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Abstract: 

The research aimed to reveal the role of creativity skills in developing creativity 

among primary school students from the female teachers’ perspective. The research sample 

was intentionally chosen according to the method of non-probability samples, (286) female 

teachers, to achieve the study’s objectives, the descriptive approach and SWOT method were 

used. 

The Most significant results showed that role level of creativity skills in developing creativity 

among primary school students was moderate with a rate of (69%), also, results of 

the research showed that there are strengths, weaknesses, opportunities, and potential 

threats to the role of creativity skills in developing creativity among primary school students 

from the female teachers’ teachers’ perspective. 

The most important recommendations: that educational institutions in all Arab 

countries pay great attention to the skills of creativity, by employing its skills in the 

educational curriculum. 
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ي تنمية إإلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية

 
 مهارإت إإلبدإع ودورها ف

 من وجهة نظر إلمعلمات

 

  ُسمّية عيد إلزعبوط 

 إألردن، أكاديمية ريمار ، أ.د. 

  نجاح سالم إلحبسية 

 سلطنة عمان،  ةإلباحث

 

 :إلملخص

ي 
تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر هدف إلبحث ؤىل إلكشف عن دور مهارإت إؤلبدإع ف 

ت عينة إلبحث إلمكونة من ) إلمعلمات،  ( معلمة من معلمات إلمرحلة إألساسية، بأسلوب إلعينات غير 686وإختير

، ؤضافة ؤىل أسلوب إلتحليل إلرباعي سوإت إإلحتمالية، بالطريقة  ي إلتحليلي
   (  SWOT ) إلقصدية، وإعتمد إلمنهج إلوصف 

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر 
وأظهرت أبرز إلنتائج حيازة دور مهارإت إؤلبدإع ف 

ا وجود جوإنب قوة، وجوإنب   %(،69عل إلمستوى إلمتوسط، بنسبة ) إلمعلمات، 
ً
وأظهرت نتائج إلبحث أيض

ي  وفرًصا، وتهديدإت  ضعف،
 تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر محتملة لدور مهارإت إؤلبدإع ف 

  إلمعلمات . 

إ بمهارإت إؤلبدإع، عـن ومن أهم إلتوصيات ً ي إلدول إلعربية كافة، إهتماًما كبـير
بويـة ف  : أن توىلي إلمؤسسـات إلير

ي إلمنهاج إلتعليمي  طريـق 
 . توظيـف مهارإته ف 

 . تنمية إؤلبدإع مهارإت إؤلبدإع، دور،: إلكلمات إلمفتاحية
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 :إلمقدمة

، ظهور ؤنجازإت ذإت قيمة  ي ؤعمار هذه إألرض، ومع تعاقب ؤنجازإته بمرور إلسنير 
ُيةلحظ منذ بدأ إؤلنسان ف 

ية كافة، ؤن هذإ هو  مجتمعية، ومنها ما تجاوزت إلقيمة إلمجتمعية إلضيقة، لتنطلق حاملة إلقيمة إلعالمية؛ ؤلفادة إلبشر

ا ُيمثل فكًرإ، أم منتًجا، فهو يهدف ؤىل تحسير  مقومات إلحياة وتطويرها؛ للوصول ؤىل معيشٍة إؤلبدإع 
ً
سوإء أكان ؤبدإع

 فضل. 

ي إستدعاء إألفكار 
 ف 
ً
شكل مقدرة

ُ
ي من شأنها أن ت

 ممارسة جملة من إلمهارإت إلتر
ّ
ي هذه إأليام، ؤال

وما تنمية إؤلبدإع ف 

جاعها، وتنظيمها، وتسويقها بيش، ي إلتخطيط وإلرسم وإلتشكيل، كذلك من  وإسير
ظهر مقدرة ف 

ُ
ا أن ت

ً
ومن شأنها أيض

ي تغيير إلحالة إلذهنية 
 ف 
ً
ظهر مقدرة

ُ
وإإلنتقال ؤىل حاإلت ذهنية أخرى تتةلءم وإلموقف إلمعروض؛ إلرإهنة، شأنها أن ت

ي 
سهم ف 

ُ
إنتاج غير إلمألوف ورإء إلمألوف، و إلتوجه ؤىل ما لمعالجة كثير من إلظوإهر، وإلموإقف، وإلمشكةلت، كما أنها ت

بالمتناقضات،  ءإلظاهرة، من منطلق أن إلوإقع ملي للمشكلة، أو من إألفكار بعيدة إلمدى، وإلنظر ؤىل إلجانب إلمعاكس 

وأن إلمفاهيم وإلسمات ليس لها معت  بدون أضدإدها، ؤذ تتمير  إألشياء بأضدإدها، فحير  تصاغ مشكلة ما، أو موقف ما، 

ي بشكٍل عك
، فإن ذلك يجعل من إلهزيمة إنتصاًرإ، ومن إإلنتصار هزيمة، وإدرإج ما ينجم عنهما من آثار، ما ُيسهم ف  سي

 خصًبا ينجم عنه لقاح فكري، ُيبشر بإنجاٍز ذي قيمة. 
ً
 إلنظر ؤىل إلموقف بصورة جديدة، تتضمن خياال

 لتنمية إؤلبدإع، ومن منطلق أن م
ً
 حقيقية

ً
ة عد هذه إلمهارإت مسير

ُ
رحلة إلطفولة هي إلبيئة إلخصبة لكثير من وت

ي تعليم إلطلبة إلمهارإت إألساسية 
إت إلمهارية إؤلبدإعية؛ ما يفتح إلمجال لمعلمي تلك إلمرحلة إلمهمة لةلنطةلق ف  إلمؤشر

ي تنمية إؤلبدإع لدى جود مثل هذإ إلبحث ليكشف عن دور لتنمية إؤلبدإع؛ إألمر إلذي أدى ؤىل و 
ة طلبتلك إلمهارإت ف 

 إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات. 

 

ي إلبيئات إلتعليمية، حول إلمنهاج مشكلة إلبحث: 
تكمن مشكلة إلبحث فيما تةلحظه إلباحثتان من سجاٍل عقيٍم ف 

بوي، وقصوره عن تغطية كثير من إلمجاإلت؛ سوإء أكانت إلمجاإلت إلزمنية إلدرإسية، أم إلمجاإلت إلتعليمية 
إلير

أم إلمجاإلت إلتعليمية إلعملية )إلمهنية، إلميدإنية(. ونظًرإ للعةلقة إلوثيقة بير  إلمنهاج وإلمعلم وإلطلبة، فما  إؤلبدإعية،

ي تنمية 
إت إلسجال حول إلمنهاج، ينعكس عل طبيعة إلعملية إلتعليمية للمعلمات، ومدى ؤسهامها ف  ينطبق من مؤشر

 طلبة. إؤلبدإع، ليعطي إلصورة ذإتها لمستوى ؤبدإعات إل

: كيف ُيمكن إلكشف عن مهارإت إؤلبدإع  ي
وؤلظهار قابلية إلمشكلة للبحث وإلقياس؛ ُيمكن بلورتها بالسؤإل إآلتر

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات؟
 ودورها ف 

 

 لتوضيح مشكلة إلبحث ُيمكن طرح إألسئلة إآلتية: أسئلة إلبحث: 

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية، من وجهة نظر إلمعلمات؟ وينبثق ما  إلسؤإل إلرئيس: 
دور مهارإت إؤلبدإع ف 

 عنه إألسئلة إلفرعية إآلتية: 
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ي تنمية إؤلبدإع باستخدإم أسلوب سوإت، لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر  .1
ما دور مهارة إلطةلقة ف 

 إلمعلمات؟

ي تنمية .6
إؤلبدإع باستخدإم أسلوب سوإت، لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر  ما دور مهارة إلمرونة ف 

 إلمعلمات؟

ي تنمية إؤلبدإع باستخدإم أسلوب سوإت، لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر  .3
ما دور مهارة إألصالة ف 

 إلمعلمات؟

 

 لبلجابة عن أسئلة إلبحث، ُيمكن تحقيق إألهدإف إآلتية: أهدإف إلبحث: 

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلرئيس إلهدف
: إلكشف عن دور مهارإت إؤلبدإع ف 

 إلمعلمات. 

 

 إألهدإف إلفرعية: 

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة  .1
رصد جوإنب إلقوة وإلضعف، وإلفرص وإلتهديدإت إلمحتملة لدور مهارة إلطةلقة ف 

 إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات. 

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة  .6
رصد جوإنب إلقوة وإلضعف، وإلفرص وإلتهديدإت إلمحتملة  لدور مهارة إلمرونة ف 

 إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات. 

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة  .3
رصد جوإنب إلقوة وإلضعف، وإلفرص وإلتهديدإت إلمحتملة  لدور مهارة إألصالة ف 

 وجهة نظر إلمعلمات. إلمرحلة إألساسية من 

 

: أهمية إلبحث:  ي
ي إآلتر

 تكمن أهمية إلبحث ف 

بوية وإلتعليمية   .1 : مهارإت إؤلبدإع، وتنمية إؤلبدإع، من منطلق إهتمام إلمؤسسات إلير ْين مهميرْ  تناول إلبحث متغير

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلعلم، وما إنتشار إلتوجه إلعلمي نحو إلتكنولوجيا إلرقمية، ؤ
إت ملموسة لتنمية كافة، ف   مؤشر

ّ
ال

 إؤلبدإع. 

ي تنمية إؤلبدإع،  .6
ي إلكشف عن دور مهارإت إؤلبدإع ف 

عن طريق رصد جوإنب إلقوة أظهر إلبحث محاولة جادة ف 

، كذلك إلكشف عن إلفرص وإلتهديدإت من وجهة نظر إلمعلمات وإلضعف لهذإ إلدور لدى طلبة إلمرحلة إألساسية

 إلمحتملة لهذإ إلدور. 

