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إلى معرفة مستوى ممارسة معلمي الموهوبين لألنشطة التعليمية )التخطيط ـــ التنفيذ ـــ التقويم( لتنمية   يهدف البحث الحالي   لخص البحث:م   
, واستخدم الباحث المنهج الوصفي, وقد قام بالتطبيق  مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية

( استبيان, كما  265( مشرفًا ومشرفة, وبلغ عدد االستبانات المكتملة )293يقة الحصر الشامل( والبالغ عددهم )على كامل مجتمع الدراسة )طر 
ـــ التقويم(, وتم التأكد من صدق االستبانه   ( فقرة موزعة على ثالثة محاور )التخطيط ـــ التنفيذ25على )  اشتملتاستبانه,    عدادقام الباحث بإ

لتنمية مهارات   مستوى ممارسة معلمي الموهوبين لألنشطة التعليميةوأشارت نتائج الدراسة بأن مستوى  لمحكمين,  بعرضها على مجموعة من ا 
توجد فروق ذات  , كما أنه  "0.536معياري "النحراف  بلغ اإل" و 1.73"  كانت بمستوى )متوسط(, حيث بلغ المتوسط الحسابي  التفكير اإلبداعي

ين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين لمستوى ممارسة معلمي الموهوبين لألنشطة التعليمية في تنمية ( ب0,05داللة إحصائية عند مستوى )
تضمين برامج إعداد معلمي الموهوبين على متغيرات الدراسة, وقد تم تقديم عدد من التوصيات منها   مهارات التفكير اإلبداعي والتي تعزى إلى

عقد دورات تدريبية أثناء الخدمة لمعلمي الموهوبين , و شطة التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعيمواد تطبيقية تدرب على ممارسة األن
 . إلكسابهم المهارات الالزمة لممارسة األنشطة التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

Abstract: The research aimed to knew the practice of the following educational activities (planning 

implementation evaluation) by the teachers of the gifted students to of educational supervisors in the kingdom of 

Saudi Arabia. The researcher designed a questionnaire of (25) items, with their axis (planning implementation and 

evaluation). The questionnaire was validated by a group of experts. The results of the study  were: the practice of 

educational activities, by the teachers for developing creative thinking was average with a mean of (1.73) and the 

standard deviation significance (0.536). there were differences of statistical of the educational supervisors about 

the teachers practice of educational activities in developing the skills of the creative thinking that were relevant to 

the variables of the study. The researcher provided a number of recommendations: the gifted students programs 

should in dude activities for developing the skills of creative thinking. The provider of in-service training courses 

for the teachers to acquire the require the requited skills to help them develop their students creative thinking – 

skills. 

 الفصل األول/ التعريف بالبحث
 : Research Problemبحث مشكلة الأواًل: 
ها لتنمية مهارات جاءت فكرة البحث الحالي نظرًا للحاجة الملحة بضرورة االهتمام باألنشطة التعليمية ودور معلم الموهوبين في استخدام      

لمجتمع التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين, وهذه الحاجة كانت نتاج للتطور الهائل والمتسارع التي تتعرض لها المجتمعات العربية عامة وا
هاتها, للتجديدات في  السعودي خاصة أسوة بالمجتمعات الغربية في االنفجار المعرفي الهائل, وضرورة مواكبة األنظمة التربوية بمختلف اتجا

ونظرًا للحاجة الماسة لتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين لمواجهة المشكالت  المجال التربوي وخاصة المتعلقة بالموهوبين وتربيتهم.  
ومن ذلك مشروع الملك    ة التعليميةواألنشطالتي تواجههم في حياتهم تبنت وزارة التربية والتعليم برنامج تنمية مهارات التفكير ثم طورت المناهج  

ليم عبد هللا لتطوير العلوم والرياضيات والتي سعت من خالله إلى دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي وما جاء في األهداف العامة للتع
رة هنا إلى أنه كي ننمي اإلبداع لدى  وتجدر اإلشا  في المملكة العربية السعودية من اهتمام بتنمية التفكير وجعلته هدفا من األهداف العامة.

التفكير اإلبداعي من خالل    استخدام األنشطة التعليمية في تنمية مهارات  الطالب الموهوبين يتعين العمل أوال على تنمية قدرات معلميهم على
التفكير   مهارات  تنميةة التعليمية لعلى استخدام األنشطهؤالء المعلمين    تدريبتالميذهم ومن ثم    مع  هذه األنشطةمعرفة مستوى ممارستهم ل

معرفة  ل  لهذا فقد جاءت هذه الدراسةو   اإلبداعي ليس فقط قبل تخرجهم ولكن من خالل مواصلة تقديم البرامج التدريبية الفاعلة أثناء الخدمة.
القوة والضعف في أداءهم الصفي حتى يمكن مهارات التفكير اإلبداعي ومعرفة نقاط  ألنشطة التعليمية لتنمية  مستوى ممارسة معلمي الموهوبين ل

 الوصول إلى رؤية واضحة مبنية على أسس علمية يمكن أن تساهم في تحسين محتوى برامج األعداد والتدريب لمعلمي الموهوبين.
 : Research Questionsبحث أسئلة الثانيأ: 

 من السؤال الرئيسي التالي:  ينطلق البحث
 بين لألنشطة التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين التربويين؟ما مستوى ممارسة معلمي الموهو 

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية؟ 
 بويين؟/ ما مستوى ممارسة معلمي الموهوبين ألنشطة التخطيط التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين التر 1س
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 / ما مستوى ممارسة معلمي الموهوبين ألنشطة التنفيذ التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين التربويين؟ 2س
 ن؟ / ما مستوى ممارسة معلمي الموهوبين ألنشطة التقويم التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين التربويي3س

 : Research Aimsبحث أهداف الثالثًا: 
 : يهدف هذا البحث إلى التالي 

مستوى ممارسة معلمي الموهوبين ألنشطة التخطيط التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين   التعرف على .1
 التربويين؟

التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين   التعرف على مستوى   .2 التعليمية في تنمية مهارات  التنفيذ  ممارسة معلمي الموهوبين ألنشطة 
 التربويين؟

التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين   رف علىالتع  .3 مستوى ممارسة معلمي الموهوبين ألنشطة التقويم 
 التربويين؟

 : Research Significanceالبحث أهمية رابعًا: 
 تبرز أهمية هذا الموضوع من عدة جوانب: 

في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب   األنشطة التعليميةتؤكد نتائج األبحاث والدراسات على أهمية التفكير اإلبداعي ودور   -1
 الموهوبين.

