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قسم معلم  درسيملصعوبات األداء اإلبداعي 
كلية الرتبية االساسية من  يف األوىلالصفوف 

 وجهة نظرهم
 *زمن كريم طاهر                                *           وسام نجم محمد

 

كلية التربية االساسية من  –هدفت هذه الدراسة التعرف إلى صعوبات األداء اإلبداعي لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى امللخص _

 استخدمهذه الصعوبات باختالف متغيرات الدراسة: الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. وقد  اختالفوجهة نظرهم، وبيان مدى 

لجمع البيانات، تم التحقق من صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية املناسبة، وبلغت  استبانة الباحثان املنهج الوصفي، وطّورت

كلية التربية االساسية  –(. وتكّون مجتمع الدراسة من لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى 0.81قيمة معامل الثبات، كرونباخ الفا، )

%(. وأظهرت نتائج الدراسة أن صعوبات األداء لتدريسين قسم معلم الصفوف 83) بنسبة عينة عشوائية اختيار( تدريس ي، تم 36عددهم )

( وفق مقياس ليكرت الخماس ي، كما أظهرت النتائج 3.31كلية التربية االساسية جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي مقداره ) –االولى 

كلية  –لصعوبات األداء اإلبداعي لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 

تغير املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة
ُ
عزى مل

ُ
تغير الجنس، وعدم وجود فروق ت

ُ
عزى مل

ُ
 .التربية االساسية ت

 .: صعوبات، االداء االبداعي، تربيةالكلمات املفتاحية
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 كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات

 نظرهم وجهة من االساسية التربية
 املقدمة. 1

إن اإلنسان ُيبدع ويخترع منذ الخليقة، وذلك من خالل الجماعات       

واملجتمع، فيذكر التاريخ أن الصينيين في عصر ما قبل امليالد قاموا 

األشخاص املميزين  بتطوير نظام متقن من االختبارات التنافسية إلختيار

للمراكز الحكومية. وفي العصر اليوناني أكد أفالطون في املدينة الفاضلة 

على أهمية الظروف الفردية في القدرات العقلية وغيرها من السمات، 

وكان له فيها نظرية معروفة فقد ميّز بين " الرجل الذهبي" الذي يتمتع 

"النحاس ي". وكانت معظم بذكاء رفيع، و"الرجل الفض ي"، و"الفوالذي"، و

الحضارات على مر العصور تفتتن بأبنائها البارعين في مجاالت الحكم 

واملالحة البحرية والكشوف الجغرافية والحروب واأللعاب الرياضية 

 [1]. والفنون 

أصبح اإلبداع في وقتنا الحالي ضرورة ملحة وأساسية في جميع املجاالت      

على مواكبة اإلنفجار املعرفي والتقدم  ليصبح املجتمع بمكوناته قادر

التقني واملخترعات، في عالم متصف بالتعقيد واملشاكل ليصبح معها 

 على 
ً
اإلبداع واالبتكار هو الحل الوحيد الذي يجعل الفرد واملجتمع قادرا

مسايرة متطلبات هذا العصر. وإذا كنا نطالب باإلبداع في جميع 

باملؤسسات التربوية متمثلة في الكليات مؤسسات املجتمع فاألولى أن نبدأ 

التي تقع على عاتقها مسؤولية تربية وتعليم وتأهيل أبناء املجتمع 

ليصبحوا أعضاء فعالين يساهموا في تنمية املجتمع وإيجاد حلول ألي 

فلم تعد األساليب التقليدية   [2]املستقبلمشاكل قد تواجههم في 

كم وليس الكيف مناسبة إلعداد جيل املتمركزة حول املعلم والتي تهتم بال

 في الحياة. لذا بدأت الحاجة 
ً
قادر على التكيف مع التغيرات السريعة جدا

، فاملجتمعات  استثمارا واستثمارهابطاقاتنا البشرية،  هتماماال إلى 
ً
حسنا

ال ترقى وتتطور دون املتفوقين واملبدعين ألنهم ركائز أساسية وضرورية 

تجون املعرفة اإلنسانية ويطورونها ويطوعونها ملجتمع متقدم، فهم ين

للتطبيق، وهم يمثلون األمل في حل املشكالت التي تعيق التقدم الحضاري 

[ بأن التربية الحقيقية هي التي تساعد كل 4. وتشير حبش ][3]املنشود 

بقدراته وبذكائه إلى أقص ى درجة وذلك عن طريق  االرتقاءطفل على 

املهارات والقيم اإلنسانية وممارستها والتدرب  الكتسابإفساح املجال له 

عليها وتوظيفها في الحياة اليومية، وهي التي تكتشف إبداعات التالميذ 

لها البيئة التي تساعد على نموها، ثم  وتيهئمنذ سن مبكر، فترعاها 

إن بناء اإلنسان املبدع يعتمد على عدد   [4]تشجعها وتكافئها وتفخر بها

التي منها: املقررات الدراسية والبيئة التعليمية، اال أن من العوامل و 

العامل املؤثر من هذه العوامل هو املعلم. ويظل املعلم من أهم العوامل 

التي تعمل على تهيئة املناخ الفعال للتعلم داخل الحجرة الدراسية بصورة 

تدفع الطالب إلى التفكير املتميز واألصيل الذي هو أحد سمات الشخصية 

حيث أن كل ما يقوله املعلم ويفعله في الفصل يؤثر على تعلم   [5]ملبدعةا

التي تساعد  االقتراحاتالعديد من  [6] الطالب وفي هذا اإلطار قدمت

املدرس على دعم إبداع الطالب ومنها: يستخدم طريقة املناقشة والحوار 

داخل الفصل، يشجع التالميذ على التعلم التعاوني، يراعي الفروق 

 عند بداية ا
ً
 مشوقا

ً
سلوبا

ُ
لفردية بين التالميذ أثناء الشرح، يستخدم أ

املحاضرة، يتسم بقدر كبير من املرونة داخل الفصل، يحرص على 

 .روح الدعابة في الفصل حتى ال يمل التالميذ من طريقة األداء استخدام

 أثبتت الكثير من الدراسات أن كل فرد قادر على اإلبداع واإلبتكار      

ولكن هناك صعوبات متنوعة تعيق هذا اإلبداع منها إقتصادية وثقافية 

وعلى الرغم من كثرة البحوث حول  [7]وحضارية وإجتماعية وتربوية 

اإلبداع، إال أن تنميته داخل املدرسة ال تزال تواجه العديد من 

الصعوبات والتي من أبرزها: طرائق التدريس التقليدية، أساليب التقويم 

دة على الحفظ، شح اإلمكانات التربوية، املناخ التسلطي داخل املعتم

املؤسسة التربوية، واملناهج املدرس ي بمفهوم ضيق. في حين تشير الصورة 

العامة ملؤسسات التعليم العام في الدول العربية حسب املعلومات 

املتوفرة ليست إيجابية كما تعبر عنها مستويات إتقان التالميذ للكفايات 

، كما يشير التقرير اإلقليمي حول التعليم للجميع في الدول املحد
ً
دة وطنيا

العربية، وفي عالم سريع التغير يصبح برامج رعاية املبدعين واملوهوبين 

قضية حياة أو موت بالنسبة للدول العربية التي تعاني مؤسساتها 

ر التعليمية من أزمة حقيقية قد تؤدي إلى كارثة محققة إذا استمرت في هد

طاقات أبنائها املبدعين واملوهوبين، ولم تبادر إلى إزالة الصعوبات التي 

 [8]. تحول دون إستثمار هذه الطاقات

 مشكلة الدراسة. 2

 لكون الباحثان متخصصان في املناهج وطرق التدريس، ومن        
ً
نظرا

خالل عملهما في مجال التدريس تحسس الباحثان انه هناك صعوبات في 

االداء االبداعي لدى اعضاء الهيئة التدريسية في قسم معلم الصفوف 

االولى ويكمن ان يعزو تلك الصعوبات الى اتباع االساليب التقليدية في 

ملية التقويم التي تقوم على اساس االختبارات التحريرية التي التدريس وع

ليين في حفظ املعلومات اذا البد تكون الطرق آل من املتعلمين جعت

التدريسية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في الكليات تتوافق مع 

التوجهات الحديثة التي تهتم في االداء االبداعي، ولعدم وجود دراسة 

هذا املجال على اعضاء الهيئة التدريسية بقسم معلم الصفوف سابقة في 

االولى بكلية التربية االساسية لذا ارتأى الباحثان القيام بهذه الدراسة 

 على 
ً
وبناًء على ذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل في محاولة الوقوف ميدانيا

 –أهم صعوبات األداء اإلبداعي لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى 

ية التربية االساسية، ومن هنا يمكن حصر مشكلة الدراسة في السؤال كل

  الرئيس ي التالي

  اسئلة الدراسة .أ

كلية  –ما صعوبات األداء اإلبداعي لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى 

 :عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية انبثقوقد  االساسية؟التربية 

 –اإلبداعي لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى ما أهم صعوبات األداء 

 كلية التربية االساسية من وجهة نظرهم؟



 

3 

هل تختلف درجة صعوبات األداء اإلبداعي لتدريسين قسم معلم 

 ملتغيرات  –الصفوف االولى 
ً
كلية التربية االساسية من وجهة نظرهم تبعا

 )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟

 أهداف الدراسة ب.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أهم صعوبات األداء اإلبداعي       

كلية التربية االساسية من وجهة  –لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى 

درجة هذه الصعوبات باختالف متغيرات  اختالفنظرهم، وبيان مدى 

 .الدراسة: الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

 ج. أهمية الدراسة

 :أهمية الدراسة مما يليتنبثق 

تحاول هذه الدراسة أن تكون إضافة علمية وخطوة أساسية ملوضوع      

كلية التربية  –األداء اإلبداعي لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى 

 .االساسية

زيادة الوعي بأهمية اإلبداع في التدريس، ولفت إنتباه وزارة التعليم العالي 

 .ناخ املشجع على اإلبداع في الكلياتالعراقية بأهمية توفير امل

لتضمين اإلبداع  املدرسينالتخطيط وإعداد البرامج التدريبية الخاصة ب

 .ومهاراته في هذه البرامج

ربما نتائج هذه الدراسة تفتح افاقا لدراسات مستقبلية تعنى بها بالعملية 

 .التعليمية

 د. حدود الدراسة

 :تاليلهذه الدراسة حدود وهي على النحو ال

جريت هذه الدراسة في الفصل االول من العام الدراس ي: 
ً
الحد الزماني: أ

2017/2018. 

جريت هذه الدراسة في جامعة سومر 
ُ
كلية التربية  -الحد املكاني: أ

 .قسم معلم الصفوف االولى –االساسية 

 املدرسينهذه الدراسة على عينة عشوائية من  اقتصرتالحد البشري:  

 .كلية التربية االساسية –وف االولى قسم معلم الصف

 هـ. تعريف املصطلحات

التدريس الذي تتكاثف فيه اإلمكانات " األداء اإلبداعي في التدريس:

والظروف اإلدارية والفنية واملادية السائدة في املؤسسة التعليمية والتي 

تشجع على اإلبداع مع طبيعة املنهج ونزعة املدرس اإلبداعية، بهدف 

 [9]." وتنمية مواهب وقدرات الطالب اإلبداعية إكتشاف

صعوبات األداء اإلبداعي في التدريس: وهي الظروف التي تقف في طريق 

كلية التربية  –اإلبداع لدى لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى 

االساسية والتي في هذه الدراسة )صعوبات متعلقة: باملدرس، التنظيمات 

 (.املادةاإلدارية، الطلبة، وطبيعة 

 سابقةالدراسات . ال3

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على صعوبات اإلبداع 10قام الشراري ]      

لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية في منطقة الجوف باململكة 

( 500العربية السعودية من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من )

