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  "ملخص الدراسة"
  

ت سياسـات وطنيـة      موضوع اإلبداع باهتمامات العديد من الدول، حيث تبنّ         حظي لقد
وإقليمية لدعمه والحد من معوقاته، ورعاية الطلبة ليست ترفاً، وتنميـة اإلبـداع أمـر تحتمـه                 

 متعددة وتحتاج وقفة متأنية، ولذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على أهم معوقات تنمية              اعتبارات
  .يهماإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس قطاع غزة من وجهة نظر معلم

وتنبع أهمية هذه الدراسة في أنها قد تسهم في تعريف العاملين التربـويين معوقـات تنميـة                     
اإلبداع لدى طلبتهم بما يساعد على الحد من هذه المعوقات، والعمل على توفير مـا يلـزم مـن                   

  .احتياجات ومتطلبات لرعاية اإلبداع وتنميته
 العتباره أنـسب المنـاهج البحثيـة لمثـل هـذه             الوصفي التحليلي  نهجالمواستخدم الباحث       

 تشمل أربعة أبعاد تتضمن معوقات تتعلق بالمنهـاج، والبيئـة           استبانهالدراسات، حيث قام بإعداد     
  .المدرسية، والمعلم، والطالب

معلم تم ) 100(وقام بتطبيق هذه االستبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها، على عينة مكونة من           
وبعـد جمـع     .عشوائياً من عشر مدارس تابعة لوكالة هيئة األمم المتحدة بمدينة غـزة           اختيارهم  

 وتحليلها تم الوصول إلى معوقات تنمية اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية وترتيب هذه              البيانات
  .المعوقات بحسب درجة تأثيرها وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة

 باعتباره هدفاً رئيـساً مـن   اإلبداعورة االهتمام بتنمية كما خرجت بتوصيات من أهمها ضر        
  .أهداف التربية والتعليم والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومشوقة تعمل على اإلبداع وتنميته

  
  

"Abstract" 
 

The importance of this study stems from the fact that it tackles the 
issue of developing creativity of the students. This study asserts that 
creativity is one of the basic aims of the educational process which all 
human societies seek to achieve.  
     The researcher in this study aims at knowing the obstacles which face the 
process of  developing creativity for the students of the elem. cycle in Gaza 
strip schools from the perspective of the teachers. 
     The study was conducted on a random sample of (100) teachers who 
were handled a questionnaire after its validity and reliability was proven. 
    The data was collected and statistically analyzed, and the obstacles of 
creativity were put in apriority order according to their effect.  

It recommended the necessity of the importance of developing 
creativity as one of the main objectives of education. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   لدى طلبة المرحلة األساسیةاإلبداعقات تنمیة معو
  في مدارس قطاع غزة من وجھة نظر المعلمین

  

 
   

ال شك أن الثروة البشرية هي المحرك األساسي لكل القوى والموارد األخرى،وبدونها            
 األخرى عديمة القيمة، وهذه الموارد منها ما هو موجود في باطن            واإلمكاناتتصبح الثروات   

 المبـدع  اإلنـسان رض وخارجها، ولم تتحول هذه الموارد إلى طاقة هائلة إال عندما وجـد        األ
القادر على اكتشافها واستغاللها، ولم يكن ذلك وليد الصدفة، بل كان نتيجـة ألعمـال الفكـر                 

  .المنظم والجهد الهادف
قاتها  طا وإطالقوالطلبة المبدعون هم الثروة البشرية التي يجب على الدول اكتشافها،           

واستثمارها لصالح تقدمها في العالم الذي سوف يكون الحسم فيه للعقل والفكر وحسن استخدام              
هو صراع بين عقول أبنائها من أجل الوصـول  الموارد المالية والبشرية، والصراع بين الدول     

 ومن ثم فإن الهدف األسمى مـن        إلى سبق علمي، وتقدم تكنولوجي يضمن لها الريادة والقيادة،        
ومـن هنـا يتعـاظم دور    . التربية في وقتنا المعاصر هو تنمية اإلبداع والتفكير بجميع أنماطه       

مبدعين قادرين على حل المشكالت التـي تـواجههم فـي            أفراد   إعدادالمؤسسة التربوية في    
  .حياتهم، ولديهم القدرة على التفكيـر فـي بـدائل متعـددة ومتنوعـة للمواقـف المتجـددة                 

  .)167:2003 المشرفي،(
وانطالقاً من أن تنمية اإلبداع هو أحد األهداف التربويـة التـي تـسعي المجتمعـات               
اإلنسانية إلى تحقيقها، وأن مرحلة التعليم األساسي هي المرحلة الخـصبة لدراسـة اإلبـداع                
واكتشاف المبدعين، وأن اإلبداع إذا لم يشجع في هذه المرحلة، فإن تشجيعه بعد ذلـك يكـون                 

ن موضوع تطوير التعليم وتنمية اإلبداع لدى الطلبة أصبح مثـار اهتمـام             ضعيف الجدوى، فإ  
الكثير من التربويين والباحثين، وأن الحاجة ملحة إلى تنمية اإلبداع وإكساب الطلبة مهـارات               

  . التفكير اإلبداعي
 موضوع اإلبداع باهتمامات العديد من الدول، حيث تبنـت سياسـات            يحظوعليه فقد   

إن : " هذا ما دفع بعض الباحثين إلى القـول      و لعل   لدعمه والحد من معوقاته،     وطنية وإقليمية   
 مسألة حياة أو موت بالنسبة ألي مجتمـع مـن   إعطاء الفرص المناسبة لنمو الطاقات اإلبداعية   

  .)38:1997عبد الغفار،. " (المجتمعات
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إلبـداع  وقد ظهرت العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت الحث علـى تنميـة ا             

وتؤكد على أهمية تعليم مهارات التفكير وقد اتخذت المدارس التربوية في تعليم التفكير وتنميته              
تعليمه كبرنامج مستقل أو تعليمه من خالل دمج التفكير في المنهـاج الدراسـي     : مسارين، هما 

  إعادة بناء وحدات دراسية تتضمن مهارات التفكيروذلك من خالل 
(Swartz, J.Perkins, N.1990:63) 

لمهارات التفكير  ) تعليم التفكير كبرنامج مستقل     ( وقد تم إدخال برامج التعليم المباشر       
وطبقت هذه الفكرة وانتشرت في كثير من الدول المتقدمـة مثـل الواليـات المتحـدة وكنـدا              

 (De Benno,E.1991:3 )                                    . واستراليا وفنزويال وغيرها

   .         الدمج بـين المـسارين إذا وجـدت اإلرادة والخبـرة لـدى المعلـم               إمكانيةويرى البعض   
  )3:2002 ن،جروا(

وقد الحظ الباحث من خالل عمله في مجال اإلشراف التربوي والتطوير أن الحاجـة              
علـى  ملحة لتهيئة الجو المناسب النفتاح العقل وإبراز المواهب العقلية لدى طلبتنا وتـدريبهم              

