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 يف املعرفُة املرونة نظرَة علً قائم تدرَبٍ برنامج فعالُة
 الدافعُة مستىي ورفع اإلبداعٍ التدرَس مهارات تنمُة

 العقلُة الدافعُة ذوٌ املعلمات الطالبات لدي العقلُة
 املنخفضة

إعداد برنامج تدريبي لتنمية إلى  ىدؼ البحث الحالي _الممخص
نظرية المركنة المعرفية كقياس عمى  ميارات المركنة المعرفية قائـ

الدافعية مستكل  فعاليتو في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي كرفع
البات المعممات ذكم الدافعية العقمية المنخفضة العقمية لدم الط

بجامعة المجمعة بالمممكة العربية السعكدية. كقد تككنت عينة الدراسة 
لممجمكعة  26مجمكعتيف )إلى  تـ تقسيميـ –( طالبة 53مف )

مف طالبات التربية الميدانية  –لممجمكعة الضابطة(  27التجريبية ك
 ىاالدنيمثمف اإلرباعي  البلتيالبات بكمية التربية بالمجمعة، كىـ الط

مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية، كاستخدمت عمى  كفقا لدرجاتيف
 Dennis & Vander [1]الباحثتاف مقياس المركنة المعرفية إعداد 

ت التدريس االبيئة السعكدية كبطاقة مبلحظة لميار عمى  بعد تقنينو
بي قائـ عي نظرية المركنة االبداعي)إعداد الباحثتاف(، كبرنامج تدري

 المعرفية )إعداد الباحثتاف(، كأظيرت نتائج تحميؿ التبايف المصاحب
ANCOVA  مربع ايتا، اف البرنامج  األثركاختبار)ت( كحساب حجـ
نظرية المركنة المعرفية كاف لو اثر فعاؿ في تنمية عمى  التدريبي القائـ

مستكل  كرفع بداعي،ميارات المركنة المعرفية، كميارات التدريس اال
الدافعية العقمية لدم الطالبات المعممات ذكم الدافعية العقمية 
المنخفضة. كقد تمت مناقشة النتائج كتقديـ بعض التكصيات المرتبطة 

 .بنتائج البحث كمجاالتو
: نظرية المركنة المعرفية، الدافعية العقمية، ميارات الكممات المفتاحية
 .التدريس اإلبداعي

 قدمة. الم1
رات التي يشيدىا العالـ المعاصر، أدركت التطك في ظؿ      

حككمات الدكؿ المتقدمة كـ التحديات التي تفرضيا الظركؼ 
المتجددة لممجتمع العالمي كالتي تتطمب آليات جديدة لمكاجية 

المشكبلت اآلنية كالمستحدثة، ككاف دكر التربكييف كعمماء النفس 
عمى  مبتكرة إلعداد المعمـ تعتمد االتجاه نحك االىتماـ ببرامج

الطاقات االبداعية لدم األفراد مع التأكيد عمى المعمميف أف 
يمارسكا الميارات االبداعية التدريسية، كفي دراسة لجيسيكا ايفا 

اإلمكانات اإلبداعية لدم األفراد ال يتـ إلى  رأم أف الكصكؿ [2]
محكر  تحقيقو إال عف طريؽ المركنة المعرفية كالتي تعد

 .الميارات اإلبداعية
كلما كاف ىدؼ التعميـ األساسي في جميع البرامج التعميمية      

مجاالت أخرم مختمفة، إلى  نقؿ المعرفة المتعممةعمى  ىك القدرة
 -المركنة المعرفية كما في دراسة بكجرإلى  فيذه القدرة تشير

 رةأف القدإلى  [2كما تكصمت دراسة جيسيكا ايفا ] [،3مييكؿ ]
 انتقاؿمعالجة المعمكمات بطريقة أكثر مركنة تزيد في عمى 
 .المعرفة
 باعتباركالمركنة المعرفية ىي محكر الميارات اإلبداعية،      

نما القدرة  أف اإلبداع ليس فقط القدرة عمى تكليد أفكارا جديدة، كا 
عمى مكاجية مشكبلت جديدة ككيفية التعامؿ معيا بطرؽ 

ت الكاقع الحياتية تأتي دكف أف يككف في إبداعية. فأغمب مشكبل
متناكلنا حؿ ليا. لذلؾ فإف الميارات اإلبداعية التي محكرىا 

[. كيكصؼ تكليد 4الرئيس المركنة المعرفية ضركرية لمغاية ]
األفكار أحيانا عمى أنو االستخداـ الفعاؿ لمخياؿ اإلبداعي، 

نكاع التفكير، ىك النكع الرئيس مف أ االحتماالتفتكليد أك ابتكار 
كيستمد مف مككنيف رئيسيف ىما: األكؿ الخبرة السابقة كالتي 

 درة عمىػػػػػػػػػاني القػػػػػداعي، كالثػػػػػػػػير االبػػػػػػػاـ لمتفكػػػػػتؤسس المادة الخ
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 ].5استخبلص ىذه الخبرات كجمعيا بطريقة إبداعية ]
رؤية مى ع بأنيا القدرة Flexibility آخركف المركنة لكير      

 باستخداـاألشياء مف خبلؿ زكايا مختمفة لعمؿ تمؾ األشياء 
استراتيجيات متنكعة، كتتمثؿ ىذه القدرة في العمميات العقمية 

 اتجاهالتي مف شأنيا أف تميز بيف الفرد الذم لديو إمكانية تغيير 
، عف الفرد الذم يجمد إيجابيتفكيره مف زاكية ألخرل بشكؿ 

 ].6د ]كاح اتجاهتفكيره في 
كتعد المركنة المعرفية مف الخصائص الفردية المميزة      

لمتفكير، كتعني بالقدرة عمى إجراء التغيير )تغيير في المعنى أك 
أك فيـ المسألة أك استراتيجية العمؿ أك  االستعماؿالتفسير أك 

العثكر عمى الحؿ إلى  تغيير في اتجاه التفكير( بحيث يؤدم
حيث تكصمت  [7مكضكع التفكير ] المبلئـ لشركط المسألة
أف الفرد الذم يتميز بالمركنة إلى  [(8دراسة )عبد الكىاب، ]

ىك الذم يسعى جاىدا لتحقيؽ  Mental Flexibility العقمية
كالحركية إلنتاج  كاالنفعاليةأىدافو مف خبلؿ إمكاناتو العقمية 

نو مف خبلؿ المركنة يستطيع  حمكؿ متنكعة تجاه مكقؼ معيف، كا 
كيسعى جاىدا لتحقيؽ األىداؼ  لفرد التخطيط لمستقبمو،ا

 .المستقبمية بعيدة المدل
مما سبؽ يتضح أف المركنة المعرفية تمثؿ الجانب النكعي       

أف عمى  [9] ميرسر -مف اإلبداع، كما تؤكد دراسة مكسر
المركنة المعرفية ىي مفتاح التفكير، بؿ ىي المككف األساسي 

رة لممشكبلت، مع التكيؼ مع الخبرات لمبحث عف حمكؿ مبتك
السابقة ككؿ منيما ميـ لكي يقـك المعمـ بدكره المنكط بو 
كالمأمكؿ، كالسيما مع تزايد التعقيدات الحياتية في العالـ 

 .التعميـ بأنو التعميـ مف خمؽ االبداع الذاتيإلى  الحديث، كالنظرة
فية كالتي نظرية المركنة المعر إلى  كاستند البحث الحالي     
أف عممية التعمـ عممية معقدة غير محددة البنية، كأف عمى  تركز

مف التطبيقات التربكية ليا ىك تطبيؽ ما تعممو الطالب المعمـ 
مستكيات عمى  بناء المعرفةعمى  في مكاقؼ التدريس مع التأكيد

 .التعمـ المتقدمة
 ة ػػػػػػػقكقد أكدت العديد مف الدراسات المعاصرة بأنو تكجد عبل     

دافعان لمتعمـ، فعمي سبيؿ  االنفعاؿ، إذ يعد كاالنفعاؿبيف التفكير 
الدراسة إلى  المثاؿ الخكؼ مف الفشؿ في االمتحاف يدفع

أف يستثير التفكير،  لبلنفعاؿكالتحضير. كما يمكف أيضا 
فالسعادة تستثير التفكير كتساعدنا عمى تكليد أفكار جديدة 

كتساعدنا عمى رؤية األمكر مف زكايا كمبدعة، كتنشط الذاكرة، 
 ].10عدة ]
ة بيف إيجابيكما أثبتت دراسات أخرل كجكد عبلقة      

العكاطؼ اإلنسانية كزيادة التفكير، فعكاطؼ الفرح كالسركر ليا 
دكر ميـ في صفاء ذىف الطفؿ، مما يترتب عميو زيادة قدرتو 

 ].7عمى التفكير السميـ. ]
 تعني ميارات التفكير الناقد أك االبداع كالدافعية العقمية ال     

رغبة الفرد القكية كنزكعو نحك استعماؿ مياراتو في إلى  بؿ تشير
لذلؾ تمثؿ الدافعية  McInerney & Etten [11] التفكير 

لمتفكير، كىي ال تقؿ أىمية عف الجانب  االنفعاليالعقمية الجانب 
 .المعرفي لمتفكير
أف الدافعية العقمية ىي   (De Bono, 2003)كيذكر ديبكنك

الحالة التي تجعؿ المتعمميف ميتميف باألعماؿ التي يقكمكف بيا 
 ].12كتعطي أمبل في إيجاد أفكارا جديدة قيمة ]

كتبرز أىمية دراسة الدافعية العقمية مف خبلؿ الدراسة التي      
كالتي تبيف أف ىناؾ الكثير  [13أجراىا جيانكارلك، بمـك كاردف ]

التفكير الجيد، كال يعرؼ سكم القميؿ عمى  ب قادريفمف الطبل
منيـ عف تصرفات التفكير الناقد كاإلبداعي. حيث أف جكىر 
الدافعية العقمية يكمف في أف الطريقة الحالية ليست الكحيدة لعمؿ 
شيء ما أك حؿ المشكمة بؿ أف ىناؾ طرقا ابداعية لعمؿ 

يا الرغبة في إيجاد األشياء، كالبد مف تكليد بدائؿ جديدة، أم أن
البدائؿ، كبغياب الدافعية العقمية يعتقد الفرد أف الطريقة التي 

 .يسمكيا لحؿ المشكبلت ىي الطريقة االفضؿ كالكحيدة
بالناحية اإلبداعية بشقييا النفسي المتمثؿ في  االىتماـلذا كجب 

 .الدافعية العقمية، كالنكعي المتمثؿ في المركنة المعرفية
، الحديثأحد متطمبات العصر  اإلبداعي التدريس كيعتبر     

المعرفي الرئيس، لذا يتطمب مف المعمميف  االنتقاؿكأحد أشكاؿ 
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عمى جميع المستكيات ممارسة ميارات التدريس اإلبداعي لبناء 
خبرات التعمـ التي تكلد النتائج اإلبداعية في المجاالت 

 . [14,15,16,17,18,19,20]المتعددة
بميارات التدريس اإلبداعي كتنميتيا أثناء  االىتماـلذا كاف      

إعداد الطالب فى كميات التربية ضركريا لتككيف جيؿ مف 
المبدعيف القادريف عمى تحمؿ المسئكلية كمجابية ما يكاجيو مف 

فى البرامج الحالية  مشكبلت، لذلؾ كانت الضركرة إلعادة النظر
نحك بيئة عممية قائمة لكميات التربية، كخاصة مع االتجاه السائد 

عمى التعميـ كالتعمـ، كالتحرر مف القيكد المتكارثة مف المعمميف 
نحك تكييؼ المستجدات العصرية كالتطكر  كاالنطبلؽالسابقيف 

التكنكلكجي في بناء عقكؿ جديدة تبسط المعمكمات كتبتعد عف 
في  Rigidity and Oversimplification الجمكد العقمي

 ].21الفكر ]
كبالنظر لمكضع الراىف لكميات التربية، نجدىا مكدسة      

بالمقررات التربكية المفيدة نظريان، بغرض اجتياز االختبارات 
منيا عمميا، فإنيا ال  االستفادةالمقررة، أما ما يتعمؽ بكيفية 

تعطي لمطالب المعمـ أم مثؿ يحتذم بو عند قيامو باألداء 
ن ما يقتصر أداؤه عمى أساليب التدريسي في التربية الميدانية، كا 

تقميدية تسمطية، حيث يعنؼ كؿ مف يخرج عف نمطية التفكير، 
[ كما 22كلـ يتبع الطريقة المألكفة في الكتاب المدرسي ]

أف ضعؼ اإلعداد كالتدريب إلى  [23الشعيمي ] تكصمت دراسة
كخكؼ المعمـ مف الفشؿ كمف صعكبة إدارة الصؼ يعد مف 

عي لدل معمميف التعميـ األساسي مف صعكبات التدريس اإلبدا
 .كجية نظرىـ

 امتبلؾتدني مستكل إلى  كما أف أغمب الدراسات تكصمت     
الطبلب المعمميف لميارات التدريس اإلبداعي كدراسة )الرفاعي 

دراسة مدل تكفر بعض ميارات التدريس إلى  [( التي ىدفت24]
مت اإلبداعي لدل عينة مف المعمميف قبؿ تخرجيـ، كتكص

مستكل أداء الطبلب المعمميف في ميارات  انخفاضإلى  الدراسة
التدريس اإلبداعي في التطبيؽ القبمي لبطاقة المبلحظة، 
كاستخدمت برنامج التدريس المصغر لتدريب الطبلب المعمميف 

( عمى بعض ميارات التدريس اإلبداعي )الطبلقة  )شعبة عمـك
تحديد إلى  التي ىدفت [25] كالمركنة كاألصالة(. كدراسة النجار

مدل امتبلؾ الطبلب / المعمميف في تخصص العمـك لميارات 
التدريس اإلبداعي في المممكة العربية السعكدية، كتكصمت 

تدني امتبلؾ الطبلب / المعمميف لميارات التدريس إلى  الدراسة
األسباب اآلتية: إلى  اإلبداعي، كأرجع الباحث ىذا التدني

في الكميات التربكية لـ تبف عمى أساس تنمية المقررات الدراسية 
اإلبداع كالتفكير اإلبداعي كرعايتو كميارات التدريس اإلبداعي ػ 

 .تأثر الطبلب بأساليب تدريس أساتذتيـ في كمياتيـ
تدني مستكل ميارات التدريس إلى  كأكدت الدراسات أيضان      

داد، اإلبداعي، ليس فقط عمى مستكل أداء المعمـ أثناء االع
كلكف عمى مستكل أداء المعمميف أثناء الخدمة، مع االىتماـ 

بتصميـ برامج قائمة عمى المكديكالت التعميمية كأكصت  بتنميتيا
بضركرة العمؿ عمى تحسيف األداء لممعمميف بتدريبيـ عمى 
ميارات التدريس اإلبداعي مف خبلؿ برامج تدريبية معدة لذلؾ 