 ومعلمة من مجتمع عدده )
ً
 ومعلمة، وتوصلت  (1150معلما

ً
معلما

اإلدارة بإصدار التعليمات، وإصرار مدير املدرسة  اهتمامالدراسة إلى أن 

على تنفيذ تعليماته بدقة، وعدم توفر نظام ذاتي للتطوير التربوي 

للمدرسة هي من الصعوبات املتعلقة بمجال اإلدارة. أما بالنسبة ملجال 

لترقية  استثنائيال يوجد نظام  الحوافز فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه

املعلم املبدع، ونقص املوارد املالية من صعوبات اإلبداع في هذا املجال، 

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املعلمين 

الذكور واملعلمات لصالح الذكور فيما يتعلق بمجال )اإلدارة، واملناخ 

 (.والثقافية االجتماعيةفز، والبيئة التنظيمي، وظروف العمل، والحوا

[ بدراسة للتعرف على أهم صعوبات تنمية اإلبداع لدى 11وقام دياب ]      

طلبة املرحلة األساسية في مدارس قطاع غزة من وجهة نظر معلميهم. وتم 

  اختيارهم( معلم تم 100تطبيق الدراسة على عينة مكونة من )
ً
عشوائيا

مم املتحدة في قطاع غزة. وأسهمت هذه من مدارس تابعة لوكالة هي
ُ
ئة األ

الدراسة في تعريف العاملين التربويين صعوبات تنمية اإلبداع لدى طلبتهم 

بما يساعد على الحد من هذه الصعوبات، والعمل على توفير ما يلزم من 

الباحثان املنهج  استخدمومتطلبات لرعاية اإلبداع وتنميته. و  احتياجات

تشمل أربعة أبعاد تتضمن  استبانةحيث قام بإعداد  الوصفي التحليلي،

صعوبات تتعلق باملنهاج، والبيئة املدرسية، واملعلم، والطالب. وخرجت 

بتنمية اإلبداع باعتباره  هتماماال الدراسة بتوصيات من أهمها ضرورة 

 من أهداف التربية والتعليم والعمل على توفير بيئة تعليمية 
ً
 رئيسا

ً
هدفا

تعمل على تنمية اإلبداع، وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى  آمنة ومشوقة

مجموعة من الصعوبات التي تعيق اإلبداع كان من أهمها النقاط التالية: 

اإلدارة املدرسية  اهتمامعدم توافر بيئة مدرسية مشوقة ومشجعة، عدم 

، عدم تقدير اإلدارة املدرسية واالكتشاف واالطالعبالبحث والتنقيب 

ت، عدم توافر دورات تدريبية للمعلم تتعلق بكيفية تنمية لإلنجازا

اإلبداع لدى طلبته، عدم إملام املعلم باستراتيجيات تنمية التفكير 

املعلم باألسئلة املفتوحة والتي تنمي التفكير  اهتماماإلبداعي، عدم 

 .التباعدي

[ بدراسة بعنوان الصعوبات التي تحد من عملية 12] وقام الصبيحي      

اإلبداع الفني عند معلم التربية الفنية" والتي هدفت إلى التعرف على أبرز 

 على إبداعهم، 
ً
الصعوبات التي تواجه مجتمع الدراسة وتؤثر سلبا

والتعرف كذلك على درجة التأثر لكل من هذه الصعوبات على عملية 

عينة عشوائية من  باختياراإلبداع الفني لدى املعلم، وقام الباحثان 

( معلم ومعلمة، وبعد تحليل النتائج 65ع الدراسة تكونت من )مجتم

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تعيق إبداع املعلم منها: 

صعوبات ذاتية: والتي ترتبط باملعلم وعدم محاولته لتطوير ذاته، 

والالمباالة في ممارسة عمله. صعوبات خارجية: وتتمثل في عدم توفير 

بداع املعلم وتكليف املعلم بأعمال إضافية خارج نطاق الجو املناسب إل 

 .تخصصه

[ التي هدفت إلى تحديد صعوبات اإلبداع لدى 13] وفي دراسة الحربي      

الباحثة املنهج  تاستخدممعلمات اللغة اإلنجليزية في مكة املكرمة. 

كأداة لدراسة طبقت على عينة  استبانةالوصفي التحليلي وطورت 

( 14( معلمة و)90عشوائية من معلمات اللغة اإلنجليزية بلغ عددهن )

مشرفة وأظهرت النتائج أن أهم صعوبات اإلبداع تمثلت في: نقص 

الدورات التدريبية في التدريس اإلبداعي أثناء الخدمة، ضعف مصادر 

املعلمة من قبل اإلدارة التعلم اللغوي في املدرسة، الصرامة التي تواجهها 

املدرسية، عدم تضمين أنشطة التفكير اإلبداعي في اإلعداد التربوي 

للمعلمة، ضعف الحوافز والبواعث الداخلية والخارجية التي تشجع على 
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التفكير اإلبداعي، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في صعوبات 

املكرمة تعزى ملتغير  التدريس اإلبداعي ملعلمة اللغة اإلنجليزية بمكة

 .الخبرة

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على صعوبات األداء 14] كما قام الشعبي      

اإلبداعي ملعلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر 

الباحثان املنهج  استخدماملعلمين واملشرفين التربويين في محافظة الرس. 

داة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة كأ استبانةالوصفي املسحي، وطور 

من جميع معلمي ومشرفي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة بمحافظة 

مشرفين( وتوصلت الدراسة إلى النتائج  6معلم و  75الرس وعددهم )

التالية: أبرز الصعوبات املتعلقة باملعلم: ضعف اإلعداد والتدريب، كثرة 

ريس التقليدية، ضعف الدوافع األعباء الوظيفية، تفضيل طرق التد

الداخلية. أبرز الصعوبات املتعلقة بالتنظيمات اإلدارية: غياب جو الحرية 

واإللتزام بالقيود املهنية، عدم تشجيع املعلمين على التفكير اإلبداعي، 

تنظيم حصص العلوم غير مناسب. أبرز الصعوبات املتعلقة بالتلميذ: 

