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ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية من وجية نظر معممييم بدولة الكويت ،وتكونت عينة الدراسة من ( )777معمم ومعممة
من معممي المرحمة االبتدائية بدولة الكويت ،قام الباحث بإعداد استبانة اشتممت عمى ( )23فقرة
موزعة عمى أربعة أبعاد لممعيقات وىي :معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي ،ومعيقات تتعمق ببيئة

المدرسة ،ومعيقات تتعمق بمعممي المرحمة ،ومعيقات تتعمق بتمميذ المرحمة االبتدائية .توصمت
نتائج الدراسة إلى وجود معيقات من وجية نظر معممي ومعممات المرحمة االبتدائية عند تنمية
التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية وىي مرتبة عمى النحو التالي :معيقات تتعمق
ببيئة المدرسة ثم معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي ثم معيقات تتعمق بمعمم المرحمة االبتدائية وأخي ار
معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة االبتدائية .كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق بين المعممين
والمعممات في وجية نظرىم نحو معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بتنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

والعمل عمى تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة في االبداع لمعممي المرحمة االبتدائية وضرورة
تطوير المناىج.
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Abstract
The current study aimed to identify the most important obstacles
to creative thinking among primary school students from the perspective
of their teachers in the State of Kuwait. The sample of the study
consisted of (777) male and female primary school teachers in the State

of Kuwait. The researcher prepared a questionnaire that included (23)
items distributed on four dimensions of obstacles, namely: Obstacles
related to the curriculum, obstacles related to the school environment,
obstacles related to teachers, and obstacles related to primary school
students. The results of the study found that there are obstacles from
the perspective of their teachers’ primary school when developing
creative thinking for primary school students, and they are arranged as
follows. Obstacles related to the school environment, then the obstacles
related to the school curriculum, then obstacles related to the
elementary school teacher, and finally obstacles related to the
elementary school student.
The results also showed that there were no differences
attributable to the gender variable. The study recommended the
necessity to developing creative thinking among primary school
students, and to intensify training courses specialized in creativity for
primary school teachers and the need to develop curricula.
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المقدمة

إن الثروة الحقيقية ىي الطاقات البشرية فيي المحرك األساسي لكل القوى والموارد األخرى
وبدونيا تصبح الثروات واإلمكانات عديمة القيمة وىذه الموارد منيا ما ىو موجود في باطن
األرض وخارجيا وتتحول ىذه الموارد إلى طاقة ىائمة عند وجود االنسان المبدع القادر عمى
اكتشافيا واستغالليا ،ولن يتأتى ذلك إال بوجود ابداعات بشرية تقوم عمى الفكر المنظم
والجيد اليادف.
وينطمق ىذا من االىتمام باإلنسان ألنو ىو عصب التنمية ،فتنمية إمكاناتو البشرية وبصفة
خاصة اإلبداعية من أكثر المطالب إلحاحا في ىذا العصر ،وذلك انطالقا من حقيقة أخرى تؤكد
أن أصحاب القدرات اإلبداعية يكونون رأسماال يسيم في إثراء التراث البشري كما يسيم في
تقدمو وازدىاره ،حيث إنو ال يوجد شيء يمكن أن يسيم في رفع مستوى ورفاىية األمم
والشعوب وتقدميا أكثر من رفع مستوى األداء اإلبداعي ألفرادىا( .احمد اليريدي وعبد الغني
إبراىيم)1991 ،
ويعد التفكير اإلبداعي أحد أنماط التفكير الذي يجب أن يتم تنميتو لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية ،ألن المبدعون ىم الثروة الحقيقية لألمة وتنعقد عمييم اآلمال في حل المشكالت
ومواجية المستقبل وتطوير سبل الحياة إلى أرقى درجات التقدم والرقي اإلنساني.
كما يعد اكتساب ميارات التفكير اإلبداعي أحد أىم المجاالت الميمة في تكوين شخصية
المتعمم ليصبح أكثر قدرة عمى تمبية متطمبات مراحل العمر المختمفة ،وحينما يدرب التمميذ عمى
إدارة عجمة ذىنو وزيادة سرعة ىذه العجمة ،لكي يستطيع مواكبة التطور المعرفي والتقني فإن ذلك
يسيم في تشكيل شخصية متزنة تشعر بالثقة واألمن( .قطامي)3772 ،
تعد المرحمة االبتدائية من المراحل االجبارية في التعميم بدولة الكويت والتي تيدف إلى
اعداد التالميذ لممستقبل وتنمية الجوانب الجسمية والحركية واالنفعالية والعقمية ،حتى يمكن
تنميتيم نموا متكامال بحث ينمو تالميذ ىذه المرحمة نموا سميما بإكسابيم المعارف والقيم
واالتجاىات المرغوبة.

مشكمة الدراسة:

تعتبر المرحمة االبتدائية مرحمة حاسمة في حياة االنسان ،تنمو فييا استعداداتو وميولو
وجميع جوانب شخصيتو وتمعب المدرسة دو ار أساسيا في تفتح إمكانياتو وطاقاتو وقدراتو
اإلبداعية وىي مرحمة خصبة لدراسة واكتشاف المبدعين وتشجيعيم في ىذه المرحمة ،يعد انطالقا
لقدراتيم التي سوف يبنى عمييا في المراحل الالحقة كما سيكون معتادا عمى النظرة لألمور
بنظرة ابداعية.
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إن تنمية التفكير اإلبداعي لدى األفراد بصفة عامة ولدى طمبة المدارس بصفة خاصة
أصبح من األولويات التي يجب أن تسعى المدرسة إلى تحقيقيا من خالل ما تقدمو من أنشطة
مدرسية وبرامج تربوية مقصودة وغير مقصودة؛ ألن األنشطة المدرسية جزء ىام ومتمم لرسالة
المدرسة ،وليا أىمية خاصة في حياة المجتمع المدرسي حيث تقوم بدورىا في تحقيق أىداف
المدرسة ورسالتيا( .سرور)1998 ،
إن معممي المرحمة االبتدائية ىم األشخاص الذين يتعامل معيم التمميذ بشكل مباشر،
خاصة وأنو قد انفصل عن أمو وأسرتو ليجـد عالمـا جديـدا ىو عالم المدرسة ،نرى أنو عمى
المدرسة أن تنتبو إلى ما يممكو التمميذ من قدرات خاصة ومنيا التفكير اإلبداعي .ومحاولة
تطوير قدراتو اإلبداعية والحد من العقبات التي قد يتعرض ليا أثناء دراستو وىو مضمون الدراسة
الحالية إذ نود من خالليا معرفة أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية ،ومعرفـة ىذه المعيقات سوف يساعدنا في كيفيـة تجنبيا أو التقميل منيا من طرف أىم
عنصر يتعامل معو التمميذ داخل المدرسة وىو معممي المرحمة االبتدائية.
وفي ضوء ما سبق يمكن القول ان موضوع تنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحمة االبتدائية يعد
ميما وحاسما في تطوير قدرات التمميذ في المراحل التعميمية الالحقة ألنو النواة األساسية التي
تتشكل فييا قدرات التالميذ والبد من وجود تصور واضح ومتكامل يوضح لنا أىم المعيقات التي
قد تواجو تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية وىذا ما دفع الباحث لمقيام بيذه
الدراسة وعميو يكون السؤال الرئيسي لمدراسة ىو :ما ىي أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممييم بدولة الكويت؟

حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 -1ما ىي أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر
معممييم بدولة الكويت؟
 -3ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجية نظر عينة الدراسة (معممي ومعممات) حول
معيقات تنمية التفكير االبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية تعزى لمتغير الجنس؟

أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

من وجية نظر معممييم بدولة الكويت .والتعرف عمى أثر جنس المعمم عند تحديد أىم معيقات
تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
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أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:
 -1تقصي أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي التي تواجو تالميذ المرحمة االبتدائية ليستفيد منيا
واضعوا السياسات التعميمية في المرحمة االبتدائية.
 -3أىمية المرحمة االبتدائية التي ينبغي أن تعنى بإكساب التالميذ ميارات التفكير ومنيا ميارات
التفكير اإلبداعي.
 -2قد تسيم ىذه الدراسة الحالية في تطوير بعض الممارسات اإلدارية والنشاطات المدرسية في
ضوء تنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
 -4لفت انتباه المعممين بالمرحمة االبتدائية بأىمية تنمية التفكير االبداعي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية والتعرف عمى معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