.[26.27,28,29,30] 
ما سبؽ فقد رأت الباحثتاف ضركرة بناء برنامج عمى  كبناء     

إعداد معمـ مبدع لديو المركنة إلى  ُيعد محاكلة لمكاجية الحاجة
المعرفية كخاصة الطالب المعمـ ذك الدافعية العقمية المنخفضة 
كالتي تعتبر محكا لممارسة اإلبداع، كأف يككف قادر عمى 

أف أداء المعمـ داخؿ حجرة ممارسة أدكاره بكفاءة كفاعمية، إيمانان ب
عمى أداء الطبلب  تؤثر التيالدراسة كخارجيا مف أىـ العكامؿ 

 .اإلبداعيةقدراتيـ  كتنمية
 دراسةالمشكمة . 2

 :مما يأتي ةالحالي الدراسةنبعت مشكمة 
أثناء ممارسة اإلشراؼ عمى التدريب الميداني الحظت  -1

تدريس المبدع الباحثتاف عدـ قدرة الطالبات المعممات عمى ال
 التقكيـ(، فالعممية التدريسية تقميدية، كتفتقدإلى  )مف التخطيط

 .الممارسات كاالنشطة المبدعةإلى 
الدراسات السابقة التي تناكلت عمى  مف خبلؿ االطبلع -2

تنمية ميارات التدريس االبداعي، كاف التركيز األكفر مف البحث 



 
 

44 

كتنمية مياراتو  مف نصيب الجانب المعرفي لمتفكير االبداعي
لمتفكير، حيث تمثؿ  االنفعاليمتكاضع بالجانب  اىتماـمقابؿ 

الدافعية العقمية الرغبة لبلنخراط في التفكير كتطبيؽ مياراتو. 
 .كىذا ما ييتـ بو البحث الحالي

نتائج الدراسات السابقة أكدت قصكر الطبلب المعمميف  -3
لدكؿ كعمى مستكل كأيضا المعمميف أثناء الخدمة في العديد مف ا

أغمب التخصصات في أدائيـ لؤلسمكب اإلبداعي، كضعؼ 
مستكاىـ في تصميـ كتنفيذ األنشطة اإلبداعية نتيجة عدـ تمكنيـ 
مف الميارات األساسية لمتدريس اإلبداعي 

.[24,25,30,32,33]  
كجكد فجكة بيف المعرفة النظرية كالتطبيؽ العممي في برامج  -4

كليذا كاف مف أىـ التطبيقات العممية  [22,23,31]إعداد المعمـ 
لنظرية المركنة المعرفية ىك سد الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ 
كليذا تبني البحث الحالي نظرية المركنة المعرفية لسد الفجكة 

 .بيف النظرية كالتطبيؽ
 :كبناء عمى ما سبؽ تتحدد مشكمة البحث في األسئمة اآلتية

 أ. أسئمة الدراسة
ي فعالية البرنامج التدريبي القائـ عمى نظرية المركنة ما ى -1

المعرفية في تنمية المركنة المعرفية لدل الطالبات المعممات ذكم 
  الدافعية العقمية المنخفضة؟

ما ىي فعالية البرنامج التدريبي القائـ عمى نظرية المركنة  -2
ممات المعرفية في رفع مستكل الدافعية العقمية لدل الطالبات المع

 ذكم الدافعية العقمية المنخفضة؟
ما ىي فعالية البرنامج التدريبي القائـ عمى نظرية المركنة  -3

المعرفية في تنمية ميارات التدريس االبداعي لدل الطالبات 
 المعممات ذكم الدافعية العقمية المنخفضة؟

 دراسةالأهداف ب. 
 :تتحدد أىداؼ البحث في النقاط التالية     

رؼ عمى فعالية البرنامج التدريبي القائـ عمى نظرية التع -1
المركنة المعرفية في تنمية المركنة المعرفية لدل الطالبات 

 .المعممات ذكم الدافعية العقمية المنخفضة

التعرؼ عمى فعالية البرنامج التدريبي في رفع مستكل  -2
 الدافعية العقمية لدل الطالبات المعممات ذكم الدافعية العقمية

 .المنخفضة
التعرؼ عمى فعالية البرنامج التدريبي القائـ عمى نظرية  -3

المركنة المعرفية في تنمية ميارات التدريس االبداعي لدل 
 .الطالبات المعممات ذكم الدافعية العقمية المنخفضة

 دراسةالأهمية ج. 
 :تتضح أىمية ىذا البحث في النقاط اآلتية    

فية نمكذجا لتصميـ بيئات التعمـ، تعد نظرية المركنة المعر  -1
أف التعمـ عممية معقدة، كعمي حد عمـ عمى  كتركز النظرية

 الباحثتيف أنو ال تكجد دراسات عربية اىتمت بإعداد برنامج قائـ
إنتاج عمى  ىذه النظرية في مجاؿ إعداد المعمـ، مما يساعدعمى 

 .الحمكؿ البديمة في مكاقؼ التدريس معقدة البنية
تجابة لبلتجاىات العالمية التي تنادم باالىتماـ ببرامج االس -2

إعداد المعمـ كتنمية ميارات التدريس االبداعي لديو، حتي يصبح 
 .ممارسة المينة بجكدة عاليةعمى  المعمـ قادرا

قد تسيـ نتائج ىذا البحث الحالي في إحداث نقمة في  -3
ة العممي التربيعمى  المجاؿ التربكم مف خبلؿ مساعدة المشرفيف

كالمتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس بما يعزز لدم 
 .الطالب المعمـ مفيـك المركنة المعرفية كسمة اساسية لممعمـ

نظرية عمى  تزكيد الميداف التربكم بنمكذج لبرنامج قائـ -4
المركنة المعرفية، قد يسيـ في إجراء المزيد مف البحكث لدراسة 

 .األخرلجتماعية كالكجدانية أثره في الجكانب المعرفية كاال
 دراسةالفروض د. 
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعة  -1

التجريبية كالمجمكعة الضابطة في أبعاد المركنة المعرفية 
)البدائؿ، التحكـ( كالدرجة الكمية في التطبيؽ البعدم بعد عزؿ 

 .أثر القياس القبمي لصالح المجمكعة التجريبية
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعة  -2

التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم في أبعاد مقياس المركنة 
 مالبعد التحكـ( كالدرجة الكمية لصالح التطبيؽ /المعرفية )البدائؿ
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تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعة  -3
أبعاد الدافعية العقمية )التكجو التجريبية كالمجمكعة الضابطة في 

نحك التعمـ، حؿ المشكبلت ابداعيا، التكامؿ المعرفي، التركيز 
العقمي( كالدرجة الكمية في التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة 

 .التجريبية
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعة  -4

ريس التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ابعاد ميارات التد
الحساسية  - المركنة –االصالة  –االبداعي )الطبلقة 

لممشكبلت( كالدرجة الكمية في التطبيؽ البعدم بعد عزؿ أثر 
 .القياس القبمي لصالح المجمكعة التجريبية

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعة  -5
التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم في ميارات التدريس 

الحساسية  –االصالة  - المركنة - اإلبداعي )الطبلقة
 .لممشكبلت( كالدرجة الكمية لصالح التطبيؽ البعدم

 :إجراءات البحث
أتبعت الباحثتاف لئلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف فركضو 

 :ت اآلتيةااإلجراء
مسح لمدراسات كاألدبيات العربية كاألجنبية المرتبطة  .1

 .بمتغيرات البحث
 .إعداد أدكات الدراسة كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا .2
تحديد الطالبات منخفضي الدافعية العقمية بتطبيؽ مقياس . 3

الدافعية العقمية عمى الطالبات المعممات قبؿ ممارسة التربية 
  .ىػ1436/ـ2015الميدانية في الفصؿ الدراسي الثاني 

 .تطبيؽ أدكات الدراسة قبميا .4
التدريبي القائـ عمى نظرية المركنة المعرفية  تطبيؽ البرنامج. 5

 .ساعة 30لمطالبات منخفضي الدافعية العقمية لمدة 
 تطبيؽ أدكات الدراسة بعديان  .6
 .المعالجة اإلحصائية لمنتائج لمتحقؽ مف الفركض البحثية .7
تفسير النتائج كتقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء . 8

 .النتائج
 

 ائية التعريفات االجر ه. 
  The Program البرنامج
عشرة جمسات منظمة تقـك عمى  ىك خطة تعميمية يحتكم     

تنمية ميارات المركنة إلى  عمى نظرية المركنة المعرفية، كتيدؼ
المعرفية لدم الطالبات المعممات، يتضمف االىداؼ، كالمحتكم، 
. كاالنشطة التدريبية، كأساليب التدريس، كآلية التقكيـ، كالتنفيذ

 (.)صممتو الباحثتاف
  Cognitive Flexibility المركنة المعرفية

 تعرؼ إجرائيا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة المعممة     
مقياس المركنة المعرفية الذم يتضمف بعديف ىما: األكؿ عمى 

إدراؾ تعقيدات إلى  كيقيس ميؿ الفرد Control ىك بعد التحكـ
  Alternativesبعد البدائؿ المكاقؼ الصعبة، كالثاني ىك

إدراؾ التفسيرات البديمة كالمتعددة لممكاقؼ عمى  كيقيس قدرة الفرد
 .إنتاج بدائؿ لممكاقؼ الصعبةعمى  الصعبة، كقدرتو

 Creative Teaching Skills  ميارات التدريس اإلبداعي
ىي مجمكعة مف األداءات التدريسية )التخطيط كالتنفيذ      

تقـك بيا الطالبة المعممة داخؿ غرفة الصؼ أك كالتقكيـ( التي 
خارجيا، كتتميز بالطبلقة كالمركنة كاالصالة كالحساسية 
لممشكبلت. كيتـ ذلؾ عف طريؽ أساليب تدريس متنكعة تساعد 
عمى التفكير اإلبداعي، كانتاج العديد مف اآلراء كاألفكار أثناء 

د عمى التخطيط كالتنفيذ، كتييئة المناخ الصفي الذم يساع
اإلبداع مع تنكع استخداـ أساليب التقكيـ التي تقيس المستكيات 

 .العميا مف التفكير
كيعرؼ إجرائيا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة المعممة نتيجة 

 .لتطبيؽ بطاقة المبلحظة لميارات التدريس اإلبداعي
 Mental Motivation  الدافعية العقمية

كمية التي تحصؿ عمييا الطالبة تعرؼ إجرائيا بالدرجة ال     
مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية معبرا عنو عمى  المعممة

بحاصؿ جمع الدرجات التي حصمت عمييا في أبعاد المقياس 
حؿ  - التركيز العقمي - ألربعة، كىي التكجو نحك التعمـا

 .التكامؿ المعرفي -المشكبلت إبداعيان 
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 :الطالبة المعممة
لمسجمة لمقرر التربية الميدانية في كمية التربية الطالبة ا    

بالمجمعة كاجتازت جميع مقررات االعداد الميني )متطمبات 
 .الكمية( كتتدرب في مدارس المجمعة بالمممكة العربية السعكدية

 دراسةالحدود و. 
 :يتحدد البحث الحالي عمى الحدكد اآلتية    

ت لمقرر التربية حدكد بشرية: الطالبات المعممات المسجبل .1
 .الميدانية في جميع التخصصات بكمية التربية جامعة المجمعة

حدكد زمنية: تطبيؽ البرنامج التدريبي في فصؿ دراسي  .2
 .ىػ 1436/ 1435الفصؿ الدراسي الثاني  -كاممي 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 :نظرية المركنة المعرفية

ىي نمكذج نظرم لتصميـ بيئات نظرية المركنة المعرفية      
أف عمى  نظريات التعمـ المعرفية. كتركز النظريةعمى  التعمـ قائـ

محددة البنية مثؿ معظـ مكاقؼ الحياة  التعمـ عممية معقدة غير
فرضية أف المربيف يقدمكف المعمكمات عمى  اليكمية، كتقـك

لمتبلميذ في شكؿ نمكذج خطي، كىذا يصمح عند تقديـ 
البسيطة كلكف عندما تككف البيانات معقدة كغير المعمكمات 

محددة البنية فإف استخداـ التعميـ الخطي في شكؿ دركس 
نقؿ المعرفة عمى  كمحاضرات قد يككف غير فعاؿ، كغير قادر

 ].34عبر مجاالت جديدة كمتنكعة ]
[ بأنيا عممية 21] كعرؼ سبيرك كآخركف المركنة المعرفية     

تطمب إعادة بناء المعرفة، كمعالجتيا إعادة التمثيؿ التي ت
نتاج  لتكظيؼ المعرفة بغرض التكيؼ مع المكاقؼ الجديدة كا 
البدائؿ حسب التغيرات كمتطمبات المكقؼ كىي عممية عكس 

 .الجمكد المعرفي
المركنة  Dennis & Vander [1] كيعرؼ دينز كفاندر     

يؼ مع لتكالتحكؿ المعرفي كاعمى  المعرفية بأنيا قدرة الفرد
، مع إنتاج حمكؿ بديمة متعددة لممكاقؼ مؤثرات البئية المتغيرة

 .الصعبة كالمتغيرة
 القدرة العقمية التي تضبط عمميات إلى  كتشير المركنة المعرفية  

 ] 35] التفكير حتي يتـ التكيؼ مع المياـ كالمكاقؼ الجديدة
 :المبادئ األساسية لنظرية المركنة المعرفية ىي

 .تخداـ التعميمات الخطيةتجنب اس -1
 .تمثيبلت متعددة لممحتكمعمى  انشطة التعمـ تعتمد -2
 .المعرفة المتقدمة ُتكتسب في أطار العالـ الحقيقي -3
 .بناء المعرفة كليس نقؿ المعمكماتعمى  التأكيد -4
حد كبير إلى  مصادر المعرفة تحتاج ألف تككف مترابطة -5

 .[36]  مف أف تككف مجزأة بدالن 
 :كجو التشابو بيف نظرية المركنة المعرفية كنظريات التعمـأ

المبادئ االساسية لنظرية المركنة المعرفية تتشابو مع مبادئ 
 :نظريات التعمـ اآلتية كما يمي

 النظرية البنائية لبركنر -1
أف الطالب ىك الذم عمى  حيث يتـ التركيز في ىذه النظرية    

 .يبني معارفو
 نظرية أكزبؿ -2 
المعمكمات الجديدة يجب أف تدمج مع المعمكمات السابؽ     

دراؾ مف جانب المتعمـ  .تعمميا بكعي كا 
 نظرية بياجية المعرفة اإلبستمكلكجية -3

الطبلب تنمك معرفيا مف خبلؿ مفيـك التكيؼ في المكاقؼ     
الجديدة، كمف خبلؿ المعمكمات السابقة المكجكدة في البنية 

  .المعرفية
 :ختبلؼ بيف نظرية المركنة المعرفية كنظريات التعمـأكجو اال

نظرية المركنة المعرفية مع مبادئ  مبادئعمي الرغـ مف تشابو 
 :نظريات التعمـ إال كأنيا تختمؼ في اآلتي

مجاؿ نظرية المركنة المعرفية ىك مجاؿ المشكبلت غير  -1
 .محددة البنية

لتعمـ مستكيات اعمى  تركز نظرية المركنة المعرفية -2
 .المتقدمة

 :التطبيقات التربكية لنظرية المركنة المعرفية
أف المنطمؽ األساسي ليذه  [34يكضح سبيرك كآخريف ]     