التفكير بأنماطه المختلفة في المراحل الدراسية، ولكن الفحص الدقيق لمناهجنـا والممارسـات             
ة يكشف العديد من المعوقات التي تقف حائالً أمام تنميـة اإلبـداع    الدراسالصفية داخل قاعات    

مات والتفكير، وعليه فقد الحظ تركيز معظم المعلمين على االهتمام بكم المعارف وكثرة المعلو            
جوانب األخرى في المتعلم وعلى رأس هذه الجوانـب االهتمـام           على حساب االهتمام بتنمية ال    

بتنمية اإلبداع، وما زال المعلم هو المصدر الرئيس للمعرفة، ومـا زالـت طـرق التـدريس                 
 والمتعلم يستمع ويدون ويحفـظ  ،محصورة إلى حد كبير في تلقينه المعارف والمعلومات لطلبته 

هذا غير كاف لتنمية التفكير واإلبداع، كما وجد األسئلة التي يطرحها المعلم داخل             ويسترجع، و 
ـ قاعة الدراسة من النوع المغلق والتي ال تحتاج إال إلى إجابة واحدة محددة، ونادراً ما   ستخدم ي

األسئلة التي تثير وتنمي التفكير واإلبداع، كذلك يعتمد في امتحاناته على أسئلة تركـز علـى                
  .هارات معرفية متدنيةلمعلومات واسترجاعها وتتطلب مظ احف

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن موضوع تنمية اإلبداع لدى الطلبة بدأ يفرض نفسه               
على النظام التعليمي، وال بد من وجود تصور واضح ومتكامل يوضح لنا أهم المعوقات التـي                

ه الدراسة آمالً أن تكون إضـافة جديـدة         تحد من تنمية اإلبداع، وهذا ما دفع الباحث للقيام بهذ         
  .ومفيدة للجهود المبذولة في سبيل تنمية اإلبداع وتطويره

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5

  
 

تتلخص مشكلة الدراسة في التعرف على أهم معوقات تنمية اإلبداع لدى الطلبـة فـي               
  :األسئلة التاليةلباحث المشكلة بمرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين، وبذلك حدد ا

 لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارسنا بقطاع غزة؟ وذلـك       ما معوقات تنمية اإلبداع    -
  .من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في هذه المرحلة

 ما درجة تأثير هذه المعوقات على تنمية اإلبداع من وجهة نظر المعلمين والمعلمات؟  -

 ما سبل الحد من هذه المعوقات؟ -
 

 
  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتلخص فيما يلي

تحديد معوقات تنمية اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية سواء المتعلقة بالمنهـاج أو               -1
  .البيئة المدرسية أو المعلم أو الطالب

تحديد درجـة تـأثير هـذه المعوقـات مـن وجهـة نظـر المعلمـين، وترتيبهـا                    -2
 .ة تأثيرهابحسب درج

  .تحديد سبل الحد من معوقات تنمية اإلبداع لدى الطلبة في مرحلة التعليم األساسي -3
 

 
  :تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي

 أجريت في هذا المجـال وبخاصـة علـى المـستوى            بحاث والدراسات التي  ندرة األ  -1
  .المحلي

 الـضوء علـى جانـب    قد تسهم هذه الدراسـة فـي الوصـول إلـى نتـائج تلقـي           -2
ــائج   ــيم وهــو تنميــة اإلبــداع لــدى الطلبــة ألن النت مهــم مــن جوانــب التعل
المتحققــة مــن تطبيــق أي برنــامج لتعلــيم التفكيــر واإلبــداع تتوقــف بدرجــة 

 .كبيرة على نوعية التعليم الذي يمارس داخل فصول الدراسة
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بـدايات التفكيـر    إن اإلبداع يتأسس منذ الطفولة المبكرة فكل طفل مشروع مبـدع، و            -3

 تتميز بهـا    اإلبداعي ومقوماته لدى طفل المرحلة االبتدائية تتمثل في الخصائص التي         
هذه المرحلة مثل اهتمامه للتعرف على األشياء والتعامل معها واهتمامه باالستكـشاف            
واالستطالع، واهتمامه بالتجريب بجانب قدرته التخيلية التي يتميز بها، مما يؤكـد أن             

لطفولة من المراحل الخصبة لدراسة اإلبداع واكتشاف المبدعين، وهـذا مـا            مرحلة ا 
 .يجعل هذه الدراسة تستمد أهميتها

قد تسهم هذه الدراسة في تعريف العاملين في حقل التربية والتعليم والمـسؤولين عـن        -4
التعليم على أهم معوقات تنمية اإلبداع مما يساعدهم على تطوير التعليم والتعلم وبنـاء             

 .أجيال تمتلك القدرات اإلبداعية

  
 

  :إجرائياًعرف الباحث المصطلحات التالية تعريفاً 
  :معوقات تنمية اإلبداع •

هي كل العوامل المرتبطة بالعملية التعليمية والتي تُحـد أو تعيـق تنميـة القـدرات                 
  .واهماإلبداعية لدى طلبة المرحلة األساسية كما يدركها المعلمون دون س

  :مرحلة التعليم األساسي •
هي إحدى مراحل التعليم العام وتتضمن تسع سنوات أي مـن الـصف األول وحتـى             

  .سنة) 15-6( بين التاسع وتتراوح أعمار الطلبة فيهاالصف 
  

 
  :صرت الدراسة الحالية على ما يلياقت

ينة غزة والتابعة   استطالع رأي عينة مكونة من معلمين ومعلمات عدد من مدارس مد           -1
  .لوكالة الغوث الدولية

تطبيق الدراسة على العينة المختارة من معلمي ومعلمات المرحلة األساسية في الفصل             -2
 .م 2004/2005من العام الثاني 
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عايتـه  تناول الباحث في هذه الدراسة إطار اً نظرياً يتعلق باإلبداع ومفهومه وكيفية ر            

  : اإلبداع وذلك على النحو التاليثم المعوقات التي تقف أمام تنمية
  :اإلبداع

لقد تعددت تعريفات اإلبداع حيث ذكر المعجم الفلسفي أن اإلبداع هـو القـدرة علـى                
التفـسير والتنبـؤ   : ابتكار حلول جديدة للمشكالت وتتمل هذه القدرة في ثالثـة مواقـف هـي      

  .)42:1993 وهبة،( واالبتكار
 جديد نابع من التفاعل بين الفرد وما يكتـسبه مـن   إلنتاجأنه ظهور   " روجرز"ويعرفه  

 فيه بخاصة فريدة    اإلنتاجبأنه تفكير في نسق مفتوح يتميز       " جيلفورد"خبرات ، في حين يعرفه      
   (:Sandifor,P.1972).  المنتجةاإلجاباتهي تنوع 

اإلنتـاج بحيـث يتميـز بـأكبر        بأنـه قـدرة الفـرد علـى         " خيـر اهللا  "كما يعرفه   
الة وذلــك اســتجابة لمــشكلة والمرونــة التلقائيــة واألصــقــدر مــن الطالقــة الفكريــة 