مصطمحات الدراسة
 -المعيقات :ورد في لسان العرب أن المعيقات تشير الى مقولة "عاقة عن الشيء يعوقو عوقا

أي صرفو وحبسو ومنو التعويق االعتياق ،وذلك إذا أراد أم ار فصرفو عن صارفو ،والتعويق
ترييث الناس عن الخير" (ابن منظور ،د.ت )379

 التفكير اإلبداعي :ىو عممية إدراك التغييرات والعناصر المفقودة ،ومحاولة صياغة فرضياتجديدة ،والتوصل الى نتائج محددة بشأنيا الى جانب اختبار الفرضيات وتعديميا.
()Torrance, 1963
 معيقات التفكير اإلبداعي إجرائيا :ىي كل العوامل المرتبطة بالعممية التربوية والتي تحد أوتعيق تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية كما يدركيا معممي المرحمة
االبتدائية وتشير معيقات التفكير اإلبداعي وفق الدراسة الحالية الى معيقات تتعمق بالبيئة
المد رسية ومعيقات تتعمق بالمنيج الدراسي ومعيقات تتعمق بالمعمم ومعيقات تتعمق بالتمميذ
وتقيسيا أداة الدراسة الحالية.
 المرحمة االبتدائية :ىي احدى مراحل التعميم العام وىي القاعدة األساسية لمتعميم المنظم والفئةالعمرية لمتالميذ ليذه المرحمة من  6الى  11سنة وتتكون من خمسة صفوف دراسية تبدأ
بالصف األول وتنتيي بالصف الخامس االبتدائي ،وفي ىذه المرحمة يكتسب التمميذ قد ار من
المعارف والميارات واالتجاىات التي تؤثر في جوانب شخصيتو (الصاوي والرشيد .)1999 ،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدود الدراسة:
-

الحدود الموضوعية :تم تحديد موضوع الدراسة في معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممييم بدولة الكويت.
الحدود البشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة من معممي ومعممات المرحمة االبتدائية
بدولة الكويت.
الحدود الزمنية :أجريت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام .3737-3719
الحدود المكانية :مدارس المرحمة االبتدائية التابعة إلشراف و ازرة التربية بدولة الكويت.

اإلطار النظري
إن اإلبداع ليس حك ار عمى فئة معينة أو مرحمة عمرية معينة ،بل يستطيع الكثير جدا من
التالميذ أن يقوموا بأعمال إبداعية ،ومن ىنا تبرز أىمية إعداد تالميذ المرحمة االبتدائية والعمل
عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدييم.
تعد المدرسة ىي مركز النشاط الفكري وبؤرة البحث العممي ،ويقع عمى المعمم العبء
األكبر في تنفيذ رؤية المجتمع وأىداف المدرسة ،وذلك من خالل الطريقة التي ينظم بيا المحتوى
الدراسي وينفذه ،وىنا يتضح دور المعمم في تييئة المناخ المناسب لتنمية ميارات التفكير العميا
لدى المتعممين( .الشممتي)3719 ،
ولقد لخص تورانس الشروط التي يرى أنيا ضرورية لتنمية التفكير اإلبداعي عند األطفال
فيما يمي:
 -1عدم لوم الذات واالستعداد لممخاطرة.
 -3إدراك الذات أو تقدير الفرد لمشاعره الخاصة.
 -2االنفتاح عمى أفكار اآلخرين مع الثقة باألفكار الخاصة.
 -4تمييز الذات.
 -5التوازن في العالقات الشخصية المتبادلة أو عمل توازن بين توافق الشخص االجتماعي
والتداعي الذي يرضى بو الشخص لنفسو)Torrance & Myers, 1977( .

معيقات اإلبداع
اشارت مراجع عديدة إلى وجود معيقات كثيرة ومتنوعة تحول دون تنمية التفكير اإلبداعي
أو الوصول بالعممية اإلبداعية إلى نتاجات أصيمة وذات قيمة عممية أو أدبية أو فنية بالنسبة
لممجتمع ،ونظ ار ألىمية التعرف عمى ىذه المعيقات من أجل إزالتيا أو تحييدىا سواء كانت
متعمقة بالفرد أو متعمقة بمحيطو المباشر كاألسرة والمؤسسة التعميمية( .جروان)3773 ،
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د /سالمة عجاج العنزي

معيقات تنمية التفكير اإلبداعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصنف الباحثان ترفنجر واسكاكسن ) (Isaksen & Treffinger, 1985عقبات التفكير
اإلبداعي في مجموعتين رئيسيتين ىما:

أوال :العقبات الشخصية وىي:
-1ضعف الثقة بالنفس

-3الميل لممجاراة

-2الحماس المفرط

-4التشبع

-5التفكير النمطي

-6عدم الحساسية أو الشعور بالعجز

-7نقل العادة

-8التسرع وعدم احتمال الغموض

ثانيا :العقبات الظرفية وىي:
-1مقاومة التغيير

-3عدم التوازن بين الجد والفكاىة

-2عدم التوازن بين التنافس والتعاون
وقد قامت أمابيل بإعداد قائمة حددت فييا معوقات اإلبداع حددت فييا المعوقات التالية:
الخوف من الفشل والتردد وعدم الثقة ونقص الموارد والتأكد أو اليقين المبالغ فيو ،تجنب اإلحباط
والتمسك باألعراف والتقاليد القديمة والحياة التخيمية الفقيرة والخوف من المجيول والحاجة لمتوازن
والتردد في إحداث التأثير الفعال في الغير والفقر في الجانب الوجداني والبالدة الحسية ونقص
الحساسية والشعور بالمشكالت)Amabile, 1982( .

ولخص  Adamsمعيقات اإلبداع كما يمي:

-1معيقات بيئية :وىي معيقات موجودة في الطبيعة مثل الضجيج ،وعدم توفر المكان المناسب
وعـدم وجود الدعم المادي الالزم لممشروع اإلبداعي.
-3المعيقات االجتماعية والثقافية :نرى أن العادات والتقاليد والتعمق بأحداث حضارية بالية،
وأيـضا التفوق الزائد الذي يتخطى قدرات الزمالء في مجال ما يشعرىم بالخطر والتيديد مما
يحفـزىم عمى النيل من الفرد الموىوب وقد تكون وسيمتيم في ذلك السخرية منو والـتيكم عمـى
آ ارئـو والكيد لو والتباعد عنو ونبذ آرائو وأفكاره .ومن المعيقات الثقافية واالجتماعية :عدم
مواكبة التغيرات البناءة  -الشعور بالتفوق واغفال رأي الخبراء والمستشارين  -فقدان الوقت
الكافي  -قتل التفكير اإلبداعي في الطفولة.
-2معيقات بصرية ادراكية :وىي تظير عند قدرة الفرد عمى رؤية األمور التي تيمو واىمال باقي
القضايا التـي ليـا صمة بالمشكمة وذلك بسبب األخذ بوجو النظر من جانب واحد.
-4معيقات تعبيرية :وىي عدم القدرة عمى إيصال األفكار لألخرين ولمفرد نفسو ومن أمثمتيا
إحـساس الفـرد بالفشل واإلحباط نتيجة عدم قدرتو عمى التواصل مع لغة أجنبية منذ
محاولتو استخداميا
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-5معيقات فكرية :وتتجمى في استخدام أفكار غير مرنة أو أفكار غير صحيحة أو ناقصة او
تحديـد األفكـار المطموبة بعمر وزمن محددين وىذه من أكبر المعيقات وكذلك التفكير المفظـي
بمـسألة يكـون حميا عن طريق معادالت رياضية .
-6معيقات عاطفية وانفعالية :وتتعارض العوائق العاطفية مع حرية استكشاف ومعالجة األفكار
مثل عدم القـدرة عمـى احتمال الغموض والخوف من ارتكاب الخطأ أو من المخاطرة وعدم
القدرة عمى التمييـز بـين الحقيقة والخيال (السرور(1998 ،
ولقد أجرى جورج الند دراسة الختبار اإلبداع عمى  1677طفل تتراوح أعمارىم ما بين
الثالثة إلى خمسة أعوام من الذين سجموا في برنامج تمييدي ،و كان ىذا ىو ذات اختبار
اإلبداع الذي وضعو لوكالة الفضاء االمريكية ناسا لممساعدة في اختيار ميندسين و عمماء
مبتكرين  ،و قام بإعادة اختبار األطفال ذاتيم عند بموغيم العاشرة ،و مرة أخرى عند الخامسة
عشر من العمر ،حيث أظيرت نتائج البحث لمن ىم في عمر ( 5سنوات)  %98ولمن ىم في
عمر ( 17سنوات)  %27و لمن ىم في عمر ( 15سنة)  %13كما أجري نفس االختبار عمى
 387،777من البالغين(Ainsworth-Land, G. T. ,1986) .%3 :
ومن خالل ىذه الدراسة يالحظ تراجع نسبة االبداع لدى نفس العينة مع تقدم العمر ويرى
الباحث أن ذلك قد يرجع الى المعيقات التي تعرضوا ليا أثناء تقدم العمر بيم.
ولذلك ففي ىذه الدراسة حدد الباحث أىم معوقـات تنميـة اإلبداع فـي اربعة أبعـاد رئيسة
وىي :معوقات تتعمـق بالمنيج التربوي ،ومعوقـات تتعمـق ببيئـة المدرسة االبتدائية ومعوقـات تتعمق
بمعمم المرحمة االبتدائية ومعيقات تتعمق بتمميذ المرحمة االبتدائية.