النظرية ىك التعامؿ مع المعمكمات المعقدة أك غير محددة البنية 
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مثؿ مقررات التاريخ كالطب كاآلدب كتعميـ المعمميف. كالتي تعد 
المركنة. كذلؾ ألف المطمكب مف ميارات عمى  اليدؼ لمتدريب

المتعمميف في ىذه المجاالت تطبيؽ ما تعممكه في مكاقؼ جديدة 
[. كفيما يمي تكضيح دكر نظرية المركنة المعرفية في مجاؿ 3]

 :تعميـ كتدريب المعمـ
 :تعميـ كتدريب المعمـ

أف طريقة  (Cunningham, 2004) كانينغياـيرل       
جع الطالب المعمـ البدء في التفكير تدريب المعمميف يجب أف تش

ككأنو معمـ خبير، كيككف األساس لديو سد الفجكة بيف النظرية 
كالتطبيؽ كذلؾ عف طريؽ أنشطة الطبلب التي تتضمف تحميؿ 
كتفسير السيناريكىات، كالتي يمكف إعادة النظر فييا مرات عديدة 

حة، تقديـ سيناريك كاحد لئلجابة الصحيعمى  االقتصاربدال مف 
إعطاء حمكؿ متعددة لممكاقؼ كالمشاكؿ عمى  مع التدريب
[، كليذا تسعي الدراسة الحالية لتنمية المركنة 36المعقدة ]

المعرفية عند الطالبة المعممة كذلؾ بما قد يسيـ في سد الفجكة 
 .بيف النظرية كالتطبيؽ في برامج إعداد المعمـ

طمب بيئة تعميمية كفي ضكء نظرية المركنة المعرفية التي تت     
مرنة، يجب تقديـ المعمكمات في مجمكعة متنكعة مف الطرؽ 

عمى  كاألغراض المختمفة. مثؿ: أساليب تعميمية مرنة تساعدىـ
حؿ مشكبلت غير محددة البنية، كالتكيؼ مع محتكل المشكبلت 

[. كىذا ما تـ االعتماد عميو اثناء 34مف كجيات نظر مختمفة ]
التدريبي لتنمية المركنة المعرفية في  إعداد أنشطة البرنامج

 .البحث الحالي
التفكير بمركنة تتطمب عمى  بأف القدرة [37فيميبس ]يرل ك      

عادةكضع تفسيرات بديمة،  لتشكيؿ األفكار السمبية بشكؿ  كا 
، كتقبؿ األحداث الصعبة أك المؤلمة، لذا فإف المركنة إيجابي

كحؿ المشكبلت.  اراتالقر  التخاذالمعرفية تعد متطمب ضركرم 
[ أف المركنة المعرفية تتحقؽ عندما تعمؿ 38كيضيؼ بكريشا ]

جميع المخططات داخؿ البنية المعرفية لمفرد معا حتي يتـ 
دكر البرامج في عمى  تحقيؽ الفيـ العميؽ لممكضكع. كما أكد

[ كما 39كأيدتو دراسة كارفاليك كامكرم ] تنمية المركنة المعرفية.

تحديد مدم الفعالية لمبرامج إلى  [40] يبيمكىدفت دراسة ر 
التدريبية في المركنة المعرفية في قكاعد المغة االنجميزية، كدراسة 

معرفة فاعمية إلى  التي ىدفت [41انتكلي كسالميركف ] كاناس،
استخداـ عمى  أنماط مختمفة لتنمية المركنة المعرفية كأثرىا

ائؽ في اسبانيا، المختمفة لحؿ مشكبلت الحر  االستراتيجيات
أكثر مف نمط عمى  كاسفرت النتائج أف المشاركيف الذيف تدربكا

كانت مركنتيـ المعرفية أكبر كزاد عدد استراتيجيات حؿ 
 .المشكبلت

كتظير العبلقة بيف المركنة المعرفية كالمتغيرات المعرفية      
إلى  التي تكصمت [42مف خبلؿ دراسة عبد بقيعي ] األخرل

دالة إحصائيان بيف مقياس ما كراء الذاكرة  ارتباطيةكجكد عبلقة 
الكمي كالمركنة المعرفية، كبيف بُعد استراتيجيات الذاكرة كالمركنة 

[ التي 43المعرفية. كتتفؽ مع ىذه النتائج دراسة مكرادزده ]
أف العكامؿ التي يمكف اف تسيـ في المركنة إلى  تكصمت

كالذاكرة العاممة ،.كما  المعرفية لدم البالغيف ىي سرعة التجييز
 ارتباطيةكجكد عبلقة إلى  [44] تكصمت دراسة حكمت كآخركف

 .كسرعة التجييز العقمي كاالنتباهبيف المركنة العقمية 
إلى  كمف تحميؿ مقاييس المركنة المعرفية كجد أنيا تشير     

الكعي بالبدائؿ المتضمنة في المكقؼ، كالرغبة في تكيؼ المعرفة 
 أجؿ الكصكؿ لميدؼ. ككفقا لػػػ كرككر كالجينا كتنظيميا مف

(Crocker & Algina, 2006)  لممركنة المعرفية ثبلثة أكجو
 :كىي

 .إدراؾ تعقيدات المكاقؼ الصعبةإلى  الميؿ -1
إدراؾ التفسيرات البديمة كالمتعددة لممكاقؼ عمى  القدرة -2

 .الصعبة
  [1].تاج حمكؿ بديمة متعددة لممشكبلتإنعمى  القدرة -3

بإجراء التحميؿ العاممي  ,Dennis & Vander [1] كقاـ     
 ككجد أف لممركنة المعرفية بعديف ىما: األكؿ بعد التحكـ

Control إدراؾ تعقيدات المكاقؼ إلى  كيقيس ميؿ الفرد
كيقيس  Alternatives كالبعد الثاني كىك بعد البدائؿ الصعبة،
 كاقؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالمتعددة لممإدراؾ التفسيرات البديمعمى  قدرة الفرد
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 .إنتاج بدائؿ لممكاقؼ الصعبةعمى  الصعبة، كقدرتو
كترتبط المركنة بالدافعية ارتباط كثيقا بالدافعية كىذا ما      

إلى  [ كالتي ىدفت45]الدراسات السابقة مثؿ دراسة تاف دعمتو 
افع لئلنجاز لدم طبلب معرفة العبلقة بيف المركنة العقمية كالد

كجكد إلى  المرحمة الثانكية بمدراس سنغافكرة، كتكصمت الدراسة
مكجبة بيف المركنة العقمية كالدافع لئلنجاز لدم  ارتباطيةعبلقة 

[ 46أفراد العينة، كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة راف ]
أف األفراد مرتفعي المركنة أكثر تكيفا مع إلى  كالتي تكصمت

عمى  كاقؼ الجديدة أك الطارئة كأكثر انجازا لؤلىداؼ كذلؾالم
 .طالب( مف طمبة جامعة نيكيكرؾ 42عينة مف )

كما أكضحت الدراسات أف المركنة المعرفية ليا تأثير في      
التكافؽ النفسي لمفرد، حيث أنيا تمثؿ بعدا ميما مف أبعاد 

 ,Altunkol)شخصية اإلنساف، حيث أثبتت دراسة التينككؿ
أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف الضغكط كالمركنة  (2011

كجكد  (Bilgin, 2009)  المعرفية. كما أثبتت دراسة بمجف
[ 47] ة بيف المركنة المعرفية كالتحكـ في الغضبإيجابيعبلقة 
[ بأف 48ساالتس ]ت ىذه الدراسات دراسة تيمارفكا ك كدعم

 .قمقيـ أقؿمستكل  الطبلب األكثر مركنة يككف
  Mental Motivationة العقميةالدافعي
تعد الدافعية شرط أساسي مف شركط التعمـ ككنيا عممية      

ذاتية تقـك بتحريؾ السمكؾ نحك ىدؼ معيف. كالدكر األكبر الذم 
عاتؽ المعمـ ىك تحفيز القدرات العقمية داخؿ الفرد لكي عمى  يقع

 .يستخدميا بكفاءة
دافعية العقمية ال (De Bono, 1998) كيعرؼ دم بكنك      

بأنيا حالة تؤىؿ صاحبيا إلنجاز إبداعات جادة كطرؽ متعددة 
 ].12لتحفيز ىذه الحالة أك حؿ المشكبلت بطرؽ مختمفة ]

[ الدافعية العقمية بأنيا 13كيعرؼ جيانكارلك كاكرداف ]     
كالمشاركة في األنشطة  لبلنخراطالتحفيز العقمي الداخمي 

 الكاسع لمعمميات العقمية إليجاد عماؿاالستالمعرفية التي تتطمب 
 ].11] القرارات أك تقييـ المكاقؼ اتخاذحؿ المشكبلت أك 

 [ أربعة مجاالت لمدافعية العقمية49كافترض جانيكر كفاشيكف ]  

 :كالتالي ىي
 Mental Focus  المجاؿ األكؿ: التركيز العقمي

مي كذلؾ التركيز العقعمى  يتمثؿ ىذا المجاؿ في قدرة المتعمـ    
 في نشاط ذىني ما، فالشخص ينصب تركيزه االندماجمف خبلؿ 

مكضكع النشاط يعد شخصا مثابرا، كمنظـ لعممو، كينجز عمى 
 .أعمالو في الكقت المحدد

  Learning Orientationالتكجو نحك التعمـ المجاؿ الثاني:
تكليد دافعية لزيادة قاعدة عمى  يتمثؿ ىذا المجاؿ في قدرة المتعمـ

قدر لمعارؼ لديو، كالتشكؽ لبلنخراط في عممية التعمـ، إذا يا
 .الفرد التعمـ مف أجؿ التعمـ

 Creative Problems المجاؿ الثالث: حؿ المشكبلت ابداعيا

Solving 
مف حؿ  لبلقترابيتمثؿ ىذا المجاؿ في ميؿ الفرد      

في  االنخراطالمشكبلت بأفكار كحمكؿ مبدعة، كالرغبة في 
 .لتي تتسـ بالتحدم مثؿ األلغازاألنشطة ا

  Cognitive Integrity المجاؿ الرابع: التكامؿ المعرفي
لمبحث عف الحقيقة عمى  يتمثؿ ىذا المجاؿ في ميؿ األفراد     

كالتفتح الذىني، فضبل عف الفضكؿ العقمي تجاه المكضكعات 
 .التي يتعرضكف ليا

 & GiancarLo [49]كفي ضكء المجاالت األربعة أعد     

Facion مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية(California 

Measure of Mental Motivation) كيختصر عادة ،
كنتيجة ألىمية ىذا المقياس كالتأكد مف صدقو   (CM3)بػػػ

كثباتو، كبما أف المقاييس النفسية تختمؼ بنيتيا العاممية مف 
دكف إجراءات  النقؿ المباشرعمى  االعتمادأخرم فأف إلى  ثقافة

الصدؽ العاممي كالثبات كالمعايير يشكؿ مشكمة قياسية تجعمنا ال 
نتائج تمؾ المقاييس، كليذا فقد قامت دراسات عديدة إلى  نثؽ

بتقنيف ىذا المقياس في ثقافات مختمفة مثؿ تركيا كاالردف 
[ كدراسة مرعي 50بكككلك ] - كالعراؽ مثؿ: دراسة ككلكؾ

 ].52ي ][ كدراسة رجكم51كمحمد ]
 تنمية مفيـك الدافعيةإلى  كما كجدت دراسات اخرم ىدفت      
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[ كدراسة 12كدراسة نكفؿ ] [53العقمية مثؿ دراسة الشمرم ] 
 ].55دراسة سالـ كقيس ]ك  [54كالكر ]

 Creative Teaching Skills   ميارات التدريس اإلبداعي
اـ التدريس بالمياـ اإلبداعية أك تكليد فكرة باستخد     

استراتيجيات إبداعية في الفصكؿ الدراسية. تزيد مف مشاركات 
الطبلب كتشعرىـ بالحماس كمتعة التعمـ كتنشط لدييـ ميارات 

، كالتي تعتبر مف الميارات (Ellis,2005) التفكير العميا
البلزمة لتحدم عممية التعميـ كالتعمـ  "soft skills" الناعمة

مف خبلؿ التدريب العممي  إمكاناتيـإلى  كالتي تكعي الطبلب
 [56]. عمى االنشطة

فاإلبداع ىك التفاعؿ بيف استعدادات المعمـ كالعممية      
االبداعية كيمثؿ االستعداد )الكفاءة( بمجمكعة ديناميكية مف 
الخصائص منيا )االنفتاح، كالمركنة في التفكير كالمثابرة، 

كالعممية التعبير عف الذات، إلى  كالدافع لئلبداع، كالحاجة
اإلبداعية يمكف أف تتشكؿ مف خبلؿ الخبرة، كالتعمـ، كالتدريب 

أف معتقدات الطالب المعمـ  [58[، كما أكدت دراسة كانغ ]57]
كتصكراتو تجاه التدريس كالمناخ الصفي عامؿ ىاـ لممارسة 

  التدريس اإلبداعي
كقد فرقت الدراسات كاألدبيات بيف التدريس اإلبداعي      

 Teaching for Creativity andمف أجؿ اإلبداع كالتدريس

Teaching Creatively  فالتدريس اإلبداعي يستخدـ المعمـ
فيو مداخؿ الخياؿ لجعؿ التعمـ فعاؿ كأكثر متعة، كلكف التدريس 
مف أجؿ اإلبداع بؤرة االىتماـ فيو تنمية الدافع نحك اإلبداع 

مكؾ اإلبداعي ككيؼ يمكف تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كالس
[57.[ 

كيركز البحث الحالي عمى ميارات التدريس اإلبداعي، كقد      
اختمفت الدراسات في تعريؼ التدريس اإلبداعي كمياراتو 
فالبعض عرؼ التدريس اإلبداعي إجرائيان بأنو "الخطط كاألداءات 
التدريسية التي يؤدييا الطالب المعمـ كالتي تتميز بالحداثة 

اىزية كحب االستطبلع، كتتكافؽ مع ظركؼ كالمركنة كالج
المكقؼ التدريسي المعد مف قبؿ الباحث كبما يحقؽ األىداؼ 

المطمكبة ". كما عرؼ ميارات التدريس اإلبداعي إجرائيان بأنيا " 
السمككيات التدريسية اإلبداعية المعدة في بطاقة المبلحظة 

لممشكبلت  كالمتمثمة بػ )الطبلقة كالمركنة كاألصالة كالحساسية
كحب االستطبلع( كالتي يكتسبيا الطالب المعمـ بكمية التربية مف 
خبلؿ معد، بغية تميزه في األداء التدريسي، كيمكف قياسيا مف 
خبلؿ درجة مبلحظة سمككو المتمثؿ في شكؿ )استجابة عقمية 
أك لفظية أك حركية أك حسية( أثناء التدريس كمستكل تحصيمو 

