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واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير 
اإلبداعي في برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة طيبة في 

من وجية نظرىم ونظر  0202ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 
 الطالبات

    (1)   عبير سميمان ماجد حسيند/ 

 الممخص :

ع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واق
ميارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة طيبة في 

من وجية نظرىم ونظر الطالبات،  0202ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 
وبيان أثر كل من )الجنس والدرجة العممية( عمى درجة الممارسة ، ولتحقيق ذلك 

تطبيق استبانتين ، قسّمت كل منيا إلى أربعة محاور: الطالقة  واألصالة جرى 
( فقرة ، 44والمرونة والحساسية لحل المشكالت، اشتممت االستبانة األولى عمى )

( عضوا ;8( فقرة ، وطبقت الدراسة عمى عينة قصدية تمثمت من ):4والثانية )
الدكتوراه( –العميا )الماجستيرممن يقومون بالتدريس لمطالبات في برامج الدراسات 

بكمية التربية جامعة طيبة في جميع األقسام برتبة )أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ 
( طالبة من الطالبات المسجالت ببرامج الدراسات العميا في >9مساعد(، و)

ىـ ، واُستخدم المنيج الوصفي.  9442/>940جميع األقسام لمعام الجامعي 
ة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير وبينت النتائج أن درج

اإلبداعي كانت بدرجة مرتفعة من وجية نظرىم ونظر طالباتيم ، كما وجدت 
( بين متوسط درجات الذكور واإلناث، α≤2028فروق ذات داللة عند مستوى )

                                                 
1
 جامعة طيبة ، كلية التربية -ريس الرياضيات المشاركأستاذ المناهج وطرق تد 
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كانت لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارستيم 
ة ميارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا تعزى لمدرجة العممية، لتنمي

تحفيز الجامعات ألعضاء ىيئة التدريس من أجل تنمية بضرورة  وأوصت الدراسة
 التفكير اإلبداعي لطمبتيم. 

أعضاء ىيئة التدريس ، طالبات  التفكير اإلبداعي ، الكممات المفتاحية :
   0202المممكة الدراسات العميا، رؤية

Abstract 

This study aimed to explore faculty members’ practices to 

develop creative thinking skills in postgraduate programs in 

light of Saudi Vision 2030. Based on faculty members’ and 

students’ perspectives, the study focused on two variables: 

gender and educational degree. Two questionnaires were 

used, each divided into four sections: fluency, authenticity, 

flexibility, and problem-solving. The purposive sample 

includes 58 faculty members who teach female students in 

postgraduate programs across all departments at the 

educational level of (Professor, Associate Professor, or 

Assistant Professor) and 69 female students enrolled in 

postgraduate programs for the academic year 1439/1440 AH. 

A descriptive analytical method was used to analyze the data. 

The results showed the practice of faculty members of 

creative thinking skills was high from both faculty members’ 

and students’ perspectives. The first variable, gender, 

revealed statistically significant differences (≤ 0.05) 

between the mean of males and females during the practice 

of faculty members to develop creative thinking skills in 

favor of females. However, no statistically significant 

differences occurred on the practice of faculty members to 

develop creative thinking skills according to the second 
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variable, educational degree. The study highly recommended 

that universities motivate faculty members to develop 

students’ creative thinking skills. 

Keywords: Creative thinking, Faculty members, Program 

of Postgraduate, Saudi Vision 2030 

 مقدمة:

لقد شيدت البشرية عصورًا عديدة من التقدم واالزدىار كعصر النيضة، 
وعصر المعمومات، وعصر التكنولوجيا، وعصر التحول الرقمي. وىا ىي تشيد 
اآلن عصرًا ُيمكن أن يطمق عميو عصر األفكار ، فيذا التزاحم الفكري والتسارع 

ألفكار اإلبداعية المتتالية، المذىل في تغيير صور الحياة االجتماعية عمى إثر ا
ليست سوى دلياًل قاطعًا في الوقت نفسو عمى حيوية األفكار الجديدة. وفي ىذا 
المجال نجد أن الدول المتقدمة تضع اإلبداع في مقدمة اىتماماتيا القومية 

ه( كما 9409والوطنية باعتبار أنو الركيزة األساسية لمتقدم واالزدىار )توفيق ، 
وماتية والتكنولوجيا يحتاج إلى اإلبداع ، ففي الحقبة الحالية أن عصر المعم

تحولت حياتنا إلى الرقمية بكل معانييا ، مما أحدث عدم توازن بين تكنولوجيا 
العصر وتفكير البشر، فالبد أن يسير التفكير جنبًا إلى جنب مع عصر التقدم 

ميم والتفكير، والتخمي اليائل في التكنولوجيا، مما يستوجب تغيرًا شاماًل في التع
عن التمقين والحفظ ، فاإلبداع ينمو ويزدىر في المجتمعات التي تتميز بأنيا 
تييئ الفرص ألبنائيا لمتجريب دون خوف أو تردد ، وتقدم نماذج مبدعة من 

 (;، ص 0299أبنائيا.)عبد المختار وعدوي ،

تقبميًا وحتى كذلك تضمنت رسالة رؤية المممكة العربية السعودية لمتعميم مس
عمى عديد من األىداف التي تسعى المممكة لتحقيقيا خالل  0202حمول العام 

ىذه الفترة ومنيا: توفير فرص التعميم لمجميع في بيئة تعميمية مناسبة في ضوء 
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السياسة التعميمية لممممكة، ورفع جودة مخرجات التعميم، وزيادة فاعمية البحث 
كار، وتنمية الشراكة المجتمعية، واالرتقاء بقدرات العممي، وتشجيع اإلبداع واالبت

وميارات منسوبي التعميم ، أيضًا سد الفجوة بين مخرجات التعميم العالي 
 (.:029ومتطمبات سوق العمل )مجمة إشراقات،

وبالتالي غدا اإلبداع بكل مفاىيمو وغاياتو متصاًل بالنماء والتطور الفكري 
لفني والتقني ، وموجيًا لتحسين مستوى المعيشة والثقافي والعممي واالقتصادي وا

وأصبح اإلبداع وتنميتـو شـاغال فكر التربـويين  (Fisher,2005) لدى االفراد.
فـي اآلونة األخيـرة، كمـا أصـبح مـن األفكـار الـشائعة فـي عديـد مـن المـؤتمرات 

الصعيد  والنـدوات والمناقـشات واألبحاث ، واستحدثت عديد من البرامج عمى
 Theفعمى المستوى العالمي صمم برنامج بوردو ) .العالمي والعربي والمحمي

purdue creative Thinking program ) في أمريكا عمى يد مجموعة من
الباحثين في جامعة بوردو ، وييدف ىذا البرنامج إلى تنمية قدرات التفكير 

ة( في المرحمة االبتدائية ، اإلبداعي المتمثمة في ) الطالقة ، المرونة ، واألصال
 Parnes creative) كما صممت برامج أخرى في أمريكا منيا برنامج بارنز

Thinking  program،)  وكذلك برنامج الكورت(Cort program)  وتصمح
ىذه البرامج لمتدرب عمى التفكير اإلبداعي في كافة المراحل الدراسية )السرور ، 

( من ضرورة االىتمام 0299اسة الحارثي )( وىذا ما أكدتو در 988، ص;>>9
بدمج البرامج المعتمدة العالمية لتنمية ميارات التفكير االبتكاري في المقررات 
التي تدرس في الجامعة إلعداد كوادر عممية مفكرة، بما يتوافق مع معايير جودة 

 خريجات مؤسسات التعميم العالي. 

مؤتمر "اإلبداع  -لقوينأم ا -عمى المستوى العربي عقد في اإلمارات
 ;9- :9واالبتكار" الذي نظمتو الكمية اإلماراتية الكندية الجامعية يومي )
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م( ، ومن أبرز توصياتو االستمرار في االنتاج العممي المتميز الذي ;029يناير
يعتمد عمى اإلبداع واالبتكار في العموم اإلنسانية التي تسيم بشكل فعال وحقيقي 

في وتشجيع االبتكار في التعميم والبحث العممي، وفي األردن في االقتصاد المعر 
 ;0-09عقد المؤتمر العربي الثالث ) لمتفكير واإلبداع واالبتكار( في الفترة من )

م ( ، حيث ألقيت في المؤتمر عديد من الدراسات والبحوث التي >029مارس 
المستوى المحمي  تناولت اإلبداع واالبتكار وتنمية التفكير اإلبداعي ، أما عمى

مؤتمر )اإلبداع واالبتكار في العموم  فقد عقد في جامعة أم القرى بمكة المكرمة
م( حيث 0299أكتوبر 90 – 90خالل الفترة )االجتماعية والتنمية المستدامة( 

ركز المؤتمر عمى محاور خمس، شممت اإلبداع واالبتكار في العموم االجتماعية 
، ونظم المعمومات الجغرافية ،والخدمة االجتماعية، :)عموم اإلعالم، والجغرافيا

وعمم المعمومات، والمغة االنجميزية( وما تقدمو في خدمة التنمية المستدامة. كما 
عقد في جامعة المجمعة مؤتمر )الجامعات ورؤية المستقبل ابتكار واستثمار( في 

رعاية م( وكان موجيًا نحو البحث في أساليب :029ديسمبر  02–;9الفترة )
 مبتكرات الطمبة وتحويميا إلى منتج قابل لمتسويق.

ومن المؤسسات  0202"وتعد الجامعات أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ رؤية 
الحيوية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع والتي بدورىا تسيم في تحقيق متطمبات 

ر عمى وحاجات سوق العمل من خالل تخريج جيل مثقف ومبدع وواِع وقوي قاد
 (.:029االرتقاء بوطنو في مصاف الدول المتقدمة" )الشيباني ، 

لذلك ينتظر منيا دورًا أكثر فاعمية يتناسب مع حجم التغيرات الجديدة ، حيث 
يرى المستشرفون لممستقبل التعميمي أنو نتيجة ليذه التغيرات المتعددة سيكون 

في توليد المعرفة، وتشجيع ىناك دورًا متغيرًا لمجامعات ، وأن وظائفيا ستتحدد 
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االبتكار، وتقديم الخدمات التي تسيل عمميات التغير والتكيف واإلنماء) العقيل ، 
 (.004، ص0290

كساب الطمبة  فيي تعد محضن لتنمية اإلبداع واكتشاف المبدعين، وا 
الجامعيين ميارات التفكير اإلبداعي حيث تبنت سياسات وبرامج لدعمو والحد 

ن من معوقاتو، و  عطاء الفرص المناسبة لنمو الطاقات اإلبداعية في المجتمع. وا  ا 
ميمة الجامعة في تنمية اإلبداع لدى الطمبة ليا جانبان، األول: ما عمق بأذىان 
الطمبة من أساليب التفكير الخرافي كالمعتقدات الفاسدة. والثانية: االىتمام بتنمية 

أنيا أن تسيم في عمميات التوافق طرائق التفكير اإلبداعي عند طمبتيا التي من ش
مع المجتمع الديمقراطي المتحضر الذي يتفاعل معو وىذه الطرائق تتميز 

 (. >9،ص 0229بالموضوعية )كاو ، 

( إلى أن الكثير من التربويين يرون :022وفي السياق ذاتو يشير التميمي )
طريقة  أن ىذا التفكير يمكن أن ينمو ويتبمور في داخل الجامعة بطريقتين:

مباشرة وذلك بأن تييئ الجامعة برنامجًا مدرسيًا خاصًا ىدفو تنمية ىذا النوع من 
التفكير. أو بالطريقة غير المباشرة تتم باستخدام بعض األساليب التربوية مع 
المناىج الفعمية التي تأخذ بيا الجامعة من أجل تنمية وتحفيز التفكير اإلبداعي 

جيا االعتيادية وفي الوقت نفسو تستعين باألساليب أي أن الجامعات تمتزم بمناى
نما يضاف إلى  التي تنمي اإلبداع وبذلك يصبح تنمية التفكير ىدفًا ليس وحيدًا وا 

 ( . 44،ص:022قائمة األىداف التي تخطط الجامعة لتحقيقيا )التميمي،

وىناك عديد من الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي عمى مستوى التعميم 
لجامعي بالبحث والدراسة وعالقتو ببعض المتغيرات، منيا: دراسة ) أحمد ، ا

؛ 0299؛ الرويس،:029؛ خميفي ، 0290؛ حمدونة،0294؛ البجيري،0299
؛ 0292؛ العنزي ومحمود ،0292؛ عشوي وأخرون ، 0294الرويمي،
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؛ :029؛ القاضي وبوحجي والربيعة، ;029؛ الفوزان، :029عياصرة،
Ekin&Dilek,2012  ) وغيرىا من الدراسات ، وكان من أبرز نتائجيا وجود

أثر لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي رغم اختالف األساليب المستخدمة في تمك 
الدراسات ، كما بينت بعض الدراسات وجود ضعف في توفير البيئة الخصبة 
 لمتفكير اإلبداعي لدى الطمبة الجامعيين السيما فيما يتعمق بتطوير ميارات
الطالب. وأن ممارسة األساتذة بالجامعة ألساليب تنمية اإلبداع لدى طمبتيم 

؛ القواسمة ،  0220جاءت دون المستوى المطموب. أما دراسة ) األحمد ، 
( فقد جاءت بنتائج مختمفة إذ أظيرت أن Hamza& Farrow,2000؛ 0290

بداعي وميارات أعضاء ىيئة التدريس يقومون بتنمية ميارات التفكير الناقد واإل
التفكير لحل المشكالت لدى طمبة المرحمة الجامعية بدرجة عالية، وانيم 

 يستخدمون عـدة طرق لترقية التفكير اإلبداعي لدى الطالب.

ولعل الفحص المتأني والدقيق لتمك الدراسات يبين أن الحديث عن الواقع 
في حفظ  التدريسي لدى الجامعات إلعداد طمبة لممستقبل اليزال محصوراً 

المفردات وتدوين المالحظات وتحصيل الدرجات واالستيعاب المحدود ، فالدالئل 
تشير إلى زيادة مساحة قصور األداء التدريسي الكيفي والنوعي في الجامعات 
السعودية ، واالكتفاء والركون إلى استخدام أساليب تقميدية ، دون االتيان 

مما أدى إلى تخريج أعداد ىائمة من بأساليب تدريس متنوعة تنمي اإلبداع ، "
الطالب تتجمى خبراتيم بصورة أساسية في استدعاء وتكرار المعمومات بداًل من 
استعمال تمك المعمومات في اتخاذ قرارات سميمة، وقد ثبت زيف االفتراض القائل 
أن استعمال األساليب التقميدية كفيل بتنمية ميارات التفكير لدى المتعممين" 

 (.:99، ص0299رشيد ،  )موسى و
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تعد الدراسات العميا في الجامعات إحدى القواعد األساسية لتطوير التعميم 
والبحث العممي؛ فيي تنيض بدور ميم في إعداد القوى البشرية التي تساعد عمى 
ذا كان التعميم يوصف عمومًا بأنو نوع من  تنفيذ خطط التنمية بجميع مجاالتيا، وا 

الدراسات العميا يمكن أن تكون عمى رأس ىذا النوع بل  االستثمار الوطني فإن
أشدىا تعقيدًا وصعوبة، والفشل فييا يعد إفالسًا شديدًا ال يعادلو فشل مادي آخر 

 (.0>، ص 0228)الداود ،

يطمق الخبراء التربويون في مجال الدراسات العميا عمى الفترة التي يقضييا 
 ,Melin & Janson) التشكيمية، نواتالطالب لينال فييا الدرجات العميا بالس

لذلك يعمد كثير من مصممي برامج الدراسات العميا في الجامعات  (2006
المختمفة إلى رسم السياسات والتخطيط الفعال الذي يعود بالنفع عمى الجامعات 

(. فمن 0، ص0290وعمى خريجييا من حممة الدرجات العميا )عبد الرحمن ، 
ممارسـة التفكير والبحث واإلبداع القـائم عمـى المالحظـة خالليا يـتعمم الطـالب 

والـوعي والـربط بـين الممكنـات فـي السـياق البنـائي األوسـع ، كما يتعممون كيـف 
يوظـفوا المعمومـات فـي تحميـل البـدائل والتوقعـات ، وفـي مـزج العمـم بالخيـال 

مسـتقبمي ، فنجاح برامج الدراسات واإلبداع، سـعيًا إلى التكيـف مـع التغييـر ال
العميا يكفل نجاح الدرجة الجامعية األولى ، ألن تطوير ىذه المرحمة البد أن 
يكون وليد البحث العممي ، ومن ىنا فال نفع يرجى من محاولة تطوير التعميم 
عامة ، والتعميم الجامعي خاصة من دون تطوير لمرحمة الدراسات العميا 

 (.04-00، ص  9>>9)بدير،

بدأت برامج الدراسات العميا في الدول المتقدمة وبعض الدول العربية ولم تكن 
حديثة العيد بل أن تمك البرامج قد بدأت في بعض الجامعات األمريكية وبعض 
الدول األوربية والعربية، ومنيا الجامعات السعودية حيث بدأ تقديم الدراسات 
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، :022م )مظموم وخمف، 9:>9سنة العميا في بعض كميات الممك عبد العزيز 
 (.9;0ص 

إال أنو بالرغم من االىتمام ببرامج الدراسات العميا من قبل الجامعات فقد رافق 
ذلك عدد من المشكالت حالت دون تحقيق تمك البرامج ألىدافيا، وكان من 
أىميا اعتماد أعضاء ىيئة التدريس عمى اإللقاء الذي ال يساعد عمى تنمية 

ممي وال يدرب الطالب عمى اإلبداع واالبتكار، وىذا ما أكده القيسي التفكير الع
( حيث بينا "أن اكتساب المعرفة العممية وحـدىا دون 42،ص0299والتميمي )

اكتساب الميارة في التفكير االبتكاري يعد أمرًا ناقصًا فالمعرفة ال تغني عن 
 ميا".التفكير وال يمكن االستفادة منيا دون تفكير ابتكاري يدع

من أىداف  0202عمى الرغم من أىمية ما تنطوي عميو رؤية المممكة 
وغايات تسعى إلى تحقيقيا في المجتمع السعودي ، اال أنو قد كثر الحديث في 
اآلونة األخيرة حول انخفاض مستوى البرامج التي تقدم لطمبة الدراسات العميا، إذ 

دراسات العميا )الجفيري، أشار عديد من الباحثين إلى المستوى المتدني لم
ه؛ القرزعي 9402ىـ؛ العتيبي،;940ىـ ؛ السبيعي،;940؛ الضمعان ، 0220

وأكدوا عمى ضرورة التقويم المستمر والوقوف  Livingston,2010 )؛ 0299،
عمى واقع البرامج المطروحة. كما أظيرت نتائج دراسة )الشعيل وخطابية ، 

تدريس التدريسية حيث جاءت أقل ( إلى ضعف ممارسات أعضاء ىيئة ال0220
% حسب تقدير طمبة الدراسات العميا في جميع المجاالت دون استثناء ، 2;من 

؛ الفنتوخ  0299؛ الحايس ،0224كذلك توصمت دراسة كل من )جودة ،
( إلى أن أعضاء ىيئة التدريس ببرنامج :029؛ المطرودي ،  0298،

مالحظاتيم تجاه أبحاث الدارسين الماجستير يستخدمون التدريس التقميدي وأن 
متكررة ، وأن المحاضـرة بالدراسـات العميـا مجـرد تكـرار لنظـــام المحاضـــرة 
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بالبكـــالوريوس، وأن المحتـــوى العممـــي ال يزيـــد كثيـــرًا فـــي أغمـــب المقـــررات عمـــا 
ىـ( أن ىناك 9400بيتي، درســـوه بمرحمـــة البكـالوريوس. كذلك أشارت دراسة )الث

قصورًا في مدى ممارسة عضوات ىيئة التدريس الستراتيجيات التفكير اإلبداعي 
بكمية التربية في جامعة أم القرى وذلك من وجية نظر طالبات الدراسات العميا إذ 
جاءت ممارسات عضوات ىيئة التدريس بدرجة متوسطة ولم تبمغ المستوى 

طالب -( أن بعض الدارسين992، ص0290المأمول، وبين )إسماعيل ،
يفتقرون لميارات التفكير األساسية مثل التفكير اإلبداعي،  -الدراسات العميا

وكذلك التفكير الناقد، والقدرة عمى اتخاذ القرار، وىي القدرات التي تيتم بيا 
( بضرورة تدريب :029الجامعات العالمية ، وأوصت دراسة )صادق والنجار ، 

التدريسية بكميات التربية عمى ميارات التفكير بصفة عامة أعضاء الييئة 
والتفكير الناقد بصفة خاصة لطالب الماجستير بكميات التربية في الجامعات 

 الفمسطينية.