الدراسات السابقة

دراسة سيسي احاندو ( )3717ىدفت الدراسة الى التعرف عمى أىم معوقات تنمية
التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين والمديرين واستخدمت
الدراسة المنيج الوصفي من خالل استبانة تضمنت  45فقرة موزعة عمى أربعة محاور وىي:
المعوقات المتعمقة بالتالميذ أنفسيم و المعيقات المتعمقة بالمعمم و المعيقات المتعمقة بالمنيج
الدراسي والمعيقات المتعمقة بالبيئة التعميمية وتكونت عينة الدراسة من  114فردا منيم  18مدي ار
و 96معمما وتناولت الدراسة محاور الدراسة األربعة كال عمى حده دون ترتيب المعوقات حسب
درجة المحور كمعيق بذاتو .وتوصمت الدراسة الى أن أىم معوقات تنمية ميارات التفكير
اإلب داعي لدى تالميذ المرحمة األساسية تتمثل في فقدان ثقة التمميذ بنفسو واالعتماد عمى الذات
في حل مشكالتو وتعوده عمى الحفظ واستدعاء المعمومات واىمال التفكير وميل المعمم الى
طرائق التدريس التقميدية مثل االلقاء والمحاضرة وتركيز أىداف المحتوى الدراسي عمى الجانب
المعرفي دون المياري والوجداني وضعف مراعاتو لميول التالميذ وحاجاتيم والفروق الفردية بينيم
وعدم توفير المناخ المناسب لممارسة بعض األلعاب والفنون والتسمية وأجيزة الحاسوب الت يقد
تساعد عمى ممارسة األنشطة اإلبداعية.
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د /سالمة عجاج العنزي

معيقات تنمية التفكير اإلبداعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة الييممية ( )3717ىدفت الدراسة الى التعرف عمـى مسـتوى معوقـات اإلبـداع لـدى
طـالب الحمقـة األولـى مـن التعميم األساسي بمدارس والية المضيبي مـن وجيـة نظـر المعممـات
ومـن وجيـة نظـر أولياء األمـور ،ومعرفـة إذا كانـت ىنـاك فـروق ذات داللـة إحصائية فـي مسـتوى
معوقـات اإلبـداع مـن وجيـة نظـر المعممـات وأولياء األمور تعزى لمتغيري المؤىل الدراسي،
ومستوى الدخل ،وسبل الحد من ىذه المعوقات .وقــد اشــتمل مجتمــع الد ارســة عمــى جميع
معممــات مــدارس الحمقــة األولــى بوالية المضــيبي والبــالغ عـددىن 194معممـة وجميع أعضـاء

مجمـس أولياء األمـور بكـل مدرسـة ،وتـم اختيار عينة الد ارسـة عشوائيا بحيث اش ــتممت عم ــى 58
معممــة و 57ولي أم ــر وق ــد ت ــم اس ــتخدام المـنيج الوصـفي فـي ىـذه الد ارسـة ،كمـا تـم بنـاء أداة
لقياس معوقـات اإلبـداع لـدى طـالب الحمقـة األولـى مـن التعميم األساسي ،وتكونت من  73فقرة
موزعة عمى خمسة محاور ،وىي معوقات تتعمق بالمنيج ومعوقات تتعمق باإلدارة والبيئة
المدرسية ومعوقات تتعمق بالمعممة ومعوقات تتعمق بالطالب ومعوقات تتعمق بولي األمر  ،و تم
التحقق من صدق وثبات األداة ،وأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1توجد معوقات لإلبداع لدى طالب الحمقة األولى من التعميم األساسـي بوالية المضـيبي مـن

وجيـة نظر أولياء األمـور بدرجة كبيرة عمى األداة ككل ثم عمى مستوى المحاور جاءت
المعوقات مرتبة تنازليا كالتالي معوقات تتعمق بالطالب ثم معوقات تتعمق بالمنيج الدراسي
وكالىما معوقات بدرجة كبيرة ثم تأتي المعوقات التي تتعمق بالمعممة ثم معوقات تتعمق
باإلدارة والبيئة المدرسية ثم معوقات تتعمق بولي األمر وجميعيا معوقات بدرجة متوسطة.
 .3توجد معوقات لإلبداع لدى طالب الحمقة األولى من التعميم األساسـي بوالية المضـيبي مـن
وجيـة نظر المعممات بدرجة متوسطة عمى األداة ككل ثم عمى مستوى المحاور جاءت
المعوقات مرتبة تنازليا كالتالي معوقات تتعمق بولي األمر ثم معوقات تتعمق بالطالب ثم
معوقات تتعمق بالمنيج الدراسي وجميعيا معوقات بدرجة كبيرة ثم تأتي المعوقات التي تتعمق
باإلدارة والبيئة المدرسية ثم معوقات تتعمق بالمعممة وكالىما بدرجة متوسطة.
 .2ال توجد فـروق ذات داللـة إحصائية بين مستوى معوقات اإلبداع لدى طـالب الحمقـة األولـى
مـن التعميم األساسـي مـن وجيـة نظـر أولياء األمـور والمعممـات عمى مستوى األداة ككل.
 .4ال توجـد فــروق دالــو إحصائيا لمستوى معوقات اإلبداع لدى طـالب الحمقـة األولـى مـن التعميم
األساسـي من وجيـة نظـر المعممـات تعـزى لمتغيري المؤىـل العممـي و مسـتوى الـدخل
والتفاعـل بينيما ،بينما كانت ىناك فروق دالـو إحصائيا بالنسبة لمتغير الدخل في محاور
(االدارة والبيئة المدرسية -الطمبة -األداة ككل).
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دراسة