التدريس اإلبداعي الخاص  رفي لمياراتفي اختبار الجانب المع
 ].31] بذلؾ "

كالبعض عرؼ ميارات التدريس االبداعي بانيا مجمكعة مف     
األساليب كاإلجراءات كالسمككيات المفظية كغير المفظية، التي 
يقـك بيا الطالب / المعمـ في أثناء تفاعمو مع الطبلب في 

ت التفكير كالتي تعمؿ عمى استثارة قدرا المكقؼ الصفي،
 ].25االبداعي لدل الطبلب ]

كالبعض عرفيا بأنيا مجمكعة مف السمككيات التي يمتمكيا      
تقاف كبسرعة كبأقؿ مجيكد  المعمـ كيتمكف مف ممارستيا بدقة كا 
كتكاليؼ سكاء أثناء التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ لتدريس 
مكضكعات بغرض تدريب المتعمميف عمى الطبلقة كالمركنة 

إلى  صالة كالحساسية لممشكبلت مف أجؿ الكصكؿ بالمتعمـكاأل
رؤية أك اكتشاؼ عبلقات جديدة أك حمكؿ أصيمة تتسـ بالجدية 
كالمركنة أك انتاج أفكار غير معتادة أك إنتاج منتج يتصؼ 

 ].28] بالجدة كاالصالة كالمنفعة مف أجؿ نفسو كمجتمعو معان 
لتدريس اإلبداعي [( ميارات ا22كعرفت دراسة )أبك ستو، ]    

ىي مجمكعة مف اإلجراءات التدريسية كالسمككيات التربكية التي 
يتبعيا الطالب المعمـ أثناء تدريسو كتتسـ بالطبلقة كالمركنة 

 .كاألصالة كالحساسية لممشكبلت
تدريسي بأنو يتميز [( اإلبداع ال59كعرفت دراسة )الكمثـ، ]    

بو االىتماـ  الجانب العممي: كيقصد .1 بثبلث خصائص:
عمى كؿ ما ىك جديد كالتحسف  كاالطبلعبالمجاؿ الميني 

الميارات التدريسية:  .2 المستمر في مستكاه العممي كالتدريسي.
القدرة عمى عرض المادة العممية لمطبلب بشكؿ منظـ كمشكؽ، 
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عطاء كاجبات  ككذلؾ تقكيـ أداء الطبلب بطريقة مكضكعية، كا 
مستكيات الطبلب كقدراتيـ، معقكلة، كمتنكعة تتناسب مع 

ة الفعالة أثناء يجابيكتشجيع الطبلب عمى المشاركة اإل
تاحة الحرية لمتعبير عف آرائيـ. السمات . 3 المحاضرات كا 

الشخصية: كتشمؿ االحتراـ كاألدب أثناء المحاضرات، كالصدؽ، 
كاألمانة، كالعدالة مع الطبلب، المظير الحسف، كاالعتراؼ 

 .بالخطأ
[ التدريس اإلبداعي بأف لو ثبلث 57سة جرجيرسك ]ككصفت درا
  :جكانب ىي

كالذم يرتبط   Behaviorالجانب الميارم السمككي. 1
 .بالممارسات كاإلجراءات كالسمككيات المرتبطة بتحقيؽ االىداؼ

كالذم يرتبط Motivation and Affect  الجانب الكجداني. 2
 .بالجكانب الكجدانية االنفعالية ك الدكافع

 أك Creative Cognition الجانب المعرفي لئلبداع .3
 .الميارات االدراكية المعرفية لمتفكير اإلبداعي

مما سبؽ يتضح أف لممعمـ دكر فعاؿ في تنمية القدرة االبداعية 
لدل التبلميذ، كأف غياب ىذا الدكر يعتبر عائقا في تنمية 

اء بالتبلميذ المبدعيف كحتي يككف األد كاالىتماـاإلبداع 
ؼ باإلبداع كالتجديد أكدت دراسة التدريسي لمطالب المعمـ يتص

 :[ أنو البد مف تكافر بعض المحددات مثؿ24الرفاعي، ]
سمكؾ إلى  أف يككف الطالب المعمـ صاحب رأم يترجمو •

تدريسي عف طريؽ التجربة كالبحث كاستخداـ جميع مصادر 
 .التعمـ

كية كاألنشطة العممية أف ينكع الطالب المعمـ مف المياـ الترب •
التي يكمؼ بيا التبلميذ، كيعمؿ عمى تحقؽ التبلميذ مف صحة 
أفكارىـ كتشجيعيـ عمى إبداء آرائيـ كتجربة ما يقترحكنو مف 

 .أفكار
يييئ المناخ المبلئـ ألنشطة اإلبداع كيشجع تبلميذه عمى  •

كيقدر أفكارىـ الجديدة كيعمؿ عمى تنمية  احتراـ آراء اآلخريف،
 الصفات كالميارات لدل التبلميذ كصفات التحدم كحب بعض

 .االستطبلع العممي كالتفكير المتميز بالطبلقة كالمركنة كاألصالة

بمحاكر ميارات التدريس  اإلتماـكقد اختمفت الدراسات في 
 :اإلبداعي كما يمي

[ استيدفت قياس فاعمية كحدة دراسية 60] العكيضيدراسة  -
التفكير الست في تنمية ميارات  قائمة عمى برنامج قبعات

 التدريس اإلبداعي لدل الطالبات المعممات في مجاالت:
التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ كاتجاىيف نحكىا لدل الطالبات 
المعممات في برنامج الدبمـك العاـ في التربية بجامعة الممؾ عبد 

 .العزيز
اعي اإلبد تنمية ميارات التدريسإلى  [ ىدفت31] دراسة قحفة -

الحساسية  .االصالة .المركنة .عند محاكرىا )الطبلقة
حب االستطبلع( لدل الطمبة المعمميف بشقييا  .لممشكبلت

المعرفي كالجانب االدائي باستخداـ برنامج تدريبي مككف مف 
 .( مكديكالت تعميمية كأنشطة تدريبية مصاحبة9)
الكشؼ عف فاعمية برنامج  [22أبك ستو ] كاستيدفت دراسة -

تدريبي في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي كخفض قمؽ 
التدريس لدم طبلب كمية التربية في إطار مفاىيـ كمعايير 

 .الجكدة
ميارات التدريس اإلبداعي  [61القرني ]حددت دراسة  -

المرتبطة بمراحؿ )تخطيط التدريس، تنفيذ التدريس، تقكيـ 
سطة كالثانكية التدريس( لدل معمـ الرياضيات بالمرحمتيف المتك 

 .مف كجيو نظر المختصيف
( ميارة مكزعة 20[( الميارات في )25] حدد دراسة )النجار، -

عمى ثبلث محاكر رئيسة ىي: األسئمة الصفية المثيرة لمتفكير 
اإلبداعي ػ استجابة المعمـ كسمككو المحفز لمتفكير اإلبداعي، 

 .كتييئة البيئة الصفية الداعمة لمتفكير اإلبداعي
بطاقة مبلحظة ميارات التدريس  [62] ددت دراسة معكضح -

، ر ىي: ميارة طرح األسئمة الصفيةاالبداعي في أربع محاك 
ميارة  ،ميارة استخداـ المكاد التعميمية ،ميارة التعميـ كالتعمـ

أداءن سمككيان ػ كقد تـ مراعاة أف تشتمؿ  46التقكيـ بإجمالي 
 ات الطبلقة كالمركنةاألداءات السمككية في كؿ محكر عمى قدر 

دراؾ التفاصيؿ  .كاألصالة كا 
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 ميارات التدريس اإلبداعي في [24] حددت دراسة الرفاعي -
ميارات لكؿ عنصر مف عناصر  10( ميارة رئيسية 30)

االبداع )الطبلقة كالمركنة كاألصالة( كاستخدمت لتنميتيا برنامج 
 .لمتدريس المصغر

تعزيز السمكؾ  في: الميارات [28] كحددت دراسة حسانيف -
 ،عرض إبداعات العمماء ،استخداـ الحمكؿ البديمة ،اإلبداعي

 ،ئة بيئة التعمـ المثيرة لئلبداعتيي ،استخداـ االسئمة التباعدية
استخداـ األنشطة مفتكحة  ،تقكيـ مخرجات التدريس اإلبداعي

 .النياية
استخداـ المكديكؿ قائـ  [26] استيدفت دراسة بيكت كبمطية -

االسئمة التباعدية لتنمية ميارات التدريس االبداعي في  عمى
قة الجانب المعرفي باختبار تحصيمي كالجانب االدائي ببطا

الحساسية  ،األصالة، المركنة ،مبلحظة عند مستكيات )الطبلقة
 (.لممشكبلت

( مكديكالت لتنمية ميارات 7استخدمت ) [27] دراسة مراد -
مثمة في الميارات الرئيسية ميارة( مت 55التدريس االبداعي )

الحساسية لممشكبلت(  ،االصالة ،المركنة ،ة )الطبلقةاالربع
 .كاستخدـ بطاقة مبلحظة

استيدفت تحديد أىـ ميارات التدريس  [32] دراسة عبد المجيد -
اإلبداعي االـز تكافرىا لدل الطبلب / المعمميف ككضع برنامج 

 ،االصالة ،كالمركنة ،إلكسابيـ ىذه الميارات )الطبلقةتعميمي 
  .حب االستطبلع( بجانبييا المعرفي كاالدائي ،التفاصيؿ

بتنمية ميارات التدريس اإلبداعي  [63] كاىتمت دراسة سالـ -
بجانبييا المعرفي كاألدائي باستخداـ اختبار تحصيمي لممحتكل 
المعرفي لمبرنامج المقترح كبطاقة مبلحظة ميارات التدريس 

 ،االصالة ،في خمسة عناصر فرعية )الطبلقةة اإلبداعي المتمثم
 (.الحساسية لممشكبلت ؿ،التفاصي ،المركنة

[ أنو البد مف تشجيع المعمميف 16أكصت دراسة كرك ] -
كالطبلب نحك التفكير اإلبداعي لتحكيؿ عممية التعميـ لعممية 
إبداعية كأف يتحمى عضك ىيئة التدريس بالتفكير اإلبداعي عند 

 .إعداد المعمـ

أف القكة االبداعية التي يمكف  [64] كما أكدت دراسة كايتمك -
التفكير  استخداميا في التدريس تتضمف أنكاعا مف التفكير ىي:

كيأتي مع تكليد العديد مف االفكار،  fluent thinking  بطبلقة
لتكليد أنكاع مختمفة مف  flexible thinking كالتفكير المرف

غير التقميدم   original thinkingاألصيؿاألفكار، كالتفكير 
 في تكليد األفكار الغريبة التي ال أحد يفكر فييا، التفكير المكسع

elaboration التفكير لمقاكمة اإلغبلؽ كالتكسع في األفكار ،
حيث يبدأ التدريس بربط بيف المعمكمات المعركفة المألكفة كغير 

غير نمطية أفكار  إلنتاجالمعركفة ثـ يكلد األفكار كيتكسع فييا 
[ بأف االحساس بالمشكمة جزء رئيسي مف 65كأضاؼ ركنكك ]

 .اإلبداعي التفكير االبداعي كتعتبر نقطة البداية لمتفكير
مما سبؽ يتضح تنكع البرامج التي استخدمتيا الدراسات لتنمية 
ميارات التدريس اإلبداعي بمحاكره المختمفة فأغمب الدراسات 

غر كالمكديكالت لتنمية ميارات استخدمت برنامج التدريس المص
 (.التدريس اإلبداعي كعناصره )الطبلقة، المركنة، االصالة

كاستخدمت الدراسة الحالية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية      
المركنة المعرفية لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لتنمية ميارات 

ة الحساسي، األصالة ،المركنة ،تدريس االبداعي )الطبلقةال
 ،التنفيذ ،ة )التخطيطلممشكبلت( عند ميارات التدريس األساسي

 (.البيئة الصفية ،التقكيـ

 جرااات. الطريقة واإل4
  دراسة منهج الأ. 

 Quasi منيج البحث الحالي ىك المنيج الشبو التجريبي     

Experimental ضابطة(  –، كتصميـ المجمكعتيف )تجريبية
عمى  مثؿ البرنامج التدريبي القائـذك القياس القبمي كالبعدم، كي

نظرية المركنة المعرفية الذم تـ اعداده في البحث الحالي 
المتغير المستقؿ، كتمثؿ ميارات التدريس اإلبداعي كالمركنة 
المعرفية كالدافعية العقمية المتغيرات التابعة، كتـ إجراء التطبيؽ 

 عدم فقد تـ القبمي في الجمسة األكلي لمبرنامج، أما التطبيؽ الب
 .في الجمسة الختامية لمبرنامج
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 دراسةعينة الب. 
( طالبة معممة بكمية التربية 53تككنت عينة البحث مف )      

عمى  بجامعة المجمعة بالمممكة العربية السعكدية مكزعيف
لمضابطة( مف طالبات التربية  27لمتجريبية،  26مجمكعتيف )

معة. كقد تـ اختيار عينة الميدانية بكمية التربية بجامعة المج
 :البحث كفؽ المراحؿ التالية

عينة عمى  تـ تطبيؽ مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية -
( طالبة مف طالبات المستكم السابع بكمية 212عشكائية بمغت )

-2014التربية جامعة المجمعة في الفصؿ الدراسي األكؿ 
2015. 

كاليفكرنيا لمدافعية مقياس عمى  تـ ترتيب استجابات الطالبات -
يمثمف  البلتيكاختيار الطالبات  األدنىإلى  األعمىالعقمية مف 
المقياس ليمثمكا الفئة عمى  كفقا لدرجاتيـ األدنىاألرباعي 

 .( طالبة53المنخفضة في الدافعية العقمية، كبمغ عددىـ )
 26مجمكعتيف )إلى  تـ تقسيـ عينة الطالبات بطريقة عشكائية

 (ابطةض 27تجريبية، 
 :دراسةأدوات الج. 
 :تـ استخداـ األدكات التالية في البحث الحالي     

عمى  [ كقامت الباحثتاف بتقنينو1مقياس المركنة المعرفية ] -1
  البيئة السعكدية.

