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The extent to which middle school teachers possess creative teaching skills
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Abstract: The aim of this research is to evaluate the extent to which teachers of the Arabic language at the intermediate
stage in the Asir region possess the skills of creative teaching, and to achieve this goal the researcher used the descriptive
approach, as the researcher prepared a card for observing creative teaching skills, and it consisted of (48) paragraphs, and
was applied to a sample of language teachers Arabic in the intermediate stage in the Asir region; The number of (15) female
teachers. The results of the research showed that the overall tool has obtained an average (1.59 out of 3), with a rating
(low), and at the axis level, the axis of creative implementation skills got the highest average (1.84 out of 3), with an
estimate (average), and the axis of the creative evaluation of the teachers Average (1.76 out of 3) rated (low), and finally,
the creative planning axis got an average (1.18 out of 3) rated (low), and in light of these results the researcher made some
recommendations, the most important of which are: Making use of the observation card and its list of skills in building
programs Training for Arabic language teachers, and participation of curriculum experts, teaching methods and educational
technology in planning, designing, implementing, and evaluating programs Training related to Arabic language teachers.
Keywords: own the parameters. Arabic language, creative teaching skills. Asir region.

مدى امتالك معلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة بمنطقة عسير
ملهارات التدريس اإلبداعي
شريفة سعد حيدان
وزارة التعليم || اململكة العربية السعودية
، هدف هذا البحث إلى تقييم مدى امتالك معلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة بمنطقة عسير ملهارات التدريس اإلبداعي:امللخص
 وتكونت من، حيث أعدت الباحثة بطاقة مالحظة مهارات التدريس اإلبداعي،ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة املنهج الوصفي
 وأسفرت،) معلمة15(  وتم تطبيقها على عينة من معلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة بمنطقة عسير؛ بلغ عددهن، ) فقرة48(
 فقد حصل محور مهارات، وعلى مستوى املحاور،) بتقدير (متدني،)3  من1.59( نتائج البحث أن عموم األداة قد حصل على متوسط
 من1.76(  وحصل محور التقويم اإلبداعي للمعلمات على متوسط،) بتقدير (متوسط،)3  من1.84( التنفيذ اإلبداعي على أعلى متوسط
ً
 وفي ضوء هذه النتائج قدمت،)) بتقدير (متدني3  من1.18(  وأخيرا حصل محور التخطيط اإلبداعي على متوسط،)) بتقدير (متوسط3
، االستفادة من بطاقة املالحظة وقائمة مهاراتها في بناء برامج تدريبية ملعلمات اللغة العربية: من أهمها،الباحثة بعض التوصيات
ومشاركة خبراء املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية املتعلقة بمعلمات اللغة
.العربية
. بمنطقة عسير. مهارات التدريس اإلبداعي، اللغة العربية. امتالك املعلمات:الكلمات املفتاحية
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مقدمة البحث:

ّ
ّ
ُ
يمتاز العصر الحالي بسرعة التطور والتغير حيث ُيعد التوسع املعرفي والتقدم العلمي والثقافي ،وظهور
مستحدثات التقنية ،دواعي للتطوير الكبير الذي حدث للتربية والتعليم.
ّ
ّ
ملعلمين ِّأكفاء ومبدعين ،بل إن ّ
كل ما يحدث
ومعظم املشكالت التربوية في األصل ناشئة عن افتقار املدارس ِّ
ُ ّ
ُ
علم ّ
من تخطيط وإعداد وتطوير ُيصبح في ّ
مهب ّ
جيد ُي ِّّنفذ هذه األمور ،كما أن فلسفة
الريح إذا لم يكن هناك م ِّ
ّ
ُّ ُ
ُُْ
ّ
املعلم الجيد (دندش.)100 :2003 ،
التربية والتعليم كلها تصبح نظريات خالية من مضمونها إذا افت ِّقد ِّ
وقد ذكرت الوكالة القومية للتدريس بالواليات املتحدة أن التحديات املوجودة باملدارس تتطلب أن ُي ّعد
ً
املعلمون
إعدادا أفضل من ذي قبل ،فهم يواجهون من املسؤوليات واملشكالت التي تتعلق باألجيال الجديدة ،وكيفية
ّ
ّ
إعدادهم للمشاركة البناءة في املجتمع ( ،)Divid Litt, 2002: 14كما اختار املؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة
ّ
املعلمين في عالم متغير ليناقش في املؤتمر ّ
الدولي للتربية املنعقد في جنيف عام،1996
والعشرين موضوع تعزيز دور ِّ
ّ
ّ
ّ
متطلبات العصر ،ومع أدوارهم الجديدة في هذا العالم
املعلمين بحيث تتالءم مع
وذلك بهدف السعي إلى رفع كفاية ِّ
ّ
املتغير (رجب.)2010 ،
توصيات املؤتمرات ّ
ّ
وفي العالم العربي تضافرت ّ
ّ
أهمية دور
التربوية املختلفة ،في التأكيد على
والدراسات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املعلم ،وزيادة
املعلم في
عملية التعليم والتعلم وإتقانها ،ومن ثم طالبوا بإعادة النظر في سياسات إعداد وتدريب ِّ
ِّ
ّ
ّ
االهتمام بتدريب املعلم أثناء الخدمة وفاعليته ومنها :املؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم واملعارف2000 ،؛ واملؤتمر
الدولي األول2000 ،؛ ومؤتمر إعداد املعلم لأللفية الثالثة2003 ،؛ واملؤتمر العلمي ّ
النفس ي بجامعة دمشق2009 ،؛ وال
ّ
سيما في ظل املناهج املطورة التي تستدعي التميز واإلبداع.
ً
تطورا ً
كبيرا في ظل املشروع الشامل لتطوير التعليم في اململكة العربية
وقد شهدت مناهج اللغة العربية
السعودية ،حيث تم تجميع فروع مواد اللغة العربية في مقرر واحد بمسمى "لغتي الجميلة " في املرحلة االبتدائية
و"لغتي الخالدة" في املرحلة املتوسطة ً
ملبيا حاجات املتعلم واملجتمع ،وذلك في ضوء أهم املبادئ التربوية التالية :مبدأ
التكامل ،مبدأ التعلم الذاتي ،التعلم البنائي ،املبدأ االتصالي ،مبدأ التعلم التمثيلي (مكتب التربية والتعليم.)2015 .
مشكلة البحث:
ّ
ّ
ً
مؤخرا من تطوير املناهج الدراسية املختلفة في مراحل التعليم
رغم ما قامت به وزارة التعليم في اململكة
العام بما في ذلك منهج اللغة العربية ،ومن خالل تطبيق هذه املناهج منذ مطلع العام الدراس ي  ،2009-2010برزت
ّ
مشكلة ّتمكن املعلمين من ّتدريسها حيث تم تطبيق هذه املناهج قبل أن يتم تأهيل وتدريب املعلمين على كيفية
تدريسها ،وكان من املفترض أن يتم تأهيلهم متز ً
امنا مع بناء املناهج الجديدة ،ظهر ذلك من خالل سجالت التقويم،
ّ
ّ
واملتابعة الخاصة باملشرفات التربويات ومديرات املدارس ،وسجالت املعلمة األولى -املسؤولة عن العمليات اإلشرافية
تدن في مستويات أداء املعلمات في مهارات التدريس وعدم امتالكهن مهارات التدريس اإلبداعي
وزيارة املعلمات في ٍ
الالزمة لتنفيذ املقررات.
ومن خالل إجراء الباحثة املقابلة املفتوحة مع املعلمة األولى بإحدى مدارس عسير التعليمية ،توصلت
ّ
الباحثة إلى وجود صعوبة لدى معلمات اللغة العربية عند تدريسهن لهذا املنهج املطور ،وعدم استخدامهن
االستراتيجيات ّ
التعليمية ّ
الحديثة في دليل املعلمة ،كذلك إغفالهن األساليب اإلبداعية في تدريسهن.
ويشير إلى ذلك ً
أيضا ما أوصت به العديد من الدراسات السابقة من ضرورة إعادة النظر في تخطيط البرامج
التدريبية في أثناء الخدمة وضرورة استجابتها لالحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين بمختلف تخصصاتهم
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كل من( :رجب2010 ،؛ السالم2009 ،؛ عيس ى2010 ،؛ الغامدي2013 ،؛ القديمات2008 ،؛ ّ
كدراسات ّ
النصار،
ٍ
ً
 ،)2005خصوصا فيما يتعلق بمهارات التدريس اإلبداعي ،بغرض تحسين مستوى أدائهم واتجاهاتهم نحو التدريس
اإلبداعي ،وزيادة االهتمام بمهارات التدريس اإلبداعي في مراحل( :إبراهيم2006 ،؛ عبد الجيد2004 ، ،؛ & Game
.)p.868 ،2005 ،Joan
ً
بناء على ما سبق ،فإن مشكلة البحث تكمن في غموض يتعلق بمدى امتالك معلمات اللغة العربية ملهارات
التدريس اإلبداعي.
أسئلة البحث:
يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
"ما مدى امتالك معلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة بمنطقة عسير ملهارات التدريس اإلبداعي؟"
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 -1ما املهارات الالزمة للتدريس اإلبداعي؟
 -2ما مدى امتالك معلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة بمنطقة عسير ملهارات التدريس اإلبداعي في
مجاالت (التخطيط -التنفيذ -التقييم)؟
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
 -1تقديم قائمة بمهارات التدريس اإلبداعي الالزمة لتنفيذ وتدريس مادة اللغة العربية
 -2التعرف على مدى امتالك معلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة بمنطقة عسير ملهارات التدريس اإلبداعي
في مجاالت (التخطيط -التنفيذ -التقييم).
أهمية البحث:
تمثلت أهمية البحث فيما يلي:
 -1تقديم بطاقة مالحظة لتقويم أداء معلمة اللغة العربية يمكن اإلفادة منها في تقويم أداء معلمة اللغة العربية.
ً
 -2إفادة جهات التدريب من نتائج هذه الدراسة في وضع برامج تطوير األداء وفقا ملهارات التدريس اإلبداعي.
 -3يمكن أن يفيد الباحثين في مهارات التدريس بما يرجع بالنفع على تحصيل الطالبات باعتبار أن تحسين أداء
ً
ً
وإبداعا.
ايجابية
املعلمة وامتالكها ملهارات التدريس اإلبداعي ينعكس على طالباتها وتجعلهن أكثر
حدود البحث:
اقتصر البحث على الحدود التالية:
 الحدود املوضوعية :مدى امتالك معلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة بمنطقة عسير ملهارات التدريس
اإلبداعي في مجاالت (التخطيط -التنفيذ -التقييم).
 الحدود البشرية :عينة من معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة.
 الحدود املكانية :في منطقة عسير باململكة العربية السعودية
 الحدود الزمنية :تم البحث خالل الفصل الدراس ي الثاني 1441-1440هـ.
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مصطلحات البحث:
تضمن البحث التعريف باملصطلحات التالية:
o
o
o

