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امللص
هدف البحث إىل حتديد مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي
لدى معلمي اللغة العربية ،وكذلك الكشف عن فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التدريس
اإلبداعي املناسبة للمامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم ،وقد تم
حتديد جمموعة البحث من طالب الدبلوم املهنية ،من املعلمني بلغ عددهم ()19معلام ،وقد استخدم
البحث احلايل املنهجني الوصفي وشبه التجريبي :وقد استخدم املنهج الوصفي؛ لتحديد مهارات
التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي ،أما املنهج شبه التجريبي فقد استخدم
للوقوف عيل فعالية الربنامج التدريبي .وقد توصل البحث إىل قائمة بمهارات التدريس اإلبداعي
املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم ،يلغ عددها ()6
مهارات رئيسة ،و( )104مهارة فرعية ،كام أوضحت نتائج البحث فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية
مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي ملعلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم
لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي ،كام تم تقديم جمموعة من التوصيات واملقرتحات يف ضوء النتائج
التي توصل إليها البحث.
الكلامت الداللية :مهارات التدريس اإلبداعي ،معايري التدريس احلقيقي ،معلم اللغة العربية،
االبداع ،مهارات التدريس.
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Abstract
The aim of the research is to identify the Developing Creative Teaching Skills
Which Suitable with Practicing the Authentic Teaching Standards for Arabic
Language Teachers, as well as explorer the effectiveness of the training program in
the developing the creative teaching skills appropriate to practice the Authentic
teaching standards of teachers of Arabic language in their teaching. of (19) teachers,
and the current paper used the descriptive and semi-experimental methods: The
descriptive approach was used; to identify the skills of creative teaching appropriate
to practice the standards of Authentic teaching, the semi-experimental method was
used to stand on The effectiveness of the training program. The research found a list
of creative teaching skills suitable for the practice of the Authentic teaching standards
of the teachers of Arabic language in their teaching, which eliminates (6) main skills
and (104) sub-skills, and the results of the research showed the effectiveness of the
training program in developing creative teaching skills appropriate to practice
standards Teaching the Authentic teachers of the Arabic language in their teaching to
the second grade preparatory students, and a set of recommendations and suggestions
were presented in the light of the findings of the research.
Key words: Creative Teaching Skills، Authentic Teaching Standards، Arabic
Language Teacher، Creativity، Teaching Skills.
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مقدمة:
يتميز العرص الذي نعيش فيه بثوورة معلوماتيوة وتكنولوجيوة وبتغوريات عيعوة وتاوورات
متعددة يف كافة جماالت احلياة ،ومن هنا تتجىل أمهية استخدام العقول واسوتثامرب باورق ذكيوة ا هوذا
العرص الذى يتسم بالتغري والرسعة واالنفتاح عىل ثقافات خمتلفة ،وهوذا يسوتدعي االهوتامم بوالعقو
املبدعة القادرة عىل إجياد احللو لكثري من املشكالت التي هتودد الفورد واملجتموو ،والتوي اكننوا مون
مسايرة التاورات والتغريات املتسارعة من أجل حسن الترصف والتكيف مو خمتلف مناشو احليواة،
ولتابيق املعرفة يف شتى قااعات العمل ،وبالتايل فإن االهتامم بتنمية اإلبداع لدى أفراد املجتمو أصبح
رضورة اقتصادية وثقافية واجتامعية وحياتية.
ومن هذا املنالق فإن االهتامم باإلبداع يعد من أبرز األولويات؛ وذلك ملا له مون أثور كبوري يف
تنمية املجتمعات وتقدمها وازدهارها ،فاألمة التي تتسلح بالعقو املتبرصوة والتفكوري املبودع هوي يف
طليعة األمم سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتامعيا .واإلبداع وتنميته مها من أبرز دعائم التاور والتغري
اإلجيايب البناء ،واملبدعون هم ثروة األمة احلقيقية وعدهتا للمستقبل (كامل العتوم.)76 ،2004 ،
والعالقة بني التدريس واإلبداع عالقة ال تنفصم عراها ،فعىل عاتق املربني يقوو عو ء تنميوة
عنارص اإلبداع لدى املتعلمني ،وعىل عاتق املبدعني يقو ع ء تاوير املجتموو وتنميتوه ،ومون هنوا ال
يمكن الفصل بني االهتامم بتدريس اإلبداع وتنميته وبني إحداث التاوير الشامل ،إذ أن املبدعني هوم
ركائز أساسية يف املجتمو املتاور ،وأفكارهم اإلبداعية هي رأس ما األموة ومصودر فخارهوا ،و وا
يتشكل الاابو الفكري الذي حيدد موقعها بني األمم( .جامعة القدس املفتوحة .)54 ،2003،
ومن هنا يأيت دور املعلوم يف رعايوة اإلبوداع وتربيتوه فمهوام كوان املونهج املودري أنموذجيوا
وعنارصب متكاملة ،فإنه ال يكون جمدي ًا إذا قام بتنفيذب معلم غوري مههول للقيوام بالودور املسوند إليوه،
فاملعلم هو حمرك التغيري وقائد املسرية الرتبوية إىل اإلبداع ،وتتجىل مواصفات املعلم املامرس واملشجو
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عىل اإلبداع داخل الصف ،بتقبل آراء وأفكار التالميذ واإلصغاء إليهم بواهتامم ،واسوتخدام أسوالي
حديثة يف التدريس تساعد عىل التواصل والتفاعول وتعوزز روح املبوادرة واألصوالة وتتجنو فور
األفكار (.حممود طافش.)32 ،2004 ،
وكام يرى البعض أن إثارة اإلبداع الكامن لدى التالميذ حيدث من خال السولوك التدري و
للمعلم؛ ألن التالميذ ال يدركون قدراهتم اإلبداعية الكامنة ،وال يستايعون أن يتفاعلوا موو املوقوف
التعليمي إال من خال إثارهتا عن طريق مواقف تعليمية ،فقد أظهرت دراسة بوروكس ( )Brooksأن
إجياد طريقة تدريس إبداعية يمكن أن يفيد يف تاور قدرات التالميذ اإلبداعية68-،1990،Brooks( .

 ،) 76ويهكد أمحد صالح أن املعلم يقوم بدور مهم يف إكساب سامت اإلبوداع لتالميوذب باريقوة تابوو
سلوكهم باابو إبداعي (أمحد صالح ،)315 ،1995،كام يرى أمحد حممود رضورة تاوير أداء املعلوم،
وتنمية مهاراته التدريسية بحيث تسمو إىل مستوى اإلبداع( .أمحد حممود )1 ،1991،
كام توصلت دراسة جودموان إىل أن اسوتخدام األسوالي اإلبداعيوة يف التودريس توهدي إىل
ظهور النشاط اإلبداعي لدى التالميذ وتغري وجهة نظرهم نحو املادة (.)4241،1993،Goodman
ويتفق ذلك مو ما رأى سيد صبحي :أنه يمكن للمعلم أن يهدي دور ًا مهو ًام وقاسوي ًا يف تنميوة
هذا التفكري بصفة عامة ،والتفكري االبتكاري بصفة خاصة لدى التالميذ الذين يقوم بالتودريس موم،
وذلك بتاوير طرائق تدريسه دون االعتامد عىل طريقة واحدة ،واستخدامه لوسائل مثرية يف التودريس
واحرتامه لعقلية التالميذ ،واالهتامم م وتشجيعهم عىل عر

طرائقهم اخلاصة يف حول مشوكالهتم

ومناقشتها واحرتامها ،والتنويو يف املشكالت والتامرين( .صبحي ،سيد.)193 ،1996،
كام أكدت دراسة كوويني ) (Queenأن تنميوة اإلبوداع حتودث عون طريوق طرائوق التودريس
املستخدمة ،وإعااء التلميذ فرصة للوصف والتعبري احلر)2959)، 1994، Queen.
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ويتفق مو ما سبق العديد من الدراسات مثل :دراسة سونيا هانم قزامول ( ،)1998ودراسوة
مباركة صالح ونرصب الباقر( ،)1998ودراسة حممد السيد عيل وحمرز الغنام ( ،)1998ودراسة حنفي
إسامعيل ( ،)2000ودراسوة إبوراهيم احلوارثي ( ،)2002ودراسوة سوعيد حممود سوعيد (،)2002
ودراسة عبد اهلل عيل إبراهيم ( ،)2006ودراسة آما حممود ( ،)2008ودراسة فائزة معلم (،)2009
ودراسة مي شو ) ،Mei- Shiu (2009ودراسة عيل الشعييل(.)2010
ومن خال نتائج الدراسات السابقة يتضح أمهية اكن املعلم من مهارات التدريس اإلبداعي
إذا أردنا تكوين جيل من املبدعني ،وأن أسلوب إعداد املعلم له أثر كبري يف مساعدته عىل القيام بدورب
بفاعلية يف املواقف التعليمية املختلفة ،فالرتبية ال يقصد وا صوياغة األفوراد يف قالو واحود وقبوو
األوضاع القائمة ،ولكنها تنتهي بغرس مهارات التفكوري بصوفة عاموة ومهوارات التفكوري اإلبوداعي
واالبتكار الذايت بصفة خاصة.
وقد أكدت دراسات عديدة عىل أمهية تدري املعلمني بصوفة عاموة ومعلموي اللغوة العربيوة
بصفة خاصة عىل مهارات التدريس اإلبداعي من خال برامج تدريبيوة تنموي هوذب املهوارات ،مثول:
دراسة ملك صابر وعزيزة عبود العظويم ( ،)1998ودراسوة دي وجوور ، 1999)،(DE. &Jorge
ودراسة عبد امللك الرفاعي( ،)2001ودراسة نايل يوسف سويف ( ،(2001ودراسوة أمحود رجوائي
( ،)2006ودراسة عبد اهلل عيل إبراهيم( ،)2006ودراسة خدجية احللفواوي( ،)2008ودراسوة هبوة
اهلل خمتار( ،)2008ودراسة دينني ونيو.)2008) ،Dineen & Niu
واإلبداع بعامة ومهارات التدريس اإلبوداعي بخاصوة حتتوا إىل مواقوف عديودة ومتنوعوة،
فاملوهبة اإلبداعية نتا بيئة مناسبة ونشاط فعا مهثر عىل ما يملكه الفورد مون قودرات إبداعيوة ،وأن
التفكري اإلبداعي تفكري مفتوح ال حتدب املعلومات التقليدية ،كام أنه يعورب عون نفسوه يف صوورة إنتوا
هادف يتسم بالتنوع واجلدة واألصالة وقابليته للتحقيق ،فليس هناك إبداع بدون التعوود عوىل احلووار
والتفاعل واملناقشة ،ونبذ التلقني وحشو الذهن باملعلومات دون إبراز مضموهنا.
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وهذا وغريب يساعد التدريس احلقيقي عىل حتقيقه من منالق أنه :ذلوك النووع مون التودريس
الذي يشغل معظم وقت املتعلمني وجيعلهوم يسوتخدمون عقوومم اسوتخداما حسونا.

