــرب، نصـــات ألفكـــاره یضـــعف لدیـــه الدافعیـــة لألبـــداعأو اإل

  ).Iva,2008:2ا (إیف حترام وتقدیر الذات لدیهاستخفاف به وتقلیل من هانات للطفل مدعاة لالاإل
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  التي تعیق اإلبداع: االجتماعیة، جملة من المعوقات )٣٧ :٢٠١٠ر (عبدالقاد صولخ

تــرام احفــراد علــى جبــار األإ ، و فــي المجتمــع والــنظم البیروقراطیــة شــیوع الشخصــیات التســلطیة  .أ 

 .تلك الشخصیات

ـــــامقلــــــة   .ب  ـــــوفیر األ االهتمـ ـــدم تـ ـــــدعین وعـــ ــث بالمبـ ــــن حیــــ ـــــة مــ ـــــات الثقافیـ ـــة والمكتبـ   ندیــــــة العلمیـــ

 العدد والنوع.

 بداعیا.إعادات وتقالید المجتمع التي ترفض كل جدید ولو كان   .ج 

 التقوقع على الذات وعدم االنفتاح على المجتمعات االخرى.  .د 

 مجاد الماضي والتشبث بها وعدم السیر نحو المستقبل.أاجترار   .ه 

 .همال مواهبه وقدراتهإ ذوبان الفرد في الجماعة و   .و 

یكمـــن فـــي نـــوع الثقـــة بـــالنفس والتـــي ینبغـــي أن تكـــون صـــادقة، بـــداع اإلفمفتـــاح حـــل عوائـــق 

ركـز علـى المشـاكل ، وعنـدما یعـن إنسـانیته كـي یكـون مقبـوًال  أمـام الجماعـة افـرد علًنـفعندما یتحدث ال

، والشعور باألمان لالعتراف بالمخاوف هنا یكون المجتمع آمن، ویساعد كـل شـخص من الدفاع بدًال 

  .)Schutz,2006(ستشزبداع اإلعلى تحدید وٕازالة حواجز 

ــــ ـــي ضـــ ــــحوفـــ ـــابقة: أوضــ ـــــات الســــ ــــ كـــــــًال  وء الدراســ ـــادة، ؛٢٠٠٥الســـــــرور،ن (مـــ   ؛٢٠٠١ عبــــ

العــالم  توصــل إلیهــا ومتعلقــة بــالمجتمعبــداع اإلهنــاك ثالثــة عوائــق وســدود تعیــق أن ) ٢٠٠٩رشــاد، 

  :في دراسته وهي وایتنج

السد الذي یحد من التفكیر االبداعي ویقیده بالعـادات والتقالیـد، والنقـد الغیـر  الثقافي: هوالسد   .أ 

الهــادف بــدل االقتــراح، والتســرع فــي إصــدار االحكــام، وهــذا یحصــل بترســیخ التطــابق الثقــافي 

  إخالل للعقل والمنطق. اوالمسایرة، محدثً 

غبیــاء وهــم أنهم یتعلــق بخــوف االشــخاص مــن الوقــوع فــي الخطــأ أو مــن كــو : الســد االنفعــالي  .ب 

ا مـا توجـد ، وغالًبـعـدم الثقـة فـي زمالئهـم بصـفة عامـة یخشون مـن زمالئهـم المتفـوقین ویبـدون

  .كالسیكیة في حل المشكالترغبة حریصة في االمن. والرغبة في البقاء على االسالیب ال
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أو رؤیــة  ،جوانــب كثیــرة، قــد یجــد الشــخص صــعوبة فــي تحدیــد المشــكلةلــه الســد االدراكــي:    .ج 

التــي تبــدو  األمــورأو تســجیل ، أو صــعوبة فــي التمییــز بــین الســبب والنتیجــة ،العالقــة البعیــدة

 تافهة امامه ومن المحتمل ان تكون ذات أهمیة فیما بعد.

بـداعي ، أنه قد تكون ثقافتنـا معوقـة للتفكیـر اإل)٢٠٠١(عبادة،المذكور في  ویرى سید خیراهللا

راء الكبـار أن یسـایر ألیهـا و إفما زالت هذه الثقافة ضاغطة على الفرد أن یسایر الجماعـة التـي ینتمـي 

  .بداعي ویبعده عن التجدیدهذا یعوق التفكیر اإلو من حوله، 

ســر نحــو التفكیـــر تجــاه األا، و ســریة لألبنـــاءتتعلــق بالرعایــة األ وهــي معوقـــات معوقــات أســریة: .٤

ـــــاري ـــــ ــــق األ االبتكــ ــــ ــــــة والتوافــــ ـــــ ــــــري، وعالقـ ــــ ــــرة ســ ـــــ ــــاألســـ ـــــ ــــــامر،ة (بالمدرســـ ـــــ   .)١٠٥: ٢٠٠٥عـ

  :)٣٥ :٢٠١٠( ومن المعوقات األسریة التي أوضحها عبدالقادر

 اتصف بالسیطرة والقسوة.إذا األسرة فراد في المعاملة الذي یتعرض له األ أسلوب  .أ 

 العالقات بین الوالدین واختالف آرائهم في تربیة الطفل.  .ب 

 المنخفض.االقتصادي التعلیمي و  المستوى  .ج 

تـــأخر نضــج الطفـــل مــن النــواحي النفســـیة والعقلیــة، وكـــذلك إلــى  ، یــؤديمــن العـــاطفيفقــدان األ  .د 

 نفعالیة ومشكالت سلوكیة.اضطرابات اإلى  فقدان الحب والحنان مع الوالدین یؤدي

 ضعف الثقة بالنفس.إلى  الحرمان، والذي یؤدي  .ه 

 .الجاهزةتعوید االبناء على تلقي الحلول   .و 

  .ید بالعقابالزائد وكثرة التهد هتمامواالالنبذ والتدلیل   .ز 

بــداعات إهــل دون وعــي مــنهم بســلبیاته التــي تقضــي علــى فهــذا الــنمط مــن التربیــة یمارســه األ

ى لـدإبـداع ، ثـم تـأتي المدرسـة بنظمهـا التعلیمیـة الصـارمة لتقضـي علـى مـا تبقـى مـن الطفل في مهـده

  .)٢٠٠٩الشعراني،ل (الطف

ــــح  ــــا أوضــ ـــسكمــ ـــ ـــق  )Rais,2008( رای ـــ ـــداع اإلعوائ ـــة األبـــ ـــ ـــات المرحل ـــ ـــدى طالب ـــ ــیةل    ساســــ

معوقـات داخلیـة ومعوقـات خارجیـة، وأوضـح ان الطالبـات الصـغیرات فـي السـن إلـى  والثانویة وقسمها
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والسـبب فــي ذلــك بــداع متفوقـات والمعــات فــي المدرسـة ولكــن مــع تقـدم أعمــارهن یحــدث لهـن تآكــل لإل

  .والمدرسةدور اآلباء 

ـــــابقة: ـــــات السـ ـــوء الدراسـ ـــي ضـــ ــــبحي(دراســــــة أشــــــارت  وفـــ ــعید ؛١٩٧٥،صــ ن أ )١٩٧٧،الســــ

ٕاثــارة االلـــم و همـــال، اإلو ، الحمایـــة الزائــدةو (التســلط،  مثــل: اونفســـیً  االوالدیــة الخاطئـــة تربوًیــ االتجاهــات

بـداع علـى اإلبنـاء علـى قـدرات األ االتفرقـة فـي معاملـة االبنـاء) جمیعهـا تـؤثر سـلبً و التذبذب، و ، يالنفس

  ).  ٢٠:٢٠٠١عبادة،(

فالمعوقـــات المرتبطـــة بـــالمجتمع المدرســـي تجمـــع . معوقـــات تتعلـــق بـــاإلدارة والبیئـــة المدرســـیة .٥

التــي تواجــه الطالــب فــي  المعوقــاتومــن  جمیــع محتویاتــه مــن إدارة، ومعلمــة، ومنــاهج دراســیة.

لــى عتعلیمیـة مـن حیـث طولهـا واعتمادهـا أوجـه القصـور المتعـددة فـي بنـاء المنـاهج ال ،المدرسـة

عــن االنشــطة العقلیــة واالبتكاریــة والخبــرات المتجــددة واالمكانــات التربویــة  ابعیــدً  الحفــظ والتلقــین

ب مــن خــالل معلــم متســلط یــأمر وینهــى وهــو مصــدر المعرفــة یقــیس امكانــات الطالــو المالئمــة، 

  ).٢٠٠٥عامر،ة (حفظه للمادة التعلیمی

ـــات  )،٣٥:٢٠١٠ر (عبـــدالقاد وأوضـــح ـــداع اإلجملـــة مـــن معوق فـــي المدرســـة لخصـــها فــــي ب

  النقاط التالیة:

 التركیز على وسائط التربیة التي تهتم بالنواحي اللفظیة والمنطقیة.  .أ 

 لاللتزام بطریقتهم في التفكیر والتعبیر. همتالمیذ غلب المعلمینأجبار إ  .ب 

كــالحلول الجدیــدة بــداع اإلدلــة أتجــاه اغلــب المعلمــین نحــو عقــاب التالمیــذ الــذین یظهــرون أ  .ج 

 والتخمین الجید.

االهتمــام بوصــول التالمیــذ لحلــول صــحیحة ســریعة حتــى ال یضــیع الوقــت مــن وجهــة نظــر   .د 

 أغلب المعلمین.

 همیة أو بعیدة عن الواقعیة.قلیلة األ األموربداعیة من اعتبار االنشغال باألنشطة اإل  .ه 

 یدة عن الخیال والتخیل.فكار التالمیذ عملیة وبعأالتركیز على ان تكون   .و 

  .التركیز الشدید على النظام والحضور والغیاب، والتشدد في النظام المدرسي  .ز 
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ــات لإل ــة بــــداع حیــــث أن المعوقــ ــــق باإلمكانــــات المادیــــة والبشــــریة للقیــــام بالعملیــ فــــي المدرســــة تتعل

خطــاء واألبــداعي لألطفــال والطــابع التقلیــدي للعملیــة التعلیمیــة بالمدرســة التعلیمیــة التــي تناســب التفكیــر اإل

  .)١٠٦: ٢٠٠٥(عامر، درسیة التي تتصف بالجمود والتصلبدارة المواإل ،المتعلقة بنظام التعلیم

) أن للبیئــة الصــفیة دور كبیــر فــي عـــرض ١٩٩٢؛ دونكــو،١٩٨٩جــراهم،ة (أوضــحت دراســ 

أیـة  بالمعلم لألنشطة التعلیمیة بطریقة سـهلة ومیسـرة ال تتطلـ ونفیه، وكذلك من خالل عرضبداع اإل

ـــین اتجــــاه االطفــــال، فــــالمعلم نمــــوذج محتمــــل للطفــــل ومثیــــر  ـــذلك توقعــــات المعلمـ ـــداعي، وكـ تفكیــــر ابـ

فــي التعلــیم، وأوضــح بأنــه توجــد فــروق بــداع اإلعلــى المعلــم وانمــا علــى  رال یــؤثلالهتمــام، هــذا بذاتــه 

بــداع اإلئــة الصــفیة المباشــرة للــتعلم لهــا تــأثیر ضــد صــول الدراســیة، فالبیصــائیة بــین الفذات داللــة إح

  .)Runco,2004: 671( والتفكیر االبداعي، رنكو

لتحدیــد نســبة المبــدعین مــنهم تبــین أن نســـبة األطفــال جریــت فــي أمریكــا علــى أهنــاك دراســة 

ــون درجــــة عالیــــة مــــن األطفــــال  ــت فــــي ســــن البــــداع اإلالــــذین یمتلكــ   % وفــــي ســــن ٩٠ســــنوات  ٥كانــ

% فالذین تمكنوا من االحتفـاظ بالنسـبة العالیـة ٢سنوات  ٨ـ% وفي سن ال١٠بداع اإلسنوات كان  ٧ـال

فقط. فالطفل بمجرد دخوله للمدرسة وبسبب القیود التـي تفـرض علیـة والتـي تقتـل  %٢هم بداع اإلمن 

  ).١٨٤: ١٩٩٧حمود،( قى فقطالكبار عنه وان یتل ن یفكرأعنده یبدأ بالتراجع ویتعود على بداع اإل

ســتجاباتهم الختبــار بقــع الحبــر وألعــابهم التخیلیــة التــي او األطفــال یقــول تــورانس: أن رســومات 

یقومــون فیهــا بتقلیــد ســلوك معــین أو تجریــب طریقــة معینــة أو تحویــل شــيء مــا وتشــكیلة لهــا دور فــي 

  ).٦٩ :٢٠٠٨أبو غریبة،(بداع تنمیة اإل

) ٦١:٢٠٠٥(ســـلیمان، المـــذكور فـــي الملیجـــي يحصـــر حلمـــوفـــي ضـــوء الدراســـات الســـابقة: 

  في مجموعة نقاط كالتالي:بداع العوامل المعوقة لإل) ٢٠:٢٠٠١ و(عبادة،

 التربیة الموجهة نحو النجاح.  .أ 

 متحانات المدرسیة تقیس التحصیل في نطاق محدد.اال  .ب 

 .متثال لضغط الزمالءاال  .ج 



٢٧ 

 واالستكشاف.لى التساؤل عالعقاب   .د 

 القسمة الثنائیة بین العمل واللعب.  .ه 

ویرى تورانس أن أهم عوائق التفكیر االبتكاري هي محـاوالت عـزل الخیـال والقیـود المفروضـة 

والتأكیــد المبــالغ علــى ادوار كــال مــن الجنســین والوقایــة أو  ،علــى معالجــة االشــیاء وحــب االســتطالع

علـــى النقـــد الهـــدام وضـــغوط  ت لغویـــة محـــددة والتأكیـــدالمنـــع أو الخـــوف والتأكیـــد المفـــرط علـــى مهـــارا

  .)٥٨: ١٩٧٥(عاقل، الزمالء

فــي المدرســة تتمثــل فــي المنــاخ التقلیــدي الســائد وفــي بــداع اإلمعوقــات أبــرز . معوقــات تعلیمیــة .٦

تلبــــي حاجـــات الطــــالب  نقـــص االمكانـــات التربویــــة المالئمـــة وفــــي المنـــاهج المكتضــــة التـــي ال

ومیــولهم، وفــي طــرق التــدریس التــي تركــز علــى نشــاط المعلــم الملقــن وعلــى التفكیــر التقــاربي أو 

للغایـــة لدرجـــة أنـــه بعـــدما اجتـــزت االمتحـــان  ایقـــول إینشـــتاین: لقـــد كـــان القیـــد مفزًعـــ"االتفـــاقي. 

ــــام" ــــدة عــ ـــــة لمــ ـــــكلة علمیـ ــــــة مشـ ـــي أی ـــــر فـــ ـــى التفكیـ ـــ ـــــادر عل ــــــر قـ ـــي غی ــــدت نفســـ  النهــــــائي، وجــ

العلمـــي، بــداع اإلهــذه المعوقــات تتمثــل فــي نقـــص البحــوث فــي مجــال ). ف٦٧: ١٩٩٥حمــود،(

  ).١٨٣: ٢٠١٠اسماعیل،و  االمامة (في التدریس التقلیدي، وفي المناهج والكتب التدریسیو 

العلمـــي: خاصـــة فــي الماضـــي، فإهمــال المعلمـــین للقـــدرات بــداع اإلنقــص البحـــوث فــي مجـــال   .أ 

ن معلمـو هـذا العصـر بـرغم التغیـرات ألألسـف و  التعامـل معهـم، بداعیة لطالبهم والفشـل فـياإل

غیر واعین لهـذه الدراسـات ومضـامینها، وال تهمهـم نتائجهـا وتمسـكهم  أنهمإال  العالمیة الحدیثة

 بداع.باألفكار التقلیدیة والغیر واقعیة في تنمیة اإل

نمط و  ،بداعفي كبح اإلمتصاص الطالب للمعرفة مما یساهم االتدریس التقلیدي: والذي یتمثل ب  .ب 

نحصـار االمقلد فـي الحفـاظ علـى الـنمط الشـائع مـن طـرق التـدریس حیـث یـرون  القیادة التربویة

لدى بداع اإلدورهم في تنفیذ توجیهات رؤسائهم حرفا بحرف. كما یرى بعض المدراء أن تنمیة 

یـرفض التسـلیم  وغالبا ما معلم،للزعاج إوقد یكون الطالب المبدع مصدر  ا،الطالب عمال شاقً 

لـبعض معلمـیهم  ایسبب هؤالء الطـالب حرًجـ أنه كما ،هبالمعلومات السطحیة التي تعرض علی

  .والعقلیة للمبدع جمیع ذلك یؤثر على الصحة النفسیة بأسئلتهم الغیر متوقعه،



٢٨ 

وكـــذلك تغطیـــة المـــادة التعلیمیـــة مقابـــل تعلمهـــا: فمتانـــة المـــنهج تعـــوق المعلمـــین عـــن تنمیـــة 

ــــدرات اإل ـــالبالقـ ــــن  ،بداعیـــــة لـــــدى الطــ ــــون بإنهـــــاء المـــــادة مـ ـــأنهم ملزمـ ـــدما یشـــــعرون بــ   خاصـــــة عنــ

    یائها.إلى  ألفها

سـاس أنهـا لـم تصـمم علـى أإلـى  یمیة لمناهجناتشیر الدراسات التقو  :المناهج والكتب الدراسیة  .و 

منــاهج تدریســیة إلــى  یؤكــد علــى الحاجــةبــداع اإلبــداع، فــاألدب التربــوي فــي مجــال تنمیــة اإل

بــداعي لــدى الطــالب، لــذا ینبغــي تطــویر وبــرامج تعلیمیــة هادفــه ومصــممة لتنمیــة التفكیــر اإل

ــب العلمـــي والریاضــــي واالدبـــي وال ــمح بإعطــــاء فـــرص التجریـ ــث تسـ فنـــي والتــــي المنـــاهج بحیـ

  .تتضمن مختلف النشاطات

ــم  فالمنـــاهج مازالـــت قاصـــرة علـــى البرنـــامج األكـــادیمي فقـــط، دون البرنـــامج النشـــاطي ثـ

قــي أو الممارســة. فــالمنهج مــالم یعیشــه المــتعلم ویحتــك بــه ویتفاعــل معــه لــم تــؤتى ثمــاره. التطبی

لعملیــة تطــویر المنــاهج تركــز علــى مهــارات حــل المشــكالت وتنمیــة مهــارات  ةفاألهــداف الرئیســ

ـــي ـــر العلمـــ ـــــر الناقــــــد والتفكیـــ ــتعل التفكیـ ــــة للمــــ ــــیة متكاملــ ــــداعي وشخصــ ـــم ابــ ــل تعلـــ ــــك ألجــــ م وذلــ

    ).٢٠٠٧القرني،  ؛٢٠١٠:١١٠عبدالعزیز،سلیم،(

، بنــــاًء علــــى مجموعــــة مــــن البحــــوث )٧٠ :٢٠٠٨ة (أوضــــحت أبــــو غریبـــ: معوقــــات أخــــرى .٧

بشـكل عـام بـداع اإلوجـود معوقـات تـؤثر علـى إلـى بـداع اإلوالدراسات التي أجریت في مجال 

یقـف أمــام  هـم عـائقأن أالدراسـات بینـت  أكثـرن أبــ ابشـكل خـاص علًمـاألطفـال إبـداع وعلـى 

أمـا  .اوفكـرً  ابعـد مـن المقبـول فـي المجتمـع سـلوكً أمـا هـو إلـى  المبدعین هـو التـردد فـي النظـر

  فهي:األخرى بالنسبة للمعوقات 

 ا.ا وفجائیً ا ومتسلطً  صارمً التوجیهات التي تتخذ شكًال  .١

 خضاعه لقوانین صارمة تقید حریته في التعبیر.إ الضغط على الطفل و  .٢

 التي تتعلق بعالقة الطفل بالجنس االخر. االجتماعیةالضغوط  .٣

 بداعیة لدى الطفل.خنق القدرات اإل .٤



٢٩ 

 للطفل.االقتصادي و  االجتماعيانخفاض المستوى  .٥

 سالیب تربویة خاطئة.أله من  ضوما یتعر األسرة ترتیب الطفل ب .٦

 بداعیة.سریة التي تستثیر قدرات الطفل اإلقلة التنبیهات األ .٧

 طفل القریة وطفل المدینة). (بداع زة على اإلقلة التنبیهات البیئیة المحف .٨

  حباطــهإوجــب اطــالق العنــان لــه لــیحلم ویحلــق وعــدم بــداع اإللــذلك حتــى یــتعلم الطفــل 

  كبت مشاعره ووضعها ضمن المعقول.أو 

  رشادیة للطفل المبدع:اإل  االحتیاجات

فــي كیانهــا العدیــد مــن  ، تضــماتیــمكانإن شخصــیة الطفــل المبــدع هــي شخصــیة متعــددة اإل

كتفاء بذاته، یحتاج االخرین ، فالمبدع شخص متفرد بسلوكه وطبعه ولكنه عاجز عن االالمتعارضات

وال یطیــق أن یكــون علــى شــاكلتهم، تنتابــه حــاالت متطرفــة ومتعارضــة مــن الــرفض للجماعــة والنفــور 

اره ویختال بقدراته وتمیزه العقلي متثال لها، یزهو بأفكاالنصیاع واالإلى  امضطرً  همنها، لكنه یجد نفس

تعبر عن  یتهفشخص ،فكارهأمهاجمة إلى  قناع االخرین بها مما یدفع االخرینإولكنه یجد صعوبة في 

حافلــة بالتعقیــدات الســلوكیة الناتجــة عــن مصــارعة بــین مطالبــه الذاتیــة  صــیغة فریــدة فــي خصائصــها،

ال یملـك الفـرار منـه، ویصـبح االنحیـاز  علیـه ، وكـأن الصـراع قـدر محتـوماالجتماعیـةومتطلبات بیئته 

  ).٢٠١٠عبدالقادر،( ناالخر خسارة مزدوجة لكال الطرفیألي من الجانبین على حساب 

، ویصــبح المـدخل الصــحیح للتعامــل مــع ل االرشــادي لحـل هــذه الصــعوباتهنـا یتطلــب التــدخ

شخصـیته وفردیتـه، ستیعاب خصائصه الشخصیة بدقة، وفهم سـلوكه ودعـم امشكالت هذا الطفل هو 

وتثمین قدراته ومساعدته على تنمیة مهاراته التكیفیة، وتعمیق المعرفة الصـحیحة عـن شخصـیته لـدى 

لالســتفادة مــن امكاناتــه،  االجتماعیــةالنفســیة والتربویــة و  هكــل مــن یتعــاملون معــه، واالســتجابة لمطالبــ

  .)٢٠١١،الصافي وقارة(و )٤٣ :٢٠١٠عبدالقادر،ن (ستثمار قدراته على أفضل وجه ممكوا

   



٣٠ 

  :)٢٠١٠كما أوضحها (عبدالقادر، ومن أهم االحتیاجات االرشادیة للطفل المبدع

 تنمیة قدرات الطفل المبدع.  .أ 

 إقناع المبدعین بقیمة مواهبهم.  .ب 

 للمبدعین. ساسیةتنمیة المهارات األ  .ج 

 تنمیة أهداف وقیم خاصة بالطفل المبدع.  .د 

 تقبال من أقرانه. أكثرأن یصبح   .ه 

أهمیـــة الجانـــب االرشـــادي فـــي تخلـــص المبـــدع مـــن التـــوتر مـــن خـــالل نشـــر الـــوعي فـــیالحظ 

إلـى  بـل موهـوب، یمتلـك خصـائص فریـده تمیـزه، ویحتـاج الألفراد الذین یتعاملون معـه بأنـه لـیس عادًیـ

  من یفهمه ویتعامل معه بفطنة ألجل االستفادة من مخرجاته االبداعیة بدل طمسها وفقدها.