[ كقامت الباحثتاف 49مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية ] -2
  البيئة السعكدية.عمى  ينوبتقن
إلبداعي _ إعداد رات التدريس ابطاقة مبلحظة ميا -3

  الباحثتيف
 -معرفية نظرية المركنة العمى  البرنامج التدريبي القائـ -4

 إعداد الباحثتيف 
 :صؼ ألدكات البحث بشيء مف التفصيؿكفيما يمي ك 

 مقياس المركنة المعرفية  -1

 عده كؿ مفأاف مقياس المركنة المعرفية الذم استخدمت الباحثت 
[1] Dennis & Vander,  مفردة كيقيس  20كىك يتككف مف

 :المركنة المعرفية لطمبة الجامعة مف خبلؿ بعديف ىما
  (Control) التحكـ -1
  (Alternatives) البدائؿ -2

مفردات المقياس باستخداـ عمى  كيحدد الطالب استجابتو     
طريقة ليكرت، كذلؾ اختيار احد البدائؿ السبع التالية: مكافؽ 

حد ما إلى  درجات(، مكافؽ )ست درجات(، مكافؽ بشدة )سبع
 3حد ما )إلى  درجات(، غير مكافؽ 4درجات(، محايد ) 5)

)درجتيف(، غير مكافؽ بشدة )درجة  درجات(، غير مكافؽ
النحك عمى  حتكاحدة(، أما بالنسبة لممفردات السالبة فقد صح

كقد قامت الباحثتاف بترجمة المقياس بما يتناسب  المعاكس
 يئة السعكدية، كلمتأكد مف صدؽ كثبات المقياس تـ تطبيقوكالب

( طالبة مف طالبات كمية التربية 164عينة تككنت مف )عمى 
 .بالمجمعة بالمممكة العربية السعكدية

 صدؽ مقياس المركنة المعرفية -1
لمتأكد مف البناء العاممي لممقياس تـ استخداـ اسمكب      

 ات االساسية، كتـ استخدـ طريقةالتحميؿ العاممي بطريقة المككن
Varimax  كقد اسفر االرتباطيةالتدكير المتعامد لمصفكفات ،

استخبلص عامميف اثنيف بعد التدكير إلى  التحميؿ العاممي
% مف التبايف الكمي، كقد 40,37المائؿ، فسرت العكامؿ قيمة 

( مف التبايف الكمي ككاف الجزر 25,33فسر العامؿ االكؿ )
كقد فسر العامؿ الثاني  كىك عامؿ البدائؿ، 5,07ا الكامف ليذ
% مف التبايف الكمي، ككاف الجزر الكامف ليذا العامؿ 15,46
كىك عامؿ التحكـ. كبيذا تـ التحقؽ مف صدؽ كؿ  3,01

ام بعد عمى  فيي لـ تتشبع 10المفردات ماعدا المفردة رقـ 
ي بسبب تدني قيمة تشبعيا كلذلؾ تـ حذفيما. كالجدكؿ التال

 .العامميفعمى  يكضح قيـ التشبع
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 1 جدول
 عاممين مقياس المرونة المعرفية بعد التدويرعمى  قيم التشبع

 العامل الثاني العامل االول المفردات
20 
18 
13 
19 
5 
8 
6 
16 
12 
15 
3 
1 
14 
7 
4 
11 
2 
9 
17 

0,819 
0,753 
0,752 
0,729 
0,659 
0,614 
0,581 
0,576 
0,541 
0,531 
0,525 
0,434 
0,302 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,725 
0,719 
0,682 
0,641 
0,596 
0,478 

 3,01 5,07 الجذر الكامف
 

 15,05 25,33 نسبة التبايف
 40,37 25,33 التراكمي

 ثبات مقياس المركنة المعرفية
تـ حساب معامؿ الثبات ألبعاد المقياس باستخداـ معادلة      

( بالنسبة لبعد 0,85)الفا كركنباخ، كبمغت قيمة معامؿ الثبات 
( لبعد المركنة المعرفية 0,74المركنة المعرفية )البدائمي(، ك)

المقياس ككؿ، كىي قيـ عمى  ( لمدرجة الكمية0,87)التحكمي(، )
اف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف عمى  مقبكلة إحصائيا.، كتدؿ

 .الثبات
 :االتساؽ الداخمي لمقياس المركنة المعرفية

االتساؽ الداخمي لممقياس، كذلؾ بإيجاد معامؿ تـ حساب      
بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لمبعد الفرعي الذم  االرتباط

تنتمي إليو بعد حذؼ درجة العبارة مف الدرجة الكمية لمبعد 
الفرعي، باعتبار أف بقية عبارات المقياس الفرعي محؾ لمعبارة، 

التربية بجامعة ( مف طالبات كمية 164=  عينة )فعمى  كذلؾ
بيف درجة  االرتباطالمجمعة، كيكضح الجدكؿ التالي معامبلت 

كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذم تنتمي إليو 
 .العبارة
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 2 جدول
 معامالت اإلرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليه المفردة

 البعد الثاني لبعد الثانيمفردات ا البعد االول المفردات
1 0,512** 2 0,588** 
3 0,569** 4 0,730** 
5 0,675** 7 0,758** 
6 0,554** 9 0,648** 
8 0,641** 11 0,696** 
12 0,573** 17 0,553** 
13 0,763**   
14 0,329**   
16 0,579**   
18 0,703**   
19 0,718**   
20 0,788**   
15 0,576**   

 0,01داؿ عند  **
دالة  االرتباطيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت      
 .كىذا يؤكد االتساؽ الداخمي لممقياس 0,01مستكل  عند
 California Measure  مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية -2

of Mental Motivation CM3  
كقد تـ بناء استخدمت الباحثتاف مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية 

كقد تـ Giancarol & Facion [49]  ىذه األداة مف قبؿ
ترجمة المقياس في كثير مف البحكث التي اجريت في البيئة 

[ رجكمي 51[ مرعي كنكفؿ ]50االردنية كالعراقية كالتركية ]
، كيتألؼ المقياس في [12] نكفؿ،ك  [55[ كليد سالـ كقيس ]52]

 :اربعة عكامؿ ىيعمى  ة( فقرة مكزع72صكرتو االصمية مف )
 العامؿ األكؿ: التركيز العقمي -

المثابرة كالتركيز إلى  كتقيس فقرات ىذا العامؿ ميؿ الفرد     
في العمؿ الذم يكديو، كرغبتو في انجاز المياـ بالكقت المحدد، 

 .باإلصراركيتمتع 
 .العامؿ الثاني: التكجو نحك التعمـ -

تكليد دافعية لزيادة عمى  الفرد كتقيس فقرات ىذا العامؿ قدرة    
قاعدة المعارؼ لديو، اذا يقدر الفرد التعمـ مف أجؿ التعمـ، 

  .كيقيس الكضكح كالتشكؽ لبلنخراط في عممية التعمـ
 .العامؿ الثالث: حؿ المشكبلت إبداعيا

مف حؿ المشكبلت  لبلقترابكتقيس فقرات ىذا البعد ميؿ الفرد 
في االنخراط في االنشطة التي بأفكار كحمكؿ مبدعة، كالرغبة 

 .تتسـ بالتحدم مثؿ االلغاز
 :العامؿ الرابع: التكامؿ المعرفي -

كتقيس فقرات ىذا البعد ميؿ األفراد لمبحث عف الحقيقة      
كالتفتح الذىني، فضبل عف الفضكؿ العقمي تجاه المكضكعات 

 .التي يتعرضكف ليا
قياس باستخداـ مفردات المعمى  كيحدد الطالب استجابتو     

 طريقة ليكرت، كذلؾ باختيار احد البدائؿ االربع التالية: مكافؽ
درجات(، غير  3حد ما )إلى  درجات(، مكافؽ 4االطبلؽ )عمى 
االطبلؽ )درجة عمى  (، غير مكافؽ2حد ما )إلى  مكافؽ

النحك عمى  كاحدة(. إما بالنسبة لمفقرات السالبة فقد صححت
 .المعاكس
لباحثتاف بتقنيف المقياس بما يتناسب كالبيئة كقد قامت ا     

عمى  السعكدية، كلمتأكد مف صدؽ كثبات المقياس تـ تطبيقو
( طالبة مف طالبات كمية التربية 200عينة تككنت مف )

 .بالمجمعة بالمممكة العربية السعكدية
 :صدؽ مقياس الدافعية العقمية

 ىالعقمية عم كاليفكرنيا لمدافعية تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس     
 اتػػػػػػػػػػػػػػػػالبيئة السعكدية، باستخداـ التحميؿ العاممي لمدرجات الطالب
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فقرات المقياس لمتأكد مف البناء العاممي لممقياس كقد عمى 
استخدـ أسمكب التحميؿ العاممي بطريقة المككنات االساسية، كتـ 

التدكير المتعامد لمصفكفات Varimax  استخدـ طريقة
استخبلص أربعة إلى  ، كقد اسفر التحميؿ العامميطيةاالرتبا

% مف 33,23عكامؿ بعد التدكير المائؿ، فسرت العكامؿ قيمة 
%( مف التبايف  10,47التبايف الكمي، كقد فسر العامؿ االكؿ )

كىك عامؿ التكجو نحك التعمـ  7,54الكمي ككاف الجزر الكامف 
مي، ككاف الجزر % مف التبايف الك8,59كقد فسر العامؿ الثاني
( كىك عامؿ حؿ المشكبلت إبداعيا، 6,18الكامف ليذا العامؿ)

%( مف التبايف الكمي ككاف 7,42كقد فسر العامؿ الثالث )

( كىك عامؿ التكامؿ المعرفي، كقد فسر 5,34الجذر الكامف )
 4,85%( ككاف الجذر الكامف ليذا العامؿ 6,74العامؿ الرابع )

 .كىك عامؿ التركيز العقمي
 0,30كقد اكتفي بذكر معامبلت االرتباط التي تزيد عف      

كحد ادني لمتعبير عف مدم تشبع الفقرة بذلؾ العامؿ. كقد 
( فقرة مف فقرات المقياس في صكرتو االصمية إذا 14استبعدت )

 -13 –10 -6 -4 -1كىي ) 0,30كاف تشبعيا أقؿ مف 
(، كبيذا 62 -58 -47 -41 -37 -35 -34 –32 -20
( فقرة كفيما يمي قيـ 58) النيائيةبح المقياس في صكرتو يص

 .العكامؿ األربعةعمى  تشبعات الفقرات
 3جدول 

 العامل األول التوجه نحو التعممعمى  قيم تشبعات الفقرات
 التشبع الفقرة رقم الفقرة
 0,65 أحب تعمـ أشياء جديدة 46
 0,62 أجد أف االنترنت أداة مفيدة في البحث 39
 0,62 حاكؿ دائما أف أفيـ المسألة قبؿ محاكلتي االجابة عنياأ 66
 0,61 التكنكلكجيا الحالية كالحديثةعمى  أجد مف الضركرم أف احصؿ 64
 0,60 فكرة كاضحة عف مشكمة ما، ىك أكؿ شيء افعموعمى  الحصكؿ 56
 0,58 نتيجة، سكؼ أجمع معمكمات كثيرة قدر االمكافإلى  قبؿ الكصكؿ 69
 0,57 ـ أشياء جديدة تجعؿ حياتي كميا ممتعةتعم 67
 0,54 المعمكمات التي يمكنني الحصكؿ عميياعمى  عندما يطمب مني اتخاذ قرار ميـ أحصؿ أكال 54
 0,52 بغض النظر عف المكضكع، أنا دائـ الشكؽ لمعرفة المزيد 28
 0,49 أريد أف أعرؼ المزيد عف كيفية عمؿ الحاسكب 48
 0,48 كاتعمـ بنفسي برامج الحاسكب أفضؿ أف أكتشؼ 55
 0,46 أريد أف أتعمـ كؿ شيء بإمكاني، النو يمكف أف يككف مفيدا يكما ما 17
 0,45 أقرأ مجبلت أك كتب في مجاالت مختمفة 71
 0,37 إحدم خصالي القكية ىي انني دائما متشكؽ لمتعمـ عف االشياء المختمفة 7

 4 جدول
 مل الثاني حل المشكالت إبداعياالعاعمى  قيم تشبعات الفقرات

 التشبع الفقرة رقم الفقرة
 0,74 لدم قدرة عالية في معرفة مدم ارتباط أجزاء المشكمة مع بعضيا 19
 0,67 أجيد كضع الخطط المتعمقة بكيفية حؿ المشكبلت الصعبة 11
 0,62 أستطيع تحديد المشكبلت المتكقعة ألمر ما بسرعة 12
 0,59 االقؿ عندما يعرض حبل لمشكمة ماعمى  رسة اسبؽ معممي بخطكة كاحدةكنت دائما في المد 16
 0,54 أنا فخكر بأنني دائما آتي بحمكؿ إبداعية لممشكبلت 24
 0,50 لدم قدرة عالية في تقريب مفيـك المشكمة بأمثمة عامة 14
 0,49 أتفكؽ في العصؼ الذىني لتكليد حمكؿ ممكنة لممشكبلت 27
 0,49 تكقع الحؿ قبؿ االنتياء منواستطيع أف أ 26
 0,44 مف ذىني األخرلأف أحؿ مشكمة ما، فإنني استطيع أف أستبعد األشياء عمى  إذا كاف 18
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 0,43 االتياف ببدائؿ لحؿ المشكمةعمى  يسيؿ 23
 0,42 انا أذكي بكثير مف معظـ الناس 25
 0,40 استمتع عندما احاكؿ فيـ المسائؿ المعقدة 9
 0,35 رة في تكقع النتائجلدم ميا 8
 0,33 يجب أال أبحث عف حؿ لممشكبلت التي كجد ليا اآلخركف حبل. 63
 0,33 استمتع في البحث في االشياء المعقدة 5
 0,33 لدم ميارة تخيؿ حؿ المشكمة كنتائجيا 44
 0,33 لدم القدرة أف أتي بحمكؿ مبتكرة عند مكاجية المشاكؿ 22
 0,32 غاز التي أكاجييااستطيع حؿ معظـ االل 59
 0,33 قبؿ أف أبدأ، فإنني أحاكؿ دائما تكقع نتائج أفعالي 2
 0,31 أنا استمتع بمحاكلة فيـ كيؼ تعمؿ االشياء 61
 0,31 استغرؽ كقتا طكيبل لمتفكير في الخيارات المختمفة 45
 0,30 باإلبداعاتي غالبا بحمكؿ لممشكبلت تتسـ  50
 0,30 متعة مف مشكبلت التحدمالمشكبلت السيمة أقؿ  72
 0,30 إذا خيرت فإنني أختار نشاطا يتسـ بالتحدم عف نشاط أسيؿ 57

 5 جدول
 العامل الثالث التكامل المعرفيعمى  قيم تشبعات الفقرات 

 التشبع الفقرة رقم الفقرة
 0,62 لآلخريف الحؽ في إبداء آرائيـ، لكنني لست بحاجة لسماعيـ 52
 0,59 اآلخريف بآراءمستقمة ألني ال أىتـ أفكارم دائما  33
 0,55 أجد صعكبة في التعامؿ مع المشكبلت التي ليا أكثر مف حؿ كاحد 43
 0,49 أدعـ مكقفي بالحقائؽ التي تتفؽ معي، كاتجاىؿ التي ال تتفؽ معي 53
 0,47 أتجنب الدخكؿ في التفاصيؿ الخاصة عند حؿ المشكبلت 36
 0,47 حاسكبية جديدةيزعجني تعمـ معمكمات  21
 0,44 ال تكجد لدم صعكبة في حؿ المشاكؿ لذلؾ ال احتاج مساعدة اآلخريف 30
 0,41 التفكير في كجيات نظر األخريف مضيعة لمكقت 42
 0,40 تنظيـ أفكارمعمى  مف السيؿ 40
 0,37 دائما أتحيز لفكرتي عف أمر ما دكف غيرىا مف األفكار 29
 0,32 أنا معركؼ بأنني منظـ عندما أنيمؾ في مشكمة ما 38