عد بيئة تناول إل .3
ُ
ي ت
شير ؤىل مرحلة عمرية مهمة؛ أإل وهي مرحلة إلطفولة إلتر

ُ
ي ت
بحث إلمرحلة إألساسية من إلتعليم إلتر

ها ممارسة إلمهارإت إلمعززة لتنمية إؤلبدإع مثل: ) إلطةلقة، وإلمرونة، وإألصالة( عير إلتخيل، وإلتأمل،  خصبة تنطلق عير

 وما ؤىل ذلك. وإستدعاء إألفكار وتوليدها، وحل إلمشكةلت، 
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، أإل وهو محور إلدرإسات تلبية إلبحث ألحد محاور إلمؤتمر إلعلمي إلدوىلي إلثالث للعلوم إإلجتماعية وإؤلنسانية .4

 / سيكولوجية إلموهبة وإؤلبدإع. إلنفسية

 

: حدود ومحددإت إلبحث:  ي
إم باآلتر ي إإللير 

ي ؤمكانية تعميم نتائجه ف 
 -إقترص إلبحث ف 

  :ي موضوع  إلحدود إلموضوعية
ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية، عير وتمثلت ف 

مهارإت إؤلبدإع ودورها ف 

: إلطةلقة، وإلمرونة، وإألصالة.   ثةلث مهارإت هي

  :جاعها، وتحليل بياناتها  إلحــدود إلزمنيــة ي توزيــــع إإلستبانة رقمًيا، وإسير
ي تمثلت ف 

أشارت ؤىل إلمدة إلزمنيــة إلتر

ي شهريّ SWOTوب سوإت)باستخدإم أسل
 م. 6266من عام  أكتوبر ونوفمير  ( ف 

  :ية .  إلحدود إلبشر ي ي معلمات إلمرحلة إألساسية من أنحاء إلوطن إلعرتر
 تمثلت ف 

  :مان، إألردن،  إلحدود إلمكانية
ُ
: )سلطنة ع ي تعيش فيها إلمبحوثات )إلمعلمات(، وهي

ي إلبةلد إلعربية إلتر
تمثلت ف 

 .)  إلسعودية، إلعرإق، لبنان، إلجزإئر، فلسطير 

بدرجة صدق أدإته، وصدق إستجابات إلمبحوثات، وطبيعة أدإة إلبحث إلمتمثلة أما محددإت إلبحث فتتمثلت 

ونية.   باإلستبانة إؤللكير

 

 ات إلبحث إلعلمية وإإلجرإئية: مصطلح

عل إكتشاف عةلقات جديدة، وإستنطاقها، وإؤلفصاح عنها، وإلمقدرة عل ممارسة إلربط هي إلمقدرة مهارإت إإلبدإع: 

ي سبق إكتشافها، وإلمقدرة عل توظيف إلعةلقات إلجديدة؛ لتحقيق 
بير  إلعةلقات إلجديدة وإلعةلقات إلقديمة إلتر

 .(6266)إلسويدإن، إألخذ عن إآلخرين ؤإل بالقدر إلذي ُيفيد إلعملية إؤلبدإعية  أهدإف معينة، مع تجنب

عرف مهارإت إإلبدإع ؤجرإئًيا، بأنها: 
ُ
إلمهارإت إألساسية لتنمية إؤلبدإع ، وتمثلت بـ : إلطةلقة، وإلمرونة، وإألصالة،  وت

ا للبحث إلرإهن. 
ً
 وفق

هو "مفهوم حركي يرتبط بالسلوك، وإل يتم بشكل عفوي، بل  ُيشير ؤىل عملية قصدية؛ ألدإء وظيفة معينة ترتبط  دور: 

ي يرتبط بالمقدرة عل معالجة 
ي إلنهاية طابع ترإكمي ؤنمات 

ي محدد، وله ف 
ي ظرف بيت 

بمكانة شخص ما، أو مؤسسة ما، وف 

"إلقضايا إلجديدة إلمتولدة عن إلحركة، وقد يكون إلد
ً
، أو جمعيا

ً
، وقد يكون فرديا

ً
، أو إختياريا

ً
 & Bruce) ور ؤلزإميا

Edwin, 1996). 

 
ً
ف إلدور ؤجرإئيا َعرَّ

ُ
بأنه: إلتوإصل إلممارس من قبل طلبة إلمرحلة إألساسية لمهارت: )إلطةلقة وإلمرونة وإألصالة(، وي

إلقوة وإلضعف، وإلفرص وإلتهديدإت إلمحتملة  إؤليجابية وإلسلبية لهذإ وُيمكن إلكشف عنه، عن طريق رصد جوإنب 

 (.SWOTإلدور باستخدإم أسلوب سوإت)

عرف تنمية إإلبدإع: 
ُ
ي تشمل معظم جوإنب إلحياة وت

ي مجاإلت تنمية إؤلبدإع كافة، إلتر
بأنها "ؤجرإء تحسير  وتطوير ف 

ي ؤعادة تنظيم مشكلة ما، إألمر إلذي يؤدي ؤىل حلها بطريقة جديدة وغير مألوفة، بحيث يكشف عن 
ية وتتمثل ف  إلبشر

، وتغيير وجه ي
ا تحرير عةلقات جديدة. وتتطلب تنمية إؤلبدإع إلتحرر من قيود إلماض 

ً
ات إلنظر إلقديمة، وتتطلب أيض

 (6228)جروإن، إلعقل من قيود إلعةلقات إلقديمة، وإفرإغه لمفاهيم جديدة". 
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ً
ف تنمية إإلبدإع ؤجرإئيا َعرَّ

ُ
ي  وت

ي ممارسة مهارة إلطةلقة، أم ف 
بأنها: إلنسبة إلمئوية لتكرإر إلدور إلمطلوب، سوإء أكان ف 

ي ممارسة مهارة إألصالة. 
 ممارسة إلمرونة، أم ف 

ي إألردن، وتتكون من إلمرحلة إلدنيا إلمرحلة إألساسية
ست سنوإت، وإلمرحلة ومدتها : هي ؤحدى مرإحل إلتعليم إلعام ف 

إوح أعمار إلطلبة فيها بير  ) إلعليا ومدتها أربــع
 .(6218)إلزعبوط، ( عاًما15 -7سنوإت، وتير

، وتسم إلحلقة  مان فهي تشمل إلصفوف إألوىل من نظام إلتعليم إلمدرسي
ُ
ي سلطنة ع

أما إلمرحلة إألساسية ف 

 . ي
ي وحتر إلصف إلرإبع إإلبتدإت 

 (6266بوإبة سلطنة عمان إلتعليمية، )إألوىل، وتضم إلطلبة من إلصف إألول إإلبتدإت 

 إإلطار إلنظري للبحث

ية؛ من أجل إلوصول ؤىل حل كثير من إلمشكةلت؛ ويعتمد مستقبل أصبحت تنمية إؤلبدإع إآلن إألمل إ ألكير للبشر

ي مختلف إلمجاإلت
ي موضوع ، إألمم عل توفير أفرإد مبدعير  ف 

ي هذإ إلصدد حط 
إؤلبدإع باهتمامات بعض تنمية وف 

ي تناولت كثير من إلدول؛ ؤذ تبنت سياسات وطنية وإقليمية لدعمه، وظهرت  
إلحث عل تنمية إلدرإسات وإألبحاث إلتر

 إؤلبدإع، عن طريق ممارسة مهارإت إؤلبدإع. 

وتدعم تنمية إؤلبدإع تهيئة إلمناخ إلفاعل للتعلم دإخل إلصف بصورة تدفع إلطالب ؤىل إلتفكير إلمتمير  إلذي هو 

ي تعليم إلطلبة، ف
األسلوب أحد سمات إلشخصية إلمبدعة، ؤذ ؤن ما يقوله إلمعلم ويفعله دإخل إلغرفة إلصفية، يؤثر ف 

ي يبديها نحو 
ي يعالج بها قضاياهم وسلوكاتهم، وكذلك وجهة إلنظر إلتر

إلذي يتعامل به إلمعلم مع إلطلبة، وإلطريقة إلتر

ي ؤثارة دوإفعهم نحو إؤلبدإع 
حاتهم، وأفكارهم، لها إألثر إألكير ف 

 .(6226)إلكرش، آرإئهم، ومقير

بويير  وإلنفساويير  ينظرون ؤليه من وجهات نظر متعددة، ومن منطلقات أما إؤلبدإع بوصفه 
مفهوًما، فإن إلير

ي آفاق ، متنوعة،  ومدإرس مختلفة، ؤذ ُيصوره بعض إلباحثير  عير بيئة إلتفكير إؤلبدإعي 
فهو ُيمثُل لديهم عملية تتحرك ف 

، وتخيةلت ما قبل إلشعور، وأحةلم إليقظة ودو  ي إلوإعي
، وينطلق مفهوم إؤلبدإع من إلجانب إلتفكير إلعقةلت  إفع إلةلوعي

(، لُيشير ؤىل أنه: عملية ذهنية تتضمن إلطةلقة، وإلمرونة وإألصالة، وإؤلحساس بالمشكلة Gilfordإلنفسي عند جيلفورد )

 .(6222)إلعزة، وتحديدها، وإؤلثرإء بالتفاصيل

بوي، وُيعرف بأنه: عملية تساعد إلمتعلم عل أن يكون أكير ويــهتم بعض إلعلماء بتعريف  إؤلبدإع عير إلجانب إلير

ي مجال إلمعرفة، وإلمعلومات، وإختةلل إإلنسجام، وتحديد موإطن 
إت ف   بالمشكةلت، وجوإنب إلنقص، وإلتغير

ً
ؤحساسا

م من إلصعوبة، وإلبحث عن حلول، وصياغة إلفرضيات وتعديلها؛ من أجل إلتوصل ؤىل معرفة 
ِّ
مكن إلمتعل

ُ
جديدة، ت

 .(Torrance , 1993)نقلها لئلخرين

ه: إلمقدرة عل تعلم تركيبات، وتكوينها، أو تعلم 
َّ
ي حير  يعرف آخرون إؤلبدإع عير إلجانب إلنفس تربوي بأن

ف 

 .(Haefele, 1992)تنظيمات جديدة 

ي جماعة ما،  ويــهتم بعض
إلعلماء بالصورة إؤلنتاجية لبلبدإع، ؤذ يُعرف بأنه: "عملية ينتج عنها عمل جديد ُيرض 