   



٣١ 

  الدراسات السابقة:: ثانًیا

ــت موضـــــوع  ـــات واألبحـــــاث التـــــي تناولـــ ـــددت الدراســ ـــداع اإلتعــ أن معظـــــم هـــــذه إال  والتفكیـــــربــ

مـا إال  ولـم تتطـرق ،الدراسات اهتمت فقط بمهارات التفكیر والقدرات اإلبداعیـة والكشـف عنهـا وتنمیتهـا

علــى عـدد مــن هــذه  ســتطاعت الباحثـة العثــورا وقــد ولـى،فـي مــدارس الحلقــة األبــداع اإلنـدر لمعوقــات 

  الدراسات حیث تم عرضها على النحو التالي:

 ):٢٠١٥دراسة محمد ( .١

  في االردن من وجهة نظر  ساسیةومعوقاته لدى طلبة المرحلة األبداع اإل"واقع تنمیة 

  المدیرات والمعلمات"

فــي  ساســیةلــدى طلبــة المرحلــة األبــداع اإلالتعــرف علــى واقــع تنمیــة إلــى  الدراســة هــذه هــدفت

 ت فیهـاتكونـ لـدیهم،بـداع اإلمن وجهة نظر المدیرات والمعلمات، ورصـد معوقـات تنمیـة  قصبة السلط

إلــى  علــى المــنهج الوصــفي باإلضــافة قــد اعتمــدت الدراســةمــدیرة ومعلمــة، ول ١٤٠عینــة الدراســة مــن 

إلـى  باإلشـارة فقـط كتفـاءاسـوات للتحلیـل الربـاعي بحیـث  أسـلوبعلـى  تكما اعتمـد، الجانب التحلیلي

  النتائج ما یلي:أبرز ظهرت أومعوقاته و بداع اإلنقاط القوة ونقاط الضعف في تنمیة 

ــة األبــداع اإلحیــازة واقــع تنمیــة  .١  ردن مــن وجهــة نظــرفــي األ ساســیةومعوقاتــه لــدى طلبــة المرحل

 %) على التوالي. ٦٨(و %)٦٢,٦٧المدیرات والمعلمات على المستوى المتوسط وبنسبة (

 ومعوقاته. بداع اإلحصائیا بین واقع تنمیة إوجود عالقة عكسیة دالة  .٢

سـوات للتحلیـل  أسـلوبمـن األول بعض جوانب القوة والضعف وفق الجانب إلى  توصل البحث .٣

 ومعوقاته.بداع اإلالرباعي في الواقع الحالي لتنمیة 
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 ):٢٠١٤المطیري (راسة د .٢

  العربیة السعودیة" للطفل في المجتمع بالمملكةبداع اإل"معوقات 

للطفــل فــي المجتمــع بالمملكــة العربیــة الســعودیة بــداع اإلوالتــي هــدفت للتعــرف علــى معوقــات 

بتدائیـة ستخدمت المنهج الوصفي فقامت بتجمیع األسباب التي تحـول بـین معلمـات المرحلـة االاحیث 

كتشـــاف ورعایــة الموهـــوبین بغـــرض وصـــفها وتحلیلهــا وتفســـیرها. اســـتخدمت فـــي اوبــین دورهـــن اتجـــاه 

 ،معلمـــة ١٠٠مـــن  عینـــه عشـــوائیة مكونـــة ىحیـــث طبقـــت الدراســـة علـــ )ســـتبانةاالو  المقابلـــة(دراســـتها 

  %.٨٣لدیها وكان معامل الثبات لألداة  األداةأثبتت الباحثة صدق 

كانت نتائج دراستها كالتالي: توجـد معوقـات تتعلـق بالبیئـة المدرسـیة ومعوقـات تتعلـق بـالمعلم 

ضـرورة  بتوصـیة وهـي للطالـب وخرجـت االجتماعیـةومعوقات تتعلق بالطالب ومعوقات تتعلـق بالبیئـة 

  اإلمكانات المدرسیة.و  إعادة النظر في األنشطة التعلیمیة

إبـداع لـدى المعلمـین ودراسـة أثرهـا لـدى بـداع اإلیـة لتنمیـة من اقتراحاتها: تصمیم بـرامج تدریب

لـدى أبنائهـا وكـذلك إجـراء دراسـة بـداع اإلفـي تنمیـة األسـرة الطالبات، إجراء دراسـة للتعـرف علـى دور 

  تتناول التفكیر اإلبداعي في ضل الفكر التربوي اإلسالمي.

 ):٢٠١٤قباجه (و  دراسة مخامرة .٣

  "بمحافظة القدس ساسیةلمعلمي العلوم بمدارس المرحلة األبداعي "معوقات االداء اإل

 ساســـیةبــداعي لمعلمـــي العلــوم بالمرحلـــة األهــدفت هـــذه الدراســة للتعـــرف علــى معوقـــات االداء اإل

ــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین، وبیـــان مـــدى  ـــرات اخـــتالف هـــذه المعوقـــات بـــابمحافظـــة القـــدس مـ ختالف متغی

لجمـــع  )المـــنهج الوصـــفي، االســـتبانة(وقـــد اســـتخدم الباحثـــان  ).الجـــنس، المؤهـــل، ســـنوات الخبـــرة(الدراســـة 

ــل  ـــالطرق التربویـــة واالحصــــائیة المناســـبة وبلغـــت قیمـــة معامــ البیانـــات، ثـــم التحقـــق مـــن صــــدقها وثباتهـــا ب

 ساســـیة%). تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع معلمـــي العلـــوم بالمرحلـــة األ٠,٧٥ا (كرونبـــاخ الفـــ الثبـــات،

  %).  ٤٠معلما ومعلمة، ثم اختیار عینة عشوائیة بنسبة ( )٤١٠والبالغ عددهم (
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ــد و  ــــائجأظهــــرت قــ ـــات االداء اإل نت ـــة أن معوقـ بــــداعي لمعلمــــي العلــــوم جــــاءت بدرجــــة الدراسـ

ـــ  هنـــاككمـــا أن  ،) وفـــق مقیـــاس لیكـــرت الخماســـي٣.٣١ة (متوســـطة وبمتوســـط حســـابي الدرجـــة الكلی

بـداعي لمعلمـي العلـوم داء اإلالدراسـة لمعوقـات األحصائیة بین تقدیرات أفـراد عینـة إفروق ذات داللة 

بمحافظــة القــدس تعــزى لمتغیــر الجــنس، وعــدم وجــود فــروق تعــزى لمتغیــر المؤهــل  ساســیةبالمرحلـة األ

 العلمي وسنوات الخبرة.

 ):٢٠١٤اونة (دراسة الحص .٤

  لدى طلبة المدارس من وجهة نظر المدیرین بداع اإل"دور االدارة المدرسیة في تنمیة 

  قترحات التطویر"وم

ــاهمة اإل ــدى مســ ــدفت الدراســــة لمعرفــــة مــ ـــداع اإلدارة المدرســــیة فــــي تنمیــــة هــ فــــي المــــدارس بـ

الحكومیـــة بمحافظـــة اربـــد ومعیقاتهـــا مـــن وجهـــة نظـــر مـــدیریها، وقـــد حاولـــت تحقیـــق األهـــداف وهـــي: 

مــدیري لــدى الطلبـة، ومعرفــة مقترحـات بـداع اإلتحدیـد المعیقــات التـي تعیــق مـدیر المدرســة مـن تنمیــة 

المــدارس فــي تنمیــة اإلبــداع. اســتخدم الباحــث منهجیــة البحــث النــوعي مــن خــالل اجــراء مقــابالت مــع 

تـوفیر البنیـة مادیـة لعملیـات االبـداع، مدیري المدارس. وقد توصل الباحث للمقترحات التالیة: ضرورة 

من قبل الوزارة مـن خـالل تـدریب المعلمـین القـدامى  اومعنویً  اوضرورة االهتمام بالعنصر البشري مادیً 

 ورعایة الطلبة المبدعین.بداع اإلوالجدد على تنمیة 

 ):٢٠١٣ن (دراسة سعدو .٥

  في مدارس محافظة حمص" ساسیة"معوقات تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى تالمیذ المرحلة األ

اإلبداعي لدى تالمیذ المرحلة معوقات تنمیة التفكیر أبرز الكشف عن إلى  هذه الدراسة هدفت

ولتحقیـق هـذا الهـدف  ،في مدارس حمص من وجهة نظـر معلمـي ومـدیري التعلـیم األساسـي ساسیةاأل

 أداه لجمــع البیانــات الالزمــة انةســتخدمت االســتباو  عتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــف التحلیلــي،ا

وقــد توصــلت  مــدیر. ٢٥و امعلًمــ ١٢٠عینــه مــن  ىحیــث طبقــت الدراســة علــ ،ابنــدً  ثــونثال تتضــمنو 

معوقات تنمیة التفكیر اإلبداعي من وجهة نظر المعلمین مرتبطة أبرز النتائج التالیة: إن إلى  الدراسة
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قلـة المختبـرات الالزمـة إلجـراء التجـارب العلمیـة فـي و بالعدد الكبیر للتالمیـذ داخـل الفصـول الدراسـیة، 

أبــرز أمـا  بالجانـب المعرفـي وتهمـل الجانـب اإلبـداعي.طبیعـة المنـاهج الدراسـیة التـي تهـتم و المدرسـة، 

 والتعلیمــي لألســرةاالقتصــادي معوقــات التفكیــر اإلبــداعي مــن وجهــة نظــر المــدراء مرتبطــة بالمســتوى 

فیها، وبنصاب المعلمین الكبیر من الحصص والمهـام، وبأسـالیب وطـرق  االجتماعیةالتنشئة  أسلوبو 

 لمعلمین.التدریس التقلیدیة المتبعة من قبل ا

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین آراء المعلمـــین ومـــدراء كمـــا توصـــلت الدراســـة أنـــه 

  المدارس في تحدید معوقات التفكیر اإلبداعي.

 :)٢٠١٠( الشعیليدراسة  .٦

  بسلطنة عمان"األساسي بداعي لدى معلمي التعلیم "صعوبات التدریس اإل

ـــى  تهـــدف هـــذه الدراســـة ــیم إل لصـــعوبات األساســـي تحدیـــد درجـــة تقـــدیر معلمـــي مرحلـــة التعلـ

تبــع الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي أبــداعي فــي مــدارس ســلطنة عمــان، وقــد التــدریس اإل

فــراد عینــة الدراســة بهــدف أســتفتاء جمیـع الجمـع المعلومــات المرتبطــة بدراســته، وهـو مــنهج یقــوم علــى 

 ١٣٠الدراســة مــن  ةوقــد تكونــت عینــ ،تهــا ودرجــة وجودهــامــن حیــث طبیع دروســةوصــف الظــاهرة الم

سـتبانة ااسـتخدم الباحـث  حیـثفي محافظة مسقط والداخلیـة، األساسي ومعلمة بمدارس التعلیم  امعلمً 

فقـــرة تـــم  ٤٢تكونـــت مـــن التـــي أســـتخدمها فقـــد  األداةأمـــا  ،دبیـــات التربویـــةضـــوء األ علـــى قـــام ببنائهـــا

 -صــعوبات تتعلــق بالمــادة التدریســیة  -صــعوبات تتعلــق بــالمعلم  :توزیعهــا فــي خمســة مجــاالت هــي

صـعوبات اخـرى. وقـد تـم التحقـق مـن  -صعوبات تتعلـق بـإدارة المدرسـة  -صعوبات تتعلق بالطالب 

ــد  األداةختصـــاص، أمـــا ثبـــات مـــن المحكمـــین مـــن ذوي اال ةبعرضـــها علـــى مجموعـــ األداةصـــدق  فقـ

، )0.923(هـــو  لــألداةن معامــل الثبــات الكلــي أظهــر  حیـــثســتخدم الباحــث معامــل ألفــا كرونبــاخ، أ

بـــداعي هـــي عــدم تضـــمین محتـــوى الصــعوبات التـــي تحـــول دون التــدریس اإلأبـــرز وبینــت النتـــائج أن 

ــوعات تشــــجع اإل ــین، وعــــدم الكتـــاب المدرســــي علــــى موضــ بــــداع، وضــــعف االعــــداد والتــــدریب للمعلمــ

داخلیــة للمعلــم وكثــرة أعبائــه الوظیفیــة، تشــجیع المعلمــین علــى التفكیــر االبــداعي، وضــعف الــدوافع ال



٣٥ 

حصـائیا بـین تقـدیر المعلمـین إوغیاب جو الحریة االكادیمیة. كما بینت النتائج عدم وجود فـروق دالـة 

  .بداعي تعزى لمتغیري الجنس والمنطقة التعلیمیةلصعوبات التدریس اإل

 ):٢٠٠٩دراسة أهل ( .٧

  محافظة غزة"لدى أطفال بداع اإل"فعالیة برنامج مقترح لتنمیة 

 لدى عینة مـن أطفـال محافظـة غـزة، وكـذلكبداع اإلالتعرف على مستوى إلى  هدفت الدراسة

بأبعـاده الثالثـة الطالقـة، المرونـة، األصـالة لعینـة مـن أطفـال غـزة، بـداع اإلتصمیم برنامج لتنمیـة إلى 

لـدى أطفـال غـزة. أظهـرت النتـائج بداع اإلكما هدف البرنامج للكشف عن أثر البرنامج المقترح لتنمیة 

لــدیهم. وكمــا توصــلت نتائجهــا أن بــداع اإلوتنمیــة األطفــال أثــر إیجــابي لتطبیــق البرنــامج علــى عینــة 

المتــدني لألســرة،  االجتمــاعيو االقتصــادي مــن حیــث: المســتوى األســرة المعیقــات كانــت متعلقــة بأبــرز 

  وكذلك المستوى الثقافي والتعلیمي المنخفض لألسرة.

، فوجــود البــرامج أكثــرونمــوه بــداع اإلكمــا أوضــحت أهمیــة مجــال االرشــاد النفســي فــي تنمیــة 

  من النظري.  أكثراالرشادیة التي تعزز بالتدریب العملي والتطبیقي والذي یؤثر بصورة 

 ): ٢٠٠٨ن (دراسة عبداهللا وآخرو .٨

  ساسي""معوقات تعلیم مهارات التفكیر في مرحلة التعلیم األ

 ســواءً األساســي معرفــة معوقــات تعلــیم مهــارات التفكیــر فــي مرحلــة التعلــیم إلــى  هــدفت دراســته

ــم و السیاســـة التعلیمیـــة و  االجتماعیـــةالمرتبطـــة فـــي مجـــال البیئـــة  ــنهج الدراســـيو المعلـ ــت كمـــا  ،المـ طبقـ

أبـــرز ، حیـــث كانـــت ساســـیةعینـــه عشـــوائیة مكونـــة مـــن معلمـــي ومعلمـــات المـــدارس األ ىالدراســـة علـــ

لیــة لتطــویر آالتــي تقــدمها الدولــة لألســر الفقیــرة، ووضــع  االجتماعیــةمقترحاتــه زیــادة شــبكة الخــدمات 

  بداعي.المناهج المدرسیة وأدلة المعلمین بحیث یدخل فیها تعلم مهارات التفكیر اإل
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 : )٢٠٠٥ت (دیاسة درا .٩

  في مدارس قطاع غزة من وجهة ساسیةلدى طالب المرحلة األبداع اإل"معوقات تنمیة 

  نظر المعلمین"

فـي مـدارس  ساسـیةلـدى طـالب المرحلـة األبـداع اإلوالتي هدفت للتعرف على معوقات تنمیة 

، علــى المــنهج الوصــف التحلیلــي هــذه الدراســة عتمــدتاقطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر المعلمــین، حیــث 

 اوٕاناثًــ امـدارس ذكـورً  ١٠مـن  اوائیً معلـم ومعلمـة تـم اختیـارهم عشـ ١٠٠تكونـت عینـة الدراسـة مـن  كمـا

 الباحـث % مـن حجـم العینـة األصـلي. أسـتخدم١٢رس غزة، حیث أشتمل مجتمع العینة علـى امن مد

أوضــحت نتــائج و  ،%٨٣االســتبانة كــأداة لدراســته وتحقــق مــن صــدق أداتــه وكــان معامــل الثبــات لدیــة 

مـن خـالل العـرض  ساسـیةطـالب المرحلـة األلـدى بـداع اإلفي تنمیة مؤثًرا  أكثرالمعلم  دراسته اآلتي:

الفصــول الدراســیة وعــدم إتاحــة  اكتظــاظو  ،واإللقــاء وال یتــیح الفرصــة الكافیــة للتأمــل والبحــث والتفكیــر

والتفكیـر اإلبـداعي الـذي یتمیـز بالجـدة بـداع اإلقیام باألنشطة التي تكسبهم مهـارات الالفرصة للطالب 

  .التربویة الالزمة للطلبة المبدعینكذلك توفیر الرعایة ، و واألصالة

 ):٢٠٠١( دراسة محمود .١٠

لدى تالمیذ المدارس الحكومیة بداع اإل"بعض المعوقات المجتمعیة والتعلیمیة وانعكاساتها على 

  القاهرة وامكانیة التغلب علیها" بمحافظةاألساسي بمرحلة التعلیم 

الدراسة للكشف عن المعوقات المجتمعیة والسكانیة التي أثرت بشـكل سـلبي علـى  هذه تهدف

ـــة التعلـــیم بـــداع اإل مـــع التعـــرض للممارســـات التعلیمیـــة  ،بمـــدارس القـــاهرةاألساســـي لـــدى تالمیـــذ مرحل

مـع محاولـة  ،هؤالء التالمیذ بتلـك المـدارسإبداع سهمت في تأكید تلك المعوقات على أوالتربویة التي 

 هــذه الدراســة عتمــدتابــداع. حیــث وضــع الحلــول لتخفیــف حــدة هــذه المعوقــات لمســاعدتهم علــى اإل

ــف التحلیلــــي ــنهج التــــاریخي والوصــ ــیة للعالقــــة بــــین  ،علــــى المــ ــد علــــى مالحظاتــــه الشخصــ كمــــا اعتمــ

علـى  ان امكانیـة التغلـبإلـى  منهـا. وتوصـل الباحـثبداع اإلوالتعلیمیة وموقف  االجتماعیةاالوضاع 

ــیم بــــداع اإلالمعوقــــات المجتمعیــــة والتعلیمیــــة لتحقیــــق  لــــدى تالمیــــذ المــــدارس الحكومیــــة بمرحلــــة التعلــ

ن المعرفة موجودة في الواقـع المعـاش ودور المدرسـة یتحـدد فـي تعلـیم أیمان بمن خالل: اإلاألساسي 
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ـــاب  طـــرقســـالیب و أ ــتفظ بهـــا الكت ـــي ال یملكهـــا المعلـــم وحـــدة وال یحـ ـــك المعرفـــة الت ـــى تل ــول عل الحصـ

المطلوب هو كیفیة الحصول على تلك المعرفة، وهـذا یتطلـب علـى القـائمین علـى التربیـة  بل الدراسي

 ولــیس صــب المعلومــات التالمیــذ مــعرشــاد والتوجیــه والحــوار والنقــاش ن دور المعلــم هــو اإلأالتأكیــد 

 وٕانمــا التنــوع فــي مصــادر المعلومــات، أمــا الكتــاب المدرســي ىلك عــدم االعتمــاد الكلــي علــوكــذ ،فقــط

بــداع اإلن تقومــا بمفردیهمـا بتغییــر كبیــر نحــو تحقیــق فهمــا ال یمكنهمــا أدارة المدرســة إ هیئـة التــدریس و 

ســتیاء االبــاء تجــاه اقــد یتصــور الــبعض أن هــذا التعــاون مســتحیل بســبب و ، األســرةبالتنســیق مــع إال 

المدرسة بسبب خبراتهم السابقة. ویمكن التغلب على ذلك بزیارة خارجیة من المعلمـین لألسـرة لتحقیـق 

  والتغلب على معوقاته.بداع اإلوالمدرسة لتحقیق األسرة التكامل في الجهد بین 

  ومن الدراسات االجنبیة:

  ):Roubollahi,2014روباءالهي (دراسة  .١١

  ومعوقاته على اساس الخصائص الفردیة بین مدیري الریاضة بداع اإل"تقییم 

  ومشرفي الریاضة"

سـاس الخصـائص الفردیـة بـین مـدیري أومعوقاته علـى بداع اإلحول تقییم تهدف هذه الدراسة 

مشــارك، تـم تقســیمهم لمجمــوعتین  ١٠٨الریاضـة ومشــرفي الریاضــة، حیـث تكونــت عینــة الدراسـة مــن 

سـتبیان كمقیـاس ألداتـه، وأوضـحت نتـائج دراسـته ستخدم الباحـث االأناث، و متساویتین من الذكور واإل

  بداع، ولكن هناك فروق في معیقات االبداع.بأنه ال توجد فروق بین الذكور واالناث في مستوى اإل

  ):Mohammed,2014ن (محمد وآخرو دراسة  .١٢

  في المدارس االبتدائیة"والتفكیر االبتكاري بداع اإلفي تنمیة األطفال  تواجه"المعوقات التي 

العوامـل كمـا أن لـدى المتعلمـین، بداع اإلأوضحت الدراسة أن من أهداف التعلیم هو تشجیع 

فــي اخصــاب البیئــة التعلیمیــة باإلبــداع، وتمكــن للمعلمــین الحالــة التــي  اتلعــب دورً  االجتماعیــةالبیئیــة و 

ــة االبتدائیــة، االبــداعي خاصــلیــة وتســمح بــالتفكیر تكــون فیهــا دافعیــة الطــالب للتعلــیم عا ة فــي المرحل
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بـداع اإلالتـي تمكـنهم مـن تعزیـز  الالزمـةلذلك من الضروري اكسـاب المعلمـین بالمعلومـات والمعـارف 

    لدى التالمیذ، ویجب االنتباه للعقبات التي یتعرض لها الطالب وتعیق ابداعه.

