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Abstract 

This study aims at investigating obstacles of creativity performance of mathematics teachers in 

the high primary schools at Hebron district as perceived by teachers themselves. It also aims to identify 

these obstacles due 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 Cronbach Alpha (0.79) to validate the questionnaire. Population of the study consisted of 809 

male and female teachers from high primary schools of Hebron. 40% of this population was chosen 

randomly as a sample of the study. Findings showed that obstacles of creativity performance of science 

teachers came in a medium degree with a mean of (3.33) according to the five-domain Likert Scale of. 

Results also showed statistically significant differences between subjects’ responses about the obstacles 

facing mathematics teachers in creativity performances attributed to gender. There were no statistically 

significant differences attributed to scientific qualifications and year of experience. 
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 ُملخص:ال
التعرف إلى معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من  إلى الدراسةهذه  هدفت
ستخدم االمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. وقد : الجنس، و هذه الُمعوقات باختالف متغيرات الدراسة ختالفاوبيان مدى ، وجهة نظرهم

الثبات، كرونباخ الفا،  معامل وبلغت قيمة ،، تم التحقق من صدقها وثباتهاستبانة لجمع البياناتاحثان المنهج الوصفي، وطّورت البا
معلمًا ومعلمة، تم اختيار  (809والبالغ عددهم )جميع معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية العليا (. وتكّون مجتمع الدراسة من 0,79)

جاءت وأظهرت نتائج الدراسة أن معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات  %(.40بنسبة) معلما ومعلمة (323)من  عينة عشوائية
( وفق مقياس ليكرت الخماسي، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات 3,33وبمتوسط حسابي )للدرجة الكلية( مقداره ) بدرجة متوسطة

سة لمعوقات األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدرا
 تغير المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.إلى م تغير الجنس، وعدم وجود فروق ُتعزىإلى م ُتعزى

 عليا.الرياضيات، المرحلة األساسية ال و، الرياضيات، معلماإلبداعيةالمعوقات  الكلمات المفتاحية:
 المقدمة:

 أهم المواد التي تدرس في المدارس. وهي مناألساسية في العملية التعليمة بكافة مراحلها.  المقررات الدراسية تعد الرياضيات أحد
المعوقات في و  معلمات الرياضيات الكثير من الصعوباتو  بل ألنها في القمة من التجريد يجد معلمي ذات طابع مجرد, لكونها ولكن
المعلمات في تعليم الرياضيات كانت هذا الدراسة التي نهدف من خاللها التعرف و  ولمعرفة أهم المعوقات التي تواجه المعلمين ها.تدريس

الجهد المبذول للنهوض بالعملية  آملين أن نساهم ولو بالقليل في ،على هذه المعوقات, ورفع التوصيات للجهات ذات االختصاص
 عوبات التي تواجهها في بالدنا.والتغلب على الص التعليمية
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للرياضيات من دور كبير  يعود لماالمعلمات في تعليم الرياضيات لهو أمرا هاما و  إن االهتمام بالمعوقات التي تواجه المعلمين 
 رقيها.و  في الحياة، الرتباطها بمجاالت المعرفة المختلفة وما لها من إسهامات أساسية رئيسة في نهضة األمم

الرياضيات باب العلوم ومفتاح ما في هذا  " Roger Bekonروجر بيكون  على لسان ),Hochberg 1953( بيرغيقول هوش 
عبارته المشهورة " الرياضيات ملكة العلوم، والحساب  بخصوصها (جاوس)يقول أيضا عالم الرياضيات المشهور العالم من أمور". و 

لى حقيقة من دون أدنى خطأومن الواضح تمامًا أنه إذا ما أر  .ملك الرياضيات" فالبد لنا  ،دنا الوصول إلى يقين من دون أدنى شك، وا 
أولت مبكرا االهتمام بالعمل على القضاء على المعوقات التي  لذا نرى أن الدول المتقدمة ،من إرساء أسس المعرفة في الرياضيات

المعوقات  لمي، وجهد حقيقي من أجل التغلب على هذهلكي يكون هناك عمل عو  ،المعلمات في تعليم الرياضياتو  تواجه المعلمين
 تحدد مواقع القوة يجب أن خاصة تعليم الرياضيات، لما لها من أهمية كما أسلفنا سابقا، فانه ،وتطوير العملية التربوية والنهوض بها

 الضعف في جميع مراحل التعليم.و 
التقدم. وما و  منشودة يعد بمثابة الخطوة األولى إلى طريق التطورالمعوقات التي تحول دون تحقيق األهداف الو  فتحديد الصعوبات

هذا المجال على  األساسي فيالتركيز  يعدو البعيدة.و  لم تذلل تلك المعوقات سيظل تعليم الرياضيات بمنأى عن تحقيق أهدافه القريبة
 ااهتماما كبير  المتقدمة أعطتالتطور. لذا نجد أن الدول و  عن إنجاح الجهود المبذولة من أجل االستمرار بالتقدم المعلم باعتباره المسئول

المحرك األساسي للعملية التعليمية.  ألنهحيث  ،ولضمان تحقيق ذلك كان البد من اإلعداد الجيد للمعلم للنظام التعليمي فيها,و  للمعلم
الرياضيات في مدارس  معلماتو  معلمي في التعرف على أهم المعوقات التي تواجه اإلسهامونحن في هذه الدراسة نحاول جاهدين 

: هذه الُمعوقات باختالف متغيرات الدراسة وبيان مدى اختالف، من وجهة نظرهم -فلسطين -العليا بمحافظة الخليل المرحلة األساسية
 م في أداء رسالتهم،في التغلب على المعوقات التي تواجهه إسهاماآملين أن يكون عملنا هذا  المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.الجنس، و 

  التقدم.و  خطوة على طريق النهضةو 
 أثناء القيام بهذه الدراسة عند في ما تم مالحظته التعليم العالي في فلسطين، ومن خالل في ولكن ومن خالل عملنا وتجربتنا

أن هناك معوقات من نوع آخر  -لنا  اوهذا لم يكن مفاجئ - وجدنا معلمات الرياضيات في مدارس المحافظة,و  معلمي مقابلة العديد من
شعبنا وبلدنا منذ  صدور االحتالل الجاثم على يلحالة الخاصة لبالدنا أال وهإلى اتواجهها العملية التعليمية برمتها في فلسطين تعود 

 الحالة تصبح معوقات تعليم الرياضيات مضاعفة لما هي عليه في الدول األخرى. وفي هذه ،عقود
التعليم العالي للنهوض بالعملية التعليمية إال أن هذه و  د الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووزارة التربيةوعلى الرغم من الجهو 