سمية

محمد

()3715

ىدفت

الدراسة

إلى التعرف

عمى واقع تنمية

اإلبداع لدى طمبة المرحمة األساسية في قصبة السمط من وجية نظر المديرات والمعممات،
ورصد معوقات تنمية اإلبداع لدييم ،وتكونت عينة البحث من  147مديرة ومعممة ،واستخدمت
الباحثة مقياسين ىما :مقياس واقع تنمية االبداع وتكون من بعد واحد وعدد فقراتو ( )37فقرة
ومقياس واقع معوقات تنمية االبداع وتكون من ثالثة محاور ىم  :معوقات تتعمق بالمنيج و
ومعوقات تتعمق بالمعمم ومعوقات تتعمق بالطالب ومكون من ( )23فقرة ولتحقيق أىداف الدراسة
تم االعتماد عمى المنيج الوصفي باإلضافة إلى الجانب التحميمي منو ،باستخدام استبانة
وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:
 -1حيازة واقع تنمية اإلبداع ومعوقاتو لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن من وجية نظر
المديرات والمعممات عمى المستوى المتوسط ،وبنسبة ( )%63.67و ( )% 68عمى التوالي.
 -3وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بين واقع تنمية اإلبداع ومعوقاتو بمعنى إنو كمما زادت
المعوقات قمت تنمية اإلبداع لدى الطمبة.
وأوصت الدراسة الى ضرورة توفير بيئة تعميمية مشوقة يسودىا األمن واالستقرار وتعمل عمى
تعزيز تنمية اإلبداع لدى طمبة المرحمة األساسية ،وضرورة االىتمام بإعداد المعممات وتأىيمين
وتزويدىن باستراتيجيات تنمية اإلبداع لدى الطمبة ورصد المعوقات لديين من أجل تنمية
مقدرتين عمى الحد من المعوقات.
دراسة جميل والحمداني ( )3713والتي ىدفت إلى التعرف عمى أىم معوقات تنمية
اإلبداع لطفل مرحمة ما قبل المدرسة ومواجيتيا من المنظور اإلسالمي في ظل تحديات العولمة.
قاما الباحثان بإعداد استبانة تشمل أربعة أبعاد تتضمن معوقات تتعمق بالبيئة المنزلية والبيئة
المدرسية والمنيج التربوي ووسائل اإلعالم ،تم تطبيق االستبانة عمى عينة مكونة من ( )317من
مشرفي ومعممات رياض األطفال وأولياء أمور األطفال من المحافظات العراقية تم اختيارىم
عشوائيا .وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك معيقات حقيقية عند تنمية اإلبداع لطفل ما قبل
المدرسة وكانت أكثر المعيقات تتعمق بالبيئة التربوية (اإلدارة والمعممة) ثم تمييا المعيقات
التي تتعمق بالبيئة المنزلية ثم المعيقات التي تتعمق بالمنيج التربوي وأخي ار معيقات تتعمق
بوسائل اإلعالم.
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د /سالمة عجاج العنزي

معيقات تنمية التفكير اإلبداعي
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دراسة الفريحات وآخرون ( )3711والتي ىدفت إلى التعرف عمى أىم معيقات تنمية
التفكير اإلبداعي لدى أطفال مرحمة الروضة بمحافظة عجمون باألردن من وجية نظر معمماتيم.
استخدم الباحثون المنيج الوصفي حيث قاموا بإعداد استبانة شممت ثالثة أبعاد متضمنة معوقات
تتعمق بالمنيج وبيئة الروضة والمعممة ،وقاموا بتطبيق األداة عمى عينة تكونت من ()177
معممة وخمصت نتائج الدراسة إلى ترتيب تمك المعوقات بحسب تأثيرىا وذلك من وجية نظر
المعممات وىي :معيقات تتصل ببيئة الروضة يمييا معيقات تتعمق بالمنيج وأخي ار معيقات تتعمق
بالمعممة .وأوصت الدراسة باالىتمام بالتفكير اإلبداعي في الروضة.
دراسة  )3717( Chengىدفت الدراسة إلى الكشف عن المشاكل التي يعاني منيا
معممي المدارس االبتدائية في تعميم التفكير واإلبداع ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ()75
معمما في الصين .وأظيرت الدراسة أن أكثر المشاكل شيوعا انعدام الوقت الكافي لمتدريس،
وازدحام المناىج الدراسية ،ونقص الموارد من المشكالت األساسية التي تواجو المعمم في تنمية
التفكير اإلبداعي إلى جانب أداء الطالب غير المرغوب فيو وعادات التعمم التي تساىم في عدم
تنمية ميارات التفكير وأوصت الدراسة بأىمية التصدي ليذه المشكالت والعمل عمى حميا ألن
ليا تأثيرات سمبية عمى أداء المعممين.
دراسة دياب ( )3775والتي ىدفت إلى التعرف عمى أىم معيقات تنمية اإلبداع لدى
الطمبة في المرحمة األساسية من وجية نظر معممييم .وتكونت عينة الدراسة من ( )177معمم تم
اختيارىم عشوائيا من عشرة مدارس بمدينة غزة .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي حيث قام
بإعداد استبانة تشمل أربعة أبعاد تتضمن معيقات تتعمق بالمنياج والبيئة المدرسية والمعمم
والطالب .وأظيرت نتائج الدراسة وجود معيقات حيث قام الباحث بدراسة فقرات كل بعد عمى حدة
دون التطرق لمدرجة الكمية لكل بعد عمى حدة ومن ثم تفاوتت درجة تأثير كل معيق من بعد
إلى أخر .وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بتنمية اإلبداع باعتباره ىدفا رئيسيا من أىداف
التربية والتعميم.
دراسة البكر( )3773والتي ىدفت لمتعرف إلى معوقات تنمية اإلبداع لدى الطمبة فـي
المممكة العربية السعودية حيث طبقت عمى عينة مكونة من ( )327معمما تم اختيارىم عشوائيا
من خمس عشرة مدرسة بمدينة الرياض من المـدارس االبتدائيـة والمتوسـطة والثانويـة ،واستخدمت
في ىذه الدراسة استبانة من إعداد الباحث تتضمن ( )24فقرة من نـوع اإلجابـة المغمقة لمتعرف
عمى رأي المعممين في ىذه المعوقات .واعتمد الباحث عمى حساب التكـ اررات والنسب المئوية
لالستجابات ،حيث توصل من تحميل النتائج إلى أن أكثر المعوقات تتركز فـي المعمم الذي يقوم
بنقل المادة من خالل العرض والتوضيح ودون تشجيعو لطالبو عمى التنـافس فيما بينيم وقيامو
باإلجابة عن األسئمة الواردة في المقرر تسييال لطالبو وكذلك تمخيصو لممادة الدراسية التي
يقوم بتعميميا.
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دراسة عبادة ( )1992ىدفت الدراسة التعرف عمى الفروق بين مراحل التعميم العام من
حيث معوقات التفكير االبتكاري حيث طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ( )233معمم ومعممة من
معممي المراحل التعميمية المختمفة بثالث محافظات بجميورية مصر العربية وقد تم استخدام
استبانة في جمع المعمومات .وأظيرت النتائج أن معوقات التفكير االبتكاري يمكن توزيعيا إلى
ثالثة أجزاء وىي معوقات تتعمق باألسرة وأخرى تتعمق بالمدرسة وثالثة تتعمق بالمنيج وأن أبرز
ىذه المعوقات التي تتعمق بالمدرسة وتتركز بحجم كبير في المرحمة اإلعدادية بمقارنتيا بباقي
المراحل التعميمية.

التعميق عمى الدراسات السابقة
من خالل مراجعة الدراسات السابقة العربية واألجنبية والتي تناولت معيقات تنمية التفكير
اإلبداعي نجد أن تنمية اإلبداع أصبح يشكل أحد االتجاىات اليامة والفاعمة في العممية
التعميمية .ويتضح من الدراسات السابقة ما يمي:
 بعض الدراسات تناولت المعيقات كل بعد عمى حدة وترتيب فقرات داخل البعد ولم تتطرق
الى ترتيب األبعاد كمعيقات لتنمية االبداع مثل :دراسة سيسي احاندو ( ،)3717ودراسة
دياب ( ،)3775ودراسة رشيد البكر ( )3773ويرى الباحث أنو كان األجدر أن يتم ترتيب
ىذه االبعاد حسب مستوى كل بعد مع باقي األبعاد كمعيق لتنمية االبداع.
 توصمت نتائج الدراسات السابقة عمى وجود معيقات متنوعة أثناء تنمية التفكير اإلبداعي
خ الل المراحل التعميمية المختمفة وبدرجات تأثير مختمفة .حيث تناولت كال من دراسة
الفريحات وآخرون ( )3711ودراسة جميل والحمداني ( )3713مرحمة رياض األطفال ،بينما
تناولت دراسة ) ،Cheng (3717دراسة الييميمية ( )3717المرحمة االبتدائية ،بينما تناولت
كال من دراسة دياب ( ،)3775دراسة سميو محمد ( )3715ودراسة سيسي أحاندو ()3717
المرحمة األساسية وىي المرحمة االبتدائية والمتوسطة ،بينما تناولت دراسة كال من أحمد عباده
( ،)1992دراسة رشيد البكر ( )3773المراحل التعميمية الثالث (ابتدائي  ،متوسط  ،ثانوي).
وفي الدراسة الحالية تناولت المرحمة االبتدائية نظ ار ألىمية ىذه المرحمة كمرحمة تأسيسية
يجب االىتمام بيا والتعرف عمى أىم المعيقات منذ بداية التحاق التمميذ بالسمم التعميمي.
 اختمفت أداة القياس لدراسة معيقات تنمية اإلبداع في الدراسات السابقة من حيث عدد األبعاد
والفقرات بكل بعد حيث كانت دراسة الفريحات وآخرون ( )3711اشتممت ثالثة أبعاد وىي
معيقات تتعمق بالمنيج والروضة والمعمم ،وكذلك دراسة عباده ( )1992اشتممت عمى ثالثة
أبعاد وىي :معوقات تتعمق باألسرة والمدرسة والمنيج ،وكذلك دراسة سمية محمد ()3715
اشتممت عمى ثالثة أبعاد رئيسية وىي المنيج والمعمم والطالب.
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معيقات تنمية التفكير اإلبداعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي دراسة جميل والحمداني ( )3713اشتممت أداة الدراسة عمى أربعة أبعاد تتضمن
معوقات تتعمق بالبيئة المنزلية والبيئة المدرسية والمنيج التربوي ووسائل اإلعالم ،ودراسة دياب
( ) 3775اشتممت أداة الدراسة عمى أربعة أبعاد تتضمن معيقات تتعمق بالمنياج والبيئة المدرسية
والمعمم والطالب .وفي دراسة رشيد البكر ( )3773اشتممت عمى أربعة أبعاد رئيسية وىي المنيج
والبيئة المدرسة والمعمم والطالب ،كما اشتممت دراسية سيسي أحاندو ( )3717عمى أربعة أبعاد
وىي التمميذ والمعمم والمنيج الدراسي والبيئة التعميمية ،أما في دراسة الييممية ( )3717فقد
تناولت خمسة أبعاد وىي المنيج واإلدارة والمعمم والطالب وولي األمر .وفي الدراسة الحالية
تناول الباحث أربعة أبعاد وىي معيقات تتعمق بالتمميذ والمعمم والمنيج الدراسى والبيئة المدرسية
متفقا مع معظم الدراسات السابقة في ىذه األبعاد والتي يرى أنيا أىم المعيقات التي تواجو تمميذ
المرحمة االبتدائية.