o

o

o

مهارات التدريس اإلبداعي ((:Creative Teaching Skills
ً
ورد في املعجم الوسيط ( )1880: 889أن املهارة مأخوذة من"َ :م َه َر في الش يء مهارة ً :أحكمه وصار به حاذقا ،فهو
ماهر ،ويقال َم َه َر في العلم وفي الصناعة وغيرها ،وجمعها  :مهارات".
وكذلك ورد في القاموس املحيط ( )1992: 615أن املاهر يقصد به" :الحاذق بكل عمل ،والسابح املجيد ،والجمع:
َم َه َرة".
ّ
عرفها (علي والغنام )1998: 10 ،بأنها " :مجموعة السلوكيات التدريسية الفعالة التي يظهرها املعلم في نشاطه
التعليمي-داخل الفصل أو خارجه -في شكل استجابات حركية أو لفظية تتميز بعناصر السرعة والدقة في األداء،
والتكيف (التوافق) مع ظروف املوقف التدريس ي ،وتعمل على استثارة وتنمية التفكير االبتكاري لدى املتعلمين"
ّ
وعرفها (إبراهيم والسايح )2010: 141 ،بأنها" :مجموعة السلوكيات التدريسية اإلبداعية التي يحققها املعلم،
بحيث تتسم بالدقة والسرعة في األداء ،والتكيف مع ظروف املوقف التدريس ي ،وتعمل على تطوير وتنمية تفكير
الطالب اإلبداعي ،وتتوافق مع مستوياتهم الدراسية املختلفة".
وتعرفها الباحثة إجر ً
ائيا بأنها :مجموعة السلوكيات التدريسية التي تتمكن معلمة اللغة العربية من ممارستها في
نشاطها التدريس ي في شكل استجابات حركية أو لفظية تتميز بالطالقة واملرونة واألصالة وتؤدي إلى الطالقة
اللغوية لدى طالباتها مع مراعاة الدقة والسرعة في األداء والتوافق مع متطلبات املوقف التدريس ي وتقاس بمجموع
الدرجات التي تحصل عليها معلمة اللغة العربية ببطاقة املالحظة املعدة في هذا البحث.
وتعرف الباحثة مهارات التدريس اإلبداعي إجر ً
ائيا بأنها :مجموعة من السلوكيات التدريسية التي تتسم بالدقة
والسرعة في األداء واملتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم ،وتعمل على تطوير أداء املعلمة مما يؤثر في تحسين
تفكير الطالبات وإبداعهن.