Center on

 ،)2)،1993،Organization and Restructuring of Schoolsويعرفوة ( دى أجوسوتينو) بأنوه:
ذلك النوع من التدريس الذى يابق إسورتاتيجيات مهوارات التفكوري العليوا ،توضويح املوضووعات
بعمق ،رب الدروس بحياة املتعلم ،إرشاك املتعلمني واملعلمني ا حمادثات جوهرية ،استخدام التأييود
االجتامعي الذى يساعد عىل االرتقاء بمستوى إنجاز املتعلم وجيعله يشرتك ا الدروس بفاعلية( .

'D

) 142 ، 1996،Agostino
وهو أيض ًا ذلك التدريس الذى يتال من املتعلمني أن ينتجوا بدالً من أن يعيدوا ما اكتسبوب،
وأن تكون إنجازاهتم ذات قيمة مم وملجتمعهم ( .) 2، 1995،Duis
ويستخدم التدريس احلقيقي أيض ًا من أجول التمييز بني اإلنجاز املهم وذي املعنى ،واإلنجواز
العادي (الروتيني) وغري املفيد ،واإلنجاز احلقيقي يف ظول حركوة التاووير أو إعوادة البنواء ،ويعتمود
التدريس احلقيقي عىل ثالثة أهداف وهي:
 -1أن ينتج املتعلم املعرفة بدال من أن يسرتجو أو يرسد ما أقر له من معرفة.
 -2أن يستخدم املتعلم أسلوب االستقصاء لبناء معنى ملا تعلمه.
 -3أن ينشد املتعلم إنتا املعرفة واإلنجازات ذات املعنى والقيمة أبعد من جمرد النجاح يف املدرسة.
ويف التدريس احلقيقي يتم الرتكيز عىل فهم املعنى وعىل تفاعل الاالب مو املوضوعات وعىل
تكوووين اخلووربات بوودال موون حفوو ،املعلومووات ،والتقيوويم يركووز عووىل املهووارات أكثوور موون
املعلومات)431،1996 ،Newmann(.
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ويقصد بالتدريس احلقيقي أيضا بأنه :جمموعة من األسالي واالسرتاتيجيات لتحقيق املعايري
السبعة (عمق املعرفة ،املحادثة اجلوهرية ،االرتباط بالعامل اخلوارجي ،التأييود االجتامعوي ،مسوتويات
التفكري العليا ،وقت االنتظار) ا أعىل مستويات التقدير اخلوا

بكول معيوار مون معوايري التودريس

احلقيقي (آما حممود)10 ،2003 ،
ويعرف التدريس احلقيقي إجرائي ًا يف البحث احلايل بأنه :ذلك النوع من التدريس الذي يابوق
إسرتاتيجيات مهارات التفكري العليا ،وتوضيح املعرفة بعمق ،ورب الدروس بحياة املوتعلم ،وإرشاك
املتعلمني واملعلمني ا حمادثات جوهرية ،واستخدام التأييد االجتامعي واستخدام األسئلة بوام يسواعد
عىل االرتقاء بمستوى إنجاز املتعلم ،وجيعله يشغل معظم وقته وجيعله يستخدم عقله استخدام ًا حسن ًا
ويشرتك ا الدروس بفاعلية.
ويالح ،مما سبق أن التودريس احلقيقوي يعاوي أمهيوة لعبوداع كوام هوو احلوا يف التودريس
اإلبداعي ،كام أنه ال تعار

بني التدريس الفعوا أو التودريس احلقيقوي مون جهوة وبوني التودريس

اإلبداعي من جهة أخري ،وكام يتضح مما سبق أن التدريس احلقيقي يفورت

معوايري لنوعيوة التفكوري

بدال من التدريس القائم عىل التكنيكيات أو اخلاوات كأساس لعبوداع ،فاملعوايري التوي يقووم عليهوا
التدريس احلقيقي هيتم ا التدريس اإلبداعي ،ويركز عليها بقدر مسامهتها يف حتقيق امودف األسومى
وهو تنمية اإلبداع .
املشكلة:
املعلم كام سبقت اإلشارة عامل أساي يف تنمية القدرة اإلبداعية عند الاالب ،حيوث بينوت
الدراسات أن املعلمني الذين ينجحون يف تنمية اإلبوداع يسوتخدمون أنشواة إبداعيوة ويقللوون مون
االعتامد عىل الذاكرة ،ويشجعون التعبري العفوي ،ويوفرون مناخا متقبال وبيئة غنية ومثرية ،ويارحون
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أسئلة تتحدى تفكري الاالب وتنمي لدهيم مهارات البحث واالستكشاف الوذايت ( .املوهار العلموي
اخلامس.)186 ،1997 ،
ويهكد املتخصصون يف اإلبداع أنه ما مل يمتلك املعلم حد ًا أدنى من معامل اإلبداع فوإن ذلوك
ينعكس سلبي ًا عىل املتعلمني بعامة ،واملبدعني منهم بخاصة ،وأن تنمية اإلبداع لدى املتعلموني يورتب
ارتباط ًا وثيق ًا بالقدرة اإلبداعية للمعلم يف تنظيم اخلربات التعليمية داخل الفصو الدراسية خللق بيئة
تعليمية مناسبة تساعد عىل تدري املتعلمني عىل التفكري مو التأكيد عىل إجيابيتهم ومشاركتهم ،ورب
ما يقدم من مادة علمية بحياهتم لتحقيق تعلم فعا وحقيقي ،ومن ثم تتكون لودى املتعلموني القودرة
عىل اإلبداع خال املواقف التعليمية ونتائج التعلم املرتباة ا.
فاملعلم ينبغي أن يتمتو بإمكانات ومهارات وكفاءات تدريسية اكنه من أداء هذا الدور مثول:
مهارات طرح األسئلة التي تتحدى تفكري املتعلمني ،ومهارات إدارة الفصل وإدارة الوقوت ،ومهوارة
معاجلة املعلومات ،ومهارات تنسيق العمول بنشواط وإتاحوة الفرصوة أموام املتعلموني إلبوداء الورأي
واملناقشة واحلوار ،وخلق جو انفعايل دافو يسهم يف إثراء فكر املتعلمني والرفو عونهم مظواهر احلور
والقلق واخلوف الذي عادة ما يصاح الارق التفكريية( .ناجي ديسقورس)39 ،2000،
ويهكد كول مون جيفوري وكرافوت ( ) 2004، & Farrington،Jolliffeرضورة التودريس
بإبداع والتدريس لعبداع ،وأن كال املفهومني يتكامالن لنجاح ممارسوة التودريس اجليود يف الفصوو
الدراسية ،فال تعليم جيد بدون معلم جيد يمتلك فكر ًا إبداعي ًا متقدما من أجل إنتا متعلم مبدع.
ومن هذا املنالق فينبغي عىل املدرسة أن تعزز مهارات التفكري لدى الاالب وخاصة التفكري
اإلبداعي ،وأن تشكل برامج إعداد املعلمني الركيزة األساسوية موذا التوجوه يف املسوتقبل مون خوال
إكساب الاالب املعلمني املهارات التدريسية واالجتاهات الالزمة لعملية اإلبداع.
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ولتحقيق هذا امدف من وجهة نظر سايل وآخرين ) (Sally & othersينبغي أن يمتلك املعلم
املهارات الالزمة ويراعي تنوع أسالي واسرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف تنمية مهارات التفكوري
بام يتالءم مو أنامط تعلم التالميذ ومهارات التفكري املستهدفة ،ويف كل مورة يغوري فيهوا املعلوم طريقوة
تدريسووه داخوول الفصوول ،فووإن نجومووا جديوودة موون التالميووذ سوووف تلمووو وتسوواو( .

& Sally

.)43،1994،others
وكذلك أيض ًا برهنت بحوث تورانس عىل أن املعلم الذي يشجو تالميوذب عوىل اإلبوداع ،قود
يهدي بالفعل إىل ارتفاع درجات ههالء التالميذ عىل اختبارات اإلبداع ،فاملعلم متغري أساي يف تنمية
إبداع تالميذب ( .حسن عيسى)327 ،1993 ،
وأشار جابر عبداحلميد إىل أن من متالبات القرن احلادي والعرشين أن نساعد املتعلمني عوىل
أن يبدعوا ويبتكروا ،وهذا يستلزم إعداد املعلمني القادرين عىل حتقيق ذلك .بمعنى أنه لرتبيوة موتعلم
مبدع ،البد من ختريج معلم مبدع أوال يمتلك مهارات التدريس اإلبداعي( .جابر ،جابر عبداحلميود،
.)397 ،2000
لذلك يمكن القو إنه لتنمية اإلبداع لدى املتعلمني البد أن يتم عىل يد معلم مبدع أيض ًا ،فقد
أثبتت نتائج معظم البحوث أن بعض املعلمني كانوا غري قادرين عىل حترير القودرات اإلبداعيوة لودى
تالميذهم وإطالقها ،وذلك أهنم كانوا يفتقرون إىل التفكري املبدع ،ومن ثم فلم تتوفر لودهيم األسوس
النفسية الالزمة للقيام بتدعيم اإلبداع وامليل إىل االبتكار وتعزيزمها (رمضان القذايف-182 ،1996 ،
 ،) 183كوام أثبتووت بعوض الدراسووات افتقوار املعلمووني للمهوارات الالزمووة للتعلويم املنووتج امووادف
للمتعلمني488)، 2000، ( Goddard.

من هنا تتضح احلاجة إىل معلم يمتلك مهارات التدريس اإلبداعي ،تساعدب عىل البحث عون
أفكار جديدة ،واستخدم وتابيق األفكار الفعالوة يف احلصوا الدراسوية ،وتعوديل وحتسوني طرائوق
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التدريس التي يستخدمها ،ويأيت بمواد تعليمية حديثة لفصوله مون مصوادر متعوددة مرتباوة بوالواقو
املحي به.
وتأسيسا عىل ما سبق فإن للمعلم بصفة عامة ومعلم اللغة العربيوة بصوفة خاصوة دور ًا مهو ًام
وأساسي ًا يف تنمية قدرات املتعلمني ،ونقل املتعلم من اجلمود والركود إىل التفاعول والنشواط ،وذلوك
عندما يوضو يف مواقف تعليمية تفكريية؛ مما يهدي إىل زيادة قدرته عوىل التخيول والتفسوري والتقوويم
ومن ثم اختاذ القرار الصائ .
ومن املتفق عليه علمي ًا أن اإلبداع ال ينمو يف ظل ظروف وعوامل حمباة جتعول املبودع غريبو ًا
عن معلميه وأقرانه ،ويف ظل ظروف جتعله عاجز ًا عن توجيه املزيد من األسئلة والقيام باالكتشافات،
ويف ظل ظروف ال تشبو حاجته اإلبداعية ،لذلك البد من خلق ظوروف بيئيوة تسواعد التالميوذ عوىل
االبتكار واإلبداع مثل :ح االستاالع وحماولة أداء األعام الصعبة ،والبحث عن احلقيقة والصدق
مو النفس ،باإلضافة إىل معلم يمتلك مهارات تدريس اكنه من تنمية اإلبوداع لودى تالميوذب ،أي أن
يكون قادر ًا عىل القيام بوظيفته وتوصيل املعرفة بام يثري متعة املتلقي معتمد ًا إثارة اهتامم التالميذ لبوذ
أقىص جهد وتعلم املهارات باعتامدهم عىل أنفسهم ،ويقوي فيهم امليول إىل البحوث عون احلقيقوة مون
خمتلف املصادر مما يكسبهم مهارات الدراسوة الذاتيوة واملالحظوة ،واوو املعلوموات مون مصوادرها
األصلية وحتليلها وتسجيلها.
والتدريس احلقيقي بجان أنه يسهم بشكل أو بوخخر يف حتقيوق موا سوبق فإنوه قود يسواعد يف
القضاء عىل بعض املشكالت الرتبوية التي يعانى منها املتعلمون منذ عقود عديدة ماضية مثل :احلفو،
واالستظهار اآليل الذى قتل لدى املتعلمني امليل إىل التفكري ،وبالتايل جعلهوم غوري منتجوني أو جعول
منهم آلة جامدة تسرتجو خربات اآلخرين أو إنتاجهم ا حقو املعرفة املختلفوة دون أن يضويفوا أي
جديد إىل هذب اخلربات التي اكتسبوها ،وكذلك عدم استفادهتم مموا تعلمووب خوار حودود املهسسوة
الرتبوية ،وذلك يف الوقت الذي يعيش فيه املتعلم ا جمتمو وعامل كرست فيه حوواجز املعرفوة ،وحتوى
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نجعل التعليم يواك الرك احلضاري والتنافس التقني وعاملية املعرفة بني الدو  ،فالبود أن نبحوث
عن نوع جديد من التدريس يكون اإلنجاز لدى املتعلم حمقق ًا للمهارات التوي يتالبهوا هوذا العرصو،
والتدريس احلقيقي يمكن أن يكون حمقق ًا ملتالبات هذا العرص.
فكام أكد كل من (  ،) 2005،Andersonو( ) 2005،Biggsأن التدريس احلقيقي يشجو عىل
التعلم املتعمق ،ويهكد عىل االستيعاب والتفاعول العميوق موو حمتووى املوادة الدراسوية وتفاصويلها،
وإجراء حتويالت عليها واالهتامم النش