 .(Stein, 1974)وتقبله عل أنه مفيد، ُينقل من جيل ؤىل جيل؛ لتلبية حاجات قائمة، أو حاجات مستقبلية

: ولتنمية إؤلبدإع إل بد من ممارسة مهارإت  معينة، وقد إقترص إلبحث عل إلمهارإت إلرئيسة لتنمية إؤلبدإع وهي

 إلطةلقة، وإلمرونة وإألصالة. 
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شير مهارة إلطةلقة ؤىل 
ُ
إدفات، أو وت إلمقدرة عل توليد أكير عدد ممكن من إألفكار، أو إلبدإئل، أو إألسئلة، أو إلمير

إلذهن ؤزإء هذه إلموإقف لحل إلمشكلة، أو فهم جوإنبها  إإلستعماإلت، عند إلتفاعل مع موقف ما، وهذإ يتطلب ؤعمال

إته إلذهنية؛ ليصل ؤىل دفع شيــــع لعملياته   فيه إلمتعلم خير
ُّ
ي إلذي يستحث

إلمتعددة، وتعتمد إلطةلقة عل إلعمل إلذهت 

إته بأقىص شعة، وأجود أدإء، ويرى إلمهتمون أن للطةلقة ثةلثة أشكال هي إلطةلقة  إلذهنية، فيعطي أكير عدد من خير

، إللفظية، وإلفكرية، وإلشكلية  ي ، و إلعليتر ، إلفلفلي ي  .(6211)إلحدإتر

ي سياٍق متصل تتمثل إلمرونة بتغير إلحالة إلذهنية، سوإء أكان هذإ إلتغير يختص بالموقف، أم إلمقدرة عل 
وف 

إ عن إلجمود 
ً
 مع متطلبات إلمثير أو إلموقف، بعيد

ً
ي تحويل مسار إلتفكير توإفقا

توليد أفكار متنوعة، كذلك تتمثل ف 

ي إلنظر ؤىل إألشياء من زوإيا متع
، وتتمثل ف  ي

ددة، وبذلك فالمرونة تعكس ديناميكية إلفكرة ومرونتها، ويرى إلذهت 

، إلمختصون  أن إلمرونة تتضمن إلمرونة إلتكيفية، وإلمرونة إلتلقائية، ومرونة إلصياغة   .(6211)إلخرص 

 من إلعوإمل
ً
عد عامال

ُ
ي ترتبط باؤلبدإع، وت

إألساسية للمقدرة عل تنمية  أما إألصالة فهي من أهم إلمهارإت إلتر

ي ينتمي ؤليها إلمفحوص، من هنا فهي من أهم 
 للفئة إلعمرية إلتر

ً
د عن طريق إإلستجابات إلنادرة ؤحصائيا

ّ
إؤلبدإع، وتحد

ي أوساط إلمهتمير  بالحدإثة وإلتقليد. 
ي يدور حولها جدإل وإسع ف 

 (Sharma & Rastogi, 2009) إلموضوعات إلتر

ي إصطةلح إلعلماء بأنها: مقدرة إلمتعلم عل إلتعبير إلفريد، وإنتاج أفكاٍر بعيدة ليست شائعة، 
عّرف إألصالة ف 

ُ
وت

ي ؤنتاج إألفكار،
، وإلتفرد ف  ي إألصالة بالتمير 

وإلمقدرة عل إلتوجه ؤىل ما ورإء إلمألوف، ؤذ ؤن إلفكرة إألصيلة هي  وتعت 

شير ؤىل إلمقدرة عل إلتوجه ؤىل ما ورإء 
ُ
إلفكرة غير إلمتكررة، وغير إلمألوفة، بحيث إل تخضع  لالفكار إلشائعة، وت

ي إألصالة كمية إألفكار، بل إلمهم هو نوعية تلك إألفكار، ومد
ى إختةلفها عن أفكار إآلخرين، إلمألوف، ؤذ ليس إلمهم ف 

حات وإلحلول  .(6219)إلزعبوط، وتتضمن ثةلثة أشكال: إإلستعماإلت غير إلمألوفة، وتخمير  إلنتائج إلبعيدة، وإلمقير

ي تنمية إؤلبدإع، ُيمكن إستعرإض بعض إلدرإسات إلسابق
ة عل ولتوسيع إلمعرفة حول مهارإت إؤلبدإع ودورها ف 

 : ي
 إلنحو إآلتر

 

 إلدرإسات إلسابقة: 

ي إلمناهج إلتعليمية
 
، هدفت درإسة حةلق ؤىل إلكشف عن مدى توإفر مهارإت للتعرف عىل مدى توإفر مهارة إلطالقة ف

، من وجهة نظر معلميهم،  " إلمتعلقة بطلبة إلحلقة إألوىل من إلتعليم إألساسي ي
ي كتب "إلعربية لغتر

فكير إؤلبدإعي ف 
ّ
إلت

، وأظهرت أبرز إلنت525وتكونت عينة إلدرإسة من ) ي إلتحليلي
 ومعلمة، وذلك باستخدإم إلمنهج إلوصف 

ً
ائج ( معلما

، وأوصت  " إلمتعلقة بطلبة إلحلقة إألوىل من إلتعليم إألساسي ي
ي كتب "إلعربية لغتر

إنخفاض درجة توإفر مهارة إلمرونة ف 

ي ضوء مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي إلمةلئمة 
ي ف 
إلباحثة بدعوة إلقائمير  عل تخطيط إلمناهج، ؤىل تخطيط إلمحتوى إلمعرف 

ي تن
سهم ف 

ُ
 .(6217)حةلق، مية مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي للطلبة، وتضمينه نشاطات، ت

عل إلمعرفة إلمتأتية من إلتفاعل وإلتعاطف مع معاناة إآلخرين، ؤذ هدفت  (،Yanga&Yangوركزت درإسة يانغ ويانغ )

ت عينة عشوإئية من طلبة إلجامعة قوإمها  ؤىل تحديد ما ؤذإ كان إلتعاطف إلمستحث يعزز من مهارإت إؤلبدإع، وإختير

رض عليهم )117)
ُ
ي إلمرحلة إلجامعية، ع

، ظهر عليهم إلمرض، أو إلفقر، أو إلجوع، 33( طالًبا وطالبة ف  ( صورة لمسنير 

نت، وتم تحريرها لتسليط إلضوء عل معاناتهم.  ت إلصور من مصادر مختارة، ومتاحة عير إؤلنير أو إلضعف، وقد إختير
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، باستخدإم إإلستبانة، وأظهرت أبرز إلنتائج أن إلشعور  ولتحقيق أهدإف إلدرإسة ي إلتحليلي
تم إستخدإم إلمنهج إلوصف 

ْ إلطةلقة وإلمرونة؛ إألمر إلذي ُيؤكد أن إلعاطفة  ي
ي مهارة إألصالة مقارنة بمهارتر

إ ف  ً إ كبير ً ي قد أثر تأثير
ي إلعاطف 

إلوجدإت 

ي تحفير  إإلنتباه، وتعزيز إلدوإفع إلذإتية لدى 
؛ ؤلنجاز حلوٍل مبدعة، ومتابعتها، وأوصت إلدرإسة أسهمت ف  إلمبحوثير 

 . ي تعزيز مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي
ي تركز عل إلعوإمل إلعاطفية ودورها ف 

 & Yanga) بإجرإء مزيٍد من إلدرإسات إلتر

Yangb, 2016) 

ي إلمرحلة إلثانوية، بالكشف عن مستوى إلتفكير وإهتمت درإسة إلرشيدي وإلخالدي 
 إإلبدإعي لدى إلطلبة إلموهوبير  ف 

ي إلسعودية، 
ي إلمرحلة إلثانوية بمنطقة تبوك ف 

وهدفت ؤىل تعرف مستوى إلتفكير إؤلبدإعي لدى إلطلبة إلموهوبير  ف 

، وتطبيق مقياس إلتفكير إؤلبدإعي عل عينة تكونت من) ي
( 176ولتحقيق أهدإف إلدرإسة تم إستخدإم إلمنهج إلوصف 

، وأوصت إلدرإسة   وطالبة، وأظهرت أبرز إلنتائج حيازة إلطلبة عل مستوًى متوسط من مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي
ً
طالبا

ي إلمرإحل إلتعليمية كافة. 
بية وإلتعليم إلسعودية عل ؤنشاء مدإرس خاصة بالطلبة إلموهوبير  ف 

ورة أن تعمل وزإرة إلير برص 

 (6215إلخالدي ،  )إلرشيدي و 

ؤىل إلكشف عن إلعةلقة بير  إلذكاء ومفهوم إلذإت، وإألبعاد إلمختلفة لبلبدإع،  (،Yadavوهدفت درإسة يادإف )

، 622وتكونت عينة إلدرإسة من ) ( طالًبا وطالبة؛ ولتحقيق أهدإف إلدرإسة تم إستخدإم مقياس إلتفكير إؤلبدإعي

إ من إألصالة، وإلمرونة، وإلطةلقة، بالمقارنة مع طلبة إلذكاء وأظهرت أبرز إلنتائج أن إلطةلب إأل 
ً
ذكياء يظهرون مزيد

إلمنخفض، وأوصت إلدرإسة بإعادة تصميم أهدإف إلتعليم، وإلمناهج، وطرق إلتدريس، بما يتةلءم وإحتياجات 

 .  (Yadav, 2015) إلمتعلمير 

ي وآخرون، ي إألقسام إلعلمية  وهدفت درإسة إلحدإب 
ؤىل تعرف مستوى مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي لدى إلطلبة إلمعلمير  ف 

بية وإلعلوم إلتطبيقية بمدينة حجة، وتكونت عينة إلدرإسة من ) ، 111بكلية إلير  وطالبة من إلطلبة إلمعلمير 
ً
( طالبا

، وأظهرت أبرز  ولتحقيق أهدإف إلدرإسة تم إستخدإم إختبار تورإنس إلصورة إللفظية)أ( لقياس مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي

، وأوصت إلدرإسة بعقد  :)إلطةلقة، إلمرونة، إألصالة( لدى إلطلبة إلمعلمير  ي مستوى مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي
إلنتائج تدت 

، و دورإت تدريبية لمعلمي إلعلوم؛ لتدريبهم عل أساليب مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي وطرق تنميته.  ، إلفلفلي ي )إلحدإتر