االحتالل هو سيد  أن ذلك ،للحد من أي تقدم لصالح العملية التعليمية مارسها االحتاللالجهود تعاني العديد من الصعوبات التي ي
إلى  الوصول الطلبة ومنعو  فإغالق المدارس واعتقال المعلمين ،اتجاه العملية التعليمة برمتها ستمرةالتعسفية الم بإجراءاتهالموقف 

تصبح األمور أكثر مثل هذه الظروف التي تحياها مدينة الخليل للتعليم هنا.  لمدارس وغيرها الكثير هي أيضا من المعوقات األساسيةا
 ل واقعة تحت السيطرة الكاملة لالحتالل. مدارس مدينة الخلي تعقيدا، الن ما يقارب نصف

ب باألخرى، بسو  لتعطيل المستمر بين الفترةتعزى إلى احالة عدم االستقرار في العملية التعليمية  تجدر اإلشارة هنا إلى أن
وقات التي تواجهها هي أيضا من المعالمعيشية  التعليم في فلسطين لتحسين أحوالهمو  المطالبة النقابية من قبل العاملين في التربية

فقد واجه التعليم في فلسطين خالل العشر سنوات األخيرة حالة من عدم االستقرار وتراجع وتدن في المستوى التعليمي  ،العملية التعليمية
 بسبب هذه المطالب النقابية وحالة االنقسام السياسي بين شطري الوطن.

 الدراسات السابقة:
أهمية كبيرة وتم االطالع على بعض  يية التي تناولت دراسة معوقات األداء اإلبداعي بجهد ذحظيت الدراسات التربوية والنفس 

 & Fleith فقد قام كل من فيلث ودينيس ،ذات العالقة . ومن ضمن هذه الدراساتينهذه الدراسات والبحوث التي تيسرت للباحث
Denise, 2000)) في البيئة الصفية في نيوزيلندا , حيث توصل الباحثان إلى  اإلبداع وقالصفات التي تع إلى معرفة بدراسة هدفت
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اإلبداع هي  وقالمعلمين يعتقدون أن البيئة الصفية هي التي تحفز الدافعية, كما أظهرت النتائج أن البيئة التي تعو  أن كال من الطلبة
  التي تتصف بإهمال األفكار, وسيطرة المعلمين ووجود النظام الصارم من قبل اإلدارة.

 ،معوقات تنمية اإلبداع لدى الطلبة تناولت حيث ،في المملكة العربية السعودية أجراهافي دراسته التي  ((2002حاول البكر و 
 تساؤالت الدراسة نمن إعداد الباحث لإلجابة ع هوطبق عليهم استبيان ،طالبا وطالبة من كال الجنسين (150)مستخدما عينة قوامها 

 ،التوضيحو  العرض من خالل المادة نقلدى نتائج الدراسة إلى أن أكثر المعوقات تتركز في المعلم الذي يوقد توصل في إح وفروضها
تلخيصه للمادة الدراسية  باإلضافة إلى ،األسئلة الواردة في المقرر نقيامه باإلجابة عو  دون تشجيعه لطالبه على التنافس فيما بينهمو 

 . علمهاالتي ي
بدراسة للبحث في اتجاهات المعلمين البريطانيين نحو مفهوم  (Bright & Phillipa, 2002)ليبكما قام كل من برايت وفي

من خالل عدد  بإمكانية تطوير اإلبداع من المعلمين الذين طبقت عليهم الدراسة يعتقدون (%90)تبين من الدراسة أن  اإلبداع , حيث
  الطالب من الحصول على بعض الخيارات فيما يتعلق بتعليمهم ووسائله.تمكين و  الطالب,و  من النقاط مثل: بناء الثقة بين المعلم

فحص المعوقات في تنمية اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس قطاع غزة من  إلى من دراسته (2005)دياب  وهدف 
عن نتائج الدراسة  أسفرتقد و  الباحث.لهذا الغرض من قبل  انهاستب أعدتو  ،طالبةو  طالبا (300)بلغت العينة و  وجهة نظر معلميهم.

مشوقة, كما توصلت و  العمل على توفير بيئة تعليمية آمنهو  التعليمو  ضروه االهتمام بتنمية اإلبداع باعتباره هدفا رئيسا من أهداف التربية
مشجعة, عدم اهتمام و  ية مشوقةاإلبداع كان من أهمها :عدم توافر بيئة مدرس وقالدراسة في نتائجها إلى مجموعة من المعوقات التي تع

, عدم توافر دورات تدريبه للمعلم تتعلق لإلنجازاتاالكتشاف, عدم تقدير اإلدارة المدرسية و  االطالعو  التنقيبو  اإلدارة المدرسية بالبحث
لم باألسئلة المفتوحة التي تنمي بكيفية تنمية اإلبداع لدى طلبته, عدم إلمام المعلم باستراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي, عدم اهتمام المع

 لتباعدي. االتفكير 
الكشف عن معيقات تعلم الرياضيات في المرحلة الثانوية في مدينة ذمار إلى ( 2007واألبرط ) القضاةو هدفت دراسة 

راسية، معيقات تتعلق وذلك من وجهة نظر الطلبة، من خالل تقديراتهم لمجاالت المعيقات االربعة )الكتاب المدرسي والمادة الد،باليمن
دارتهبالطالب نفسه، المعلم وأساليبه التدريسية  واضحة عن هذه  البيئة التعليمية( هادفة إلى وضع صورة ،وتقويمه لتعلم الطلبة وا 

م م والبالغ عدده2006/2007للعام الدراسي ،المعيقات، وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة المدارس الثانوية في مدينة ذمار باليمن
من أهم النتائج و  ( طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية،577وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،( طالبا وطالبة4121)

التي توصلت إليها الدراسة وجود معوقات في تعلم الرياضيات في المرحلة الثانوية، تكمن في الكتاب المدرسي، والمادة الدراسية )أن 
وجود ضعف في الكتاب المدرسي نفسه من حيث طباعته باإلضافة إلى ستطيع فهم المادة من الكتاب دون تدخل المعلم، الطالب ال ي

شعور الطالب بأن دراسة الرياضيات تحتاج إلى وقت )فكان أهم هذه المعوقات ،وعدم وضوح أهدافه(، أما فيما يتعلق بالطالب نفسه
 أساسيات الرياضيات(.إلى مسائل تقلل من فهمه للمادة، وكذلك افتقار الطلبة قلة اهتمام الطالب بحل الكما أن  طويل،
وعدم إخالصهم في التدريس، واهتمامهم بمجموعة من الطلبة  كون من زمالئهمتألغلبية يشاأما فيما يتعلق بمجال المعلم فان و  

عدم وجود جهاز حاسوب في المدرسة، وعدم توفير إدارة  أخيرا فيما يتعلق في البيئة التعليمية كان أهم هذه المعوقات هوو  دون أخرى،
المدرسة للمواد واألدوات التي يحتاجها معلم الرياضيات، وكذلك موقع ترتيب حصص الرياضيات في البرنامج اليومي للدروس غير 

