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واقع التدريس االبداعي لدى معممي التربية االسالمية في دولة االمارات العربية المتحدة
عبد ا﵀ عمي الحمادي
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ممخص:

التعرؼ إلى واقع التدريس االبداعي لدى معممي التربية اإلسالمية الذكور في
ىدفت الدراسة ّ
دولة االمارات العربية المتحدة في المجاالت (التخطيط ،التنفيذ ،التقويـ) والكشؼ عف داللة الفروؽ
اإلحصائية بيف متوسطات درجات معممي التربية االسالمية ممارسة ميارات التدريس االبداعي

التي تُعزى لسنوات الخدمة في التدريس والدورات التدريبية .واتبعت الدراسة المنيج الوصفي إذ تـ
بناء قائمة لتحديد مؤشرات لقياس ممارسة ميارات التدريس االبداعي مف خالؿ عرضيا عمى
المحكميف والتأكد مف صدقيا وثباتيا بتطبيقيا عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة
األصمية ،وتـ تطبيقيا عمى ( )30معمماً مف معممي التربية االسالمية ،وقد أظيرت نتائج الدراسة
أف واقع التدريس االبداعي لدى معممي التربية االسالمية في دولة االمارات العربية المتحدة بدرجة

متوسطة ،كما كشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات معممي

التربية االسالمية لممارسة ميارات التدريس االبداعي تُعزى لسنوات الخدمة في التدريس والدورات
التدريبية .وقد أوصت الدراسة بالعمؿ عمى تنمية ميارات التدريس االبداعي لدى معممي التربية
االسالمية مف خالؿ تدريبيـ عمييا ،والعمؿ عمى توظيؼ ميارات التدريس االبداعي في تدريس

التربية االسالمية.
الكممات المفتاحية :ميارات التدريس االبداعي ،معممي التربية اإلسالمية.

* أبو ظبي /اإلماراث العربيت المتحدة
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The Reality of Creative Teaching among Teachers of Islamic
Education in the United Arab Emirates
Abdullah Ali Al Hammadi*
Abstract:
The study aimed to identify the reality of creative teaching among
teachers of Islamic education in the United Arab Emirates in fields of
(planning, implementation, evaluation) and to detect the significance of
statistical differences between the mean score of teachers of Islamic
education and the practice of creative teaching skills attributed to years of
service in teaching and training courses. The study followed the
descriptive methodolgy. A list was drawn up to identify indicators for
measuring the practice of creative teaching skills by presenting them to the
arbitrators and verifying their validity and reliability by applying them to a
pilot sample from outside the original study sample. The study was applied
to 30 teachers of Islamic education. The reality of creative teaching among
the teachers of Islamic education in the United Arab Emirates was
medium. The results also revealed that there are no statistically significant
differences between the mean score of Islamic education teachers to
practice creative teaching skills due to years of service in teaching and
training courses. The study recommended working on the development of
creative teaching skills among the teachers of Islamic education through
training them and employing creative teaching skills in the teaching of
Islamic education.
Keywords: Creative Teaching Skills, Islamic Education Teachers

Abu Dhabi, United Arab Emirates *
122

الجمعية األردنية لمعموـ التربوية ،المجمة التربوية األردنية ،المجمد السادس ،العدد الثالث.2021 ،

المقدمة:

يشيد عالمنا اليوـ ثورة معموماتية وتطو اًر تقنياً ضخماً في شتى مجاالت الحياة؛ مما جعؿ

التربية تواجو تحديات متعددة زادت مف مسؤولياتيا ،ولعؿ مف مسؤوليات التربية تجاه تمؾ التحديات
المراجعة الشاممة لمعممية التعميمية بكافة جوانبيا ومكوناتيا ومتغيراتيا ،فقد أدت العممية التعميمية

دو اًر ميماً في تطور األمـ وحضارتيا ،بؿ إنيا تعد األساس الذي ترتكز عميو حضارات الشعوب
ويرتبط بو تقدميا ،وحيث أف المدارس تُعد المؤسسات الرئيسة التي يتـ مف خالليا توفير
المتطمبات األساسية لضماف نجاح العممية التعميمية ،فإنو يمزـ التركيز عمى الممارسات التدريسية

لممعمميف ،بوصفيا وسيمة وأداة تطوير العممية التعميمية التعممية في المدارس ،وذلؾ بحسب ما
متقدمة بمجاؿ تدريس المناىج .
يظير مف نظريات ّ
واذا كاف التدريس بحد ذاتو نشاطاً إنسانياً يتكوف مف مجموعة مف األنشطة والعمميات التي
يقوـ بيا المعمـ والطالب معاً بقصد تحقيؽ األىداؼ المنشودة لعممية التعميـ ،فإف أبرز سماتو ما

ُيحدثو مف أثر في نتاجات التعمـ بالمستويات العميا لمتفكير والفيـ اإلبداعي ،مف خالؿ التركيز
عمى العمميات العقمية العميا بالتدريس مف خالؿ تبني استراتيجيات وميارات التدريس اإلبداعي؛
بيدؼ وصوؿ الطالب إلى درجة التمكف في أقؿ وقت ممكف ،وبأقؿ تكمفة مادية متاحة ،وبالتالي

يجب العمؿ عمى تقييـ الممارسات التدريسية اإلبداعية بصفة مستمرة لمتأكيد عمى توافرىا ضمف
مجموعة االستراتيجيات التي يستخدميا المعمـ في تدريسو لمطالب ،أو لمواكبة األساليب
التطور بالعموـ النفسية والمعرفية ،وىذا ما أكده (Al-Zubi
واالستراتيجيات والميارات التي ُيفرزىا
ّ
) & Al-Azamat, 2010بأف التدريس اإلبداعي أحد محاور النواتج اإلبداعية لمحكـ عمى أداء
المعمـ ،فالتدريس اإلبداعي يمكف التدريب عميو واكتسابو وتنميتو مثؿ غيره مف الميارات ،ويتطمب
التدريب عمى أحدث النظريات المعرفية بمجاؿ تطبيقاتيا بالتدريس .
وتشير عديد مف الدراسات مثؿ دراستي ( )Hosseini,2014و )(Abu Setah, 2011
إلى أف التدريس اإلبداعي ينعكس عمى جميع عناصر العممية التعميمية فيو يفيد المعمـ في اإلدراؾ

الذاتي لسموؾ التدريس ،ويساعد عمى خفض قمؽ التدريس ،وزيادة اإلحساس بااللتزاـ لدى
المعمميف ،كما يزيد التدريس اإلبداعي مف مستويات الدافعية والثقة بالنفس لدى المعمميف ،ويساعد
في إعداد الطمبة وتزويدىـ بميارات يحتاجونيا لممستقبؿ ،وتطوير مقدراتيـ لتكوف خالقة إلثراء
حياتيـ والمساعدة في اإلسياـ في بناء مجتمع أفضؿ ،وايجاد سبؿ لتطوير الممقدرة عمى طرح
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األسئمة وتحسيف الميارات االجتماعية ومنيا :العمؿ الجماعي اإلبداعي ،كما يفيد في تحسيف
اتجاىات المتعمميف ومفاىيميـ وسموكيـ واثارة فضوليـ وتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ .واف أي برامج

تطويرية بمجاؿ التنمية المينية لممعمميف تتطمب تشخيص الواقع بالممارسات التدريسية والعمؿ عمى
تنمية الميارات التدريسية وفؽ أحدث النظريات المعرفية والنفسية ،وبالدراسة الحالية حاولت التعرؼ
إلى واقع ممارسة ميارات واستراتيجيات التدريس اإلبداعي بمجاالت التدريس التي حددىا
وبناء عمى سبؽ ،فإف ىذه
( )Zeitoun, 2003والمتمثمة بالتخطيط والتنفيذ والتقويـ ،ومف ىنا
ً
الدراسة تحاوؿ التعرؼ إلى واقع ممارسة ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي التربية اإلسالمية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مشكمة الدراسة:

تشيد دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ بداية القرف الحالي طفرة في مجاؿ التعميـ ،وتسعى

إلى تحقيؽ مستويات متقدمة في تقديـ الخدمات التعميمية لطمبتيا ،لمواكبة الدوؿ المتقدمة في
استخداـ المعرفة الحديثة ،ولف يتأتى ذلؾ ما لـ يتـ إعداد الجيؿ الجديد ليكوف مستعداً لمواجية