ــالب فــــي إلــــى  فهــــدفت الدراســــة التعــــرف علــــى معوقــــات التفكیــــر االبــــداعي التــــي تواجــــه الطــ

لتحدیــد معوقــات األخــرى المــدارس االبتدائیــة، واســتخدم البحــث المــنهج الوصــفي، وبــالرجوع للدراســات 

لدى الطالب. أجرى البحث على قاعدة بیانـات ذات الصـلة بالكلمـات المفتاحیـة الرئیسـة ذات بداع اإل

حــدد أربــع منــاطق رئیســیة علــى النحــو بــداع اإلببالدراســات الحالیــة المتعلقــة  اواســتنادً بــداع اإلالصــلة ب

والتفكیــر االبــداعي، خصــائص الطــالب المبــدعین، وصــف معوقــات االبــداع، بــداع اإلالتــالي: مفهــوم 

  .طرق تعزیز االبداع

لــدى طــالب المرحلــة بــداع اإلدرایــة بمعوقــات  أكثــروأوضــحت نتــائج الدراســة: المعلمــین هــم 

لـدى التالمیـذ، ومـن مقترحاتـه إجـراء دورات بـداع اإلقـدرة فـي تنمیـة  أكثراالبتدائیة وبمقوماته، والمعلم 

  الحد منها.أجل  منبداع اإلزیادة خبرة المعلمین في معوقات أجل  تدریبیة من

  :)Abdulrab& Sridhar,2012ر (وسیدها بعبد الر  دراسة .١٣

  بداعیة من وجهة نظر المعلمین بالمدارس االبتدائیة العلیاء بالهند"اإل "حواجز تدریس العلوم

بداعیـة مـن وجهــة نظـر معلمـي العلــوم الدراسـة لمعرفــة معوقـات تـدریس العلــوم اإل هـذههـدفت 

) معلــم ١٠٣ى (وزعـت علـو  ،االسـتبانة كــأداة لدراسـته الباحـث فـي الهنــد، أسـتخدم ساسـیةبالمـدارس األ

لوجـــود  یشـــیران نحـــراف المعیـــاري والمتوســـط الحســـابياال وبینـــت االســـتبانة أن ختیـــارهم عشـــوائیا.اتـــم 

ــلة بــــالمعلمین و  ـــد مــــن المعیقــــات المتصــ ـــاء أالعدیـ ــورولیـ ــت األمــ  الدراســــة والطــــالب والمــــدارس. وخرجــ

بداعیــة عـداد االنشــطة اإلإتیــة: البـرامج التدریبیــة غیــر كافیـة للمعلمــین وغیـر فعالــة فــي بالتوصـیات اآل

  بنائهم التعلیمي.أباء لسیر قلة متابعة اآلو  بداع،اإلالتي تحفز 
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  ):Sahlobarg,2008ساهلوبارج ( دراسة .١٤

  "وتمكین المعیقات بمؤسسة التدریب االوروبیةبداع اإل"دور التعلیم في تشجیع 

وممـا  ،نسـانياإلبـداع اإلله دور مزدوج بشـأن األساسي ن التعلیم أإلى  أوضحت هذه الدراسة

ــیم  ــنوات التعلــ ـــیم االثــــراألولــــى یمیــــز ســ ــون لهــــا عظـ ــب واالستكشــــاف وال یكــ ــواجز إال  اللعــ بإزالــــة الحــ

 كثــر. هنــاك ثــالث مــن الحــواجز األابــداعً إ أكثــرســتفادة مــن االمكانیــات لبیئــة تعلیمیــة واال ،والمعوقــات

وعـادات العقـل وتـرك  ،میـةوالتركیز على المعرفـة النا ،وهي المنافسة والمسائلة على االختبارات اتعقیدً 

ینبغـي اسـتثمار الطاقـة البشـریة والمـوارد الالزمـة  أنـه بداع، ومن التوصیات التي خرجـت بهـاجانب اإل

  مالئمة لإلبداع. أكثرتاحة فرص إ إلزالة الحواجز و 

  : مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقة.ثالثًا

، وعبـداهللا )٢٠١٣ن (سـعدو و ، )٢٠١٤ي (مـن المطیـر  تشابهت دراسة الباحثة مـع دراسـة كـًال 

للطفـل فـي بداع اإلبحیث تناولت معوقات  )،٢٠١٠ي (الشعیلو ، )٢٠٠٥ت (دیاو ، )٢٠٠٨ن (وآخرو 

كــأداة الدراســـة، ممــا ســیفید الباحثـــة فــي االطـــار  انةاالســـتبو  المــنهج الوصــفي بتدائیــة وفـــيالمرحلــة اال

. بینما اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في مجتمـع الدراسـة انةعداد االستبإالنظري وفي 

  والیة المضیبي. سلطنة عمان بمحافظة شمال الشرقیة/في وعینتها وبیئتها حیث طبقت هذه الدراسة 

ــع دراســـــة كـــــال مـــــن دیـــــااتشـــــابهت الدراســـــة الح قـــــدو  ــــعدو  )٢٠٠٥ت (لیـــــة مـــ  )٢٠١٣ن (وسـ

ـــداع اإلمــــن خــــالل، قیاســــها لمحــــاور  الشــــعیليو  ــــالمنهج الدراســــي، واالدارة بـ ـــات تتعلــــق ب وهــــي معوقـ

ـــم ــب والمعل ــور  ،المدرســـیة، والطالـ ـــق  :وضـــافي وهـــإبینمـــا تفـــردت الدراســـة الحالیـــة بمحـ معوقـــات تتعل

 ،عاقتــهإلدیــه أو بـداع اإلجـزء ال یتجــزأ مــن شخصـیة الطالــب المبــدع مـن حیــث تنمیــة  ، كونهــااألسـرةب

  .األمورمن وجهة نظر المعلمات وأولیاء بداع اإلمعوقات كما أهتمت بدراسة 

مـــن بـــداع اإلدراســـات حـــول قیـــاس معوقـــات مـــن التفقـــت الدراســـة الحالیـــة مـــع مجموعـــة اكمـــا 

مـن وجهـة نظـر بـداع اإلفـي قیاسـها لمعوقـات  )٢٠١٥د (نفـردت دراسـة محمـاوجهة نظر المعلمات، و 
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عتبـاره اواالخـذ برأیـه ب األمـروالمدیرات، لذلك اختلفـت الدراسـة الحالیـة عنهـا باالهتمـام بـولي  المعلمات

  لدى الطالب.بداع اإلتنمیته وكذلك الحال في أعاقة و بداع اإلأساس 

ـــات  )Roubollahi,2014( روبـــاءالهياتفقـــت دراســـة الباحثـــة مـــع دراســـة و  ــود معیق فـــي وجـ

ختلفـــت الدراســـة الحالیـــة عنهـــا فـــي أنهـــا لـــم تهـــتم الألطفـــال بالمراحـــل الدراســـیة االولـــى، بینمـــا بــداع اإل

بین الذكور واالناث ألنه لـم یكـن محـط اهتمـام الباحثـة فـي قیـاس نسـبة الفـرق بداع اإلبقیاس معوقات 

زیـاد و  مخـامرةوكذلك الحـال بالنسـبة لدراسـة كمـال ، لدى كال من الذكور واالناثبداع اإلبین معوقات 

 لمتغیـرن كانـت توجـد فـروق بـین تقـدیرات أفـراد عینـة الدراسـة تعـزى إهتمامـه اقباجه والتي كان محط 

واتفقــت نتــائج  الجـنس، بینمــا تشــابهت نتــائجهم مـع الدراســة الحالیــة فــي دراســة متغیـر المؤهــل العلمــي.

بـــالتعلیم بـــداع معوقـــات لإلمـــع الدراســـة الحالیـــة فــي وجـــود  Sahlobarg)، (2008ســـاهلوبارج دراســة

أهمهـــا المنافســـة والمســـائلة علـــى االختبـــارات والتركیـــز علـــى المعرفـــة النامیـــة وتـــرك جانـــب األساســـي 

واتفقت كذلك الدراسة الحالیـة مـع دراسـة إبـراهیم محمـود فـي أن المعلـم ال یكفـي وحـده لصـنع  بداع.اإل

والمدرسـة األسـرة ا البعض بین كـال مـن والبد من تكاثف جهود مشتركة مكملة لبعضهبداع اإلالتغیر و 

  والمنهج واالدارة المدرسیة.

  

   



٤١ 

  

  

  ولالفصل األ 

  منهجیة الدراسة واجراءاتها

  

  . مـــــــــــــــــــــــــــــــــنهج الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــة.١
  

ــــــــــــــة الدراســــــــــــــة.٢   . مجتمــــــــــــــع وعین
  

  الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.أداة  .٣
  

ــــــــــــــــــــــــــــاء٤   الدراســــــــــــــــــــــــــــة.أداة  . بن
  

  . الصــــدق والثبــــات لمقــــاس الدراســــة.٥
  

  المعالجــــــــة اإلحصــــــــائیة. . أســــــــالیب٦
  

  

   



٤٢ 

  الفصل الثالث

  منهجیة الدراسة واجراءاتها

  : منهج الدراسة:أوالً 

ــــداف الدراســـــة  ــــوء أهـ ــــى ضـ ـــة علیهـــــاعلـ ــــعت لإلجابــ ـــي سـ ــــئلة التــ ـــــة واالسـ ــتخدمت الباحث   ، اســـ

جمــع البیانــات إلــى  لمالئمتــه ألغــراض الدراســة بحیــث یهــدف المــنهج الوصــفي االمــنهج الوصــفي نظــرً 

جابــة علــى االســئلة مــن التعلــیم االساســي، واإلاألولــى لــدى طــالب الحلقــة بــداع اإلالمتعلقــة بمعوقــات 

  المتعلقة بالدراسة. 

  : مجتمع وعینة الدراسة:ثانًیا

، بوالیـة المضـیبياألساسـي للتعلـیم األولـى جمیـع مـدارس الحلقـة  على مجتمع الدراسة یحتوي

ــث ٢٠١٦مـــدارس للعـــام الدراســـي ( ٧والبـــالغ عـــددها  ـــع معلمـــات ا)، بحیـ شـــتملت الدراســـة علـــى جمی

 األمـور) معلمـة، وجمیـع أعضـاء مجلـس أولیـاء ١٩٤ن (والبالغ عـددهاألساسي للتعلیم األولى الحلقة 

، األمـــورمـــن المعلمـــات وأولیـــاء  لكـــًال  الریقـــة المتاحـــةعینـــة الدراســـة فـــتم اختیارهـــا ببكـــل مدرســـة. أمـــا 

رس والیـة بمـدا األمـورمـن المعلمـات وأولیـاء  والجدول أدناه یوضـح توزیـع مجتمـع وعینـة الدراسـة لكـًال 

   .)٢٠١٦ة الشرقی علیم بمحافظة شمال(احصائیة المدیریة العامة للتربیة والت .)٤-١ي (المضیب

  ) ١دول (ــــــــج

  یوضح توزیع مجتمع وعینة الدراسة

  النسبة  العینة  المجتمع  

  %٢٠  ٥٨  ٣٢١  معلمات

  %٥٠  ٥٠  ١٠٨  األمورأولیاء 

  الدراسة:أداة  :ثالثًا

  .هانسب في تحقیق أهدافدراسة وذلك ألنهما األلوالمقابلة كأداتین ل االستبانةاختارت الباحثة 



٤٣ 

  :الدراسةأداة  : بناءارابعً 

  :باالتيوالذي قامت الباحثة بإعداده باالستعانة بداع اإلمعوقات  مقیاس

 وكانت كالتالي:بداع اإلالبحوث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع معوقات  .١

 لــدى طلبــة المرحلــة بــداع اإلمعوقــات تنمیــة  :)، والتــي كانــت بعنــوان٢٠٠٥( دراســة دیــات

 في مدارس قطاع غزة من وجهة نظر المعلمین. ساسیةاأل

 ــتبانا ـــي،ة (ســ ـــادة معوقــــات التفكیــــر اإل )٢٠٠٣المفرجـ ــــداعي فــــي مـ ــــة ب ــــاریخ فــــي المرحل الت

 .سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمینالثانویة ب

  باقــة مالحظــة ممارســات معلمــي العلــوم لمهــارات تنمیــة التفكیــر  )٢٠٠٧(العــزري،اســتبانة

 .داخل الغرفة الصفیة وانعكاسها على ملفات عمل الطلبة االبداعي

  .األموروالتحاور مع المعلمات وأولیاء المباشرة والغیر مباشرة  اللقاءات .٢

ـــتبانة مـــــن  ــت االســ ـــزئییحیـــــث تكونـــ ـــزء نجــ ــــاألول ، الجــ ــوي علـ ــــ ىیحتـــ ـــات العامـ   ة البیانــ

خــر كمــا تكــون الجــزء اآل ،)االجتماعیــةالحالــة و  ،مســتوى الــدخلو المســتوى التعلیمــي، و ، العمــر(

  فقرة موزعة على خمسة محاور. ٧٢من 

قـیس خمسـة تعلـى العینـة بحیـث  اقبـل تطبیقهـ اوتم حساب الخصـائص السـیكومتریة لهـ

  أبعاد كالتالي:

 فقرة.٢٠وعدد فقراتها ( تتعلق بالمنهج معوقات ( 

 ) فقرات.٩معوقات تتعلق بالبیئة المدرسیة وعدد فقراتها ( 

  فقرة.٢٧وعدد فقراتها ( بالمعلمة تتعلقمعوقات ( 

  فقرات.٧وعدد فقراتها ( بالطالبمعوقات تتعلق ( 

 فقرات.٩وعدد فقراتها ( األمرتتعلق بولي  معوقات ( 



٤٤ 

جابــة علــى عبــارات المقیــاس بعــاد. كمــا تمــت اإل) توزیــع الفقــرات علــى األ٤ویوضــح ملحــق (

خماسي التـدرج (أوافـق بشـدة، أوافـق، محایـد،  لیكرت ختیار بدیل واحد من خمسة بدائل وفق مقیاساب

  .)١,٢,٣,٤,٥ات الدرجات التالیة:(ال أوافق، ال أوافق بشدة) وتم التصحیح بإعطاء العبار 

  ا: الصدق والثبات:خامسً 

  للتحقق من الصدق والثبات ألداة الدراسة قامت الباحثة باإلجراء االتي:

  من خالل:الصدق الظاهري: 

مــن جامعــة نــزوى وجامعــة  ١١علــى مجموعــة مــن المحكمــین والبــالغ عــددهم  ســتبانةعــرض اإل .١

ـــابوس، كمـــا یوضـــح  ــین، وأخـــذت بالمالحظـــات  )٢( الملحـــقالســـلطان ق قائمـــة بأســـماء المحكمـ

مـن  اتعـدیل وحـذف بعًضـو  ضـافة بعـض الكلمـات للمحـاور،إ یر و یوالتي كانت بشكل عام في تغ

یـــر بنـــاًء علـــى مالحظـــاتهم التـــي أجمعـــوا علیهـــا. كمـــا یفقـــرات المحـــاور بحیـــث تـــم التعـــدیل والتغ

ـــق (یوضــــح  ــورتها االول )٣الملحـ ــتبانة فــــي صـــ ـــق .یــــةاالســ ـــي ٤( ویوضــــح الملحـ ــتبانة فــ ) االســ

 صورتها النهائیة.

ــوائیة بلغـــت (المعرفـــة صـــدق وثبـــات المقیـــاس قامـــت الباحثـــة ب .٢ مـــن  ا) فـــردً ٣٠ختیـــار عینـــة عشـ

وتــم تطبیـق مقیــاس الدراســة علــى  ،صـلیة للدراســةاألمـن خــارج العینــة  األمــورالمعلمـات وأولیــاء 

  استخراج صدق وثبات مقیاس الدراسة ویتضح ذلك من خالل االتي:و  هذه العینة

  ي.ئ: الصدق البناأوالً 

ــاب معـــامالت بـــداع اإلمعرفـــة الصـــدق البنـــائي لمقیـــاس معوقـــات أجـــل  مـــن  رتبـــاطاالتـــم حسـ

  .البناء للفقرات لكل بعد مع الدرجة النهائیة للبعد كمؤشر على صدق

ــیر الجــــدو . ١ ــد  معــــامالت االرتبــــاطنتــــائج إلــــى  )٢ل (ویشـ (معوقــــات تتعلــــق بــــالمنهج األول فــــي البعــ

  .والمجموع الكلي للمجال الدراسي)

   



٤٥ 

  )٢ل (جدو

  الدراسي) (معوقات تتعلق بالمنهج األول معامل ارتباط بین فقرات المجال 

  والمجموع الكلي للمجال

  رقم العبارة
معامل 

  االرتباط
  رقم الفقرة

معامل 

  االرتباط
  رقم الفقرة

معامل 

  االرتباط

1 .537** 8 .382* 15 .611** 

2 .535** 9 .603** 16 .739** 

3 .600** 10 .745** 17 .682** 

4 .502** 11 .774** 18 .600** 

5 .575** 12 .430* 19 .616** 

6 .498** 13 .675** 20 .613** 

7 .679** 14 .437*    

ــــل . ٢ ـــــانمعامــ ـــال الثـ ـــــرات المجـــ ـــین فقـ ـــ ــاط ب ــــ ـــیة)ي (االرتب ــــــة المدرســـ ــــــاإلدارة والبیئ ــــق ب ــ ــــات تتعل ــ   معوق

 ).٣ل(ي للمجال ویتضح ذلك من خالل جدو والمجموع الكل

  )٣ل (جدو

  والبیئة المدرسیة)إلدارة ان فقرات المجال الثاني (معوقات االرتباط بی معامل 

  والمجموع الكلي للمجال

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

22 .459** 

23 .669** 

24  .415** 

25  .741** 

26  .485** 

27  .798** 

28  .772** 

29  .819** 

30  .527** 

   



٤٦ 

والمجمــوع الكلــي للمجــال  )(معوقــات تتعلــق بالمعلمــة بــین فقــرات المجــال الثالــث االرتبــاطمعامــل  .٣

  .)٤ویتضح ذلك من خالل جدول (

  )٤جدول (

  االرتباط بین فقرات المجال الثالث معامل 

  )(معوقات تتعلق بالمعلمة والمجموع الكلي للمجال 

  رقم الفقرة
معامل 

  االرتباط
  رقم الفقرة

معامل 

  االرتباط
  رقم الفقرة

معامل 

  االرتباط
  رقم الفقرة

معامل 

  االرتباط

31 .713** 38 .780** 45 .905** 52 .792** 
32 .567** 39 .610** 46 .752** 53 .803** 
33 .821** 40 .822** 47 .667** 54 .787** 
34 .769** 41 .811** 48 .664** 55 .410* 
35 .706** 42 .539** 49 .809** 56 .725** 
36 .828** 43 .826** 50 .519** 57 .645** 
37 .890** 44 .836** 51 .665**     

والمجمــوع الكلــي للمجـــال  )البمعامــل االرتبــاط بــین فقــرات المجــال الرابـــع (معوقــات تتعلــق بــالط. ٤

  ).٥ویتضح ذلك من خالل جدول (

   )٥جدول (

  ) والمجموع الكلي للمجالالبمعامل االرتباط بین فقرات المجال الرابع (معوقات تتعلق بالط

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

58  .624** 

59 .543** 

60 .609** 

61  .433*  
62 .700** 

63 .689** 

64 .617** 

  



٤٧ 

ـــین فقـــرات المجـــال الخـــامسمعامـــل ا .٥ ــولي  الرتبـــاط ب ـــي )األمـــر(معوقـــات تتعلـــق بـ  والمجمـــوع الكل

  ).٦( للمجال ویتضح ذلك من خالل جدول

  )٦ل (جدو

  )األمرمعامل ارتباط الفقرات بین فقرات المجال الخامس (معوقات تتعلق بولي 

  والمجموع الكلي للمجال 

  رقم الفقرة
معامل 

  االرتباط
  رقم الفقرة

معامل 

  االرتباط
  رقم الفقرة

معامل 

  االرتباط

65 .702** 68 .549** 71 .767** 

66 .671** 69 .642** 72 .776** 

67 .723** 70 .650** 73 .885** 

مـن  معامل االرتباط بین فقرات المجموع الكلي لكل مجال والمجمـوع الكلـي للمقیـاس ویتضـح ذلـك .٦

  ).٧خالل جدول (

  )٧ل (جدو

  معامل ارتباط الفقرات بین المجموع الكلي لكل مجال والمجموع الكلي للمقیاس

  معامل االرتباط  المجال

 **795. المعوقات المتعلقة بالمنهج المدرسي

 **727. المعوقات المتعلقة باإلدارة والبیئة المدرسیة

 **868. معوقات تتعلق بالمعلمة

البمعوقات تتعلق بالط  .740** 

 **469. األمرمعوقات تتعلق بولي 

  یتضح من خالل الجدول السابق ان جمیع مجاالت المقیاس تتمتع بصدق البناء.

   



٤٨ 

  المقیاس بطریقتین:الثبات: حیث تم التحقق من ثبات  ثانًیا

  .خلكرونباالفا  باالعتماد على مؤشر االتساق الداخلي ثباتمعامل . ١

  )٨ل (جدو

  لمقیاس الدراسة كرونباخ الفا بالنسبةألفا  معامل الثبات بمعادلة 

  معامل الثبات  محاور المقیاس

 890.  المعوقات المتعلقة بالمنهج المدرسي

 819.  المدرسیة المعوقات المتعلقة باإلدارة والبیئة

 965.  معوقات تتعلق بالمعلمة

 731.  البمعوقات تتعلق بالط

 893.  األمرمعوقات تتعلق بولي 

 960.  المجموع الكلي

مــن خــالل الجـدول الســابق تمتــع المقیــاس بثبـات مرتفــع فــي جمیـع محــاور المقیــاس ماعــدا  یتضـح

  ا. المحور المتعلق بالطالبات فكان الثبات جیدا وبالنسبة للمجموع الكلي للمقیاس كان معامل الثبات مرتفعً 
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  الفصل الرابع

  عرض ومناقشة نتائج الدراسة والتوصیات والمقترحات

  مقدمة: 

إلــى  التــي توصــلت إلیهــا الدراســة والتــي هــدفت یتضــمن هــذا الفصــل عــرض ومناقشــة النتــائج

ــیم األولــــى لــــدى طــــالب الحلقــــة بــــداع اإلالتعــــرف علــــى معوقــــات  بمــــدارس والیــــة األساســــي مــــن التعلــ

ــورالمضــــیبي مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــات وأولیــــاء  ــیات األمــ ــیتم تقــــدیم مجموعــــة مــــن التوصــ ، كمــــا ســ

 والمقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة.

  ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:: عرض وًال أ

مـن التعلـیم األولـى الب الحلقـة لدى طـبداع اإل: ما مستوى معوقات والذي نص على االتي

  ؟األموربمدارس والیة المضیبي من وجهة نظر أولیاء األساسي 

ــل  مـــن ــة االنحرافـــات حســـابیة و المتوســـطات الاســـتخدام  جابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــماإلأجـ المعیاریـ

  المعیار االتي لتفسیر نتائج هذا السؤال.استخدام  الدراسة كما تمأداة  ومستوى المعوقات بالنسبة لمحاور

  )٩(جدول 

  *المعیار المعتمد في تفسیر نتائج الدراسة حسب المتوسط الحسابي

  مستوى المعوق  المتوسط الحسابي

  اكبیر جدً  4.20-5.00

  كبیر 4.19-3.40

  متوسط 3.39-2.60

  قلیل 2.59-1.80

  اقلیل جدً  1.79-1.00

مـــن  المعیاریــة والمســتوى المعــوقاالنحرافــات المتوســطات الحســابیة و  )١٠یظهــر الجــدول (و 

  حسب المتوسط الحسابي. االدراسة مرتبة تنازلیً أداة  بالنسبة لمحاور األموروجهة نظر أولیاء 
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  )١٠ل (الجدو

 األمورالمعیاریة ومستوى المعوق من وجهة نظر أولیاء االنحرافات المتوسطات الحسابیة و 

يالدراسة مرتبة تنازلیا حسب المتوسط الحسابأداة  بالنسبة لمحاور

  م
  الدراسةأداة  محاور

  (المعوقات)

ط سالمتو 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوي 

  المعوق

  كبیر 932. 3.75  البمعوقات تتعلق بالط  ١

  كبیر 589. 3.63  تتعلق بالمنهج الدراسي معوقات  ٢

 متوسط 747. 3.33  معوقات تتعلق بالمعلمة  ٣

 متوسط 820. 3.20 معوقات تتعلق باإلدارة والبیئة المدرسیة  ٤

 متوسط 919. 2.98  األمرولي معوقات تتعلق ب  ٥

 كبیر 606. 3,40 المجموع الكلي

مـن األولـى لدى طـالب الحلقـة بداع اإلیتضح من خالل الجدول السابق ان مستوى معوقات 

الدراسـة أداة  بالنسـبة لمحـاور األمـوربمدارس والیة المضـیبي مـن وجهـة نظـر أولیـاء األساسي التعلیم 

) 3.75ن (قــد تراوحـــت بــین المســـتوى الكبیــر والمســـتوى المتوســـط حیــث تـــراوح المتوســط الحســـابي بـــی

ككـل كانـت بمسـتوى كبیـر وبمتوسـط حسـابي بالنسـبة للمعوقـات  ) ویتضح أن المجموع الكلي2.98و(

  .)3,40بلغ (

بصـــورة عامـــة علـــى وجـــود  األمـــورجمـــاع أفـــراد العینـــة مـــن أولیـــاء إإلـــى  وهـــذه النتیجـــة تشـــیر

بوالیـة األساسـي مـن التعلـیم األولـى معوقات تحد مـن مسـتویات التفكیـر اإلبـداعي لـدى طـالب الحلقـة 

ألبنــائهم بعــدم تقــدیم أفكــار جدیــدة مبتكــرة  األمــورأولیــاء  ةالمضــیبي، وقــد یعــزى ذلــك نتیجــة لمالحظــ

عتقـاد سواء فیما یتعلق بجوانب دراستهم أو اثناء ممارسة حیاتهم العادیة، وربما یكـون ذلـك نـاتج مـن ا

)، وان ١١٨,١٩٧٥عاقـل،ن (یختص به فئة معینة مـن الطـالب دون أخـریبداع اإلبان  األمورأولیاء 

م یقومــوا بــدورهم علــى أكمــل وجــه فــي العمــل علــى تنمیــة التفكیــر المدرســة والبیــت والمعلــم والمــنهج لــ

ـــداع اإل ـــري ). ٢٠٠٩لـــــدى الطالب،(الشـــــعراني،بـ ـــذه النتیجـــــة مــــع نتـــــائج دراســـــة المطیــ ــد اتفقـــــت هــ وقــ

والتــي أظهــرت نتائجهــا وجــود معوقــات لتنمیــة التفكیــر اإلبــداعي  )٢٠١٠ودراســة الشــعیلي ( )٢٠١٤(

فـــي المجتمـــع بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة وهـــي تتمثـــل فـــي المعوقـــات المتعلقـــة بالبیئـــة األطفـــال لـــدى 
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ـــق بالبیئــــــة  ـــات تتعلــ ـــــق بالطالــــــب ومعوقــ ــــات تتعل ـــــالمعلم ومعوقـ ــق ب ـــــي تتعلــــ ـــات الت ـــیة والمعوقــ المدرســ

لـدى الفتیـات بـداع اإلمعوقات أبرز أن ) Reis,2002 (ب، كما كشفت دراسة رایسللطال االجتماعیة

والثـانوي تتمثـل فـي وجـود معوقـات خارجیـة كتـأثیر الوالـدین األساسـي الموهوبـات فـي المـدارس التعلـیم 

مـــن تـــأثیر  أكثـــرعلـــى الفتیـــات الموهوبـــات باعتقـــادهم حـــول قـــدرات أطفـــالهم، وادراك اطفـــالهم لـــذواتهم 

ـــؤالء األطفـــــال، وأوضـــــحت أنـــــه آلراء االبـــــاء واســـــال ــــائهم االداء الفعلـــــي الســـــابق لهــ ــاملتهم ألبنـ یب معـــ

ابنـــاءهم اثنـــاء التعامـــل معهـــم تـــأثیرات إلـــى  والرســـائل المضـــمنة اللفظیـــة والغیـــر لفظیـــة التـــي یرســـلونها

  بالغة على طباعهم النفسیة وعلى االداء المدرسي.

مـن األولـى جـاءت فـي المرتبـة  البابق أن المعوقـات المتعلقـة بـالطونستنتج مـن الجـدول السـ

) وقـــد تعـــزى هـــذه ٣,٧٥غ (وبمســـتوى معـــوق كبیـــر وبمتوســـط حســـابي بلـــ مـــوراألوجهـــة نظـــر أولیـــاء 

ن أاإلبـــداعي هـــو وراثـــي وغیـــر مكتســـب و  ن التفكیــرأیعتقـــدون  األمـــوران بعـــض أولیـــاء إلـــى  النتیجــة

صـفة نفسـیة تعـود بداع اإلیاء فقط، كما أوضح جلیفورد أن ذكلطالب األتقتصر على ابداع اإلعملیة 

ـــــة  ـــا للوراث ــ ــــل،جزئی ــــ٢٨,١٩٧٥(عاقـ ـــــاتج لعـــــدم معرفـــــة بعـــــض ).وربمـ ـــك ن ــ ــون ذل ـــاء أا یكـــ ــ ــورولی  األمـــ

باســتراتیجیات تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لــدى أبنــائهم وباألســالیب والطــرق التــي یجــب ان یتعــاملوا بهــا 

  .)؛٢٠٠٦عبدالعزیز،  ؛٢٠٠٩معهم إلكسابهم هذه المهارات.(الشعراني،

كما یتبین أن المعوقات المتعلقة بـالمنهج الدراسـي جـاءت فـي المرتبـة الثانیـة مـن وجهـة نظـر 

ــورأولیـــاء  ـــاء ٣,٦٣غ (وبمســـتوى معـــوق كبیـــر وبمتوســـط حســـابي بلـــ األمـ ـــد یفســـر ذلـــك الن أولی ) وق

دائما ما یركزون على عملیة التحصیل الدراسة والعالمات التي یحصـل علیهـا أبنـائهم، ولـذلك  األمور

مرتفعــة بارتفــاع مســتوى وحصــوله علــى عالمــات  اط یــربط العدیــد مــنهم بــین تفــوق الطــالب دراســیً فقــ

بداعي لدیه وبالتالي یدفعون أبنائهم في التركیـز علـى محتـوى المـنهج الدراسـي والـذي یخلـو التفكیر اإل

والعصـف البحـث والتقصـي إلـى  في العادة مـن االسـئلة واألنشـطة التـي تسـتثیر تفكیـر الطالـب وتدفعـه

ـــاء ٦١:٢٠٠٥(ســـلیمان، الـــذهني واطـــالق العنـــان ألفكـــاره )، كمـــا قـــد تعـــزى هـــذه النتیجـــة إلدراك أولی

ــور ــب ومیولـــه واهتمامــــه، وأن  األمـ ــبع حاجـــات الطالــ ــورتها الحالیــــة ال تشـ بـــان المنــــاهج الدراســـیة بصـ
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ة الملــل ویخلــو مــن التجریـــب والبحــث عــن الحلــول اإلبداعیـــإلــى  عــرض محتواهــا غیــر شــیق ویبعـــث

  ). ٢٠١١صالح،  ؛٢٩:١٩٧٥عاقل،ة (للمشكالت التي تتسم بالطالقة واالصالة والمرون

جـاءت فـي المرتبـة الثالثـة مـن  كما یتبین من الجدول السـابق أن المعوقـات المتعلقـة بالمعلمـة

) وقـد یفسـر العتقـاد ٣,٣٣غ (وبمستوى معوق متوسـط وبمتوسـط حسـابي بلـ األموروجهة نظر أولیاء 

واألسـالیب المعینـة علـى  فضـل الطـرقأعلمـات بـذل مزیـد مـن الجهـد وتقـدیم ان علـى الم األمورأولیاء 

لدى أبنائهم، ولذلك فهم یحملونهن جزء كبیر من المسئولیة ویلقون باللوم علیهن العتقاد بداع اإلتنمیة 

ن جهة العمل لم تقدم لهن التدریب والتأهیل هناك تقصیر من بعض المعلمات أو ألالبعض منهم ان 

هـذه النتـائج  اتفقتالمناسب الذي یمكنهن ویساعدهن على تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطالب، وقد 

وجود إلى  يسوات للتحلیل الرباع أسلوبخاللها باستخدام  ت) والذي توصل٢٠١٥د (مع دراسة محم

، بـداعیات تنمیة اإلوتزویدهن باستراتیجباالهتمام بإعداد المعلمات وتأهیلهن  توأوص ،بداعمعوقات لإل

ــة مــن تنمیــة مقــدرتهن علــى الحــد مــن المعوقــات. وأوضــح تــورانس جأجــل  ورصــد المعوقــات لــدیهن مــن مل

االیجــابي  واالتجــاه، واالنفتــاحفــي التعلــیم كــالخبرة الغنیــة، والثقــة بــالنفس، بــداع اإلســلوك المعلــم التــي تعــزز 

    ).٢٠٠٠حبیب،  ؛١٤٧: ٢٠٠٥عامر،ر (للتغیی

معوقـات تنمیـة أبـرز ) والتي كشفت نتائجها إن ٢٠٠٥( وقد توافق هذا مع نتائج دراسة دیات

فــي مــدارس قطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر المعلمــین، المعوقــات  ساســیةلــدى طــالب المرحلــة األبــداع اإل

وهـــذا یتضـــح مـــن خـــالل طریقـــة المعلـــم فـــي العـــرض واإللقـــاء وعـــدم اتاحـــة الفرصـــة  المتعلقـــة بـــالمعلم

الكافیة للتأمل والبحث والتفكیر وكذلك أوضحت نتائج الدراسـة أن إكتضـاض الفصـول الدراسـیة وعـدم 

والتفكیـر اإلبـداعي الـذي یتمیـز بـداع اإلإتاحة الفرصة للطـالب للقیـام باألنشـطة التـي تكسـبهم مهـارات 

  .تربویة الالزمة للطلبة المبدعینألصالة وكذلك توفیر الرعایة البالجدة وا

ة األخیــرة مــن وجهــة نظــر أولیــاء جــاءت فــي المرتبــاألســرة كمــا یتبــین أن المعوقــات المتعلقــة ب

ولیــاء أ) وقــد یفســر ذلــك محاولــة مــن ٢,٩٨غ (وبمســتوى معــوق متوســط وبمتوســط حســابي بلــ األمــور

لـدى الطفـل تعتمـد علـى بـداع اإلالعتقاد البعض منهم ان عملیـة  وربمابعاد المسئولیة عنهم، إ األمور

ذكـــاءه وان المدرســـة هـــي التـــي یجـــب أن تلعـــب الـــدور الـــرئیس فـــي إكســـاب التالمیـــذ مهـــارات التفكیـــر 



٥٤ 

أن تـوفیر احتیاجـات الطفــل الرئیسـة فـي المنـزل، ودفعــه  األمـور، وربمـا یـذهب بعـض أولیــاء ياالبـداع

وحثه على استرجاع دروسه وحل األنشطة المرتبط بـالمنهج الدراسـي یعتبـر مسـاهمة مباشـرة مـن ولـي 

ـــــر ــاء األمــ ـــــ ـــو االبن ــــــابي نحــــ ـــاه االیجـ ــذلك االتجــــ ــــائهم وكـــــ ــــدى أبنـــ ـــــداعي لـــ ــ ــــــر اإلب ــــــة التفكیـ ــــــي تنمیـ  فـ

لـدى الطفـل بـداع اإلفي تنمیـة  األمرم دور ولي راكه)، وقد یغیب عن وعیهم وٕاد١٠٩:٢٠٠٥(عامر،

األسالیب التربویة المعینة على تحقیق هذا الهدف وتوظیف االستراتیجیات الحدیثة استخدام  من خالل

المعینـة علــى تنمیـة التفكیــر االبـداعي وعــدم االقتصــار أو االتكـال علــى مـا تقــوم بـه المدرســة. وكــذلك 

التـوبیخ والسـخریة والعقـاب البـدني  أسـلوبنحقر أقلهم ونزهو بأعالهم، فاحترام الفروق بین االبناء فال 

  ).١٨٨:٢٠٠٥(سلیمان، عدم الثقة والمیل لالنطواء.إلى  یؤدي

  : عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:ثانًیا

مـن التعلـیم األولـى لدى طـالب الحلقـة بداع اإلما مستوى معوقات والذي نص على االتي: 

  ؟بمدارس والیة المضیبي من وجهة نظر المعلماتاألساسي 

المعیاریـــة االنحرافـــات المتوســـطات الحســـابیة و اســـتخدام  جابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــماإلأجـــل  ومــن

  .)٩ل (جدو األول استخدمت معاییر السؤال الدراسة كما أداة  ومستوى المعوقات بالنسبة لمحاور

   )١١ل (الجدو

المعیاریة ومستوى المعوق من وجهة نظر المعلمات بالنسبة االنحرافات المتوسطات الحسابیة و 

  بة تنازلیا حسب المتوسط الحسابي.مرت الدراسةأداة  لمحاور

  مستوي المعوق  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  (المعوقات) الدراسةأداة  محاور  م

األمرولي معوقات تتعلق ب  ١   كبیر 769. 3.92 

البتتعلق بالط معوقات  ٢   كبیر 795. 3.90 

  كبیر 645. 3.68 معوقات تتعلق بالمنهج الدراسي  ٣

 متوسط 844. 2.97 معوقات تتعلق باإلدارة والبیئة المدرسیة  ٤

 متوسط 852. 2.87 معوقات تتعلق بالمعلمة  ٥

 متوسط 608. 3.34 المجموع الكلي



٥٥ 

مـن األولـى لدى طـالب الحلقـة بداع اإلن مستوى معوقات أیتضح من خالل الجدول السابق 

الدراسـة قــد أداة  بمـدارس والیــة المضـیبي مـن وجهــة نظـر المعلمـات بالنســبة لمحـاوراألساسـي التعلـیم 

ـــی ــث تــــراوح المتوســــط الحســــابي بـ ــتوى المتوســــط حیــ ــتوى الكبیــــر والمســ ــین المســ ) 3.92ن (تراوحــــت بــ

كانـــت ضـــمن مســـتوى معوقـــات )، ویتبـــین مـــن الجـــدول الســـابق أن مســـتوى المعوقـــات ككـــل 2.87و(

ــغ المتوســـط الحســـاب ـــى  شـــیر) وهـــذه النتیجـــة ت3.34ي (متوســـط حیـــث بلـ ـــراد العینـــة مـــن إإل جمـــاع أف

المعلمات بصورة عامة على وجود معوقـات تحـد مـن مسـتویات التفكیـر اإلبـداعي لـدى طـالب الحلقـة 

  .بوالیة المضیبياألساسي التعلیم  مناألولى 

أبـــرز  ) والتـــي بینــت نتائجهــا أن٢٠١٣( نتـــائج دراســة ســعدونوقــد اتفقــت هـــذه النتیجــة مــع  

في مدارس محافظة حمص من وجهة  ساسیةالمرحلة األ طالبإلبداعي لدى معوقات تنمیة التفكیر ا

نظر المعلمین مرتبطة بالعدد الكبیر للتالمیذ داخل الفصول الدراسیة، وقلة المختبرات الالزمة إلجـراء 

التجارب العلمیة في المدرسـة، وطبیعـة المنـاهج الدراسـیة التـي تهـتم بالجانـب المعرفـي وتهمـل الجانـب 

االقتصــادي ن وجهــة نظــر المــدراء مرتبطــة بالمســتوى معوقــات التفكیــر اإلبــداعي مــأبــرز و  اإلبــداعي،

فیها، وبنصاب المعلمین الكبیر من الحصص والمهام،  االجتماعیةالتنشئة  أسلوبوالتعلیمي لألسرة، و 

  .قلیدیة المتبعة من قبل المعلمینوبأسالیب وطرق التدریس الت

ــــد الـــــرب ـــارت نتـــــائج دراســــة عب ـــا اشـ ــیدهار (و  كمـ ) حـــــول Abdulrab&.Sridhar,2012ســ

حــواجز تــدریس العلــوم االبداعیــة مــن وجهــة نظــر المعلمــین بالمــدارس االبتدائیــة العلیــاء بالهنــد والتــي 

  والطالب والمدارس. األموركشفت عن وجود العدید من المعیقات المتصلة بالمعلمین واولیاء 

األولـى جـاءت فـي المرتبـة  األمرولي المتعلقة بكما نستنتج من الجدول السابق أن المعوقات 

ـــ ) وقـــد تعـــزى هـــذه ٣,٩٢غ (مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــات وبمســـتوى معـــوق كبیـــر وبمتوســـط حســـابي بل

كمــا أن ي متابعــة الطفــل، اعتقــاد المعلمــات أن بعــض االســر ال تتعــاون مــع المدرســة فــإلــى  النتیجــة

ــورولیـــاء بعـــض ا التـــي یطلقونهـــا حـــول شخصـــیة الطفـــل أو  اثـــر االیحـــاءات الســـلبیة یـــدركونال  األمـ

الـــبعض مـــنهم ال یعـــون اســـالیب وطـــرق تنمیـــة التفكیـــر كمـــا أن دراســـته علـــى ثقتـــه بأفكـــاره ومبادراتـــه، 



٥٦ 

اإلبداعي لدى أبنائهم كمشـاركة الطفـل فـي تجاربـه وابحاثـه وافكـاره، وال یتحـاورون معـه وقـد یملـون لـه 

ــدیم وســـائل ٢٨٢:٢٠٠٥الســـرور،ر (األوامـــر لتنفیـــذها دون نقـــاش أو حـــوا )، ومبالغـــة الـــبعض فـــي تقـ

عـدم توظیفهـا للتقنیـات الحدیثـة إلـى  الرفاهیة للطفل دون ترك المجـال لـه للمبـادرة والتحـدي، باإلضـافة

ــــ ــدى الطفـ ـــــداعي لـــ ـــــة التفكیـــــر اإلب ــــي تنمی ـــة والتكنولوجیـــــة المتســـــارعة فـ ــورات العلمیــ ــــة التطـــ ل ومواكبـ

    .)٢٠٠٩الشعراني،(

المتعلقــة بالطلبــة جــاءت فــي المرتبــة الثانیــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات ویتبــین أن المعوقــات 

) وقـــد یعلـــل ذلـــك نتیجـــة إلدراك المعلمـــات أن ٣,٨٩غ (وبمســـتوى معـــوق كبیـــر وبمتوســـط حســـابي بلـــ

تقتصـر بـداع اإلبعض الطلبة لدیهم قناعة نتیجـة امـالءات البیـت أو المدرسـة او الـزمالء، وأن عملیـة 

كـــان لعملیـــة تربیـــة الطفـــل وطریقـــة تنشـــئته فـــي المنـــزل، وأســـالیب وطـــرق  علـــى االذكیـــاء فقـــط، وربمـــا

تعلیمـه تدریسـه فـي المدرسـة اثـر فــي تـدني مفهـوم الـذات لدیـه وعــدم تعـوده التعبیـر عـن أفكـاره وآرائــه، 

واالمتثــال التجاهــات وضــغوطات  )،١٩٩٧حمــود، ا (وتعــوده علــى عملیــة حفــظ المعلومــات وتخزینهــ

ع، فالبیــت والمدرســة ومجموعــة الرفــاق والمجتمــع قــد ال یتــوفر فیهــا التربیــة الرفــاق علــى لطالــب المبــد

  ).٦٢:٢٠٠٥سلیمان،ي (الصالحة لإلنتاج االبداع

) والتـــي Sahlobarg,2008وقـــد اتفقـــت نتیجـــة هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة شـــاهلوبارج (

اإلنساني، ومما یمیز سـنوات التعلـیم بداع اإلله دور مزدوج بشأن األساسي أشارت نتائجها أن التعلیم 

بإزالــة الحــواجز والمعوقــات واالســتفادة مــن إال  اللعــب واالستكشــاف وال یكــون لهــا تــأثیر كبیــراألولــى 

وهـي المنافسـة،  اتعقیـدً  كثـرمـن الحـواجز األ ةً البیئـة التعلیمیـة، وان هنـاك ثالثـاإلمكانیات المتاحة فـي 

  والمسائلة على االختبارات والتركیز على المعرفة النامیة وعادات العقل وترك جانب االبداع.