 الترفيع التلقائي للطلبة إلى مستويات دراسية أعلى. إضافة إلىمناسب، 
لى التعرف على ظاهرة تدنى مستوى تحصيل طالب المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات ( إ2008هدفت دراسة الشامي )

العلمي واألدبي في مادة الرياضيات، ومعرفة  افي معرفة مستوى تحصيل طالبة المرحلة الثانوية بقسميه تي تتمثلبالجمهورية اليمنية وال
اعد في رفع مستوى التحصيل. واستخدم الباحث المنهج الوصفي أسباب تدني التحصيل وتقديم بعض الحلول والمقترحات التي تس

وكذلك تحليل االمتحانات الفصلية للصف الثاني  ،للمختصين ومدرسي مادة الرياضيات هوتمثلت أداة الدراسة في عمل استبان ،التحليلي
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ليمنية، وكان من أهم نتائجها أن أسباب والثالث الثانوي، وطبقت الدراسة في بعض مدارس الثانوية بمحافظة صعدة، في الجمهورية ا
واعتماده على الغش في االختبارات، أما  ،وانعدام الخلفية العلمية فيها ،تدني التحصيل المتعلقة بالطالب عدم اهتمامه بمادة الرياضيات

المدرسين وقلة مراعاته لفروق ضعف تقديم المواضيع الرياضية بالشكل الذي يستوعبه الطالب وقلة تأهيل  فتنحصر في المتعلقة بالمعلم
ما يخص  كما أنبالنسبة للمنهج فكانت كثافة المقررات عدم تدريس المادة في الحصص األولى،  الفردية بسبب ازدحام القاعات، أما

 .عدم توافر الوسائل المناسبة، عدم اتساع الفصول الدراسية نتيجة االزدحام هو المدرسة
ك مشكالت تتعلق بالطالب تتسبب في إعاقة تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية التي هنا أن بين(2010) دمآوفي دراسة 

سوء الجو ،عدم توفر وسائل مواصالت ،منها مشكلة التأخر عن زمن الدراسة وذلك لعدة أسباب منها بعد المنزل عن المدرسة
 عدم قيام الطالب بحل النشاط البيتي.،المدرسي
راسة هدفت إلى التعرف على مشكالت تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية ولتحقيق أهداف ( د2011عبد المجيد ) أجرىو 

محلية الدويم، وقد  في ( معلما ومعلمة في المرحلة الثانوية45الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقد تكونت عينة الدراسة من )
ه إحصائية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية محلية الدويم توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: ال توجد فروق ذات دالل

أهمها: قلة الوسائل  ،متغير الخبرة، وكذلك أبرزت الدراسة أن هناك أربعا وثالثين مشكلة من مشكالت تدريس الرياضياتإلى تعزى 
لبة في الفصل يقلل من جهد المعلم، واتجاهات الطلبة السالبة المدرسية، وأن ازدحام الط باإلدارةالتعليمية، وضعف ارتباط أولياء األمور 

  .أثناء الخدمة في نحو الرياضيات، وعدم توافر الكتاب المدرسي، وضعف برامج التدريب للمعلمين
عبد الحكيم دراسة الستقصاء مشكالت تدريس محتوى الرياضيات المطور بالمرحلة االبتدائية و  علي أجرى( 2013) عام وفي

مشكلة من وجهة  ثماني عشرهناك  أنوتبين  ،نحو تدريسه ملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين واتجاهاتهمبالم
هي : المحتوى, التلميذ, المعلم, المشرف,  ،موزعة على خمسة مجاالت ،مشكلة من وجهة نظر المشرفين تسعا وعشريننظر المعلمين و 

ثر لمتغير الجنس في إجابات المعلمين على استطالع الرأي ومقياس االتجاه , بينما أهرت النتائج وجود والمشكالت اإلدارية, كما أظ
 لمتغير الخبرة في إجابات المعلمين على استطالع الرأي فقط. ظهر أثر

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
َدارة على الخارطة البحثية المجتمعات  "نلقد أصبح تطور المجتمعات وُرقيها مرتبطًا بإبداع أبنائها، حيث إ التي تحتل مكان الصَّ

حققت ذلك بسبب نتائج عقول المبدعين من أبنائها، من هنا أصبحت دول العالم في سباق دائم نحو تنمية ورعاية المبدعين من أبنائها 
ي تسعى مؤسسات التعليم إلى أحد أهم األهداف التربوية الت في الرياضيات كي تحقق التطور المنشود. لذلك أصبحت عملية اإلبداع

وهنا  تحقيقها من خالل برامجها التربوية المقصودة وغير المقصودة، خاصة في الدول التي تسعى إلى مسايرة التقدم والرُّقي العالمي.
في السؤال كمن مشكلة الدراسة تبالتحديد و  التي تحد من اإلبداع في المدارس. المعوقات في أهميمكن حصر مشكلة الدراسة الحالية 

 :تيالرئيس اآل
انبثق عن هذا السؤال  وقدمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل؟ ما  

 :اآلتيةاألسئلة الفرعية 
لمرحلة األساسية الُعليا معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس ال (α =0,05)هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية   .1

 الجنس؟ بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير
معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا ل (α =0,05)هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .2

 المؤهل العلمي؟ بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير
معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا ل (α =0,05)فرق ذو داللة إحصائية  يوجد هل .3

 الجنس؟ بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير
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ساسية الُعليا معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األل (α =0,05)يوجد فرق ذو داللة إحصائية  هل .4
 سنوات الخبرة؟ بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير

 مسوغات الدراسة:
واإلجابة على  تحقيق أهدافها علىمن خالل مشكلة الدراسة وتساؤالتها اتضح لنا ضرورة القيام بمثل هذه الدراسة للعمل  

لوحظ العديد من المعيقات الواقعية من خالل العملية قد الميدان و ومن مسوغات الدراسة أن فريق البحث يعمل في هذا  تساؤالتها.
التعليمية. وكذلك رهاب الطلبة وخوفهم من مساقات الرياضيات مما جعل هذا الخوف دافعا وحافزا نحو زيادة الدافعية لديهم تمثل في 

 واالبتكار. اإلبداع
 أهمية الدراسة:

 تنبثق أهمية الدراسة مما يلي: 
 لدراسة أن تكون إضافة علمية وخطوة أساسية لموضوع األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات.تحاول هذه ا .1
نتباه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأهمية توفير المناخ المشجع ازيادة الوعي بأهمية اإلبداع في تدريس الرياضيات، ولفت  .2

 على اإلبداع في المدارس.
عداد البرامج ال الجيد التخطيط .3  تدريبية الخاصة بمعلمي الرياضيات لتضمين اإلبداع ومهاراته في هذه البرامج.وا 
لدراسات مستقبلية تعنى بالعملية التعليمية في تعليم الرياضيات في محافظة الخليل  قد تفضي هذه الدراسة إلى فتح آفاق .4

 بمتغيرات غير تلك التي تناولتها الدراسة الحالية.
 أهداف الدراسة:
التعرف على أهم معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة  إلى دراسةالهذه  هدفت

المؤهل العلمي، : الجنس، و هذه المعوقات باختالف متغيرات الدراسة درجة اختالفوبيان مدى ، الخليل من وجهة نظر المعلمين
 وسنوات الخبرة.