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
ا
أول -اإلطار النظري:
 مفهوم مهارات التدريس اإلبداعي:
 مفهوم املهارة:
تعددت التعريفات حول مفهوم املهارة بشكل عام ،ومهارات التدريس على وجه الخصوص ،ففي اللغة يقصد
باملهارة كما عند الفارابي ( )298 :1994بأنها" :مجموع األفعال املنهجية والحركية التي يتقنها املدرس أو التلميذ،
فبالنسبة للمدرس املهارات التعليمية مجموع أفعال مجزأة ترتبط فيما بينها لتشكل وظيفة من وظائف التدريس
(حوار ،إلقاء ،ضبط ،تشخيص) .وبالنسبة للتلميذ املهارة هي مجموع أفعال يقوم بها ألداء مهام وتمارين معينة
(التعبير ،الرسم ،القفز .)....وتشمل هذه املهارات العضوية الحركية واملهارات اللفظية واملهارات الجسمية واملهارات
اليدوية" .
 مفهوم التدريس:
ُوي ّ
عرف التدريس بأنه :نشاط منهي يتم انجازه من خالل عمليات رئيسة هي( :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم)
يستهدف مساعدة الطالب على التعليم والتعلم وهذا النشاط قابل للتحليل ،واملالحظة ،والحكم على جودته ،ومن ثم
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تحسينه ،ويقصد بمهارة التدريس أداء املعلم في القدرة على حدوث التعلم ،وتنمو هذه املهارة عن طريق اإلعداد
التربوي واملرور بالخبرات السابقة ويختلف هذا األداء باختالف املادة الدراسية وطبيعتها وخصائصها وأهداف تعليمها
(درويش؛ أبو شقير.)2010 ،
ومما سبق يظهر أن مهارات التدريس هي مجموعة من األداءات واملمارسات التي يقوم بها املعلم لتوصيل
ً
توصيال ً
ً
وسريعا ،تتطلب اإلعداد التربوي املسبق للمعلم وكذلك التدريب
دقيقا
املعلومات وعرض األفكار على طالبه،
عليها وتنميتها والعمل على تطويرها وتحسينها سواء قبل الخدمة أوفي أثناء الخدمة ،ومن هنا تتضح أهمية تنمية
مهارات التدريس لدى املعلم.
مفهوم مهارات التدريس اإلبداعي:
تنبثق مهارات التدريس اإلبداعي من املناخ العام السائد في املجتمع بعامة ،ومن توافر اإلمكانات والظروف
اإلدارية والفنية واملادية السائدة في املدرسة والتي تشجع على اإلبداع ،ومن طبيعة املنهج املدرس ي ،ومن نزعة املعلمة
اإلبداعية ،فمن املهم أن تتيح املعلمة للمتعلمة ً
فرصا مناسبة للتفكير املبدع ويتوقف ذلك على مدى امتالك املعلمة
لفنيات ومهارات التدريس اإلبداعي.
وقد تنوعت التعريفات حول مفهوم وماهية التدريس اإلبداعي ومهاراته ،وفيما يلي عرض لبعض تلك
التعريفات.
فعرفها جوزيف ( )Joseph, 2000: 265بأنها :مجموعة من املبادئ اإلرشادية وخطوات التدريس الفعالة التي
يظهرها املعلم في نشاطه التعليمي داخل غرفة الصف أو خارجها بشكل استجابات حركية أو لفظية تتميز بعناصر
السرعة والدقة في األداء والتكييف مع ظروف املوقف التدريس ي وتعمل على استثارة وتنمية التفكير اإلبداعي لدى
املتعلمين.
مبادئ التدريس اإلبداعي:
يذكر إبراهيم ( )2005جملة من مبادئ التدريس اإلبداعي منها:
 التدريس الذي يؤدي إلى نتائج جديدة ومختلفة وفريدة وغير متوقعة. يشجع التعلم الذاتي االستهاللي. يضع أهمية خاصة للشروط واملواقف التي تيهئ وتمكن التفكير الواعي. يستخدم مواقف تعليمية قد تكون مفتوحة أو مغلقة بشرط أن تكون مفيدة في إظهار إبداعات املتعلمين. يشجع املتعلمين لتأكيد وتطوير أفكارهم الخاصة. يقوم على أساس توفير الوسائل الالزمة لتعليم الكثير من املفاهيم واملهارات ،وعلى أساس إعداد الوسائلالتي يتطلبها تطبيق هذه املفاهيم واملهارات في مواقف لحل املشكالت الجديدة.
خصائص مهارات التدريس اإلبداعي:
يتيح التدريس اإلبداعي للمتعلم فرصة ممارسة التفكير الذي يساعده على تشكيل املعلومات باألسلوب الذي
يجعل املعلومات قابلة للنقل إلى العالم الخارجي مع استمرارية هذا النقل في أي موقف في املستقبل ،ويساعده على
التعامل مع املواقف املرتبطة باملسؤولية ،وبحل املشكالت والتأمل ،وبالتوجيه الذاتي والدافعية املطلوبة مدى
الحياة ،وقد ذكر كل من( :إبراهيم2005 ،؛ الهويدي )2007 ،جملة من خصائص التعلم اإلبداعي مما يكشف لش يء
من خصائص مهارات التدريس اإلبداعي بأنه:
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-

التعلم ذو املعنى؛ أي التعلم الذي يرتبط بحاجات املتعلمين الحقيقة (الجسمية ،والعقلية ،واالنفعالية،
واالجتماعية) ويراعي خصائص نموهم ،ويهدف إلى تحقيق النمو الشامل واملتكامل لهم.
يهدف إلى تنمية التفكير اإلبداعي للمتعلمين ،وينمي بينهم عالقات تعاونية.
ً
محورا للعملية التعليمية ،دون إهمال للمادة التعليمية أو دور املعلم.
يجعل من املتعلم

مهارات التدريس اإلبداعي:
حدد (إبراهيم )2006 ،مهارات التدريس اإلبداعي بخمس مهارات أساسية وهي :الطالقة ،واملرونة ،واألصالة،
والحساسية للمشكالت ،وحب االستطالع ،قسمت إلى مجموعة من املهارات الفرعية.
ولذا أصبح على املعلمات التنبؤ بأساليب جديدة ،وأن يمتلكن مهارات إبداعية وفعالة للتدريس ،وأن تتوفر
لديهن املداخل املالئمة التي تتوافق مع أساليب التعلم والفروق الفردية لدى طالباتهن؛ فمعلمة املستقبل تحتاج أن
ً
ً
ً
ً
ً
تكون مجددة ،ومبدعة ،منظمة ،مرشدة ،وقادرة على إدارة التفاعالت والنشاطات الصفية بكفاءة وفاعلية عالية.
 الطالقة :وتعرف بأنها قدرة الفرد على توليد عدد كبير من البدائل أو املفردات أو األفكار أو املشكالت أواالستعماالت عند االستجابة ملثير معين ،والسرعة والسهولة في توليدها ،ولها أنواع منها :الطالقة اللفظية،
والطالقة التعبيرية ،والطالقة الفكرية ،وطالقة التداعي (جمل.)2005 ،
 املرونة :وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة من نوع األفكار املتوقعة املعتادة ،وتوجيه أي تحويل مسار التفكيرمع تغير املثير أو متطلبات املوقف .وهي أيضا القدرة على التكيف السريع مع املواقف أو املشاكل الجديدة ،ومن
أشكال املرونة :املرونة التلقائية ،واملرونة التكيفية (الحيزان)32 :2002 ،؛ الكناني.)2005 ،
 األصالة :وتشير األصالة إلى :القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من االستجابات غير العادية ،غير املباشرة أو األفكارً
غير الشائعة والطريفة ،وهي أكثر الخصائص ارتباطا بالتفكير اإلبداعي ،وتعني القدرة على توليد أفكار تتميز بالجدة
والتفرد بحيث يمكن أن يطلق عليها أفكار غير مسبوقة ،وتعني ً
أيضا القدرة على إنتاج حلول جديدة (الكناني،
.)2005
مراحل التدريس اإلبداعي:
يرى كثير من التربويين أن التعلم اإلبداعي لن يتم في ظروف صفية أو بيئة تعلم ال يتوافر فيها التدريس
اإلبداعي ،لذا ينظر إلى املعلم باعتباره املفتاح األساس ي في تعليم اإلبداع ،وعليه أن يحدد مدى إبداعه في النشاطات
التدريسية التاليةHarris, 2005( :؛)Fluellen, 2003
 التخطيط لتدريس إبداعي :يحتاج التدريس اإلبداعي لخطة تدريسية مرنة يبتعد فيها املعلم عن الخطط
التدريسية التقليدية بتقديم نشاطات تدريسية إثرائية في ظل التدريس اإلبداعي.
 السلوك التدريس ي الصفي لتدريس إبداعي :املعلم املبدع ييهئ املناخ املالئم ألنشطة اإلبداع داخل الصف ويوجه
انتباه املتعلمين إلى مادة التعلم ويعمل على تنمية بعض الصفات واملهارات لدى املتعلمين كصفات التحدي
وحب االستطالع والتعبير عن الرأي ،والتفاعل مع اآلخرين ،والتفكير املتميز بالطالقة واملرونة واألصالة.
 التقويم لتدريس إبداعيُ :ي ِّعد املتعلم بنفسه املهمة أو املشكلة ،وتتاح له الفرصة في إعادة تحديدها ،وتتحرر
ُ
مهام تقويم اإلبداع ً
نسبيا من قيود االمتحانات التقليدية وتحدد طبيعة الناتج اإلبداعي ملهمة التقويم في ضوء
الهدف املراد تقويمه.
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ويتفق خبراء تدريس اللغة العربية على أن تطبيق منهج لغتي بشكله الجديد أحدث نقله ايجابية في تدريس
اللغة العربية باعتماده على النظرية البنائية في التعلم ،وتركيزه على املتعلم كمحور للعملية التعليمية ،فهو منهج ثري
يبتكر في عرض املادة ،وينوع في الطرح ،ويوصل املعلومة بطريقة حديثة (الغامدي.)2013 ،
لذا فإن ذلك املنهج يتطلب امتالك معلمة اللغة العربية؛ وهي املسؤولة عن تنفيذه ،مجموعة من املهارات
التدريسية اإلبداعية لتحقيق األهداف املرجوة ،والوصول بالعملية التعليمية إلى اإلتقان ومن ثم اإلبداع ،وفي ضوء
ما سبق حددت الباحثة مهارات التدريس اإلبداعي للغة العربية في ثالث مراحل هي :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم،
واملتسمة بالطالقة ،واملرونة ،واألصالة.
ا
ثانيا -الدراسات السابقة
أ-
-