ىذه التحديات ،ولف يكوف ذلؾ إال باالىتماـ بالمعمـ والعمؿ عمى تقييـ األداء التدريسي وفؽ أحدث
النظريات واالستراتيجيات التي تظير بالقرف الحادي والعشريف ،وباألمارات العربية المتحدة فقد

أكدت رؤية التعميـ ( )2020في اىدافيا االستراتيجية عمى "إحداث تغيير جذري بحموؿ عاـ
( ")2020في مفاىيـ التعميـ وأساليبو وممارساتو والتحوؿ مف الكـ إلى الكيؼ ونقؿ بؤرة االرتكاز
مف التعمـ إلى التعميـ ،ومف المعمـ إلى المتعمـ ومف الحفظ واالستظيار إلى التفكير والتأمؿ والتخيؿ

واالبتكار" وىذا اليدؼ يقتضي العمؿ عمى التشخيص والتقييـ المستمر لمممارسات التدريسية
وقياس الفجوة بيف الممارس ة الفعمية وما يجب أف تكوف عميو بمجاؿ التدريس اإلبداعي (Official
).website of the Ministry of Education, 2019
ومف خالؿ ما توصمت إليو الدراسات المحمية والعربية فقد أشارت الى وجود ضعؼ لدى
المعمميف في تطبيقيـ لميارات التدريس اإلبداعي واستراتيجياتو مثؿ دراسة )(Al Balushi, 2010

و ) (Al-Zubi & Al-Azamat, 2010و( )Al-Suhaibani, 2009و )(Dnawey, 2007
في الوقت الذي حظي بو موضوع االبداع باالىتماـ الكبير منذ خمسينيات القرف الماضي ،وعقدت
عديد مف المؤتمرات والندوات لمناقشة تنمية اإلبداع منيا عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر المؤتمر
الدولي الثالث لكمية رياض األطفاؿ بجامعة القاىرة ،المعرفة واإلبداع في الطفولة المبكرة الذي
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عقد في الفترة مف ( 5-3مايو2011ـ) والمؤتمر الدولي لمتفكير اإلبداعي واالبتكار ألجؿ التنمية
المستدامة الذي عقد في الجامعة اإلسالمية العالمية بكوااللمبور بدولة ماليزيا في الفترة مف (-12

 14سبتمبر2011ـ) والمؤتمر الدولي السادس حوؿ التميز التربوي

اإلبداع واالبتكار محور

التربية النوعية الذي عقد بكمية التقنية العميا لمطالبات بدبي مف ( 12-10يناير2013ـ) إذ أوصت
ىذه المؤتمرات عمى ضرورة تدريب المعمميف عمى ميارات التدريس اإلبداعي ،ومف خالؿ عمؿ
الباحث في التدريس ،تـ مالحظة وجود ضعؼ في أداء معممي التربية اإلسالمية لميارات التدريس
اإلبداعي ،مما ولد لدى الباحث الرغبة في دراسة واقع ممارسة ميارات التدريس اإلبداعي لدى
معممي التربية اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمى نطاؽ واسع مثؿ امارة دبي .وعميو

تبمورت مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما واقع التدريس االبداعي

لدى معممي التربية االسالمية في دولة االمارات العربية المتحدة؟ ويتفرع عف السؤاؿ الرئيس

األسئمة اآلتية:

 .1ما درجة ممارسة معممي التربية االسالمية لميارات التدريس االبداعي بدولة االمارات العربية
المتحدة؟
 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات تقدير
درجات معممي التربية االسالمية لممارستيـ لميارات التدريس االبداعي تُعزى لسنوات الخدمة
في التدريس والدورات التدريبية؟
أىداف الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يأتي:

 .1التعرؼ إلى درجة ممارسة معممي التربية االسالمية لميارات التدريس االبداعي.
 .2الكشؼ عف داللة الفروؽ اإلحصائية بيف متوسطات تقدير درجات معممي التربية االسالمية
لممارستيـ لميارات التدريس االبداعي التي قد تُعزى لسنوات الخدمة في التدريس والدورات
التدريبية.
أىمية الدراسة:

يمكف تمخيص أىمية ىذه الدراسة كما يأتي:

االىمية النظرية

قد تفيد نتائج الدراسة القائميف عمى إعداد معممي التربية اإلسالمية وتدريبيـ سواء في مراكز
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التدريب التربوي لممعمميف أـ بيوت الخبرة ،في تشخيص الواقع لبناء برامج التدريب في أثناء
الخدمة ،بما يتوافؽ مع ميارات التدريس اإلبداعي.
االىمية العممية

يستفيد مف نتائج الدراسة معممو التربية االسالمية ومديرو المدارس مف خالؿ معرفة واقع

ممارسة ميارات التدريس اإلبداعي وقياس الفجوة بيف الواقع الفعمي والمنشود ،وقد تُسيـ نتائج
الدراسة في زيادة الوعي بأىمية اإلبداع في تدريس التربية االسالمية ،ولفت انتباه المشرفيف
التربوييف بضرورة تشجيع المعمميف عمى التدريس اإلبداعي.
مصطمحات الدراسة وتعريفاتيا اإلجرائية:

ميارات التدريس اإلبداعيُ :عّرفت بأنيا" نشاط يعكس ما يجب أف يقوـ بو الطالب لتحقيؽ
المعمومة وبنائيا بنفسو ،وبطريقتو الخاصة التي تكسبيا معنى يتواءـ مع بنيتو المعرفية ،ويعالجيا

مستثم اًر كؿ إمكاناتػو المعرفيػة واإلبداعيػة ،وذلػؾ يكسػبو ثقة في مقد ارتػو ويطمػؽ طاقاتػو الكامنػة
).(Al-Zubi & Al-Azamat, 2010, p221

واجرائياً ىي :ميارات معممي التربية االسالمية في دولة االمارات العربية المتحدة في تدريس

الطمبة وتنظيـ تعمميـ مف خالؿ بناء أنشطة تقوـ عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييـ في
مراحؿ التخطيط والتنفيذ والتقويـ ويتـ قياسيا مف خالؿ استبانة مف تصميـ الباحث.
الدورات التدريبية :ىي واحدة مف أىـ السمات التي تقوـ عمييا وظيفة أي شخص حوؿ

العالـ ،فقد تنوعت الوظائؼ حوؿ العالـ ،وكذلؾ تباينت الرؤى وأصبحت الوظائؼ أكثر تخصصاً،
ومف ثـ أصبحت تحتاج لمف ىو متخصص في مجاؿ ما ).(Saeed, 2009, p13

حدود الدراسة ومحددتيا:

الحدود البشرية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى ( )30معمماً مف معممي التربية االسالمية في دولة

االمارات العربية المتحدة.

الحدود المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة في إمارة دبي في دولة االمارات العربية المتحدة.

الحدود الزمانية  :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي

.2019/2018

الحدود الموضوعية :ممارسة ميارات التدريس اإلبداعي بالمجاالت (التخطيط والتنفيذ

والتقويـ).
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محددات الدراسة:

تـ تطبيؽ مقياس ممارسة ميارات التدريس اإلبداعي -عمى أفراد الدراسة ،وليذا فإف تعميـ

نتائج ىذه الدراسة يتحدد بصدؽ المقياس وثباتو.
اإلطار النظري والدراسات السابقة

يمكف تعريؼ اإلبداع مف الناحيتيف المغوية واالصطالحية فقد عرؼ (Ibn Manzoor,

بدعا وابتدعو :أنشأه
) 2005, p352اإلبداع كما جاء في لساف العرب مف بدع الشيء يبدعو ً
وبدأه ،وىو مشتؽ مف الفعؿ أبدع الشيء أي اخترعو ،وأبدعت الشيء أي استخرجتو وأحدثتو،
والبديع والبدع :الشيء الذي يكوف أوالً ،والبديع مف أسماء اهلل تعالى إلبداعو األشياء واحداثو إياىا
السماو ِ
قاؿ تعالى ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ون ( ﴾)117أي
ضى أ َْمًار فَِإ َّن َما َيقُو ُل لَ ُو ُك ْن فَ َي ُك ُ
ض َوِا َذا قَ َ
َ
﴿بديعُ َّ َ َ