  حدود الدراسة ومحدداتها
اقتصرت حدود الدراسة على معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة العليا في محافظة الخليل من منظور 

كما اقتصرت على النتائج التي أسفرت عنها  ،االستبانةالمعلمين، وكذلك باألداة المستخدمة في الدراسة الحالية المتمثلة في إعداد 
 :آلتيةاالدراسة وفقا للحدود 

 .2018/2019الحد الزماني: ًأجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي: 
 .األربعالخليل  الحد المكاني: ُأجريت هذه الدراسة على المدارس التابعة لمديريات تربية محافظة

 ليل.قتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية من معلمي الرياضيات في محافظة الخاالحد البشري:  
 الحد المفاهيمي: تتحدد نتائج هذه الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة فيها محددات الدراسة.

  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
 .ه( أن العوق في اللغة" الحبس والصرف، والتثبيط كالتعوق، وعاقني عائق أي منعني"1407ت المعوقات: ذكر الفيروز آبادي)

اعي في التدريس:" التدريس الذي تتكاثف فيه اإلمكانات والظروف اإلدارية والفنية والمادية السائدة في المدرسة والتي تشجع األداء اإلبد
 وتنميتها إضافة إلى قدراتهم اإلبداعية على اإلبداع مع طبيعة المنهج الدراسي ونزعة المعلم اإلبداعية، بهدف اكتشاف مواهب التالميذ

 (.235، ص2005)إبراهيم، 
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في هذه الدراسة  وهي معوقات األداء اإلبداعي في تدريس الرياضيات: وهي الظروف التي تقف في طريق اإلبداع لدى معلم الرياضيات
جرائيا فقد عر و  )معوقات متعلقة: بالمعلم، التنظيمات اإلدارية، الطلبة، وطبيعة المادة(. مجموع الدرجات  بأنها الباحثان المعوقات فا 

 في الدراسة الحالية. ةالمستخدم لالستبانةعليها وفقا التي حصل 
 منهج الدراسة:

 المنهج التحليلي الوصفي نظرًا لمالءمته طبيعة هذه الدراسة. مأستخد 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

( 809دهم )والبالغ عد، الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل ع معلميتكون مجتمع الدراسة من جمي 
%( من مجتمع الدراسة، ويوضح جدول رقم 40) ( معلمًا ومعلمة بنسبة323قوامها ) ،طبقيه معلمًا ومعلمة، تم اختيار عينة عشوائية

 من مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل: الطبقيةوكذلك طريقة أخذ العينة  ،( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها1)
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات (1) جدول رقم
 العدد مستوى المتغير المتغير

 الجنس
 174 ذكر
 149 أنثى

 المؤهل
 98 دبلوم

 175 بكالوريوس
 50 ماجستير فأعلى

 سنوات الخبرة
 111 سنوات فما دون 5

 115 سنوات 5-10
 97 سنوات 10أكثر من 

   الجنس مديريه التربية والتعليم
 العينةحجم  المجموع أنثى ذكر 

 99 249 153 96 وسط الخليل
 55 138 74 64 شمال الخليل
 101 252 120 132 جنوب الخليل

 68 170 90 80 يطا
 323 809 372 437 المجموع

 أداة الدراسة: بناؤها وصدقها وثباتها
ستعانة باألدب التربوي، والدراسات السابقة المتعلقة ال، تم بناؤها وتطويرها باستبانةالتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان  

( 37، والعاملين في الحقل التربوي. وتكونت االستبانة في صورتها األولية من )المعلمينستفادة من آراء بموضوع الدراسة، وكذلك تم اال
، من ذوي ين( محكم7غ عددهم )وللتحقق من صدقها تم عرضها على مجموعة من المحكمين، بل محاور. أربعةفقرة موزعة على 

، وذلك إلبداء مالحظاتهم واإلحصاءوالماجستير في التربية واإلشراف التربوي والرياضيات  الدكتوراهممن يحملون درجة  ختصاصاال
األخذ  وآرائهم حول سالمة اللغة ووضوحها ومالءمة العبارات ألغراض الدراسة، من حيث شموليتها وتغطيتها لمحاور الدراسة، وقد تم

موزعة على أربعة  فقرة (37مكونة من )وأصبحت االستبانة في صورتها النهائية  ،( عبارات5) بمالحظات المحكمين، فُأعيدت صياغة
 هي كاآلتي: محاور
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بداعاتهأي قدرة المعلم نفسه على تطوير نفسه  ،( فقرات10ولها )بمعلم الرياضيات نفسه:  معوقات متعلقة *  وهل يشارك في  وا 
 .أم ال؟ في الرياضيات المختلفةدورات والنشاطات ال

ال يشجع على اإلبداع في الرياضيات  المدرسة في السائد المناخ السلطوي ة. طبيعإحدى عشرة فقرةولها : متعلقة باالداره * معوقات 
  .إلبداعهعد من المعوقات توكيفية تعامل مديري المدارس والمجتمع مع المعلم 

إلى  باإلضافة ،اإلبداع على معلم الرياضيات قدرة تحد من التالميذ عدد كثرة ا أنيقصد به .فقرات تسعولها لطلبة: * معوقات متعلقة با
 رغبة الطالب في تعلم الرياضيات بشكل عام. تدني

امج ومصادر التعلم فقرات. ويقصد بهذا المجال قلة توفر األدوات واألجهزة والبر  سبعولها معوقات متعلقة بطبيعة مادة الرياضيات:  * 
تركيز المعلمين و  هانفس المادة ستكشاف فيالتقصي واال على اإلثرائية المعتمدة كذلك ندرة األنشطةو  ،الخاصة في مادة الرياضيات

 في المادة المقررة. كيفعلى الكم وليس ال
يث بلغت قيمته للدرجة الكلية (، حCronbach-Alphaوتم التأكد من ثبات االستبانة بإيجاد معامل الثبات كرونباخ الفا )

(0,79) 
 المعالجة اإلحصائية:

تضمنت الدراسة ثالثة متغيرات هي: الجنس وله مستويان )ذكور، إناث(، وسنوات الخبرة وله ثالث مستويات )أقل من  
فأعلى( أما المتغير  ماجستير ،سنوات(، والمؤهل العلمي وله ثالث مستويات )دبلوم, بكالوريوس 10سنوات, أكثر من  10-5سنوات، 5

. من وجهة نظر المعلمين معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل التابع فهو أهم
 :تيعلى النحو اال 5-1ولتصحيح االستبانة فقد وزعت العالمات من 

 .(كبيرة جداً )( لالستجابة 5تعطى القيمة الرقمية ) -
 .(كبيرة)( لالستجابة 4ى القيمة الرقمية )تعط -
 .(متوسطة) لالستجابة( 3تعطى القيمة الرقمية ) -
 .(قليلة)( لالستجابة 2تعطى القيمة الرقمية ) -
 .(قليلة جداً )ستجابة ( لال1تعطى القيمة الرقمية ) -

طات الحسابية درجة معوقات األداء تفسر المتوسو ( t - testختبار )او تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، 
 ، بحيثوفقا لمقياس ليكرت .اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظر المعلمين

مرتفعة إذا ( وتكون الدرجة 3,66-2,34، ومتوسطة )المتوسط الحسابي )2,33(تكون الدرجة منخفضة إذا كان المتوسط الحسابي أقل
 .(3,67)كان المتوسط الحسابي أعلى من 

 ومناقشتها  نتائج الدراسة عرض
معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة  أهمهي  ما نتائج سؤال الدراسة األول:

 الخليل من وجهة نظرهم؟ 
مجال ستجابة أفراد عينة الدراسة لكل لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اللإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تم حساب ا

 ( هذه القيم لمجاالت أداة الدراسة.2من مجاالتها، ويوضح الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلياً  (2الجدول رقم )

 الترتيب درجة المعوقات المعياري االنحراف توسط الحسابيالم المجال رقم المجال
 1 متوسطة 0,18 3,47 الطلبة 3
 2 متوسطة 0,23 3,41 اإلدارة 2
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 3 متوسطة 0,27 3,22 معلم الرياضيات نفسه 1
 4 متوسطة 0,17 3,18 طبيعة مادة الرياضيات 4

  متوسطة 0,21 3,33 الدرجة الكلية لمعوقات األداء اإلبداعي
(، فقد حصل 3,47( و)3,18) ( أن هذه القيم قد تراوحت بين2تضح من قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول رقم )ي

(، 3,41، بمتوسط حسابي مقداره )اإلدارة(، وهو بدرجة متوسطة، يليه مجال 3,47على أعلى متوسط حسابي مقداره )مجال الطلبة 
( وهو بدرجة متوسطة أيضًا، أما أقل متوسط 3,22لم الرياضيات، بمتوسط حسابي مقداره )معيليه مجال وهو بدرجة متوسطة أيضًا، 

(، وهو بدرجة متوسطة. في حين بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 3,18، ومقداره )طبيعة مادة الرياضيات حسابي فكان لمجال
 (، وهو بدرجة متوسطة.3,33)لجميع المجاالت( )

معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة أما فيما يتعلق بأهم 
 ستخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة. الكل مجال على حدة، فقد نظرهم 

 :معلم الرياضيات نفسه المجال األول:
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة ستخرجت المتو ا

 (. 3كما هو موضح في الجدول رقم )لهذا المجال، األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 
داء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات األ (3الجدول رقم )

 معلم الرياضيات نفسه مرتبة تنازلياً  األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم لكل فقرة من فقرات مجال

 الفقرات الترتيب الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة المعوقات

 مرتفعة 1,18 4,01 الرياضيات معلم على الوظيفية األعباء كثرة 1 

 كليات في إعداد معلمي الرياضيات برامج ضعف 2 
 .تنمية اإلبداع التربية في

 مرتفعة 1,07 3,86

 مرتفعة 1,16 3,75 اإللقائية. بالطريقة الشرح المتكرر 3 

 4 
 كبير لجهد يحتاج لإلبداع التدريس المنمية طرائق تنفيذ

 معلم الرياضيات. من
 متوسطة 0,52 3,52

 5 
 الرياضيات أثناء لمعلمي المقدمة التدريبية الدورات قلة

 التدريس. مجال في اإلبداع تنمية في الخدمة
 متوسطة 0,41 3,48

 متوسطة 0,22 3,22 نظريًا. الدروس شرح 6 
 متوسطة 0,30 3,07 .اإلبداععدم وجود وسائل تعليميه وتعلميه تسهم في  7 

 المنمية التدريس بطرق ياتالرياض معلم إلمام قلة 8 
 لإلبداع

 متوسطة 1,50 3,05

 9 
 مجال في الجديد الرياضيات على معلم إطالع قلة

 تنمية اإلبداع.
 متوسطة 0,17 2,95

 منخفضة 0,22 1,95 اتجاهات المعلم نفسه نحو مادة الرياضيات. 10 
 متوسطة 0,27 3,22 المتوسط الحسابي للمجال 
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معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة  يات نفسه المرتبة الثالثة بين مجاالتمجال معلم الرياض احتل
لمعوقات األداء  ( أن المتوسطات الحسابية3، وتظهر النتائج من خالل الجدول رقم )األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم
 – 4.01وتراوحت بين المتوسطات ) ألساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهماإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة ا

معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي  ، مما يدل على أن درجة(3,22(، وأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات هذا المجال هو )1.95
 كانت )متوسطة( في هذا المجال.جهة نظرهم الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من و 

 :أن أهم الُمعوقات هي مما سبق ويتضح
ولعل ذلك يعود إلى كثرة األدوار المطلوبة منه باإلضافة إلى نصابه الكبير من  لمعلم الرياضيات الوظيفية األعباء كثرة .1

على المعلم  الوظيفيةظهرت كثرة األعباء ( والتي أ2002عودة ) اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسةو الحصص اأُلسبوعية، 
 من حيث عدد الحصص.