ا ،وبذ جهد عقىل لرب املوادة باملعرفوة واخلوربة السوابقة،

وبذ املحاوالت لرب االستنتاجات باألدلة املتوافرة ،فوالتعلم حيودث عنودما يونغمس املتعلموون ا
دراسات متعمقة أى عندما يسوتدعي املتعلموني معوارفهم السوابقة ،ويسوألون ويراجعوون معوارفهم
ويبنون أفكار ًا ومعارف جديدة أثناء أدائهم ملهام حقيقية.
وهوذا مووا أكدتووه دراسوات كوول موون :دراسووة نيووومن وويووال

Newmann & Wehlag

( ،)1993ودراسة مرشوع إعادة بناء املدارس ( Center Organization and Restructuring of

 ،) 1993،schoolودراسووة دوويوس ،موواك (  ،) 1995، Mac،Duisدراسوة دى أجوسووتينو (

'D

 ،) 1996،Agostinoودراسة نيوومن وآخورين  ،)1996 ( Newmann & Othersودراسوة ديفوري
مارثوا وآخورين (  ،) 2000، Martha and Others،Deverدراسوة ناديوة أمحود بكوار( ،)2000
ودراسووة(  ،) 2003، et al.،Slackودراسوووة بوووروثريو ،ونانسوووى وآخووورين (،Patterson
 ،) Nancy&Others 2008والتوي أشوارت إىل أن عمليوات التودريس األصويل وموا يتضومنه مون
عمليات تفاعلية بني املعلم وتالميذب ،وما يوفرب من تغذية راجعه يهدي إىل فهم عميق ،وأن كول مون
املعلم واملتعلمني يستايعون تأمل النتوائج لتحديود الونامذ الفرديوة ا النموو واالجتاهوات احلديثوة،
وكذلك فإن الفهم العميق ال حيدث تلقائي ًا أثناء عمليات التعلم ولكنه يدعم بواسواة املناقشوات بوني
الدارسني والتي توفر التغذية الراجعة ،وتدعم إتقوان تعلوم التالميوذ ونموو قودراهتم لورب وتابيوق
خرباهتم بخربات احلياة الواقعية.
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حتديد املشكلة:
مما سبق يمكن القو إن املعلم له دور مهم يف اكساب وتنمية القدرات املختلفة لتالميذب،
مما يساعد هم عىل نموهم املتكامل يف كافة جوان النمو ،ولن يتم هذا إال إذا أتقن معلم اللغة العربيوة
املهارات التدريسية بصفة عامة ،واملهوارات التدريسوية اإلبداعيوة املناسوبة جلعول التودريس يتصوف
بالقدرة عىل إثارة املستويات العليا من التفكوري ،والعموق يف املعرفوة ،واسوتخدم أنوامط متعوددة مون
األسئلة ،وغري ذلك من معايري التدريس احلقيقي ،وهذا ما يسعى البحث احلايل لتحقيقه.
ومن هذا املنالق حتددت مشكلة البحث احلايل يف :أن هنواك قصوور ًا يف األداء التدري و
ملعلم اللغة العربية ،وذلك ألن األداء التدري

مل خير عن األداء التقليدي ،لذا حياو البحث احلوايل

حتسني أداء معلم اللغة العربية وتاويرب بام يناس متالبات القورن احلوادي والعرشوين ،وذلوك مون
خال إعداد برنامج تدريبي يدور حو مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التودريس
احلقيقي من أجل تنمية هذب املهارات لدهيم.
وعىل ضوء ما سبق جاء البحث احلايل؛ ليحدد مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملعلمي
ال ُّلغة العربية باملرحلة اإلعدادية ملامرسة معايري التدريس احلقيقي يف تدريسهم ،وكوذلك جواء لوضوو
برنامج لتدريبهم عىل هذب املهارات وقياس فعاليته يف تنمية هذب املهارات .ويمكون التعبوري عون هوذا
بصورب استفهامية يف األسئلة التالية:
 -1ما مهارات التدريس اإلبداعي املناسوبة ملامرسوة معوايري التودريس احلقيقوي لودى معلموي اللغوة
العربية؟
 -2ما مكونات برنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسوة معوايري التودريس
احلقيقي لدى معلمي اللغة العربية ؟
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 -3ما فاعلية الربنامج التودريبي يف إكسواب مهوارات التودريس اإلبوداعي املناسوبة ملامرسوة معوايري
التدريس احلقيقي ملعلمي اللغة العربية ؟

مصطلحات البحث:
 مهارات التدريس اإلبداعي:تعرف إجرائي ًا يف البحث احلايل بأهنا :جمموعوة مون السولوكيات التوي يمتلكهوا املعلوم،
ويتمكن من ممارستها بدقة وإتقوان وبرسوعة وبأقول جمهوود وتكواليف ،وذلوك أثنواء ممارسوة معوايري
التدريس احلقيقي للغة العربية سواء أكانت مرتباة بمامرسة معايري مستويات التفكري العليا أو معوايري
عمق املعرفة ،أو معايري االرتباط بالعامل اخلوارجي ،أو معوايري املحادثوة اجلوهريوة ،أو معوايري التأييود
االجتامعي إلنجاز املتعلم ،أو معايري األسئلة ،وذلك من أجل الوصو إىل رؤية أو اكتشاف عالقوات
جديدة أو حلو أصيلة تتسم باجلدية واملرونة ،أو إنتا أفكار غري معتادة أو إنتا منتج يتصف باجلدة
واألصالة واملنفعة.
 التدريس احلقيقي:يعرف إجرائي ًا يف البحث احلايل بأنه :ذلك النوع من التدريس الذى يابق إسورتاتيجيات
مهارات التفكري العليا ،وتوضيح املعرفة بعموق ،وربو الودروس بحيواة املوتعلم ،وإرشاك املتعلموني
واملعلمني ا حمادثات جوهرية ،واستخدام التأييد االجتامعوي ،واسوتخدام األسوئلة بوام يسواعد عوىل
االرتقاء بمستوى إنجاز املتعلم ،وجيعله يشغل معظم وقته ،ويستخدم عقله استخدام ًا حسن ًا ويشورتك
ا الدروس بفاعلية.
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أمهية البحث:
تنقسم أمهية البحث إىل:
أول ا-األمهية النظرية:
يقدم البحث احلايل دراسة نظرية حو  :التدريس اإلبداعي من حيث :املفهوم واملهوارات
ودور املعلم فيه ،وكذلك احلديث عن التدريس احلقيقي من حيث :مفهومه ،ومعايريب.
ثاني اا – األمهية التطبيقية:
يرجى من الناحية التابيقية أن يفيد البحث احلايل:
معلمي ال ُّلغة العربية :يف تاوير تدريس ال ُّلغة العربية باملرحلة اإلعدادية ،وذلك من خال
توظيف ما تم تدريبهم عليه من مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة للمامرسة معايري التدريس
احلقيقي يف تدريسهم.
املوجهني :فالبحث يضو بني أيدهيم برناجم ًا تدريب ًا يف مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة
للمامرسة معايري التدريس احلقيقي يف تدريس ال ُّلغة العربية؛ مما قد يعد حماولة لتاوير تدريس ال ُّلغة
العربية ،وهذا يمكن أن يستثمرب املوجهون يف توجيه املعلمني إىل استخدام هذب املهارات يف تدريسهم.
الباحثني :فمن املتوقو أن يفتح هذا البحث أمام باحثي تعليم ال ُّلغة العربية آفاق ًا جديدة لتصميم
جتارب مماثلة يف املراحل األخرى ،وللبحث يف أثر استخدم مهارات التدريس اإلبداعي ومعايري
التدريس احلقيقي يف جوان خمتلفة يف تعليم ال ُّلغة العربية يف مراحل تعليمية خمتلفة.
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أهداف البحث:
هيدف البحث احلايل إىل:
حتديد مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي اللغة
العربية.
الكشف عن فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة للمامرسة
معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم.
حدود البحث:
يلتزم البحث احلايل باحلدود التالية:
 -1االقتصار عىل مهارات التدريس اإلبداعي املناسوبة للمامرسوة معوايري التودريس احلقيقوي لودى
معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم وهى( :مهارات مرتباة بمامرسة معايري مسوتويات التفكوري العليوا،
واملهارات املرتباة بمامرسة معايري عمق املعرفة ،واملهارات املرتباة بمامرسة معوايري االرتبواط بالعوامل
اخلارجي ،واملهارات املرتباة بمامرسة معايري املحادثة اجلوهرية ،واملهارات املرتباوة بمامرسوة معوايري
التأييد االجتامعي إلنجاز املتعلم ،واملهارات املرتباة بمامرسة معايري األسئلة ،فق دون غريها) ،وهي
املهارات األكثر ارتباط ًا بتعليم ال ُّلغة العربية ،وبموضوع البحث احلايل ،وهو ما أشار إليه أيض ًا بعوض
املحكمني.
 -2عينة البحث اقترصت عىل :بعض معلمي ال ُّلغة العربية باملرحلة اإلعداديوة مون طوالب الودبلوم
املهنية يف الرتبية بكلية الرتبية -جامعة أسيوط.
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 -3قياس فعالية الربنامج التودريبي يف تنميوة مهوارات التودريس اإلبوداعي املناسوبة ملامرسوة معوايري
التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم ،اقترص عوىل املهوارات التوي توصول إليهوا
البحث احلايل ،وعددها (  )6مهارات رئيسة ،و( )104مهارة فرعية.
أدوات ومواد البحث:
قام الباحث بإعداد األدوات التالية:
 -1قائمة بمهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي ملعلمي ال ُّلغة العربية
يف تدريسهم.
 -2مقياس لبعض مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي
ال ُّلغة العربية يف تدريسهم.
 -3برنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى
معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم.
جمموعة البحث:
لغر