خالقيا ومبدعيا ،كما وردت كممة اإلبداع ومشتقاىا (بدع ،بدعا ،بديع ،بداعة ،أبدع ،ابتدع) بمعاف
كثيرة ،ومف ىذه المعاني ما تـ ذكره في المعجـ الوسيط (Mustafa & Zayat & Abdelkader
) & Najjar, 2010, p43جاء معنى "بدعو" بدعا فيو بديع أي أنشأه عمى غير مثاؿ سابؽ،

وفي التنزيؿ "بديع السموات واألرض" (البقرة ،)ٔٔ١ ،أي خالقيا وموجدىا عمى غير مثاؿ سابؽ،
والبدع بكسر الباء أي األمر الذي يفعؿ أوالً ،وجاء في القرآف الكريـ "قؿ ماكنت بدعاً مف الرسؿ"

األحقاؼ ( ،)3أي لست بأوؿ رسوؿ جاءكـ ،فقد تقدـ مف الرسؿ واألنبياء مف وافقت دعوتي
دعواىـ ) ،(Saadi, 2000, p780أما بالنسبة لمتعريؼ التربوي فقد اختمؼ الباحثوف في وضع
تعريؼ موحد لمفيوـ اإلبداع ،فقد أشار ) (Jarwan, 2014إلى أنو تتبايف وجيات النظر حوؿ

تحديد ماىية اإلبداع إصطالحاً فال يوجد اتفاؽ بيف الباحثيف حوؿ تعريفو ،ويعود ذلؾ إلى تعقد

الظاىرة اإلبداعية نفسيا مف جية ،وتعدد المجاالت التي انتشر فييا مفيوـ اإلبداع مف جية

أخرى؛ ونتيجة لذلؾ ذكرت األدبيات التربوية عددا مف التعريفات المختمفة ،إال أف جميعيا تتمحور
حوؿ أربعة أبعاد رئيسة أطمؽ عمييا ) (Rhodes,1961المشار لو في )(Jarwan, 2014
مصطمح )(Four of Ps Creativity

ويقصد بيا

(Press ,Person ,Products

) ,Processحيث تتمحور ىذه األبعاد حوؿ ما يأتي  :العمميات العقمية اإلبداعية Process

 ،Creativeواألفكار اإلبداعية أو اإلنتاج اإلبداعي  ،Products Creativeوالشخصية
اإلبداعية  ، Person Creativeوتأثير البيئة في الشخص المبدع والعمميات اإلبداعية Press
Creative
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وذكر ) (Jarwan, 2013, p83أنو تشير المراجع المختمفة إلى أف اإلبداع مفيوـ مركب
مف مفاىيـ عمـ النفس المعرفي .ومف بيف التعريفات التي تناولت ىذا المفيوـ بوصفو عممية

إبداعية تعريؼ ) (Tafesh, 2011, p78إذ رأى أف اإلبداع ىو " الممقدرة عمى التنبؤ
بالصعوبات والمشكالت التي قد تط أر في أثناء التعامؿ مع قضايا الحياة ،وايجاد حموؿ ليا ومخارج
منيا باعتماد أساليب عممية تستند عمى أفكار عميقة مبتكرة ،تتمخض عنيا اكتشافات جديدة

واعماؿ مميزة ،تحدث تطو اًر وتحسناً في المجتمع" كما ينظر (Al-Zubi & Al-Azamat,

مواطف الضعؼ والثغرات ،وعدـ

أف اإلبداع عممية تحسس لممشكالت ،وادراؾ
) 2010إلى ّ
االنسجاـ والنقص في المعمومات ،والبحث عف الحموؿ التي يمكف التنبؤ بيا ،واعادة صوغ

الفرضيات في ضوء اختبارىا ،بيدؼ توليد حموؿ جديدة مف خالؿ توظيؼ المعطيات المتوافرة،
ومف تـ نشر النتائج وعرضيا عمى اآلخريف ،وتعرفو ) (Hijazi, 2009, p16عمى انو "إنتاج
شيء جديد لـ يكف موجود مف قبؿ عمى ىذه الصورة" .ويرى الباحث أف التعريؼ الذي أورده

جرواف لإلبداع ىو األكثر شموالً ويمخص المفيوـ بطريقة ذات مدلوؿ تربوي واضح وقد عرفو عمى

أنو "مزيج مف المقدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت البيئة المناسبة

اء بالنسبة لخبرات الفرد
يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدي إلى نتاجات أصيمة ومفيدة سو ً
السابقة أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العالـ إذا كانت النتاجات مف مستوى االختراقات
اإلبداعية في أحد مياديف الحياة اإلنسانية.

ولقد جاء في القرآف الكريـ آيات تحث عمى التفكير اإلبداعي واعماؿ النظر في آيات اهلل

وف إِلَى ِْ
ؼ
اإلبِ ِؿ َك ْي َ
الكونية والدالة عمى عظيـ خمقو سبحانو ومف أمثمة ذلؾ :قاؿ تعالى :أَفَ َال َينظُُر َ
ؼ ُن ِ
ت ( )17وِالَى السَّم ِ
ت ( )18وِالَى ا ْل ِجَب ِ
ت ( )19وِالَى ْاأل َْر ِ
ؼ
ض َك ْي َ
صَب ْ
اؿ َك ْي َ
ؼ ُرِف َع ْ
اء َك ْي َ
ُخمِقَ ْ
َ
َ
َ
َ
ت (( .)20الغاشية )20-17:وقاؿ تعالى :قُ ِؿ انظُروا ما َذا ِفي الس ِ
ات و ْاأل َْر ِ
ض ۚ َو َما
ُس ِط َح ْ
َ
ُ َ
َّم َاو َ
َّ
ات َو ُّ
وف (( .)101يونس )ٔٓٔ :وقد دعا اإلسالـ اإلنساف إلى
تُ ْغنِي ْاآلَي ُ
الن ُذ ُر َعف قَ ْوـ ال ُي ْؤ ِمُن َ
التفكير في الظواىر الكونية ،وربط األحداث بعضيا ببعض لموصوؿ إلى النتائج حتى يكوف
اإلنساف عمى بينة مف أمره .ولقد جاء في القرآف الكريـ ما يحث صراحة عمى التأمؿ واعماؿ العقؿ
والتساؤؿ وتقصى الحقائؽ واالستدالؿ وكميا عمميات عقمية تقود إلى التفكير المتميز واإلبداعAl- .

))Fakhri, 2018

وأشار ) (Faqih & Hammad, 2013إلى أف أىمية دمج ميارات التفكير اإلبداعي
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بتدريس موضوعات التربية اإلسالمية ،لتكويف شخصية متكاممة لمطالب مف جميع الجوانب،
وتعميمو لماذا يفكر؟ ومتى يفكر؟ وكيؼ يفكر؟ ذلؾ أف التحديات التي واجيت النظـ التعميمية
ضاعفت مف دور المعمـ في تنمية اإلبداع لدى طالبو ،ويجب العمؿ عمى تدريب المعمميف

وتأىيميـ ورفع مقدراتيـ وكفاياتيـ اإلبداعية في تنمية ثقافة اإلبداع لدى الطمبة لكي يتمكنوا مف
التجديد واإلبداع واالبتكار ،ومواكبة تطورات العصر في القرف الحادي والعشريف.
كما أشار ) (Sivan, 2014إلى أىمية االبداع في التدريس إذ أف مقدرة المعمـ عمى
صياغة األسئمة واألفكار المتعمقة بالدرس مف خالؿ الممارسات التدريسية ،وتحفيزه لطالبو إلنتاج

األفكار وتطويرىا ،مف خالؿ استخدامو ألفعاؿ مفتاحية مثؿ :استنتج – تنبأ – استدؿ – اشرح –
وضح بالتفصيؿ – اقترح ،مف شأنيا تنتج عنيا أفكار جديدة ،حيث ُيعيد الطالب بناء المعمومات
القديمة مف أجؿ التوصؿ إلى معمومات جديدة مختمفة عما ىو مألوؼ ،وبالتالي فالعالقة وثيقة بيف
ميارات التفكير االبداعي وميارات التدريس االبداعي ،إذ يسعياف إلى التوصؿ لألفكار الجديدة

اعتماداً عمى معمومات سابقة ،ورغبة في الوصوؿ إلى النتيجة اإلبداعية في التفكير ،إال أف

ميارات التدريس االبداعي أكثر اتساعاً وشموالً مف مجاالت التفكير االبداعي ،ألف التدريس
اإلبداعي يقوـ عمى استخداـ كؿ الطرؽ الممكنة التي تحيط بالمسألة المطروحة مستخدما الطرؽ

األفقية في التفكير ،لمتوصؿ إلى حموؿ جديدة مبتكرة ،بؿ وال يتوقؼ عند حد معيف ،بؿ يمكف أف

يستمر إلى أبعد الحدود الممكنة.