-

-

-

-

بحوث ودراسات تناولت تنمية مهارات التدريس اإلبداعي:
قام ( )Patrick, 2000بدراسة هدفت إلى تعرف أثر البرامج التدريبية للمعلمين في مجال التدريس اإلبداعي على
ً
ً
ومعلمة و (ً )60
قدرات التفكير اإلبداعي للطالب واتجاهاتهم ،وتكونت عينة البحث من (ً )20
طالبا وطالبة
معلما
بوالية كاليفورنيا ،واستخدم املنهج شبه التجريبي ذو املجموعتين حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين
ً
تدريبا استمر ( )8أسابيع باستخدام أنشطة إبداعية ،وأسفرت
ضابطة وتجريبية ،تلقت املجموعة التجريبية
النتائج عن تفوق املجموعة التجريبية وأن املهارات اإلبداعية التي أظهرها املعلمون والتي أدت إلى تحسن قدرات
التفكير اإلبداعي لدى الطالب ذات ارتباط بتأثير البرامج التدريبية للمعلمين.
كما أجرى الرفاعي ( )2001دراسة هدفت إلى تعرف فعالية برنامج للتدريس املصغر في تنمية بعض مهارات
التدريس اإلبداعي لدى الطالب املعلمين بكلية التربية بطنطا ،حيث ُطبقت الدراسة على عينة بلغت (ً )116
طالبا
ً
معلما بالفرقة الرابعة شعبة العلوم ،واستخدم املنهج شبه التجريبي ذو املجموعتين الضابطة والتجريبية،
ً
وطبقت أداة الدراسة بطاقة مالحظة مهارات التدريس اإلبداعي ً
وبعديا ،وأسفرت النتائج عن فعالية
قبليا
البرنامج التدريبي في تنمية بعض مهارات التدريس اإلبداعي.
وقامت حسانين ( )2003بدراسة هدفت إلى تعرف فعالية برنامج تدريبي قائم على مهارات التدريس اإلبداعي
وأثره في تنمية هذه املهارات لدى معلمي العلوم بمراحل التعليم العام بمحافظة سوهاج ،وقد تكونت عينة
الدراسة من الطالب املعلمين بالدبلوم تخصص العلوم وعددهم (ً )20
طالبا ً
معلما ،حيث استخدم املنهج شبه
التجريبي ذو املجموعة الواحدة ،وطبقت أداة البحث وهي بطاقة املالحظة ألداء الطالب املعلمين ملهارات التدريس
ً
اإلبداعي ً
وبعديا ،وأظهرت النتائج فعالية البرنامج.
قبليا
وأجرى عبد الجيد ( )2004دراسة هدفت إلى تعرف فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى
(ً )32
طالبا ً
معلما من طالب الشعب العلمية بكلية التربية ،واستخدم املنهج شبه التجريبي ذو املجموعة الواحدة،
وطبقت أدوات الدراسة التالية :اختبار معرفي ملهارات التدريس اإلبداعي لدى الطالب املعلمين ،وبطاقة مالحظة
أداء الطالب املعلمين ملهارات التدريس اإلبداعي ،واختبار التفكير اإلبداعي لدى تالميذهم بالصف األول اإلعدادي،
ومقياس حب االستطالع العلمي لدى تالميذهم بالصف األول اإلعدادي ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي لكل من االختبار املعرفي وأداء الطالب
املعلمين ملهارات التدريس اإلبداعي وكذلك اختبارات تالميذهم بالصف األول اإلعدادي.
كما قام القحفة ( )2013بدراسة هدفت إلى تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى الطلبة املعلمين بكلية التربية
بجامعة إب ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )40
طالبا ً
معلما من التخصصات العلمية بالجامعة ،حيث استخدم
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-