  ) 43:1991خيراهللا، . (أو موقف مثير
 اإلبداع هـو أرقـى مـستويات النـشاط المعرفـي لإلنـسان              أن" أبو حطب "ويرى  

. كلة الواحـدة للمـش  حلـول متعـددة   إنتـاج وأكثر النواتج التربوية أهمية ومن خاللـه يـتم         
  ).15:1993أبو حطب، (

ويتضح مما سبق أن اإلبداع إنتاج جديد وهادف وموجه نحو هدف معين، وهذا اإلنتاج            
يتميز بالجدة واألصالة، وأن رعاية الطلبة المبدعين وتنمية قدراتهم اإلبداعية ليست ترفـاً بـل        

 ولعـل أهـم هـذه       ،ة األساليب هي أمر تحتمه اعتبارات متعددة وعملية متعددة األبعاد متنوع        
األمور أن تنمية اإلبداع قضية تحتاج من التربويين وقفة متأنية ينظـر مـن خاللهـا نظـرة                  

  .موضوعية بعيدة عن التحيز والهوى الذي ال مبرر له
  :بداع ورعايته والحد من معوقاته الحقائق التالية لتنمية اإلإدراكوعليه ال بد من 

فاعل فيها الفرد المبدع مع المجتمع المحتـضن لإلبـداع،           ظاهرة اجتماعية يت   اإلبداع -1
  .وليست مجرد سلوك فردي

 . أو طاقة لإلبداع، قد تكون كافية أو ظاهرة بدرجة ماكل طالب لديه استعداد -2

 .إن المناخ االجتماعي مسؤول إلى حد كبير عن دفع هذه الطاقة للنمو أو للذبول  -3

 المدرسة أو النادي أو جماعة الرفاق فحسب        إن البيئة االجتماعية ليست هي المنزل أو       -4
 قد يتم من خالل     عبل المقصود هو السياق االجتماعي األكبر للمجتمع، وأن نمو اإلبدا         

 .الحياة اليومية والخبرة الحياتية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 8

إن تنمية اإلبداع ال يكفي فيها مجرد توجيه تنبيهات معينة في شكل برنامج أو خطـة                 -5
 .دربنحو عقل أو سلوكيات الفرد المت

إن التنمية اإلبداعية ليس مقصوداً بها الوصول إلى اكتساب مهارات إبداعية فحـسب،              -6
 .بل المقصود هو تحويل الفرد إلى آلة إبداعية مستمرة اإلبداع

إن تنمية السلوك اإلبداعي عند الطلبة ال بد أن تكون من منظور تكاملي يـضع فـي                  -7
سية المتكاملة ذات األهداف الواضـحة       كل أبعاد السلوك من خالل الرعاية النف       اعتباره

  .والمحددة لشخصية الطالب المتدرب
قات تنمية اإلبداع فقد أبرز األدب التربوي المتعلق بهذا الموضـوع              أما من حيث معو    

  .أمابيلبداع بصفة عامة ومن أبرزها قائمة قوائم متعددة تناولت معوقات اإل
)(28-21:1983,Amabile  معوقات التاليةحيث حددت فيها ال:  

  .الخوف من الفشل -1
 .التردد وعدم الثقة -2

 .نقص الموارد -3

 .التأكد أو اليقين المبالغ فيه -4

 .اإلحباطتجنب  -5

 .التقيد باألعراف والتقاليد القديمة -6

 .الحياة التخيلية الفقيرة -7

 .الخوف من المجهول -8

 .الحاجة للتوازن -9

  . الفعال في الغيرالتأثير إحداث التردد في -10
  .د في االنطالق الترد-11
  . الفقر في الجانب الوجداني-12
  . البالدة الحسية-13
  . نقص الحساسية والشعور بالمشكالت-14

  
لطلبـة فـي    عقبات التفكيـر اإلبـداعي لـدى ا       ) 105-99 :1998 ن،اجرو(ف  كما صنّ 

  :تين همامجموعتين رئيس
 المفـرط،  وتشمل ضعف الثقة بالنفس والميل للمجاراة والحمـاس : العقبات الشخصية    -1

  .والتشبع، والتفكير النمطي، وعدم الحساسية والشعور بالعجز والتسرع
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ويقصد بها تلك العقبـات المتعلقـة بـالموقف ذاتـه أو بالجوانـب              : العقبات الظرفية  -2
االجتماعية أو الثقافة السائدة وتشمل مقاومة التغير، وعدم التوازن بين الجد والفكاهة،            

  .لتعاونوعدم التوازن بين التنافس وا
أن معوقات اإلبداع هي معوقات اقتصادية وإداريـة         ) 120-116 : 1986الرميحي،(ويرى    

  .واجتماعية وسياسية
هذه الدراسة فقد حدد الباحث معوقـات تنميـة اإلبـداع فـي أربعـة أبعـاد                  ا في أم 

 تالمدرسـية ومعوقـا  معوقات تتعلـق بالمنهـاج، ومعوقـات تتعلـق بالبيئـة       : رئيسة وهي 
المعلم ومعوقات تتعلق بالطالب، وقد اعتمـد الباحـث فـي تحديـده هـذا للعوامـل                 تتعلق ب 

 الماديـة   واإلمكانـات التي يتوقف عليها نجاح العملية التعليميـة وهـي المنـاهج الدراسـية              
ـ         والوسائل التعليمية والبيئة المدرسـية       ال واالجتماعيـة المحيطـة بالطالـب، والمعلـم الفع

  .لعملية التعليمية والمحرك األساسي لهاالذي يعد مفتاح النجاح في ا
  

 
تعددت الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع اإلبداع والتفكير، إال أن معظم هـذه             
الدراسات اهتمت فقط بمهارات التفكير والقدرات اإلبداعية والكشف عنها وتنميتها ولم تتطرق             

ع في المدارس، وقد استطاع الباحث العثور على عدد         هذه الدراسات إال ما ندر لمعوقات اإلبدا      
  : حيث تم عرضها على النحو التاليمن هذه الدراسات

والتي هدفت للتعرف إلى معوقات تنمية اإلبداع لدى الطلبة فـي      ) 2002البكر،(دراسة  
معلماً تم اختيارهم عشوائياً    ) 230(المملكة العربية السعودية حيث طبقت على عينة مكونة من          

بمدينة الرياض من المـدارس االبتدائيـة والمتوسـطة والثانويـة،           من خمس عشرة مدرسة     
فقرة من نـوع اإلجابـة      ) 34(واستخدمت في هذه الدراسة استبانه من إعداد الباحث تتضمن          

واعتمد الباحث على حساب التكـرارات  . المغلقة للتعرف على رأي المعلمين في هذه المعوقات 
تجابات، حيث توصل من تحليل النتائج إلى أن أكثر المعوقات تتركز فـي             والنسب المئوية لالس  