 تفعيل األنشطة التعليمية  ما جاء في توصيات الكثير من الدراسات والمؤتمرات التربوية التعليمية والمؤكدة على أهمية دور المعلم في -2
 التفكير اإلبداعي لدى الطالب .  مهارات تنميةل

, وقلة الدارسات التي تقف على أداء معلم الموهوبين  األنشطة التعليميةندرة الدارسات التي تهتم بتنمية التفكير اإلبداعي من خالل   -3
 التفكير اإلبداعي.مهارات تنمية ل لألنشطة التعليمية ومستوى ممارسته

التفكير اإلبداعي للخروج بنتائج علمية  مهارات  تنمية  ل  لألنشطة التعليميةف على مستوى ممارسة معلمي الموهوبين  يقل  هذا البحث  وقد جاء     
تبين الخلل وتوصي بعالج المشكلة لتمكن الطالب من ممارسة مهارات تنمي تفكيرهم اإلبداعي وتساعدهم على مواكبة تقدم العصر ونفع 

 أنفسهم ومجتمعهم.
 : Research Limits البحثحدود مسًا: خا

 :الحدود الموضوعية
 مهارات التفكير اإلبداعيتنمية ل لألنشطة التعليمية تتمثل في مستوى ممارسة معلمي الموهوبين

 . بحثوالتي تم تحديدها في ضوء أداة ال (التخطيط, التنفيذ, التقويم)
 الحدود المكانية: 

 الموهوبين في المملكة العربية السعودية. مشرفيعلى  بحثال ا قتصر هذا
 الحدود الزمانية:  

 هـ. 1435 -1434 الثاني للعام الجامعي الدراسي فصلخالل ال
 : Definition of Termsسادسًا: حتديد املصطلحات 

 الحالي المصطلحات التالية:   بحثناول اليت
 األنشطة والسلوكيات التي يقوم بها معلم الموهوبين داخل الفصل الدراسي والتي تقاس من خالل إستبانة.   هي  الممارسة:      
المعلم المكلف رسميًا للعمل معلمًا لرعاية الموهوبين ويقوم بأعمال الكشف والرعاية للطالب الموهوبين بالمدارس    هو  معلم الموهوبين:      

  .ويقوم بتنفيذ البرنامج اإلثرائي في مدرسته في ضوء خطة متكاملة لرعاية الطالب الموهوب
أقسام الموهوبين بالمملكة العربية السعودية, والذي حصل  الطالب المصنف رسميا كطالب موهوب في سجالت إدارات و   هو  الموهوب:      
 درجة فأكثر حسب المقاييس المعتمدة في وزارة التربية والتعليم.  120على  
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هي مجموعة سلوكيات المعلم المنظمة والمخطط لها من قبله ويقوم بتنفيذها داخل الفصل الدراسي وتعمل على تنمية  األنشطة التعليمية:        
 مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين من خالل )التخطيط, التنفيذ, التقويم(.

مجموعة من المهارات التي يستخدمها معلم الموهوبين بناء على موقف مثير أثناء التدريس فيستجيب لها بمجموعة   هو  التفكير اإلبداعي:      
 من األفكار الجديدة التي تتميز بأكبر قدر من الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيل. 

 الفصل الثاني/ اخللفية النظرية والدراسات السابقة
 أواًل: اخللفية النظرية

 نشطة التعليمية وأبعادهااملبحث األول: األ

 :مفهوم االنشطة التعليمية

خصص لتحقيق أهداف عرف األنشطة التعليمية بأنها“ كل فعل أو إجراء يقوم به المعلم أو المتعلم أو هما معًا أو يقوم به زائر أو متت     
ل  تربوية معينة وتنمية المتعلم تنمية شاملة متكاملة سواء تم ذلك داخل الفصل الدراسي أو خارجه أو داخل المدرسة أو خارجها شريطة أن يظ

له تعّلم عادات  بأّنها "ذلك الجهد الذي يقوم به المتعّلم من أجل إثراء التعليم, ويتّم من خالتعرف  و   (49ص,  م2007  ديب,ال)  تحت إشرافها" 
ة ومهارات العمل الجماعّي, كما يحصل المتعّلم فيه على المعرفة من مصادرها, وعلى كيفّية إصدار األحكام, وغير ذلك من العملّيات العقليّ 

 . (132ص, م2004 ,الصمادي) الهاّمة, ويشارك المعّلم أو المتعّلم في تخطيط النشاطات وتنفيذها"
 األنشطة الصفية:

بأنها "ممارسة عملية يقوم بها المعلم مع طالبه في مدة زمنية محددة داخل غرفة الصف لتحقيق هدف تربوي مرتبط بالمنهج   وتعرف     
ار  وتتمثل هذه االنشطة في: تمثيل االدوار، حل المشكالت، االسئلة واالجوبة، المشاهدة واالستماع، التلخيصات، االستنتاج، المناقشة والحو 

  (.60ص, م2007 ديب,ال)
  أهمية األنشطة الصفية:

  أهمية األنشطة الصفية في: وتتمثل     
  الصف. ل . تكسب المتعلمين نشاط وفاعلية وتضفي الحيوية على عمل المعلم داخ1
 يعني استمرارية التعلم.  وهذا. تساعد على خبرات المتعلمين السابقة 2
المهارات األساسية التي يكتسبها المتعلمون فهي القلب النابض لتحقيق أهداف المنهج  . تحقق التطبيق الوظيفي للحقائق والمعلومات و 3

  واالسهام في حل المشكالت التي تواجه التعلم التقليدي.
  . تساعد المعلم على استثمار قدراته وتطويرها وتتيح له فرصة االبتكار واالبداع، مراعيا في ذلك التنوع والشمولية المناسب4
  م(.2004،صمادي)ال
 مراحل إعداد االنشطة الصفية:* 

 مرحلة التخطيط. .1
 مرحلة التنفيذ. .2
 مرحلة التقويم. .3

 أواًل: مرحلة التخطيط :
ُتعد مرحلة إعداد وتخطيط الدروس من المراحل المهمة حيث أن نجاح المعلم في داخل الفصل مرتبط إلى حد كبير بمدى دقة اإلعداد       

, إذ أن األداء الجيد في تدريس أي مادة من المواد الدراسية ال يمكن تحقيقه باآلمال وإنما يتحقق بالتخطيط الدقيق والتخطيط الذي يقوم به
واإلعداد الجيد الذي يسبق التدريس، وعلى المخططين أن يدركوا أيضًا أنه البد من تحديد المسار الذي سوف يسيرون عليه خالل عملية  

ملية المقصودة المبنية على الدراسة العلمية والتفكير والتدبير، والتي تهدف للوصول إلى تحقيق أهداف تنمية بأنه "الع  ويعرف التخطيط  التخطيط
 . (3, صم2002, صائغ) معينة سبق تحديدها في ضوء احتياجات المستقبل وإمكانيات الحاضر"

 ثانيًا: مرحلة التنفيذ:

http://vb1.alwazer.com/t76716.html
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تمامًا عن الحديث عنه أو التخطيط له, فالتدريس ال يقيس مدى امتالك المعلم للمعارف ال شك أن ممارسة مهنة التدريس أمر مختلف       
والحقائق المراد توصيلها للتالميذ، بقدر ما يقيس مدى قدرة وتمكن المعلم من امتالك اإلجراءات والطرق التي تؤهله لتوصيل هذه المعارف 

 دة التالميذ على التفاعل مع الموقف التعليمي. والحقائق المتنوعة للتالميذ والتي من شأنها تعمل على مساع
تظهر مشاركة المعلم في طريقة المناقشة الجماعية التي تتم في الصف عندما يتيح المعلم لطالبه أن يتخايروا ويتناقشوا فيما بينهم في و      