عدم إدراج اإلبداع وتدريسه كمكون من  إلى زىولعل ذلك يع ،تنمية اإلبداع التربية في كليات في إعداد المعلمين برامج ضعف .2
وقد اتفقت  اليب التدريس.إشارات بسيطة في مساقات أس باستثناءمكونات برنامج تأهيل المعلمين في الجامعات الفلسطينية، 

 ،ي دراسته أن معوقات تدريس الرياضيات والمتعلقة بالمعلمنحرافاتاالفقد أكد ف ،(2016عبد المجيد، (مع دراسة النتيجةهذه 
أثناء الخدمة، قلة  في ضعف برامج تأهيل المعلمينو  كثرة الطالب في الفصل ،معوقات لعملية التدريس نفسه وهي في الوقت

 .نواعه، وأخيرا ضعف التقدير االجتماعي للمعلمالتحفيز بأ
ق المنمية لإلبداع ائوأن تنفيذ الطر  ،د المعلمين والفتهم بالطريقة اإللقائيةو تع ولعل ذلك يعود إلى ،اإللقائية غالباً  بالطريقة الشرح .3

 نتائج الدراسة. هوهذا ما أكدت ،تحتاج إلى جهد كبير من المعلم
 :اإلدارة المجال الثاني:

تخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة سا
 (.4كما هو موضح في الجدول رقم )لهذا المجال، األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

عوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية لم (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4الجدول رقم )
 مرتبة تنازلياً  اإلدارة الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم لكل فقرة من فقرات مجال

 الفقرات الترتيب الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة 
 المعوقات

ال يشجع على  لمدرسةا في السائد المناخ السلطوي طبيعة 1 4
 .اإلبداع

 مرتفعة 0,47 4,73

3 2 
 المدرسة في المناسبة لمعلم الرياضيات الفرص إتاحة عدم

 .األفكار االبداعيه عن للتعبير
 مرتفعة 1,04 3,97

11 3 
غير  بأمورعدم وجود حوافز ماديه ومعنويه عند القيام 

 تقليديه.
 مرتفعة 1,22 3,93

 مرتفعة 1,26 3,75 .المبدع لمدرسي بمعلم الرياضياتا المجتمع هتماما قلة 4 2

1 5 
( في مجال المساعدةضعف اإلمكانات والتجهيزات )الوسائل 
 متوسطة 0,10 3,61 تدريس الرياضيات.

 متوسطة 1,11 3,62 المبدع. المعلم تجاه والتعليم السلبي التربية إدارة موقف 6 7
 متوسطة 0,16 3,43 اإلبداعية اتالقدر  في إطالق المدرسة مدير دور ضعف 7 5
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 لمعلم الرياضيات.

6 8 
لمعلم  اإلبداعية القدرات إطالق في المادة مشرف دور ضعف

 الرياضيات.
 متوسطة 1,08 3,15

10 9 
 وخارج داخل التالميذ على أنشطة المدرسة إدارة سيطرة

 المدرسة.
 متوسطة 0,46 2,71

 الجدول داخل حصص الرياضيات تنظيم مناسبة عدم 10 8
 المدرسي.

 متوسطة 0,28 2,68

 متوسطة 0,13 2,38 الرياضيات اأُلسبوعية. حصص عدد قلة 11 9
 متوسطة 0,23 3,41 المتوسط الحسابي للمجال 
معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا  المرتبة الثانية بين مجاالت اإلدارةمجال  احتل

لمعوقات األداء اإلبداعي  ( أن المتوسطات الحسابية3، وتظهر النتائج من خالل الجدول رقم )افظة الخليل من وجهة نظرهمبُمح
 ،(2.38 – 4.73بين المتوسطات ) وتراوحت لمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بمحافظة الخليل من وجهة نظرهم

معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي  (، مما يدل على أن درجة3,41فقرات هذا المجال هو ) وأن المتوسط الحسابي العام لجميع
 كانت )متوسطة( في هذا المجال.الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

 :أن أهم المعوقات هيمما سبق ويتضح 
ذلك إلى قناعة مديري المدارس أن  زىيشجع على اإلبداع في الرياضيات، ويع ال المدرسة في السائد المناخ السلطوي طبيعة .1

، وهذا مناخ ال يساعد تزام باللوائح والقوانينلنضباط واالنجاح المدرسة في تحقيق أهدافها يكمن في درجة السلطة الممارسة واال
  والذي من شروطه توفر األمن والحرية. ،على اإلبداع

المجتمع المدرسي بمعلم  هتماما األفكار اإلبداعية، وقلة عن للتعبير المدرسة في اسبة لمعلم الرياضياتالمن الفرص إتاحة عدم .2
مما يجعل توفير بيئة  ،عمال اإلدارية لمدير المدرسة وشح اإلمكانات المدرسيةويعود ذلك إلى كثرة األ، الرياضيات المبدع

( 2017) بلحاج دراسةاتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ات اإلدارة المدرسية. و مناسبة للمعلم من أجل اإلبداع ليست واردة في أولوي
 تتحدث عن الصعوبات وعدم االهتمام بالمعلم. التيو 

 العوامل المحبطة والمعيقة لإلبداع. ، بحيث تكون أحدتؤثر سلبا على معلم الرياضيات ومعنويةعدم وجود حوافز ماديه  .3
 المجال الثالث: الطلبة:
توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة استخرجت الم

 (. 5كما هو موضح في الجدول رقم )لهذا المجال، األساسية الُعليا بمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 
ألداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات ا :(5الجدول رقم )

 الطلبة مرتبة تنازلياً  األساسية الُعليا بمحافظة الخليل من وجهة نظرهم لكل فقرة من فقرات مجال

 الفقرات الترتيب الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة 
 المعوقات

5 1 
 على ياتمعلم الرياض قدرة تحد من التالميذ عدد كثرة

 .اإلبداع
 مرتفعة 0,19 4,25

1 2 
تدني مستوى الدافعية عند الطلبة بشكل واضح في حصة 

 الرياضيات
 مرتفعة 0,13 4,12
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6 3 
 عن والتعبير على المشاركة التالميذ تحفيز صعوبة

 اإلبداع. إلى تؤدي أفكارهم بطريقة
 مرتفعة 1,03 3,90

 متوسطة 0,82 3,63 بداعية.متالكهم للمهارات اإلاتباين الطلبة في  4 4

3 5 
 في اإلبداعية الطرق التالميذ مع بعض تكيف عدم

 تدريس الرياضيات
 متوسطة 1,50 3,46

 متوسطة 1,46 3,34 حتياجات الخاصة.دمج الطلبة العاديين مع ذوي اال 6 9
 متوسطة 0,87 3,22 اإللقائية. بالطريقة الدرس التالميذ شرح من كثير تفضيل 7 2
 متوسطة 1,02 2,82 نشغال الطلبة في ُأمور جانبية بعيدًا عن الدراسة.ا 8 7
 متوسطة 0,23 2,61 تفاوت مستوى القدرات اإلبداعية بين الطلبة بشكل كبير. 9 8

 متوسطة 0,18 3,47 المتوسط الحسابي للمجال 
ي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا معوقات األداء اإلبداعي لُمعلم مجال الطلبة المرتبة اأُلولى بين مجاالت احتل
لمعوقات األداء اإلبداعي  ( أن المتوسطات الحسابية5، وتظهر النتائج من خالل الجدول رقم )من وجهة نظرهم خليلبُمحافظة ال