 ، ي  (6211إلعليتر

نظام إلتعليم وتعزيزه لعملية إؤلبدإع، ؤذ هدفت ؤىل تعرف مدى مقدرة نظام إلتعليم  Robinaوتناولت درإسة روبينا 

ت عينة عشوإئية قوإمها )  ي عل تعزيز إؤلبدإع لالطفال، وإختير
، 154إلباكستات  ي مرحلة إلتعليم إألساسي

 ف 
ً
( طفال

لتحقيق أهدإف إلدرإسة تم تحليل وثائق إلسياسة إلتعليمية، وإلمناهج، وإلكتب إلمدرسية، وتوصلت أبرز إلنتائج ؤىل و 

، إألمر إلذي ُيسهم   أنهم ُيعانون من قلة إستخدإم مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي
ّ
أن إألطفال لديهم إلمقدرة عل ؤنتاج إألفكار،ؤال

ي مستوى مهارإت إلتفكير إؤل 
ي تدت 

ي وضع إلمنهاج، من ف 
إك أولياء إألمور ف  ورة ؤشر بدإعي لديهم، وأوصت إلدرإسة  برص 

ي إلنظام إلتعليمي بشكل دإئم. 
 (Robina, 2010) أجل ؤدرإج مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي ف 
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مي   إلبحث إلحالي عن إلدرإسات إلسابقة: 
ُ
 ما ي

ي أٍي من إلدرإسات إلسابقة.  .1
ي تنمية إؤلبدإع، وهذإ لم يتوفر ف 

 تناول إلبحث إلحاىلي موضوع مهارإت إؤلبدإع ودورها ف 

ي إلمرحلة إألساسية  .6
ت عينة قصدية )من إلعينات غير إإلحتمالية، غير إلعشوإئية( وتكونت من معلمات إلطلبة ف  إختير

ي أ
 يٍّ من إلدرإسات إلسابقة. من مختلف إلدول إلعربية، ؤذ لم يتوفر ذلك ف 

ي أٍي من إلدرإسات إلسابقة.  .3
ونية؛ لجمع إلمعلومات؛ وهذإ لم يتوفر ف   إعتمد إلبحث إإلستبانة إؤللكير

، باستخدإم أسلوب سوإت ) .4 ي إتيجر (؛ لرصد جوإب إلقوة، وإلضعف، SWOTإتخذ إلبحث منهج إلتخطيط إإلسير

ي أٍي من إلدرإسات إلسابقة. وإلفرص، وإلتهديدإت إلمحتملة؛ لدور عن مهارإت إؤلب
ي تنمية إؤلبدإع، وهذإ لم يتوفر ف 

 دإع ف 

 

 أوجه إالستفادة من إلدرإسات إلسابقة: 

ي ؤعدإد إؤلطار إلنظري.  .1
 إؤللمام بمعلومات حول مهارإت إؤلبدإع، وتنمية إؤلبدإع، وإإلستفادة منها ف 

ي تنمية إؤلبدإع،  .6
ي بناء إإلستبانة. إؤللمام بمعلومات حول مهارإت إؤلبدإع، ودورها ف 

 وإإلستفادة منها ف 

3.  . ي مقارنتها بنتائج إلبحث إلحاىلي
 إإلستفادة من نتائج إلدرإسات إلسابقة ف 

 

ي للبحث
ي وإإلجرإب   إإلطار إلمنهج 

 منهج إلبحث: 

ي تتعلق بمهارإت إؤلبدإع، وتنمية إؤلبدإع،  
، عن طريق طرح إلمعلومات إلتر ي إلتحليلي

تم إعتماد إلمنهج إلوصف 

ي تنمية إؤلبدإع، ؤضافة ؤىل  إعتماد كذلك إست
عرإض عدد من إلدرإسات إلسابقة، وللكشف عن دور مهارإت إؤلبدإع ف 

؛ لرصد جوإنب إلقوة، SWOTأسلوب إلتحليل إلرباعي سوإت ) ي إتيجر ( وهو أحد أساليب منهج إلتخطيط إإلسير

ي تنمية إؤل 
 بدإع. وإلضعف، وإلفرص وإلتهديدإت إلمحتملة؛ لدور مهارإت إؤلبدإع ف 

ي إلدول إلعربية، وقد تم إختيار عينة مجتمع إلبحث وعينته
: تكون مجتمع إلبحث من معلمات إلمرحلة إألساسية ف 

ونية،  قصدية )وهي من إلعينات غير إلعشوإئية، غير إإلحتمالية( عن طريق توزيــــع إألدإة عير تطبيقات إلشبكة إؤللكير

جاع إألدإة، تم إختيار إلعينة عير ح
: )سلطنة عمان، وإلمملكة إلعربية إلسعودية، وإألردن، وبعد إسير ي

دودها إلمكانية كاآلتر

، وإلجزإئر، وإلعرإق، ولبنان(، وقد بلغت )  ( معلمة من معلمات إلمرحلة إألساسية. 686وفلسطير 

( 33من )تم صياغة إستبانة عن طريق إإلستعانة بمعلومات إألدب إلنظري، وإلدرإسات إلسابقة، وتكونت أدإة إلدرإسة: 

: مهارة إلطةلقة ) ( فقرة، مهارة 11( فقرة، مهارة إلمرونة)11فقرة، موزعة عل ثةلثة مجاإلت لمهارإت تنمية إؤلبدإع هي

: )11إألصالة) ي
ا لمقياس ليكرت إلثةلتر

ً
ا، )6( دإئًما، )3( فقرة، وتمثلت إإلستجابة عليها وفق

ً
 1( أحيان

َ
ِمد
ُ
( نادًرإ. كما إعت

ي للحكم
ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة  إلمعيار إآلتر

عل متوسط إستجابات أفرإد إلعينة حول دور مهارإت إؤلبدإع ف 

ي إلمجاإلت إلثةلثة: إلمنخفض من )
أقل -1.67(، وإلمتوسط من )1.67أقل من -1إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات ف 

 (.3-6.33(، وإلمرتفع من )6.33من 
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:  )إإلستبانةإألدإة ) قامت إلباحثتان بتقنير   صدق إألدإة:  ي
 ؛ للتأكد من صدقها، عل إلنحو إآلتر

، ؤذ قاموإ بإبدإء  :صدق إلمحكمي   ( 1 ي صورتها إألولية عل سبعة من إألساتذة إلجامعيير 
تم عرض إإلستبانة ف 

مجال إلمعد لها، وكذلك وضوح آرإئهم، وملحوظاتهم حول مناسبة إلفقرإت للمجال إلمعد، ومدى إنتماء إلفقرإت ؤىل إل

ي ضوء ذلك، تم إعتماد إلفقرإت وعددها )فحازت إلفقرإت عل ؤجماعهم، صياغاتها إللغوية، 
 ( فقرة. 33وف 

ُيقصد به قوة إإلرتباط بير  درجات كل فقرة من فقرإت إإلستبانة (:  Internal Validity( إالتساق إلدإخىلي )2

معامةلت إرتباط  حساب تحقيق إإلتساق إلدإخلي عن طريقوإلدرجة إلكلية للمجال إلرئيس إلذي تنتمي ؤليه، وتم 

سون بير  درجة كل فقرة، وإلدرجة إلكلية للمجال إلذي تنتمي ؤليه، وإلجدول رقم )  ( يوضح هذه إلنتائج. 1بير

 (1إلجدول)

سون بي   درجة كل فقرة وإلمجال إلذي تنتمي ؤليه  معامالت إرتباط بي 

 معامل إإلرتباط رقم إلفقرة معامل إإلرتباط رقم إلفقرة معامل إإلرتباط رقم إلفقرة

1 2.60* 12 2.55* 23 2.72* 

2 2.40* 13 .2 63* 24 2.77* 

3 2.58* 14 2.73* 25 2.64* 

4 2.64* 15 2.64* 26 2.75* 

5 2.62* 16 2.69* 27 2.75* 

6 2.63* 17 2.72* 28 2.74* 

7 2.62* 18 2.77* 29 2.67* 

8 2.62* 19 2.66* 30 2.65* 

9 2.56* 20 2.74* 31 2.72* 

10 2.58* 21 2.77* 32 2.70* 

11 2.70* 22 2.70* 33 2.76* 

، α=0.01دإلة عند مستوى )* ي
 م2222( إلمصدر: إلتحليل إإلحصاب 

 

ي تنتمي ؤليها ترإوحت بير  )1ُيةلحظ من إلجدول رقم )
- 0.40( أن معامةلت إإلرتباط بير  إلفقرإت وإلمجاإلت إلتر

(؛ ما يؤكد صدق إألدإة ومناسبتها لتحقيق أهدإف إلبحث α=0.01(، وهي دإلة ؤحصائًيا عند مستوى إلدإللة )0.77

 .  إلحاىلي

أدإة إلدرإسة تم إستخدإم معامل ثبات ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات : (Reliability( ثبات إألدإة )3

(Cronbach’s Alpha Coefficient( وإلجدول رقم ،)يوضح معامةلت إلثبات. 6 ) 

 (2إلجدول )

 (Cronbach’s alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ ) ثبات فقرإت إألدإة بأسلوب

 قيمة ألفا كرونباخ إلعدد إإلستنبانة إلرقم

 822. 11 إلطةلقةمجال  1

 892. 11 مجال إلمرونة 6

 902. 11 مجال إألصالة 3

 952. 33 إلكلي  
 ، ي
 م2222إلمصدر: إلتحليل إإلحصاب 
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)6ُيةلحظ من إلجدول رقم ) (، أما 0.90-0.82( أن معامةلت إلثبات ألفا كرونباخ لمحاور إإلستبانة ترإوحت بير 

ن 0.95إلثبات إلكلي لةلستبانة فقد بلغ )
ّ
من (، وهذإ يشير ؤىل أن إألدإة تتمتع بمستوى مرتفٍع من إلثبات، إلذي ُيمك

 .  إستخدإمها لتحقيق أهدإف إلبحث إلحاىلي

 

 مصادر بيانات إلبحث: 

ي تنمية إؤلبدإعإلمصادر إلثانوية -
عن طريق إإلطةلع ، : تم جمع إلبيانات، وإلمعلومات إلخاصة بدور مهارإت إؤلبدإع ف 

إع، ومهارإته، وتنميته، وإلمتمثلة بالكتب وإلدوريات وإلدرإسات إلسابقة ذإت إلصلة بموضوع إلبحث، عل أدبيات إؤلبد

نت.   عن إإلستعانة بشبكة إؤلنير
ً
 فضال

ي تنمية إؤلبدإع لدى : تكونت مصادر إلدرإسة إألولية من إستبانة، وعنوإنها: "إلمصادر إألولية -
مهارإت إؤلبدإع ودورها ف 

ي تعكس "،  إألساسية من وجهة نظر إلمعلماتطلبة إلمرحلة 
 من إلفقرإت وفق إلمجاإلت إلمحددة، إلتر

ً
وشملت عددإ

ي تنمية إؤلبدإع. 
 رصد مهارإت إؤلبدإع، وإلكشف عن دورها ف 

 

: ؤجرإءإت إلبحث:  ي
 بعد أن تم تحديد مجتمع إلدرإسة، تم بناء أدإة إلدرإسة وتطويرها كاآلتر

 ؤلجرإ  (1
ً
ت عينة إلبحث وفقا ي إختيار إلعينات غير إختير

 لالساليب وإلخطوإت إؤلحصائية ف 
ً
ءإت إلعينة إلقصدية، وتبعا

 إلعشوإئية )غير إإلحتمالية(. 