( إلى أن المناىج في التعميم الجامعي والعام بوضعيا 0299كما أشار)الروقي،
، 0202لرؤية الوطنية الحالي وطريقة تدريسيا غير قادرة عمى مواكبة مضامين ا

لذا كان البد عمى الجامعات أن تتطمع ألدوار أكثر فاعمية في ضوء رؤية 
والتي جاءت إلحداث نقمة تطويرية في التنمية  0202المممكة العربية السعودية 

الوطنية ، والتحول من االعتماد عمى النفط إلى االقتصاد المعرفي والعناية بطمبة 
سات العميا ، وذلك بتنمية ميارات التفكير عند تأىيميم الجامعات وخصوصًا الدرا

وتدريبيم لكي يتمكنوا من مواصمة مشوارىم البحثي. وىذا ما تم تأكيده في البيان 
تحول الجامعات السعودية في عصر  -الختامي لممؤتمر الدولي لمتعميم العالي

والذي  م( ، >029ابريل90-92المنعقد في الرياض في الفترة من ) -التغيير
جاء فيو أن الجامعات لم تواكب ذلك التغيير الذي يشيده العالم اليوم مما ينبغي 
عمى الجامعات أن تكون أكثر سرعة لتتمكن من التكيِف مع السياِق الحالي 
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لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعممية والتقنية الممحة )السكران، 
029<.) 

( أن الطابع العام والمميز 899،ص  0294مناصير) تأكيدًا لما سبق يذكر ال
في التدريس الجامعي يفترض أن تراكمًا ىائاًل من المفاىيم والمعمومات ضروري 
لتنمية ميارات التفكير لدى الطمبة عمومًا وصل ذلك إلى طمبة الدراسات العميا 
عمى وجو الخصوص أصبحت فيو ممارسات التدريس الجامعي العميا تنظر 

متزايدة عمى أداء االمتحانات وكأنيا مطمب ضروري وممح لغرض التخرج  بصورة
، وعميو فإن القول بأننا نعمم لغرض االمتحان قد يعبر عن الواقع بدرجة كبيرة 
ذلك أن التعميم من أجل التفكير مطمب أساس ولكن الواقع في مؤسساتنا 

ل قياس تعمم األكاديمية تنظر وبإصرار عمى قياس الواقع التعميمي من خال
  .الطمبة بقدرتيم عمى تذكر المعمومات والحقائق وقراءتيا واستيعابيا لدييم

لذا عمى الجامعات السعودية أن تولي اىتمامًا خاصًا لبرامج الدراسات العميا 
، 0202والبحث العممي لكي تستجيب وتتناغم مع المحاور الرئيسة لرؤية 

ال بد من الوقوف عمى  0202عميا ورؤية ولتحقيق التناغم بين برامج الدراسات ال
أىم االلتزامات التي ورد ذكرىا في وثيقة ىذه الرؤية ، والتي تعد من أىم أدوار 
التعميم الجامعي بشكل عام وبرامج الدراسات العميا تحديدًا، ومن أىميا تزويد 

كونوا أبنائنا بالمعارف والميارات والسموكيات الحميدة الالزمة لوظائف المستقبل لي
يجاد بيئة  ذو شخصيات مستقمة تتصف بروح المبادرة والمثابرة واإلبداع ، وا 

 (.0299محفزة وجاذبة لإلبداع، وتنمية األفكار اإلبداعية)القرزعي ، 

" إن التفكير اإلبداعي ال يمكن اكتسابو بأساليب التدريس التقميدية خاصة 
عمى شكل مشكالت تتحدى المحاضرات منيا، بل عن طريق تقديم المادة العممية 

عقل الطالب ، ومنحو الفرصة لمتفكير والعمل معًا ، فضاًل عمى تدريبو عمى 
  (. ويشير تاتيال وبوج000، ص ;>>9أساليب تحفيز اإلبداع وتنميتو" ) نور ، 
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(Taatila,& Boge,2012 ) إلى أن التفكير اإلبداعي وتدريسو من أكثر
العميا ، ألنو يعد تفكيرًا خارج الصندوق،  التحديات التي تواجو طالب الدراسات

إذ يمكن لممبدعين ايجاد حمول لممشكالت بطرق جديدة وغير مألوفة والتي غالبًا 
 ما تخالف الطرق التقميدية.

( فبين أن ميارات التفكير اإلبداعي ال تنمو تمقائيًا لدى 0228أكد ذلك جمل )
ئق التقميدية ، بل تعوق ىذه المتعمم من خالل تعممو المواد الدراسية بالطرا

الطرائق نمو قدرات التفكير اإلبداعي ، وتعمل عمى قوقعة ىذه القدرات في 
حدودىا ومستوياتيا الدنيا. واتفق معو كل من: ) 

 Davidovitch& Milgram؛:022؛خميل، :029؛الجبيمي،0220جروان،

جودة عند إذ بينو أن القدرات العقمية مو (   Suk  & Sideny, 2006؛  2006,
ن النمطية في  كل األفراد وبنسب متفاوتة وىي بحاجة إلى االيقاظ والتدريب، وا 
األساليب التعميمية توقف وتعيق تمك القدرات وال تؤدي إلى إعداد أفراد يمتازون 
بالفكر قادرين عمى اإلنتاج المتنوع والجديد والذي تحتاجو التنمية الشاممة 

التدريس يتجنبون طرح أسئمة تثير التفكير  لممجتمع ، وأن أغمب أعضاء ىيئة
 –األساتذة في الجامعات -( أمثال ىؤالء 9>>9اإلبداعي. وصف القذافي )

 بأنيم غير قادرين عمى تحرير القدرات العقمية اإلبداعية لدى طالبيم من عقاليا.

فميارات التفكير اإلبداعي ال يمكنيا أن تنمو في ظروف وبيئات مقيدة ، إذ 
إيجاد بيئات تعميمية تعُممية تشجع عمى التفكير اإلبداعي ، واستخدام  البد من

طرق وأساليب تدريسية عديدة يمكن أن يعتمدىا عضو ىيئة التدريس تتمحور 
حول الطالب وتمنحو الفرصة السانحة لمتفكير والتعبير الجديد والمبدع عن 

ىنسي ودياني  منظومة األفكار التي يحمميا في ذىنو، وقد أكدت نتائج دراسة
إلى أن أساليب التدريس  (Hennessy,Deaney& Ruthven,2005)وروثفن 

والمناخ الصفي قادر عمى قتل قدرات التفكير اإلبداعي عند الطمبة أو إحيائو ، 
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لذا البد من دعم المناىج الدراسية بالدروس الشيقة التي تخمق االىتمام لدى 
 اعي .الطمبة وتنمي لدييم قدرات التفكير اإلبد

( أن سموكيات 4;4-0;4، ص :029وفي ىذا الصدد يبين الجبيمي )
أعضاء ىيئة التدريس العمدية والعفوية والشفيية وغير الشفيية والتي صنفيا إلى 
فئتين : سموكيات تشجع عمى التفكير ، وأخرى تكبتو أو تراقبو عمى نحو يثبطو ، 

اإلبداعي، فالتفكير  ليا تأثير تشجيعي ألي نمط من أنماط التفكير ومنيا
ثارتيا  اإلبداعي الكامن لدى الطمبة يحدث من خالل أساليب األستاذ ومياراتو وا 
في الموقف الصفي ، فيو الذي يعطي طالبو فرصة لإلسيام في االستقصاء 
والبحث والتجريب واالكتشاف وحل المشكالت، وىو المسؤول عن إعداد جو 

 عية.تعميمي من خالل نشاطات التعمم اإلبدا

( حيث بينت في دراستيا أن األستاذ 9;، ص 0294وتؤكد ذلك )األسود ،
الجامعي يكون مبدعًا في تدريسو إذا مـا أعتقـد بضـرورة القيـام بممارسات طمقة 
وأصيمة ومرنة، وعرف متطمبات ىذه الممارسات واقتنع بأىميتيا وقام بأدائيا؛ 

فة وتطبيقيا عمميـًا فـي مـادة كقدرتو عمى طالقة األفكار الجديدة غير المألو 
تدريسو وقدرتو عمى التنويع في طريقة تقديم دروسو وتقويميا، وفي تصـميم 
الوسـائل التعميمية المبتكرة قدر إمكانو، وفي محالتو لتعديل الموقف التعميمي 
عـادة تنظيمـو بشكل مناسب. وعندما يحّقق األستاذ الجامعي متطمبات ىذه  وا 

القول بأنو يـؤدي ممارسات تدريسية إبداعية من شأنيا أن تنمي األداءات، يمكن 
 .القدرة اإلبداعية لدى طمبتو

وفي ىذا الصدد أكد عدد من التربويين عمى أن مسؤولية رعاية اإلبداع 
وتنميتو عند الطمبة الجامعيين تقع عمى عاتق األستاذ الجامعي، ويأتي طمبة 

اد الذين يتوجب عمييم تقدير أىمية التفكير الدراسات العميا في مقدمة ىؤالء األفر 
ومياراتو بالنسبة ليم ألنيم بحاجة ماسة إلى ممارستو في مواجية ضغوط الحياة 
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االعتيادية والوظيفية، فيم أقدر من غيرىم عمى تحقيق غاية التربية وأىدافيا من 
وفقًا أجل الوصول إلى قدرة التفكير في حل المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة 

لمظروف التي يمرون بيا وصواًل إلى إيجاد بيئة مالئمة تساعدىم عمى التكيف 
(. وبعني ذلك أنو ال بد من ::8، ص 0294مع تمك الظروف )المناصير، 

التعاطي مع المرحمة بنوع مختمف من التفكير، وصقل خبرات أعضاء ىيئة 
ي تحقيق رؤية المممكة التدريس وتطوير مياراتيم  ليكونوا أحد العناصر الرئيسة ف

  التي تعد رؤية لموطن بكاممو. 0202

وقد جاءت الدراسة الحالية استجابًة لمحاجة الممحة إلى االىتمام بالتفكير 
اإلبداعي وتنمية مياراتو لدى طمبة الدراسات العميا لتتواكب مع متطمبات المرحمة 

قورنت بالدراسات  القادمة، فالدراسات الخاصة بتمك المرحمة أقل بكثير إذا ما
والبحوث التي أجريت عمى الطمبة الجامعيين وطمبة المراحل التعميمية المختمفة 
في نفس الموضوع. وكمحاولة لمكشف عن واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس 
بكمية التربية في جامعة طيبة ألساليب تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى 

نظرىم ونظر الطالبات، وقد تشكمت جممة من طالبات الدراسات العميا من وجية 
 المبررات دفعت الباحثة لتناول ىذا الموضوع بالبحث والدراسة منيا:

إن العجز عن تكوين نظام تربوي إبداعي يؤدي إلى بروز مشكمة ال تقف  -9
حـدودىا عنـد المسـتوى المحمـي، بـل أصـبحت مشـكمة عالمية، وىذا ما بينتو 

؛ الرويمي ، 0229؛ الرحاحمة ، 0292أبو خاطر، الدراسات والبحوث: ) 
( من 0299؛ موسى ورشيد ، >022؛ سميم ، 0229؛ السبيعي ،0294

أن نظـم التعميم الجامعيـة تتجـو فـي طريق يتعارض مـع نمـو اإلبداع، إذ أن 
المتطمبات الحـادة لمنجـاح ال تزال تتبمـور فـي القـدرة عمـى االستيعاب 

عمى الرغم مما توليو الجامعات يعرف بالتربية التمقينيو، والتـذكر وىو ما 
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من عناية باالبتكار واإلبداع وريادة األعمال لدى الطالب وأعضاء ىيئة 
 .التدريس

الحاجـة لتنميـة التفكيـر اإلبداعي لدى طمبة الدراسات العميا مطمب  -0
(، "ألن (Gaspar & Mabic,2015.p599أساسي في ظل متغيرات العصر 

ء الطمبة سيكونون باحثين أو أعضاء ىيئة تدريس، وىم الذين سيساىمون ىؤال
عداد الجيل القادم من الباحثين  في تحقيـق أىـداف مؤسسات التعميم العالي، وا 
وأساتذة المـستقبل، وأن تطويرىم ىو تطوير لمتعميم العالي بصفة عامة" 

ساسـية مـن (. كما أن تنمية التفكير بمكوناتو األ802، ص0292)الشرمان،
طالقـة ومرونة وأصالة والحساسية بالمشكالت يعد مطمب في ظل التوجو 

كخطة عمل وطنية مستقبمية، وتأكيدىا  0202الحالي لممممكة بإعالن رؤية 
عمى ضرورة أن تستند جميع المشاريع المستقبمية في المممكة العربية السعودية 

 أىدافيا.خالل األعوام القادمة إلى محاور ىذه الرؤية و 
فيما يتعمق  0202إن تحقيق اىداف رؤية المممكة العربية السعودية  -0

بالجامعات أو بالدراسات العميا خصوصًا يتطمب النظر في المرحمة السابقة من 
عمر الجامعات السعودية ورصد أسباب اإلخفاق فييا، وىو األمر الذي 

جراءات تنفيذية ج ديدة ومؤطرة سيترتب عميو بال شك العمل عمى خطوات وا 
زمنيًا عمى نحو يختمف عن تمك الخطط االستراتيجية التي تقدميا أغمب 
الجامعات كمتطمب نظري من متطمبات الجودة واالعتماد دون أن يكون ليا 

 (.0299وجود في الواقع )القحطاني ،

 مشكمة الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية معرفة واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية 
يارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة طيبة في م
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من وجية نظرىم ونظر الطالبات،  0202ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 
ولذا فإن الدراسة الحالية سعت إلى إيجاد حل ليذه المشكمة من خالل اإلجابة 

 عن األسئمة اآلتية:

يئة التدريس بكمية التربية جامعة طيبة لتنمية ما درجة ممارسة أعضاء ى .1
ميارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا في ضوء رؤية المممكة 

 من وجية نظرىم؟   0202العربية السعودية 
ما درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة طيبة لتنمية  .0

سات العميا في ضوء رؤية المممكة ميارات التفكير اإلبداعي في برامج الدرا
 من وجية نظر الطالبات؟ 0202العربية السعودية 

( في درجة α≤0,05ىل توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة ) .0
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في برامج 

الدرجة -س الدراسات العميا من وجية نظرىم تعزى إلى المتغيرات )الجن
 العممية(؟

 أىداف الدراسة: 

 تحددت أىداف الدراسة الحالية فيما يمي : 

الكشف عن درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير  .9
اإلبداعي )الطالقة ، األصالة ، المرونة ، الحساسية لحل المشكالت( في 

لتربية جامعة طيبة في برامج الدراسات العميا )الماجستير والدكتوراه( بكمية ا
من وجية نظرىم ومن وجية نظر  0202ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 

 الطالبات. 
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التعرف عمى أثر مجموعة من المتغيرات، في درجة ممارسة أعضاء  .0
ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا 

ربية جامعة طيبة وتحديدًا أثر كل من )الجنس )الماجستير والدكتوراه( بكمية الت
 والدرجة العممية(.

 أىمية الدراسة: 

تتزامن ىذه الدراسة مع حاجـة بـرامج الدراسـات العميـا التربويـة فـي  -9
الجامعـات السـعودية لمواكبـة االتجاىات العالميـة فـي تطـوير األداء المؤسسـي 

ضوء الرؤيـة الرياديـة لممممكـة العربيـة واألكاديمي وتطوير الموارد البشرية في 
التـي تسـتيدف حصـول خمـس جامعـات سـعودية عمـى أفضـل  0202السـعودية 

 مائـة جامعـة عمـى مستوى العالم.
تأتي أىمية الدراسة من إفادتيا أساتذة الدراسات العميا، بالوقوف عمى  -0

بتيم ، والعمل عمى درجة امتالكيم لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طم
معالجة الخمل إن وجد، وكذلك إفادة الطمبة أنفسيم بمعرفتيم درجة امتالك 

 اساتذتيم ليذه الميارات.
قد تفيد نتائج ىذه الدراسة الميتمين بوضع برامج ومقررات الدراسات  -0

العميا، بالتركيز في تمك البرامج عمى ما يؤدي إلى تفعيل عممية تعميم التفكير 
 وتنميتو.اإلبداعي 

إن نتائج الدراسة الحالية قد تدفع أعضاء ىيئة التدريس إلى إعادة النظر  -4
في أساليب تدريسيم، واعتماد األساليب والطرق التي تسيم في تنمية ميارات 

 التفكير اإلبداعي عند الطمبة الجامعين عامة وطمبة الدراسات العميا خاصة.
مية ميارات التفكير عدم توفر الدراسات المحمية التي اىتمت بتن -8

اإلبداعي لدى طمبة الدراسات العميا فيي قميمة جدا )في حدود عمم الباحثة(، إذ 
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أن أغمب الدراسات كانت تيتم بالتفكير الناقد والتأممي وأساليب تنميتو لدييم، لذا 
 تعد الدراسة الحالية بداية لسمسمة أخرى من الدراسات في ىذا الصدد.

 منيج الدراسة:

الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي لمالئمتو لطبيعة الدراسة  استخدمت
 وأغراضيا.

 حدود الدراسة: 

 لمدراسة الحالية حدودىا التي تتحدد بيا نتائج الدراسة وىي:

: اقتصرت الدراسة عمى بيان درجة ممارسة أعضاء الحدود البشرية والمكانية
بات الدراسات العميا )برنامج عضوًا( ممن يقمن بتدريس طال;8ىيئة التدريس )

الماجستير والدكتوراه( في كمية التربية بجامعة طيبة بجميع أقساميا )المناىج 
وطرق التدريس، عمم النفس التربوي، تقنيات التعميم، إدارة وتخطيط، أصول 

 طالبة( .>9التربية( من وجية نظرىم ونظر طالبات الدراسات العميا قواميا)

اقتصرت ىذه الدراسة عمى التعرف عمى واقع ممارسة  :الحدود الموضوعاتية
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا 
)الماجستير والدكتوراه( بكمية التربية جامعة طيبة في ضوء رؤية المممكة العربية 

 من وجية نظرىم ومن وجية نظر الطالبات. 0202السعودية 

تـم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام  الزمانية: الحدود
 ىـ 9442/>940الجامعي 

 مصطمحات الدراسة:
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( بأنو: 92، ص0299: يعرفو )عبد المختار وعدوي ، التفكير اإلبداعي
"األسموب الذي يستخدمو الفرد في إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار حول 

الطالقة الفكرية(، وتتصف ىذه األفكار بالتنوع المشكمة التي يتعرض ليا )
 واالختالف )المرونة( وعدم التكرار أو الشيوع )األصالة(". 