عرفو )" (AL-refaeh, 2001, p45مجموعة األداءات التدريسية التي يقوـ بيا
كما ّ
المعمـ ،والتي تتميز بالتنوع والجدة والتفرد ،وتظير عناصر الدقة والسيولة ،ويتطمب التدريس
اإلبداعي أف يكوف المعمـ قاد ار عمى القياـ ببعض األداءات التدريسية مثؿ :استخداـ أساليب
تدريس تساعد عمى التفكير اإلبداعي ،.وانتاج عديد مف اآلراء واألفكار المرتبطة بالمادة الدراسية،.

وىيئة مناخ صفي يساعد المتعمميف عمى اإلبداع ،وصيغ متعددة لمتقويـ تتناسب مع المستويات

المختمفة لمطالب.
وذكر ) (Felemban, 2004, p96أف التدريس اإلبداعي ىو "مجموعة االنماط السموكية
المفظية وغير المفظية التي يظيرىا المعمـ داخؿ حجرة الدراسة في أثناء تفاعمو مع الطالب في

الموقؼ الصفي والتي تعمؿ عمى استثارة اإلبداع لدى الطالب ،وتشتمؿ عمى األسئمة الصفية

المثيرة لإلبداع ،واستجابات المعمـ المحفزة لإلبداع ،وتييئة البيئة الصفية الداعمة لإلبداع".
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ويرى الباحث أف التدريس اإلبداعي ىو نمط مف السموؾ التدريسي يقوـ بو المعمـ ،ويتميز
بالجدة والتنوع ،وتظير فيو عناصر الدقة والسيولة ،بيدؼ إثػارة تفكػير المتعمميف وتنمية اإلبداع

لدييـ ،ويرى جيمفورد ( )Guilford,1959المشار لو في ) (Qatami, 2005أف عممية التفكير
المتشعب ىي أقرب العمميات العقمية إلى التفكير اإلبداعي وقد استطاع أف يحدد العوامؿ العقمية
التي تسيـ في التفكير اإلبداعي بثمانية عوامؿ ىي :عوامؿ الطالقة األربعة ،وىي :الطالقة
المفظية والطالقة االرتباطية والطالقة التعبيرية والطالقة الفكرية ،ثـ عاممي المرونة التمقائية
والمرونة التكيفية ،ثـ عامؿ األصالة ثـ عامؿ الحساسية تجاه المشكالت الذي يقع ضمف مجاؿ

التقويـ ،واىتـ عدد كبير مف الباحثيف والعمماء التربوييف بدراسة السمات الشخصية اإلبداعية.

وقد ذكر ) (Felemban, 2004بأف تورانس  Torranceقدـ عديداً مف االقتراحات التي

تساعد المعمـ عمى تنمية إبداع الطالب ،منيا :البحث عف الطرؽ التي تزيد مف إحساس المتعمميف
بالبيئة المحيطة بيـ ،تشجيع األفكار التي تصدر مف المتعمميف ميما كاف مستواىا ،ومساعدة

المتعمميف عمى تطوير أفكارىـ بصورة جيدة ،وأورد ) (AL- refaeh, 2001ميارات التدريس
اإلبداعي موزعة وفؽ ثالثة عناصر أساسية وىي (الطالقة ،والمرونة ،واألصالة) ،منيا ما يأتي :
 العمؿ عمى تخطيط وتنفيذ مناقشة صفية فعالة. استخداـ أساليب تدريس تثير التفكير التباعدي والتأممي. -إعداد مواقؼ تعميمية تتطمب استجابات متعددة.

 مساعدة الطالب عمى تقييـ األفكار الجديدة وتطبيقيا. استخداـ أساليب جديدة ومتنوعة لتقوـ أداء المتعمميف. إقامة عالقة إنسانية ناجحة مع طالبو.الدورات التدريبية وعالقتيا بممارسات التدريس االبداعي

أكد ) (Jarwan,2013و) (Saeed,2009و) (Abu Jado,2008و & (Abu Jado

) Nofal,2007عمى وجود عديد مف استراتيجيات التدريس اإلبداعي مثؿ( :العصؼ الذىني،

التعمـ بالنشاط ،الذكاءات المتعددة ،االسئمة السابرة ،الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،استراتيجية التدريس

بالقبعات الست لمتفكير ،الخرائط المعرفية ،استراتيجية سكامبر ،التعمـ بالمشروع ،حؿ المشكالت
واالستقصاء ،التآلؼ واالشتات).
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الدراسات السابقة

أجرى ) (Mahmoud, 2018دراسة ىدفت إلى تحديد ميارات التدريس اإلبداعي المناسبة

لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معممي المغة العربية ،وقد تـ تحديد مجموعة البحث مف
طالب الدبموـ المينية ،مف المعمميف بمغ عددىـ ( )19معمماً ،وقد استخدـ المنيج الوصفي لتحديد

ميارات التدريس اإلبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي وقد توصمت الدراسة إلى
قائمة بميارات التدريس اإلبداعي والمناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معممي المُّغة

العربية في تدريسيـ ،بمغ عددىا( )6ميارات رئيسة ،و( )104ميارات فرعية.
واجرى ( )Alata, 2011دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى درجة ممارسة معممي مدارس الممؾ
تكوف مجتمع الدراسة مف معممي مدرسة
عبد اهلل الثاني لمتميز لميارات التدريس اإلبداعي .وقد ّ
الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز في محافظة الزرقاء لمعاـ الدراسي  ،2012 /2011البالغ عددىـ 71
معمماً ومعممة ،أما عينة الدراسة فقد تكونت مف  30معمماً ومعممة ،تـ اختيارىـ عشوائياً بنسبة

 %42مف مجتمع الدراسة األصمي .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،تـ بناء بطاقة مالحظة اشتممت عمى

( )26فقرة ،وقد تـ التأكد مف صدؽ األداة بعرضيا عمى عدد مف المحكميف المختصيف ،كما تـ
التأكد مف ثباتيا بتطبيقيا عمى عينة مف مجتمع الدراسة عف طريؽ االختبار واعادة االختبار ،وقد
بمغ معامؿ الثبات الكمي لألداة باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف (Test-Retest): 0.83.
ولإلجابة عف أسئمة الدراسة ،تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة،
كما تـ استخداـ اختبار ) (t-testلعينتيف مستقمتيف ،وقد توصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة
معممي مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز لميارات التدريس اإلبداعي كانت بدرجة متوسطة،

وثمة فروؽ في درجة ممارستيـ لميارات التدريس اإلبداعي ،تعزى لمتغيري المؤىؿ العممي والخبرة
التعميمية.
واجرى ) (Al-Zubi & Al-Azamat, 2010دراسة ىدفت إلى معرفة درجة ممارسة
معممي التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية لمبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي في قصبة
المفرؽ .وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في

قصبة المفرؽ والبالغ عددىـ  49معمماً ومعممة .وتضمنت الدراسة قياس درجة ممارسة معممي

التربية اإلسالمية لمبادئ الديمقراطية في أربعة مجاالت ،وذلؾ مف خالؿ استبانة تـ تطويرىا،

والتأكد مف ثباتيا وصدقيا ،وقد تـ التحقؽ مف صدؽ األداة (االستبانة) مف خالؿ عرضيا عمى
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مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص ،ولمتأكد مف ثبات األداة ،تـ حساب معامؿ الثبات
باستخداـ معادلة معامؿ االتساؽ الداخمي (كرونباخ ألفا) إذ بمغت الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات

 ،0.84وقد استخدـ الحاسوب لتحميؿ نتائج الدراسة وطبؽ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ
االجتماعية  SPSSإلجابات أسئمة الدراسة وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ومف أىميا:
أف درجة ممارسة معممي التربية اإلسالمية لمبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي كانت متوسطة
بشكؿ عاـ ،وقد حصؿ مبدأ العدؿ عمى الترتيب األوؿ مف حيث درجة الممارسة ،بينما حصؿ مبدأ
المشاركة والعمؿ بروح الفريؽ الواحد عمى الترتيب األخير مف حيث درجة الممارسة .كما أظيرت

نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة التربية اإلسالمية لمبادئ
الديمقراطية في التدريس الصفي تعزى لمتغيري (المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخبرة).
طريقة واإلجراءات
ال ّ

الدراسة:
أوالً :منيج ّ

استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمالءمتو لطبيعة ىذه الدراسة ولكونو المنيج األنسب

لمدراسة ،إذ إف الدراسة تيدؼ إلى معرفة واقع التدريس االبداعي لدى معممي التربية االسالمية في
دولة االمارات العربية المتحدة.
الدراسة:
ثانياً :مجتمع ّ

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التربية اإلسالمية ومعمماتيا في إمارة دبي والبالغ
ّ
عددىـ ( )90معمماً ،حسب اإلحصائية التي حصؿ عمييا الباحث لمعاـ الدراسي 2019 /2018

مف إدارة التعميـ بإمارة دبي.
الدراسة
ثالثاً :عينة ّ

تـ إختيارىـ
نظ اًر لكثرة أعداد معممي التربية االسالمية ،تـ تطبيؽ الدراسة عمى ( )30معمماً ّ
بإسموب العينة العشوائية البسيطة ،مف أصؿ مجموع مجتمع الدراسة البالغ ( )90بنسبة مئوية

( )%33.33معمماً مف مجتمع الدراسة الكامؿ .كما تـ توصيؼ خصائص افراد عينة الدراسة وفقاً
لمخبرة التدريسية والدورات التدريبية كما يتبيف في الجدوؿ (.)1

اسة وفقاً لمخبرة التدريسية والدورات
الجدول ( )1توزع أفراد َع ِّي َنة ِّ
الدر َ

المتغيرات

الخبرة التدريسية

المستويات
مف  10سنوات ألقؿ مف  15سنة
مف  15سنة فأكثر
المجموع
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العدد
17
13
30

%
%5667
%4363
المجموع
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المتغيرات
الدورات التدريبية

المستويات
أقؿ مف  5دورات
مف  5إلى أقؿ مف  10دورات
مف  10دورات فأكثر
المجموع

العدد
3
9
18
30

%
%10
%30
%60
%100

الدراسة تراوحت سنوات خبرتيـ مف10
تبيف مف نتائج الجدوؿ( )3اف بعض افراد عينة ّ
سنوات ألقؿ مف ( )15سنة بنسبة ( )%56.7بينما بمغت نسبة المعمميف بفئة الخبرة مف ()15

سنة فأكثر ( ،)%43.3كما تبيف أف ( )%60مف المعمميف حاصميف عمى دورات ادريبية بمجاؿ
استراتيجيات التدريس وكانت أقؿ نسبة لمحاصميف عمى دورات تدريبية األقؿ مف خمس دورات
(.)%10
( )1مقياس ممارسة ميارات التدريس االبداعي

تـ اعداد مقياس لممارسة التدريس اإلبداعي مف خالؿ الرجوع لألدبيات التي تناولت أساليب

تقويـ األداء التدريسي والدراسات السابقة التي استخدمت استبانات أو مقاييس لمممارسات التدريسية
بمجاؿ التدريس اإلبداعي مثؿ دراسة ) ،(Abdalla, 2016ودراسة )(Abu Setah, 2011
ودراسة ).(Abu Taleb & Al-Qahtani, 2016

مفتاح التصحيح لمقياس ممارسة ميارات التدريس االبداعي

تـ تدريج االستجابات عمى مقياس ممارسة ميارات التدريس االبداعي لمعمـ التربية اإلسالمية

ُخماسياً ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5بحيث تقيس درجة ممارسة الميارة ،إذ يمثؿ الرقـ" ( "5ممارسة بدرجة

كبيرة جداً) ،والرقـ "( "4كبيرة) والرقـ" ( "3متوسطة) والرقـ" ( "2قميمة) والرقـ" ( "1قميمة جداً) ،وقد
كانت جميعيا باإلتجاه اإليجابي لمسمو المقيسة وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع درجة الممارسة،

والدرجة المنخفضة تدؿ عمى إنخفاض السمة (درجة الممارسة).

الخصائص السيكومترية لمقياس ممارسة ميارات التدريس االبداعي

تـ التأكد مف الصدؽ والثبات لمقياس ممارسة ميارات التدريس االبداعي كما يأتي:
أ .الصدق:

تـ التأكد مف الصدؽ الظاىري لممقياس إذ تـ عرضو عمى المحكميف في جامعة الشارقة
ّ
تـ
والجامعة األردنية ،لمتأكد مف وضوح الفقرات وانتمائيا البعادىا التي تـ تصنيفيا فييا ،وقد ّ

تعديؿ صياغة بعض الفقرات واإلبقاء عمى جميع الفقرات التي نالت نسبة اتفاؽ مف (-%80

تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي
 )%100مف حيث انتمائيا لمبعد الذي ُ
صّنفت فيو ،كما ّ
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لفقرات مقي اس ممارسة ميارات التدريس االبداعي ،بالتطبيؽ عمى عينة استطالعية وتـ حساب
معامؿ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرة كما تتبيف النتائج في الجدوؿ (.)2
الجدول( )2معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرة والدرجة الكمية لمبعد بمقياس ممارسة ميارات التدريس االبداعي

ممارسة ميارات تنفيذ استراتيجيات
ممارسة ميارات التخطيط لمتدريس
التدريس االبداعية
االبداعي
معامل االرتباط
م
معامل االرتباط
م
*0670
10
*0641
1
**0642
11
**0647
2
**0658
12
**0662
3
*0.45
13
**0.54
4
**0672
14
**0666
5
**0656
15
**0660
6
**0662
16
**0672
7
**0.74
17
**0.76
8
**0678
18
**0668
9
**داؿ عند مستوى الداللة * .0.01داؿ عند مستوى الداللة .0.05

ممارسة ميارات التقويم بالتدريس
االبداعي
معامل االرتباط
م
**0660
19
*0644
20
*0639
21
*0.40
22
**0665
23
*0641
24
**0653
25
**0.73
26
**0670
27

يتبيف مف الجدوؿ ( )2أف جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.01و()0.05

وتراوحت معامالت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية لمبعد االوؿ “ممارسة ميارات التخطيط
لمتدريس اإلبداعي" مف ( )0.41إلى ( )0.76وقد تراوحت لمبعد الثاني "ممارسة ميارات تنفيذ
استراتيجيات التدريس االبداعية" مف ( )0.42إلى ( )0.78وتراوحت لمبعد الثالث "ممارسة ميارات
التقويـ بالتدريس االبداعي" مف ( )0.39إلى ( )0.73وتدؿ قيـ معامالت اإلرتباط عمى توفر

االتساؽ بيف استجابات أفراد العينة .كما تـ التأكد مف صدؽ البناء البعاد المقياس بحساب معامؿ
االرتباط بيف درجات كؿ ُبعد مع الدرجة الكمية لممقياس كما تتبيف النتائج في الجدوؿ (.)3

الجدول( )3معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكمية لمقياس ميارات التدريس اإلبداعي وابعادىا
التخطيط لمتدريس االبداعي
تنفيذ استراتيجيات التدريس االبداعية
التقويم بالتدريس االبداعي
الدرجة الكمية لممقياس
**داؿ عند مستوى الداللة 0601

التخطيط لمتدريس
االبداعي
**0681
**0.65
**0690

تنفيذ استراتيجيات
التدريس

التقويم بالتدريس
االبداعي

**0.66
**0.93

**0.85

يتبيف مف الجدوؿ ( )3أف جميع معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لمقياس ممارسة

ميارات التدريس االبداعي لممعمميف والدرجة الكمية لالبعاد ،قد تراوحت مف ( )0.85إلى ()0.93
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وكانت جميع االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى ( .)0.01مما يدؿ عمى توافر صدؽ
البناء لممقياس.