-

-

-

ً
املنهج شبه التجريبي ذو املجموعتين التجريبية والضابطة وتم التطبيق ً
وبعديا الختبار الطلبة املعلمين في
قبليا
الجانب املعرفي ملهارات التدريس اإلبداعي وكذلك بطاقة مالحظة لقياس مستوى أدائهم في التدريس اإلبداعي،
وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة املعلمين في التطبيق القبلي
والبعدي في ّ
كل من االختبار املعرفي وبطاقة املالحظة لصالح التطبيق البعدي تعزى إلى فعالية البرنامج التدريبي في
ٍ
تنمية مهارات التدريس اإلبداعي.
وأجرت الغامدي ( )2013دراسة هدفت إلى تقص ي فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي
لدى معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة ،وتم استخدام املنهج شبه التجريبي ذو املجموعة الواحدة ،وطبقت أداة
الدراسة والتي تمثلت في بطاقة مالحظة أداء معلمات العلوم ملهارات التدريس اإلبداعي على عينة تكونت من ()12
معلمة علوم باملرحلة املتوسطة ،وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
معلمات العلوم في مهارات التدريس اإلبداعي لعينة الدراسة في ّ
كل من التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة
ٍ
لصالح التطبيق البعدي تعزى إلى فعالية البرنامج التدريبي املقترح في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى
معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة.
كما قامت موافي ( )2013بدراسة هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج تدريبي بالحاسوب قائم على استراتيجية حل
ً
إبداعيا في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي والتفكير اإلبداعي لدى معلمات الرياضيات باملرحلة
املشكالت
املتوسطة ،حيث تم اختيار عينة من معلمات الرياضيات تكونت من ( )37معلمة باملرحلة املتوسطة بمدنية
جدة ،واستخدم املنهج شبه التجريبي ذو املجموعة الواحدة وطبقت أداتي الدراسة وهي بطاقة مالحظة ألداء
ً
املعلمات ملهارات التدريس اإلبداعي ومقياس التفكير اإلبداعي ً
وبعديا ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات
قبليا
داللة إحصائية بين متوسطي درجات أداء معلمات الرياضيات ومقياس تورانس ملهارات التفكير اإلبداعي قبل
وبعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح التطبيق البعدي تعزى إلى فاعلية البرنامج التدريبي.
وقام العازمي ( )2019بد اسة هدفت التعرف على درجة ممارسة معلمي ّ
الدراسات العملية للمرحلة املتوسطة
ر
ً
في الكويت ملهارات التدريس اإلبداعية .تكونت عينتها من ( )74معلما ومعلمة .وأعد الباحث بطاقة مالحظة،
اشتملت على ( )25مهارة لإلبداع .وتوصلت ّ
الدراسة إلى نتائج متعددة ومنها :وجود فروق ذات داللة إحصائية ( α
)= 0.05تعزى ألثر الجنس والخبرة ،ولصالح الذكور .وملن خدمتهم أكثر من عشر سنوات ،ولكال الجنسين .وعدم
وجود فروق تعزى ألثر املؤهل العلمي.
كما قام الكاس ي ( )2020بدراسة هدفت إلى تطوير برنامج تدريبي قائم على عملية الذكاء الناجح لتنمية اإلبداع
ً
في التدريس واختبار فاعليته .وتكونت عينة الدراسة من ( )34عضوا ،بواقع ( )16من القسم النسائي ،و ( )18من
ً
الذكور ،وقد خضع أفراد الدراسة لتطبيق البرنامج التدريبي ملدة أربعة أيام وبمعدل أربع ساعات يوميا ،وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التدريس املعتمد على نظرية الذكاء الناجح لدى أعضاء هيئة التدريس في
جامعة امللك خالد جاء بمستوى متوسط ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05في أي من مجاالت تنمية اإلبداع في التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس تعزى ألي من املتغيرات
الرتبة أو الخبرة أو الجنس.

ب -بحوث ودراسات تناولت التدريس اإلبداعي في اللغة العربية:
 قامت أحمد ( )2010بدراسة هدفت إلى تعرف فعالية برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات التدريس اإلبداعيلدى طالبات كلية التربية الفرقة الثالثة تخصص اللغة العربية بجامعة أم القرى واتجاهاتهن نحوه ،وقد
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-

-

استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ذو املجموعة الواحدة وطبقت أداتي الدراسة ،بطاقة مالحظة مهارات
ً
التدريس اإلبداعي ومقياس االتجاه ً
وبعديا على الطالبات معلمات اللغة العربية بالفرقة الثالثة وعددهن
قبليا
ً
( )35طالبة معلمة ،وأسفرت النتائج عن فعالية البرنامج املقترح في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى
الطالبات معلمات اللغة العربية وإكسابهن اتجاهات إيجابية نحو التدريس اإلبداعي.
كما قامت العامري ( )2010بدراسة هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم على مهارات التدريس اإلبداعي
في تنمية تلك املهارات لدى معلمي اللغة العربية بسلطنة عمان ،حيث تم استخدام املنهج شبه التجريبي ذو
ً
املجموعة الواحدة ،وطبقت أداة الدراسة وهي بطاقة مالحظة ملهارات التدريس اإلبداعي ً
وبعديا على عينة
قبليا
مكونة من ( )88معلم ومعلمة ،وقد خلصت النتائج إلى فاعلية البرنامج املقترح في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي
لصالح التطبيق البعدي.
وقام محمود ( )2018بدراسة هدفت إلى تحديد مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملمارسة معايير التدريس
الحقيقي لدى معلمي اللغة العربية ،وكذلك الكشف عن فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي
ُّ
املناسبة للممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللغة العربية في تدريسهم ،وقد تم تحديد مجموعة
البحث من طالب الدبلوم املهنية ،من املعلمين بلغ عددهم  19معلما ،وقد استخدم البحث املنهجين الوصفي
وشبه التجريبي ،وتوصل إلى ست مهارات أساسية و ( )104مهارة فرعية للتدريس اإلبداعي ،وأظهرت النتائج
فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي املناسبة ملمارسة معايير التدريس الحقيقي ملعلمي
اللغة العربية.

تعليق على الدراسات السابقة:
اتفق البحث الحالي مع البحوث والدراسات السابقة في تناول تنمية مهارات التدريس اإلبداعي ،كدراسات كلّ
ٍ
من( :أحمد2010 ،؛ 2000 ،Patrick؛ حسانين2013 ،؛ الرفاعي2001 ،؛ العامري2010 ،؛ عبد الجيد2004 ،؛
الغامدي2013 ،؛ القحفة2013 ،؛ محمود2018 ،؛ موافي .)2013 ،كما اتفق في استخدام بطاقة املالحظة ،واختبار
الطالقة اللغوية أدوات للبحث كدراسة ّ
كل من( :أحمد2010 ،؛ حسانين2013 ،؛ الرفاعي2001 ،؛ العازمي2019 ،؛
ٍ
العامري2010 ،؛ عبد الجيد2004 ،؛ الغامدي2013 ،؛ القحفة2013 ،؛ موافي.)2013 ،
واختلف البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة في تناول مهارات التدريس اإلبداعي في ضوء
البنائية ،وإعداد وتطبيق بطاقة مالحظة ملهارات التدريس اإلبداعي اللغة العربية في ضوء البنائية ،كما اختلف في
مجتمع البحث وعينته؛ حيث شملت البيئة السعودية ،وهن :عينة من معلمات اللغة العربية املرحلة املتوسطة
بجميع املدارس الحكومية التابعة إلدارة التعليم بمنطقة عسير (مركز قنا).