المعلم الذي يقوم بنقل المادة من خالل العرض والتوضيح ودون تشجيعه لطالبه على التنـافس       
فيما بينهم وقيامه باإلجابة عن األسئلة الواردة في المقرر تسهيالً لطالبه وكذلك تلخيصه للمادة              

  . بتعليمهاالدراسية التي يقوم
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للتعرف على أبرز المعوقات التي تعترض المبدعين       ) 1995حمود،(كما هدفت دراسة    

في األسرة والمدرسة والمجتمع والتي تشعر بها عينة من الطلبة العرب المتفوقين والموهوبين،             
ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة استباناً بقصد جمـع البيانـات المطلوبـة مـن الطلبـة           

طالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقـة قـصدية مـن    ) 73(تهدفين في عينة الدراسة وعددهم    المس
وبتحليل البيانات إحصائيا توصلت الدراسة إلى أن معوقات اإلبداع         . مدرسة اليوبيل في األردن   

تتمثل في المدرسة من حيث عدم توافر اإلمكانات المناسبة وضعف كفاية وتأهيـل المدرسـين           
الطلبة وعدم تشجيعهم ومساعدتهم وعـدم المبـاالة بأفكـارهم          مدرسة لمواهب   وعدم تقدير ال  

  .اإلبداعية
    ف على الفروق بين مراحل التعلـيم          ) 1993 عبادة،(ا دراسة   أموالتي أجريت بهدف التعر

معلمـاً ومعلمـة مـن    ) 235(العام في معوقات التفكير االبتكاري، حيث طبقت على عينة من     
عليمية المختلفة بثالث محافظات من محافظات جمهورية مـصر العربيـة،           معلمي المراحل الت  

واستخدم في هذه الدراسة استطالع رأي، وبعد جمع البيانات وتحليلها توصل الباحث إلى قائمة              
من معوقات التفكير االبتكاري تم توزيعها إلى ثالث أجزاء وهي معوقـات تتعلـق باألسـرة                

علق بالمنهاج، وأسفرت نتائج هذه الدراسة عـن أبـرز هـذه       وأخرى تتعلق بالمدرسة وثالثة تت    
 اإلعدادي  المعوقات وهي تلك التي تتعلق بالمدرسة حيث تركزت بحجم أكبر في مرحلة التعليم            

  .مرحلة التعليم االبتدائي ومرحلة التعليم الثانويب بمقارنتها) المتوسط(
 علـى أهـم معوقـات       والتي هدفت إلى التعرف   ) 1992ل،نالمسيليم وزي (وفي دراسة   

الثانوي في دولة الكويت من وجهة نظر عدد من نظـار     األنشطة االبتكارية في مدارس التعليم      
مجـال  :  اشتملت على أربعة مجـاالت هـي       استبانهالمدارس وناظراتها، قام الباحثان بإعداد      

ـ            ال المعلمين وإعدادهم المهني، ومجال الطالب، ومجال قوة وصالحيات إدارة المدرسة، ومج
المنهاج المدرسي، وطبقت على عينة من خمسين فرداً من مجتمع النظـار والنـاظرات فـي                

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمهـا      إحصائياالمدارس الثانوية، وبتحليل البيانات     
 في المـدارس    االبتكاريةأن هناك اتفاقاً ذا داللة عالية بين أفراد العينة على معوقات األنشطة             

الثانوية في المجاالت األربعة التي تضمنتها االستبانة، كما كشفت الدراسة عن نتـائج مهمـة               
أخرى منها أن الناحية المادية ال تمثل عائقاً في سبيل إضافة أنشطة مبتكـرة، وكـذلك عـدم                  

  .مكافأة المعلمين مادياً ال يقف عائقاً أمام إقبالهم على ابتكار أنشطة جديدة
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 اإلبـداع ن دراسات يتضح أن معظمها تناولـت معوقـات تنميـة         مما سبق عرضه م   
واألنشطة االبتكارية لدى طلبة المراحل التعليمية الثالث في بيئـات عربيـة مختلفـة، حيـث             
 أجمعت أن هذه المعوقات تركزت في المدرسة وتأثيرها والدور الذي تقوم به وما يتوافر فيهـا              

رق في وجهات نظر المعلمـين والمعلمـات الـذين      إمكانات وتسهيالت، كما بينت أنه ال ف      من  
  .شاركوا في االستجابة على أدوات الدراسة المستخدمة

وتميزت الدراسـة الحاليـة فـي أنهـا ركـزت علـى معوقـات تنميـة اإلبـداع                   
ــيم األساســي فقــط وفــي مجــاالت أربعــة وهــي  ــة التعل : لــدى الطلبــة فــي مرحل

  .المعلم، الطالب، المنهاج، البيئة المدرسية
ــا  ــادت كم ــات أف ــذه الدراس ــي ه ــث ف ــة  الباح ــاء أداة الدراس ــصميم وبن ت

  .وفي تحليل النتائج وتفسيرها
  

 
استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيـث أنـه األكثـر     : منهج الدراسة  ) 1

مالءمة ومناسبة لموضوعها، والذي يهدف إلى التعرف على معوقات تنميـة اإلبـداع            
  .ها وتحليلها وترتيبها بحسب درجة تأثيرهاووصف

معلماً ومعلمة تم اختيـارهم عـشوائياً   ) 100( تكونت عينة الدراسة من      :عينة الدراسة  ) 2
من عشر مدارس ذكور وإناث بمدينة غزة وتابعة لوكالة هيئة األمم المتحدة، ويمثـل               

 من حجم المجتمع األصلي وهو عدد معلمـي ومعلمـات مـدارس           % 12حجم العينة   
 .الوكالة بمدينة غزة

بعد اطالع الباحث على الدراسات واألبحـاث ذات الـصلة بموضـوع            : أداة الدراسة  ) 3
الدراسة قام بإعداد وبناء استبانة للتعرف  على معوقات تنمية اإلبـداع لـدى طلبـة                

 -:المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين، وقد تكونت االستبانة من أربعة أبعادهي

  .فقرة) 20(معوقات تتعلق بالمنهاج الدراسي وعدد فقراته            
  .فقرة) 12(معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية وعدد فقراته            
  .فقرة) 16(معوقات تتعلق بالمعلم وعدد فقراته            
  .فقرات) 8(معوقات تتعلق بالطالب وعدد فقراته            

  

 بالنسبة للمعلمين والمعلمات تحديد درجة تأثير كل فقـرة        وتتطلب االستجابة لهذه األداة   
  :من فقراتها على متصل خماسي يوضح درجة التأثير على النحو التالي
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حيث حـدد  )  بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً،بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداً،  (

   .على الترتيب) 1،2،3،4،5(لهذا المقياس الدرجات 
  

  :داةصدق األ
قام الباحث بعد تصميم االستبانة في صورتها األولية بعرضها علـى مجموعـة مـن               
المحكمين ذوي االختصاص إلبداء آرائهم حول مدى مالءمة األداة لهـدف الدراسـة ومـدى               
شمولية أبعادها ووضوح عباراتها وانتمائها للمحاور أو األبعـاد، وقـد أخـذت اقتراحـاتهم                

وللتأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة فقد تم حساب معامـل           . وتعديالتهم بعين االعتبار  
، إليـه ارتباط كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة بالدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي                     

  :كما هو موضح في الجدول التالي) 352:2002عودة،(
  

  )1(جدول رقم 
  لبعد الذي تنتمي إليهلإيجاد معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية 

  

  البعد الرابع  البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول
معامل   رقم العبارة

  االرتباط
معامل   رقم العبارة

  االرتباط
معامل   رقم العبارة

  االرتباط
معامل   رقم العبارة

  االرتباط
1  0.76  1  0.72  1  0.52  1  0.53  
2  0.67  2  0.74  2  0.58  2  0.48  
3  0.65  3  0.61  3  0.56  3  0.54  
4  0.49  4  0.46  4  0.64  4  0.71  
5  0.58  5  0.48  5  0.67  5  0.73  
6  0.51  6  0.71  6  0.72  6  0.69  
7  0.78  7  0.69  7  0.64  7  0.51  
8  0.74  8  0.65  8  0.68  8  0.56  
9  0.70  9  0.57  9  0.54  
10  0.68  10  0.51  10  0.62  
11  0.64  11  0.52  11  0.63  
12  0.66  12  0.49  12  0.71  
13  0.62  13  0.64  
14  0.57  14  0.61  
15  0.53  15  0.51  
16  0.49  16  0.49  
17  0.51  
18  0.62  
19  0.71  
20  0.54  
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  0.361تساوي ) 0.05(الجدولية عند مستوى الداللة  )ر(قيمة  •
 0.463 تساوي )0.01(الجدولية عند مستوى الداللة ) ر(قيمة  •

تباطيه موجبة دالـة إحـصائيا بـين فقـرات           وجود عالقة ار    السابق ويتضح من الجدول  
  .نها أكبر من القيمة المجدولةإ الذي تنتمي إليه هذه الفقرات حيث داالستبانة والبع

  .وهذا يدل على مدى ما تتمتع به األداة من صدق يتيح استخدامها في الدراسة
  

  :ثبات األداة
اخ والتي تستعين باستخدام    وللتأكد من ثبات االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونب        

وهو معامل ثبات عال يسمح باسـتخدام األداة فـي          ) 0.83(تباين األبعاد، وكان معامل الثبات      
  ) 242:1991أحمد،. (الدراسة

  
  :المعالجة اإلحصائية

  :لتحديد درجة تأثير كل فقرة من فقرات االستبانة استخدم الباحث المعادلة التالية
   2ن4 + 1ن5= درجة تأثير كل فقرة 

  . عدد أفراد العينة الذين استجابوا للفقرة بدرجة كبيرة جدا1ًحيث ن
  . عدد أفراد العينة الذين استجابوا للفقرة بدرجة كبيرة2     ن

وهـو الحـد    ) 500(ولتحديد النسبة المئوية لدرجة تأثير كل فقرة نقسم الدرجة علـى            
  ) .x  5 معلم 100(األقصى للدرجة 

  .كمعيار أدنى لدرجة لتأثير المقبولة% 60هذه الدراسة كما حدد الباحث في 
  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
  : على اإلجابة على السؤال التاليزت هذه الدراسةركّ

ما معوقات تنمية اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس قطاع غـزة، ومـا               
  درجة تأثير هذه المعوقات من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة؟

قد قام الباحث بجمع البيانات من أفراد العينة وتحليل استجاباتهم على فقـرات األداة               و
المستخدمة في هذه الدراسة حيث تم تحديد درجة تأثير كل فقرة ونسبتها المئويـة، كمـا قـام                  

  :ا وذلك كما هي في الجدول التاليبترتيب هذه المعوقات بحسب درجة تأثيره
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  )2(جدول رقم 
  ير معوقات تنمية اإلبداع وترتيبها بحسب درجة التأثيريبين درجة تأث

  )x 5=500  معلم100(الدرجة القصوى للتأثير 
  

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
درجة 
تأثير 
  الفقرة

النسبة 
المئوية

%  
  الترتيب

        : معوقات تتعلق بالمنهاج الدراسي:البعد األول  

عدم تركيز أهداف المنهـاج علـى تنميـة القـدرات             -1
  .ة لدى الطلبةاإلبداعي

375  75  10  

  18  61  305  .عدم تلبية المنهاج لحاجات وميول الطلبة واهتماماتهم  -2
ازدحام المنهـاج بمجموعـة مـن المـواد الدراسـية            -3

  .المنفصلة
320  64  16  

  20  58  290  . محتوى المنهاجتوفر التكامل األفقي والرأسيعدم   -4
  1  88  440  .ت وتذكرهاتركيز أهداف التدريس على حفظ المعلوما  -5
  9  76  380  عدم تركيز المنهاج على تنمية مهارات التفكير العليا  -6
أسلوب عرض محتوى المنهاج غير شـائق ويبعـث            -7

  الملل في نفوس الطلبة
420  84  3  

عدم اهتمام المحتوى لروح المبادرة والتجريـب لـدى           -8
  .الطلبة

395  79  6  

وق الفرديـة بـين     عدم مراعاة محتوى المنهاج للفـر       -9
  .الطلبة

318  63  17  

عدم اهتمام طرائق التدريس بمـشاركة الطلبـة فـي            -10
  .العملية التعلمية

360  72  11  

عدم اهتمام المحتوى باستخدام أسـئلة متنوعـة تثيـر            -11
  .التفكير

385  77  8  

12-  
تركيز المحتوى على أسئلة الحفظ والتذكر واالسـتفهام        

  ).أسئلة مغلقة(
410  82  4  

13-  
عدم تركيز المحتوى على مواقف ومشكالت تتحـدى         

  .تفكير الطلبة وتحفزهم للحل
400  80  5  
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رقم 
  الفقرة

  الفقرة
درجة 
تأثير 
  الفقرة

النسبة 
  %المئوية

  الترتيب

14-  
عدم فتح المجال للطلبة الختيـار األنـشطة التـي          

  .يميلون إليها
330  66  15  

  12  71  355  .ية والتعلميةقلة الوقت المخصص للنشاطات التعليم  -15
  14  69  345  .عدم تنوع األنشطة التعليمية والتعلمية  -16

17-  
عدم توفر أنشطة تعليمية تعلمية تسهم فـي تنميـة          

  2  85  425  اإلبداع

18-  
استخدام أساليب تقويم تركـز علـى قيـاس أدنـى         

  .القدرات العقلية 
350  70  13  

19-  
واالقتـصار  عدم تنوع أساليب التقويم في المنهـاج        

  .على االختبارات التقليدية
390  78  7  

20-  
عدم فتح المجال أمام الطلبة لتقويم أعمالهم وأعمـال     

  19  60  300  .زمالئهم

        -:معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية: البعد الثاني   
عدم اهتمام اإلدارة المدرسية بهدف تنميـة اإلبـداع        -1