البحث احلايل تم حتديد جمموعة البحث من طالب الدبلوم املهنية ،وبعد اسوتبعاد

الذين ال يعملون يف التدريس ،والذين ال يعملون يف املدارس اإلعدادية ،ومن يعملون يف مناطق بعيدة
عن إدارة أسيوط التعليمية ،وكذلك الذين يقومون بالتدريس لصفوف غري الصف الثاين اإلعودادي،
أصبحت عينة البحث الكلية من املعلمني( )19معل ًام هم املستهدفون بالتدري .
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منهج البحث:
استخدم البحث احلايل املنهجني الوصفي وشبه التجريبي :وقد استخدم املنهج الوصوفي؛
لتحديد مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معوايري التودريس احلقيقوي لودى معلموي ال ُّلغوة
العربية يف تدريسهم ،أما املنهج شبه التجريبي فقد استخدم للوقوف عىل فعالية الربنوامج التودريبي يف
تنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربيوة
يف تدريسهم.
خطوات البحث وإعداد أدواته:
لإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث باإلجراءات التالية:
أول-إعداد قائمة بمهارات التدريس اإلبداعي املناسبة للمامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى
معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم:
وقد تم إعداد الصورة املبدئية مذب القائمة من خال املصادر التالية:
 -1االسرتشاد باخللفية النظرية املتضمنة بالبحث احلايل ،ومراجعة البحوث والدراسات السابقة
وأدبيات الرتبية التي ترتب بمهارات التدريس بصفة عامة ،والتدريس اإلبداعي بصفة خاصة مثل:
دراسة سونيا هانم قزامل ( ،)1998ودراسة حممد السيد عيل وحمرز الغنام ( ،)1998ودراسة حنفي
إسامعيل ( ،)2000ودراسة عبد القادر الزاكي ( ،)2000ودراسة عو

صالح املالكي (،)2001

ودراسة نايل يوسف سيف ( ،)2001ودراسة إبراهيم احلارثي ( ،)2002ودراسة سعيد حممد سعيد
( ،)2002ودراسة أمحد رجائي ( ،)2006ودراسة عبد اهلل عيل إبراهيم (  ،)2006ودراسة آما
حممود ( ،)2008ودراسة خدجية احللفاوي ( ،)2008ودراسة هبة اهلل خمتار ( ،)2008ودراسة دينني
Dineen & Niu

Mei- Shiu

)2008
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) (2009ودراسة عيل الشعييل(.) 2010
وكذلك البحوث والدراسات السابقة وأدبيات الرتبية التي تناولت معايري التدريس احلقيقوي
مثوول دراسووة :دراسووة نيووومن وويووال  ،) 1993 ( Newmann & Wehlagودراسووة دوويووس،
مواك( ،) 1995، Mac،Duisودراسوة دى أجوسوتينو (  ،) 1996،D' Agostinoودراسوة نيوومن
وآخورين  ،) 1996 ( Newmann & Othersودراسوة (  ،) Bishop 1999ودراسوة ديفوري مارثوا
وآخرين (  ،) 2000، Martha and Others،Deverودراسة نادية أمحود بكوار ( ،)2000ودراسوة
حممد خليل ( ،)2002ودراسة آما حممد (  ،)2003ودراسة منى اجلزار ( ،)2005ودراسة ماجودة
سليامن ( ،)2006ودراسة رضا حجازي; الفرحايت السيد حمموود ( ،)2006ودراسوة ناديوة سومعان
(.)2006
هذا وقد أمكن حرص جمموعة من مهارات التدريس اإلبوداعي املناسوبة ملامرسوة معوايري
التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغوة العربيوة يف تدريسوهم ،ضومنتها قائموة مبدئيوة يف هيئوة اسوتبانة
الستاالع آراء املختصني حو حتديد املهارات املناسبة ملجموعة البحث مون معلموي ال ُّلغوة العربيوة،
وقد صدرت االستبانة بخااب تعريف بامدف واملحتوى ،واملالوب إبداء الرأي فيه ،وقد بلغ جمموع
املهارات املتضمنة بالقائمة ( )6مهارات رئيسة وتشمل (  ) 109مهارة فرعية.
 -2تم عر

االستبانة عىل جمموعة من املختصني عددهم ( )23خمتص ًا ،منهم )9( :خمتصني يف تعليم

ال ُّلغة العربية ،و( ) 6من املوجهني )8 ( ،من معلمي ال ُّلغة العربية باملرحلة اإلعدادية ممن تزيد خربهتم
عن  10سنوات0
 -3بجمو االستبانة وحتليل آراء املحكمني اتضح ما ييل :
أ -رأى عدد من املحكمني أن هناك مهارات قد تكون متشا ة مو غريها من املهارات ،أو تتال
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األ داء نفسه ،وعليه يفضل حذفها ،كام رأى عدد آخر من املحكمني تعديل الصياغة يف بعض املهارات،
كام أضاف عدد من املحكمني بعض املهارات ،وقد اتفق الباحث مو رأي املحكمني يف هذب
التعديالت.
د -أصبحت القائمة يف صورهتا النهائية حتوي ( )6مهارات رئيسة هي:
 مهارات مرتباة بمامرسة معايري مستويات التفكري العليا. مهارات مرتباة بمامرسة معايري عمق املعرفة. مهارات مرتباة بمامرسة معايري االرتباط بالعامل اخلارجي. مهارات مرتباة بمامرسة معايري املحادثة اجلوهرية. مهارات مرتباة بمامرسة معايري التأييد االجتامعي إلنجاز املتعلم. مهارات مرتباة بمامرسة معايري األسئلة.ويندر حتت هذب املهارات الرئيسة ( )104مهارة فرعية ،اتفق املحكمون عىل سالمتها ومناسبتها
(مو اختالف أوزاهنا النسبية) للمعلمني (جمموعة البحث).
وبذلك يكون قد تم اإلجابة عن السها األو من أسئلة البحث ،والذي نصه"ما مهارات التودريس
اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم؟"
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ثانيا-إعداد الربنامج التدريبي املقرتح:
أعد هذا الربنامج لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسببة ملامرسبة معبايري التبدريس
مر إعداد الربنامج باخلاوات التالية:
احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم ،وقد َّ
-1مراجعة الدراسات والكتابات والبحوث الرتبوية التي تناولت بناء برامج تدريبية للمعلمني،
وخصوص ًا معلمي ال ُّلغة العربية ،مثل :دراسة سونيا قزامل ( ،)1998ودراسة حممد السيد عيل وحمرز
الغنام ( ،)1998ودراسة نايل يوسف ( ،)2001ودراسة أمحد رجائي ( ،)2006ودراسة عبد اهلل
ابراهيم ( ،)2006ودراسة آما حممود ( ،)2008ودراسة خدجية احللفاوي ( ،)2008ودراسة هبة
اهلل خمتار (.)2008
-2صياغة فلسفة الربنامج التدريبي املقرتح.
-3حتديد أهداف الربنامج التدريبي يف ضوء مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري
التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم.
 -4حتديد خاة الربنامج الالزمة؛ لتحقيق أهدافه التعليمية املحددة ،والتي تكونت من ثالثني جلسة
تدريبية:
أ -وضو املحتوى التعليمي الذي تكون من ست وحدات تدريبية موزعة عىل اجللسات التدريبية.
ب -اختيار إسرتاتيجيات وأسالي التدري املناسبة.
 حتديد اإلجراءات واألنشاة التدريبية املصاحبة للربنامج.د -حتديد الوسائل واإلمكانات املالوبة إلاام التدري .
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
255
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود
املجلد ( )1العدد (2018 )2م

هو -حتديد أسالي التقويم املناسبة للتأكد من حتقيق الربنامج ألهدافه.
و -الفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ الربنامج.
 -5عر

الربنامج املقرتح بمكوناته عيل جمموعة من املحكمني املتخصصني ملراجعته وضباه ،وبعد

إجراء التعديالت التي أشار إليها املحكمون ،أصبح الربنامج يف صورته النهائية صاحلا للتابيق.
وبذلك يكون قد تم اإلجابة عن السها الثالث من أسئلة البحث ،والذي نصه :ما مكونبات
برنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس اإلببداعي املناسببة ملامرسبة معبايري التبدريس احلقيقبي لبدى
معلمي اللغة العربية؟
ثالثا -بناء مقياس مهارات استصدام مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس
احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم:
أعد هذا املقياس لتقدير مستوى أداء املعلمني ( جمموعة البحث ) لبعض مهارات التدريس
اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم ،ويتكون
املقياس من (  )104عبارة أمام كل منها أربعة بدائل هي( :مرتفو ،متوس  ،منخفض ،مل يقم باألداء)،
ويال

املقوم اختيار البديل الذي يراب مناسب ًا ملستوى أداء املعلم ،وهذب العبارات
من املالح ،أو ِّ

موزعة عىل ستة حماور هي:
 مهارات مرتباة بمامرسة معايري مستويات التفكري العليا. مهارات مرتباة بمامرسة معايري عمق املعرفة. -مهارات مرتباة بمامرسة معايري االرتباط بالعامل اخلارجي.
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 مهارات مرتباة بمامرسة معايري املحادثة اجلوهرية. مهارات مرتباة بمامرسة معايري التأييد االجتامعي إلنجاز املتعلم. مهارات مرتباة بمامرسة معايري األسئلة.مر إعداد املقياس حتى وصل إىل صورته النهائية بعدة خطوات يمكن إمجاهلا فيام ييل :
هذا ،وقد َّ
 -1االطالع عىل دراسة

(1990)، J.،Brroks

 ،ودراسة

M.L.،Eunice

( 1990)،

 ، ، ( 1993)، B. W.،Goodmanودراسة  ، (1994)،QueenK. Wودراسة سونيا قزامل
( ،)1998ودراسة حممد السيد عيل وحمرز الغنام ( ،)1998ودراسة حنفي إسامعيل (،)2000
ودراسة عبد القادر الزاكي ( ،)2000ودراسة عو

املالكي ( ،)2001ودراسة نايل يوسف سيف

( ،)2001ودراسة إبراهيم احلارثي ( ،)2002و دراسة سعيد حممد سعيد ( ،)2002دراسة أمحد
رجائي ( ،)2006ودراسة عبد اهلل عيل إبراهيم (  ،)2006ودراسة آما حممود ( ،)2008ودراسة
خدجية احللفاوي ( ،)2008ودراسة هبة اهلل خمتار ( ،)2008ودراسة دينني ونيو ،Dineen & Niu
() ،) 2008ودراسة فائزة معلم (  ،)2009ودراسة مي شو  ، (2009) Mei- Shiuودراسة عيل
الشعييل(،) 2010

وكذلك البحوث والدراسات السابقة وأدبيات الرتبية التي تناولت معايري

التدريس احلقيقي مثل :دراسة نيومن وويال  ،) 1993 ( Newmann & Wehlagودراسة ماك (
 ،) 1995، Mac،Duisودراسة دى أجوستينو (  ،) 1996،D' Agostinoودراسة نيومن
وآخرون