إجراءات الدراسة
منيج الدراسة

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المقارن لتناسبو مع طبيعة الدراسة اليادفة لتحديد أىم
معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممييم.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة مـن معممي ومعممات المرحمة االبتدائية بدولـة الكويـت ،والبـالغ
عـددىم ( )35541معمم ومعممة ،في ( )374مدرسة موزعين عمى ستة مناطق تعميمية بدولة
الكويت( .و ازرة التربية الكويتية.(3719 ،

عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة من ( )777معمم ومعممة موزعة كالتالي ( )237معمم و ()287
معممة من معممي المرحمة االبتدائية بدولة الكويت موزعين عمى ستة مناطق تعميمية تم اختيارىم
بطريقة عشوائية.

أدوات الدراسة

استخدم الباحث مقياس استبانة معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية من وجية نظر معممييم (إعداد الباحث) من أجل الحصول عمى بيانات ومعمومات
حول موضوع الدراسة تم تصميم أداة ليذا الغرض من خالل االطالع عمى األدب التربوي
لمعيقات تنمية التفكير اإلبداعي والدراسات السابقة.

خطوات بناء المقياس

 -1االطالع عمى الكتابات النظرية والتراث السيكولوجي الخاص بتنمية القدرات اإلبداعية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-3
-2
-4
-5
-6
-7

قام الباحث بإجراء مسح لمبحوث والدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بالمقياس المراد
تصميمو.
تصميم عدد الفقرات التي تتناسب مع التعريف اإلجرائي لمدراسة.
عرض المقياس عمى السادة المحكمين من األساتذة العاممين في مجال عمم النفس والصحة
النفسية والتربية الخاصة إلبداء الرأي في فقرات المقياس.
قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة استطالعية لمتعرف عمى مدى صالحية الفقرات
ووضوحيا.
بناء عمى الخطوات السابقة قام الباحث بإعداد المقياس بصورتو النيائية والذي يتضمن
( )23فقرة.
تقدير الدرجات وضع الباحث درجات فقرات المقياس عمى تدرج خماسي وىي:
(عالية جدا)( ،عالية)( ،متوسطة)( ،منخفضة)( ،غير موجودة).

اليدف من المقياس :قام الباحث بإعداد ىذه األداة لتحديد أىم معيقات تنمية التفكير
اإلبداعي لتالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممييم.

وصف المقياس:

يتكون المقياس في شكمو النيائي من ( )23فقرة تقيس أىم المعيقات التي تواجو معممي
المرحمة االبتدائية عند تنمية التفكير االبداعي والتي تتمثل في:
أوال :معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي.
ثانيا :معيقات تتعمق ببيئة المدرسة.
ثالثا :معيقات تتعمق بمعممي المرحمة االبتدائية.
رابعا :معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة االبتدائية

صدق المقياس:

أ – صدق المحكمين :قام الباحث بعرض المقياس عمى مجموعة من األساتذة المختصين في
مجال عمم النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة وبمغ عددىم ( )17محكما وذلك
لمحكم عمى مدى مالئمة الفقرات لألبعاد التي تمثمو وبناء عمى توجيياتيم حيث تم حذف
بعض الفقرات إضافة إلى تعديل أو إعادة صياغة بعض الفقرات حتى الوصول لمصورة
النيائية لممقياس.
ب -حساب االتساق الداخمي :قام الباحث بإيجاد التجانس الداخمي لممقياس عن طريق حساب
معامل االرتباط بين درجات األفراد عمى كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لمبعد
الذي تنتمي إليو.
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د /سالمة عجاج العنزي

معيقات تنمية التفكير اإلبداعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ()1
صدق مفردات معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لتالميذ المرحمة االبتدائية
(ن= 52وىم أفراد العينة االستطالعية األولى)
المنيج الدراسي
رقم العبارة

معامل

االرتباط

بيئة المدرسة
رقم العبارة

1

7.561

9

2

7.482

11

3
4
5
6
7
8

7.498
7.547
7.496
7.512
7.597
7.531

معامل

االرتباط
7.463

17

7.452

19

7.521

37

7.532

13

7.528
7.577
7.517

16

االرتباط

االرتباط

7.577

7.493

15

معامل

35

17

14

رقم العبارة

رقم العبارة

معامل

7.493

7.527

12

معمم المرحمة االبتدائية

تمميذ المرحمة االبتدائية

7.532

الداللة عند (02 = )2021

18
37
31
33
32
34

36

7.468

38

7.579

39

7.517

27

7.472

21

7.521

23

7.424

7.497
7.513
7.568
7.517
7.487
7.522

الداللة عند (02 = )2025

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى
داللة (.)7.71
ثم قام الباحث بإيجاد معامل االرتباط بين درجات األفراد عمى الدرجة الكمية لمبعد
والدرجة الكمية لممقياس.
جدول ()0
معامالت االتساق الداخمي ألبعاد المقياس والدرجة الكمية
(ن= 52وىم أفراد العينة االستطالعية األولى)
األبعاد

معمل االرتباط

معيقات بالمنيج التربوي

7.542

معيقات بمعمم المرحمة االبتدائية

7.653

معيقات ببيئة المدرسة

معيقات بتمميذ المرحمة االبتدائية
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى
داللة (.)7.71

ثبات المقياس
لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا-كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس
بفاصل زمني فترة أسبوعين بين التطبيقين.
جدول ()3
قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس
األبعاد

ألفا-كرونباخ (ن=)57

إعادة التطبيق (ن=)57

معيقات بالمنيج الدراسي

7.825

7.838

معيقات ببيئة المدرسة

7.872

7.827

معيقات بمعمم المرحمة االبتدائية

7.834

7.833

معيقات بتمميذ المرحمة االبتدائية

7.784

7.793

الدرجة الكمية لممقياس

7.875

7.814

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يجعمنا نثق في
ثبات المقياس.