  .لدى الطلبة
410  82  5  

 اإلدارة المدرسية بتزويد المعلمين بمـا       عدم اهتمام   -2
  يستجد من أساليب تنمية اإلبداع

405  81  6  

عدم اقتناع اإلدارة المدرسية بأهمية تنميـة التفكيـر         -3
  .اإلبداعي لدى الطلبة

370  74  9  

  1  90  450  .عدم توافر بيئة مدرسية مشوقة ومشجعة للطلبة  -4
ـ        -5 ة فـي   عدم توافر رعاية صحية ونفسية واجتماعي

  .المدرسة
355  71  10  

ـ       -6  لتنميـة   ةعدم توافر اإلمكانات والتجهيزات الالزم
  .اإلبداع

440  88  2  

  .عدم تقدير اإلدارة المدرسية إلنجازات الطلبة  -7
  

420  85  4  
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رقم 
  الفقرة

  الفقرة
درجة 
تأثير 
  الفقرة

النسبة 
  %المئوية

  الترتيب

نقيـب  عدم اهتمام اإلدارة المدرسـية بالبحـث والت         -8
  .واالطالع واكتشاف المعرفة

430  86  3  

  12  65  325  .عدم توافر األمن من العقاب بأنواعه المتعددة  -9
 وجهات نظرهم فـي     إبداءعدم تشجيع الطلبة على       -10

  .األنشطة المدرسية
390  78  7  

 وجهات نظرهم فـي     إبداءعدم تشجيع الطلبة على       -11
  .تعامل اإلدارة المدرسية

340  68  11  

 وجهات نظرهم فـي     إبداءعدم تشجيع الطلبة على       -12
  .المعلمين وممارساتهم التعليمية

  

380  76  8  

1-  
  :معوقات تتعلق بالمعلم: البعد الثالث

عدم إلمام المعلـم باسـتراتيجيات تنميـة التفكيـر          
  .اإلبداعي

440  88  2  

2-  
عدم توافر دورات تدريبية للمعلم تتعلق بكيفية تنمية        

  .طلبةاإلبداع لدى ال
445  89  1  

3-  
عدم تشجيع المعلم لطلبته على التنافس فيمـا بيـنهم      

  .مع التعاون
315  63  16  

  9  76  380  .عدم اهتمام المعلم بمعالجة مشكالت طلبته  -4

5-  
عدم تقديم المعلم حوافز تـشجيعية لطلبتـه علـى          

  10  75  375  .أفكارهم غير التقليدية

  4  85  420  .يقة اإللقائيةاعتماد المعلم في تدريسه على الطر  -6
  13  68  340  .عدم استخدام المعلم وسائل تعليمية متنوعة  -7

8-  
عدم إشراك المعلم لطلبته في تنفيذ األنشطة التعليمية        

  .التعلمية
350  70  12  

9-  
عدم وضع المعلم طلبته أمام مواقـف ومـشكالت          

  11  73  365  . واقعية تتحدى تفكيرهم
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رقم 
  الفقرة

  الفقرة
ة درج

تأثير 
  الفقرة

النسبة 
  %المئوية

  الترتيب

  8  79  395  .عدم احترام المعلم ألفكار وآراء طلبته  -10

11-  
عــدم تقبــل المعلــم إلجابــات طلبتــه وأســئلتهم 

  .واستفساراتهم
400  80  7  

12-  
عدم إعطاء المعلم لطلبته الوقت الكافي للتفكير فـي         

  .اإلجابة
420  84  5  

13-  
سئلة المفتوحة والتـي تنمـي      عدم اهتمام المعلم باأل   

  .التفكير التباعدي
430  86  3  

14-  
 اقتصار المعلم في أسئلته على األسئلة الواردة فـي        

  الدراسية المادة
410  82  6  

  14  66  330  عدم اقتناع المعلم بأهمية تنمية اإلبداع لدى طلبته  -15

16-  
عدم توجيه المعلم لطلبته الستغالل أوقات فـراغهم        

  .اتهم اإلبداعيةبما ينمي قدر
30  64  15  

  :معوقات تتعلق بالطالب: البعد الرابع  -1
اعتقاد الطلبة أن عملية اإلبداع تقتصر على األذكياء 

  .منهم
405  81  6  

شــعور الطلبــة أن النظــام التعليمــي ال يحتــرم   -2
  .شخصياتهم

380  76  7  

  4  86  430  .خوف الطلبة من العقاب عند الوقوع في الخطأ  -3
ام الطلبة بحفظ المعلومات وتخزينها من أجـل        اهتم  -4

  .االمتحان
445  89  2  

ة زيــادة أعــداد الطلبــة فــي الفــصول الدراســي  -5
  .واكتظاظها

460  92  1  

عدم إتاحة الفرصة للطلبة للقيـام بأنـشطة تنمـي            -6
  .قدراتهم اإلبداعية

435  87  3  

  8  73  365  .استخفاف الطلبة بأفكار وانجازات زمالئهم  -7
  م تعويد الطلبة على التعبير عن أفكارهم وآرائهمعد  -8

  
415  83  5  
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  :ويتضح من الجدول السابق ما يلي

جميع فقرات أداة الدراسة والتي تعبر عن معوقات تنمية اإلبداع تجاوزت في نـسبتها               -1
 المحدد في هذه الدراسة لقبولها وذلك بحسب استجابة أفـراد العينـة،             رالمئوية المعيا 
 %) .92 -% 61(ة المئوية لهذه الفقرات تراوحت بين حيث إن النسب

كان هناك تفاوت متقارب في النسب المئوية لهذه المعوقات بحـسب أبعادهـا، حيـث             -2
 :بلغت النسبة المئوية للفقرات في كل بعد من أبعاد االستبانة كما يلي

  %).88 -% 61(فقرات البعد األول والتي تعبر عن معوقات متصلة بالمنهاج من 
  %).90 -% 65(قرات البعد الثاني والتي تعبر عن معوقات متصلة بالبيئة المدرسية من ف

  %).89 -% 63(فقرات البعد الثالث والتي تعبر عن معوقات متصلة بالمعلم من 
  %).92 -% 73(فقرات البعد الرابع والتي تعبر عن معوقات متصلة بالطالب من 

بداع فـي كـل مـن األبعـاد األربعـة           ولدى االطالع على ترتيب معوقات تنمية اإل       -3
  :ضح ما يلييت

  ):بداع متعلقة بالمنهاج المدرسيمعوقات تنمية اإل(بالنسبة للبعد األول  -أ 
تبين أن الفقرات التي نظر إليها أفراد العينة على أنها تمثل عائقاً كبيـراً أمـام تنميـة            