ي ) (2
ونًيا(، وإلبالغ عددهن قبل إلتحليل إؤلحصات  ـــع أدإة إلبحث ألفرإد إلعينة )إلمبحوثات(، رقمًيا، )ؤلكير ( 686تم توزيـ

ِلَب من إلمبحوثات وضع ؤشارة 
ُ
مة، وط

ّ
ي )√معل

ي تنمية دور م ( أمام كل عبارة  تعير عن وجهة نظرهن ف 
هارإت إؤلبدإع ف 

 إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية. 

 تم ؤدخال إلبيانات، باستخدإم إلحاسوب، وتحليلها وفق إلطرق إؤلحصائية إلمناسبة.  (3

: ،  جوإنب قوة، جوإنب ضعف، فرص محتملة، تهديدإت محتملة(: ) كما تم تقييم وإقع إلدور (4 ي
 كاآلتر

  .عد جانب قوة
ُ
ي غياب تحقيقه ت

ي تحقيق إلدور، وإألقل ف 
ى ف  شير ؤىل إلنسبة إلكير

ُ
ي ت
 إلفقرة إلتر

  عد جانب ضعف. إلفقرة
ُ
ي تحقيق إلدور، ت

ي غياب تحقيق إلدور، وإألقل ف 
ى ف  شير ؤىل إلنسبة إلكير

ُ
ي ت
 إلتر

  ي
، إلفقرة إلتر

ً
ي تحقيق إلدور أحيانا

ى ف  شير ؤىل إلنسبة إلكير
ُ
عد فرصة محتملة لتنمية ت

ُ
ي غياب تحقيقه، ت

وإألقل ف 

 .إؤلبدإع

  ي
. إلفقرة إلتر

ً
 محتمال

ً
عد تهديدإ

ُ
، ت
ً
ي تحقيقه أحيانا

ي غياب تحقيق إلدور وإألقل ف 
ى ف  شير ؤىل إلنسبة إلكير

ُ
 ت

 

إت إلبحث:   متغي 

إت  إلمستقلة:  -  )طلبة إلمرحلة إألساسية لمستويات إلمرحلة كافة(. إلمتغير

إ -  ت إلتابعة: مجاإلت مهارإت تنمية إؤلبدإع: )مجال إلطةلقة، مجال إلمرونة، مجال إألصالة(. إلمتغير
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 إلمعالجة إإلحصائية: 

 تم ؤجرإء إلمعالجة إؤلحصائية للبيانات، وإإلستعانة باألساليب إؤلحصائية إآلتية: 

  من عبارإت إإلستبانة. حساب إلنسب إلمئوية للتكرإرإت؛ لمعرفة توزيــــع إستجابة إلمبحوثات عن كل عبارة 

  إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية؛ لبلجابة عن إلسؤإل إلرئيس للبحث، ومعرفة إألهمية إلنسبية لكل

 فقرة. 

 (؛ لمعرفة دإللة إلفروق بير  قناعات إلمبحوثات. 6تم تطبيق إختبار حسن إلمطابقة )كا 

 ( عما ؤذإ كانت إلق 6تم إلكشف عن جدول مربــع كاي ) كا .
ً
 يمة دإلة ؤحصائيا

ة إلبحث، ُيمكن إلتوجه ؤىل إستخرإج  ي مسير
بناًء عل ما تقدم من إستعرإض إلطرق، وإؤلجرإءإت إلمعتمدة ف 

ي تنمية إؤلبدإع. 
ها؛ لبلجابة عن أسئلة إلبحث، وتحقيق أهدإفه، وإلوقوف عل مهارإت إؤلبدإع ودورها ف   إلنتائج وتفسير
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ها  إلنتائج وتفسي 

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إإلجابة عن إلسؤإل إلرئيس: 
ما دور مهارإت إؤلبدإع ف 

 إلمعلمات؟

 (3إلجدول )

ي تنمية إإلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة 
 
إلمتوسطات  إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية، لدور مهارإت إإلبدإع ف

 مرتبة ترتيًبا تنازلًيانظر إلمعلمات، 

ي تنمية إؤلبدإع إلرقم
 مهارإت إؤلبدإع ودورها ف 

إلمتوسط 
ي   إلحساتر

إإلنحرإف 
 إلمعياري

إلنسبة 
 إلمئوية

 إلرتبة إلمستوى

 1 متوسط %71 432. 2.13 مجال مهارة إلمرونة 1

 6 متوسط %68 362. 6.26 مجال مهارة إلطةلقة 6

 3 متوسط %68 442. 2.04 مجال مهارة إألصالة 3

  متوسط %69.3 382. 2.08 إلمجاإلت كافة 

 

 / ي
 م2222إلمصدر: نتائج إلتحليل إإلحصاب 

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر 3أظهر إلجدول رقم )
( دور مهارإت إؤلبدإع ف 

( : ي ا، ؤذ بلغت قيمة إلمتوسط إلحساتر
ً
(، وهو يمثل أهمية نسبية 2.08إلمعلمات، وقد حقق إلدور مستوًى متوسط

ي قوإمه %69.3قوإمها: ) ي إلرتبة إألوىل من إلمستوى إلمتوسط مجال مهارة إلمرونة، بمتوسط حساتر
(، وقد حّل ف 

ي قوإمه)6.13) ي إلرتبة إلثانية من إلمستوى إلمتوسط، بمتوسط حساتر
(، وحّل 6.26(، أما مجال إلطةلقة فقد حّل ف 

ي إلرتبة إ
ي قوإمه )مجال مهارة إألصالة ف  ة، من إلمستوى إلمتوسط، بمتوسط حساتر ُيمكن إلقول أن سبب (، و 6.24ألخير

ي تنمية إؤلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية عل إلمستوى إلمتوسط، يعود ؤىل حيازة 
حيازة دور مهارإت إؤلبدإع ف 

ا بنسبة مجاإلت إلدور كافة عل إلمستوى إلمتوسط؛ وقد إنعكس ذلك عل إلمجال إلكلي للدور، 
ً
فجاء مستوإه متوسط

(69.3%.) 

ي أظهرت حيازة إلطلبة عل 6215بناًء عل ذلك، إتفقت هذه إلنتيجة مع نتائج درإسة إلرشيدي وإلخالدي )
( إلتر

 مستوًى متوسط لمهارإت إلتفكير إؤلبدإعي )إلطةلقة، إلمرونة، إألصالة(. 
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 إإلجابة عن إألسئلة إلفرعية: 

: نتائج 
ً
ي تنمية إإلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات. دور أوال

 
 مهارة إلطالقة ف

 (4إلجدول )

ي تنمية إإلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر  داللة إلفروق بي   إستجابات أفرإد إلعينة نحو 
 
دور مهارة إلطالقة ف

 إلمعلمات

 رقم إلفقرة
  نادًرإ

ً
  أحيانا

ً
 قيمة دإئما

 6كا
مستوى 
 إلنسبة إلتكرإر إلنسبة إلتكرإر إلنسبة إلتكرإر إلدإللة

1 66 7.7%  663 78%  41 14.3%  658.34a .000* 

6 44 15.4%  199 69.6%  43 15%  169.29a .000* 

3 55 19.6%  186 63.6%  49 17.1%  118.37a .000* 

4 59 62.6%  161 56.3%  66 63.1%  68.12a .000* 

5 36 16.6%  157 54.9%  93 36.5%  76.87a .000* 

6 33 11.5%  177 61.9%  76 66.6%  114.63a .000* 

7 41 14.3%  181 63.3%  64 66.4%  118.64a .000* 

8 39 13.6%  191 66.8%  56 19.6%  145.51a .000* 

9 65 66.7%  173 62.5%  48 16.8%  96.46a .000* 

12 46 16.1%  151 56.8%  89 31.1%  58.45a .000* 

11 53 18.5%  152 56.4%  83 69%  51.74 a .000* 

 

 عند مستوى داللة )
ً
 (.α≥2.25* دإلة ؤحصائيا

ا 
ً
(، 6(، و)6(، و)5(، و)4(، و)1بالفقرإت ) تحقيق إلدور إلمتعلق ذإت دإللة ؤحصائية نحو أظهر إلجدول فروق

: 11(، و)12(، و)8و) ها بيش، ، ُيعير إلطالب بلغة سليمة(، ؤذ أشارت إلفقرإت عل إلتوإىلي
ّ
يصف يجمع بير  إلكلمة وضد

ي زمن محدد، 
، من فقرإت مختارة، ظاهرة معينة، ف  ُيبدي إلمقدرة عل إلرسم يستخرج كلمات دإلة حول مفهوم معير 