عرض نتائج الدراسة
قام الباحث بتحويل درجة التعرض لمعيقات تنمية التفكير اإلبداعي في السمم الخماسي

إلى األرقام عن طريق حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الموزونة ألبعاد
االستبانة عن طريق تحويل درجة التعرض لمعيقات تنمية التفكير اإلبداعي في السمم الخماسي
إلى المتوسط الحسابي وكانت األرقام كالتالي:
 جميع المتوسطات من ( )7.87 – 7تمثل معيق ضعيف جدا.
 جميع المتوسطات من ( )1.67 – 7.81تمثل معيق ضعيف.
 جميع المتوسطات من ( )3.47 – 1.61تمثل معيق متوسط.
 جميع المتوسطات من ( )2.37 – 3.41تمثل معيق عالي.
 جميع المتوسطات من ( )4 – 2.31تمثل معيق عالي جدا.
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معيقات تنمية التفكير اإلبداعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة األول الذي ينص عمى " ما أىم معيقات التفكير اإلبداعي
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممييم بدولة الكويت؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة
األىمية النسبية (الرتبة) لكل فقرة من فقرات االستبانة وكذلك لكل بعد من أبعادىا األربعة،
ولغرض تسييل عرض النتائج عمى ىذا السؤال تم استعراض النتائج الخاصة بأبعاد االستبانة

وفقراتيا كما في الجدول التالي:

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األىمية لكل معيق
البعد األول :بعد المعيقات المتعمقة بالمنيج الدراسي
المتوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

6

عدم توافر األنشطة التي تنمي الخيال لدى التمميذ.

3.77

1.37

عالي

8

المنيج الدراسي لمتمميذ ال يثير حواسو.

3.74

1.35

عالي

3

4

إىمال المنيج الدراسي جانب االكتشاف والبحث لدى التمميذ.

3.59

1.37

عالي

2

5

تركيز المنيج الدراسي عمى حفظ المعمومات وتكرارىا.

3.49

1.37

عالي

4

7

ال يراعي المنيج الدراسي الفروق الفردية بين التالميذ.

3.36

1.17

متوسط

5

2

اىمال المنيج الدراسي جانب روح المبادرة والتجريب.

3.34

1.75

متوسط

6

3.17

7.76

متوسط

7

المنيج الدراسي يركز عمى الجوانب المعرفية دون الجوانب االبداعية.

3.74

1.11

متوسط

8

الدرجة الكمية لمبعد

3.41

1.13

عالي

الفقرة

3
1

الفقرة

محتوى المنيج الدراسي ال ييتم كثي ار بالمواقف والمشكالت التي تتحدى
تفكير التمميذ.

الدرجة

الرتبة
1

البعد الثاني :بعد المعيقات المتعمقة ببيئة المدرسة
12

تركز المدرسة عمى حضور التالميذ أكثر من اىتماميا بتنمية قدرات

3.76

1.14

عالي

1

3.64

7.82

عالي

3

3.48

1.34

عالي

2

13

عدم تقدير إدارة المدرسة إلنجازات التالميذ المتميزة.

3.47

7.75

عالي

4

15

المناخ العام بالمدرسة تقميدي ويفتقد التغيير واالبتكار.

3.45

1.15

عالي

5

9

مساحة فصل المدرسة ضيقة وال تكفي عدد التالميذ وممارسة أنشطتيم.

3.44

1.27

عالي

6

17

عدم وجود ساحات تناسب التمميذ لممارسة األلعاب والمرح.

3.28

1.11

متوسط

7

التفكير لدى التالميذ.
11

عدم توافر األدوات والتقنيات التعميمية المناسبة لمتالميذ.

16

قمة الخبرات التربوية واإلدارية لدى مديري المدرسة المتعمقة بتنمية التفكير
اإلبداعي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البعد األول :بعد المعيقات المتعمقة بالمنيج الدراسي
رقم
الفقرة
14

الفقرة
عدم وجود تعاون بين المعمم وادارة المدرسة في تنوع الوسائل التعميمية
الالزمة لمتمميذ.
الدرجة الكمية لمبعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.77

7.89

متوسط

1.75

عالي

3.45

الدرجة

الرتبة
8

البعد الثالث :بعد المعيقات المتعمقة بمعمم المرحمة االبتدائية
19

عدم معرفة طبيعة التالميذ المبدعين بالمدرسة.

3.49

7.87

عالي

1

37

حرية المعمم محدودة في اختيار األنشطة الجديدة.

3.45

7.78

عالي

3

18

عدم تقبل المعمم لألفكار الجديدة من قبل التالميذ.

3.27

7.87

متوسط

2

31

عدم إلمام المعمم باستراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي.

3.34

7.96

متوسط

4

17

اىتمام المعمم بالتمقين والترديد دون تنمية التفكير لدى التمميذ.

3.32

7.84

متوسط

5

33

نقص الدورات التدريبية لممعمم التي تيتم بتنمية التفكير اإلبداعي لدى

3.31

7.94

متوسط

6

3.31

7.97

متوسط

7

3.12

1.79

متوسط

8

3.39

7.97

متوسط

التالميذ.
34

تواجو المعمم مشاكل إدارية ومالية عند تقديم أنشطة تتميز باإلبداع.

32

اإلمكانيات المادية بالمدرسة ال تساعد المعمم عمى تقديم أنشطة تنمي
االبداع لدى التالميذ.
الدرجة الكمية لمبعد

البعد الرابع :بعد المعيقات المتعمقة بتمميذ المرحمة االبتدائية
39

ميل التالميذ لممجاراة واالمتثال لممعايير السائدة دون استخدام التخيل

3.76

1.14

عالي

1

3.45

1.15

عالي

3

3.26

1.22

متوسط

2

3.21

1.14

متوسط

4

23

خجل التمميذ من السخرية والنقد واالستخفاف بآرائو.

3.19

1.35

متوسط

5

37

تسرع التمميذ في اإلجابات والحكم عمى األفكار دون بذل جيد بالتفكير.

1.95

7.97

متوسط

6

والتوقع مما يؤدى الى الحد من االبداع.

 21اعتقاد التمميذ بأن اإلجابات اإلبداعية تقتصر عمى التالميذ المتفوقين فقط.
35
36

38
27

فقدان ثقة التمميذ بنفسو واالعتماد عمى الذات في حل مشكالتو.
اعتماد التمميذ عمى حفظ المعمومات وتكرارىا واىمال ميارات التفكير
االبداعي.

عدم مشاركة التمميذ بالمناقشات وتبادل اآلراء لموصول لبدائل أخرى

1.87

1.18

متوسط

7

ضعف قيم التحدي والحماسة لدى التمميذ.

1.83

1.73

متوسط

8

الدرجة الكمية لمبعد

3.31

1.15

متوسط

الدرجة الكمية لممقياس

3.29

متنوعة لمشكمة ما.

09
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لمبعد األول :من خالل جدول رقم ( )4يتضح أن الفقرة رقم ( )6جاءت في الرتبة
األولى ،تمتيا الفقرات رقم ( )5( ،)4( ،)8بدرجة معيق عالي ،بينما باقي فقرات البعد األول في
المقياس حصمت عمى الدرجة المتوسطة.
بالنسبة لمبعد الثاني :من خالل جدول رقم ( )4يتضح أن الفقرة رقم ( )12جاءت في
الرتبة األولى ،تمتيا الفقرات رقم ( )9( ،)15( ،)13( ،)16( ،)15بدرجة معيق عالي ،بينما

جاءت الفقرتين رقمي ( )14( ،)17بدرجة معيق متوسط.