  :يوه)13،12،7،17،5(هي الفقرات اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية 
  .تركيز أهداف التدريس على حفظ المعلومات وتذكرها -
  .عدم توفر أنشطة تعليمية تعلّمية تسهم في تنمية اإلبداع -
 .أسلوب عرض محتوى المنهاج غير شائق ويبعث الملل في نفوس الطلبة -

 ).أسئلة مغلقة(تركيز المحتوى على أسئلة تقيس الحفظ واالستظهار  -

 .شكالت تتحدى تفكير الطلبة وتحفزهم للحلعدم تركيز المحتوى على مواقف وم -

  
وأن الفقرات التي نظر إليها أفراد العينة على أنها تمثل أقل العوائق المتصلة بالمنهـاج    

  -:وهي) 3،9،2،20،4(تأثيراً أمام تنمية اإلبداع هي الفقرات 
  .فر التكامل األفقي والرأسي في محتوى المنهاجوعدم ت -
 . لتقويم أعمالهم وأعمال زمالئهمعدم فتح المجال أمام الطلبة -

 .وميول الطلبة واهتماماتهمعدم تلبية المنهاج لحاجات  -

 . المحتوى للفروق الفردية بين الطلبةعدم مراعاة -

 . بمجموعة من المواد الدراسية المنفصلةجازدحام المنها -
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) 1993عبادة،(وبمناقشة هذه النتائج يمكن القول أن هذه النتائج اتفقت مع نتائج دراسة             
ن التركيز واالهتمام بكم المعارف وكثرة المعلومات على حساب االهتمـام بالجوانـب             إحيث  

األخرى وتنميتها لدى المتعلم جعل جل اهتمام المعلم والمتعلم يدور حول نقل المادة الدراسـية               
  .وحفظها وبالتالي يحد من ابتكارات المتعلم وإبداعاته

 ةة والتعلمية التي تسهم في تنمية اإلبداع وعدم إتاح        كما أن عدم توفر األنشطة التعليمي     
الفرصة للطلبة لمواجهة مواقف ومشكالت تتحدى قدراتهم وتحفزهم للحل يحـد بـدوره مـن               
إكساب الطلبة السمات التي تنمي اإلبداع لديهم وتقف عائقاً أمـام تنميـة حـب االسـتطالع                  

مرار في أداء العمل أو النـشاط بدافعيـة         واالستقاللية واألصالة في التفكير والقدرة على االست      
  .متعددة للمشكالت التي تواجههمعالية وتقديم حلول 

  
 ):معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية(وبالنسبة للبعد الثاني   -ب 

تبين أن الفقرات التي نظر إليها أفراد العينة على أنها تمثل عائقاً كبيـراً أمـام تنميـة            
  -:وهي) 7،3،6،4(ة هي الفقرات اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسي

  .عدم توافر بيئة مدرسية مشوقة ومشجعة -
 . اإلبداعةلتنميعدم توافر اإلمكانات والتجهيزات الالزمة  -

 .عدم اهتمام اإلدارة المدرسية بالبحث والتنقيب واالطالع واالكتشاف -

 . المدرسية النجازات الطلبةاإلدارةعدم تقدير  -

فراد العينة على أنها تمثل أقل العوائق المتـصلة بالبيئـة     وأن الفقرات التي نظر إليها أ     
  :وهي) 5،11،9(إلبداع هي الفقرات أمام تنمية االمدرسية تأثيراً 

  .عدم توافر األمن من العقاب بأنواعه المتعددة -
 عدم تشجيع الطلبة على إبداء وجهات نظرهم في تعامل اإلدارة المدرسية  -

 .تماعية في المدرسةعدم توافر رعاية صحية ونفسية واج -
 

 وبمناقشة هذه النتائج يمكن القول أن المدرسة يمكن أن تلعب دوراً مهماً وفـاعالً فـي        
 وإذا كانت المدرسة تنمي اإلبداع وتطوره فإنه ينبغـي أن تعيـد     تطوير اإلبداع وتنميته وتقدمه   

غنـي البيئـة    النظر في أهدافها وغاياتها وتعمل على توفير ما يلزم من إمكانات وتجهيـزات ت             
المدرسية وتثريها بما يساعد ويشجع الطلبة وينمي قدراتهم اإلبداعية وقد اتفقت هذه النتائج مع              

، والتي أشارت إلى أنه ليس من الخطأ أن نوجه انتقاداتنـا لعـدد مـن                )1995حمود،(دراسة  
 بالبحـث   ر التشجيع والتعزيز وقلة اهتمـامهم   المدارس في تنمية اإلبداع لطلبتها لفقدانها عنص      

  .واالطالع
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  ):معوقات تتعلق بالمعلم( الثالث وبالنسبة للبعد  -ج  

تبين أن الفقرات التي نظر إليها أفراد العينة على أنها تمثل عائقاً كبيـراً أمـام تنميـة            
  :وهي) 12،6،13،1،2(اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية هي الفقرات 

  . تنمية اإلبداع لدى طلبتهعدم توافر دورات تدريبية للمعلم تتعلق بكيفية -
 .عدم إلمام المعلم باستراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي -

 . عدم اهتمام المعلم باألسئلة المفتوحة والتي تنمي التفكير التباعدي -

 .اعتماد المعلم في تدريسه على الطريقة اإللقائية -

 . المعلم لطلبته الوقت الكافي للتفكير في اإلجابةإعطاءعدم  -
 

لفقرات التي نظر إليها أفراد العينة على أنها تمثل أقل المعيقات المتصلة بـالمعلم          وأن ا 
  : وهي)15،16،3(تأثيراً أمام تنمية اإلبداع هي 

  .عدم تشجيع المعلم لطلبته على التنافس فيما بينهم -
 .عدم توجيه المعلم لطلبته الستغالل أوقات فراغهم بما ينمي قدراتهم -

 .مية تنمية اإلبداع لدى طلبتهعدم اقتناع المعلم بأه -

  
وبمناقشة هذه النتائج يتضح أن المعلم عنصر رئيس في تنمية اإلبـداع، فهـو مـنظم                
ومطور للمواقف التعليمية التي من خاللها يكسب طلبته مهارات وقدرات إبداعية متعددة، وهو             

 دمية اإلبداع، كما يع   الذي يستطيع تهيئة المناخ المالئم الذي يمكنه من ممارسة عمله لتعليم وتن           
من أهم عوامل نجاح برامج تعليم التفكير اإلبداعي وتنميته وذلك ألن النتـائج المتحققـة مـن             
تطبيق أي برنامج لتعليم التفكير اإلبداعي تتوقف بدرجة كبيرة على نوعية التعليم الذي يمارسه              

بداع عنـد المعلـم حتـى    المعلم داخل فصول الدراسة، ولذلك ال بد من تنشئة اتجاه إيجابي لإل     
  ويـؤثر فـيهم    يصير مقتنعاً بممارسة هذا السلوك مع طلبته الذين يتصل بهم ويتفاعل معهـم            