التعليم بالطرق التقليدية، عدم كثرة عدد الطلبة في الصف، تفضيل 

تجاوب التالميذ مع الطرق املبدعة في التدريس. أبرز الصعوبات املتعلقة 

بمادة العلوم: كبر حجم املقرر، قلة توفر البرامج واألجهزة ومصادر 

التعلم، محتوى املقرر ال يشجع على اإلبداع. كذلك ال توجد فروق ذات 

ستجابات اهل وسنوات الخدمة بين داللة احصائية تعزى ملتغيرات املؤ 

 .أفراد مجتمع الدراسة

  التعليق على دراسات السابقة

يتضح من مراجعة دراسات السبقة ان الدراسة الحالية تتفق معها في        

 [11]ودراسة دياب  [10]تحديد صعوبات االبداع مثل دراسة الشراري 

 [14]شعبي ودراسة ال [13]ودراسة الحربي  [12]ودراسة الصبيحي 

واتفقت الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة نثل دراسة 

 [14]ودراسة الشعبي  [13]ودراسة الحربي  [12]ودراسة الصبيحي 

واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تحديد عينة البحث 

اسية وحجمها كونها شملت اعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية االس

 [13] ودراسة الحربي [10] عكس الدراسات السابقة مثل دراسة الشراري 

شملت عينتهم على معلمين ومعلمات بينها دراسة  [14]ودراسة الشعبي 

أن الدراسة الحالية أفادت من  شملت عينته على الطلبة،  [12] دياب

 الدراسات السابقة من حيث: تحديد مشكلة الدراسة و املحاور التي ركزت

تها، كما أفادت منها استخدمعليها، واإلجراءات التي اتبعتها واألدوات التي 

 .في مناقشة نتائج الدراسة

 الطريقة واالجراءات. 4

 أ. منهج الدراسة

 ملالءمته لطبيعة الدراسة استخدم
ً
 .الباحثان املنهج الوصفي نظرا

 ب. مجتمع الدراسة وعينتها

 –تكون مجتمع الدراسة من جميع لتدريسين قسم معلم الصفوف االولى  

( تدريس ي، تم اختيار عينة 43كلية التربية االساسية، والبالغ عددهم )

%( من مجتمع الدراسة، 83( تدريس ي بنسبة )36عشوائية قوامها )

 :( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها1ويوضح جدول رقم )

 1جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات

 العدد مستوى املتغير املتغير

 18 ذكر الجنس

 18 أنثى

 18 خمس سنوات فأقل سنوات الخبرة

 18 أعلى من بكالوريوس

 املؤهل

 

 20 دكتوراه

 16 ماجستير

 36 - املجموع

 الدراسة أداة. ج

 وثباتها وصدقها بناؤها 

 وتطويرها بناؤها تم ،استبانة الباحثان أعد الدراسة أهداف لتحقيق     

 بموضوع املتعلقة السابقة والدراسات التربوي، باألدب باالستعانة

 وعلم التربية مجال في املختصين آراء من االستفادة تم وكذلك الدراسة،

 على موزعة فقرة( 39) من األولية صورتها في ستبانةاال  وتكونت. النفس

 املحكمين، من مجموعة على عرضها تم صدقها من وللتحقق. محاور ( 4)

،( 10) عددهم بلغ
ً
 درجة يحملون  ممن االختصاص ذوي  من محكما

 مالحظاتهم إلبداء وذلك النفس، وعلم التربية في واملاجستير الدكتوراه

 الدراسة، ألغراض العبارات ومالئمة ووضوحها اللغة سالمة حول  وآرائهم

 في ستبانةاال  وتكونت الدراسة، ملحاور  وتغطيتها شموليتها حيث من

 :كاآلتي وهي محاور  أربعة على موزعة فقرة( 39) من مكونة النهائية صورتها

  فقرات( 10) ولها: باملدرس متعلقة صعوبات -

  فقرات( 10) ولها: اإلدارية بالتنظيمات متعلقة صعوبات -

  فقرات( 9) ولها: بالطلبة متعلقة صعوبات -

  فقرات( 10) ولها الدراسية املواد بطبيعة متعلقة صعوبات -

 الفا كرونباخ الثبات معامل بإيجاد ستبانةاال  ثبات من التأكد وتم 

(Cronbach-Alpha)، (.0.81) الكلية للدرجة قيمته بلغت حيث 

 متغيرات ثالث الدراسة تضمنت: اإلحصائية واملعالجة التصميم. د

 وله الخبرة وسنوات ،(إناث ذكور،) مستويان وله الجنس: هي مستقلة

 وله العلمي واملؤهل ،(سنوات 5 فوق  دون، فما سنوات 5) مستويان

 األداء صعوبات أهم فهو التابع املتغير أما( ماجستير دكتوراه،) مستويان

 االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي

 على 5-1 من العالمات وزعت فقد ستبانةاال  ولتصحيح. نظرهم وجهة من

 :التالي النحو

  كبيرة) لالستجابة( 5) الرقمية القيمة تعطى
ً
 (.جدا
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 (.كبيرة) لالستجابة( 4) الرقمية القيمة تعطى

 (.متوسطة) لالستجابة( 3) الرقمية القيمة تعطى

 (.قليلة) لالستجابة( 2) الرقمية القيمة تعطى

  قليلة) لالستجابة( 1) الرقمية القيمة تعطى
ً
 (.جدا

 الحسابية املتوسطات استخدام تم اإلحصائي، التحليل وألغراض

 الفا كرونباخ الثبات معامل و( t - test) ختباراو  املعياري، نحرافواال 

(Cronbach- Alpha)، صعوبات درجة الحسابية املتوسطات وتفسر 

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء

 :التالي الوزني املقياس حسب. االساسية

 2جدول 

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.66-2.34 متوسطة

 فأعلى 3.67 عالية

 شتهاقومنا . النتائج5

 لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات أهم ما: األول  الدراسة سؤال نتائج

  نظرهم؟ وجهة االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم

 الحسابية املتوسطات حساب تم األول، الدراسة سؤال عن لإلجابة

 من مجال لكل الدراسة عينة أفراد الستجابة املعيارية واالنحرافات

 .الدراسة أداة ملجاالت القيم هذه( 3) رقم الجدول  ويوضح مجاالتها،

 3 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   مرتبة الدراسة أداة ملجاالت املعيارية واإلنحر
 