إ عل معلومات جزئية لظاهرة ما، يطرح مشكةلت حياتية وإقعية من دإخل بسهولة، 
ً
ُيبدي إلمقدرة عل إإلستنتاج إعتماد

 عند مستوى إلدإللة ) 6وجاء كاص عل إلقرإءة باستمرإر. يحر مجتمعه، و 
ً
(، وبالنسبة للفقرة 0.000*بقيٍم دإلة ؤحصائيا

ي إلوإقع، وهي نسبة متدنية، بينما ترى %7.7(، فإن نسبة )1رقم )
( من إلمبحوثات ترى أن هذإ إلدور يتحقق نادًرإ ف 

ي إلوإقع وهي 78نسبة )
ا ف 
ً
ي حير  ترى %(، أن هذإ إلدور يتحقق أحيان

نسبة إل ُيستهان بها، مقارنة بالنسب إألخرى، ف 

ي تحقيق إلدور، وهذإ ينطبق عل إلفقرإت إلمذكورة 14.3نسب)
، وهي نسبة متدنية ف 

ً
%( أن هذإ إلدور يتحقق دإئما

ي ذلك دإللة ؤحصائية تشير ؤىل وجود فرصة محتملة؛ وهذإ 
ا، وف 

ً
 يستدعي أن تهتم إلمعلمات باقتناص تلك إلفرصة سابق

ي تمكير  إلطلبة من مهارة إلطةلقة بشكل عام. 
؛ وذلك ألهمية هذه إلفقرإت ف 

ً
 ليتحقق إلدور دإئما

إلرشيدي وإلخالدي  وللمقارنة بير  هذه إلنتيجة ونتائج إلدرإسات إلسابقة، ُيةلحظ أن هذه إلنتيجة تتفق ونتائج درإسة

ي أظه6215)
 Robinaروبينا . وتختلف ونتائج درإسة لمهارة إلطةلقةرت حيازة إلطلبة عل مستوًى متوسط (، إلتر

ي إلمنهجية 6212)
ي مستوى مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي لدى إلطلبة، ولعل إلسبب يعود ؤىل إإلختةلف ف 

ي أظهرت تدت 
(، إلتر

وثائق إلسياسة إلتعليمية، وإلمناهج  إلمتبعة، ؤذ إعتمدت إلدرإسة إلسابقة منهج تحليل إلمضمون، وذلك بتحليل

ي باستخدإم أسلوب سوإت.  إتيجر ي حير  إعتمد إلبحث إلحاىلي منهج إلتخطيط إإلسير
 وإلكتب إلمدرسية، ف 
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ي تنمية إإلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات. ثانًيا: نتائج 
 
 دور مهارة إلمرونة ف

 (5إلجدول )

ي تنمية إإلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر  إستجابات أفرإد إلعينة نحو داللة إلفروق بي   
 
دور مهارة إلمرونة ف

 إلمعلمات

رقم 
 إلفقرة

  نادًرإ
ً
  أحيانا

ً
 قيمة دإئما

 6كا
مستوى 
 إلنسبة إلتكرإر إلنسبة إلتكرإر إلنسبة إلتكرإر إلدإللة

1 62 7%  139 49%  167 44%  90.04 a .000* 

6 168 59%  36 11%  86 32%  98.37 a .000* 

3 53 19% 61 %21 172   %60  92.81a .000* 

4 64 8%  166 43% 142 49%  81.76 a .000* 

5 176 62%  45 16%  69 64%  95.50 a .000* 

6 51 18%  182 63%  55 19%  112.87 a .000* 

7 44 15.7%  169 59.1%  73 65.5%  89.79 a .000* 

8 182 63%  43 15%  63 66%  114.88 a .000* 

9 57 62%  166 58%  63 66%  78.76 a .000* 

12 48 17%  167 58%  71 65%  83.58 a .000* 

11 42 14%  78 67%  168 59%  92.65a .000* 

 

 عند مستوى داللة ) دإلة* 
ً
 (.α≥2.25ؤحصائيا

 

ا 
ً
(، 1بالفقرة ) تحقيق إلدور إلمتعلق إلعينة( نحو دإلة ؤحصائًيا بير  ؤجابات إلمبحوثات )أفرإد أظهر إلجدول فروق

ي زمن محدد، 
ي ؤنجاز ما ُيطلب منه، ف 

: يميل إلطالب ؤىل إلمبادرة ف  ي
  6ؤذ جاء كالمجال إلمرونة، وأشارت إلفقرة ؤىل إآلتر

 عند مستوى إلدإللة )90.04إلمحسوب بقيمة )
ً
ن %( من إلمبحوثات أ7(، وبذلك يرى )0.000*(، وهي دإلة ؤحصائيا

ي إلوإقع، وهي نسبة متدنية، بينما يرى )
ي %49هذإ إلدور يتحقق نادًرإ  ف 

 ف 
ً
( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق أحيانا

ي حير  يرى )
،42إلوإقع، وهي نسبة إل ُيستهان بها، ف 

ً
ي ذلك دإللة  %( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق دإئما

وف 

ي إلمستقبل بصورة دإئمة، فيبادر إلطلبة   ؤحصائية تشير ؤىل توإفر فرصة محتملة
ي تحقيق هذإ إلدور ف 

كي تهتم إلمعلمات ف 

ا، 12، 9، 7، 6، 5ؤىل ؤنجاز ما ُيطلب منهم، وأظهرت إلفقرإت: )
ً
( توإفر فرص محتملة، نظًرإ لحيازة ممارسة إلدور أحيان

ة، وحيازة ممارسة إلدور نادًرإ عل نسب متدنية؛ وهذإ  كير  عل نسب مئوية كبير
يدل عل أهمية إقتناص إلفرص، وإلير

 .
ً
 عل ممارسة إلفقرإت إلدإلة عليها، للوصول ؤىل نتائج مرضية مستقبال

ي مجال إلمرونة مع نتائج 
ي أظهرت  6215درإسة إلرشيدي وإلخالدي )هذإ وإتفقت نتائج إلبحث إلحاىلي ف 

(، إلتر

ي أظهرت Robina (6212روبينا ع نتائج درإسة حيازة إلطلبة عل مستوًى متوسط لمهارة إلمرونة، وإختلفت م
(، إلتر

ي إلمنهجية إلمتبعة، ؤذ إعتمدت 
ي مستوى مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي لدى إلطلبة، ولعل إلسبب يعود ؤىل إإلختةلف ف 

تدت 

ي 
حير  إلدرإسة إلسابقة منهج تحليل إلمضمون، وذلك بتحليل وثائق إلسياسة إلتعليمية، وإلمناهج وإلكتب إلمدرسية، ف 

ي باستخدإم أسلوب سوإت.  إتيجر  إعتمد إلبحث إلحاىلي منهج إلتخطيط إإلسير
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ا وأظهر إلجدول 
ً
(، 6بالفقرة ) تحقيق إلدور إلمتعلق دإلة ؤحصائًيا بير  ؤجابات إلمبحوثات )أفرإد إلعينة( نحو فروق

: يميل إلطالب ؤىل تكوين  ي
كة بير  لمجال إلمرونة، وأشارت إلفقرة ؤىل إآلتر

ي زمن محدد، موإقف مختلفةعةلقات مشير
، ف 

 عند مستوى إلدإللة )98.37إلمحسوب بقيمة ) 6ؤذ جاء كا
ً
( من %59(، وبذلك يرى )0.000*(، وهي دإلة ؤحصائيا

ي إلوإقع
ي غياب تحقيق إلدور، ما ُيؤكد أن عملية إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق نادًرإ ف 

، وهي نسبة إل ُيستهان بها ف 

كة لموإقف مختلفة، من قبل إلطلبة، يشوبــها صعوبات معيقة،  ( من إلمبحوثات %11بينما يرى )تكوين عةلقات مشير

ي حير  يرى )
ي إلوإقع، ما ُيشير ؤىل قلة فرص إلتحسير  وإلتطوير، ف 

ا ف 
ً
%( من إلمبحوثات أن 32أن هذإ إلدور يتحقق أحيان

ي تحقي
ي ذلك دإللة ؤحصائية تشير ؤىل ق إلدور، هذإ إلدور يتحقق دإئًما، وهي نسبة قليلة ف 

ما وجود تهديد محتمل، وف 

ي إلمستقبل
ورة تفهم إلمعلمات؛ لتفادي هذإ إلتهديد، ومرإعاة ذلك ف   .يتطلب ض 

ا عل أقل نسبة، وحيازة ممارسة 8وأظهرت إلفقرة: )
ً
ا وجود تهديد محتمل، نظًرإ لحيازة ممارسة إلدور أحيان

ً
( أيض

عل نسبة، ويستدعي ذلك إلعمل عل ؤضعاف إلتهديد إلمحتمل وإلحد من أثره، وذلك باللجوء ؤىل إلدور نادًرإ عل أ

 .
ً
، للوصول ؤىل أفضل إلنتائج مستقبًل  عمليات إلتطوير وإلتحسير 

ي وآخرون) ي مستوى مهارة إلمرونة، 6211إتفقت هذه إلنتيجة مع نتائج درإسة إلحدإتر
ي أشارت ؤىل تدت 

(، إلتر

ا مع
ً
" 6217نتائج درإسة حةلق ) وإتفقت أيض ي

ي كتب "إلعربية لغتر
ي أظهرت إنخفاض درجة توفر مهارة إلمرونة ف 

(، إلتر

 .  إلمتعلقة بطلبة إلحلقة إألوىل من إلتعليم إألساسي

ا وأظهر إلجدول 
ً
(، 3بالفقرة ) تحقيق إلدور إلمتعلق دإلة ؤحصائًيا بير  ؤجابات إلمبحوثات )أفرإد إلعينة( نحو فروق

ي أشارت ؤىل أن إلطالب لمجال إلمر 
ي تغيير إألفكار إلتقليدية بهدف إلوصول للحل، وجاء كاونة، إلتر

 6ُيبدي إلمقدرة ف 

ي إلوإقع، 19( وهي دإلة ؤحصائًيا، وبذلك يرى )92.81إلمحسوب بقيمة )
%( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق نادًرإ ف 

ي حير  يرى)%( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق أحيا61بينما يرى)
ي إلوإقع، ف 