حيث أن هذه الطريقة تزيل السآمة والملل التي قد    بعض المهارات والعلوم والمعارف، مع إشرافه عليهم ودعمه لهم بالحوافز المادية ولمعنوية
هارة  تصيب الطالب أثناء اليوم الدراسي، كما أنها توحي بالمساواة بين الطالب، ووسيلة يتأكد بواسطتها المعلم من مدى استيعاب التالميذ للم

ر الحديث الذي يعرض المادة )على أجزاء وال ينتقل من المقرررة قبل االنتقال بهم إلى مهارة أخرى. وهذا يتوافق مع التعليم المبرمج في العص
   . م(1999جزء إلى غيره إال بعد أن يتبين استجابة التلميذ وأنه قد استوعب هذا الجزء( )طعيمة، 

 ثالثًا: مرحلة التقويم:
ناحية تكوينهم الجسمي والنفسي    تحتل عملية التقويم مكانة هامة في جميع جوانب الحياة المختلفة، إذ يختلف األفراد فيما بينهم من      

والعقلي، والطالب كغيرهم من باقي األفراد يختلفون أيضًا من حيث القدرة واإلمكانيات على التعلم، فطالما ظل اإلنسان يقوم بعمل ما، فإن 
دور المعلم في تقرير عليه أن يعرف نتيجة هذا العمل، كما عليه أن يعرف ما وقع فيه من أخطاء،حتى ال تتكرر تلك األخطاء، وهنا يأتي  

 مدى التالؤم بين الطالب ووضعهم التعليمي مما يتطلب إتباع أسلوب علمي مبني على أسس معينة وقواعد ثابتة وهو ما نسميه بالتقويم. 
الوصول  أحرزه التلميذ في    الذي( هو "عملية تشخيصية عالجية تهدف إلى تحديد مدى التقدم  98, صم2007  )  فالتقويم كما عرفه الديب      

 إلى األهداف التعليمية التعلمية بغية مساعدته على النمو وبلوغ هذه األهداف في ضوء نتائج عملية التقويم". 
 بعادهأبداعي والتفكري اإل املبحث الثاني:

 مفهوم التفكري اإلبداعي:
في البحث عن حلول أو   ةتوجهه رغبة قوي( التفكير اإلبداعي بأنه" نشاط عقلي مركب وهادف 77م, ص2012 )  لقد عرف جروان      

 ةوانفعالي ةويتميز التفكير اإلبداعي بالشمولية والتعقيد، ألنه ينطوي على عناصر معرفي".  التوصل إلى نواتج أصليه لم تكن معروفه سابقاً 
اإلبداعي وتلخصه من الناحية اإلجرائية  ويستخدم الباحثون تعبيرات متنوعة تقابل مفهوم التفكير, فريدة ةذهني  ةمتداخلة تشكل حال ةوأخالقي

تفكير موجهة بشكل عام نحو تحقيق   ةعملي"( بأنه   52, ص م2001حارثي )مثل التفكير المنتج والتفكير المتباعد والتفكير الجانبي.ويعرفه ال
 ".لها وبلوغ الذروة في توليف األفكار التي تحل تلك المشكلة وتقدم حلوالً  هدف خاص هو حل مشكله،

 : هارات التفكير اإلبداعيم •
وعند مراجعة األدبيات السابقة تبين أن التفكير اإلبداعي األساسية في التفكير اإلبداعي،    مهاراتمعرفة ال  تستلزم  إن معرفة التفكير اإلبداعي      

 صالة، والتفاصيل. واأل والمرونة،  هي الطالقة،( و Feldhusn,1984يتضمن مجموعة من المهارات كما ذكرها فيلدهيسن )
فكار أو البدائل الممكنه لموضوع معين في وحدة زمنية ثابتة ويرى بداعي من خالل توليد األمثل الجانب الكمي في التفكير اإلوت  :قةالالط  :والا أ

ير معين, وذلك  و مثأممكن من االستجابات تجاه مشكله ما    كبر عدد أن الطالقة هي: القدرة على استدعاء  أ ( Feldhusn,1984فيلدهيسن )
 ". ليهإ ة على استخدام المخزون المعرفي عند الحاج ةالقدر أنها "( 67, صم 2001) الحارثيعرفها كما ي . في فترة زمنية محددة

 فكار ويعرفهاأعن المتعلم من    نتجي  نها ال تهتم بالكم, بل بنوعية ماأبداعي أي  تمثل المرونة الجانب النوعي في التفكير اإلو   :: المرونةثانياا 
  .فكار التي ترتبط بموقف معيناأل نواع مختلفة منألى إفكار تنتمي أنتاج إنها القدرة على سرعة أب (Guilford,1967) جيلفورد

 .في حل مشكلة ما التي تعوق تغيير منحنى تفكيره ةم( قدرة الفرد التغلب على المعوقات العقلي2001,الحارثي)تمثل كما يذكر  ةفالمرون      
( Guilford, 1967حيث يعرفها جيلفورد )  فكار,نفراد باألواإل  ,دةفهي تمثل الج  به,   بداعي ارتباطاً التفكير اإل  مهاراتوتعتبر أكثر  صالة:األ:  ثالثاا 

  على عدم تكرار أفكار المحيطين به وحلولهم التقليدية للمشكالت,   أنها :القدرة  ( م2000,شهاب)ويرى  .  لوفةأفكار غير مأنتاج  إنها القدرة على  أب
 فكار. فهي بذلك تتضمن االنفراد والتجديد في األ

 :التفاصيل)اإلكمال أو التوسيع أو اإلفاضة(رابعًا: 
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حتى يصير أكثر   نواحيه المختلفة،بناء ما من  ,  ساس من المعلومات المعطاة لتكملةأ"البناء على    نها:أ  (35ص  ,م2012المالكي )يعرفها       
  وتنفيذها." ،إثرائهاو  القدرة على إضافة تفاصيل جديدة و متنوعة لفكرة ما، مما يساعد على تطويرها، ي،أو ه تفصيالً 

 معلم املوهوبني وتنمية التفكري اإلبداعي :ثالثاملبحث ال
 تمهيد:
مية ويهيئها في تكوين الخبرات والمهارات لدى المتعلمين وهو القائم  يل الفرص التعلالذي يستغل ك  فهو  ساس العملية التعليمية,أالمعلم هو        

 هداف التربوية المنشودة وهو المؤثر على سلوك وتفكير طالبه.على تفسير وتنفيذ المنهج بما يحقق األ
لى موجه ومرشد للمتعلمين يساعدهم على اكتساب  إلى تغيير دور المعلم بمجرد ناقل للمعرفة  إثير العلم وتطبيقاته على المجتمع  أدى تأوقد       

تقان إو   ةالمعرفة وينمي ميولهم واتجاهاتهم ويكسبهم مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت, ويفرض عليه ذلك التحلي بصفات وكفايات تعليمي
 كمل وجه. ألى مهارات متعلقة بالعملية التدريسية ليقوم بدوره ع

 :موهوبينلمعلم ال ةالكفايات التعليمي •
داء سلوك معين يرتبط بمهامه أنها " قدرة المعلم و تمكنه من  أ( ب135, صم2005زيتون )يعرفها    :وهوبينتعريف الكفاية التعليمية لمعلم الم