 تنازليا

 الترتيب درجة الصعوبات املعياري  االنحراف الحسابي املتوسط املجال رقم املجال

 3 متوسطة 0.28 3.21 املدرس 1

 2 متوسطة 0.21 3.39 التنظيمات اإلدارية 2

 1 متوسطة 0.19 3.49 الطلبة 3

 4 متوسطة 0.18 3.16 طبيعة مواد الدراسية 4

  متوسطة 0.22 3.31 الدرجة الكلية لصعوبات األداء اإلبداعي

 أن( 2) رقم الجدول  في الواردة الحسابية املتوسطات قيم من يتضح    

 الطلبة مجال حصل فقد ،(3.16) و( 3.49) بين تراوحت قد القيم هذه

 يليه متوسطة، بدرجة وهو ،(3.49) مقداره حسابي متوسط أعلى على

 بدرجة وهو ،(3.39) مقداره حسابي بمتوسط اإلدارية، التنظيمات مجال

، متوسطة
ً
( 3.21) مقداره حسابي بمتوسط ،املدرسين مجال يليه أيضا

، متوسطة بدرجة وهو
ً
 طبيعة ملجال فكان حسابي متوسط أقل أما أيضا

 بلغ حين في. متوسطة بدرجة وهو ،(3.16) ومقداره الدراسية، املواد

 بدرجة وهو ،(3.31) (املجاالت لجميع) الكلية للدرجة الحسابي املتوسط

 .متوسطة

 معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات بأهم يتعلق فيما أما

 على مجال لكل نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف

 لكل املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخرجت فقد حدة،

 .الدراسة أداة مجاالت من مجال

 : املدرسين: األول  املجال

 صعوبات ألهم املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخرجت

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء

 رقم الجدول  في موضح هو كما املجال، لهذا نظرهم وجهة من االساسية

(4.) 

افات الحسابية املتوسطات 4 جدول   وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات ألهم املعيارية واالنحر

  مرتبة املدرسين مجال فقرات من فقرة لكل نظرهم
 
 تنازليا

املتوسط  الفقرات الترتيب الفقرة

 الحسابي

اإلنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الصعوبات

 مرتفعة 1.37 4.12 التدريس ي. على الوظيفية األعباء كثرة 1 3

 مرتفعة 1.08 3.85 .تنمية اإلبداع التربية في كليات في املدرسين برامج ضعف 2 5

 مرتفعة 1.48 3.76 .لقائيةاإل بالطريقة الشرح املتكرر  3 4

 متوسطة 0.50 3.51 التدريس ي من كبير لجهد يحتاج لإلبداع التدريس املنمية طرائق تنفيذ 4 2

 مجال في اإلبداع تنمية في الخدمة أثناء للتدريسين املقدمة التدريبية الدورات قلة 5 1

 التدريس.

 متوسطة 1.42 3.49

 متوسطة 0.42 3.22 واملحاضرات دون توفير وسائل تعليمية متطورة. الدروس شرح 6 8

 متوسطة 1.30 3.07 الطالبمع  اإلبداعية األنشطة عند ممارسة الصف ضبط صعوبة 7 9

 متوسطة 1.50 3.05 لإلبداع املنمية التدريس بطرق  املدرسين إملام قلة 8 7

 متوسطة 1.17 2.95 تنمية اإلبداع. مجال في الجديد على املدرسين إطالع قلة 9 6

 منخفضة 0.71 1.93 باستعمال اسلوب تسلطي في تعامل مع الطلبة. املدرسين قيام 10 10

 متوسطة 0.28 3.21 املتوسط الحسابي للمجال 
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 األداء صعوبات مجاالت بين الثالثة املرتبة رسيناملد مجال إحتل     

 االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي

 أن( 3) رقم الجدول  خالل من النتائج وتظهر نظرهم، وجهة من

 معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء لصعوبات الحسابية املتوسطات

 بين انحصرت نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف

 فقرات لجميع العام الحسابي املتوسط وأن ،(1.93 – 3.68) املتوسطات

 اإلبداعي األداء صعوبات درجة أن على يدل مما ،(3.21) هو املجال هذا

 وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين

 .املجال هذا في( متوسطة) كانت نظرهم

 :هي الصعوبات أهم أن ويتضح

 األدوار كثرة إلى يعود ذلك ولعل لتدريس ي الوظيفية األعباء كثرة     

سبوعية، الحصص من الكبير نصابه إلى باإلضافة منه املطلوبة
ُ
 األ

 أن إلى أشارت التي[ 14] الشعبي، دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت

 باملرحلة الطبيعية العلوم ملعلمي اإلبداعي األداء صعوبات أهم من

 نتيجة مع و للمعلم، الوظيفية األعباء كثرة الرس محافظة في املتوسطة

 من تحد التي الصعوبات من أن إلى أشارت التي[ 12] الصبيحي دراسة

 بأعمال املعلم تكليف الفنية التربية معلم عند الفني اإلبداع عملية

 .تخصصه نطاق خارج إضافية

 ولعل اإلبداع تنمية في التربية كليات في املدرسين إعداد برامج ضعف      

 برنامج مكونات من كمكون  وتدريسه اإلبداع إدراج عدم إلى يعود ذلك

 مساقات في بسيطة إشارات إال العراقية، الجامعات في املدرسين تأهيل

[ 14] الشعبي دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت. التدريس أساليب

 العلوم ملعلمي اإلبداعي األداء صعوبات أهم من أن إلى أشارت التي

 والتدريب اإلعداد ضعف الرس محافظة في املتوسطة باملرحلة الطبيعية

 .للمعلم

  اإللقائية بالطريقة الشرح
ً
 املدرسين تعود إلى يعود ذلك ولعل غالبا

 إلى تحتاج لإلبداع املنمية الطرق  تنفيذ وأن اإللقائية بالطريقة والفتهم

 نتيجة واتفقت. الدراسة نتائج عليه أكدت ما وهذا املعلم من كبير جهد

 صعوبات أهم من أن إلى أشارت التي[ 14] الشعبي دراسة مع الدراسة هذه

 محافظة في املتوسطة باملرحلة الطبيعية العلوم ملعلمي اإلبداعي األداء

 .التدريس في التقليدية الطرق  تفضيل الرس

 :اإلدارية التنظيمات: الثاني املجال

 صعوبات ألهم املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخرجت

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء

 رقم الجدول  في موضح هو كما املجال، لهذا نظرهم وجهة من االساسية

(5.) 