  6 جدول
 العامل الرابع التركيز العقميعمى  قيم تشبعات الفقرات

 التشبع الفقرة رقم الفقرة
 0,72 أجد صعكبة احيانا في تحديد المشكمة 31
 0,61 في العمؿ زأعاني مف مشكبلت التركي 51
 0,59 عةمشكمتي أني أتكقؼ عف االنتباه بسر  3
 0,50 القراراتاجد صعكبة في اتخاذ  70
 0,49 تركيزم عند مكاجية مشكمة ماعمى  أف احافظعمى  مف السيؿ 60
 0,41 عممي منظماعمى  أحافظ 68
 0,41 عندما أحتاج أف أحؿ المشكمة فإنني أكاجو صعكبة في معرفة مف أيف أبدأ 65
 0,39 الحاسكبمياراتي محدكدة في معالجة الكممات بكاسطة  15
 0,36 أفسر أسباب المشكمة جيدا 49
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 ثبات مقياس الدافعية العقمية
 تـ حساب معامؿ الثبات ألبعاد المقياس باستخداـ معادلة       

( بالنسبة لبعد 0,81الفا كركنباخ، كبمغت قيمة معامؿ الثبات )
( لبعد حؿ المشكبلت إبداعيا 0,86التكجو نحك التعمـ، ك)

( لبعد التركيز 0,62النسبة لبعد التكامؿ المعرفي ك)( ب0,65ك)
المقياس ككؿ، كىي قيـ عمى  لمدرجة الكمية (0,82العقمي ك)

اف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف عمى  مقبكلة احصائيا.، كتدؿ
 .الثبات

 :االتساؽ الداخمي لمقياس الدافعية العقمية
جاد معامؿ تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس، كذلؾ بإي     

االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لمبعد الفرعي الذم 
تنتمي إليو بعد حذؼ درجة العبارة مف الدرجة الكمية لمبعد 
الفرعي باعتبار أف بقية عبارات المقياس الفرعي محؾ لمعبارة، 

( مف طالبات كمية التربية بجامعة 200=  عينة )فعمى  كذلؾ
كؿ التالي معامبلت االرتباط بيف درجة المجمعة، كيكضح الجد

 كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذم تنتمي إليو العبارة
 7 جدول

 بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليه المفردة االرتباطمعامالت 
 التركيز العقمي المفردة التكامل المعرفي المفردة بعد حل المشكالت ابداعيا المفردة بعد التوجه نحو التعمم المفردة
46 0,70** 19 0,65** 52 0,56** 31 0,32** 
39 0,49** 11 0,55** 33 0,50** 51 0,19** 
66 0,58** 12 0,45** 43 0,53** 3 0,34** 
64 0,52** 16 0,50** 53 0,55** 70 0,33** 
56 0,53** 24 0,67** 36 0,43** 60 0,46** 
69 0,59** 14 0,47** 21 0,43** 68 0,52** 
67 0,62** 27 0,68** 30 0,49** 65 0,28** 
54 0,45** 26 0,65** 42 0,46** 15 0,41** 
28 0,51** 18 0,55** 40 0,21** 49 0,24** 
48 0,68** 23 0,67** 29 0,37**   
55 0,56** 25 0,60** 38 0,20**   
17 0,54** 9 0,39**     
71 0,43** 8 0,48**     
7 0,45** 63 0,42**     
  5 0,34**     
  44 0,31**     
  22 0,57**     
  59 0,50**     
  2 0,31**     
  61 0,44**     
  45 0,25**     
  50 0,54**     
  72 0,48**     
  57 0,44**     

 0,01داؿ عند  **
دالة  االرتباطعامبلت يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع م     
 .كىذا يؤكد االتساؽ الداخمي لممقياس 0,01مستكل  عند

 بطاقة مبلحظة ميارات التدريس االبداعي  -3
قامت الباحثتاف بإعداد بطاقة مبلحظة لقياس ميارات      

 .التدريس اإلبداعي لمطالبات المعممات
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 :كصؼ بطاقة مبلحظة ميارات التدريس اإلبداعي
لمبلحظة أربعة أبعاد لمتدريس اإلبداعي في تضمنت بطاقة ا

 :يمراحؿ التدريس: التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ كالبيئة الصفية كى
إنتاج مجمكعة متنكعة مف األفكار  Flexibility المركنة -1

 .نمطيةالبلالمختمفة 
إنتاج عدد كبير مف األفكار في فترة Fluency  الطبلقة -2

 .زمنية محددة
إنتاج أفكار جديدة مبتكرة غير  Originality االصالة -3

 .تقميدية
اكتشاؼ  Sensitivity problems الحساسية لممشكبلت -4

دراؾ المشكبلت كأسبابيا في المكقؼ التدريسي كالقدرة عمى  كا 
 .تفسيرىا كحميا بطرؽ مختمفة

 :تحديد أسمكب تقدير درجات البطاقة
معايير  بعد صياغة عبارات المبلحظة تـ تحديد ثبلثة     

تصؼ أداء المعممة لمسمكؾ الذم تحتكيو العبارة كدرجة ممارستيا 
ال يتـ تنفيذ الميارة(  -متكسط  -لو في مستكيات األداء )عاؿ

 (2) كقد حدد لكؿ معيار مف تمؾ المعايير العبلمات التالية:
 .( عند عدـ تنفيذ الميارة0( لؤلداء المتكسط، )1لؤلداء العالي، )

 :حظة لميارات التدريس اإلبداعيصدؽ بطاقة المبل
تـ عرض الصكرة االكلية لبطاقة المبلحظة عمى مجمكعة      

كذلؾ لمعرفة مدم مبلءمة  مف المحكميف في التربية كعمـ النفس
كؿ بند مف بنكد البطاقة لمميارة التي يتبع ليا، كمدم سبلمة 
الصياغة المغكية لكؿ عبارة، ككضكح العبارات في كصؼ 

المراد تقكيمو، ككاف مف نتائج التحكيـ إعادة صياغة اإلجراء 
بعض العبارات، كتـ إجراء التعديبلت كفقا التفاؽ المحكميف 

 .كصياغتيا في صكرتيا النيائية
 :ثبات بطاقة المبلحظة لميارات التدريس اإلبداعي

طبقت البطاقة في صكرتيا األكلية عمى عينة مف الطالبات      
ف غير عينة البحث( كتـ حساب نسبة طالبة م 15المعممات )

ككاف متكسط نسبة  االتفاؽ باستخداـ معادلة ككبر بيف الباحثتيف،
%(، كما تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة 88) االتفاؽ

%( مما يدؿ عمى أف 0,79) الفا كركنباخ ككاف معامؿ الثبات
 .البطاقة ليا درجة عالية مف الثبات

 :قة المبلحظةالصكرة النيائية لبطا
ميارة(  41تككنت بطاقة المبلحظة في صكرتيا النيائية مف ) 

 :كقد تـ تكزيع بنكد بطاقة المبلحظة كما في الجدكؿ التالي
 8 جدول

 توزيع بنود بطاقة المالحظة لمهارات التدريس االبداعي
المهارات 
 االبداعية

 الكمي التقويم البيئة الصفية التنفيذ التخطيط
 )البنود(  )البنود( )البنود(  )البنود(

الحساسية 
 لممشكبلت

ػ  32ػ  31ػ  30ػ  28ػ  27ػ  22)  (18)  (4)
34) 

38 10 

 8 (36) (33)  ( 20ػ  16ػ  14ػ  11)  (10 -1)  الطبلقة 
 11 ػ  39ػ  40ػ  37) (26ػ 25)  ( 15ػ 13)  (9ػ  8ػ  5ػ  2)  المركنة
 12 (41ػ  35) ػ 29ػ  24ػ  23)  (21ػ  19ػ  17ػ 12)  ( 7ػ 6ػ  3)  االصالة
 41 7 13 11 10 الكمي

نظرية المركنة المعرفية عمى  البرنامج التدريبي القائـ -4
 :األساس النظرم لمبرنامج

 .ينبثؽ البرنامج مف نظرية المركنة المعرفية     
 :اليدؼ العاـ لمبرنامج

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمعمم تنمية ميارات المركنة المعرفية لدم الطالبات     

 ةيمستكل الدافع لتحسيف ميارات التدريس االبداعي لدييـ كرفع 
 .العقمية لدييـ

 تحديد األىداؼ التفصيمية كالخطة الزمنية لمبرنامج. 3
كفقان  .... أف تككف كؿ طالبة معممة متدربة قادرة عمى أف

 :لمجمسات التدريبية كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي
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 9 جدول
 محتويات وأهداف البرنامج التدريبي

 الزمن األهداف عنوان الجمسة الجمسة
التييئة لتنمية المركنة  األكلى

المعرفية لمطالبة 
 المعممة

 تحدد قكاعد العمؿ في البرنامج بصفة عامة كالتفكير بصفة خاصة •
 تستنبط أىمية دراسة ىذا البرنامج في حياتيا. •
 امة كالتفكير المرف بصفة خاصة في حياتناأىمية التفكير بصفة ع تقدر •
 تتجنب األخطاء الشائعة في مكاجية المكاقؼ كالمشكبلت العامة بالجمكد العقمي. •
 تستشعر أىمية تنمية المركنة المعرفية •
 ة بالذات لمتفكير المرف.يجابيتزيد مف التكقعات اإل •

 ثبلث ساعات

 ة تعريؼ إجرائي.تعنرؼ مفيـك الذاكر  • تعزيز ميارات الذاكرة الثانية
 مراحميا.إلى  تحمؿ ميارات الذاكرة •
 تتجنب األخطاء الشائعة في التعامؿ مع الذاكرة •
 تتدرب عمى ميارات تعزيز الذاكرة •
 تفرؽ بيف العقؿ كالذاكرة كالدماغ •
 أىمية تعزيز ميارات الذاكرة ليا كمعممة تقدر •

 ثبلث ساعات

إطبلؽ التفكير لمخياؿ  الثالثة
 )تكليد األفكار(

 تقدر أىمية التفكير المجرد عف طريؽ الخياؿ •
 التدريب عمى التفكير الخيالي بطرح أكبر عدد مف االفكار عف طريؽ إطبلؽ العناف لمخياؿ. •

 ثبلث ساعات

طرح األسئمة المنتجة  الرابعة
 لمتفكير المرف

 ُتعنرؼ االسئمة المنتجة لمتفكير بطريقة إجرائية •
 عيفتصيغ أسئمة غير مألكفة حكؿ مكضكع م •
 تتدرب عمى انتاج أفكار متشعبة. •
 تقدر أىمية طرح االسئمة المنتجة لمتفكير لكي كمعممة •

 ثبلث ساعات

تكسعة مجاؿ  الخامسة
 التفكير

 تستنبط مفيـك تكسيع ميارات التفكير •
 تتمكف مف طرؽ تكسيع ميارات التفكير )االدراؾ( •
 تحسف مف اتخاذ القرار بحمكؿ متعددة الجكانب. •
 كسيع ميارات التفكير ليا كمعممة.تقدر أىمية ت •

 ثبلث ساعات

التنبؤ بجميع النتائج  السادسة
 المحتممة

 ُتعنرؼ ميارة التنبؤ بالنتائج بطريقة إجرائية •
 تتمكف مف ميارات التنبؤ بأكبر عدد مف النتائج المحتممة قصيرة المدل كبعيدة المدل •
 ة لكي كمعممةتقدر أىمية ميارة التنبؤ بأكبر عدد مف النتائج المحتمم •

 ثبلث ساعات

التركيز في طرح  السابعة
البدائؿ كترتيب 

 االكلكيات

 ُتعنرؼ ميارة التركيز في طرح البدائؿ كترتيب االكلكيات بطريقة إجرائية •
 تتمكف مف ميارات التركيز في طرح البدائؿ كترتيب االكلكيات •
 النسبة ليا كمعممةتقدر أىمية ميارات التركيز في طرح البدائؿ كترتيب االكلكيات ب •

 ثبلث ساعات

التفكير في البدائؿ  الثامنة
 بطريقة إبداعية

 تتمكف مف إثراء المكقؼ أك الفكرة ببعض االضافات لطرح أفكار كبدائؿ غير تقميدية إبداعية لممكقؼ •
 تقدر أىمية ىذه الجمسة بالنسبة ليا •

 ثبلث ساعات

المركنة المعرفية مف  التاسعة
 خبلؿ الصكر

 دقة المبلحظة في الصكر التي أماميا الكتشاؼ الصفات كالخصائص تتمكف مف •
 تتمكف مف التفكير بمركنة عقمية مف خبلؿ الصكر التي تراىا •
 تقدر أىمية الجمسة بالنسبة ليا •

 ثبلث ساعات

المركنة المعرفية مف  العاشرة
خبلؿ المكاقؼ 
 المطركحة

 عناف لمتفكير مف جميع الجكانبتطرح أكبر عدد مف االفكار المتنكعة عف طريؽ إطبلؽ ال •
 تقدر أىمية الجمسة بالنسبة ليا كمعممة. •

 ثبلث ساعات

 :مف كؿ  ساعات( 3ـ بكاقع جمسة ) 2015/ 2014أسابيع بداية مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  10ساعة لمدة  30 المجمكع
 أسبكع

 ساعة 30
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 :آلية تنفيذ البرنامج
 ق28/4/1436البرنامج بداية مف  اتتـ تنفيذ جميع جمس     
ىػ لمدة عشرة أسابيع أثناء التدريب الميداني 10/7/1436حتي 

)التييئة لتنمية المركنة  ىكلعدا الجمسة األ في المدرسة ما
المعرفية لمطالبة المعممة( في الكمية قبؿ الخركج لمتدريب 

البرنامج باستخداـ استراتيجيات عمى  الميداني، كتـ التدريب
استراتيجية  ،العصؼ الذىني ،دريب متنكعة )التعمـ التعاكنيت

استراتيجية جعؿ المألكؼ غريب كاستراتيجية  ،حؿ المشكبلت
جعؿ الغريب مألكؼ، استراتيجية تكليد البدائؿ، استراتيجية 

الميمة،...(، ككؿ جمسة كانت تتـ عمى ثبلث عمى  التركيز
ة السابقة كذلؾ التييئة كتنشيط المعرف. 1 خطكات رئيسية ىي:

 المرف. بطرح أسئمة كبعض العبارات التحفيزية لمتفكير
االجراءات كأداء األنشطة التي تتضمنيا كؿ جمسة كمناقشة  .2

 النتائج التي تكصمكا إلييا كما تـ إنجازه مف ميمات مطمكبة.
الخاتمة كتقديـ ممخص شامؿ لمجمسة كأكجو االستفادة منيا  .3

 .ت بميمة تمييدية لمجمسة القادمةكمعممة، كتكميؼ الطالبا
 :صدؽ البرنامج

لمتأكد مف صدؽ البناء النظرم كالعممي كمدم تحقيؽ األنشطة   
لميدؼ العاـ لمبرنامج، كأىداؼ كؿ جمسة، تـ عرض البرنامج 

مجمكعة مف المحكميف كتـ إجراء التعديبلت كفقا عمى  التدريبي
 .يائيةأصبح البرنامج في صكرتو النالتفاؽ المحكميف 