, ويعبر عنها في  موهوبينمباشرا بتدريس ال  تصاالً , وتتكون من معارف ومهارات واتجاهات وقيم معينة تتصل اموهوبينالتعليمية في تدريس ال
 هداف المنشودة من هذا التدريس"تقان بما يضمن تحقيق األقوال, وتؤدي بدرجة مناسبة من اإلأفعال و أصورة 

و يكتسبها  أن يمتلكها  أ  موهوبينساسية ينبغي لمعلم الأعداد العلمي للمعلم, كفايات ومهارات تعليمية  لى اإلإضافة  إ ويقترح الباحثون التربويون       
هداف التعليمية و تحقيق األ  موهوبينداء متطلبات عملية تدريس الأ, وذلك لتمكنيه من  على تطبيقها و ممارستها ثانياً   , لكي يصبح قادراً والً أ

 لى هذه الكفايات التعليمية وهي: إم( 2005,زيتون )شار أ.وقد المنشودة ثالثاً 
 التفكيرية )النمو العقلي( للطالب. تحديد الفروق  -1
 و مهارات التفكير العلمي.أاكتساب عمليات العلم  -2
سئلة وتقويم دارة الصف وطرح األإثارة الدافعية واالتصال و إو   هاراتامتالك مهارات التدريس والنشاطات التعليمية الصفية كالشرح وعرض الم -3

 الطلبة. 
 تصميم وتطوير النشاطات والتجارب العلمية. -4
 عملية.  أساليبتالك مهارات و ام -5
 المناسبة. التفكيرتحديد واختيار استراتيجيات  -6
 سئلة و توجيهها.امتالك فن طرح األ -7
 .برامج الموهوبين م وتخطيط يتصم -8
 والتقنيات التعليمية.  ائلتحديد و اختيار و بناء الوس -9

 . برنامج الموهوبيندارة إ_ تنظيم 10
 _ تقييم تعلم الطلبة. 11

 الدراسات السابقة:ثانيا: 
قام الباحث بالبحث والتقصي في قواعد البيانات العربية واألجنبية عن الدراسات السابقة في موضوع الدراسة الحالية, وقد وجد الباحث     

التفكير اإلبداعي لتالميذ المرحلة االبتدائية وأساليب المعلم في   مهاراتهدفت إلى التعرف على فقد م(, 2010دراسة خليل )  : الدراسات التالية
التفكير اإلبداعي، وهذه األداة عبارة عن حقيبة تدريبية   تنمية  المعلمين في   أداءتنميتها، وقد قام الباحث بتصميم أداة تربوية تساعد في تنميه  

رب أو المشرف على البرنامج لتدريب المعلمين على أساليب تنمية التفكير مقترحة تشتمل على مواد، وأنشطة وخبرات تدريبية، يستخدمها المد
ى  اإلبداعي، وقد أظهرت هذه الدراسة أن التالميذ لديهم قصور في مهارات التفكير اإلبداعي، وأنه يمكن تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لد 

ثر التعلم  أ م( إلى معرفة  2009وهدفت دراسة الزايدي)  التفكير اإلبداعي.  ةتنمي   التالميذ، مع ضرورة امتالك معلم المرحلة االبتدائية لمهارات
واستخدمت    والتحصيل الدراسي بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث متوسط بالمدارس الحكومية بمدينة مكة  بداعيالنشط في تنمية التفكير اإل 

من طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة وزعت على مجموعتين، ( طالبة  56الباحثة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدارسة من )
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ريبية، جوقد قامت الباحثة باستخدام تعلم النشء للمجموعة الت  ( طالبة، 27طالبة والمجموعة الضابطة من )  ( 29)   تكونت المجموعة التجريبية من 
لتورانس الفئة   بداعيار التفكير اإلبختيار التحصيل الدراسي، واختما المجموعة الضابطة فقد درست بالتعليم التقليدي، واستخدمت الباحثة اأ

التفكير اإل   , وأظهرتوبعدياً   )ب( وتم تطبيقها قبلياً  والتحصيل    بداعينتائجها تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في تنمية 
التفكير اإلبداعي مهارات  لمي الدراسات االجتماعية في تنمية  م(, بدراسة هدفت إلى التعرف على دور مع2008وقد قام الشديفات )الدراسي.

( معلما 43لدى طلبة األول الثانوي في مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين والطالب أنفسهم, حيث تكونت عينة الدراسة من )
رة, وقد أظهرت النتائج أن تقديرات المعلمين ( فق39( طالبة, وقام الباحث بتطبيق استبانه تكونت من )88( طالبا و) 95( معلمة, و) 36و)

التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف األول الثانوي, كانت بدرجة كبيرة, أما من وجهة نظر الطلبة أنفسهم كانت بدرجة  مهارات لدورهم في تنمية
  نشطة الصفية لتنمية أللس الرياضيات م(, دراسة وصفيه هدفت إلى معرفة درجة ممارسة مدر 2008كما أجرى التميمي والرحال )  متوسطة. 
( فقره، 37التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الثاني ثانوي علمي من وجهة نظر الطلبة، وقد استخدم الباحثان استبيان يتكون من ) مهارات  

( عددهم  والبالغ  والطالبات(  )الطالب  الدراسة  عينه  علي  االستبيان  هذا  تطبيق  ا200وتم  نتائج  أظهرت  وقد  مدرس  (،  ممارسة  أن  لدراسة 
الثاني ثانوي علمي أقل بكثير مما هو مطلوب من مهارات    نشطة الصفية لتنميةأللالرياضيات   التفكير اإلبداعي في تدريس طلبة الصف 

 . الممارسات المنمية للتفكير اإلبداعي لتدريس الرياضيات
 الفصل الثالث/ منهج البحث وإجراءاته 

 : Research Methodologyأواًل: منهج البحث 
بحث لذلك قام الباحث بتحديد مستوى ممارسة معلمي الموهوبين لألنشطة ستخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لمالءمته لطبيعة أهداف الا    

التربويين في المملكة العربية السعودية, مستخدمًا استبانه لجمع ال التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين  بيانات التعليمية لتنمية مهارات 
 الالزمة, ومن ثم تحليلها عبر الطرق اإلحصائية المتبعة.

 : Research Community and its Sample  البحث وعينتهجمتمع  ثانيًا:
(  293ه والبالغ عددهم )1435ه/1434تكون مجتمع البحث من جميع مشرفي الموهوبين في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي      

 مشرفًا ومشرفة, وفق اإلحصائيات الرسمية لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.
 عينة الدراسة: 

( مشرفًا ومشرفة, وقد تم إختيارهم جميعًا لقلة عددهم وسهولة التواصل  265تكونت عينة البحث من جميع مشرفي الموهوبين والبالغ عددهم )  
 معهم الكترونيًا عن طريق قسم الدراسات واألبحاث بوزارة التعليم. 