( بأنو " العممية الذىنية التي نستخدميا 9;0، ص 0299كما يعرفو )سميمان،
لموصول إلى األفكار والرؤى الجديدة أو التي تؤدى الى الدمج والتأليف بين 

 التي يعتبر سابقا انيا غير مترابطة ".  االفكار أو االشياء

وتتبنى الباحثة تعريفًا إجرائيًا خاصًا بالتفكير اإلبداعي يتفق مع طبيعة الدراسة 
 فتعرفو بأنو:

عممية عقمية تتم في سمسمة من الخطوات والمراحل، تتسم بالطالقة واألصالة 
الدراسات العميا  والمرونـة والحساسية لحل المشكالت، تستطيع من خالليا طالبات

الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األفكار أو نتاجات جديدة أو إعادة ربط أفكار 
 ونتاجات موجودة بطريقة جديدة مبتكرة، وذلك عند توضيحيا لمشكمة ما . 

( بأنيا " 9>4، ص ;029تعرفيا )الشايب،  ميارات التفكير اإلبداعي:
 الفرد إلنتاج أفكار جديدة وىادفة" مجموعة من الميارات العقمية التي يستخدميا

: الممارسات التي تكّون السموك التدريسي الواجب تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا
اتباعو من قبل عضو ىيئة التدريس داخل المحاضرة، لجعل طالبات الدراسات 
العميا قادرات عمى إنتاج عدد كبير من األفكار والسرعة والسيولة في توليدىا 

ي ىذه األفكار، حيث تعد ىذه الممارسات دوافع إلثارة التفكير اإلبداعي والتنوع ف
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لدى الطالبات، وتقاس بالدرجة التـي يحـصل عمييـا عضو ىيئة التدريس فـي 
 االستبانة المصممة ليذا الغرض.

 قدرات وميارات التفكير اإلبداعي التي تقيسيا الباحثة في ىذه الدراسة:

 :(Fluency)الطالقة  -أواًل 

يقصد بيا "القدرة عمى انتاج أكبر عدد من األفكار االبتكارية، فالشخص 
المبدع يكون متفوق من حيث كمية األفكار التي يقترحيا حول موضوع معين في 

 (.;9:، :029وحدة زمنية ثابتة مقارنة بغيره")الخفاجي،

 (:Originality)األصالة  -ثانياً 

ة لميدف والوظيفة التي يعمل ألجميا، تعني "تقديم نتاجات مبتكرة تكون مناسب
أو بتعبير آخر رفض الحمول الجاىزة أو المألوفة، واتخاذ سموك جديد يتوافق مع 
اليدف المنشود وتسمى الفكرة األصيمة إذا كانت ال تخضع لألفكار الشائعة 

 ( .:;،ص :022وتتصف بالتميز") القضاه والترتوري ، 

 (:Flexibility)المرونة  -ثالثاً 

ي "القدرة عمى اتخاذ الطرق المختمفة والتفكيـر بطرق مختمفة أو بتصنيف ى
مختمف عن التصنيف العادي، والنظر لممشكمة من أبعاد مختمفـة، وىي درجة 
السيولة التي يغير الشخص موقفا ما، أو وجية نظر معينة، وعدم التعصب 

 (.;99ص 0220ألفكار بحد ذاتيا")السرور،

 :(Problem Of Sensitivity)شكالت الحساسية لمم -رابعاً 
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ىي "القدرة عمى اكتشاف المـشكمة وتحـري المعمومات الناقصة بيا، حيث يقوم 
الفرد بالتركيز عمى اختبار أنواع كثيرة مـن المعمومـات والحقائق واالنطباعات 

نتاج طرق عديدة لمتفكير عن المشكمة" )السرور، ، ص 0220والمشاعر، وا 
99< .) 

( بأنيا "نوع من 992، ص ;022: يعرفيا )سماره والعديمي ،رسةمماالدرجة 
الخبرة المنظمة نسبيًا، وتشير إلى تكرار حدوث االستجابات الظاىرة نفسيا، أو 

 ما يشبييا في مواقف بيئية منظمة نسبيًا".
الدرجة التي يحصل عمييـا عضو ىيئة التدريس تعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا: 

و عمى عبارات االستبانة التي توضح األعمال واألنشطة مـن خـالل إجابت
والسموكيات التي يقوم بيا داخل القاعة الدراسية لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي 
أو من خالل إجابة طالبات الدراسات العميا الالتي قمن بتدريسين عمى االستبانة 

 الخاصة بين. 

 الدراسات السابقة:  

لمدراسات السابقة التي تم اإلطالع عمييا العربية يتضمن ىذا الجزء عرضًا 
منيا واألجنبية ، حول أساليب تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب 
الدراسات العميا بالجامعات ودور األستاذ الجامعي فـي ذلـك، ويمكن إجمال أبرزىا 

 عمى النحو التالي:
 (:0212دراسة العمري و الشنقيطي )     

مية تقنية التمعيب في بيئة التعمم االلكترونية لتنمية ميارات بعنوان" فاع
 إنتاج المواد الرقمية والتفكير اإلبداعي لطالبات الدراسات العميا"

ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية تقنية التمعيب في بيئة التعمم اإللكترونية 
دراسات العميا، لتنمية ميارات إنتاج المواد الرقمية والتفكير اإلبداعي لطالبات ال
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( 92وقد اعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي، كما تم اختيار عينة البحث )
طالبة بطريقة عشوائية، وقد ُقسمت العينة عمى مجموعتين: تجريبية وضابطة 

( طالبة لكل مجموعة، طبقت عمييما أداتان، األولى: بطاقة تقييم إنتاج 02بعدد )
ياس التفكير اإلبداعي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى المواد الرقمية، والثانية: مق

فاعمية تقنية التمعيب في بيئة التعمم اإللكترونية في تنمية ميارات إنتاج المواد 
الرقمية لدى طالبات الدراسات العميا، وفاعمية تقنية التمعيب في بيئة التعمم 

لعميا بكمية التربية اإللكترونية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الدراسات ا
 بالمدينة المنورة.

 (:0212دراسة خميفي )
بعنوان " فاعمية برنامج مقترح لتعمم التفكير في تنمية التفكير اإلبداعي لدى 

 الطبة الجامعيين"

ىدفت الدراسة إلى التحقق من فاعمية برنامج مقترح لتعميم التفكير في تنمية 
ن من طمبة الجامعة، مستوى الماستر التفكير اإلبداعي لدى عينة من المتطوعي

( وزعوا إلى مجموعتين ضابطتين ومجموعتين تجريبيتين. طبق البرنامج 0و 9)
المقترح القائم عمى مجموعة من األنشطة واالستراتيجيات واألدوات اإلثرائية عمى 
المجموعتين التجريبيتين، ولقياس أثر البرنامج اعتمد عمى اختبار تورانس 

( لتحميل نتائج عينات الدراسة Anova( وتحميل التباين )Tبارات )واستخدمت اخت
والتي كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات 
االختبارات القبمية والبعدية في التفكير اإلبداعي وقدراتو المتمثمة في الطالقة 
لة والمرونة واألصالة في كل من المجموعتين التجريبيتين؛ وكذا فروق دا

إحصائيًا بين متوسط نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبيتين 
 والمجموعتين الضابطتين. لصالح المجموعتين التجريبيتين.

 (:0212دراسة العياشي  وبودالي )   
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بعنوان "مستوى الطموح وعالقتو بالقدرة عمى التفكير اإلبداعي لدى طمبة ما 
 كتوراه("بعد التدرج )ماستر، ماجستير، د

تمثل مشكمة الدراسة في الكشف عن طبيعة العالقة بين مستوى        
الطموح والتفكير اإلبداعي وكذا عالقتو بـ)الطالقة، المرونة، األصالة(،كما تيدف 
إلى التعرف عمى داللة الفروق ين الجنسين في كل من مستوى الطموح والقدرة 

( طالبا وطالبة بقسم عمم 902)عمى التفكير اإلبداعي. أجريت الدراسة عمى 
بتطبيق مقياس مستوى الطموح لكاميميا  0وجامعة البميدة  0النفس بجامعة الجزائر

( واختبار القدرة عمى التفكير اإلبداعي لسيد خير اهلل 2:>9عبد الفتاح )
( بعد التأكد من صالحيتيما، ولمعالجة البيانات استخدمنا معامل 9;>9)

بار)ت( لداللة الفروق. أسفرت النتائج عمى ما يمي: _ االرتباط بيرسون، واخت
توجد عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الطموح والقدرة عمى التفكير اإلبداعي. 

 _ توجد عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الطموح وقدرة الطالقة.

 _ توجد عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الطموح وقدرة المرونة. 

 ارتباطية موجبة بين مستوى الطموح وقدرة األصالة. _ توجد عالقة  

 _ توجد فروق ذات داللة بين الجنسين في مستوى الطموح لصالح اإلناث.

 _ ال توجد فروق ذات داللة بين الجنسين في القدرة عمى التفكير اإلبداعي 
 (: 0212دراسة الحمفاوي )

ليب المعرفية في بعنوان " فاعمية نموذج لمدعم التكيفي النقال وفقا لألسا
تنمية التحصيل المعرفي والدافعية لإلنجاز والتفكير اإلبداعي لدى طالب 

 الدراسات العميا التربوية بجامعة الممك عبدالعزيز"    
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استيدفت الدراسة تصميم نموذج لمدعم التكيفي النقال يتم من خاللو تنظيم 
ي لكل متعمم، وتحديدًا وبث ومشاركة المساعدات التعميمية وفقًا لألسموب المعرف

أسموب التعقيد في مقابل التبسيط المعرفي، ومن ثم قياس فاعمية النموذج في 
تنمية التحصيل المعرفي والدافعية لإلنجاز، والتفكير اإلبداعي لدى طالب برنامج 
الدبموم العام بالتربية ببرنامج الدراسات العميا التربوية بجامعة المك عبد العزيز. 

اد عمى التصميم شبو التجريبي ذي المجموعتين: الضابطة حيث تم االعتم
حصمت عمى دعم نقال موحد تم بغض النظر عن األسموب المعرفي لممتعممين، 
والمجموعة التجريبية حصمت عمى دعم نقال تم تنظيمو وتوجييو لمطالب وفقا 
لخصائصيم المرتبطة بأسموب التعقيد في مقابل التبسيط المعرفي، وكمتا 

مجموعتين حصمتا عمى الدعم كمكون تكاممي لممحاضرات الدراسية التي تم ال
تنفيذىا بمقرر تقنيات التعميم ومصادر التعمم بالفصل الدراسي األول من العام 

( طالبا ممن توافرت 90ىـ. وتكونت عينة البحث من ):9408/940الدراسي 
ة والتجريبية. فييم الشروط، وتم توزيعيم عشوائيا عمى المجموعتين الضابط

ولمتحقق من فاعمية النموذج المقترح تم بناء ثالث أدوات: اختبار تحصيل معرفي 
ومقياس الدافعية لإلنجاز ومقياس لمتفكير اإلبداعي، كما تم االعتماد عمى 

المييأ لمبيئة العربية من قبل عجوة -مقياس )التعقيد في مقابل التبسيط المعرفي( 
الذين يقعون في نطاق ىذا األسموب. وبعد تطبيق  لتحديد المتعممين-( >;>9)

التجربة لمدة ثالثة أسابيع متتالية، تم رصد النتائج وتحميمييا إحصائيًا باستخدام 
اختبار)ت( لممقارنة بين المجموعات وتحديد داللة الفروق، وكذلك تم حساب 

صيل حجم األثر. وأسفرت النتائج عن فاعمية النموذج المقترح في تنمية التح
المعرفي والدافعية لإلنجاز والتفكير اإلبداعي، وذلك عند مقارنتو بالدعم الموحد 
غير التكيفي. وأوصى الباحثان بضرورة مراعاة األساليب المعرفية لممتعممين عند 

 تقديم أي دعم تعميمي ليم.
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 ( :(Gaspar & Mabic,2015 جاسبارو مابيك  دراسة     

 "العالي اإلبداع في التعميم بعنوان "

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى درجة وعي أساتذة الجامعة والطالب 
بأىمية اإلبداع في التعميم العالي وقد طبقت الدراسة عمى عينة من أساتذة 

( طالبًا من :;0( عضوا و);8جامعة موستار بالبوسنة واليرسك بمغ عددىم )
نيج المسحي كميات الجامعة المختمفة . وقد اعتمدت الدراسة عمى الم

واستخدمت أداتين وىما : استبانة خاصة باألعضاء واستبانة خاصة بطالب 
الدراسات العميا وذلك من أجل التحقيق من درجة وعييم عن اإلبداع في 

. وأظيرت النتائج ان ىناك  SPSSالجامعة. وقد تم تحميل النتائج باستخدام 
ب إذ حصل المعممون فروقًا إحصائية بين متوسطات درجات المعممين والطال

عمى درجات أفضل وذلك العتقادىم أن محاضراتيم خالقة وتراعي احتياجات 
الطالب وتستخدم أنشطة مناسبة . أما فيما يتعمق بمدى ممارسة أعضاء ىيئة 
التدريس لألنشطة التي تنمي اإلبداع فقد ظيرت فروق دالة إحصائيًا بين 

رجات الطالب جاءت متوسطات درجات االعضاء والطالب حيث أن د
منخفضة حيث أوضحت الدراسة أن الطالب يعانون من عدم تقبل أفكارىم 
واحتراميا وأن أعضاء ىيئة التدريس ال يعطون األنشطة الكافية لتنمية اإلبداع 
لدييم، وال يشجعون التواصل بينيم وبين الطالب، كذلك ال يقدمون حمواًل 

عمى نفس أفكارىم. من الواضح أن وأفكارًا جديدة مبتكرة وأنيم يجبرونيم 
األساتذة قّيموا أنفسيم أفضل من تقييم الطالب ليم. وبالتالي فانو ال يوجد 
إبداع في عممية التدريس من وجية نظر الطالب في جامعة موستار. كما 
أظيرت النتائج أن اإلبداع أثناء المحاضرات مختمف عمى حسب الخبرة 

 وع إلى موضوع.ويختمف من مجال إلى آخر ومن موض

 (:0212دراسة العبادلة )
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تقويم برامج الدراسات العميا في الجامعات في محافظات غزة  بعنوان "
 "CIPP باستخدام نموذج القرارات المتعددة

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى الدرجات التقييمية لبرامج الدارسات العميا في 
نموذج القرارات الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة باستخدام 

(، من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس و الكشف عما إذا CIPPالمتعددة)
( بين   α ≥ 0.05 (كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

متوسطات درجات تقييم أفارد العينة؛ لتقييم برامج الدارسات العميا في 
: )الجامعة، الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة  تعزى إلى متغيرات

الجنس، الدرجة العممية، التخصص األكاديمي، سنوات الخدمة(. ومن ثم 
إبداعي(؛ لتطوير برامج الدارسات العميا في -وضع سيناريوىات ) إصالحي

الجامعات الفمسطينية واالرتقاء بيا في الجامعات الفمسطينية في ضوء درجات 
لمنيج الوصفي التحميمي التقييم. ولتحقيق أىداف الدارسة اتبعت الباحثة ا

مستعينة بأحد أساليب الدراسات المستقبمية )السيناريوىات( باعتباره أنسب 
المناىج لمدارسة وأىدافيا. قامت بإعداد عدة أدوات: استبانة، واستطالع رأي. 

( فقرة موزعة عمى أربع محاور. أما بالنسبة 80اشتممت االستبانة عمى )
( فقرة وأربعة أسئمة مفتوحة، وقد تم توزيعو 02الستطالع األري فقد تكون من)

عمى عمداء الكميات ورؤساء األقسام؛ وذلك لالسترشاد بو في وضع السيناريو 
المقترح لتطوير برامج الدارسات العميا، لتتفق مع متطمبات العصر، ومتطمبات 
المجتمع الفمسطيني، وتطوره. وتوصمت الدراسة إلى انو ال توجد فروق ذات 

( بين متوسطات درجات تقييم أفراد   α ≥ 0.05 (إحصائية عند مستوىداللة 
العينة لبرامج الدراسات العميا. وأوصت بضرورة االستفادة من نتائج البحوث 

 المتعمقة بتقويم برامج الدراسات العميا والبحث العممي وتطويره.

‐Al  دراسة الزىراني Zahrani, A. M. ,2015):) 
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مجيول إلى النشط: تأثير الفصل المقموب من خالل من المبني لم بعنوان "
 "منصات التعمم االجتماعي عمى التفكير اإلبداعي لطالب التعميم العالي

ىدفت الدراسة إلى تعرف تأثير الفصل المقموب عمى تشجيع التفكير 
اإلبداعي لدى طالب الدراسات العميا. تم التطبيق عمى طالب كمية التربية في 

د العزيز في المممكة العربية السعودية خالل الفصل الدراسي جامعة الممك عب
. واستخدمت الدراسة المنيج  شبو التجريبي حيث 0294األول من عام 

قسمت العينة إلى مجموعتين. ضابطة درست بطريقة المحاضرة وعددىا 
( طالبًا ، ومجموعة تجريبية درست بالفصول الدراسية المقموبة وعددىا ;0)
، واستخدمت االستبانة لجمع البينات ، وأظيرت النتائج أن  ( طالباً :0)

الفصل المقموب ساعد عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي  خاصة فيما 
يتعمق بالطالقة والمرونة والجدة. كما نظر الطالب إلى الفصل المقموب 
كطريقة قد تسيل بشكل كبير إبداعيم. ومع ذلك كانت ىناك العديد من 

 لتي ارتبطت بطريقة الفصل المقموب.  الصعوبات ا
 (:Ersoy, E., Başer,N  2014,دراسة إرسوي ، بايسر)

أثر استخدام طريقة التعمم  بأسموب حل المشكالت عمى التفكير  بعنوان "
 اإلبداعي لدى الطالب في التعميم العالي "

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام طريقة حل المشكالت في تنمية 
ارات التفكير اإلبداعي لدى طالب قسم اإلحصاء ، في كمية العموم في جامعة مي

( طالبا من طالب 0:(. حيث أجريت الدراسة  عمى ) DEUدوكوز إيمول ) 
الجامعة ، وتم تطبيق اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي قبميًا وبعديًا. وكشفت 

ميارات التفكير اإلبداعي  نتائج الدراسة فاعمية طريقة التدريس المطبقة في تنمية
)المرونة والطالقة واألصالة واإلثراء( وزيادة قدرتيم عمى التعمم وحل المشكالت ، 

 وأنيا تفوق الطريقة التقميدية في التدريس . 
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 (:0212دراسة السميري )

بعنوان " أثر ممف إنجاز الميمة األدائية التدريسية في تنمية التفكير التأممي 
 مج الماجستير بكمية التربية في جامعة الممك سعود"لدى طالبات برنا

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر ممف إنجاز الميمة األدائية التدريسية في 
تنمية التفكير التأممي بمياراتو الثالث وىي: االنفتاح الذىني، والتوجيو الذاتي، 

بية في جامعة والمسؤولية الفكرية لدى الطالبات في برنامج الماجستير بكمية التر 
الممك سعود في المممكة العربية السعودية ، وتم استخدام المنيج شبو التجريبي 
)تصميم المجموعة الواحدة ذات القياس القبمي البعدي(، وأما مجتمع البحث 
فتكون من الطالبات المنتظمات في برنامج الماجستير والذي تقدم فيو الميمة 

الفصل الدراسي األول من عام األدائية التدريسية، وكان ذلك في 
( طالبة ، وأما أداة 00م، وتم اختيار عينة عشوائية عددىا )0299/0290

( والمكون 0228البحث فقد استخدمت الباحثة مقياس التفكير التأممي لخريسات )
من ثالثة أبعاد ىي: االنفتاح الذىني والتوجيو الذاتي والمسؤولية الفكرية ويتضمن 

فقرة موزعة عمى ىذه األبعاد، وأشارت نتائج الدراسة إلى  (02ىذا المقياس )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبمي 
والبعدي لمقياس التفكير التأممي لصالح التطبيق البعدي في كل من ميارات 

لى وجود التفكير التأممي: االنفتاح الذىني والتوجيو الذاتي والمسؤولية الفكري ة، وا 
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي 
لمقياس التفكير التأممي في ميارات التفكير التأممي مجتمعة لصالح التطبيق 

 البعدي.