 5 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  لكل نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات ألهم املعيارية واإلنحر

  مرتبة اإلدارية التنظيمات مجال فقرات من فقرة
 
 تنازليا

املتوسط  الفقرات الترتيب الفقرة

 الحسابي

 درجة الصعوبات اإلنحراف املعياري 

 مرتفعة 0.46 4.71 .ال يشجع على اإلبداع الكلية في السائد املناخ السلطوي  طبيعة 1 4

 مرتفعة 1.55 3.98 .األفكار إبداعية عن للتعبير الكلية في املناسبة للتدريس ي الفرص إتاحة عدم 2 3

 مرتفعة 1.27 3.76 .بالتدريس ي املبدع األكاديمي املجتمع اهتمام قلة 3 2

 متوسطة 1.10 3.61 .ضعف اإلمكانات والتجهيزات 4 1

 متوسطة 1.11 3.62 املبدع. التدريس ي تجاه السلبي وزارة التعليم العالي موقف 5 7

 متوسطة 1.56 3.43 للتدريس ي. اإلبداعية القدرات في إطالق رئاسة القسم دور  ضعف 6 5

 متوسطة 1.08 3.15 للتدريس ي. اإلبداعية القدرات إطالق في العمادة دور  ضعف 7 6

 متوسطة 0.46 2.71 الكلية. وخارج داخل الطالب على أنشطة الكلية إدارة سيطرة 8 10

 متوسطة 0.78 2.68 الجدول. داخل حصص التدريس ي تنظيم مناسبة عدم 9 8

سبوعية. حصص عدد قلة 10 9
ُ
 متوسطة 1.12 2.37 األ

 متوسطة 0.12 3.39 املتوسط الحسابي للمجال 

 صعوبات مجاالت بين الثانية املرتبة اإلدارية التنظيمات مجال إحتل     

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء

 أن( 4) رقم الجدول  خالل من النتائج وتظهر نظرهم، وجهة من االساسية

 معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء لصعوبات الحسابية املتوسطات

 بين انحصرت نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف

 فقرات لجميع العام الحسابي املتوسط وأن ،(2.37 – 4.71) املتوسطات

 اإلبداعي األداء صعوبات درجة أن على يدل مما ،(3.39) هو املجال هذا

 وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين

 .املجال هذا في( متوسطة) كانت نظرهم

 :هي الصعوبات أهم أن ويتضح

 ويعود اإلبداع، على يشجع ال الكلية في السائد السلطوي  املناخ طبيعة      

 درجة في يكمن أهدافها تحقيق في الكلية نجاح أن العمادة قناعة إلى ذلك

 ال مناخ وهذا والقوانين، باللوائح وااللتزام واالنضباط املمارسة السلطة

 واتفقت. والحرية األمن توفر شروطه من والذي اإلبداع على يساعد

 أهم من أن إلى أشارت التي[ 14] الشعبي دراسة مع الدراسة هذه نتيجة

علمي اإلبداعي األداء صعوبات
ُ
 في املتوسطة باملرحلة الطبيعية الُعلوم مل

 .للمعلم والتدريب اإلعداد ضعف الرس محافظة

 األفكار عن للتعبير الكلية في للتدريس ي املناسبة الفرص إتاحة عدم       

 ذلك ويعود املبدع، بالتدريس ي االكاديمي املجتمع اهتمام وقلة اإلبداعية،

 مناسبة بيئة توفير يجعل مما اإلمكانات وشح اإلدارية اإلعمال كثرة إلى

. الجامعة اإلدارة أولويات في واردة ليست اإلبداع أجل من للتدريس ي
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 أن إلى أشارت التي[ 14] الشعبي دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت

علمي اإلبداعي األداء صعوبات أهم من
ُ
 باملرحلة الطبيعية الُعلوم مل

علم املدرس ي املجتمع اهتمام قلة الرس محافظة في املتوسطة
ُ
بدع، بامل

ُ
 امل

 أهم من أن إلى أشارت والتي[ 13] الحربي دراسة نتيجة مع واتفقت

علمة اإلبداعي التدريس صعوبات
ُ
 عدم املكرمة بمكة االنجليزية اللغة مل

 .اإلبداعي للتفكير اإلدارية الكوادر تبني

 :الطلبة: الثالث املجال

 صعوبات ألهم املعيارية واإلنحرافات الحسابية املتوسطات استخرجت

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء

 رقم الجدول  في موضح هو كما املجال، لهذا نظرهم وجهة من االساسية

(6.) 

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  لكل نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات ألهم املعيارية واإلنحر

  مرتبة الطلبة مجال فقرات من فقرة
 
 تنازليا

املتوسط  الفقرات الترتيب الفقرة

 الحسابي

 الصعوباتدرجة  اإلنحراف املعياري 

 مرتفعة 0.80 4.27 .اإلبداع على التدريس ي قدرة تحد من الطالب عدد كثرة 1 5

 مرتفعة 1.13 4012 تدني مستوى الدافعية عند الطلبة بشكل واضح 2 1

 إلى تؤدي أفكارهم بطريقة عن والتعبير على املشاركة الطالب تحفيز صعوبة 3 6

 اإلبداع.