 : Research Toolالبحث أداة ثالثًا: 
التفكير اإلبداعي والتي  و  األنشطة التعليمية والدراسات السابقة التي تناولت موضوع دب النظري الباحث بإعداد استبيان اعتمادا على األ قام      

الموهوبين, حيث تكونت اإلستبانة    الطالب لدى مهارات التفكير اإلبداعي    األنشطة التعليمية لتنمية  تبين الطرق الصحيحة للمعلمين في ممارسة
 ( فقرة وثالثة محاور رئيسية )التخطيط, التنفيذ, التقويم(. 27صورتها األولية من )ب

 :صدق األداة
 :الصدق الظاهري  -أ 

لضمان الصدق الظاهري ألداة البحث )االستبيان(، والتأكد من أنها تخدم أهداف البحث، وأنها تقيس ما وضعت من أجله، قام الباحث       
التربية الخاصة وتربية الموهوبين والمناهج وطرق التدريس من أعضاء هيئة  من ذوي االختصاص والخبرة في ين محكممن ال بعرضها على عدد 

، للحكم على مدى مناسبة كل فقره من فقرات االستبيان من حيث صياغتها ومدى تحقيقها للهدف الذي وضعت من أجله،  الجامعات  في  التدريس
مالحظات يرونها مناسبة فيما يتعلق    أي  ة أداة البحث من حيث عدد الفقرات، وشمولّيتها، وتنوُّع محتواها، أووُطِلَب إليهم الّنظر في مدى كفاي 
بعد إبداء توجيهاتهم ومالحظاتهم المكتوبة، عدلت الفقرات التي اقترح المحكمون تعديلها، ثم صيغت فقرات  بالتعديل أو التغيير أو الحذف، و 

بمثابة الّصدق الّظاهري،   وقد اعتبر الباحث األخذ بمالحظات الُمحكِّمين، وإجراء التعديالت المشار إليها أعاله.(1حق)مل،  األداة بصورتها النهائية
 .وصدق المحتوى لألداة، واعتبر أن األداة صالحة لقياس ما وضعت له

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان .ب
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، تم التحقق من صدق االتساق الداخلي في كل محور من محاور أداة البحث، من خالل إيجاد مدى ارتباط كل بعد والدرجة الكلية لجميع األبعاد
االرتباط   بإيجاد معامالت  ذلك  الباحث من  بينها، وتحقق  التداخل  االستبيان  والتأكد من عدم  بيرسون بين محاور  االرتباط  باستخدام معامل 

Pearson(1، جدول .) 
( : االتساق الداخلي ألبعاد أداة البحث 1جدول )  

 معامل االرتباط  محاور أداة البحث  م

 0.841 المحور األول : التخطيط  1
 0.816 المحور الثاني : التنفيذ  2
 0.862 المحور الثالث : التقويم  3

الداخلي أن معامل ارتباط بيرسون   السابق أن االتساق  ارتباط  (  0.841لمحورالتخطيط بلغ )  Pearsonيتضح من الجدول  وهو معامل 
وهو معامل ارتباط مرتفع، ويدل ذلك  (  0.862ارتباط مرتفع، كما بلغ لمحور التقويم )  وهو معامل(،  0.816مرتفع، وبلغ لمحور التنفيذ )

 .التماسك الداخلي لكل بعد من أبعاد أداة البحثعلى قوة 
 :ثبات األداة

خرى  أعيد تطبيق االستبيان مرة  أ مشرفًا تربويًا، ثم  15للتأكد من ثبات االستبانة، قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة أولية مكونة من  
ت العينة في مرتي التطبيق بواسطة معامل "ألفا كرونباخ"  اابنفس المجموعة السابقة، وبحسب معامل االرتباط بين استج  ىبعد عشرة أيام عل

Cronbach’s Alpha(.وجد أن معامل الثبات لجميع عبارات المحور االول )محور التخطيط( كانت 2رقم )   ملحق، كانت النتائج كما في ال
الثبات إلجمالى عبارات المحور ) الثاني )محور (، كما أن  0.843ذات معامل ثبات كبير، وبلغ  الثبات لجميع عبارات المحور  معامل 

"، جه المعلمون الطالب لتحليل الدرس الي مفاهيم رئيسة وفرعيةيو   التنفيذ( كانت أيضًا ذات معامل ثبات كبير ماعدا عبارة واحدة هي عبارة "
معامل الثبات لجميع عبارات المحور الثالث )محور التقويم( كانت ذات (، ووجد أن  0.822وبلغ الثبات إلجمالى لعبارات هذا المحور )

"،وبلغ الثبات وات التى تم التوصل بها للنتيجةيطلب المعلومن من الطالب ذكر الخط  معامل ثبات كبير، ماعدا عبارة واحدة هي عبارة "
(، وهو معامل يدل على ثبات مرتفع لالستبيان، 0,808ثبات الكلي لالستبيان )(، كمان كان معامل ال0.838إلجمالى عبارات المحور )

ا المحور  من  المنخفض  الثبات  ذات  العبارات  بعد حذف  وذالك  البحث،  هذا  أغراض  في  لالستخدام  مناسب  الثالث وأنه  والمحور  لثاني 
 لالستبيان. 
 :  Statistical Methods ساليب اإلحصائيةرابعاا: األ

، ومن أهم األساليب اإلحصائية التى  SPSS قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وفقا للرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
 استخدمت ما يلي:

 ، لحساب صدق االتساق الداخلي.  (Person Product-moment correlation)معامل ارتباط بيرسون  .1
 لحساب الثبات. (Cronbach Alpha)معامل ألفا كرونباخ  .2
 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحساب متوسطات االستجابات ومقدار التباين فيها. .3

 لمجموعتين مستقلتين.  T-Testاختبار)ت(  .4

 . لتحليل التباين بين المجموعات (ANOVA) اختبار .5

 : Presentation of Resultsالفصل الرابع/ عرض النتائج 
 :  Discussion of Resultsأوالا: مناقشة النتائج 

 : بحثاألول لل سؤالإجابة ال
الموهوبين ألنشطة التخطيط التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ما مستوى ممارسة معلمي  "  :على  بحثينص السؤال األول لل     

 من وجهة نظر المشرفين التربويين؟"
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  Descriptiveلتطبيق األسلوب اإلحصائي الوصفي    SPSSولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي الكمبيوتري  
  :(Frequencies  على الدرجات الخام الستجابات أفراد العينة حول المحور األول من محاور االستبيان "محور أنشطة التخطيط"، وذلك ،)

لحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لكل عبارة من عبارات المحور االول، باإلضافة لحسابها  
 ( نتائج المعالجة اإلحصائية على المحور األول لالستبيان.2، وذلك وفقًا لمقياس ليكرت الثالثي، ويبين الجدول ) على إجمالي عبارات المحور

 "  التخطيط أنشطة محور"  لالستبيان األول المحور عبارات  في الدراسة عينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 2) جدول
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 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  