 .3منهجية البحث وإجراءاته
منهج البحث:
استخدم البحث املنهج الوصفي باملالحظة كونه األنسب مع طبيعة وأهداف البحث.
مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من جميع معلمات اللغة العربية في مركز قنا بمنطقة عسير ،وعددهن ( )48معلمة
حسب اإلحصائية التي حصلت عليها الباحثة من قسم شؤون املعلمين بإدارة مكتب التعليم بمركز قنا بمنطقة عسير.
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عينة البحث:
عينة قصدية من معلمات اللغة العربية ممن ّ
يدرسن املرحلة املتوسطة وكان إجمالي عددهن ( )15معلمة،
والعينة القصدية تعني :أن أساس االختيار خبرة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك تمثل مجتمع البحث
(العساف ،)101 :2012 ،وكان املبرر لهذه الطريقة كون مجمل معلمات اللغة العربية التابعات للمركز ( )15معلمة.
أداة البحث :بطاقة مالحظة ملهارات التدريس اإلبداعي ملعلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة.
بناء أداة البحث:
قامت الباحثة بتصميم بطاقة مالحظة لتقييم مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمات اللغة العربية عينة
البحث كما يلي:
 -1إعداد الصورة األولية لبطاقة املالحظة :تم التوصل إلى ( )66عبارة مصنفة في ثالثة محاور كالتالي :التخطيط
( )22عبارة ،التنفيذ ( )26عبارة ،التقويم ( )18عبارة.
 -2صدق بطاقة املالحظة :للتأكد من صدق بطاقة املالحظة قامت الباحثة بعرضها على عدد من املحكمين
املختصين في املناهج وطرق التدريس ،وذلك إلبداء آرائهم حول بطاقة املالحظة.
ُ
 -3الصورة النهائية لبطاقة املالحظة :في ضوء آراء ومالحظات املحكمين أجريت التعديالت على بطاقة املالحظة
وتوصلت الباحثة إلى بطاقة املالحظة ملهارات التدريس اإلبداعي ملعلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة في
صورتها النهائية ،بعد حذف ما رأى املحكمون حذفه ،وإضافة ما رأوا إضافته حتى خرجت البطاقة في صورتها
النهائية محتوية على ( )48عبارة مقسمة على ثالثة محاور هي :التخطيط اإلبداعي ( )15عبارة ،والتنفيذ
اإلبداعي ( )22عبارة ،والتقويم اإلبداعي ( )11عبارة.
ً
تدرجا ً
ثالثيا كالتالي (متوفر ،متوفر إلى حد ما ،غير
وتدرجت درجات تحديد األداء على عبارات البطاقة
متوفر) بحيث حددت الباحثة ثالث درجات ل ـ (متوفر) ،ودرجتين لـ ـ (متوفر إلى حد ما) ،ودرجة واحدة ل ـ ـ (غير متوفر)
 ثبات بطاقة املالحظة :للتأكد من ثبات بطاقة املالحظة قامت الباحثة بمشاركة اثنين من املالحظين ،تمتدريبهم من قبل الباحثة على هذه البطاقة ومالحظة ثالث معلمات من معلمات اللغة العربية في الوقت نفسه
وذلك بعد شرح مفردات البطاقة وكيفية املالحظة ،وهذه إحدى الطرق التي يتم من خاللها قياس ثبات
املالحظة (عبيدات وآخرون.)2004: 132 ،
وتم حساب معامل االتفاق ،ومعامل االختالف بين ما سجله الباحث وما سجله املالحظين باستخدام معادلة
كوبر ( )Cooperكما يلي:
جدول ( )1حساب ثبات األداة من خالل نسبة التفاق بين الباحثة واملالحظ األول:
نسبة التفاق %
مرات الختالف
مرات التفاق
املعلمة
83.33
8
40
األولى
89.58
5
43
الثانية
87.5
6
42
الثالثة
86.80
املتوسط الكلي لنسبة االتفاق
حساب ثبات األداة من خالل نسبة االتفاق بين الباحثة واملالحظ الثاني:
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نسبة التفاق%
مرات الختالف
مرات التفاق
املعلمة
85.41
7
41
األولى
83.33
8
40
الثانية
89.58
5
43
الثالثة
86.10
املتوسط الكلي لنسبة االتفاق
وعليه فقد جاءت نسبة االتفاق بين الباحثة واملالحظ األول ( ،)86.80وجاءت نسبة االتفاق بين الباحثة
واملالحظ الثاني ( ،)86.10مما يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة ثبات عالية ،وتشير إلى صالحية البطاقة للتطبيق.
األساليب اإلحصائية املستخدمة في البحث:
استخدمت الباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية ،وفق اآلتي:
 .1معامل الثبات باستخدام معادلة كوبر (.)Cooper
 .2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.

 -4عرض نتائج البحث ومناقشتها
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ،والذي نصه" :ما املهارات الالزمة للتدريس اإلبداعي؟"
ولإلجابة عن السؤال األول تم االطالع على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بمهارات
التدريس اإلبداعي ملعلمات اللغة العربية والتي تضمنت ( )48مهارة بعد عرضها على املحكمين وجاءت مصنفة في ثالثة
محاور كما في الجداول (:)1
جدول ( )1املهارات الفرعية اإلبداعية املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم:
م

مهارات التخطيط

املهارة

2
3
4
5
6
7
8

تصوغ عددا من األهداف اإلجرائية عند املستويات العليا للتفكير.
تخطط لتهيئة بيئة تعليمية متسامحة وإبداعية.
تخطط لتوفير عدد من املواقف التعليمية تستدعي تقديم اآلراء أو األفكار.
توفر فرصا لربط الدرس بخبرات الطالبات.
تخطط لستخدام عدد من الستراتيجيات واألساليب التي تثير التفكير.
تخطط لعدد من األنشطة التي تهدف إلى تنمية الطالقة اللغوية لدى الطالبات.
تخطط لعدد من األنشطة مفتوحة النهاية.

الطالقة

1

تصوغ عددا من األهداف اإلجرائية الشاملة واملتكاملة.

10
11
12

تعد مقدمات متنوعة تساعد الطالبات على الوصول للنتائج بأنفسهن.
تخطط ألنشطة مختلفة في الصياغة واملستوى.
تشرك الطالبات في تحديد النشاط املناسب واختيار املعرفة.

14
15

تعد أنشطة اجتماعية مبتكرة تهدف إلى تنمية التواصل اللغوي بين الطالبات.

األصالة

13

املرونة

9

تعد خطة درس مرنه تنسجم مع استمرار املناخ اإلبداعي.

تخطط لستخدام وسائل تعليمية مبتكرة.
تخطط ألساليب تقويم مبتكرة
مهارات التنفيذ:
حيدان
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

املهارة

الطالقة

املرونة

األصالة

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الطالقة

املرونة

األصالة

مهارات التخطيط
تظهر روح املرح والدعابة.
تطرح عددا من األسئلة تثير اهتمام الطالبات وتزيد من دافعيتهن.
تطرح عددا من املشكالت ذات صلة بواقع الطالبات تتطلب املناقشة واقتراح الحلول.
توجه الطالبات لطرح أكثر من إجابة للنشاط الواحد.
تشجع الطالبات على جمع عدد من املعلومات املناسبة حول املشكلة املطروحة.
تستخدم أساليب متنوعة إلثارة الدافعية مثل :التحفيز ،تنويع بيئة التعلم.......الخ
تساعد الطالبات على تنظيم املعلومات واألفكار إلدراك املفاهيم النحوية الجديدة.
تستخدم استراتيجية التعلم التعاوني ،املتشابهات ،نموذج التعلم املتمركز حول املشكلة.
توضح فقرات الدرس بأمثلة وتطبيقات متنوعة.
تساعد الطالبات على إدراك أوجه الشبه والختالف بين املفاهيم النحوية أو األساليب اللغوية.
تنوع أساليب عرض الدرس ملراعاة الفروق الفردية بين الطالبات.
تقدم أنشطة ذات نهايات مفتوحة تساعد في تنمية الطالقة اللغوية لدى الطالبات.
تتيح فرصة التعبير عن اآلراء والحرية في العمل.
توفر فرصا متنوعة لتطوير أساليب البحث لدى الطالبات.
تطرح مشكالت مختلفة تتطلب حلول متنوعة مثل :ماذا يحدث لو..
تطرح أسئلة لعقد مقارنات بين إجابات الطالبات.
تساعد الطالبات على إنتاج وتقديم أفكار جديدة وفريدة.
تستخلص األفكار من خالل استمطار أفكار الطالبات.
توجه أسئلة مثيرة للتفكير اإلبداعي.
تدرب الطالبات على الرجوع ملصادر مختلفة ومتنوعة مثل :قصص تاريخية ،حكايات ،تراجم..
تنهي الدرس بطريقة فريدة ومبتكرة مثل :تطلب من الطالبات اقتراح موضوعات ذات عالقة لدراستها في
الحصة القادمة.
مهارات التقويم:
تكلف الطالبات بكتابة عدد من التقارير تحوي مهام نحوية أو أساليب لغوية عن مشكالت من واقعهن وكيفية
حلها.
تستخدم عدد من أساليب التقويم بما يتضمن قياس الطالقة اللغوية لدى الطالبات.
تصوغ أسئلة يتنوع فيها املطلوب.
تقيم ّ
حل الطالبات للواجب املنزلي.
تقدم التغذية الراجعة الفورية والنهائية.
تطرح أنشطة ل يتوفر حلها في املقرر الدراس ي.
تتيح فرصة تقويم األقران.
تكلف الطالبات بتلخيص الدروس في خرائط مفاهيمية.
تستخدم اختبارات التفكير اإلبداعي.
تعزز الستجابات بطريقة فريدة.
تشجع الطالبات على تقويم أنفسهن.
تستخدم بطاقة مالحظة في أثناء عرض الدرس ونهايته لتعديل السلوك لدى الطالبات.