ب .ثبات مقياس ممارسة ميارات التدريس االبداعي:

تـ التأكد مف توفر مؤشر ثبات المقياس باستخداـ طريقة اإلتساؽ الداخمي بتطبيؽ معادلة

كرونباخ الفا ،كما تتبيف النتائج في الجدوؿ (.)4

الجدول( )4معامالت ثبات مقياس ممارسة ميا ارت التدريس االبداعي بطريقة الفا

مجاالت ممارسة ميارات
التخطيط لمتدريس االبداعي
تنفيذ استراتيجيات التدريس االبداعية
التقويم لمتدريس االبداعي
جميع فقرات المقياس

عدد الفقرات
9
9
9
27

معامل ثبات الفا
0.91
0.82
0.86
0.92

يتبيف مف الجدوؿ ( )4اف جميػع معػامالت الثبػات البعػاد المقيػاس قػيـ مقبولػة ،إذ بمػغ معامػؿ

الثبػػات لممقيػػاس وفػػؽ معادلػػة كرونبػػاخ الفػػا ( )0.92وتراوحػػت قػػيـ مؤش ػرات الثبػػات لالبعػػاد بطريقػػة
كرونباخ الفا مف ( )0.91-0.82ممػا يػدؿ عمػى تػوافر مؤشػر الثبػات لممقيػاس وصػالحيتو لمتطبيػؽ
عمى العينة األصمية.
نتائج الدراسة

نتائج السؤال اْلول ومناقشتو" :ما درجة ممارسة معممي التربية االسالمية لميػارات التػدريس

االبػػداعي بدولػػة االمػػارات العربيػػة المتحػػدة؟ ولإلجابػػة عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ ،فقػػد تػػـ حسػػاب المتوسػػط
الحسابي واالنحراؼ المعياري ألبعػاد المقيػاس الػذي يقػيس ممارسػة ميػارات التػدريس االبػداعي ،مػف
وجيػػة نظػػر المعممػػيف والمعممػػات ،وقػػد تػػـ ترتيػػب ىػػذه األبعػػاد تناز ًليػػا حسػػب المتوسػػط الحسػػابي لكػػؿ

ُبعد ،ويبيف ذلؾ الجدوؿ (:)5

الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسة ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي

رقم

التربية االسالمية مرتبة تنازلياً
المتوسط
الحسابي
3.53
3.35
3.20
3.36

أبعاد ممارسة ميارات التدريس االبداعي

التقويم بالتدريس االبداعي
3
تنفيذ استراتيجيات التدريس االبداعي
2
التخطيط لمتدريس االبداعي
1
الدرجة الكمية لممارسة ميارات التدريس االبداعي
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االنحراف
المعياري
0.70
0.84
0.74
0.75

ترتيب
المجال
1
2
3

درجة الممارسة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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يتبيف مف نتائج الجدوؿ ( )5أف المتوسط الحسابي العاـ لدرجات اداء عينة الدراسة مف
معممي التربية االسالمية لجميع االبعاد كانت بدرجة متوسطة؛ إذ بمغت قيمة المتوسط الحسابي

( )3.36بانحراؼ معياري ( )0.75وتراوحت قيـ االنحرافات المعيارية لممجاالت مف (-0.70
 )0.84وتدؿ ىذه القيـ عمى اتفاؽ تقديرات الممارسة .ومف خالؿ نتائج ترتيب االبعاد التي تقيس
ممارسة معممي التربية االسالمية ،فقد جاءت ميارات التدريس االبداعي بمجاؿ التقويـ بالرتبة
األولى وبدرجة اداء متوسطة إذ بمغت قيمة متوسطيا الحسابي ( )3.53ثـ ظيرت ممارسة ميارات
التدريس االبداعي بمجاؿ التنفيذ بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ ( )3.35بدرجة متوسطة

والميارات بمجاؿ التخطيط بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ ( )3.20بدرجة متوسطة.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى اىتماـ معممي التربية االسالمية بعممية التقويـ بالدرجة
االولى لمتأكد مف مدى االستفادة مف ممارسة التدريس االبداعي والسعي الى تحديد نقاط القوة
والضعؼ في اليات التدريس االبداعي وتصويب مواطف الضعؼ ،وكذلؾ اف التقويـ يقوـ باعطاء

التغذية الراجعة لعمميتي التخطيط والتنفيذ.

واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج د ارسة ) (Mahmoud, 2018التي كشفت عف وجود
درجات متوسطة لميارات التدريس اإلبداعي ،وكذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة ( )Alata,2011التي
بينت درجة ممارسة معممي مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز لميارات التدريس اإلبداعي كانت
بدرجة متوسطة.

وفيما يأتي تفصيؿ لفقرات االبعاد االربعة ،حي إذ تـ حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لمفقرات والتي تـ ترتيبيا حسب قيمة المتوسط الحسابي ليا ،وفي حالة تساوي
المتوسطات الحسابية عمى الفقرات فقد تـ ترتيبيا حسب قيمة االنحراؼ المعياري األقؿ ،كما تـ
تحديد درجة الممارسة حسب الفئات التي تـ اعتمادىا لتصحيح فقرات المقياس والتي كانت مف

( )2.33-1بدرجة قميمة ،ومف ( )3.66-2.34بدرجة متوسطة ،واذا بمغت قيمة المتوسط
الحسابي مف ( )5-3.67بدرجة عالية .كما يأتي:
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 .1التخطيط لمتدريس االبداعي

الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة في ممارسة ميارات التدريس

رقم
الفقرة
2
9
1
4
6
8
5
7
3

االبداعي بمجال التخطيط مرتبة تنازليا
العبارات
أخطط لتييئة بيئة تعميمية تعممية تفاعمية محفزة
لمطمبة عمى التعمم
أرصد في خطة الدرس الزمن المناسب لتحقيق
مخرجات التعمم
أستند في عممية التخطيط لمتعميم بناء عمى تحميل
البيئة التعميمية ومستويات الطمبة
أبرز في خطتي دور الطالب في الموقف التعممي
بجعمو محو ار لمتعمم
أخطط الستخدام أساليب تدريسية تساعد عمى تنمية
التفكير اإلبداعي لدى الطمبة
تتسم خطتي بالمرونة والتكيف مع ما يفرزه الموقف
التعميمي ويحقق اإلبداع التعميمي
أضع مخططا مرجعيا بالمفاىيم والميارات والقيم التي
ينبغي إكسابيا لمطمبة
أخطط الستخدام مجموعة متنوعة من اْلنشطة
الفردية والجماعية مراعيا فييا الفروق الفردية
أضمن خطة الدرس وسائل ومصادر تعميمية تنمية
ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة
الدرجة الكمية لممجال

االنحراف
المعياري

ترتيب
الفقرة

درجة
الممارسة

المتوسط
الحسابي
3643

0663

1

متوسطة

3636

0672

2

متوسطة

3630

0653

3

متوسطة

3626

0645

4

متوسطة

3623

0650

5

متوسطة

3617

0638

6

متوسطة

3616

0669

7

متوسطة

3600

0646

8

متوسطة

2696

0656

9

متوسطة

3620

0674

متوسطة

يتبيف مف نتائج الجدوؿ ( )6أف المتوسط الحسابي العاـ لدرجات معممي التربية االسالمية
في ميارات التدريس االبداعي في مجاؿ التخطيط كانت بدرجة متوسطة؛ إذ بمغت قيمة المتوسط
الحسابي ليا ( )3.20بانحراؼ معياري ( )0.74وتراوحت قيـ االنحرافات المعيارية لمفقرات مف

( ) 0.72-0.38وتدؿ ىذه القيـ عمى اتفاؽ تقديرات الممارسة .ومف خالؿ نتائج ترتيب الفقرات
جاءت الفقرة" أخطط لتييئة بيئة تعميمية تعممية تفاعمية محفزة لمطمبة عمى التعمـ بالرتبة االولى"
وبدرجة متوسطة بمغت قيمة متوسطيا الحسابي ( )3.43بانحراؼ معياري ( )0.63ويعزو الباحث
ىذه النتيجة الى وجود اىتماـ مف قبؿ معممي التربية االسالمية بعممية التخطيط لمدروس وفقاً
لمتدريس االبداعي ووجود نظرة لدى المعمميف حوؿ اليات تطبيؽ الدروس وفقاً ليا.

بينما جاءت الفقرات األخرى بدرجات متوسطة مف حيث الممارسة تراوحت متوسطاتيا

الحسابية مف ( ،)2.96-3.36وجاءت الفقرة " أضمف خطة الدرس وسائؿ ومصادر تعميمية تنمي
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ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة " بالرتبة األخيرة بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بمغ
( ،)2.96وتعزى ىذه النتيجة الى اىتماـ معممي التربية االسالمية ببعض الجوانب وعدـ الدراية
الكافية ببعضيا االخر منيا وخاصة فيما يتعمؽ باالنشطة الفردية والجماعية واستخداـ الوسائؿ

والمصادر التعميمية.
 .2بعد التنفيذ الستراتيجيات التدريس اإلبداعي.

الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة في ممارسة ميارات

رقم
الفقرة
11
14
11
17
12
16
15
18
13

التدريس االبداعي بمجال التنفيذ مرتبة تنازليا
العبارات

أوظف التييئة الحافزة إلثارة دافعية الطمبة لمتفكير والتعمم
النشط
أقدم أسئمة فييا ٍ
تحد لمطمبة تثير تفكيرىم لدعم تعمميم
الذاتي
أشرك الطمبة في وضع مخرجات التعمم قبل بدء الدرس
أشجع الطمبة عمى التأمل اإلبداعي
أوزع الميمات واْلدوار عمى الطمبة لتفعيل مشاركتيم في
شرح الدرس وتقديمو
أنوع في اْلنشطة والخبرات التعميمية التي تناسب جميع
ّ
مستويات الطمبة
أسمح لمطمبة بالتعبير عما يدور في مخيمتيم لموصول
إلى أفكار إبداعية
أوظف لغة الجسد في الموقف الصفي
أوظف إستراتيجيات التدريس التي تعمل عمى تنمية
التفكير اإلبداعي لدى الطمبة (حل المشكالت ،العصف
الذىني ،التعمم التعاوني )...
الدرجة الكمية لمبُعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
الفقرة

درجة
الممارسة

3676

0643

1

مرتفعة

3667

0648

2

مرتفعة

3660
3660

0641
0649

3
4

متوسطة
متوسطة

3623

0650

5

متوسطة

3616

0646

6

متوسطة

3607

0652

7

متوسطة

3606

0652

8

متوسطة

3604

0618

9

متوسطة

3.35

0684

متوسطة

يتبيف مف نتائج الجدوؿ ( )7أف المتوسط الحسابي العاـ لدرجات ممارسة معممي التربية
االسالمية

لميارات التدريس االبداعي في مجاؿ التنفيذ كانت بدرجة متوسطة؛ فقد بمغت قيمة

المتوسط الحسابي ليا ( )3.35بانحراؼ معياري ( )0.84وتراوحت قيـ االنحرافات المعيارية
لمفقرات مف ( )0.52-0.18وتدؿ ىذه القيـ عمى اتفاؽ تقديرات الممارسة .ومف خالؿ نتائج
ترتيب الفقرات جاءت الفقرتاف" أوظؼ التييئة الحافزة إلثارة دافعية الطمبة لمتفكير والتعمـ النشط
وأقدـ أسئمة فييا تحد لمطمبة تثير تفكيرىـ لدعـ تعمميـ الذاتي ".بالرتبة األولى والثانية بدرجة

ممارسة كبيرة إذ بمغت قيمة متوسطيا الحسابي عمى التوالي ( )3.67 ،3.76ويعزو الباحث ىذه
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النتيجة الى تركيز المعمميف عمى جانب الحوار المفتوح واالسئمة بوصفيا تعطي الدرس جواً وتحفز
االلفة بيف الطمبة والمعمـ وفتح المجاؿ لممشاركة بشكؿ اوسع في الحصة الدراسية ،بينما جاءت

الممارسات لمفقرات األخرى بدرجات متوسطة ،حيث تراوحت متوسطاتيا الحسابية مف (-3.60
 )3.04فقد جاءت الفقرة" أوظؼ استراتيجيات التدريس التي تعمؿ عمى تنمية التفكير اإلبداعي
لدى الطمبة (حؿ

المشكالت ،العصؼ الذىني ،التعمـ التعاوني  )...بالرتبة األخيرة وبدرجة

متوسطة بمغت قيمة متوسطيا الحسابي ( )3.04ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى عدـ توفر الوقت
الكافي في الحصة الدراسية لتطبيؽ ميارات حؿ المشكالت وميارات العصؼ الذىني وكذلؾ التعمـ

التعاوني اال اف ىناؾ إىتماماً مف قبؿ المعمميف بتطبيؽ ىذه االستراتيجيات في الحصص الدراسية.

 .3بعد التقويم لمتدريس االبداعي

الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة في ممارسة ميارات التدريس

رقم
الفقرة
23
21
19
26
22
21
24
25
27

االبداعي بمجال التقويم مرتبة تنازليا
العبارات
يطرح أسئمة مرتبطة بواقع حياة المتعمم
يطرح أسئمة تقيس مستويات التفكير العميا (تحميل،
تقييم ،تركيب) ذات الصمة بالخيال اإلبداعي والتنبؤ
يستخدم أدوات تقييم متنوعة تناسب مخرجات الدرس
ومستويات التعمم
يزود الطمبة بتغذية راجعة مباشرة تدعم مخرجات
التعمم
يوجو أسئمة مفتوحة النياية تتطمب إجابات متعددة
يشجع إجابات الطمبة ومشاركاتيم غير المألوفة
يفتح المجال أمام الطمبة لتقييم جيودىم ذاتياً
يوظف نتائج التقييم في تحسين ميارات تفكير الطمبة
ومخرجات التعمم
يستخدم وسائل التواصل االجتماعي لدعم تحقق
مخرجات التعمم
الدرجة الكمية لمبعد

االنحراف
المعياري
0650

ترتيب
الفقرة
1

درجة
الممارسة
كبيرة

المتوسط
الحسابي
4653
4.50

0649

2

كبيرة

3669

0652

3

كبيرة

3.67

0650

4

كبيرة

3633
3.30
3626

0660
0647
0652

5
6
7

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2676

0662

8

متوسطة

2675

0650

9

متوسطة

3.35

0680

متوسطة

يتبيف مف نتائج الجدوؿ ( )8أف المتوسط الحسابي العاـ لدرجات ممارسة معممي التربية
اإلسالمية لميارات التدريس االبداعي في مجاؿ التقويـ كاف بدرجة متوسطة؛ إذ بمغت قيمة
المتوسط الحسابي ليا ( )3.35بانحراؼ معياري ( )0.80وتدؿ ىذه القيمة عمى اتفاؽ تقديرات
الممارسة .وتراوحت قيـ االنحرافات المعيارية لمفقرات مف ( )0.62-0.47وتدؿ ىذه القيـ عمى
اتفاؽ تقديرات الممارسة .ومف خالؿ نتائج ترتيب الفقرات التي تقيس الممارسة بمجاؿ التقويـ فقد
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جاءت أربع فقرات بدرجة ممارسة كبيرة ،وىي الفقرات " أطرح أسئمة مرتبطة بواقع حياة المتعمـ،
أطرح أسئمة تقيس مستويات التفكير العميا (تحميؿ ،تقييـ ،تركيب) ذات الصمة بالخياؿ اإلبداعي

والتنبؤ ،أستخدـ أدوات تقييـ متنوعة تناسب مخرجات الدرس ومستويات التعمـ ،أزود الطمبة بتغذية

راجعة مباشرة تدعـ مخرجات التعمـ ،وقد تراوحت قيمة متوسطيا الحسابي ( ،)3.67-4.53بينما
جاءت الفقرات األخرى بدرجات متوسطة تراوحت مف ( ،)2.75-3.33وجاءت الفقرة" يستخدـ
وسائؿ التواصؿ االجتماعي لدعـ تحقؽ مخرجات التعمـ " بالرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة إذ بمغت
قيمة متوسطيا الحسابي ( ،)2.75ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى التركيز عمى طرؽ التقويـ
المتعمقة بالمناىج بشكؿ مباشر والمتعمقة بواقع حياة الطمبة مع ربطيا بالمادة التعميمية ،وعدـ
التركيز بشكؿ كبير عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي لعدـ توفرىا بشكؿ دائـ لمطمبة.
نتائج السؤال الثاني ومناقشتو"

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 1.15بين متوسطات

تقدير درجات معممي التربية االسالمية لممارستيم لميارات التدريس االبداعي تُعزى لسنوات
الخدمة في التدريس والدورات التدريبية؟
لإلجابػػة عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار مػػاف وتنػػي ()Mann-Whitney-U Test

لمكشؼ عف داللة الفػروؽ فػي رتػب المتوسػطات الحسػابية لتقػدير ممارسػة معممػي التربيػة االسػالمية