 النتائج. 5
 :اختبار الفرض األكؿ

أنو: تكجد فركؽ دالة إحصائيا عمى  ينص الفرض األكؿ     
بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة 
في أبعاد المركنة المعرفية )البدائؿ، التحكـ( كالدرجة الكمية في 

مجمكعة التطبيؽ البعدم بعد عزؿ أثر القياس القبمي لصالح ال
 .التجريبية
صحة الفرض األكؿ تـ إجراء تحميؿ التبايف  كالختبار     

 Analysis of Covariance)المصاحب )تحميؿ التغاير

(ANCOVA) باستخداـ البرنامج االحصائيSpss 

(Version,19)  لقياس الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة
ابعاد مى ع التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم

)البدائؿ، التحكـ( كالدرجة الكمية  مقياس المركنة المعرفية
لممقياس، كذلؾ بعد التحقؽ مف تكافر شركط إجراء تحميؿ التبايف 
المصاحب في البيانات كحساب المتكسطات كاألخطاء المعيارية 
المعدلة لدرجات طبلب المجمكعة التجريبية كالضابطة في 

ياس المركنة المعرفية كالدرجة الكمية أبعاد مقعمى  القياس البعدم
لممقياس كذلؾ بعد األخذ في االعتبار القياس القبمي كمتغير 

( المتكسطات كاالخطاء المعيارية 10مصاحب. كيكضح جدكؿ )
المعدلة لدرجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

 .القياس البعدم
 11 جدول

 دلة لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بعد ضبط القياس القبميالمتوسطات واألخطاا المعيارية المع
 الخطأ المعياري المعدل المتوسط المعدل المجموعة البعد
 1,26 77,00 التجريبية البدائؿ

 1,49 59,22 الضابطة
 1,03 29,35 التجريبية التحكـ

 0,75 20,81 الضابطة
 الدرجة الكمية

 
 1,87 106,35 التجريبية
 1,86 78,55 الضابطة

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ بيف المتكسطات      
عمى  المعدلة لدرجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

أبعاد المركنة المعرفية كالدرجة الكمية، كلمتحقؽ مف أف الفرؽ بيف 

لتبايف المصاحب المتكسطات دالة احصائيا تـ استخداـ تحميؿ ا
 :كما في الجدكؿ التالي
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 11جدول 
ابعاد المرونة المعرفية والدرجة الكمية عمى  نتائج تحميل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

 بعد ضبط التطبيق القبمي
 F η2 لمربعاتمتوسط ا درجات الحرية مجموع الدرجات مصدر التباين االبعاد
  14,824 712,881 1 712,881 المتغير المصاحب البدائؿ

 0,431 ***37,810 1818,307 1 1818,307 التجريبي األثر
   48,091 50 2404,526 الخطأ

    52 6571,283 المجمكع المعدؿ
  9,028 217,779 1 217,779 المتغير المصاحب التحكـ

 0,152 **8,940 215,662 1 215,662 التجريبي األثر
   24,123 50 1206,141 الخطأ

    52 1943,321 المجمكع المعدؿ
  24,825 1701,960 1 1701,960 المتغير المصاحب الدرجة الكمية

 0,332 ***37,045 2539,702 1 2539,702 التجريبي األثر
   68,558 50 3427,886 الخطأ

    52 11781,887 المجمكع المعدؿ
يتضح مف الجدكؿ السابؽ اف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا      
بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية  0,01مستكل  عند

كبعد  (F= 37.810) كؿ مف بعد البدائؿعمى  كالضابطة
مقياس المركنة عمى  ، كالدرجة الكمية(F= 8.940) التحكـ
( 0,431) األثركبمغت قيمة حجـ  (F= 37.045) المعرفية

 ( لمدرجة الكمية0,332( لبعد التحكـ، ك)0,152لبعد البدائؿ، ك)
 .مقياس المركنة المعرفية، كىي قيـ جميعيا كبيرةعمى 
أف عمى  كبذلؾ يتحقؽ الفرض األكؿ، كىذه النتيجة تدؿ     

كفعاؿ في تنمية المركنة المعرفية  إيجابيلمبرنامج التدريبي أثر 
 .عةلدم الطالبة المعممة بجامعة المجم

 

 :الفرض الثاني اختبار
أنو " تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف عمى  ينص الفرض الثاني

متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي 
التحكـ(  –كالبعدم في أبعاد مقياس المركنة المعرفية )البدائؿ 

 ."كالدرجة الكمية لصالح التطبيؽ البعدم
اني تـ استخداـ اختبار " ت " صحة الفرض الث كالختبار     

لقياس الفركؽ  Paired Sample t- test لممجمكعات المرتبطة
بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي 

أبعاد مقياس المركنة المعرفية )البدائؿ كالتحكـ( عمى  كالبعدم
كالدرجة الكمية، كذلؾ بعد التحقؽ مف تكافر شركط إجراء اختبار 

 ."( نتائج اختبار " ت12"ت" في البيانات كيكضح جدكؿ )
 12جدول 

أبعاد مقياس المرونة المعرفية والدرجة عمى  نتائج اختبار " ت " لمفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي
 الكمية

  η2 مستوي الداللة ت قيمة درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط التطبيق البعد 
 25 9,84 66,12 قبمي البدائؿ

 
5,23** 0,01 0,54 

 6,400 77,00 بعدم
 0,44 0,01 **4,10 25 5,34 24,15 قبمي التحكـ

  5,26 29,35 بعدم
 0,61 0,01 **7,07 25 11,53 90,269 قبمي الدرجة الكمية

 9,53 106,346 بعدم
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 ذات داللة إحصائية عند أف ىناؾ فركقان ى إل أشارت النتائج     
بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة  0.01مستكل 

أبعاد مقياس المركنة عمى  التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم
( لبعد 5,23المعرفية كالدرجة الكمية، حيث بمغ قيمة "ت" )

( لمدرجة الكمية. كبمغ 7,07( لبعد التحكـ( ك)4,10البدائؿ، ك)
( لبعد التحكـ(، 0,44( لبعد البدائؿ، ك)0,54حجـ التأثير )

 .( لمدرجة الكمية، كىي قيـ جميعيا كبيرة0,61ك)
 أف لمبرنامجعمى  كبذلؾ يتحقؽ الفرض الثاني كىذه النتيجة تدؿ 

تحسيف المركنة المعرفية لدم عمى  ان إيجابي التدريبي أثران  
 .الطالبات المعممات بجامعة المجمعة

 :الفرض الثالثاختبار 
 أنو: تكجد فركؽ دالة إحصائيان عمى  ينص الفرض الثالث     

بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة 
)التكجو نحك التعمـ، حؿ المشكبلت  في أبعاد الدافعية العقمية

، التكامؿ المعرفي، التركيز العقمي( كالدرجة الكمية في إبداعيان 
 .لصالح المجمكعة التجريبية التطبيؽ البعدم

 13جدول 
أبعاد مقياس الدافعية عمى  نتائج اختبار " ت " لمفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي

 العقمية والدرجة الكمية
مستوي  قيمة ت درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط التطبيق البعد 

 الداللة 
η2  

 0.84 0,01 **11,09 51 4,01 49,96 ةيتجريب التكجو نحك التعمـ
 2,87 39,37 ضابطة

 0,76 0,01 **8,40 51 6,93 77,15 ةيتجريب حؿ المشكبلت إبداعيا
 5,34 62,89 ضابطة

 0,63 0,01 **5,86 51 3,81 30,96 ةيتجريب التكامؿ المعرفي
 2,70 25,67 ضابطة

 0,63 0,01 **5,92 51 4,03 26,35 ةيتجريب ز العقميالتركي
 1,81 21,30 ضابطة

 0,81 0,01 **10,17 51 15,47 184,35 ةيتجريب الدرجة الكمية
 8,33  149,78 ضابطة

 ذات داللة إحصائية عند أف ىناؾ فركقان إلى  أشارت النتائج     
ة بيف متكسطات درجات طبلب المجمكع 0.01مستكل 

أبعاد عمى  التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم
مقياس الدافعية العقمية كالدرجة الكمية لصالح المجمكعة 

( لبعد التكجو نحك 11,09التجريبية، حيث بمغ قيمة "ت" )
( لبعد 5,86( لبعد حؿ المشكبلت ابداعيا( ك)8,40التعمـ، ك)

 (10,17العقمي، ك)( لبعد التركيز 5,92التكامؿ المعرفي، ك)
( لبعد التكجو نحك 0,84لمدرجة الكمية،. كبمغ حجـ التأثير )

( 0,63( لبعد حؿ المشكبلت ابداعيا(، ك)0,76التعمـ، ك)
 ( لمدرجة0,81( لمتركيز العقمي، ك)0,63لمتكامؿ المعرفي، ك)

 .الكمية، كىي قيـ جميعيا كبيرة
اف لمبرنامج  عمى كبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالث كىذه النتيجة تدؿ 

 ةػػػػػػػػػػػػكفعاؿ في تحسيف مستكل الدافعية العقمي إيجابيالتدريبي أثر 

 .لدم الطالبات المعممات بجامعة المجمعة
 :اختبار الفرض الرابع

أنو: "تكجد فركؽ دالة إحصائيا عمى  ينص الفرض الرابع     
بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة 

 –االصالة  –عاد ميارات التدريس اإلبداعي )الطبلقة في أب
الحساسية لممشكبلت( كالدرجة الكمية في التطبيؽ  - المركنة

 .البعدم بعد عزؿ أثر القياس القبمي لصالح المجمكعة التجريبية
صحة الفرض الرابع تـ إجراء تحميؿ التبايف  كالختبار     

 Analysis of Covariance(المصاحب )تحميؿ التغاير

(ANCOVA) باستخداـ البرنامج االحصائي Spss 

(Version,19)  لقياس الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة
أبعاد عمى  التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم

 - المركنة –األصالة  –ميارات التدريس اإلبداعي )الطبلقة 
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لؾ بعد التحقؽ الحساسية لممشكبلت( كالدرجة الكمية لممقياس، كذ
مف تكافر شركط إجراء تحميؿ التبايف المصاحب في البيانات 
كحساب المتكسطات كاالخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طبلب 

أبعاد عمى  المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم
اإلبداعي كالدرجة الكمية  ريسدالتبطاقة المبلحظة لميارات 

في االعتبار القياس القبمي كمتغير لممقياس كذلؾ بعد األخذ 
( المتكسطات كاألخطاء المعيارية 14) مصاحب. كيكضح جدكؿ

لدرجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس 
 .البعدم

 14جدول 
 د ضبط القياس القبميالمتوسطات واألخطاا المعيارية المعدلة لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بع

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ بيف المتكسطات      
عمى  المعدلة لدرجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

أبعاد ميارات التدريس اإلبداعي كالدرجة الكمية، كلمتحقؽ مف أف 

رؽ بيف المتكسطات داؿ احصائيا تـ استخداـ تحميؿ التبايف الف
 :المصاحب كما في الجدكؿ التالي

 15جدول 
أبعاد مهارات التدريس اإلبداعي عمى  نتائج تحميل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

 والدرجة الكمية بعد ضبط التطبيق القبمي
 F η2 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع الدرجات مصدر التباين بعاداال

  **235,57 525,226 1 525,226 المتغير المصاحب الطبلقة
 0,72 **127,58 284,45 1 284,45 التجريبي األثر

   2,23 50 111,48 الخطأ
    52 915,21 المجمكع المعدؿ

  **264,69 931,26 1 931,26 المتغير المصاحب المركنة
 0,77 **169,64 596,84 1 596,84 التجريبي األثر

   3,52 50 175,92 الخطأ
    52 2111,55 المجمكع المعدؿ

  **369,77 839,24 1 839,24 المتغير المصاحب األصالة
 0,81 **207,70 471,40 1 471,40 التجريبي األثر

   2,27 50 113,48 الخطأ
    52 2394,45 دؿالمجمكع المع

  **334,42 696,13 1 696,13 المتغير المصاحب الحساسية لممشكبلت
 0,79 **193,78 403,37 1 403,37 التجريبي األثر

 الخطأ المعياري المعدل المتوسط المعدل المجموعة البعد
 0,77 11,81 التجريبية الطبلقة

 0,59 7,22 الضابطة
 0,77 17,12 التجريبية المركنة

 0,63 8,04 الضابطة
 0,97 15,69 التجريبية األصالة

 0,66 5,07 الضابطة
 الحساسية لممشكبلت
 

 0,89 12,69 التجريبية
 0,63 4,00 الضابطة

 3,59 57,31 التجريبية الدرجة الكمية
 1,96 24,33 الضابطة
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   2,08 50 104,08 الخطأ
    52 1826,717 المجمكع المعدؿ

  **548,54 9784,35 1 9784,35 المتغير المصاحب الدرجة الكمية
 0,88 **362,32 6462,72 1 6462,72 يالتجريب األثر

   17,84 50 891,86 الخطأ
    52 24692,30 المجمكع المعدؿ

 إحصائيان  دالة فركقان  ىناؾ اف السابؽ الجدكؿ مف يتضح     
 التجريبية المجمكعة درجات متكسطي بيف 0.01مستكل  عند

 كبعد ((F= 127.58) الطبلقة بعد مف كؿعمى  كالضابطة
 كالحساسية (F= 270.70) كاالصالة ،(F= 169.64) ةالمركن

 لميارات المبلحظة لبطاقة الكمية كالدرجة( 193.78) لممشكبلت
( 0,72) األثر حجـ قيمة كبمغت( 362.32) اإلبداعي التدريس

 األصالة، لبعد( 0,81)ك المركنة، لبعد( 0,77)ك الطبلقة، لبعد
 لبطاقة لكميةا كلمدرجة لممشكبلت، الحساسية لبعد( 0,79)ك

 جميعيا قيـ كىي ،(0,88) االبداعي التدريس لميارات المبلحظة
 .كبيرة
 افعمى  تدؿ النتيجة كىذه الرابع، الفرض يتحقؽ كبذلؾ      
 التدريس ميارات تنمية في كفعاؿ إيجابي أثر التدريبي لمبرنامج
 .المجمعة بجامعة المعممة الطالبة لدم اإلبداعي

 :الخامس الفرض اختبار
 بيف إحصائيان  دالة فركؽ تكجد"  أنوعمى  الخامس الفرض ينص

 القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة درجات متكسطي
 - المركنة – الطبلقة) اإلبداعي التدريس ميارات في كالبعدم
 التطبيؽ لصالح الكمية كالدرجة( لممشكبلت الحساسية – األصالة
 ."البعدم
"  ت"  اختبار استخداـ تـ الخامس الفرض صحة كالختبار     

 الفركؽ لقياس Paired Sample t- test المرتبطة لممجمكعات
 القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة درجات متكسطي بيف

 - المركنة – الطبلقة) اإلبداعي التدريس مياراتعمى  كالبعدم
 بعد كذلؾ الكمية، كالدرجة( لممشكبلت الحساسية – األصالة

 كيكضح البيانات في" ت" اختبار إجراء شركط تكافر مف قؽالتح
 ."ت"  اختبار نتائج( 16) جدكؿ