 ،)1996 ( Newmann & Othersودراسة ديفري وآخرين ( Martha and ،Dever

 ،) 2000،Othersودراسة نادية أمحد ( ،)2000ودراسة حممد خليل ( ،)2002ودراسة آما حممد
(  ،)2003ودراسة منى اجلزار ( ،)2005ودراسة رضا حجازي والفرحايت حممود (،)2006
ودراسة ماجدة سليامن ( ،)2006ودراسة نادية سمعان (.)2006

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
257
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود
املجلد ( )1العدد (2018 )2م

 -2االطالع عىل قائمة مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى
معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم التي توصل إليها البحث احلايل0
 -3عر

املقياس عىل جمموعة من أساتذة املناهج وطرق التدريس وعلم النفس؛ إلبداء آرائهم حو

انتامء كل عبارة للمحور التابعة له ،ومدى شموما وصدقها ومناسبتها ملعلمي ال ُّلغة العربية
 -4بعد استاالع آراء السادة املحكمني ،تم إجراء التعديالت التي أشاروا ا.
 -5تم حساب ثبات املقياس باستخدام أسلوب (اتفاق املالحظني )؛ حيث قام الباحث باختيار عينة
عشوائية من معلمي ال ُّلغة العربية بالصف الثاين اإلعدادي ،قوامها(  )5معلمني من غري عينة البحث،
ومالحظة أدائهم التدري  ،وقد جاءت معامالت االتفاق بني املالحظني عىل املقياس ،كام يوضحها
اجلدو التايل:
جدول ()1

معامالت االتفاق واالختالف بني املالحظني عىل مقياس مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة
معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم

املعلم

معامل التفاق

1

0.78

2

0.80

3

0.83

4

0.81

5

0.79
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يتضح من اجلدو السابق مدى ارتفاع معامالت االتفاق؛ مما يهكد ثبات مقياس مهارات
التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم،
وأصبح صاحل ًا للتابيق.
 -6لتصحيح املقياس فقد كانت األوزان ( )0 ،1 ،2 ،3تقابل االختيارات أو البدائل (مرتفو،
متوس  ،منخفض ،مل يقم باألداء)عىل الرتتي  ،وبذلك تصبح النهاية العظمى للمقياس هي312
درجة (0)3 × 104
نتائج البحث وتفسريها:
أول ا -نتائج البحث:
لعجابة عن أسئلة البحث ،ات معاجلة البيانات التي تم احلصو عليها باستخدام
الارق اإلحصائية الوصفية (املتوساات احلسابية ،واالنحرافات املعيارية) ،والارق التحليلية (اختبار
" ت " عند مستوى دا  ،0 .01ومعادلة حجم األثر لكار  ،ونسبة الكس

املعد لبليك ،وقد تم

التوصل إىل جمموعة من النتائج كام ييل :
 -1بالنسبة لعجابة عن السها الثالث ونصه" :ما فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التدريس
اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي ملعلمي ال ُّلغة العربية ؟"
ولعجابة عن هذا السها  ،قام الباحث بحساب الفروق بني األداء القبيل والبعدي للمعلمني
 جمموعة البحث  -يف مقياس مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقيملعلمي اللغة العربية يف تدريسهم ،واجلدو التايل يوضح هذب النتائج :
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جدول ( ) 2النس املئوية ملتوساات درجات معلمي ال ُّلغة العربية عىل املقياس القبيل والبعدي ملهارات
التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي يف تدريسهم

البيانات

عدد املعلمني

املتوسط

النحراف
املعياري

النسبة

النهاية

املئوية

العظمي

للمتوسط

للمقياس

قبيل

19

110.9

18.1

%35.3

بعدي

19

239.4

16.3

%76.7

312

املتوسط
املتوقع

219

املستوي
املقبول

%70

يتضح من جدو ( )2أن املتوس لدرجات املعلمني عىل املقياس يف األداء القبيل ملهارات
التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي يف تدريس ال ُّلغة العربية هو ()110.9
درجة بنسبة ( ،) %35.3وهو أقل من املعد املقبو تربوي ًا (املتوقو ) وهو ( )219درجة بنسبة %70
من الدرجة الكلية للمقياس.
أما فيام يتعلق باألداء البعدي ،فيتضح من اجلدو أيض ًا أن متوس درجات املعلمني عىل
مقياس مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي يف تدريس ال ُّلغة العربية
هو ( )239.4درجة بنسبة ( ،)%76.7وهو أكرب من املعد املقبو تربوي ًا (املتوقو ) ،وهو ()219
درجة بنسبة  %70من الدرجة الكلية للمقياس.
ولبيان فاعلية الربنامج التدريبي لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري
التدريس احلقيقي يف تدريسهم تم استخدام معادلة الكس املعد لبليك ،والتي تشري إيل أنه إذا كانت
نسبة الكس املعد تقو بني الصفر والواحد الصحيح فإنه يمكن احلكم بعدم فعالية الربنامج ،وذلك
يعني أن املعلمني مل يتمكنوا من بلوغ نسبة  %50من الكس املتوقو أو املستهدف.
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أما إذا زادت نسبة الكس

عن الواحد الصحيح ومل تتعد( ،)1.2فهذا يعني أن نسبة

الكس املعد وصلت إيل احلد األدنى من الفعالية ،وذلك يشري إيل أن املعلمني اكنوا من بلوغ أكثر
من  % 50من الكس

املستهدف ،وهذا يد عىل أن فعالية الربنامج مقبولة ،ولكن إذا تعدت نسبة

الكس املعد ( )1.2فأكثر فهذا يعني أن نسبة الكس املعد وصلت احلد األقىص للفعالية ،وذلك
يد عىل أن املعلمني اكنوا من بلوغ  %70من الكس املستهدف ،األمر الذي يشري إيل أن الربنامج قد
حقق فاعلية عالية ،) 20-21، 1974،Blake(،واجلدو التايل يوضح نسبة الكس

املعد يف

مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي يف تدريس ال ُّلغة العربية والتي
استهدف الربنامج التدريبي تنميتها لدى معلمي ال ُّلغة العربية باملرحلة اإلعدادية.
جدو (  ) 3نسبة بليك لفعالية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري
التدريس احلقيقي لدى معلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم

البيانات

عدد املعلمني

املتوس القبيل

الربنامج التدريبي

19

110.9

النهاية العظمي

نسبة الكس

املتوس
البعدي

للمقياس

املعد

239.4

312

1.2031

يتضح من اجلدو ( )3أن نسبة الكس

املعد ملجموعة املعلمني الذين خضعوا

للربنامج التدريبي (العينة األويل) هي ()1.2031؛ مما يد عىل فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية
مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي يف تدريس ال ُّلغة العربية ،وبذلك
تكون قد ات اإلجابة عن السها الثالث من أسئلة البحث احلايل.
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مناقشة النتائج وتفسريها:
أوالً -أوضحت نتائج البحث احلايل فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التدريس
اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي ملعلمي ال ُّلغة العربية يف تدريسهم لتالميذ الصف
الثاين اإلعدادي ،وتتفق النتيجة مو نتائج كل من :دراسةB. ،Goodman ، (1990)، J.،Brroks

 ،، ( 1993)،W.ودراسة  ، (1994)،QueenK. Wودراسة سونيا هانم( ،)1998ودراسة حممد
السيد عيل وحمرز عبدب الغنام ( ،)1998ودراسة حنفي إسامعيل ( ،)2000ودراسة عبد القادر الزاكي
( ،)2000ودراسة عو

املالكي ( ،)2001ودراسة نايل يوسف سيف ( ،)2001ودراسة إبراهيم

احلارثي ( ،)2002ودراسة سعيد حممد سعيد ( ،)2002ودراسة أمحد رجائي ( ،)2006ودراسة عبد
اهلل عيل(  ،)2006ودراسة آما حممود ( ،)2008ودراسة خدجية احللفاوي ( ،)2008ودراسة هبة
اهلل خمتار ( ،)2008ودراسة دينني ونيو ،)2008( ،Dineen & Niuودراسة فائزة معلم(،)2009
ودراسة مي شو) ،Mei- Shiu (2009ودراسة عيل الشعييل(.)2010
وقد ترجو فعالية الربنامج لعدة عوامل من بينها:
 -1استخدام العديد من األسالي
ساعد يف تدري

التدريسية املرتباة بمامرسة معايري التدريس احلقيقي ،كل ذلك

معلمي اللغة العربية عىل تنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري

التدريس احلقيقي ،وهذب األسالي أكسبت التدري جو ًا مثري ًا للتفكري وحيوية ونشاط ًا.
 -2األسالي

السابقة التي استخدمت يف التدري

هي نفسها التي يستخدمها املعلمون يف أثناء

تدريسهم ملوضوعات ال ُّلغة العربية بعد انتهاء الربنامج التدريبي ،وهذا أيض ًا أكس الربنامج التدريبي
واقعية يف نفوس املتدربني ،فام ينبغي أن يفعلونه مو تالميذهم سبق وأن تدربوا عليه.
 -3تضمني الربنامج التدريبي العديد من األنشاة املبتكرة واملفيدة للمتدربني أكس
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جدي ًا أخرجه من التقليدية ،فكان املعلمون يقومون بأنفسهم بمامرسة بعض مهارات التدريس
اإلبداعي وأداء األنشاة التي تتال منهم أن يتقمصوا أدوار التالميذ ،وهذا أيض ًا ساعد عىل إكساب
التدري جو ًا من املرح وعدم الرتابة.
 -4تعدد أنواع التقويم يف الربنامج؛ حيث تم استخدام التقويم األويل يف البداية؛ لتحديد مدى توافر
مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي ملعلمي ال ُّلغة العربية يف
تدريسهم ،وذلك قبل التدري  ،والتقويم التكويني أثناء التدري  ،والتقويم النهائي بعد االنتهاء من
التدري .
 -5مدة التد ري التي استغرقت ستني ساعة تدريبية ،وكام قا املتدربون بأنفسهم :إهنا كانت مناسبة،
ومل تشعرهم بامللل ،وكذلك توزيو اجللسات عىل أيام متنوعة؛ مما جعلهم يقبلون عىل التدري
بفاعلية.
 -6تضمني الربنامج التدريبي لنامذ من الكت