1 

 المعلمون يضع
  األهداف من العديد

  عند المعرفية
 التفكير مستويات

 .العليا

 2 متوسط  0.737 1.90 % 22.6 60 % 44.9 119 % 32.5 86

2 

 المعلمون يضع
 بطريقة األهداف
  لميول مناسبة
 .ومستواهم الطالب

 1 متوسط  0.793 1.92 % 27.5 73 % 36.6 97 % 35.8 95

3 

 المعلمون يضع
  لخطة تصورا  
  خالل التدريس

 . الدراسي العام

 3 متوسط  0.613 1.72 % 8.7 23 % 54.7 145 % 36.6 97

4 

 المعلمون يحدد
  ينشد التي األهداف
  إعداد من تحقيقها
 إثرائية وحدة
 . للشرح

 5 ضعيف 0.620 1.60 % 7.2 19 % 46.0 122 % 46.8 124

5 

 المعلمون يحدد
  التي المصادر
 إليها الرجوع ينبغي
  وحدة إعداد عند

 .إثرائية

 4 متوسط  0.598 1.67 % 6.8 18 % 53.6 142 % 39.6 105

 --- متوسط  0.490 1.85 % 5.7 15 % 74.0       196 % 20.4 54 المحور  عبارات إجمالي 

  )متوسطة(   كانت ذات درجة  "محور أنشطة التخطيط"معظم عبارات المحور األول  لسابق يتضح أن  امن خالل البيانات الواردة في الجدول       
بمتوسط حسابي   )متوسطة( عبارات، كما كان إجمالي االستجابات لعبارات هذا المحور كانت ذات درجة    5عبارات من إجمالي    4بمقدار  

 ".0.490ي "" وانحراف معيار 1.85"
 :بحثالثاني لل سؤالإجابة ال

ما مستوى ممارسة معلمي الموهوبين ألنشطة التنفيذ التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  "   :على  بحثينص السؤال الثاني لل    
 من وجهة نظر المشرفين التربويين؟"

:    Descriptiveلتطبيق األسلوب اإلحصائي الوصفي    SPSSولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي الكمبيوتري  
(Frequencies على الدرجات الخام الستجابات أفراد العينة حول المحور الثاني من محاور االستبيان "محور أنشطة التنفيذ"، وذلك لحساب ،)

والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لكل عبارة من عبارات المحور الثاني، باإلضافة لحسابها على إجمالي  التكرارات  
 .( نتائج المعالجة اإلحصائية على المحور الثاني لالستبيان3عبارات المحور، وذلك وفقًا لمقياس ليكرت الثالثي، ويبين الجدول )

 التنفيذ"  أنشطة محور"  لالستبيان الثاني المحور  عبارات في الدراسة  عينة  أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات  الحسابية المتوسطات( 3) جدول
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 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد 

1 

  المعلمون يمهد

  بطريقة للدرس

  الستثارة جديدة

 لدى التفكير

 الطالب

 1 متوسط  0.873 2.19 % 49.4 131 % 20.4 54 % 30.2 80

2 

 المعلمون يطرح

  جديدة أمثلة

 المتضمنة للمفاهيم

 الدرس في

 7 متوسط  0.611 1.73 % 8.7 23 % 55.5 147 % 35.8 95

3 

 المعلمون يطلب

 طرح الطالب من

  األفكار من العديد

 بالدرس المتعلقة

 8 متوسط  0.635 1.73 % 10.2 27 % 52.5 139 37.4% 99

4 

 المعلمون يوجه

 البحث إلى الطالب

  جديدة حلول  عن

 للمشكالت 

 10 ضعيف 0.765 1.65 % 17.7 47 % 29.1 77 53.2 141

5 

 المعلمون يوفر

  كثيرة مواقف

 تقديم تستدعي

 المتعددة األفكار

 الطالب  قبل من

 3 متوسط  0.587 1.86 % 11.3 30 % 63.8 69 % 24.9 66

6 

 المعلمون يحفز

  على الطالب

  األفكار استخدام

  للدرس الرئيسية

 جديدة  مواقف في

 14 ضعيف 0.726 1.43 % 14.0 37 % 15.1 40 % 70.9 188

7 

 المعلمون يوجه

 نحو الطالب

  أفكار استنتاج

 عديدة

 12 ضعيف 0.648 1.61 % 9.1 24 % 43.0 114 % 47.9 127

8 

 المعلمون يشجع

  على الطالب

  غير أفكار طرح

 مألوفة

 11 ضعيف 0.692 1.65 % 12.5 33 % 40.0 106 % 47.5 126

9 
 المعلمون يناقش

  الكتشاف الطالب

 جديدة  حقائق

 2 متوسط  0.805 1.88 % 26.8 71 % 34.0 90 % 39.2 104

10 

  المعلمون يعطي

  للطالب الفرصة 

 موضوع بتطبيق

  مواقف في التعلم

 جديدة

 6 متوسط  0.765 1.74 % 19.6 52 % 35.1 93 % 45.3 120
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 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد 

11 

 المعلمون يطلب

 التنبؤ الطالب من

  معطيات ضوء في

 الدرس 

 9 متوسط  0.647 1.67 % 9.8 26 % 47.5 126 % 42.6 113

12 

 المعلمون يشجع

  حب على الطالب

  االستطالع

 جديدة  بأساليب

 5 متوسط  0.783 1.76 % 21.5 57 % 33.2 88 % 45.3 120

13 

  المعلمون يتيح

  بإضافة للطالب

 للمواضيع تفاصيل

 المطروحة

 4 متوسط  0.705 1.81 % 17.0 45 % 46.8 124 % 36.2 96

14 

  المعلمون يشير

  المصادر إلى

  للحصول المختلفة

 معلومات على

  عن  إضافية

 التعلم موضوع

 13 ضعيف 0.590 1.53 % 4.9 13 % 43.0 114 % 52.1 138

 --- متوسط  0.533 1.77 %5.3 14 %66.4 176 %28.3 75 المحور  عبارات إجمالي

 
  )متوسطة(   كانت ذات درجة "محور أنشطة التنفيذ"معظم عبارات المحور الثاني  لسابق يتضح أن  ا من خالل البيانات الواردة في الجدول       

بمتوسط حسابي   )متوسطة(عبارة، كما كان إجمالي االستجابات لعبارات هذا المحور كانت ذات درجة    14عبارات من إجمالي    9بمقدار  
 ".0.533" وانحراف معياري "1.77"

 : بحثالثالث لل سؤالإجابة ال
م التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  ما مستوى ممارسة معلمي الموهوبين ألنشطة التقوي"   :على بحثينص السؤال الثالث لل     

 من وجهة نظر المشرفين التربويين؟"
:    Descriptiveلتطبيق األسلوب اإلحصائي الوصفي    SPSSولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي الكمبيوتري  

(Frequencies  ،"على الدرجات الخام الستجابات أفراد العينة حول المحور الثالث من محاور االستبيان "محور أنشطة التقويم التعليمية ،)
سابها وذلك لحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لكل عبارة من عبارات المحور الثالث، باإلضافة لح

 ( نتائج المعالجة اإلحصائية على المحور الثالث لالستبيان.4بارات المحور، وذلك وفقًا لمقياس ليكرت الثالثي، ويبين الجدول )على إجمالي ع
 المعيارية  واالنحرافات الحسابية  المتوسطات( 4) جدول

 "التقويم  محور"   لالستبيان الثالث المحور عبارات  في  الدراسة عينة أفراد ألداء

 العبـارات م

 عالي  متوسط ضعيف

ط
س

تو
لم

ا
 

ي
اب
س

ح
ال

 

ف
را

ح
الن

ا
ي   

ار
عي

لم
ا

 

ى
تو

س
م

 
سة 

ار
مم

ال
 

ب 
تي
تر

ال
 

 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد 



   

         

 .....مستوى ممارسة معلمي املوهوبني لألنشطة التعليمية لتنمية مهارات التفكري 

  

  