 مرتفعة 1.03 3.90

 متوسطة 0.82 3.63 للمهارات اإلبداعية. امتالكهمتباين الطلبة في  4 4

 متوسطة 1.50 3.46 اإلبداعية الطرق  الطالب مع بعض تكيف عدم 5 3

 متوسطة 1.46 3.34 دمج الطلبة العاديين مع املتميزين. 6 9

 متوسطة 0.87 3.22 اإللقائية. بالطريقة الدرس الطالب شرح من كثير تفضيل 7 2

 عن الدراسة. انشغال 8 7
ً
مور جانبية بعيدا

ُ
 متوسطة 1020 2.82 الطلبة في أ

 متوسطة 1.42 2.59 تفاوت مستوى القدرات اإلبداعية بين الطلبة بشكل كبير. 9 8

 متوسطة 0.19 3.49 املتوسط الحسابي للمجال 

ولى املرتبة الطلبة مجال إحتل      
ُ
 اإلبداعي األداء صعوبات مجاالت بين األ

 وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين

 املتوسطات أن( 6) رقم الجدول  خالل من النتائج وتظهر نظرهم،

 الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء لصعوبات الحسابية

 بين انحصرت نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى

 فقرات لجميع العام الحسابي املتوسط وأن ،(2.59 – 4.27) املتوسطات

 اإلبداعي األداء صعوبات درجة أن على يدل مما ،(3.49) هو املجال هذا

 وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين

 .املجال هذا في( متوسطة) كانت نظرهم

 :هي الصعوبات أهم أن ويتضح

 األعداد وتعود. اإلبداع على التدريس ي قدرة من تحد الطالب عدد كثرة      

 العراقي املجتمع في السائدة االقتصادية للحالة الواحد الصف في الكبيرة

 التي التدريس في التقليدية الطرق  استخدام على التدريس ي يجبر ما وهذا

 عند اإلبداعية الطاقات تنمي وال الطالب وتهمل التدريس ي على تعتمد

 ].14] الشعبي دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت. الطلبة

 تحفيز وصعوبة واضح، بشكل الطلبة عند الدافعية مستوى  تدني      

. اإلبداع إلى تؤدي بطريقة أفكارهم عن والتعبير املشاركة على التالميذ

مور  في وانشغالهم املغامرة روح افتقار إلى ذلك ويعود
ُ
خرى  أ

ُ
 عن بعيدة أ

 وإثارة تحفيز املدرسين على بمكان الصعوبة يجعل الواقع وهذا الدارسة

 دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت. التعليم على الطالب دافعية

 ].13] الحربي دراسة نتيجة مع واتفقت ،[14] الشعبي

 :الدراسية املواد طبيعة: الرابع املجال 

 صعوبات ألهم املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخرجت

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء

 رقم الجدول  في موضح هو كما املجال، لهذا نظرهم وجهة من االساسية

(7.) 

افات الحسابية املتوسطات 7 جدول   وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات ألهم املعيارية واالنحر

  مرتبة الدراسية املواد مجال فقرات من فقرة لكل نظرهم
 
 تنازليا

املتوسط  الفقرات الترتيب الفقرة

 الحسابي

 درجة الصعوبات اإلنحراف املعياري 

 في الطالب اإلبداعية لدى القدرات لتنمية علميةحاسوبية  برامج توفر قلة 1 10

 .الكلية

 مرتفعة 1.25 3.83

 مرتفعة 0.80 3.73 عدم انسجام مفردات املواد الدراسية مع ميول الطلبة االبداعية 2 3

 مرتفعة 1.18 3.71 .التقص ي واإلستكشاف على اإلثرائية املعتمدة األنشطة ندرة 3 4

 متوسطة 1.20 3.51 .املواد الدراسيةمفردات  بين الترابط ضعف 4 8

 متوسطة 1.50 3.46 إضافية خاصة بيئات توفر عدم 5 2

 متوسطة 1.04 3.46 .التربية التي تشجع على االبداع بأهدافعدم ارتباط املواد الدراسية  6 5
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املتوسط  الفقرات الترتيب الفقرة

 الحسابي

 درجة الصعوبات اإلنحراف املعياري 

 متوسطة 0.86 2.80 مقررات الدراسية. طول  7 1

 متوسطة 0.80 2.73 باملساهمة في وضع مفردات املادة الدراسية للطالب السماح عدم 8 9

 للتفكير والتدبر بطريقة املتعلم تدفع ملواقف املداد الدراسية تضمين ندرة 9 7

 .إبداعية

 متوسطة 1.29 2.46

 منخفضة 0.71 1.93 واالساليب االبداعية. لألنشطةافتقار املواد الدراسية  10 6

 متوسطة 0.18 3.16 للمجالاملتوسط الحسابي  

 بين واألخيرة الرابعة املرتبة الدراسية املواد طبيعة مجال إحتل       

 – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات مجاالت

 الجدول  خالل من النتائج وتظهر نظرهم، وجهة من االساسية التربية كلية

 لتدريسين اإلبداعي األداء لصعوبات الحسابية املتوسطات أن( 7) رقم

 نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم

 العام الحسابي املتوسط وأن ،(1.93 – 3.83) املتوسطات بين انحصرت

 صعوبات درجة أن على يدل مما ،(3.16) هو املجال هذا فقرات لجميع

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء

 .املجال هذا في( متوسطة) كانت نظرهم وجهة من االساسية

 :هي الصعوبات أهم أن ويتضح

 إلى ذلك ويعود التعلم ومصادر والبرامج واألجهزة األدوات توفر قلة    

 على املفروضة القيود أو توفرها وعدم والبرامج األجهزة لهذه اإلفتقار

 دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت اإلدارة قبل من هااستخدام

 ].14] الشعبي

 حيث واإلستكشاف التقص ي على املعتمدة اإلثرائية األنشطة ندرة      

 اإلبداعي التفكير تنمية في تساهم ال الدراسية املواد أن املدرسين يعتقد

 
ً
  هذه نتيجة واتفقت. اإلبداعية األنشطة إلى إلفتقارها نظرا

 ].14] الشعبي دراسة مع الدراسة

 اإلبداعي األداء صعوبات درجة تختلف هل: الثاني الدراسة سؤال نتائج

 وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين

  نظرهم
ً
 ؟(الخبرة سنوات العلمي، املؤهل الجنس،) ملتغيرات تبعا

 للفروق فرضيات ثالث الباحثان وضع الثاني، الدراسة سؤال عن لإلجابة 

 اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات بين

 وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين

  نظرهم
ً
تغيرات تبعا

ُ
 .الخبرة وسنوات العلمي، واملؤهل الجنس،: مل

ولى الفرضية
ُ
 :األ

 بين (a= 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات

 نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم

عزى 
ُ
 .الجنس متغير إلى ت

ولى الفرضية صحة من للتحقق
ُ
 بين للفروق (t - test) إختبار استخدم األ

 لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات

 نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم

عزى 
ُ
 (.8) رقم الجدول  في موضح هو كما وذلك. الجنس ُمتغير إلى ت

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات بين للفروق( t - test) إختبار  نتائج 8 جدول 