املدرسية املقررة يف ال ُّلغة العربية عىل تالميذ الصف

الثاين اإلعدادي ،والذي يستخدمه املعلمون أنفسهم يف تدريسهم لتالميذهم أعاى الربامج مصداقية
وواقعية لدى ههالء املعلمني ،فاملقررات التي بني أيدهيم يف امليدان هي التي يقومون بتوظيف
املهارات التي اكتسبوها عليها؛ مما أعاى أيض ًا واقعية يف استخدام هذب املهارات يف التدريس الفعيل.
 -7اجلدة النسبية ملوضوع الربنامج التدريبي زاد من رغبة املعلمني لعفادة من مضمونه ،وهذا ما ذكرب
املعلمون بأنفسهم؛ فكثري من املعلمني ال يعرف الكثري عن مهارات التدريس اإلبداعي واستخدامها،
أو التدريس احلقيقي؛ باإلضافة إىل أن العينة املختارة من املعلمني لدهيم الرغبة الصادقة يف احلصو
عىل املزيد من املعارف واملهارات بدليل التحاقهم بالدراسات العليا.
التوصيات واملقرتحات:
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التوصيات:
يف ضوء أدبيات الدراسة ،والنتائج التي تم التوصل إليها ،يمكن تقديم بعض التوصيات فيام ييل:
 -1رضورة تزويد الاال املعلم للغة العربية قبل اخلدمة بمهارات التدريس اإلبداعي ومعايري
التدريس احلقيقي ،وذلك من خال مقررات مبادئ التدريس وطرائق التدريس والوسائل
التعليمية ،وتدريبهم عليها بمعامل الوسائل التعليمية والتدريس املصغر بكليات الرتبية.
 -2رضورة تنويو أسالي ووسائل التقويم التي يستخدمها معلموو اللغوة العربيوة بحيوث تشومل:
األسئلة التباعدية مفتوحة النهاية ،واألسئلة التحفيزية ،واألسئلة ذات املستويات املعرفية العليا.
 -3تدري املعلمني قبل وأثناء اخلدمة عىل استخدام أسوالي واسورتاتيجيات تنميوة مهوارات
التدريس اإلبداعي حتى يتمكنوا من تاوير أساليبهم التدريسية.
 -4رضورة تزويد معلم اللغة أثناء اخلدمة بمهارات التدريس اإلبداعى ،وذلك من خال عقد
دورات تدريبية لتعريفهم بأمهيتها ورضورهتا أثناء التدريس ،أو من خال نرشوات دوريوة
يرشف عليها توجيه اللغة العربية بووزارة الرتبيوة والتعلويم بالتعواون موو املتخصصوني يف
تدريس اللغة العربية بكليات الرتبية ،ومتابعتها مون خوال تقوارير التوجيوه باملحافظوات
الكتساب املعلمني مذب املهارات.
 -5تدري موجهي اللغة العربية بمراحل التعلويم العوام عوىل مهوارات التودريس اإلبوداعي
والتدريس احلقيقي ،لتوجيه املعلمني ومساعدهتم عىل األداء التدري

اإلبداعي.

 -6توجيه القائمني عىل العملية التعليمية برضورة توفري مناخ تعليمي يتسم باملرونة ملسواعدة معلوم
اللغة العربية عىل التجديد واإلبداع ،وهتيئة بيئة صفية تساعد عىل تنمية التعلم احلقيقي.
 -7االسرتشاد بقائمة معايري التدريس احلقيقي يف هذا البحث كأحد املصادر املهمة التي يرجو إليهوا
ا حالة تصميم برامج وإقامة دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية باملراحل التعليمية املختلفة.
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املقرتحات:
اناالقا من اإلجراءات التي اتبعت يف البحث احلايل ،وعىل ضوء نتائجه ،يمكن اقرتاح بعض
البحوث والدراسات مثل:
 -1تدري معلمي اللغة العربية غري املتخصصني عىل استخدام مهارات اإلبداع يف التدريس وأثورب
عىل تنمية هذب املهارات لدهيم وعىل تنمية اإلبداع لدى تالميذهم.
 -2فعالية برنامج قائم عىل معايري التدريس احلقيقي يف تنميوة بعوض املهوارات احلياتيوة واالتصوا
اللغوي لدى التالميذ يف املراحل التعليمية املختلفة.
 -3إعداد برنامج مقرتح للتكامل بني اللغوة العربيوة ،وبعوض املقوررات األخورى لتنميوة مهوارات
التدريس اإلبداعي املناسبة ملامرسة معايري التدريس احلقيقي.
 -4دراسة تقويمية لواقو استخدام معلمي اللغة العربية ملعايري التدريس احلقيقي يف تدريسهم.
 -5دراسة حو دور مقرر طرق تدريس اللغة العربية بكليات الرتبيوة يف إكسواب وتنميوة مهوارات
التدريس اإلبداعي لدى الاالب املعلمني.
 -6دراسة للكشف عن معوقات التدريس اإلبداعي ملعلمي اللغة العربية.
 -7دراسة مقارنة ملدى امتالك معلمي اللغوة املتخصصوني وغوري املتخصصوني ملهوارات التودريس
اإلبداعي.
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املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،عبد اهلل عيل حممد .)2006( .أثر برنامج يف الذكاءات املتعددة ملعلمي العلوم يف تنمية
مهارات التدريس اإلبداعي ومهارات حل املشكلة لدى تالميذهم ،جملة الرتبية
العلمية ،املجلد التاسو ،العدد ( ،)4ديسمرب،

.89 -27

 .2أمحد ،آما حممد حممود .)2008( .برنامج تدريبي باستخدام إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلامت العلوم وأثرب يف تنمية التفكري
التباعدي لدى تلميذاهتن بمرحلة التعليم األساي ،املهار العلمى الثاين عرش-
الرتبية العلمية والواقو املجتمعي  -مرص،
.3

.272 - 229

إسامعيل ،حنفي .)2000( .فاعلية اكتساب الاالب املعلمني األسس املناقية للربهان
الريايض وأسالي الربهنة للمشكالت امندسية يف تنمية التفكري الريايض اإلبداعي
ومهارات تدريس امندسة إبداعيا مم ،جملة تربويات الرياضيات ،اجلمعية املرصية
لرتبويات الرياضيات ،جملد ( )3أكتوبر ،

.4

.163 -130

األعرس ،صفاء .)2000( .اإلبداع يف حل املشكالت ،دار قباء للاباعة والنرش والتوزيو،
القاهرة.

.5

بكار ،نادية أمحد .)2000( .ممارسة الاالبات املعلامت ملعايري التدريس احلقيقي( .األصيل)
بكلية الرتبية جامعة امللك سعود ،رسالة اخلليج العريب ،السعودية ،س ،21العدد
(،)75

.153-95

 .6جابر ،جابر عبد احلميد .)2000( .مدرس القرن احلادي والعرشين الفعا  ،القاهرة ،دار الفكر
العريب.
 .7جامعة القدس املفتوحة  .)2003( .التفكري اإلبداعي ،منشورات جامعة القدس املفتوحة،
فلساني.
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 .8جروان ،فتحي عبد الرمحن .)1999( .املوهبة والتفوق واإلبداع ،القاهرة :دار الكتاب اجلامعي
.
 .9اجلزار ،منى حممد .)2005( .فعالية برنامج كمبيوتر متعدد الوسائ قائم عىل التعلم احلقيقي
يف تنمية مهارات تقييم برامج الكمبيوتر التعليمية ،املهار العلمي العارش -
تكنولوجيا التعليم اإلليكرتوين ومتالبات اجلودة الشاملة  -مرص،2 ،
.651-629
 .10حجازي ،رضا السيد حممود ،وحممود ،الفرحايت السيد .)2006( .فاعلية مهام التقويم األصيل
وفق الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل والدافعية املعرفية للتعلم وطل العون
األكاديمي يف مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،املهار القومي السنوي
الثالث عرش -اجلامعات العربية ا القرن  - 21مرص،2 ،

. 775 - 710

 .11احللفاوي ،خدجية حممد خري أمحد .)2008( .فعالية برنامج ماور يف تنمية بعض مهارات
التدريس االبتكاري يف جما العلوم لدى طالبات كلية املعلامت واجتاهاهتن نحوب،
رسالة دكتوراب غري منشورة ،كلية الرتبية للبنات بمكة املكرمة ،جامعة أم القرى.
 .12خلف ،حييى عاية سليامن .)1993( .دراسة تقويمية لربنامج تدري معلمي التاريخ لفصو
الفائقني باملرحلة الثانوية ،جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،اجلمعية املرصية
للمناهج وطرق التدريس ،العدد ( ،)21القاهرة.
 .13خليفة ،خليفة عبد السميو  .)2003( .اإلبداع وتنمية التفكري الريايض ،املهار العلمي الثالث:
تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية اإلبداع ،جملة تربويات الرياضيات ،اجلمعية املرصية
لرتبويات الرياضيات ،أكتوبر،

.44 -35

 .14خليل ،حممد أبو الفتوح حامد حممد .)2002( .أثر استخدام مهامت التقييم احلقيقي عىل تنمية
التحصيل واملهارات العملية والتفكري الناقد لدى تالميذ الصف األو
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اإلعدادي ،املهار العلمى السادس  -الرتبية العلمية وثقافة املجتمو -مرص ،مج ،1
.339 - 291
 .15الدريني ،حسني .) 1990 ( .بعض النامذ والتصورات لتنمية االبتكار لدى التالميذ ،الكتاب
السنوي لعلم النفس ،املجلد الرابو ،القاهرة ،األنجلو املرصية.
 .16راشد ،عيل .)2006( .إثراء بيئة التعلم  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب.
 .17رجائي ،أمحد .)2006( .أثر برنامج يف النمذجة الرياضية يف تنمية إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
وسلوك حل املشكلة ومهارات التدريس اإلبداعية لدى الاال املعلم شعبة
رياضيات ،رسالة دكتوراب ،كلية الرتبية ،جامعة طناا.
 .18الرفاعي ،عبد امللك طه .)2001( .فاعلية برنامج التدريس املصغر يف تنمية بعض مهارات
التدريس اإلبداعي لدى الاالب املعلمني بكلية الرتبية باناا ،اجلمعية املرصية
للرتبية العلمية ،جملة الرتبية العلمية ،املجلد الرابو ،العدد ( )3سبتمرب.
 .19سعيد ،سعيد حممد .)2002( .فعالية احلقائ التعليمية يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي
لدى معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية وعالقته بالتفكري اإلبداعي لدى
تالميذهم ،رسالة دكتوراب غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة بنها.
 .20سليامن ،ماجدة حبيش حممد .)2005( .فاعلية برنامج تدريبي مقرتح لتدري معلمي العلوم
باملرحلة اإلعدادية عىل إعداد واستخدام بعض أسالي التقييم األصيل .املهار
العلمي التاسو  -معوقات الرتبية العلمية يف الوطن العريب -مرص ،مج ،1
.297 - 279
 .21سيف ،نايل يوسف .)2001( .فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات التدريس اإلبداعي
لدى معلمي ال ُّلغة العربية وأثرب عيل تنمية اإلبداع لدى تالميذهم ،رسالة ماجستري
(غري منشورة ) ،كلية الرتبية بالوادي اجلديد ،جامعة أسيوط.
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 .22الشاي  ،أمحد حممود .)1991( .تنمية اإلبداع يف البيئة املرصية ،مشكالت وحلو  ،يف اإلبداع
والتعليم العام( . ،املحرر ،مراد وهبة) القاهرة ،املركز القومي للبحوث الرتبوية
.307 ، 302

والتنمية،

 .23الشعييل ،عيل بن هويشل .)2010( .صعوبات التدريس اإلبداعي لدى معلمي التعليم
األساي بسلانة عامن .املهار العلمي (اكتشاف ورعاية املوهوبني الواقو واملأمو )،
.542 - 517

مرص،

 .24شقري ،زين حممود .)1999( .رعاية املتفوقني واملوهوبني ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
 .25صابر ،ملك حسن  ،وأمني ،عزيزة عبد العظيم  .)1998( .دور مناهج الرياضيات يف تنمية
قدرات التفكري االبتكاري لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية الرتبية للبنات بجدة،
جملة كلية الرتبية ،جامعة االزهر ،العدد (،)69