بالنسبة لمبعد الثالث :من خالل جدول رقم ( )4يتضح أن الفقرتين رقم ()37( ،)19
جاءت بدرجة معيق عالي أما باقي عبارات البعد جاءت بدرجة معيق متوسط.
بالنسبة لمبعد الرابع :من خالل جدول رقم ( )4يتضح أن الفقرتين رقم ()21( ،)39
جاءت بدرجة معيق عالي أما باقي عبارات البعد جاءت بدرجة معيق متوسط.
ولترتيب أبعاد معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية عمى مستوى
األبعاد ،يوضح الجدول ( )5الدرجة والرتبة لكل بعد عمى حدة.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات عمى أبعاد المقياس األربعة
المتوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

3

معيقات تتعمق ببيئة المدرسة

3.45

1.75

عالي

1

معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي

3.41

1.13

عالي

3

2

معيقات تتعمق بمعمم المرحمة االبتدائية

3.39

7.97

متوسط

2

4

معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة االبتدائية

3.31

1.15

متوسط

4

البعد

البعد

3.29

المستوى الكمي

المستوى

الرتبة
1

متوسط

من خالل الجدول السابق يتضح أن :مستوى معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية مـن وجيـة معممييم بالنسـبة ألبعاد أداة الد ارسـة قــد ت اروحــت بين مستوى عالي
ومستوى متوسط حيث ت ـراوح المتوســط الحســابي بين ( )3.45و ( )3.31ويتضح أن المستوى
الكمي بالنسـبة لممعيقات ككـل كان بمستوى متوسط وبمتوسـط حسـابي (.)3.29
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وبمراجعة أبعاد المقياس يتضح لنا أن البعد الثاني وىو "معيقات تتعمق ببيئة المدرسة"
جاءت بمستوى عالي حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ( )3.45يميو البعد األول وىو "معيقات
تتعمق بالمنيج الدراسي" بمستوى عالي حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ( )3.41ثم يميو البعد
الثالث وىو "معيقات تتعمق بمعمم المرحمة االبتدائية" بمستوى متوسط وبمغ المتوسط الحسابي ليا
( ) 3.39ثم جاء البعد الرابع وىو "معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة االبتدائية" بمستوى متوسط وبمغ
المتوسط الحسابي ليا ( )3.31عند قياس أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممييم.
النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول معيقات تنمية التفكير االبداعي تعزى
لمتغير الجنس؟
لإلجابة عمى السؤال :تم استخدام اختبار (ت) لمعينات المستقمة (Independent
 Samples T-Test).والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ()6
نتائج اختبار (ت) والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ألبعاد المقياس بالنسبة لمتغير الجنس
المتغير
معيقات تتعمق بمعمم المرحمة

المتوسط

ذكور

الحسابي

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

اناث

االنحراف
المعياري

قيمة
"ت"

الداللة

19.16

6.32

19.43

6.17

7.563

7.574

معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي

19.97

4.59

19.27

4.79

1.869

7.763

معيقات تتعمق ببيئة المدرسة

18.35

5.74

18.29

5.73

7.236

7.747

17.58

5.83

17.83

5.69

7.567

7.578

74.96

18.54

74.92

18.49

7.735

7.987

االبتدائية

معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة
االبتدائية
المجموع

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع الى متغير الجنس
في جميع أبعاد المقياس وكذلك بالنسبة لممقياس ككل مما يدل عمى أن المعيقات التي تواجو

المعممين ال تختمف عن المعيقات التي تواجو المعممات عند تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية.
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مناقشة نتائج الدراسة