ا ف 
ً
%( أن هذإ إلدور يتحقق دإئًما، 62ن

ي تحقيق إلدور، 
ي ذلك دإللة ؤحصائية تشير ؤىلوهي نسبة إل ُيستهان بها ف 

ورة  وف  ي قوة تفهم إلطلبة لرص 
ؤبدإء إلمقدرة ف 

ي تغيير إألفكار إلتقليدية بهدف إلوصول للحل، 
 تنمية إؤلبدإع. وهذإ يدعم تفهمهم ألهمية مهارة إلمرونة ف 

ي مجال إلمرونة، 11( وإلفقرة رقم )4(، وإلفقرة رقم )3بناًء عل ذلك فإن إلفقرة رقم )
(، تمثل جوإنب قوة ف 

ي أظهرت أن إلطةلب إألذكياء Yadav( ،)6215وُيمكن إلقول أن هذه إلنتيجة إتفقت مع نتائج درإسة يادإف )
(، إلتر

 من إلمرونة، بالمقارنة مع 
ً
 طلبة إلذكاء إلمنخفض. يظهرون مزيدإ
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ا: نتائج 
ً
ي تنمية إإلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات. ثالث

 
 دور مهارة إألصالة ف

 (6إلجدول )

ي تنمية إإلبدإع لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر  داللة إلفروق بي   إستجابات أفرإد إلعينة نحو 
 
دور مهارة إألصالة ف

 إلمعلمات

 رقم إلفقرة
  نادًرإ

ً
  أحيانا

ً
 قيمة دإئما

 6كا
مستوى 
 إلنسبة إلتكرإر إلنسبة إلتكرإر إلنسبة إلتكرإر إلدإللة

1 51 18%  78 67%  157 55%  63.65 a .000* 

6 45 16%  169 59%  76 65%  89.61a .000* 

3 64 8%  176 62%  92 36%  115.36 a .000* 

4 51 18%  164 57%  71 65%  76.68 a .000* 

5 61 61%  186 64%  43 15%  119.88 a .000* 

6 184 64%  61  61%  41 14%  165.79a .000* 

7 67 63%  176 66%  43 15%  125.42 a .000* 

8 66 63%  174 61%  46 16%  99.46 a .000* 

9 175 61%  37 13%  74 66%  127.24a .000* 

12 31 12%  179 67%  76 63%  162.76 a .000* 

11 46 16%  182 63%  62 61%  113.81 a .000* 

 

 (.α≥2.25* دإلة ؤحصائًيا عند مستوى داللة )

ا أظهر إلجدول 
ً
بالفقرة رقم  تحقيق إلدور إلمتعلق دإلة ؤحصائًيا بير  ؤجابات إلمبحوثات )أفرإد إلعينة( نحو فروق

ي أظهرت أن إلطالب 1)
 6، وجاء كاُيبدي إلمقدرة عل توليد أفكار متنوعة ليست متوقعة(، لمجال إألصالة، إلتر

ي إلوإقع، 18( وهي دإلة ؤحصائًيا، وبذلك يرى )63.65إلمحسوب بقيمة )
%( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق نادًرإ ف 

ي حير  يرى )%( من إلمبحوثات أن هذإ 67بينما يرى )
ي إلوإقع، ف 

ا ف 
ً
%( أن هذإ إلدور يتحقق دإئًما، 55إلدور يتحقق أحيان

ي تحقيق إلدور، 
ي ذلك دإللة ؤحصائية تشير ؤىلوهي نسبة إل ُيستهان بها ف 

ي ؤبدإء إلمقدرة قوة تفهم إلطلبة ألهمية  وف 
ف 

ي تنمية إؤلبدإع، وُيمكن إلقول أن إلفقرة  وهذإ  يدعم تفهمهم ألهمية مهارة إألصالة ،توليد أفكار متنوعة ليست متوقعة
ف 

ي أظهرت أن إلطالب 12رقم )
ي زمن محدد، قد مثلت جانب قوة ( إلتر

ي إلمشاهد إلمعروضة ف 
يكتشف إألخطاء بسهولة ف 

ا، 
ً
ي ذإت إلسياق، فقد إتفقت هذه إلنتيجة مع نتائج درإسة يادإف )أيض

ي أظهرت أن إلطةلب Yadav(،)6215وف 
( إلتر

إ من إألصالة بالمقارنة مع طلبة إلذكاء إلمنخفض. إألذكياء يظ
ً
 هرون مزيد

ا وأظهر إلجدول 
ً
بالفقرة رقم  تحقيق إلدور إلمتعلق دإلة ؤحصائًيا بير  ؤجابات إلمبحوثات )أفرإد إلعينة( نحو فروق

ي أظهرت أن إلطالب 6)
إلمحسوب بقيمة   6وجاء كا، يستدعي أفكاًرإ جديدة مقارنة بأفكار إآلخرين( لمجال إألصالة، إلتر

ي إلوإقع، بينما يرى )16( وهي دإلة ؤحصائًيا، وبذلك يرى )89.61)
%( 59%( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق نادًرإ ف 

ي حير  يرى )
ي إلوإقع، وهي نسبة إل ُيستهان بها، ف 

ا ف 
ً
%( من إلمبحوثات أن 65من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق أحيان

ي تحقيق إلدور،  هذإ إلدور يتحقق دإئًما،
ي ذلك دإللة ؤحصائية تشير ؤىل توإفر فرصة محتملةوهي نسبة متدنية ف 

كي   وف 

ا، وُيمكن إلقول أن إلفقرإت: )
ً
، 3يرإعي إلطلبة أهمية هذه إلمهارة، وإلعمل عل تحقيق هذإ إلدور باستمرإر، وليس أحيان
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ا. بناًء عل ذلك، فقد إتفقت هذ11، 4
ً
إلرشيدي وإلخالدي ه إلنتيجة مع نتائج درإسة ( تمثل فرًصا محتملة أيض

ي أظهرت حيازة إلطلبة عل مستوًى متوسط لمهارة إألصالة. 6215)
 (، إلتر

ا وأظهر إلجدول 
ً
بالفقرة رقم  تحقيق إلدور إلمتعلق دإلة ؤحصائًيا بير  ؤجابات إلمبحوثات )أفرإد إلعينة( نحو فروق

ي أشارت ؤىل أن إلطالب6)
إلمقدرة عل توليد أفكار حول إستعماإلت جديدة غير شائعة، ُيبدي  ( لمجال إألصالة، إلتر

%( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق نادًرإ 64( وهي دإلة ؤحصائًيا، وبذلك يرى )165.79إلمحسوب بقيمة ) 6وجاء كا

ي تحقيق إلدور، بينما يرى )
ي تدت 

ي إلوإقع، وهي نسبة مرتفعة ف 
ي %( من إلمبحوثات أن هذإ إلدو 61ف 

 ف 
ً
ر يتحقق أحيانا

ي حير  يرى )
ي تحقيق إلدور، 14إلوإقع، ف 

ي ذلك دإللة ؤحصائية تشير %( أن هذإ إلدور يتحقق دإئًما، وهي نسبة متدنية ف 
وف 

ي توليد أفكار حول إستعماإلت جديدة غير شائعةؤىل ضعف مقدرة إلطلبة 
ورة تفهم إلمعلمات ، إألمر إلذي ف  يتطلب ض 

.  لهذإ إلضعف، وإلعمل عل
ً
ي وآخرون إلحد منه مستقبًل بناًء عل ذلك، فقد إتفقت هذه إلنتيجة مع نتائج درإسة إلحدإتر

ي إألقسام إلعلمية. 6211)
ي مستوى مهارة إألصالة لدى إلطلبة إلمعلمير  ف 

ي أظهرت تدت 
 (، إلتر

ا وأظهر إلجدول 
ً
بالفقرة رقم  إلمتعلقتحقق إلدور  دإلة ؤحصائًيا بير  ؤجابات إلمبحوثات )أفرإد إلعينة( نحو فروق

ي أشارت ؤىل أن إلطالب 9)
 6وجاء كاُيبدي إلمقدرة عل إلتخيل ما ُيؤكد معالجته إلذهنية لالفكار، ( لمجال إألصالة، إلتر

ي 61( وهي دإلة ؤحصائًيا، وبذلك يرى )127.24إلمحسوب بقيمة )
%( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق نادًرإ ف 

ي تحقيق إلدور، بينما يرى )إلوإقع، وهي نسبة مرتفعة 
ي تدت 

ي إلوإقع، 13ف 
ا ف 
ً
%( من إلمبحوثات أن هذإ إلدور يتحقق أحيان

ي حير  يرى )
ي تحقيق إلدور، 61ف 

ي ذلك دإللة ؤحصائية تشير ؤىل %( أن هذإ إلدور يتحقق دإئًما، وهي نسبة متدنية ف 
وف 

ي تحقيق إلدور
ورة تفهم إلمعل، إألمر إلذي تهديد محتمل ف  مات لهذإ إلتهديد إلمحتمل، وإلعمل عل تفاديه يتطلب ض 

ي إلموإقف إلمعروضة؛ لتمكينهم من ممارسة 
كير  عل ؤعطاء إلفرصة إلكافية للطلبة؛ لممارسة إلتخيل وإلتأمل ف 

؛ بالير
ً
مستقبًل

ي تنمية إؤلبدإع . 
روبينا  بناًء عل ذلك، فقد إتفقت هذه إلنتيجة ونتائج درإسة مهارة إألصالة، وتحقيق إلدور ف 

Robina(6212 ي
ي تدت 

، وهذإ  ُيسهم ف  ي أشارت ؤىل أن إألطفال ُيعانون من قلة إستخدإم مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي
(، إلتر

 مستوى مهارإت إلتفكير إؤلبدإعي لديهم. 