.151 :129

 .26صالح ،أمحد عثامن .)1995( .العالقة بني العمر واإلبداع ،املجلة املرصية للدراسات النفسية،
العدد (.)13
 .27صبحي ،سيد .)1996( .دراسات وبحوث يف االبتكارية ،القاهرة ،مابعة التقدم.
 .28طافش ،حممود  .)2004( .اإلبداع يف اإلرشاف الرتبوي واإلدارة املدرسية ،دار الفرقان،
األردن.
 .29طافش ،حممود .)2006( .كيف تكون معل ًام مبدع ًا ،عامن – األردن ،دار جهينة للنرش
والتوزيو.
 .30الاياي ،حممد محد .)2004( .تنمية قدرات التفكري اإلبداعي ،ط ،2عامن ،دار املسرية.
 .31عبد العا  ،حسن إبراهيم .)2004( .الرتبية اإلبداعية رضورة وجود ،عامن ،دار الفكر.
 .32العتوم ،كامل .)2004( .مدى تركيز كت اللغة العربية ومعلميها للمرحلة الثانوية يف األردن
عىل مهارات التفكري الناقد واإلبداعي ،رسالة دكتوراب غري منشورة ،كلية الرتبية ،
اجلامعة األردنية.
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 .33عزيز ،جمدي عزيز .)2005( .التدريس اإلبداعي وتعلم التفكري ،سلسلة التفكري والتعليم
والتعلم ،القاهرة :عامل الكت .
 .34عيل ،حممد السيد  ،والغنام ،حمرز .)1998( .فعالية برنامج مقرتح يف إكساب الاالب املعلمني
مهارات التدريس االبتكاري وتنمية اجتاهاهتم نحوب يف جما العلوم وأثرب عىل تنمية
مهارات التفكري االبتكاري لدى تالميذهم ،جملة الرتبية باملنصورة ،مايو ،العدد
.41 -1

(،)237

 .35عيسى ،حسن أمحد  .)1993( .سيكولوجية اإلبداع بني النظرية والتابيق ،طناا ،املركز الثقايف
يف الرشق األوس  .مكتبة اإلعاء.
 .36الغامدي ،فريد بن عيل .)2009( .مدى ممارسة معلم الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية
ملهارات تنمية التفكري االبتكاري ،جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية،
.388 -310
 .37القذايف ،رمضان حممد .)1996( .رعاية املوهوبني واملبدعني ،اإلسكندرية ،املكت اجلامعي
احلديث.
 .38قزامل ،سونيا هانم عيل .)1998( .برنامج مقرتح لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى
الاالب املعلمني بكليات الرتبية شعبة التاريخ ،دكتوراب غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة طناا.
 .39قمرب ،حممود وآخرون  .)1998( .اإلبداع يف الثقافة والرتبية :دراسات يف البناء الثقايف
والتاوير الرتبوي .الدوحة ،دار الثقافة.
 .40لاف اهلل ،نادية سمعان .)2006( .أثر استخدام التقويم األصيل يف تركي البنية املعرفية
وتنمية الفهم العميق ،ومفهوم الذات لدى معلم العلوم أثناء إعدادب .املهار العلمى
العارش  -الرتبية العلمية  -حتديات احلارض ورؤى املستقبل  -مرص ،مج ،2
.640 - 595
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 .41اللقاين ،أمحد حسني  .)1993( .اإلبداع مدخل تاوير املناهج ،معهد جوته ،القاهرة.
 .42اللقاين ،أمحد حسني .)1995( .تاوير مناهج التعليم ،القاهرة ،عامل الكت .
 .43جممو اللغة العربية  .)2001( .املعجم الوجيز ،طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم ،اميئة
العامة لشئون املاابو األمريية ،القاهرة.
 .44املحيسن ،إبراهيم ( .)2000تدريس العلوم باريقة تنمية التفكري اإلبداعي لتالميذ املرحلة
املتوساة ،حولية كلية الرتبية ،جامعة قار ،العدد (،)1

.71-45

 .45خمتار ،هبة اهلل عديل أمحد :. ( 2008( .أثر مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي العلوم يف
تنمية حتصيل تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساي واجتاهاهتم نحو مادة
العلوم ،املهار العلمى الثانى عرش  -االرتبية العلمية والواقو املجتمعى  -مرص،
.306 – 273
 .46املري ،مباركة صالح األكرف  ،والباقر ،نرصة رضا حسن .)1998( .برنامج مقرتح لتدري
املعلامت عىل أسالي تنمية التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة
قار ،جملة كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،العدد (،)71

.224 :179

 .47املعاياة ،خليل ،والبواليز ،حممد  .)2000( .املوهبة والتفوق ،دار الفكر ،عامن.
 .48معلم ،فائزة ايل  .)2009( .فعالية إسرتاتيجية مقرتحة والتدريس باحلاس اآليل يف إكساب
الاالبات املعلامت بجامعة أم القرى مهارات التدريس اإلبداعي للرتبية االسالمية
وتنمية التفكري اإلبداعي لدى تلميذاهتن ،رسالة دكتوراب غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة أم القرى.
 .49املهار العلمي اخلامس  .)1997( .من أجل تعلم أفضل ،القاهرة :كلية الرتبية ،جامعة حلوان،
املجلد األو  ،يف الفرتة من  30 :29أبريل.
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 .50ميخائيل ،ناجي ديسقورس  .)2000( .تصورات مستقبلية ملنهج الرياضيات يف األلفية الثالثة،
جملة تربويات الرياضيات ،اجلمعية املرصية لرتبويات الرياضيات ،مج  ،3يناير،
جامعة الزقازيق.
 .51النجدي ،أمحد وآخرون  .)2005( .اجتاهات حديثة يف تعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية
وتنمية التفكري والنظرية البنائية ،القاهرة ،دار الفكر العريب.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
272

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Mahmoud, Abdel Razek Mokhtar
Volume (1) No. (2) 2018

References:
1. Abdel-Al, Hassan Ibrahim. (2004). Creative Education Necessity of existence,
Amman, Dar al-Fikr. (In Arabic)
2. Ahmed, Amal Mohamed Mahmoud. (2008). A training program using the use of
knowledge-based strategies to develop the skills of creative teaching
among science teachers and its impact on the development of the
thinking of their students in the basic education stage, the 12th
scientific conference - scientific education and community reality Egypt, pp. 229-272. (In Arabic)
3. Al-Ghamdi, Farid Ben Ali. (2009). The extent to which the teacher of Islamic
education in the secondary stage of the skills of the development of
innovative

thinking,

Umm

Al-Qura

University

Journal

of

Educational and Psychological Sciences, pp. 310-388. (In Arabic)
4. Ali, Mohammed al-Sayyid, al-Ghannam and Mehrez. (1998). The effectiveness of
a proposed program in providing students with innovative teaching
skills and developing their attitudes towards them in the field of
science and its impact on the development of the creative thinking
skills of their students, Journal of Education in Mansoura, May,
(237). (In Arabic)
5. Al-Lakani, Ahmed Hussein. (1993). Creative Curriculum Development Entrance,
Goethe-Institut, Cairo. (In Arabic)
6. Al-Lakani, Ahmed Hussein. (1995). Curriculum Development, Cairo, Alam
ALkotob Book Store. (In Arabic)
7. Al-Marri, Mubarak Saleh Al-Akraf, Al-Baqar, Nasra Reda Hassan. (1998). A
proposed program to train teachers on the methods of developing
innovative thinking among primary school students in Qatar,
Journal of the Faculty of Education, Al-Azhar University, (71), 179:
224. (In Arabic)
8. Al-Quds Open University. (2003). Creative Thinking, Al Quds Open University
Publications, Palestine. (In Arabic).
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
273
International Journal of Research in Educational Sciences

 عبد الرازق خمتار حممود/د.أ
م2018 )2( ) العدد1( املجلد

9. Al-Rifai, Abdul-Malik Taha. (2001). The effectiveness of the mini-teaching
program in the development of some creative teaching skills among
the teaching students in the Faculty of Education in Tanta, the
Egyptian Association for Scientific Education, Journal of Scientific
Education, Volume IV, (3) September. (In Arabic)
10. Anderson، J. (2005). Developing a Learning and Teaching Style Assessment
Model for Diverse Populations، American Association for Higher
Education،

File:

//A:\Styleus_Assessment

to

Promote

Deep

Learning.htm.
11. Arabic Language Complex. (2001). Lexicon of the Short, special edition of the
Ministry of Education, General Authority for Printing Press, Cairo.
(In Arabic).
12. Atom, full. (2004). The extent of the concentration of Arabic language books and
their teachers in secondary education in Jordan on critical and
creative thinking skills, unpublished PhD thesis, Faculty of
Education, University of Jordan. (In Arabic)
13. Aziz, Majdi Aziz. (2005). Creative Teaching and Learning Thinking, Series of
Thinking, Teaching and Learning, Cairo: Alam ALkotob Book
Store. (In Arabic).
14. Bakkar, Nadia Ahmed. (2000). The practice of female teachers to the real teaching
standards. (Aseel), College of Education, King Saud University,
Gulf Arab Message, Saudi Arabia, Article 21, (75), pp. 95-153. (In
Arabic).
15. Behind, Yahya Attieh Suleiman. (1993). Evaluation of the program of training
history teachers of high school classes in the secondary stage,
Journal of Studies in Curriculum and Teaching Methods, The
Egyptian Association for Curriculum and Teaching Methods, (21),
Cairo. (In Arabic).

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

274

Prof. Dr. Mahmoud, Abdel Razek Mokhtar
Volume (1) No. (2) 2018

16. Biggs، John. (2005). Assessing for Quality in Learning، American Association for
Higher Education. File./> A:\Stylus Assessment lo promote Deep
Learning.htm.
17. Brooks، J. I.، (1990). Teacher and Students: Constructivists forging new
connections. Educational leadership. Vol. 47. Part. 5. p.p. 68- 71.
18. Center on Organization and Restructuring of Schools، Madison، WI. (1993)
Crafting Authentic Instruction. Issues in Restructuring Schools; 4
Spr. (ERIC Accession. ED 378694).
19. D'Agostino، Jerome (1996). Authentic Instruction and Academic Achievement in
Compensatory Education Classrooms. Studies in Educational
Evaluation، 22، 2، pp 139-155.
20. De، T. & Jorge، P. (1999). Proposal for a national program on Accelerate literacy،
J، N، A، Erk. ED 295053.
21. Dever، Martha T. & Hobbs، Deborah E. (2000). Curriculum connections the
learning spiral – toward Authentic instruction، Kappa Delta Pi
Record، Vol. 36 (3)، 131 – 133.
22. Dineen، R and Niiu، W. (2008). The Effectiveness of western creative teaching
methods in China: An Action Research Project، Psychology of
Aesthetics، Creativity and the Arts، 2 (1). 42-52.
23. Dirini, Hussein. (1990). Some models and perceptions for the development of
innovation among students, the annual book of psychology, Volume
IV, Cairo, Anglo-Egyptian.
24. Duis، Mac. (1995). Making Time for Authentic Teaching and Learning: Gateways
to Experience. (ERIC Document Reproduction Service no .ED390
806).
25. Gaddafi, Ramadan Mohammed. (1996). Gifted and Creative Care, Alexandria,
Modern University Office.
26. Ghazal, Sonia Hanem Ali. (1998). A proposed program for the development of
creative teaching skills among students, teachers of faculties of