  .ويتأثرون به
وعليه فالمعلم الناجح يقدم عدداً كبيراً من األنشطة التـي تـشجع اإلبـداع وتنميـه،                

طلبتـه الفـرص    ويستخدم بدرجة قليلة األنشطة التي تعتمد على الذاكرة، وهو الـذي يتـيح ل             
جواً يسوده القبـول والجـذب   المناسبة التي تمكنهم من استغالل المعرفة بصورة مبدعة ويهيئ   

ويقدم مثيرات وأسئلة مثيرة لجدل ويشجع طالبه على طرح أفكارهم الجديـدة واختبارهـا وال              
إضافة إلى تعليمه مهارات البحث واالكتـشاف وطـرح         . يلجأ إلى االستخفاف بأي فكرة منها     

  .ألسئلة وتنظيم المعلومات واستخدامهاا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21

وقد اتفقت  . وهكذا فالمعلم المبدع أكثر قدرة في تعليم طلبته اإلبداع من المعلم التقليدي           
والتي أظهرت أن أكثر المعوقات تنميـة اإلبـداع         ) 2002البكر،(هذه النتائج مع نتائج دراسة      

 لطلبتـه   اإللقاء وال يتيح الفرصـة    تتركز في المعلم الذي يقوم بنقل المادة من خالل العرض و          
  .للتفكير والتأمل والبحث

  
  ):معوقات تتعلق بالطالب( الرابع وبالنسبة للبعد -د 

تبين أن الفقرات التي نظر إليها أفراد العينة على أنها تمثل عائقاً كبيـراً أمـام تنميـة            
  :وهي) 6،4،5(ألساسية هي الفقرات اإلبداع لدى طلبة المرحلة ا

  .لطلبة في الفصول الدراسية واكتظاظهازيادة أعداد ا -
 .اهتمام الطلبة بحفظ المعلومات وتخزينها من أجل االمتحان -

 .عدم اتاحة الفرصة للطلبة للقيام بأنشطة تنمي قدراتهم اإلبداعية -

وأن الفقرات التي نظر إليها أفراد العينة على أنها تمثل أقل العوائق المتصلة بالطالـب          
  -:وهي) 7،2،1(بداع هي الفقرات أمام تنمية اإلتأثيراً 
  .استخفاف الطلبة بأفكار وانجازات زمالئهم -
 .شعور الطلبة أن النظام التعليمي ال يحترم شخصياتهم -

 .اعتقاد الطلبة أن عملية اإلبداع تقتصر على األذكياء منهم -

ة وبمناقشة هذه النتائج يتبين أن اإلبداع قدرة عقلية موجودة  عند كل فرد وبنسبة معين              
تختلف من واحد آلخر، ومن حق كل فرد أن يحصل على أفضل الفرص لينمـو ويبـدع وأن                  
لدى معظم الطلبة القدرة على اإلبداع وخاصة في المراحل التعليمية األولى وأن هـذه القـدرة                

مـن أكثـر     الالزمة لتنميتها، وعليه فـإن       واإلمكاناتترتقي تدريجياً إذا ما توافرت الظروف       
تقف أمام تنمية اإلبداع اكتظاظ الفصول وعدم إتاحة الفرصـة للطلبـة بالقيـام           المعوقات التي   

باألنشطة التي تنمي قدراتهم وتكسبهم مهارات التفكير اإلبداعي كاألصالة والطالقة والمرونـة            
وإصدار األحكام وإدراك العالقات والتي من خاللها يتمكن الطلبة من اإلنتاج اإلبداعي الـذي              

  .ألصالةيتميز بالجدة وا
  

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة والتي أجمعت على أن اإلبـداع وتهيئـة               
الفرص المثيرة لإلبداع أمران في غاية األهمية، وينبغي أن يكون تنمية اإلبداع هـدفاً رئيـساً                

 مـن  لمؤسسات التربية والتعليم، فهو بمثابة تزويد المتعلم باألدوات التي يحتاجها حتى يـتمكن            
التفاعل بفاعلية مع المعلومات والمستجدات، بهذا يكتسب التعليم من أجل تنمية اإلبداع أهميـة              

  .متزايدة من أجل نجاح الفرد وتطور المجتمع
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وانطالقاً من النتائج السابقة يمكن اإلجابة على التساؤل الثالث من أسئلة البحث وتحديد 

  -: خالل مايلي وذلك منسبل الحد من معوقات تنمية اإلبداع 
إدراك المعلم والمتعلم ألهمية اإلبداع وتنميته كهدف رئيس من أهداف العملية  -1

 .التعليمية

والتي من ، وأهدافه مقوماته تقديم مناهج تعليمية تركز على التفكير اإلبداعي بكل  -2
 تغير حياة األفراد والمجتمعات، وتصميم أنشطة خاللها تتحول اإلمكانات إلى حقائق

 .ف تعليمية تتحدى قدرات الطلبة وتحفزهم على القيام بها وانجازهاومواق

 وتطويره لدى طلبة المرحلة األساسية يتطلب وجود معلم اإلبداعإدراك أن تنمية  -3
 .مية قدراتهمنمؤهل مدرب قادر على القيام بدوره في اكتشاف المبدعين من طلبته وت

ئتهم التعليمية ثراء بي، وإبة المبدعينتوفير الرعاية التربوية الالزمة والمناسبة للطل -4
بالخبرات التي تساعد على تهيئة أفضل الظروف لتنمية إبداعهم وقدراتهم إلى أقصى 

   . حد ممكن
  
  

 
  :ئج الدراسة يوصى الباحث بما يليفي ضوء نتا

أجل ضرورة إعادة النظر في األنشطة التعليمية واإلمكانات المدرسية وتجهيزاتها من             -1
  .تها في تنمية اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسيةزيادة فاعلي

االهتمام بإعداد المعلم وتأهيله وتزويده باستراتيجيات وطرائق اكتشاف المبدعين مـن            -2
 .الطلبة وتنمية قدراتهم

ضرورة توفير بيئة تعليمية مشوقة يسودها األمن واالستقرار وتعمـل علـى تحقيـق               -3
 .اإلبداع وتنميته

 النظر في المناهج الدراسية ومحتواها وعرضه بأسلوب شـائق يقـوم            إعادةة  ضرور -4
 .على المبادرة والبحث والتجريب واالبتعاد عن التركيز على الحفظ واالستظهار
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  :وعليه تقترح الدراسة بما يلي

  .بداع طلبتهمتصميم برامج تدريبية لتنمية اإلبداع لدى المعلمين ودراسة أثرها على إ -1
ــتخدامها    -2 ــية واس ــة األساس ــة المرحل ــدى طلب ــداع ل ــاس اإلب ــاء أدوات لقي بن

 .في الكشف عن المبدعين

 .إجراء دراسة للتعرف على دور األسرة في تنمية اإلبداع لدى أبنائها -3

  .إجراء دراسة تتناول التفكير اإلبداعي في ظل الفكر التربوي اإلسالمي -4
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