 (:0210دراسة بن حفيظ )
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معة بعنوان " اإلبداعية والتفكير الميتا معرفي لدى طمبة الدراسات العميا بجا   
 " -الجزائر –باتنة 

ىدفت الدراسة إلى القاء الضوء عمى طبيعة العالقة بين اإلبداع والتفكير 
الميتامعرفي لدى طمبة الدراسات العميا، وبالتالي فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن 
سؤالين ىما: ىل كل من يمتمك ميارات التفكير الميتامعرفي يكون مبدعا 

ارات الميتامعرفية شرطا من شروط اإلبداعية؟ شممت بالضرورة؟ وىل تعتبر المي
العينة الطمبة الناجحين في مسابقة الماجستير ممن يزاولون دراستيم في مختمف 

-0229التخصصات العممية واألدبية لجامعة باتنة خالل السنة الجامعية 
. وقد ركزت ىذه الدراسة عمى القدرات الميتامعرفية لدى الطالب مع :022

أنو كمما تدرب التمميذ عمى استعمال ىذه الميارات من تخطيط ومراقبة افتراض 
وتقييم في معالجتو لممعمومات، كمما كان أقرب إلى النجاح واإلبداع ، تّم التوصل 
بعد التحميل إلى النتائج التالية: ال توجد عالقة بين التفكير الميتامعرفي 

التخصصات العممية أكثر إبداعًا  واإلبداعية لدى طمبة الدراسات العميا، إّن طمبة
من طمبة التخصصات األدبية وذلك يعود لثراء المناىج والمواد العممية 
بالمواضيع المشجعة والدافعة إلى اإلبداعية، إن طمبة الماجستير أكثر إبداعًا من 
طمبة الدكتوراه ألنيم أكثر اىتمامًا من غيرىم بتحقيق ذواتيم من خالل دراستيم 

بين بقاء واستمرار الميتامعرفية حتى سن يفوق الخمسين سنة من وعمميم،  ت
خالل طمبة الدكتوراه وىو دليل عمى تجذر ىذه الميارات في تفكير وشخصية 

 الفرد ومرافقتيا لو في كل مجاالت حياتو. 

 (:1200دراسة الثبيتي )
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جامعة أم -بعنوان " مدى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية    
الستراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي من وجية نظر طالبات الدراسات -رى الق

 العميا" 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بكمية 
الستراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي. حيث استخدمت -جامعة أم القرى-التربية 

اد استبانة طبقت عمى مجتمع الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، كما تم إعد
والتي بمغ -جامعة أم القرى -الدراسة، طالبات الدراسات العميا. بكمية التربية 

( وكان من أىم نتائج الدراسة: المعدل العام الستجابات أفراد 909عددىن )
مجتمع الدراسة المتمثل في طالبات الدراسات العميا، لتحديد مدى ممارسة 

كمية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عضوات ىيئة التدريس  ب
الستراتيجيات التفكير اإلبداعي والمرتبطة بطرق التدريس جاء بدرجة متوسطة 

(. المعدل العام 2048( وانحراف معياري ):0.9عند متوسط حسابي )
الستجابات أفراد مجتمع الدراسة المتمثل في طالبات الدراسات العميا، لتحديد 

وات ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة مدى ممارسة عض
الستراتيجيات التفكير اإلبداعي والمرتبطة بوسائل التعميم وتقنياتو جاء بدرجة 

(.المعدل العام :208( وانحراف معياري )0.20حسابي ) ٘  متوسطة عند متوسط
العميا، لتحديد  الستجابات أفراد مجتمع الدراسة المتمثل في طالبات الدراسات

مدى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
الستراتيجيات التفكير اإلبداعي والمرتبطة بالتفاعل واالتصال جاء بدرجة كبيرة 

(. وىذا يدل عمى رقي >204( وانحراف معياري ):0.0عند متوسط حسابي )
س بكمية التربية بجامعة أم القرى بمكة تفاعل وتعامل عضوات ىيئة التدري

المكرمة مما يساعدىن عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالباتين ، المعدل 
العام الستجابات أفراد مجتمع الدراسة المتمثل في طالبات الدراسات العميا 
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،لتحديد مدى ممارسة عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة أم القرى بمكة 
الستراتيجيات التفكير اإلبداعي والمرتبطة بالتقويم جاء بدرجة متوسطة  المكرمة

(. وعمى وجو العموم 2040( وانحراف معياري )0.94عند متوسط حسابي ) 
جاءت ممارسة عضوات ىيئة التدريس الستراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي 

العميا بدرجة  من وجية نظر طالبات الدراسات -جامعة أم القرى -بكمية التربية 
( األمر 2.40( وانحراف معياري قيمتو )0099متوسطة بمتوسط  حسابي قيمتو )

الذي يشير إلى أن ىناك قصورًا في مدى ممارسة بعض عضوات ىيئة التدريس 
 الستراتيجيات التفكير اإلبداعي.  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من المستويات -
دكتوراه( بكمية التربية جامعة أم -ة لممرحمة العممية )ماجستير اإلحصائية المعروف

 القرى عمى آراء مجتمع الدراسة. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من المستويات -
اإلحصائية المعروفة ألقسام كمية التربية بجامعة أم القرى عمى آراء مجتمع 

 الدراسة.

 :(Burnett, 2010دراسة  بيرنت )

 بعنوان " المنيج الشمولي لحل المشكالت اإلبداعية "   

ىدفت الدراسة إلى استكشاف ظاىرة معقدة داخل عممية حل المشكالت إبداعيًا 
( من الخريجين والطمبة 922وىي الحدس، حيث تكونت العينة األولى من )

،  (ICSCواألساتذة واألساتذة الزائرين لممركز الدولي لمدراسات في اإلبداع )
حيث ُطمب من المشاركين اإلجابة عمى مجموعة من األسئمة بيدف المساعدة 
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في اإلجابة عن بعض أسئمة الدراسة أما العينة الثانية فقد شممت أحد عشر طالبا 
( وشاركوا في ICSCوطالبّة التحقوا في المركز الدولي لمدراسات في اإلبداع )

وقد طورت نماذج نظرية لفيم  دورة حول مناىج شمولية لحل المشكالت إبداعياً 
 ظاىرة الحدس ودمجيا في ممارسات المشاركين.

 (:(Hamza & Farrow, 2000دراسة حمزة وفارو     

بعنوان " تعزيز اإلبداع وحل المشكالت في الفصل الدراسي الختيار    
 النماذج التدريسية" 

أن تـساعد ىدفت الدراسة إلى تعرف النوعيات الشائعة والقيمة، التي يمكن 
عينة من أساتذة كمية المجتمع بتكساس، عمى ترقية التفكير اإلبداعي وحل 
المشكالت لطالبيم، وتوصمت الدراسة إلى وجود عـدة طرق لترقية التفكير 
اإلبداعي لدى الطالب، وأن األساتذة يختمفون في أسموب تدريسيم، في المناخ 

من النوعيات الشائعة والقيمة،  الذي يييئونو وفي الوقت نفسو، يتقاسمون عدداً 
فبعض األسـاتذة، يكونون أكثر مياًل لمجانب التحميمي والمنطقي أكثر من غيرىم 

 والـبعض اآلخـر، يميـل لمجانـب االستطالعي واالستكشافي.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:

مما تقدم وبعد استعراض الدراسات السابقة بشقييا العربي واألجنبي تمت  
 حظة ما يمي:مال

  ندرة الدراسات التي أجريت حول مدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة الدراسات العميا، األمر الذي يؤكد 

 المبررات التي انطمقت منيا الدراسة الحالية.
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  ، تشابيت الدراسة الحالية من حيث اليدف مع بعض الدراسات السابقة
(؛ :029(؛ )خميفي >029مثل دراسة: ) العمري و الشنقيطي ، وذلك

(؛ (Gaspar & Mabic,2015(؛  جاسبارو مابيك  0298)الحمفاوي ،
‐Alالزىراني  ) Zahrani, A. M. ,2015 (؛ إرسوي ، بايسر)Ersoy, 

E., Başer,N. ,2014، (؛ حمزة وفارو )9400(؛ )الثبيتيHamza & 
Farrow, 2000ة الحالية من حيث اليدف مع بعض ( واختمفت الدراس

(؛ )العبادلة 0299الدراسات السابقة ، وذلك مثل دراسة )العياشي وبودالي ،
 ,Burnett(؛ بيرنت )0290(؛) بن حفيظ ،0294(؛ )السميري ،0298، 

2010) 
  اعتمدت معظم الدراسات السابقة عمى المنيج شبو التجريبي ،عدا دراسة

( فقد استخدمت المنيج Gaspar & Mabic,2015جاسبارو مابيك )
(؛ 9400(؛ )الثبيتي، 0298المسحي ، أما دراسة )العبادلة ،

(  (Hamza & Farrow, 2000(؛ حمزة وفارو Burnett, 2010)بيرنت،
فقد استخدمت تمك الدراسات المنيج الوصفي التحميمي، وتتفق الدراسة الحالية 

 .معيا في أنيا ستعتمد عمى المنيج الوصفي التحميمي
  تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اعتماد االستبانة أداة

(؛ Gaspar & Mabic,2015لمدراسة كدراسة جاسبارو مابيك)
‐Alالزىراني Zahrani, A.,2015)،واختمفت مع بقية 9400(؛ )الثبيتي )

الدراسات التي اعتمدت عمى أسموب المالحظة واستطالع الرأي وتطبيق 
 الختبارات المقننة في جمع البيانات.المقاييس وا

  تفاوتت العينات والجنس في الدراسات التي تناولت البرامج المقترحة
واالستراتيجيات والطرائق المتعمقة بالتفكير اإلبداعي ، فجميع الدراسات 
اقتصرت عينتيا عمى الطمبة أو الطالبات أو الطمبة والطالبات معًا في 

ئة التدريس بالجامعة، والدراسة الحالية تتفق الدراسات العميا وأعضاء ىي
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عينتيا مع تمك الدراسات وبالتحديد طالبات الماجستير والدكتوراه بكمية 
التربية. كما اختمفت الدراسة الحالية عن بعض الدراسات كدراسة جاسبارو 

 ,.Ersoy, E(؛ إرسوي ، بايسر) Gaspar & Mabic,2015مابيك  )
Başer,N. ,2014نت عينتيا من طمبة البكالوريوس بالجامعة . (؛ فقد كا 

  كما يالحظ تنوع الدراسات، حول موضوع التفكير، فمنيا ما ىو تنظيري
ومنيا ما ىو ميداني، وبعضيا رّكز عمى أساليب التدريس التي يستخدميا 
األستاذ الجامعي في تنمية التفكير، والبعض اآلخر تناول ميارات التفكير 

الجامعي بتعزيزىا لدى طمبتو، باستثناء دراسة )السميري التي يقوم األستاذ 
( التي أىتمت بتنمية التفكير التأممي بمياراتو الثالث لدى الطالبات 0294،

 في برنامج الماجستير بكمية التربية في جامعة الممك سعود. 

ومن الجدير ذكره أن الدراسة الحالية استفادت من الدراسات السابقة، والسيما 
يخـص إبراز مشكمة الدراسة، ومفردات اإلطار النظري ، وبناء أداة الدراسة فيمـا 

. 

 مجتمع الدراسة وعينتيا:

تكون مجتمع الدارسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس وطالبات الدراسات    
ىـ، أما عينة الدراسة فقد تم 9442/ >940العميا بجامعة طيبة وذلك لعام 
ًا لقمة عددىم كممثمين. إذ تمثمت عينة الدراسة من اختيارىا بالطريقة القصدية نظر 

( عضوًا ممن يقومون بالتدريس لطالبات الدراسات العميا في برنامج ;8)
الماجستير والدكتوراه بكمية التربية في جميع األقسام برتبة أستاذ وأستاذ مشارك 

%( من المجتمع األصمي لمدراسة ويوضحيا 49وأستاذ مساعد وىي تمثل نسبة )
 الجدول اآلتي:
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( توزيع أفراد عينة الدراسة )أعضاء ىيئة التدريس( بحسب متغير الجنس والدرجة 9جدول )
 العممية

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 الكمي الفرعي الكمي الفرعي

 %100 %62.1 58 36 ذكر الجنس
 %37.9 22 انثى

الدرجة 
 العممية

 %100 %29.3 58 17 أستاذ
 %29.3 17 ستاذ مشاركأ

 %41.4 24 أستاذ مساعد

أما الطالبات فقد جرى أيضًا اختيار عينة قصدية حيث بمغ عددىن الكمي 
( طالبة من طالبات الدراسات العميا المسجالت ببرنامج الماجستير والدكتوراه 9:)

 ىـ، 9442/>940بكمية التربية جامعة طيبة في جميع األقسام لمعام الجامعي 
 ( طالبة وىي ما تم تحميميا في الدراسة.>9( طالبات، ليتبقى ):وتم استبعاد)

 أداة الدراسة: 
ألغراض تحقيق أىداف الدراسة وجمع البيانات، تم بناء  وصف األداة: -أ 

استبانتين لتعرف عمى واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة 
اعي في برامج الدراسات العميا في ضوء رؤية طيبة لتنمية ميارات التفكير اإلبد

من وجية نظر االعضاء وطالبات الدراسات  0202المممكة العربية السعودية 
 العميا، وىي عمى النحو اآلتي:

الخاصة بأعضاء  -استبانة )ممارسة تنمية ميارات التفكير اإلبداعي أواًل:
يارات التفكير لمكشف عن درجة ممارسة األعضاء لتنمية م-ىيئة التدريس 

اإلبداعي لدى طالبات الدراسات العميا من وجية نظرىم( وقد تم تصميميا بناًء 
عمى مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة والقوائم 
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والتي  0202الناتجة عن بعض الدراسات كذلك الرجوع إلى وثائق رؤية المممكة 
( 80الستبانة، حيث تكونت بصورتيا األولية من )كانت موجيًا إلعداد فقرات ا

ميارة إبداعية في التدريس تم جمعيا تحت أربعة ميارات رئيسة تكون عناصر 
 التفكير اإلبداعي وىي:

 ( فقرة. 98البعد األول: الميارات المرتبطة بالطالقة ويحتوي )

 ( فقرة.90البعد الثاني: الميارات المرتبطة باألصالة ويحتوي )

 ( فقرة.90د الثالث: الميارات المرتبطة بالمرونة ويحتوي )البع

( 90البعد الرابع: الميارات المرتبطة بالحساسية لحل المشكالت ويحتوي )
 فقرة.

الخاصة بطالبات -استبانة )ممارسة تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ثانيًا:
ت التفكير لمكشف عن درجة ممارسة األعضاء لتنمية ميارا -الدراسات العميا 

اإلبداعي لدى طالبات الدراسات العميا من وجية نظر الطالبات ( وقد تم 
تصميميا بناًء عمى مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 
الدراسة والقوائم الناتجة عن بعض الدراسات كذلك الرجوع إلى وثائق رؤية 

ت االستبانة، وتكونت االستبانة والتي كانت موجيا إلعداد فقرا 0202المممكة 
( ميارة إبداعية في التدريس تم جمعيا تحت أربعة ;8بصورتيا األولية من )

 ميارات رئيسية تكون عناصر التفكير اإلبداعي وىي : 
 ( فقرة. :9البعد األول: الميارات المرتبطة بالطالقة ويحتوي )
 ( فقرة.94البعد الثاني: الميارات المرتبطة باألصالة ويحتوي )
 ( فقرة.98البعد الثالث: الميارات المرتبطة بالمرونة ويحتوي )

( فقرة 90البعد الرابع: الميارات المرتبطة بالحساسية لحل المشكالت ويحتوي )
، واعتمدت االستبانتين التقدير الخماسي لميكرت، حيث تدرجت اإلجابة عنيما 

رة، بدرجة متوسطة، بدرجة ضـمن خمسة مستويات )بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبي
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قميمة، بدرجة قميمة جدًا(، وقد تم تصحيح اجابات الفقرات وفقا لمقياس ليكرت 
( حيث أعطيت االجابة )بدرجة كبيرة 9-8الخماسي الذي تتراوح درجاتو بين )

(، )درجة قميمة 0(، )درجة قميمة،0(،)درجة متوسطة،4(،)درجة كبيرة،8جدًا، 
المعيار اإلحصائي لمداللة عمى درجة المتوسط  ( واعتمدت الباحثة9جدًا،

الحسابي لكل فقرة من فقرات كل بعد ولكل بعد ولمدرجة الكمية ، حيث اعتمدت 
، 0290الباحثة المعيار اآلتي والمشار إليو في )عبد الرحمن و الخطيب ، 

0:0:) 
 (0.00-9مدى الممارسة منخفض، إذا كان المتوسط يتراوح بين ) -
 (:0.9-0.04توسط، إذا كان المتوسط يتراوح بين )مدى الممارسة م -
 (8-;0.9مدى الممارسة مرتفع، إذا كان المتوسط يتراوح بين ) -

بناًء عمى المعادلة اإلحصائية اآلتية في تحديد طول كل فئة من فئات مدى 
الممارسة الثالث )مرتفع، متوسط، منخفض( لكل فقرة من الفقرات ولكل مجال 

 (  9.00مغ طول الفئة الواحدة )وعمى األداة ككل، وب
الحد األدنى لمدى الممارسة  –( 8الحد األعمى لمدى الممارسة )طول الفئة = 

(9) 
 (0عدد الفئات )                                        

تم عرض االستبانتين في صورتيما األولية عمى صدق األداتين:  -ب
حكمين لتقييم األداتين والتعديل ( م9مجموعة من المحكمين والبالغ عددىم )

عمييا وقد تم األخذ بالتعديالت المغوية واإلمالئية ومعالجتيا مع حذف بعض 
الفقرات، ودمج بعضيا اآلخر، حيث تم إخراجيما بصورتيما النيائية، فتكونت 

 ( فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد:44االستبانة األولى من)
 ( فقرة. 90طالقة ويحتوي )البعد األول: الميارات المرتبطة بال

 ( فقرات.92البعد الثاني: الميارات المرتبطة باألصالة ويحتوي )
 ( فقرة.90البعد الثالث: الميارات المرتبطة بالمرونة ويحتوي )
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( 92البعد الرابع: الميارات المرتبطة بالحساسية لحل المشكالت ويحتوي )
 فقرات.

( فقرة موزعة :4رتيا النيائية عمى )أما االستبانة الثانية فقد اشتممت في صو 
عمى أربعة أبعاد وذلك لقياس درجة ممارسة األعضاء لميارات التفكير اإلبداعي 

 لدى طالبات الدراسات العميا من وجية نظر الطالبات: 

 ( فقرة. 90البعد األول: الميارات المرتبطة بالطالقة ويحتوي )

 ( فقرة.99ويحتوي )البعد الثاني: الميارات المرتبطة باألصالة 

 ( فقرة.90البعد الثالث: الميارات المرتبطة بالمرونة ويحتوي )

( 99البعد الرابع: الميارات المرتبطة بالحساسية لحل المشكالت ويحتوي )
 فقرة، مما يعني وجود الصدق الظاىري لألداتين وتحققو. 