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
275
International Journal of Research in Educational Sciences

 عبد الرازق خمتار حممود/د.أ
م2018 )2( ) العدد1( املجلد

education, history department, unpublished doctorate, Faculty of
Education, Tanta University. (In Arabic).
27. Goddard، R، et al. (2000). Collective teacher efficiency: Its meaning measure and
impact on student achievement، American Educational Research
Journal، 37 (3)، 479-0507.
28. Goodman، B.W.، (1993). Five College Students Involvement in Creating
Mathematics and the Resulting Effects on their Perceptions of the
Nature of Mathematics، their Creative Ability، and their Creative
behavior، D.A.I.،53 (12) June، p. 4241 (A).
29. Halafawi, Khadija Mohammed Khair Ahmed. (2008). The effectiveness of a
developed program in the development of some innovative teaching
skills in the field of science among students of the Teachers' College
and their attitudes towards it, unpublished PhD thesis, College of
Education for girls in Makkah, Umm Al Qura University. (In
Arabic).
30. Hegazi, Reza El Sayed Mahmoud, Mahmoud, Farahati. (2006). The effectiveness
of the original assessment tasks according to multiple intelligences
in the development of cognitive achievement and motivation for
learning and seeking academic aid in the science of primary school
students, the thirteenth annual national conference - Arab
universities in the 21st century - Egypt, c2, pp 710 - 775. (In
Arabic).
31. Ibrahim, Abdullah Ali Mohammed. (2006). The impact of a program on the
multiple intelligences of science teachers in the development of
creative teaching skills and problem solving skills of their students,
Journal of Scientific Education, 4, (4), December, pp. 27-89. (In
Arabic).
32. Ismail, Hanafi. (2000). Effectiveness of students' acquisition of teachers The
rationale of the mathematical proof and the methods of
demonstrating the engineering problems in the development of
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

276

Prof. Dr. Mahmoud, Abdel Razek Mokhtar
Volume (1) No. (2) 2018

creative mathematical thinking and the skills of teaching them
creatively,

Mathematics

Education

Journal,

The

Egyptian

Association of Mathematics Education, (3) October, pp. 130- 163.
(In Arabic).
33. Issa, Hassan Ahmed. (1993). The psychology of creativity between theory and
practice, Tanta, the cultural center in the Middle East. Al Isra
Library. (In Arabic).
34. Jaber, Jaber Abdul Hamid. (2000). 21st Century Effective Instructor, Cairo, Arab
Thought House. (In Arabic).
35. Jarwan, Fathi Abdel Rahman. (1999). Talent, Excellence and Creativity, Cairo:
University Writers' House. (In Arabic).
36. Jolliffe، D. & Farrington، D. (2004). Empathy and Offending: A Systematic
Review and Meta-analysis. Aggression and Violent Behavior، 9،
441-476. (In Arabic).
37. Khalifa, the successor of Abdel Samie. (2003). Creativity and Development of
Mathematical Thinking, 3rd Scientific Conference: Teaching and
Learning of Mathematics and Development of Creativity, Journal of
Mathematics Education, Egyptian Association of Mathematics
Education, October, pp. 35-44. (In Arabic).
38. Khalil, Mohammed Abul-Fotouh Hamid Mohamed. (2002). The impact of the use
of real assessment tasks on the development of achievement,
practical skills and critical thinking among students in the first grade
preparatory, Scientific Conference VI - Scientific Education and
Community Culture - Egypt, 1, pp. 291 - 339. (In Arabic).
39. Maaytah, Khalil, and Albalayz, Mohammed. (2000). Talent and Excellence, Dar
Al Fikr, Amman. (In Arabic).
40. Mei- Shiu، Chiu (2009). Approaches to the teaching of creative and non-creative
mathematical problems.

International Journal of Scince and

Mathematics Education، 7 (1)، 55- 79، Feb.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
277
International Journal of Research in Educational Sciences

 عبد الرازق خمتار حممود/د.أ
م2018 )2( ) العدد1( املجلد

41. Mikhail, Nagy Descours. (2000). Future Perspectives of the Mathematics
Curriculum in the Third Millennium, Mathematics Education
Journal, Egyptian Association of Mathematics Education, January 3,
Zagazig University. (In Arabic).
42. Mokhtar, Heba Allah Adly Ahmed. (2008): Effect of Creative Teaching Skills
among Science Teachers on the Development of Students'
Achievement in the Second Cycle of Basic Education and Their
Attitudes toward Science, The Twelfth Scientific Conference,
Scientific Education and Community Reality, Egypt, pp. 273-306.
(In Arabic).
43. Muhaisen, Ibrahim (2000). Teaching Science in the Development of Creative
Thinking for Middle School Students, Yearbook of the College of
Education, Qatar University, Issue (1), pp. 45-71. (In Arabic).
44. Najdi, Ahmed and others. (2005). Recent trends in science education in the light
of international standards and the development of thinking and
constructive theory, Cairo, Arab Thought House. (In Arabic).
45. Newmann، Fred M. et al. (1996). Authentic Pedagogy and Student Performance،
American Journal of Education .Vol. 104; 4.
46. Newmann، Fred.M. & Gary .G .Wehlage. (1993). Five Standards of \authentic
Instruction، Educational Leadership، 50، no .7، pp 8-12.
47. Patterson، Nancy & Others (2008). The large work of small schools-why social
studies teachers and educators should care، Theory and Research in
Social Education، 36 n 1 pp 10-132.
48. Qambar, Mahmoud and others. (1998). Creativity in Culture and Education:
Studies in Cultural Construction and Educational Development.
Doha, House of Culture. (In Arabic).
49. Queen، K.W. (1994). The academic Creative and Social performance of six atrisk
adolescents Who participated in on altemative School Program،"
D.A.I Vol. 54. 8. Feb 2959. (A).

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

278

Prof. Dr. Mahmoud, Abdel Razek Mokhtar
Volume (1) No. (2) 2018

50. Queen، K.W. (1994). The Academic، Creative and Social Performance of Six atrisk Adolescents who Participated in an Alterative School Program،
D.A.I. Vol. 54. 8. Feb 2959. (A).
51. Rajai, Ahmed. (2006). The Effect of a Program in Mathematical Modeling in the
Development of Metacognitive Strategies, Problem Solving
Behavior and Creative Teaching Skills of the Student Teacher
Mathematics Division, PhD Thesis, Faculty of Education, Tanta
University. (In Arabic).
52. Rashed, Ali. (2006). Enriching the Learning Environment, Cairo, Arab Thought
House. (In Arabic).
53. Saber, King Hassan, and Amin, Aziza Abdul Azim. (1998). The Role of
Mathematics

Curricula

in

Developing

Innovative

Thinking

Capacities among Female Students in the Department of
Mathematics, Girls College of Education, Jeddah, Journal of the
Faculty of Education, Al-Azhar University, (69), pp 129: 151. (In
Arabic).
54. Saeed, Saeed Mohammed. (2002). The effectiveness of learning bags in
developing the creative teaching skills of elementary school
mathematics teachers and their relation to creative thinking among
their students, unpublished doctoral thesis, Faculty of Education,
Banha University. (In Arabic).
55. Saif, Nile Youssef. (2001). The effectiveness of a training program to develop
some creative teaching skills among teachers of Arabic language
and its impact on the development of creativity among their
students, Master Thesis (unpublished), Faculty of Education, New
Valley, Assiut University. (In Arabic).
56. Saleh, Ahmed Osman. (1995). The Relationship between Age and Creativity,
Egyptian Journal of Psychological Studies, (13). (In Arabic).

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
279
International Journal of Research in Educational Sciences

 عبد الرازق خمتار حممود/د.أ
م2018 )2( ) العدد1( املجلد

57. Sally، D. & others (1994). Questions Box: Using provocation question to
stimulate creative thinking. The Magazine on critical and creative
thinking. April. P.p. 43-45.
58. Shaker, Zainab Mahmoud. (1999). Sponsorship of the outstanding and talented,
Cairo, Dar Al-Nahda Al Arabiya. (In Arabic).
59. Shayeb, Ahmed Mahmoud. (1991). Development of creativity in the Egyptian
environment, problems and solutions, in creativity and public
education,. (Editor, Murad Wahba) Cairo, National Center for
Educational Research and Development, PO Box 302, 307. (In
Arabic).
60. Shuaile, Ali bin Hawishl. (2010). The difficulties of creative teaching among
teachers of basic education in the Sultanate of Oman. Scientific
Conference (Discovery and Sponsorship of the Talented Reality and
Hope), Egypt, pp. 517-542. (In Arabic).
61. Slack، F. et al. (2003). Assessment and Learning Outcomes: The Evaluation of
Deep Learning in an On-line Course، Journal of Information
Technology in Education، (2).
62. Sobhi, master. (1996). Studies and Research in Innovation, Cairo, Progress Press.
(In Arabic).
63. Solomon, Magda Habashi Mohammed. (2005). The effectiveness of a proposed
training program to train science teachers in the preparatory stage to
prepare and use some of the original assessment methods. Scientific
Conference IX - Obstacles of Scientific Education in the Arab
World - Egypt, 1, pp. 279 - 297. (In Arabic).
64. Tafesh, Mahmoud. (2004). Creativity in Educational Supervision and School
Management, Dar Al-Furqan, Jordan. (In Arabic).
65. Tafesh, Mahmoud. (2006). How to be a creative teacher, Amman - Jordan, Dar
Juhaina for publication and distribution. (In Arabic).
66. Teacher, beautiful winner. (2009). The effectiveness of a proposed strategy and
computer teaching in providing female teachers at Umm Al-Qura
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

280

Prof. Dr. Mahmoud, Abdel Razek Mokhtar
Volume (1) No. (2) 2018

University. Creative teaching skills for Islamic education and the
development of creative thinking among their students. Unpublished
PhD thesis, Faculty of Education, Umm Al-Qura University. (In
Arabic).
67. The butcher, Mona Mohamed. (2005). The effectiveness of a multimedia
computer program based on real learning in the development of the
skills of assessment of educational computer programs, the 10th
scientific conference - e-learning technology and the requirements
of the overall quality - Egypt, c2, pp. 629-651. (In Arabic).
68. The Fifth Scientific Conference. (1997). For Better Learning, Cairo: Faculty of
Education, Helwan University, 1, April 29-30. (In Arabic).
69. The kindness of God, Nadia Simeon. (2006). The impact of the use of the original
calendar in the structure of knowledge and the development of deep
understanding, and the self-concept of the science teacher during its
preparation. 10th Scientific Conference - Scientific Education Challenges of the Present and Future Perspectives - Egypt, 2, pp.
595-640. (In Arabic).
70. The left, the purity. (2000). Creativity in Problem Solving, Dar Kebaa for Printing,
Publishing & Distribution, Cairo. (In Arabic).
71. Titi, Mohamed Hamad. (2004). Development of Creative Thinking Skills, 2,
Amman, Dar Al Masirah. (In Arabic).

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
281
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود
املجلد ( )1العدد (2018 )2م

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.9
282

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