 16 جدول
 والدرجة اإلبداعي التدريس مهاراتعمى  والبعدي القبمي التطبيقين في التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين لمفروق"  ت"  اختبار نتائج

 الكمية
مستوي  قيمة ت درجة الحرية المعيارياالنحراف  المتوسط التطبيق البعد 

 الداللة
η2  

 0,57 0,01 **15,69 25 3,23 6,81 قبمي الطبلقة
 3,97 11,81 بعدم

 0,48 0,01 **15,06 25 5,56 9,50 قبمي المركنة
 3,97 17,12 بعدم

  3,96 8,08 قبمي األصالة
25 

21,96** 
 

0,01 0,65 
 4,96 15,69 بعدم 

 0,58 0,01 ** 16,31 25 3,73 6,69 قبمي سية لممشكبلتالحسا
 4,57 12,69 بعدم

 25 14,10 31,08 قبمي الدرجة الكمية
 

21,12 ** 
 

0,01  
 18,35 57,31 بعدم 0,63

 ذات داللة إحصائية عند أف ىناؾ فركقان إلى  أشارت النتائج     
 بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة 0.01مستكل 

بطاقة المبلحظة عمى  التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم

لميارات التدريس االبداعي كالدرجة الكمية، حيث بمغ قيمة "ت" 
( 21,96( لبعد المركنة ك)15,06( لبعد الطبلقة، ك)15,69)

( لبعد الحساسية لممشكبلت، 16,31لبعد األصالة، ك)
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( لبعد 0,57) ( لمدرجة الكمية. كبمغ حجـ التأثير21,12ك)
( لبعد األصالة، 0,65( لبعد المركنة، ك)0,48الطبلقة، ك)

( لمدرجة الكمية، 0,63لبعد الحساسية لممشكبلت ك) (0,58ك)
 .كىي قيـ جميعيا كبيرة

ف أعمى  كبذلؾ يتحقؽ الفرض الخامس كىذه النتيجة تدؿ     
تنمية ميارات التدريس عمى  ان إيجابي البرنامج التدريبي أثران 

 .بداعي لدم الطالبات المعممات بجامعة المجمعةاإل
 النتائج مناقشة. 6

 إيجابيتشير النتائج السابقة بأف البرنامج كاف لو أثر      
الدافعية العقمية مستكل  كفعاؿ في تنمية المركنة المعرفية كرفع

تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدم الطالبة إلى  باإلضافة
 :ىذه النتيجة كما يميالمعممة، كيمكف تفسير 

 .المركنة المعرفيةعمى  كال: فعالية البرنامجأ
 أظيرت النتائج أف البرنامج كاف لو تأثير داؿ إحصائيان      
 حصائيان إ المركنة المعرفية. كأف ىذا التأثير كاف داالن عمى  كفعاؿ

 لبعد المركنة المعرفية التحكمي كبعد المركنة المعرفية البدائمي
(P ≤ 0.01) تطكر قدرة الطالبات إلى  كىذا التأثير الداؿ يشير

المشكبلت إلى  النظرعمى  المعممات المشاركات في البرنامج
كالمكاقؼ مف زاكيا مختمفة، مع االخذ في االعتبار البدائؿ 

القرار. كالتفكير بأكثر مف  اتخاذالمتعددة لممكاقؼ الحياتية قبؿ 
مع نتائج العديد مف  طريقة لحؿ المشكبلت، كتتفؽ ىذه النتيجة

  [1,21,37,38].الدراسات
فعالية عمى  كما أنيا تتفؽ مع نتائج الدراسات التي أكدت     

 [ كدراسة40] البرامج التدريبية في تنمية المركنة المعرفية
Canas et al., [41] كدراسةCarvalho & Amorim, [39] 

فية كليذا يعد ىذا البرنامج في ضكء نظرية المركنة المعر  
 .أساسي لسد الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ

الكعي عمى  حيث أف أنشطة البرنامج تساعد الطالبات     
التفكير عمى  بالبدائؿ المتضمنة في المشكمة، مع التدريب

بالبدائؿ المختمفة مع ترتيب األكلكيات في المكقؼ، مع إدراؾ 

لمكاقؼ السيطرة في اعمى  القدرةعمى  لممكاقؼ الصعبة كالتدريب
 .كالمشكبلت الصعبة
 الدافعية العقميةعمى  ثانيا: فعالية البرنامج

 أظيرت النتائج أف البرنامج كاف لو تأثير داؿ إحصائيان       
 ألبعاد حصائيان إ قمية، كأف ىذا التأثير كاف داالن الدافعية الع ىعم

التكجو نحك التعمـ، حؿ  –الدافعية العقمية )التركيز العقمي 
كىذا التأثير  (P ≤ 0.01) (، التكامؿ المعرفيإبداعيان  المشكبلت
يتميزف بالمركنة المعرفية  البلتيف الطالبات أإلى  الداؿ يشير

ينتبيف بفعالية لما يقدـ ليـ مف خبرات، كيقكمف بإدماج الخبرة، 
كاستدعائيا في صكرة تناسب المكقؼ، كيقكمكف كذلؾ بتعديؿ 

ع الخبرات المعرفية األكثر [ كالتعامؿ م67] المعرفة كتنظيميا
تعقيدا، كأف التفكير في إيجاد البدائؿ التي يمكف أف تحقؽ اليدؼ 
تسيـ في زيادة ثقة الطالبة في التعامؿ مع المكاقؼ كتكقع 

التعمـ كحؿ عمى  النجاح، مما يستثير لدييا الدافعية كاإلقباؿ
المشكبلت بطريقة إبداعية مما يزيد مف الدافعية العقمية لدم 

ميارات المركنة المعرفية في عمى  الطالبات. كما أف التدريب
شتي صكرىا يسيـ في رفع الدافعية العقمية مف خبلؿ االندماج 
في األنشطة التي تنمي ميارات المركنة المعرفية، كما أف 
ميارات المركنة المعرفية تتطمب تدريبا يرتبط بشخصية الطالب 

كتتفؽ ىذه النتيجة مع مف الخبرة المتاحة.  لبلستفادةكذلؾ 
كدراسة  [12نكفؿ ] Ran [46] كدراسةTan [45]  دراسة

Aljughaiman  [68]اف البرامج كاالنشطة عمى  التي تؤكد
الجكانب الشخصية عمى  التي تنمي الجانب العقمي تؤثر

 .، كتزيد مف الدافعية لدم الطبلبكاالجتماعي كاالنفعالي
يكمف في أف ليس ىناؾ كما أف جكىر الدافعية العقمية      

طريقة كاحدة لعمؿ شيء ما اك حؿ المشكمة بؿ أف ىناؾ طرقا 
إبداعية لعمؿ االشياء كالبد مف تكليد بدائؿ جديدة. كىذا ما 
ىدفت إليو أنشطة البرنامج كدعمتو استراتيجيات التدريب 

الميمة عمى  المستخدمة في البرنامج مف استراتيجية التركيز
 .غريب مألكؼ كاستراتيجية تكليد البدائؿكاستراتيجية جعؿ ال
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كما أف استمرار البرنامج فترة الفصؿ الدراسي الثاني )عشرة      
ة المحفزة لمتفكير المرف يجابيالعبارات اإلإلى  باإلضافةأسابيع( 

 في كؿ جمسة كفر البيئة الداعمة لممناخ اإلبداعي مما عمؿ
حؿ عمى  يـزيادة الثقة بالنفس لدم الطالبات كقدرتعمى 

المشكبلت بشكؿ إبداعي، مما دعـ البعد الدافعي لئلبداع. فمف 
غير المنطقي يحدث تنمية في االفكار اإلبداعية دكف تنمية 

 .لمجانب الكجداني لئلبداع أال كىك الدافعية العقمية
 ميارات التدريس االبداعيعمى  ثالثا: فعالية البرنامج

رابع كالفرض الخامس مما سبؽ في التحقؽ مف الفرض ال     
تبيف أف برنامج )تنمية ميارات المركنة المعرفية لدل الطالبة 
المعممة( لو تأثير داؿ إحصائيا كفعاؿ في تنمية ميارات التدريس 

التنفيذػ  ،)التخطيط عند مراحؿ التدريس (P ≤ 0.01) االبداعي
 التقكيـ( كأبعاده )الحساسية ،المحفزه إدارة كتنظيـ البيئة الصفية

كىذا يؤكد عمى أف  األصالة( ،المركنة ،الطبلقة ،لممشكبلت
البرنامج بأىدافو كما يتضمنو مف محتكل كاستراتيجيات تدريس 
كأنشطة تدريبية ككسائؿ مكجيو إلثارة التفكير الشامؿ المرف مف 
جميع الجكانب تنمي ميارات التدريس اإلبداعي لدل الطالبة 

ج تييئ الطالبات عمى زيادة المعممة. فالجمسات العشرة لمبرنام
الثقة في قدرتيف عمى التفكير المرف، كتشجعيف كتحفزىف عمى 
فيـ عممية معالجة الدماغ لممعمكمات لتعزيز ميارات الذاكرة 
نتاج أفكار متعددة أصيمة  لتكجيو التفكير بشكؿ فعاؿ، كتكليد كا 
بإطبلؽ التفكير لمخياؿ، كتدريبيف عمى طرح األسئمة المنتجة 

كير، لتكسعة مجاؿ التفكير كالتفكير المتشعب في المكاقؼ لمتف
كترتيب األكلكيات  المختمفة، كلمتنبؤ بجميع النتائج المحتممة،

التي بدكرىا تساعد عمى تنمية المركنة المعرفية التي تعتبر 
 .محكر التفكير اإلبداعي

تنمية ميارات التدريس اإلبداعي في إلى  كىذا بدكره أدل     
مبلحظة ككؿ كعند كؿ بعد مف أبعادىا )الحساسية بطاقة ال
 المعممة( لدل الطالبة األصالة، المركنة ،الطبلقة ت،لممشكبل

بعد التدريب عمى البرنامج فأصبحت تخطط بمركنة بطرح 
البدائؿ لتتجنب المشكبلت أثناء التنفيذ لمتدريس كتصيغ األىداؼ 

ب التقكيـ كتنفذ االستراتيجيات كالكسائؿ المستخدمة كأسالي كتختار
 المحفزةما تـ تخطيطو بمركنة كأصالة كتكفر البيئة الصفية 

لئلبداع كزيادة قكه المبلحظة كالحساسية بتحميؿ كقراءة المكاقؼ 
مف المشكبلت  لمكقايةالتدريسية الصفية مف جميع الجكانب 

الصفية كاستخداـ أساليب التقكيـ المتنكعة بالمستكيات التي تثير 
 مما إدم كأصالةلعميا مف التفكير بطبلقة كمركنة المستكيات ا

 Patrick رفع كفاءتيا في التدريس، كيتفؽ ذلؾ مع دراسةإلى 

التي أكدت عمى أف ىناؾ عبلقة بيف التدريس اإلبداعي  [18]
فيي مف  Teaching Efficacy كالكفاءة الذاتية في التدريس

 ].56الميارات الناعمة الضركرية لمطالبة المعممة ]
إلى  كاتفقت ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي تكصمت      

فعالية برامج تدريبية لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي )أبك ستو، 
[( 24[( )الرفاعي، ]31[( )القحفة، ]60[( )العكيضي، ]22]

 [( )عبد المجيد،63[( )سالـ، ]33[( )فممباف،]28)حسانيف، ]
  [27])[( )مراد،62] [( )معكض،29[( )محمكد، ]32]

.(Crowe, [16]) (Newbold ,[69]) 
 .Gregerson et al [57]كما اتفقت النتائج مع دراسة     

التي أكدت عمى أف التدريس اإلبداعي يرتكز عمى الدكافع 
كالميارات المعرفية اإلدراكية المتمثمة في التفكير االبداعي 

برنامج يبدأ بزيادة كاالجراءات كالسمككيات كالممارسات العممية فال
بالصكر  االىتماـاالنفعاالت كالدكافع كالتييئة لمتفكير المرف مع 

كالعركض المثيرة لمتفكير، كالتي بدكرىا تحفز الطالبات 
باالستمرار في تعمـ البرنامج كتشجع عمى زيادة الثقة في 
تفكيرىف كعدـ االستسبلـ لمجمكد العقمي كباستشعار نعمة التفكير 

تـ تخصيص لو الجمسة األكلى مع التدريب عمى  المرف الذم
الميارات المعرفية اإلدراكية العميا في التفكير لتنشيط الطبلقة 

األصيؿ  المركنة كمنيا نصؿ لئلبداع بالتفكيرإلى  كالتي تؤدم
غير التقميدم كالذم ظير في الممارسات كالسمككيات الفعمية 

 أثناء التنفيذ في الفصؿ
 التوصيات. 7

 :لباحثتاف بما يميتكصي ا
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ضركرة تطكير مقررات كبرامج كميات التربية، كتطكير أساليب  -
تقكيـ الطبلب لتصبح مبنية عمى أساس تنمية اإلبداع كالتفكير 

 .اإلبداعي
إعداد برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في الكميات  -

 التربكية كلممعمميف في الميداف إلكسابيـ ميارات المركنة 
 .ية البلزمة لتنمية التدريس اإلبداعيالمعرف

التكجو نحك إعداد برامج لتنمية الدافعية العقمية لدل طالبات  -
 .الجامعة كقياس فعاليتيا عمى تنمية الميارات المينية

تجييز معمؿ التدريس المصغر بكميات التربية إلكساب  -
الطبلب المعمميف ميارات التدريس االبداعي كالتدريب عمى 

 .ـ طرؽ كأساليب التدريس البلزمةاستخدا
تعميـ مجاؿ البحث لممعمميف أثناء الخدمة باستخداـ برامج  -

تدريبيو لتنمية المركنة المعرفية كميارات التدريس اإلبداعي لدييـ 
 .كالدافعية العقمية

تقكيـ كتطكير برامج إعداد المعمـ في كميات التربية في ضكء  -
 اإلبداعي.معايير كمقكمات تنمية التدريس 
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ABSTRACT_ The current study aimed at developing a training program based on the theory of 

cognitive flexibility in developing creative teaching skills and raises the level of mental motivation 

among teachers students with low mental motivation in Al- Majmaah University in KSA. The 

sample of study consisted of (53) students which divided into two groups (26 experimental group 

and 27 control group) – from students of the practical training at Al majmaah faculty of 

Education. Those students represented low level according to their scores on California mental 

motivation scale. The researchers used the cognitive flexibility scale (prepared by Dennis 

&Vander,[1]) which is suited with Saudi environment, Also they used a checklist of creative 

flexibility theory (prepared by the researchers).The results showed a variation associated 

ANCOVA test analysis (t) and calculated the impact size of Eta square. The training program 

based on the theory of cognitive flexibility is very effective in developing creative teaching skills 

and raises the level of mental motivation among teachers students with low mental motivation. 

Results were discussed and presented recommendations related to the results of the study. 

KEY WORDS: the theory of cognitive flexibility, mental motivation, creative teaching skills. 

 

 

 

 