حساب : لمتأكد من ثبات أداتي الدارسة قامت الباحثة بثبات األداتين-ج
( ألفا (Alpha Cronbachمعامل الثبات باستخدام معادلة االتساق الداخمي 

يجاد قيمة معامل االتساق الداخمي لكل بعد  كرونباخ، وبعد تطبيق المعادلة وا 
 من األبعاد التي تضمنتيا االستبانتين، تم الحصول عمى النتائج التالية: 

-ات التفكير اإلبداعيقيمة معامل الثبات الستبانة ممارسة تنمية ميار  -
لمكشف عن درجة ممارسة األعضاء لتنمية -الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس

ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الدراسات العميا من وجية نظرىم 
 (0:.2ككل:)
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-قيمة معامل الثبات الستبانة ممارسة تنمية ميارات التفكير اإلبداعي -
مكشف عن درجة ممارسة األعضاء لتنمية ل-الخاصة بطالبات الدراسات العميا 

ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الدراسات العميا من وجية نظر الطالبات 
(، وىي معامالت مرتفعة ومقبولة وتشير بمجمميا إلى ثبات مقبول >2.9ككل:)

 الستخدام االستبانتين ألغراض إجراء الدارسة. 

 

 المعالجة اإلحصائية:

ن أســــــئمة الدارســـــة قامــــــت الباحثــــــة باســـــتخدام برنامج الحزم لإلجابـــــة ع  
( وذلــــــك باستخدام المعالجات SPSSاإلحصــــــائية لمعمـــــوم االجتماعيــــــة )

 اإلحصائية اآلتية:   

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. -
 ين مستقمتين.اختبار)ت( لمجموعت -
لداللة الفروق في  (ONE WAY ANOVA)تحميل التباين األحادي  -

(  (Alpha Cronbachاستجابات عينة الدراسة. ومعامل ألفا كرونباخ
 لقياس ثبات االستبانتين.

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:

 يتضمن ىذا الجزء عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:

 :ما درجة ممارسة أعضاء ىيئة نص عمى " الذي  السؤال األول
التدريس بكمية التربية جامعة طيبة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في 
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من  0202في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية  برامج الدراسات العميا
 وجية نظرىم؟ " 

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحديد درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية 
ارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا في ضوء رؤية المممكة مي

من وجية نظرىم وفق الثالث مستويات )مرتفع،  0202العربية السعودية 
متوسط، منخفض( لمحكم عمى المستوى، حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية 

نازليًا وفق كل واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة بشكل عام وتم ترتيبيم ت
 بعد، وبناًء عمى ىذه المستويات كانت النتائج كما يمي:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة 0جدول )
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظرىم عمى أبعاد االستبانة 

 والدرجة الكمية

لمتوسط ا األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 2 مرتفع 0.73 3.94 الطالقة
 1 مرتفع 0.81 3.96 األصالة
 4 متوسط 0.92 3.43 المرونة

الحساسية 
 لحل المشكالت

 3 مرتفع 0.98 3.8

الممارسات 
 ككل

 مرتفع 0.91 3.78

اء ىيئة ( أن المتوسط الحسابي لممارسة أعض0يتضح من نتائج الجدول )
( بدرجة ;:.0التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظرىم بمغ )
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مما يدل عمى أن أعضاء ىيئة التدريس يرون ( 9>.2مرتفعة وانحراف معياري )
أن ممارستيم لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مرتفعة بشكل عام في جميع أبعاد 

( ، كما يتضح أن درجة 8-;0.9الدراسة حيـث يقع ىذا المتوسط ضمن المدى)
الممارسة لبعد األصالة جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره 

( ويمثل درجة ممارسة مرتفعة، وفي المرتبة 9;.2ف معياري )( وانحرا9>.0)
( وانحراف 4>.0الثانية جاءت درجة الممارسة لبعد الطالقة بمتوسط حسابي )

( وىي تمثل درجة ممارسة مرتفعة، وجاءت في المرتبة الثالثة 0:.2معياري )
ف ( وانحرا;.0درجة الممارسة لبعد الحساسية لحل المشكالت بمتوسط حسابي )

( وتمثل درجة ممارسة مرتفعة، وفي المرتبة األخيرة جاءت درجة ;>.2معياري )
( 0>.2( وانحراف معياري )0.40الممارسة لبعد المرونة بمتوسط حسابي )

 وتمثل درجة ممارسة متوسطة.

 يعزى ذلك إلى:  

اىتمام برامج الدراسات العميا بوجود أىداف واضحة وتوصيف محدد لكل  -9
عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وتدعم التميز مساق تركز فييا 

 .0202وتحقيق رؤية 
حصول أعضاء ىيئة التدريس عمى درجة ممارسة مرتفعة بشكل عام  -0

لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي تفسره الباحثة إلى أن خبراتيم في مجال 
التدريس الجامعي والدراسات العميا، أكسبتيم القدرة عمى تنمية ميارات 

 لتفكير اإلبداعي لدى طمبتيم، واستخدام أساليب تنمي اإلبداع لدييم.ا
ثقة أعضاء ىيئة التدريس بأنفسيم في امتالك كفايات معرفية وتدريسية   -0

تمكنيم من القيام بدورىم بشكل مبدع ومتوافق بدرجة مرتفعة مع ما 
 من ميارات ابداعية. 0202تتطمبو الرؤية 
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الة( عمى المرتبة األولى بسبب ما تفسير الباحثة حصول بعد )األص -4
تفرضو طبيعة التدريس الجامعي عمى أعضاء ىيئة التدريس من االبتعاد 
عن الطرق واألساليب الروتينية، وذلك من خالل السماح لطمبتيم بإنتاج 
أكبر قدر ممكن من األفكار واعطائيم الفرصة بأن يمضوا وقتًا كافيًا 

فكير يرتبط بنتيجة المعمومات وتطويرىا لمتأمل ، كما أن ىذا النوع من الت
وتحسنيا لموصول إلى معمومات وأفكار ونواتج جديدة من خالل 
المعمومات المتاحة لألستاذ، أما حصول بعد )المرونة( عمى درجات 
ممارسة متوسطة، فتفسره الباحثة إلى عدم العناية الكافية من قبل أعضاء 

متنوعة التي ترتبط بموقف محدد ىيئة التدريس بإعطاء عدد من األفكار ال
، وتبني أنماط  ذىنية محددة سمفًا وغير قابمة لمتغير حسب ما تستدعي 
الحاجة. فيم ال يطرحون مواقف غامضة أو مشكالت محيرة إلثارة تفكير 
طالبات الدراسات العميا بالشكل الكافي، كما أنيم ال يحرصون عمى انتقاء 

مبة عمى التفكير اإلبداعي، مما جعميا األنشطة اإلبداعية التي تحفز الط
 في المرتبة االخيرة حسب وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

ىمال التفكير، وترسيخ  -8 تعود الطالبات عمى الحفظ واستدعاء المعمومات وا 
الفكر التقميدي في أذىانين أضعف قيمة التحدي والحماس لديين في 

برامج الدراسات العميا التي  اإلبداع واالبتكار. كما أن معايير القبول في
توضع الختيارىن تركز عمى الدرجات، فأفضمين تحصياًل ىي أكثرىن 
حفظًا لمكتب والمذكرات، وليس أكثرىن قدرة عمى التفكير اإلبداعي، وىذا 

( التي بينت أن ضعف المستوى Orata,1999ما أكدتو دراسة أوراتا )
يم قبل الجامعي، ال تساعد العممي، وخمفية إعداد الطالب في مرحمة التعم

أعضاء ىيئة التدريس عمى تنمية طرق التفكير اإلبداعي لدى الطالب أو 
إكسابيم ميارة استخدام التقنيات الحديثة لينعكس ذلك عمى مستوى أدائيم 

 التعميمي بعد التخرج.
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كذلك قد يعود السبب إلى عدم توفر المرونة في قوانين ولوائح الدراسات  -9
الذي ينعكس عمى األعضاء عند تبني طرق تساعد عمى  العميا، األمر

 التفكير وخصوصا اإلبداعي.
(؛ 0299اتفقت نتائج ىذه الدارسة مع دراسة ) الحدابي، الفمفمي، العميي،  -:

Hamza& Farrow,2000) ، (؛ )القواسمة ، 0220(؛ )األحمد
( فقد أظيرت تمك الدراسات أن (Gaspar & Mabic,2015(؛ 0290

التدريس يقومون بتنمية ميارات التفكير الناقد واإلبداعي  أعضاء ىيئة
وميارات التفكير لحل المشكالت لدى طمبة المرحمة الجامعية بدرجة 
 عالية، وانيم يستخدمون عـدة طرق لترقية التفكير اإلبداعي لدى الطالب.
وأما أبعاد االستبانة ففيما يمي عرض مفصل لمنتائج حسب أبعاد الدارسة 

 كل فقرة من فقرات االستبانة بأبعادىا األربعة.وترتيب 

 البعد األول: الطالقة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة 0جدول)
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظرىم في البعد األول 

 )الطالقة(

المتوسط  الفقرة م
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات

أدير الحوار مع الطمبة في جو يتصف بحرية التعبير   .9
 التمقائية.

4.79 0.5  
 
 مرتفع
 

1 

أشجع الطمبة عمى سرد أكبر عدد ممكن من البدائل   .0
 .لإلجابة في السؤال الواحد

4.10 0.44 5 

معين أساعد الطمبة عمى توليد أفكار كثيرة حول موضوع   .0
 .بسيولة ويسر

3.93 0.83 8 

 9 متوسط 0.44 3.65 .استخمص الفائدة من نياية كل محاضرة  .4
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أعطي المزيد من الوقت إلتاحة الفرصة لمتفكير في   .8
 .موضوٍع ما أو مشكمة مطروحة

 6 مرتفع 0.73 4,00

 11 متوسط 1.56 3.24 .أرسم شكاًل توضيحًيا لتوصيل فكرة معينة إذا تطمب األمر  .9
أطرح األسئمة ذات النيايات المفتوحة مثل: مإذا يحدث لو؟   .:

 مإذا تتوقع أن يكون؟
4.68 0.81  

 مرتفع
2 

بقدر من الحرية في العمل والتعبير عن  أسمح لمطمبة   .;
 .آرائيم

4.06 0.38 4 

أقدم موقف يستدعي انتاج أكبر عدد ممكن من االفكار أو   .>
 الحقائق أو المفاىيم.

 12 متوسط 0.86 3.10

 3 مرتفع 0.94 4.10 احترم اراء الطمبة وأبث الثقة في نفوسيم.  .92
 10 متوسط 1.11 3.65 أبتعد عن إصدار أحكام نقدية سريعة عمى إجابات الطمبة.  .99
أحفز وأعزز ايجابيًا الطمبة عند توصميم لحل إبداعي   .90

 أصيل
 7 مرتفع 0.20 4.00

 مرتفع 0.73 3.94 المتوسط العام لمبعد

( أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة عن 0الل الجدول )يتضح من خ
( جاءت في المرتبة 0.92->:40فقرات البعد األول)الطالقة( قد تراوحت بين)

(" أدير الحوار مع الطمبة في جو يتصف بحرية التعبير 9األولى الفقرة رقم )
الفقرة ( وبدرجة ممارسة مرتفعة ، وجاءت >:40التمقائية" بمتوسط حسابي)

(" أقدم موقف يستدعي انتاج أكبر عدد ممكن من االفكار أو الحقائق أو >رقم)
( وبدرجة ممارسة متوسطة 0.92المفاىيم" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

( بدرجات ممارسة مرتفعة، 90، 92، ;، :، 8، 0، 0، كما جاءت الفقرات )
( فقد 99، 9، 4أما الفقرات )(، 0.04-;409امتدت األوساط الحسابية ليا بين )

-4.29جاءت بدرجات ممارسة متوسطة وكانت المتوسطات الحسابية ليا)
( عمى الترتيب. إن الواقع الحالي يوفر بيئة تعميمية مناسبة تعزز 4.22-0.04

لدى الطمبة ميارات التفكير اإلبداعي وتمنحيم الحرية في العمل والتعبير عن 
 آرائيم لمناقشة قضاياىم.
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 عد الثاني: األصالةالب

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة 4جدول)
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظرىم في البعد 

 الثاني)األصالة(

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات

 7 مرتفع 0.87 3.69 مب من الطمبة ابتكار أفكار جديدة وغير مكررةأط  .90
أشجع الطمبة عمى فيم األشياء وحل المشكالت   .94

 .بأنفسيم
 4 مرتفع 0.38 4.17

 10 متوسط 0.99 3.20 .أوِفر أنشطة وتدريبات تقود الطمبة إلى تحديات جديدة  .98
أدرِّب الطمبة عمى ربط العالقات بين األفكار ليصموا   .99

 .لى فكرة جديدةإ
4.56 1.00  

 
 مرتفع

1 

أشجع الطمبة عمى إعطاء أفكار مبتكرة وفريدة وغير   .:9
 .مألوفة

4.20 1.11 3 

 2 0.88 4.41 .أشجع الطمبة عمى التعمم الذاتي  .;9
أشجع الطمبة عمى اكتشاف تطبيقات جديدة لفكرة   .>9

 أصيمة
 9 متوسط 0.5 3.5

 0.5 3.81 صة بينيمأشجع الطمبة عمى تقديم المبادرات الخا  .02
 مرتفع

6 
أعزز األفكار ذات القيمة اإلبداعية التي يقدميا   .09

 .الطمبة
4.13 0.94 5 

أشجع الطمبة عمى استخدام طرق مبتكرة في عرض   .00
 النتائج

 8 متوسط 0.86 3.58

 مرتفع 0.81 3.96 المتوسط العام لمبعد

فراد العينة عن ( أن األوساط الحسابية إلجابات أ4يتضح من خالل الجدول )
( جاءت في المرتبة 0.02-4089فقرات البعد الثاني)األصالة( قد تراوحت بين)

(         "أدرب الطمبة عمى ربط العالقات بين األفكار 99األولى الفقرة رقم )
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( وبدرجة ممارسة مرتفعة. 4089ليصموا إلى فكرة جديدة" بمتوسط حسابي)
تدريبات تقود الطمبة إلى تحديات جديدة " (" أوِفر أنشطة و 98وجاءت الفقرة رقم)

( وبدرجة ممارسة متوسطة. كما 0.02في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
( بدرجات ممارسة مرتفعة، 09، 02، ;9، :9، 94، 90جاءت الفقرات )

( 00، >9(، أما الفقرات )>0.9-4049وتراوحت األوساط الحسابية ليا بين )
-008وسطة وكانت المتوسطات الحسابية ليا )فقد جاءت بدرجات ممارسة مت

( عمى الترتيب. وتفسر ىذه النتيجة إلى أن أساتذة الجامعة ال يعتمدون ;0.8
عمى كم األفكار ولكنيم يعتمدون عمى قيمة ىذه األفكار ونوعيتيا وكيفيتيا، فيم 
حريصون عمى تشجيع الطمبة عمى توليد األفكار واستقباليا، فكمما كانت األفكار 
جديدة وفريدة كمما كانت دليل عمى األصالة، وىذا ما يميز عضو ىيئة التدريس 

 في الجامعات.

 البعد الثالث: المرونة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة 8جدول)
عد الثالث أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظرىم في الب

 )المرونة(

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات 

أشجع الطمبة عمى النقد البنَّاء وتقُبل آراء   .00
 .اآلخرين

 1 مرتفع 0.49 4.34

استخدم استراتيجيات مختمفة )الحوار   .04
والمناقشة، واالستكشاف، تمثيل االدوار، 

ذىني( لتوليد التعمم التعاوني، العصف ال
 األفكار اإلبداعية.

3.56 0.96  
 
 
 

4 
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أىيئ مواقف ومصادر ومواد تعميمية   .08
 متنوعة

3.22 1.16  
 متوسط

7 

أثير انتباه الطمبة بمواقف تستدعي   .09
 استجابات تتسم بالتنوع والال نمطية

2.93 1.47 1
0 

أدرب الطمبة عمى تصنيف المعمومات إلى فئات   .:0
 .معينة

2.93 0.88 1
1 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات 

أرشد الطمبة لمحصول عمى المعمومات   .;0
 .من مصادر مختمفة

 9 متوسط 0.83 3.10

أتسامح مع األخطاء المحدودة إلجابات   .>0
 .الطمبة بيدف فيميا وتعديميا

 2 مرتفع 0.91 4.34

ول أشجع الطمبة عمى التفكير إليجاد الحم  .02
 .والبدائل المختمفة لموقف أو مشكمة

3.31 1.26  
 

 متوسط

6 

اعدل بعض االفكار الناتجة من الحوار   .09
 مع الطمبة

3.36 0.84 5 

أتقبل الحوار المفتوح بين الطمبة وأساوي   .00
 بينيم

 3 مرتفع 0.88 4.06

انتقي األنشطة اإلبداعية التي تحفز   .00
 الطمبة عمى التفكير اإلبداعي.

2.86 0.99  
 متوسط

1
2 

استخدام اسئمة تقويم المرونة مثل   .04
 عدل...، ما النتائج المترتبة عمي...

3.13 0.38 8 

 متوسط 0.92 3.43 المتوسط العام لمبعد

( أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة عن 8يتضح من خالل الجدول )
ت في المرتبة ( جاء9;.0-4004فقرات البعد الثالث )المرونة( قد تراوحت بين)

(" أشجع الطمبة عمى النقد البنَّاء وتقُبل آراء اآلخرين " 00األولى الفقرة رقم )
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(" 00( وبدرجة ممارسة مرتفعة ، وجاءت الفقرة رقم )4004بمتوسط حسابي)
انتقي األنشطة اإلبداعية التي تحفز الطمبة عمى التفكير اإلبداعي " في المرتبة 

( وبدرجة ممارسة متوسطة. كما جاءت الفقرات 9;.0األخيرة بمتوسط حسابي )
-4004( بدرجات ممارسة مرتفعة، وكانت المتوسطات الحسابية ليا)00، >0)

( فقد جاءت 04، 09، 02، ;0، :0، 09، 08، 04(، اما الفقرات )4.29
(. 0.90-0.89بدرجات ممارسة متوسطة، وتراوحت األوساط الحسابية ليا بين )

أن أساتذة الجامعة يواجيون صعوبة في القدرة عمى تغير  وىذه النتيجة تشير إلى
االتجاه الذىني بسرعة لمواجية المشكالت المتغيرة، وانتقاء أنشطة إبداعية تحفز 
الطمبة عمى التفكير اإلبداعي ولعل ىذا مرده إلى أن المرونة والقدرة عمى انتاج 

ي يتجو الشخص األفكار بحرية البد أن يكون بعيدًا عن الجمود العقمي الذ
بمقتضاه إلى تبني أنماط فكرية محددة يواجو بيا المواقف المتنوعة ، فالمتوقع 
منيم نظرًا الطالعيم عمى كل ما ىو جديد من أساليب وطرق وأفكار التخمي 
عن األفكار القديمة إذا ثبت بطالنيا وقبول األفكار الجديدة البناءة إذا ثبتت 

ور من زوايا مختمفة مما يعزز القيم اإليجابية صحتيا ، أي أن ينظروا إلى األم
لدييم ويجعميم أكثر مرونة وواقعية وفعالية في التكيف مع المتغيرات المحيطة 

( والتي توصل إلى وجود Rouff,1975بيم. وىو ما أكدتو نتائج دراسة روف )
معامل ارتباط سالب بين اإلبداع والتصمب في الرأي، وبذلك دعمت ىذه النتيجة 

نظرية المرتبطة بانفتاح العقل واإلبداع والتي تفسر العالقة اإليجابية بين ال
اإلبداع واالنفتاح عمى الخبرة، بمعنى وعي الفرد لنفسو ولمعالم الخارجي، 

 واستعداده لمناقشة كافة األفكار والقضايا المفروضة. 

 البعد الرابع: الحساسية لحل المشكالت
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النحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة ( المتوسطات الحسابية وا9جدول)
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظرىم في البعد الرابع 

 )الحساسية لحل المشكالت(

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات

أوجو الطمبة لجمع المعمومات الخاصة   .08
 مشكمة ما وصياغتيا بأسموبيم الخاصب

4.18 0.96  
 
 
 
 
 
 مرتفع

2 

أثير اإلحساس بالمشكالت أثناء المواقف   .09
 التدريسية.