يتبين من الجدول ( )1أن التخطيط قد اشتمل على ( )15مهارة بعد تحليل آراء املحكمين ،ثمان مهارات في
الطالقة ،وأربع مهارات في املرونة ،وثالث مهارات في األصالة ،وتبين أن التنفيذ قد اشتمل على ( )21مهارة بعد تحليل
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آراء املحكمين ،خمس مهارات في الطالقة ،وعشر مهارات في املرونة ،وست مهارات في األصالة ،كما أن التقويم قد
اشتمل على ( )12مهارة بعد تحليل آراء املحكمين ،مهارتان في الطالقة ،وثالث مهارات في املرونة ،وسبع مهارات في
األصالة.
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :ونصه " :ما مدى امتالك معلمات اللغة العربية ملهارات التدريس
اإلبداعي في جانب التخطيط؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتطبيق بطاقة املالحظة على عينة البحث وتدوين السلوكيات
الخاصة بالتخطيط والتي بلغ عددها ( )22مهارة ،وكانت متوسطات حساب هذه السلوكيات قد بلغ في مجمله
()1.18مما يدل على انخفاض تمكن املعلمات –عينة البحث -بشكل كبير من هذه املهارات وكانت النتائج كما يبينها
الجدول (:)2
جدول ( )2التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية ملدى امتالك معلمات اللغة العربية ملهارات
التدريس اإلبداعي في مجال التخطيط
املهارات
اإلبداعية

م
1
2
3

5

الطالقة
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املرونة

10
11
12

14
15

األصالة

13

ا
أول :مهارات التخطيط

املتوسط النحراف
الترتيب
الحسابي املعياري

الفقرات

التقدير
اللفظي

تصوغ عددا من األهداف اإلجرائية الشاملة واملتكاملة.
تصوغ عددا من األهداف اإلجرائية عند املستويات العليا
للتفكير.
تخطط لتهيئة بيئة تعليمية متسامحة وإبداعية.
تخطط لتوفير عدد من املواقف التعليمية تستدعي تقديم اآلراء
أو األفكار.
توفر فرصا لربط الدرس بخبرات الطالبات.
تخطط لستخدام عدد من الستراتيجيات واألساليب التي تثير
التفكير.
تخطط لعدد من األنشطة التي تهدف إلى تنمية الطالقة اللغوية
لدى الطالبات.
تخطط لعدد من األنشطة مفتوحة النهاية.
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تعد خطة درس مرنه تنسجم مع استمرار املناخ اإلبداعي.
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1

0.00
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تعد مقدمات متنوعة تساعد الطالبات على الوصول للنتائج
بأنفسهن.
تخطط ألنشطة مختلفة في الصياغة واملستوى.
تشرك الطالبات في تحديد النشاط املناسب واختيار املعرفة.
تعد أنشطة اجتماعية مبتكرة تهدف إلى تنمية التواصل اللغوي
بين الطالبات.
تخطط لستخدام وسائل تعليمية مبتكرة.
تخطط ألساليب تقويم مبتكرة

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :ونصه " :ما مدى امتالك معلمات اللغة العربية ملهارات التدريس
اإلبداعي في جانب التنفيذ؟"
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ولإلجابة عن السؤال الثالث قامت الباحثة بتطبيق بطاقة املالحظة على عينة البحث وتدوين السلوكيات
الخاصة بالتنفيذ والتي بلغ عددها ( )21مهارة وكانت متوسطات حساب هذه السلوكيات قد بلغ في مجمله ( )1.84مما
يدل على تمكن ال بأس به للمعلمات –عينة البحث -من هذه املهارات ،والجدول ()5يبين هذه النتائج:
جدول ( )5املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ملالحظة مدى امتالك معلمات اللغة العربية ملهارات
التدريس اإلبداعي في مجال التنفيذ

تظهر روح املرح والدعابة.
ا
تطرح عددا من األسئلة تثير اهتمام الطالبات وتزيد من دافعيتهن.
تطرح عددا من املشكالت ذات صلة بواقع الطالبات تتطلب املناقشة
واقتراح الحلول.
توجه الطالبات لطرح أكثر من إجابة للنشاط الواحد.
تشجع الطالبات على جمع عدد من املعلومات املناسبة حول املشكلة
املطروحة.
تستخدم أساليب متنوعة إلثارة الدافعية مثل :التحفيز ،تنويع بيئة
التعلم.......الخ
تساعد الطالبات على تنظيم املعلومات واألفكار إلدراك املفاهيم النحوية
الجديدة.
تستخدم استراتيجية التعلم التعاوني ،املتشابهات ،نموذج التعلم
املتمركز حول املشكلة.
توضح فقرات الدرس بأمثلة وتطبيقات متنوعة.
تساعد الطالبات على إدراك أوجه الشبه والختالف بين املفاهيم
النحوية أو األساليب اللغوية.
تنوع أساليب عرض الدرس ملراعاة الفروق الفردية بين الطالبات.
تقدم أنشطة ذات نهايات مفتوحة تساعد في تنمية الطالقة اللغوية
لدى الطالبات.
تتيح فرصة التعبير عن اآلراء والحرية في العمل.
توفر فرصا متنوعة لتطوير أساليب البحث لدى الطالبات.
تطرح مشكالت مختلفة تتطلب حلول متنوعة مثل :ماذا يحدث لو..
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تطرح أسئلة لعقد مقارنات بين إجابات الطالبات.
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تساعد الطالبات على إنتاج وتقديم أفكار جديدة وفريدة.
تستخلص األفكار من خالل استمطار أفكار الطالبات.
توجه أسئلة مثيرة للتفكير اإلبداعي.
تدرب الطالبات على الرجوع ملصادر مختلفة ومتنوعة مثل :قصص
تاريخية ،حكايات ،تراجم..
تنهي الدرس بطريقة فريدة ومبتكرة مثل :تطلب من الطالبات اقتراح
موضوعات ذات عالقة لدراستها في الحصة القادمة.
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 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع :ونصه " :ما مدى امتالك معلمات اللغة العربية ملهارات التدريس
اإلبداعي في جانب التقويم؟"
ولإلجابة عن السؤال الرابع قامت الباحثة بتطبيق بطاقة املالحظة على عينة البحث وتدوين السلوكيات
الخاصة بالتقويم والتي بلغ عددها ( )12مهارة وكانت متوسطات حساب هذه السلوكيات قد بلغ في مجمله ()1.76مما
يدل على انخفاض تمكن املعلمات –عينة البحث -من هذه املهارات ،والجدول ( )6يبين هذه النتائج:
جدول ( )6املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ملالحظة مدى امتالك معلمات اللغة العربية ملهارات
التدريس اإلبداعي في مجال التقويم
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مهارات التدريس الرئيسية
ا
ثالثا :التقويم