(، وأن 4,25 -2,61ات )تراوحت بين المتوسط لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم
معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات  (، مما يدل على أن درجة3,47المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات هذا المجال هو )

 .كانت )متوسطة( في هذا المجالبمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 
 :ات هيأن أهم المعوق مما سبق ويتضح

لحالة ا إلى األعداد الكبيرة في الصف الواحد زى كثرةوتع .اإلبداع على معلم الرياضيات قدرة تحد من التالميذ عدد كثرة .1
وعدم قدرة السلطة الوطنية تأمين حاجة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  ،السائدة في المجتمع الفلسطيني االقتصادية الصعبة
ستخدام الطرق التقليدية في التدريس التي تعتمد على المعلم وتهمل اوهذا ما يجبر المعلم على  ،والفصول المتزايدة من المدارس

( 2007( ودراسة القضاة واألبرط )2016وهذا ما اتفق مع دراسة عبد المجيد ) الطالب وال تنمي الطاقات اإلبداعية عند الطلبة،
 ،في هذا المجال أهمها االتجاهات السالبة للطلبة نحو تعلم الرياضيات( الذين أكدوا وجود معوقات 2008ودراسة الشامي)

 .وكذلك ضعف خلفيته العلمية في الرياضيات
صعوبة تحفيز التالميذ على المشاركة والتعبير عن تدني مستوى الدافعية عند الطلبة بشكل واضح في حصة الرياضيات و  .2

 أفكارهم بطريقة تؤدي إلى اإلبداع. 
 : طبيعة مادة الرياضياتالمجال الرابع

ستخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة ا
 (. 6كما هو موضح في الجدول رقم )لهذا المجال، األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

لمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة  ية واالنحرافات المعيارية( المتوسطات الحساب6الجدول رقم )
 طبيعة مادة الرياضيات مرتبة تنازلياً  األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم لكل فقرة من فقرات مجال

المتوسط  الفقرات الترتيب الفقرة
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة 
 اتالمعوق

1 1 
 القدرات لتنمية حاسوبية علمية برامج توفر قلة

 .المدرسة في التالميذ اإلبداعية لدى
 مرتفعة 0,22 3,79

 مرتفعة 0,81 3,74المعتمدة على التقصي  ةاالثرائي األنشطةندره  2 3
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 واالستكشاف في مقرر الرياضيات.
 سطةمتو  0,21 3,52 .الرياضيات مفردات مقرر بين الترابط ضعف 3 5

2 4 
 بتعلم إضافية خاصة بيئات توفر عدم

 الرياضيات
 متوسطة 1,50 3,46

 متوسطة 0,86 2,80 المدرسي. مقرر الرياضيات طول 5 4

7 6 
ال تناسب مادة الكتاب المقرر مستوى المتعلمين 

 العقليةوقدراتهم 
 متوسطة 0,29 2,46

 منخفضة 0,11 1,95 .كيفالتركيز على الكم ال ال 7 6
 متوسطة 0,17 3,18 توسط الحسابي للمجالالم 

معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس  مجال طبيعة مادة الرياضيات المرتبة الرابعة واألخيرة بين مجاالت احتل
لمعوقات  ات الحسابية( أن المتوسط6، وتظهر النتائج من خالل الجدول رقم )المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم

 1,95تراوحت بين المتوسطات ) الخليل من وجهة نظرهم بمحافظةاألداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا 
معوقات األداء اإلبداعي  (، مما يدل على أن درجة3,18(، وأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات هذا المجال هو )3,79 –
 كانت )متوسطة( في هذا المجال.علمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم لمُ 

 :أن أهم المعوقات هيمما سبق ويتضح 
فتقار لهذه األجهزة ذلك إلى اال زىويع ،قلة توفر األدوات واألجهزة والبرامج ومصادر التعلم الخاصة في مادة الرياضيات .1

 ستخدامها من قبل اإلدارة المدرسة. االقيود المفروضة على  إلى رامج وعدم توفرها أووالب
يعتقد المعلمون أن محتوى مقرر  إذ ،الرياضيات مقرر في ستكشافالتقصي واال على اإلثرائية المعتمدة األنشطة ندرة .2

اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج اإلبداعية. و  فتقاره إلى األنشطةالرياضيات ال ُيساهم في تنمية التفكير اإلبداعي نظرًا ال
 أماالسعودية.  العربية المملكةفي مقررات الرياضيات في  ثرائيةاال األنشطة( التي أظهرت ندره 2013علي وعبد الحكيم ) دراسة
حتواه وهي جزء ( فأكدت دراسته أن أهم مشكالت تدريس الرياضيات المتعلقة بكتاب الرياضيات وم2016عبد المجيد ) دراسة

 ،عدم وجود المكتبات المدرسيةو  ،عدم توفر الكتاب المدرسيو  ،من المعوقات عدم االهتمام بالنشاط المدرسي المرافق للدروس
 .أسئلة التقويم في محتوى الكتابعدم شمولية 

 نتائج سؤال الدراسة الثاني:
المرحلة األساسية العُليا بُمحافظة الخليل من وجهة  هل تختلف درجة معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي الرياضيات بمدارس 

 نظرهم تبعًا لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟
معوقات األداء  لدرجةلإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني، وضع الباحثان ثالث فرضيات للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  

المؤهل رس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم تبعًا لُمتغيرات: الجنس، و اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدا
 العلمي، وسنوات الخبرة.

 الفرضية اأُلولى:
معوقات األداء  لدرجة( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة = 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 إلى متغير الجنس. ُتعزىالرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم  اإلبداعي لُمعلمي
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األداء اإلبداعي لدرجة معوقات  ( للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسةt - testختبار )استخدم تم اللتحقق من صحة الفرضية اأُلولى 
إلى ُمتغير الجنس. وذلك كما هو موضح  ُتعزىساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األ

 (.7في الجدول رقم )
معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي  لدرجة( للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة t - testختبار )انتائج  (7الجدول رقم )

 .إلى ُمتغير الجنس ُتعز)ليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية العُ 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0,14 3,21 174 ذكر
16,66 0,01 

 0,11 3,43 149 ُأنثى
( بين متوسطات تقديرات أفراد = 0,05داللة )( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال7يتضح من الجدول رقم )

معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم لدرجة  عينة الدراسة
  .0,05وهي أصغر من  0,01ختالف جنسهم، حيث كانت الداللة اإلحصائية اإلى  ُتعزى

 الفرضية الثانية:
معوقات األداء  لدرجة( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة = 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 إلى ُمتغير المؤهل العلمي. ُتعزىاإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

كما هو واضح من  ،متوسطة اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليلكانت درجة ُمعوقات األداء 
 .(8) الجدول رقم

ُمعوقات األداء اإلبداعي  لدرجة يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة (8)جدول رقم 
 متغير المؤهل العلمي:إلى رس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل تعز) لُمعلمي الرياضيات بمدا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
 0,22 2,25 98 دبلوم
 0,29 2,31 175 سبكالوريو 

 0,30 1,90 50 ماجستير فأعلى

مؤهل العلمي قد كانت متقاربة وهذا يعزز قبول الفرضية الصفرية ( أن المتوسطات الحسابية لكل من ال8يتبين من الجدول رقم )
بمعنى أن المؤهل العلمي ليس له عالقة بدرجه ُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة 

 الخليل.