 

إت إلنتائج:   مؤشر

ي تنمية إؤلبدإع  .1
من وجهة نظر لدى طلبة إلمرحلة إألساسية أظهرت نتائج إلبحث حيازة دور مهارإت إؤلبدإع ف 

 %(.69إلمعلمات، عل إلمستوى إلمتوسط، بنسبة )

تبير  أن مجال إلمرونة هو إألكير معرفة ودرإية لدى طلبة إلمرحلة إألساسية ، ؤذ حاز عل إلرتبة إألوىل من إلمستوى  .6

 %(، يليه مجال مهارة إلطةلقة. 71إلمتوسط، بنسبة )

ة من إلمستوى تبير  أن مجال إألصالة هو إألقل معرفة ودرإية لد .3 ى طلبة إلمرحلة إألساسية ، ؤذ حاز عل إلرتبة إألخير

 %(.68إلمتوسط، بنسبة )

ي تنمية أظهرت نتائج إلبحث جوإنب قوة، وجوإنب ضعف، وفرص، وتهديدإت محتملة؛ لدور  .4
مهارإت إؤلبدإع ف 

: إؤلبدإع  ي
 لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات عل إلنحو إآلتر
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ي تنمية إإلبدإع جوإنب إلقوة لدور 
 
 لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات: مهارإت إإلبدإع ف

ي تنمية إؤلبدإع إلمتبع حالًيا ؤن دور 
لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات ُيؤكد مهارإت إؤلبدإع ف 

ي تغيير إألفكار إلتقليدي
: ؤبدإء إلمقدرة ف  ي

ي زمن  ة بهدف إلوصول للحل، وإستخدإم أكير من حاسة للتعلمممارسة إآلتر
ف 

ي توليد أفكار متنوعة ليست محدد، وإضافة تفاصيل 
ي زمن محدد، وإظهار إلمقدرة ف 

جديدة لحل مشكلة معينة ف 

ي زمن محدد. متوقعة، و 
ي إلمشاهد إلمعروضة ف 

 إكتشاف إألخطاء بسهولة ف 

 

ي تنمية إإلبدإع جوإنب إلضعف لدور 
 
 لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات: مهارإت إإلبدإع ف

ي تنمية إؤلبدإع إلمتبع حالًيا ؤن دور 
لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات، لم مهارإت إؤلبدإع ف 

ي توليد أفكار حول إستعماإلت ج
: ؤبدإء إلطلبة إلمقدرة ف  ي

 ديدة غير شائعة. ُيرإِع ممارسة إآلتر

 

ي تنمية إإلبدإع إلفرص إلمحتملة لدور 
 
 لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات: مهارإت إإلبدإع ف

ي تنمية إؤلبدإع إلمتبع حالًيا ؤن دور 
ُيشير  لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات،مهارإت إؤلبدإع ف 

 ، ها بيش، إستخرإج كلمات دإلة حول مفهوم معير 
ّ
ؤىل ؤمكانية إقتناص إلفرص إلمحتملة إآلتية: إلجمع بير  إلكلمة وضد

معالجة إألفكار ، كلمات ذإت دإللة مفاهيمية من كلمة وإحدة  إلحرص عل إلقرإءة باستمرإر، إستنباطمن فقرإت مختارة. 

إح إلحلول إلمناسبة باستمرإر. إلمطروحة بشكل مستمر، إختيار عناوين  ة، إقير  لبعص إلقصص إلقصير

 

ي تنمية إإلبدإع إلتهديدإت إلمحتملة لدور 
 
 لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات: مهارإت إإلبدإع ف

ي تنمية إؤلبدإع إلمتبع حالًيا ؤن دور 
لدى طلبة إلمرحلة إألساسية من وجهة نظر إلمعلمات، ُيؤكد مهارإت إؤلبدإع ف 

 
ُ
كة بير  موإقف مختلفةعملية تكوين وجود صعوبات تعيق

ي زمن محدد،عةلقات مشير
ي إلتخلي  ، ف 

وتعيق ؤظهار إلمرونة ف 

 لالفكار.  عن إلمفاهيم إلسابقة؛ وتعيق إلمعالجة إلذهنية

: SWOTسوإت ) بناًء عل ذلك، ُيمكن صياغة إلنتائج وفق أسلوب ي
 ( للتحليل إلرباعي عل إلنحو إآلتر
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 جوإنب إلقوة

 إلمقدرة عل تغيير إألفكار إلتقليدية بهدف إلوصول للحل. 
ي زمن محدد.  إستخدإم أكير من حاسة للتعلم
 ف 

 جديدة لحل مشكلة معينة.  ؤضافة تفاصيل
 توليد أفكار متنوعة ليست متوقعة. 

ي إلمشاهد 
 إلمعروضة.  إكتشاف إألخطاء بسهولة ف 

 جوإنب إلضعف

ضعف إلمقدرة عل توليد أفكار حول إستعماإلت جديدة  غير 

 شائعة. 

 

 إلفرص إلمحتملة

ها بيش. 
ّ
 ؤمكانية إلجمع بير  إلكلمة وضد

 .  ؤمكانية إستخرإج كلمات دإلة حول مفهوم معير 
 ؤمكانية إلقرإءة باستمرإر. 

 كلمات ذإت دإللة مفاهيمية.   ؤمكانية إستنباط
 ؤمكانية معالجة إألفكار إلمطروحة بشكل مستمر. 
ة.   ؤمكانية إختيار عناوين لبعض إلقصص إلقصير

إح إلحلول إلمناسبة باستمرإر.   ؤمكانية إقير

 إلتهديدإت إلمحتملة

ي تكوين 
كة بير  موإقف مختلفةهناك صعوبة ف 

، عةلقات مشير
ي زمن محدد. 

 ف 
ي عن إلمفا

ّ
ي ؤظهار إلمرونة؛ للتخل

 هيم إلسابقة. هناك صعوبة ف 
ي إلمعالجة إلذهنية

 لالفكار.  هناك صعوبة ف 
 

 م2222إلمصدر: إلباحثتان، 

 

: إلتوصيات:  ي
 نظًرإ لوجود بعض من جوإنب إلضعف، وبعض من إلتهديدإت إلمحتملة، جاءت إلتوصيات باآلتر

1. ،
ً
مان، وإألردن، خاصة

ُ
ي سلطنة ع

ي إلدول إلعربية كافة، وف 
بويـة ف  إ بموضـوع  أن توىلي إلمؤسسـات إلير ً إهتماًما كبـير

 . ي إلمنهاج إلتعليمي
 مهارإت إؤلبدإع، عـن طريـق توظيـف مهارإته ف 

ي تتعلق بتنمية إؤلبدإع؛ من أجل  .6
إمج إلتدريبية إلتر ي إلير

أن يهتم إلمعنيون بالتنمية إلمهنية للمعلمات، وذلك بإلحاقهن ف 

، لعملية إلتعليم ، وإلجانب إلسلوكي ي
 .ؤكسابهن إلجانب إلمعرف 

 أن توفر إلمعلمات فرًصا كافية تمكن إلطلبة من إلتعبير عن ملحوظاتهم وآرإئهم حول موإقٍف معينة.  .3

: إلمرونة، وإألصالة.  .4 ّ ي
ة لمهارإت إؤلبدإع أثناء إلتعليم، خاصة مهارتر  أن توىلي إلمعلمات أهمية كبير

 إؤلبدإع.  أن تسىع إلمعلمات ؤىل تطوير أساليب إلتعليم باستمرإر، بما يتناسب ومهارإت .5
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 إالستنتاج: 

ُيمكن إلقول حول ما تمت مةلحظته عير هذإ إلبحث، أن معظم ؤجابات إلمبحوثات )معلمات إلمرحلة إألساسية(  

ا، ما ُيشير 
ً
ي إلوإقع، أحيان

 إلطلبة ُيمارسون مهارإت إؤلبدإع ف 
ّ
، وإلتحسير  وإلتطوير، أي أن كانت حول وجود فرصة للتغيير

ا ؤىل غياب عملية تفهم ؤىل وجود معيقات تحول د
ً
ون ممارستهم لمهارإت إؤلبدإع باستمرإر أو دإئًما، وما ُيشير أيض

ي بناء مستقبل إألمم. 
 إلمعلمات ألهمية هذه إلمهارإت ف 

ي وإقعنا إلمعاش إلذي يزخر بالتطبيقات إلرقمية، منها: إلمنصات إلتعليمية، وإإلجتماعية، 
وتتمثل هذه إألهمية ف 

ونية، وإلطائرإت إلرقمية، وإلسيارإت ذإتية إلقيادة، وإلروبوت إلناطق، وما ؤىل ذلك، وكل ذلك  وتطبيقات إلشبكة إ ؤللكير

ا. فمن يقف ورإء هذه إؤلنجازإت إلعظيمة، ويحركها، 
ً
ا، فأصبح إليوم مألوف

ً
ي إلقريب غريًبا، ليس مألوف

ي إلماض 
كان ف 

 وينميها؟

ي إلعملية ُيمكن إلقول أن إلمعلم هو إلمحرك إلوحيد لهذه إ
لنهضة إلعظيمة، فأدوإتك ،أيها إلمعلم، تكمن ف 

ي إلوصول ؤىل معالجة 
ي ؤيجاد إلبدإئل باستمرإر، وف 

، وف  إلتعليمية حول ممارسة مهارإت إؤلبدإع، وممارسة أنماط إلتفكير

لة رإية ذهنية لكل مشكلة، ولكل موقف، فصناعة مستقبل إألمة تبدأ من عتبة ذهنك أنت، مروًرإ بأجيال فتية حام

، وإلتطوير؛ ألجياٍل أخرى، وبــهذإ تصبح إلطةلقة إللفظية وإلفكرية وإلشكلية ممارسات يومية لدى طلبة إلعلم،  إلتغيير

ي وإقعنا إلمعاش، أما إألصالة بأشكالها كافة من 
وتصبح مرونة إلصياغة، وإلتلقائية، وإلتكيفية ممارسات يومية ف 

إحات وإلحلول، فإنها تصبح مسارإت يومية لتنمية إؤلبدإع  إإلستعماإلت غير إلمألوفة، وإلتخمينات بعيدة إلمدى، وإإلقير

َّ أمٍر  ي جامعة، أم معلًما بوصفه وىلي
ي مدرسة ، أم ف 

ي حياتنا، فالمسؤول إألول لتنمية إؤلبدإع هو إلمعلم سوإء أكان معلًما ف 
ف 

ًيا، أو آلًيا )رقمًيا(.  ا بشر
ً
ي أشة ما، أم معلًما بوصفه صديق

 ف 
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