عزى  نظرهم وجهة من االساسية
ُ
 .الجنس ُمتغير  إلى ت

 اإلحصائيةالداللة  قيمة ت املحسوبة اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الجنس

 0.01 14.63 0.16 3.23 18 ذكر

نثى
ُ
 0.10 3.42 18 أ

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود( 8) الجدول  من يتبين       

 لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين (a= 0.05) الداللة

 كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات

عزى  نظرهم وجهة من االساسية التربية
ُ
 لصالح جنسهم إختالف إلى ت

 (.0.05) من أصغر اإلحصائية الداللة كانت حيث اإلناث،

 :الثانية الفرضية

 بين (a= 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات

 نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم

عزى 
ُ
 .العلمي املؤهل ُمتغير إلى ت

ولى الفرضية صحة من للتحقق 
ُ
 بين للفروق (t - test) إختبار استخدم األ

 لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات

 نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم

عزى 
ُ
 (.9) رقم الجدول  في موضح هو كما وذلك العلمي املؤهل ُمتغير إلى ت

 التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات بين للفروق( t - test) إختبار  نتائج 9 جدول 

عزى  نظرهم وجهة من االساسية
ُ
 العلمي املؤهل ُمتغير  إلى ت

 الداللة اإلحصائية قيمة ت املحسوبة اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املؤهل العلمي

 0.156 1.42 0.13 3.32 20 دكتوراه

 0.17 3.35 16 ماجستير
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 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 9) الجدول  من يتبين      

 الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين (a= 0.05) الداللة مستوى 

 – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة

عزى  نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية
ُ
 حيث. مؤهالتهم إختالف إلى ت

 (.0.05) من أكبر اإلحصائية الداللة كانت

  :الثالثة الفرضية

 بين (a= 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات

 نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم

عزى 
ُ
 .الخبرة سنوات ُمتغير إلى ت

ولى الفرضية صحة من للتحقق
ُ
 بين للفروق (t - test) إختبار استخدم األ

 لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات

 نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم

عزى 
ُ
 (:10) رقم الجدول  في موضح هو كما وذلك الخبرة سنوات ُمتغير إلى ت

 10 جدول 

 من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات بين للفروق( t - test) إختبار  نتائج

عزى  نظرهم وجهة
ُ
 الخبرة سنوات ُمتغير  إلى ت

 الداللة اإلحصائية قيمة ت املحسوبة اإلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 0.084 1.74 0.17 3.35 18 سنوات فما دون  5

 0.11 3.31 18 سنوات 5فوق 

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 10) الجدول  من يتبين      

 الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين (a= 0.05) الداللة مستوى 

 – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة

عزى  نظرهم وجهة من االساسية التربية كلية
ُ
. خبرتهم سنوات إختالف إلى ت

 (.0.05) من أكبر اإلحصائية الداللة كانت حيث

 فروق وجود إلى الثاني السؤال عن املنبثقة الفرضيات نتائج أشارت      

  دالة
ً
 األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات في إحصائيا

 االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين اإلبداعي

عزى  نظرهم وجهة من
ُ
 يعود ذلك ولعل اإلناث لصالح الجنس ُمتغير إلى ت

 املتزوجات وخاصة املدرسينب مقارنة للتدريسيات املتعددة األدوار إلى

 نتائج وأشارت اإلناث، من أكثر بالذكور  العمادة هتمامال  وكذلك منهن،

 دالة فروق وجود عدم إلى كذلك الثاني السؤال عن املنبثقة الفرضيات

 
ً
 اإلبداعي األداء صعوبات لدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات في إحصائيا

 وجهة من االساسية التربية كلية – االولى الصفوف معلم قسم لتدريسين

عزى  نظرهم
ُ
 أن يعود ذلك ولعل الخبرة وسنوات العلمي املؤهل ُمتغير إلى ت

 النظر بغض اإلبداعي أدائهم في تؤثر الصعوبات هذه أن يدركون  املدرسين
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DIFFICULTIES OF CREATIVE 

PERFORMANCE OF THE LECTURERS OF 

THE FIRST CLASS TEACHING 

DEPARTMENT IN THE COLLEGE OF BASIC 

EDUCATION FROM THEIR POINT OF VIEW 
 

WESSAM NAJAM MOHAMMED               ZAMEN KAREEM TAHER 

University of Sumer  

College of Basic Education 

Abstract-This study aims to investigate the difficulties of creative performance in teaching the first class teaching 

department,  1 college of basic education from the lecturers’ point of view. It also aims to identify the extent of 

differences of these difficulties according to some variables (gender, scientific qualifications and years of 

experience). The descriptive analysis method was used in this study. Researchers constructed a questionnaire to 

collect data and they assured its validity and reliability through using scientific procedures. The researchers used 

Cornbrash Alpha (0.81) to validate the questionnaire. Population of the study consisted of (36) males and 

females lecturers of the first class teaching department ,college of basic education. 83% of this population was 

chosen randomly as a sample of the study. Findings showed that difficulties of creative performance of lecturers 

came in a medium degree with a mean of (3.31) according to the five-domain Lickers Scale. Results also showed 

statistically significant differences between lecturers’ responses about the difficulties facing the first class 

teaching department, college of basic education in creativity performances attributed to gender. There were no 

statistically significant differences attributed to scientific qualifications and years of experience. 

KEY WORDS: Difficulties, Creative Performance, education.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