لدرجة  ( للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسةANOVA) األحاديللتحقق من صحة الفرضية اأُلولى تم استخدام تحليل التباين و 
إلى ُمتغير المؤهل  ُتعزىُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

  (.9العلمي وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )
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ُمعوقات األداء اإلبداعي  لدرجة( للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ANOVA) األحاديين نتائج تحليل التبا (9الجدول رقم )
 إلى ُمتغير المؤهل العلمي. ُتعز)لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

 مصدر التباين
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مة ف قي
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0,178 1,26 0,865 23,108 27 بين المجموعات
   0,678 199,957 295 داخل المجموعات

    223,065 322 المجموع

( بين متوسطات تقديرات أفراد = 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9يتبين من الجدول )
معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم  رجةلد عينة الدراسة

 (. 0,05ختالف مؤهالتهم. حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من )ا إلى ُتعزى

  الفرضية الثالثة:
معوقات األداء  لدرجةين تقديرات أفراد عينة الدراسة ( ب= 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 إلى ُمتغير سنوات الخبرة. ُتعزىاإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

كما هو واضح من  ،حافظة الخليل متوسطةكانت درجة ُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بمُ 
 .(10) الجدول رقم

ُمعوقات األداء اإلبداعي  لدرجة يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة (10)جدول رقم 
 :الخبرةسنوات متغير إلى لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل تعز) 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
 0,32 2,28 111 سنوات 5أقل من 

 0,31 2,17 115 سنوات 5-10
 0,36 2,19 97 سنوات 10أكثر من 

رضية الصفرية قد كانت متقاربة وهذا يعزز قبول الف الخبرة( أن المتوسطات الحسابية لكل من سنوات 10يتبين من الجدول رقم )
بدرجه ُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة  عالقة لها ليس الخبرةبمعنى أن سنوات 

 الخليل.

 ةلدرج ( للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسةANOVAستخدم اختبار التباين األحادي )اللتحقق من صحة الفرضية اأُلولى 
ُمتغير سنوات  إلى ُتعزىُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

 (.11الخبرة وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )
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ُمعوقات األداء  لدرجة ة الدراسةللفروق بين تقديرات أفراد عين (ANOVAيوضح نتائج تحليل التباين األحادي ) (11)جدول رقم 
 الخبرةمتغير سنوات إلى  اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل وفقا

 مصدر التباين
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0,454 1,01 0,65 17,557 27 بين المجموعات
   0,644 189,836 295 داخل المجموعات

    207,393 322 المجموع

( في الدرجة الكلية بين تقديرات أفراد α =0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (11)يتبين من الجدول رقم 
متغير إلى  األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل تعزى ُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة لدرجة عينة الدراسة

 . الخبرةسنوات 

معوقات  لدرجة أشارت نتائج الفرضيات المنبثقة عن السؤال الثاني إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في تقديرات أفراد عينة الدراسة
الجنس لصالح  ُمتغير إلى ُتعزىالخليل من وجهة نظرهم  األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة

هتمام مديريات التربية وخاصة المتزوجات منهن، وكذلك ال ،إلى األدوار المتعددة للمعلمات مقارنة بالمعلمين عزى ذلكيو  ،اإلناث
ك إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بمدارس الذكور أكثر من مدارس اإلناث، وأشارت نتائج الفرضيات المنبثقة عن السؤال الثاني كذل

ُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من  لدرجة في تقديرات أفراد عينة الدراسة
أن هذه المعوقات تؤثر في أدائهم يدركون  أن المعلمين إلى المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ولعل ذلك يعود ُمتغير إلى ُتعزىوجهة نظرهم 

 مدارسهم. في ، وكذلك إلى تشابه الظروفاإلبداعي بغض النظر عن مؤهالتهم وسنوات خبرتهم
 النتائج إعادة

(، وهو بدرجة متوسطة، يليه مجال 3,47على أعلى متوسط حسابي مقداره )مجال الطلبة حصل  أنعن أسفرت نتائج الدراسة 
( وهو 3,22معلم الرياضيات، بمتوسط حسابي مقداره )يليه مجال (، وهو بدرجة متوسطة أيضًا، 3,41داره )، بمتوسط حسابي مقاإلدارة

(، وهو بدرجة متوسطة. في حين 3,18، ومقداره )طبيعة مادة الرياضيات بدرجة متوسطة أيضًا، أما أقل متوسط حسابي فكان لمجال
 (، وهو بدرجة متوسطة.3,33ت( )بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )لجميع المجاال

أما فيما يتعلق بأهم معوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة 
كما  ،ستخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت أداة الدراسةالكل مجال على حدة، فقد نظرهم 

ُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي  لدرجة وجود فروق دالة إحصائيًا في تقديرات أفراد عينة الدراسةعن العينة  آراءأسفرت نتائج 
 أن أي. اإلناثُمتغير الجنس وكانت لصالح  إلى ُتعزىالرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم 

 وجود فروق دالة إحصائيًا في تقديرات أفراد عينة الدراسةأكبر منها للذكور. وبينت النتائج أيضا عدم  اإلناثلدى  بداعيةاإلالمعوقات 
 إلى ُتعزىُمعوقات األداء اإلبداعي لُمعلمي الرياضيات بمدارس المرحلة األساسية الُعليا بُمحافظة الخليل من وجهة نظرهم  لدرجة

 سنوات الخبرة.ُمتغيري المؤهل العلمي و 
 التوصيات
 ثناء الخدمة لتنمية اإلبداع لديهم.أ في عقد دورات تدريبية للمعلمين .1
 تضمين برنامج إعداد المعلمين بكليات التربية بمقررات متخصصة حول اإلبداع وطرق تنميته. .2
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 ة.بتخفيف األعباء التدريسية واإلدارية للمعلم حتى يتسنى له تنمية اإلبداع لدى الطل .3
 وتهيئة مناح محفز لإلبداع في المدرسة. توفير .4

جراء ث،عمل أبحا إلى ضرورةوبناء على ما سبق ننوه   دراسات في المستقبل تتناول المتغيرات الحالية على عينات أكبر. وا 
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