كمــا یتضــح ان المعوقــات المتعلقــة بــالمنهج جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة وبمســتوى معــوق كبیــر 

ـــك القتنـــاع المعلمـــات بـــ) ٣,٦٨غ (وبمتوســـط حســـابي بلـــ ــوى المنـــاهج أوقـــد یفســـر ذل الدراســـیة ن محتـ

ــمنه مــــن ن أهــــدافهأعد علــــى تنمیــــة التفكیــــر اإلبــــداعي و بوضــــعها الحــــالي ال تســــا نشــــطه أا ومــــا تتضــ

  .االبداعإلى  هدف وال تدفع المعلموأسالیب تقویم ال تساعد على تحقیق هذا ال



٥٧ 

ویتبــین مــن الجــدول الســابق أن المعوقــات المتعلقــة بالمعلمــة جــاءت فــي المرتبــة االخیــرة مــن 

 جـة) وقـد تعـزى هـذه النتی٢,٨٧غ (المعلمات وبمستوى معوق متوسط وبمتوسط حسـابي بلـوجهة نظر 

لهـا تـأثیر أكبـر فـي مسـتوى وجـود األخـرى ن العوامـل أبعاد المسئولیة عنهن و إأن المعلمات أردن إلى 

بأهمیــة  )عینــة الدراســة( اعتقــاد واقتنــاع المعلمــاتإلــى  المعوقــات مقارنــة بالمعلمــات، وربمــا یعــود ذلــك

ــود كبیــــرة لتنمیــــة قــــدرات الطــــالب  تنمیـــة التفكیــــر اإلبــــداعي لــــدى الطــــالب وانهــــن یقــــدمن ویبــــذلن جهــ

ــن خـــالل ـــدریس الحدیثـــة والوســـائل التعلیمیـــة واألنشـــطة اســـتخدام  اإلبداعیـــة ســـواء مـ اســـتراتیجیات الت

ة الطفـل وتهیئـة بیئـة األدائیة للمعلم مـن خـالل تهیئـ الكفاءةإلى  ب التقویم، باإلضافةالتدریسیة، وأسالی

تقــدیم إلــى  باإلضــافة )١٤٨:٢٠٠٥عــامر،م (الــتعلم وكــذلك القــدرات االبتكاریــة التــي یتمتــع بهــا المعلــ

أن المعلمـــات لــدیهن حصـــیلة جیــدة مـــن إلــى  التعزیــز والتشـــجیع، كمــا قـــد تعــزى هـــذه النتیجــة أســلوب

بـل الخدمـة وأخـذ مسـاقات لـدى الطـالب وذلـك بسـبب تأهیـل المعلمـات قبـداع اإلأسـالیب وطـرق تنمیـة 

دراســیة فــي كیفیــة تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لــدى الطــالب، وكــذلك بســبب البــرامج التدریبیــة التــي تقــدم 

  ).١٠٩:٢٠٠٥عامر،ة (لهن اثناء الخدم

  : عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثثالثًا

ة مســـتوى الداللـــهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد التـــالي:  علـــىوالـــذي یـــنص 

بمــدارس األساســي مــن التعلــیم األولــى لــدى طــالب الحلقــة بــداع اإلفــي مســتوى معوقــات  )٠,٠٥(

  ؟األموروالیة المضیبي بین متوسطات درجات المعلمات ومتوسط درجات أولیاء 

المعیاریـة االنحرافـات المتوسـطات الحسـابیة و اسـتخدام  االجابة على هذا السؤال تـمأجل  منو 

  . ویتضح ذلك من خالل االتي:)T-Test( واختبار

 T-TESTالمعیاریـة واختبـار االنحرافـات المتوسـطات الحسـابیة و ) ١٢ل (حیث یوضـح جـدو 

  بمــدارس والیــة المضــیبي األساســي مــن التعلــیم األولــى لــدى طــالب الحلقــة بــداع اإللمســتوى معوقــات 

ات ومتوســـطات درجـــات لمتوســـطات درجـــات المعلمـــ اوالمعلمـــات تبًعـــ األمـــورمـــن وجهـــة نظـــر أولیـــاء 

  .األمورأولیاء 
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لدى طالب بداع اإللمستوى معوقات  T-TESTالمعیاریة واختبار االنحرافات المتوسطات الحسابیة و  

والمعلمات  األموربمدارس والیة المضیبي من وجهة نظر أولیاء األساسي من التعلیم األولى الحلقة 

  .األمورلمتوسطات درجات المعلمات ومتوسطات درجات أولیاء  اتبعً 

ر المحاو 

  المعوقات)(
  العدد  الوظیفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة
  قیمة ت

مستوى 

  الداللة

اتجاه 

  الداللة

المنهج 

  المدرسي

 58977. 3.6320 50  ولي أمر
  غیر داله 0,672 0,424 106

 64519. 3.6828 58  معلمة

االدارة 

والبیئة 

  المدرسیة

 82019. 3.2067 50  ولي أمر
  غیر داله 0,145 1,467 106

 84429. 2.9713 58  معلمة

  المعلمة

 74736. 3.3304 50  ولي أمر
106 2,948 *0,004 

لصالح 

 األمرولي 
 85201. 2.8723 58  معلمة

  البالط
 93246. 3.7514 50  ولي أمر

  غیر داله 0,351  0,378 106
 79508. 3.8966 58  معلمة

  األمرولي 
 91961. 2.9889 50  ولي أمر

106  5,751 0,000*  
لصالح 

 76901. 3.9234 58  معلمة  المعلمة

المجموع 

  الكلي

 60699. 3.3969 50  ولي أمر
  غیر داله 0,633 0,479 106

 60891. 3.3408 58  معلمة

ة السابق عدم وجود فـروق ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى الداللـیتضح من خالل الجدول 

0.05≥α)(  بمـدارس والیـة األساسـي مـن التعلـیم األولـى لدى طـالب الحلقـة بداع اإللمستوى معوقات

لمتوســطات درجــات المعلمــات ومتوســطات  اتبًعــوالمعلمــات  األمــورالمضــیبي مــن وجهــة نظــر أولیــاء 

المــنهج المدرســي واالدارة والبیئــة المدرســیة ومحــور الطلبــة وكــذلك فــي محــاور  األمــوردرجــات أولیــاء 

حـول مسـتوى المعوقـات فـي تلـك  األمـورولیـاء أهـذا معنـاه تقـارب اراء المعلمـات و في المجموع الكلي و 
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فــي هــذه المحــاور نتیجــة بــداع اإلاقتنــاع أفــراد العینــة بمســتوى معوقــات إلــى  المحــاور وقــد یعــزى ذلــك

  .)٢٠٠٥سلیمان،ة (وقربهم منهم وشعورهم بالمشكللمالحظتهم للطالب 

 حصائیا في محور المعلمة ولصالحإالسابق وجود فروق داله  خالل الجدول منكذلك یتضح 

مـن  أكثـرفـي محـور المعلمـة بـداع اإللوجـود معوقـات  األمـورولیـاء أوهـذا معنـاه أن تقـدیر  األمـرولي 

الصـعوبات أبـرز أن  أوضـحو  )،٢٠١٠ي (تقدیر المعلمات، وهذا ما توصلت الیه نتـائج دراسـة الشـعیل

ى موضوعات تشجع التي تحول دون التدریس االبداعي هي عدم تضمین محتوى الكتاب المدرسي عل

وضعف ، االبداعيعداد والتدریب للمعلمین، وعدم تشجیع المعلمین على التفكیر االبداع، وضعف اإل

ة االكادیمیة. ، وغیاب جو الحریهدى الهیملي) .مقابلة/أة (الدوافع الداخلیة للمعلم وكثرة أعبائه الوظیفی

یضـــا عــدم وجـــود فــروق دالـــة احصــائیا بـــین تقــدیر المعلمـــین لصــعوبات التـــدریس أكمــا بینـــت النتــائج 

 دالهً  اهنالك فروقً  اننجد ة األسر وبالنسبة لمحور  االبداعي تعزى لمتغیري الجنس والمنطقة التعلیمیة.

بالنسـبة لمحـور بـداع اإلولصالح المعلمات وهذا معناه ان تقـدیر المعلمـات لمسـتوى معوقـات  ااحصائیً 

) والتـي ٢٠٠١، وقد تشابهت النتیجة االخیرة مـع دراسـة محمـود (األمورمن تقدیر اولیاء  أكثراألسرة 

االیمان بان المعرفة موجودة في الواقع المعاش ودور المدرسة یتحدد في تعلیم اسالیب ، أوضح خاللها

ومناهج الحصول على تلك المعرفة، التي ال یملكها المعلم وحدة وال یحتفظ بها الكتاب الدراسي وحدة 

ان  والمطلوب هو كیفیة الحصول على تلـك المعرفـة، وهـذا یتطلـب علـى القـائمین علـى التربیـة التأكیـد

دور المعلــم هــو االرشــاد والتوجیـــه ولــیس صــب المعلومــات، والحـــوار والنقــاش بــین المعلــم والتالمیـــذ، 

وكذلك عدم االعتماد الكلي على الكتاب المدرسي. كذلك ال تستطیع هیئـة التـدریس وال ادارة المدرسـة 

، قـد یتصـور الـبعض أن األسـرةبالتنسـیق مـع إال بـداع اإلان تقوما بمفردیهما بتغییر كبیر نحو تحقیق 

هذا التعاون مستحیل بسبب استیاء االباء تجاه المدرسة بسـبب خبـراتهم السـابقة. ویمكـن التغلـب علـى 

والمدرســة لتحقیــق األســرة ذلــك بزیــارة خارجیــة مــن المعلمــین لألســرة لتحقیــق التكامــل فــي الجهــد بــین 

لـــدى الطـــالب بـــالتعلیم بـــداع اإلة فیـــرى كثیـــر مـــن البـــاحثین أن دراســـ والتغلـــب علـــى معوقاتـــه.بـــداع اإل

أهمیـــة مـــن الناحیـــة العملیـــة لألســـرة یلیهـــا المعلـــم یلیهـــا المحتـــوى ثـــم اإلدارة المدرســـیة  أكثـــراألساســـي 

  ).١٣٧: ٢٠١٣(الجعفري والدیب،



٦٠ 

ومـن خـالل هـذه النتیجـة یتضـح ان هنـاك نـوع مـن الـتملص مـن المسـئولیة أو القـاء اللــوم أو  

عند تقـدیر مسـتوى المعوقـات، وقـد تعـزى هـذه  األمورالتقصیر أو تبادل االتهام بین المعلمات وأولیاء 

والمعلمــات لــألدوار الــذي یجــب ان  األمــورالنتیجــة لوجــود خلــل أو قصــور فــي معرفــة كــل مــن أولیــاء 

  .)١٠٦:٢٠٠٥(عامر، یمارسه كل منهما في سبیل تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى األبناء

للمدرسة وقلة االتصـال والتواصـل والتعـاون بـین  األموروربما هذا ناتج من قلة زیارات أولیاء 

 امًعــ األمــورقلــة الــدورات التدریبیــة المقدمــة للمعلمــات وأولیــاء إلــى  یشــیر والمعلمــة. كــذلك األمــرولــي 

  فریدة الهیملیة). مقابلة الفاضلة/ا (كما أوضحته

  : عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:ارابعً 

بـداع اإلاللة إحصائیة فـي مسـتوى معوقـات هل توجد فروق ذات د والذي نص على االتي:

مـن وجهـة نظـر المعلمـات  بمدارس والیـة المضـیبياألساسي من التعلیم األولى طالب الحلقة  لدى

  المؤهل الدراسي، ومستوى الدخل؟ يتعزى لمتغیر  األموروأولیاء 

ــــنو  ــــل  مــ ـــمأجـــ ــؤال تــــ ــــذا الســـــ ـــــى هــ ــــــة علــ ــــتخدام  االجاب ــــائياســ ــــاین الثنـــ ــــل التبـــ ـــــار تحلیــ    اختبــ

Two Way Anova)(  ــدخل والتفاعـــل بینهمـــا ویتضـــح ذلـــك مـــن   لمتغیـــري المؤهـــل ومســـتوى الـ

  خالل االتي:

  :والتفاعل بینهما للمعلمات المؤهل العلمي والدخل يبالنسبة لمتغیر  .١

) ویتضـح ذلـك مـن Two Way Anovaي (تحلیـل التبـاین الثنـائ اختبـاراسـتخدام  تـم حیـث

  .خالل االتي
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جمیع محاور مقیاس معوقات  الدخل معمستوى ي المؤهل العلمي و لمتغیر  الثنائيتحلیل التباین  

  بالنسبة للمعلماتبداع اإل

المتغیرات 

  المستقلة
  المتغیرات التابعة

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  قیمة ف

مستوى 

  الداللة

المؤهل 

  العلمي

 026. 2 051.  المنھج المدرسي
.058 
.534 
.320 
.129 
.027 
.231 

.943 

.589 

.727 

.879 

.973 

.795 

  375.  2  750.  االدارة والبیئة المدرسیة
 220.  2  439.  المعلمة
  075.  2  151.  الطلبة
  017.  2  034.  األسرة
  081.  2  163.  الكلي

  الدخل

  

 821. 2 1.641  المنھج المدرسي
1.870 
3.356 
2.107 
4.526 
.732 

3.354 

.165 
*.043 
.132 

*.016 
.486 

*.043 

  2.355  2  4.709  االدارة والبیئة المدرسیة
  1.446  2  2.892  المعلمة
  2.644  2  5.288  الطلبة
  460.  2  921.  األسرة
  1.182  2  2.364  الكلي

 المؤهل*

  الدخل

  

 068. 3 203.  المنھج المدرسي
.154 
.688 

2.514 
1.963 
.347 

1.639 

.926 

.563 

.069 

.132 

.791 

.192 

  483.  3  1.449  االدارة والبیئة المدرسیة
  1.725  3  5.174  المعلمة
  1.146  3  3.439  الطلبة
  218.  3  655.  األسرة
  578.  3  1.733  الكلي

  الخطأ

   439. 50 21.945  المنھج المدرسي
   702. 50 35.080  االدارة والبیئة المدرسیة

   686. 50 34.307  المعلمة
   584. 50 29.204  الطلبة
   629. 50 31.437  األسرة
   352. 50 17.624  الكلي

  الكلي

    58 810.365  المنھج المدرسي
    58 552.679  االدارة والبیئة المدرسیة

    58 519.879  المعلمة
    58 916.653  الطلبة
    58 926.494  األسرة
    58 668.452  الكلي
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ـــه احصـــائیً عـــدم  الســـابق الجـــدول خـــاللیتضـــح مـــن  ــود فـــروق دال ــتوى الداللـــ اوجـ ة عنـــد مسـ

)α≥بمـدارس والیـة األساسـي مـن التعلـیم األولـى الحلقـة  طـالبلدى بداع اإلمستوى معوقات ) ل٠,٠٥

 الـدخل والتفاعـل بینهمـا،مسـتوى المؤهـل العلمـي و  يالمضیبي من وجهـة نظـر المعلمـات تعـزى لمتغیـر 

 دالـهً  ابینما كانت هنالـك فروًقـ المؤهل العلمي ال یؤثربأن  األموروتعزى هذه النتیجة لمالحظة أولیاء 

معرفة أجل  الكلي) ومن -الطلبة -االدارة والبیئة المدرسیةر (بالنسبة لمتغیر الدخل في محاو  ااحصائیً 

  .للمقارنات البعدیة ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي LSDاختباراستخدام  مصدر الفروق تم

  )١٤( جدول

  لطلبة او  للمقارنات البعدیة لمتغیر الدخل لمحوري االدارة والبیئة المدرسیة LSDاختبار 

  وكذلك في المجموع الكلي

  الدخل  المحاور
المتوسط 

  الحسابي
  ١٠٠٠-٥٠٠  ٥٠٠منأقل 

 أكثر

  ١٠٠٠من

االدارة والبیئة 

  المدرسیة

 - 0,030* - 3.506  ٥٠٠منأقل 

١٠٠٠-٥٠٠  2.975 - - - 

  - - 2.487a  ١٠٠٠من أكثر

  الطلبة

 3.327a - - *0,024  ٥٠٠منأقل 

١٠٠٠-٥٠٠  4.355 - - - 

 - - - 4.045  ١٠٠٠من أكثر

  المجموع الكلي

 2.962a - - *0,034  ٥٠٠منأقل 

١٠٠٠-٥٠٠  3.661 - - - 

 - -- - 3.484  ١٠٠٠من أكثر

ــور االدارة  ـــائیة بالنســــبة لمحــ والبیئــــة یتضــــح مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق ان الفــــروق االحصـ

) ٥٠٠ن (مـــأقـــل ) لصـــالح ١٠٠٠-٥٠٠) و(٥٠٠مـــنأقـــل ( المدرســـیة بـــین مســـتوى دخـــل المعلمـــات

) لصـالح ١٠٠٠من  أكثر() و٥٠٠منأقل ن (وبالنسبة لمحور الطلبة وكذلك للمجموع الكلي كانت بی

وتعـزى هـذه النتیجـة لوجـود معلمـات وافـدات ظـروفهن وأوضـاعهن المعیشـیة تختلـف . ١٠٠٠من أكثر

علم المقیم، وهذا بدوره یقلل من االمكانیة االبداعیة لدیهن، أو التفكیر فـي التـدریس اإلبـداعي. عن الم

ال عماني فلدیهن التزامات اسریة وعائلیة ـمن ألف ری كثرالحال بالنسبة للمعلمات أصحاب األوكذلك 
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ــــن ــــة التعلیمیــــــة مــ ـــام بالعملیــ ـــن غیــــــر كــــــافي للقیـــ ــــعرهن بــــــأن دخلهـــ ــــل  یشــ ـــداع. كمــــــا أجــ ــــح االبـــ أوضــ

ــة بــداع اإل) أن مــن العقبــات التــي تحــول دون Yilmaz,2011:4یلمــز( فــي التعلــیم فــي مرحلــة الطفول

إبــداع . فأكــدت دراســته أن األمــورمعظمهــا متصــلة بــاإلدارة المدرســیة وكــذلك تــأثیر المعلمــین وأولیــاء 

ة فـإذا كانـت الطفل ال یدعم من قبل االدارة المدرسیة، وأوضح كذلك أن الدعم یتـأثر بظـروف المدرسـ

كـذلك عـدم  تعلـیم إبـداعي.أجـل  كافیـة فمـن الممكـن بسـهوله دعـم المعلمـین مـناالقتصادیة المصادر 

بعــض كمــا أن مبــالغ ضــئیلة احتــرام بعــض المعلمــین لمهنــة التــدریس أنهــا كمهنــة، وذلــك ألنهــم یتقاضــون 

االبـــداعي، فالحكومـــة ال المعلمـــین لـــدیهم أعمـــال وضـــغوطات، لـــذلك لـــیس لـــدیهم الوقـــت الكـــافي للتـــدریس 

مـن جانـب المـربین، كـذلك العنـف بـداع اإلتعود هذه النتیجة لخفض قیمـة  اتدعم التدریس االبداعي، وأحیانً 

  ).Bangi, Sue and Carlo,2013:6-8ضد المعلم، بانجي وسو وكارلو(

ــائج بــأن المؤهــل العلمــي ال یــؤثر بصــورة واضــحه، وهــذه النتیجــة قــد تعــود  كمــا أوضــحت النت

ــباب  ـــاء  متعلقـــةألسـ ــوربخصـــائص الجیـــل الجدیـــد، فأغلـــب أولی ــون  األمـ   مـــن الفئـــة المتعلمـــة، وقـــد تكـ

  لـــدى طـــالببــداع اإلعوامــل أخـــرى غیــر المؤهـــل العلمـــي تــؤثر بصـــورة كبیـــرة ومباشــرة علـــى مســـتوى 

  .والیة المضیبي

  األموروالتفاعل بینهما ألولیاء  المؤهل العلمي والدخل يبالنسبة لمتغیر  .٢

) ویتضـح ذلـك مـن Two Way Anovaي (تحلیـل التبـاین الثنـائ اختبـاراسـتخدام  تـم حیـث

  .خالل االتي
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  )١٥جدول (

بداع اإلجمیع محاور مقیاس معوقات  ي المؤهل العلمي والدخل معلمتغیر  الثنائيتحلیل التباین  

  األموربالنسبة ألولیاء 

المتغیرات 

  المستقلة
  المتغیرات التابعة

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  قیمة ف

مستوى 

  الداللة

المؤهل 

  العلمي

 443. 2 886.  المنھج المدرسي
1.517 
.115 

1.073 
.383 
.715 
.588 

.231 

.892 

.351 

.684 

.495 

.560 

  076.  2  152.  المدرسیةاالدارة والبیئة 
  635.  2  1.269  المعلمة
  303.  2  606.  الطلبة
  609.  2  1.218  األسرة
  212.  2  425.  الكلي

  الدخل

 864. 2 1.728  المنھج المدرسي
2.959 
.437 
.147 
.397 
.294 
.382 

.063 

.649 

.864 

.675 

.747 

.685 

  290.  2  580.  االدارة والبیئة المدرسیة
  087.  2  174.  المعلمة
  314.  2  629.  الطلبة
  250.  2  501.  األسرة
  138.  2  276.  الكلي

 المؤهل*

  الدخل

 653. 4 2.611  المنھج المدرسي
2.236 
1.883 
.502 

2.845 
1.430 
1.476 

.082 

.132 

.734 

.056 

.241 

.227 

  1.251  4  5.004  االدارة والبیئة المدرسیة
  297.  4  1.187  المعلمة
  2.254  4  9.015  الطلبة
  1.218  4  4.873  األسرة
  533.  4  2.134  الكلي

  الخطأ

   292. 41 11.972  المنھج المدرسي
   664. 41 27.241  االدارة والبیئة المدرسیة

   591. 41 24.246  المعلمة
   792. 41 32.482  الطلبة
   852. 41 34.928  األسرة
   361. 41 14.819  الكلي

  الكلي

    50 676.615  المنھج المدرسي
    50 547.099  االدارة والبیئة المدرسیة

    50 581.937  المعلمة
    50 746.265  الطلبة
    50 488.111  األسرة
    50 595.015  الكلي
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ـــه احصـــائیا عنـــد مســـتوى عـــدم  الســـابق یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول ة الداللـــوجـــود فـــروق دال

)α≥بمـدارس والیـة األساسـي مـن التعلـیم األولـى لـدى تالمیـذ الحلقـة بداع اإلمستوى معوقات ) ل٠,٠٥

وهـذا  تعـزى لمتغیـر المؤهـل العلمـي والـدخل والتفاعـل بینهمـا. األمـورالمضیبي من وجهة نظـر أولیـاء 

واخــتالف المؤهــل علــى اخــتالف مســتوى الــدخل  األمــورمعنــاه تقــارب آراء عینــة الدراســة مــن أولیــاء 

وجــود عوامــل أخــرى أهــم مــن الــدخل والمؤهــل العلمــي تــؤثر فــي مســتوى إلــى  العلمــي، وقــد یعــزى ذلــك

بمــدارس المضــیبي، ولعــل مــن ضــمنها مــدى األساســي مــن التعلــیم األولــى لــدى الب الحلقــة بــداع اإل

  والمعرفة بأسالیب وطرق تنمیته لدى الطالب.بداع اإلالوعي واالقتناع بأهمیة 

ــــذ ــت مــــــع دراســــــة محمــــــو وهــ ــــة تقاربــــ ــــل ٢٠٠١د (ه النتیجــ ـــــي توصــــــل خاللهــــــا أن للعامــ ) والتـ

ـــة لـــدى أطفـــال القـــاهرة بســـبب الحـــروب التـــي خاضـــتها بـــداع اإلدور كبیـــر فـــي قتـــل االقتصـــادي  الدول

ا كرانمـــر وبیروتـــو  كمـــا أوضـــح بـــانجي رة التـــي تعرضـــت لهـــا وبســـبب الكثافـــة الســـكانیة.وبســـبب الهجـــ

)Banaje& Cranmer and Perotta,2013 األطفــاللــدى بــداع اإل) أن مــن أهــم معوقــات   

ــوارد  ــواجز فـــي المـــوارد البشـــریة والمـ ــواجز العاطفیـــة وحـــواجز ادراكیـــة وحـ االقتصـــادیة هـــي وجـــود الحـ

  وحواجز ثقافیة.

  لنتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:: عرض ومناقشة ااخامسً 

  هذه المعوقات؟ماهي الحلول المناسبة للحد من : والذي نص على االتي

ـــة معلمتـــان ومـــن خـــالل ه جابـــة علیـــبحیـــث تمـــت اإل ــورأولیـــاء  مـــن ٢مقابل  )٥ملحـــق ( األمـ

ــه الفرصــة ب فكانــت النتیجــة كالتــالي: مــع تالمیــذه، بــداع اإلتقلیــل االعبــاء الملقــاة علــى المعلــم لتســنح ل

التــدریس، عمــل وتقلیــل اكتظــاظ الفصــول الدراســیة بــالطالب، االعتمــاد علــى االكتشــافات الحدیثــة فــي 

حـــول اكتشـــاف مهـــارات الطلبـــة وابـــداعاتهم وتنمیتهـــا  دورات تدریبیـــة للمعلمـــات وأولیـــاء أمـــور الطلبـــة

وكــذلك دورات تدریبیــة حــول كیفیــة التعامــل مــع أطفــال الحــادي والعشــرون، والتعــرف  النمــاء االمثــل،

المعلمـة وولیـة امـر الطالـب على سماتهم وخصائصهم ومیولهم النفسیة والفكریـة. التواصـل البنـاء بـین 

ا التعلمـي، عمـل دورات تدریبیـة لألمهـات حـول كیفیـة متابعـة أبنـائهن دراسـیً و  بما یرقى بمستواه العلمـي
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خلـق أجـل  مـن األمـوروكیف تساعده على مساعدة نفسه، تعـاون الهیئـات والمؤسسـات وكـذلك أولیـاء 

ــ اشــأنه حــافزً ضــافة كــل مــا مــن إ بــة للــتعلم مــن خــالل بنــاء وتشــیید و بیئــة جاذ  وأضــافت للــتعلم. اوجاذًب

ن عمـل أ .األساسـيمـن التعلـیم األولى توجد طاقات ابداعیة هائلة لدى ابنائنا بالحلقة  :األستاذة هدى

لــتفهم الواقــع الــذي یعیشــه جیــل  األمــورالجمیــع بتكــاثف الســتغالل هــذه الكــوادر الطیبــة، نــدعوا أولیــاء 

ـــا التدریســــي واالداري. عمــــل اجتمــــاع مفتــــوح للحــــوار  ـــیة بطاقمهـ أبنــــائهم وللتعــــاون مــــع البیئــــة المدرسـ

الشـفافي بــین المعلمــات وأولیــاء أمـور الطلبــة لمناقشــة مســتجدات الطلبـة والمدرســة، ولمشــاركة الجمیــع 

  .  عیة بأبنائنا االستغالل االمثلالستغالل الطاقة االبدا

  .التوصیات والمقترحات: اسادسً 

  : التوصیاتأوًال 

 في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، یمكن الخروج بالتوصیات االتیة:

یســاعد علــى تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لــدى التالمیــذ،  أســلوبتطــویر المنــاهج الدراســیة ب ضــرورة .١

إلــى  بحیــث تتضــمن موضــوعات تمــنح التالمیــذ الفرصــة علــى اطــالق العنــان لــذهنهم والوصــول

   أفكار جدیدة تتسم بالطالقة والمرونة واالصالة.

الالزمـــة لتهیئـــة بیئـــة المدرســـیة التـــي تســـاعد علـــى األدوات ضـــرورة تســـخیر الـــوزارة لإلمكانـــات و  .٢

 في المدارس.بداع اإلتنمیة 

ــوم  .٣ ــــن التعــــــرف علـــــى مفهــــ ـــات مــ ـــتمكن المعلمــ ــــة وورش العمــــــل لـــ ــــرامج تدریبیـ ـــدیم بــ ـــداع اإلتقــ بـــ

 واستراتیجیاته ومهاراته وطرق تدریسه وتقویمه وتشخیص معوقات تدریسه.

بالفعالیـات واألنشــطة  األمـور، وتعریـف أولیــاء األسـرةالعمـل علـى توطیــد العالقـة بـین المدرســة و  .٤

ـــة والــــوعي بأهمیــــة  ـــداع اإلالتــــي تســــاعد علــــى تنمیــــة االبــــداع، وغــــرس القناعـ ـــى بـ وتــــدریبهم علـ

 األسالیب الصحیحة في تربیة أبنائهم على ممارسة االبداع. 

 .طالبات التفكیر اإلبداعي لدى التعزیز الدافعیة واالتجاهات اإلیجابیة للتعلم وتنمیة مهار  .٥

 ضرورة عمل برامج عالجیه في ضوء المعوقات التي تم تحدیدها في الدراسة. .٦
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  : المقترحات:ثانًیا

 في ضوء نتائج الدراسة فان الباحثة تقترح إجراء البحوث التالیة:

 مـن التعلــیماألولـى عمـل تصـور مقتـرح لتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة لمعلمـات مـدارس الحلقـة  -

 لدى التالمیذ.بداع اإلفي مجال أسالیب وطرق تنمیة األساسي 

 في التربیة اإلبداعیة لألبناء. األمورتنفیذ برنامج مقترح لتنمیة مهارات وقدرات أولیاء  -

ولكــن فــي مراحــل تعلیمــة مختلفــة لــدى التالمیــذ بــداع اإلمعوقــات  إجـراء دراســات للتعــرف علــى -

 ومن جهات نظر اخرى.

ــوم  - ـــــ ــوء مفهـ ـــــ ــــي ضـ ــیة فــــ ـــــ ــــات التدریسـ ــــاءة المعلمــــ ــــ ــدى كف ـــــ ـــى مـ ـــــرف علـــــ ــــة للتعـــ ــراء دراســــ ـــــ   إجـ

 وفلسفته.بداع اإل

بمـدارس األساسـي مـن التعلـیم األولى لدى معلمات الحلقة بداع اإلإجراء دراسة حول معوقات  -

 سلطنة عمان.
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  المراجــــــــــــــــــــع
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 جنبیةواألقائمة المراجع العربیة 

تطبیقــات عملیــة فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي باســتخدام ). ٢٠٠٧جــادو، صــالح محمــد.( أبــو -

 . عمان: دار الشروق.نظریة الحل االبتكاري للمشكالت

 . األردن: دار البدایة.التربويبداع اإل). ٢٠٠٨أبو غریبه، إیمان محمد.( -

بـــداع اإلاألســـریة فــي مواجهـــة معوقــات  التربیــة). ٢٠١٣إیمـــان.(والــدیب،  ، ممــدوحالجعفــري -

. المـــؤتمر الـــدولي الرابـــع بعنـــوان طفـــل الیـــوم أمـــل الغـــد، كلیـــة ریـــاض لطفـــل مـــا قبـــل المدرســـة

 .جامعة االسكندریة، مصر -االطفال

 مكتبة االنجلو المصریة. مصر: .الطفل المبدع .)٢٠٠٠(.حبیب، مجدي عبدالكریم -

ــناء ،الحجـــازي - . تعریفــــه وتنمیتــــه وقیاســــه لــــدى االطفــــالبــــداع اإلســـیكولوجیة  .)٢٠٠٦(.ســ

 دار الفكر العربي. :القاهرة

لبـة المـدارس مـن طلـدى بداع اإلدور االدارة المدرسیة في تنمیة ). ٢٠١٤، سناء.(الحصاونه -

)، ١(٨٠الیرمــوك، مجلــة الثقافــة والتنمیــة،. جامعــة وجهــة نظــر المــدیرین ومقترحــات التطــویر

١٥٩ -١٣٣. 

. فـي المجتمـع العربـي وأسـالیب التغلـب علیهـابـداع اإلمعوقـات ). ١٩٩٥حمود، رفیقـة سـلیم.( -

 ).٢(١مصر، مجلة مستقبل التربیة العربیة، -مستقبل التربیة العربیة

مسـتقبل أجـل  (التعلـیم مـن . المـؤتمر العلمـي الخـامسمعوقات االبداع). ١٩٩٧( حمود، رفیقة. -

 .التربیة، جامعة حلوان: القاهرةكلیة ، ١مصر، مجلة -عربي أفضل)

 بیروت: دار النهضة العربیة. .٢، طبحوث نفسیة وتربویة). ١٩٩١خیر اهللا، سید.( -

فــي مــدارس  ساســیةلــدى طلبــة المرحلــة األبــداع اإلمعوقــات تنمیــة  .)٢٠٠٥(.لدیــات، ســهی -

 فلسطین.لیة التربیة، الجامعة االسالمیة، غزة، بحث مقدم للمؤتمر الثاني لك. قطاع غزة

ــد.( - ومــــدى تــــأثیره باأللعــــاب األطفــــال التفكیــــر اإلبتكــــاري لــــدى ). ٢٠٠٨رشــــاد، أشــــرف محمــ

 . مصر: دار الكتب.االلكترونیة
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ــات ). ٢٠٠٨.(ســالي رایــس، - ــداع اإلمعوق ــات فــي المدرســة األب ــات الموهوب ــدى الفتی  ساســیةل

: اإلســكندریة، ســكندریةاإل ةالتربیــة بــدمنهور، جامعــ ةكلیــ ،أبــو حــالوة محمــد ترجمــة، .والثانویــة

 .مصر

 . عمان: دیبونو للطباعة والنشر والتوزیع.مقدمة في اإلبداع). ٢٠٠٥السرور، نادیا هایل.( -

فـي  ساسـیةمعوقات تنمیـة التفكیـر االبـداعي لـدى تالمیـذ المرحلـة األ .)٢٠١٣(.مسعدون، ری -

 .٧٩٦ -٧٦٣)، ١(١٠٦ االداب، ةكلیة التربیة بحمص، مجل .مدارس محافظة حمص

هرة: االقـ. تنمیـة اإلبـداعأجـل  كیـف نربـي أنفسـنا واألبنـاء مـن). ٢٠٠٥سلیمان، سناء محمد.( -

 عالم الكتب.

دار  بیــروت: .فــي التربیــة المدرســیة فــي التعلــیم االساســيبــداع اإل ).٢٠٠٩.(ربــى الشــعراني، -

 النهضة العربیة.

ـــدى معلمـــي  ).٢٠١٠الشـــعیلي، علـــي بـــن هویشـــل.( - ـــدریس اإلبـــداعي ل ـــیم صـــعوبات الت التعل

. المــؤتمر العلمــي، اكتشــاف ورعایــة الموهــوبین بــین الواقــع والمــأمول، بســلطنة عمــاناألساســي 

 : مصر.كلیة التربیة، جامعة بنها، ومدیریة التربیة والتعلیم بالقلیوبیة

. والمبــدعین مــن منظــور متكامــلبــداع اإلتنمیــة  .)٢٠١١(قــارة، ســلیم.و  الصــافي، عبــدالحكیم -

 .األردن: دار الثقافة

تنمیة التفكیر اإلبداعي للطالب فـي ضـوء اسـتراتیجیات الـتعلم ). ٢٠١١صالح، أسماء زكي.( -

 : المكتب الجامعي الحدیث.اإلسكندریة .البنائي

 بیروت: دار العلم للمالیین.. وتربیتهبداع اإل). ١٩٧٥عاقل، فاخر.( -

الهـــرم: الـــدار . مفاهیمـــه، وأســـالیبه، ونظریاتـــهبـــداع اإل). ٢٠٠٥عــامر، طـــارق عبـــدالرؤوف.( -

 العالمیة للنشر والتوزیع.

ــــد - ـــادة، أحمـــ ـــــاهرة:التفكیـــــــر االبتكـــــــاري" المعوقـــــــات والمیســـــــرات .)٢٠٠١(.عبــــ ــــــز  ". القــ   مركـ

 .الكتاب للنشر
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 االبداع. دار الثقافة للنشر، األردن.إلى  ). المدخل٢٠٠٦عبدالعزیز، سعید.( -

ـــداع ). دور العملیـــة التعلیمیـــة الشـــاملة فـــي تنمیـــة ٢٠١٠ســـلیم، إینـــاس.(و  عبـــدالعزیز، رشـــاد - إب

 االسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة.الطفل. 

. النصـر: مكتبـة الـدار العربیـة االبتكـار وتنمیتـه لـدى أطفالنـا). ٢٠٠٣عبد الفتـاح، إسـماعیل.( -

 للكتاب.

. المـؤتمر اكتشاف ورعایة الموهوبین بین الواقع والمأمول .)٢٠١٠(.أشرف أحمـدعبدالقادر،  -

 .، بنهاالعلمي لكلیة التربیة بجامعة بنها

والمفــاهیم واألســس والســمات األطفــال و بــداع اإل). ٢٠١٠عبــد الكــافي، إســماعیل عبــدالفتاح.( -

 .مركز االسكندریة للكتاب :االسكندریة .والحقوق والنظریات

 مثنـــى، فـــائزةو  بدیـــة، أحمـــدو  الهتــاري، محمـــدو  حـــزام، عدیلـــةو  عبــدالكبیر، صـــالح ومقبـــل، ســـعید -

معوقات تعلـیم مهـارات  .)٢٠٠٨(.شائف، فرید وعیوري، نزحو  عبداهللا، حسینو  باطائع، حسنو 

ــة التعلــیم االساســي البحــوث  زمركــمــن منشــورات الــیمن:  (دراســة میدانیــة)..التفكیــر فــي مرحل

 .نوالتطویر التربوي، عد

ممارســات معلمــي العلــوم لمهــارات تنمیــة التفكیــر  مــدى ).٢٠٠٧یوســف.(العــزري، محمــود  -

غیـر  رسـالة ماجسـتیر .االبداعي داخـل الغرفـة الصـفیة وانعكاسـها علـى ملفـات أعمـال الطلبـة

 .، سلطنة عمانجامعة السلطان قابوس، منشورة

 القاهرة: دار الفكر. .عند األطفالبداع اإلسیكولوجیة ). ٢٠٠٣عویس، عفاف أحمد.( -

  . األردن: دار أسامة للنشر.التفكیر السابر واالبداعي). ٢٠١١العیاصرة، ولید رفیق.( -

العلمي دراسة تأصیلیة تكشف اسـس التفـوق فـي مجـال بداع اإل.)٢٠٠٧(.القرني، أحمد علـي -

 دار عالم الفوائد. :المكرمة . مكةالعلم

 دار المسیرة. :عمان .الطفلإبداع قراءات في ). ٢٠١١الكناني، ممدوح عبدالمنعم.( -



٧٢ 

التفكیـــر االبـــداعي والناقـــد  .)٢٠١٠(.ٕاســـماعیل، عبـــدالرؤوف محفـــوظو  االمـــام، محمـــد صـــالح -

 .األردن: مؤسسة الوراق. رؤیة معاصرة

. الكویــت: الجمعیــة الكویتیــة والتعلــیم فــي الطفولــة المبكــرةبــداع اإل. )١٩٩٥.(المجــادي، حیــاة -

 لتقدم الطفولة.

ــین.( - ـــة ). ٢٠١٥محمـــد، ســـمیة عیـــد حسـ ـــع تنمی ـــداع اإلواق ـــة المرحلـــة ب ـــدى طلب ومعوقاتـــه ل

 .٩١ -٦٠ )١١(٦. في األردن من وجهة نظر المدیرات والمعلمات ساسیةاأل

بعـض المعوقـات المجتمعیـة والتعلیمیـة وانعكاسـاتها علـى ). ٢٠٠١( .مجـديمحمود، إبراهیم  -

القـاهرة وٕامكانیـة بمحافظـة األساسـي لدى تالمیذ المـدارس الحكومیـة بمرحلـة التعلـیم بداع اإل

 .٢٥ -٢) ٤(٧لوان،. كلیة التربیة، جامعة حالتغلب علیها

معوقــات األداء اإلبـــداعي لمعلمــي العلــوم بمـــدارس ). ٢٠١٤قباجــه، زیــاد. (و  مخــامرة، كمــال -

 .٤-٣) ١(١٦،ساسیة. مجلة كلیة التربیة األبمحافظة القدس ساسیةالمرحلة األ

 .للطفـل فـي المجتمـع بالمملكـة العربیـة السـعودیةبـداع اإلمعوقـات  .)٢٠١٤(.المطیري، نـوال -

 وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة، قسم التربیة االسریة. من منشورات

ــة  .)٢٠٠٣(.المفرجــي، خلیفــة علــي - ــاریخ فــي المرحل معوقــات التفكیــر االبــداعي فــي مــادة الت

جامعـــة  ،غیــر منشــورة ســتیررســالة ماج الثانویــة بســلطنة عمــان مــن وجهــة نظــر المعلمــین.

 السلطان قابوس، سلطنة عمان.

ـــة ). ٢٠١٠زعیـــل إینـــاس.(و  ، رشـــادموســـى - ـــة الشـــاملة فـــي تنمی ـــداع دور الجـــودة التعلیمی إب

 . اإلسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة.الطفل

كیـف یفكـر بـداع اإلاالتجاهات الحدیثة في تنمیة التفكیـر و ). ٢٠٠٥النجاحي، فوزیة محمود.( -

 . القاهرة: دار الكتاب الحدیث.طفلك

لـدى أطفـال محافظـة غـزة. بـداع اإلفعالیة برنامج مقترح لتنمیة ). ٢٠٠٩أهل، أماني محمـد.( -

 غزة. من منشورات الجامعة االسالمیة،
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  )١( قـــالملح
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  )٢( قـــالملح

  بأسماء المحكمین قائمة

  المؤسسة الجامعة/  اسم المحكم  م

  كـــــــــــــــاظم مهـــــــــــــــدي علـــــــــــــــي. د  ١
 

 قابوس السلطان جامعة

  حمـــــــــــــود الشـــــــــــــیخ محمـــــــــــــد. د  ٢
 

 جامعة نزوى

ــــــــــــــــــــــــــــــود  ٣   د. ضــــــــــــــــــــــــــــــحى عب
  

  جامعة نزوى

ـــــــــد ســـــــــعید حســـــــــن  ٤   د. عبدالحمی
  

  جامعة السلطان قابوس

  د. فتـــــــــــون محمــــــــــــود خرنــــــــــــوب  ٥
  

  جامعة نزوى

  د. محمــــــــــــــد أحمــــــــــــــد نقــــــــــــــادي  ٦
  

  جامعة نزوى

ــــــــــــــار  ٧   د. بكــــــــــــــار ســــــــــــــلیمان بك
  

  جامعة السلطان قابوس

  د. عائشــــــــــــة محمــــــــــــد عجــــــــــــوة  ٨
  

  جامعة السلطان قابوس

  د. عبــــــــــــــــــدالحافظ اســــــــــــــــــماعیل  ٩
  

  جامعة السلطان قابوس

  د. عبــــــــــــــــــــدالفتاح الخواجــــــــــــــــــــة  ١٠
  

  جامعة نزوى

ــــــــــاتي  ١١ ــــــــــد الع   د. مهــــــــــا عبدالمجی
  

  جامعة السلطان قابوس

  

  

  

  



٧٨ 

  )٣( قـــالملح

  في صورتها األولى األداة

  
  اآلدابو  كلیة العلوم

  ماجستیر توجیه وارشاد نفسي.

  

  ةـالمحترم/  ........................................................ :االستاذ الدكتور/ ة

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  تحكیم استبانة اولیة :الموضوع

قیــاس فــي أداة  أن اضــع بــین أیــدیكم فقــرات هــذه االســتبانة، والتــي تمثــل اوشــرفً  ایزیــدني فخــرً 

حیث أن الباحثـة بصـدد إعـداد  ،لجمع بعض المعلومات الالزمة إلجراء هذه الدراسة ،صورتها االولیة

لــدى طــالب بــداع اإل"معوقــات  :بعنــوان ،دراسـة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي التربیــة / التوجیــه واالرشـاد

بمــدارس والیــة المضــیبي مــن وجهــة نظــر المعلمــات وأولیــاء األساســي مــن التعلــیم األولــى الحلقــة 

الصــدق والثبــات) لــألدوات المســتخدمة فــي ( ةتطلــب مــن الباحثــة إعــادة الدراســة الســیكو متریــ" األمــور

  هذه الدراسة والتي جاءت على النحو االتي:

  التعلیم االساسي: مناألولى لدى طالب الحلقة بداع اإلمقیاس معوقات  :أوال

 معوقات تتعلق بالمنهج 

 معوقات تتعلق بالبیئة المدرسیة

 معوقات تتعلق بالمعلم 

 معوقات تتعلق بالطالب

  األمرمعوقات تتعلق بولي 



٧٩ 

  مقیاس لیكارت الخماسي. :ثانًیا

ا لخبـرتكم الواســعة، واهتمـامكم فـي هــذا المجـال فإنــه مـن دواعـي ســروري ان تكونـوا مــن ونظـرً 

ــین لتلــــك  ممــــا ســــیكون لــــه بــــإذن اهللا المــــردود ، وٕابــــداء رأیكــــم مــــن خــــالل مالحظـــاتكماألدوات المحكمـ

علیــه أرجــو مــنكم التكــرم  ،االیجــابي فــي تحســین مــا تقیســه هــذه االدوات، ومــن ثــم هــذه الدراســة ككــل

إضـافة أو حـذف مـا ترونـه  ،مناسـبتها لموضـوع الدراسـة ،وضـوحها :على الفقرات من حیـثباالطالع 

تعـاونكم و  مناسبة الفقرات لغویا ودقـة الصـیاغة وسـهولة االجابـة علیهـا. شـاكرین لكـم جهـودكم ،مناسبا

  .اوجزاكم اهللا خیرً  ،معنا

  الباحثة/ إیمان بنت سلیمان بن سعید الهیملیة

ـــــــــــــما   :ســـــــــــــم المحك
  

  

  الـــــوظیفي: المســـــمى
  

  

ــــدقیق:    التخصــــص ال
  

  

ــــــــــــــل:   جهــــــــــــــة العم
  

  

  التوقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
 

  
 

    

  

  

  

   



٨٠ 

  .األمورمن وجهة نظر المعلمات وأولیاء األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلمقیاس معوقات 

  ارةــــــــــــــــــــالعب  م

مدى مالئمة 

  الفقرة للبعد

  صالحیة

التعدیل   االفقرة لغویً  

  المقترح
  مالئمة

غیر 

  مالئمة
  واضحة

غیر 

  واضحة

ـــــــــــــــــــالمنهج الدراســـــــــــــــــــي.أوًال  ـــــــــــــــــــق ب   : معوقـــــــــــــــــــات تتعل
  

١  
ــاهج علــــى تنمیــــة القــــدرات  ــداف المنــ عــــدم تركیــــز أهــ

  االبداعیة لدى الطالب.