1 

يطرح المعلمون 

األسئلة التباعدية  

ذات النهايات 

المفتوحة مثل: ماذا 

 يحدث لو؟

 3 متوسط  0.652 1.69 % 10.6 28 % 48.3 128 % 41.1 109

2 
ينوع المعلمون في 

األسئلة الشفهية  

 والكتابية 

 1 متوسط  0.828 1.80 % 26.0 69 % 27.5 73 % 46.4 123

3 

المعلمون من يطلب 

الطالب ذكر أكبر 

عدد ممكن من  

 البدائل لإلجابة 

 2 متوسط  0.707 1.73 % 15.1 40 % 43.0 114 41.9% 111

4 
يستخدم المعلمون 

أكثر من أسلوب 

 في تقويم الطالب

 4 متوسط  0.573 1.67 % 5.3 14 % 56.2 149 % 38.5 102

5 
يستخدم المعلمون 

 أساليب تقويم جديدة 
 5 ضعيف 0.556 1.63 % 3.8 10 % 55.8 148 % 40.4 107

6 

يتقبل المعلمون 

اإلجابات الغير 

 مألوفة من الطالب 

 6 ضعيف 0.600 1.61 % 6.0 16 % 49.1 130 % 44.9 119

 --- متوسط 0.549 1.79 %6.8 18 %65.7 174 %27.5 73 المحور  عبارات إجمالي

الجدول        في  الواردة  البيانات  خالل  أن  امن  يتضح  األول  لسابق  المحور  عبارات  التقويم"معظم  أنشطة  درجة  "محور  ذات    كانت 
  )متوسطة( عبارات، كما كان إجمالي االستجابات لعبارات هذا المحور كانت ذات درجة    6عبارات من إجمالي    4بمقدار    )متوسطة(

 ". 0.549" وانحراف معياري "1.79بمتوسط حسابي "
 : Conclusionsثانياا: االستنتاجات 

 اجات التالية:من خالل مالحظة الباحث وما اسفرت عنه نتائج البحث فقد تم التوصل إلى االستنت
وهذا يدل على أن   "0.490" وانحراف معياري "1.85إجمالي االستجابات لعبارات المحور األول ) التخطيط( بمتوسط حسابي "بلغ    (1

 . مستوى ممارسة معلمي الموهوبين لهذا المحور كانت بدرجة )متوسطة(
وهذا يدل على أن   "0.533" وانحراف معياري "1.77بي "إجمالي االستجابات لعبارات المحور الثاني ) التنفيذ( بمتوسط حسابلغ    (2

 . مستوى ممارسة معلمي الموهوبين لهذا المحور كانت بدرجة )متوسطة(
وهذا يدل على أن    "0.549" وانحراف معياري "1.79إجمالي االستجابات لعبارات المحور الثالث ) التقويم( بمتوسط حسابي "بلغ    (3

 . الموهوبين لهذا المحور كانت بدرجة )متوسطة(مستوى ممارسة معلمي 
وهذا يدل على أن مستوى "  0.536" وانحراف معياري "1.73إجمالي االستجابات لجميع محاور االستبيان بمتوسط حسابي "بلغ   (4

 .ممارسة معلمي الموهوبين كانت بدرجة )متوسطة(
 : Recommendations التوصياتثاالثاا: 

من التوصيات والتي يمكن أن تساهم في رفع مستوى ممارسة معلمي   كر الباحث عدداً ذي  بحثمن خالل ال  في ضوء النتائج التي ظهرت
 يلي: وهي كما الموهوبين لألنشطة التعليمة لتنمية مهارات التفكير االبداعي،

 مهارات التفكير اإلبداعي.مين برامج إعداد المعلمين مواد تطبيقيه تدرب على ممارسة األنشطة التعليمية في تنمية تض .1
مهارات   ةفي تنمي  ةالتعليمي  ةلممارسة األنشط  ةعقد دورات تدريبيه أثناء الخدمه لمعلمي ومشرفي الموهوبين إلكسابهم المهارات الالزم .2

تحد من ممارسة وكيفية التغلب على الصعوبات التي تواجهم و  التفكير اإلبداعي والتي أظهرت نتائج الدراسة ضعف ممارسة المعلمين لها،
 بالمستوى المناسب. ةاألنشطة التعليمي
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ضرورة اهتمام معلمي الموهوبين بالتنويع في أساليب التدريس وخاصة الحديثه والتي تعمل على إبراز الطاقات اإلبداعيه لدى الطالب  .3
  .الموهوبين هني في تدريسذالموهوبين ومنها استخدام أسلوب االكتشاف وأسلوب حل المشكالت وأسلوب العصف ال

 .في تنمية مهارات التفكير االبداعي ةمل على ممارستهم لألنشطة التعليميتالحالية، لتش معلمي الموهوبينتطوير أساليب تقويم أداء  .4
 .االستبانة المستخدمة في الدراسة من قبل المعلمين والمشرفين التربويين والمهتمين بالموهبة واإلبداع مناإلستفادة  .5
ب .6 الصلة  بالمملكتوثيق  والتعليم  التربية  بوزارة  المعلم  أداء  بتطوير  المعنية  والمراكز  المعلمين،  التربوية إلعداد  الكليات  العربية   ةين 

  .، ومراكز التدريب المعنية بتطوير التفكير اإلبداعيةالسعودي
 :Suggestions  المقترحاترابعاا: 

 يقترح الباحث مايلي: ات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، ذللدراسة الحالية، ولشعور الباحث ببعض المواضيع والقضايا المهمة  استكماالً 
  .إجراء دراسة تحدد أسباب تدني مستوى ممارسة معلمي الموهوبين لألنشطة التعليمية في مهارات التفكير اإلبداعي .1
في إعداد المعلم لممارسة األنشطه   ةعداد التربوي، وطرق تدريس الموهوبين بكليات التربيإجراء دراسة حول مدى إسهام مقررات اإل .2

  .التعليمية لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي
  .إجراء دراسة حول تدريب معلمي الموهوبين أثناء الخدمة على ممارسة األنشطة التعليمية لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي .3
في إعداد برنامج مقترح في تدريب معلمي الموهبين على ممارسة لالنشطة التعليمه وتنمية التفكير اإلبداعي لدى إجراء دراسة تتمثل   .4

 بين.الطالب الموهو 
 ر:المـصـاد

درجة ممارسة الرياضيات للمهارات المنتمية للتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الثاني  م(.  2008درغام )  التميمي، جاسم محمد والرحال، -
 . مجلة الفتح ،العدد السادس والثالثون.  علمي من وجهة نظر الطلبة

 . دار الفكر ناشرون وموزعون, عمان. الموهبة والتفوق واإلبداعم(. 2012جروان, فتحي )  -
 , مكتبة الشقري, الرياض.2. طرتعليم التفكيم(. 2001الحارثي،إبراهيم ) -
، رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة التفكير اإلبداعي لتلميذ المرحلة االبتدائية وأساليب المعلم في تنميةم(.  2010خليل، محمد أحمد ) -

 أم القرى ، مكة المكرمة . 
 . دار آفاق, غزة.مبادئ ومهارات التدريس الفعالم( .2007الديب, ماجد ) -
أثر التعلم النشط في تنمية التفكير اإلبتكاري والتحصيل الدراسي بمادة العلوم لدى طالبات الصف م(.  2009الزايدي، فاطمة خلف هللا )  -