3.70 1.09 8 

أساعد الطمبة عمى إثارة الدوافع نحو تحميل   .:0
قضية معينة إذا كان اليدف واضًحا لدييم 

 .وفيو تحٍد لقدراتيم

4.75 0.70 1 

غة المشكمة بأكثر أساعد الطمبة عمى صيا  .;0
 .من طريقة وأسموب

3.87 1.76 5 

أعمل عمى ربط الطمبة بالبيئة المحمية   .>0
 .)الحياة الواقعية(

 

3.86 1.25 6 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات

أعرض مشكالت ليا أكثر من حل مع ترك   .42
المجال لمطمبة بعرض البدائل المختمفة 

 .محمولل

 10 متوسط 1.33 2.86

ُأبدي اإلعجاب لمطمبة عند وصوليم إلى   .49
 .حل إبداعي لمقضية

3.89 1.00  
 
 
 مرتفع

4 

أوجو الطمبة لمتحميل والربط بين عناصر   .40
 المشكمة والمقارنة بينيا

3.79 0.44 7 

 3 1.07 4.01أشجع الطمبة عمى انتقاء الحمول المناسبة   .40
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 لممشكمة
واقف غامضة أو مشكالت أطرح لمطمبة م  .44

 .محيرة إلثارة تفكيرىم
 9 متوسط 0.75 3.03

 مرتفع 0.54 3.8 المتوسط العام لمبعد

( أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة عن 9يتضح من خالل الجدول )
( 9;.0-40:8فقرات البعد الرابع )الحساسية لحل المشكالت( قد تراوحت بين )

(" أساعد الطمبة عمى إثارة الدوافع نحو :0ى الفقرة رقم )جاءت في المرتبة األول
تحميل قضية معينة إذا كان اليدف واضًحا لدييم وفيو تحٍد لقدراتيم" بمتوسط 

( " أعرض 42( وبدرجة ممارسة مرتفعة ، وجاءت الفقرة رقم )40:8حسابي )
مشكالت ليا أكثر من حل مع ترك المجال لمطمبة بعرض البدائل المختمفة 

( وبدرجة ممارسة متوسطة 9;.0محمول " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )ل
( بدرجات ممارسة 40، 40، >49،0، ;0، 09، 08، كما جاءت الفقرات )

( 44(، أما الفقرة )4.29-;409مرتفعة ، وتراوحت األوساط الحسابية ليا بين )
( ، وقد 0.20فقد جاءت بدرجات ممارسة متوسطة وكانت المتوسط الحسابي ليا)

تعزى ىذه النتيجة إلى وعي أساتذة الجامعة بدورىم في المواقف التعميمية، إذ لم 
يعد يقتصـــر دورىم عمى مجرد نقل المعمومات ، بل أصبحوا موجيين وميسرين 
ومســـاعدين لمطمبة عمى التعمم. فيذه النتيجة تدل أن األساتذة الجامعيين لدييم 

عات المحاضرات ، فيحترمون أراءىم وأفكـارىم التي إحســـاس بالطمبة داخل قا
يطرحونيا ويشعروىم بأن ىــذه األفكار ليا قيمة، ويقـدمون ليم المساعدة والتغذية 
الراجعة اإليجابية لحل المشكالت عندما يحتاجونيا، كما يشعـروىم بالثقة بالنفس 

 جو مجتمعيم. في قدرتيم عمى حل المشكالت التي قـد تـواجييم وتمك التي توا
 ما درجة ممارسة أعضاء ىيئة : الذي نص عمى " السؤال الثاني

التدريس بكمية التربية جامعة طيبة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في 



واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العليا بكلية التربية 
 من وجهة نظرهم ونظر الطالبات 0202جامعة طيبة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 

 51 الحادي والعشرونالعدد –ث في مجاالت التربية النوعية مجلة البحو
 

من  0202برامج الدراسات العميا في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 
 وجية نظر الطالبات؟ "

أعضاء ىيئة التدريس رجة ممارسة ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحديد د
لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا من وجية نظر 

وفق الثالث مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( لمحكم عمى  الطالبات
المستوى، حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 

يم تنازليا وفق كل بعد، وبناء عمى ىذه المستويات الممارسة بشكل عام وتم ترتيب
 كانت النتائج كما يمي:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة :جدول )
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظر الطالبات عمى أبعاد 

 االستبانة والدرجة الكمية

المتوسط  االبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 2 مرتفع 0.94 3.713 الطالقة
 1 مرتفع 0.81 3.85 األصالة
 4 متوسط 0.74 3.66 المرونة

الحساسية لحل 
 المشكالت

 3 مرتفع 0.67 3.710

 
 0.79 3.74 الممارسات ككل

 
 مرتفع

بي لممارسة أعضاء ىيئة ( أن المتوسط الحسا:يتضح من نتائج الجدول )
( 4:.0التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظر الطالبات بمغ )

(، مما يدل عمى أن الطالبات يرون أن >:20بدرجة متوسطة وانحراف معياري )
ممارسات أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مرتفعة بشكل 
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(، 8-;0.9حيـث يقع ىذا المتوسط ضمن المدى) عام في جميع أبعاد الدراسة
كما يتضح أن درجة ممارستيم لبعد األصالة جاءت في المرتبة األولى بمتوسط 

( ويمثل درجة ممارسة مرتفعة، 9;.2( وانحراف معياري )8;.0حسابي مقداره )
وفي المرتبة الثانية جاءت درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات 

( وانحراف معياري 90:.0اإلبداعي لبعد الطالقة بمتوسط حسابي )التفكير 
( وىي تمثل درجة ممارسة مرتفعة، وجاءت في المرتبة الثالثة درجة 4>.2)

( وانحراف 92:.0الممارسة لبعد الحساسية لحل المشكالت بمتوسط حسابي )
جة ( وتمثل درجة ممارسة مرتفعة، وفي المرتبة األخيرة جاءت در :2.9معياري )

( وتمثل 4:.2( وانحراف معياري)0.99الممارسة لبعد المرونة بمتوسط حسابي )
 درجة ممارسة متوسطة.

 ويمكن تفسير ذلك بناًء عمى :
الخبرات التعميمية التي اكتسبيا أعضاء ىيئة التدريس عند تدريس طالبات  -9

التفكير  الدراسات العميا، فطبيعة المقررات الدراسية في برامجيم تحث عمى إثارة
اإلبداعي، مما جعميم يمتمكون ميارات وكفايات وقدرات إبداعية عالية تؤىميم 

 ألداء مياميم بطريقة صحيحة. 
تعدد األدوار التي يطمب من عضو ىيئة التدريس القيام بيا كونو  -0

المحاضر والباحث المبدع والمربي والمرشد والقائد والمستشار ومكتشف المبدعين 
سنوات الدراسة الجامعية األولية والعميا وبعدىما وخالق الثـروة ومدربيم خالل 

( من أىم عوامل تعميم 00،  0298الماديـة والروحية، فيو كما يذكر السعايدة )
التفكير لمطمبة؛ ألن النتائج المتحققة من تطبيق أي برنامج لتعميم التفكير تتوقف 

 عمى نوعية التعميم الذي يمارسو داخل المحاضرة.
( " أن الطمبة أكثـر تقديرًا من غيرىم وأكثر تعبيرًا 0220يشير عابدين ) -0

وصدقًا عن واقع سياسـات الدراسات العميا في الجامعة، ولربما كان الطمبة أكثر 
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تجردًا في تقديراتيم والحكم عمى درجة تحقق تمك الفقرات نظـرًا لغياب المصمحة 
، ص 0220قديرات عالية" )عابدين، الشخصية أو النفع المباشر جراء إعطـاء ت

9<;.) 
إن الواقع الفعمي في برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة طيبة -4

يتضمن األنشطة التعميمية التي تسيم في تنمية التفكير اإلبداعي، وغمبة التدريس 
ن اإلبداعي لتنمية اإلبداع فالمناخ والبيئة التعميمية تشجع عمى اإلبداع ، ولعل م

أىم األسباب التي تييب بأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة االىتمام بشحذ التفكير 
اإلبداعي لدى طمبة الدراسات العميا ىو حاجة الجيات التي توظف الخريجين 

،  0202إلى عدة خصال من بينيا اإلبداع واالبتكار لتحقيق أىداف الرؤية 
 توظيفية .      الذي يترتب عميو صفات في غاية األىمية لمجيات ال

  ىذه النتيجة جاءت مختمفة مع نتائج دراسة كل من: جاسبارو مابيك-8 
Gaspar & Mabic,2015) والتي أظيرت نتائجيا أن الطالب يعانون من )

عدم تقبل أفكارىم واحتراميا وأن أعضاء ىيئة التدريس ال يعطون االنشطة 
تواصل مع الطالب، كذلك ال الكافية لتنمية اإلبداع لدييم، وال يشجعون عمى ال

يقدمون حمول وأفكار جديدة مبتكرة وأنيم يجبرونيم عمى نفس أفكارىم. كما 
( والتي بينت أن درجة 9400جاءت تمك النتائج مختمفة مع نتائج دراسة الثبيتي )

ممارسة عضوات ىيئة التدريس الستراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي بكمية 
من وجية نظر طالبات الدراسات العميا جاءت  -القرى جامعة أم-التربية      

( التي أوضحت أن ممارسة 0292بدرجة متوسطة ، ودراسة أبو خاطر )
األساتذة بالجامعـة ألسـاليب تنمية اإلبداع لدى طمبتيم جاءت متوسطة. بينما 

( في أنو كمما ارتفعت مستويات الطالب في :022اتفقت مع دراسة )بركات، 
ن العالقة التفكير الم جرد كمما ارتفعت مستوياتيم في التفكير اإلبداعي ، وا 

 االيجابية بين التفكير اإلبداعي والتفكير المجرد ىي عالقة منطقية .
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وأما أبعاد االستبانة ففيما يمي عرض مفصل لمنتائج حسب أبعاد الدارسة 
 وترتيب كل فقرة من فقرات االستبانة بأبعادىا األربعة.

 الطالقةالبعد األول: 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة ;جدول)

أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظر الطالبات في البعد 
 األول )الطالقة(

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات 

أسئمة مناسبة لموضوع المحاضرة تثير يطرح   .9
 0.91 3.95 التفكير لدى الطالبة 

 
 
 
 مرتفع

2 

يستخدم األسئمة ذات النيايات المفتوحة مثل:   .0
مإذا لو...؟، مإذا تتوقع...؟، وذلك من أجل 

 1.08 3.82 تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالبة

5 

كمة يوفر الفرص الكافية لمتفكير في موضوع ما أو مش  .0
 0.86 3.73 مطروحة

6 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات 

  0.95 3.34 يحفز عمى السرعة في طرح األفكار  .4
 
 

 متوسط

12 
يقدم مواقف تستدعي إنتاج أكبر عدد ممكن من   .8

 0.99 3.36 األفكار، أو الحقائق، أو المفاىيم
13 

طالبات ميما كان عددىا وال يتقبل جميع أفكار ال  .9
 1.06 3.60 يكتفي بفكرة واحدة فقط

9 

 11 1.03 3.56 يبتعد عن إصدار أحكام تحبط التفكير  .:
  0.86 3.73 يعزز األفكار اإلبداعية التي تطرحيا الطالبات  .;

 
 مرتفع

7 
يدرب الطالبات عمى ربط وتحديد العالقات بين   .>

 1.03 3.69 األفكار ليصموا إلى فكرة جديدة
8 

 4 0.99 3.86يرسم شكاًل توضيحًيا لتوصيل فكرة معينة إذا   .92
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 .تطمب األمر
يحفز الطالبات لالستنتاج والتفسير والحوار   .99

 0.88 4.04 والمناقشة
 1 مرتفع

يشجع الطالبات عمى استنتاج عالقات جديدة   .90
 0.89 3.60 وتفسيرىا بشكل متميز

 10 متوسط

ة األفكار داخل يشيع جو من الحرية في مناقش  .90
 0.72 3.91 القاعة

 3 مرتفع

 مرتفع 0.94 3.712 المتوسط العام لمبعد

( أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة ;يتضح من خالل الجدول )
( 0.04-4024)الطالبات( عن فقرات البعد األول)الطالقة( قد تراوحت بين )

لطالبات لالستنتاج والتفسير (" يحفز ا9جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم )
( وبدرجة ممارسة مرتفعة ، وجاءت 4024والحوار والمناقشة" بمتوسط حسابي)

(" يقدم مواقف تستدعي إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار أو 8الفقرة رقم)
( وبدرجة 0.04الحقائق أو المفاىيم " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

( بدرجات 90، 99، 92، >، ;، 0، 0) ممارسة متوسطة وجاءت الفقرات
( ، اما >0.9-8>.0ممارسة مرتفعة وتراوحت األوساط الحسابية ليا بين )

( فقد جاءت بدرجات ممارسة متوسطة وكانت 90، :، 9، 4الفقرات )
 ( عمى الترتيب . 0.92 -0.89 -0.92 -0.04المتوسطات الحسابية ليا) 

ى كثرة األدوار التي يقوم بيا عضو وقد يكون السبب في ىذه النتيجة راجع إل
ىيئة التدريس من أجل تنمية التفكير اإلبداعي، فيم يحفزون الطالبات لالستنتاج 
والتفسير والحوار والمناقشة، لكنيم ال يقدمون مواقف جديدة غير المقررة تستدعي 
انتاج أكبر عدد ممكن من األفكار، واإلطناب في معالجتيا، فميس لدييم الوقت 

 افي في المحاضرة لعرض المزيد من التساؤالت واالفكار. الك
 البعد الثاني: األصالة
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة >جدول)
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظر الطالبات في البعد 

 الثاني )األصالة(

المتوسط  قرةالف م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات 

يستخدم أسئمة متنوعة لتقويم األصالة مثل أقترح،   .94
 ...صمم، برىن

4.04 0.86  
 
 
 
 مرتفع

2 

 6 0.90 3.86 .يوجو الطالبات إلى تطبيق ما تعمموه في مواقف جديدة  .98
ىم يقدر ويثني الطالبات عمى إبداعاتيم وأصالة أفكار   .99

 .ويعززىا
3.95 0.73 4 

 5 0.81 3.95 .يزودىم بأبحاث عممية وتربوية منشورة  .:9
 3 0.70 4.00 .يوجو الطالبات لتطوير الحمول وتمخيصيا  .;9
يطرح أسئمة تثير التحفيز الدماغي )العصف الذىني(   .>9

 .لمطالبات
4.08 0.72 1 

يعزز التخطيط والتنظيم وعدم العشوائية أثناء   .02
 المناقشات

3.78 0.82 
 متوسط

8 

 11 1.09 3.47 .يستخدم االستراتيجيات الحديثة في التدريس  .09
يدرب الطالبات عمى ربط العالقات بين األفكار ليصموا   .00

 .إلى فكرة جديدة
3.69 0.92  

 مرتفع
9 

يعرض األفكار والمفاىيم بصورة تتطمب حمواًل جديدة   .00
 .واستنتاج أفكارًا ومفاىيم غير مألوفة

3.86 0.72 7 

 10 0.64 3.69 .يشجع عمى التعمم التعاوني بين الطمبة  .04
 مرتفع 0.81 3.85 المتوسط العام لمبعد

( أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة >يتضح من خالل الجدول )
( :0.4-;402)الطالبات( عن فقرات البعد الثاني )األصالة( قد تراوحت بين)

(" يطرح أسئمة تثير التحفيز الدماغي >9قرة رقم )جاءت في المرتبة األولى الف
( وبدرجة ممارسة مرتفعة ;402)العصف الذىني( لمطالبات " بمتوسط حسابي )

(" يستخدم االستراتيجيات الحديثة في التدريس " في 09، وجاءت الفقرة رقم )
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( وبدرجة ممارسة متوسطة ، كما جاءت :0.4المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
( بدرجات ممارسة مرتفعة ، 04، 00، 00، ;9، :9، 99، 98، 94ات )الفقر 

( فقد جاءت 02(، أما الفقرة )9;.0-4024وتراوحت األوساط الحسابية ليا بين )
 ( .;:00بدرجات ممارسة متوسطة وكان المتوسط الحسابي ليا )

تعزو الباحثة  ذلك إلى أغمب أعضاء ىيئة التدريس ال يستخدمون 
دريس حديثة من شأنيا تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات استراتيجيات ت

ىمال بقية  الدراسات العميا، واعتمادىم عمى الطرق التقميدية والعصف الذىني وا 
الطرق. "عمى الرغم من أن طريقة العصف الذىني تأتي في مقدمة الطرائق 

ـن ميـزة فـي التدريسية التي تعمل عمى تنمية اإلبداع لـدى المتعممين لمـا ليـا م
سـبر غـور المعرفـة وصـفا وتحمياًل وتركيبًا ، وفـي انسيابية وتمقائية " )إبراىيم ، 

(؛ (Khatib 2012(. واتفقت معو دراسة خطيب >0، ص:022
أن الكثير من الدراسات أثبتت نتائجيا فعالية  ( إالcollado, 1992كوالدو)

أثرىا عمى تنمية التفكير استخدام األساليب الحديثة األخرى في التدريس و 
اإلبداعي، كأسموب حـل المـشكالت، والـتعمم التعاوني، والخرائط المفاىيمية، 

‐Alونموذج الفصل المقموب ومن تمك الدراسات: دراسة الزىراني ) Zahrani, 
A. M. ,2015( ؛ بيسر وارسوي)Baser &Ersoy, 2014  ؛ ىيفتل)

(Hueftle, 1993والتي أظيرت نتائجيا أن )  تطبيق طريقة التعمم القائم عمى
حل المشكالت والفصل المقموب يزيد من ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب، 

( التي توصمت إلى فعالية برنامج قائم عمى المدخل >940ودراسة أحمد )
اإلبداعي لحل المشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى عينة من 

( فقد أظيرت نتائجيا أن أقل 0229ا دراسة السبيعي )طالبات كمية التربية، أم
أساليب التـدريس الجامعية شيوعًا، التي يمارسيا أعضاء ىيئة التدريس في 
الجامعة ىـي أسـموب الـرحالت الميدانية وأسموب التعميم المبرمج وأسموب العرض 
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( أن بعض أعضاء ىيئة التدريس >022التوضيحي. كذلك بينت دراسة )سميم ، 
يرفضون التجديد النيم اعتادوا عمى الطرق التقميدية مما يؤثر عمى مخرجات 
التعميم والمتمثمة بعناصر متشابية في طرق التفكير النيم تم تشكيميم ضمن 

( والتي أظيرت نتائجيا أن ممارسة 0292قالب واحد. ودراسة )أبو خاطر، 
ءت متوسطة بوزن األساتذة بالجامعة ألساليب تنمية اإلبداع لدى طمبتيم جا

( والتي ىدفت إلى 0294%(؛ وىو ما أكدتو دراسة )الرويمي ، 00.;9نسبي )
التعرف عمى واقع التعميم الجامعي وتحدياتو في بعض الجامعات السعودية. 
وتبين وجود ضعف في توفير البيئة الخصبة لمتفكير اإلبداعي السيما فيما يتعمق 

 بتطوير ميارات الطالب. 
 : المرونةالبعد الثالث

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة 92جدول)
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظر الطالبات في البعد 

 الثالث )المرونة(

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات

يح الفرصة إلعادة صياغة بعض المفاىيم يت  .08
 .والعالقات والميارات مثل التعبير بأسموب مختمف