          

٢  
ــالب  ــ ــ ــول الطـ ــ ــ ـــات ومیـ ــ ــاهج لحاجــ ــ ــ ــة المنـ ــ ــ ــدم تلبیـ ــ عـــ

  واهتماماتهم.

          

٣  
ــات  ــ ــظ المعلومــ ــ ـــى حفــ ــــدریس علـــ ـــداف التــ ـــز اهـــ تركیـــ

  .وتذكرها

          

٤  
ــارات التفكیــــر عــــدم  تركیــــز المنــــاهج علــــى تنمیــــة مهــ

  .العلیاء

          

٥  
عــرض محتــوى المنــاهج غیــر شــیق ویبعــث  أســلوب

  .الملل في نفوس الطلبة

          

٦  
عــدم اهتمــام المحتــوى لــروح المبــادرة والتجریــب لــدى 

  .الطلبة

          

٧  
عــدم مراعــات محتــوى المنــاهج للفــروق الفردیــة بــین 

  .الطالب

          

٨  
المحتــوى باســتخدام اســئلة متنوعــة تثیــر  عــدم اهتمــام

  التفكیر.

          

            تركیز المحتوى على اسئلة الحفظ والتذكر.  ٩

١٠  
عدم تركیز المحتوى على مواقف ومشكالت تتحـدى 

  تفكیر الطلبة وتحفزهم للحل.

          

١١  
ـــي  ــطة التـ ــتح المجــــال للطلبــــة الختیــــار االنشــ ــدم فــ عــ

  یمیلون الیها.

          

            المخصص لألنشطة التعلیمیة التعلمیة.قلة الوقت   ١٢

            عدم تنوع االنشطة التعلیمیة التعلمیة.  ١٣

١٤  
عــدم تـــوفر انشــطة تعلیمیـــة تعلمیــة تســـهم فــي تنمیـــة 

  االبداع.

          

١٥  
ـــى  ــاس ادنــ ـــى قیـــ ــز علــ ـــویم تركـــ ــالیب تقــ ــتخدام اســـ اســـ

  القدرات العقلیة.

          

١٦  
واالختصــار عــدم تنــوع اســالیب التقــویم فــي المنــاهج 

  على االختبارات التقلیدیة.

          



٨١ 

  ارةــــــــــــــــــــالعب  م

مدى مالئمة 

  الفقرة للبعد

  صالحیة

التعدیل   االفقرة لغویً  

  المقترح
  مالئمة

غیر 

  مالئمة
  واضحة

غیر 

  واضحة

١٧  
عدم فتح المجال امام الطلبة لتقویم اعمالهم واعمال 

  زمالئهم.

          

١٨  
بـــداع اإلعــدم اهتمــام االدارة المدرســیة بهــدف تنمیــة 

  لدى الطالب.

          

             .غیاب االهداف المتعلقة بمهارات التفكیر االبداعي  ١٩

٢٠  
لموضــوعات تنمــي الخیــال وتســاعد افتقــار المحتــوى 

  .على االبداع

          

٢١  
حل المشكالت إلى  افتقار المحتوى لمواضیع تهدف

  .الحیاتیة المختلفة

          

٢٢  
افتقار المحتوى لمواضیع تشجع الطلبة على البحث 

  والتعلم الذاتي.

          

٢٣  
ـــر  ــ ــروف العصـ ــ ــنهج لظــ ــ ــوى المــ ــ ـــة محتــ ــ ـــدم مالئمـ ــ عـ

  .ومتطلباته المختلفة

          

٢٤  
تكــرار المعلومــات حــول بعـــض المواضــیع بــدال مـــن 

  توسیع ادراك الطالب للمشكالت المطروحة.

          

            تركیز المحتوى على المألوف والشائع من االفكار.  ٢٥

٢٦  

خلـــو المـــنهج مـــن الفـــرص التـــي تضـــع الطالـــب فـــي 

ــة  ــر عادیــ ــكالت الغیــ ــه للمشـ مواقـــف جدیــــده ومواجهتــ

  .تتطلب حلوال غیر مألوفة

          

ـــــــــــــــا   معوقـــــــــــــــات تتعلـــــــــــــــق بالبیئـــــــــــــــة المدرســـــــــــــــیة. :ثانًی
  

٢٧  
عــدم اهتمـــام االدارة المدرســـیة بتزویــد المعلمـــین بمـــا 

  یستجد من وسائل لإلبداع.

          

٢٨  
ــدى  ــ ـــداعي لــ ــ ـــر االب ـــة التفكیـــ ــ ــاع االدارة بأهمی ــ ــدم اقتنــ ــ عـ

  الطلبة.

          

            الموقع الجغرافي لبیئة المدرسة ال یساعد على االبداع.  ٢٩

٣٠  
ــدم  ــ ـــجعة إلعـ ـــوقة ومشــ ـــیة مشــ ــة مدرســ ــ ـــوافر بیئـ ــداع تــ ــ بـ

  الطلبة.

          

٣١  
ــي  ــ ــة فــ ــ ـــیة واجتماعیــ ــ ـــحیة ونفسـ ـــة صـــ ــ ـــوفر رعایـ ــ ـــدم تـ عـــ

  المدرسة.

          

            عدم توفر االمكانات والتجهیزات الالزمة لإلبداع.  ٣٢

٣٣  
عـــدم تقـــدیر ادارة المدرســـة إلنجـــازات الطلبـــة وتكـــریمهم 

  على المستوى المرضي.

          



٨٢ 

  ارةــــــــــــــــــــالعب  م

مدى مالئمة 

  الفقرة للبعد

  صالحیة

التعدیل   االفقرة لغویً  

  المقترح
  مالئمة

غیر 

  مالئمة
  واضحة

غیر 

  واضحة

٣٤  
ـــدم  ــ ـــب عـ ـــ ــث والتنقی ــ ــیة بالبحــ ــ ـــام االدارة المدرســ اهتمـــ

  واالطالع واكتشاف المعرفة.

          

            عدم توافر االمن من العقاب بأنواعه المختلفة.  ٣٥

٣٦  
عــدم تشــجیع الطلبــة علــى ابــداء وجهــات نظــرهم فــي 

  تعامل ادارة المدرسة.

          

٣٧  
عــدم تشــجیع الطلبــة علــى ابــداء وجهــات نظــرهم فــي 

  وممارساتهم التعلیمیة.المعلمین 

          

  معوقــــــــــــــــــــــــــات تتعلــــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــــالمعلم. :ثالثًــــــــــــــــــــــــــا
  

٣٨  
ـــر  ــ ـــة الفكــ ــ ــ ــتراتیجیات تنمی ــ ــ ــم باسـ ــ ــ ــام المعلـ ــ ــــدم المـــ ــ عـ

  االبداعي.

          

٣٩  
ــة  ــة للمعلمـــات تتعلـــق بكیفیـ ــوفر دورات تدریبیـ عـــدم تـ

  لدى الطالب.بداع اإلتنمیة 

          

٤٠  
عـدم تشـجیع المعلمـات لطالبهـن علـى التنـافس فیمــا 

  مع التعاون. بینهم

          

            عدم اهتمام المعلمات بمعالجة مشكالت طالبهن.  ٤١

٤٢  
عدم تقدیم المعلمات حوافز تشـجیعیة لطلبـتهن علـى 

  الغیر تقلیدیة. أفكارهم

          

            اعتماد المعلمات في تدریسة على الطریقة االلقائیة.  ٤٣

            المعلمات لوسائل تعلیم متنوعة.استخدام  عدم  ٤٤

٤٥  
عـدم اشـتراك المعلمـات لطالبهـن فـي تنفیـذ االنشـطة 

  التعلیمیة التعلمیة.

          

٤٦  
ــف  ــ ــ ـــام مواقــ ــ ــتهن امـــ ــ ــ ـــات لطلبـ ــ ـــع المعلمـــ ــ ــــدم وضـــ عـــ

  ومشكالت واقعیة تتحدى تفكیرهم.

          

            عدم احترام المعلمات ألفكار وآراء الطالب.  ٤٧

٤٨  
ـــل ــدم تقبــ ـــالتهم  عــ ــتهن وأســ ـــات طلبـــ ـــات إلجابـ المعلمــ

  واستفساراتهم.

          

٤٩  
ـــافي  ــت الكــ ــن الوقـــ ــ ـــات لطالبهـ ــاء المعلمــ ــ ـــدم اعطـ عــ

  للتفكیر في االجابة.

          

٥٠  
عــدم اهتمــام المعلــم باألســئلة المفتوحــة والتــي تنمـــي 

  التفكیر االبداعي.

          

٥١  
اقتصار المعلمات في اسئلتهن على االسـئلة الـواردة 

  الدراسیة. في المادة

          



٨٣ 

  ارةــــــــــــــــــــالعب  م

مدى مالئمة 

  الفقرة للبعد

  صالحیة

التعدیل   االفقرة لغویً  

  المقترح
  مالئمة

غیر 

  مالئمة
  واضحة

غیر 

  واضحة

            لدى طالبهن.بداع اإلعدم اقتناع المعلمات بأهمیة   ٥٢

٥٣  
ــات  ــن الســـتغالل اوقــ ــدم توجیـــه المعلمـــات لطالبهـ عـ

  فراغهم بما ینمي قدراتهم االبداعیة.

          

٥٤  
ـــق  ـــى تطبیـ ــــذ علـ ـــجع التالمی ـــارهمال یشـ ــرة  أفكـ المبتكـــ

  وتجریبها كلما أمكن ذلك.

          

٥٥  
الفــاظ كــبح التفكیــر االبــداعي مثــل: یســتخدم المعلــم 

  فكرة غیر جیدة، حل خاطئ، تفكیر غیر منطقي

          

٥٦  

ــاعد علــــى  ــي تســ ــتخدامه لطــــرق التــــدریس التــ ـــة اســ قل

ــل  ــ ــ ـــذهني، وحـــ ــ ـــ ـــف ال ــ ــ ـــل العصــ ـــ ــ ــار مث ــ ــ ـــد االفكـــ ــ ـــ تولی

  والتعلم التعاوني، وغیرها. ،المشكالت

          

            ال یسمح بالبناء على افكار االخرین وتطویرها.  ٥٧

٥٨  
یقدم المعلم للطلبة فرصا محددة للتفكیـر وفـي اطـار 

  التحصیل الدراسي.

          

٥٩  
اخبــار الطلبــة بــالحلول الجــاهزة اختصــارا إلــى  یمیــل

  للوقت.

          

٦٠  

ــل  ـــن قبـــ ــافات مــ ـــاؤالت واالستكشـــ ـــم للتســ ــر المعلــ ینظـــ

ــن  ــ ــروج عــ ــ ـــت وخــ ــیعة للوقـــ ــ ــا مضـ ــ ــى انهــ ــ ــة علــ ــ الطلبـ

  المقرر.

          

            الموضوعات كمسلمات ال داعي لمناقشتها. یقدم  ٦١

            لدى المعلم اتجاه سالب نحو مهنة التدریس.  ٦٢

٦٣  
عــدم تطبیــق المعلــم للمعــاییر النفســیة والتربویــة عنــد 

  تعامله مع طالبه.

          

٦٤  

ــؤدياأل ــ ـــم تــ ــاتق المعلـــ ــ ــى عــ ــ ــاة علــ ــ ــاء الملقــ ــ ـــى  عبـ إلـــ

االحجـــام عـــن التفكیـــر فـــي االعـــداد لبـــرامج وأنشـــطة 

  إبداعیة.

          

٦٥  
ال یشجع التالمیذ على توظیف التقنیات االلكترونیة 

  بشكل مبتكر.

          

٦٦  

ال و  اعتماد المعلم على االنشطة الالصفیة التقلیدیة،

ــة  ـــى تنمیــ ــي تعمـــل عل ــفیة التــ ــتم باألنشـــطة الالصـ یهـ

  لدى الطالب.بداع اإل

          



٨٤ 

  ارةــــــــــــــــــــالعب  م

مدى مالئمة 

  الفقرة للبعد

  صالحیة

التعدیل   االفقرة لغویً  

  المقترح
  مالئمة

غیر 

  مالئمة
  واضحة

غیر 

  واضحة

ـــــــــــــــــــــــــب. :رابعـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــق بالطال ـــــــــــــــــــــــــات تتعل   معوق
  

٦٧  
ــة  ــ ـــة ان عملیــ ـــاد الطلبـــ ـــداع اإلاعتقــ ـــى بـــ ــر علـــ ــ تقتصــ

  االذكیاء فقط.

          

٦٨  
ــرم  ــ ــ ــ ـــي ال یحتـ ــ ــ ــام التعلیمــ ــ ــ ــة ان النظـــ ــ ـــ ــعور الطلبــ ــ ــ ــ شـ

  شخصیتهم

          

٦٩  
، االجتماعیةالتمییز بین الطالب بناء على خلفیتهم 

  والواقع القبلي السائد بالمجتمعات.

          

            خوف الطلبة من العقاب عند الوقوع في الخطأ.  ٧٠

            تدني مفهوم الذات لدى الطالب.  ٧١

٧٢  
أجـــل  اهتمـــام الطلبـــة بحفـــظ المعلومـــة وتخزینهـــا مـــن

  االمتحان.

          

            زیادة اعداد الطالب في الفصول واكتظاظها.  ٧٣

٧٤  
عدم اتاحة الفرصة للطالب لممارسة االنشـطة التـي 

  لدیهم.بداع اإلتنمي 

          

            وانجازات زمالئهم.استخفاف الطالب بأفكار   ٧٥

٧٦  
ــن  ـــر عـــ ـــى التعبیــ ــالب علــ ـــد الطـــ ــدم تعویــ ـــارهمعـــ  أفكــ

  وآرائهم.

          

ـــــــــــــــــولي  ـــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــات تتعل   .األمـــــــــــــــــرخامســـــــــــــــــا: معوق
  

            التربیة الوالدیة التي ال تقبل االخطاء من الطفل  ٧٧

            عدم التدخل في ابحاث الطفل وتجاربه  ٧٨

            عدم مواكبته للتقدم والثقافة والتطور  ٧٩

            تقدیم الرفاهیة الزائدة لإلبن  ٨٠

            نقص الثقة المقدمة للطالب  ٨١

            للمعلم في خبراته العلمیة والمهنیة األمرتحدي ولي   ٨٢

            عن الطالب وعدم متابعته لسیر دراسته األمربعد ولي   ٨٣

            وقناعاته الفكریة األمراخضاع الطالب لرغبة ولي   ٨٤

            التواصل والتحاور مع الطالب قلة  ٨٥

            االستخفاف بأفكار الطالب ومواهبه  ٨٦

            كثرة االیحاءات السلبیة حول العلم والمدرسة  ٨٧



٨٥ 

  )٤( قـــالملح

  في صورتها النهائیة األداة

  
  جامعة نزوى

  واآلدابكلیة العلوم 

  ماجستیر توجیه وٕارشاد

  ةـالمحترم/ .................................................. . / أختي الفاضلةأخي الفاضل

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،، وبعد

  بمدارس والیة المضیبياألولى لدى طالب الحلقة بداع اإلستبانة معوقات ا

لـــدى بـــداع اإل"معوقـــات  تقـــوم الباحثـــة بإعـــداد دراســـة للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتیر بعنـــوان

بمــدارس والیــة المضــیبي مــن وجهــة نظــر المعلمــات وأولیــاء األساســي مــن التعلــیم األولــى طــالب الحلقــة 

لذا ترجوا الباحثة منكم  ،ثم تحلیل النتائج ،وحیث ان استكمال هذه الدراسة یتطلب عمل مقیاس " األمور

ســم، مـــع العلـــم أن التعــاون معهـــا باإلجابــة علـــى فقـــرات هــذا المقیـــاس بصــدق وموضـــوعیة دون ذكـــر اال

  ألغراض البحث فقط. وتستخدما وسیتم التعامل معها بسریة تامة المعلومات التي ستقدمونها مهمة جدً 

  ولكل فقرة خمس بدائل وهي كاالتي:

 موافقتك تماما على العبارة.إلى  أوافق بشدة: وتشیر .١

 درجة مرتفعة من الموافقة ولكن لیس تماما.إلى  أوافق: وتشیر .٢

 عندما ال تستطیع ان تقرر درجة االتفاق أو االختالف مع العبارة.محاید:  .٣

 رفضك لما بالعبارة.إلى  ال أوافق: تشیر .٤

 رفضك التام لما جاء بالعبارة.إلى  ال أوافق بشدة: وتشیر .٥

مع وضعكم في االعتبـار أنـه لیسـت هنـاك اجابـة خاطئـة وأخـرى صـحیحة، إنمـا تختـارون مـا 

  یتوافق مع ما تقومون به.



٨٦ 

  ویرجى منكم مراعاة التعلیمات االتیة عند االجابة على الفقرات:

) في المربع ة (قراءة الفقرة بدقة متناهیة ثم تحدید االجابة التي تفضلونها بوضع اشار  .١

 أمامها.

 من بدیل واحد للفقرة. أكثرعدم اختیار  .٢

 عن جمیع الفقرات بال استثناء. باإلجابةالتأكد من القیام  .٣

 الشخصیة. تعبئة البیانات .٤

  شاكرة لكم تعاونكم

  یمان بنت سلیمان بن سعید الهیمليالباحثة: إ

  البیانــــــــات الشخصــــــــیة:  :أوًال 
  

   معلمة   المسمى الوظیفي: -

 ولي أمر       

 )٣٠-٢٤(   ر:ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعم -

       )٣٧-٣١(  

 فما فوق) -٣٨(       

 دبلوم (ثانوي)   ى التعلیمي:المستو  -

  بكالوریوس       

 ماجستیر       

  )٥٠٠من أقل (   ل:ـــــــــوى الدخــــمست -

       )١٠٠٠-٥٠٠(  

 )أكثرف ١٠٠٠(       

   



٨٧ 

  الذي تراه مناسب من بین البدائل.اختر البدیل  :ثانًیا

  العبارة  م
أوافق 

  بشدة
  محاید  أوافق

ال 

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

  تتعلـــــــق بـــــــالمنهج الدراســــــــي. أوال: معوقـــــــات
  

ال تركـــــز أهـــــداف المنــــــاهج علـــــى تنمیـــــة القــــــدرات   ١

  االبداعیة لدى الطلبة.

          

ال تلبــي المنــاهج الدراســیة حاجــات الطلبــة ومیــولهم   ٢

  واهتماماتهم

          

            ال تركز المناهج على تنمیة مهارات التفكیر العلیا  ٣

عــرض محتــوى المنــاهج غیــر شــیق ویبعــث  أســلوب  ٤

  الملل في نفوس الطلبة.

          

            المحتوى غیر قائم على التجریب بین الطلبة.  ٥

عـــدم مراعـــاة محتـــوى المنـــاهج للفـــروق الفردیـــة بـــین   ٦

  الطلبة.

          

عـدم اهتمـام المحتـوى باســتخدام اسـئلة متنوعـة تثیــر   ٧

  التفكیر.

          

            تركیز المحتوى على أسئلة الحفظ والتذكر.  ٨

ال یركــز المحتــوى علــى مواقــف ومشــكالت تتحــدى   ٩

  تفكیر الطلبة وتحفزهم للحل.

          

ــار أنشــطة المحتــوى   ١٠ عــدم فــتح المجــال للطلبــة الختی

  التي یمیلون إلیها.

          

ال تتـــوفر أنشـــطة تعلیمیـــة تعلمیـــة تســـهم فـــي تنمیـــة   ١١

  االبداع.

          

اســتخدام أســـالیب تقـــویم تركــز علـــى قیـــاس القـــدرات   ١٢

  العقلیة الدنیا.

          

 ال یوجــــد تنــــوع فــــي اســــالیب التقــــویم فــــي المنــــاهج  ١٣

  االختصار على االختبارات التقلیدیة.و 

          

عـــــدم فـــــتح المجـــــال أمـــــام الطلبـــــة لتقـــــویم أعمـــــالهم   ١٤

  وأعمال زمالئهم.

          

التفكیـــــــــر غیـــــــــاب االهـــــــــداف المتعلقـــــــــة بمهـــــــــارات   ١٥

  االبداعي.

          

افتقــار المحتــوى لموضــوعات تنمــي الخیــال وتســاعد   ١٦

  على االبداع

          



٨٨ 

  العبارة  م
أوافق 

  بشدة
  محاید  أوافق

ال 

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

افتقار المحتوى لمواضیع تشجع الطلبة على البحـث   ١٧

  والتعلم الذاتي.

          

ـــــوى المـــــنهج لظـــــروف العصـــــر   ١٨ عـــــدم مالئمـــــة محت

  ومتطلباته المختلفة.

          

ــدال مــن تكــرار المعلومــات حــول بعــض   ١٩ المواضــیع ب

  توسیع ادراك الطالب للمشكالت المطروحة.

          

            تركیز المحتوى على المألوف والشائع من االفكار.  ٢٠

  : معوقات تتعلق باإلدارة والبیئة المدرسـیة.ثانًیا
  

ــــــد المعلمــــــین بمــــــا   ١ ال تهــــــتم االدارة المدرســــــیة بتزوی

  یستجد من وسائل لإلبداع.

          

ـــــــاع   ٢ ـــــــر عـــــــدم اقتن ـــــــة التفكی االدارة المدرســـــــیة بأهمی

  االبداعي لدى الطلبة.

          

ــــى   ٣ ــــي لبیئــــة المدرســــة ال یســــاعد عل الموقــــع الجغراف

  االبداع.

          

بـــداع عـــدم تـــوفر بیئـــة مدرســـیة مشـــوقة ومشـــجعة إل  ٤

  الطلبة.

          

ـــة فـــي   ٥ ـــوفر رعایـــة صـــحیة ونفســـیة واجتماعی عـــدم ت

  المدرسة

          

ــات   ٦ والتجهیــزات بالبیئــة المدرســیة عــدم تــوفر االمكان

  الالزمة لإلبداع.

          

ــــــــة   ٧ ــــــــدیر إدارة المدرســــــــة إلنجــــــــازات الطلب عــــــــدم تق

  وتكریمهم على المستوى المرضي.

          

عــدم اهتمــام االدارة المدرســیة بالمعرفــة عــن طریــق   ٨

  االكتشاف.

          

عـدم تشـجیع الطلبــة علـى إبـداء وجهــات نظـرهم فــي   ٩

  تعامل إدارة المدرسة.