أظيرت نتائج الدراسة أن أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية من وجية نظر معممييم حسب أبعاد المقياس ككل كانت بمستوى متوسط مما يدل عمى
وجود معيقات لتنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية وتتفق ىذه النتائج مع دراسة
سميو محمد ( )3715حيث اتفقت عمى أن المعيقات بشكل عام كانت بمستوى متوسط.
كما اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسات كال من دراسة سيسي احاندو (،)3717
دراسة عباده ( ،)1992دراسة الييممية ( ،)3717دراسة دياب ( ،)3775دراسة
 ،)3717( Chengدراسة رشيد البكر ( )3773عمى وجود معيقات تتعمق بتنمية االبداع.
كما أظيرت النتائج أن أىم معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
من وجية نظر معممييم حسب أبعاد المقياس كانت ترجع لمبعد الثاني وىي معيقات تتعمق ببيئة
المدرسة حيث كان المتوسط الحسابي ليذا البعد كان  3.45والمستوى المقابل ليذا البعد "عالي"
ورتبتيا ( )1بحسب جدول رقم ( )5مما يدل عمى أنو أعمى أبعاد معيقات تنمية التفكير اإلبداعي
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممييم .وبمراجعة فقرات البعد الثاني من الجدول
رقم ( )4نجد أن ىناك ست فقرات كانت بدرجة "عالية" لمعيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية ،وفقرتين كانتا بدرجة "متوسطة".
جاءت الفقرة رقم ( )12في الترتيب األول عمى مستوى ىذا البعد ،حيث كان متوسطيا
 3.76ودرجتيا عالية ،حيث اتفق أفراد عينة الدراسة عمى أن تركيز المدرسة عمى حضور
التالميذ أكثر من اىتماميا بتنمية قدرات التفكير االبداعي لدى التالميذ ،يعد من معيقات تنمية
التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .وجاءت الفقرة رقم ( )11في الترتيب الثاني حيث
كان متوسطيا  3.64ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة الدراسة أن عدم توافر األدوات
والتقنيات التعميمية المناسبة لمتالميذ يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي .وتمتيا الفقرة رقم
( )16في الترتيب الثالث حيث كان متوسطيا  3.48ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة
الدراسة أن قمة الخبرات التربوية واإلدارية لدى مدير المدرسة المتعمقة بتنمية التفكير اإلبداعي
لدى التالميذ يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي .وجاءت الفقرة رقم ( )13في الترتيب الرابع
حيث كان متوسطيا  3.47ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة الدراسة أن عدم تقدير إدارة
المدرسة إلنجازات التالميذ المميزة يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي .تمتيا الفقرة رقم ()15
في الترتيب الخامس حيث كان متوسطيا  3.45ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة الدراسة
أن المناخ العام لممدرسة تقميدي ويفتقد لمتغيير واالبتكار يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي.
وجاءت الفقرة رقم ( )9في الترتيب السادس حيث كان متوسطيا  3.44ودرجتيا عالية حيث
أظير أفراد عينة الدراسة أن مساحة الفصل ضيقة وال تكفي لألنشطة يعد من معيقات تنمية
التفكير اإلبداعي .وجاءت كال من الفقرتين ( )14 ،17بدرجة معيق متوسط.
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ويرى الباحث أنو بالنسبة لمعيقات البعد الثاني وىو معيقات تتعمق ببيئة المدرسة قد يرجع
السبب في ذلك إلى تركيز اإلدارات المدرسية عمى حضور التالميذ ومتابعة سجل الحضور
والغياب بصفة مستمرة أكثر من االىتمام بالجوانب اإليجابية لتطوير وتنمية ومتابعة إنجازات
التالميذ واثارة ميوليم .كما قد يرجع الباحث سبب ذلك الى قمة معرفة مديري المدارس االبتدائية
بطرق تنمية التفكير اإلبداعي الحديثة مما يجعل بيئة المدرسة تفتقد الى مناخ االبداع
داخل المدرسة.
ومما يؤكد ما سبق ما توصمت لو بعض الدراسات السابقة التي تتفق مع الدراسة الحالية
مثل دراسة عباده ( )1992حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن البيئة المدرسية أىم معيق
لإلبداع ،وكذلك دراسة الفريحات وآخرون ( )3711التي أظيرت أن بيئة الروضة تعد أىم معيق
في تنمية االبداع لدى األطفال .كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة جميل والحمداني ()3713
باعتبار معيق البيئة التربوية بالروضة المعيق األول .وخالفت دراسة الييممية ( )3717حيث
كانت معيقات االبداع المتعمقة بالبيئة المدرسية كانت بدرجة متوسطة وىي احدى معيقات
االبداع من وجية نظر المعممين.
كما أظيرت النتائج أن البعد األول وىو معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي جاء بالترتيب
الثاني عمى مستوى أبعاد معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية حيث
كان المتوسط الحسابي ليذا البعد  3.41والمستوى المقابل ليذا البعد "عالي" بحسب جدول رقم
( )5وبمراجعة فقرات البعد األول من الجدول رقم ( )4نجد أن ىناك أربع فقرات كانت بدرجة
"عالية" لمعيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،وكذلك أربع فقرات كانت
بدرجة "متوسطة".
جاءت الفقرة رقم ( )6في الترتيب األول عمى مستوى ىذا البعد ،وكذلك الترتيب األول
عمى مستوى جميع فقرات االستبانة ككل ،حيث كان متوسطيا  3.77ودرجتيا عالية ،حيث
أظير أف ارد عينة الدراسة أن عدم توافر األنشطة التي تنمي الخيال لدى التالميذ يعد من معيقات
تنمية التفكير اإلبداعي  ،وتمتيا الفقرة رقم ( )8حيث كان متوسطيا ( )3.74حيث اتفق أفراد
عينة الدراسة عمى أن المنيج الدراسي لمتمميذ ال يثير حواسو يعد من معيقات تنمية التفكير
اإلبداعي  ،تمتيا الفقرة رقم ( )4في الترتيب الثالث حيث كان متوسطيا  3.59ودرجتيا عالية
حيث أظير أفراد عينة الدراسة أن اىمال المنيج الدراسي جانب االكتشاف والبحث لدى التمميذ
يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي ،تمتيا الفقرة رقم ( )5في الترتيب الرابع حيث كان
متوسطيا  3.49ودرجتيا عالية حيث أظير أفراد عينة الدراسة أن تركيز المنيج الدراسي عمى
حفظ المعمومات وتكرارىا يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي ،وجاءت باقي فقرات البعد
بدرجة معيق متوسط.
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وىذا قد يرجعو الباحث إلى عدم تطوير مناىج المرحمة االبتدائية باألنشطة التي تنمي
الخيال لدى التالميذ وبما يتواكب مع التطور العممي وقدرات التالميذ ،وقد يرجع السبب إلى
انخفاض مستوى توقعات القائمين عمى المناىج بإمكانيات وقدرات تالميذ المرحمة االبتدائية.
ومما يؤكد ما سبق ما توصمت لو بعض الدراسات السابقة التي تتفق مع الدراسة الحالية
مثل دراسة دياب ( )3775التي أظيرت وجود معيقات تتعمق بالمنيج الدراسي وكذلك دراسة
رشيد البكر ( .)3773دراسة الفريحات وآخرون ( )3711التي أظيرت وجود معيق يتعمق
بالمنيج التربوي وكان بالترتيب الثاني كما بالدراسة الحالية .وكذلك دراسة الييممية ()3717
حيث أظيرت وجود معيق يتعمق بالمنيج التربوي وكان بمستوى عالي كما بالدراسة الحالية.
واتفقت مع دراسة سميو محمد ( )3715من حيث وجود معيق يتعمق بالمنيج الدراسي ولكن
اختمف مستوى المعيق مع الدراسة الحالية حيث كان مستوى المعيق متوسط في دراسة سميو
محمد ( )3715أما بالدارسة الحالية كان مستوى المعيق عالي.
كما أظيرت النتائج أن البعد الثالث وىو معيقات تتعمق بمعمم المرحمة االبتدائية جاء
بالترتيب الثالث عمى مستوى أبعاد معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
حيث كان المتوسط الحسابي ليذا البعد  3.39والمستوى المقابل ليذا البعد "متوسط" بحسب
جدول رقم ( ) 5وبمراجعة فقرات البعد الثالث نجد أن ىناك فقرتان كانت بدرجة "عالية" لمعيقات
تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،وست فقرات كانت بدرجة "متوسطة".
وبمراجعة فقرات البعد الثالث من الجدول رقم ( )4جاءت الفقرة رقم ( )19في الترتيب
األول عمى مستوى ىذا البعد ،حيث كان متوسطيا  3.49ودرجتيا عالية ،حيث اتفق أفراد عينة
الدراسة عمى أن عدم معرفة طبيعة التالميذ المبدعين بالمدرسة يعد من معيقات تنمية التفكير
اإلبداعي .وجاءت الفقرة رقم ( )37في الترتيب الثاني عمى مستوى ىذا البعد حيث كان
متوسطيا  3.45ودرجتيا عالية ،حيث اتفق أفراد عينة الدراسة عمى أن حرية المعمم محدودة في
اختيار األنشطة الجديدة يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي .وجاءت باقي فقرات البعد
بدرجة متوسطة.
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ويرى الباحث بالنسبة لمعيقات البعد الثالث وىو معيقات تتعمق بمعمم المرحمة االبتدائية
قد يرجع السبب في ذلك إلى قمة الدورات التدريبية المتخصصة في االبداع وكثرة االعمال
اإلدارية التي يقوم بيا المعمم بالمدرسة وقد يرجع السبب الى تقييد المعمم بأنشطة المنيج الذي
تحدده الو ازرة دون حريتو في اختيار أنشطة متنوعة تنمي االبداع.
ومما يؤكد ما سبق ما توصمت لو بعض الدراسات السابقة التي تتفق مع الدراسة الحالية
مثل دراسة دياب ( )3775التي أظيرت وجود معيقات تتعمق بمعمم المرحمة االبتدائية وكذلك
دراسة الييممية ( )3717حيث أظيرت وجود معيق يتعمق بالمعمم وكان بمستوى متوسط كما
بالدراسة الحالية.
كما أظيرت النتائج أن البعد الرابع وىو معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة االبتدائية جاء
بالترتيب الرابع عمى مستوى أبعاد معيقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
حيث كان المتوسط الحسابي ليذا البعد كان  3.31والمستوى المقابل ليذا البعد "متوسط" بحسب
جدول رقم ( ) 5وبمراجعة فقرات البعد الرابع نجد أن ىناك فقرتان كانت بدرجة "عالية" لمعيقات
تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،وست فقرات كانت بدرجة "متوسطة".
وبمراجعة فقرات البعد الرابع من الجدول رقم ( )4جاءت الفقرة رقم ( )39في الترتيب
األول عمى مستوى ىذا البعد ،حيث كان متوسطيا  3.76ودرجتيا عالية ،حيث اتفق أفراد عينة
الدراسة عمى أن ميل التالميذ لممجاراة واالمتثال الى المعايير السائدة دون استخدام التخيل
والتوقع مما يؤدي الى الحد من االبداع يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي .وجاءت الفقرة
رقم ( )21في الترتيب الثاني عمى مستوى ىذا البعد حيث كان متوسطيا  3.45ودرجتيا عالية،
حيث اتفق أفراد عينة الدراسة عمى أن اعتقاد التمميذ بأن اإلجابات اإلبداعية تقتصر عمى
التالميذ المتفوقين فقط يعد من معيقات تنمية التفكير اإلبداعي .وجاءت باقي فقرات البعد
بدرجة متوسطة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرى الباحث بالنسبة لمعيقات البعد الرابع وىو معيقات تتعمق بتمميذ المرحمة االبتدائية قد
يرجع السبب في ذلك إلى نزعة التمميذ لالمتثال الى المعايير السائدة بالمدرسة والتي تحد من
احتماالت التخيل والتوقع وبالتالي ال يقدم عمى االبداع ،وكذلك قد يرجع السبب في ذلك الى
اعتقاد التالميذ أن التفكير اإلبداعي يقتصر عمى األذكياء منيم فقط والى خوفيم من العقاب عن
تقديم أفكار جديدة .وقد يرجع السبب الى اىتمام التمميذ بحفظ المعمومات حتى يحصل عمى
أعمى الدرجات دون أن يمارس أنشطة تعميمية تنمي مقدرتو عمى االبداع.
ومما يؤكد ما سبق ما توصمت لو بعض الدراسات السابقة التي تتفق مع الدراسة الحالية
مثل دراسة دياب ( )3775التي أظيرت وجود معيقات تتعمق بالطالب واتفقت كذلك مع دراسة
سميو محمد ( )3715حيث أظيرت معيق يتعمق بالطالب وكان بمستوى متوسط ،واختمفت
النتائج مع دراسة الييممية ( )3717حيث أظيرت وجود معيق يتعمق بالطالب وكان مستوى
المعيق عالي بينما أظيرت الدراسة الحالية مستوى المعيق متوسط.
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التوصيات
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج يمكن وضع التوصيات التالية:
 -1االىتمام بتأىيل معممي المرحمة االبتدائية أثناء الخدمة وتقديم دورات تدريبية بطرق حديثة
وجاذبة لممعممين لتنمية القدرات اإلبداعية لدييم.
 -3ضرورة إعادة النظر في األنشطة التعميمية واإلمكانات المدرسية من أجل زيادة فعاليتيا في
تنمية االبداع لتالميذ المرحمة االبتدائية واتاحة الفرص لممعممين الختيار األنشطة التعميمية
التي يرونيا مناسبة لتنمية األبداع.
 -2ضرورة تطوير المناىج التربوية الخاصة بالمرحمة االبتدائية مع تضمينيا أنشطة تساعد
التمميذ عمى تنمية قدراتو اإلبداعية.
 -4العمل عمى عرض التجارب الناجحة في مدارس المرحمة االبتدائية عمى مستوى المناطق
التعميمية عن طريق تبادل الخبرات فيما بينيم لتقميل المعيقات ونشر ثقافة تنمية اإلبداع
لدى التمميذ.
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