لميارات التدريس االبداعي وابعادىا التػي تُعػزى لمخبػرة التدريسػية فقػد تػـ قيػاس متغيػر الخبػرة بفئتػيف
(مػػف  10سػػنوات إلػػى أقػػؿ مػػف  15سػػنة /مػػف  15سػػنة فػػأكثر) .كمػػا تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كروسػػكاؿ
والس ) (Kruskal-Wallisالالمعممػي والػذي يسػػتخدـ عػادة لممقارنػػة بػيف ثػػالث مجموعػات مسػػتقمة
فأكثر والتي ال تتبع التوزع الطبيعي ،والتي يقؿ عدد افراد وحدة التحميؿ بالمسػتويات؛ وذلػؾ لمتعػرؼ
إلى داللة ما قد يوجد مف فروؽ في تقدير ممارسة معممي التربية االسالمية عمى لميػارات التػدريس
االبػداعي وابعادىػػا ،التػػي تعػػزى لمػػدورات التدريبيػػة (اقػػؿ مػػف خمػػس دورات ،مػػف خمػػس إلػػى أقػػؿ مػػف

 10دورات ،مف  10دورات فأكثر) .كما يأتي:

141

الجمعية األردنية لمعموـ التربوية ،المجمة التربوية األردنية ،المجمد السادس ،العدد الثالث.2021 ،

 .1الخبرة التدريسية

الجدول ( )9نتائج اختبار مان وتني ( )Mann-Whitney-U Testلمكشف عن داللة الفروق بين

رتب متوسطات تقدير ممارسة معممي التربية االسالمية لميارات التدريس االبداعي وابعادىا التي تُعزى
لمخبرة التدريسية

الخبرة

االبعاد
التخطيط

مف
مف

التنفيذ
التقويم
التدريس
االبداعي

مف
مف

 10إلى أقؿ مف 15
سنة
15سنة فأكثر
 10إلى أقؿ مف 15
سنة
15سنة فأكثر
 10إلى أقؿ مف 15
سنة
15سنة فأكثر
 10إلى أقؿ مف 15
سنة
15سنة فأكثر

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

17

15609

25665

13

16604

20865

17

15641

26260

13

15662

20360

17

15691

27065

13

14696

19465

17

15659

26560

13

15638

20060

مان وتني
()U Test

قيمة ز

مستوى
الداللة

1036500

06294

 0677غير
دالو

109600

06063

 0696غير
دالة

1036500

06295

 0677غير
دالة

109600

06063

 0696غير
دالة

يتبػ ػػيف م ػ ػػف الج ػ ػػدوؿ ( )9ع ػ ػػدـ ج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة
( )α≥0.05بيف رتب متوسطات ممارسة معممي التربية االسالمية لميارات التدريس االبداعي؛ إذ
بمغت قيمة ماف وتني لمدرجة الكمية لممارسة معممي التربية االسالمية لميارات التدريس االبداعي

( )109وكانت داللتيا االحصائية تزيد وبالتالي ال توجد فروؽ بيف رتب متوسطات تقػدير ممارسػة
معممي التربية االسػالمية لميػارات التػدريس االبػداعي تُعػزى الخػتالؼ سػنوات الخبػرة ،وكػذلؾ تبػيف
عػػدـ وجػػود فػػروؽ باألبعػػاد الثالثػػة (التخطػػيط والتنفيػػذ والتقػػويـ) إذ تراوحػػت قػػيـ مػػاف وتنػػي ليػػا مػػف
( )109-103.500وكان ػػت ق ػػيـ م ػػف ( )0.294 -0.063ودالالتي ػػا االحص ػػائية تزي ػػد ع ػػف ح ػػد
الداللػػة ( )0605ممػػا يعنػػي ع ػػدـ وجػػود فػػروؽ ف ػػي ممارسػػة معممػػي التربي ػػة االسػػالمية ف ػػي ض ػػوء

ميػػارات التػػدريس االبػػداعي باألبعػػاد الثالثػػة تُعػػزى لمخبػرة ،ويعػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػػة الػػى اىتمػػاـ
جميع المعمميف بممارسة ميارات التدريس االبداعي لتنمية ميارات الطمبة والحصوؿ عمى مخرجات
تعميميػػة افضػػؿ ،واختمفػػت نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة ( )Alata,2011التػػي بينػػت وجػػود
فػروؽ تعػزى لمتغيػر الخبػرة التعميميػة ،واختمفػت مػع نتيجػة د ارسػة (Al-Zubi & Al-Azamat,
) 2010التي بينت عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
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 .2الدورات التدريبية

الجدول ( )11نتائج اختبار كروسكال -والس (Kruskal-Wallis Test) :لمكشف عن داللة الفروق
في تقدير ممارسة معممي التربية االسالمية لميارات التدريس االبداعي وبمجاالتيا وفقاً لمدورات
االبعاد

الدورات التدريبية

التكرار

التخطيط

مف 5ألقؿ مف 10

9

التنفيذ

التقويم
ممارسة التدريس
االبداعي

أقؿ مف  5دورات

3

متوسط الرتب Chi-Square
16600
10617

مف 10دورات فأكثر

18

18608

مف 5ألقؿ مف 10

9

13600

أقؿ مف  5دورات

3

10650

مف 10دورات فأكثر

18

17658

مف 5ألقؿ مف 10

9

12617

أقؿ مف  5دورات

3

11600

مف 10دورات فأكثر

18

17692

مف 5ألقؿ مف 10

9

11689

أقؿ مف  5دورات

مف 10دورات فأكثر

3

18

11683
17692

46885

26712

36477

36395

مستوى الداللة

 0.087غير دالة

 06258غير دالة

 06176غير دالة

 06183غير دالة

يتبيف مف الجدوؿ ( )10عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥0.05بيف متوسط رتب درجات تقدير ممارسة معممي التربية االسالمية لميارات التدريس
االبداعي ،والتي تعزى إلى متغير الدورات التدريبية إذ بمغت قيمة كاي تربيع ( )3.395وكانت
داللتيا اإلحصائية أعمى مف مستوى الداللة ( )0.05مما يعني عدـ وجود فروؽ بيف رتب

المتوسطات في تقدير درجة الممارسة التدريسي ،والتي تعزى إلى متغير الدورات التدريبية .كما

يتبيف مف الجدوؿ ( )10إلى عدـ جود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب متوسطات ممارسة
معممي التربية االسالمية لميارات التدريس االبداعي باالبعاد الثالثة (التخطيط والتفيذ والتقويـ) إذ
تراوحت كاي تربيع ليا مف ( )2.712-4.885وكانت قيـ دالالتيا االحصائية تزيد عف حد

الداللة ( )0.05مما يعني عدـ وجود فروؽ في ممارسة معممي التربية االسالمية في ضوء ميارات
التدريس االبداعي باالبعاد الثالثة تُعزى لمدورات التدريبية .ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى اعتبار
اف الدورات التدريبية ال تُعزز التركيز عمى ميارات التدريس االبداعي ،وبالتالي كاف تأثيرىا متشابو
لمجميع والذي ظير في معظميا قصور في امتالؾ تمؾ الميارات دوف الحد المأموؿ ،كما أف

غالبية الدورات التدريبية التي يمتحؽ بيا المعمميف تركز عمى استراتيجيات تدريس التربية االسالمية
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.العامة دوف التركيز عمى ميارات التدريس االبداعي
التوصيات والمقترحات

:بناء عمى النتائج السابقة التي توصمت إلييا الدراسة يمكف تقديـ عدد مف التوصيات أبرزىا
ً
 عقد دورات تدريبية لمشرفي مبحث التربية االسالمية ومعمميو تتعمؽ بميارات التدريس االبداعي.التي كشفت الدراسة الحالية عف توافرىا بدرجة متوسطة وقد ظيرت غالبيتيا بدرجة متوسطة

 االىتمػػاـ بأنشػػطة تدريسػػية لتنميػػة مؤش ػرات التػػدريس االبػػداعي فػػي أثنػػاء عمميػػات تعمػػيـ وتعمػػـالتربيػػة االسػػالمية مػػف خػػالؿ توجيػػو معممػػي التربيػػة االسػػالمية بأىميػػة ُم ارعػػاة ميػػارات التػػدريس
.االبداعي في التخطيط لمدرس والتنفيذ والتقويـ باالستفادة مف االداة التي تـ التوصؿ الييا

 اج ػراء د ارسػػات حػػوؿ التػػدريس االبػػداعي عمػػى منػػاىج متنوعػػة وقيػػاس مػػدى تأُثيرىػػا عمػػى بعػػض)..... االتجاىات نحو المادة التعميمية،المتغيرات (التحصيؿ
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