          

ـــــــــــــا ـــــــــــــق بالمعلمـــــــــــــة.ثالًث   : معوقـــــــــــــات تتعل
  

ضـــعف المـــام المعلمـــة باســـتراتیجیات تنمیـــة الفكــــر   ١

  االبداعي لدى الطلبة.

          

ـــة تـــوفر دورات تدریبیـــة للمعلمـــات تتعلـــق بكیفیـــة   ٢ قل

  لدى الطلبة.بداع اإلتنمیة 

          



٨٩ 

  العبارة  م
أوافق 

  بشدة
  محاید  أوافق

ال 

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

ـــــتهم   ٣ تمییـــــز المعلمـــــة بـــــین الطلبـــــة بنـــــاء علـــــى خلفی

  القبلي السائد بالمجتمع. ، والواقعاالجتماعیة

          

قلة تشجیع المعلمة لطلبتها على التنافس فیما بیـنهم   ٤

  مع التعاون.

          

            عدم اهتمام المعلمات بمعالجة مشكالت طلبتهن  ٥

ـــــة علـــــى   ٦ ـــــر  أفكـــــارهمال تحفـــــز المعلمـــــات الطلب الغی

  تقلیدیة.

          

ـــــى الطریقـــــة   ٧ ـــــي تدریســـــهن عل اعتمـــــاد المعلمـــــات ف

  اإللقائیة.

          

            المعلمات لوسائل تعلیم متنوعة.استخدام  قلة  ٨

عــــــدم وضـــــــع المعلمـــــــات لطلبـــــــتهن أمـــــــام موقـــــــف   ٩

  ومشكالت واقعیة تتحدى تفكیرهم.

          

            عدم احترام المعلمات ألفكار وآراء طلبتهن.  ١٠

ــــــة طلبــــــتهن وأســــــالتهم   ١١ ــــــل المعلمــــــات إلجاب قلــــــة تقب

  واستفساراتهم.

          

ال تعطي المعلمة طلبتهـا الوقـت الكـافي للتفكیـر فـي   ١٢

  االجابة.

          

عدم اهتمـام المعلمـة باألسـئلة المفتوحـة والتـي تنمـي   ١٣

  التفكیر االبداعي.

          

اقتصار المعلمات في أسئلتهن على االسـئلة الـواردة   ١٤

  في المادة الدراسیة.

          

            طلبتهن. لدىبداع اإلعدم اقتناع المعلمات بأهمیة   ١٥

ال توجــه المعلمــة طلبتهـــا الســتغالل أوقــات فـــراغهم   ١٦

  بما ینمي قدراتهم االبداعیة.

          

ـــــتعلم عـــــن طریـــــق  أســـــلوبال تســـــتخدم المعلمـــــة   ١٧ ال

  التجریب.

          

تستخدم المعلمة ألفـاظ كـبح التفكیـر االبـداعي مثـل:   ١٨

  تفكیر غیر منطقي. ،فكرة غیر جیدة، حل خاطئ

          

المعلمــة لطــرق التــدریس التــي تســاعد اســتخدام  قلــة  ١٩

  على تولید االفكار مثل العصف الذهني.

          

اخبـــار الطلبـــة بـــالحلول الجـــاهزة إلـــى  تمیــل المعلمـــة  ٢٠

  اختصارا للوقت.

          



٩٠ 

  العبارة  م
أوافق 

  بشدة
  محاید  أوافق

ال 

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

ـــل   ٢١ تنظـــر المعلمـــة للتســـاؤالت واالستكشـــافات مـــن قب

الطلبـــــة علـــــى أنهـــــا مضـــــیعة للوقـــــت وخـــــروج عـــــن 

  المقرر.

          

تقـــــدم المعلمـــــة الموضـــــوعات كمســـــلمات ال داعـــــي   ٢٢

  لمناقشتها.

          

            لدى المعلمة اتجاه سلبي نحو مهنة التدریس.  ٢٣

عدم تطبیق المعلمة للمعاییر النفسـیة والتربویـة عنـد   ٢٤

  تعاملها مع طلبتها.

          

ــــؤدي  ٢٥ ــــى عــــاتق المعلمــــة ت ــــاة عل ــــاء الملق ــــى  األعب إل

االعـــداد لبــرامج وأنشـــطة اإلحجــام عــن التفكیـــر فــي 

  إبداعیة.

          

ال تشـــــــــجع التالمیـــــــــذ علـــــــــى توظیـــــــــف التقنیـــــــــات   ٢٦

  اإللكترونیة بشكل مبتكر.

          

            اعتماد المعلمة على األنشطة الالصفیة التقلیدیة.  ٢٧

  رابعــــــــــــــا: معوقــــــــــــــات تتعلــــــــــــــق بالطلبــــــــــــــة.
  

ـــــة   ١ ـــــة أن عملی ـــــداع اإلاعتقـــــاد الطلب ـــــى ب تقتصـــــر عل

  األذكیاء فقط.

          

            تدني مفهوم الذات لدى الطلبة.  ٢

أجــل  اهتمــام الطلبــة بحفــظ المعلومــة وتخزینهــا مــن  ٣

  االمتحان.

          

            زیادة أعداد الطلبة في الفصول واكتظاظها.  ٤

عدم إتاحة الفرصة للطالب لممارسة األنشـطة التـي   ٥

  لدیهم.بداع اإلتنمي 

          

            زمالئهم.استخفاف الطلبة بأفكار وانجازات   ٦

ـــــر عـــــن   ٧ ـــــى التعبی ـــــة عل ـــــد الطلب  أفكـــــارهمعـــــدم تعوی

  وآرائهم.

          

  .األسـرةأو  األمـرخامسا: معوقـات تتعلـق بـولي 
  

ـــــل   ١ ـــــي ال تقب ـــــة الت ـــــة الخاطئ ـــــة الوالدی أســـــالیب التربی

  االخطاء من الطفل.

          

            تجاربه.و  للطفل في أبحاثهاألسرة عدم مشاركة   ٢

            للتقدم والثقافة والتطور.األسرة عدم مواكبة   ٣
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            في تقدیم وسائل الرفاهیة للطفل.األسرة مبالغة   ٤

ـــــي   ٥ ـــــه العلمیـــــة  األمـــــرتحـــــدي ول ـــــي خبرات ـــــم ف للمعل

  والمهنیة.

          

            للطفل دراسیا.  األمرقلة متابعة ولي   ٦

            ال یستخدم الوالدین التحاور مع الطفل.  ٧

            بأفكار الطفل ومواهبه.األسرة استخفاف   ٨

ــــم األســــرة كثــــرة االیحــــاءات الســــلبیة مــــن   ٩ حــــول العل

  .والمدرسة

          

  

   



٩٢ 

  )٥( قـــالملح

  )١ت (المقابال

  المحترمة            فریدة بنت راشد الهیملیة الفاضلة/

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته....

األولـــى المعلمـــات لطـــالب الحلقـــة  الـــدور المشـــترك الـــذي تقـــوم بـــه كـــال مـــن ال یخفـــى علـــیكم

ة الطالــب علمیــا وســلوكیا وأولیــاء أمــورهم مــن جهــود ألجــل الرقــي بشخصــیاألساســي بمــدارس التعلــیم 

مـن التعلـیم األولـى لـدى طـالب الحلقـة بـداع اإل ، ولكـن هنـاك ثمـة معیقـات تحـول دون تحقیـقوابداعیا

تهــدف هــذه  ،التعلیمــي بطریقــة أفضــللتحســین االداء  االساســي، ورغبــة فــي استیضــاح هــذه المعیقــات

مـن األساسـي من التعلـیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلأهم المعوقات " التعرف علـىإلى  الورقة

"، آرائكــم مهمــة وموقــع اهتمــام بــالغ كــونكم أدرى النــاس بواقــع األمــوروجهــة نظــر المعلمــات وأولیــاء 

  أبنائكم وعملكم.

  وجزاكم اهللا عنا خیر الجزاء

  من وجهة نظرك؟األساسي من التعلیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلماهي معوقات  /١س

 الكثیر من االباء واالمهات ال یثقون في الطالب وقدراته االبداعیة وعدم احترام مواهبة. -

 واسرته. زمالئهخوف االلب المبدع من نقد  -

  بقدرة الطالب المبدع.األسرة ضعف اقتناع المعلمین و  -

  من التعلیم االساسي؟األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلالتي تحول دون تحقیق  األسباب/ ماهي ٢س

 عدم اكتشاف الطالب المبدع في وقت مبكر. -

  .عندما ال یجد الموهوب ید تساعده وتشجعه على االستمرار والتقدم -

  / ماهي الحلول المناسبة لتقلیص والتخلص من معوقات االبداع؟٣س

 ابداء رأیه.تشجیع الطالب على  -

 ضرورة اهتمام جمیع العاملین في مجال التربیة بالطالب المبدع. -

  اهتمام االباء واالمهات لطالب المبدع وٕاعطائه الثقة بمواهبه. -

  ارحب بأیة آراء او مالحظات ترغبین بإضافتها..............................................

واالبـاء واالمهــات كیفیــة اكتشـاف االلــب الموهــوب الرجـاء عمــل ورشــة عمـل تشــجع المعلمــین 

  .وریقة تنمیة المواهب لدیة

 تقبلي فائق الشكر والتقدیر.



٩٣ 

  )٢ة (مقابل

  المحترمة        الغالیة بنت ناصر البوسعیدیة االستاذة/

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته....

األولـــى المعلمـــات لطـــالب الحلقـــة  الـــدور المشـــترك الـــذي تقـــوم بـــه كـــال مـــن ال یخفـــى علـــیكم

وأولیــاء أمــورهم مــن جهــود ألجــل الرقــي بشخصــیة الطالــب علمیــا وســلوكیا األساســي بمــدارس التعلــیم 

مـن التعلـیم األولـى لـدى طـالب الحلقـة بـداع اإل وابداعیا، ولكـن هنـاك ثمـة معیقـات تحـول دون تحقیـق

تهــدف هــذه  ،التعلیمــي بطریقــة أفضــللتحســین االداء  ، ورغبــة فــي استیضــاح هــذه المعیقــاتاألساســي

مـن األساسـي من التعلـیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلأهم المعوقات " التعرف علـىإلى  الورقة

"، آرائكــم مهمــة وموقــع اهتمــام بــالغ كــونكم أدرى النــاس بواقــع األمــوروجهــة نظــر المعلمــات وأولیــاء 

  أبنائكم وعملكم.

  وجزاكم اهللا عنا خیر الجزاء

  من وجهة نظرك؟األساسي من التعلیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلماهي معوقات  /١س

ــذاتي، االعتمادیــة واالتكالیــة   .أ  ــة القــراءة والــتعلم ال الطالــب نفســة: قلــة الدافعیــة عنــد الطالــب، قل

 على االخرین.

االبنــاء، عطــاء الفرصــة لألبنــاء لالبتكــار، عــدم تشــجیع االبنــاء، الســخریة مــن إ: عــدم األمــرولــي   .ب 

 قلة التواصل مع المدرسة، ذم المعلمین والمدرسة أمام ابنائهم، كتابة الواجبات عن ابنائهم.

طریقـة التلقــین فـي التــدریس، الجمـود المعرفــي والفكـري، عــدم اخــذ دورات اســتخدام  المعلمـین:  .ج 

 في كیفیة تحفیز الطالب وتشجیعهم، عدم تشجیع الطالب.

ین االدارة مدرســة، كثــرة الطــالب فــي الصــف، قلــة التواصــل بــالمدرســة: قلــة االمكانیــات فــي ال  .د 

 .األمورولیاء المدرسیة والمعلمین وأ

ـــي   .ه  ـــداف فـــــي المـــــادة الواحــــدة، الوقـــــت ال یكفــ ــــاهج: كثـــــرة االهـ ــاءالمن ــالب فرصـــــة  إلعطــ الطـــ

  لالبتكار، تعدد المناهج.



٩٤ 

  التعلیم االساسي؟من األولى لدى طالب الحلقة بداع اإل/ ماهي االسباب التي تحول دون تحقیق ٢س

 في وضع المناهج. األمرعدم مشاركة المعلم وولي  -

 عدم توفیر بیئة مناسبة لالبتكار في المدارس. -

 تعدد المناهج. -

 عدم وجود الرغبة من قبل الطالب. -

  عدم اعطاء دورات مستمرة للمعلمین. -

  / ماهي الحلول المناسبة لتقلیص والتخلص من معوقات االبداع؟٣س

 للمعلم في المجتمع.اعطاء قیمة  -

 خلق بیئة مناسبة وآمنة لطالب في المدارس. -

  . األمرتوثیق العالقة بین المعلم والطالب وولي  -

 تقبلي فائق الشكر والتقدیر

   



٩٥ 

  )٣ة (مقابل

  المحترمة      هدى بنت خلفان الهیملیة االستاذة/

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته....

األولـــى المعلمـــات لطـــالب الحلقـــة  تقـــوم بـــه كـــال مـــن الـــدور المشـــترك الـــذي ال یخفـــى علـــیكم

وأولیــاء أمــورهم مــن جهــود ألجــل الرقــي بشخصــیة الطالــب علمیــا وســلوكیا األساســي بمــدارس التعلــیم 

مـن التعلـیم األولـى لـدى طـالب الحلقـة بـداع اإل وابداعیا، ولكـن هنـاك ثمـة معیقـات تحـول دون تحقیـق

تهــدف هــذه  ،لتحســین االداء التعلیمــي بطریقــة أفضــل ، ورغبــة فــي استیضــاح هــذه المعیقــاتاألساســي

مـن األساسـي من التعلـیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلأهم المعوقات " التعرف علـىإلى  الورقة

"، آرائكــم مهمــة وموقــع اهتمــام بــالغ كــونكم أدرى النــاس بواقــع األمــوروجهــة نظــر المعلمــات وأولیــاء 

  أبنائكم وعملكم.

  خیر الجزاءوجزاكم اهللا عنا 

  من وجهة نظرك؟األساسي من التعلیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلماهي معوقات  /١س

 استخدام المعلمة لطرق تقلیدیة في التدریس. .١

المنهج  غرس المعلمة في ذهن الطالب التعلم للحصول على الدرجة فقط. وتقدیس .٢

 واالهتمام فقط بالمعلومات التي ینبغي أن یركز علیها الطالب لتأدیة االمتحان فقط.

 قلة الدافعیة والرغبة لدى الطالب للتعلم. .٣

 األعمال الكثیرة الملقاة على عاتق المعلمة وكثرة الحصص وعدد الطالب داخل الفصول. .٤

تركهم للتفكیر وتحلیل السؤال تعوید الطالب على شرح االسئلة التي تعطى لهم وعدم  .٥

 إلیجاد الحلول المناسبة.

   



٩٦ 

  من التعلیم االساسي؟األولى لدى طالب الحلقة بداع اإل/ ماهي االسباب التي تحول دون تحقیق ٢س

 وكثرة الجهود الملقاة على عاتقه. اعدم تطویر المعلم لنفسه ذاتیً  .١

 الواحدة.عد تقدیم وسائل وأسالیب وطرق تدریس متنوعه للحصة  .٢

 عدم تطبیق التكنولوجیا في التعلیم. .٣

وهذا بدوره  ،اإلبداعالدرجات ولیس العلم النافع والحصول على المعارف و  األمورهم أولیاء  .٤

 انغرس في ذهن التالمیذ.

 كثرة االیحاءات السلبیة التي تردد أمام التالمیذ حول التعلم والمدرسة والمعلم والمنهج. .٥

  الطالب.إبداع المناهج المدرسیة ال تتوفر بها انشطة تحفز  .٦

  / ماهي الحلول المناسبة لتقلیص والتخلص من معوقات االبداع؟٣س

 الملقى على عاتق المعلمة بالتحدید، وتقلیل عدد الطالب بالصف الواحد. العبءتقلیل  .١

 ق مختلفة.تعوید الطالب على االعتماد على أنفسهم عند الحل وتركهم للتفكیر بطر  .٢

 تغیر المناهج الدراسیة لألحسن واالعتماد على األشیاء واالكتشافات الحدیثة في التدریس. .٣

على الوالدین تغییر نظرتهم للتعلیم بنظرة إیجابیة، واالهتمام بالطالب كطالب مبدع لدیه  .٤

  عقل یفكر ویمیز به.

  :ارحب بأیة آراء او مالحظات ترغبین بإضافتها

ـــب كثیـــر إبـــداع فـــي مدارســـنا یعـــوق  لقـــد أصـــبح التعلـــیم  ،ا بســـبب المعلـــم، المنـــاهج الدراســــیةالطال

الطالـب، البیئـة التعلیمیـة، والوالـدین، لـذلك ینبغـي نشـر الـوعي لـدى الجمیـع والتعامـل مـع هـذا الطالـب علـى 

یعــود بــالنفع العمــیم  امتفوًقــ اونســتطیع بجهــود الكــل وبالتعــاون جعلــه مبــدعً بــداع اإلأنــه عــالم مــن المعرفــة و 

  والمصلحة العامة لمجتمعه وأسرته وبلده. فهذا هو المواطن الصالح الذي تأمل التربیة في إعداده.

  تقبلي فائق الشكر والتقدیر.

   



٩٧ 

  )٤ة (مقابل

  المحترمة        الفاضلة/ خدیجة بنت أحمد الغنامیة

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته....

األولـــى المعلمـــات لطـــالب الحلقـــة  المشـــترك الـــذي تقـــوم بـــه كـــال مـــنالـــدور  ال یخفـــى علـــیكم

وأولیــاء أمــورهم مــن جهــود ألجــل الرقــي بشخصــیة الطالــب علمیــا وســلوكیا األساســي بمــدارس التعلــیم 

مـن التعلـیم األولـى لـدى طـالب الحلقـة بـداع اإل ا، ولكـن هنـاك ثمـة معیقـات تحـول دون تحقیـقوابداعیً 

لتحســین االداء التعلیمــي بطریقــة أفضــل، تهــدف هــذه  هــذه المعیقــات ، ورغبــة فــي استیضــاحاألساســي

مـن األساسـي من التعلـیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلأهم المعوقات " التعرف علـىإلى  الورقة

"، آرائكــم مهمــة وموقــع اهتمــام بــالغ كــونكم أدرى النــاس بواقــع األمــوروجهــة نظــر المعلمــات وأولیــاء 

  أبنائكم وعملكم.

  وجزاكم اهللا عنا خیر الجزاء

  من وجهة نظرك؟األساسي من التعلیم األولى لدى طالب الحلقة بداع اإلماهي معوقات  /١س

 ضخامة المناهج. والتدریس الموجه نحو النجاح فقط. .١

مـا یقــابالن  االنظـرة المعادیـة للتســاؤل وروح البحـث واالستكشــاف لـدى التالمیــذ واللـذان غالًبــ .٢

 بالعقاب والقسوة من المدرسین.

ــت ضـــعیف، أنـــت ال تســـتطیع،  .٣ ـــه" أنـ ـــل كـــالقول ل ــواحي الضـــعف عنـــد الطف التركیـــز علـــى نـ

 من ذلك، أنت ال تفهم، أنت غبي".أقل مستواك 

عدم ثقة الطفل بذاته نتیجة خبراته في الفشل المتكرر التـي مـر بهـا وعـدم تشـجیع المحاولـة  .٤

 وتعزیز خبرات النجاح.

 عدم تشجیع الطفل على إبداء رأیه ووجهة نظره. .٥

 التلقین في التعلیم. أسلوباتباع  .٦



٩٨ 

  من التعلیم االساسي؟األولى لدى طالب الحلقة بداع اإل/ ماهي االسباب التي تحول دون تحقیق ٢س

 .األسرةالتنشئة التربویة الخاطئة ألطفالنا داخل  .١

 التربیة.التنشئة التربویة الخاطئة ألطفالنا في قطاع  .٢

 وعدم قضاء أوقات كافیة معهم.األطفال االبتعاد عن  .٣

الــتعلم  التعلیقـات السـلبیة واالسـتهزاء بأفكـار الطفـل ومحاوالتــه االبداعیـة. وعـدم تشـجیعه علـى .٤

  واالستكشاف.

  / ماهي الحلول المناسبة لتقلیص والتخلص من معوقات االبداع؟٣س

ـــداع، یتعــــارض مــــع القیــــود والقهــــر،  ـــداع اإلاالبـ ـــاء. بـ ــــة هــــدم وٕافنـ ـــر عملی ــــة بنــــاء والقهـ عملی

ــــن ـــذلك مــ ـــ ــــل  ل ــــلیمة أجــ ـــــر الســ ــــــة الغیـ ــود االســــــریة والتعلیمی ــــ ـــن القی ـــره مـــ ــب تحریـــ ــــــدع وجــــ ـــــب مب طالـ

  والمنافیة لإلبداع.

  ضافتها:ارحب بأیة آراء او مالحظات ترغبین بإ

  خارج فضاءاتها التربویة السلیمة. االتربیة أینما كانت ال یمكن أن تزدهر وأن تتطور إبداعیً 

  تقبلي فائق الشكر والتقدیر
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Abstract 
"Obstacles to Creativity of Cycle One of Basic Education Schools at 

Wealyat Al-Mudhaibi from the Point of View of Teachers and Parents" 

Prepared by: 
 Eman Bent Suleiman Ben Said Al Haimali. 

The purpose of this study was to identify the level of obstacles to creativity 
facing cycle one (grade 1-4) of basic educa�on students in Wealyat Al-Mudhaibi 
schools from the point of view of teachers and parents, as well as to identify the 
existence of sta�s�cally significant differences at the indicator level (0.05) in the 
levels of Obstacles to creativity of the cycle one students between mean scores of 
teachers and the mean scores of parents, also, find out if there were any 
statistically significant differences at the levels of Obstacles to creativity of cycle 
one education that are attributed to the variables of academic qualification, and 
income level, and ways to reduce these obstacles. 

The sample of this study included all teachers of cycle one schools in Al 
Mudhaibi which are 194 teachers and all members of the Parents Council in each 
school, samples were chosen randomly. The study included 58 teachers which 
represented approximately(30%) of them and 50 parents represen�ng about 
(90%) of them. The descrip�ve method has been used in this study.I have built a 
tool to measure the obstacles to creativity of cycle one students in basic 
education. Also, I have verify the authenticity and stability of the tool, which 
results showed that the measure has high stability. 

The most important findings of this study revealed that:  

1. There are obstacles of creativity facing the students in cycle one of basic 
education in Wealyat Al Mudhaibi from the viewpoint of teachers and parents 
due to the reasons related to students, teachers, curriculum, learning 
environment and parents. 

2. There were no sta�s�cally significant differences at the level of (0.05) of the 
creativity impediments levels of cycle one schools in Wealyat Al-Mudhaibi from 
the viewpoint of teachers and parents, depending on the average scores of 
teachers and degrees of parents in school curriculum, administration and 
school environment. On the other hand, there are differences in the teachers 
axis in favor of the parents, and there are differences in the axis of parents for 
the benefit of the teachers. 

The current study came out a set of recommendations. 

  