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. الثالث متوسط بمدينة مكة المكرمة
 . دار الشروق، عمان. أساليب تدريس العلومم(.  2005زيتون، عايش محمود) -
دور معلمي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة األول الثانوي في مدارس  م(.  2008الشديفات، باسل حمدان )  -

 .. مجلة علوم إنسانية، العدد الخامس واألربعون قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين والطلبة أنفسهم
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  م
 التخطيط 

 درجة الممارسة 
 عالي 

(3) 
 متوسط

(2) 
 ضعيف

(1) 
التفكير يضع   1 مستويات  عند  المعرفية  األهداف  من  العديد  المعلمون 

 .العليا
   

    .يضع المعلمون األهداف بطريقة مناسبة لميول الطالب ومستواهم 2
     .يضع المعلمون تصورًا لخطة التدريس خالل العام الدراسي 3
وحدة   4 إعداد  من  تحقيقها  ينشد  التي  األهداف  المعلمون  إثرائية يحدد 

 .للشرح
   

وحدة  5 إعداد  عند  إليها  الرجوع  ينبغي  التي  المصادر  المعلمون  يحدد 
 .إثرائية

   

  م
 التنفيذ 

 درجة الممارسة 
 عالي 

(3) 
 متوسط

(2) 
 ضعيف

(1) 
    .يمهد المعلمون للدرس بطريقة جديدة الستثارة التفكير لدى الطالب  6
    .للمفاهيم المتضمنة في الدرسيطرح المعلمون أمثلة جديدة  7
    .يطلب المعلمون من الطالب طرح العديد من األفكار المتعلقة بالدرس 8
    .يوجه المعلمون الطالب إلى البحث عن حلول جديدة للمشكالت 9

يوفر المعلمون مواقف كثيرة تستدعي تقديم األفكار المتعددة من قبل   10
 .الطالب

   

في  يحفز   11 للدرس  الرئيسية  األفكار  استخدام  على  الطالب  المعلمون 
 .مواقف جديدة

   

    .يوجه المعلمون الطالب نحو استنتاج أفكار عديدة 12
    .يشجع المعلمون الطالب على طرح أفكار غير مألوفة  13
    .يناقش المعلمون الطالب الكتشاف حقائق جديدة 14
المعلمون   15 في مواقف  يعطي  التعلم  بتطبيق موضوع  للطالب  الفرصة 

 .جديدة
   

    .يطلب المعلمون من الطالب التنبؤ في ضوء معطيات الدرس 16
    .يشجع المعلمون الطالب على حب االستطالع بأساليب جديدة 17
    .يتيح المعلمون للطالب بإضافة تفاصيل للمواضيع المطروحة 18
المعلمون إلى المصادر المختلفة للحصول على معلومات إضافية  يشير   19

 .عن موضوع التعلم
   

  م
 التقويم 

 درجة الممارسة 
 عالي 

(3) 
 متوسط

(2) 
 ضعيف

(1) 



   

         

 .....مستوى ممارسة معلمي املوهوبني لألنشطة التعليمية لتنمية مهارات التفكري 

  

  

مثل: ماذا  20 المفتوحة  النهايات  ذات  التباعدية  األسئلة  المعلمون  يطرح 
 يحدث لو؟

   

    .والكتابيةينوع المعلمون في األسئلة الشفهية  21
    .يطلب المعلمون من الطالب ذكر أكبر عدد ممكن من البدائل لإلجابة 22
    .يستخدم المعلمون أكثر من أسلوب في تقويم الطالب 23
    .يستخدم المعلمون أساليب تقويم جديدة 24
    .يتقبل المعلمون اإلجابات الغير مألوفة من الطالب 25

جدول الثبات ألبعاد أداة البحث  (2ملحق )     

 معامل الثبات محاور أداة البحث م

 المحور األول : محور التخطيط

 0.873 يضع المعلمون العديد من األهداف المعرفية عند مستويات التفكير العليا.  1
 0.854 مناسبة لميول الطالب ومستواهم. المعلمون األهداف بطريقة  يضع  2
 0.898 المعلمون تصورًا لخطة التدريس خالل العام الدراسي. يضع  3
 0.782 للشرح.  نشد تحقيقها من إعداد وحدة إثرائيةيحدد المعلمون األهداف التي ي 4
 0.815 .رجوع إليها عند إعداد وحدة إثرائيةيحدد المعلمون المصادر التي ينبغي ال 5

 0.843 إجمال ثبات المحور األول

 المحور الثاني : محور التنفيذ 
 0.916 يمهد المعلمون للدرس بطريقة جديدة الستثارة التفكير لدى الطالب. 1
 0.835 يطرح المعلمون أمثلة جديدة للمفاهيم المتضمنة في الدرس.  2
 0.845 يطلب المعلمون من الطالب طرح العديد من األفكار المتعلقة بالدرس. 3
 0.836 المعلمون الطالب إلى البحث عن حلول جديدة للمشكالت. يوجه  4
 0.877 يوفر المعلمون مواقف كثيرة تستدعي تقديم األفكار المتعددة من قبل الطالب.  5
 0.793 يحفز المعلمون الطالب على استخدام األفكار الرئيسية للدرس في مواقف جديدة.  6
 0.628 الدرس الي مفاهيم رئيسة وفرعية.يوجه المعلمون الطالب لتحليل   7
 0.831 يوجه المعلمون الطالب نحو استنتاج أفكار عديدة.  8
 0.845 يشجع المعلمون الطالب على طرح أفكار غير مألوفة.  9
 0.849 يناقش المعلمون الطالب الكتشاف حقائق جديدة. 10
 0.852 التعلم في مواقف جديدة.يعطي المعلمون الفرصة للطالب بتطبيق موضوع  11
 0.833 يطلب المعلمون من الطالب التنبؤ في ضوء معطيات الدرس. 12
 0.814 يشجع المعلمون الطالب على حب االستطالع بأساليب جديدة.  13
 0.893 يتيح المعلمون للطالب بإضافة تفاصيل للمواضيع المطروحة.  14
 0.776 المختلفة للحصول على معلومات إضافية عن موضوع التعلم. يشير المعلمون إلى المصادر  15
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 إجمال ثبات المحور الثاني 
 

0.822 

 المحور الثالث : محور التتقويم 
 0.863 يطرح المعلمون األسئلة التباعدية ذات النهايات المفتوحة مثل: ماذا يحدث لو؟  1
 0.819 والكتابية.ينوع المعلمون في األسئلة الشفهية  2
 0.762 يطلب المعلمون من الطالب ذكر أكبر عدد ممكن من البدائل لإلجابة. 3
 0.764 يستخدم المعلمون أكثر من أسلوب في تقويم الطالب. 4
 0.829 يستخدم المعلمون أساليب تقويم جديدة. 5
 0.674 تم التوصل بها للنتيجة.  يطلب المعلومن من الطالب ذكر الخطوات التى 6
 0.832 يتقبل المعلمون اإلجابات الغير مألوفة من الطالب.  7

 0.838 لث إجمال ثبات المحور الثا

 0.816 الثبات الكلي 

 

 