 6 مرتفع 0.86 3.73

يوجو التفكير إلى أكثر من جية حول الموضوع   .09
 .الواحد

 10 متوسط 0.63 3.47

يحث عمى إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار   .:0
 .المتنوعة

 5 مرتفع 0.72 3.78

  0.87 3.21 .المعمومات إلى فئات معينة يساعد عمى تصنيف  .;0
 

 متوسط

12 

يقدم مواقف تتطمب الربط بين أكثر من مفيوم   .>0
 .وعالقة وميارة

3.30 0.73 11 

 9 0.85 3.52يعمل عمى تنويع األنشطة التي تساعد في حل   .02
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 .المشكالت العممية المطروحة
وضح  :يطرح أسئمة تنمي ميارة المرونـة مثـل  .09

باعتقادك كيف يكـون...؟، تـصرف كمـا لمإذا...؟، 
 لـوكنت...؟

4.30 0.62  
 مرتفع
 

1 

يتقبل جميع األفكار ويستمع لمحمول المقدمة ويحترم   .00
 .اآلراء

3.82 0.83 4 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات 

 7 مرتفع 0.57 3.69 .يكمف بتصميم حقائب تعميمية بأسموب إبداعي  .00

يعطي الوقت الكافي لحل المسائل المطروحة اثناء   .04
 .المحاضرة

 2 متوسط 0.80 3.60

  0.71 3.69 .يوجو إلى استخدام طرق مبتكرة لموصول إلى الحل  .08
 مرتفع

8 

يستخدم صيغ متنوعة لمتقويم مثل: عدل؟ كيف   .09
 تعالج؟ ما الذي أدى إلى؟

3.86 0.75 3 

 مرتفع 0.74 3.66 المتوسط العام لمبعد
( أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة 92يتضح من خالل الجدول )

( 0.09-4002)الطالبات( عن فقرات البعد الثالث )المرونة( قد تراوحت بين )
(" يطرح أسئمة تنمي ميارة المرونـة 09جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم )

..؟، تـصرف كمـا لـوكنت...؟" وضح لماذا...؟، باعتقادك كيف يكـون. :مثـل
(" ;0( وبدرجة ممارسة مرتفعة. وجاءت الفقرة رقم)4002بمتوسط حسابي )

يساعد عمى تصنيف المعمومات إلى فئات معينة " في المرتبة األخيرة بمتوسط 
، 00، :0، 08( وبدرجة ممارسة متوسطة. كما جاءت الفقرات )0.09حسابي )

عة، وتراوحت المتوسطات الحسابية ليا بين ( بدرجات ممارسة مرتف09، 08، 00
( فقد جاءت بدرجات ممارسة 04، 02، >0، 09(، اما الفقرات )>4022-4.9)

( عمى 0.92-0.80-0.02-:0.4متوسطة، وكانت األوساط الحسابية ليا )
الترتيب . وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن أعضاء ىيئة التدريس يمارسون بعض 
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يارات التفكيـر اإلبداعي مع طالبات الدراسات العميا، األساليب التي تنمي م
، التي تستيدف 0202حرصًا منيم عمى التجديد لمسايرة أىداف الرؤية 

االستثمار في عقول الشباب وأفكارىم اإلبداعية، ومحاولة تنمية ميارات التفكير 
 العميا لدى الطمبة. اال ان تمك األساليب قد ال تساعد الطالبات عمى تصنيف
المعمومات إلى فئات معينة، وال تمكنيم من الربط بين أكثر من مفيوم وعالقة 
وميارة. كما أنيم ال يعطون الوقت الكافي لحل المسائل المطروحة اثناء 
المحاضرة. وقد يكون السبب في ذلك عدم توفر المرونة في قوانين ولوائح 

ني طرق تساعد عمى الدراسات العميا، االمر الذي ينعكس عمى األعضاء عند تب
 التفكير وخصوصا اإلبداعي.

 البعد الرابع: الحساسية لحل المشكالت
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لدرجة ممارسة 99جدول )

أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي من وجية نظر الطالبات في البعد 
 لحل المشكالت( الرابع )الحساسية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب  الدرجة
 الفقرات 

يعرض المحاضرة في صورة مشكالت محيرة   .:0
 .ومواقف غامضة تثير التفكير

3.39 0.69  
 
 
 
 

 متوسط

10 

يتقبل البدائل والحمول المختمفة لممشكالت   .;0
 .التي ليا أكثر من حل

3.60 0.57 5 

تقاء أفضل حل مناسب لممشكمة يحث عمى ان  .>0
 .الواحدة

3.60 0.69 6 

يوجو الطالبات عمى جمع المعمومات   .42
الخاصة بمشكمة ما وصياغتيا بأسموبيم 

 .الخاص

3.56 0.77 9 

 7 0.69 3.60يرشد إلى تجزئة المشكمة إلى عدة خطوات   .49
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 .من أجل اإللمام بجميع العناصر
جل يوجو إلى البحث عن أىم الحقائق من أ  .40

التحميل والربط بين عناصر المشكمة والمقارنة 
 .بينيا

 4 مرتفع 0.60 3.69

يستخدم طرق تدريس تربط الطالبات بالبيئة   .40
 .المحيطة بيم

3.60 0.59  
 متوسط

8 

يوضح اليدف من حل المشكمة من أجل   .44
 .الوصول إلى حل مبتكر

3.34 0.72 11 

  0.71 3.95 .يشجع عمى الفيم وحل المشكالت بأنفسيم  .48
 
 مرتفع

2 
يبدي اإلعجاب بالثناء عند التوصل إلى حل   .49

 .إبداعي
4.43 0.56 1 

ُيقّيم أفكار وحمول الطالبات التي تم التوصل   .:4
 .إلييا من خالل المناقشة الحرة

3.95 0.77 3 

 مرتفع 0.67 3.70 المتوسط العام لمبعد
أفراد العينة  ( أن األوساط الحسابية إلجابات99يتضح من خالل الجدول )

)الطالبات( عن فقرات البعد الرابع )الحساسية لحل المشكالت( قد تراوحت بين 
( "يبدي اإلعجاب 49( جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم )>4040-0.8)

( وبدرجة ممارسة 4040بالثناء عند التوصل إلى حل إبداعي" بمتوسط حسابي )
يدف من حل المشكمة من أجل (" يوضح ال44مرتفعة. وجاءت الفقرة رقم )

( وبدرجة 0.04الوصول إلى حل مبتكر" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
( بدرجات ممارسة مرتفعة، :4، 48، 40ممارسة متوسطة. كما جاءت الفقرات )

( عمى الترتيب، أما الفقرات 8>.0-8>.0->0.9وكانت األوساط الحسابية ليا )
جاءت بدرجات ممارسة متوسطة وتراوحت  ( فقد40، 49، 42، >0، ;0، :0)

 ( . >0.0-0.92المتوسطات الحسابية ليا بين )
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن أعضاء ىيئة التدريس من خالل خبرتيم في حل 
المشكالت الحياتية والعممية قد اعتادوا عمى تنمية القدرة عمى حل المشكالت 

حياتيم العممية، وأنيم حريصون  والتعامل مع المواقف الطارئة التي تواجييم في
 عمى مساعدة طالباتيم لموصول إلى حمول إبداعية تتناسب مع قدراتيم.

 :ىل توجد فروق دالة احصائيا عند الذي نص عمى السؤال الثالث" :
في درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس  (α≤0,05مستوى الداللة )

ت العميا من وجية نظرىم في برامج الدراسا لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي
 "الدرجة العممية(-تعزى إلى المتغيرات )الجنس 

 تمت االجابة عن ىذا السؤال عمى النحو اآلتي:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  متغير الجنس: -1
لدرجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في 

ميا من وجية نظرىم تبعا لمتغير الجنس، كما تم تطبيق برامج الدراسات الع
 ( يبين ذلك.  90( والجدول )t-testاختبار)

 
 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء ىيئة 90جدول )
 ( تبعا لمتغير الجنسt-testالتدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي، واختبار)

المتوسط  ددالع الجنس البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

الممارسات 
لميارات  
التفكير 
 اإلبداعي

 3.57 36 ذكر
 

0.42 
 

 
5.198 

 

دالة عند 
 2.28مستوى

 3.98 22 انثى
 

0.55 
 

دالة عند 
 2.28مستوى
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وي ( تسا0.05( وعند مستوى داللة )56*قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية )      
2.00 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 90يتضح من الجدول )
( بين متوسط درجات الذكور واالناث، وتمك الفروق لصالح α≤2028مستوى)

االناث. حيث اتضح ان قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" المجدولة بكثير 
كير اإلبداعي في الدرجة الكمية لممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التف

في برامج الدراسات العميا، بمعنى أن تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لممارسة 
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة الدراسات العميا تختمف باختالف 
الجنس ، وعند مقارنة ىذه النتيجة بالدراسات السابقة فقد جاءت متفقة مع دراسة 

( والتي أظيرت وجود فروق 0299وبودالي )( ودراسة العياشي :029الخفاجي )
ذات داللة في ىذا المجال لصالح االناث، بينما تتعارض مع نتائج دراسة لبد 

( والتي أظيرت نتائجيما عدم وجود فروق ذات 0294(؛ ودراسة احمد )0298)
داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في القدرة عمى التفكير اإلبداعي. وقد يعزى 

ون عضوات ىيئة التدريس أكثر قدرة ودافعية لتحفيز الطالبات عمى ذلك إلى ك
تاحة الفرصة لمتقويم الذاتي، وطرح األفكار غير مألوفة، مما  التعمم الذاتي، وا 
يشجع الطالبات عمى تقبل الموضوعات التي تتسم بالغرابة والخروج عن العزلة 

ات والتي قد تشعر الفكرية، وطرح أسئمة وقضايا مثيرة لمجدل من قبل الطالب
الطالبات بحرج من اثارتيا مع اساتذتيا الذكور، كذلك تتميز اإلناث عمومًا بأنين 
بداء الرأي والمرونة في  أكثر فيمًا وانتباىًا من الذكور في القدرة عمى الطالقة وا 
عطاء كل ما ىو جديد وأصيل من األفكار. كما أن  األفكار وتبديميا وتغيرىا ، وا 

ي حصمت في المجتمع السعودي بعد اعالن رؤية المممكة العربية التطورات الت
في وضع المرأة وعناية الجامعات السعودية بالبرامج المقدمة  0202السعودية 

ليا ، وعمميا عمى تذليل الصعوبات والعقبات ، بوأ المرأة السعودية مكان 
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في المسابقات الصدارة المحمية والعالمية بإنجازاتيا وقدراتيا التي نافست بيا 
 (;92 -:92، ص:029والجوائز والممتقيات عمى اختالف مستوياتيا. )جان، 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  متغير الدرجة العممية: -2
المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي 

لمتغير الدرجة العممية )أستاذ، في برامج الدراسات العميا من وجية نظرىم تبعا 
أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(. كما استخدمت الباحثة تحميل التباين األحادي 

(ONE WAY ANOVA)  .لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة
 ( يبين ذلك.  90والجدول )
( اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين ثالث مجموعات تبعا لمتغير 90جدول )

 لدرجة العمميةا

مجموع  مصدر التباين
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

مستوى  ف المحسوبة
 الداللة

  2.411 2 4.822 بين المجموعات
0.021 

 

 
115.26 55 6339.33 داخل المجموعات 0.979

1 
  57 6344.155 المجموع

رجة ممارسة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في د90يوضح الجدول )
أعضاء ىيئة التدريس لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العميا 
تعزى إلى متغير الدرجة العممية؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى أن جميع أعضاء 
ىيئة التدريس الذين يدرسون في برامج الدراسات العميا يحممون تصور مشترك 

التفكير اإلبداعي لدى طمبتيم، مما أدى إلى عن ماىية أساليب وميارات تنمية 
موقف موحد نحو تنمية ميارات التفكير وكيفية تنميتيا لدى طالبات الدراسات 

 العميا األمر الذي جعل تقديراتيم متقاربة. 
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كما تعزو الباحثة السبب في ذلك إلى حداثة العديد من برامج الدارسات العميا 
ي لم تمضي عمى افتتاحيا عدة سنوات، وىذا ما في كمية التربية بجامعة طيبة الت

لم يوجد فروق بين أعضاء ىيئة التدريس نحو تنمية ميارات التفكير لدى طالبات 
الدارسات العميا تعزى إلى متغير الدرجة العممية. أضافة إلى أن أعضاء ىيئة 
التدريس ميما اختمفت رتبيم العممية فيم دائما يمتزمون باألىداف والمعايير 

 الخاصة بالبرامج الخاصة بالدارسات العميا.

 ,Hamza & Farrowوتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة حمزة وفارو 
( التي توصمت إلى وجود عـدة طرق لترقية التفكير اإلبداعي لدى (2000

الطالب، وأن األساتذة يختمفون في أسموب تدريسيم فمدييم عـدة طرق لترقية 
لطالب، كما يختمفون في المناخ الذي يييئونو وفي الوقت التفكير اإلبداعي لدى ا

نفسو، إال أنيم يتقاسمون عددًا من النوعيات الشائعة والقيمة تساعد عمى تنمية 
اإلبداع، فبعض األسـاتذة، يكون أكثر مياًل لمجانب التحميمي والمنطقي أكثر من 

في. بينما جاءت غيرىم والـبعض اآلخـر، يميـل لمجانـب االستطالعي واالستكشا
( وقد توصل البحث إلى وجود فروق ذات :022مختمفة مع دراسة المقبمي )

داللة إحصائية في اتجاىات األستاذ الجامعي نحو التفكير االبتكاري تبعًا لمتغير 
( والتي 8>>9الخبرة لصالح األساتذة الجامعيين متوسطي الخبرة. ودراسة حمود )

في الجامعة من حيث عدم توافر اإلمكانات بينت أن معوقات اإلبداع تتمثل 
المناسبة وضعف كفاية وتأىيل المحاضرين، وعدم تقدير الجامعة لمواىب الطمبة 

 الجامعيين، وعدم تشجيعيم ومساعدتيم وعدم المباالة بأفكارىم اإلبداعية.
 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة يمكن اقتراح التوصيات األتية:
مر لطمبة برامج الدراسات العميا كي يصموا إلى اعمى التشجيع المست -

 مراتب اإلبداع.
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تحفيز الجامعات ألعضاء ىيئة التدريس فييا من أجل تنمية ميارات  -
 التفكير اإلبداعي لدى طالبيم.

تقع عمى عاتق الجامعـة مسؤولية احتضـان اإلبداع فكـرة ومضمونا  -
 اد كافـة السـبل المتاحـة لـدييا.والعمل عمى تحضيره وتنميتو لدى طمبتيا باعتمـ

وضع خطط تعميمية واستراتيجيات من قبل الجامعات تشمل تشجيع  -
أعضاء ىيئة التدريس والطالب عمى ممارسة التفكير اإلبداعي في المرحمة 

 الجامعية والدراسات العميا.
اجراء دراسات أخرى ذات صمة ، متعمقة بتنمية ميارات التفكير العميا  -

 ىا في برامج الدراسات العميا.ومدى توافر 
أن تنشأ الجامعات الحوافز التي تنمي اإلبداع لدى الطمبة ، وتفعل  -

 الحصول عمى براءات اختراع عالية.
 مقترحات الدراسة:

في ضوء اإلطار النظري الذي انطمقت منو الدراسة الحالية ، وما تم التوصل 
 آلتية:إليو من نتائج فإنو يمكن اإلشارة إلى المقترحات ا

دراسة تقويمية لمبرامج المقدمة لمدراسات العميا وأثرىا في تنمية التفكير  -
 اإلبداعي لدى الطمبة .

إجراء دراسات أخرى تتناول تأثير استراتيجيات تدريسية عمى تشجيع التفكير  -
 اإلبداعي لدى طالب الدراسات العميا .

إلبداعي لدى طمبة دراسة العالقة بين مستوى الطموح والقدرة عمى التفكير ا -
 الدراسات العميا.
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 المراجع:

 المراجع العربية: -أ

مدى قيام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة االمام محمد (. 0220األحمد ، ىند )
بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض بتنمية أنماط التفكير العممي لدى 

 ، )رسالة ماجستير( ، كمية العموم طالب وطالبات المرحمة الجامعية
 االجتماعية.

تقويم برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي   ( .0298الفنتوخ ،عبد اهلل ) 
بكمية العموم االجتماعية من وجية نظر طالب وطالبات الموازي الممتحقين 

 00(، 9)08، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي. بو
– 80. 

دور طرائق التدريس في تنمية التفكير اإلبداعي  (.:022ابراىيم ، فاضل خميل )
، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، جامعة الموصللدى طمبة الجامعة . 

 .49-08( ، 0( ، العدد )4المجمد )
دور الجامعة في تنمية اإلبداع لدى طمبتيا في (. 0292أبو خاطر ، منار )

تير( ، كمية التربية ، ، )رسالة ماجس ضوء السنة النبوية من وجية نظرىم
 الجامعة اإلسالمية غزة .

(. تطور التفكير اإلبداعي لدى طمبة كمية التربية 0294أحمد ، بيداء )
. تم :04-098(، ;02( ،العدد)0، المجمد) مجمة األستاذاألساسية، 

 االسترجاع من موقع.
tps://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=91887ht 

فعالية برنامج قائم عمى المدخل اإلبداعي لحل (.  >940أحمد ، سمية )
المشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى عينة من طالبات كمية 

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=91887
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 التربية . تم االسترجاع من موقع /
https://www.academia.edu/21882283 

(. معوقات تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب جامعة 0299أحمد، شعبان )
( ، 9)0 مجمة الدراسات التربوية واإلنسانية،نجران من وجية نظرىم . 

900-990. 
(. متطمبات تفعيل دور البحث التربوي فى معالجة 0290اسماعيل، طمعت )

دراسات يناير.  08جتمعية ذات األولوية لمرحمة ما بعد بعض القضايا الم
(، 9;( ، العدد );0، المجمد )تربوية ونفسية : مجمة كمية التربية بالزقازيق

<9-00; . 
مساىمة الممارسة التدريسية لألستاذ الجامعي في ( . ;022األسود ، الزىرة )

ظر طمبة تعزيز السموك اإلبداعي لدى طمبتو دراسة ميدانية من وجية ن
، )رسالة ماجستير( ، كميـة اآلداب والعموم اإلنسانية، جـامعة جامعة ورقمة

 قاصدي مربـاح ورقمـة. 
الممارسات التدريسية اإلبداعية  لألستاذ الجامعي ( . 0294األسود ، الزىرة )

وعالقتيا ببعض متغيرات الشخصية دراسة ميدانية عمى عينة من أساتذة 
)رسالة دكتوراه( ، كميـة العموم اإلنسانية ،  الجامعات الجزائرية

 واالجتماعية، جـامعة قاصدي مربـاح ورقمـة. 
(. فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى 0292العنزي، عبد ااهلل وعمر، محمود )

بعض مبادئ الحل االبتكاري لممشكالت "تريز" في تنمية التفكير الناقد 
( ، 928، العدد) والمعرفة مجمة القراءةلدى طالب المرحمة الجامعية ، 

 .000-2>9الجزء األول، 
(. مستوى التفكير اإلبداعي وعالقتو بالتفوق الدراسي 0294البجيري ، حصة )

، مجمة العموم التربويةلدى طالبات طمية التربية بجامعة الجوف . 
 .:94->99( 0( ، الجزء)4(، العدد )00المجمد)

https://www.academia.edu/21882283
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عميا في الجامعات المصرية" الدراسات ال، أبريل(. 9>>9بدير، صالح )
". مؤتمر جامعة القاىرة لتطوير الدراسات العميا، الصعوبات وحمول مقترحة

 .الدراسات العميا وتحديات القرن الحادي والعشرين، جامعة القاىرة
(. طبيعة توزع عينة من الطالب الجامعيين عمى نمط :022بركات، زياد )

حصيل األكاديمي والتفكير اإلبداعي، التفكير المجرد، العياني وعالقتو بالت
-9298(، 0( ،العدد ) 98.المجمد) مجمة الجامعة اإلسالمية )اإلنسانية(

924<. 
اإلبداعية والتفكير الميتامعرفي لدى طمبة الدراسات  (.0290بن حفيظ ، مفيدة ) 

(، 40. العدد )مجمة عالم التربية.-الجزائر–العميا بجامعة باتنة
 >02-0;0. 94(،س0الجزء)

( . ميارات التفكير وتنمية 00ىـ، رمضان ، 9409توفيق ، عبدالرحمن )
اإلبداع، موسوعة مقاالت ميارات النجاح ، تم االستراجاع من موقع 
https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=261&SecID=21 

(. :029فييا ) 0202التربية اإلبداعية من منظور التربية اإلسالمية ودور رؤية 
. تم االسترجاع من موقع جمة إشراقات تربويةم

https://sites.google.com/site/islamicmagazinea7/artical2
2-2 

أساسيات عمم النفس التربوي)النظرية (.:022القضاة،محمد والترتوري ،محمد )
 ،عمان :دار الحامد لمنشر والتوزيع.9طوالتطبيق(.