املتوسط النحراف
الترتيب
الحسابي املعياري

تكلف الطالبات بكتابة عدد من التقارير تحوي مهام نحوية أو
أساليب لغوية عن مشكالت من واقعهن وكيفية حلها.
تستخدم عدد من أساليب التقويم بما يتضمن قياس الطالقة
اللغوية لدى الطالبات.
تصوغ أسئلة يتنوع فيها املطلوب.
ّ
تقوم ّ
حل الطالبات للواجب املنزلي.
تقدم التغذية الراجعة الفورية والنهائية.
تطرح أنشطة ل يتوفر حلها في املقرر الدراس ي.
تتيح فرصة تقويم األقران.
تكلف الطالبات بتلخيص الدروس في خرائط مفاهيمية.
تستخدم اختبارات التفكير اإلبداعي.
تعزز الستجابات بطريقة فريدة.
تشجع الطالبات على تقويم أنفسهن.
تستخدم بطاقة مالحظة في أثناء عرض الدرس ونهايته لتعديل
السلوك لدى الطالبات.
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ا
ثانيا -مناقشة نتائج البحث:
من نتائج البحث يتبين تدني مستوى امتالك معلمات اللغة العربية –عينة البحث -من مهارات التدريس
ً
اإلبداعي حيث بلغت متوسطات حساب هذه املهارات عموما (1.59من  )3وهي قيمة متدنية بالنظر إلى معيار الحكم
على املتوسطات الحسابية املتفق عليه ،وبالنظر إلى النتائج السابقة يظهر تدني مستوى معلمات اللغة العربية في
محور التخطيط الذي يعد العمود الفقري لعملية التدريس حيث جاءت مهاراته بين متوسط حسابي بلغ ()1.33 – 1
وبمتوسط حسابي مجمل لكل املحور بلغ ( )1.18وقد يعزى هذا إلى إغفال جانب التخطيط من جانب املعلمات
واالكتفاء باملمارسات العملية ،وهذه النتيجة تتفق مع ما أظهرته الدراسات السابقة من حاجة املعلمين عند
انخفاض هذه املهارات إلى ش يء من التدريب الذي يسد هذه الفجوة كما في دراسات ّ
كل من( :أحمد2010 ،؛
ٍ
حسانين2013 ،؛ الحصان ؛ والجبر2014 ،؛ الرفاعي2001 ،؛ أبو سته.)2011 ،
كما تشير نتائج هذه الدراسة في محور التنفيذ اإلبداعي إلى تمكن متوسط حيث تراوحت متوسطات هذا
املحور بين ( )1.46و ( )2.13ومتوسط عام بلغ ( )1.84ولعل هذا املحور أفضل من سابقه قد يعزى إلى الخبرة العملية
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التي مر بها هؤالء املعلمات ،ولكن ال تزال هذه النتيجة مؤشر إلى حاجة معلمات اللغة العربية إلى التخطيط الذي
يتسم باإلبداع حتى يكون التنفيذ في ضوء ما خطط له ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من (العامري،
2010؛ الغامدي2013 ،؛ فضل هللا؛ قناوي2011 ،؛ موافي.)2013 ،
وجاءت نتائج التقويم اإلبداعي لتشير إلى متوسطات تراوحت بين ( )1.6و ( )2.6ومتوسط عام للمحور بلغ
( )1.76وهو يدل على درجة أداء منخفضة ،بالرغم من أهمية امتالك معلمات اللغة العربية لهذه املهارات إلى أن
مجموعة من املعلمات يغفلن التنويع واإلبداع في جوانب التقويم املختلفة ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسات ّ
كل من:
ٍ
(إبراهيم2006 ،؛ باتريك2000 ،؛ عبد الجيد ،)2004 ،وفي العموم ترى الباحثة أن هذا املستوى املنخفض في امتالك
مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة يعود إلى ندرة البرامج التدريبية التي من
شأنها التركيز على مثل هذا النمط التدريس ي املتميز ،كمما أن هناك عدم اهتمام بتبادل الخبرات بين املعلمات الذي
من شأنه أن يصنع التغيير واإلبداع ممن تميزن في أدائهن وامتالكهن ملهارات التدريس اإلبداعي ،وق يتعذر بعض
املعلمات خاصة في تخصص اللغة العربية بكثافة املنهج ،ولكن هذا ال يمنع من استخدام هذه املهارات التي هي من
لوازم اللغة العربية فهي لغة األصالة والطالقة واإلبداع.

توصيات البحث ومقترحاته:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ضرورة قيام وزارة التعليم بعقد برامج تدريبية للمعلمات أثناء الخدمة على مهارات التدريس اإلبداعي الذي
أظهرت الدراسة ضعف مستوى املعلمات في هذه املهارات.
االستفادة من بطاقة املالحظة وقائمة مهاراتها في بناء برامج تدريبية ملعلمات اللغة العربية ،وكذلك في استمارات
تقييم مشرفات اللغة العربية ومديرات املدراس.
ضرورة اهتمام معلمة اللغة العربية بتطوير ذاتها في جوانب التدريس اإلبداعي ومحاولة االستفادة من املنشورات
التربوية ،والورش واللقاءات بما يطور أداءها.
مراعاة التخطيط الجيد لبرامج تدريب معلمات اللغة العربية في املرحلة املتوسطة ،وأن تتكامل مع خطط إعداد
املعلمة قبل الخدمة ،ومع خطط تطوير املناهج الدراسية.
القيام بدراسة تجريبية تقوم على دراسة أثر برامج تدريبية قائمة على إحدى النظريات الحديثة لتمكين املعلمات
من مهارات التدريس اإلبداعي.
القيام بدراسة تقوم بتقص ي أثر نوعية التدريس على إبداع الطالبات وطالقتهن اللغوية.

قائمة املراجع
ا
أول -املراجع بالعربية:
 ال كاس ي ،عبدهللا علي؛ خصاونة ،محمد أحمد؛ علوان ،عماد عبده؛ الخوالدة ،محمد عبد ربه؛ الحموري ،خالدعبد هللا ( )2020برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاء الناجح لتنمية اإلبداع في التدريس لدى أعضاء هيئة
التدريس في جامعة امللك خالد ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية .مج ،28 .ع ،2مارس .
 إبراهيم ،عبدهللا علي ( .)2006أثر برنامج في الذكاءات املتعددة ملعلمي العلوم في تنمية مهارات التدريس اإلبداعيومهارات حل املشكالت لدى تالميذهم .مجلة التربية العلمية ،الجمعية املصرية للتربية العملية87-27 ،)4( ،9 ،
 إبراهيم ،مجدي عزيز ( .)2005التدريس اإلبداعي وتعلم التفكير ،سلسلة التفكير والتعليم .ط ،1القاهرة :عالمالكتب.
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