( . مستوى التفكير اإلبداعي لطمبة قسم المغة العربية :022التميمي ، ضياء )
 .449-2>0(، ;:، العدد) مجمة كمية اآلدابفي كمية التربية /ابن رشد. 

https://sites.google.com/site/islamicmagazinea7/artical22-2
https://sites.google.com/site/islamicmagazinea7/artical22-2
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جامعة ام  -مدى ممارسة عضوات ىيئة التدريس ىـ( . 9400الثبيتي ، نادية )
جيات تنمية التفكير اإلبداعي من وجية نظر طالبات الستراتي -القرى 

 . )رسالة الماجستير( ، كمية التربية ، جامعة ام القرى .الدراسات العميا
دور الجامعة في تنمية مسؤولية المرأة ، أبريل(. :029جان ، سناء. )

. مؤتمر تعزيز دور المرأة االجتماعية في ضوء التغيرات المحمية والعالمية
،جامعة 0202في تنمية المجتمع في ضوء رؤية المممكة  السعودية
 ابريل.  08-04الجوف.

( . تأثير مدركات الطالب لسموكيات أعضاء ىيئة :029الجبيمي ، أحمد )
التدريس عمى ميوليم نحو أنماط التفكير اإلبداعي والناقد والنمطي : نحو 

(، 0(، العدد );9، المجمد ) مجمة العموم التربوية والنفسيةنموذج مقترح. 
4:9-82<. 

. القاىرة: اإلبداع، مفيومو، معياره، مكوناتو، نظرياتو(. 0220جروان، فتحي)
 دار الفكر . 
( . آراء طالبات الدراسات العميا في األداء التدريسي 0220الجفيري ، ابتسام )

، العدد المجمة التربويةألعضاء ىيئة التدريس بجامعة أم القرى. 
 . 980-999،(99(،المجمد )94)

، اإلمارات العربية 9. طتنمية ميارات التفكير اإلبداعي(. 0228جمل، محمد )
 دار الكتاب الجامعي. : المتحدة

بعــض مشــكالت البــاحثين الشــبان فــي ،أبريل(. 0224جــودة، عبــدالوىاب )
، يرصــد لمواقــع مــع طــرح نمـوذج لتطـوير ميـارات التفكيـر العممـ -مصــر

بحـث مقـدم إلى مـؤتمر التفكيـر العممـي وتكامـل المعرفة، كمية اآلداب، 
 .جامعة عين شمس، القاىرة
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(.فاعمية توظيف برنامج الكورت في تنمية ميارات التفكير 0299الحارثي، أمل )
االبتكاري لدى عّينة من طالبات كمية التربية جامعة الدمام : دراسة شبو 

 .:99-88(، ;(، س) :0. العدد)والتربية مجمة الطفولةتجريبية. 
التوجيات المنيجية ألطروحات ،أكتوبر(. 0299الحايس ، عبدالوىاب )

الماجستير في قسم االجتماع والعمل االجتماعي بجامعة السمطان قابوس 
ورقة مقدمة  - .جامعة نايف العربية لمعموم األمنية كمية الدراسات العميا

الرسائل واألطروحات العممية وتفعيل دورىا  إلى الممتقى العممي "تجويد
 . 0299/ 90/92- 92األمني" خالل الفترة

(.مستوى ميارات  0299الحدابي، داود ، الفمفمي، ىناء، والعميي ، تغريد )
التفكير اإلبداعي لدى الطمبة المعممين في األقسام العممية في كمية التربية 

(، 0(، العدد) 0، المجمد)ير التفوقالمجمة العربية لتطو والعموم التطبيقية. 
04-8:. 

(. فاعمية نموذج لمدعم التكيفي النقال وفقا لألساليب 0298الحمفاوي ، وليد )
المعرفية في تنمية التحصيل المعرفي والدافعية لإلنجاز والتفكير اإلبداعي 

مجمة لدى طالب الدراسات العميا التربوية بجامعة الممك عبد العزيز. 
 .0>-49(، ;8، العدد)ية في التربية وعمم النفسدراسات عرب

تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات ، ديسمبر( . 0290حمدونة . حسام الدين )
. المؤتمر  والكميات في تنمية اإلبداع  لدى طمبة الجامعات الفمسطينية

السنوي الخامس" تنمية ثقافة اإلبداع"  المنعقد في وزارة الشباب والرياضة 
 ديسمبر 04-00ترة خالل الف

(.معوقات اإلبداع في المجتمع العربي وأساليب التغمب 8>>9حمود ، رفيقة )
( 9، المجمد)المركز العربي لمتعميم والتنميةعمييا، مستقبل التربية العربية، 

 .9>->8( ،0، العدد) 
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( . مستوى امتالك مدرسي المغة العربية في المرحمة :029 الخفاجي ، سرمد )
مجمة كمية التربية األساسية في ميارات تنمية التفكير االبتكاري،  اإلعدادية

 .00: -94:( ، 00، العدد ) لمعموم التربوية واإلنسانية / جامعة بابل
فاعمية برنامج مقترح لتعمم التفكير في تنمية التفكير  (2017). خميفي، عمية

نفس ،جامعة .)رسالة دكتوراه( ، قسم عمم الاإلبداعي لدى الطبة الجامعيين
  .محمد أمين دباغين سطيف

( . التعمم والتعميم اإلبداعي. مركز 00، مايو ، :022خميل ، جواد محمد )
المنشاوي لمدراسات والبحوث تم االسترجاع من موقع  

http://www.minshawi.com      
راسات العميا في جامعة اإلمام محمد بن (. برامج الد0228الداود، عبد الرحمن )

سعود اإلسالمية ومدى تمبيتيا لحاجة الكميات والمعاىد العميا في الجامعة 
، المجمة السعودية لمتعميم العاليمن أعضاء ىيئة التدريس والمحاضرين. 

 .(0( ، العدد)0المجمد)
و مستوى الطموح وعالقت. (0299العياشي ، ابن زروق و بودالي ،حميدة )

بالقدرة عمى التفكير اإلبداعي لدى طمبة ما بعد التدرج: ماستر، ماجستير، 
-8;(  ، 04، العدد) . مجمة جيل العموم اإلنسانية واالجتماعيةدكتوراه
920 .  

( . أكاديمي يقدم تصورًا مقترحًا لدور 09، مايو ، 0299الروقي ، مطمق )
، ورقة عمل يدة سبقجر الجامعات السعودية في تحقيق الرؤية الوطنية ، 

مقدمة في ورشة "حول الرؤية الوطنية ودور الجامعة في تحقيقيا"، تم 
 https://sabq.org/Wgxv82االسترجاع من موقع 

طوير وحدة تعميمية في ضوء نموذج أبعاد التعمم (. ت0299الرويس ، عزيزة )
نة لمارزانو وقياس أثرىا في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لطالبات الس

http://www.minshawi.com/
http://www.minshawi.com/
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( ، العدد 8، المجمد ) المجمة الدولية التربوية المتخصصة. التحضيرية 
(90 ،)929-929 . 

(. واقع التعميم الجامعي وتحدياتو في بعض الجامعات 0294الرويمي ، نواف ) 
مجمة السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس : دراسة ميدانية . 

 . 902-8>( ، 9العدد) ( ،9، المجمد )الجوف لمعموم االجتماعية 
مواءمة برامج الدراسات العميا التربوية الحتياجات ىـ(.;940السبيعي ، خالد )

)رسالة دكتوراه غير منشورة( ،  القطاع التعميمي بالمممكة العربية السعودية.
 قسم اإلدارة التربوية ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود.

ريسية التي يمارسيا أعضاء ىيئة األساليب التد(. 0229السبيعي، خالد )
، )رسالة دكتوراه( ، قسم التدريس في جامعة الممك سعود ووسائل تفعيميا

( ،قاعدة بيانات البحوث 099اإلدارة التربويـة، جامعة الممك سعود، العدد )
-9بالجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية، الشبكة العنكبوتية، ص 

90. 
،عمان: دار وائل لمطباعة والنشر 9.طمقدمة في اإلبداع. (0220السرور، ناديا)
 والتوزيع.
. عمان: دار الفكر لمطباعة تربية المتميزين والموىوبين(. ;>>9السرور، ناديا)

 والنشر والتوزيع.
ميارات التدريس الجامعي التي ينبغي توافرىا لدى (.0298السعايدة ، محمد )

،  التطبيقية من وجية نظر طمبتيم أعضاء ىيئة التدريس في جامعة البمقاء
 )رسالة ماجستير( ، كمية العموم التربوية ، جامعة الشرق األوسط.  

ابريل(. الطالب اليوم بحاجة إلى تطوير مياراتيم  90،>029السكران، راشد ) 
مؤتمر التعميم العالي: عمى الجامعات  -لمتكيف مع بيئات العمل المتغيرة

، تم االسترجاع من  موقع جريدة الرياض -تغييرإعادة التفكير لمواكبة ال
http://www.alriyadh.com/1749343# 

http://www.alriyadh.com/1749343
http://www.alriyadh.com/1749343


واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في برامج الدراسات العليا بكلية التربية 
 من وجهة نظرهم ونظر الطالبات 0202جامعة طيبة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 

 74 الحادي والعشرونالعدد –ث في مجاالت التربية النوعية مجلة البحو
 

(. برنامج تدريبي مقترح لمتنمية  المينية ألعضاء ىيئة >022سميم ، رانية )
وء التدريس في كميات التربية لمبنات بالمممكة العربية السعودية في ض

، )رسالة دكتوراه(، كمية  التوجيات العالمية المعاصرة في التعميم الجامعي
 التربية، جامعة الممك عبد العزيز، جدة.

.  التفكير أساسياتو وأنواعو ..تعميمو وتنمية مياراتو(. 0299سميمان ، سناء )
 ، القاىرة : عالم الكتب لمنشر والتوزيع. 9ط

مفاىيم ومصطمحات في العموم (. ;022م. )سماره، نواف والعديمي، عبدالسال
 ، األردن، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.9. طالتربوية

(. أثر ممف إنجاز الميمة األدائية التدريسية في تنمية 0294السميري، لطيفة )
التفكير التأممي لدى طالبات برنامج الماجستير بكمية التربية في جامعة 

- 908(،0(، العدد ) 09. المجمد ) التربوية مجمة العمومالممك سعود . 
989 . 

(. ميارات التفكير االبتكاري لدى تالميذ التعميم المتوسط ;029الشايب، خولة )
مجمة الباحث دراسة ميدانية بمتوسطة "العربي التبسي" بمدينة تمنراست. 

 .829-0>4(، 08، العدد ) في العموم اإلنسانية واالجتماعية
، 0202(. حول الجامعات ورؤية 90، مايو، 0299ح )القحطاني، مفم -

 ، تم االسترجاع من موقع صحيفة مكة
https://makkahnewspaper.com/article/144765/ 

(. تصورات طمبة الدراسات العميا في كميتي التربية في 0292الشرمان ، منيرة )
مجمة جامعة دمشق معتي مؤتة واليرموك لممشكالت التي تواجييم، جا

 .;88-:80(،4( ،العدد)09،المجمد )
(. الميارات التدريسية ألعضاء 0220الشعيل ،ىويشل و خطابية ، عبداهلل )

ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة السمطان قابوس وحاجتيم لمتدريب 

https://makkahnewspaper.com/article/144765/
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، مجمة العموم اإلنسانيةلعميا . عمييا من وجية نظر طالبات الدراسات ا
 . 09-:(،;9العدد )

( .  دور عضو ىيئة التدريس في 99، أكتوبر، :029الشيباني، ماجد نايف )
، عمادة الموارد جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. 0202تحقيق رؤية 

البشرية، تم االسترجاع من موقع  
https://dfpa.psau.edu.sa/ar/article/1-22 

(. ممارسة معممي الفنون لميارات التفكير اإلبداعي من 0298عبد الكريم )لبد، 
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث وجية نظر طمبة جامعة األقصى. 

  .  090 ->00( ، 90(، العدد)0سية ، المجمد)والدراسات التربوية والنف
و بالكفاءة (. مستوى التفكير الناقد وعالقت:029صادق، محمد  والنجار، يحيى )

الذاتية البحثية لدى طمبة الدراسات العميا بكميات التربية بمحافظات غزة. 
، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

  948-909(،>9(،العدد)9المجمد)
تقويم برنامج الماجستير في طرق تدريس ىـ(. ;940الضمعان ، بدر )

 سعود من وجية نظر الدارسين والخريجين،الرياضيات بجامعة الممك 
 )رسالة ماجستير غير منشورة( ،  كمية التربية ، جامعة الممك سعود.

(. تقيـيم اعـضاء ىيئـة التدريس والطمبة لبرامج الدراسـات 0220عابدين ، محمد )
 مجمة جامعة النجاح لألبحاث والعمـوم االنـسانيةالعميـا فـي جامعـة القدس. 

 .002-9:0(، 9(، العدد ):9)، المجمد 
(. فاعمية تقنية التمعيب في بيئة التعمم >029العمري، عائشة والشنقيطي، أميمة )

االلكترونية لتنمية ميارات إنتاج المواد الرقمية والتفكير اإلبداعي لطالبات 
، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية. الدراسات العميا

 . 999->90( ، 0لعدد)( ، ا:0المجمد)
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تقويم برامج الدراسات العميا في الجامعات في (. 0298العبادلة، سمر )
)رسالة  ،CIPP محافظات غزة باستخدام نموذج القرارات المتعددة

 ماجستير(، كمية التربية ،جامعة االزىر.
قياس القابمية لتحقيق النجاح لطالب ، فبراير( . 0290عبد الرحمن ، عبير )

المؤتمر السنوي لمدراسات العميا والبحث  -ات العميا. جامعة الخرطومالدراس
 (.0الدراسات االنسانية والتربوية ، الخرطوم السودان ،المجمد ) -العممي

( .التفكير النمطي واإلبداعي 0299عبد المختار ، محمد و عدوي ، انجي )
ات العميا مركز تطوير الدراس،مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العالي. 

 جامعة القاىرة .الطبعة األولى . –،كمية اليندسة  والبحوث
 تقويم برامج الدراسات العميا في الجامعات السعودية.ىـ(: 9402العتيبي ، خالد )

 الرياض: مطابع جامعة الممك سعود.
(. عوائق اإلبداع لدى طمبة الجامعات 0292عشوي ، مصطفى و أخرون )

 .  920-:88(، 4(، العدد)02، المجمد )سيةمجمة دراسات نفالعربية: 
.  سياسة التعميم ونظامو في المممكة العربية السعودية( .0290العقيل ، عبداهلل )

 الرياض: مكتبة الرشد.
(. تقييم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في :029عياصرة، عطاف )

ة التربوية المجمكمية التربية بجامعة الجوف من وجية نظر الطالبات . 
 .  >40-490( ، 0( العدد )0، المجمد )لمدراسات التربوية والنفسية

(. استراتيجية مقترحة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي ;029الفوزان، ىيفاء )
مجمة كمية التربية األساسية لمعموم . لدى عينة من طالبات جامعة شقراء

 . 920-4;8( ، 49. المجمد )التربوية واإلنسانية
( . فاعمية مقرر :029القاضي ، عدنان و بوحجي ، بدور والربيعة ، سيام )

التفكير اإلبداعي في تطوير القدرات اإلبداعية لدى عينة من الطمبة في 
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 –مجمة الدراسات التربوية والنفسية جامعة المممكة  بمممكة البحرين، 
 . ::9 -999( ، 9( ، العدد )99، المجمد ) جامعة السمطان قابوس

، االسكندرية 0.ط . رعاية الموىوبين والمبدعين( 9>>9القذافي ، رمضان )
 :المكتب الجامعي الحديث .

( .حين تتناغم برامج الدراسات العميا في 9، أكتوبر ، 0299القرزعي ، ميا )
، تم االسترجاع من  جريدة الجزيرة، 0202الجامعات السعودية مع رؤية 

http://www.al-موقع 
jazirah.com/2016/20161006/wz2.htm 

(. درجة ممارسة عضو ىيئة التدريس بجامعة طيبة 0290القواسمة ، أحمد )
لدوره في تعزيز منياج التفكير لدى طمبتو في ضوء منظومة التفكير 

، حوث في التعميم العاليمجمة اتحاد الجامعات العربية لمباإلسالمي . 
 .;4-:0( ، 4( ، العدد)00المجمد)

(.التفكير اإلبداعي عند الطمبة 0299القيسي،عبد الغفار والتميمي،ندى)
مجمة العموم النفسية،جامعة المتميزين واالعتياديين في المرحمة اإلعدادية.

 4:-08(،>9،العدد)بغداد
. ترجمة اسعد رتجال الحراإلبداع في المشروعات ودور اال(. 0229كاو ،جون )

 حميم ،القاىرة : مركز األىرام لمترجمة والنشر.
مجمة  (. تقييم تدريس المحاسبة في جامعة آل البيت .0229الرحاحمة ،محمد )

 ( تم االسترجاع من9(، العدد)94،المجمد) المنارة لمبحوث والدراسات
http://hdl.handle.net/123456789/661 

( . مشكالت طالبات الدراسات العميا بجامعة القصيم :029المطرودي ، زكية )
من وجية نظر الطالبات وعضوات ىيئة التدريس وتصور مقترح لمتغمب 

( ،  9(، العدد )00، المجمد) جامعة أسيوط ، مجمة كمية التربيةعمييا . 
09;-0;:. 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/wz2.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/wz2.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161006/wz2.htm
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(. تقويم برامج الدراسات العميا في جامعة :022مظموم، حسين وخمف، كرمي )
 مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربويةقادسية من وجية نظر الطمبة. ال

 .>02-0;0( ، 4و0( ، العدد)9،المجمد )
(. السمات االبتكارية لألستاذ الجامعي وطبيعة اتجاىاتو :022رنده ) ،  المقبمي

المؤتمر األول لجامعتي ذمار وتعز نحو التفكير االبتكاري بجامعة عدن. 
 94 – 90وير أداء األستاذ الجامعي. جامعة ذمار تحت عنوان تط

 .أغسطس، مطابع جامعة تعز، اليمن
(. مدى استعمال طمبة الدراسات العميا ) الماجستير 0294المناصير ، حسين )

. العدد  مجمة كمية التربية، جامعة القادسية( لميارات التفكير التاريخي. 
(00 ،)898-992 . 

(. جودة تعميم التفكير في كميات التربية 0299) موسى ، ميادة  ورشيد ، رغد
 .900-998( ، ;9، العدد )مجمة الفتحمن وجية نظر الطالب. 
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